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 الرحيمبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه
اي هم به قاعده ،عالوه بر قاعده ارشاد كه در فقه ما رايج و متداول بوده است در مباحث پيشين گفته شد كه،

. براي اين قاعده به آياتي شودميآموزشي  كه شامل رفتارها و اعمال تربيتي فرا .عنوان هدايت و تربيت داريم
و بر تذكير و مشتمل بر ابالغ و تبليغ  بررسي گرديد، كههدايت  تمسك كرديم و پانزده گروه از آيات مشتمل بر

هم . اما يك عنوان ديگر و گروه ديگر شدميبيش از ده گروه و طايفه از آيات  هااينو امثال  تذكار و تواصي بود.
 واژه قول آمده است. هاآنكنيم و آن گروهي است كه در باقي مانده كه به آن اشاره مي

 »قول«شتمل بر لفظ بررسي آيات م
ها واژه قول بكار رفته هستند كه در آن توانند شاهد بر قاعده هدايت باشند، آياتيگروه ديگري از آيات كه مي

» مهِ سِنفُم في أهُل لَقُ«و  )235بقره/»(مَعْرُوفاً قَوْالً تَقُولُوا«يا  )70احزاب/»(ديداًسَ والًوا قَولُقُ« مانند:است، 
منتها در مورد اين آيات  ،تمسك بكند آيات اينقول آمده است. ممكن است كسي به  هاآنآياتي كه در ، )63(نساء/

 .بپردازيمنكته  بايد به بررسي چند

 كيد آيات اين باب بر قول سليمأ: تاولنكته 
 سخنبايد سخن شما  گويدميسخن درستي باشد توجه دارد.  ،اين است كه غالب اين آيات به اينكه سخن 
قول صحيح و سالم و سليم و سديد باشد. بخش زيادي از اين  ،قول باطل نباشد ،باشد و قول زور نباشد يدرست

ربطي به  ، آيهدر اين حد از داللت البته .مبرا باشد هاآسيبآيات ناظر به اين است كه سخن بايد از امور باطل و 
سخن و باشد كه ناظر به سخن تبليغي از آنها يا بعضي ندارد. اما ممكن است در اين آيات گروهي باشد  مزبوربحث 

در ديگري  مؤثرناظر به اين است كه سخن  آيه ظاهر، »قوالً بليغا«بگوييد  :دنگويميمانند آياتي كه . باشدهدايتگر 
يعني قرائني داشته باشد كه  ،دوم باشد قسم جزءآياتي باشد كه از اگر  حال آيات مذكور نافذ در ديگري باشد. ،باشد

، در باشد و ايجاد تغيير در ديگران بكند مؤثرنافذ و كه  خواهدمي نيسخيعني  است،ناظر به ديگران در آن سخن 
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ممكن است آياتي كه در آن امر به گفتار و  به عبارت ديگر. خواهد كردبا بحث ما ارتباط پيدا  اين صورت اين آيات
، كه نياز به دقت و است يذاتاً بحث تفسيري مهممزبور . بحث وان به دو گروه تقسيم كردبتسخن گفتن شده است  را 

 ،بخشي از آيات است كه ناظر به قول در مقام هدايت و تبليغ و تأثير در ديگران نيست كار زيادي دارد. با اين حال
موازين و معيارهاي خاصي باشد.  بلكه ناظر به اين است كه سخن گفتن كه يك رفتار بسيار مهم بشر است بايد روي

 ند كه به واسطهستهقول سديد و استوار و صادق باشد. گروه دوم آياتي  مانند آن نباشد، بلكهقول زور و باطل و و 
راهنمايي  وهدايت  ودر مقام تبليغ كه قرائني معلوم است كه فرمان به گفتن و سخن گفتن ناظر به سخني است 

اي كه بيان در اين آيات وجود دارد. با توجه به نكتهاين دو گروه  ».قوالً ليناً«يا  »قَوالً بَليغاً قُولُوا« باشد. مانند:مي
بحث  هايمستمسكاما گروه دوم ممكن است به عنوان يكي از  .ندارد شد، گروه اول چندان ربطي با بحث مزبور

به سمت برو  دهدميفرمان خطاب به حضرت موسي كه آنجا  و لذا .قاعده ارشاد يا قاعده هدايت و تبليغ قرار بگيرد
 آيات اين تبليغ بكنيد. كه برويد او را ارشاد ودر حقيقت ناظر به اين است حرفت را بيان نما، قوالً لينا  فرعون و با

