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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اصطالحات رايج در تربيت اجتماعي 

 اصطالح اول
رود كه مقصود از آن ضــوابط و معيارهــاي يــك زيســت اجتمــاعي تربيت اجتماعي گاهي به اين اصطالح به كار مي

به اين معنا كه در اسالم چه ضوابط و معيارهايي براي زندگي اجتماعي وجود دارد؟ خواه فرد بخواهد اين ضــوابط  باشد؛
شود عين ضــوابط تربيتي اجتماعي اسالم كه گفته مي هو معيارها را در خود پياده كند، خواه در ديگري. در واقع اين جمل

باشد، در اين اصطالح و كاربرد تربيــت، بيشــتر بــه يين شده است، ميو معيارهايي كه براي زندگي اجتماعي در اسالم تب
معناي فرهنگ اجتماعي اسالم است. به عبارت ديگر تربيت اجتماعي اسالم يعني فرهنگ اجتماعي اسالم كه متشــكل از 

 نگاهي است كه اسالم به جامعه دارد. 
كه در روابط اجتمــاعي وجــود دارد. در بحــث  اي استپس گاهي مقصود از تربيت اجتماعي، قواعد اخالقي و فقهي

است. بــه عنــوان مثــال  هااينرود كه مشترك بين اخالق و تربيت و امثال تربيت اجتماعي، فرد سراغ معيارهاي كلي مي
گويد اين روابط مراتــب و اقســامي دارد و نظــر هاي ديگر مياسالم در بحث روابط بين افراد خانواده با دوست يا گروه

چنين است. در اينجا بيشتر همان نظام و فرهنگ اجتماعي اسالم مقصود است، كــه گــاهي بــه ايــن معنــا بــه كــار اسالم 
 .رودمي

بنابراين تربيت اجتماعي در اصطالح اول يعني نظام و فرهنگ اجتماعي اسالم و همچنين ضــوابط و معيارهــايي كــه 
طالح در تربيت اجتماعي بود كــه در اينجــا مقصــود مــا اسالم در روابط اجتماعي تبيين و وضع كرده است. اين يك اص

 نيست.

 اصطالح دوم
هــاي اخالقــي و اصطالح دوم در تربيت اجتماعي اين است كه تربيت را به معناي عام بگيريم؛ اعــم اســت از بحــث

ط . بر اين اساس تربيت اجتماعي يعني اين كه چگونه فــرد، خــود يــا ديگــري را مطــابق ضــوابدگرسازيخودسازي يا 
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شــود و هــم شــامل دگرســازي و اخالق و خودســازي مــي هاجتماعي اسالم تربيت كند؟ در اين صورت هم شامل حوز
 مسائل خاص تربيتي.

-اين دو اصطالح از تربيت اجتماعي بود كه صحت استعمال دارد. به خصوص اصطالح اول كه گاهي نيز به كــار مــي

 رود. در اينجا اين دو اصطالح مقصود ما نيست.

 الح سوماصط
نيز به » اجتماعي«رود؛ يعني ايجاد تغيير و تحول در ديگران. قيد در اصطالح سوم، تربيت به معناي خاص به كار مي

ضوابط و قواعد اجتماعي كه كلي يا اسالمي است، قــرار داشــته و بــه عنــوان بُعــدي از ابعــاد  هاين معناست كه در حوز
 شود. شخصيت در نظر گرفته مي

اخالقي و تغيير شخصــيت ديگــران  هايبحثسوم، تربيت به معناي خاص و در مقابل خودسازي و  پس در اصطالح
رود. قيد اجتماعي هم ناظر به بُعد اجتماعي انسان در مقابل بُعد اعتقادي، اخالقي و ... است. پس ايــن دو واژه به كار مي

 روند.در اينجا به اين معنا به كار مي

 نتيجه اصطالح سوم
دهــد و آن اصطالح سوم اين است كه تربيــت در اينجــا يكــي از ســاحات انســان را مــورد توجــه قــرار مــي نتيجه

اســت،  غير اســالميشكوفاسازي بُعد اجتماعي ديگري است. چگونه بعد اجتماعي فرد را مطابق نظامي كه يا اسالمي يا 
لگو يا مدلي پرورش پيدا كند و اجتماعي را اجتماعي كنيم؟ شخص در روابط اجتماعي بر اساس چه ا پرورش دهيم و او

