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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
مورد بررسي قرار به عنوان يك قاعده فقه التربيه  ،بحث قاعده هدايت و تربيت كه ناظر به ابعاد غير آموزشي بود

بحث مزبور به  و از حيث اينكه بحث بررسي گرديد.اي از آيات مرتبط با موضوع بحث در اين . مجموعهگرفت
 . پرداخته شد )32مائده/»(جَميعاً  النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّما أَحْياها َمنْ«آيه  به بررسيكه  ،تفسير تربيتي بود نوعي

 مل بر اخراج از ظلمات به نورتبررسي آيات مش
آمده  »اخراج من الظلمات الي النور«در آن  و جاي بحث دارد، آياتي است كه باشدميآيه ديگر كه گروهي 

وجود ندارد،  هاآنآن اين است كه خطاب عام در  و ويژگي ديگر .آيات اين است كه متعبد هستندويژگي اين  است.
ه. و بودكه خطاب عام به مكلفين » جَميعاً النَّاسَ أَحْيَا فََكأَنَّما أَحْياها مَنْ« باشد. برخالف آيهو مخصوص به انبياء مي

اخراج من الظلمات الي النور را به خدا و حضرت حق  خاص است. بخشي از آياتخطاب اين گروه از آيات  لذا
رخي از ديگر ب به اما گروه دوم از اين آيات به پيامبر و احياناً باشد.. كه آن االن محل بحث نمينسبت داده است

در يك به كار رفته شده واژگان و تعابير واقع شده است، فحص مورد . اما تا آنجايي كه پيامبران اختصاص داده شده
كه به پيامبر  است حال آن گروهي كه محل بحث ماست آن مواردي. باشدخطاب به همه مكلفين نمي ،خطاب عام

 آيات در اين باب عمدهولي  .باشد موارد ديگري نيزممكن است  .كه عمدتاً چهار آيه است ،نسبت داده شده است
فرمايد: كه مياست. آيه اول سوره ابراهيم  صلي اهللا و عليه وآلهمربوط به پيغمبر اكرم  آيه از آنهاكه سه  چهار آيه است

آيه  اوليناين كه  »الَْحميدِ اْلَعزيزِ صِراطِ إِلى رَبِِّهمْ بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ النَّاسَ لُِتخِْرجَ إِلَيْكَ أَنْزَْلناهُ كِتابٌ الر«
 أَنْ  بĤِياِتنا مُوسى أَرَْسلْنا لَقَدْ وَ « فرمايد:كه در آنجا ميمربوط به حضرت ابراهيم است.  نيزاست. آيه پنجم اين سوره 

آيه  ميناين دوكه  »شَكُورٍ صَبَّارٍ لِكُلِّ  لĤَياتٍ ذلِكَ في إِنَّ اللَّهِ بِأَيَّامِ  ذَكِّرْهُمْ وَ  النُّورِ إَِلى الظُّلُماتِ مِنَ قَوْمَكَ أَخْرِجْ
هم مربوط به حضرت ابراهيم است. شبيه اين  و ديگرياست  صلي اهللا و عليه و آلهكه يكي مربوط به پيغمبر اكرم  .است

كه اين دو  .حديدآيه نه، سوره  باشد و ديگريميسوره طالق  آيه يازده ازكه يكي  وجود دارد،آيه ديگر موارد دو 
آيه يازده سوره طالق پيغمبر را و آيه نه سوره حديد، و مربوط به پيغمبر است. بنابراين آيه اول سوره ابراهيم،  آيه
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مخاطب قرار را مورد ابراهيم حضرت مأمور به اخراج من الظلمات الي النور كرده است و آيه پنج سوره ابراهيم هم 
راهيم امر و خطاب به حضرت ابكه همين يك آيه  »�ِورلي النُّاِ ماتِلُالظُ نَ مِ  كَومَج قَخرِاَ«كه به اين امر  داده است،

قابل بيان راجع به اين آيات چند نكته . هستندفلسفه انزال كتب و ارسال رسل در مقام بيان آيات ديگر است. 
 باشد.مي

 در مورد آيات مزبور  تهبررسي چند نك

 بر وجوبآيات داللت نكته اول: 
اَخرِج قَومَكَ مَِن «خطاب به حضرت ابراهيم نيست. براي اينكه ترديدي  داللت جايدر اين  آيدميبه نظر 

