نظام هدایت و شاخصههای آن در قرآن کریم
ا براهیم عبدی 8

چکیده
هدایت ،برترین وظیفۀ حجج الهی علیهم السّالم است .همۀ گفتارها و رفتارهای ایشان ذیل مفهوم
هدایت انسان جای میگیرد .نادیده انگاری این تکلیف در تحلیل رفتار حجّت های الهی ،تحلیلگر را
دچار سردرگمی می کند .قرآن کریم راه هدایت را تبیین کرده و میتوان با کنارهمقراردادن آیات
دانش اه و آموزه اهی

کریمه ،فرایندی را برای آن تصویر کرد .این نوشتار بر آن است تا نظاموارۀ هدایت را در قرآن کریم
به تصویر بکشد .از این رو شاخصههای هفتگانه ای برگرفته از  315آیه ،طرّاحی کرده است .در

قرآن و حدیث

بررسی مشتقات «هدایت» مباحث ادبی ،تفسیری و اصولی مطرح شده و واژگان همنشین مورد توجّه
قرار میگیرد.
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واژگان کلیدی
خدامحوری ،رشد انسان ،امامت و هدایت ،کالم نقلی ،تفسیر موضوعی

پیشگفتار
آیا هدایت ،مفهومی ساده است و یا چرخه ای چند مرحله ای؟ این پرسشی است که نوشتار کنونی،
پاسخ آن را دنبال میکند .با پاسخدادن به این پرسش ،تکلیف بشر در عصر غیبت امام علیه السّالم
روشن میشود .او میتواند با مهندسی روش پیامبران و امامان علیهم السّالم  ،مسیر خواستهشدۀ آنها
 .8دانش پژوه سطح چهار حو زۀ علمیۀ قم.
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را در زمان و مکان عدم حضور ایشان ،دنبال کند .مراجعه به آیات کریمه نشان میدهد که هدایت
بهعنوان اصلی ترین وظیفۀ صاحبان جایگاه رسالت و امامت ،دارای ساختاری نظاممند بوده و با
شبکه ای از مفاهیم ،مرتبط است .تحلیل تکواژگانی این مفهوم ،معنای کاملی را به دست نمیدهد.
بنابراین سعی شده تا پس از رجوعِ به قرآن ،بهره گیری از آرای برخی مفسّران شاخص فریقین و
محور قراردادنِ مباحث ادبی ،تفسیری و معناشناسی 1واژگان ،کلیدواژۀ هدایت و واژگانِ همنشین  3آن
در قرآن کریم بررسی شود .نتیجۀ این کاوش ،ارائۀ مفهوم «نظام هدایت» و تبیین «شاخصه»های
آن است .به همین منظور ابتدا با توجه به ساختارِ شبکه ای  1هدایت در قرآن« ،نظام هدایت» تعریف
شده و سپس شاخصه های آن تبیین می شود .پیشتر مقاله ای با عنوان «گونهشناسی

هدایت در قرآن» 9

توسّط آیت اهلل ری شهری نگاشته شده که تنها به گونه های هدایت در قرآن پرداخته و رویکرد
نظامسازی ندارد.
«نظام» بهمعنای پیوستگی و کنارِ همنشینی است 2 .این واژه به معنای «مالک هر چیزی»  1و
نیز نخ تسبیح که دانه های مروارید را به نظم درآورده ،آمده است؛  1بنابراین بهمعنی نوعی چینش
خاص هم کاربرد دارد .در تعریف اصطالحی نظام ،آرای گوناگون به چند نکته اشاره دارند :مجموعه ای
از اجزای مختلف ،وجود روابط بین اجزا ،وجود هدف یکسان و هماهنگی بین اجزا برای نیل به هدف ،
مجموعه ای است منسجم که به سوی هدف یکسان حرکت میکند.

