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 11چكيده

تربیان، قاعدۀ مهای دینی در عرصۀ تعلیم و تربیت یکی از قواعد مهم برای تثبیت و ترویج معارف و اندیشه
های تربیتی خاص که بعد از ها و اقداممفاد این قاعده عبارت است از مجموعۀ فعالیت .هدایت است

ها، التزام قلبی پیدا کند، خلقیات روحی و آگاهی فرد باید انجام گیرد؛ با این هدف که فرد بدان آگاهی
به خالف قاعدۀ ارشاد، در قاعدۀ هدایت، شخص  .درونی در او ایجاد و رفتارهای دینی در او نمایان شود

نسبت به مسأله علم دارد؛ اما عامل تربیتی باید این علم و آگاهی را از راه تقویت اراده، ایجاد انگیزه در او 
وجوب هدایت مشروا به علم است و این وظیفه  .و احیانًا تغییر شرایط محیطی و اجتماعی نهادینه سازد

این  .احتمال تأثیر در متربی استهمچنین وجوب هدایت، مشروا به  .کندمی به عالم اختصاص پیدا
نوشتار با روش استنباطی و تحلیلی، قاعدۀ هدایت را در خالل بررسی ادلۀ نقلی اثبات و شرایط، قلمرو و 

گاه دین نتایج تحقیق پیش رو باید گفت از دیترمهمدر بیان  .کندمراتب آن در فرایند تربیت را بررسی می
کارگیری فقهی اواًل هدایت در محدودۀ واجبات و محرمات، واجب است و در غیر آن رجحان دارد؛ ثانیًا به

های کارگیری روشاقدامات هدایتی دیگران اگر منجر به اضرار، اجبار و اکراه شود، جایز نیست؛ ثالثًا به
ایت جز با روشی خاص انجام نفسه مطلوبیت شرعی دارد؛ اما در مواردی که هدمختلف هدایت، فی

 .کارگیری آن روش، از رجحان مطلق برخوردار استپذیرد، بهنمی
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 مقدمه 

ای که تاری  زندگی بشر گونهرود؛ بهبه شمار می گمراهی و هدایت دو مقولۀ مهم و حیاتی انسان
است و در این  یکی از افعال الهی، هدایت انسان .شاهد تقابل همیشگی میان این دو بوده است

های آسمانی و پیامبران را فرستاده تا آدمی را در رسیدن به سرمنزل مقصود راهنمایی راستا، کتاب
ه َکُفو اً »کند   ه َ هِکیًا َو ِإ َّ ِبیَل ِإ َّ حال، هدایت الهی، منافاتی بااین (3آیه ، )انسان «ِإشَّه َهَدیَمه ُ ااسَّ

کند؛ بلکه انتخاب و ندارد و خداوند بدون مقدمه، فردی را هدایت یا گمراه نمی با اختیار انسان
ُ  َفُهَو اْاُمْهَ ِدی »دهد  اعمال آدمی است که مقدمۀ هدایت یا گمراهی را شکل می َ ْن یْهِد اااَّ

واِئَك ُهُم ا
ُ
بر پایه داللت آیات قرآن، هدایت به  .(178آیه )اعراف،  «ْاَخهِسُیوَن َو َ ْن یْضِاْل َفأ

این  .معنای فراهم آوردن وسایل سعادت و اضالل به معنای از بین بردن زمینۀ سعادت است
اعمال ناروا،  .است سازی و از سویی، از بین بردن وسایل سعادت، نتیجۀ اعمال انسانفراهم

َراَغ »کشاند  گیرد و نیز او را در باتالق گمراهی فرو میمی قدرت درک را از انسان
َ
ه َراُغوا أ َفَامَّ

ُ  ُقُاوَتُهْم  های دیگر ساز هدایتدر مقابل اعمال صالح، موجب هدایت و زمینه( 5)صف، آیه  «اااَّ
ِذیَن اْهَ َدْوا َراَدُهْم ُهًدی»است    .(17د، آیه )محم «َو ااَّ

کید قرار  هدایت و تربیت مردم، در آیات متعددی از قرآن و نیز روایات بسیاری، مورد تأ
حال سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که از منظر فقه تربیتی، بر هدایت بااین .گرفته است

طور خاص چه حکم فقهی مترتب صورت عام و هدایت و تربیت متربیان بهدیگران به
گردد؟ شرایط هدایت چیست؟ و قلمرو و مراتب هدایت کدام است؟ پاس  به سؤاالت می

ایی قاعدۀ هدایت است که در ادامه، طرح و وجو در ادلۀ قرآنی و روفوق، مستلزم جست
 .شودبررسی می

 شناسیمفهوم

و ضد گمراهی  (2533  6، 1410)جوهری، به معنای ارشاد و راهنمایی « هدی»هدایت از ریشۀ 
نویسان، هادی در هر چیز عبارت از بر پایه دیدگاه لغت .است (78  4، 1410)فراهیدی، 
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شود؛ زیرا برای راهنمایی مردم از گفته می« هادی»ساالر فلهرو به قاآن است؛ ازاین« ابتدای»
الداللة الموصلة إلی »برخی هدایت را به  (42  6، 1430فارس، )ابن .کندآنان جلوتر حرکت می

این واژه در کاربردهای قرآنی و روایی نیز  (475  1، 1416)طریحی،  .اندمعنا کرده« المطلوب
 (473  1، 1416)طریحی،  .آمده است« دعوت»و « بیان و بینه»، «داللت»، «ارشاد»به معنای 

 .است« راهنمایی همراه با لطف و مهربانی»البته برخی بر این باورند که هدایت به مفهوم 
)صدرالمتالهین، وی را داراست هدایت در اصطالح، همان معنای لغ (835  1، 1412)راغب، 

 .؛ چراکه عبارت است از راهنمایی و نشان دادن هدف(21  1404سینا، ؛ ابن369  6، 1981
رو، هدایت، شناختن صحیح هدف، انتخاب راه صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری ازاین

 .رددگترین معنای خود شامل همه مخلوقات خداوند میهدایت در عام .در مسیر است
 (34  1، 1417)طباطبایی، 

گفتنی است قوام هدایت  .است« راهنمایی و نشان دادن راه»هستۀ مرکزی معنای هدایت، 
ای برای راهنمایی وجود ندارد؛ اما راهنمایی به قصد نیست؛ زیرا در مواردی که قصد و انگیزه

 سخنی بگوید و برای نمونه، اگر کسی در خواب .شود، نیز این مفهوم صادق استمحقق می
)داللت، راهنمایی و نشان دادن اطرافیان از این سخن وی به مطلبی رهنمون شوند؛ معنای هدایت 

محقق شده است؛ هرچند خود گوینده قصد راهنمایی ندارد و نیز از روی محبت و لطف  راه(
 .سخن نگفته است

توان می .دایت استنکتۀ دیگر در شناخت زوایای مفهوم هدایت، توجه به نتیجه و محصول ه
سانی که اگر ک .یافتگی مخاطبان بستگی نداردگفت، صدق مفهوم هدایت به نتیجۀ رسیدن و راه

ه توان گفت هدایتی رخ نداددر برابر هدایت بودند، راهنمایی نشوند و به گمراهی ره سپردند، نمی
یشتر شود؛ بلکه بیافتگی مخاطبان نمیظاهر این است که هدایت شامل تحقق نتیجه و راه .است

 .است« آموزش و یاددهی»جنبۀ انتقال اطالعات و نشان دادن راه دارد و از این نظر، فقط نوعی 
 راهبری و همراهی»تا « نشان دادنراه»مراتب دارد؛ از « نشان دادن راه»البته باید توجه داشت که 

رو، باید گفت، هدایت دو معنای عام و ازاین .که آشکارترین مصداق راهنمایی است« تا َمقصد
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یافتگی، مطلق است؛ خواه مخاطبان معنای عام هدایت، نسبت به تحقق نتیجه و راه .خاص دارد
معنای خاص هدایت،  .کندبه مقصد راه یابند یا راه نیابند؛ در هر دو حالت، هدایت صدق می

در این معنا، اگر مخاطب به مقصود دست نیابد، هدایت  .است« یافتگیراهبری و راه»از  عبارت
 (156  1394)اعرافی،  .محقق نشده است

 اقسام هدایت .1

 .تقسیم استهدایت از جهات مختلفی قابل

 گرالف( به اعتبار هادی و هدایت

ه برخی در تقسیم هدایت ب .شودهدایت به این اعتبار به هدایت بشری و الهی تقسیم می
ها بر این باورند که اند؛ آناعتبار هادی، میان هدایت الهی و بشری تفاوت قائل شده

