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Abstract  
 

Teacher is one of the important elements of the educational system and has a persistent role 
and effective duty in the process of education. The guiding role of the teacher is one of the 
most important ones among them. In the modern world, the role of the teacher is 
comprehended within two approaches of "teacher as the transmitter of knowledge" and 
"teacher as the seller of knowledge". In Islamic thought, the idea of "teacher as the seller of 
knowledge" is not accepted since according to Quraʼn, every God-given blessing brings a 
responsibility and knowledge power are among those blessings which bring about 
responsibility and duty. Knowledge is sacred and known as "light", therefore, the idea of 
"teacher as the seller of knowledge" is refused. The second idea which considers teacher as 
"the transmitter of knowledge" is not accepted entirely, since according to Islamic 
education, being teacher is the occupation of prophets and the teacher is considered as an 
educator and role model who have an active and effective role in guiding and educating the 
students in addition to imparting knowledge to them. The main purpose of this research is 
to answer the question -based on Islamic education- that whether the teacher is also a 
guiding agent -in addition to his/her role in imparting concepts and contents? By supposing 
the answer as positive, some verses of the holy Quraʼn have been cited to prove this 
answer. The result of the discussion -which has been done using qualitative and descriptive-
analytical method-, is that the teacher has a guiding role and duty in educating students 
which cannot be dismissed.   
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 بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن 

 3سیدعلی پورمنوچهری، 2محمدرضا امامسید ،1اله دادگر سید امین

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، یمرکز واحد تهراندانشجوی دکتری الهیات، . 1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکز دانشیار، گروه الهیات، دانشکدة علوم انسانی، واحد تهران. 2

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکز استادیار، گروه الهیات، دانشکدة علوم انسانی، واحد تهران. 3

 (30/93/9011: ؛ تاریخ پذیرش03/30/9011: تاریخ دریافت)

 چکیده

تمری    یکی از مهمم . معلم یکی از ارکان مهم نظام آموزش و پرورش است و نقشی ماندگار و وظایفی اثرگذار در فرایند تعلیم و تربیت دارد
مثابمه   معلمم بمه   »و « دهنمد  دانمش   مثابمه انتقما     معلم به»تلقی از نقش معلم در دنیای مدرن با دو رویکرد . آنان، هدایتگری معلم است

شود و در منطق قرآن هر نعمتمی، مئملوتیتی را بمه     تأیید نمی« مثابه فروشنده  انگار  معلم به»در اندیشة اسالمی، . است« شفروشند  دان
ای مقدس و مانند نور دانئته شده و بمه هممی  دتیم      علم، قدرت و امکانات، به همراه مئلوتیت و تکاتیف است و علم مقوته. همراه دارند

دانئته نیز بمه ومور مطلمق    « دهند  دانش به مثابه انتقا »مردود است؛ اما انگار  دوم که معلم را « فروشند  دانش معلم به مثابه»دیدگاهِ 
مثابه مربی، اتگو و اسوه یاد شده اسمت کمه عمالوه بمر       شود، زیرا در تعلیم و تربیت اسالمی، معلمی شغ  انبیا است و از معلم به تأیید نمی

براساس دیدگاه تعلیم و تربیت اسالمی هدف اصلی پژوهش حاضمر پاسمخ   . تربیان نیز نقشی فعا  و مؤثر داردتعلیم، در هدایت و تربیت م
به ای  پرسش است که آیا معلم عالوه بر انتقا  مفاهیم و محتواهای آموزشی، هدایتگر و هادی هم هئت؟ پاسخ به ای  پرسش همراه با 

تمری  نتیةمة    مهمم . شمود  و برای اثبات فرضیة مزبور به آیاتی از قرآن کریم استناد می ای  فرضیه که معلم هادی است، در نظر گرفته شد
رو،  از ای  . تحلیلی انةام گرفت، آن است که براساس دالتت آیات، معلم نقش هدایتگری دارد -بحث حاضر که با روش کیفی و توصیفی

 . جایگاه و کارکرد معلم در تربیت متربیان انکارناپذیر است

  .یافتگی، معلم، هدایتگری تربیت، راه، آموزش :كلیدی  انواژگ
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 مقدمه

عنوان امری  با رشد روند دنیاگرایی و کاهش حضور دین در امور اجتماعی و رواج تلقی دین به

و تربیت مدرن نیز متون نظری اقتصادی در فضای شخصی و اعتباری در عصر حاضر، در تعلیم 

در این اندیشه، معلم . آید سازی تربیت سخن به میان می فرهنگ و تربیت رواج یافته و از تجاری

فروشنده دانش است و دانش کاالیی برای فروش، عرضه، معادالت و مناسبات اقتصادی عرضه و 

مثابه  و پرورش مدرن، انگارة معلم به وزش تلقی دیگر از معلم در آم. تقاضا بر آن حاکم است

با . دهندة دانش است که تلقیِ اقتصادی کمتری به نقش معلمی نسبت به تلقی اول دارد انتقال

 .یک از این دو دیدگاه و اندیشه، با اندیشة تربیتی اسالم سازگاری ندارد حال، هیچ این

کردن وی به رشد،  آدمی و رهنمونمطابق با منطق قرآن، ارسال رسل با هدف تربیت و اصالح 

رو، انبیای الهی خود عالوه بر تعلیم، تربیت و هدایت بشر را از  از این . کمال و حیات طیبه است

تنیده  ها چنان درهم این دوگانگی نقش(. 461: عمران آل)راه تزکیه و تهذیب نفس به عهده داشتند 

رو، همواره نقش و جایگاه معلم در  این  از. ها مشکل و خالف ارتکاز است هستند که تفکیک آن

آموز بدون معلم، همچون انسان  دانش»طوری که از   اندیشة اسالمی، واال و مقدس بوده است، به

شده و تلقی مسلمین از  ، یاد می(491، ص4831شلبی، )« بدون خدا و رهنمون شده به اهریمن

 .تر باشد هدایتگری پررنگبسا، صبغه  چه. دهنده و هدایتگر بوده است معلم، تعلیم

شود، بررسی وظیفه هدایتگری معلم نسبت به متعلم از دیدگاه  آنچه در این نوشتار پی گرفته می

توان از آیات قرآن بر مسئله موردپژوهش دست یافت،  هایی می که چه داللت آیات قرآن است و این

ا عالوه بر آن نسبت به تربیت و آیا وظیفه تعلیم و انتقال مفاد آموزشی رسالت اصلی معلم است، ی

 .شود در ادامه برخی مفاهیم در این زمینه تشریح می. هدایت متربیان نیز مسئولیت دارد

 هدایت

و ضد ضالل و ( 3188، ص6هـ ق، ج4141جوهری، )هدایت به معنای ارشاد، داللت و راهنمایی 

نویسان، هادی در هر  غتبراساس دیدگاه ل. است( 818، ص41هـ ق، ج4141ابن منظور، )گمراهی 
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رفتن از  شود، چون در هنگام راه آن است، بنابراین، به عصا نیز هادی گفته می« اول»چیز عبارت از 

شود، زیرا برای راهنمایی مردم  گفته می« هادی»ساالر نیز  گیرد و به قافله خود انسان جلوتر قرار می

، 6ج هـ ق، 4181؛ ابن فارس،13ص ،1ج هـ ق، 4141فراهیدی،)کند  از آنان جلوتر حرکت می

این واژه در کاربردهای قرآنی نیز به معنای (. 833، ص31جهـ ق، 4131؛ حسینی زبیدی، 13ص

البته (. 118، ص4هـ ق، ج4146طریحی، )آمده است « دعوت»و  «بیان و بینه»، «داللت»، «ارشاد»

 4143راغب، )است « و مهربانیراهنمایی همراه با لطف »برخی بر این باورند که هدایت به مفهوم 

 (.381، ص4هـ ق، ج

؛ 86هـ ق، ص4141شیخ صدوق، )هدایت در اصطالح قرابت معنایی با مفهوم لغوی آن دارد 

، زیرا (883، ص4861؛ میرداماد، 34ـ ق، ص 4111سینا،  ؛ ابن869، ص6، ج.م4934مالصدرا، 

ت، شناختن درست و صحیح هدف، رو، هدای از این . دادن هدف است عبارت از راهنمایی و نشان

ترین  انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است و هدایت در عام

 (.4/81هـ ق،  4141طباطبایی، )شود   معنای خود شامل همة مخلوقات خداوند می

 هدایت در اصطالح کالمی و عرفانی به معنای راهنمایی و ارائة راه خیر و صواب است

ها  سوی کمال دوم آن دادن اشیا به تر، هدایت عبارت از سوق به عبارت روشن(. 4818سجادی، )

است و کمال دوم، کمالی است که موجودات در اصل وجود و نیز در بقا به آن نیاز ندارند 

 (.139، ص4819سجادی، )

در واقع، با این . است« دادن راه راهنمایی و نشان»رسد هستة مرکزی معنای هدایت،  به نظر می

اساساً در تعریف . و متقوم به اراده و انگیزه خواهد بود« مفهومی قصدی»قید مفهوم هدایت، 

هدایت، عالوه بر اشراف معلم بر مقصد و خیرخواهی وی، وجود دو عنصر مهم دیگر ضرورت 

به لطف و محبت نسبت ( ای از حق و راه آن؛ ب کننده عنصر بیان و تعریف قانع( الف: دارد

