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 الرحيمبسم اهللا الرحمن 

 خالصه بحث گذشته
 حقيقت  تربيت اجتماعي دو اصطالح است: ،در بحث قاعده ارشاد جاهل

تربيت اجتماعي به معناي ساحت تربيت مثل تربيت اخالقي و تربيت عقالني كه از حيث ساحت است كه از حيث 
 ساحات تربيتي بايد تربيت كرد و اين قوانين وجود دارد.

محقق شود، خواهد در جامعه ، تربيتي است كه ميشد كه اين نوع تربيتنهاد هم تفسير ميتربيت اجتماعي به معناي 
، مكلفانجامعه در تربيت دارد، يعني نهاد عمومي جامعه، يعني كليت مكلفين، قيد اين و آن ندارد، بلكه نهاد تكليفي كه 

  وجود دارد.شبيه اين در تربيت خانوادگي هم  .تكليفي دارند يك

 ربيت خانوادگيمعاني ت
 تربيت خانوادگي دو معني دارد: 

معناي ساحتي: آدم در خانواده بايد چطور باشد روابط انسان در خانه يك بعد از سبك زندگي انسان است رفتار 
 .بحث نشده استدر اينجا ؟ اين فرمولهاي خاص خودش را دارد كه ر خانه با ديگران چطور بايد باشدانسان د

 هايي است؟ عامل: يعني نهاد خانواده به عنوان عامل تربيت داراي جه مسئوليتمعناي نهادي و 
، تربيت اجتماعي به معناي را چطور شكوفا كنيم بحث شده است در تربيت اجتماعي ، بعد اجتماعي خود يا ديگران

ت مفهوم دوم وارد قاعده نهادي و عاملي، نهاد اجتماع و آحاد اجتماع در وظايفشان چه تكاليف تربيتي دارند به مناسب
آحاد جامعه در روابطشان با ديگران چه چيزي را بايد مراعات كنند كه چند جلسه در مكاسب ارشاد جاهل شديم . 

وظايفي دارند به معناي نهادي در ارتباط با تربيت ديگران چه  هشود روابط آحاد جامعتوضيح داده شد اما وقتي گفته مي
 . است

مشتركات زيادي دارند  و ما فعال جامعه م بحث ديگري است منتهي نهاد عالمان ديني با نهاد نهاد عالمان ديني ه
هايش با نهاد عالمان و مكلف عالم خيلي زياد است و ها و تالقيافتادگي، نهاد جامعهناظر به نهاد جامعه هستيم ولي 

 شود. خيلي از بحثها انجام ميضمن اين بحث، عمال 
 زاويه وجود دارد: بيتي دودر تنظيمات فقه تر

 هاخانوادگي، اجتماعي به حيث ساحتاساس ساحتها، مثل تربيت عقالني، اخالقي، برففه تربيتي تقسيم الف: 
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 بر اساس نهادها فقه تربيتي تقسيم ب: 
در ارشاد جاهل،  .كندبحث ميارشاد جاهل است كه در موضوع تربيت اجتماعي به معناي نهادي حاضر در بحث 
جامعه  دين يك مسئوليت كالن بر دوش نهاد جامعه يا آحاد ،وظايفي دارند ،خانواده يا حكومت اينكه غير از بيان شد

شخصي براي ارشاد كه هر يك قاعده، ارشاد بود  ،آحاد جامعهدر نهاد اجتماعي و . است در قبال ديگران قرار داده
 . ديگران مكلّف است

و تقريبا ده گروه  ه شدقريبا ده دليل يا گروه از ادله قرآن براي ارشاد جاهل آوردتاين بحث قاعده ارشاد جاهل،  در
 روايات با تفاصيلي بحث شد.

 .ذكر شدبندي فروع و تفصيالتي در جمع

 ـ ارشاد در موضوعات 5
آنچه كه از اين ادله در ارشاد جاهل در محدوده واجب، احكام است  .، موضوعات بودپنجمين فرع ذيل قاعده ارشاد

كه اين بايد گفت، در تكميل بان ... كه ترك نشودلم بان الشارع اليرضي گيرد اال موضوعاتي كه نعرا نمي و موضوعات
عبادي و شود در اين موضوعات گويد موضوعاتي مثل ياد دادن نماز را شامل ميگوييم موضوعات نيست ميمي

متعلقات عبادي كه يك موضوع جديدي است كه شرع واجب كرده است و اين جور نيست كه فرد خودش آن را بداند، 
در خمر ياد دادن موضوع الزم نيست، ولي در موضوعاتي مثل نماز كه عبادت است بايد يادش بدهد و كافي نيست كه 

  حكم را بيان كنيد بلكه بايد نماز را ياد دهد.
داند بايد حكم و موضوع را برايش بيان كرد، منتهي خيلي جاها موضوعات تر: كسي كه موضوع را نميت دقيقبعبار

عرفي است و اما در جاهايي كه موضوع مبهم است بايد برايش بيان كرد و بايد گفت و اينها در ادله است آنچه كه در 
 .داند كه اين خمر نيستيداند ولي مثال نمادله نيست اين است كه كسي همه چيز را مي