 .1معناشناسی یعنی مطالعۀ علمی معنا( .ن .ک :درآمدی بر معنا شناسی ؛ معناشناسی شناختی قرآن).
 .3همنشینی  ،رابطه ای است میان واژگانی که در جمله  ،کنار هم به کار می روند .هماهنگی ار زش زبانی این واژگان  ،موجب میشود
که واژگان همنشین امکان کاربری جایگزین داشته باشند( .ن .ک :پایان نامۀ روش شناسی تفسیر قرآن به قرآن روایی با تأکید بر
روایات نورالثّقلین).
 .1شبکۀ ارتباطی یا وحدت شبکه ای « :ک لّ قرآن  ،متنی یک پارچه و مانند شبکه ای بههم پیوسته است .در قرآن ارتباط آیات با مسائل
صدر اسالم  ،مانع ا ز پیوستگی آیات و وحدت آنها نبود ه و ک لّ قرآن شبکه ای واحد است .به رغم اینکه آیات قرآن ا ز هم جدا بوده
و بهصورت پراکنده نا زل شده اند  ،این آیات در داللت به هم پیوسته بوده  ،داللت یک آیه با توجّه به دیگر آیات این شبکۀ گسترده
شکل میگیرد .هر آیه هرچند در ظاهر با هر آیۀ دیگری ارتباط نمییابد  ،امّا در نظر دقیق  ،احتمال ارتباط آن با آیۀ دیگری وجود
دارد ».بیولوژی نص  ،ص.828
 .9مج لّۀ علوم حدیث  ،ش ، 21تابستان8358ش.
 .2معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 9ص .113
 .1المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 81ص.31
 .1معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 9ص .113
 .5ن .ک :بررسی نظام تربیتی صحیفۀ سجّادیه  ،ص 88؛ رهیافتی قرآنی به نظریۀ نظام احسن  ،ص 1؛ نظامهای اقتصادی  ،ص 1؛
نظام اقتصادی اسالم  ،ص 89؛ نظام اقتصادی علوی  ،ص.11
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نکاتی است که مصطلح نظام در رشته های مختلف ،در بر دارد 5 .در این نوشتار  ،منظور ا ز نظام ،

هدایت با هر دو شکل «هِدایة» و «هُدی'» اسم و مصدر از ریشۀ «ه د ی»  ،فعل ماضی «هَدی'»
و مضارع «یَهدی» است .دانشیان لغت  81آن را ضدّ ضاللت (گمراهی) گرفته و گفته اند :در معنای
«هدایت» چه متعدّی بنفسه و چه با « الی» و «الم» تفاوتی نیست .ابنفارس  88برای این ریشه دو
معنا ذکر کرده؛ یکی «پیش افتادن برای ارشاد» و دیگری «پیشکشدادن» .جوهری این واژه را به
«رشاد» و «راهنمایی» معنا نموده است 81 .در عین حال  ،فراهیدی  83معنای این واژه را مطلقِ « ابتدای
هر چیز» میداند .بهعنوان نمونه فراهیدی گفته که به «راهنما» « ،هادی» می گویند؛ زیرا جلودارِ یک
گروه شده است .روشن است که فراهیدی ،گوهر معنایی این واژه را «پیش افتادن» میداند .امّا برخی
از دانشیان لغت  81بر این باورند که معنای «تقدّم» به صورت مجاز در بین کاربری های این واژه راه
یافته است .به هر روی از بیان بسیاری از دانشمندان لغت  89چنین برمی آید که گوهر معنایی هدایت،
همان «پیش افتادن برای راهنمایی» است و این ریشه ،از «تقدّم» تا «تقدیم» دارای گستردگی
معنایی است.
کاربری های دیگر این واژه عبارت است از :شناختن ،جهت ،سیره و روش ،اسیر ،عروس ،حیوان،
دانش اه و آموزه اهی

نوک پیکان ،فرد کم حافظه ،صخره ی مرتفع ،عصا ،ابزار ،طاعت ،ورع 82 .این نوشتار بین معانی ریشۀ
«هـ .د .ی»  ،تنها به «راهنمایی» پرداخته و دیگر معانی را مدّ نظر ندارد.

قرآن و حدیث

شاخصه یعنی ویژگی جداکننده ای که موجب شناسایی آسان یک چیز از دیگر نمونههای همانند
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گردد .برای یافتن شاخصه های نظام هدایت در قرآن ،یکی از پرکاربردترین واژه های قرآن بررسی
شده است .این فراوانی هم میتواند نیا زِ ساختِ جهان بینیِ هدایت را از نگاه قرآن برطرف سازد و هم
به اهمیت مسالۀ هدایت اشاره داشته باشد .در ادامه ،شاخصه های نظام هدایت ،برگرفته از آیات قرآن
کریم ،ارائه میشود.

