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سخن مؤسسه
را دوچندان  انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه  پیروزی 
کرده است. نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه  نظری خود، نیازمند مبانی علمی 
در  علمیه  حوزه   که  است  عرصه ای  این  است.  اجرا  و  تصمیم گیری  برای  الزم 
نیاز  این  که  چرا باشد؛  داشته  فعال  نقش  آن  در  باید  علمی  مجامع  دیگر  کنار 
پدید و تولید علوم انسانی  گستراندن مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو بدون 
یکرد اسالمی، پاسخ مناسبی نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی به منظور  با رو
که  یی به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه رخ می نماید  پاسخ گو
یژه علوم  ، دگرگونی های جدیدی در مجموعه  دانش بشری، به و

ً
توجه داشت: اوال

، زندگی انسان معاصر، به واسطه پیشرفت در علوم و 
ً
انسانی رخ داده است؛ ثانیا

، شکل گیری 
ً
فناوری های جدید، دستخوش تطورهایی شگرف شده است؛ ثالثا

نظام اسالمی، فرصت مناسبی را فراروی جامعه  دینی برای دستیابی به اهداف 
متعالی خود قرار داده است. به همین دلیل، سرعت بخشیدن به فعالیت های 

علمی حوزوی به  منظور توانمندسازی نظام اسالمی در این باره ضروری است.
اهلل  آیت  علمی  اشراف  و  نظارت  با  سال 1386  از  عرفان«  و  اشراق  »مؤسسه 
بر اصالت های  کید  تأ بر  کرده است و عالوه  آغاز  را  فعالیت خود  اعرافی؟ظد؟  علیرضا 
حوزوی، برای برطرف کردن نیازمندی های معرفتی انسان معاصر نیز می کوشد. ازاین رو، 
یت های خود را »پژوهش در زمینه فقه های نو و فلسفه های مضاف بر مبنای  مأمور
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روش اجتهادی در راستای نظام سازی اسالمی« ، »پرورش پژوهشگران صاحب نظر در 
عرصه  فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی اسالمی« و »اسالمی سازی علوم 

انسانی« قرار داده است تا بتواند نقشی مؤثر در این مجال ایفا کند.
قواعد فقهی همواره مورد توجه فقهای گرانقدر بوده و در جای جای استدالل های 
فقهی آنان، استناد به این قواعد، مشاهده شده است. برخی قواعد فقهی، در حوزه 
کاربست بیشتری دارند. از آن جمله، قاعده ارشاد جاهل، قاعده  تعلیم و تربیت 
هدایت و تربیت و قاعده امر به معروف و نهی از منکر است. بررسی حدود و ثغور 
یک از آنها و دایره داللت آنها، از مباحث مهمی  این قواعد، مستندات و ادله هر
که چند سال از سلسله دروس خارج فقه تربیتی را به خود اختصاص داد.  است 
بررسی فقهی این سه قاعده، از فروردین سال 1391 آغاز و در خرداد سال 1394 
پایان یافت. در این مدت، 32 جلسه به قاعده ارشاد جاهل، 18 جلسه به قاعده 
از منکر اختصاص  امر به معروف و نهی  تربیت و 141 جلسه به قاعده  هدایت و 
 مبسوط قاعده امر به معروف و نهی از منکر، مقرر 

ً
یافت. با توجه به بررسی نسبتا

کتاب فقهی مستقل،  گرانقدر، در این زمینه، در قالب  کلیه مباحث استاد  که  شد 
کامل  گزارشی  گردد. در بخش سوم از کتاب »قواعد فقه تربیتی«،  ین و چاپ  تدو
کتاب فقه امر به معروف، همراه با مباحث تربیتی مقدماتی، به اضافه  از مباحث 

داللت ها و برداشت های تربیتی این قاعده آورده شده است. 
که  در پایان، با سپاس بی کران از استاد معظم، آیت اهلل علیرضا اعرافی؟ظد؟ 
یژه در به ثمر نشاندن این  با ارائه این مباحث در سلسله دروس خود، عنایتی و
اثر داشتند؛ به تالش های محقق ارجمند، حجت االسالم دکتر سید عنایت اهلل 
اهتمام حجت االسالم دکتر  از  و  نهاده  ارج  اثر  این  ین  تدو و  کاظمی در تحقیق 

یابی آن تشکر می شود. محمدتقی مهری در نظارت و ارز
امید است صاحب نظران و اندیشه وران دینی، با ارائه دیدگاه ها و پیشنهادهای 
سازنده خود، مؤسسه اشراق و عرفان را در بهبود تولید آثار علمی، یاری رسانند.
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پیش گفتار
فقه تربیتی، عهده دار ترسیم آیین بندگی و وظیفه مکلفان است. در فقه 
اشخاص  وظایف  می توانند  که  است  حاکم  عامی  قواعد  مجموعه  تربیتی، 
دیگر حوزه های  در  تربیتی  فقه  بر  و عالوه  کنند  ترسیم  را  و حقوقی  حقیقی 
کاربرد داشته باشند. این قواعد در متون فقهی، جانمایی  نیز  علوم انسانی 
باره ادله آنها، جستار  کنده دارند و در کتابی مستقل، گردآوری نشده اند و در پرا

بایسته ای انجام نگرفته است.

کتاب پیش رو، برگرفته از دروس خارج فقه تربیتی استاد گرانقدر، آیت اهلل 
ین شده است:  علیرضا اعرافی؟ظد؟ است که در چهار بخش تدو

یخچه، تبیین  باره اصل قواعد فقهی، بیان تار کلیاتی در یکم. مقدمات و 
دیدگاه ها و قواعد فقه تربیتی؛

دوم. تبیین قاعده ارشاد جاهل؛

سوم. تبیین قاعده هدایت؛

چهارم. تبیین قاعده امر به معروف و نهی از منکر.

یابی شده است؛ در نهایت  در تبیین این قواعد، ادله قرآنی و روایی آنها ارز
به فروع ذیل این قواعد، اشاره دارد. 



القای  با  که  اعرافی؟ظد؟  اهلل  آیت  استاد  از حضرت  دانم  می  الزم  بر خود 
مطالب و نظارت بر روند پژوهش حاضر، زمینه خلق این اثر را فراهم کرده اند؛ 
همچنین از حجج اسالم دکتر سید نقی موسوی، مدیر عامل محترم مؤسسه 
گروه فقه تربیتی و دکتر تقی  اشراق و عرفان و دکتر احمد شهامت مدیر محترم 
مؤسسه  یراستاری  و و  هنری  بخش  همکاران  کلیه  از  و  محترم  ناظر  مهری 
صمیمانه، تشکر و قدردانی  کنم. امید است این تالش علمی، پذیرفته درگاه 

احدیت و مورد استفاده محققان محترم قرار گیرد. 

سید عنایت اهلل کاظمی

فروردین 1400ش - نیمه شعبان1422ق.


