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5  تحليل معناشناختي حوزة معنايي تعليم در قرآن
 عامليت خدا در فرايند تعليم

*محمد ركّعي

 **شعبان نصرتي

 ***محمد رنجبر حسيني

 چكيده
(متعلق«نگاشتة حاضر، اركان علم را از سه دستة و معلوم (صورت ذهني)، عالم علم

مي» علم) ميتوسعه و ركن چهارم را با عنوان معلّم مطرح كند. مقصود از معلم، دهد

اين نوشتار در چهار همان عامل خارجي است كه نقش اصلي در انتقال علم را دارد.

مي» هاي تعليم شيوه«و» مواد تعليم«،»گيرندهتعليم«،»دهندهتعليم«محور  و از پيش رود

ميروش معناشناسي حوزه مي هاي معنايي بهره و در نهايت به اين نتيجه رسد كه گيرد

مي» انسان«گيرندگانو از ميان تعليم» خدا«دهندگان قرآن در ميان تعليم كند را برجسته

انداز قرآن بر كند، اساس چشمميو اگرچه مصاديق ديگري براي هردو مورد ذكر

و تعليم تعليم  گيرندگي انسان است.دهندگي خدا

و پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل بيت* .(ع)كارشناس ارشد دانشكده علوم حديث

و پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل بيت ** و حديث .(ع)دانشجوي دكتري دانشگاه قرآن

و حديث *** و عضو هيئت علمي دانشگاه قرآن .استاديار

12/7/91تأييد: تاريخ21/5/91تاريخ دريافت:
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هاي معنايي، معناشناسي تعليم، معناشناسي علم، معناشناسي حوزه واژگان كليدي:

 هاي تعليم.معلم، مواد تعليم، شيوه

 مقدمه

(وجود در حوزة معرفت ذهني شناسي براي معرفت، سه ركن وجود خارجي معلوم، علم

و عالم تعريف شده است. آيت تفسير موضوعي قرآن در كتاب جوادي آملياهللا معلوم)

به اين مطلب توجه كرده، ركن چهارم معرفت را با عنوان معلّم شناسي در قرآن معرفت:كريم

(جوادي آملي،  ص1379مطرح كرده است و منحصراً 212، ). وي معلم را همان علت علم

تا، از آيات قرآني نيز بهره گرفته در خدا صادق دانسته است. پژوهش حاضر بر آن است

و با استفاده از روش معناشناسي جايگاه معرفت شناختي تعليم را در قرآن بررسي كند

 هاي زير پاسخ دهد:اي به پرسشحوزه

 دهنده مطرح شده است؟ از ديدگاه قرآن چه چيزهايي تعليم.1

مي.2  گيرنده باشند؟ تعليمتوانند چه موجوداتي

و تعليم از ميان تعليم.3  كانون توجه قرآن كدام است؟،گيرندگان دهندگان

 اند؟ هايي كه در تعليم مورد تأييد قرآن است، كدامشيوه.4

 اند؟ گيرندگان كدام مواد آموزش در هر يك از تعليم.5

و روش معناشناسي حوزه ادر اين پژوهش، قرآن متن مراجعه ست. اي، شيوة فهم متن

) (Semanticمقصود از معناشناسي ص1387صفوي، ) مطالعة علمي معناست به27، و (

و زباني تقسيم مي (معناشناسي فلسفي، منطقي ص1389نيا، قائميشود / صفوي،78-79،

ص (28همان، همان، ). معناشناسي زباني، دانش مطالعة انتقال معنا از طريق زبان است

مي). در اين دانش، معنا درو34ص (ن نظامِ زبان بررسي صقائميشود ). 529نيا، همان،

(معنا اي ) يا معناشناسيِ حوزهWelatanschangsleherشناسيِ دستگاه معنايي

)Semantic fieldsهاي مطالعة معناست. در اين روش) يكي از روش،دو رويكرد

) و معناشناسي Diachronic semanticمعناشناسي زماني يا تاريخي همزماني)

)Synchronic semantic.در معناشناسي تاريخي، زمان در فهم معنا دخيل ) وجود دارد
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و بر اساس تطور معنا در طول زمان، معنا بررسي مي و تطورات تاريخي معنا، است شود

ص1368(ايزوتسو، كندجايگاه واژه را در دستگاه معنايي معين مي / صفوي،39-43،

ص ص/ قائمي196-191همان، .)531-530نيا، همان،

در معناشناسي همزماني، عنصر زمان حذف شده، تغيير واژگان در طول زمان لحاظ

مي،گردد نمي ( بلكه متن بدون دخالت زمان، مورد مطالعه قرار ايزوتسو، همان، گيرد

ص/ قائمي197-196ص / صفوي، همان،43-39ص )؛ به اين بيان كه 531-530نيا، همان،

پذيرد. در اين روش، فهمِ متن، از روند تدوين متن در بستر زمان تأثير نميمعناشناس در

كوشد معنا را از درون متن كشف كند. معناشناسي در اين روش از سطح واژه معناشناس مي

ص (121-97(رك: صفوي، همان، و گزاره ص) ) فراتر رفته، تمامِ 159-131ر.ك: همان،

ق و موضوعِ معناشناسي ميمتن را معيار پژوهش حاضر تنها بر روش همزماني دهد.رار

و تقابل تكيه دارد. استوار است. كاربرد اين روش بر نسبت هاي معنايي همنشيني، جانشيني

و از نسبت جانشيني در حد كشف توسعة  اين پژوهش بر نسبت همنشيني تكيه دارد

 كند.معنايي استفاده مي

) ) بيانگر رابطة الفاظي است كه Syntagmatic Relationنسبت يا ارتباط همنشيني

(كرماني، در يك زنجيرة كالمي در كنار يكديگر قرار گرفته ص1384اند ). اين نسبت،7،

هاي همنشين سنجيده همان معناشناسي در سطح جمله است كه واژه در ارتباط با واژه

مي مي و طبق اين ارتباط، زوايايي از معناي واژه كشف هم شود نشيني ممكن است شود. اين

و... باشد.  به صورت وصف، تمييز، اسناد فاعل

) و نسبت جايگزيني ميان زنجيرة Paradigmatic Relationنسبت جانشيني ) رابطه

ص الفاظ كالمي با الفاظي است كه مي (كرماني، همان، )7توانند جايگزين اين الفاظ شوند

و عقل بارزترين نمونة جانشيني در حوزة معناي و معرفت است. نسبت جانشيني علم يِ علم

مي ترين نسبت از اساسي (ايزوتسو، هاي معنايي است كه در روش همزماني به آن تكيه شود

ص1378 ،296.(

و فعلي به كار رفته است. شكل رباعي واژة» علم«مشتقات در قرآن به صورت اسمي
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تعليم، از نسبت بين آورد. ميدان معنايي علم، ميدان معنايي تعليم را به وجود مي

و آموزش آموزش (معلِّم) با دهنده (متعلِّم) به وجود آمده است. اين دو مورد گيرنده

و تعليم هاي پيراموني، ميدان معنايي تعليم نسبت مي دهندگان  آورند. گيرندگان را به وجود

و تعليم آموزش، پل ارتباطي ميان تعليم ماتي به گيرنده است. در اين فرايند، معلو دهنده

و شيوه فراگيران منتقل مي را شود. اين فرايند دو ميدان معنايي مواد تعليم هاي تعليم

دهندگان، سازد؛ در نتيجه ميدان معنايي تعليم به چهار ميدان معنايي تعليم مي

مي گيرندگان، شيوه تعليم و مواد تعليم تقسيم به شود. با واكاوي اين ميدان هاي تعليم ها،

دو معناشناسي علم در حوزة معنايي تعليم خواهيم پرداخت. براي پرهيز از تكرار مباحث،

و تعليم ميدان تعليم سه گيرنده را در هم ادغام مي كنيم. بدين دهنده ترتيب مباحث را در

 بريم.محور پيش مي

و تعليم ميدان معنايي تعليم.1  گيرنده دهنده

و انسان مطرح شده است. اگر بسامد دهندگان خدا، جنّ، فرشت در ميدان معنايي تعليم گان

و كانون توجه گوينده باشد، از ميان تعليم يك واژه مالك چشم در» خدا«دهندگان، انداز

 آيه از آيات تعليم در مورد تعليم الهي است.25كانون توجه قرآن خواهد بود؛ زيرا

و در ساير موارد به انسان آموزش خدا تنها در يك دهد. يادگيريميمورد به فرشتگان

علَّمتَنَا«فرشتگان از خدا در آية  در)32(بقره:»قَالُواْ سبحانَك لَاعلْم لَنَا إِلَّا ما مطرح است.