است؛ زیرا ارادۀ الهی « تحقق واقعیت خارجی»و « ایصال الی المطلوب»هدایت الهی 
 در مقابل، هدایت رسوالن الهی به معنای راهنمایی به .تفکیک استاز مراد، غیرقابل

درنتیجه در هدایت انبیا و اولیا، ممکن است  .سوی مقصد و بیان راه رسیدن به آن است
راهه برود و از سعادت باز مهتدی به مقصد برسد و هدایت شود؛ اما ممکن است به بی

که همین بر پایه این تحلیل، مفهوم هدایت، نشان دادن راه است؛ اما هنگامی .بماند
شود، تحقق واقعیت و رسیدن به مقصد را یقینی یمه میراهنمایی با ارادۀ الهی ضم

این برداشت از مفهوم هدایت مورد تائید کالم الهی ( 249  11، 1402)مصطفوی،  .نمایدمی
ْعَاُم »است  

َ
َ  یْهِدی َ ْن یَشهُء َو ُهَو أ ْحَبْبَ  َو اِکنَّ اااَّ

َ
َك اَل َبْهِدی َ ْن أ ِإشَّ

 .(56)قصص، آیه  «ِتهْاُمْهَ ِدیَن 
 «ارائه طریق»نیست؛ بلکه « ایصال به مطلوب»هدایت بشری در غالب موارد از نوع 

راهنمایی افراد غیرمکلف در حد  .مخاطب انبیا و اولیا، افراد مکلف و بالغ است .است
ر هدایت د .هدایت اطفال با اراده و اختیار همراه نیست .سازی و تربیت تمهیدی استزمینه

تکوینی و اجباری دارد؛ همانند هدایت او به چگونگی درست خوردن و  آن دوره، جنبۀ
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؛ اما افراد بالغ و در مواردی افراد ممّیز با (125  1، 1369شهرآشوب، )ابنآشامیدن و مانند آن 
 .عنایت به سطح رشد عقالنی، قدرت درک و اراده، توان انتخاب دارند

 ب( به اعتبار مخاطب

هدایت عام،  .گرددهدایت به اعتبار مخاطب، به هدایت عام و هدایت خاص تقسیم می
هاست و های آسمانی با هدف هدایت همه انسانوسیلۀ ارسال رسوالن الهی و انزال کتاببه

)آل  .ای از آیات قرآن بر این نوع هدایت داللت دارنددسته .اختصاص به گروه خاص ندارد
 و ارائه« ارائه طریق»این مفهوم از هدایت بیشتر با مفهوم  (28؛ سبأ، آیه 79یه ؛ نساء، آ138عمران 

 هدایت خاص مختص .دارد« ایصال الی المطلوب»راهنمایی تناسب دارد و ارتباا کمتری با 
یافتگی مخاطب است و این نوع هدایت، مشروا به راه .ای استافراد معدود یا طایفۀ ویژه
 .(69)عنکبوت، آیه د بیشتر حالت ایصالی دار

 ج( به اعتبار نوع هدایت

هدایت خاص نیز دو گونه است   .خداوند دو نوع هدایت دارد  هدایت عام و هدایت خاص
 .گیردهدایت عام همه موجودات آفرینش را دربر می .هدایت خاص تکوینی و تشریعی

تقسیم رو، هدایت به اعتبار نوع، به تکوینی و تشریعی است؛ ازاین هدایت خاص، ویژۀ انسان
هدایت تکوینی آن است که خداوند یك سلسله عوامل پیشرفت و تکامل در  .گرددمی

در این راستا  (50)طه، آیه  .بردسوی تکامل پیش میها را به موجودات عالم ودیعه نهاده که آن
 برای .به نیروی الهام و فطرت تجهیز کرده است تا حق را از باطل تشخیص دهد را انسان

هدایت تشریعی به اعتبار  .های آسمانی را گسیل داشتهدایت تشریعی او، انبیا و کتاب
)ایصال الی و رساندن مهتدی به مقصد  )ارائه طریق(اثربخشی به مطلق ارشاد و راهنمایی 

برخی هدایت را در اصطالح مترادف با ارشاد  (39  1، 1402)عاملی،  .شودتقسیم می المطلوب(
هادی، مطلوب را به فرد مهتدی  .داننداند و آن را ارائه راِه موصل به مطلوب، میو داللت دانسته

، 1382)مازندرانی،  .به معنای رساندن به مقصد است« ایصال الی المطلوب»نمایاند؛ اما می
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  1، 1407)زمخشری، « الداللة الموصلة إلی المطلوب»ا، هدایت به در برخی تعبیره (64  2
 .تعریف شده است (35

 د( به اعتبار روش

هدایت عملی در مقابل هدایت  .شودهدایت به اعتبار روش، به کالمی و عملی تقسیم می
غیر از گفتار و کالم در راستای هدایت های عملی و اجرایی بهگیری از روشکالمی، ناظر به بهره

پیامبران با دعوت  شود؛ یعنیهدایت زبانی از راه دعوت انجام می هدایت کالمی .دیگران است
 این .گشایندرا فراروی بشر می های دین، راه سعادت و شقاوتحق و تشریع احکام و آموزه به

وسیلۀ دعوت فطرت تأیید شده است؛ میان بشر جریان داشته و به طور مدام دردعوت به
 .(23)جاثیه، آیه دهد قرآن بر آن دعوت گواهی می (123  20، 1417)طباطبایی، 

 تعریف قاعدۀ هدایت .2

 .قاعدۀ هدایت را تعریف کردتوان پس از درک مفهوم لغوی و اصطالحی هدایت، اکنون می
 قاعدۀ هدایت بر دو معنا داللت دارد 

گاهی دادن و خروح شخص از جهل و غفلت؛ .1  معنای عام؛ شامل مطلق آ
گاهی فرد باید ها و اقداممعنای خاص؛ مجموعه فعالیت .2 های تربیتی خاص که بعد از آ

گاهی ی پیدا کند، خلقیات روحی و درونی ها، التزام قلبانجام گیرد؛ با این هدف که فرد بدان آ
 .در او ایجاد و رفتارهای دینی در او نمایان شود

در قاعدۀ ارشاد، هدف، اخراح شخص از غفلت است؛ اما در مفهوم قاعدۀ هدایت، نوعی 
های آموزش و تربیت دینی در نظام .تکرار و تأکید نسبت به التزام عملی مخاطب نهفته است

 .لیمی و اعالمی است؛ بدون توجه به نهادینه شدن تربیت دینیسکوالریسمی، ارشاِد تع
فرایند  .بندسازی و التزامی عملی مخاطب تأکید داردپایکه قاعدۀ هدایت فراتر از ارشاد به درحالی

بخشی کافی نیست؛ بلکه به یادآوری و تعلیم و تعلم با آگاهی دادن همراه است؛ اما آگاهی
 .متربی ایجاد انگیزه کند و او را به مرحلۀ عمل سوق دهدنصیحت نیازمند است؛ تا در 
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 بررسی ادلۀ قاعدۀ هدایت .3

قاعدۀ هدایت ناظر به تصرفاتی است که مربی در قلمرو غیرشناختی، یعنی حوزۀ عواطف، اراده و 
ای که بر این قاعده داللت دارد در دو سطح واجب و مستحب، ادله .دهدانگیزۀ متربی انجام می

معنای تی بههای تربیمسأله این است که آیا نسبت به فعالیت .گرددها تعیین میبررسی و قلمرو آن
خاص، ترغیبی وجود دارد؟ به بیانی دیگر آیا جامعه یا علما عالوه بر وظیفۀ تعلیمی و تبلیغی، 

 تزکیۀ مردم در سطوح تمایالت و اراده و مانند آن دارند؟ ای در دعوت ووظیفه

 الف( ادلۀ قرآنی

 توان به برخی از آیات قرآن استدالل کرد در اثبات این قاعده می

 آیه دعوت .یكم

ُ ُیون تهاْمْتُیوف و یْمهْون عن اْاُممکی و »
ْ
ّ ٌة یْدُعون إای ااْخیْی و یأ

ُ
و ْا ُکن ّ مُکْم أ

ْوائك ُهُم 
ُ
 (104)آل عمران  «اْاُمْفاُحونأ

این است که دعوت، معنای عام و بیشتر « یْدُعون إلی الْخیْر »در این آیه کریمه، ظاهر عبارت 
سوی هدف متوجه و بدان تا مخاطب را به  (279  2، 1430فارس، )ابندر فراخواندن، ظهور دارد 