لي اِ ماتِلُالظُ نَمِ  اسَالنّ جَخرِتُ لِ« .كه مربوط به پيغمبر است به صورت غايت آمده است و آياتي »�ِالظُلُماتِ اِلي النُّور
به عنوان غايت و فلسفه  ،داده شده استنسبت آن مواردي كه به پيغمبر  .به حضرت موسي است كه امر است، »ورِالنُّ

ها، گفته شد كه ديگر سوره سوره حديد و و ،طالقسوره در و  . در سوره ابراهيم،انزال كتاب به شمار آمده است
دارد كما اينكه  . آيات متعددي در اين مورد وجوددهدمياخراج از ظلمات الي النور را به خدا نسبت  گروه اول دارد

سه مورد اين  دركه  ،مقابلش به شيطان نسبت داده شده است. گروه دوم آياتي بود كه به پيغمبر نسبت داده شدنقطه 
ه بدِنزل علي عَهو الذي يُ«. آيه يكي به حضرت موسي . وبه پيغمبر اسالم نسبت داده شده استوجود دارد كه تا آيه 
مقصود كه ظاهرش اين است  و ،كه به پيغمبر نسبت داده شده است »ورِلي النُ اِ ماتِلُالظُ نَم مِكُجَخرِيُ لِ ناتٌيِّبَ آياتٌ

كه اين  ،گيرديم در بررا  ءهمه انبيادر واقع  كه آيه مزبور ممكن است كسي احتمال بدهد .شخص پيغمبر است
م يكُ لَ وا عَتلُيَ ولٌسُ رَ« فرمايد:ميه است. در آيه يازده سوره طالق نام غايت آمد همآنجا  . زيرااحتمال ضعيف است

نات يِّ بَمُ اهللاِ م آياتَيكُلَا عَتلوُوالً يَسُكراً رَم ذِيكُلَاِ اهللاُ رَنذَد اَ قَ «كه آنجا دارد  »اوُنُآمَ ذينَالَّ جَخرِيُنات لِيِّ بَمُ اهللاِ آياتُ
عود نمايد. ضمير به خدا  داردآيه هم احتمال  در اين »ورِالنُّ  لياِ ماتِلُالظُّ نَ مِ حاتِالِوا الصّلُمِ عَ وا وَنُآمَ الذينَ جَخرِيُلِ

اما  .»ورِلي النُاِ ماتِلُالظُ نَمِ  الناسَ جَخرِتُلِ« :گرددمي به پيغمبر بر قطعاًيكي از آيات ضمير  مذكور، سه آيه حال از
كه ظهور آيه در اين  عود كند.ضمير به پيغمبر يكي اينكه  ،داردوجود سوره طالق دو احتمال سوره حديد و  در آيات
مطلب را بيان  ترروشناي كه نيز وجود دارد. حال آيه كه به خدا برگردداين ولي در عين حال احتمال باشد،امر مي
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داللت بر  آيات اينكه  ي كه متذكر شديم اين بودنكته اول است.سوره ابراهيم اول محور سخن ماست آيه  كند ومي
و يعني اين وظيفه قطعي  ،فلسفه انزال كتب و ارسال رسل اين است :گويدميكه اين بيان چون ظاهر  .كندميوجوب 

 باشد.قوي  رسد اين ظهور، ظهوري. به نظر ميالزامي پيغمبر است

 الم غايت ،الم مذكور در آيه :نكته دوم
مرحوم  .نه عاقبت ،الم غايت است »ي النُورِلِتُخرَِج الناسَ مِنَ الُظلُماتِ اِل«در  ،در آيه اول سوره ابراهيمالم  

آن منجز واسطه كه حتماً فعل به  ،الم عاقبت آني است اند.به نحو مستوفي به اين بحث پرداختهعالمه طباطبايي 
 در اينجاولي ممكن است محقق هم نشود.  ،است چنينهدف ايندر مقام بيان اين است كه ولي الم غايت  .شودمي

الم غايت  رسد ظاهرا. و به نظر ميالم غايت است يا عاقبتمذكور در آيه، كه الم  گرديده است مطرحبحث مفصلي 
يك  و يك جايي هم فلسفه ارسال رسل محقق بشودو در فلسفه خلقت محقق بشود ممكن است . آن وقت باشد

 جايي نشود.