اين آيه از وجه فعلي تعليم استفاده شده است. استفاده از اين تعبير، براي بيان قابليت 

بودن فرشتگان تام بپذيريم، نظرية مجرديادگيري در فرشتگان است. اگر اين قابليت را 

مشكل خواهد بود؛ زيرا قابليت تعليم، به معناي امكان تغيير در علم فرشتگان است. استفادة 

و انحصار،فعل ماضياز وجه  درتعليم . ممكن است چنين القا كند خدا دانسته است آن را

مو! خداياكه معناي آيه چنين است:  اي قع آفرينش به ما عطا كردهعلم ما هماني است كه در

صورت، حكم به تغيير در علم فرشتگان در اين. توانيم بدانيمو چيزي بيشتر از آن را ما نمي

.كاري ساده نخواهد بود

و غريزي از واژة تعليم اين گمانه با ظهور تعليم منافات دارد؛ زيرا در امور تكويني
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از-كه ادامة همين آيه است-ة بقرهسور33شود. از سوي ديگر در آية استفاده نمي خدا

كن! اى آدم«خواهد: مي(ع) آدمحضرت  [و اسرار] اين موجودات آگاه . آنان را از اسامى

و آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمان": هنگامى كه آنان را آگاه كرد، خداوند فرمود ها

 فرشتگان است.. اين، همان تغيير در علم)33بقره:(»"دانمزمين را مي

چيزي به(ع)آدممعتقدند در اين مرحله طباطبايي هرچند برخي با استناد به قول عالمه

و دليل آورده ها متفاوت است اند كه سنخ علم فرشتگان با انسانفرشتگان تعليم نداد

ص1390(غضنفري، سال دفاع  را كرد). بايد دقت78، كه قرائن معناشناختي، اين تعليل

كند؛ زيرا اين تعليل مبتني بر مباني فلسفي است؛ در حالي كه يكي از اصول تأييد نمي

معناشناختي، عدم دخالت فهم پيشينيان است. افزون بر اين، كالم عالمه در مقام بيان 

يا عدم آن نيست، بلكه بحث در تعيين مسميات است(ع)آدمآموختن فرشتگان از حضرت 

ج1417(طباطبايي،  ص1، د116-118، يگر اينكه در بيان عالمه نوعي اقرار به اصل)؛

(همان).  آموختن مشهود است

به **و غيرانبيا*عامل ديگر تعليم الهي به انسان، در مورد انبيا به كار رفته است. تعليم خدا

و آيات قرآن است كه  انسان عادي به چند صورت بيان شده است؛ يك صورت خود قرآن

�«ت. در آيات به انسان علومي را آموخته اس � �� ����	��� 
���ا ������«)، 282(بقره:» �

)، حضرت31(بقره: آدم)، حضرت16/ نمل80/ انبياء:251(بقره: داوداند از: حضرت مصاديق آن عبارت*

(مائده:66-65(كهف: خضر 69/ يس: 113(نساء:(ص))، پيامبر اكرم48/ آل عمران: 110)، حضرت عيسي

و كتاب را اثبات مي كند)، گرچه به ظاهر نفي تعليم شعراست، اما با نفي تعليم شعر در واقع تعليم وحي

و37(يوسف:» ����� ���«با واژة21و6(يوسف: يوسف)، حضرت68(يوسف: يعقوبحضرت  ((

).16(نمل: سليمانحضرت 

 اند از: هاي اين كاربرد عبارت شكل **

و بدون ذكر آموزشال (بقره:ف) به صورت مطلق ب)4/ مائده:4/ علق:4و2/ الرحمن: 282گيرنده )؛


 ������«االنسان در آية�حج5(علق:» � ج) (بقره:)؛ د) ذرية حضرت 239گزاران )؛ 129(بقره: ابراهيم)؛

(آل عمران: (جمعه: 164ه) مؤمنين و) اميين 
«با فعل91 ). در سوره أنعام آية2)؛����را»� اصل آموزش

مي براي انسان ثابت مي  رساند.	كند كه سياق آيه، تعليم الهي را
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����	 �����	 
� �  
��و 239(بقره:»�� ��� � (»!
"!�#� !
"� �#  #��#��$%&�� #
')5(علق:»�#

و شامل تمام انسان مي آموزش خدا به انسان، به صورت عام بيان شده  شود.ها

ميدر دو آية نخست از سياق و خطاب ميامر توانند توان فهميد كه تمام افراد بشري

و شامل اين تعليم باشند؛ ولي در اينكه خدا مستقيماً به انسان تعليم مي كند يا به واسطة انبيا

بهاوليا اين تعليم را انجام مي توان نظر داد. نكتة مهم اين است كه قرآن، راحتي نمي دهد،

ميدهنده ركني با عنوان تعليم و را در اركان معرفت مطرح كرده است -كوشد نقش خدا

مي در اين عمل برجسته كند؛ از اين-مستقيم يا غيرمستقيم دهد. رو تعليم را به خود نسبت

هاي بيني قرآني است كه با تمام مؤلفهبودن نقش خدا، همان نكتة كانوني در جهان برجسته

و روح حاكم بر  اين دستگاه است. به همين دليل در بخش مواد دستگاه معنايي ارتباط دارد

شناسي هاي معرفتشود. اين نكته از برجستگيآموزش نيز نقش تعليمي خدا مطرح مي

 شناسي متداول مورد توجه نبوده است. قرآني است كه در معرفت

داند؛ اين ارتباط را قبول دارد، ولي استعمال لفظ معلّم را براي خدا جايز نمي فخر رازي

و معنايي، لفظ معلّم به عنوان حرفه در آمده است؛  چون به نظر او به علت تغييرات لغوي

و اگر چنين تغيير معنايي در اين واژه رخ نمي از اين داد، اين رو زيبندة ذات الهي نيست

(رازي، واژه تنها برازندة ج1420خدا بود ص2، ،424.(

��)#«كند، در آياتي مثل گونة ديگري كه قرآن نقش تعليمي خدا را بيان مي��#( �"�!)"	* !+"�"�#�

�,�&-� #��#�!)"�) به تصوير كشيده79و74انبياء:/14/ قصص:22/ نيز يوسف:15(نمل:»�#.

و خدا نقش اصلي را در  و انسان، پذيرندة اين عطاست است. در اين آيات، خدا عطاكننده

سازي در مواردي نقش خدا در آموزش انسان در حد فراهماين انتقال بر عهده دارد. 

'«مقدمات براي فعاليت عقلي انسان بيان شده است؛ براي نمونه در دو آية �� $/!0�� #1-�2"3�4

5	!�#�&��#��6-�!�"	 !
67'#�"� -4-	��* !
67���� و24(روم:»�# (»#� 8��#�"9 #� 8�:!�"; #<!�#=&�� �
67���� -4-	��* !>-  #�

/)!0�)": ?@�  A@��B��� #>-  6C�D"��� /: B�$E �F-	!�# #+!�#� "G!�"H&�� -4$� #��6-�!�#� IJ!�"�-� KL��M"� #1-�� «):غافر

.)، ارائة آيات براي اين است كه انسان از خرد خود در كسب معارف جديد كمك بگيرد13

اگرچه در اين موارد نقش اساسي از نظر معرفتي بر خرد انسان است، ولي به معناي
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خودبنيادي خرد نيست؛ بلكه همين خردورزي به مقدماتي نياز دارد كه خدا آن مقدمات را

��'N2«كند: فراهم مي #��O�P)��� !>#  '�$E ��'3"2"�#� �  #� 8�Q&R$� A@��B��� #>-  !
67"� 6C�D"��� #� -4-	��* !
67����«

نق ). فراهم13(غافر: ش خدا را افزون بر كردن مقدمات تنها در اين حد نيست، بلكه قرآن،

مي78(نحل: در آيه» ارائه« نكات، ضرورت دهد. اين ) در آفرينش ابزار فهم انسان نيز نشان

و مسائل معرفت مي توسعه در موضوعات  دهد.شناختي را نشان

و اگر-مادة تعليم-در آيات قرآني، صحبتي از آموزش خدا به غيرانسان نيامده است

و ديگر موجودات است، با تعبير ديگري بيان شده است. در مواردي  رابطة تعليمي بين خدا

ح 6
  S<#«يوانات ياد كرده است؛ مانند آية از انسان به عنوان واسطة تعليم به�!�'#� �# #�

�4'�� �
67#�'#� �'-�  B>T#F�����#�6	 #>)$=�"7�  $U$��#�V!W�� «:به).4(مائده انسان، آموختة خود از خدا را،

 دهد. سگان ياد مي

و انسانرا تنها در مورد-با مادة تعليم-آموزي از خدا علم،نتيجه اينكه قرآن ها فرشتگان

 داند.مي

(بقره: ��#«اند. آية دهنده معرفي شده ) آموزش5/ نجم: 102عالوه بر خدا، فرشتگانO !�$E

5#X��� Y5!X#� �'�$E Z#�6�&�� �+�-+"[T 4#�'مي)5ـ4نجم:(»�# دهد كه فرشته، معلّم انسان است. نشان

و وحي قرآن مطرح شده است كه نشان مي دهد البته اين رابطه فقط در مورد پيامبر اسالم

و روشي براي تعليم در قرآن به كار رفته است؛ اما در حوزة تعليم  وحي به عنوان راه

و از فرشتگان ديگر سخني نيست؛ ولي فرشتگان به انسان، فقط فرشتة وحي آمده است

ميقرآن با الفاظ ديگري به آگاهي كند؛ براي نمونه در مورد بخشي فرشتگان به انسان اشاره

اند، ولي با لفظ تعليم نيامده است، بلكه با لفظ فرشتگان به او مطالبي ياد دادهمريم حضرت 

(» قالت« پي).43-42عمران:آلآمده است امبران از در موارد ديگر برخي اخبار غيبي به

و بشارت قابل طريق فرشتگان انتقال يافته است كه در ميدان هاي معنايي وحي، ندا، قول

 بررسي است. 