پس  .ملتزم سازد؛ اما در مواردی که شخص جاهل است، مقدمۀ دعوت، آگاهی دادن است
معنای خاص است که در متربی انگیزۀ الزم برای انجام کاری را ایجاد دعوت، اقدامی تربیتی به

لیم دعوت، با تع .دعوت است بخشی مقدمۀکند که اگر نسبت به آن کار آگاه نباشد، آگاهیمی
ای ندارد؛ هرچند در بسیاری از موارد از آن گسسته نیست؛ زیرا مقدمۀ آن و آگاهی دادن مالزمه

در مواردی که متربی علم به احکام  .درنتیجه، آیه دعوت بر قاعدۀ هدایت داللت دارد .است
تکلیف مقدمی است؛ نه بنابراین تعلیم،  .شودندارد، آگاهی دادن، مقدمۀ هدایت شمرده می

که بر  «وْلتُکن ّمنُکْم ُأّمةٌ »ویژه عبارت مستقیم و مدلول مطابقی آیه؛ هرچند مدلول مطابقی آیه به
 سویامت باید در محدودۀ عقاید و احکام الزامی داعی به  .کندیک وظیفۀ اجتماعی داللت می

الزامی در سطح جامعه نباشد، رو، اگر رغبتی برای یادگیری احکام و عقاید خیر باشد؛ ازاین
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یجه درنت .ای در حد متعارف و به میزان کفایی به آن قیام کنندشود و باید عدهدعوت الزامی می
 .دعوت یک سطح باالتر از آگاهی دادن و تعلیم است

 آیه قول احسن .دوم

ِ  َو َعِمَل َصهِاحًه َو » ْن َدَعه ِإَای اااَّ ْحَسُن َقْواًل ِ مَّ
َ
)فصلت،  «َقهَل ِإشَِّمی ِ َن اْاُمْسِاِمینَو َ ْن أ

 (33آیه 
 .گیردکه دعوت به روش گفتاری انجام میای است بر اینقرینه« قول»در آیه کلمۀ 

رو، آیه بر دعوت عملی و رفتاری داللت ندارد؛ هرچند ممکن است با الغای ازاین
تار و دارد؛ گاهی با گف خصوصیت، دعوت فعلی را نیز شامل شود؛ زیرا تربیت انواع مختلفی

سخن است و در مواردی، با انجام یک رفتار خاص تأثیرگذار است؛ مانند دیدن یک فیلم و 
تواند داللت داشته های غیرقولی نیز میپس این آیه بر دیگر فعالیت .پویانمایی یا یک کتاب

ه ند کتابت، اشارشوند؛ مانهای غیرقولی در عرف، در جایگاه قول شمرده میباشد؛ زیرا دعوت
در این موارد، قول از جهت مفهوم،  .دیگران تأثیر داشته باشد یا هر رفتار و عملی که در هدایت

رو، بعید نیست که آیه از جهت مناا، شامل دعوات غیرقولی نیز ازاین .شودها میشامل آن
در این آیه خصوصیتی ندارد؛ درنتیجه اگر در مواردی رفتاری « قْوالً »دیگر عبارتبه .بشود

ای را بفهمد، متذکر شود و یا تشویق به آن شود تا طرف مقابل نکتههمراه با توجه انجام می
 .محقق شده است« الی الله»کار شود، دعوت 

ین یادآوری و تذکار را دربر شود، همچندعوت در این آیه شامل حوزۀ شناختی و تعلیم می
در مواردی که شخص، علم دارد و کاربرد دعوت بیشتر در راستای تشجیع، تشویق،  .گیردمی

ترغیب، تحذیر، موعظه، انذار و تبشیر است این کاربرد احتمال بیشتری دارد تا تحریک انگیزۀ 
 های تربیتی دعوترو، به تمام این اقدامازاین .شخص برای انجام عمل خیر یا ترک معصیت

تواند فراتر از حوزۀ تعلیم و اعالم، دلیلی مستقل برای اساس، آیه میبر این .شوداطالق می
 .معنای خاص باشدقاعدۀ هدایت به

مفهوم دعوت، نسبت به مطلق طاعات و معاصی شمول دارد و حیطۀ اعتقادات، اخالق، 
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مطلق اعمال و رفتاری است که « إلی الّله دعا»هرچند مراد از عبارت  .گیرداحکام را در برمی
اُکْم دع»شود؛ اما با بررسی دیگر آیات نزدیک به این معنا مانند می« الی الله»موجب تقرب 

درنتیجه  .شود که مراد، مطلق طاعات و معاصی استمشخص می (24 )انفال « لما یْحییُکم
نذار، نواهی و اوامر، همگی توحید و حیطۀ اعتقادی ندارد؛ زیرا موعظه، ا اختصاصی به

 .است« الی الله»مصداق دعوت 
اند از وجوب هدایت در واجبات و با بررسی دو آیه اخیر، دو حکم در قاعدۀ هدایت عبارت

 .«َ ن أحسن قوالً »محرمات بر پایه داللت آیه دعوت؛ رجحان مطلق بر پایه داللت آیه 

 آیه جدال احسن .سوم

هی أْحسُن إّن  تهْاحْکمة و اْامْوعظة اْاحسمة و جهدْاُهْم تهّا یسبیل  ّتك  اْدُع إای»
 (125 )نحل  « ّتك ُهو أْعاُم تمْن ضّل عْن سبیا  و ُهو أْعاُم تهْاُمْه دین

شود؛ یعنی شامل آموزی و نیز یادآوری میدر آیه، شامل آشناسازی و علم« اْدعُ »عبارت 
تشویق، ترغیب، تحذیر، انذار و تبشیر دیگری، انگیزه داند؛ اما با دعوت کسی که مطلبی را می

تواند رو، این آیه میازاین .کنددهد یا معصیتی را ترک میکند و کار نیکی را انجام میپیدا می
ا دعوت معنای خاص باشد؛ زیرفراتر از بحث تعلیم، اعالم و تبیین دلیلی برای قاعدۀ هدایت به

معنای آن است؛ حالت دوم، تربیت به تعلیم فقط مقدمۀ دو حالت دارد  عملیات تربیتی که
 .عام است

َك  ِإلی»در این آیه، عبارت  شود بر هر آنچه درنتیجه شامل می .مطلق است« َسبیِل َربِّ
که ظهور با توجه به این .مقرب الی الله است؛ اعم از عقاید، اخالق، احکام و طاعت و ترک

ت مقصود از آیه همان طاعات و معاصی است و شامل تر است، باید گفآیه در وجوب قوی
 .شودمستحبات و مکروهات نمی

جدال »و « موعظه»، «حکمت»در این آیه سه روش برای دعوت الی الله بیان شده است  
 مجادله در .تری داردحکمت با ُبعد عقلی و موعظه با ُبعد عاطفی ارتباا افزون .«و مجادله
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را  (487  7، 1415)آلوسی، عالمه طباطبایی دیدگاهی  .رودمیمقام مخاصمه و بحث به کار 
البته خود معتقد  .دهندکند که هریک از این سه روش را اختصاص به گروهی مینقل می

بسا در مقام دعوت فردی، از حکمت، توان این اختصاص را به قطع پذیرفت؛ چهاست که نمی
 .(373  12، 1417)طباطبایی، موعظه و مجادله استفاده شود 

دهد تا توان استفاده کرد که خداوند دعوت را تعمیم میدر مباحث فقهی از این آیه می
 .مردم واجبات و محرمات اعتقادی، اخالقی و احکامی را بپذیرند و به آن ملتزم شوند

گاهی داد؛ گاهی باید عواطفدیگر راهعبارتیبه را  های دعوت، اطالق دارد  در مواردی باید آ
 های دعوترو، تنوع روشازاین .تحریک کرد؛ نیز برخی موارد الزم است مجادله و مناظره کرد

 هاِی این روش .ای است که بر وجوب هدایت داللت داردکه در آیه بیان شده است، قید قاعده
 .مقتضای حال و به فراخور موقعیت به کار رونددعوت باید به

 آیات دربردارندۀ واژۀ تبليغ .چهارم

 یا دیگر انبیاء دلیل قرآنی دیگر بر قاعدۀ هدایت، آیاتی است که تبلیغ را به شخص پیامبر
اّاذین یبّاُغون  سهالف ااّا  و یْخشْوشُ  و ال یْخشْون أحدًا إاّل ااّا  »دهد؛ مانند آیه نسبت می

 .پردازدتوصیف و تمجید مبلغان رساالت الله میکه به ( 39)احزاب، آیه « تهاّا  حسیبهً  و کفی
فرماید  خداوند انبیایی که است و درواقع آیه می أظهر این است که مخاطب این آیه انبیا