. اگــر تربيــت غيــر اســالميشود؟ اين اجتماعي سازي ديگري است در يك چهارچوب و مدلي كه يا اسالمي است و يا 
 ناميم. گوييم اسالمي است و اگر بر اساس مكتب ديگري باشد، غير اسالمي مياجتماعي بر اساس دين اسالم باشد، مي

م، تربيت اجتماعي يعني پرورش بُعد اجتماعي شخص، بنا بر الگويي كه پذيرفتــه شــده اســت. بر اساس اصطالح سو
ها بحــث گوييم از ساحتشود كه حتماً مقصود و محل بحث ما است. وقتي ميبدين ترتيب ساحتي از ساحات تربيت مي

 شود.كنيم، در اينجا نيز روي اين ساحت بحث ميمي
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 اصطالح چهارم
تربيت اجتماعي، مرادمان از تربيت، همان معناي مذكور در اصطالح سوم است. ولــي مقصــودمان  در اصطالح چهارم

، ساحت وجودي انسان نيست؛ بلكه مقصودمان محيط تربيتي است. پس بر اساس اين اصطالح وقتــي »اجتماعي«از قيد 
 گوييم تربيت خانوادگي، منظورمان تربيت در محيط خانواده است. مي

، بُعد وجودي انسان بود. ولي در اصطالح چهارم، محيط تربيتي منظور است. »اجتماعي«م، مقصود از در اصطالح سو
توان آن را در مقابل دو بخش قبلي قــرار گيرد و در اين صورت مياين همان تربيتي است كه در محيط عمومي انجام مي

 داد. اين اصطالح چهارم خيلي با اصطالحات قبلي فرق دارد. 

 ربيت اجتماعي به لحاظ عوامل مؤثر بر آناقسام ت
گوييم تربيت در خانواده يا جامعه به معناي تربيت در يك محيط عمومي است. اين تربيــت در در اصطالح چهارم مي

شود تربيت حكومتي و توان به لحاظ عوامل مؤثر بر آن تقسيم كرد: گاهي عامل، دولت است كه ميمحيط عمومي را مي
مل، علما هستند. گاهي هم  تربيت اجتماعي به معناي عام است؛ يعني تربيت در محيط عــامي كــه همــه دولتي. گاهي عا

نوعي در آنجا نقش دارند. پس بازيگر عرصه تربيت اجتماعي بنا بر اصطالح چهارم گاهي حكومت است، گاهي علما و 
 براي عموم جامعه قائل است.گاهي هم عموم جامعه. اسالم نيز در واقع همين نگاه را دارد و نقش مهمي 

 مروري بر اصطالحات چهارگانه
بنا بر آنچه گفته شد، منظور از تربيت اجتماعي طبق يك اصطالح، تربيت به معناي فرهنگ، ضــوابط و قواعــد كلــي 

اســت، كــه ايــن  است، كه در اينجا مقصود ما نيست. اصطالح دوم اين است كه تربيت، اعم از اخالق و تعلــيم و تربيــت
شود. در اينجــا طالح نيز مقصود ما نيست. در اصطالح سوم و چهارم تربيت همان است كه در تعليم و تربيت گفته مياص

ديگر بحث از خودسازي و فرهنگ نيست؛ بلكه بحث از دگرسازي و ايجاد تغيير در ديگري اســت. در اصــطالح ســوم، 
هم بــه معنــاي بُعــدي از ابعــاد وجــود » جتماعيا«به معناي خاص دگرسازي و تغيير شخصيت ديگري است. » تربيت«

كه يك بُعد وجودي انسان، اعتقادات و يك بُعد ديگرش، عبادات و بُعد ديگرش، اخالقيــات  طورهمانانسان است. پس 
اي از تعامالت است، يك بعدي از وجودش نيز اجتماعي بودن اوست؛ چراكه انسان موجودي اجتماعي است و در شبكه

اجتمــاعي،  هكند. در اين صورت تربيت اجتماعي يعني در ايــن اجتمــاع ســازي و زنــدگي در شــبكمي اجتماعي زندگي



                                                                                                :  ٢٧٢٣ماره 

 
 

