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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه
آن (البته ادله روايي اين بحث به نحو  ادله قرآنياز بررسي ادله قاعده هدايت و تربيت و بررسي مبسوط پس 

 پردازيم.به طرح چند مبحث كه در ذيل اين قاعده مطرح است مي )مستوفي در مباحث قاعده ارشاد بررسي گرديد.

 هدايت اشتراط تأثير در وجوب
معروف امر به مباحث كه در  گونههمان ال تأثير است؟به حكم عقل وجوب هدايت و تربيت مشروط به احتم آيا

تربيت مشروط به احتمال تأثير  قاعده هدايت و نيز به آن اشاره شد،ه ارشاد و نهي از منكر گفته شده است و در قاعد
 است. و براي اين امر دو دليل اقامه شده است:

 دهدنمياحتمال تأثير فرد كه  مواردياز  الف: انصراف ادله
ادله و  ،تأثيرو با فرض اطمينان به عدم  ،مل در تربيت داردبه عدم تأثير اين عاطمينان  هنگامي كه فرد يعني

شود كه قاعده هدايت و پس نتيجه گرفته مي ،منصرف استفرد از اين نيز يا در روايات است  مطلقاتي كه در قرآن
اي كه ادلهاند و يا اي كه مستند قاعده هدايت و تربيتتربيت مشروط به احتمال تأثير است. توضيح اينكه همه ادله

 إَِلى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنُْكمْ لْتَكُنْ وَ« فرمايدمييا اينكه  ،)3(عصر/»بِالصَّبْر تَواصَْوا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا« دنگويمي اند وعام
ن به عدم اطمينافرد كه  رديامواز  اندمنصرف )122(توبه/»ِهميإلَ رُجِعَ إذا قَومَُهم نذِرَيُلِ«يا  ،)104آل عمران/»(الَْخيْرِ

. در باب احتمال تأثير بدهدفرد  است كهثابت در جايي  وجوب كه فهمدمياز اوامر مزبور اين را و عرف  .تأثير دارد
 .وجود داردادله لفظي هم  احتماالًآنجا در البته  ،و نهي از منكر هم دليل همين است امر به معروف
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 مر به معروف و نهي از منكرتنقيح مناط از ا ب:
. همچنين ممكن احتمال تأثير بدهدفرد دارد كه به جايي  معروف و نهي از منكر اختصاص به دليل اينكه امر به 

 احتمال تأثير بدهد.فرد هدايت و تربيت هم مشروط به اين است كه  :بگوييمو  كرده طتنقيح منا است از بحث مذكور
و آن را خالي از اشكال نداند، به دليل اول در اثبات  ديد داشته،تر فردي در تنقيح مناط مزبوراگر  حالبا اين 

 .نماييممطلوب تمسك مي

 هاي عملياعده هدايت بر فعاليتشمول ق
 شودمي اعمال قوليشامل آيا فقط  ،و ارشاد قاعده وجوب هدايت و موعظه و نصيحت اين است كه بعديبحث  

تغييري در  و كندميتبليغ  ورا موعظه  سخن و بيان ديگري فرد با گاهي ؟گيردميعملي را هم در بر  هايفعاليتيا 
. شكي شودديگري ميتغيير  موجب و سازمانيريزي تشكيالتي برنامه و گاهي با يك نوع رفتار يا كند،مياو ايجاد 

سخن بگويد و با بيان و سخن  كه انساناين .است سخن و كالم دعوتين هدايت و تبليغ و مصداق قطعي ا نيست
كه شكي نيست  و همچنين پايبند نمايد. و ترك محرمات تكاليف به انجامآنها را و  يت كردهديگران را هداخود 
را در حكم قول  گونه موارداينو از اين قبيل امور كه عرف  مانند نوشتن يا اشاره كردن اند،در حكم قول اموري

اشاره و امور ديگري غ و مربي يا آنچه نازل منزله قول است از قبيل كتابت و نگارش و . اقوال صادره از مبلّداندمي
 ابزارهاي انتقال شوند. تمام اين موارد ازمحسوب مي و ساختن فيلم، همه از ابزارهاي تبليغنقاشي  از اين قبيل مانند:

بتوان  اين معيارهاي تربيتي رابراي اينكه  دهستني هايهاي آن ابزارقول و جايگزينباشند. مفهوم در قاعده ارشاد مي
مشمول  موارد اينمنتها  مشمول بحث بوده، هااينكه  رسدميبه نظر ارشاد منتقل كرده و يا نهادينه كنيم.  در قاعده

