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روشها و رويكردهاي تبلي دين و تربيت ديني هميشه هصل بصث بوده است و با تأهل درآيات قرآن نيز
هيتوان انواع هخدلفي از آنها را سراغ دادخ آياتي از قرآن ناظر به تبلي حداكثري و تالش جانكاه پياهبر
( ص) در هدايت همه افراد و حدي هعاندان است ،از طرف ديگر آياتي وجود دارد كه تأكيد بر اخديار دارد و
پياهبر (ص) را از انذار هعاندان باز هي دارد و بر اهدمامورزي به حقيقت جويان تأكيد هيكندخ با توجه به
ضرورت اتخاذ رويكردي كارآهد در تبلي و تربيت ،هوضوع اين پژوهش اعدبار اصل «اولويتدهي به
حقيقت جويان» ،هباني ،هیاديق و روشهاي برخاسده از اين اصل استخ روش پردازش اطالعات در اين
پژوهش ،تصليل هنطقي آيات با تكيه بر روش تفسير هوضوعي قرآن است ،بدين صورت كه با درنظر گرفدن
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سيره هعیوهان (ع) كه داللت بر كاربست اين اصل هي كردند ،نقل شدخ
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فصل اول :کلیات
 1-1بیان مسأله
در تربيت اسالهي هباني ،اصول و روشهاي تربيدي برخاسده از آنها هوردبصث قرار هيگيردخ يكي از
ههمترين هباني تربيت اسالهي ،هبناي هدايتپذيري انسان استخ هدايت الهي به دو نوع هدايت تكويني و
تشريعي تقسيم هيشود؛ قرآن كريم در هورد هدايت تكويني در سوره طه آيه  50هيفرهايد﴿ :قالَ َربُّنا َالَّذيَ

يءَ َخ ْلق َهُ َث ُ ََّم َهدى﴾ ()50خ در اين نوع هدايت ،هدايت در هدن خلقت و در فطرت هخلوقات
ل َش َْ
أعْطى َ ُك ََّ

وجود دارد؛ هانند هدايت غريزي حيوانات كه خداي هدعال آنها را هدايت كرد و راه بهره وري از اهكانات
را به آنها شناساند تا آنجا كه طفل را به پسدان هادر وزنبور عسل را به ساخت عسل راهنمايي كردخ هدايت
تكويني خداوند غير اخدياري بوده و شاهل همه هوجودات هيشود و ازجمله در انسان هم در قالب فطرت
(آيه  30سوره روم) و الهام فجور و تقوا ،وجود دارد (آيات  7و  8سوره شمس)؛ اها نوع ديگر از هدايت،
هدايت تشريعي است كه فقط انسان و جن را شاهل هيشود؛ در اين نوع هدايت ،انسان بهوسيلۀ فرسدادن
پياهبران و وحي هدايت هيشودخ اين هدايت هراتب دارد ،بدين هعنا كه سطح نخست آن شاهل همه هكلفان
اس) به آن اشاره دارندخ
هيشود و بهعنوان نمونه آيات  28سبأ 158 ،اعراف 24 ،فاطر و  185بقره ( ُهدًىَ ِللنَّ ِ َ
اها سطح بعدي اين هدايت به تعبيري هدايت پاداشي است كه خاص هؤهنان و طالبان حقيقت است و آياتي
ىَوَآتا ُه ْمَت ْقوا ُه َْم﴾ ( /17هصمد) و﴿وَيزيد َّ
ى﴾( /76هريم)
ََُّللاَُالَّذينَا ْهتد ْواَ ُهد ًَ
نظير ﴿وَالَّذينَا ْهتد ْواَزاد ُه ْمَ ُهد ً
ناظر به آن هسدندخ به اين هعنا در آيه  2سوره بقره كه هدايت قرآن را به هدقين اخدیاص هيدهد،
تیريحشده است و با صراحت بيشدري در آيه  82سوره اسراء ضمن اشاره به اين هعنا ،خسارتبار بودن
َمن ْ
آن َما َ ُهو َ ِشفا ٌء َو َرحْ مةٌ َ ِل ْل ُمؤْ ِمنين َو َال َيزيد َُ
قرآن براي ظالمان را نيز گوشزد هيكند﴿.و َنُن ِز ُل ِ
َالقُ ْر ِ
َّ
الظا ِلمينََ ِإالََّخسارَا ً﴾ ( /82اسراء)
با توجه به آيه فطرت ،آيات سوره شمس هبني بر الهام فجور و تقوا به همه نفوس و تأكيد بر فالح و
رسدگاري هلدزهان به اين تقواي فطري و همچنين با توجه به آيه  2سوره بقره هيتوان گفت هبناي هدايت-
پذيري انسان عبارت است از تبعيت از تقواي فطري و تیديق دعوت پياهبر (ص) و الدزام به آنخ به تعبير
ى َ ِل ْل ُمتَّقين) و البده هنظور از تقوا ،تقواي فطري و تقواي شرعي
ديگر ،شرط هدايتپذيري ،تقوا استِ ( ُهد ً

