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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 مقدمه
به طور ويژه و دو  آيهدو مورد بحث و بررسي قرار گرفته است،  آياتاز چهار دسته تا به حال 

مده آ دستبه تا حال دو قاعده كهن دعوت بود بحث كرديم ارا كه مشتمل بر واژگ آياتگروه از 
  :است

 .و امور الزامي كه فراتر از آگاهي دادن است عقايدوجوب دعوت در احكام و  :يك
 .غير الزاميات كه در شرع وجود دارداستحباب مطلق در همه  دو:

امور ديني مستحب بود  در همهاي كه در ارشاد جاهل داشتيم ارشاد جاهل عين آن دو قاعده 
 .اما در الزاميات مورد ابتال واجب بود

توجه  آياتجلوتر آمديم به هم كه هر چه  يسال 16يا  15در طول اين  شودالبته عرض  
اي خاص فقهي هم وجود هغير از نگاه كلي تفسيري يك نگاه آياتدر مجموعه اين  شدبيشتري 

باشد گذشته بوده است كه اگر مجالي  هايهم در بحث آياتداشت و يك سبك از تفسير از 
را با نگاه تربيتي يا فقه  آيه 100دود حدر طول اين ساليان  خواهم كرد.را هم عرض  آن شااهللان

آن  وشود آن سبك بهتر نشان داده ميم اينها را كنار هم قرار دهيم يناگر بتواكه تربيتي بحث كرديم 
 .نداالحكام ما هنوز الغر آياتدهد كه چقدر از اين ن مياوقت نش

 »تبليغ«. آيات مشتمل بر واژه 5
اي است ها مجموعهآن ينترمهماست و  آمده هاكه واژه تبليغ در آن استآن  آياتدليل پنجم از  

نسبت  السالمعليهم پيامبران ديگريا  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم كه تبليغ را به شخص 
 يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ الَّذينَ«شريفه  آيهدر اين گروه  آيه ينترمهم .دهدمي
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توصيف  را كننداهللا مي كساني كه تبليغ رساالت آنكه در است  1»حَسيباً بِاللَّهِ كَفى وَ اللَّهَ إِالَّ أَحَداً
 .كندو تمجيد مي
 شد.هايي كه عرض ايصال است با همان ويژگي همان نيكه تبليغ در تحليل واژگا گذشت

قابليت استدالل براي قاعده ارشاد يا براي قاعده هدايت دارد كه تا به حال به آن استناد  آيهاين 
 ايم.نكرده

 آيهاما اين كه اين ؛ كندمعلوم است كه تبليغ رساالت اهللا را مدح مي الجملهفي آيه اصل استدالل
و زواياي استدالل چيست؟ نكاتي است  دارد قاعده هدايت و دعوت يا ه ربطي به قاعده ارشادچ

 كه در صدد بحث در رابطه با آن هستيم.

 يا خصوصيت آن آيه عموميت. 5 ـ 1
مشمول بكند  رساالت اهللاتبليغ كه عام هست و هر كسي  آيه است كه آياآن  آيهدر نكته اولين 

بايد دقت  سؤالدر پاسخ اين گروه خاصي است؟  آيهمخاطب يا اينكه شود مي آيه مدلول مطابقي
 اهللاصليپيامبر اكرم قصه ازدواج  همان ،قبل آيات .ندكآيه ايفا ميچه نقشي را در  »الَّذين«كه شود 

چنين  آيات خويش است كه فرزندخواندهارثه با همسر طالق گرفته زيد بن ح سلمعليه و آله و 
 تُخْفي وَ اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَكَ  عََليْكَ أَمْسِكْ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذي تَقُولُ إِذْ وَ«است: 

 وَطَراً  مِنْها زَيْدٌ قَضى فَلَمَّا تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَى وَ مُبْديهِ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ في
 أَمْرُ كانَ وَ وَطَراً  مِنْهُنَّ قَضَوْا إِذا أَدْعِيائِهِمْ أَزْواجِ في حَرَجٌ الْمُؤْمِنينَ عَلَى يَكُونَ ال لِكَيْ زَوَّْجناكَها