 از اخراج در آيات د: مرانكته سوم
شده است كه مفهوم واضحي است اخراج از ظلمات به نور اين مفهوم اين است كه اين اخراجي كه اينجا گفته 

را از ظلمت به نور  هاآن »يعلمهم«با  در بسياري از موارد زيرا ،شودميشامل فعاليت آموزشي هم واضحي است كه 
. چون شودمينصيحت و تذكر و توصيه و تبشير و انذار و مسائلي از اين قبيل  :مثل هاييفعاليتهم شامل  و .بردمي
براي توان هم ميبراين اين آيه از آياتي است كه بنادارد. نقش در خروج شخص از ظلمات به نور  اين موارد همه

كه  ،به آن تمسك كرد. اين دليل از ادله مشترك بين دو قاعده استقاعده هدايت و تربيت هم براي و قاعده ارشاد 
در مباحث آيه  وصد روايت  بين چند قاعده بود. كه از مجموعك مشتر ي نيز وجود داشت كهادله ديگرمانند آن 

. گرفتميدر برهر دو را كه هدايت و تربيت.  و قاعده ارشاد جاهل بينبعضي مشترك بود  پيشين بررسي گرديد،
قط كه ف بودند هاييآنگروه سوم هم  . وگرفتندميدر برگروه دوم آيات و رواياتي بودند كه فقط ارشاد جاهل را 

  شدند.را شامل ميقاعده هدايت و تربيت 
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 : مراد از اخراج، اخراج تشريعي نكته چهارم
معلوم باشد. . و اخراج تكويني نميتشريعي استو همان اخراج هدايتي ، اخراج از ظلمات الي النوركه اين است 

. نمايد هدايترا  هاآدمقرار نيست تصرف در تكوين بكند و با اجبار و تصرف واليي صلي اهللا عليه و آله پيغمبر كه است 
  .گيردمي. كه با سخن و بيان و اقدامات تربيتي انجام است تصرف تشريعي و تربيتيهدايت در حقيقت اين 

 نكته پنجم: ظلمات و نور داراي دو معناي ظاهري و معنوي
موت و حيات است. موت و حيات در قرآن گاهي به معناي موت و  نداين كه ظلمات و نور در قرآن به مان

است. گاهي هم  مراد اينجا حيات و موت ظاهري طبيعي .كميحيي ،اماتكم ، مانند:رودميحيات مادي ظاهري به كار 
م حييكُما يُم لِعاكُذا دَاِ« به كار رفته است. مانند:حيات و موت معنوي و روحي  در معنايدر قرآن حيات و موت 

به معناي در جايي ظلمت و نور همچنين  .دو معنا داردبيان اين  اموات، گويدميبه كفار  يا آنجايي كه »ةًبَيِّطَ حياةً
آن  .ظلمت و نور به معناي معنوي به كار رفته است جايي هم . وملموس به كار رفته است و ظلمت و نور ظاهري
و هم  شودميهم شامل عقايد حقه  .اطالق داردو نور معنوي است  ،وراين نكه  يعني معارف، وقت الي النور اينجا

در كه  يالزام فلسفه انزال كتاب و در فلسفه خلقت وآيه ظهور  با توجه به و شود. را شامل مياخالقيات  احكام و
و اعم الزامي  عام گرفتهلتخرج را به شكلي كه يا اينكه  .كنيمالزام را حمل بر مورد احتماالً بايد اين د، آن وجود دار

 . قبل بدان اشاره گرديد و غير الزامي را بدانيم، چنانچه در ما

 هنكته ششم: مراد اذن در آي
صلي ست و اشاره به اين است كه هر اقدامي كه پيغمبر وند ابراي تعظيم امر خدا »مهِبِّرَ ذنِإِبِ«گفته شده است كه 

اذن تشريعي. ممكن است يا است  . حال اين اذن در واقع يا اذن تكوينياست خداونداذن ه ب ،كندمياهللا عليه و آله 
گفته ممكن است  د. واست كه هدايت بكنداده  پيامبرتكويناً اين قدرت را به  ونديعني خدا »ِبإِذنِ رَبِِّهم« گفته شود

در اينجا وجود دو احتمال اين  و هدايت نمايي. بروي توانيمي است. يعني: اي پيامبرتشريعي در اينجا اذن  شود
صِراطِ « ، كهكل است . اين بدل كل از»ماتِلُالظُ  نَمِ ورِي النُإل«بدل است از  »ميدِالحَ زيزِالعَ راطِلي صِإ« جمله .دارد