 .81ن .ک :العین  ،ج ، 1ص 11؛ معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 2ص 11؛ تهذیب ال لّغة  ،ج ، 2ص 118؛ المحكم و المحیط االعظم  ،ج، 1
ص 311؛ اساس البالغة  ،ص 251؛ لسان العرب  ،ج ، 89ص.391
 .88معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 2ص.11
 .81الصّحاح  ،ج ، 2ص .1933
 .83العین  ،ج ، 1ص.11
 .81اساس البالغة  ،ص 251؛ تاج العروس  ،ج ، 11ص.315
 .89ن .ک :الصّحاح  ،ج ، 2ص  1933؛ المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 1ص 318؛ شمس العلوم  ،ج ، 81ص 2152؛ النّهایة فی غریب
الحدیث و االثر  ،ج ، 9ص .193
 .82تاج العروس  ،ج ، 11ص.311
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الف) خدامحوری
هدایت ،دست خداست .خطّ سیر «نظام هدایت» از خدا شروع می شود و به او نیز
برای فهم بهتر این مطلب ،آیاتی در پِی می آید.

 .2اِنَّ عَلَینا

پایان می یابد81 .

لَلهُد ی' 81

این آیه به روشنی بیان می کند که خداوند ،کار هدایت را به عهده دارد .حرف تاکید «انَ»  ،جملۀ
اسمیه ،پیشی گرفتن جار و مجرور بهعنوان خبر بر «هُدی'» و جا گیری الم تاکید بر «هُدی'»  ،ریختی
است که در انتقال تأکیدی این مفهوم به کار رفته است .در این میان ،افزون بر استفادۀ تأکید از
پیشی گرفتن خبر بر مبتدا ،می توان انحصار و اختصاص را نیز از آن فهمید .بر این پایه ،آیه هدایت را
انحصارا در د ست خدا دانسته است.

 .1قُل اِنَّ الهُدی' هُدَی

ا هللِ 85

این آیه نیز همانند آیۀ پیشین با ریخت اسمی ساخته شده است؛ با این تفاوت که مبتدا طبق
قاعده ،معرفه بوده و سرِ جای خود نشسته و « ُهدی'» به «اهلل» اضافه شده است .بهرۀ این اضافه،

 .6وَ لَن تَرضی' عَنكَ الیهودُ وَ لَا النَّصاری' حَتّی' تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل اِنَّ هُدَی
اهللِ هوَ

الهُد ی' 11

این آیه در دو جای قرآن آمده است .آیۀ یادشده با اضافۀ « ُهدی'» به «اهلل»  ،تأکید با «انَ» ،
آوردن ضمیر فصل و همچنین معرفه آوردن خبر (اهلُدی') ،به این که هدایت واقعی از آنِ خداست،
رهنمون میکند 18 .تأکید آیه افزون بر ویژه سازی هدایت به خدا ،نفی هدایت از راه های دیگر است.
از این رهگذر یکمین شاخصۀ نظام هدایت روشن میشود؛ شاخصه ای که این نظام را از دیگر نظامها
جدا میکند.
 .81ن .ک :من وحی القرآن  ،ج ، 89ص.111
 .81ال لّیل ( .81 ،هر آینه رهنمونی بر ماست).
 .85آل عمران ( .13 ،بگو البته هدایت  ،هدایت خداست).
 .11البقرة  811 ،و االنعام ( .18 ،یهود و نصاری ا ز تو راضی نمیشوند مگر این که ا ز آنها پیروی کنی .بگو :رهنمونی راستین هم ان
رهنمونی خداست).
 .18ن .ک :روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم  ،ج ، 8ص.311
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ویژه سازی هدایت به خداست.