و ماروت، قرآن كريم اين رابطه را در مورد تمام انسان مي در داستان هاروت كند ها بيان

��#��-  -<! \"K+#X«داندو تعليم فرشتگان را مختص انبيا نمي#��� �# V �«):را)102 بقره . فرشتگان
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با-با مادة تعليم-كند. رابطة تعليمي فرشتگان در آموزش سحر، معلّم انسان معرفي مي تنها

اند. بنابراين تعليم مأموران نزول وحي نيز نبوده،انسان مطرح شده است. اين فرشتگان

 ها مورد تأييد قرآن است.فرشتگان به انسان

�6«طبق آية!�'#� �# V ��� �
67#�'#� �'-�  B>T#F�����#�6	 #>)$=�"7�  $U$��#�V!W�� #>S  
به4(مائده:» ) انسان

و عنوان معلّم، اموري را به سگ ياد مي دهد. انسان در قرآن، با مادة تعليم، فقط معلّم انسان

و اجنّه چيزي ياد نمي و به فرشتگان آم حيوانات است وزش انسان دهد. اين ارتباط، يعني


!«هاي ديگري مطرح شده است؛ مثالً در آية به فرشتگان، در قالبA$F]�V!�."H$� 
�F&̂$=�"\ �J#(* �V#� "C�"Q

!
A$F]�V!�."H$� 
�O"H#=�"\ �B�"پذيري فرشتگان را از زبان خود آنها ابتدا قابليت تعليم)33ـ32بقره:(»:"

و تمام دانسته بيان مي من كند ميهاي آنها را مي حصر در تعليم الهي و در ادامه كه داند افزايد

و با اين تعبير، تعليم اسمائي را كه مالئكه نمي آدمحضرت  دهندگي دانستند، به آنها خبر داد

رساند. البته نبايد پنداشت كه در اين آيه، نقش حضرت انسان به فرشتگان را به اثبات مي

و معلومات از سوي خداست؛ چراكه در تعليم، نقش واسطة انتقال معلوما آدم ت بوده است

كه در آيه چهار سورة مائده گونه است. همچنان منطق قرآن در تمامي مباحث تعليم همين

داند؛ بنابراين هر تعليمي نيز به او اشاره گرديد، خداوند خود را منشأ تمامي علوم مي

 گردد. برمي

هاي خود را در آموزش به انسانبر اساس آيات قرآن، انسان بيشترين نقش تعليمي

كند. اين آموزش در دو دسته آيات تبيين شده است: آياتي كه در قالب ديگر بازي مي

و اولياي الهي به ديگر انبيا مطرح شده است؛ مثل تعليمِ حضرت  به خضرآموزش انبيا

و آيات ديگري كه تعليم انبيا به انسان70و66(كهف: موسيحضرت بي) ان هاي عادي را

مي كرده 67
!«توان آية اند؛ براي نمونه)�3"D�� #� �"�-	�#��V@ !
67!)"#� &��6&�#� !
67�S �8���.#� !
67)-: �"�&#.!�"\ �#�"3

#����"!�"	 &��6��67"	 !
"��B 
67���#��� #� "_#�&7A!0�� #�V `�"�-7&�� �
67���#��/ 129/ نيز بقره: 151بقره:(» �# �

 ) ذكر كرد.2/ جمعه: 164ن: عمرا آل

افزون بر پيامبران، انسان عادي نسبت به افراد ديگر به عنوان معلّم معرفي شده است. آية

»#���.��!+"	a
6��63 �#�$�V� #̀ �"�-7&�� #�����#�6	 !
6��$�#�«از اين نمونه است. تعبير)79عمران:آل(» �$�#� �63
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#̀ �"�-7&�� #�����#�6	 !
6��63#���.��!+"	 !
6��63�#�$�V و اختصاصي به انبيا»� راجع به عموم مردم است

شعراء نيز دال بر اين مطلب است. اگرچه در اين آيات49 طه/71نحل/ 103 ندارد. آيات

مي موسيدهنده حضرت تعليم و در ديد است، ولي چون از قرآن از زبان قوم سخن گويد

ميفردي عادي است، موسيآنها حضرت   تواند دال بر مراد باشد. اين آيات هم

مي دهندگي انسان چنان است كه گاه خود را آگاه توان آموزش و تر از خدا تصور كند

'4#«خواهد اين آگاهي را به خدا نيز انتقال دهد. قرآن اين نكته را در آية مي�� #�����#�6	"\ &b6Q

!
67$��-+$�«:L��WX)fg� (R h�i ( �� � +�� �k=�	 R� l(�m�.�»#�����به» 	#�6 تعليمِ انسان

مي خدا را طرح مي و آن را مردود مي كند و دليل خود را چنين بيان كند: او تمام آنچه داند

مى را در آسمان و زمين است، و خداوند از همه چيز آگاه است ها .)16حجرات:( داند

��#«طبق آية� &����"m"� #>)-9�#)'o�� B>-�"��!0S��� #p�'��� #�����) اجنه به انسان سحر 102(بقره:» 

(طباطبايي،،آموزند؛ البته در صورتي كه مراد از شياطين در اين آيه مي شياطين جن باشد

ج1417 ص1، ،233(.

دهندگي جن اشاره داشته باشد، آياتي است كه دربارة تواند به تعليمآيات ديگري كه مي

��&S>$W«مطمئناً ابليس از جنيان است: گويد. ابليس سخن مي #>-  #��3 #q)!�$E '�$E ���+#W#�": «

و تقابلي كه با انسان يا ديگر شياطين دارد، بحث تعليم50(كهف: دهندگي ). اگر در تعامل

دهندگي برخوردار است؛ گردد كه جن نيز از توان تعليمنيز وجود داشته باشد، مشخص مي

 دسته از آيات را مورد بررسي قرار داد.بنابراين بايد اين 

و جن آمده است، از واژه  �# �B $E(هايي چون نزغ آياتي كه دربارة ارتباط شيطان با انسان

-4'��$� &2-�"�!.�": rs&D"� -��t!)'o�� #>-  #1'�"u"D&�#ا�) �()، وسوسه200عراف:)��t!)'o�� �#��F"� #p#�!.#�":(

(20عراف:(ا 676
!)، وعده�&m"&;"H": !
(ابراهيم: �# �#�#+!	676 676
!(دعوت)،22)	!�#�#( !�"\ '�$E

!
6�!=#W"�()22ابراهيم:(:"�.! �)، تزيين��t!)'o�� �
�F"� #>B�"R &�$E#�(:انفال)والقا48 ()!>-  ��&#.!�"\ �  #�

&�"\ 5'�#�"	 ��$E '�$E v/$="� � #� IC��.#� !>-  #1-!="Q/: ���t!)'o�� 5"� -4-�B)$�! 6\:حج) (52) ���)، داللتO'�#+":

I����6w$� :اعراف) به» القا«و» داللت«) استفاده كرده است. در اين ميان دو تعبير22) بيشتر

و تعليم نزديك است.  حوزة معرفت
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.#«در آيه ���F"� &L#+#� "x#�#W'o�� �"Q�� �B�"": I����6w$� ���O'�#+":���F6	*!� «:تعبير22(اعراف (

»���O'�#(«را به مطلبي در مورد حواو آدمبه كار رفته است. طبق اين آيه، شيطان حضرت

كردن فردي به چيزي است كه بدان درخت ممنوعه راهنمايي كرد. اصل داللت، راهنمايي

و آية  �(اعراف20آگاهي نداشته است. طبق اين آيه �#��F"� #p#�!.#�":� ���F"� #N-+!=�)-� ���t!)'o�

 !�"\ $>!)"7"# ���67"	 !�"\ '�$E -x#�#W'o�� -l-2O !>#� ��67y�#���63�F"� �  "C�Q #� ��$F-	*!�#. !>-  ���F&�#� #N$����

#>�+-��z&�� و 	"���67  -<# 5(طه 120)#� #1{��("\ &b#O �J#(* �� "C�Q ���t!)'o�� -4!)"�$E #p#�!.#�":-x#�#W"[

5!=#� � K1&�  #� -+&6z&�از شيطان آموخت كه علت منع از درخت ممنوعه اين آدم) حضرت�

و ملك كه است كه آدم، زندگي خالدانه گونه نيابد. صورت راهنمايي بدين شكل بود

پنداشتند اگر به راهنمايي از درخت ممنوعه بخورند، به زندگيمي حواو آدمحضرت 

و آموزش يكي است، ولي قرآن در ادبياتميخالدانه دست  يابند. ظاهر اين امر با تعليم

و از واژة استفاده نمي» علم«خود از واژة  مي» داللت«كند معنا كه دستگاه گيرد؛ به اينكمك

و وسوسه دارد، دستگاه ديگري شبه معرفتي كه شيطان در آن دخالت مي و اغوا و اغرا كند

 است.

