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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ـی از منکـر  چند مقدمه مهم از چهـارم شـدمي.  مقدمـهٔ مربـوط بـه آن را طـرح و بررسـی منـوده ، وارد حتليـل  ومقدمات حبث امر به معـروف و 

امـر بـه  ديگـر وارد حبـث اصـلی مقدمـهٔ بعـد از بيـان چنـد  ؛ وچهارم و امور حسبيه ذکر خـواهيم منـود مقدمهٔ در ادامه مطالبی در ارتباط با مباحث 
 خواهيم شد. منکراز  یمعروف و 

 های سه روش تربيتی بررسی  تفاوت پنجم؛ مقدمهٔ 
 وجود دارد؛در مباحث فقه تربيت سه روش بسيار مهم و عام 

  ؛ارشاد جاهل .١

 ارشاد جاهل حبث شد.  قاعدهٔ در ذيل به شکل کامًال مستوعب مبحث  در مباحث قبل چند

 هدايت و تربيت؛ قاعدهٔ  .٢

  .ه شدهدايت و تربيت ناميد قاعدهٔ به عنوان که   است ایقاعدهدوم  قاعدهٔ 

 »هدايت و تربيت«و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ تفاوت 
خبشـی آگاهیکسی که واجد علم و دانايی است نسبت به آموزش و که    کندمیبيان  است وتعليم  حوزهٔ مربوط به ارشاد جاهل  قاعدهٔ 

هـدايت و  قاعـدهٔ . موظـف اسـت ،ديگـران یابـتالمـورد  یو اخالق احکام الزامی و مسائل اعتقادی، در -قيود و شرايط خود به مهراه -
و هــدايتی و تربيتــی بــر دوش افــراد  ایموعظــهو  ایتزکيــه یمــأموريت ،د از فراغــت از آگــاهی شــخصکــه بعــ  پــردازدمیتربيــت بــه ايــن مســئله 

و فقهـی مـورد تزام به اصول اعتقـادی، اخالقـی را به مست پايبندی و ال و او در قبال ديگران موظف است تا آناناده شده است عامل 
 ه، هدايت کند. دسوق دانيازشان 

دادمي. ط در حبثــی کــه اجنــام دادمي آن را بســو  کمــرت بــه آن پرداختــه شـده بــود، امــا خيلــی  ردبيشــرتی در فقـه دا ســابقهٔ ارشــاد جاهــل  قاعـدهٔ 
ت دادن جهـمفاد آن تربيت به معنای خاص است و  حوزهٔ مربوط به  و گريدمیارشاد جاهل قرار  قاعدهٔ هدايت و تربيت بعد از  قاعدهٔ 
و مـراد از  اعتقـادات اسـت حـوزهٔ در مـراد از التـزام قلبـی، التـزام اسـت.  ی و عملی بـه مقـررات شـرعیببه مست رعايت و التزام قل هاانسان
 اينکـــهافـــراد بـــر فـــرض  کـــهبـــود   ايـــن» هـــدايت و تربيـــت« قاعـــدهٔ موضـــوع و حمـــور رفتارهـــا و اعمـــال اســـت.  حـــوزهٔ در التـــزام عملـــی التـــزام 
ـا  آمـادگیو  انگيـزه اين که کرد کاری بايدنداشته باشند،  عملی آمادگینداشته باشند،  انگيزهاست  ممکن دانندمی  بـرایرا در آ

 . کرد اجيادمسائل  ايناجرا و التزام به 
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 منکراز  یامر به معروف و  .٣
 معصــيتاقــدام بــه  آگــاهی علــريغمو  مــثًال مکلفــی آشــنا بــه احکــام اســت کــه شــود اجــرازمــانی بايــد  منکــراز  ــیامــر بــه معــروف و 

 .-حبث خواهيم منود منکراز  یامر به معروف و  شرايط بارهٔ در ادامه در  -. در آستانه اقدام است يا کرده

 »ارشاد جاهل« قاعدهٔ با » منکراز  یامر به معروف و « قاعدهٔ تفاوت 
 دادن اسـت آگـاهیو  تعلـيممربـوط بـه جاهـل ارشاد  قاعدهٔ  کهاست   اينبا قاعده اول  منکراز  یتفاوت قاعده امر به معروف و 