توان در آیه، الغای رغم وجود این ظهور، میبه .رساندکنند، یاری میرساالت الله را تبلیغ می
 «إّن ااّا  یدافُع عن اّاذین آ ُموا»دیگر مانند  که آیاتخصوصیت و تنقیح مناا کرد؛ هنگامی 

توان گفت مالک این سنت الهی که خوبی میشود، بهو قرائن بیرونی نیز لحاظ می (38)حج، آیه 
در این آیه بیان شده است، همان مالک آیه مورد بررسی است؛ یعنی تبلیغ  برای انبیا

درنتیجه با توجه به  .شودسنت الهی میهای الهی و خشیت از خدا عامل جریان این رسالت
 به غیر )انبیا(این الغای خصوصیت مانعی ندارد؛ هرچند که از فرد اعال  آیات دیگر و قرائن لّبی،

 .است؛ همچنین، اعتبار با آن مساعد است )غیر انبیا(اعال 
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گاهی« یبّلُغون»در تبییِن مراد از  به دیگران شی بخباید گفت تبلیغ، صرف انتقال مطلب و آ
خوانی دارد؛ اما بعید نیست هرچند این احتمال با نگاه آغازین و با ظهور لفظی آیه هم .است

هایی که وجود دارد، شمول بیشتری داشته باشد و رفتارهای با قرینه« یبّلُغون رساالت الّله»
گاهی را شامل شودگرانه و تربیتهدایت اندن رس« ونیبّلغُ »درنتیجه  .گرانۀ فراتر از علم و آ

 .طوِر کامل یک مطلب، به مخاطب استبه
گیرد های تربیتی انجام میاین انتقال کامل گاهی تنها با ایصال مطلب یا در مواردی، با اقدام

صال تام و یک ای« یبّلُغون»با توجه به این نکته،  .تا مطلب نزد مخاطب، تثبیت و نهادینه شود
 .شود گرانۀ فراآموزشیهای هدایتنیست شامل فعالیت درنتیجه بعید .انتقال کامل مطلب است

 هایرا نسبت به اقدام« یبّلُغون»عالوه بر تحلیل اخیر قرائن دیگری وجود دارد که شمول 
آن  .در آیات پیشین آمده است« یبّلُغون»کند؛ ازجمله مصداقی که برای فراآموزشی تقویت می

سنت غلط با صرف گفتن و آگاهی دادن از است؛ زیرا  مصداق، چگونگی عملکرد پیامبر
در زمان جاهلیت سنت بر این بوده که  .رود؛ بلکه باید در عمل نیز بدان اقدام کردبین نمی

است و همسر او همچون همسر فرزند شخص، برای وی  فرزندخوانده در حکم فرزند انسان
با همسر  مبرکند و پیااسالم با صراحت این سنت را نفی می .شودحرام ابدی می

این  که پیامبربرای این .کندحارثه، بعد از طالق آنان ازدواح میاش زید بنفرزندخوانده
یْخشْونُه و ال »نۀ قری .های فراتبلیغی نیز دست زدحقیقت را تثبیت کند، عالوه بر تبلیغ به اقدام

و اقدام تربیتی  لیغی با فعالیتنیز تناسب بیشتر با مواردی دارد که عمل تب« یْخشْون أحدًا إاّل الّله
رو، تبلیغ، شمول ازاین .صورت، گفتن این مطلب ترس چندانی نداردهمراه شود؛ در غیر این

 .شودهای تربیتی میدارد و شامل موعظه، نصیحت و دیگر اقدام
توان از این آیه برداشت کرد، حکمی رجحانی و رسد حکم فقهی که میبه نظر می

تمجید  منزلۀ عمل و رفتار انبیازیرا آیه، تبلیغ رساالت الهی را بهاستحبابی است؛ 
توان وجوب را کند؛ صرف مدح و ستایش، بر رجحان داللت دارد و از آن نمیمی

البته احتمال دارد از این آیه بتوان وجوب را استفاده کرد؛ زیرا عبارت  .برداشت کرد
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در توصیف عمل تبلیغی انبیا، حاکی از اهمیت، « یْخشْونُه و ال یْخشْون أحدًا إاّل الّله»
کس باید آن را انجام دهد و از هیچ ضرورت و وجوب متعلق تبلیغ است که پیامبر

البته  .توان ادعا کرد از آیه وجوب قابل استفاده استها میبا توجه به این قرینه .نترسد
دلیل ا این قرینه بهباید توجه داشت وجوب تبلیغ منوا به الزامی بودن حکم است؛ ام

شود، به آن زمینۀ خاص محدود که تنجز حکمی منوا به نوع خاصی از تبلیغ میاین
حال در برداشت وجوب از آیه، تردید باقی است و ممکن است قدر بااین .خواهد بود

 .متیقن از حکم، همان استحباب باشد
و از غیر خدا « الت اللهرسا»شده، تبلیغ در آیه مورد بررسی، آنچه مورد ستایش واقع 

رکیبی صورت تبه« یْخشْونُه و ال یْخشْون أحدًا إاّل الّله»که، گاهی نکتۀ مهم این .نترسیدن است
 فشانی و تبلیغشود؛ یعنی سنت خدا، ستایش انبیایی است که در خطرها جانلحاظ می

های عادی که با خطری مواجه نیست، از ظاهر اولیۀ آیه اند؛ اما تبلیغکرده« رساالت الله»
از هر  تبلیغ پیامبر .خطر و تهدید انواعی دارد  جانی، مالی و آبروییالبته  .منصرف است

که از نظر جانی مورد اذیت بودند، از نظر مالی در تنگنا قرار سه نوع بود؛ زیرا عالوه بر این
 .گرفتندداشتند؛ همچنین از جهت آبرویی مورد تمسخر قرار می

د شود؛ بلکه از باب تعدترکیبی لحاظ نمی «یْخشْوشُ  و ال یْخشْون أحدًا إاّل ااّا »گاهی 
را « هرساالت الل»گیرد؛ به این بیان که گفته شود خداوند مبلغان مطلوب مورد توجه قرار می

کند؛ اما اگر مبلغان دارای این شرایط خاص باشند، این ُحسن و رجحان مضاعف حمایت می
 ید نیست که با توجه به قرائن لفظیبع .خواهد بود و تأیید افزون الهی را در پی خواهند داشت

و غیرلفظی این ستایش شامل اصل تبلیغ نیز بشود؛ اما مورد آیه و مدلول مطابقی و لفظی آن، 
 .ناظر به تبلیغ در موضع خطر است

عدۀ با قا« الجملهفی»بندی اولیه باید گفت آیات دربردارندۀ واژۀ تبلیغ، در یک جمع
 .به غیر انبیا با وجوهی الغای خصوصیت کرد ان از انبیاتوهدایت ارتباا دارد؛ زیرا می

ه با شود؛ البتهای فراآموزشی را شامل میهای آموزشی و نیز شامل فعالیتاین آیات، فعالیت
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ها خطر است و در غیر آن باید الغای که همراه آن های فراآموزشیضمیمۀ این قید که فعالیت
 .خصوصیت کرد

 «اخراج من الظلمات الی النور»آیات دربردارندۀ  .پنجم

ا های از آیاتی است که در آنای که بر قاعدۀ هدایت داللت دارد، دستهیکی دیگر از ادله
در این آیات خطاب عام وجود ندارد؛ بلکه  .آمده است« اخراح من الظلمات الی النور»عنوان 

بت داده است که محل بحث نیست؛ اما بخشی از این آیات، به خداوند نس .ویژۀ انبیاست
 .و برخی از انبیا اختصاص داده است چند آیه ذیل، به پیامبر

و  تإْذن  ّتهْم إای» ُامهف إای اامُّ یاط ص اای ک هٌب أْشزْامه ُ إایك اُ ْخیج ااّمهه  ن ااظُّ
 .(1 )ابراهیم  «اْاتزیز اْاحمید

و  و ذّکْیُهْم تأیه  تآیهبمه أْن أْخیْج  و ا ْد أْ سْامه ُ وسی» ُامهف إای اامُّ قْو ك  ن ااظُّ
 .(5 )ابراهیم  «ذاك ْلیهٍف اُکّل صّبهٍ   ُکو ٍ  ااّا  إّن فی

هِاَحهِف ِ َن » ِذیَن آَ ُموا َو َعِمُاوا ااصَّ ِ  ُ َبیَمهٍف ِایْخِیَج ااَّ َ ُسواًل یْ ُاو َعَایُکْم آیهِف اااَّ
و ِ  ُاَمهِف ِإَای اامُّ  .(11آیه  )طالق، «ااظُّ