قَوَصدَّقَبِ ِهَأُولئِكَ ُه ُم ْ
َال ُمتَّقُونَ﴾َ(َ/33زمر) َ
است وَ﴿َالَّذيَجاءَبِ ِ
الص ْد ِ
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با لصاظ هبناي هدايت پذيري ،فهم آيات ناظر به هدايت ناپذيري كافران ،هنافقان ،فاسقان و هعاندان ،آسان
هيشود؛ ازجمله آيه  6سوره بقره كه از هساوي بودن انذار و عدم انذار به كافران سخن هيگويد َ﴿إِ َّن َالَّذينََ
كف ُروا َسوا ٌء َعل ْي ِه ْم َأ َأ ْنذ ْرت ُه ْم َأ ْم َل ْم َت ُ ْنذ ِْر ُه َْم َال َيُؤْ ِمنُونَ﴾ ( /6بقره) و بالفاصله راز اين هسأله را هُهرزدن
خداوند بر قلب و سم آنها و پوششي كه بر چشمانشان افداده است ،بيان هيكندخ﴿ختم َّ
ََّللاُ َعلىَ َقُلُو ِب ِه ْم َوَ
علىَ َس ْم ِع ِه َْم َو َعلى َأبْص ِر ِه ْم َ ِغشاو َة ٌَو َل ُه ْم َعذابٌ َع ِظي ٌَم﴾ ( /7بقره) و البده در اداهه ،علت اصلي اين هُهر
ض َفزاد ُه ُم َّ
ضا﴾ َ(َ /10بقره) َو درنديجه
ََّللاُ َمر ً
فى َقُلُو ِب ِهم َ َّمر ٌ
الهي را هرض قلبي و دروني خود آنها ﴿ ِ
يكساني بودونبود انذار بيان هيكندخ دريكي از اين قبيل آيات ،تیريح هيشود كه حدي اگر پياهبر عظيمالشأن
اسالم هفداد بار براي آنها اسدغفار كند ،بازهم پذيرفده نميشود﴿َ :اسْت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َأ ْو َالَتسْت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َإِ ْن َتسْت ْغ ِف ْرَ
يَالق ْوم ْ
سو ِل ِهَو َّ
ََّللاَُل ُه ْمَذ ِلكَبِأنَّ ُه ْمَكف ُرواَبِ َّ
ل ُه ْمَسبْعينَم َّرةًَفل ْنَي ْغ ِفر َّ
َالفا ِسقينَ﴾ ( /80توبه)
ََّللاَُالَي ْه َِد َْ
اَّللَِوَر ُ
ازآنچه آهد ،وظيفه هادي نيز روشن هيشود و آن اين است كه گرچه بايد براي اتمامحجت پيام هدايت را به
گوش همه هكلفان رساند (/165نساء؛ /24فاطر؛ وخخخ) ،اها در اهر هدايت ،نهتنها اجبار و اكراهي در كار نيست
( /256بقره) بلكه چنانكه پيشازاين آهد ،اساساً اجبار ثمري ندارد چراكه بنا بر اخديار است و هدايت تنها
شاهل كساني هيشود كه به اراده خويش برهبناي تقواي فطري خود عمل كردهاند و جوياي حقيقت بودهاند
و لذا در برخورد با دعوت پياهبر (ص) ،وي را تیديق كردهاندخ ازاينرو در بسياري از آيات ،تیريح
هيشود كهاي پياهبر وظيفه تو صرفاً ابالغ وحي است و چنانچه آنها نپذيرفدند ،تو وكيل و حفيظ آنها
ضواَفماَأ ْرس ْلناك َعل ْي ِه ْم َحفيظا ًَإِ ْن َعليْك َإِالَّ ْ
غ﴾ َ( /48شوري) و درست است كه تو
َالبال َُ
نيسدي ﴿فإ ِ ْن َأعْر ُ
پياهبر رحمدي و دغدغه ايمان همگان راداري ،اها بنا بر جايگاه اخديار انسان در پذيرش هدايت ،نميتواني هر
كه را دوست داري هدايت كنيِ ﴿َ).إنَّكَالَت ْهديَم ْنَأحْ ببْتَوَل ِك َّن َّ
ََّللاَي ْهديَم ْنَيشا ُءَوَ ُهوَأعْل ُمَبِ ْال ُم ْهتدينَ﴾َ
( /56قیص)
ازآنچه آهد ،دركنار ساير هباني همچون هدف خلقت كه ظهور و بروز بهدرين افراد با بهدرين عمل و درنديجه
َالم ْوت َو ْ
كسب رحمت الهي و قرب الي اهلل است ﴿الَّذيَخلق ْ
َالحياة َ ِلي ْبلُو ُك ْم َأيُّ ُك ْم َأحْ س ُن َعمال﴾ َ(/2ملک)َ
اصلي نديجه هيشود كه ها آن را اصل «اولويتدهي به حقيقت جويان» ناهيدهايم به اين هعنا كه پس از قيد
بسيار ههم ابالغ كاهل پيام الهي و اتمامحجت ،در اهر تبلي و تربيت بايد وجهه همت خويش را صرف
كساني كرد كه چشم و گوش باطن خويش را باز نگهداشدهاند ( /43يونس؛  /40زخرف) و خود جوياي
حقيقت هسدندخ
داسدان آيات ابددايي سوره عبس ،عليرغم اخدالفهاي هذكور در شأن نزول و تفسير ،بهوضوح بر
اولويتدهي به حقيقت جويان ،در هقايسه با اصرار به دعوت و تربيت هعاندان و فاسقان داللت دارد،
هعانداني كه چهبسا در اجدماع از جايگاه بااليي برخوردارند و تیور ايمان آوردن ظاهري آنها هم براي

ى َ(َ )1أن َجاءهُ ْ
هبلغان ديني وسوسهانگيز است﴿َ :بِس ِْم َّ
َاْلعْمى(َ )2و َماَ
َالرحْ م ِن َّ
ََّللاِ َّ
َالر ِح ِيم َعبس َو َتول َّ
الذ ْكرىَ()4أ َّماَم ِن َاسْت ْغنىَ(َ)5فأنت َلهَُتصد َّى(َ)6و َماَعليْك َأ َّالَ
ى َ(َ)3أ ْو َيذَّ َّك ُر َفتنفعهَُ ِ
يُد ِْريك َلعلَّهَُي َّزك َّ
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ي َّزكىَ(َ)7و َأ َّماَمنَجاءك َيسْعى(َ)8و َ ُهو ْ
َيخشىَ(َ)9فأنت َع ْنهَُتل َّهى(َ)10كالَّ َآنها َت ْذ ِكرة ٌ َ(َ)11فمنَ
شاءَذكرهَُ(َ/12عبس)َ﴾ َ
اين آيات ،هم به صراحت اصل هوردبصث را بيان هي كنند (به ويژه آيات شماره  5تا  )10و هم ناظر به
هدايت گري (به ويژه آيه  )7و هدايتپذيري (آيات  11و  )12هسدندخ
بنابر هباحث پيشگفده ،هسأله پژوهش حاضر روشن هيشود و آن در هرحله اول ،بررسي هفهوم اصل
اولويتدهي به حقيقت جويان و هباني هرتبط با آن است و در هرحله بعدي ،بررسي ابعاد كاربست اين اصل
خواهد بودخ به تعبير ديگر ،گسدره و روشهاي كاربردي تبلي و تربيت كه از اين اصل برهيآيد ،از
هوضوعات ههم اين تصقيق استخ
در نگاهي تاريخي ،نزول تدريجي آيات قرآن در جهت تثبيت قلب پياهبر (ص) و هؤهنان ( /32فرقان؛ /106
اسراء) و پرداخدن آيات زيادي از قرآن به هوضوعات زندگي هسلمانان عیر نزول و درواق اولويت دادن به
تربيت آنها ،عالوه بر حكمدهاي ديگري كه هيتوان براي آن برشمرد ،حدما ناظر به تربيت نسلي شايسده از
هسلمانان است كه اين نسل ،واسطه اصلي رساندن پيام وحي به طالبان حقيقت در دوره هاي پسين هسدند و
لذا همين سيره تربيدي ،از سوي پياهبر (ص) و ائمه هدي (عليهم السالم) در تربيت نخبگان ديني دنبال شده
استخ در پايان درجهت اثبات صصت اصل اولويتدهي به حقيقت جويان و اسدفاده از آن در قرآن و سيره
هعیوهين (عليهم السالم) هیاديقي را ذكر كرده ايمخ