در  مفـروض   ديگرعبارتبـهاسـت،  آگـاهیعلـم و از  غـري سـاحاتو  هـاحوزهمربـوط بـه  منکـراز  ـیامر بـه معـروف و  قاعدهٔ  اما
 هـایانگيزهو هـوس و  هـویماننـد  داليلـیبـه  ولـیدارد   آگـاهیعلـم و  ،نسبت به عمل يا اعتقاد خودفرد  کهاين قاعده اين است  

  .شده است مبتال غري اهلی
ـیاقدام بـه  بنابراين  ايـناسـت.  غـري اهلـیو  نـاروا غـريو اقـدامات  متـايالتو  هـاگرايشمعاجلـه  بلکـه  نيسـتل هـجکـردن معاجلـه   امرو
 زيـرا، نيسـتجهـل زدا  منکـراز  ـیعلم آور است، اما امر بـه معـروف و  وبا ارشاد دارد. ارشاد جاهل جهل زدا  کهاست   تفاوتی

از  ـیامـر بـه معـروف و  اسـت، شـيطانی اميـالو  هـویمبـارزه بـا  نـوعی بلکـهعـامل اسـت فـرد  کـهاسـت   ايـندر ايـن قاعـده مفروض 
ــا منکــر فــرد  کــه جــايی و مرشــد ه،زدا بــودو غفلــت زدانســيانزدا و ارشــاد جاهــل جهــل. از بــني بــربدجهــل را  اينکــهنــه  زدايــدمیرا  آ

 کــاردر مرتبــه متــأخر  و آمــر و نــاهی مفــروض اســت، علــم فــرد امــا در امــر بــه معــروف  ،دادمــی آگــاهینــدارد بــه او الزم را  آگــاهی
 د. نبزن کناررا   معصيت ترک ياتا عوامل مزاحم با عمل واجب  کنندمی

 »هدايت و تربيت« قاعدهٔ با » منکراز  یامر به معروف و « قاعدهٔ تفاوت 
از آن  هايیجوانـهو نـام در فقـه مـا موجـود نبـود،  شـکل ايـنه ــ بـ تربيتو  هدايتبا قاعده  منکراز  یامر به معروف و  قاعدهٔ اما فرق 

در آسـتانه عمـل خـالف  کسـی کـه نيسـت ايـن هـدايتقاعـده مفـروض  کـهاسـت   ايـن. ـنبودـ ترتيبـات ايـننـام و بـا  ايـنبا  ولیدر فقه ما بود 
امـا در امـر بـه ؛ منطبـق شـود ديـنبـر  او رفتـاریو نظـام  کنـد پيـداتا اعتقادات را  دهدمینوجوان را جهت  ياجوان  اين پيشاپيش بلکهاست 

 تفـاوتی ايـنخـالف اسـت.  ارتکـابدر آسـتانه  يـااسـت معصـيت  ارتکـاب حنيدر  يافرد  اين کهاست   اينمفروض  منکراز  یمعروف و 
 دارد. اينجادر  کهاست  

 پنجم مقدمهٔ  بندیمجع
اانتظام سه قاعده و تفاوت به بررسی در مقدمه پنجم   . گريندمیقرار  تربيتیمنظومه  يکدر که  روشی. سه قاعده پرداختيم آ

 تربيتی هایروش مراتبسلسله
 وجود دارد؛ تربيتدر  یمراتبسلسله آنچه بيان شد بنا بر

 . ارشاد جاهل .1
 . و اراده گرايشو   انگيزه ،ميلت ادر ساح هدايتو  تزکيهو  تربيت .2
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  .رسدمی منکراز  یامر به معروف و  نوبت مرحله ،باشددر آستانه اقدام و اجنام در صورتی که کسی  .3

 تربيتی قاعدهٔ نسبت بني سه 
  قاعـدهٔ  ديگرعبارتبه. کندمیجاهل آگاه کردن  اول امر به قاعدهٔ زيرا کامًال ماهوی و تباينی است، تفاوتی  اول  قاعدهٔ سوم با  قاعدهٔ تفاوت 

 هيچ انطباق مصداقی ندارد. نسبتشان هم تباين است. جاهل ارشاد  قاعدهٔ با  منکراز  یامر به معروف و 

 »هدايت و تربيت« قاعدهٔ مشول 
و نصـيحت و  وعظ برهدايت  قاعدهٔ  ، زيراهدايت نسبت عموم و خصوص مطلق است قاعدهٔ با  منکراز  یامر به معروف و اما نسبت 