«  َ وِ  َو ِإنَّ اااَّ ُاَمهِف ِإَای اامُّ ُل َعَای َعْبِد ِ آیهٍف َتیَمهٍف ِایْخِیَجُکْم ِ َن ااظُّ ِذی یَمزِّ ُهَو ااَّ
 .(9)حدید، آیه  «ِتُکْم َاَیُءوٌف َ ِحیم

های آموزشی را شامل ها و اقداماخراح از ظلمات به نور مفهوم روشنی دارد که فعالیت
گاهیشود؛ زیمی  همچنین، .شودبخشی حاصل میرا در بسیاری از موارد اخراح با تعلیم و آ

های فراآموزشی مانند نصیحت، تذکر، توصیه، تبشیر و انذار و مانند ها و اقدامشامل فعالیت
رو، این آیه همه این موارد در خروح شخص از ظلمات به نور نقش دارد؛ ازاین .شودآن می

 .نیز در قاعدۀ هدایت کاربست دارد
اخراح از ظلمات به نور، اخراح هدایتی و تشریعی است و اخراح تکوینی را شامل 

ها قرار نیست در تکوین تصرف کند و با اجبار و تصرف والیی انسان شود؛ زیرا پیامبرنمی
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را هدایت نماید؛ بلکه این اخراح، هدایت و تصرف تشریعی و تربیتی است که با قول، بیان و 
 .گیردهای تربیتی انجام میاقدام

معنای موت و حیات در قرآن گاهی به .ظلمات و نور در قرآن مانند موت و حیات هستند
 .(66)حج، آیه  «ُثمَّ یْحییُکْم ُثمَّ یِمیُ ُکْم »رود؛ مانند موت و حیات مادی ظاهری به کار می

إذا دعاُکم لما »رود؛ مانند گاهی نیز در معنای حیات و موت معنوی و روحی به کار می
که در آن، ظلمت و نور در دو معنای ظلمت و نور ظاهری و  .(97 )نحل « ُیحییُکم حیاًة طّیبةً 

 درنتیجه، عقاید .نور در این آیه یعنی معارف که نور معنوی است .معنوی به کار رفته است
با توجه به ظهور آیه در فلسفۀ خلقت و فلسفۀ انزال  .شودحقه، احکام و اخالقیات را شامل می

کتاب و الزامی که در آن وجود دارد، باید این مورد را حمل بر الزام کرد یا اخراح را عام در نظر 
 .می و غیر الزامی داللت کندگرفت تا بر اعم الزا

 ب( ادلۀ روایی

همچنین  (176-172  16، 1409)حر عاملی، « تعلیم الخیر و تعلیم َباب ُهًدی»روایات باب 
هایی مانند تشویق، ترغیب، وعظ و نصیحت، تکالیفی غیر از روایات فراوانی که به فعالیت

گاهی ت توانند ادلۀ روایی قاعدۀ هدایاین ادله می .کنندبخشی را برای علما تعیین میتعلیم و آ
 .شوداجمال در ذیل، بررسی میروایات به تعدادی از این .قرار گیرند

 صحيحۀ محمد بن مسلم .یكم

ٍد َعِن اْاَحَسِن ْتِن َ ْحُبوٍب َعْن َجِمیِل ْتِن  ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
ُد ْتُن یْحیی َعْن أ ُ َحمَّ
ِد ْتِن  ِتی َجْتَفیٍ  َصهِاٍح َعْن ُ َحمَّ

َ
ُم اْاِتْاَم ِ ْمُکْم َاُ   ُ ْسِاٍم َعْن أ ِذی یَتاِّ َقهَل ِإنَّ ااَّ

ُمو ُ  ُموا اْاِتْاَم ِ ْن َحَمَاِة اْاِتْاِم َو َعاِّ ِم َو َاُ  اْاَفْضُل َعَایِ  َفَ َتاَّ ْجِی اْاُمَ َتاِّ
َ
ْجٌی ِ ْثُل أ

َ
أ

َمُکُمو ُ اْاُتامهء  .(35  1، 1407)کلینی،  ِإْخَواَشُکْم َکَمه َعاَّ
 تی سی سمدی

)کشی، احمد بن محمد بن عیسی اشعری  (،353  1407)نجاشی، محمد بن یحیی عطار 
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 (127  1407)نجاشی، ، جمیل بن دراح (123تا  )طوسی، بیحسن بن محبوب سراد  (،83  1390
و محمد بن مسلم ثقفی همه از روایان معتبر و از ثقات امامیه هستند؛ درنتیجه این روایت، 

 .صحیحه است
 تی سی دالای

ُموُه ِإْخَواَنُکْم »در این روایت، عبارت  تری با قاعدۀ هدایت دارد و در آن ارتباا نزدیک« َعلِّ
گاهی ر علیم، فعالیت خاص تصواگر ت .بخشی و هدایت دیگران نهفته استنوعی اهتمام به آ

جهت که هدایت نیازمند مقدمات است، گردد؛ اما ازاینهای فراتعلیمی نمیشود، شامل اقدام
 .آیدتعلیم مقدمۀ هدایت به شمار می

 عبيدۀ حذاءصحيحۀ ابی .دوم

ِد ْتِن َعْبِد اْاَحِمیِد  ]عای تن إتیاهیم عن أحمد تن  حمد اابیقی [َو  َعْن ُ َحمَّ
ِتی َجْتَفیٍ 

َ
اِء َعْن أ ِتی ُعَبیَدَة اْاَحذَّ

َ
یٍن َعْن أ َم َتهَب  َعِن اْاَتاَلِء ْتِن َ ِر َقهَل َ ْن َعاَّ

َم  ُجوِ ِهْم َ یئًه َو َ ْن َعاَّ
ُ
وَاِئَك ِ ْن أ

ُ
ْجِی َ ْن َعِمَل ِتِ  َو اَل یْمَ ُص أ

َ
ُهًدی َفَاُ  ِ ْثُل أ

واَ 
ُ
ْوَراِ  َ ْن َعِمَل ِتِ  َو اَل یْمَ ُص أ

َ
ْوَراِ ِهْم َ یئهً َتهَب َضاَلٍل َکهَن َعَایِ  ِ ْثُل أ

َ
 ِئَك ِ ْن أ

 .(35  1، 1407)کلینی، 
 تی سی سمدی

، (53تا  )طوسی، بی، احمد بن محمد بن خالد برقی (260  1407)نجاشی، علی بن ابراهیم 
 339  1407)نجاشی، محمد بن عبدالحمید عطار، عالء بن رزین القالء و زیاد ابوعبیده الحذاء 

 .رو، سند روایت معتبر استهمه ثقه و امامی هستند؛ ازاین (171و  298و 
 تی سی دالای

موضوِع محورِی این روایت، هدایت است و تعلیم هر آنچه موجب هدایت دیگران 
 .گر همانند پاداش عامل به محتوای هدایت، شمرده شده استپاداش معلم هدایت .شودمی

زر و عذاب کسانی که دچار گمراهی شدند را متوجه  ِِ در طرف مقابل، تعلیم باب ضالل، ِو
 .داندکننده میمعلم گمراه
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 بر پایه روایت، با راهنمایی و تعلیم کار نیک به دیگران، دری از هدایت و سعادت به روی
صورت عمل صرف یا تواند بهتواند زبانی یا عملی باشد؛ میتعلیم می .شودباز می انسان

توالی از اعمال باشد؛ یعنی زنجیروار هرکه موجب هدایت دیگری شود و او نیز دیگران را 
 .گیردگر تعلق میهدایت کند، پاداش عمل بر هر شخص هادی و هدایت

دارد؛ اما بعید نیست باب هدی، اطالق داشته باشد  گرچه بیان پاداش بر استحباب داللت
ها واجب است؛ نیز و شامل معارف، عقاید و احکام مبتالبه و ضروری که تعلیم و تعلم آن

ه همچنین با توجه ب .درنتیجه تعلیم باب هدایت از رجحان مطلق برخوردار خواهد بود .بشود
های فراآموزشی که موجب هدایت یافتن اطالق باب هدی، غیر از فعالیت تعلیمی، تمام اقدام

 .گردددیگران شود نیز بر پایه روایت از رجحان مطلق برخوردار می
جاکه گمراهی و گمراه کردن دیگران مطلقًا حرام است، هر اقدامی در این راستا از آن

رو، هم نفس تعلیم باب ضالل و هم ازاین .هرچند از باب مقدمه باشد، حرام خواهد بود
ل دیگران حرام است؛ یعنی در مواردی که معلم گمراه، باب ضالل را تعلیم دهد؛ اما اضال