ای  رسد هدایت، متقوم به قصد نباشد؛ زیرا در مواردی که قصد و انگیزه مخاطب؛ اما به نظر می

برای . شود، باز هم این مفهوم درست است برای راهنمایی وجود ندارد؛ اما راهنمایی محقق می

نمونه، فرض کنید کسی در خواب سخنی بگوید و اطرافیان از این سخن وی به مطلبی رهنمون 
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د، هرچند خود گوینده قصد راهنمایی ندارد و نیز از روی محبت و لطف سخن نگفته است؛ شون

 .کند باره تطبیق می در این « دادن راه داللت و راهنمایی و نشان»ولی باز هم عرفاً معنای 

شود و بیشتر جنبة انتقال  یافتگی مخاطبان نمی گفتنی است هدایت شامل تحقق نتیجه و راه

البته باید توجه . است« آموزش و یاددهی»دادن راه دارد و از این نظر، فقط نوعی  نشاناطالعات و 

که « راهبری و همراهی تا مَقصد»تا « دادن نشان راه »هایی دارد؛ از  درجه« دادن راه نشان»داشت که 

جه رو، معنای عام هدایت، نسبت به تحقق نتی از این . آشکارترین مصداق داللت و راهنمایی است

کند و معنای  یافتگی، مطلق است و خواه مخاطبان به مقصد راه یابند یا نه هدایت صدق می و راه

در این معنا، اگر مخاطب به مقصود دست . است« یافتگی راهبری و راه»خاص هدایت، عبارت از 

 (.416، ص4، ج4891اعرافی، )نیابد، هدایت محقق نشده است 

 تربیت

دهخدا، )آمده است « پروردن و آداب و اخالق را به کسی یاددادن»عنای تربیت در زبان فارسی به م

اشتقاق « رَ بَبَ»و در زبان عربی، تربیت که مصدر باب تفعیل است یا از ماده  ،(1116، ص 4813

، و (311، ص3هـ ق، ج4141فراهیدی،)یافته است که به معنای حضانت و در دامان پروردن 

؛ یا از ماده (114، ص4هـ ق، ج 4141ابن منظور، )ز طفولیت به درآید گرفتن امر کودک تا ا عهده به

کردن  نمودن و بزرگ ، تغذیه(338، ص3هـ ق، ج 4141فراهیدی،)به معنای زیادکردن « رَبَوَ»

بخشیدن  رو، واژة تربیت، ناظر به فعلیت از این . آمده است( 3819، ص6هـ ق، ج 4141جوهری، )

به همین دلیل، امروزه مراد بسیاری از . ها است و شکوفاسازی آنبه استعدادهای نهفتة انسان 

گیرد، به معنای پرورش روحی و  که در مقابل تعلیم قرار می  اندیشمندان مسلمان از تربیت، آنگاه

تعاریف متعددی از تربیت انجام شده است؛ اما در یک تعریف جامع، باید  .معنوی انسان است

ی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گسترة زمان در یکی از رسان گفت تربیت فرایند یاری

منظور دستیابی  واسطة عامل انسانی دیگر به های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری است که به ساحت

وی به کمال انسانی و شکوفاکردن استعدادهای او یا بازدارندگی و اصالح صفات و رفتارهایش 

 (.414ف، صال 4891اعرافی، )گیرد  صورت می
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 تعلیم

 .شود شناسی در دو مقام پیگیری می  بنا بر اهمیت این واژه در بحث، مفهوم

در تعلیم از باب تفعیل، در لغت به معنای آموزش و یاددادن است  :تتعلیم در لغ

بنابراین، تعلیم . ویژگی باب تفعیل، استمرار و تثبیت است(. 413، ص3هـ ق، ج 4141فراهیدی،)

گذاری بر  به معنای عالمت« علم»ریشة این کلمه، مادة . ستمرار و تثبیت داللت داردنیز بر نوعی ا

رو،  از این (. 419هـ ق، ص 4181ابن فارس،)منظور تمییز و تشخیص از اشیاء دیگر است  شیء به

 4143راغب، )تعلیم به تکرار و استمرار عملی داللت دارد که اثری در نفس متعلم بر جای گذارد 

به کار « دانش یا مهارتی را به کسی آموختن و یاددادن»در فارسی نیز به معنای (. 131هـ ق، ص

 (.4198، ص4833انوری، )رود  می

شود، تعلیم اطالق  در اصطالح به تغییری که در حوزة شناختی ایجاد می :تعلیم در اصطالح

کردن  ه هدف آن آسانشده ک ریزی به تعبیر دیگر، هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل طرح. شود می

رو،  از این (. 39-81، صص4831سیف، )شود  یادگیری در یادگیرندگان است، تعلیم نامیده می

فرایند انتقال مفاهیم به هر شیوه از جمله یاددادن به روش کالسی یا پرسش و پاسخ، مباحثه، 

معلم این است که در تعلیم تالش . گیرد اجالس حضوری یا برخط، در دایرة مفهوم تعلیم قرار می

سخت است، ( برای متعلم)سوی آنچه علم پیدا کردن به آن و به دست آوردن آن  ذهن متعلم را به

در واقع، تعلیم، آسان . راهنمایی کند؛ نه چیزی که ادراک آن، بدون تعلیم برایش غیرممکن است

در جریان تعلیم، به معلم . کردن راه و نزدیک کردن مقصد است؛ نه ایجادکردن راه و آفریدن مقصد

آن را ( فراگیر)دهی کند تا ذهن متعلم  بندی و سامان ای دسته گونه دنبال این است که مطالب را به

بندی مطالب و در زحمت  ها مأنوس شود و در نتیجه، در مشقت دسته آسان پنداشته، با آن

اینکه او را به آستانه اشتباه در ها گرفتار نشود که عمر و استعداد او را به هدر داده، یا  دهی آن سامان

 (.31، ص8هـ ق، ج4141طباطبایی، )شناخت بکشاند 

بنابراین، اطالق . مفهوم تعلیم در یک نگاه کلی یا تکوینی و حقیقی است یا اعتباری و قراردادی

واژة معلم دربارة انسان، انصراف به . معلم به خداوند با اطالق آن به مربیان بشری، تفاوت دارد
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َم »در عبارت . یم اعتباری دارد، اما دربارة خداوند ظهور در تعلیم تکریمی و حقیقی داردتعل َعلَّ
َلمإ  ساَن ما َلمإ َيعإ نإ ِ

نهادن   یاددادن خدا به انسان به معنای تصرف در وجود، یا به ودیعه(. 1: علق)«  اْلإ

حتی در تعلیمی که از  بازگشت این امر به بحث علیت است و اینکه. در سرشت یا افاضه به اوست

 .معلم واقعی، خدا است« المؤثر في الوجود إال الله»گیرد، از باب  سوی عامل انسانی هم صورت می

شود؛ مانند آنچه در مهندسی  نوع دیگر از تعلیم تکوینی، شامل تصرفات طبیعی انسان می

آموزشی،  ها، ممکن است شخص بدون برنامه و کالس دهد و با تصرف در ژن رخ می ژنتیک

مطالبی را یاد بگیرد، بعید نیست بر این مورد نیز تعلیم صادق باشد؛ بنابراین، تعلیم، به لحاظ لغوی 

و در شرایط عادی، گرچه انصراف به فرایند متداول کالسی و انتقال مفاهیم دارد، اما در صلب 

 (.31-36، صص4891اعرافی، )امر نهفته نیست   معنا، این

ده، تعلیم آموزش اعتباری و فرایندی است، و هم فرایندهای اجتماعی را براساس مطالب یادش

های را که ممکن است براساس تطور و  شود و فعالیت صورت روابط بین افراد برقرار می که به

ذکر است قوام مفهوم تعلیم به این است که   شایان. شود تکامل علوم بشری مصداق یابند شامل می

چه این وساطت و . شدن فرد فاقد علم شود کل ممکن، سبب و واسطه آگاهفرد واجد علم، به هر ش

شدن یا  سببیت، مستقیم باشد و چه غیر مستقیم و به شکل تمهیدی که مقدماتی را برای آگاه

ها و تحوالت پیرامون که  رو، بسیاری از پدیده  از این. کند شکوفاشدن استعداد شخص را فراهم می

شود و به   اطالق نمی« معلم»ها عنوان  عامل و حامل هستند، اما به آن شوند، سبب آگاهی شخص می

صورتی که شخص معلم  به« تعلیم»شود؛ بنابراین، عنوان  شدن نیز تعلیم گفته نمی این نحوه از آگاه

 .آگاه به ماده و موضوع مورد تعلیم باشد، انصراف دارد

 معلم

 teacher»مربی است که لغت انگلیسی از آن به  در فرهنگ لغت فارسی و عربی مراد از واژة معلم،

معنای خاص ( الف: کم دو معنا دارد حال، واژة معلم دست با این . شود تعبیر آورده می« trainerو 

که رابطة این ( trainer)مربی ( ؛ ب(دهندة علم، صرفاً به معنای آموزشگر و مساوق مدرس انتقال)