  2»مَفْعُوالً اللَّهِ

                                                            
 39ـ احزاب : 1
] »زيد« اتخوانده فرزند به[ بودى داده نعمت او به نيز تو و بود داده نعمت او به خداوند كه كس آن به كه را زمانى) بياور خاطر به( : 37ـ احزاب: 2
 آشكار را آن خداوند كه داشتىمى پنهان را چيزى دل در و) كردىمى تكرار را امر اين پيوسته و!» (بپرهيز خدا از و دارنگاه را همسرت: «گفتىمى
 ما ،)شد جدا او از و( سرآورد به زن آن از را نيازش زيد كه هنگامى! بترسى او از كه است سزاوارتر خداوند كه حالى در ترسيدىمى مردم از و كندمى
 انجام خدا فرمان و نباشد -گيرند طالق كه هنگامى -هايشانخوانده پسر همسران با ازدواج در مؤمنان براى مشكلى تا درآورديم تو همسرى به را او

 ).شود شكسته بايد زنان اين تحريم غلط سنّت و( است شدنى
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خداوند  به دستور سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم در رابطه با مبارزه  آيهشأن نزول كه 
بود. اين سنت نامشروع همان است كه در زمان  غيرشرعيت بسيار جا افتاده نستعالي با يك 

ـ را  فرزندخوانده شوهرمردهيا  شدهدادهازدواج با ادعياي خويش ـ همسران طالق جاهليت 
مأمور مبارزه با اين سنت  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم دانستند نادرست و حرام مي

مهر بود  شدهدادهكه طالق خود ـ زيد بن حارثه ـ  فرزندخواندهبا همسر با ازدواج نادرست شد و 
 كانَ  ما« فرمايد:مي وتعاليتبارك ، خداوندآياتبطالني بر اين سيره رايج آن زمان كشيد. در ادامه 

 كرده واجب بر خدا آنچه در پيامبر بر منعى گونههيچ »لَهُ اللَّهُ فَرَضَ فيما حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى
 مورد در الهى سنّت اين» مَقْدُوراً قَدَراً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذينَ فِي اللَّهِ سُنَّةَ «، نيست
 .است دقيقى برنامه و حساب روى خدا فرمان و بوده جارى نيز اندبوده ازاينپيش كه كسانى

 مورد در الهى سنّت اين .ادامه همان الذين قبلي است »قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذينَ« بايد گفت كه
 آيهاين است كه مراد از اين كساني كه در  سؤالاست.  بوده جارى نيز اندبوده ازاينپيش كه كسانى

 بيان شده است چه كساني هستند؟

 »الذين«در باره نقش  احتماالت
 شدهدادهچه كساني هستند دو احتمال » قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذينَ«در مورد اين كه مراد از الذين در 

 است. 
به اين بيان  .ديدگاه و نظر اكثر مفسرين نيز چنين است ،هستند انبياءكه مقصود : اين احتمال اول

با سنت وارد ميدان كارزار  السالمعليهمگذشته نيز، خود پيامبران  هايزماندر  شكنيسنتكه براي 
 انبياءهم » اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ  الَّذينَ «شدند. در نتيجه مراد از رايج نامشروع زمان خود مي

 د بود.نخواه السالمعليهم
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ظهور در اين  آيهباشد كه البته  السالمعليهم انبياءاين است كه مراد از آن اعم از  :احتمال دوم
 السالمعليهم انبياءهمان » قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذينَ«اين است كه مراد از  آيهاحتمال ندارد بلكه ظهور 

 باشند.
 بارهدراين ايعديدهچيست؟ احتماالت » اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ  الَّذينَ«حال مراد از الذين در 

 است: شده داده
 مِنْ  خَلَوْا الَّذينَ« يعنيقبلي است  آيهاين است كه اين الذين صفت از الذين در  :احتمال اول

اين مبلغان رساالت الهي  ديگرعبارتبهكنند، مي »يبلغون رساالت اهللا«هستند كه ني كسا» قَبْلُ
 هستند. انبياءهمان 

انبياء را بدل بوده و اعم از » اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ  الَّذينَ «اين است كه بگوييم:  :احتمال دوم
 مِنْ  خَلَوْا الَّذينَ «و  گيردرا نمي انبياءغير  آيهمفاد لفظي اين است كه  آيهشود. لكن ظاهر شامل مي

ن كه ايعني پيامبرتتمه همان است » اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ الَّذينَ«هستند و  انبياءهمان  »قَبْلُ
 .كردندرساالت الهي را تبليغ مي

بلكه  و نه بدل باشد الذين نه صفتاست اين است كه  شدهدادهكه در اين رابطه  :احتمال سوم
كه  كسانيخداوند استفاده بشود يعني  آيهدر  »سيباًحَ«از  آن رخبمبتدا براي خبر محذوف باشد كه 

 .كندمي را كمكترسند  فقط از خداوند مي كنند وتبليغ رساالت اهللا مي
 هم اين است كه خبر براي مبتداي محذوف باشد. :احتمال چهارم