تبليغ  :گويدميكه  مستفاد از همان اوامري استكه قسمتي از آن  هدايت و تربيت هستند.دليل وجوب يا استحباب 
رد مشابه، البته به نظر ا، مانند: نوشتن و موگيردميجاي قول را  و... كهكن عوت كن، بگو، توصيه كن يا موعظه كن، د
بدون  ،اردو ببرد ا طراحي بكند ياي نقاشيفرد اينكه  باشند. مانندقول  ازدورتر  كمي رسد بعضي از اين مواردمي

مشمول بحث باشند. به دليل  آيدميولي به نظر  د،نيست قولگرچه در حكم در حقيقت  هااين. اينكه چيزي بگويد
تبليغ با قول باشد. ممكن است گفته  الزم نيست كه لزوماً "دعوت" ، ماننداعم از قول است اينكه بعضي از الفاظ ادله
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بردن  براي يعني طراحي .گيردمينيز در بر  يافته تربيتي راسامان هايفعاليت بيان گرديد،عضي از عناويني كه ب شود،
گونه اين كند.مي كه متناسب با زمان تغيير هاييشيوهاز اين و طراحي  ،كاريكاتور، نقاشي ،يا فيلمو به يك اردو 

 آيدميبه نظر  ،نگيردبراين امور را در  هاواژهاگر هم آن  .گيردميكه در روايات است در برعامي  يهاواژه را موارد
. از اين دنبا قول ندار تفاوتيمتعارفي است كه  هايروشاز  گونه موارد نيزاين چرا كه ،كردتنقيح مناط كه بتوان 

و سخنان صادره در مقام  هاگفتهاقوال و  شود، همامل ميشهر سه گروه را مذكور دليل  گفته شد كهجهت 
يا  در محدوده الزامات ،محرمات دهي به شخصيت و بردن به سمت انجام واجبات و تركسازي و شكلنهادينه

كه عرفاً نازل منزله  اموري آن و هم گروه است، ادله اين كه قدر متيقن از و مكروهات در محدوده ترجيح مستحبات
و  كندمي ءرا ايفابيان كه همان نقش  هم يك سري رفتارها و اعماليكتابت و امثال آن، و مثل اشاره و  .قول است
آن را  بر نگيرد مالك و مناط ادله گروه سوم را درن كه اگر ادله لفظي اي .كندميرا ايفا  نقشنيز اين آن از  گاهي بهتر

 .شودميشامل 
يعني  ،ندسته ادلهمشمول  نيزافعال و رفتارهاي در مقام هدايت و تربيت  ين ترتيب بعيد نيست كه بگوييمبدپس  

 »ناس بغير السنتكملل تاكونوا دعا«داعي باشد عمل شخص نفس كه  موارديحتي  .گيردميدر بر را هم  هاآنقاعده 
د يا اين اين واجب را انجام ده ، وعمل بكند هم ياد بگيرد و با انگيزه اينكه ديگري كندميعمل  اينكه فردمانند 

 ، اعم از اينكهتربيتي و هدايتي مشمول اين قاعده است هايشيوهو  هاروشلذا طيف اين  .محرمات را ترك نمايد
اشاره و امثال ت و كتاباز و همينطور آنچه نازل منزله اقوال است  شند.مستقيم بامستقيم يا غير اعمال قولي و شفاهي

كاركرد قول و دعوت را دارد نيز مشمول ادله است.  ولي همان ،و همينطور آن افعالي كه نازل منزله قول نيست هااين
قسم  درالفاظ ادله آن طوايف آيات و روايات كه از بعضي و  ،گيردميدر بر را اين موارد همه  لفظاً حال بعض ادله

 شود، مضافاً گرچه تنقيح مناط شامل اين دسته مي شوند.و شامل قسم سوم نمي گيردميبيان شد را در بر اول و دوم 
 اين قسم را نيز شامل گردد. مزبورادله الفاظ از  اينكه بعيد نيست بسياري
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 و دعوتمراتب هدايت 
و موجب اين  شودمياين است كه آنچه از اقوال و افعال در مقام هدايت و دعوت از شخص صادر  بعديمطلب 

 .برسد به حد قهر و اجبار تا ،باشدداراي مراتبي مياين  ،بشود هامعصيتكه فرد ملتزم به واجبات و تارك  شودمي
 گويدميفرد  .گاهي يك عمل در حد متعارف است بدهد، انجاميا با يك عمل اين را دعوت  بگويد خواهدميوقتي 