شود که مربی هادی  وم مراد باشد این پرسش مطرح نمیاگر معنای د. دو، عام و خاص مطلق است
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حال  با این . دادن است وی تعلیم  است یا نه؛ اما با اتخاذ معنای خاص، معلم کسی است که وظیفه

 شود؟ آیا غیر از تعلیم، نقش، وظیفه و رسالتی دیگر هم بر این معنا مترتب می

، 3هـ ق، ج4148؛ شیخ صدوق، 83-81، صص4هـ ق، ج4111کلینی، )با تتبع در متون روایی 

در نسبت میان معلم و عالم باید گفت عالم ( 364، ص4هـ ق، ج4119؛ فاضل هندی، 311ص

گونه که معلم، مشتق متلبس به  مشتق متلبس به مبدأ علم است یعنی کسی که حامل علم است همان

این دو عام و خاص مطلق رو، نسبت   کند؛ از این مبدأ تعلیم است یعنی کسی که علم را تعلیم می

پس بر معلم به هر دو . کند، معلم نیست هر معلمی عالم است اما عالمی که بذل علم نمی: است

بودن معلم، اقتضا دارد که وی هادی نیز  شأن عالم. کند بودن صدق می عالم( مربی -ناقل علم)معنا 

های نجومی، بالقوة معلم  موزهطور مثال معلم نجوم، غیر از مفاد علوم تجربی و آ باشد، یعنی به

ها و نظم  توحید و معاد هم هست؛ چه بسیار منجمانی که از مشاهدة آیات الهی در آسمان

 .اند اند و موحد شده العادة آن به وحدانیت و توحید گراییده خارق

. براساس منطق قرآن، در سایة تعلیم الهی بود که انسان شایستة مقام خالفت الهی در زمین شد

َم »: عنوان اولین معلم بشر بود عبارتی، خالفت انسان مرهون تعلیم اسماء از سوی خداوند به به َو َعلَّ
ُتمإ َصا َماِء هُؤاَلِء ِإنإ ُكنإ ِبُئوِني ِبَأسإ َماَلِئَكِة َفَقاَل َأنإ َها ُثمَّ َعَرَضُهمإ َعَلى الإ َماَء ُكلَّ سإ

َ َحاَنَك اَل ِعلإ آَدَم اْلإ َم ِدِقيَن؛ َقاُلوا ُسبإ
ا أَ  َماِئِهمإ َفَلمَّ ُهمإ ِبَأسإ ِبئإ َحِكيُم ؛ َقاَل َيا آَدُم َأنإ َعِليُم الإ َت الإ َك َأنإ َتَنا ِإنَّ مإ ي َلَنا ِإالَّ َما َعلَّ َماِئِهمإ َقاَل َأ َلمإ َأُقلإ َلُكمإ ِإنِّ َبَأُهمإ ِبَأسإ نإ

ُدو َلُم َما ُتبإ ِض َو َأعإ رإ
َ َماَواِت َو اْلإ َب السَّ َلُم َغيإ ُتُموَن َأعإ ُتمإ َتكإ  (.84-88: بقره) «َن َو َما ُكنإ

هرحال شأن  به . و انسان نیز به دلیل توان و ظرفیت ذاتی خود، توانست اسمای الهی را بیاموزد

و جایگاه معلم در متون و منابع دینی، ارزنده و رفیع است و خداوند و انبیاء خود معلم بشر 

البته خالفت مزبور به شخص آدم . در زمین است منظور از خالفت، جانشینى خدا. اند بوده

در این صورت معنای تعلیم . اختصاص ندارد، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشترک هستند

ای که آثار آن ودیعه،  گونه ها به ودیعه نهاده، به شود که خداوند این علم را در انسان اسماء، این می

ان سر بزند، آدمی هرگاه در طرق آن قرار گیرد و هدایت شود، تدریج و مستمر، از نوع انس به

کند که در وسع و طاقت  تواند کماالتى از خداوند سبحان به نمایش دهد و اسرارى را تحمل  می

 .مالئکه نیست
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 نسبت تعلیم و تربیت

لیم و تربیت هر تع. تواند باشد می« اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»نسبت تعلیم و تربیت از نوع 

به . شود ای جداگانه است، اما تعلیم به معنای جامع، تربیت را هم شامل می تنهایی مقوله یک به

دانشی که معلم با آن تغییرات شناختی )عبارتی، در اصطالح تعلیم و تربیت، تعلیم معنای خاص 

ها و تغییر  اورها، گرایشمراد است تعلیم الزاماً به معنای تغییر شناخت به تغییر ب( کند ایجاد می

برای مثال، نظام تربیتی اسالم . شود رفتار متربی نیست؛ اما استعمال کلمة تربیت، شامل تعلیم نیز می

البته آموزش و تعلیم نیز، مشتمل بر . یا جمهوری اسالمی، مشتمل بر تعلیم و آموزش نیز هست

پس براساس مبادی فعل . تعلیم باشدای اقامه شود که مراد از آموزش فقط  تربیت است مگر قرینه

ایجاد تغییرات شناختی، تعلیم نامیده ( شناخت، باور، گرایش، اراده و رفتار)اختیاری مکلف 

کند و  های رفتار آدمی ایجاد می تربیت باالتر از آن شامل تغییرات پایداری در دیگر الیه. شود می

های فنی، هنری و اجتماعی نیز  اع مهارتذکر است آموزش انو  شایان. شود موجب تغییر رفتار می

تا از خالل این تعلیم و تربیت، راه انسانی زیستن را بیاموزد و برای خود و خلق، . تربیت است

های فنی نیز  خدمتی کند و معاش و معاد خود را محقق کند؛ یعنی هدف از آموزش حتی مهارت

آموزد  اینکه حرفه و فنی که شخص میباید همراه با شناخت و گرایش به مبدأ و توحید باشد و 

 .ای برای خدمت خلق، کسب روزی حالل برای سعادت و کمال آدمی باشد وسیله

 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر براساس دیدگاه تعلیم و تربیت اسالمی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا 

معلم عالوه بر انتقال مفاهیم و محتواهای آموزشی، هدایتگر و هادی هم هست؟پاسخ به این 

پرسش همراه با این فرضیه که معلم هادی است، در نظر گرفته شد و برای اثبات فرضیة مزبور به 

بنابراین، جامعة مورد بررسی این پژوهش آیاتی از قرآن بود که . شود از قرآن کریم استناد می آیاتی

تحلیلی است که براساس  -روش کیفی و توصیفی. مرتبط با هدف پژوهش و موضوع پژوهش بود

 . نمونة آیات به روش قضاوتی انتخاب شدند.داللت آیات انجام گرفت
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 های پژوهش یافته

ن قرآنی به منظور بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن با مطالعة متو

 . دستاوردهای زیر حاصل شد

 بودن معلم بررسی ادلة مربی و هادی

مندی معلم در هدایت و تربیت متربیان و به عبارتی، نقش تربیت و هدایتگری معلم  در اثبات وظیفه

اما قبل از آن در نسبت هدایت . شود رد که در ادامه بررسی میتوان به طوایفی از آیات استناد ک می

مطلق )با معنای عام تعلیم ( ارائة طریق)اجمال گفت هدایت در معنای عام  و تربیت باید به

( و پرورش آموزش )در تناظر است و آموزش نیز خود مصداقی از تربیت به معنای اعم ( آموزش

اما هدایت در معنای خاص  4.ت و مصداقی از آن استبنابراین، هدایت خود نوعی تربی. است

در تناظر است، ( یافتگی منجرشدن به یادگیری و راه)با آموزش و تربیت مؤثر ( ایصال به مطلوب)

متعلّق و محتوای تربیت، مسائلی است که در راستای . هرچند به لحاظ متعلَّق تفاوت دارند

ا هدایت اعم از آن است و تربیت از عناصر هدایت به شکوفایی استعدادهای فراگیران قرار دارد؛ ام

در ادبیات دانشوران تعلیم و تربیت اسالمی نیز واژة تربیت غالباً در معنای هدایت . رود شمار می

. کاررفته و در این نوشتار هدایت و تربیت تقریباً به یک معنا بوده و معلم، هادی و مربی است به

متعلق هدایت و تربیت، ( الف: ربیت، سه تصور کلی وجود داردگفتنی است در متعلق هدایت و ت

متعلق هدایت و تربیت، فضائل ( های علمی و مفاد آموزشی صرف است؛ ب صرف انتقال داده

یک از سه  اینکه کدام. متعلق هدایت و تربیت، تلفیقی است( های ارزشی است؛ ج اخالقی و گزاره

 .لت آیات زیر استتصویر مورد تأیید است، مستلزم بررسی دال

                                                           

های تربیت اسالمی، از واژة هدایت و  گیری باال مبنی بر اینکه هدایت، مصداق مفهوم تربیت است، در تحقیق نتیجهبا . 4

 .وجو و مطالعه بهره گرفت توان برای جست مشتقاتش می
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 آیات

صورت مجموعی بر مدعا داللت دارند که در ادامه  صورت منفرد و چه به برخی آیات چه به

 :آیند می

 بودن خداوند آیات معلم. 9

 :دهنده یاد شده است عنوان معلم و تعلیم ای از آیات، از خداوند به در طایفه

َعَة َلُبوٍس َلُكمإ ( الف َناُه َصنإ مإ ُتمإ َشاِكُروَن َو َعلَّ ِسُكمإ َفَهلإ َأنإ ِصَنُكمإ ِمنإ َبأإ  (.31:انبیاء) ِلُتحإ