 .ممكن مورد استشهاد قرار بگيرد

 نكته دوم: تاكيد اصلي آيات بر روي قيد است نه بر روي اصل قول
است، گروه دوم ناظر به اقوال در ارتباط با تبليغ و هدايت و تأثير در ديگران  كه اگر بپذيريمست مطلب بعد اين ا

توان نيز نميگروه دوم نه رو اصل قول و لذا به  ،اين آيات تأكيدش روي آن قيد است شوددر اين صورت گفته مي
 بر اين است كه درض يعني فر »�ًقوالً لينا« :گويدمي آيهبراي اينكه در  كرد.بحث  چنان روي آناستشهاد نمود و آن

به  كندميدارد تكليف  خدا حضرت موسي رايك احتمال اين است كه بگوييم  وجود دارد.اين نوع آيات دو احتمال 
روي  تأكيد و لذا در اينجا .انجام بدهيد به اين نحوبرويد اين كار را انجام بدهيد و  گويدميو اصل تبليغ و قيد آن. 

آن قيد را هم  ،كندمياصل را ايجاب  پس در اينجايعني روي اصل گفتن يا تبليغ كردن تأكيدي ندارد.  ،آن قيد است
جداي از  شودنميو  باشدميكه تأكيد بر تركيب است و تركيب هم مجموعي  احتمال دوم اين است. اما كندميالزام 

يعني همه  شود،داده ميموارد  تمام. اين دو احتمال در شودمي از اين وجوب استفاده باشد، كهاصل قول و تبليغ 
و  كندمييك احتمال اين است كه بگوييم اصل قول را ايجاب  آيد. به طور خالصهميروي مركبي  برجاهايي كه امر 

ر اينكه مگ ،است از احتمال اولاظهر . اما احتمال دوم كندميدو تايش را ايجاب هر قيدش را يعني حالت انحاللي 
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اما اينكه  .رودميروي آن قيد  تاكيدكه عمالً  ،تأكيد بيشتر روي كل است . بنا بر احتمال دومخالفش باشد ايقرينه
قيود  بيان گرديد. بايد توجه شود كهاين دو احتمال نتيجه  .ترديد استيا نه، جاي اصل اين كار هم واجب است 

باشد. اين هم رو اصلش ولي معلوم نيست تاكيد است  تأكيد آيه روي ليناه ما همين است كه شبه ،كندميفرق مزبور 
 بيان گرديد.در حد احتمال و طرح بحث  كه دو بحثي است كه در اين آيات قول قابل طرح است

 بندي آيات بررسي شده در اين بابجمع
و آن را  شويمنميبخش دوم كه بخش روايي باشد  شد، واردبا توجه به بحث مفصل تفسيري كه در آيات انجام 

 آيد اين است كه:بدست ميبندي كه از بررسي آيات جمع .دهيمميارجاع 

بعضي هم مشترك و  دال بر هدايت و تربيت هانآبخشي از  ل بر ارشاد است ودا تعداد زيادي از آيات  .1
اين يك بنابراين در آيات ما داريم ادله محكم و خوبي كه وظيفه براي تربيت و هدايت فراتر از  باشد.مي

 .گذاردميآموزشي بر دوش مكلفين  هايفعاليت

 آيات اينكه  ه،دال بر وجوب بود آياتاين بود كه بعضي از  اخذ گرديد،نتيجه دومي كه از بررسي آيات  .2
كه نسبت به مستحبات و ترك مكروهات هم شمول  ه،ي هم عام بودو بعض .ناظر به تكاليف الزامي است

ر جايي ند و اين بحث داه. اين دو نتيجه از آيات است و علي رغم اينكه فقها در قاعده دوم ورود نكرددارد
هم كه  ،در قاعده ارشاد مستندات محكم و متقني داشتيمكه به همان شكلي  رسد،طرح نشده است به نظر مي

بود. هم ارشاد راجح نسبت به مستحبات و مكروهات و جب نسبت به واجبات و محرمات ارشاد وا
در  ،كه فراتر از آموزش است هاراهنماييو تشويقات و يعني در ترغيبات  ،طور در هدايت و تربيتهمين
و استحباب هدايت و تربيت در  ،هم دو قاعده وجوب هدايت و تربيت در واجبات و محرماتباب اين 

اي است كه از اين آيات باشد. اين دو قاعدهاستفاده ميبه خوبي از آيات قابلمستحبات و مكروهات 
 .شودمياستفاده شده 

