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 ادله استحبابي و وجوبي بودن قاعده هدايت
اي كه در واقع آيا وظيفه بررسي قاعده هدايت پرداخته شد.به  ،پس از بررسي قاعده ارشاد در دايره وجوب و ارشاد

ستحباب دعوت و تزكيه ا مبني برعالوه بر وظيفه تعليمي و ابالغي و تبليغي،  علمابراي جامعه يا دانشمندان و عمومي 
 ؟وجود دارد بليغعالوه بر وظيفه ت آن (غير از سطوح شناختي) مردم در سطوح تمايالت و اراده و مانند

مستحب است، در  اي وجود دارد كه در سطحي واجب و در سطحيهمان طور كه در ارشاد و تعليم قاعده آيد،به نظر مي
اي ادله وجود دارد كه در يك سطحي واجب و در يك سطوحي مستحب مي باشد. كه براي اين مدعااي اينجا نيز قاعده
 ارائه شده است.

 .آل عمرانسوره  104استدالل به آيه  .1
اولين دليل براي وجوب دعوت و هدايت و تزكيه ديگران  كه، بيان شد ،داللت اين آيهضمن اثبات در آنچه گذشت 

كه  باشد. در ضمن نكات ديگري بيان شد،آيه مزبور مي ،در حوزه واجبات ي، فقهي ودر حوزه مسائل اعتقادي، اخالق
و كه واجب  ييهر جادر يعني اين كه كه دعوت به خير، انحاللي است.  و نكته اخير اين بود .هاي قبل بودبحثمكمّل 

امر به  همانگونه كه در بحث. دعوت به خير نماينداست كه  افرادوظيفه كفائي  ،محرمي است و فردي به آن موظف است
. و نكته اخير اين بود كه دعوت به خير، حالت انحاللي دارد. يعني اين بحث مطرح گرديده است معروف و نهي از منكر

به آن موظف است، وظيفه كفائي افراد است كه دعوت به خير اين كه در هر جايي كه واجب و محرمي است و فردي 
نمايند. همانگونه كه در بحث امر به معروف و نهي از منكر اين بحث مطرح گرديده است. كه به تعداد افراد و تعداد 

كه واجبات و محرمات افراد مكلف به دعوت به خير هستند و شرط اين امر اين است كه خير و واجب و معروفي باشد 
 فرد مكلف به آن است. كه در اينجا جنبه ارشاد و تزكيه فرد به سمت خير وجود دارد.

 دعوت يك عنوان كلي تربيتي: نكته هفتم
 .هاي دعوت متفاوت استهشيو .كه تكليف الزامي فقهي به آن تعلق گرفته استدعوت يك عنوان كلي تربيتي است 

يق يا موعظه، انذار يا نصيحت دعوت نمايد. همچنين با تشوتواند مي ،كندميكه دعوت به خير  كسيبه عنوان مثال: 
از برخي  و از مصاديق دعوت به شمار رفته،تمام اين موارد كه  .پذيردانجام مي يها و ابزارهاي مختلفشيوه دعوت به
 . شوندهاي دعوت محسوب ميآوريها به عنوان نوعاين روش
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 سطوح مختلف دعوت :نكته هشتم
ات و درجداراي دعوت شود اين است كه، استفاده مي ]يرِ لي الخَاِ ونَدعُيَ ةٌمَّاُ [ توجه داشت كه آنچه از آيه:بايد  

فراخواني با  شود.معنا مي "راخوانيف"به  سطوحي است. و مقصود از دعوت در اينجا همان معنايي است كه در عرف
توان اشكال كرد كه نمي گيرد، و لذانمي بر دعوت اجباري را درآيه مربوطه  قول يا سخن يا عمل، ولي در حد متعارف.

اين معاني از ادله ديگر هم شامل شود به واسطه اگر  شود. ورا نيز شامل مياكراه و اجبار و تحميل دعوت در اين آيه 
  گردند.مفاد آن خارج مي

 فصلتسوره   33آيه  استدالل به .2
 ]مينَسلِالمُ  نَ ني مِنَّاِ قالَ وَ حاًصالِ لَمِعَ وَ لي اهللاِ عا اِن دَ مَّمِ والًقَ  نُحسَن اَمَ وَ[

 . به حساب آوردبه عنوان يك دليل توان را نيز مياين آيه شريفه 

 شريفه  آيه نكات مستفاد از
  به داعي ترغيب بودن استفهامنكته اول: 