 .شودکسی به گمراهی هم گرفتار نشود، حرمت متوجه نفس عمل می

 صحيحۀ هشام بن سالم .سوم

ِد ْتِن ِعیَسی َعْن  ِد ْتِن ِعیَسی َعْن ُ َحمَّ ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
ْصَحهِتَمه َعْن أ

َ
ٌة ِ ْن أ ِعدَّ

ِتی َعْبِد اااَّ ِ 
َ
ُجَل َتْتَد  َ ْمُصوٍ  َعْن ِهَشهِ  ْتِن َسهِاٍم َعْن أ َقهَل َایَس یْ َبُع اایَّ

ْجَیاَهه ِفی َحیهِبِ  َفِهی َبْجِیی َتْتَد 
َ
ْجِی ِإالَّ َثاَلُث ِخَصهٍل: َصَدَقٌة أ

َ
َ ْوِبِ  ِ َن اِْل

َهه َفِهی یْتَمُل ِتَهه ُة ُهًدی َسمَّ  َتْتَد َ ْوِبِ  َو َوَاٌد َصهِاٌح یْسَ ْغِفُی َا ُ  َ ْوِبِ  َو ُسمَّ
 .(56  7، 1407)کلینی،

 تی سی سمدی
، 1407)نجاشی، احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید، هشام بن سالم 

عمیر و صفوان از منصور )ابن ابیو منصور بن حازم همه از ثقات امامیه هستند ( 434و  333  52
 .؛ درنتیجه روایت صحیحه استکنند(واسطه روایت میبن حازم بدون 
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 تی سی دالای
آمده است؛ یعنی سبک نیکی که « سنت هدی»تعبیر « باب هدی»جای در این روایت به
گرانه دارد تا زمانی که به آن عمل شود، کند و ماهیت هدایتگذاری میشخص در دنیا پایه

سنت هدی، عام  .گرددگر، واصل میهدایتگذار آن سنت حسنه و بهره و ثواب آن به پایه
های تعلیمی و فراتعلیمی را که موجب هدایت، رشد و رستگاری دیگران است و هرگونه اقدام

 .شودباشد شامل می
چنان روایت از پاداش اخروی حکایت دارد؛ اما روشن است که اصل عمل در دنیا آن 

فسه ند سازد؛ یعنی اصل عمل در دنیا فیمناثرگذار است که صاحب خود را در آخرت نیز بهره
شود، مربوا به عمل مطلوبیت دارد؛ اما ثواب و بهرۀ اخروی که نصیب مؤسس می

 .یافتگی دیگران استهدایت

 صحيحۀ اسحاق بن عمار .چهارم

َعِن اْاَحَسِن ْتِن َعِای ْتِن یْ ِلیٍن َعْن َسْتَداَن  ]احمد تن  حمد تن خهاد اابیقی[
ِتی َعْبِد اااَّ ِ 

َ
هٍ  َعْن أ َقهَل َ ه ِ ْن ُ ْؤِ ٍن َسنَّ َعَای  ْتِن ُ ْسِاٍم َعْن ِإْسَحهَق ْتِن َعمَّ

ْو َ یئًه ِ َن اْاَخیِی ل ُثمَّ َحهَل َتیَمُ  َو َتیَن َذِاَك َح 
َ
ًة َحَسَمًة ل أ َب هِئٌل ل ِإالَّ َک َ َشْفِسِ  ُسمَّ

ْشیه یهَ  اادُّ
َ
ْجَیی َعَای َشْفِسِ  أ

َ
ُ  َاُ  َ ه أ  .(175  16، 1409)حر عاملی،  «اااَّ

 تی سی سمدی
 .راویان از ثقات امامی هستند؛ مگر سعدان بن مسلم عامری که توثیق خاصی ندارد

عمیر معتبر منقوالت ابن ابی( 178  1، 1407)کلینی،  .کندعمیر از او نقل میحال ابن ابیبااین
ویه، قول)ابنهمچنین، نام سعدان در اسناد کتاب کامل الزیارات  .است و بر وثاقت داللت دارد

 .توان به وثاقت سعدان حکم کردرو، میآمده است؛ از این (233  1398
 تی سی دالای

گذاری سنت حسنه یا هر اقدام خیر و از پایه .داللت این روایت مانند روایت پیشین است
های سنت حسنه و ترین مصداقروشن است هدایت دیگران از روشن .ثواب آن حکایت دارد
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 .گویدروایت به اصل عمل توجه دارد و از وجوب یا استحباب آن سخن نمی .کار خیر است
ه حباب داللت دارد؛ اما بستکم بر استگری مورد ستایش قرار دارد و دسترو، نفس هدایتازاین

 .گری دیگران از رجحان مطلق برخوردار خواهد بودبه متعلق هدایت، عمل هدایت

 بصيرروایت ابی .پنجم

ٍد اْاَبْیِقی َعْن َعِای ْتِن اْاَحَکِم َعْن َعِای ْتِن  ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن أ

ِتی َتِصییٍ 
َ
ِتی َحْمَزَة َعْن أ

َ
َته َعْبِد اااَّ ِ  أ

َ
َم َخییًا َفَاُ  ِ ْثُل  َقهَل َسِمْتُ  أ یُ وُل َ ْن َعاَّ

ُهْم  هَه ُکاَّ َمُ  اامَّ َمُ  َغیَی ُ یْجِیی َذِاَك َاُ  َقهَل ِإْن َعاَّ ْجِی َ ْن َعِمَل ِتِ  ُقْاُ  َفِإْن َعاَّ
َ
أ

 .(35  1، 1407)کلینی، َجَیی َاُ  ُقْاُ  َفِإْن َ هَف َقهَل َو ِإْن َ هَف 
 تی سی سمدی

رجسته وی شخصیت ب .روایت به جهت واقفی بودن علی بن ابی حمزۀ بطائنی اعتبار ندارد
اش نقل کرده، باید روایاتی را که پیش از فساد عقیده .بوده است و از اصحاب امام کاظم

که روایت را پس از انحراف نقل کرده یا پیش از پذیرفت؛ اما از جهت صغروی تشخیص این
رو، نتیجه تابع أخّس مقدمات است و روایات این شخص ازاین .آن، کاری بسیار دشوار است

 .اعتباری ندارد
 تی سی دالای

اطالق آن شامل هرگونه اقدام  .لیم خیر محور بحث استدر این روایت نیز تع
گاهی ه به آنچه کنندثواب این تعلیم مانند اجر عمل .شودبخشی و نیز فعالیت فراتعلیمی میآ

 .ودشاین اجر پیوسته تا بعد مرگ نیز نصیب معلم و فرادهنده می .تعلیم داده شده است

 مرسلۀ عبدالرحمان .ششم

ْحَمَد  ]تهتوی اتن حمد تن عای [
َ
ِد ْتِن أ ِتیِ  َعْن ُ َحمَّ

َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ

َ
َعْن أ

  ِ ِتی َعْبِد اااَّ
َ
ْحَمِن ْتِن أ َتهٍن َعْن َعْبِد اایَّ

َ
ْن َ َوا ُ َعْن أ ِ  اْاَبْیِقی َعمَّ ِتی َعْبِد اااَّ

َ
َعْن أ

ُتو َعْبِد اااَّ ِ 
َ
ُجُل  َقهَل َقهَل أ ُم اایَّ ِتَکِاَمِة َحقٍّ یْؤَخُذ ِتَهه ِإالَّ َکهَن َاُ  ِ ْثُل  اَل یَ َکاَّ
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ُم ِتَکِاَمِة َضاَلٍل یْؤَخُذ ِتَههِ الَّ َکهَن َعَایِ  ِ ْثُل ِوْرِ  َ ْن  َخَذ ِتَهه َو اَل یَ َکاَّ
َ
ْجِی َ ْن أ

َ
أ

َخَذ ِتَهه
َ
 .(173  16، 1409)حر عاملی،  أ

 تی سی سمدی
ْن َرَواهُ »علت عبارت خالد برقی، سند روایت بهعالوه بر ابوعبدالله، محمد بن  سله مر« َعمَّ

 .درنتیجه اعتبار سندی ندارد .است
 تی سی دالای

 .شودگوید که موجب هدایت و رشد دیگران میروایت از بیان کلمۀ حقی سخن می .1
گونه که از گفتن کلمۀ باطل کسی کند؛ هماناین روایت، ثواب عامل را نصیب گوینده می