ِه ِمنإ َشيإ ( ب ُهمإ ِمَن اللَّ ِني َعنإ َناُه َو لِكنَّ  َما َكاَن ُيغإ مإ ٍم ِلَما َعلَّ ُه َلُذو ِعلإ ُقوَب َقَضاَها َو ِإنَّ ِس َيعإ ٍء ِإالَّ َحاَجًة ِفي َنفإ
َلُمو اِس اَل َيعإ َثَر النَّ كإ  (.63: یوسف) َن َأ

ِتَيُكَما ذ  ( پ َل َأنإ َيأإ يِلِه َقبإ ِو ُتُكَما ِبَتأإ أإ َزَقاِنِه ِإالَّ َنبَّ ِتيُكَما َطَعاٌم ُترإ ٍم َقاَل اَل َيأإ َة َقوإ ُت ِملَّ ي َتَركإ ي ِإنِّ َمِني َربِّ ا َعلَّ ِلُكَما ِممَّ
ِه َو ُهمإ ِباْلإِخَرِة ُهمإ َكاِفُروَن  ِمُنوَن ِباللَّ  (.81: وسفی) اَل ُيؤإ

ِر َو ُأوِتيَنا ِمنإ ُكلِّ َشيإ ( ت يإ ِطَق الطَّ َنا َمنإ مإ اُس ُعلِّ َها النَّ ُمِبيُن ٍء ِإنَّ ه   َو َقاَل َيا َأيُّ ُل الإ َفضإ  (.46: نمل) َذا َلُهَو الإ

َك َو َعَلى َواِلَدِتَك ِإذإ ( ث َمِتي َعَليإ ُكرإ ِنعإ َيَم اذإ َن َمرإ ُه َيا ِعيَسى ابإ اَس ِفي  ِإذإ َقاَل اللَّ ُم النَّ ُقُدِس ُتَكلِّ ُتَك ِبُروِح الإ دإ َأيَّ
ِجيَل  نإ ِ

َراَة َو اْلإ وإ َمَة َو التَّ ِحكإ ِكَتاَب َو الإ ُتَك الإ مإ اًل َو ِإذإ َعلَّ ِد َو َكهإ َمهإ  (.441: مانده)الإ

َمَك َما َلمإ َتُكنإ ( ج َمَة َو َعلَّ ِحكإ ِكَتاَب َو الإ َك الإ ُه َعَليإ َزَل اللَّ َك َعِظيماً َو َأنإ ِه َعَليإ ُل اللَّ َلُم َو َكاَن َفضإ : نساء) َتعإ

44.) 

ِجيَل ( چ نإ ِ
َراَة َو اْلإ وإ َمَة َو التَّ ِحكإ ِكَتاَب َو الإ ُمُه الإ  (.13: آل عمران) َو ُيَعلِّ

قرآن( ح َم الإ مُن َعلَّ حإ  (.3و  4: رحمن) الرَّ

ربی برای هدایت بشر بسیاری از عنوان اولین معلم و م براساس این طایفه از آیات خداوند، به

برای مثال، . آموخت( نبی یا غیر نبی)علوم معارف وحیانی و نیز برخی فنون و مهارت را به انسان 

سازی را به حضرت داود تعلیم داد تا خود و سپاهیان را در  در آیة نخست، خداوند صنعت زره

هدایتی قرآن، باید برخی مقدمات و بیتردید برای تحقق اهداف تربیتی و . مقابل دشمنان حفظ کند

در وهلة اول باید انبیایی از جانب خدا ارسال شوند تا معارف . تمهیدات هدایت نیز فراهم شود

عنوان  در مرحلة بعد حفاظت و صیانت از آحاد جامعه به. هدایتی را در اختیار مردم قرار دهند
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هدایت و تربیت الهی، نوع انسان  مخاطبان مفاد هدایتی و تربیتی، ضرورت دارد؛ زیرا موضوع

اشاره ( صیانت از موضوع هدایت)کم به تمهید مقدمات هدایت بشر  است، بنابراین، این آیه دست

 . دارد

بر پایة داللت آیات یادشده، شأن خداوند، هدایتگری انسان است و در این زمینه، باید معارف 

. ال و سعادت اخروی به بشر تعلیم داده شودهایی برای زندگی دنیایی و نیز رسیدن به کم و آموزه

براساس . خداوند در آیات یادشده، تعلیم را که مصداقی از هدایت است، به خود نسبت داده است

دهندة آن است، احکام، معارف، آداب و  قرائن داخلی و خارجی، قدر متیقن از آنچه خداوند تعلیم

لتزامی بر مطلوبیت شرعیِ تحصیل آن داللت گذاری این معارف به داللت ا فنونی است که ارزش

 .(418، ص3، ج4891اعرافی، )دارد 

های بشری نیز گفتنی است از آنجا که پیروی از سنن الهی، امری  با این مقدمه، نسبت به معلم

ذاته رجحان دارد، شایسته است مربیان بشری نیز در تعلیم و تربیت، خداگونه  مطلوب است و فی

بر انتقال مفاهیم و محتوای علمی، هادی نیز باشند و متربی را به هدف از تعلیم  عمل کنند و عالوه

نوعان در مسیر رشد، کمال و سعادت نهایی  یعنی کسب معرفت و مهارت برای خدمت به هم

بنابراین، مجموع آیات یادشده بر رجحان و مطلوبیت هدایت و تربیت معلم داللت . رهنمون شوند

شود تنها ناظر به بعد تعلیمی و  لوبیت هدایتی که از آیات یادشده استنباط میگفتنی است مط. دارند

یافتگی مخاطب را مد نظر قرار داده است؛ زیرا هدف از  انتقال مواد آموزشی نیست، بلکه هدایت

است، بلکه اساساً تعلیم خداوند به پیامبران از باب ( نبی یا غیر)تعلیم الهی، رشد و تعالی متربی 

 . مربی است تا ایشان مجهز شده و خود بتوانند دیگران را راهنمایی و هدایت کنندتربیت 

 بودن خضر آیات معلم .2

داً  َت ُرشإ مإ ا ُعلِّ َمِن ِممَّ ِبُعَك َعَلى َأنإ ُتَعلِّ ِبُر َعَلى َما . قاَل َلُه ُموَسى َهلإ َأتَّ َف َتصإ رًا َو َكيإ َتِطيَع َمِعَي َصبإ َك َلنإ َتسإ َقاَل ِإنَّ
راً لَ  ِصي َلَك َأمإ ُه َصاِبرًا َو اَل َأعإ رًا َقاَل َسَتِجُدِني ِإنإ َشاَء اللَّ  (.66-69: کهف) مإ ُتِحطإ ِبِه ُخبإ

ذاته بر رجحان اصل تعلم و  به دنبال یادگیری و کسب دانش و معرفت بود فی (ع) اینکه موسی

ای رشد و ارتقای درجة علمی، گرچه از علم برخوردار بود، اما بر( ع)موسی . یادگیری داللت دارد

بودن  عالوه بر معلم( ع)مطابق با این آیات، حضرت خضر . را داد نبیتقاضای پیروی از خضر 
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رود، نقش معلم  نقش هادی را بر عهده دارد و هرچه مراتب و درجات علمی و معنوی باالتر می

ت در این آیات آن است پس نکتة حائز اهمی. شود تر می تناسب آن و نیز سطح مخاطب متفاوت به

معلم در . کند زند و نقش هدایتگری را ایفا می که مربی از وظیفة تربیتی و تعلیمی خود سرباز نمی

کند تا وی در مسیر تعلیم و تربیت آگاهانه قدم بردارد، اگر  این راستا با شناخت متربی تالش می

بِر َعلَى )متذکر شود ضعف یا ناتوانی وجود دارد علت آن را پیدا کرده و به متربی  َف َتصإ َما َلمإ   َكيإ
ا ها و نقایص در مسیر تربیت باید مطیع اوامر و  متربی نیز با فرض وجود ضعف(. تحطإ ِبِه خبرإ

ُه َصاِبراً )های مربی بوده و در فراگیر صابر و کوشا باشد  هدایتگری  (.َسَتِجُدِني ِإنإ َشاَء اللَّ

تاری انبیای الهی است و سیره بر بیش از جواز داللت یات یادشده، به نوعی نقل سیرة رفآ

 .رو، بر جواز و مطلوبیت هدایتگری معلم داللت دارند ندارد؛ از این 

 آیة دعوت. 3

َكِر َو ُأولِئَك  ُمنإ َن َعِن الإ َهوإ ُروِف َو َينإ َمعإ ُمُروَن ِبالإ ِر َو َيأإ َخيإ ُعوَن ِإَلى الإ ُكمإ أمٌة َيدإ َتُكنإ ِمنإ ِلُحونُهُم اَو لإ ُمفإ : آل عمران) لإ

411.) 