اين بلكه داعي استفهام نيست، ه حقيقي و بمذكور در آيه، سوالي سوال  .است ياين آيه به صورت سوال
ذكر گوناگوني معاني عرب  . براي أدات استفهام در ادبياتاست و بعث داعي تفهيم و ترغيبه ال بسؤ
االديب،  مغنيكتاب در معاني متفاوتي ذكر شده است. امر ، چنانچه در علم اصول نيز براي صيغه نداهكرد

چه امر در معاني ديگر گر باشد.و معناي امر هم بعث ميبراي همزه استفهام معاني مختلفي ذكر شده است. 
علم در  را بايد در علم اصول جست.اين كثرت معاني بايد توجه داشت كه دليل  شود.هم استعمال مي

مطرح شده چنين اين .اراده جدي واراده استعمالي  به عمل آمده است، مبني بربحثي در باب الفاظ اصول 
. كه اين كه اراده جدي غير از مستعمل فيه استارد، اراده جدي و استعمالي، وجود دكه دو مقام است 

با حال  اند.اي كه اصوليون در مباحث الفاظ به عمل آوردهالعادهفوقهاي تفاوت ناشي شده است از دقت
هماهنگ و دالالت با هم و اين كه گاهي وجود دارد، اصول علم در كه ت دالالسطح  اين تفاوتتوجه به 

 ،هميشه استفهام استمثل هل يا همزه هايي واژهشود كه معاني استعمالي گفته ميگاهي از هم جدا هستند، 
 .كندفرق ميآنها منتهي داعي 
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مثال ، در همه جا بعث استاستعمالي امر  يعني مراد در همه جا بعث است.امر مراد از ، با توجه به اين نكته
 مراد از امر در اين موارد ]وا فيهائُ اخسِ قالَ[يا  ]�َ وتا المَوُنَّمَ تَ[، يا آمده ]هثلِن مِمِ ةٍرَسووا بِاتُفَ [جايي كه در 

. تفاوت موارد در اراده جدي است و اال استاراده شده  ]�َلوةوا الصَّقيمُاَ [آن چيزي است كه از غير از 
اكثر  در ،دارند يدر لغت و صرف و نحو معاني متعدد ي كهو الفاظ .بعث استآنها هميشه كاربرد لغوي 

با هم  ، و اراده جديمنتهي در مقام كاربرد .است يكسانآنها  له استعماليمراد استعمالي و موضوعموارد 
رود، به انگيزه و و اين بحث در صورتي فايده دارد كه امر در حالي كه در معناي بعث بكار مي .متفاوتند

 ،كه استعمالش سوال است ]والًقَ نَحسَن اَمَ[ كار گرفته شود. مانند هدواعي ديگر در مقام اراده جدي نيز ب
ال به ؤفعل امر به داعي سكه  . به مانند جاييخواهد بعث كنداين است كه مي او گيزه و اراده جديولي ان

 .رودكار 

 بعث موجود وجوبي است يا رجحاني؟نكته دوم: 
 شود؟ميلق است كه با استحباب جمع الزامي است يا ايجابي، يا رجحان مطموجود بعث 

 :در اينجا وجود دارددو احتمال 

ظهور امر در ، ظهور امر در وجوب است. »رُمُآ«گويد و ميكند مولي امر مياصل در بعث وجوب است، اگر  -1
 توان درعلم اصول جستجو نمود.آراء و مباني را مياين متفاوت  و ريشه است. يوناني گوناگمبداراي وجوب 

مَن [بنابراين فرض احسن در  يم. كهقائل به حالت رجحاني شويعني و  شويمممكن است قائل به احتمال دوم  -2
اصل حسن هم كه  اينكه اًفرسد، مضاتر به نظر ميفرض از جهاتي وجيهاين . استافعل تفضيل ] اَحسَنَ قَوالً 

كالم در اينجا ظهور در به نظر ما كه برد. طلق حسن ميم لزام به سويبعث را از ا ظهور است، و در كالم آمده
 . بنابراين اين آيه مشتمل بر بعث است و بعثش هم رجحاني است.رجحان مطلق دارد

 راد از قولمنكته سوم: 
اين آيه مشمول دعوت  قولي و گفتاري است. وبه صورت كه دعوت بر ايناست  ايقرينه »قول«در آيه شريفه كلمه 

: در اينجا الغاء خصوصيت مگر اين كه كسي بگويد ،دعوت قولي است و لذا بنابر ظاهر آيه شود.نمي يرفتارعملي و 
 هم مشمول آيه دانست. توان دعوت فعلي را، كه در اين صورت ميشودمي

 
 