 شود؛ درنتیجه نفِس فتار گمراهی شود، عقوبت و ِوزر اعمال دیگران بر ذمۀ گوینده بار میگر
 .گرانه مطلوبیت داردگفتِن کالم هدایت

با توجه به ظاهر روایت، هدایت قولی مدنظر است؛ البته با الغای خصوصیت، روایت،  .2
 .کند؛ مانند اشاره یا کتابتغیر از قول، به هر عمل دیگری که جانشین قول است نیز سرایت می

هایی مانند تشویق، تنبیه، وعظ، انذار و نصیحت توان روایت را شامل اقدامهمچنین می
 .شونددانست که موجب هدایت دیگران می

 بندی ادلهجمع

بر پایه بررسی آیه دعوت، قاعدۀ هدایت بر الزام، داللت دارد؛ اما آیه قول احسن، بر َبعِث 
رو، مقصود از تر است؛ ازاینظهور آیه جدال احسن در وجوب قوی .داردرجحانی داللت 

آیه، دعوت به طاعات و ترک معاصی است و شامل دعوت به مستحبات و مکروهات 
های آموزشی و فراآموزشی را مجموعۀ آیات دربردارندۀ واژۀ تبلیغ، هرچند فعالیت .شودنمی

 در .دشوار است و نهایتًا بر رجحان داللت دارندشود؛ اما استفادۀ حکم الزام از آن شامل می
گاهی شود و بخشی حاصل میآیات اخراح از ظلمات به نور، اخراح از ظلمات با تعلیم و آ

با توجه به ظهور آیه در فلسفۀ  .گیردمفهوم نور، عقاید حقه، احکام و اخالقیات را در بر می
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دارد، باید این مورد را حمل بر الزام کرد  خلقت و فلسفۀ انزال کتاب و الزامی که در آن وجود
توان رجحان یا اخراح را عام شمرد تا بر اعم الزامی و غیرالزامی داللت کند و در نهایت می

 .هدایت از این آیات را استنباا نمود
ها، سند و داللتی تام داشتند؛ مانند با توجه به بررسی این تعداد از روایات، برخی از آن

برخی نیز گرچه سندی ضعیف  .عبیده، هشام و اسحاق بن عماربن مسلم، ابیصحیحۀ محمد 
 منزلۀ مؤیدها بهتوان از آنمحتوایی همساِن روایات معتبر داشتند، میجاکه داشتند؛ اما از آن

بر « بالجمله»بررسی ادلۀ روایی قاعدۀ هدایت حاکی از آن است که روایات  .استفاده کرد
بنابراین در  .برداشت نیستها قابللت دارند؛ اما وجوب هدایت از آنگری دالرجحان هدایت

 شود بندی از داللت ادله باید گفت قاعدۀ هدایت به دو ریزقاعده تقسیم مییک جمع
 گرانه نسبت به احکام و معارف الزامی؛های هدایتقاعدۀ وجوب هدایت و فعالیت .الف

 .هاقاعدۀ رجحان و استحباب هدایت در غیر الزامی .ب

 شرایط قاعدۀ هدایت .4

نحو الزام و وجوب، مالحظۀ دو شرا اساسی کارگیری قاعدۀ هدایت در تربیت بهبرای اجرا و به
 ذیل، ضروری است 

 الف( اشتراط علم 

شخص عالم ها علم، شرا وجوب است و اگر ازمنکر که در آنمعروف و نهیبه خالف امربه
بود، باید امرونهی کند؛ در قاعدۀ هدایت، برخی از ادله اطالق دارند و همه مخاطبان را دربر 

شود؛ اما هر دو دلیل، مثبت هستند؛ درنتیجه گیرند و ادلۀ دیگر، تنها علما را شامل میمی
دان ب این .ماندزند و دلیل نخست، به اطالق خود باقی میدلیل دوم دلیل نخست را قید نمی

معناست که هدایت، تکلیف مشروا به علم نیست، اگر شخص علم دارد باید بدان اقدام کند 
 .و اگر علم ندارد باید علم الزم را به دست آورد

که ظهور اولی اقتضای عمومیت مخاطب را دارد؛ اما رغم اینممکن است گفته شود به
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ویت، غیر عالم الزم نیست برای رو، به دلیِل اولهدایت از اختصاصات عالم است؛ ازاین
معروف و در توضیح این دلیل باید گفت اگر امربه .هدایت دیگران، کسب علم نماید

اولی یا به تنقیح مناا، مقید به علم خواهد شد؛ طریقازمنکر مقید به علم شود، هدایت بهنهی
رده و به انجام آن ازمنکر در مواردی است که فرد، خطایی را قصد کمعروف و نهیزیرا امربه

اولی در مواردی که فرد قصد پیشگیری و هدایت دیگری را دارد طریقمصمم است؛ درنتیجه به
اگر دلیل اولویت پذیرفته نشود، با تنقیح مناا از ادله  .وجود داشته باشد )علم(باید این قید 

 .یابدازمنکر، هدایت به عالم اختصاص میمعروف و نهیامربه

 ثير ب( احتمال تأ

 حکم عقل، شرا وجوب هدایت احتمال تأثیر باشد دو دلیل اقامه شده است که بهدر این
هرگاه فرد اطمینان به عدم تأثیر  .دهدانصراف ادله از مواردی که فرد احتمال تأثیر نمی .1

هدایت داشته باشد، مطلقات قرآنی و روایِی وجوب هدایت، از این فرد منصرف است؛ درنتیجه 
 و ْا ُکْن »که عرف از ادلۀ عامی مانند توضیح این .احتمال تأثیر است قاعدۀ هدایت مشروا به

ّ ٌة یْدُعون إای اْاخیی
ُ
)توبه، آیه  «یْمِذُ وا َقْوَ ُهْم ِإَذا َ َجُتوا ِإَایِهْم اِ »یا  (104)آل عمران  « ْمُکْم أ

 .کند که وجوب در مواردی ثابت است که فرد احتمال تأثیر دهدچنین فهم می (122
ا دهد؛ بازمنکر اختصاص به مواردی دارد که فرد احتمال تأثیر میمعروف و نهیامربه .2

در  حال اگربااین .شوداحتمال تأثیر میمعروف، هدایت نیز مشروا بهتنقیح مناا از امربه
 .شودتنقیح مناا تردید شود به دلیل نخست در اثبات مطلوب تمسک می

 قلمرو و مراتب قاعدۀ هدایت .5

ریزی با این بیان، اقدام عملی، بروز یک نوع رفتار یا برنامه .قاعدۀ هدایت، گسترۀ وسیعی دارد
شکی نیست مصداق قطعی هدایت این  .شودمنسجم، زمینۀ تغییر و هدایت دیگری فراهم می

همچنین  .وسیلۀ قول و گفتار، به انجام تکالیف و ترک محرمات پایبند کرداست که دیگران را به
هستند مانند نوشتن، اشاره کردن، نقاشی و فیلم؛ همگی  نیست اموری که در حکم قول شکی
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البته باید اذعان  .شده است از ابزارهای هدایت و انتقال و نهادینه کردن مفاهیم تربیتی شمرده
ی مانند یافتۀ تربیتهای سامانداشت، مواردی مانند نقاشی، طراحی، فیلم، کاریکاتور و فعالیت

دلیل هایی هستند که از مفهوم قول، دور هستند و در حکم قول نیستند؛ اما بهو ازجملۀ فعالیتارد
از سویی، برخی از الفاظ ادله، اعم از قول است؛  .گیرندگری در دایرۀ بحث قرار میوجه هدایت

امل شها، گونه فعالیتحتی اگر این .گیردکه لزومًا با قول و گفتار انجام نمی« دعوت»مانند 
ها را ذیل مفهوم هدایت و توان با تنقیح مناا آنهای عاِم در آیات و روایات، نشوند، میواژه

درنتیجه قاعدۀ هدایت قلمرو وسیعی دارد و اقوال، سخنان  .گرانه قرار دادهای هدایتاقدام
ل ودهی به شخصیت متربی و اموری را که عرف، جانشین قسازی و شکلصادره در مقام نهادینه

مواردی که شخص، عمل را به داعی ایجاد انگیزه در دیگران انجام  .شودداند شامل میمی
گرانه ( عملی هدایت(78  2، 1407)کلینی،  «کوشوا ُدعهًة اامهه ِتغیی أاِسم کم»دهد می

 .گیردشده است و ذیل قاعدۀ هدایت قرار میشمرده 
اقوال و افعال در مقام هدایت از شخص  در سخن از مراتب قاعدۀ هدایت باید گفت آنچه از
ی، در موارد .ها شود، دارای مراتبی استصادر و موجب التزام دیگری به واجبات و تارک معصیت