 1-2اهمیت و ضرورت تحقیق
تبلي پيام اسالم و تربيت افراد بر اساس آهوزه هاي اسالهي ،هدفي پياهبرانه است و با توجه به صرف هزينه
هاي زياد در اهر تبلي و تربيت در جاهعه اسالهي و تبلي اسالم در خارج هرزهاي اسالهي ،تصليل
رويكردهاي هوجود و آسيب شناسي آنها ضروري هينمايدخ از اين رو در جهت تیصيح اين رويكردها و
تسري و تسهيل در فرآيند هدايت و تربيت ،اين تصقيق به اصل «اولويتدهي به حقيقت جويان» در فرآيند
هدايت بر هبناي قرآن كريم هي پردازد كه حاصل آن بهعنوان راهكاري عملي در بصث هدايت و تربيت افراد
قابل اسدفاده است
بدين ترتيب كاربرد اين اصل يعني اولويتدهي به حقيقت جويان در هراكز تربيدي و آهوزشگاهها و نيز در
سازهانهايي چون سازهان تبليغات اسالهي در جهت تسري و بهبود اهر تبلي راهگشا خواهد بودخ
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 1-3پرسشهای اصلی و فرعی
 1-3-1پرسشهای اصلی
 -1اصل اولويتدهي به حقيقت جويان ،با كدام هباني در ارتباط است؟
 1-3-2پرسشهای فرعی:
 -1روشهاي برخاسده از اصل اولويتدهي به حقيقت جويان كداهند؟
 -2هیاديق اصل اولويتدهي به حقيقت جويان در قرآن و سيره هعیوهان عليهم السالم كداهند؟
 1-3-3طرحبندها
با بررسي آيات هربوط به اصل اولويتدهي به حقيقت جويان و نيز آيات باهوضوع هدايتپذيري و اخديار،
دريافديم هباني هخدلفي هسدند كه اين اصل باآنها در ارتباط است كه ها به ذكر چهار هبنا بسنده كرديم كه
عبارتند از -1 :هبناي هدف خلقت -2،هبناي اخديار -3 ،هبناي هدايتپذيري -4 ،هبناي برابري نفس با ناسخ
سپس از بين روشهاي حاصل از اين اصل ،به سه روش اشاره نموديم كه عبارتند از -1 :روش رها نكردن
حقيقت جويان تهي دست -2 ،روش رها كردن هعاندان -پس از اتمامحجت -3 ،شاگرد پروري
و در اندها ،به عنوان نمونه ،به هیاديقي از اصل اولويت دهي به حقيقتجويان در قرآن و سيره هعیوهين
(عليهم السالم) ،اشاره كرديمخ

 1-4پیشینهی تحقیق
هوضوع اين تصقيق به طور پراكنده درآياتي از قرآن آهده است و البده درآيات ابددايي سوره عبس به
صراحت هوردبصث قرار گرفده استخ درآيات ديگري از قرآن نيز به رها نكردن حقيقت جويان تهي دست
اشاره شده استخ ( 27تا  29سوره هود)خ درآياتي ديگر رها كردن هعاندان -پس از اتمامحجت در دسدور كار
پياهبر (ص) قرار گرفده استخ ( 54و  55ذاريات؛ 83زخرف؛ /94حجر)
تفاسير هخدلف از جمله تفسير هجم البيان ،الميزان و تفسير نمونه در خالل هباحث خود به اصل
«اولويتدهي به حقيقت جويان» اشاره كرده اند ،اهّا هيچ يك از تفاسير به طور هسدقل و با تمركز براين
اصل ،به اين هوضوع نپرداخده اندخ در هيان كدابها و هقاالت و پايان ناهه هايي كه با هوضوعات هربوط به
هدايت و تبلي و تربيت نوشده شدهاند ،در پايان ناهه «آداب و روش تبلي دين از ديدگاه قرآن» نوشده حسن
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اكبري (دي هاه  )1395دانشگاه پيام نور هركز فسا ،اسداد راهنما :دكدر علي طهماسبي ،اسداد هشاور دكدر علي
نجار پوريان ،در فیل چهارم صفصه  61در اصل هفدهم از اصول تبلي  ،به عدم طرد فرودسدان ذيل آيه 52
سوره انعام اشاره شده است كه با توجه به آنچه در بيان هسأله آهد ،اين خود يك روش تربيدي برگرفده شده
از اصل «اولويتدهي به حقيقت جويان» هيباشدخ كداب «درسناهه سيره هعیوهين عليهم السّالم» نوشده
هصمد حسين واثقي راد ،تهران 1387،نشر هشعر از ديگر هنابعي است كه داراي هشت فیل هي باشد و در
صفصه  79و  265به تربيت خواص و افراد ويژه توسط اهاهان هعیوم عليهم السالم توجه شده استخ
همانطور كه هقاله اي با عنوان «چرايي و هباني شاگرد پروري در سيره علمي و عملي اهام صادق (ع)» نوشده
آقاي احد داوري و هصمد سبصاني ياهچي ،سال  ،1394به بصث شاگرد پروري توجه ويژ ه اي نشان داده
شده است؛ اها اينكه اصلي بهعنوان «اولويتدهي به حقيقت جويان» هورد توجه ويژه قرار گيرد و هباني
هرتبط با آن تصليل گردد و روشهاي حاصل از آن هوردبصث قرار گيرد دركداب ،هقاله يا پايان ناهه اي
هشاهده نشدخ اين پژوهش بر آن است كه با توجه به اصل اولويتدهي به حقيقتجويان ،هباني هرتبط با اين
اصل را از هيان آيات قرآن اسدخراج نموده و ارتباط آن هباني را با اصل هوردنظر بيان كند و سپس به
روشهايي كه از دل اين اصل خارج هيشوند اشاره كند و بعد از بيان هیاديق اصل اولويتدهي به حقيقت-
جويان در قرآن و سيره هعیوهين(عليهم السالم) ،به بيان اين هوضوع ههم بپردازد كه با اتخاذ اين روشها و
به كار بسدن آنها در سازهانهاي آهوزشي و فرهنگي هيتوان به اهداف آهوزشي و تربيت و هدايت هدربيان و
دانشپژوهان ،به شيوه بهدري پرداخت و به هدوليان آهوزش و پرورش راهكارها و الگوهايي از به كاربسدن
اين اصل در قرآن و سيره هعرفي كردخ

 1-5روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تصليل هنطقي و با تكيه بر روش تفسير هوضوعي انجام هيشود بدين صورت كه با
اسدخراج آيات هرتبط با هوضوع بصث ،ضمن تأهل در آنها و دريافت تفسير هوضوعي هدايت ،با تصليلي
هنطقي ،هباني هرتبط با اصل «اولويتدهي به حقيقت جويان» ،تصليل هيشود و آنگاه با نگاهي تصليلي در
روشهاي تبليغي و تربيدي توصيه شده درآيات و نيزسيره هعیوهان (ع) ،تالش هيشود روشهايي كه از اصل
هذكور بر هيآيد را هعرفي و تبيين كردخ در اندها هم هیاديق كاربست اين اصل از قرآن وسيره نقل
هيشودخالزم به ذكر است،در تمام پژوهش ،ترجمه آيات شريفه،ترجمه آقاي فوالدوند است
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فصل دوم :مفاهیم
درآمد
با در نظر گرفدن اين هوضوع كه عنوان پژوهش حاضر ،اولويتدهي به حقيقتجويان در فرآيند هدايت بر
هبناي قرآن كريم است ،هيبايست ،در ابددا به تبيين هفهوم حقيقت و حقيقتجويان پرداخده شود ،سپس
هفهوم لغوي و اصطالحي واژه هدايت و فرآيند هدايت بيان گرددخ در اداهه اصل اولويتدهي و ارتباطش با
هدايت نيز هطرح شودخ
 2-1مفهوم حقیقت
حقيقت يعني چيزي كه بطور قط و يقين ثابت باشد(دهخدا ،1341 ،ج  ،9هدخل حرف حاء)خ در تعريفي
ديگر؛حقيقت يعني راسدي ،درسدي و اصل هرچيزخ ( هعين ،1386 ،عميد ،1389 ،هدخل حرف حاء)خ
هعادل واژه حقيقت در عربي كلمه حق استخ راغب در هفردات ،كلمه حق را به هعني هطابقت و هماهنگي
دانسدهاست و بيان داشده كه پايه درب از اين جهتكه درپاشنه خودبهدرسدي هيچرخدو هيگردد هطابقت
داردخ(راغب اصفهاني1412 ،هخق)246 :خ در هفردات راغب ،براي حق وجوهي بيان شدهاست كه به شرح زير
است:
اول :حق به هعني ايجاد كننده چيزي است كه آن چيز را به سبب حكمدي كه اقدضاي آن را دارد ،ايجاد
نمودهاستخ خداوند هدعال نيز هرچيزي را در اين عالم به هقدضاي حكمدش خلق نمودهاستخ به همين دليل
يََّللاَِم ْوال ُه ُم ْ
َردُّواَ ِإل َّ
قَ﴾ 1كه خداي تعالي در اين آيه
اورا حق هيناهندخ هانند قول خداي هدعال درَ﴿َ:و ُ
َالح ِ
َالح ُّق َفماَذاَب ْعد ْ
ک ُم ْ
َّللاُ َربُّ ُ
هوالي حقيقي و بهحق استخ در اداهه هيفرهايد﴿ :فذ ِل ُک َُم َ َّ
ق َإِالَّ َالضَّال ُل َفأنَّيَ
َالح ِ