6

چگونه فرد را تربيت كنيم و مقيد به آداب و سلوك اجتماعي بار بياوريم. اين اصــطالح ســوم اســت كــه در آن، تربيــت 
است. پس تربيــت اجتمــاعي طبــق به معناي محيط اجتماعي » اجتماعي«شود. در اصطالح چهارم، اجتماعي ساحت مي

اين اصطالح يعني تربيت در محيط اجتماعي. اين محيط اجتماعي بازيگراني مثل حكومت، دولــت، علمــا و ... دارد كــه 
بايد در جاي خود بحث شود. عالوه بر اين يك نگاه عمومي نيز دارد؛ به اين معنا كه عموم جامعه در اين محــيط كــالن، 

 بر عهده دارند؟ اين اصطالح چهارم بود.چه نقش و وظائف تربيتي 

 تعيين محل بحث
كنيم. يك بخــش بحــث ايــن اســت كــه ما در هر دو قسم، يعني اصطالح سوم و چهارم به صورت جداگانه بحث مي

تربيت اجتماعي را به صورت ساحتي از ساحات وجود انسان در نظر بگيريم. همچنــين در مــورد تربيــت اجتمــاعي بــه 
 هاست كه در امر تربيت، بر عهد ايمحيط عمومي جامعه، پيش از اين گفتيم كه به معناي وظايف عموميمعناي تربيت در 

همگان گذاشته شده، يك امر بسيار مهم  هآحاد جامعه گذاشته شده است. اين ضوابط كلي و اصولي كه در تربيت بر عهد
 شد. بادر نظام اجتماعي و تربيتي اسالم است. اين هم بخش دوم بحث مي

بخش اول كه ناظر به اصطالح سوم است، ساحتي است. بخش دوم كه ناظر به اصطالح چهارم است، تربيت به معناي 
گيــريم نــه شود؛ ولي در واقع عامل النهاد را عام در نظر ميگيرد. به شكلي همان نهاد ميعمومي و محيطي را در نظر مي

 افراد جامعه هستند. هبازيگران آن همحكومت يا چيزهاي خاص. تربيت در محيطي كه 

 شدهمطرحمباحث مقدماتي 
، هم اصطالحات روشن شد و هم اين كه بحث ما در اينجا در دو مقام قرار گرفــت و شدهمطرحهاي با توجه به بحث

در  لذا دو مبحث طرح خواهد شد. ضمن اين كه در مباحث مقدماتي از اهميت اين بُعد اجتماعي و توجــه اســالم بــه آن
نيســتيم بلكــه اصــالة االجتمــاعي هاي مختلف، اين كه در تاروپود احكام وجود دارد، اين كه ما به معناي فلسفي، بخش

اجتماع، يك ظرف بسيار مؤثر و مهم در رشد و شخصيت انسان است، بحــث شــد.  حالدرعينهستيم ولي  اصالة الفردي
اول از تربيت اجتماعي به معناي ساحت و بُعد وجــودي انســان  شويم و در قدماز اين مقدمات كه بگذريم وارد بحث مي

 كنيم.بحث مي
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كه بيشتر  مقام اول سپسو به ما كمك كند.  بودهتواند راهگشا در اينجا مي ايچه ضوابط و قواعد فقهي بايد ديدابتدا 
ص كند، بشناســيم تــا اگــر تواند تكاليفي را در راستاي تربيت اين ساحت اجتماعي مشخقواعد عمومي فقهي است و مي

 خاصي بود آنها را نيز مورد بررسي قرار دهيم. هادل

 بخش اول بحث
كه بحث ساحتي است بايد ديد قواعد و ضوابط فقهي چيست و چه مفــاد  اما در بخش اول، يعني در تربيت اجتماعي

ه اسالم به روابط اجتماعي بحــث كنــيم؛ خواهيم از نحوة نگاكنيم كه ما در اينجا نميو مدلولي دارد؟ باز هم يادآوري مي
 هايمحدودهداند. اين اجتماعي شدن را در ضوابط و گيريم كه اسالم، اجتماعي شدن را مفيد ميبلكه اين را مفروض مي

دهيم. براي هر يك از روابط اجتماعي در سطوح خــانواده، دوســتان، عمــوم جامعــه اعــم از مســلمان و خاص قرار مي
ضوابط و قواعدي دارد. به عبارت ديگر فعاليت و روابط اجتماعي انسان در يك چــارچوب و ضــوابط غيرمسلمان و ... 