را  ديگريبرود و بيايد تا بارها  فرد بايد اصرار ورزد. فعاليتيك  برايگاهي پذيرد. ميو تأثير  شنودميو ديگري 
ظاهر جبار الزام و ادر مقام  فرد اين است كه ،. مرحله باالتر آنرهنمون نمايد هاكاربه انجام ، و طرف را تغيير بدهد

باشد. ميقسم اول قدر متيقن از ادله  رسد،مي؟ در اينجا به نظر شودموارد مي اين شامل تمامآيا اين ادله  . حالشود
جايي كه مورد ابتال است و امر واجب  مانند نيز وجود داشته باشد.اثر است كه احتمال متعارف  هايفعاليتشامل كه 
. كه در كل اين قسم كند. در اين مورد بايد اقدام دهدميو احتمال تأثير دارد شخص هم قدرت ت يا محرم است و اس

. قسم دوم كارهايي شود، مياست مانند آنكارهاي متعارفي كه در دعوت و تبليغ و ارشاد و هدايت و  شامل تمامي
اطالق  .رسدنمي آن امثالو به حد عسر و حرج و ضرر  ولي بوده، عادي و طبيعي و متعارف هايحالتفراتر از  كه

شرايط امر به  ،به عسر و حرج و ضرر نرسيده است فرديعني تا آنجايي كه  شود.شامل ميرا هم  دليل اين مورد
و  عمالً بيايد است، مانند اينكهاكراه و الزام و اجبار به اما قسم سوم كه كارهاي  .استحاكم معروف و نهي از منكر 

انصراف از اين قسم . اوالً ادله شودادله شامل اين قسم نمي به امري نمايد. ظاهراً الزام و اكراه و اجبار ديگري را
و ادله مشابه آن مانع نفوذ قسم   »ال اكراه في الدين« ، بعيد نيست مانندنداشته باشد قسم انصرافاز اين اگر هم  .دارد

 لتوصّتوان ممي شود،مي يخالف فردي مرتكبدر مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر باب در  البته سوم گردد.
در مواردي كه بحث مقدمات كار اما  خاص وجود دارد.دليل  شد. كه در مورد اين مواردالزام و اجبار و تهديد  به

اينجا الزام و اكراه و اجبار مادامي كه مشمول امر به معروف و در  ،تربيت بشود كه نماز بخواند است، مانند اينكه فرد
ادله از اين يا به خاطر انصراف  ،شودزيرا ظاهر ادله شامل اين مورد نمي .باشد، صحيح نمياز منكر نشده استنهي 

الزام و اجبار را بنابر بعضي احتماالت،  »ينِي الدّفِ كراهَال إ«يا  »رٍيطِسَمُم بِيهِ لَعَ ستَلَ« مفاديا به خاطر اينكه مورد 
ه معتبري پدر و مادر دارند ادلتربيت فرزند توسط در باب شايان توجه است اينكه سومي كه  مطلبو  .كندمينفي 

صلي اهللا عليه و خدمت پيغمبر  وافسرده شدند  اي، عدهنازل شد »ناراً  مهليكُأ م وَكُسَنفُأ اوقُ« وجود دارد. هنگامي كه آيه

گونه كه بايد تربيت و توانيم فرزندانمان را آننميآيه را نداريم. و هميشه اين امتثال كه ما قدرت بر گريه كردند  آله
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تو كار خودت را از نظر دعوت انجام داده و آنها را هدايت  اينكه :فرمود و. حضرت بار را سبك كرد هدايت نماييم
به  و لذا با توجه .انجام بدهي كافي استرا همين كارهاي عادي و متعارف اگر يعني اي. جام دادهنات را اكني، وظيفه

دليل بايد بگوييم اين  ،شودمياينجا جاري كه در  ا قياس اولويتييا بلكه بو  ،شودمي استفادهدليل  تنقيح مناطي كه از
 . و لذاباشدن مانند آندر آن مشقت و سختي و كه  ،اي استا و اعمال تربيتي متعارف يا ويژهمربوط به آن رفتاره

جاي خودش دليل  امر به معروف و نهي از منكر دراز  يمراتبالبته در  .گيردنميدر برآن الزام باشد  مواردي را كه در
در در مقام دعوت و تبليغ چه در محدوده ارشاد چه  توان گفت،در كل مي .حد استثنا همآن در البته  وجود دارد،

نه در حد  .م بدهدقولي و رفتاري انجا هايفعاليتاين است كه  ،كه وجود دارد محدوده تربيت به معناي خاصي
 .دمشمول ادله نيستموارد اين  شود، زيرامنجر ميكارهايي كه به الزام و اجبار 