يََّللاَِم ْوال ُه ُم ْ
﴿َ 1هُنالِک َتَ ْبلُواَ ُک ُّل َن ْفس َماَأسْلف ْ
َردُّواَ ِإل َّ
ق َو َض َّل َع ْن ُه ْم َماَکانُواَي ْفت ُرونَ َ﴾آنجاست كه هر كسي آنچه را از پيش فرسداده است
ت َو ُ
َالح ِ
هي آزهايد  ،و به سوي خدا هوالي حقيقي خود بازگردانيده هي شوند  ،و آنچه به دروغ برهي ساخده اند از دسدشان به در هي رود« .يونس»30:
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صرفُونَ﴾َ 1در َاينجا خداوند حق ناهيده شدهاست ودر اداهه بيان شدهاست كه بعد از حق جز گمراهي
تُ ْ
چيزي نيستخ
دوم :حق به هعناي همان هوجودي است كه به هقدضاي حكمت ايجاد شدهاست ،پس فعل خداي تعالي ،همه
حق است؛ هرگ حق است و برانگيخدن نيز حقخ آيه  5سوره يونسُ ﴿َ2هوَالَّذيَجعلَال َّ
َضيا ًءَ
ش ْمس ِ
و ْ
َالقمر َنُورَا ً﴾ َتا َ﴿ماَخلق َّ
ق﴾ َبه آفرينش به حق خداونداشاره هيكندخ و آيه 53
ََّللاُ َذ ِلک َ ِإالَّ َ ِب ْالح َِ
سوره يونس﴿َ3وَيسْت ْنبِئُونکَأ َح ٌّق َ ُهو َقُ ْل َإيَو َربِيَ ِإنَّهَُلح ٌّق َ﴾ برحق بودن قياهت را بيان هيكندخ
َم ْنَربِکَ﴾ 4نمونههاي ديگري از اين آيات هسدندخ
َالح ََّ
آيات  ﴿146لي ْکت ُ ُمون َْ
ق ﴾و  147بقره ﴿ ْالح ُّق ِ

سوم :اعدقاد و باور داشدن درچيزي كه واقعيت آن چيز با حق هطابق استخ هثال هيگوييم :اعدقادش در
بهشت و دوزخ وپاداش و عذاب حق استخ چنانكه خداوند هدعال در آيه  213سوره
َمن ْ
يََّللاَُالَّذينَآمنُواَ ِلم ْ
﴿فهد َّ
ق﴾َ 5
َالح َِ
اَاختلفُواَفي ِه ِ

بقره هيفرهايد:

چهارم :حق يعني هر فعل ويا سخني كه در واق  ،آنگونه كه واجب است و در زهانيكه واجب است و به
هيزاني كه واجب است ،انجام گيردخ هثل اينكه هيگوييم كارتوحق است و سخنت همچنين حق استخ هانند
ت َک ِلمةَُر ِبک َ﴾« .يونس 6»33:و﴿ح َّق ْ
قول خداي هدعال در اين آياتخ َ﴿کَذ ِلک َحقَّ ْ
َمنِيَْل َْمَل َّن َجهنَّم َ﴾.
َالق ْو ُل ِ

َالح ُّق َفماَذاَب ْعد ْ
ک ُم ْ
ََّللاَُربُّ ُ
﴿ 1فذ ِل ُ
ک ُم َّ
قَإِالََّالضَّال ُلَفأنَّيَتُصْرفُونَ﴾ اين است خدا  ،پروردگار حقيقي شما  ،و بعد از حقيقت جز گمراهي چيست؟
َالح ِ
پس چگونه [ از حق ] بازگردانيده هي شويد؟«يونس»32:
نازل َلِت ْعل ُمواَعدد َالسِنين َو ْ
َضيا ًء َو ْ
ص ُل ْ
﴿ 2هُو َالَّذيَجعل َال َّ
َالحِ ساب َماَخلق َّ
ت َلِق ْوم َي ْعل ُمونَ﴾
َاْليا ِ
ق َيُف ِ
ش ْمس ِ
َالقمر َنُورا ًَو َقدَّرهَُم ِ
ََّللاَُذلِک َ ِإالَّ َ ِب ْالح ِ
خ اوست كسي كه خورشيد را روشنايي بخشيد و هاه را تابان كرد  ،و براي آن هنزلهايي هعين كرد تا شماره سالها و حساب را بدانيدخ خدا
اينها را جز به حقّ نيافريده استخ نشا نه ها [ ي خود ] را براي گروهي كه هي دانند به روشني بيان هي كند« .يونس»5 :
3

و ﴿و َيسْت ْن ِبئُونک َأ َح ٌّق َهُو َقُ ْل َإيَو َربِيَإِنَّهَُلح ٌّق َو َما َأ ْنت ُ ْم َبِ ُم ْع ِجزينَ ﴾خو از تو خبر هي گيرند« :آيا آن راست است؟» بگو« :آري! سوگند به
پروردگارم كه آن قطعاً راست است  ،و شما نمي توانيد [ خدا را ] درهانده كنيد .به اين وجه اشاره هيشودخ «يونس»53 :

4

َالکِتابَي ْع ِرفُونهَُکماَي ْع ِرفُونَأبْناء ُه ْمَوَإِ َّنَفريقاًَمِ ْن ُه ْمَلي ْکت ُ ُمون ْ
﴿الَّذينَآتَيْنا ُه ُم ْ
َالح َّقَوَ ُه ْمَي َْعل ُمونَ ﴾خ كساني كه به ايشان كداب [ آسماني ] داده ايم ،
همان گونه كه پسران خود را هي شناسند  ،او [ هصمد ] را هي شناسند و هسلم ًا گروهي از ايشان حقيقت را نهفده هي دارند  ،و خودشان [
کون َّن َمِ ن ْ
هم ] هي دانند«.بقرهْ ﴿ »146:الح ُّق َمِ ْن َر ِبک َفال َت ُ
َال ُم ْمترينَ﴾ َ .حق از جانب پروردگار توستخ پس هبادا از ترديدكنندگان
باشي«.بقره»147:

ََّللاَُال َّن ِب ِيينَ ُمبشِرينَوَ ُم ْنذِرينَوَأ ْنزلَمع ُه ُم ْ
اَاختلفُواَفيهَِوَم ْ
اسَفيم ْ
قَلِيحْ ُ
اسَأ ُ َّمةًَواحِ دة ًَفبعث َّ
اَاختلفَفيهَِ ِإالََّالَّذينَ
کمَبيْنَالنَّ ِ
﴿ 5کانَالنَّ ُ
َالکِتابَ ِب ْالحَ ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
ً
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
ناتُ
صراطَ ُمسْتَقيمَ﴾خ هردم  ،اهّدي
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ء
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ه
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ُ
ُ ْ
ِ
ُْ
ُُ ِ
ُ ِ
يگانه بودند پس خداوند پياهبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت  ،و با آنان  ،كداب [ خود ] را بصق فرو فرسداد  ،تا هيان هردم در آنچه با هم
اخدالف داشدند داوري كندخ و جز كساني كه [ كداب ] به آنان داده شد -پس از آنكه داليل روشن براي آنان آهد -به خاطر سدم [ و حسدي ] كه
هيانشان بود  [ ،هيچ كس ] در آن اخدالف نكردخ پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند  ،به توفيق خويش  ،به حقيقت آنچه كه در آن اخدالف
داشدند  ،هدايت كردخ و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت هي كند«.بقره»213 :
ت َکلِمةَُر ِبک َعل َّ
﴿ 6کذلِک َح َّق ْ
يَالذين َفسقُواَأنَّ ُه ْم َالَيُؤْ مِ نُونَ﴾ َ.اين گونه سخن پروردگارت بر كساني كه نافرهاني كردند به حقيقت پيوست  [ ،چرا ]
كه آنان ايمان نمي آورند« .يونس»33:

8
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

«سجده 1»13:اها در آيه  71سوره هؤهنون﴿و َل ِو َاتَّبع ْ
َالح ُّق َأ ْهواء ُه ْم َ﴾ ،2صصيح است كه هراد از حق خداي
هدعال باشد و نيز همكن است حكمي باشد كه بنا بر اقدضاي حكمت است و آن همان حق است كه در آيه
آهدهاستخ(راغب اصفهاني1374،هخش 520-518/1 :وهمان1412 :هخق)246 :
از جم بندي توضيصات راغب در هورد كلمه حق هيتوان گفت :حق يعني -1:ايجادكننده شيء به هقدضاي
حكمدشخ  -2هوجودي كه به هقدضاي حكمدش ايجاد شدهاستخ  -3اعدقاد به چيزي كه حق استخ  -4هر
فعل يا سخني كه بهجا ،بههوق و درست انجام گيرد نيز حق استخ شايد بدوان گفت :هوارد ذكرشده با توجه
به آيات هربوطه در هر وجه از وجوه چهارگانه راغب از تعريف حق ،به خالق هسدي يعني خداي ههربان
برهيگرددخ او كه ذاتش و فعلش ،همه حق است و هرچه غير اوست غير حق استخ حال هيتوان به هفهوم
واقعي حق و حقيقت و حقيقتجويان پي بردخ در بخش بعد به بيان هفهوم حقيقتجويان خواهيم پرداختخ
 2-2حقیقت جویان
حقيقت جو يعني كسي كه در پي كشف حقيقت است (،عميد ،1389 ،هدخل حرف حاء) جوياي حقيقتخ (
عميد ، 1389 ،دهخدا ،ج ،10هدخل حرف حاء) و اها در پژوهش حاضر هيتوان گفت :حقيقتجويان واقعي
كساني هسدند كه با عالقه و هيل دروني در پي كشف حقيقدندخ يعني به دنبال كسب رضايت الهي هسدندخ
همانطور كه در بيان هسأله ذكر شد ،افرادي هسدند كه به نداي دروني خوديعني نداي فطرتشان پاسخ هثبت
هيدهند(تقواي فطري) و در هرحله بعد دسدورات خداوند و پياهبرش را تیديق هيكنند و به آنها عمل هي-
كنند(تقواي شرعي) و باالخره در هرحله بعدي هشمول هدايت خاص خداوند(هدايت توفيقي يا پاداشي)
خواهند شدخ در واق آنها به دنبال كشف حقيقت كه همان رضاي الهي است ،تمام توان خود را به كار هي-
گيرند و با عالقه و اشدياق و براي حفظ دينشان قدم برهيدارندخ خداوند در برخي از آيات قرآن كريم به
افرادي اشاره هيكند كه به خاطر رسيدن به حقيقت و حفظ دين و آيين الهي تمام توان خودرا به كار گرفده-
زيز ْ
هاج ٌرَإِليَربِيَإِنَّهَُ ُهو ْ
اندخ هانند حضرت ابراهيم(ع) ﴿فآمنَلهَُلُو ٌ
َالع ُ
َالحکي َُم﴾ 3.و حضرت
طَوَقالَإِنِيَ ُم ِ
يَال ُمحْ سِنينَ.و َدخل ْ
شدَّهُ َو َاسْتوي َآتيْناهُ َ ُح ْکما ًَو َ ِع ْلما ًَو َکذ ِلک َنجْ ِز ْ
هوسي(ع) ﴿و َل َّماَبلغ َأَ ُ
َالمدينة َعليَ

َهذاَم ْنَعد ُِوهَِفاسْتغاثهَُالَّ
ذيَم ْنَشيع ِت ِهَعليَ
َهذاَم ْنَشيع ِت ِهَو
َِ
الن
ِ
ِ
حينَغ ْفلة ِ
َم ْنَأ ْه ِلهاَفوجدَفيهاَر ُجلي ِْنَي ْقت ِت ِ
ِ
الَّ
َّ
َهذاَم ْن َعم ِل َال َّ
ب َإِنِيَ
ض ٌّل َ ُم ٌَ
ذيَم ْن َعد ُِوهَِفوکزهُ َ ُموسي َفقضي َعل ْي ِه َقال
ِ
ِ
بين َ.قال َر ِ
ْطان َإِنهَُعد ٌُّو َ ُم ِ
شي ِ
َالق ْو ُلَمِ نِيَْل ْمَل َّنَجهنَّمَمِ ن ْ
﴿ 1وَل ْوَ ِشئْناَْلتيْناَ ُک َّلَن ْفسَهُداهاَوَلک ِْنَح َّق ْ
اسَأجْ معينَ ﴾خ و اگر هي خواسديم  ،حدماً به هر كسي [ از روي
َال ِجنَّةَِوَالنََّ ِ
جبر ] هدايدش را هي داديم  ،ليكن سخن هن هصقّق گرديده كه« :هر آينه جهنّم را از همه جنّيان و آدهيان خواهم آكندخ «سجده»13:
﴿ 2وَل ِوَاتَّبع ْ
سماواتُ َو ْ
ضَوَم ْنَفي ِه َّنَب ْلَأتيْنا ُه ْمَ ِب ِذ ْک ِر ِه ْمَف ُه ْمَع ْنَ ِذ ْک ِر ِه ْمَ ُم ْع ِرضُونَ﴾خو اگر حق از هوسهاي آنها پيروي
تَال ََّ
َالح ُّقَأ ْهواء ُه ْمَلفسد ِ
َاْل ْر ُ
هي كرد  ،قطعاً آسمانها و زهين و هر كه در آنهاست تباه هي شدخ [ نه! ] بلكه يادناهه شان را به آنان داده ايم  ،ولي آنها از [ پيروي ] يادناهه خود
رويگردانند«.هؤهنون»71:

 3پس لوط به او ايمان آورد و [ ابراهيم ] گفت« :هن به سوي پروردگار خود روي هي آورم  ،كه اوست ارجمند حكيمخ»«عنكبوت»26:
9
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ظل ْمتُ َن ْفسي َفا ْغ ِف ْر َلي َفغفر َلهُ َ ِإنَّهُ َ ُهو ْ
ي َفل ْن َأ ُکون َظهيراًَ
ور َّ
َالرحي َُم َ.قال َر ِ
َالغفُ ُ
ب َ ِبما َأ ْنع ْمت َعل َّ
سولَ
َالر ُ
ِل ْل ُمجْ ِرمينَ﴾ 1.با هجرت از شهر و ديار خود و حضرت علي(ع) ﴿يا َأيُّها َالَّذين َآمنُوا َ ِإذا َناج ْيت ُ ُم َّ
يَنجْ وا ُک ْمَصدقةًَذ ِلکَخي ٌْرَل ُک ْمَوَأ ْ
طه ُرَفإ ِ ْنَل ْمَت ِجدُواَفإ ِ َّن َّ
ورَرحي ٌَم﴾ .2با هزينه كردن
ََّللاَغفُ ٌ
فق ِد ُمواَبيْنَيد ْ
در راه فراگيري دسدورات پياهبر اكرم(ص) ،همچنين شخص پياهبر(ص) كه به خاطر حفظ آيات الهي و
هدايت انسانها خودرا به زحمت زيادي هيانداختخ به اين هوارد و همچنين ساير افراد يا گروههاي حقيقت-
جو ،به طور هفیل در فیل چهارم؛ قسمت هیاديق پرداخدهشدهاستخ
درآهد
نظر به اينكه پژوهش حاضر به اصل اولويتدهي به حقيقتجويان در فرآيند هدايت هيپردازد ،ضروري
است كه در ابدداي اهر ،هفهوم لغوي و اصطالحي واژه هدايت تبيين شودخ
 2-3مفهوم لغوی هدایت
هدايت از ريشه هدي در دو هعنا به كار هي رود:
1خ هدايت با لطف و ههرباني :اين هعنا در ثالثي هجرد كاربرد داردهثل «هديت إلي البيت» :به خانه راهنمايي
شدم ،ناگفده نماند كه اين واژه گاه به هعناي هدضاد با هعناي اول نيز به كار هي رود هثال در آيه ﴿ َفا ْهد ُوهُ ْمَ
راط ْ
حيمَ﴾(صافات 3)23 :اين واژه به هعناي ضد هدايت و ضد راهنمايي به كار رفده است تا اوج
َالج َِ
ص ِ
ِإليَ ِ
حقارت جهنميان را نشان دهدخ خ(راغب اصفهاني 1412 ،هخ ق، 835 :هیطفوي  1368 ،هخ ش)140/4:
2خ هديه دادن :اين هعنا در باب إفعال به كار برده هيشود هثل« :أهديت الهديه» :هديه دادمخ (فراهيدي
1409،هخق ،77/4:ابن فارس 1404،هخ ق ، 42/6:راغب اصفهاني1412،هخق ، 835 :طريصي1375،هخش)471/1:

1

َچون به رشد و كمال خويش رسيد  ،به او حكمت و دانش عطا كرديم  ،و نيكوكاران را چنين پاداش هي دهيمخَو داخل شهر شد بي آنكه هردهش

هدوجّه باشندخ پس دو هرد را با هم در زدوخورد يافت :يكي  ،از پيروان او و ديگري از دشمنانش [ بود ] خ آن كس كه از پيروانش بود  ،بر ضدّ كسي كه
دشمن وي بود  ،از او ياري خواستخ پس هوسي هشدي بدو زد و او را كشتخ گفت« :اين كار شيطان است  ،چرا كه او دشمني گمراه كننده [ و ] آشكار
استخ»ََگفت« :پروردگارا  ،هن بر خويشدن سدم كردم  ،هرا ببخشخ» پس خدا از او درگذشت كه وي آهرزنده ههربان استخََ[ هوسي ] گفت:
« پروردگارا به [ پاس ] نعمدي كه بر هن ارزاني داشدي هرگز پشديبان هجرهان نخواهم بودخ»َ«قیص»17-14 :
 َ2اي كساني كه ايمان آورده ايد  ،هر گاه با پياهبر [ خدا ] گفدگوي هصرهانه هي كنيد  ،پيش از گفدگوي هصرهانه خود صدقه اي تقديم بداريدخ اين [ كار
] براي شما بهدر و پاكيزه تر است و اگر چيزي نيافديد بدانيد كه خدا آهرزنده ههربان است«.هجادله»12 :

صراطِ ْ
ُون َّ
حيم﴾ .گرد آوريد و به سوي راه جهنّم رهبري شان كنيدخ« صافات»23 :
َالج َِ
ََّللاَِفا ْهدُو ُه ْمَإِليَ ِ
﴿ 3مِ ْنَد ِ
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در توجيه هعاني گوناگون هدايت  ،برخي از دانشوران لغت  ،براي هدايت هراتبي را بر شمرده اند،اين هراتب
 ،هعاني گوناگون هدايت را تبيين و توجيه هي كند و هر هعنا را به هرتبه اي خاص از هدايت نسبت هي دهد
خ(راغب اصفهاني1412 ،هخ ق 835 :و ) 836خ البده الزم به ذكر است كه در بيان هراتب هدايت ،به هر دو
هفهوم نسبي و اساسي واژه هدايت اشاره شدهاستخ
اين هراتب عبارتند از:اول :هدايت عموهي (هدايت تكويني) :هدايدي كه عموهي است و به هقدضاي آفرينش
يءَخ ْلقهََُث ُ َّمَهديَ﴾ (طه 1)50 /؛
هر هوجودي است چنانكه خداي هدعال فرهود ﴿ :قالَربُّناَالَّذيَأعْطيَ ُک َّلَش َْ
( هیطفوي 1368 ،هخ ش)250-249/11:
دوم :هدايت تشريعي :هدايدي كه براي هردم بر حسب نياز آنها با فرسدادن پياهبران و (نزول) قرآن يا
كدابهاي آسماني ديگر قرار داده و هقیود خداوند هدعال در آيه ﴿ :و َجع ْلنا ُه ْم َأئِ َّمةً َي ْهدُون َبِأ ْم ِرنا ﴾ (أنبياءَ:
2)73خ قرار داديم از خودشان اهاهاني را كه به اهر ها هدايت كنندخ همين هدايت تشريعي است؛ ( هیطفوي ،
 1368هخ ش)250-249/11:
سوم :هدايت توفيقي :هدايدي كه آن توفيقي است كه اخدیاص دارد به كسي كه خودش هدايت يافده استخ
يَ
خودش در هسير هدايت است و زهينه اش را دارد؛ هانند قول خداوند هدعال﴿ :و َالَّذين َا ْهتد ْواَزاد ُه ْم َ ُهد ًَ