خواهيم از فقه روابط اجتماعي بحث كنيم و شويم. پس نميكلي قرار گرفته است كه آن را مفروض گرفته و وارد آن نمي
الم در روابــط اجتمــاعي انســان بــا همنــوع، . به هر حال اســگيريمميبگوييم اسالم چه گفته است؛ بلكه آن را مفروض 

گوييم هدايت ايــن گيريم و ميآنها را مفروض مي همسلمان ديگر، دوست، خانواده، علما و حكومت ضوابطي دارد كه هم
روابط اجتماعي به سمت اين معيارها و قواعد چه حكمي دارد؟ كجا واجب است و كجا واجب نيست؟ چه دليــل فقهــي 

 در اينجا داريم؟
كنيم و سپس اگر احياناً دليل خاصي باشد، آن را مالحظه خواهيم كــرد. ايــن بتدا در اينجا قواعد عامه را بررسي ميا

اي كه در تربيت خانوادگي گفته شد؛ چــون بخشــي از ايــن تربيــت . همان ادله1شوند: قواعد عامه نيز خود دو قسم مي
يعني وظايفي كه پدر، مادر و خانواده بر عهده دارند، تا فرد را در گردد؛ اجتماعي از حيث ساحتي به عامل خانواده برمي

تربيت شود كه آن ضوابط اجتمــاعي  ايگونهبهچهارچوب ضوابط اجتماعي اسالم تربيت كنند؛ يعني اين بچه در خانواده 
 اسالم را در ارتباط با ديگران هم بفهمد و هم عمل كند. اين بخش اول بحث است.

 يك نكته مهم
بايد توجه داشت كه خانواده تنها يكي از عوامل است. عامل حكومت، علما و عموم جامعــه نيــز هســتند. در بحــث 

 رسيم. بينيم كه عامل خاص داريم يا خير؛ سپس به عامل عمومي ميشويم، ابتدا ميساحتي كه وارد مي
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 تربيت خانوادگي
اي خاصي نبود. آنچه در اينجا داريم همان ادله و قواعد عامه آمد، دليلخانواده تا آنجايي كه به ذهن ما مي هدر مسئل

وقايــه، مضــاره و  هاي كه در تربيت خانوادگي داشتيم، آياست كه در بحث تربيت خانوادگي گفته شد. ادله و قواعد عامه
جود داشت و حــدود ده روايي هم رواياتي دال بر لزوم تأديب فرزند و هوقايه بود. در ادل هترينش همان آي... بود كه مهم

 كرد كه خانواده در قبال فرزند وظيفه دارد. عام داللت مي طوربهدليل مهم بود كه 
تربيــت  ايگونــهبهدر رابطه با واجبات، هم بايد واجباتي كه مورد ابتالي فرزند است، به او آموزش دهنــد، هــم او را 

 ها را به كار گيرد. كنند كه اين آموزه
عــام را در  هود كه ما از روايات و آيات عامه در تربيت خانوادگي به دست آورديــم. ايــن قاعــداين حاصل چيزي ب

 كنيم.كنيم و از اين بحث عبور ميكنيم. به همين اندازه بسنده ميتربيت اجتماعي نيز پياده مي

 قواعد انتزاعي حاكم بر تربيت خانوادگي
 آوريم:اعده به دست ميمفروض اين است كه ما از كل آيات و روايات، چند ق

 . آموزش احكام و تكاليف واجب و حرام به فرزندان واجب است.1
شــود را در حــد هاي مختلفي كه سبب مقيد شدن فرزندان به آن احكام و تكاليف مي. در همان محدوده بايد روش2

ضوابط را رعايت كنند. اين دو قاعده، توان به كار گيرد؛ به عنوان مثال در حد متعارف فعاليت تربيتي كند تا فرزندان اين 
 يكي آموزشي و يكي تربيتي به معناي خاص است. 