ود و تأثیر شنگوید و دیگری میگیرد؛ یعنی فرد میبا گفتار یا انجام رفتار خاص، هدایت انجام می
مرتبۀ بعد،  .کید و پافشاری بر گفته یا عمل استگاهی برای هدایت، نیاز به تکرار، تأ .پذیردمی

مراتب باید گفت، مرتبۀ نخست، قدر  الزام و اجبار است؛ اما در شمول ادلۀ هدایت نسبت به این
 های طبیعی است؛ اما به حد عسرمرتبۀ دوم اعمال و رفتاری که فراتر از حالت .متیقن از ادله است

گیرد؛ اما قسم سوم که به حد اکراه و ق ادلۀ هدایت قرار میرسد؛ در دایرۀ اطالو حرح و ضرر نمی
اگر انصراف نداشته باشد، بعید  .رسد، ظاهر این است که ادله از آن انصراف داردالزام و اجبار می

و ادلۀ  (22 )غاشیه  «اس  عایهم تُمسیلیٍ »، (256 )بقره  «ال اکیا  فی اادین»نیست بر پایه دلیل 
 .مشابه، قسم سوم از تحت قاعدۀ هدایت خارح گردد

ای نازل شد، عده (6)تحریم، آیه  «ُقوا أشُفسُکم و أهایُکم شه ا»که آیه  گفتنی است هنگامی
م توانیگریه کردند که ما قدرت بر امتثال این آیه را نداریم، نمی .رسیدند خدمت پیامبر

 ها را دعوت وکه آنحضرت فرمود  این .شایستگی تربیت و هدایت کنیممان را بهفرزندان
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رو با تنقیح مناطی که ازاین (82  1، 1410)تمیمی آمدی،  .ایدرا انجام داده هدایت کنی، وظیفه
و بر پایه قیاس اولویت باید گفت این دلیل مربوا به رفتارها و  شوداز دلیل استفاده می

ه، موارد صراحت گفت ادلتوان بههای تربیتی است که در آن مشقتی نباشد؛ در نتیجه میاقدام
 .گیردالزام و اجبار را در بر نمی

ا ی منظور هدایت متربی نباید حرجیها و رفتارهای تربیتی بهچنین اشاره شد که اقدامهم
دارد؛ تفاوتی ندارد که میهای را برضرری باشد؛ چراکه ادلۀ عسر و حرح وجوب این اقدام

درنتیجه قاعدۀ عسر و حرح و الضرر  .اقدام و عمل تربیتی برای مربی یا متربی حرجی باشد
ها نباید ضرری باشد؛ ضرر به مربی یا همچنین این اقدام .حاکم بر قاعدۀ هدایت است

 .شود؛ ضرر اعم از ضرر جانی و مالی استیه دلیل الضرر رفع میمتربی، بر پا

 نتيجه

ین نتایج حاصله از خالل ترمهمبندی نهایی از قاعدۀ هدایت و مباحث پیرامون آن، در جمع
 مباحث، به شرح زیر است 

هدایت متربیان در محدودۀ واجبات و محرمات، واجب است و در محدودۀ مستحبات  .1
 .و مکروهات، رجحان دارد

 .بر پایه ادلۀ وجوب، هدایت در محدودۀ عقاید و احکام الزامی، از نوع وجوب کفایی است .2
اگر رغبتی برای یادگیری احکام و عقاید الزامی در سطح جامعه نباشد، دعوت و هدایت  .3

  .ماندشود؛ اما هدایت در محدودۀ مستحبات و مکروهات، بر استحباب باقی میواجب می
 .عنوان یک وظیفۀ عمومی نسبت به همه مکفان، تکلیف کفایی توصلی استهدایت به .4
 .وجوب هدایت متربیان مشروا به علم و مشروا به احتمال تأثیر است .5
 .کارگیری اقدامات تربیتی اگر منجر به اضرار، اجبار و اکراه شود، شرعًا جایز نیستبه .6
مطلوب شرعی است و در « نفسهفی»های مختلف در هدایت متربیان، کارگیری روشبه .7

 .کارگیری آن، رجحان مطلق داردپذیرد، بهام نمیمواردی که هدایت جز با روشی خاص انج
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 ...................................................................................................................................  
یم  قیآن کی

 ق.141٥، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، بفسیی  وح اامتهشیآلوسی، سید محمود، 
، دار عواای ااائهای ااتزیزیة فی اِلحهدیث اادیمیةالدین، جمهور، محمد بن زینابن ابی

 .ق140٥قم،  سیدالشهداء للنشر، چاپ اول،
 .ق1404، مکتبة االعالم االسالمی، بیروت، اا تای هفسینا، حسین بن عبدالله بن علی، ابن
، دار البیدار للنشر، چاپ   شهت  اا یآن و  خ اف شهرآشوب، محمد بن علی مازندرانی، ابن

 .ق1369اول، قم، 
 .ق1398اول، نجف، چاپ  ، دار المرتضویة،که ل اازیه افابن قولویه، جعفر بن محمد، 

 .ق1414، دار الفکر ال دار الصادر، چاپ سوم، بیروت، اسهن ااتیبمنظور، محمد بن مکرم، ابن
 .ق1414، کنگره شی  مفید، چاپ دوم، قم، االع  هداف، محمد بن علی، )شی  صدوق(بابویه ابن

 .ق1430، المکتبة االسالمیة، چاپ اول، قاهره،  تجم   هییس اااغةاحمد بن فارس، 
 ، مؤسسه اشراق و عرفان، چاپ سوم، قم،هه(فیض) بهشی و پیشف   بیتی ی اعرافی، علیرضا، 

 .ش1394
، دار الکتاب االسالمی، چاپ دوم، قم، غی  ااحکم و د   ااکامتمیمی آمدی، عبد الواحد، 

 .ق1410
، للمالیین، دارالعلم ااصحهح ل بهج اااغة و صحهح ااتیتیةجوهری، اسماعیل بن حماد، 

 .ق1410چاپ اول، بیروت، 
مؤسسۀ  ،بفصیل وسهئل ااشیتة اای بحصیل  سهیل ااشیعیةحر عاملی، محمد بن حسن، 

 .ق1409، چاپ اول، قم، البیتآل
، دارالفکر، چاپ اول، بهج ااتیوه  ن جواهی اا ه وهحسینی زبیدی، محمد مرتضی، 

  14٢0بیروت، 
 .ش1367انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ، ا بسهفاداماد، میر محمدباقر، 



  یتیو کارکرد آن در فقه ترب تیهدا ۀقاعد یفقه یبررس

 

، چاپ اول، ، دار العلم ال الدار الشامیة فیداف اافهظ اا یآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
 .ق141٢سوریه، -لبنان

، چاپ سوم، ، دار الکتاب العربیااکشهف عن ح هئق غوا ض اا مزیلزمخشری، محمد، 
 .ق1407بیروت، 

دار احیاء التراث، چاپ ااحکمة اام تهایة  شیرازی، قوامابراهیممحمد بنصدر المتالهین، 
 .م1981سوم، بیروت، 

جم، ، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پناامیزان فی بفسیی اا یآن طباطبایی، سید محمدحسین،
 .ق1417قم، 

 .ق1416، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، تهران،  جمع اابحیینطریحی، فخر الدین، 
 .تا، چاپ اول، نجف، بیالمکتبة الرضویة    اافهیس ، محمد بن حسن)شی  طوسی(طوسی 

 .ق14٢7دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، قم، ،  جهل ااشیخ االوسیالالالالالالالالالالالالالالال، 
 .ق140٢، دفتر تبلیغات، چاپ اول، قم،  وض ااجمهنالدین بن علی، ، زین)شهید ثانی(عاملی 

 .ق1410نشر هجرت، چاپ دوم، قم، ک هب ااتین  فراهیدی، خلیل بن احمد، 
 .تا، چاپ اول، قم، بی، منشورات دار الرضیاامصبهح ااممییفیومی، احمد بن محمد، 

 .ق141٢، چاپ ششم، تهران، دار الکتب اإلسالمیة قه وه قیآن قرشی، علی اکبر، 
 ، چاپ اول، مشهد،، نشر دانشگاه مشهدااکشی جهل کّشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، 

 .ق1390
 .ق1407، دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، تهران، ااکهفیکلینی، محمد بن یعقوب، 

یممصطفوی، حسن،  ، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اا ح یق فی کامهف اا یآن ااکی
 .ق140٢اول، تهران، 

 ق1407دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، قم، ،  جهل اامجه ینجاشی، احمد بن علی، 