ت َي ْهدي ِه ْم َربُّ ُه ْم َ ِبإيما ِن ِه َْم﴾ (يونس 4)9 :و﴿و َيزيد َّ
ََُّللاُ َالَّذينَ
صا ِلحا ِ
﴾(هصمد3)17:و ﴿ ِإ َّن َالَّذين َآمنُواَو َع ِملُواَال َّ
ي َ﴾ َ(هريم 5)76 :خ( هیطفوي 1368،هخ ش )93/6:تركيب و ساخدار آيه﴿ ِإ َّن َالَّذين َآمنُواَو َع ِملُواَ
ا ْهتدَ ْواَ ُهد ً
تَي ْهدي ِه ْمَربُّ ُه ْمَ ِبإيمانِ ِه َْم﴾ (يونس ،)9 /نشان هيدهد كه هدايت توفيقي هدأخر از ايمان و عمل صالح
صا ِلحا ِ
ال َّ
است و تنها شاهل كساني هيشود كه هدايت تكويني را با پذيرش هدايت تشريعي فعال و شكوفا كردند و با
انجام عمل صالح شايسدگي اسدفاده از هدايت توفيقي را به دست آوردندخ از همين رو خداي هدعال در قرآن،
هدايت توفيقي را هنصیر در هدقين اعالم هيكند كه با تثبيت ايمان و انجام عمل صالح ،شايسدگي اسدفاده از

 1گفت« :پروردگار ها كسي است كه هر چيزي را خلقدي كه درخور اوست داده  ،سپس آن را هدايت فرهوده است«.طه»50:

َ ﴿2و َجع ْلنا ُه ْم َأئِ َّمةًَي ْهدُون َبِأ ْم ِرناَو َأ ْوحيْناَإِل ْي ِه ْم َفِ ْعل ْ
َالزکاةِ َو َکانُواَلناَعابِدينَ﴾ .و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به
صالةِ َو َإيتاء ََّ
َالخيْرا ِ
ت َو َإِقام َال َّ
فرهان ها هدايت هي كردند  ،و به ايشان انجام دادن كارهاي نيك و برپاداشدن نماز و دادن زكات را وحي كرديم و آنان پرسدنده ها بودند«.انبياء»73:
﴿ 3و َّ
يَوَآتا ُه ْمَت ْقوا ُه َْم﴾ و [ لي ] آنان كه به هدايت گراييدند [ خدا ] آنان را هر چه بيشدر هدايت بخشيد و [ توفيق ] پرهيزگاري
َالذينَا ْهتد ْواَزاد ُه ْمَهُد ً
شان داد«.هصمد»17:
ُ
ْ
عيم﴾ .كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسده كرده
تَالنَّ َِ
﴿ 4إِ ََّ
هارَفيَجنَّا ِ
صالِحا ِ
نَالَّذينَآمنُواَوَعمِ لواَال َّ
تَي ْهدي ِه ْمَربُّ ُه ْمَبِإيمانِ ِه ْمَتجْ ريَمِ ْنَتحْ تِ ِه ُمَاْل ْن ُ

اند  ،پروردگارشان به پاس ايمانشان آنان را هدايت هي كند به باغهاي [ پُر ناز و ] نعمت  ،كه از زير [ پاي ] آنان نهرها روان خواهد بود [ در خواهند
آهد ] خ«يونس»9 :
5

ي َو ْ
﴿و َيزيد َّ
صا ِلحاتُ َخي ٌْر َ ِع ْند َر ِبک َثوابا ًَو َخي ٌْر َمردًّا﴾ َ« هريم»76:خ و خداوند كساني را كه هدايت يافده اند بر
َالبا ِقياتُ َال َّ
ََُّللاُ َالَّذين َا ْهتد ْواَهُد ً

هدايدشان هي افزايد  ،و نيكيهاي هاندگار  ،نزد پروردگارت از حيث پاداش بهدر و خوش فرجام تر استَ .
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هدايت خاص را پيدا كرده اندخ الزم به ذكر است كه تقوي و پرهيز از خدا ،هسدلزم ايمان و عمل صالح است
و درنديجه ايمان و عمل صالح است كه شخص هدقي از هدايت خاص خداوند بهره هند هيشودخ

1

چهارم :هراتب پيشين هدايت ،در دنيا واق هي شد؛ اها برخي از هراتب هدايت در خارج از دنيا اتفاق هي
صَِل ُحَ
افدد؛ هثال هدايت به سوي بهشت ،هرتبه اي از هدايت است كه در آخرت واق هي شودخ ﴿سي ْهدي ِه ْمَوَيُ ْ
بال ُه َْم﴾ (هصمد :2)5:در هجم البيان چنين آهده كه :كلمه (بال) به هعناي حال و شأن است و بال به هعناي
قلب نيز هي آيد ،عالهه در الميزان آورده كه :هعناي آيه اين است كه :خداوند با عفو و هغفرت خود ،پرده اي
بر روي گناهانشان هي كشدو هم در دنيا و هم در آخرت دلهايشان را اصالح هيكند خخخدر اداهه اشاره به اين
هطلب هيكند كه :كسي كه در دنيا طبق فطرت الهي خويش قدم بردارد طبيعدا در آخرت هم سعادتمند هي
شود همچنانكه قرآن كريم نيز فرهوده است﴿ :و َْالعاقِب َةُ َ ِللت َّ ْقوي﴾ َ«طهَ ،»132:درجايي ديگر َ﴿ َ
َم ْن َ ِغل َ﴾ َتا ﴿ َ ْالح ْمد ِ َّ
ََُّللِ َالَّذيَهداناَ ِلهذا﴾ َ(أعراف 3)43 :ضمير «هذا» به بهشت اشاره داردو
ُور ِه ْم ِ
في َ ُ
صد ِ
بهشديان از خداي هدعال قدرداني هي كنندكه آن ها را به سوي بهشت هدايت و راهنمايي كرده است)
خ(راغب اصفهاني1412،هخ ق 835 :و ) 836خ
اين چهارگونه هدايت به ترتيبي كه گفده شد هر كدام زهينه ساز ديگري استخ پس اگر كسي هدايت اول
يعني تكويني را نداشده باشد هدايت دوم را كسب نميكندو تكليف براي او صصيح نيست؛ و كسي كه به
هدايت دوم نرسد به هدايت سوم (توفيقي) و چهارم نمي رسد؛ و كسي كه هدايت چهارم را به دست آورد
پس حاصل شده براي او سه هدايت قبلي( ،كسي كه به هدايت توفيقي و تكميلي رسيده باشد دو هدايت
قبلي را به دست آورده)خ سپس عكس اين هم وجود داردخ
انسان نميتواند كسي را هدايت كند (يعني به هدايت توفيقي ونديجه برساند)خ هگر با دعوت او به هدايت
شدن و شناساندن راه ها ،غير از ساير انواع هدايدهاخ در اين هورد خداي تعالي به پياهبر (ص) هيفرهايدَ﴿ :وَ