هر يك از اين دو قاعده يك سطح الزامي دارد كه ناظر به واجبات و محرمات و يك سطح استحبابي دارد  .3
ترين قواعد باشد. اين دو قاعده از قواعد محكم فقهي و از محكمكروهات ميكه ناظر به مستحبات و ترك م

 فقه التربيه است.
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  بررسي ادله روايي قاعده ارشاد
از  يروايت يا گروه ،از اصول كافي و منابع مختلف آنچنان كه گذشتقاعده ارشاد  براي اثباتروايات باب در 

به طور  .شويمنميآن وارد بحث مفصل  شواهدي وجود دارد كهآيات  روايات به مانند. در بين بيان گرديدروايات 
اختصاص به ارشاد  تنها داشت. كهرا در بر از تعليم  تريعامهاي زيادي از آن روايات مفاهيم بخشخالصه اينكه 

بلكه در  اختصاص به قاعده قبلي پيدا كند. تا ،اختصاص به تعليم نداشت هاآنهاي زيادي از بخشو كند. ميپيدا 
اين نوع مفاهيمي اختصاصاً كه  .علما مرابطين هستند و اينكهدين مردم  صيانت ازهدايت،  مانندمفاهيمي است  هاآن

بخشي هم عام است كه شامل دارد. اختصاص به غير علم و دانش  روايات همبخشي از  باشد.ميمفاهيم علمي ن
 ،تكاليفي كه براي علما ذكر شده بود .شودمي هااينو امثال تشويق و ترغيب و وعظ و موعظه و نصيحت  هايفعاليت
 .مرابطه مرزهاي اعتقادي مردم بود. صيانت از اعتقادات و افكار مردم بود بلكه بسياري ،نبود آموزيعلم اشهمه

 فرع اول: تفاوت خطابات عام و خاص آيات و نتيجه آن
اينجا  . درعين اينكه در قاعده اول حدود بيست مطلب را بيان كرديم كنيم،بيان ميقاعده دوم چند مطلب را ذيل 
بعد خواهد داشت. با فروع ذيل بحث قبلي  بحث اشتراكات زياديمنتها فروع ذيل اين پردازيم، ميچند فرق  به بيان

از فراغت از بعد  ،با ارجاعي كه در روايات در بحث قبلي داديم و ديگر تفصيل نداديم شدن از اين بحث،از فارغ 
 . پردازيممي بحثاين بعضي فروعات در ذيل  به بحث و استحصال نتيجه

مخاطبش عموم  هاآنبعضي از  بيان گشت،كه در اين آيات و روايات  هاييتكليفيك فرع اين است كه اين 
 رسي گرديد.برچه در روايات فراواني كه و چه در آيات  مخاطبش علما هستند. هاآنبعضي از و  ،مكلفين هستند

ولي  ؟ يا خير؟تفاوت دارند دو قسم ايناز نظر فقهي  ؟ آيابا هم چه فرقي دارند دو قسم كه ايناين است  سؤال حال
كه خطاب  ،مفروض گرفتهكسي عالم است را  ،خطابش به عالم است هآني ك ،تفاوت دارند توان گفتالجمله ميفي
اين  ،. و ديگر تحصيل علمهااينآگاهي بده يا ارشاد كن و امثال  ،بده اين كارها را انجامو برو  ي عالمشما كندمي

 اي كه خطابش به عموم مردم. اما در آن ادلهنه شرط واجب ،علم اينجا شرط وجوب استبلكه  كنندنميادله الزام 
شرط  ،يستعلم در آنجا شرط وجوب ن. يا اينكه هدايت بكنيد ،همه را مكلف كرده به اينكه تعليم بدهيد ،است

منتها علم داريد يا نداريد  .هدايت بكنيد ،همه تكليف داريد برويد مردم را مسلمان بكنيد گويدمييعني  .واجب است
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اي كه دارد به دو گروه تقسيم ما در هر دو قاعده با همه دامنه برويد علم پيدا كنيد. پس كل ادله روايي ما و قرآني
كه ناظر به علما دوم  مردم و مكلفين هستند و گروه و ادله عموم جامعه و كه مخاطب در تكليف . يك گروهشودمي

ولي در  ،كندب است و لذا علمش را بايد تحصيل است. فرق اين دو تا اين است كه علم در آن گروه اول شرط واج
منتها مالك و نتيجه تابع دهد. فرضي كه علم داشته باشد بايد اين كار را انجام  و در .گروه دوم شرط وجوب است

، مسلمان كنيدهدايت و كه برويد مردم را است همه را مكلف كرده كه خطاب عام داريم با توجه به همان اولي است. 
اين يك بايد اين كار را امتثال نمايد زيرا  تواندمياگر كسي بنابراين  كرده و به دين هدايت كنيد،مردم را معتقد  و