 احتماالت بنديجمع
 ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ  يُبَلِّغُونَ الَّذينَ ـ آيهجا افتاده است كه ها ذهنعليرغم اين كه در 

هنگامي كه ولي شود، خوانده ميمستقل  آيه صورتبهـ  حَسيباً بِاللَّهِ كَفى وَ اللَّهَ إِالَّ أَحَداً  يَخْشَوْنَ
و عام بودن آن  آيهآيد كه مستقل فرض كردن اين مي دستبهشود قبلي مالحظه  آيهبا  آيهياق س

ادعا شود كه اگر هم  .ء استانبيامربوط به  آيهاظهر اين است كه اين و  نيست اطمينانقابلزياد 
 .ظهور ندارد آن، اقلش اين است كه مقابل اظهر نيستاحتمال اين 
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 �َتخْشَى«كه قبلي دارد  آيهوجود دارد از جمله در  انبياءدال بر مراد بودن  آيهقرائن زيادي در 
 .است سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم  مربوط بهكه » تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ 

 ءانبيامربوط به  آيه ظهوراست كه  آن بايد توجه كرد آيهبنابراين اولين مطلبي كه در  
 .قابل دفاع نيست زياداز نظر لفظي  آيهو عموميت  اين است كه شمول و الاقلست ه السالمعليهم

از او فقط كردند و مي رساالت اهللانبياءي پيشين كه تبليغ  خداوند تعالي فرمايد:مي آيهدر واقع 
 .دركمي كمك راترسيدند مي

كرد. وقتي  خصوصيت و تنقيح مناط يالغا آيه،بتوان در كه  مانعي ندارداين ظهور  باوجودالبته 
خوبي  بهشود و قرائن بيروني مالحظه مي 3»آمَنُوا الَّذينَ عَنِ يُدافِعُ اللَّهَ إِنَّ «همچون ديگر  آيات
همان  است شدهبيان  آيهدر اين  السالمعليهم ءانبياسنت الهي كه براي اين  مالككه  گفت نتوامي
 يهارسالت، يعني تبليغ است» اللَّهَ إِالَّ أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ الَّذينَ«

 و قرائنديگر  آيات بامالحظهفلذا شود. خدا عامل جريان اين سنت الهي مي الهي و خشيت از
به غير  انبياءيعني از   به غير اعالي خصوصيت ولو از فرد اعالالغاكه وجود دارد اين  ييهايلب

 .اعتبار با آن مساعد هست مانعي ندارد و انبياء است

 »يبلّغون«مفهوم . 5 ـ 2
تفهيم فقط  ،آيا تبليغ به چه معناست؟ »يُبَلِّغُونَ«مطلب دوم اين است كه  ،به لحاظ مالك و مناط
 و نياو تربيتي فراتر از فراخوكارهاي دعوتي  ن است ياابخشي به ديگرو كار علمي كردن و آگاهي

  ؟گيردبخشي را ميآگاهي
 وجود دارد: بارهدراين احتماالتي
ارشاد كه همان ن است ابخشي به ديگرمطلب و آگاهي انتقالاين است كه تبليغ،  :احتمال اول

اما بعيد  ،دارد نيخواهمنيز   آيهبا ظهور لفظي با نگاه بدوي احتمال  . هر چند اينهستجاهل 

                                                            
 38ـ حج:  3
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شمول بيشتري داشته باشد و كمي  با قرائني كه وجود دارد »اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ« م كهنيدانمي
» يُبَلِّغُونَ«در نتيجه . نه فراتر از علم و آگاهي هم باشداگرنه و تربيتاگررفتارهاي هدايت لشام

 .هست به مخاطب افيوايصال يك مطلب به طور كامل يعني 
ت كه مطلب را برساند اسبه اين به مخاطب نيز گاهي انتقال يك مطلب به طور وافي و كامل 

نجام بدهد تا مطلب خوب تثبيت و نهادينه است كه يك سري كارهاي ديگري هم هولي  گاهي 
يد نيست بع. در نتيجه انتقال كامل مطلب استو  يك ايصال تام» يُبَلِّغُونَ« ،فلذا با اين عنايت .بشود

 .نه فرا آموزشي هم بشوداگرهدايت هاييتفعالكه شامل 
 ،دارد كه همين استفاده دوم مد نظر باشد وجود ه شدي كه گفتعالوه بر تحليل گري همقرائن دي 