ذیل این آیه چند نکتة داللی طرح و بررسی شده، تا در نهایت، روشن شود آیا بر اثبات وظیفة 

معروف و  هدایتگری معلم در قرآن داللت دارد یا خیر؟ دربارة اینکه دعوت به خیر همان امر به 

 :استنهی از منکر است یا حکم مستقلی است؛ دو دیدگاه کلی مطرح 

ُمُروَن »در عبارت « واو». طبق یک دیدگاه، هر دو، یک حکم هستند( الف ِر َو َيأإ َخيإ تفصیل و « ِإَلى الإ

از قائالن به این . تفسیر یدعون الی الخیر است؛ در نتیجه دعوت به خیر، یعنی امر و نهی کردن

مطابق با (. 818ص ،8هـ ق، ج4141طباطبایی، )توان به عالمه طباطبایی اشاره کرد  دیدگاه می

الزمة این بیان آن است که مفاد . تفسیر یدعون الی الخیر است« یأمرون بالمعروف»تفسیر عالمه 

برخی دیگر از قائلین به این دیدگاه، تعابیر چون . ها و نهی از منکرها است معروف دعوت، امر به 

، 3تا، ج اسدی کاظمی، بی) «دادن آن با يأمرون بالمعروف بودن يدعون الى الخير و تفصيل مجمل»

، 6هـ ق، ج4119موسوی سبزواری، )« عطف تفسيربودن االمر بالمعروف بر دعوه الخير»، و (813ص

 .دارند( 341ص
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ُمُروَن »در عبارت « واو»در دیدگاه دوم، ( ب ِر َو َيأإ َخيإ ، عطف است که این دیدگاه نسبت به «ِإَلى الإ

 :شود نوع عطف، خود به دو دسته تقسیم می

عطف خاص بر عام؛ یدعون الی الخیر مطلق و عام است و یأمرون یکی از مصادیق دعوت . 4

دعوت به خیر و امر به : این دیدگاه به چند بیان آمده است. و ذکر خاص بعد عام است

معروف از  البته دعوت اعم است و امر به . معروف و نهی از منکر دو تکلیف جداگانه است 

ُمُروَن »عطف (. 391، ص3هـ ق، ج 4141یزدی، )ت به خیر است بارزترین مصادیق دعو « َيأإ

ُعوَن »بر  معروف و نهی  ، عطف خاص بر عام است؛ زیرا خدا اراده کرده تا فضیلت امر به «يدإ

عطف مزبور، (. 381، ص3هـ ق، ج 4141آلوسی، .)از منکر را بر سایر خیرات نشان دهد

تمام افعال و تروک دارای حسن شرعی و عطف خاص بر عام است؛ زیرا دعوت به خیر 

معروف و نهی از منکر عطف خاص بر عام  بنابراین، آمدن امر به . گیرد عقلی را دربرمی

؛ سیفی 893، 4هـ ق، ج 4111؛ زمخشری، 811، ص4هـ ق، ج 4111شبر، )است 

 (.11هـ ق، ص 4141مازندرانی، 

این بر متباین دیگر است، نه عطف عطف است اما عطف متب« واو»عطف متباین بر متباین؛ . 3

 .خاص بر عام

رسد دیدگاه دوم قابل دفاع باشد؛ زیرا در دیدگاه اول  در داوری میان این دو دیدگاه به نظر می

مفسر و مبین آن است و این صحیح « یأمرون بالمعروف»مجمل و « يدعون الى الخير»آمده است 

این سخن از مرحوم عالمه که موال خیر و شر را به . ابهامی ندارد« يدعون الى الخير»نیست، زیرا 

معروف و منکر تعبیر کرده، محل مناقشه است؛ زیرا خیر و معروف دو مفهوم مجزا هستند؛ در غیر 

و حضرت عالمه « يأمرون بالخير و يأمرون بالمعروف»: آمد آیه چنین باشد این صورت، الزم می

رسد و فاقد هرگونه اجمال  ، اقوی به نظر میپس دیدگاه دوم. تکلیف دعوت را مشخص نکردند

 .است

گاهی به معنای خاص است یعنی طلب توجه : گفتنی است دعوت دو کاربست قرآنی دارد

گاهی معنای عامی دارد . گیرد معروف قرار می کسی به یک مبرزی که این دعوت در عرض امر به 
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معنا هر اقدام تربیتی اعم از ارشاد، گویند که این  یعنی کل فرایند هدایت و تربیت را دعوت می

تقریر : پس دیدگاه دوم دو تقریر دارد. گیرد و معنای مقسمی است هدایت و امر و نهی را دربرمی

. اول اینکه واو از باب ذکر الخاص بعد العام و دعوت اعم است و معنای مقسمی دعوت مراد است

طبق این . عوت قسیم امر و نهی باشدتقریر دوم اینکه معنای خاص و قسمی دعوت اخذ شود و د

 .است يدعون الى الخير قسيم يأمرون بالمعروفمعنا، 

یا به « يهدون»یدعون به معنای : در مقام داوری میان این دو تقریر نیز دو احتمال وجود دارد

حال، انتخاب یکی از دو  با این . معنای قسمی که دعوت در عرض سایر اقدامات تربیتی است

نیاز است و اگر ( اعم از لفظیه، لبیه، متصله یا منفصله)ای  شوار است و به قرینة معینهاحتمال د

ای که چند معنا دارد و میان معانی عام و خاص و رابطة اقل و  ای وجود نداشته باشد، در واژه قرینه

ود ندارد و ای وج ظاهراً قرینة معینه. شود قدر متیقن آن معنا اخذ می اکثر ارتباطی برقرار است؛ به

در نتیجه، دعوت به معنای قسمی، حکم مستقل از . قدر متیقن معنای دعوت، معنای قسمی است

 .معروف دارد امر به 

شده   طور مستقل بر عهدة گروهی از امت اسالمی قرار داده پس وظیفة هدایت و دعوت به

رو، از  شود؛ از این  می اطالق دعوت به خیر شامل اقدامات هدایتگرانه مربیان و معلمان نیز. است

های آموزشی و هم در حوزة  آیة یادشده، وجوب هدایتگری معلم هم در حوزة تعلیم و انتقال داده

 . تربیت و هدایتگری، قابل استنباط است

 آیة وعظ حسنه. 4

تِ  ُهمإ ِبالَّ َحَسَنِة َو َجاِدلإ ِعَظِة الإ َموإ َمِة َو الإ ِحكإ َك ِبالإ ُع ِإَلى َسِبيِل َربِّ َسُن ادإ  (.431: نحل) ي ِهَي َأحإ

فعل امر است و بر وجوب دعوت و « ادع»تقریر استدالل به آیة یادشده بر مدعا این است که 

َك   ِإلى»در این آیه، عبارت . هدایت داللت دارد مطلق است و هر آنچه مقرب الی اهلل است « َسبيِل َربِّ

در این آیه سه روش برای . شودشامل می اعم از عقاید، اخالق، احکام و اعم از طاعت و ترک را

حکمت بیشتر با بعد عقلی و . «جدال و مجادله-موعظه  -حکمت»: دعوت الی اهلل ذکر شده است

عالمه . رود کار می موعظه با بعد عاطفی سروکار دارد و مجادله هم در مقام مخاصمه و بحث به
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کند که معتقدند این سه روش،  ل میرا نق( 131، ص1هـ ق، ج4141آلوسی، )طباطبایی نظر برخی 

توان این اختصاص را هر یک اختصاص به گروه خاصی دارد، اما خود معتقد است الزاماً نمی

بار از مجادله  بار از حکمت، گاهی از موعظه و دگر بسا گاهی در مقام دعوت فرد یک چه. پذیرفت

 (.818، ص43هـ ق، ج4141طباطبایی،) استفاده کرد

دگاه تفسیری عالمه طباطبایی در دعوت هرگاه هدف، تعلیم دانش به دیگری یا مطابق با دی

اثبات مستدل یک مطلب و اقامه برهان بر آن باشد، این دعوت هیچ قیدی ندارد زیرا حقیقت 

این است؛ اما در مواردی که « دعوت بالحكمه»مطابق با عقل و برهان، حسن ذاتی دارد و مراد از 

ای حسنه  صورت نصیحت و موعظه واطف و هیجانات باشد، باید بهدعوت مستلزم تحریک ع

ها قرار دارد و احتمال دارد برای  ها و آسیب مجادله و مناظره در معرض انواع آفت. صورت گیرد

تي»رو، خداوند مجادله را به قید بیشتر یعنی  از این . پیروزی بر خصم، حق زیر پا گذارده شود   ِبالَّ
َسُن  توان  شناسی و اوضاع تعلیمی تربیتی و دعوتی می پس به فراخور مخاطب. کند د میمقی« ِهَي َأحإ

 . ها استفاده شود روش از این 

است ( ص)ای که ممکن است مطرح شود این است که خطاب در این آیه به پیامبر  مناقشه

ین یابد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به روایات که علماء را جانش چگونه به غیر تسری می

، یا روایاتی که علماء را وارثان (61، ص4هـ ق، ج4111کلینی، )دهند قرار می( السالم علیهم)ائمه

علماء همان شأن و جایگاه و منزلت پیامبر (. 83، ص4هـ ق، ج4111کلینی، )کنند  انبیاء معرفی می

شود که نی را شامل میبنابراین، آیة یادشده، کسا. کند رو، آیه تعمیم پیدا می از این . را دارند( ص)

رو، آیه بر   از این. های الزم تبلیغ و هدایت را دارند از علم و دانش بهره برده و شأنیت و صالحیت