ب) رشد انسان

دانش اه و آموزه اهی

دومین شاخصۀ نظام هدایت ،هدفمندبودنِ این فرایند به سمت رشد انسان است .از آنجا که یکی
از محوری ترین ارکان این چرخه ،انسان است و انسان با هر دو اصل معنایی اش  11بازیگر این فرایند
است ،باید دانسته شود انسان با طیف گسترده ای از کلیدواژههایش در قرآن  13بر سر دو راهی «رشد»
و «غیّ» ایستاده و «رشد» مهمترین رویداد هستی است.
«رشد» برگرفته از ریشۀ «ر .ش .د» به معنای «راهِ استوار» است 11 .ماضی آن «رَشَدَ»  ،مضارع
آن «یَرشُدُ» و مصدرش «رَشادًا» میباشد 19 .دانشیان لغت آن را نقیض «غیّ» (گمراهی) و هممعنا
با «هدایت»  12و برخی نیز ناهممعنا با هدایت دانسته اند 11 .با توجّه به غیّ (نقیض رشد) که به معنای
تاریکی شدید و اصرار در راه باطل آمده  11و همچنین کاربریهای واژۀ «رشد»  ،میتوان نتیجه گرفت
که «رشد» یعنی « راهیابی به راه استواری  15که هیچ گونه تاریکی در آن راه ندارد».
رشد در قرآن کریم کاربردهای مختلفی دارد .مثال اصحاب کهف از خدا درخواست «رشد»
کردند 3 1 .حضرت موسی علیه السّالم امید داشتند که در رکاب حضرت خضر علیه السّالم «رشید»
بشوند 3 8 .در قرآن از «رشد» بهعنوان یکی از مقامات انبیا علیهم السّالم نام برده شده و به حضرت
ابراهیم علیه السّالم این مقام اعطا شده است 3 1 .همچنی ن دربارۀ رابطۀ هدایت و رشد اینگونه آمده:

قرآن و حدیث
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 .11ن .ک :ریشۀ « ا .ن .س» در تهذیب ال لّغة  ،ج  ، 83ص 21؛ المحیط فی ال لّغة  ،ج ، 1ص 311؛ الصّحاح  ،ج  ، 3ص 511؛ معجممقاییس
ال لّغة  ،ج ، 8ص 819؛ المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 1ص  993؛ شمس العلوم  ،ج ، 8ص 311؛ لسان العرب  ،ج ، 2ص 88؛ المصباح
المنیر  ،ج ، 1ص 19؛ القاموس المحیط  ،ج ، 1ص 389؛ تاج العروس  ،ج ، 1ص 811؛ همچنین ریشۀ «ن .س .ی» در العین  ،ج، 1
ص 311؛ المحیط فی ال لّغة  ،ج ، 1ص.319
 « .13انسان»  91مرتبه در قرآن کریم به ک ار رفته است « .آدم» در قرآن  ،اسم خاص است و به غیر حضرت آدم علیه السّالم اطالق
نمیشود .این واژه  19بار در قرآن کریم آمده است« .بنی آدم» هفت بار در قرآن کریم آمده و «بشر» 81بار ذکر شده است.
«ناس»  811بار  « ،اناس» پنج بار  « ،اناسی» یک بار  « ،انس»  81بار و « انسی»  11بار در قرآن کریم آمده است .البته واژۀ اخیر
برای جن و انس به کار رفته است« .فطرت»  811بار « ،صلصال کالفخّار» چهار بار « ،طین» هشت بار « ،ساللةً من طین» دو بار ،
«نطفة»  81بار « ،نطفة امشاج» یک بار « ،نفخ» سه بار و «روح» نُه بار در قرآن کریم ذکر شده است .بررسی واژگان « االَرض» ،
« تُراب» « الخَلق» « ،حَمَأٍ مَسنون» « ،طینٍ ال زِب» « ،ماء» « ،ماءٍ مَهین» « ،ماءٍ دافِق» « ،مَنی»  « ،العَ لَقَة»  « ،المُضغَة» « ،قَرارٍ مَکین» ،
« اِنشاء» « ،هُدی'» « ،خَلیفَة» « ،حَیاةً طَیِّبَة»  « ،کَرَّمنا» « ،فَضَّلنا» و «سَخَّر» نیز در همین راستا مفید است.
 .11معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 1ص.351
 .19برای این ریشه  ،ماضی « رَشِدَ»  ،مضارع «یَرشُدُ» و مصدر « رَشَدًا» هم ذکر شده و خالف «ضاللت» معنا گردیده است( .ن.
ک :العین  ،ج ، 2ص  113؛ تهذیب ال لّغة  ،ج ، 88ص 111؛ لسان العرب  ،ج  ، 3ص)812
 .12المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 1ص 12؛ لسان العرب  ،ج  ، 3ص 819؛ القاموس المحیط  ،ج ، 8ص 111؛ النّهایةفیغریب الحدیث
و االثر  ،ج ، 1ص 119؛ مجمع البحرین  ،ج  ، 3ص 91؛ تاج العروس  ،ج ، 1ص  193؛ مفردات الفاظ القرآن  ،ص.399
 .11اِنَّ االِرشادَ اِ لَی الشَّی ءِ هوَ التَّطریقُ اِ لَیهِ وَ التَّبیینُ لَهُ وَ الهِ دایةُ هیَ التَّمَكُّنُ مِنَ الوُصولِ اِ لَیهِ( .الفروق فی ال لّغة  ،ص )113
 .11ن .ک :معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 1ص.355
 . 15استواری در راه رشد در برابر پافشاری در راه باطل است.
 .31الکهف .81 ،
 .38الکهف .22 ،
 .31االنبیاء .98 ،
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ُقََاوحیَالیََان ُهَاستمعَنف ٌرَمنَاجلنَفقالواَانّاَسمعناَ ُقرآنًاَعج ًباَ.
یَالرشد َفممنّاَبهَوَلنَ ُنرش ََبربناَاحدً اَ 3 3 .
یَدیَال ُّ
در این آیه خداوند ضمن نقل قول جنّیان ،قرآن را زمینۀ هدایت به سمت و سوی رشد شمرده
است.
نتیجه اینکه ،هدف گذاری نظام هدایت الهی به سمت «رشد انسان» است .رشدِ انسانی که ذاتا
گرامی  3 1است ولی در اثر بی توجّهی و غفلت و یا علل دیگر در مسیر گمراهی و تاریکی گام برمیدارد.
رسوالن الهی انسآنها را به راه رشد که همان راه استوار است ،فرا میخوانند تا مبادا کار آنان به
گمراهی بکشد و راه را در تاریکی بپیمایند.