 دو قاعده نيز در مستحبات داشتيم:
 . آموزش چيزهايي كه جزو مستحبات و ممدوحات شرعي است به فرزندان مستحب است.1
ند. اين چهار قاعــده شــد . مستحب است كه فرزندان را طوري پرورش دهد كه اين ممدوحات شرعي را رعايت كن2

كه دو مورد مربوط به الزاميات است؛ آموزشي و تربيتي. دو مورد نيز در مستحبات است كه باز هم آموزشــي و تربيتــي 
 تربيت خانوادگي است. هباشند. اين قواعد، حاصل حدود پانزده دليل از قواعد عاممي

 هشــود. منتهــا فعــالً در محــدودي انسان نيز پياده مــياجتماع هعين اين چهار قاعده در حال حاضر در روابط و حوز
 خانواده آن را مطرح كرديم. 
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 مسئوليت والدين در تربيت خانوادگي
 پدر و مادر و خانواده چهار مسئوليت دارد:

. قوانين و احكام اجتماعي الزامي اسالم را كه بايد شخص در حين تكليف بــه آنهــا عمــل كنــد و مــورد ابــتالي او 1
كه عقايد و اخالق را بايد به فرزندان آموزش دهد، اين ضــوابط الزامــي  طورهمانهستند، به فرزندان آموزش دهد. يعني 

 وَ«)، و بــه ايــن دليــل: 6(التحــريم/» نــاراً أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا: «اسالم را نيز بايد به ايشان آموزش دهد؛ به اين دليل
 مِنْ وُلِّيتَهُ عَمَّا مَسْئُولٌ أَنَّكَ«فرمايد: حقوق مي ه)، و به دليل اين كه امام سجاد در رسال6(طالق/» بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ أْتَمِرُوا
 كنند كه بايد اين احكام را به فرزندان آموزش دهيد.اين داليل داللت مي ١.»و ... الْأَدَبِ حُسْنِ
هــايي ضوابط الزامي اسالم، بايد در كنار آموزش، عمليات تربيتي نيز انجام دهيد؛ يعني فعاليــت ه. در همين محدود2

همچون موعظه، يادآوري و طرق مختلف ديگر به كار ببريد كه پس از اينكه فرزند آموخت، در مقام عمــل نيــز مقيــد و 
 ملتزم به آنها بوده و ضوابط اجتماعي اسالم را رعايت كند. 

اميــات هاي والدين دو مسئوليت مستحبي نيز وجود دارد. چون ضوابط اجتماعي اسالم فقــط الزدر راستاي مسئوليت
 مستحبات نيز دو مسئوليت وجود دارد: هنيستند؛ بلكه بخشي از آنها مستحبات هستند. در حوز

 مستحب است به فرزندان. آنچه. آموزش 3
 كه ملتزم به اجرا و عمل به اين ضوابط استحبابي اسالم باشد. ايگونهبه. پرورش فرزندان 4

ه بايد رعايت كند و يــك بخــش اســتحبابي اســت. بخــش پس در ضوابط اجتماعي اسالم، يك بخش الزامي است ك
هــاي خــانواده جــزو وظــايف و مســئوليت هالزامي دو قاعده دارد و بخش استحبابي نيز دو قاعده. اين قواعد در محدود

 شوند.خانواده و والدين محسوب مي

 تربيت حكومتي (دولتي)
شــويم. همــان وارد مــي كه حكومت و دولت داشــت،وظايفي  هكند. در حوزاينجا تطبيق پيدا مي پيشين درهاي بحث

شود. به هر حال حكومــت قواعدي كه در باب وظايف حكومت و دولت از ادله استخراج كرديم، در اينجا نيز جاري مي
و دولت در قبال ملتزم و پايبند بودن آحاد جامعه به قواعد و ضوابط شرعي مسئوليت دارد. اين مسئوليت همانند تربيــت 
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مســتحبات نيــز  هواجبات بايستي هم به آموزش و هم به تربيت اقدام كنــد. در حــوز هماند؛ يعني در حوزاده ميدر خانو
 است.  طورهمين

اي كه در باب حكومت و دولت هســت، بــراي اي كه براي خانواده گفته شد، به استناد ادلهبنابراين همان چهار قاعده
هــاي اجتمــاعي اســالم بــار بيايــد. در ؛ يعني فرد پايبند بــه چهــارچوبتربيت اجتماعي وجود دارد هدولت نيز در حوز