موعظه )و هم حوزة تربیت و هدایت ( بالحکمه)هدایتگری معلم داللت تام دارد و هم حوزة تعلیم 

 .شود را شامل می( و مجادله احسن

 آیة قول احسن .5

ِلِمين َو َمنإ » ُمسإ ِني ِمَن الإ ِه َو َعِمَل َصاِلحًا َو َقاَل ِإنَّ نإ َدَعا ِإَلى اللَّ اًل ِممَّ َسُن َقوإ  (.88: فصلت)« َأحإ

 :شود ذیل آیة شریفه نکاتی داللی بیان می
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در خصوص پرسش است ولی انگیزه و ارادة جدی از آن، بعث « من»در این آیه استعمال  .4

بعث . به کار رفته است( ادعوا الى الله)آیه، پرسش به داعی انشاء رو، در این  بوده از این 

داللت دارد؛ زیرا احسن در آیه، افعل ( اعم از وجوب و ندب)موجود، بر رجحان مطلق 

تفضیل است و بر بهتربودن این عمل داللت دارد، نه آنکه تصریح کند، عمل مزبور خوب و 

و نیکی صرف، داللت دارد و از طرفی بیان  اینکه اصل واژة حسن که بر خوبی. مطلق است

سوی  تربودن عمل اشاره دارد؛ ظهور بعث را از الزام به احسن، تفضیل داده شده و بر خوب

رو، داللت آیه مشتمل بر بعث رجحانی بوده و ظاهراً داللتی بر  برد، از این  مطلق رجحان می

 .وجوب ندارد

اینکه دعوت به روش قولی و گفتاری انجام  ای است بر قرینه« قول»در آیه شریفه کلمه  .3

طورکلی  به. گیرد، البته بعید نیست با الغاء خصوصیت، دعوت فعلی را هم شامل شود می

ای را بفهمد، متذکر  شود تا طرف مقابل نکته اگر در مواردی رفتاری توأم با عنایت انجام 

رو عالوه بر گفتار،  ازاین. شود و یا تشویق به آن کار شود، دعوت الی اهلل محقق شده است

 . آموز آموزنده و هدایتگر باشد تواند برای دانش رفتار و منش معلم نیز می

اًل مّمنإ دعا إلى الّله»بعد از فراز  .8 سُن قوإ   إّنني»و « و عمل صالحاً »: دو جمله آمده است« و منإ أحإ
لمين ُمسإ ها سخنی است که  دارد، بهترین سخن آیه اعالم می. که از مقوله قول نیستند« من الإ

بهترین سخن بودن، شرایطی دارد . سوی خدا دعوت کند هدایتگر باشد و دیگران را به

بنابراین، از دیدگاه . کنندة خود، اهل عمل صالح و عقیده پاک باشد که دعوت ازجمله این

 . ، داشتن عقیده و عمل نیک استقرآن، الزمة نقش هدایتگری معلم

مفهوم دعوت، مطلق طاعات و معاصی در حوزة اعتقادات، اخالق و احکام را شامل  .1

« دعا إلى الّله»رو، گاهی مراد از عبارت  اطالق دارد؛ از این « دعا إلى الّله»عبارت . شود می

صل اسالم شود و گاهی مراد ا مطلق اعمال و رفتاری است که موجب تقرب الی اهلل می

در نظر بدوی شاید معنای اخیر به ذهن متبادر شود، اما با بررسی سایر . یعنی توحید است

ييُكم»آیات قریب المعنا مانند  شود که مراد، سبیل اهلل  مشخص می( 31: انفال)« دعاُكمإ لما ُيحإ

توحید و حیطه اعتقادی   و مطلق طاعات و معاصی است و اختصاص آیة مورد بحث به
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هر دو دعوت الی اهلل است که یکی « التغصب -صّل »ندارد؛ زیرا اوامر و نواهی مانند  وجهی

در وادی طاعات و دیگری در حیطة معاصی است بلکه مطلق امر و نهی، موعظه، انذار، 

رو، هدایتگری معلم،  از این . تشویق نسبت به طاعات و معاصی همه دعوت الی اهلل است

آموز  بیند دانش نبة سلبی دارد یعنی در مواردی که معلم میگاهی جنبة ایجابی و گاهی ج

 شود، وظیفه دارد او را تنبه و تحذر دهد حرف، حرکت و رفتار نامربوط مرتکب می

 (.383-381، صص 4899اعرافی، )

 آیات دعوت سیرة انبیاء .6

ُسوِل ِإَذا دَ  - ِه َو ِللرَّ َتِجيُبوا ِللَّ ِذيَن آَمُنوا اسإ َها الَّ ِييُكمإ َيا َأيُّ  (31: انفال) َعاُكمإ ِلَما ُيحإ

ِه َو َما َأَنا ِمَن الإ  - َحاَن اللَّ َبَعِني َو ُسبإ ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َو َمِن اتَّ ُعو ِإَلى اللَّ ِرِكينُقلإ هِذِه َسِبيِلي َأدإ ْإ : یوسف) ُم

413) 

ُعوُكمإ ِلتُ  - ُسوُل َيدإ ِه َو الرَّ ِمُنوَن ِباللَّ ُكمإ َو َما َلُكمإ اَل ُتؤإ ِمُنوا ِبَربِّ  (3: حدید) ؤإ

اًل َو َنَهاراً  - ِمي َليإ ُت َقوإ ي َدَعوإ  (1: نوح) َقاَل َربِّ ِإنِّ

َتِقيٍم َو  - ُعوُهمإ ِإَلى ِصَراٍط ُمسإ َك َلَتدإ  (18: مؤمنون) ِإنَّ

َه َو  - ُجو اللَّ َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنإ َكاَن َيرإ ِه ُأسإ َه َكِثيراَلَقدإ َكاَن َلُكمإ ِفي َرُسوِل اللَّ َم اْلإِخَر َو َذَكَر اللَّ َيوإ : احزاب) الإ

34) 

َلَقدإ َكاَن َلُكمإ ِفي َرُسوِل »کند با ضمیمة آیه  اهلل را سیرة انبیا معرفی می مجموعه آیاتی که دعوت الی
َوٌة َحَسَنةٌ  ِه ُأسإ راساس کند؛ زیرا ب اهلل را برای همگان از جمله معلم اثبات می استحباب دعوت الی« اللَّ

َوٌة َحَسَنةٌ  َلَقدإ َكاَن َلُكمإ ِفي رسول»بر پایة آیه ( ص)لزوم الگوبرداری از پیامبر  مردم وظیفه دارند « الله ُأسإ

ای به  های قرآنی جاری است؛ مگر قرینه این امر، در همة خطاب. در همة امور از ایشان تأسی کنند

 . خالف آن باشد

 آیات حرمت كتمان. 7

مبدأ عالم، وجود )رو، کتمان حقایق  ای از آیات، کتمان آیات الهی حرام است؛ از این  مطابق با دسته

معلم نباید مباحث . از سوی معلم و آنچه در سعادت متربی نقش دارد، حرام است...( خدا و

طور  تعلیمی خود را در قالب علمی فارغ از مباحث ارزشی مطرح کند؛ زیرا مفاد علوم انسانی به 



  333                                                                            بررسی كاركرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن 

 

 

 

از آنجا که کتمان حرام است، اظهار واجب است و اظهار آیات الهی همان . مدار است کلی، ارزش

کتمان است و کتمان حرام است؛ در نتیجه ( ذکر مبدأ و معاد)پس عدم هدایت . کردن است هدایت

 .عدم هدایت حرام است

ان اما حرمت کتمان از باب دروغ است یا خود عنوان جدیدی دارد؟ چرا عدم هدایتگری کتم

کند و گاهی زیرکانه  است؟ معلم گاهی از ابتدا، مطالب آموزشی را فارغ از مباحث دینی مطرح می

لب فروبستن . کند کند وجود خداوند را پنهان کند و گاهی عمداً حقایق را اظهار نمی سعی می

سش نسبت به مسائل مبدأ و معاد که حرام است اما آیا اظهار آن واجب است؟ در پاسخ به این پر

باید ابتدا ماهیت و مفهوم کتمان روشن شود و سپس، آیات کتمان بررسی شوند تا مشخص شود 

عمل معلم مصداق کتمان هست یا نه؟ کتمان در لغت به معنای سَتر، پوشاندن، اخفاء و پنهان 

( 411، ص1هـ ق، ج4181؛ ابن فارس،181، ص1هـ ق، ج4141فراهیدی،)نمودن و نقیض اعالن 

 :دربارة نسبت کتمان با عدم اظهار دو احتمال متصور است. ر و اعالم استو مقابل اظها

بر پایة این احتمال، دامنه معنایی کتمان، وسیع خواهد . کتمان، مساوی عدم االظهار است( الف

 .بود

براساس این احتمال، عدم االظهار، نقیض کتمان بوده . کتمان، اخص از عدم االظهار است( ب

. کند که کسی، چیزی را بداند و عمداً اظهار نکند مواردی مصداق پیدا میو کتمان، در 

. شود و نه کتمان بنابراین، اگر شخص، نداند و نگوید، عدم اظهار و عدم بیان، اطالق می

