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 ميالرحبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه
هاي در دو حــوزه خــانواده و مســئوليت ،مباحث تربيت از حيث موظفين و مكلفين به تربيت به عنوان نهاد متولي تربيت

 پدر و مادر خانواده و ديگري در حوزه دولت و حكومت انجام شد.

كه در ضمن اين بحث نهاد عالمان دين هم مورد توجه  هستبحث امسال، تربيت در حوزه عمومي يعني تكاليف عمومي 

روابط وثيقــي كــه  خاطر بهمي و نهاد عالمان دين را تفكيك كرد؛ فلذا نهاد عمو توانينمو اين دو را از هم  رديگيمقرار 

 را از هم تفكيك كرد. هانيابتوان  هابحثهرچند در تنظيمات  ميكنيمدارند در كنار هم بحث 

كــردن  تربيــتو  كسيبه  چيزيدادن  تربيتعلم داشته باشند،  ،به موضوع و حكم بايد تربيتي تعليمي وظايفبه  مكلفين

گاه به صورت شرط وجوب و گاه به صورت شرط واجب  منتهيو علم، ضرورت دارد  آگاهي ايندارد و  آگاهيبه  نياز

 است.

 . هست ضروريبه هنگام شرط واجب، كسب علم  وليدنبال علم برود؛  نيستالزم  ،در صورت شرط وجوب

كنــد، و  امرونهــياد بگيرد و رط وجوب است و الزم نيست كه مكلف مسئله را يش ،و نهي از منكر، علم معروفامربهدر 

و  دانســتينمسر زد و او  خالفيكه مورد ابتالي خودش نيست را ياد بگيرد، و اگر از كسي كار  ايمسئله نيستواجب 

 .تچون شرط وجوب و شرط تكليف اس شودينمجهلش نهي از منكر نكرد، مؤاخذه  خاطر به

 وظــايفاز  برخــيعلــم كنــد؛ مثــل  تحصيل بايد ف، مكلّشودمي، منجّز تكليفكه علم، شرط واجب است و  موارديدر 

 .هستپدر و مادر كه علم، شرط واجب  ياحكومت 

 بيــاندارد هر دو مقصــود اســت و  زمينهدر آن  تخصصينوع مهارت و  يككه  كسيهم عالم به موضوع، و هم  اينجادر 

 .هستبحث ما ، هر دو مقوله، موضوع تربيتو  تعليم زياد خيليربط  دليلشد كه به 
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 قاعده فقهي ،ارشاد جاهل
كــه در چنــد  هست. قاعده ارشاد جاهل، يك قاعده فقهي هستاولين بحث تربيتي در حوزه عمومي، بحث ارشاد جاهل 

 جاي فقه طرح شده است:

 ـ اجتهاد و تقليد1

به قاعده ارشاد جاهل استناد در بيان احكام و مسائل و اين كه بايد مجتهد، نظرش را در اختيار مكلف قرار بدهد، مكرّر 

 شود.مي

 ـ اخذ اجرت بر واجبات2

 ـ در باب طهارت و نجاست و حرمت و حلّيت 3

به صورت منقّح و كامــل،  وقتهيچ وليكنمطرح شده است؛  در ابواب مختلف فقهي به صور مختلف، بحث ارشاد جاهل

مبحــث  اينكه  هست مĤخذياز منابع و  يكيفقه،  المعارفدائرةموضوع، بحث نشده است. موسوعه فقهي  اينهمه ابعاد 

در ذيل ماده ارشاد و اعالم مطرح شده است و ممكن است كه قاعده ارشاد جاهل در قواعد فقهيــه بــه طــور اجمــالي و 

و  عمــومي وظيفــه يــكبه قاعده ارشاد جاهل به عنــوان  عموميدر حوزه  تربيتدر بحث  و لذا موجز بحث شده باشد؛

مقصود  نهادي معنايعالم به  دعلم دارن ايمسئلهكه به  كساني يعني، تمسك شده است؛ هستوجه عموم كالن كه مورد ت

 نه؟ يا بگويدالزم است به او  آيا، داندنمي ديگريو  هست ايمسئلهآگاه به  كسيكه  معني اينبلكه به  نيست