استحبابي و رجحاني آنها. هر كــدام از ايــن  هالزامي پدر و مادر و حكومت است و در غير الزاميات وظيف هالزاميات وظيف
 تربيت جاري است. هآموزش و هم در حوز هالزاميات و غير الزاميات نيز هم حوز

آن را در اينجا اجرا كرديم. اين مبحــث اول شــد. مبحــث  هعد عمومي خانواده بحث كرديم و نتيجپس يك بار از قوا
 شود. كه گفتيم در دولت نيز اجرا مي طورهماناي است كه دوم قواعد عمومي

 تربيت عمومي
م. از منظــر مبحث سوم اين است كه از منظر كالن و عمومي بحث كنيم؛ يعني خود را مقيد به خانواده و دولــت نكنــي

، ببينيم چــه گيردبرميتربيت اجتماعي را در  هوظايف عمومي در حوز كليهشود و افراد مي همهعمومي و كالن كه شامل 
 اي داريم و چه قواعدي وجود دارد.ادله

 قاعده ارشاد جاهل
 ارشاد جاهل در موضوعات

عام فقهي است؛ پيش از اين كم و بــيش از آن  هفقهي داريم كه ارشاد جاهل است؛ اين يك قاعد هدر اينجا يك قاعد
اي آموزش فرد نسبت به اين تكاليف و وظايف اجتماعي، قاعــده هكنيم. در حوزاي به آن ميبحث شد و هم اكنون اشاره

اي هم براي آن اقامه شده است، تفصيلي دارد كــه بــه داريم؛ اين قاعده كه از قواعد فقهي است و ادله به نام ارشاد جاهل
اين ترتيب است: اوالً ارشاد جاهل در موضوعات واجب نيست؛ يعني هيچ دليلي ندارد كه در موضوعات، ارشاد جاهــل 

 واجب باشد؛ 
شود اين است كه اگر كسي از اين كه اين مايع شراب است و نجس و يا اين كــه هايي كه در فقه زده مياز جمله مثال
خــورد. آيــا آن را بخورد يا حتي ممكن است مطمئن باشيم كه آن را ميمطلع نباشد. حال ممكن است  آب است و پاك،

ارشاد و راهنمايي به اين كه اين مايع شراب است، بر ما واجب است؟ همچنين در مسائل اجتماعي فرض كنيــد تكليــف 
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او پدرش اســت،  مطلع نيست كه اصالًداند در قبال پدر و مادر تكليف اجتماعي دارد يا اين كه اجتماعي است و فرد نمي
 آيا بايد ارشاد جاهل به موضوعات كنيم؟ 

است كه ارشاد جاهل در موضوعات الزم نيست. ارشاد جاهل در اينجا يعني اين كه  نظراتفاقتقريباً مورد  مسئلهاين 
اي كــه بــراي ارشــاد جاهــل اســت، متوجهش كنيم كه اينجا مصداق تكليف شماست كه باالتفاق الزم نيست؛ چون ادلــه

 شود. شامل موضوعات نمي كداميچه

 موارد استثناء لزوم ارشاد جاهل در موضوعات
دانيم شارع راضي نيست، ارشاد جاهل به اگرچه ارشاد جاهل در موضوعات الزم نيست ولي در مسائل مهمي كه مي

نوان مثال شخصــي فكــر شود. البته اين لزوم، دليل لفظي ندارد؛ بلكه بيشتر يك شمّ فقهي است. به عموضوعات الزم مي
 محــاربدانــم خواهد او را بكشد. ولي من ميكند كه ديگري قاتل و محارب بوده و در نتيجه واجب القتل است و ميمي

نيست. در اينجا ارشاد جاهل واجب است. در قتل و مسائل مهمي از اين قبيل مثل مسائل زناشــويي و اعــراض، ارشــاد 
 جاهل الزم است. 
 هاش ايــن اســت كــه در حــوزخواهيم به آن تمسك كنــيم، اولــين نكتــهرشاد جاهلي كه در اينجا ميا هبنابراين قاعد

شوند و در آنجا ارشاد به موضوع الزم اســت موضوعات جاري نيست. البته امور مهمي مانند اعراض و نفوس استثنا مي
خواهــد ديگــري را شخصــي مــيكه يك بخش آن به شمّ فقهي ارتباط دارد و بخش ديگرش مثل همان جايي است كــه 

نيست، در آنجا دليل داريم كه بايد نفوس ديگران را حفظ كنيد و راهش اين اســت كــه ارشــاد  محارب كهدرحاليبكشد 
 كنيم. پس ارشاد جاهل در موضوعات الزم نيست جز موضوعات مهمي مثل اعراض و نفوس. 