گوید و این نگفتن از باب غفلت است، کتمان صدق  داند و نمی مواردی هم که شخص می

 از .نیست و در مواردی حال یا مجال گفتن وجود نداردالبته نگفتن، گاهی تعمدی . کند نمی

به هنگام شک و تردید در مفهوم کتمان، باید قدر متیقّن اخذ شود؛ یعنی زمانی  ،رو  این

 .کند رو، به صرف نگفتن، کتمان صدق نمی است که هدف، نفهمیدن دیگران باشد؛ از این 

کاری  و عنایت به کتمان و مخفیپس آنچه در صدقِ کتمان، شرط است دانستن امر مکتوم 

عدم اظهار، جنبة سلبی دارد و حتی . شود است که در این صورت کتمان اخص از عدم اظهار می

کند، ولی  داند و یا عنایت هم ندارد، ولی غافل و ناسی است، صدق می مواردی که شخص نمی

 .کند نمیداند ولی با عنایت و عمد اظهار  قدر متیقن کتمان، مواردی است که می
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؛ (معنای عام)مطلق عدم اظهار ( الف: توان معنا کرد رو، کتمان را به سه صورت ذیل می از این 

دانستن مطلب و نگفتن از روی توجه و عنایت؛ مورد اخیر، معنای ( کاری؛ ج نوعی مخفی( ب

 .مختار است

 :شوند با عبور از این مقدمه، برخی آیات کتمان بررسی می

ِبُسو َلُموَن َو اَل َتلإ ُتمإ َتعإ َحقَّ َو َأنإ ُتُموا الإ َباِطِل َو َتكإ َحقَّ ِبالإ  (.13: بقره) ا الإ

الی نهی و دال بر حرمت است و « و ال تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون»در آیه 

و حق را کتمان نکنید؛ پس  ال تكتموا الحقیا حال است یا جملة استینافیة دوم یعنی « تكتموا الحق»

اسرائیل است که به خاطر منافع شخصی دین را  البته سیاق آیة دربارة بنی. کتمان حق حرام است

ممکن است ادعا شود که حرمت کتمان، مختص علمای اهل کتاب است، . کردند مشتبه و کتمان می

نیز اختصاص دارد چون  اما باید گفت ذکر قرآن خود قرینه بر این است که این حکم به مسلمین

البته شواهد لفظی و قرینة لبی وجود دارد که احکام قرآن، مختص . خطاب قرآن به مسلمین است

پس حرمت کتمان به . شود دین سابق باشد اما در صورت شک، استصحاب شرایع سابقه جاری می

 .مطلق علما اختصاص دارد

آیه در نهایت، شامل علمای اسالم  ادعا دیگر این است که گفته شود، علمای اهل کتاب در

وپرورش مخاطب آیه نیستند که در پاسخ باید گفت  شود، اما معلمان آموزش ها می یعنی حوزوی

حتی کسی را یک گزاره از دین را بداند، ، هوم انحاللی است و خطاب منحل شدهعالم دین مف

ا معلم ابتدایی هم اگر چیزی در قرآن عالم یعنی کسی متلبس به مبدأ دانش است لذ. شود شامل می

 .داند باید به دانش آموزان بیان کند از قرآن می

َح  ُتُموَن الإ ُهمإ َلَيكإ َناَءُهمإ َو ِإنَّ َفِريقًا ِمنإ ِرُفوَن َأبإ ِرُفوَنُه َكَما َيعإ ِكَتاَب َيعإ َناُهُم الإ ِذيَن آَتيإ َلُموَن الَّ : بقره) قَّ َو ُهمإ َيعإ

416). 

و هم »دانند و  تاب، حق و آیات الهی را مانند شناخت فرزندان خود میدر این آیه نیز اهل ک
در این گرچه تحذیر و نهی نیامده ولی سیاق آیه مذمت است و بر حرمت . حال است« يعلمون

 .داللت دارد
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ا نَّ ِد َما َبيَّ ُهَدى ِمنإ َبعإ َناِت َو الإ َبيِّ َنا ِمَن الإ َزلإ ُتُموَن َما َأنإ ِذيَن َيكإ ِكَتاِب ُأول  ِإنَّ الَّ اِس ِفي الإ ُه َو ُه ِللنَّ َعُنُهُم اللَّ ِئَك َيلإ
ِعُنوَن  َعُنُهُم الالَّ  (419: بقره) َيلإ

از . پردازند، وعده عذاب داده شده است در این آیه هم به کسانی که به کتمان ماانزل اهلل می

نزل اهلل نیز حرام آید، کتمان حق و ما ا آنجا که لعن، مفید حرمت است و از کبائر به شمار می

های هدایتی الهی  آیه جمله خبریه و آکد از انشاء است و بر حرمت کتمان معارف و آموزه.است

 .مراد از کتمان هدی یعنی راه هدایت و مراد از بینات ادله و استدالالت است. داللت دارد

ْإ  ِكَتاِب َو َي ُه ِمَن الإ َزَل اللَّ ُتُموَن َما َأنإ ِذيَن َيكإ اَر َو اَل َتُروَن ِبِه َثَمنًا َقِلياًل ُأول  انَّ الَّ ُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهمإ ِإالَّ النَّ ِئَك َما َيأإ
يِهمإ َو َلُهمإ َعَذاٌب َأِليٌم  ِقَياَمِة َو اَل ُيَزكِّ َم الإ ُه َيوإ ُمُهُم اللَّ  (.411: بقره) ُيَكلِّ

مادیات، چیزی جز آتش و مطابق با این آیه شریفه، کتمان کردن حق به دلیل کسب مال و 

شود، این آیة شریفه  از آیاتی که برای تجسم اعمال به آن تمسک می. کند عذاب نصیب انسان نمی

ُكُلوَن ِفى »رو،  خورد، همان آتش است، از این  است، یعنی گناهکار آنچه را به جهت گناه می َيأإ
ار شود که توصیفی از حرمت کسبی است که از راه  ر میها ذک کتمان آن  عنوان نتیجه به« ُبُطوِنِهمإ ِإالَّ النَّ

يِهمإ َوَلُهمإ َعَذاٌب َأِليٌم »شود و  کتمان ما انزل اهلل عاید می ِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ َم الإ ُمُهُم الّلُه َيوإ دهندة  نشان« َواَل ُيَكلِّ

 .بودن آن است کبیره

بَ  َحقَّ ِبالإ ِبُسوَن الإ ِكَتاِب ِلَم َتلإ َل الإ َلُموَن َيا َأهإ ُتمإ َتعإ َحقَّ َو َأنإ ُتُموَن الإ  (.14: آل عمران) اِطِل َو َتكإ

ِبُسوَن »عبارت  التباس . کند استفهام توبیخی و انکار است از پوشاندن حق با باطل نهی می« ِلَم َتلإ

در . تواند ایجابی و سلبی باشد حق به باطل با کتمان تفاوت دارد، التباس ایجابی است و کتمان می

ن آیه شریفه نیز از کتمان حق، نهی شده است، هرچند نهی و وعده عذاب در آیة شریفه وجود ای

-441، صص4899ی، اعراف) ظهور در حرمت را افاده کند« لم تلبسون»ندارد؛ اما وجود عتاب در 

448.) 

 بررسی داللی آیات كتمان

گفت کتمان هدایت، حرام در استناد به آیات کتمان بر استدالل به وجوب هدایتگری معلم باید 

از حرمت عدم هدایتگری، . است و عدم هدایتگری معلم نوعی کتمان محسوب شده و حرام است
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معلم . شود و این مدعایی است که فرض پژوهش حاضر بود وجوب اظهار و هدایتگری نتیجه می

هدایت نکردن آموزان را هدایت نکند، مرتکب نوعی کتمان شده و  اگر در امور دنیا و آخرت، دانش

رو، نقش  فرض اساسی متبلور از متن دینی، مقدمیت دنیا برای آخرت است از این . حرام است

های زندگی دنیایی؛ آنچه را در سعادت نهایی و  معلم عالوه بر شمول تعلیم آداب، فنون و مهارت

افی بعد تعلیمی رو، توجه به هدایتگری معلم، ن از این . شود اخروی انسان اثر دارد، نیز شامل می

بسا عدم تعلیم فن یا مهارتی که در زندگی مادی  بنابراین، چه. اعم از مفاد دنیوی و اخروی نیست

 .فرد اثر داشته موجب گمراهی متربی شود و بعد معنوی را مختل کند

لب ( الف: اما آیا عدم الهدایه نوعی کتمان است؟ باید گفت کتمان مصادیق متعددی دارد

با این توضیح، . عدم اعالم عالمانه و عامدانه( اخفاء؛ ج( ک الفعل کردن و نگفتن؛ بفروبستن و تر

دربارة معلمی که برای مثال در مورد واجب بودن خمس و زکات علم ندارد، کتمان صادق نیست؛ 

طور کلی، هدایت  به. داند اگر عامدانه اعالم نکند، کتمان کرده است اما معلمی که ما انزل اهلل را می

عدم اعالم »در توضیح بیشتر باید گفت قدر متیقن از معنای کتمان . نکردن نوعی کتمان است

نکردن همیشه مصداق کتمان  است؛ اما طبق معنای عام کتمان، ممکن است هدایت« عامدانه عالمانه