(ةسور53و52 در آيات E '�$E$�� 	"�#�'5 حج v/$="� � #� IC��.#� !>-  #1-!="Q !>-  ��&#.!�"\ �  #�

/: ���t!)'o�� 5"�&�"\ Y
)7#X Y
)#� �4'�� #� -4-	��* �4'�� �
-7!0�� B
6| ���t!)'o�� /-�&�� �  �4'�� 6}#�&�#)": -4-�B)$�! 6\~

�t!)'o�� /-�&�� �  "b#�!W#)-�/: #>�2'-� 8_"�&�-: �� rG#�#  !
$F$��66Q()�«عبارت���مورد فعاليت شيطان» �

و مي تواند نقش تعليمي داشته باشد، ولي استفاده شده است. القا داراي معنايي مطلق است

بايد تأكيد كرد كه اين نقش بستگي تام به متعلق القا دارد؛ اگر متعلق القا امري معرفتي، 

مفعول آن، امري معرفتي باشد، القا نيز نقش تعليمي خواهد داشت. در آيات يعني اگر در

(فرقان:ي چونقرآن، القا با موارد (قصص:8كنز (غافر:86)، كتاب و انسان15)، روح (

سورة قصص كه از القاي86) همنشين شده است. در ميان اين موارد فقط آية 120(اعراف:

ميكتاب سخن مي نگويد، و ساير موارد غيرتعليميتواند  اند.قش تعليمي به خود بگيرد

اختالف،حج، متعلق مفعولي القا، مشخص نيست. در ميان مفسران53و52در آيات

) ج1420رازي، بسياري در متعلق آن رخ داده است. شبهه، مانع، طرح، سخن ،23،
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لق القا مطرحو... مواردي است كه مفسران در ترجمة اين آيه به عنوان متع)239ص

ج اند كرده ص14(طباطبايي، همان، ،391.(

مي دو قرينه وجود دارد كه معرفتي در اين آيه،  كند: بودن القا را دچار مشكل

در.1 و هدفى كه انسان فرض» امنيه«محل القا پيامبران است. امنيه به معناي آرزو

ج (همان، ص14تحققش را دارد به) در اين آيه نمي390-391، معناي دخالت تواند

و اگر كسي بگويد مراد از القا در امنيه همان القا در محل ادراك  در علم پيامبر باشد

ياةقرين،است، اين كالم معناشناختي ندارد؛ چراكه در قرآن محل معرفت، قلب

.هاي همبستة آن استهواژ

دهمنشين شده است. بررسي همنشين»في«در اين آيه، القا با حرف.2 ر آيات هاي القا

(الي«دهد كه واژة القا در آنجا كه نقش معرفتي دارد، با حرف جر ديگر نشان مي «� #�

5�&�� !�"\ ����!�"	 "�&�63 �̀ ��-7&�� #1!)"�$E(:قصص)و»في«) آمده است، نه با حرف86

���\:�<«در تمامي موارد در كاربرد غيرمعرفتي به كار رفته است:»في«حرف جر

و آيات40(فصلت:»� ;(�:� ���� (15، و10نحل  ملك.8لقمان

و تأكيد اساسي در و كانون توجه قرآن نتيجه اينكه عامل اصلي در تعليم، خداست

و انسان تعليم (انبيا و فرشته دهندگي، بر عامليت خدا استوار است كه به انسان هاي عادي)

و انسان را نيز به عنوان عامل دهد. در رتبة بعد، قرآن موارد ديگري تعليم مي مانند فرشته

مي-در نزول وحي-شناسد. فرشته تنها به انسانمؤثر در تعليم به رسميت مي دهد؛ آموزش

مي ولي انسان عالوه بر تعليم انسان و حيوانات ياد دهد. عامليت هاي ديگر، به فرشتگان

و موجودات ديگر با تأكيد بر واژة   تعليم، دليل قطعي ندارد.جن در آموزش به انسان

گيرندگي، قرآن بيشتر به انسان توجه دارد وانسان محور اصلي در اين بخش است. در تعليم

در-اين امر تا حدي برجسته شده است كه اثري از آموزش خدا و عامل اصلي كه كانون

براي شود. در رتبة بعد، قرآنبه غير انسان جز در يك آيه ديده نمي-دهندگي است تعليم

و حيوانات شأن يادگيري قائل است، اما در يادگيري اجنه واژة تعليم به كار نرفته  فرشته

و تعليم تعليم-انداز قرآن دو ركن اساسي تعليم در چشم است. در-گيرنده دهنده
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و تعليم تعليم مي دهندگي خدا و گيرندگي انسان برجسته و بقية مصاديق، نقش ثانوي شود

 فرعي دارند. 

 يدان معنايي مواد تعليمم.2
و آموزش  دهندگان متنوع است. مواد آموزش بر اساس يادگيرندگان

 مواد آموزش در انسان.1-2
و غيرانبيا مي و به از خدا، انبيا آموزند. مواد تعليمي انبيا از خدا در مواردي به صورت مبهم

مي شكلي غيرمعين بيان مي گردد. ابهام در يك دسته شود. اين موارد خود به دو دسته تقسيم

&��8«باشد. آيات با لفظ نكره آمده است كه بيانگر وحدت نيز مي-� �'��+"� !>-  �l��!�'#� (كهف:»�#

65 ،(»�l��!�'#� ��-� I
&-��62"� �4'�$E �«:68(يوسف،(»
�F#�'#�#�T@�o#� �B «:اشاره به 251(بقره (

و عموميت نيز از آن استفاده ابهام در آيات ديگرهمين قسم دارد.  در سياق اطالق است

�«شود؛ مانند مي
"!�"	 >67"	 !
"� �# #1#�'#�V �«:و مبهم 113(نساء ). مواد آموزش در وجهي كلي

3F'6#�«آمده است. مادة تعليمي در آية  V@�V!�."H&�� #J#(�V@ #
'#� ) نيز به صورت مبهم31(بقره:»�#

ج اي مطرح كرده سران هركدام نظريهآمده، مف (رك: طباطبايي، همان، ص1اند / رازي، 180،

ج ص2همان، ،397.(

و كتاب، حكمت، مادة آموزش مطرح انجيلو توارتدر موارد ديگر، اين ابهام بر طرف

�#��&��b)$W"«شده است. آية  "x�#�!�'���#� "_#�&7-0&��#� #̀ �"�-7&�� �4���#���V / نيز مائده:48عمران:(آل»�

��&X"H#�)-��«) نمونة اين آيات است. تأويل احاديث در آية 110 $b�$�&H"	 >-  $5�"�!�'(يوسف:»�#�#

 آموزش داده است. يوسفاي است كه خدا به حضرت ) مسئله37و6،21و نيز 101

ه فنون نيز از از ديدگاه قرآني، تنها مسائل ديني به انبيا آموزش داده نشده است، بلك

�«سورة نساء را در كنار 113اند. اگر آية مسائلي است كه انبيا از خدا ياد گرفتهl"��!�'#�#�

Ip��و تعليل موجود در آية80(انبياء:»�"�&�#_" �"= تا در جنگ-سورة انبيا80) در نظر بگيريم

و اذيت شما را از زخمي و بگوييم-ها حفظ كند شدن كه هدف از آموزش را تسري دهيم

و هدف از آموزش در امور غيرمادي، حفظ از  در امور مادي، حفظ از آفات دنيوي است

شود كه هر آنچه براي حفظ انسان در امور مادي آفات معنوي است، اين نكته آشكار مي

و انسان مي الزم بوده است و پيامبران نيز از آن اطالع نداشتند، به تواند ها از آن آگاه نبودند
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ها عنوان مواد آموزش مطرح شود كه خدا به انبيا ياد داده است، از طريق انبيا به انسان

7-����#«و تعبير»كم«رسيده است. اين احتمال را ضمير"o	 !
6��"\ &b#F":«سورة80كه در آية

اش معنا كه حال كه اين صنعت به شما رسيده، فايده كند؛ به اين انبيا آمده است، تقويت مي

ج بينيد، آيا شكر نمي را مي (رازي، همان، باره در اين قرشي اكبر علي). 169ص،22 كنيد

به"شاكرون"و تعبير"انتم"و"كم"ضماير«نويسد: چنين مي و داود حاكى است كه تعليم

و آية11(سبأ:»ِ\"�- ��!�#� /-: !�S+"Q#� KL�w$��. &b���B!)«براى نفع همگان بود. اين مسئله در آية (

»#+�-+#0&�� �4"� �'�"�"\#�) (قرشي،10 سبأ:» ج1377) نيزآمده است ص6، ،539.(

 داودو سليمانكه از بيان حال حضرت)16نمل:(»@� ]�6\#�#5	6b3 >-  �"�)-«همچنين تعبير

 رساند. است، اين مطلب را مي

��!�"�  #�t-�#«آموزش زبان پرندگان در آية��A!�)'t��«):به)16 نمل از مسائلي است كه خدا

و سليمانانبياي خود آموزش داده است. اين دانش براي حضرت   در امر دنيوي

را داري كاربرد داشته است كه عموميت تعليم الهي به انبيا در همة نيازمنديحكومت ها

 كند. تقويت مي

دة آموزشي در مورد حضرت تأويل احاديث به عنوان مايوسف در آياتي از سورة

�"=(1#«در آية يعقوببيان شده است. اين امر يكبار از زبان حضرت يوسف!W#� #1-�2"3 #�

-��(�X"H&�� $b��&H"	 !>-  #1���#��� #� #1y�#� «):يوسف، بار ديگر از زبان خود حضرت)6يوسف 

�"�/«در آية!)"	* !+"Q S̀ #�#� -1&��&�� #>- /�"�!�'#�-��(�X"H&�� $b��&H"	 ) آمده است 101(يوسف:»  -<!