يََّللاِ َهُو ْ
َ ﴿َ 1مث ُل َا ْلجنَّ ِة َالَّتي َ ُوعِد ْ
َّ
َال ُهدي﴾َ،
ن َربِ ِه َْم ﴾َ«البقرةَ ﴿َ ،»5 :قُ ْل َإِ َّن َهُد
ي َمِ َْ
ي َل ِْل ُمتَّقينَ ﴾ «بقره﴿َ ،»2 :أُولئِک َعلي َهُد ً
َال ُمتَّقُونَ﴾ « هصمد﴿،»15 :هُد ً
يَوَم ْوعِظةٌََِل ْل ُمتَّقينََ﴾َ«آل عمران»138:
«األنعام﴿،»71 :وَهُد ً
ص ِل ُحَبال ُه َْمَ﴾ َ.به زودي آنان را راه هي نمايد و حالشان را نيكو هي گرداند« .هصمد»5:
﴿ 2سي ْهدي ِه ْمَوَيُ ْ
هارَوَقالُ ْ
ُور ِه ْمَمِ ْنَغِلَتجْ ريَمِ ْنَتحْ تِ ِه ُم ْ
اََّللاَُلقدَْجاء ْ
ََُّللَِالَّذيَهداناَلِهذاَوَماَ ُکنَّاَلِن َْهتدِيَل ْوَالَأ ْنَهدان َّ
واَالح ْمد ِ َّ
سلَُربِناَ
َر ُ
﴿ 3وَنزعْناَماَفيَ ُ
ت ُ
َاْل ْن ُ
صد ِ
ُ
ک ُم ْ
قَوَنُو َدُواَأ ْنَت ِْل ُ
ورثْت ُ ُموهاَبِماَ ُک ْنت ُ ْمَت ْعملُونَ﴾ .و هر گونه كينه اي را از سينه هايشان هي زداييمخ از زير [ قیرهاي ] شان نهرها جاري است
َالجنَّةَُأ ِ
بِ ْالح ِ
 ،و هي گويند « :سدايش خدايي را كه ها را بدين [ راه ] هدايت نمود  ،و اگر خدا ها را رهبري نمي كرد ها خود هدايت نمي يافديمخ در حقيقت ،
فرسدادگانِ پروردگارِ ها حق را آوردندخ» و به آنان ندا داده هي شود كه اين همان بهشدي است كه آن را به [ پاداش ] آنچه انجام هي داديد هيراث يافده
ايدخ «أعراف»43 :
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صراطَ ُمسْتقيمَ﴾ (شورىَ﴿َ ،1 )52 :ي ْهدُونَبِأ ْم ِرناَ﴾ (سجده﴿َ،2)24:وَ ِل ُک ِلَق ْومَهادَ ﴾ (رعد:
إِنَّکَلت ْهديَإِليَ ِ
 ،3)7يعني دعوت كننده به هدايت؛ و در هورد ساير هدايدها خداي تعالي هيفرهايدَ ﴿َ :إِنَّک َالَت ْهدي َم ْنَ
أحْ ببْتَ﴾ََ(قیص ،4)56:قابل توجه اين كه هدايت تنها كار خداي هدعال است و انسان براي هدايت ديگران
تنها هيتواند آنها را به هدايت شدن دعوت كند و راههاي هدايت را به آنها هعرفي كندخ چنانچه درآيات ﴿َ
صراط َ ُمسْتقيمَ َ﴾ َ(شوريَ ﴿ ،)52:ي ْهدُون َ ِبأ ْم ِرنا َ﴾ (سجده﴿ ،)24 :و َ ِل ُک ِل َق ْوم َهادَ ﴾
و َ ِإنَّک َلت ْهدي ََِإلي َ ِ
(رعد)7:؛ هدايت به هعناي دعوت به هدايت به كار رفده وگرنه آيه﴿ َ ِإنَّک َالَت ْهديَم ْن َأحْ ببْتَ﴾َ(قیص:
 ،)56به روشني تبيين هيكند كه پياهبر نميتواند ديگران را هدايت كندو تنها آن ها را به هدايت شدن دعوت
هيكندخ
نديجه :اينكه هدايت تكويني و هدايت توفيقي و هدايت در آخرت از عهده پياهبران خارج است و آنها فقط
عهده دار هدايت تشريعي هسدند كه همان دعوت هردم به هدايت و نشان دادن راههاي هدايت استخ اين
چهار نوع هدايت را هيتوان در دودسده هدايت عام و خاص نيز دسده بندي كردخ بدين ترتيب كه هدايت
اول همان هدايت عام است و هدايت هاي دوم ،سوم و چهارم در دسده هدايت خاص قرار هي گيرندخ از
هرتبه بندي انواع هدايت برهي آيد كه همه هراتب هدايت هدوقف بر هدايت پياهبران و اولياء الهي است؛ زيرا
اين پياهبران و ائمه هسدند كه با ابالغ كالم الهي يعني همان هدايت تشريعي  ،هدايت فطري و تكويني را
شكوفا و زنده هي كنند و تنها با پذيرش دعوت پياهبران است كه انسان از هدايت توفيقي و سپس هدايت
اخروي بهره هند هيشودخ درست است كه اصل هدايت از طرف خداست اها پياهبران و ائمه هقدهات
پذيرش هدايت توسط بندگان خدا را با رساندن پيام الهي به آنان و انذار و تبشير ،فراهم هي كنندخ حال اين
بسدگي به اين دارد كه چه كسي و به چه هيزان به دنبال كسب رضاي الهي هي باشد و چقدر خواهان هدايت
شدن توسط خداي ههربان استخ

َروحا ًَمِ ْن َأ ْم ِرناَماَ ُک ْنت َتدْريَم ْ
اَالکِتابُ َو َال ْ
َاْليمانُ َو َلک ِْن َجع ْلناهَُنُورَا ًَن ْهديَبِهَِم ْن َنشا ُء َمِ ْن َعِبادِناَو َإِ َّنک َلت ْهديَ ِإليَ
﴿ 1و َکذلِک َأ ْوحيْناَ ِإليْک ُ
صراط َ ُمسْتقيمَ﴾َ.و همين گونه  ،روحي از اهر خودهان به سوي تو وحي كرديمخ تو نمي دانسدي كداب چيست و نه ايمان [ كدام است؟ ] ولي آن را
ِ
نوري گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه هي نماييم  ،و به راسدي كه تو به خوبي به راه راست هدايت هي كني.
«شوري»52:
 ﴿2وَجع ْلناَمِ ْن ُه ْمَأئِ َّمةًَي ْهدُونَبِأ ْم ِرناَل َّماَصب ُرواَوَکانُواَبِآياتِناَيُو ِقنُونَ ﴾خ و چون شكيبايي كردند و به آيات ها يقين داشدند  ،برخي از آنان را پيشواياني
قرار داديم كه به فرهان ها [ هردم را ] هدايت هي كردند« .سجده»24:
﴿َ3وَيقُول َّ
َُالذينَکف ُرواَل ْوَالَأ ُ ْن ِزلَعل ْيهَِآيةٌَمِ ْنَربِهَإِنَّماَأ ْنتَ ُم ْنذ ٌِرَوَ ِل ُ
ک ِلَق ْومَهادَ﴾ .و آنان كه كافر شده اند هي گويند« :چرا نشانه اي آشكار از طرف
پروردگارش بر او نازل نشده است؟» [ اي پياهبر  ] ،تو فقط هشداردهنده اي  ،و براي هر قوهي رهبري است« .رعد»7:
ِ ﴿4إ َّنکَالَت ْهديَم ْنَأحْ ببْتَوَلک َِّن َّ
ََّللاَي ْهديَم ْنَيشا ُءَوَهُوَأعْل ُمَ ِب ْال ُم ْهتدينَ﴾خ در حقيقت  ،تو هر كه را دوست داري نمي تواني راهنمايي كني  ،ليكن
خداست كه هر كه را بخواهد راهنمايي هي كند  ،و او به راه يافدگان داناتر استخ« قیصَ »56:
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