کسـی    ، بـه ايـن دليـل کـهمعصـيت يـا ارتکـاب معصـيت باشـد يـا نباشـد آسـتانهٔ تغيري متايالت شخص اطالق داشت و اعم از اين بود که کسی در 
جامعـه را بـه مسـت  خواهـدمیدينـی فرزند را به ايـن مسـت بـربد يـا مربـی  خواهدمیپدر  اآلنمعصيت و ارتکاب معصيت نيست، از  آستانهٔ که در 

صــحيح و  هــایآموزهپــذيرش  آمــادهٔ مرتکــب خــالف بشــو نيســتند و  هایانســاناينهــا هنــوز  کــهدرحالینظــام اعتقــادی و رفتــاری ديــن ســوق دهــد، 
کامًال مسـتعد برای هدايت ايشان  و زمينه  در حال زندگی هستنددر روستا يا شهر يا کشوری  بلکه معصيت نيستند آستانهٔ در صدد  بوده،دينی 

؛ شــودمیمعصــيت يــا در حــني معصــيت را هــم شــامل  آســتانهٔ . اطالقــات آن شــخص در شــودمیرا شــامل  هــااينهــدايت و تربيــت  قاعــدهٔ اســت. 
خـود را اصـالح کنـد ولــی  انگيــزهٔ هـدايت و تربيـت در حــد اعـال داللـت بـر ايــن دارد کـه مربـی تنظيمـاتی اجنـام دهــد تـا مرتبـی ميـل و  قاعـدهٔ بنـابراين 

امـا مراتـب اسـتحبابی و رجحـانی نيـز دارد، هـم در ارشـاد هـم در هـدايت هـم ؛ حداقل الزامی آن اين است که فرد در عمل به مسـت رعايـت بـرود
ا هم تغيريات متايالتی مطلوب است.  در امر به معروف، که در آ
جديـدی اسـت کـه  هاینکتـهفرمـان، خمـري اسـت. ايـن هـم از رمان نيست و امـر و البته بني هدايت و تربيت با مهان شکلی که در آن امر و ف

، ما قائل بـه نـوعی ختيـري هسـتيم کـه بعـدها ايـن را تفصـيل خـواهيم داد و اندکردهبه اين  موضوع اشاره   هللارمحهامام  بعد خواهيم گفت. حضرت
 .  کنممیدقيقی است که باز تکرار  نکتهٔ  حبث خواهيم کرد. اين هم

 پنجم مقدمهٔ خالصه 
دمي و ثالثـاً بـر اسـاس آن را تبيني کـر اين قواعد  . ثانياً جايگاهگريندمیقرار  وارمسلسل منظومهٔ ک پس در اينجا اوًال گفتيم اين سه قاعده در ي

يک تفاوت کلـی  منکراز  یامر به معروف و دو و سه يعنی هدايت و تربيت و  قاعدهٔ که شد   طوراين هافرقرا ذکر کردمي که  هااينفرق 
بعـدی  قاعـدهٔ امـا دو ؛ ذهن و معرفـت و شـناخت و علـم اسـت و جهـل زدايـی اسـت حوزهٔ اول دارند، با اين بيان که اولی مربوط به  قاعدهٔ با 

. ايــن دو در هــاارادهو  هــاانگيزهو اصــالح نظــام رفتــاری و اعتقــادی اســت بــر اســاس تغيــري در متــايالت و  هــاانگيزهمربــوط بــه تغيــري متــايالت و 
دو و سه بـا يـک، تفـاوت تبـاينی اسـت  جمموعهٔ تعليم است و لذا تفاوت سه و يک و  مقولهٔ تربيت به معنای خاص است ولی آن در  مقولهٔ 

 تربيــت بــه معنــای عــام قــرار دارنــد، امــا تفــاوت دو و ســه حــوزهٔ چــون اولــی تعلــيم اســت و آن دو تربيــت بــه معنــای خــاص اســت، گرچــه مهــه در 
 مهــهٔ متــايالت و تربيــت بــه معنــای خــاص اســت. تفاوتشــان در ايــن بــه حنــو مطلــق اســت. هــدايت و تربيــت در  حــوزهٔ تفــاوت در اشرتاکشــان در 