��&�X"H)��-«و در آية  $b��&H"	 !>-  �4#��#�6�-� مي21(يوسف:» �# شود. آية اخير ) از زبان خدا مطرح

از اهميت بسزايي دارد. در اين آيه خداوند چنان جايگاهي به تعليم تأويل مي دهد كه هدف

و تمكن مي يوسفحضرت اتفاقات كند در سرزمين مصر را در تعليم تأويل احاديث بيان

ج ص11(طباطبايي، همان، ،111.(
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و غايت را مي شود كه ما بنابراين معناي آيه چنين مي*رساند.الم جاره در اين آيه هدف

و قدرت در زمين عطا كرديم تا علم تعبير خواب را به او بياموزيم. حرف يوسفبه  تمكن

مي» لنعلمه«واو در اين آيه پيش از  اما آموزش؛دهد كه اهداف ديگري نيز بوده استنشان

و برجسته سازي شده است تا جايگاه آن در نظام تعبير خواب از ميان تمامي اهداف گزينش

ق  رار گيرد. معرفتي در كانون توجه

تأويل احاديث، مقداري از ابهام آياتو آموزش مواردي همچون صنايع، زبان حيوانات

و معناي آياتي چون تعليم در پيامبران را كه به صورت مطلق آمده بود، بر طرف مي كند

»8��&-� �'��+"� !>-  �l��!�'و65(كهف:»�#�# (»�
"!�"	 >67"	 !
"��# #1#�') روشن كرده 113(نساء:» �#�#

و نشان مي و است دهد علومي كه در اين آيات به گونة مبهم آمده است، شامل علوم مادي

و اختصاصي به هدايت معنوي ندارد، بلكه تمام نيازمندي و معنوي است هاي فرامادي

 گيرد. بشري را دربر مي

مي،قرآن  كند: مواد آموختن انسان عادي از خدا را به سه صورت بيان

4�«كند: اي نمي يكي، جايي است كه به مواد آموزش اشاره��� �
67���#���#� #4�(بقره:» �#�	'���6& ��

مي282 در،كند كه خداوند). در اين دسته از آيات، قرآن تنها بر اين مطلب اشاره علومي را

 گيرد،مي هايي را دربرقرار داده است، ولي در اينكه اين علوم چه دانش اختيار انسان

 اي ندارد. اشاره

و عام مي 
#«داند؛ مثالً در آية ديگري، جايي است كه دامنة اين مواد را گسترده'#�

!
"!�#� !
ا5(علق:»��&%$��#��# #� �" ز مواد ) هر موردي كه انسان در آن علم، آگاهي نداشته است،


«داند. آيات آموزش مي"� �# #����"و 239(بقره:» 	"���6��6 	"� (»
"� �# #�����-�� #
'#�
"(علق:» �#�

مي5  رساند.) اين عموميت را

و اگر» الم غايت«و» واو عطف«تركيب* در آيات ديگر، همگي داللت بر غايت مورد توجه خداوند دارد

شد 185مانند آية  ه است. بنابراين بايد سورة بقرة غايت ديگري نيز مورد نظر بوده است، در آيه تصريح

نيز اين تركيب داللت بر بيان هدف مورد يوسفگفت در آيات مربوط به علم تأويل احاديث در حضرت

 كند.نظر مي
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]"(!^�8«حال اگر اين آيات را در كنار آية #����"!�"	� !
67-	�FB 6\ -��6t�� !>-  !
67#�#�&;"\ �4'��#�

"� "b#�#�#�#����67&o"	 !
67'#�"� "x#+-̂&:"H&��#� #���!�"H&��#� #�!�B��� �
قرار دهيم، به وضوح)78نحل:(»67

با.كند مطلب كمك مي طبق اين آيه انسان فاقد معلومات فراواني است. اين معلومات را

و عقل به دست آورده است، ولي برخي از اين راه ا ها امكان عادي ندارد؛ زير تجربه، حس

و مادي فراواني مي و يا مسبب هزينة جاني شود يا مستلزم صرف وقت زياد

ج1403(مجلسي، ص2، ج 316، ص3و و انسان نمي152-198، تواند خود بدان دست)

به خدا نسبت-سازي مثل زره-يابد؛ از سوي ديگر در برخي از آيات، تعليم اموري تجربي

ب داده شده است. نتيجه مياي كه از اين مطلب موادكم دستكه آيد، اين استه دست

 برخي از علوم تجربي با تعليم الهي به انسان منتقل شده است. 

مي،صورت سوم از آياتي است كه به صورت جزئي موارد را ذكر و موادي را كه كند

از طريق الهي به انسان منتقل شده است، بيان مي كند. در آية چهار سورة مائده صيد، يكي

مواد تعليم است. حتي اگر بگوييم در اين آيه، مادة تعليم مطلق است، باز آموزش مصاديق

اي از مواد تعليم، صيد، يكي از مصاديق خواهد بود. در اين آيه ضمن اشاره به مجموعه

يكي از مصاديق را نيز بيان كرده است؛ يعني از انسان خواسته شده است كه از آنچه 

ها صيد است. اين آيه قرينة ديگري به سگان ياد دهد كه از ميان آن آموخته آموخته است،

بهاست كه تعليم الهي شامل امور دنيوي نيز مي و شود كه ظاهر هيچ ارتباطي با هدايت

 سعادت اخروي ندارد.

4�«آية'�� �4#�'#� �#�"3 #P6�&7#� �"\ YP-	"�3 #̀ &H#��"�#� «:مي282(بقره ك ) نشان ه فن نويسندگي دهد

(الرحمن: و4و ثبت اسناد از اموري است كه خدا به انسان تعليم داده است. تعليم بيان (

(الرحمن: آمو د آموزشي انسان است؛ به اين بيان كه تمام محتواي) نيز از موا2زش قرآن

ا بدونه دهد. بسياري از اين آموزه قرآن، مواد آموزشي است كه خدا آنها را به انسان ياد مي

(احكام، آداب، احتجاج با خصم، اينكه با كلمة تعليم مرتبط باشند، خود مواد آموزش اند

و دعا، كشتي و تسبيح و...). توبه، حمد 1سازي، حسابگري، نجوم

و فنون هر آنچه انسان به آنها نيازمند است، مي تواند مواد از ديدگاه قرآني، از ميان علوم
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و اگر انسان در مسير آموزشي باشد. خدا با واسط ه يا بدون واسطه به انسان ياد داده است

به معناي انحصار،م او خواهد بود. البته اينزندگي خود به چيزي نياز پيدا كند، خدا معلّ

و معلّم براي انسان  و انسان را مربي و اجنّه آموزش در خدا نيست؛ چون قرآن فرشته

و انبيا در قرآن مطرح شده است. مواد معرفي كرده است. آموختن انسان از انسان عادي

و حكمت بيان شده است.،آموزش از انبيا  كتاب

و كتاب به انسان و غيرپيامبران-در برخي آيات، حكمت مي-پيامبران . شودتعليم داده

و ايتاء-شود آنجا كه حكمت به غيرپيامبران تعليم داده مي و افراد-با واژة تعليم مصاديق

 لقمان،سورة12لقمان در آية نساء،سورة54شود. آل ابراهيم در آيةمينيز مشخص 

آل 164در آيه مؤمنان اح34همسران پيامبر در آية عمران،سورة مصاديق زاب سورة

؛ چراكه بر حكمت اختصاص به مصاديق مذكور نداردياند؛ ولي يادگير آموزان حكمت

و 269و 151اساس آياتي چون آيه وآل 164بقره جمعه، هدف از ارسال2عمران

و حكمت به تمامي كساني بوده است كه هدايت پيامبران را  پيامبران، تعليم كتاب

 پذيرند. مي

و ديگري، به بر اساس اين آيات، انتقال حكمت به انسان دو گونه است: يكي، اعطايي

 شكل بيان.

���#«مواد آموزش از غيرپيامبران در آية��#�6	#̀ �"�)، كتاب آسماني79عمران:(آل»��&7-

س مواد يادگيري است. مواد*سحر49و شعراء آية71رة طه، آيةومعرفي شده است. در دو

تعليمي، در جايي كه آموختن از انبيا مطرح است، با تنوع بيشتري مطرح شده است؛ مثالً در 

ن و گويا و مبهم پرداخته شده است ظر اصلي آيه به مواد برخي آيات به صورت كلي

��.5#«روست. آية رو مواد آموزش در اين آيات با ابهام روبه آموزش نيست؛ از اين �4"� "C�"Q

�,+&[�� "�!���� �B�-  $>#��#�6	 �"\ #5#� #1��$='	"\ &b#O«:به-خضرهاي حضرت ) آموخته66(كهف

آن 151مورد نظر است. در آية-صورت مطلق دانند، باز ها نمي چه را كه انسانسورة بقره

 
و اعتقاد به نبوت آن حضرت فرعوناست، ولي چون از زبان موسيگرچه آيه در مورد حضرت* بيان شده

 نداشته است، در شمار غيرپيامبران آورده شده است.



آن
قر

در
يم

تعل
يي

عنا
هم

حوز
تي

ناخ
ناش

مع
يل

حل
ت

21

(بقره: و در آيات ديگر آل129در همين آيه كتاب و2/ جمعه: 164عمران:/ ) كتاب

 اند. حكمت به عنوان مواد مطرح شده

رو دهندة خداست، همپوشاني دارد؛ از اين مواد، در اين آيات با مواردي كه تعليم

ت آنجاتوان گفت مراد از تعليم خدا مي ميكه به عليم را مستقيماً به خود نسبت دهد، تعليم

دهندگان، كند؛ چون در بخش تعليمواسطة انبيا بوده، دخالت مستقيم الهي را بيان مي

و صرف انطباق در مواد آموزش-هاي عادي حتي انسان-آموزش خدا به انسان ثابت شد

ن دهندگان نمي بودن آموزش دليل بر يكي  يز مشهود است. شود. اين بيان در وحي

��&�Z#�6«يادگيري انسان از فرشته هم در آية �+�-+"[ �4#�'و5(نجم:»�#  102در آية نيز)

و در آية-در قالب وحياني-سورة بقره مطرح است. در آية اول، محتواي آموزش قرآني

و فراطبيعي دوم سحر است. وجه تشابه آنها، غيرمادي از بودن بودن مواد آموزش است.