ث در ارشاد جاهل به عنــوان قاعــده عمــومي از دارد و بح گوناگونيكه ابعاد  هستمراد از قاعده تربيتي، قاعده تعليمي 

مباحث مهم تعليم و تربيت است، يعني يك تكليف عمومي بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده اســت، و آحــاد اشــخاص 

 اعالم و آموزش دهند. ديگرانبه  بايدعالم به مسائل 
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 نكات موجود در ارشاد جاهل

 » رشد«نداشتن واژه  تيموضوع ـ 1
اصــطياد  ... وكلمه رشد هيچ موضوعيتي ندارد؛ چون در متون ديني نيامده است. اين كلمه از آموزش دادن و مطلع كردن 

 شده است.  تعبيرشده است؛ فلذا ارشاد، هيچ موضوعيتي ندارد و گاهي در كلمات علما، تعليم جاهل 

در اينجا به معناي رشد نيست؛ بلكه به معنــاي اعــالم و ارشاد  و لذا؛ شوديم نيزارشاد، اعم از تعليم است و شامل اعالم 

 تعبيردارد؛ لذا در موضوعات، اعالم و در احكام، تعليم  اياضافه، بار تعليم وليتعليم است. اعالم، صرف خبر دادن است 

 دينــي كه، مقصود از ارشاد، رشد و مفهوم خاص تربيتي نيســت و واژه ارشــاد، در هــيچ مــتن اين. خالصه كالم شودمي

 است. منظور از ارشاد، تعليم در احكام، اعالم در موضوعات است. نيامده

 ارشاد يهاوهيشعدم انحصار  ـ 2
 آگــاهييــا عملــي،  اشــارهحركت و  نوشتار،گفتار و  طريقي ارشاد، منحصر به گفتار نيست. هرچند از هاوهيشروش و 

 .شوديمبا گفتار و نوشتار و ... تعليم محقق  و مطلق است، هاروش ؛ فلذا:حسنينحاصل شود؛ مثل قصه  تعليمدادن و 

 جهل در ارشاد جاهل ـ 3
 قاعده جهل در سه حالت متصور است: اينبر طبق 

 الف: جهل به موضوع

 ب: جهل به موضوع

 تربيت هايشيوهج: جهل به 

 جهل به حكم است. گاهيمقصود از جهل، در قاعده ارشاد، جهل به موضوع و  گاهي

 داده شود.  تعليمحكم به او  بايد، نيستمكلّف، آگاه به حكم  وقتي: گوينديممشهور 
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 ايــنفــرش نجــس اســت، كــه در  ياكه لباس  داندنمي ولي» لزوم اجتناب از نجس«، مثل داندمياوقات، حكم را  گاهي

؛ البته در موضوعات، ارشاد جاهل الزم نيست، بلكه گاهي جايز نيست، و در جاهايي شودمي تعبيرموارد، اعالم موضوع 

 ولي اصل اين است كه الزم نيست. شوديمواجب 

بحث حاضر اين است كه با نگاه تربيتي و ...، غير از جهل به حكم و موضوع، يك چيزي بــه عنــوان جهــل بــه روش و 

 شود. ب نيز شيوهجهل به موضوع، شامل جهل به روش و  شيوه وجود دارد، ممكن است در اصطالح فقهي،

 ولــي هستفرزندش  تربيتكه موظف به  شخصيمصاديق زيادي دارد، مثل  هاوهيشدر تعليم و تربيت، جهل به روش و 

مهــم بــه شــمار  خيلــي هــايبحثكردن از  تربيتآموزش و راه و رسم  هايشيوه بنابراين؛ داندنميرا  تربيتراه و رسم 

نمود، موضوع مورد بحث در قاعده ارشاد جاهل  هاشيوه اينتا چه اندازه و چه مقدار اهتمام به ارشاد  كهاين، اما ودرمي

 پرداخته شود.  بيشترموضوع  اينبه  بايد و ؛هست

 اصطالحات جهل
 جاهل سه اصطالح دارد: 

 جهل و سهو و نسيان.  نديگويملذا ف. هست نسيان، مقابل غفلت و خاص معنايجهل به  :فال

نسيان اين است كه مطلب در عمق ذاكره و خزينه وجود دارد وليكن از ذاكره او محو و پنهان شــده 

 است. 