در مـواردی اسـت کـه در آسـتانه يـا در حـني ارتکـاب عمـل خـالف اسـت و لـذا بـني ايـن دو  منکـراز  ـیامر به معروف و موارد است، اما 
سـاملی هسـتند   افـرادافرتاق دارد، آجنـايی کـه  مادهٔ  اجتماع است. يک مادهٔ در جايی که  معلوم شد طورمهني. دشو میعموم و خصوص مطلق 

ـا ـا را جهـت داد. اول ارشـاد کـرد و بعـد جهـت داد و انگيـزه در آ  که مقاومتی ندارند، در حني ارتکاب نيستند، در آستانه نيستند، بايد آ
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اجتمــاع ايــن دو دليــل مجــع  مــادهٔ دوم بــود، امــا در  قاعــدهٔ  ادلــهٔ خمتلفــی کــه در  بيانــاتا موعظــه بــا نصــيحت و بــا اجيــاد کــرد، بــا تبشــري بــا انــذار بــ
اما آيـا ترتّبـی هـم ؛ شودمیآن مجع ختيري  نتيجهٔ هستند و چون يک فروعی در اينجا وجود دارد که از نظر اصولی بعدها توضيح خواهيم داد، 

 . کنيممیبعد عرض يري وجود دارد يا نه خت بني اين

 روشی تربيتی  منکراز  یامر به معروف و  ؛ششم مقدمهٔ 
 يک روش و اصل است؟  منکراز  یامر به معروف و آيا  اين است که  ششم مقدمهٔ 

 يک حبث دهندهٔ تشکيلعناصر 
، يعنــی نظــام تربيتــی انــدخوردهدر يــک منظومــه بــه هــم گــره  وجــود دارد و ايــن عناصــرمستحضــر هســتيد کــه در تعلــيم و تربيــت چهــار عنصــر 

 از؛  اندعبارتاست. اين چهار عنصر متشکل از اين چهار پايه و عنصر 

 حبثمبانی  .١
 . حبثاهداف و اغراض و غايات  .٢
 . موجود در حبثاصول  .٣
 موجود در حبث   هاروش .٤

 » مبانی«مراد از 
گفـت مبـانی هـر بايـد   بـه امجـال حبـث اسـت ومبـانی  پـردازميمیبـه آن شـومي، آنچـه کـه در اينجـا وارد نبـه طـور دقيـق و کامـل  هـاايندر تفاوت 

کـه تعلـيم اسـت   ایپايـهتوصيفی  هایگزارهمبانی شامل آن   الرتبيةفقهتوصيفی پايه آن حبث است،  و در حبث  هایگزارهحبثی شامل قضايا و  
. شناســیانسان ماننــدتــا يــک مبــانی خيلــی خاصــه  ،بــانی خيلــی عامــه ماننــد توحيــد، مثــل مکننــدمیو تربيــت و اخــالق را بــه مستــی هــدايت 

و چيزهـايی از  هـاارزشخـدا، بـه انسـان، بـه جامعـه و  نگـرش انسـان بـه هسـتی و جهـان، بـه حـوزهٔ توصيفی در  هایگزارهمبانی يعنی   هرحالبه
. منتهـا ات خمتلف اسالمی و دينـی اسـتا مبنای اخالق و نظامز آعليم و تربيت است و بسياری اتوصيفی که مبنای ت هایگزارهاين قبيل.  

ايــن مبــانی گــاهی نــاظر بــه هســتی اســت بــه طــور عــام، گــاهی نــاظر بــه خداســت، گــاهی نــاظر بــه انســان اســت، گــاهی نــاظر بــه جامعــه اســت،  
 گاهی ناظر به نظام ارزشی است. 

 » اهداف و غايات«مراد از 
کـه   شناسـیارزشو  شناسـیمعرفتو  شناسـیانسانو  بينیجهان، بر اساس شودمیآن مبانی استخراج  اهداف آن غاياتی است که بر اساس

در مبـانی  طرفازيـک گـذاریهدف. اين شودمیدر زندگی بشر اجنام  گذاریهدفيک  هاگزاره، بر اساس خروجی آن  شودمی ريفدر مبانی تع
علم و دانـش بـه انسان و حيات و...  دربارهٔ که   هايیگزارههم در مبانی علمی يعنی   طرفازيکدر مبانی دينی،  طرفازيکفلسفی ريشه دارد و 