عليه و آله  اهللاصليپيامبر اكرم عمل  همانهست قبل  آياتدر » يُبَلِّغُونَ« يبرااز جمله مصداقي كه 
شود مي فرزندخوانده با همسرچيزي كه  در آن ترس بود صرف گفتن اين كه ، زيرا است سلمو 

در حكم فرزند  فرزندخواندهنيست، در زمان جاهليت سنتي بر اين منوال بوده است كه  ازدواج كرد
اسالم براي وي حرام ابدي است،  ،خود انسان است و همسر او همچون همسر فرزند خود شخص

بعد  شود با همسر اوميفرزند نيست فلذا  فرزندخوانده ،كندا صراحت اين سنت جاهلي را نفي ميب
اين  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم  براي اينكه رد.ازدواج ك فرزندخواندهاز طالقش از 

يعني  ،بود »اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ«عمل همين نفس كرد و  ياتيمطلب را تثبيت بكند اين كار را عمل
بگويد كه اين مسئله شدني است اين يك قرينه  هدخواميو  كندتبليغ مي گويا با اين عمل خودش

 .است
با بيشتر با جايي است كه يك عمل تبليغي نيز  »اللَّهَ إِالَّ أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ«تناسب 

 ند شمول داشته باشد و شامل موعظه،اتوتبليغ مي شود. فلذانجام اتربيتي  هاييتفعالكار و 
 .تربيتي هم بشود هاييتفعالو  صيحتن
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 رجحان و استحباب مستفاد از آيه . 5 ـ 3
 كرد.تخراج اس  آيه ز اينن اتواحكمي ميه چر فقهي اين است كه از نظ آيه نكته سوم در

ثر استحباب كاو حد يرجحان استنباط كرد حكم آيهتوان از اين ي كه ميحكم رسدميظر نه ب
 انبياءعمل و رفتار  عنوانبه رساالت الهي را تبليغ، آيه. علت اين مطلب هم اين است كه تاس

اين كه كسي تبليغ رساالت اهللا بكند مورد مدح و ستايش قرار گرفته  .كندتمجيد مي السالمعليهم
شود وجوب را يو از آن نم كنديمجحان را افاده ر ،مدح و ستايش شده است كهعرض و است 

 .استفاده كرد
و حاوي نوعي تمجيد و ستايش است كه  انبياء استهست توصيفي از  آيهبنابراين آنچه كه در  

 .نه وجوب و الزام را ،كندن ميمدح و ستايش و تمجيد هم داللت بر رجحا
 :دارد آيهچون  كرداستفاده را وجوب  توانيم آيهاين است كه گفته شود از اين اما احتمال دوم 

مهم  امرشود كه معلوم مي، غير از خدا از كسي نترسيد كه »اللَّهَ إِالَّ أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ«
آنجايي كه رواج حكم شرع بر چيزي متوقف بشود آن واجب  ونجام دهد ااجبي است كه او بايد و

كه البته  كرداستفاده توان وجوب را مي آيهكه از  ادعا كردشود قرائن مي اينتوجه به با  .است
قرينه به دليل اين كه جا اين  امنته ،كه حكم هم الزامي باشدخواهد بود  در جايي تبليغ نيز وجوب

 خواهد بود.خاص محدود در آن زمينه شود ميتبليغ از افتادن حكمي منوط به نوع خاصي 
ترديد  يمقدار بين اين دو احتمال بنده هايناولي با همه كه بيان شد ود باحتمال ديگري  اين هم

 .ر متيقنش همان استحباب باشد، شايد قددارم

 »رساالت اهللا« عموميت. 5 ـ 4
هم اين است كه شمول و  آيهظاهر  ،است »رساالت اهللا«حيطه  مربوط به آيه بحث چهارم در 

يعني مفادي كه رهاورد و   »رساالت اهللا« .خداستمرتبط با عموم دارد يعني هر چيزي كه 
به  باشد ذلكامثالبايد مصدر به معناي مفعول و . رسالت در اين جا دستاورد ارسال رسل است
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عبارت تبليغ رساالت الهي  .ي آن چيزي كه خدا ارسال كرده استرساالت اهللا يعناين معنا كه 
 هست. 4»رَبِّك مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ« اخري همان

البته اگر حكم الزامي  ،شوديماحكام  و اخالق وعقايد و شامل نزل اهللا شمول دارد الذا ما  
رساالت «پس  كنديمتصاص پيدا اخام و عقايد الزامي به اخالق و احكاز باب سازگاري، باشد 
بيان  السالمعليهم انبياءست آن چيزي كه خدا آن را فرستاده و به ا به معناي ما ارسل اهللا بها  »اهللا