مثال براي انگيزه بخشي  است. و ايجاد انگيزه و شوق و رغبت مانند آندر پي تثبيت معلومات انگيزه بخشي 
الزام شود در اين بحث گفته مي. ندتربيت هستمشمول دليل نيز تلقين و عادت  .كار انجامرا عادت بدهد به  اينكه فرد

 .اكراه معنا ندارد انگيزه در ايجاد شوق و فرد صحيح نيست، زيراو اجبار به 

 و حرج باشد عدم الزام هدايت در صورتي كه مستلزم عسر
انجام بدهد نبايد كارهاي طبعاً حرجي يا ضرري باشد. اگر  خواهدميمعلوم شد كه آن كارهايي كه  هابحث اين از

 .داردميباشد براي خود اوست. آن هم ادله عسر و حرج و ضرر اين وجوب را بر هافعاليتحرج و ضرري در آن 
 طرفالزامي وجود ندارد. اگر عملش براي  فردبراي  ، ولي اگر اين كار حرجي بود،بايد تربيت كند ،بايد ارشاد بكند

ادله قاعده عسر و  مقابل و يا براي خودش حرج در پي داشته باشد، يا اينكه ضرري براي خود فرد داشته باشد،
ضرر در اينجا هم حاكم است. اگر . پس قاعده عسر و حرج و الداردميرا بر مزبور وجوب  و آيدميضرر حرج و ال

بايد برود فالن نقطه مانند اينكه فرد . افتدمي شديدي ، در عسر و حرجبخواهد اين عمل تبليغ و دعوت را انجام بدهد
 است. مالي و  جانياز ضرر ضرر هم اعم  شود.زيادي مي يهاگرفتاري دچار دنيا و



                                                                                            :  3270 ماره 

 مقدمات تبليغ واجب نيز واجب است
 .فراهم آوردن مقدماتش هم واجب است ين دعوت تبليغ واجب است تبعاًاين است كه در جايي كه ا بعدينكته 
مقدمات  و كارهاي مقدماتي را انجام دهد. اينكه بايد مسافرت برودشود. مانند  دارد كه بايد انجام يمقدماتدعوت 
 وجود دارد.وجوب شرعي در مقدمه  احتمالگرچه الزم االتباع است. به وجوب عقلي كه واجب است مزبور، 

 ي محض استتوصلقاعده مزبور 
 .نه تعبدياست ي توصلهدايت به اين نكته اشاره گرديد كه، بحث ما در مباحث باب ارشاد و همچنين قاعده 

طور كه ي محض است. همانتوصل، بلكه ي نوع دو هم نيستتوصلحتي  وجود ندارد.بر تعبدي بودن  يچون دليل
 .تكليف كفايي است نه عينيمزبور، واضح است تكليف 

 بندي مطالب پيشينجمع
مصروف دو  مباحث پيشين عمده بحثاينجا جريان دارد. در  گرديد نيز دربيان ذيل قاعده كه در  يبيست مطلب 

بود، يك سطح ترجيحي و يك سطح الزامي  داراي كدامشهر ، كهقاعده هدايت و تربيتو قاعده شد. قاعده ارشاد 
بيان شد. و اين دو اين دو قاعده ضمن اي كه اي كه ذيل اين مباحث بود و بررسي ادلهگانه چند دهفروعات  به همراه
اينكه تربيت خانوادگي هم دو معنا مانند  ،تربيت اجتماعي دو معنا دارد گفته شده.تربيت اجتماعي بحث در قاعده 
 است.تربيت در خانه و مسئوليت پدر و مادر در تربيت در خانه  تربيت خانوادگي يك وقت منظوردر بحث  .دارد

تربيت افراد بر اساس آن ضوابط و حقوق و شرايطي كه در خانه بايد  يعنياست، تربيت خانوادگي  منظوريك وقت 
 . وقتييك جايي محتواي تربيت اصول خانوادگي استو در كه در يك جا عامل تربيت خانواده است  ،رعايت بشود

معناي  تربيت خانوادگي به شود،برداشت ميدو معنا  ،كنيمميبه چيزي يا موصوف به صفتي  كنيمميتربيت را اضافه 
ه شد، قبالً گفت كه تربيت اجتماعي هم .عامل خانواده يا تربيت خانوادگي به معناي محتواي شرايط اصول در خانواده

در و  ،تربيت اجتماعي يعني اينكه چگونه ديگران را اجتماعي به بار بياوريم منظور از يك وقت همچنين است.
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عموم مكلفين يا  ، حالعموم مكلفين در تربيت چه وظايفي دارنديعني  ،كه جامعهاست  تربيت اجتماعي به معناي اين
 .علما
 