همان راه خداوند عزيز و حميد است و  ،اين نور روشنگر درون آدميانكه  .در واقع همان نور است »العَزيِز الحَميدِ
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را نكته اخير در اين آيه  توانو مي ،است محرزنسبت به پيغمبر اين آيه داللت . پيغمبر مأمور به چنين تكليفي است
به كه  .دوشميكه موجب تعميم آيه  ،نياز به يكي از آن سه يا چهار وجهي داردداد. كه تعميم به علما و دانشمندان 

توان مي را »ةنَسَ حَ ةٌسوَاُ  اهللاِ ولِسُ م في رَكُلَ«كه  ،از جمله وجه تأسي بود در ما قبل پرداخته شد.چهارگانه اين وجوه 
  .به ديگران هم تعميم داد

 تبيين بررسي آيات داراي محوريت
 ما لَهُ الَّذي اللَّهِ «از جمله آيه چهارم سوره ابراهيم  ،گروه ديگر آن آياتي است كه تبيين را محور قرار داده است

 وَ الĤْخِرَةِ عَلَى الدُّْنيا اْلحَياةَ يَْستَحِبُّونَ الَّذينَ) 2(شَديد َعذابٍ مِنْ لِْلكافِرينَ وَيْلٌ وَ الَْأْرضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي
 بِلِسانِ  إِالَّ رَُسولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ«و ديگر آيه  ») 3(بَعيدٍ ضَاللٍ في أُولئِكَ عِوَجاً يَْبغُونَها وَ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ  يَصُدُّونَ
قسمت از آيه است  شاهد كالم اين ، كه»الْحَكيمُ الْعَزيزُ هُوَ وَ يَشاءُ مَنْ يَهْدي وَ يَشاءُ مَنْ  اللَّهُ فَيُضِلُّ لَهُمْ  لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ
ء به لسان قومشان همه انبيا اين است كه كه در مقام »لِيُبَيِّنَ لَهُم ما أرسَلنا مِن رَسولٍ ِاال بِلِسانِ قَومِه« :گويدمي كه

ه پيغمبر ندارد. و نكته ديگر ب ياختصاص و شودميشامل همه انبيا است كه يك سنت پايداري  گفتند و اينسخن مي
تبيين دو احتمال در و است. تبيين جا نمحوريت بحث در اييعني  »يبين«كه اينجا همان الم غايت آمده روي اين

واضح كردن و معلوم  ،تبيين يعني آشكار كردن ،يكي اينكه مقصود از تبيين فقط همان بعد آموزشي باشد وجود دارد.
ه آشكار كردن شامل اقدامات تربيتي هم كممكن است كسي احتمال بدهد  . واين يك احتمال است ،كردن مسائل

وقتي  ،مانع اين است كه ملتزم به علم و دانشش بشود هاهوسواها و ه داند ونمييعني وقتي كسي مطلب را  ،شودمي
او االن  داندميرغم اينكه عليكنار با نصيحت با موعظه با تشويق با تنبيه با انذار با تبشير  ،زندرا مي هاپردهدارد اين 

اين صحيح باشد كه يبين در بعيد نيست بگوييم احتمال  .كه موانع برود كندميولي كاري  ،دهدنميعلمي به او 
عد بگوييم از باب تبيين است و تبيين بُ، يكي اينكه بنابراين در يبين دو احتمال است .گيردميفرا اقدامات را هم 

آنجايي كه كسي آگاهي دارد اما ملتزم  ،تبيين يعني آشكار كردن ديگر اين است كهاحتمال  . وعلمي دارد معرفتي و
مانع از  و و موانعي جلوي بروز و شكوفايي علمش را گرفته است هاحجاب شودميعلوم م ،كندنمينيست يا عمل 

 نوعي آشكار كردن و تبيين است، فرا علمي همو فرا معرفتي و اقدامات تربيتي بنابراين احتمال  .شودمي هاآنبه التزام 
و بنا بر  ،براي قاعده ارشاد شودميدليل نها تاحتمال اول آيه  بنا بر .كندمياز جهت اينكه در واقع دارد علم را شفاف 
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و  خواهد بودط مرتب نيز درست باشد با قاعده مزبوراگر احتمال دوم  .دو قاعده براي شودميدليل احتمال دوم آيه 
آن تكاليف و مسائل الزامي و اين آيه به عنوان يكي از  شودميمتعلقش  .الزامي استقاعدتاً حكم  »ليبين«متعلق 
 د استدالل و استشهاد قرار بگيرد.مور شودميآيات 