به دست بياورد. بنابراين علم بايد برود به عنوان مقدمه واجب  ،كسي علم ندارد و اگر .خطاب عام كفايي است
اي كفايي توسلي هايتكليفبراي همه مكلفين است. از آن  يك تكليف عاموجوب ارشاد يا وجوب هدايت و تربيت 

بايد فكر ديگران هم  ند،و خطاب دين را فهميد بودهكه مسلمان متوجه همه مكلفين است. همه مكلفين همين كه
اگر  .امر به معروف و نهي از منكر علم شرط وجوب استدر د. اين برخالف امر به معروف و نهي از منكر است. نباش

دليل دوم هم مقيد و دليل اول شمول دارد  ،اگر اين دو دليل را تام بدانيم اينجاولي در  كند،امر و نهي  بايدعالم بود 
ولي  .گيردميدر بر علما را تنها يك گروه و  گيردميدر بر همه مخاطبين را و طلق است بنابراين يك گروه م .نيست
. اگر اولي به اطالق ماندو اولي به اطالق خودش باقي مي زندنميگروه دوم اولي را قيد  ،مثبتين هستند هااينچون 

اگر علم و  دهدبايد انجام معنايش اين است كه اين تكليف مشروط به علم نيست. اگر علم دارد  باقي بماند،خودش 
ولي اگر  .نداشته باشد ،اينجا تكليفي دارددر ندارد بايد علمش را پيدا كند و انجام بدهد. مگر اينكه علم به اينكه خدا 

مر به تا به ارشاد و هدايت بپردازد. اما در ا ،ا پيدا كندبايد برود علمش ر ،داندنميخدا تكليفي دارد ولي او  داندمي
اگر و مشروط به علم است  ، زيرا آنجا دليل خاص داريم كه تكليف در آنجانيست معروف و نهي از منكر اينچنين

 اما ممكن است آيد.نتيجه مزبور بدست ميكنيم اعمال بخواهيم  را اگرظاهر قواعد فقهي  .نيست تكليفيعلم نباشد 
ي كه فرد آن يعني اختصاص به عالم دارد.اين تكليف  اقتضا را دارد، علي رغم اينكه ظهور اولي اين :كسي بگويد

 الزم نيست كسب علم نمايد. داندنميي كه فرد آنبه دو دليل  و هدايت كند. و لذابرود فقط بايد  ،داندمي

و به حكم مزبور  كنيممي تنقيح مناط منكر امر به معروف و نهي ازاگر قائل به اولويت نشويم، از ادله   .1
ارشاد به طريق اولي يا به تنقيح مناط  ،شدبه علم امر به معروف و نهي از منكر مقيد  اگر دهيم.تسري مي

خطا  قصد داردجايي است كه طرف در براي اينكه امر به معروف و نهي از منكر  خواهد شد. مقيد به علم
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پس به  فرد علم داشته باشد.مشروط به اين است كه  ه است. در اينجا تكليفو به انجام آن عزم كرد بكند 
خواهد پيشگيري كند و ديگري را هدايت نيز بايد اين قيد در آنجايي كه فرد ميبا همان مناط  ياطريق اولي 

 . وجود داشته باشد
 يكمي استحسان دليل دوم .باشد اين تكليف از اول مقيد ،كندمينظر از اين اولويت اقتضا ارتكازات ما با قطع .2

گوييم علي فرع اول در اينجا مياز و لذاست كه ما در بند اول  .قبول استولي وجه اول تا حدي قابل .است
 ،نه مشروط به علم بودهعلم شرط اين تكاليف نيست و تكليف مطلق  شود،پنداشته ميرغم اينكه ابتدائاً 

 .امر مذكور نيز مشروط به علم باشدمعروف و نهي از منكر ولي بعيد نيست با مالحظه ادله امر به 

 اندتكليف كفايي ،خطابات: فرع دوم
خطابات قرآن يا  بعضي ازبحث دوم هم اين است كه اين تكليفي كه در اينجا آمده است تكليف كفايي است. 

اي وجود دارد كه موارد قرينه عامهولي در تمام  كند.پيدا مييا با تنقيح مناط و وجوهي تعميم  هروايات عام بود
شود دو فرد به ديگري علم ، زيرا اين امر تكرُّر ناپذير است و مورد به مورد نميهمه تكليف كفايي است هااين

 ناپذير است. بدهند يا او را هدايت كنند، چون تكرُّر