  گرفتـهدارد، از غايت الغايـات   مراتبسلسله. اهداف آن غايات تصوير شده است که شودمی. بر اساس آن مبانی اهدافی تصوير دهدمیانسان 
 .شودمیرا شامل . ...اهداف متوسط و قريب و  ب يک غايت الغاياتی وجود دارد تايکه در غالب مکات
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 »روش«و  »لصا«مراد از 
يـک فـرق اساسـی کـه عـرض ماسـت و متفـاوت بـا بعضـی از انظـار ــ . هـاروشبـه اصـول و  رسـيممیاصـلی هسـتند  هایپايـهبعد از اين دو کـه 

  ـ خدمت دوستان عرض کردمي هايیجلسهتربيت است، يک جاهايی هم در ديگر تعليم 
کــه فــرد را بــه   اســتعمليــاتی  هــایفعاليت» هــاروش«اســت و  هــاروشنــوعی عنــاوين انتزاعــی حــاکم بــر کــه بــه   اســت ایعامــهاعــد قو » اصــول«

 . دهدمیطرف اهداف سوق 
ايـن عـرض خاصـی ـ ، باشدمیاصول از قبيل حاالت و اطوار و چگونگی اين افعال  کهدرحالیاست عمل و اقدام و فعل  مقولهٔ از  »روش«

، اين يک مقداری با نگاهی که بعضی از متفکرين ايرانی دارنـد متفـاوت اسـت گرچـه شـايد بـا آن چـه تعليم و تربيت ما دارمي فلسفهٔ است که در 
 خـواهممنیدر متفکرين غربی است خيلی متفاوت نباشد ولی حرف، حرف دقيقی است که اين هم در جاهای ديگـر گفتـه شـده اسـت و خيلـی 

ديـد کـرد يـک فـرد،  کـردن و يـا   ؛ تشـويقزمنمـیمثـال  . ـعـرض کـنم خواهممین را بسط دهم فقط در حدی که بتوانيم در اينجا نتيجه بگريمي اي
البتـه اينهـا  -، کنـد  او را انـذار و ختويـف، انـذار و تبشـري يـا تشـويق و تنبيـه تـا شودمیديد و تشويقی که نسبت به فردی اجنام يک عمل است، 

. دهـدمیاست که فرد را بـه مسـت هـدف سـوق  یلاعما هااين - من اينکه باهم مشارکت دارند، تفاوت دارند. اين را در جای خودش گفتيم.ض
اســتعداد مرتبــی را  تــا شــودمی فعــاليتی اســت کــه از مربــی صــادر» روش« ديگرعبارتبــه اســت؛ روش عملــی ميــان وضــع موجــود و وضــع مطلــوب

عمـل  عمـل انـذار و ختويـف يـا هـرکـه   شـودمیبيـان . ولـی مهـني جـا اليتی کـه غايـت و هـدف اسـت سـوق دهـدشکوفا کند و او را به مست آن فعـ
 وتـدريج يـک ويژگـی حـاکم  بلکـه نيسـت، تدريج يک عمل در کنـار اعمـال ديگـر ،بايد به حنو تدرجيی اجنام شود ديگری که روش تربيتی است، 

 بر عمل است.  عارض 
. اگــر خبــواهيم تشــبيه کنــيم يعنــی اســتعاره کنــيم از يــک شــوندمیعــارض يعنــی حــاالتی کــه بــر رفتــار عمليــاتی  »اصــول«آنچــه گفتــه شــد  بنــا بــر

بـه ازای  از قبيل معقـوالت ثانيـه و مفـاهيم انتزاعـی اسـت کـه مـا »اصل«اما ؛ فعل ماهوی خارجی است ومعقول اول  »روش«اصطالح فلسفی، 
 وجود عمل است مثل تدريج.  چگونگی شکل ووجود عمل است،  حنوهٔ خارجی ندارد بلکه 

  هـایروشدر  توانـدمی. کنـدمیرا مشـخص  هـاروشکـه حـاالت و اطـوار و کيفيـت   ایعامـه؛ قواعد کنيممیتعريف  به اين شکلما اصول را 
، رعايت ظرفيت يا تدريج يـک کيفيـت ندعمل خاص نيست دوظرفيت مرتبی. اين  اصل تدريج يا اصل رعايت مانندگوناگون هم جريان پيدا کند 