دهد كه فرشته در اين تعليم، نقش داشته است؛ زيرا گذشت كه حوزة سوي ديگر نشان مي

مي تعليم در جايي  رود كه فاعل فعالي در امر تعليم وجود داشته باشد.به كار

مي انسان از جن سحر مي گيرد، مطالب آموزد. اينكه جن از انسان چه چيزهايي را ياد

و در ميدان معنايي شيوه به اندكي در دست داريم شدآهاي تعليم .ن اشاره خواهد

 مواد آموزش در فرشتگان.2-2
د آنچه فرشتگان مي 
«رآية آموزند)-7V!0�� �
)-#�&�� "��"\ #1'�$E �"�"�!�'#� �#  �'�$E �"�"� #
&)32(بقره:»�"��-

و در ادامه با تعبير مبهم اين است كه اين اسما در قرآن ذكر شده است. نكته» اسماء«مجمل

از آدمهمان مواد آموزشي است كه خداوند به  و پيش آن آدمآموخته است كس ديگري از

در انتقال اين مواد دخالت داشته است، ولي آدمطالع نداشته است. اگرچه حضرتا

 از او گرفته است.(ع)آدمسرمنشأ اصلي خداست؛ زيرا 

 مواد آموزش در حيوانات.3-2
» تعليم«داند. قرآن در آموزش سگ از مشتق قرآن حيوانات را داراي قوة يادگيري مي

(مائده: شوندگان مطرح ). عالوه بر سگ، زنبور عسل نيز در ميان تعليم4استفاده كرده است

و با  و زنبور عسل را در انتخاب خانه معرفي شده است. قرآن مواد آموزش سگ را صيد

.)68نحل:(اين معني را بيان كرده است استفاده از واژة وحي، 
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و تعليم تفاوت به ميان وحي هايي وجود دارد؛ هرچند هردو روشي براي القاي مطلب

يعني در آفرينش زنبور، كيفيت-يادگيرنده باشد. القاي مطلب در وحي، به تكوين

است كه تحتاي ولي تعبير تعليم، بيانگر توانايي-سازي به ياد داده شده است خانه

و ممكن است به فعليت نرسد؛ همان شرايطي شكوفا مي سگشود در گونه كه همة ها،

مي،سگ شكاري نيستند. بر اين اساس از ديدگاه قرآن،عمل رود مادة تعليم جايي به كار

 كه در آن، القاي مطلب از راه غيرتكويني انجام گرفته باشد.

انتقال معلومات به روش،است؛ اوالً وحيتر از تعليم همچنين وحي، مفهومي عام

و چه غيرتكويني، را فراحسي را شامل مي و ثانياً هرگونه الهام معلومات، چه تكويني گردد

و حكمت در قرآن، هم واژة تعليم دربر مي گيرد. به همين دليل است كه در مورد كتاب

و هم واژة وحي:  ��&«آمده است #� #̀ ��-7&�� �
�F���#��� #�#�&7-0V?!4«:5«)، 129(بقرهX!�"\ �B�-  #1-�� 

#�&7-0&�� #>-  #1y�#� #1!)"�$E?!4«:و39(اسرا (»$̀ ��-7&�� #>-  #1!)"�$E ��!)#X!�"\ N2'�� )؛ ولي31(فاطر:» �#

 شود.تعليم شامل امور غريزي نمي

 هاي تعليم . ميدان معنايي شيوه3
به هاي متنوعي دارد. هر يك از روششيوه-يا روش انتقال معلومات-تعليم در هاي كاررفته

قرآن در نوع خود گوياي ديدگاه قرآني در كيفيت انتقال معلومات از يك حامل علم به 

و انباء«حامل ديگر است. قرآن، روش تعليم در فرشتگان را تنها در دو حوزة  بيان» تعليم

(ر.ك: عنوان مي تع ميدان معنايي تعليم«كند و  گيرنده). ليمدهنده

و نقل است. پيش،در مورد اجنه در شيوة تعليم بيشتر از راه مشاهده تر گذشت كه وحي

�"�#�# �" �"�S  Y�"m�E #5-X�6\ &b6Q �>A!W$�5#«اجنه همان سخن مخفي است. علم اجنه، در آية !.� �4'�"\

�,=V#W� �8��V@!�6Q �"�!�A#�. �'�$Ea��6��"�":A«):و سمع بيان شده است كه روشي)1جن با استفاده از استماع

4� ]�B� �,��V$F"+,�«حسي است. در آية "� !+A#W� #�a"�� $�-�"�!�#� >#�": $�!�B�-� #+-��"�# �V!F�-  �+��&�"� �'�63 �'�"\#�«

از، سمع براي بيان نوع ديگري از علوم اجنه به كار رفته است. در آية قبلي مراد)9جن:(

سمع، شنيدن از انسان بود؛ اما در اين آيه، مراد از سمع چيز ديگري است؛ گويا درآسمان

و سخنان مالئكه به گوش جنيان مي رسد. آنها در آن مكان جايى است كه خبرهاى غيبى



آن
قر

در
يم

تعل
يي

عنا
هم

حوز
تي

ناخ
ناش

مع
يل

حل
ت

23

نشستند تا آن اخبار را بشنوند. مطابق اين آيه، اين راه از علم، ديگر براي آنها باز نيست مى

�« اند. در آية از اين روش براي كسب علم محرومو جنيان q&�$%&�� "C�6�"	 !>"� !�"\ �'�"�"� �'�"\#�

8��-2"3 -4'�� 5"#� y>$W&��#�«:و نقل يكي از منابع كسب علم اجنه است.5(جن ) بيان

درمي گيرندگي در انسان تنوع بيشتري دارد. همين تنوع نشان هاي تعليمشيوه دهد كه

و غيرحسي گيرنده، محور اصلي انسان است. اين شيوه تعليم حوزة ها به دو روش حسي

اند كه در آنها مواد آموزش با كمك ابزار هايي هاي حسي همان شيوهشود. روشتقسيم مي

و جسمي به انسان منتقل مي و يا انسان آنها را با اين ابزار به غير خود منتقل حسي شود

 سي ابزارهاي حسي انسان در انتقال علم دخالتي ندارند.هاي غيرحكند. در روشمي

 ند از:ا هاي فراحسي عبارت روش

وحي.1-3
��X#5«در آية� Y5!X#� �'�$E #��O !�$E Z#�6�&�� �+�-+"[ �4#�'در،وحي)5ـ4نجم:(»�# روش تعليمي

و اعطاي معلومات به افراد به  انتقال معلومات است. مراد ما از اين روش، همان القاي قلبي

به گونة غيرحسي است. اين افراد قبل از القاي مطلب، فاقد معلوماتي اند كه با اين روش

مي آنها عطا مي ول شود. وحي به موجوداتي مثل زنبور عسل، در اين حوزه قرار ي گيرد؛

از» وحي«انداز اصلي قرآن در حوزة چشم اي كه وحي آيه78همان وحي به انبياست؛ زيرا

*و مشتقاتش در قرآن آمده است، تنها چند مورد در غيرانبيا ذكر شده است.

و القا به حيوانات اين روش در چهار نمونة القا به انبيا، القا به فرشتگان، القا به انسان

بيترين آمده است. كامل و در سه شكلِ تكلّم از واسطة الهي آنها وحي به انبياست ، تكلم

و نزول فرشتگان است. آية 4� $E�A@��#� !>-  !�"\ 8�)!X#� �'«وراي حجاب'�� �4#��"7�� !�"\ I�"o#=-� #��3 � #�

)-7#X �/-#� �4'�$E T@�o#� �  -4$�&�$%$� #/-X��)": �8���.#� "b-.!��� !�"\ Ì �W-XY
*8�X���V 1!)"�$E ��!)#X!�"\ #1-�2"3#�

(انفال اين موارد عبارت* ؛ وحي به مادر)111مائده:()؛ وحي به حواريون12: اند از: وحي به فرشتگان

و در سورة مريم آية7: / قصص38:(طهموسي حضرت كه ستزكريافاعل وجه فعلي وحي حضرت11)

(طبرسي، به قوم خود اشاره مي و مراد، القاي مطلب از طريق اشاره است ج1372كند ص6، / طوسي، 780،

ج[بي ص7 تا]، ج1420/ رازي، 111، ص21، ،515.(
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�-(�=-� !>-  T@�o"� !>#  -4$� N-+!F"�?���6� �l��&#�#� !>-7�#�T ����$%&�� �"�#�T `��-7&�� �# N$�!+"	 "�&�63�  ��$�! "\ !>-  �

5�$E N-+!F"�"� #1'�$E#�K���-�«:م تكلّ،هر سه شكل را شمرده است. در اين آيه)52-51(شوري

5«آياتي مثلرو الهي با بشر وحي شمرده شده است؛ از اين#� !
�F"�!�#� ��&'�": 6b�.y��� #1&-	 

4'�� #
'"3 !>#  !
�F&�-  I�!�#�«ُ:و آياتي از اين قبيل از وحي الهي به انبيا به شمار 253(بقره (

مع144-143 / اعراف:164آيند ( نساء: مي تعليم توسعة بيشتري،نايي). با اين ارتباط حوزة

و شامل حوزة مي مي» تكلم«يابد  شود. نيز

و اين آيات نشان مي دهد كه در حوزة معنايي تعليم، مفاهيمي همچون وحي، انزال، ايتاء

آنعطا حوزه و همسان مي هاي مرتبط و توان در توسعة معنايي تعليم از اين موارد نيز اند

 كمك گرفت.

