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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
به فروع و  شديمبحث ما در قاعده ارشاد بود و پس از بيان مقدمات و سپس ادله گوناگون كه بيش از بيست دليل 

 پرداخته شد.تذييالت 

 تعاون در ارشاد :21فرع
بحث عامي است كه بحث تعاون است نه بحث اعانه؛ ارشاد جاهل در آن عقايد و اخالق و احكام كه بحث ديگر 

تواند ارشاد انجام دهد در آن منطقه اگر كسي  ياصالنممورد ابتال و ضروري الزم بود اما ممكن است در جايي يك فرد 
كه يكي مقدمات را انجام دهد و از باب اينبخواهد ارشاد را انجام دهد بايد جمعي با هم اين كار را انجام دهند نه 

ديگري ...، بلكه بايد با هم تعاون و همكاري كنند و مثال در تربيت و آموزش بچه در فالن منطقه خود اصل اين تربيت 
نجا آنجا كه عمل مال يك نفر است ... آنجا اعانه او ... اما آاو يا ارشاد و اموزش او خود اين عمل به دو نفر نياز دارد 

اينجا هم گاهي  اعانه بر قتل و تعاون بر قتل با هم متفاوتند.، انجام دهندنفري هم با هم اين كار را  كه تعاون است و دو
 كنند كه آن اعانه هم واجب نيست مگر در برخي از موارد ، البته اعانه برارشاد كار يك نفر است و ديگران اعانه مي

. اما تعاون كه كار را بايد با هم انجام دهند مثل آموزش و فعاليتي كه بايد با هم انجام دانيمحرام كه ما مطلقا حرام مي
تا او ياد بگيرد. به نظر مي آيد تعاون در برخي از موارد واجب مي شود و آن جايي است كه ما مطمئنيم كه شارع دهند 

ين فعل را انجام دهند اما اگر به اين حد راضي به ترك عمل نيست اگر در اين حد باشد تعاون الزم است كه با هم ا
نرسد معلوم نيست تعاون الزم باشد. اگر كسي غرق مي شود او تنهايي او را نمي تواند نجاتش بدهد بايد با هم انجام 

كه هم اعانه و هم تعاون را شامل است. در اثم و گناه به  بيان شددر  التعاونوا ...  دهند چون نعلم بان اهللا راضي ...
. در يك جاهايي كه نعلم من الشارع به اين كه راضي به ترك اين ن و اعانه هر دو حرام استاستناد همين آيه تعاو

نيست مثل راضي نيست كه اين شخص خفه شود يا گمراه شود ... بنابراين در طرف گناه تعاون گناه و حرام است همان 
شود كه نعلم من الشارع كه ... مثل دفن ميت كه كسي بايد دفن  يكي از جاهايي كه استثنا مي. طور كه اعانه حرام است 

به شود و اين آقا به تنهايي نمي تواند دفن كند نمي توانند بگويند من كه قدرت ندارم چون مي دانيم كه شارع راضي 
 ترك نيست بايد تعاون كنند. 

اهايي كه اگر اين كار را نكنند اين در ارشاد جاهل شايد در همه احكام اين طور نباشد ولي در عقايد و يك ج
بنابراين  اطمينان وجود ندارد،شخص گمراه مي شود ولي در همه فروع و احكام اين گونه نيست كه به طور مطلق و كلي 

 : حاصل سخن اين است كه
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همكاري  يعني، تعاون تمهيد مقدمات بر او كه انجام دهد، اعانه يعني اشدببر اعانه كسي يا تعاون اگر ارشادي متوقف 
 گفته شود اطالق و وجوبي وجود ندارد؛، اما در احكام عادي و طبيعي ممكن است كردن با او در انجام كار، واجب است

 ولذاست اگر تعاون الزم شد در خيلي از جاها اين حركتها پايه تعليمي را در يك كشوري ... بدون گروه شدن ممكن
اي مثل اعتقادات يا احكام مهم و ابراين تعاون و اعانه بر ارشاد در امور مهمهگيرد .... ، بننيست و بايد تعاون صورت 