 وقتي تكليف مكلف شد كه ياد بگيرد بايد بايد به اين مكلف ياد داد.
، اما اگر جايي شناخته عرفي ت يعني تطبيق بر مصداق الزم نيستبنابراين ارشاد جاهل در موضوعات جاري نيس

 نيست بايد ياد داد و در موارد عرفي ياد دادن الزم نيست. 
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 قلمرو ارشاد :6فرع
داند و دانستن او هم با يك اعالم كه گاهي شخص نمي بدين علت؛ اعم از تعليم و اعالم و تذكر دادن است ،ارشاد
شود و تعليم الزم داند و با اعالم حل نميگاهي نمي. دهد حكم خدا اين استشود، اين اعالم است خبر ميمحقق مي

اين هم به ياد  ،ولي اآلن فراموش كرده است ددانسوم اين است كه ميحالت دارد مثل عبادت و نماز كه تعليم نياز دارد. 
نوع ديگر اخراج . دهد و يادآوري است و اين را هم شامل استو بايد يادش آوردن است و اين هم واجب است 

اما  ؛داندحكم را هم مي ،داندخورد موضوع را مييعني او خمر مي ،شخص از غفلت است يادآوري در برابر غفلت است
 . ، بايد متوجهش كردغافل است
از اعالم و تعليم و تذكار به ناسي،  ل عقايد و احكام و ... شمول دارد. اين اعمبندي ذيل قاعده ارشاد جاهدر جمع

 .گيردهر چهار حالت را مي كهاست  تذكار به غافل

 نكات ارشادي :7فرع
گويد اجتهادي و مجتهد كردن طرف الزم نيست وقتي مي، ارشاد به نتيجه كافي است. ارشاد در حد در ارشاد جاهل
. در اينجا بايد في است و بيش از اين الزامي نيستداند الزم نيست او را مجتهد كند، ياد دادن حكم كااين حكم را نمي

 چند نكته را مالحظه كرد: 
كرد مثال در اعتقادات ولذا بايد  ـ در چيزهايي كه تكليف او متوقف بر قطع و يقين است بايد قطع و يقين را ايجاد1

، رجوع به كارشناس كند كافيستدر احكام صرف اين كه حكم را يادآوري . قطع و يقين حاصل شودتالش كرد كه 
دهد ولذا مقدمات اطمينان، مقدمه واجب مي شود يعني بايد استدالل و د علم يا اطمينان كافيست، ولي در اعتقادات باي

 . دفع كندتبيين كند و شبهات را 
 ، واجب است.بنابراين در اعتقادات، استدالل به عنوان مقدمه واجب

 طور كه دفع شبهات هم واجب است.ـ همان2
ـ در همان احكام اگر طوري است كه تقليد را قبول ندارد. بايد نماز را تمام يا قصر بخواند مي گويد حرفهايي كه 3

او ارشاد است و بايد به او تبيين كند بايد تقليد را تبيين كند و شبهه موجود زنند قبول ندارم اينجا هم وظيفه آخوندها مي
 را رفع كند. 
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جبش به همان فراتر از اينها چيزهايي كه بگويد كارها را تسريع و تسهيل كند مستحبات است ولي كليات واـ 4
 شكلي است كه بيان شد.

گرفته كه بياموزند از عالمان عهد گرفته ياد دهند، اينجا هم  اين بود كه هرآنچه خداوند از انسانها عهديكي از ادله 
بايد عالم علم را بدهد، اما تالش عالم در حد متعارف است ممكن است كسي در شبهات فلسفي افتاده كه تالش بيش از 

 شود. خواهد اين الزم نيست اين حمل بر حد متعارف ميحد و حرجي مي
دهد ولي در حد متعارف، براي ايجاد دانش در او مقدمات را بايد طي كند مثل آنچه كه الزم است بايد دانش را 

كالس گذاشتن و ... تا حدي كه برايش ميسور است البته در اعتقادات چند نكته است: در اعتقادات، قطع به معناي 
الل منطقي باشد اگر كسي كه الزم نيست كه مستند به استدانچناني الزم نيست، قطع عرفي و اطمينان كافيست. ديگر اين

پس قطع به معناي رياضي يا منطقي شرط نيست و اي كه او را به اطمينان برساند كافيست. اطميناني دارد با يك شيوه
ت ارشاد نيست، مقدمات فلذا استدالال ؛طريق خاصي شرط نيست ممكن است از پريدن كالغ به وحدانيت خدا رسيد

 . ارشاد است

 علم، شرط وجوب است يا شرط واجب؟ :8فرع
وجوب ارشاد جاهل شرطش علم شخص مرشد است بايد شخص مرشد علم داشته باشد منتهي ايا اين علم شرط 

ايد برود ياد بگيرد و وجوب است يا شرط واجب است؟ بعيد نيست كه شرط واجب است يعني ايشان تكليفي دارند و ب
ني، بايد ياد داداند و شما هم نمينان بود كه مكلف به حكمي است و حكم را نميدهد. اگر احتمال و يا اطيمبه او ياد 

 دهد. گيرد و به او ياد 
  .وجوب تفقه هم نفسي و هم غيري است 