و در مورد ديگري به كار نرفته)وحي(از ديدگاه قرآن، اين روش مخصوص خداست

مي-در نگاه اوليه-است. گرچه برخي آيات كند؛ اين امر را در مورد شياطين نيز اثبات

���#«چون تعبير X��در 121 در آية»�"( انعام در تبادر اوليه موهم وحي از جانب اجنه است.

���# E$�5«خوانيم: آيه ميX��)"� #>)9�)'o��V ��$E#� !
$F-]�)-�!�"\ «ولي آية 121:(انعام ،(»��&#�#� #1-�2"3#�

/X��� S>$W&��#� $q&�$%&�� #>)9�)"[ ����+#� v/$="�A�b67-� 5�$E !
�F6�!�#� 8�����6u $C!�"�&�� #���&;6R I�!�#�«):انعام

مي)112 به دهد، چگونگي اين مطلب را توضيح ميو ��X/«كند: صراحت بيان� !
�F6�!�#�

5�$E $C!�"�&�� #���&;6R I�!�#�«مي و بدل و كالم مخفي در ميان اين گروه رد و؛ يعني قول شود

و پنهان كاري استفادة از وحي نه به معناي القاي قلبي، بلكه به معناي، القاي مخفي كلمات

و كالم كه در اين البته ممكن است مراد از قول، باور*است. و اعتقاد باشد، نه سخن

 شود. صورت وحي به معناي القاي قلبي شامل اجنه هم مي

 رؤيا.2-3
6
!«در آية�&-o"m"�? ��)-�"3 !
�F"3��"\ !�"�#� �8)-"Q #1- ��#  /-: �4'�� �
�F"7�$��� &�$E «:از43(انفال ) يكي

 
وحي را در اين دو آية به معناي صحبت در گوشي گرفته است طباطباييعالمه 112در ذيل آية*

ج1417(طباطبايي،  ص7، و 321، جفخر رازي) (رازي، همان، ص13 به وسوسه تفسير كرده است ،120-

121.(
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و آموزش، رؤيا معرفي شده است روش . همين مطلب در برخي آيات هاي القاي مطلب

) آمده است. تكرار اين 105و102 ات:/ صاف100و5-4 / يوسف:27/ فتح:60(اسراء:

اي معنا كه قرآن، خواب را وسيله مطلب در هشت مورد نشان از اهميت آن دارد؛ به اين

بر هايي كه از طريق خواب داند. برخي از امور مهم بر اساس يافته براي رسيدن به واقع مي

و يوسفخورد. مقام واالي حضرت انسان القا شده است، رقم مي ، قحطي در مصر

در اند كه برخواب مبتني، همه امورياسماعيلسربريدن حضرت اند؛ البته نبايد غافل شد كه

بهاست، همة اين موارد، فردي كه خواب ديده  و توان راحتي نمي پيامبري از پيامبران است

راه را براي تسري فراهم نمرودو فرعوناين شيوه را به همه تسري داد؛ ولي خواب 

 كند. مي

كند. ويژگي اين علم در اطمينان خاطري در اين روش، انسان به اموري علم پيدا مي

مي است كه براي عالم حاصل مي و خود را ملزم به آن ميد شود با اند. به نظر رسد تطابق

سورة انفال، واقع دگرگون جلوه داده43واقع در اين شيوه مورد نظر نيست؛ زيرا در آية 

شده است؛ يعني يافتة فرد با واقع تطابق ندارد؛ چون تعداد كفار از آنچه در خواب نمايان 

ي شده بود، بيشتر بود. از اين عني اطمينان خاطر او رو در اين روش بيشتر حالت رواني فرد،

مورد نظر است. به عبارت ديگر، مالك در اين روش، تطابق با واقع نيست، بلكه مالك، 

 همان حالت رواني است تا به واسطة آن، به خيري عظيم برسد.

كه بيان،اين روش و ارتباط آن با عالم واقع است كنندة وجود رمزهايي در عالم خواب

ميقرآن در آيات ديگر به وجود  كند. ارتباط بين سربريدن گوسفند، سجدة اين رمزها اشاره

با، خوردهيوسفيازده ستاره بر حضرت  شدن هفت گاو چاق به وسيلة هفت گاو الغر

كه اموري كه بعداً واقعيت خارجي پيدا مي كند، نشان از وجود رازهايي در عالم خلقت دارد

 با حس قابل توجيه نيست. 

ت و تنها در آية در همة موارد، ميان و خارج تطابق برقرار شده است 43عبير خواب

و مطابق خارجي همة آنها، اموري حسي بودند؛ يعني اموري سورة انفال، تطابق نبوده است

و در خارج واقع شدند. اين امر نشان  و ادراك با حواس بودند بودند كه قابل مشاهده
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ز به حواس جسماني نيست، بلكه گاهي دهد كه براي اطالع از امور حسي، همواره نيا مي

كند. تأويل احاديث ابزارهاي ديگري در كار است كه انسان را به معلوم حسي رهنمون مي

 توان توسعة همين حوزه دانست.را مي

 در نهايت اينكه علم به آينده از طريق اين روش يا هر روش ديگر ممكن است.

 اند از: هاي حسي عبارت روش

و روش مي غيربياني دو روشي هاي بياني توان در ذيل روش حسي قرار داد. روش اند كه

غيربياني همان روش اشاره است كه در ذيل وحي بدان اشاره شد. روش بياني نيز وجوهي 

 دارد كه برخي از آنها در قرآن آمده است:

و خبردادن:.1 و گزارش  هاي پيش به عنوان در بحث» تحديثو انباء، اخبار«نقل

ايي براي توسعة تعليم مطرح شد. آموزش كل قرآن به نوعي در اين شيوههميدان

�-3&��«گيرد. آياتي مثل قرار مي �4&�-  #1"� "�-+!X6\ B5�#X «:به)70(كهف نيز خبردادن را

ميةعنوان شيو درخواست تعليم خضراز موسيچون حضرت؛كند تعليم معرفي

و شرط آن را تبعيت دانسته بود. در اين آيه، حضرت  ، شيوه تعليم را خضركرده بود

 كند. بيان مي

مي ارائة نمونة عيني:.2 خوهد از برخي امور سؤال نكنند؛ زيرا ممكن قرآن از مسلمانان

و قابل است بعد از روشن شدن مطلب، برايشان مشكالتي ايجاد شود. براي روشن

مي اين مطلب براي مسلمانان، نمونه شدن فهم مي اي بيان و .#"H�YJ!�"Q �#F"«فرمايد: كند !+"Q

#>�$�-:�"3 �V$F� &���0#=&�"\ B
6| !
67-!="Q >S  «:كه ). برخي از نمونه102-101(مائده هاي تاريخي

 كند، براي همين مقصود است. قرآن ذكر مي

و تمثيل:.3 كردن مطلب براي فهم انساني، قرآن در اموري براي ملموس استفاده از تشبيه

و تمثيل استفاده مي ��5#«كند؛ مثالً براي بيان علم الهي در آية از تشبيه� �#��1"	 �$E �VBF�$E'

V$F� -L&H#� $G!�"H&�� $5: !�"\ -L�#��#�B��� $5:a �"\ Kx#�&z"� $5: >67"�": IC#(!�"; !>S  K_B=#X "C�"�&�-  �4'�� �

Y�)$="; Y�)-t"� #4'�� B�$E«:مي16(لقمان هود24 بقره،25گيرد. نيز آيات ) از تشبيه كمك

 ابراهيم.24تا18و 
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مي تكرار:.4 كند. آيات معاد، قصة قرآن برخي از امور را به دليل اهميت بسيار تكرار

و حضرت بني  از اين قبيل است. آدماسرائيل

شدن فهم مطلب، علتي براي : قرآن گاهي براي راحتو بيان علت استفاده از استدالل.5

4�«آورد. آية يا استداللي براي مطلبي مي*كند حكم بيان مي'��V ��$E r_#F-�* ��$F): #��3!�"�

#��6m-�#� �B�#� $h!�#�&�� S̀ #� -4'�� #��0!=��": �	#+#�"m"�«):اين امر حتي در امور)22انبياء .

مي لقماننيز مشهود است؛ مثالً در وصيت اخالقي   بينيم كه دليل آرام به فرزندش

را سخن ميدر گفتن مي قالب مثال بيان و \"�7"�#« فرمايد: كند B�$E #1-	!�"� >-  &�6�&u�#�

$�)-�V!0�� 6L!�"�"� -L�#�&�"H&��«:19(لقمان.(

كند كه با استفاده از استدالل به اين شيوه ما را به منبع ديگر به عنوان عقل، راهنمايي مي

 شود. كار گرفته مي

از هاي بياني متفاوت: استفاده از شيوه.6 گاهي براي بيان يك موضوع افزون بر تكرار،

مي شيوه ����«كند. قرآن خود اين شيوه را با تعبير هاي بياني گوناگون استفاده� 

���L�«و در ضمن آيات، دليل تنوع بياني 
!«را با تعابيري مثل بيان كرده است�F'#�"� 

#���F"�&m#�«5« آورده است. آية#� ��-(��&�� #��O &b6Q !>-  !�"\ !
67-Q!�": !>-  8���2#� !
67!)"#� "�#�!=#� !�"\

�M&�� ��S�"�6� #�!)"3 !�6�&�� I�!�#� #p&H#� !
67"�!�#� #��2��#� 8��#)-[ !
67#�$=&#� !�"\ !
67-��!�"\ -�!0"	-L�

���F"�&m#� !
�F'اي از اين آيات ) نمونه58/ اعراف: 105و46/ نيز انعام:65:(انعام»َ�"�#

 است. 