جاهل الزم است؛ يعني عرف بگويــد ايــن نــوعي همچنين در موضوعاتي كه عدم ارشاد موجب تسبيب باشد، ارشاد 
تسبيب كه  هتسبيب است، جوري است كه عدم ارشاد موجب شود فرد به گناه بيفتد. اگر مصداق تسبيب باشد، طبق قاعد
 باشد. گفته شده تسبيب به حرام، حرام است و در مكاسب محرمه نيز مورد بحث قرار گرفته، ارشاد جاهل الزم مي

ي است كه در ارشاد موضوعات است. پس ارشاد جاهل در موضوعات الزم نيست مگر در دو موردي اين دو استثناي
. در 2دانــيم شــارع راضــي بــه آن نيســت. . موضوعات بسيار مهم از قبيل اعراض و نفوس كه مــي1شود: كه استثنا مي

دش آب را برداشته و جلوي شخص خو اينكهمثلمواردي كه ترك ارشاد، موجب تسبيب باشد؛ يعني صدق تسبيب كند. 
گويد كه مسبب كــار، كرد، اين شراب در اختيار او نبود. عرف مياگر او اين كار را نمي كهطوريبهدست ديگري بگذارد؛ 

 آن شخص است و لذا در اينجا ارشاد الزم است؛ لذا يا بايد بردارد و يا اينكه ارشادش كند كه مرتكب آن نشود.
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 ارشاد جاهل در احكام
يك قيد ارشاد جاهل اين است كه موضوعات مگر استثنائاتي كه بيان شد. قيد دوم در ارشاد جاهل اين است كه  پس

در احكام، الزامي است؛ به عبارت ديگر در احكام واجب، ارشاد جاهل الزم اســت. در احكــام مســتحبي قطعــاً ارشــاد 
تواند اطالق داشته باشــد و بگــوييم يان خواهد شد، نمياي كه براي لزوم ارشاد جاهل در احكام بجاهل الزم نيست. ادله

ارشــاد  هشــود؛ زيــرا ادلــاً خودش از ابتدا مقيد است و شامل مستحبات نمــياست حتي در مستحبات؛ بلكه ارتكاز الزم
 شوند.جاهل شامل امور غير الزامي نمي

 در لزوم ارشاد جاهل» ابتالء«شرط 
خواهد ارشــاد كنــد، امــري فقهي، ابتال است؛ يعني بايد آن امري كه مي هعدقيد سوم در باب ارشاد جاهل در اين قا 

باشد كه مورد ابتالي شخص است؛ حال يا ابتالي بالفعل باشد يا ابتالي بالقوه نزديك به فعل. در غير ايــن صــورت اگــر 
وب ارشاد جاهل خــارج وج هچيزي مورد ابتالي شخص نيست، اگرچه از احكام الزامي اسالم باشد، آن چيز نيز از قاعد
شود؛ چون الــزام بــه ارشــاد، است؛ به خاطر همان ارتكازي كه در اينجا وجود دارد كه موجب انصراف و تقيد در آن مي

الزامــي  االصــولعليمشعر به اين است كه در اينجا تكليف الزامي وجود دارد و الزامي بودن تكليف، هم به اين است كه 
 الزامي نيست.  اين صورترد ابتالي او باشد. در غير باشد و هم به اين است كه مو

 مرور قيود معتبر در لزوم ارشاد جاهل
خواهد ارشاد كند؛ لذا تكليف نيز بايد به نوعي الزامي باشد. ارشاد، الزامي بودن آن براي فردي است كه مي هظاهر ادل