نباشد مانند معلمی که در کالس درس نسبت به موضوعی خاص، اظهار نظری نکرده، به این دلیل 

ید فراموش کرده یا قصد داشته در جلسه بعد بیان کند؛ اما با اخذ معنای اخص کتمان، عدم که شا

کتمان یعنی عدم االظهار عالمانه و عامدانه درجایی که شأنیت اعالم . الهدایه نوعی کتمان است

 دربارة معلم فیزیک یا شیمی که مطالعات اسالمی داشته اما در کالس درس از خدا نام. وجود دارد

کند، اما در مواردی که وی مطالعاتی ندارد، کتمان صادق نیست در نتیجه،  برد، کتمان صدق می نمی

 (.441-489، صص4899اعرافی، ) کند نکردن معلم نیز صدق نمی در چنین مواردی، هدایت

 مناقشة اول

هرچند آموزان چنین مناقشه شود که  مندی معلمان در هدایتگری دانش ممکن است نسبت به وظیفه

عدم هدایت معلمین، کتمان محسوب شود، اما برای مثال معلم شیمی یا فیزیک که خود شبهات 

به عبارتی، آیا علم شرط وجوب هدایت است یا نه؟ . دینی دارد آیا اظهار دین بر او واجب است

 :در پاسخ به این مناقشه دو احتمال متصور است
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رو، معلمی که خود  ی، علم شرط باشد؛ از این احتمال دارد در وجوب اظهار دین و معارف اله

علم، شرط باشد باید معلم به دنبال کسب   تواند از معارف دین سخن بگوید شبهة دینی دارد، نمی

عبارتی، چون علم  به . آموزان منتقل کند علم باشد و معارف دین را بیاموزد، تا بتواند به دانش

مقابل، احتمال دارد علم، شرط وجوب باشد؛ از در . مقدمه واجب است، تحصیل آن الزم است

از میان . ای نسبت به کسب علم ندارد آنجا که تحصیل مقدمه وجوب واجب نیست؛ معلم وظیفه

این دو احتمال، به نظر احتمال دوم، صحیح و علم شرط وجوب است؛ از این رو معلمی که علم به 

ای نسبت به  ب است در غیر این صورت وظیفهها بر او واج مسائل و معارف دین را دارد، اظهار آن

 .کسب علم در حوزة مسائل و معارف دینی ندارد

 مناقشة دوم

کند؟ در پاسخ باید  ضد کتمان، اعالم است اما آیا هر اعالمی هدایت است یا به هدایت منجر می

یم یا مؤثر گونه که تعل همان. شود گفت اعالم نوعی تعلیم است اما هر اعالمی به هدایت منجر نمی

گونه نیست  است یا نه، هدایت نیز گاهی مؤثر است گاهی نه؛ پس اعالم واجب است اما لزوماً این

پس اعالم مساوی هدایت نیست و میان اعالم و تعلیم و هدایت فرق . که منجر به هدایت شود

لول اما وجوب تعلیم و هدایت، مدلول التزامی کالم است و مدلول التزامی برخالف مد. است

در اعالم نوعی تعلیم وجود دارد که اظهار، مقدمة تعلیم است . آید مطابقی از سطح الفاظ باالتر می

پس وجوب هدایت مدلول التزامی آیات است که بیان . توان تعلیمی انجام داد یعنی بدون اظهار نمی

ین و تشریح که بر این اساس، حرمت کتمان انزل اهلل یعنی وجوب تبی. و اظهار، مقدمه تعلیم است

 .مساوی با تعلیم و هدایت است

 مناقشة سوم

اگر عدم الهدایه توسط معلم، کتمان محسوب شود در مقابل بر او اعالم واجب است یا هدایت؟ 

طبق استدالل به آیات اعالن واجب است، نه هدایت پس دلیل شما اخص از مدعاست؛ یعنی در 

در پاسخ باید گفت میان اعالم . جب است نه هدایتتوان گفت اعالن معارف وحیانی وا نهایت، می
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یعنی اعالم . و هدایت فرق نیست و معنای اعم هدایت، مراد ماست که اعم از تعلیم و اعالم است

 (.441-443، صص4899اعرافی، ) کردن است یا مقدمه هدایت یا جزء یا مصداقی از هدایت

 گیری بحث و نتیجه

نکردن معلم مصداق کتمان است، البته معلمی که عالم به موضوعات هدایت  عدم هدایت و هدایت

بر مبنای این . علم شرط تنجز تکلیف است و اگر علم نداشته باشد اظهار بر او واجب نیست. است

که  –آور است و هر که علم داشت اظهار و اعالن  نکته و قاعدة عامه که نفس علم، مسئولیت

شود پس هدایتگری در مواردی وظیفة شرعی معلم بماهو  واجب می -ی از هدایت استمصداق

پس اظهار و بیان آیات الهی و معارف الهی در محدودة احکام الزامی مورد ابتال بر عالم . عالم است

البته بیان و اظهار . واجب است و معلم هم از آن حیث که عالم است وظیفة اعالن و هدایت دارد

برای مثال گاهی متربی، ظرفیت و توان فهم برخی . ق نیست، بلکه شرایط و قیودی داردنیز مطل

شود که در این موارد، اظهار و بیان حرام  مطالب را ندارد و بیان آن مطالب موجب گمراهی وی می

 . است

 :توان گفت با توجه آنچه بیان شد، می

رفی کرده است و بر پایة مطلوبیت براساس داللت آیاتی که خداوند خود را معلم بشر مع. 4

عالوه بر جواز تعلیم، جواز  (ع)ویژه حضرت خضر  پیروی از سنن الهی و با تمسک به سیرة انبیا به

 .و مطلوبیت هدایتگری معلم نیز قابل استنباط است

روشنی بر وجوب دعوت به خیرات داللت دارد اما آیة وعظ حسنه بر وجوب  آیة دعوت به. 3

در آیة دعوت یا دعوت . کند د، بلکه به تضمن یا التزام در نهایت، رجحان را افاده میداللتی ندار

ذکر خاص بعد عام خواهد بود، یا معنای قسمی مراد است که « یامرون»مقسمی مراد است که 

شود که آیة دعوت،  قرینه می« قول احسن»و « وعظ حسنه»معروف است؛ اما آیة   دعوت قسیم امر به

دعوت را اراده کرده است و در این صورت، معنای مقسمی دعوت با معنای عام هدایت معنای عام 

توان  با پذیرش این قرینه، وجوب دعوت به خیرات به معنای مقسمی آن را می. مساوی خواهد بود

رو، باید گفت هدایتگری معلم هم نوعی دعوت به خیر بوده، و   برای همگان استنباط کرد؛ از این
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ضمن اینکه از اطالق خیر، مطلوبیت نقش . م فقهی، اتیان آن بر معلم واجب استبه لحاظ حک

 .معلم در تمهید مقدمات آموزش و تربیت و نیز در اصل تعلیم و تربیت، قابل استنباط است

بیان دیگر از آنچه در بند دوم گذشت، بر مبنای نسبت سنجی میان دو مقولة هدایت و . 8

عنوان  ی هدایت مساوی دعوت است و معنای قسمی هدایت بهدعوت آن است که معنای مقسم

معنای عام دعوت . گیرد معروف قرار می یک روش در عرض اقدامات تربیتی دیگر مانند امر به 

با تساوی . مساوی تربیت به معنای خاص است و معنای خاص دعوت، تعلیم و هدایت است

است و هدایتگری بر معلم بر پایة این معنای عام دعوت با معنای عام هدایت استدالل تمام 

همچنان که اطالق دعوت به خیر شامل اقدامات هدایتگرانه مربیان و . استدالل، واجب خواهد بود

 . شود معلمان می

که بر وجوب دعوت و هدایت داللت دارد « فادع»بودن  در آیة وعظ حسنه با توجه به امری. 1

که هر آنچه مقرب الی اهلل است اعم از عقاید، اخالق، احکام و « َك َسبيِل َربِّ   ِإلى»و نیز اطالق عبارت 

شود و از آنجا معلم،شأن و جایگاه و منزلت پیامبر را دارد؛  اعم از طاعت و ترک را شامل می

 .شود وجوب هدایتگری معلم از آیه، استنباط می

یه الزمة نقش آیة قول احسن بر رجحان مطلق هدایتگری معلم داللت دارد البته این آ. 1

 .کند هدایتگری معلم، را داشتن عقیده و عمل نیک معرفی می

شود، با این بیان  بر پایة آیات کتمان، از حرمت کتمان، وجوب هدایتگری معلم استنباط می. 6

که کتمان هدایت، حرام است و عدم هدایتگری معلم نوعی کتمان محسوب شده و حرام است و 

 .شود ب اظهار و هدایتگری نتیجه میاز حرمت عدم هدایتگری، وجو

بودن معلم،  داللت آیات باید گفت وظیفه هدایت و هادی  بندی نهایی از بنابراین، در یک جمع 

اما این وجوب مطلق نیست و قیودی دارد مانند اینکه معلم، نسبت به آیات الهی و . واجب است

ته باشد و موقعیت و شرایط الزم و های دینی، اطالع و آگاهی الزم را داش نیز معارف و آموزه

 . آموز توان و ظرفیت فهم را داشته باشد مناسب هم مهیا باشد و نیز دانش
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