-توانم بنابراين بيتوان گفت من كه نميامثال اينها الزم است مثل ارشاد به حكم سياسي اسالم كه معلوم است كه نمي

 شوند بايد تعاون كنند و بيان كنند.يال خ
گيرد مثل راه حتما بايد اعانه يا تعاون صورت  كه صورت گيردثمره بحث در جايي است كه يك اقداماتي بايد 

انداختن يك رسانه براي انجام ارشاد و در امور مهمه اين امر الزم و واجب است ضمن اين كه استحباب و رجحانش در 
 ند.همه جاوجود دارد كه در كارهاي خير بايد اعانه يا تعاون كن

 سيماي كلي قاعده ارشاد:
مقدماتي ذكر شد، ادله را كه بيست سي دليل از قرآن و روايات طرح شد و بعد هم بيست فروع و شعب پرداخته شد. 

در  و در اين قاعده مالحظه شد كه ارشاد جاهل در يك محدوده الزام و وجوب داشت و در محدوده اي مستحب بود.
اي از احكام و علوم ديني بود نه در ساير علوم، و يك نكته اين است كه اين در پاره احكام و موارد الزامي واجب است

اي موارد تأكد داشت و بدين ترتيب اين بحث تمام مي شود و بعنوان قاعده مهم و يك مطلب اين است كه ارشاد در پاره
 ين مي شود. فقه تربيتي به شمار مي آيد و به طور خاص متوجه عالمان دين و نهاد عالمان د

 از اكنون وارد قاعده ديگر مي شويم كه از جهاتي مشابه اين قاعده است.
كه ارشاد، بحث تعليمي بود، اما بحث بعدي ، بحث فراتعليمي است بعد از دانستن او ، ايا الزم  بايد گفتدر مقدمه 

د و دانشش را در بيرون و درون گيرد تا دانشش را عمل كنتلف را به كار است او را راهنمايي كند و شيوه هاي مخ
 محقق كند و فرد متخلق بشود ، تربيت به معناي خاص ؟ 

در معارف دين ـ بحث بعد اين است كه عموم جامعه يا علماء عالوه بر آموزش جامعه كه در مواردي واجب و در 
از علم، يا ايجاد صفات و كند غير كه ايجاد باور  اموري مستحب است آيا يك نقش و وظيفه تربيتي و تهذيبي و اين

كند در اين سه حيطه هم وظيفه دارد و بعد از آموزش در كه رفتارسازي در او بكند يا اينخصوصيات شخصي و روحي 
سازي وظيفه دارد ؟ در شخصيت سازي از حيث رذائل و فضائل؟ در رفتارسازي يعني التزام عملي به رفتار داشت باور

 ؟ ... باشد يا اين كه
 كه اين بازدارندگي واضح است .  اين ، رتبه بعدي، امر به معروف و نهي از منكر مي شود بعد از
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 قاعده هدايت
 : در تربيت وجود داشت سه مرحله

 ناظر به علم است .» آگاهي بخشي«ـ ارشاد جاهل 1
 ناظر به اقدامات تربيتي است.» كارهاي تربيتي كردن به عنوان وظيفه اجتماعي« ـ قاعده هدايت 2
 مربوط به امر به معروف و نهي از منكر مي شود.« ـ قاعده بازدارندگي 3

علم دارد ولي  اسم اين مرحله دوم كه قاعده ايست كه االن شروع مي كنيم اجالتا اسمش را قاعدة الهداية مي گذاريم
 .اثر ندارد و مي خواهد مؤثرش كند اين علم

اي كه براي ارشاد جاهل گفته شد بحث نشده بود اما قاعده  اي در فقه داشت و اين دامنهارشاد جاهل يك رگه
 هدايت ناظر به كارهاي تربيتي بعد از علم آموزي است.

 