 دارد. و عموميت اين شمول كرده است و

 هاي ويژهتبليغظهور آيه در . 5 ـ 5
 إِالَّ  أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ يُبَلِّغُونَ  الَّذينَ«به اين شكل است كه:  آيهبيان  
 نترسيدن است.از غير خدا و تبليغ رساالت اهللا است ستايش شده ، آني كه يعني تركيبي است »اللَّهَ
 يا خير؟ شوديمباز آن را شامل  آيهآيا اگر تبليغ در جايي است كه جاي ترس نيست  الح 
را  »اللَّهَ إِالَّ أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ  يَخْشَوْنَهُ« است يك وقت اين است كه ما ينوجهذو نيزاين  
كه سنت خداست اين است  آني كه يعني ،هم همين استاوليه  تركيبي بگيريم كه ظاهر صورتبه

 د،دهقرار ميخويش را مورد حمايت  كنندتبليغ ميجانفشاني كرده و ها يي كه در خطرانبيا خداوند
 هاييتفعالنوع از اين است كه اين  آيهظاهر اوليه  5هاي عادي كه با خطري مواجه نيستاما تبليغ

 در تبليغ هاي در خطر و شود،شامل ميهاي ويژه را تبليغ آيهشود، بلكه اين شامل نميتبليغي را 
 .گيردميرا هنگام تهديد 

عمل  تبليغاعتبار و آبرو هست،  در زمينه و مالي است و گاهي نيالبته اين تهديد گاهي جا 
چرا كه پيامبر هم از نظر جاني مورد  ،بود آناز هر نوع  است سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم 

                                                            
 67ـ مائده : 4
احترام  عالوه بر اين كه خطر جدي ندارد انجام مي دهيمنجام مي داد ما آن را اكاري كه پيغمبر با هزار خطر ـ  ما بايد قدر اين زمان  را بدانيم  5

 .وعزت هم مي گذارند
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شد از هاي ايشان گاه منجر به تهديد آبرويي ايشان ميو هم تبليغ نظر مالي ازاذيت بود و هم 
 كردند.جمله اين كه او را مسخره مي

درست است كه ، كندو اين تبليغ ويژه را بيان مياين است كه حالت تركيبي دارد  آيهظاهر 
حكم و  تبليغ آيهظاهر ، اما شودرا شامل مي ايهر حكمي و هر عقيده هست ورساالت اهللا عام 

  گيرد.باشد را مياي كه دچار چالش عقيده
 »اللََّه إِالَّ  أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ«اين است كه متصور است  آيهديگري كه در احتمال 

تقرير اين احتمال اين است كه گفته شود خداوند  ،از باب تعدد مطلوب هستندبلكه  تركيبي نيستند
 كند اما اگر مبلغين داراي اين شرايط خاص باشند اين حُسنرا حمايت مي  »رساالت اهللا«مبلغان 

و بعيد هم نيست كه  و بيشتر مورد تأييدات الهي قرار خواهند گرفت و رجحان مضاعف خواهد بود
مورد  حالدرعينشود ولي ب اين ستايش شامل اصل تبليغ هم غيرلفظيقرائن لفظي و  با توجه به 

كه با چالش و حساسيت خاصي  تبليغ در موضع خطرناظر به  آيهلفظي  و مدلول مطابقي و آيه
 .هستهمراه است 

  بنديجمع
با بحث ما ارتباط  الجملهفي مورد بحث آيه هاين است ك آيدمي دستبه اي كه در بحثنتيجه

 يالغاگذشت  قبالً با يكي از چند وجهي كه  انبياءبه غير  السالمعليهم انبياءاز شود چون مي ،دارد
خواهد بود از ادله قاعده ارشاد در نتيجه شود آموزشي مي هاييتفعالل هم شام خصوصيت كرد و

 شودفرا آموزشي مي هاييتفعالمل و هم شا وجود داردحيطه استحبابي و بيان شد كه در آنجا نيز 
و  خطرهمراه آنها مد نظر است كه  ايفرا آموزشي هاييتفعالالبته با ضميمه كردن اين قيد كه 

 .خصوصيت كرد يالغابايد آن  در غيرمشكلي وجود دارد و 
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و بعضي  آورندالزامرفته است بعضي  كاربهديگري هم كه كلمه تبليغ يا مشتقاتي از آن  آيات 
 قبالًتوان به يكي از طرقي كه هستند، مي انبياءحالت رجحاني دارند و در مواردي كه مربوط به 

 گذشت به غير ايشان تعميم داد.
 هرين.له الطاآو  محمدعلي اهللاو صلي

 