 سهو اين است كه مطلب در ذاكره و خزينه شخص وجود دارد وليكن توجهي به آن ندارد.

 اين معلومات در خزينه و ذاكره نيامده است. اصالًجهل اين است كه 

 . شوديمعام است، كه شامل سهو و نسيان و جهل مطلق  معنايندانستن به  معناي، به عام معنايجهل به  :ب
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، هرچند غالباً اصــطالح اول و دوم گيرددر برنميغفلت را  وليكناست،  نسيانجهل شامل، جهل و در اصطالح سوم،  :ج

 .شودمياستفاده 

 مــورد نيزدر ارشاد جاهل، مناسب اين است كه جهل به معناي عام اخذ شود، و جايي كه انسان، غافل و يا ناسي است، 

 .شود نيزنسيان كه بعيد نيست كه كلمات فقها شامل آن  مخصوصاً، گيردبحث قرار 

  و قواعد فقهي ارشاد جاهل ـ 4
 فقهي از يك نگاه شامل دو قسم است:، و قواعد رودميارشاد جاهل از قواعد فقهيه به شمار 

 الف: قواعد مأثوره:  
 ضِرَارَ لَا وَ ضَرَرَ لَا«د قاعده، بألفاظها در آيه و روايت ذكر شده، و بدان تصريح شده است، مثل قواعد، خونوع از  ايندر 
 عَلَى لِلْكافِرِينَ اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ وَ«و مثل قاعده سبيل  »ن يجعل اهللا في الدين من حرجل« و مثل قاعده حرج 1»الْإِسْلَام فِي

 .141نساء/»سَبِيالً الْمُؤْمِنِينَ

 مأثوره:  غيرب: قواعد 
ذكر نشده است؛ بلكه از واژگــان  جاييلفاظها در قواعد بأ اينو مستكشفه است، خود  اصطياديقسم از قواعد كه  ايندر 

اســت  بينابينجاها مثل قرعه، به صورت  برخي. شودميدر آنها به كار نرفته است، استفاده  تعبيرها اينكه  ديگريو ادله 

و در جاهايي به اين الفاظ و با اين تعابير نيامده است و گاهي با الفاظ گوناگون آمده است و با چند دليــل ايــن قواعــد، 

د ،اســت، يعنــي در هــيچ دليلــي رمأثورهغيقسم قواعد  هميناز  نيز. قاعده ارشاد جاهل شوديمو درست  اصطياد  أرشــِ

 ... ذكر نشده است. ،عَلّمُوه، يا الجاهِل

                                                      
 .14ص ،26ج الشيعة، وسائل - 1
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 يفقهقاعده عام  ،ارشاد جاهل ـ 5
، و برخــي الضرر و ال ضرار، مثل شوديمخيلي عام در ابواب مختلف فقهي جاري قواعد فقهيه  يكقاعده ارشاد بعنوان 

نماز، نيست، يا مثل قاعده خاص بــاب  بمختص به باب خاصي مثل با ، و ...،ال شك لكثير الشكاز قواعد فقهي، مثل 

  نيست. ،الحدود تدرأ بالشبهاتحدود، 

قاعده ارشاد جاهــل از ايــن نــوع ». الحرج«و » الضرر« لفقه دارد، مثبرخي از قواعد، يك شمول و سرياني در ابواب 

از طهــارت  فقهيهمه ابواب  هل به حكم، شاملتسري و جريان داد؛ چون جا توانيمقواعد است كه در جاهاي مختلف 

 .گيردبرمي درو جاهل به موضوع، همه موضوعات را  شودمي ،و... دياتتا 

 خالصه:
، ولي به لحاظ حاالت شخص، اگــر ناســي باشــد، تــذكر شودمي تعبيرها، تعليم؛ در موضوعات، اعالم در احكام و روش

، بر حسب موضوع يــا هانياو در همه  باشدميدادن و يادآوري است، و در مورد غافل، توجه بخشيدن و اطالع رساني 

 مفهوم ارشاد خيلي عام است. و لذا كنديمحال شخص، اين واژگان تغيير پيدا 

 

 

 

 