هاي قرآني در آموزش است. قرآن سؤال محوري، يكي از شيوه استفاده از پرسش:.7

�#��&=#0!�$«افزون بر اينكه در آياتي مثل  �#�=&�� -L�#�66� >S  �
7)SW"��� >#  &b6Q �,�{#��"	 �4"����!+"	

??!4#)&m6;#� «:و مقدمه)،63(انعام سازي از سؤال از سؤال براي ايجاد خراش ذهني

و10سورة بقره، 211كند. نيز آيات استفاده مي سورة نساء پرسش83سورة ابراهيم

 
�� ��E 4����o«آياتي كه علل احكام را بيان مي كنند، مثل*��� ��o	� �5�=� 4��� �O� 4��� >��� C�Q �E�


)�� 
).13(لقمان:»��
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مي از اهل علم را يكي از راه 2�E $�&3$�!«كند: هاي آموزش معرفي�� "b!O"\ ��6"̂!�": !
6�&�63

#����").7/ انبياء: 219و 217، 215، 189، 186/ نيز بقره:43نحل:(»�	"�!

: حتي تدريج در نزول وحي براي تدريج در تمثيلو تدريج، تكرار، تنوع بياني، تشبيه.8

مي افزونآموزش است. قرآن  و بر بيان نزول تدريجي قرآن، علت آن را نيز بيان كند

ت ميتثبيت فؤاد را علت �6!*��«داند: دريج در نزول�&� �$F!)"#� "C�D6� �!�"� ����"m"3 #>�2'�� "C�Q#�

8�)	!�"	 �l��&'	#�#� #�#(��6: -4$� "�S="�6�-� #1-�2"3 8x#+-X�� 8_"!��.)32فرقان:(»�

 گيرينتيجه
فر فرايند انتقال علم به عالم دوگونه است: (صورت يند فقط سه ركن علماگاهي در اين

(متعلق خارجي) وجود دارد. در اين صورت عامل چهارم مطرح و معلوم ذهني)، عالم

و پديد آوردن آيه -نيست. آيات قرآني عامليت خدا را در اين موارد در آفريدن ابزار فهم

مي-موضوع خارجي  رساند.به وضوح

و در نوع ديگر، عامل خارجي در فرايند انتقال شناخت تأثير مي افزون بر سه گذارد

ميركن پيش شود. اين عامل در گفته، ركن چهارم نيز به عنوان عامل فعال در انتقال مطرح

 يابد.قرآن بيشتر در حوزة تعليم نمود مي

مي-ركن چهارم-مآموزان، معلّقرآن كريم به تناسب علم آموز كند. اگر علمرا مطرح

و انسان باشد، فاعل تعليم كه بار اصلي انتقال معن ا بر دوش اوست، خدا، فرشته، انسان

و احتماالً جن معلمان انسان تلقي مي گردند؛ ولي در اين ميان تكية اساسي بر خداست

مي،ديگر عوامل در ساية او قرار دارند؛ زيرا فرشته و وحي الهي را به پيامبر انتقال دهد

دراي بيش نيست. آموزشواسطه و انسان نيز در دهندة فرشتگان خداست مواردي سهمي

 آموزش آنان بر عهده دارد، ولي در اين مورد نيز خدا نقش اساسي دارد.

و در بخش تعليمدر بخش تعليم و گيرنده انسان و بروز بيشتري دارند دهنده خدا نمود

و فرعي دارند. نقش آموزش،بقيه موارد دهندگي خدا در بخش مواد آموزش نيز نقش ثانوي

شمارد كه خدا باواسطه يا بدون چراكه قرآن مواد گوناگوني برمي كامالً مشهود است؛

فر دهنده است.آموزش واسطه و مصاديق متنوع جايگاه خدا را در يند تعليماتعابير گوناگون
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 سازد. برجسته مي

و فراحسي همه از مواردي است كه خدا در تعليم هاي تعليم، روشدر شيوه هاي حسي

ك اين موارد را در عوامل ديگر نيز به رسميت شناخته رده است. اگرچهخود از آنها استفاده

 هاست.است، ولي تكية اساسي بر استفاده خدا از اين روش

قابل توسعه» وحي، القا، تكلم، بيان...«هاي همگن حوزة معنايي تعليم با استفاده از واژه

 است.

و مصاديق گون اگوني بيان كرده است، اما حاصل اينكه اگرچه قرآن در ركن تعليم موارد

و در بخش تعليمدر بخش تعليم  گيرنده، انسان را برجسته كرده است.دهنده، خدا

هانوشتپي
حساب در تعبير قرآن آمده است. از سوي ديگر رواياتو سازي، نجوم	فنوني مثل كتابت، ثبت سند، زره.1

(رك: مجلسي،ا	پزشكي فريقين ريشة وحياني براي طب قائل طب،59ج،1403 ند االئمه، باب طب/ شبر،

4�(ثبت سند.اصل الطب من اهللا) بخش'�� �4#�'#� �#�"3 #P6�&7#� �"\ YP-	"�3 #̀ &H#��"�#� (بقره):فن نويسندگي 282 ،(


 ����*�«)، 282(بقره:�و2(الرحمن:»� (»��)=�� 4��داز مصاديق آن است)4(الرحمن:»� ر بين . ذكر قرآن

به اين بيان كه تمام محتواي دهندة توجه به محتواي قرآني است؛	نشان،و ايند آموزشي قابل توجه استموا

ةها بدون اينكه با كلم دهد كه بسياري از اين آموزه	قرآن، مواد آموزشي است كه خدا آنها را به انسان ياد مي

ب	ليم مرتبط باشند، خود مواد آموزشتع (احكام، آداب، احتجاج و دعا، اند و تسبيح ا خصم، توبه، حمد

و نجوم..سازي، حساب كشتي .).گري

و مĤخذ  منابع
چ اول، تهران: مؤسسة تحقيقات خداو انسان در قرآن ايزوتسو، توشيهيكو؛.1 ؛ ترجمة احمد آرام؛

و زبانشناختي، .1361فرهنگي

چ اول، تهران: سروش، مفهوم ايمان در كالم اسالمي؛ـــــ.2 .1378؛ زهرا پورسينا؛

و ويرايش حميد : معرفتتفسير موضوعي قرآن كريم جوادي آملي، عبداهللا؛.3 شناسي در قرآن؛ تنظيم

چ دوم، قم: مركز نشر اسرا،  .1379پارسانيا؛

ف.4 دار احياء التراث، بيروت:چ سومجلدي)؛32( مفاتيح الغيب؛ عمر خرالدين ابوعبداهللا محمدبنرازي،

.ق1420، العربى

جاف عن حقائق غوامض التنزيلالكشزمخشري؛.5 ق.1407، دار الكتاب العربيبيروت:،چ سوم،4؛
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و شعبان نصرتي؛.6 ؛»درآمدي بر معناشناسي جهل در قرآن بر اساس روش همزماني«صادقي، هادي

و مطالعات معناشناختي شقرآن ،1،1391.

قم؛ في تفسير القرآن الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين؛.7 انتشارات جامعه مدرسين حوزه:چ پنجم،

ق.1417علميه قم، 

.1372، انتشارات ناصر خسرو، تهران:چ سوم؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ حسنبن فضل طبرسي،.8

و تحقيق احمد؛ التبيان في تفسير القرآن حسن؛ طوسي، محمدبن.9 مقدمه شيخ آغابزرگ تهرانى

[بي دار احياء التراث العربى؛ بيروت: قصيرعاملى  تا].،

و زندگي انسان از منظر ويژگيغضنفري، سيدمحمد؛.10 و نقش آنان در نظام آفرينش هاي فرشتگان

، 1390زاده، استاد مشاور قدرت اهللا مشايخي، سال دفاع اهللا ايران؛ استاد راهنما دكتر نعمتنهج البالغه

 دانشكده دار الحديث قم.

نصعليرضا؛،نياقائمي.11 چ اول، بيولوژي و انديشة اسالمي،؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

1389.

جتفسير احسن الحديث اكبر؛ قرشي، سيدعلي.12 .1377، بنياد بعثت، تهران:چ سوم،12؛

و استاد مشاور عباس؛ معناشناسي عقل در قرآن؛ كرماني، سعيد.13 استاد راهنما احمد پاكتچي

و ارشاد، محل(ع)، دانشگاه امام صادق1384دفاع؛پور مصاليي و معارف اسالمي دانشكدة الهيات

 نگهداري كتابخانة مؤسسة دارالحديث.

چ سوم، بيروت:بحاراالنوار مجلسي، محمدباقر؛.14 و محمدباقر بهبودي؛ ؛ تحقيق سيدابراهيم ميانجي

ق.1403دار احياء التراث العربي،