 هت كه مورد ابتالي شــخص باشــد. پــس قاعــداگر عمل نكند، مرتكب خالف شده باشد. اين مستلزم اين اس كهطوريبه
 گويند واجب است، سه قيد دارد:ارشاد جاهل كه مي

 . در احكام است نه در موضوعات.1
 . در احكام واجب است نه احكام مستحبي.2
 . در احكام واجبي است كه مورد ابتال باشد. 3

آموزش جــاري  حوزهرت در تربيت اجتماعي در عامه پذيرفتيم، در اين صو هاگر ما اين قاعده را به عنوان يك قاعد
آموزش بايد آن مسائل اجتماعي الزامي كه مورد ابتالي شخص است را آموزش داد. بــه عنــوان  هشود؛ يعني در حوزمي

مثال عدم ايذاء پدر و مادر، وجوب رعايت قوانين اجتماعي و قوانيني كه رعايتشان الزم است، تمام تكــاليف اجتمــاعي 
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دانــيم الزم است و مورد ابتالي فرد اســت يــا مــي آنچههاي اجتماعي بر عهده دارد، تمام در قبال افراد و گروهكه انسان 
 ارشاد جاهل، آموزش داد.  همورد ابتالي او خواهد شد و ... را بايد از باب قاعد

اي است كــه كه اين قاعدهكنيم. بلاين قاعده اختصاص به تربيت اجتماعي ندارد؛ چون فعالً از قواعد عمومي بحث مي
كــرديم و در تربيت اعتقادي، اخالقي، حكومت و ... نيز وجود دارد. منتها در آنجا هم به پدر و مادر و حكومت نظر مــي

اي آورديم. اين قاعده كه قبالً از آن بحث شد، اولين قاعدههاي اعتقادي، اخالقي و جاهاي مختلف ديگر ميهم در حوزه
 كند. عمومي است كه پدر و مادر، دولت و ديگران را مأمور مياست كه جزء قواعد 

 قيد چهارم لزوم ارشاد جاهل
ارشاد جاهــل  ه. پس قاعداندعالمافرادي است كه  هقيد چهارم در لزوم ارشاد جاهل اين است كه ارشاد جاهل، وظيف

 اگر چهار قيد داشته باشد:» ارشاد الجاهل واجبٌ«گويد مي
 يه دون الموضوعيه. في االحكام ال في الموضوعات؛ اال در موضوعات خاصه.. في شبهات الحكم1
 . في االحكام االلزاميه و الواجبات و المحرمات.2
 . في ما اذا كانت هذه االحكام محل ابتال لشخص، أو بالفعل أو بالقوة القريب الي الفعل.3
 شنا نباشد، واجب نيست. اين ارشاد بر عالم و آشناي به حكم واجب است و بر كسي كه آ. 4

پس اين قاعده، داراي چهار ضابطه است. البته خود اين قاعده از قواعد فقهيه است كه بايد مســتقالً بحــث شــود. در 
 مرحوم بجنوردي نيز اين قاعده به صورت مختصر بحث شده است. » قواعد الفقهية«

 بنديجمع
شود به ايــن قاعــده تمســك آنها در تربيت اجتماعي نيز مي واسطهارشاد جاهل، چهار ضابطه دارد كه به  قاعدهپس 

عام است كه چند بار به صورت پراكنده از آن بحث شد. امروز نيز تا حدي حدود و ضوابط آن بيان  هكرد. اين يك قاعد
شــخص شود. ايــن قاعــده را بايــد بــه شد و بر احكام الزامي و اجتماعي اسالم كه مورد ابتالي فرد است تطبيق داده مي

آموزش داد و وي را نسبت به احكام اجتماعي اسالم، آگاه كرد. اين وظيفه اختصاص به پدر و مادر، خانواده يــا دولــت 
 ندارد و بر عهده همگان است، به اين شرط كه حكم را بدانند.
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 خاتمه
اين كه ايــن تكليــف  هما در واقع امروز دو بحث داشتيم؛ اول اين كه چهار اصطالح را مشخص كرديم. دوم اين كه ادل

عمومي نيز گفتــيم كــه  هبررسي كرديم. در حوز عمومي هو سپس در حوز و حكومتخانواده  هوجود دارد را در دو حوز
 اولين دليل، ارشاد جاهل است كه اجماالً توضيح داده شد.

 