و لـذا  دهـدمیو مرتبی را بـه مسـت هـدف سـوق  شودمیلی است که از مربی صادر اعمااما روش مهان  ،شودمیاست که عارض بر سطح روش 
را  هـاروشاصـول قواعـد انتزاعـی و عامـه اسـت کـه کيفيـت مـؤثر در حرکـت مرتبـی بـه مسـت غايـات اسـت، امـا  دارد وخـارجی  یبه ازا آن عمل ما
 .  کندمیمشخص 

بسـط سـخن دهـيم و آمـادگی  خـواهيممنیخيلـی  هـايشتفاوتو  هـاروشو مبـانی و اهـداف و اصـول و  چهار ضلع فعًال ما در اين تصويرِ  -
دقيقی است که در جـای خـودش گفتـه شـده اسـت، و در چـاپ جديـد تـا حـدی توضـيح داده  هایحبثکه راجع به اين حبث کنيم چون  ندارمي  

 -.گردميدارد. حال به حبث خودمان   هايیتفاوت گويندمیشده است. عرض ما با بعضی از مسائلی که ديگران 

  منکراز  یامر به معروف و  چرايی روش بودن 
هستند. اين نتيجه حبث  تربيتی» روش« ،منکراز  یامر به معروف و  طورمهنيارشاد و هدايت و که معلوم شد   ه شد،با اين بيانی که گفت

 . شودمیامر به معروف يک عملی است که از مکلف و مربی به معنای عام صادر  زيراشد، 
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 .منکراز  یامر به معروف و  وهدايت،  نه ارشاد، .هستند به معنای خاص تعليم و تربيت ،اصولها اينی ممکن است کسی بگويد گاه
با اصطالحات فقهی و توان گفت که بله؛ می. کنيممیبا واژگان تربيتی حبث  .روشی تربيت هستند کليدشاهسه  ،مهم فقهی ما کليدشاهسه 

 . شوندناميده منیاصل به معنای خاص تربيتی  ،هااينولی ، هستند . يا اصل به معنای قاعدهاندقاعدهيک  هااين ،اصولی

 روش به عنوان  منکراز  یامر به معروف و  ؛ بررسیهفتم مقدمهٔ 
 بيان خواهيم منود.  منکراز  یامر به معروف و هفتم چند مطلب را در خصوص  مقدمهٔ در 

 ؛ روش تربيتیمنکراز  یامر به معروف و يک. 
 روش است.که يکی روش است که معلوم است هدف و مبنا نيست ولی اصل هم نيست، اين 

 روش عام تربيتی منکراز  یبه معروف و  . امردو 
  .عام است يک روش خيلی منکراز  یامر به معروف و  بعدی اين است که روش نکتهٔ 

 هاروش بندیتقسيم
 تا روشی که شودمیاجنام جا ايندر يعنی عمل خاصی که  دارندکه حالت فرد   دارند دوجو  هايیروشگفتيم   هاروشکه در تعريف   مهان طور

يا  گنجدمیمصداق و نوع در آن يه يک عنوان جنسی روشی است که صدها جنسی دارد، مثًال تنبو حالت نوعی  ياو حالت صنفی دارد 
انواع داخل حتت اين  هاايننوعش تشويق اعتباری است. تشويق يک مفهوم روشی جنسی است که يک نوعش تشويق پولی است، يک 

اين  گوييدمیروش يک صنف يا نوع خاص است ولی تنبيه که زدن،  مانند هاروش. ولی بعضی از اندنوعحتت اين  اصناف داخل، يا اندجنس
 و است . مثالً زدن با شالق اين يک صنف زدنشودمیاز فرد و صنف و نوع و جنس تصوير  یمراتبسلسله هاروشلذا در  ؛ واست جنس آن

را به معنای منطقی  هاايناال جنس و نوع و  دارد و مراتبسلسلهبگوييم  خواهيممی. البته فقط آن است جنس ،تنبيه نوع آن و ،زدن
عنوانی باشد که  ،بلکه ممکن است عنوان يک روش ؛نيستيک فعل خاص موردی  ،روشمنظور ما از بگوييم  خواهيممیبگوييم.  خواهيممنی

 يلی عام است. يک روش خ ،منکراز  یامر به معروف و  خودبنابراين ؛ ذيل آن قرار بگريد در صد نوع روش ريزتر