ج) مرکزیت امام
امام  ،یکی از ارکان نظام هدایت است .در این قسمت به تعریف و جایگاه و سپس به انواع امام و
وظیفۀ اصلی او پرداخته میشود.

 .2تعریف و جایگاه امام

 .33الجنّ  8 ،و( .1بگو :به من وحی شده است كه گروهی ا ز پریان به این قرآن گوش فرا داشتند ؛ پس گفتند كه ما قرآنی شگفت
بسیار فصیح كه مانند سخن بشر نیست  ،شنیدیم .كه به راه راست و كمال راه مینماید ؛ پس به آن ایمان آوردیم و هرگز كسی را
به پروردگارمان انبا ز نگیریم).
ٍ
یال.
لناهمَع َل' َکثری َمـمنَخ لقناَتفض ً َ
قناهمَمنَالطیَبات َو َفض ُ
لناهمَفیَالَب َو َالبحر َو َرز ُ
 .31و َلقدَکر مناَبنیَآدم َوََح ُ
(االسراء )11 ،
 . 39ابن فارس گفته :وَ اَمَّا الهَمزَةُ وَ المیمُ فَاَص لٌ واحدٌ  ،یتَفَرَّ عُ مِنهُ اَربَعَةُ اَبوابٍ وَ هِیَ االَص لُ وَ المَرجِ عُ وَ الجَماعَةُ وَ الدّینُ .وَ هـ'ـذِهِ
االَربَعَةُ مُتَقارِبَةٌ وَ بَعدَ ذ' لِكَ اُصولٌ ثَال ثَةٌ وَ هِیَ القامَةُ وَ الحِینُ وَ القَصدُ( .معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 8ص )18و نیز ن .ک :العین  ،ج، 1
ص 111؛ تهذیب ال لّغة  ،ج ، 89ص 191؛ المحیط فی ال لّغة  ،ج ، 81ص 128؛ الصّحاح  ،ج ، 9ص 8129؛ معجم مقاییس ال لّغه  ،ج، 8
ص 11؛ المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 81ص.911
 . 32به معنای مصلح و قیّم هم آمده است( .ن .ک :المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 81ص)911
 .31ن .ک :شیعه در اسالم  ،ص .113
 .31ن .ک :البقرة  811 ،؛ الفرقان  11 ،؛ التّوبة .81 ،
 .35ن .ک :یس .81 ،
 .11االحقاف .81 ،
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امام از ریشۀ « ا .م .م»  3 9بر وزن «قَتَلَ یَقتُلُ» آمده و جمع آن « اَئمّة» است « .هر کسی یا چیزی
که در راه خیر یا شرّ به آن اقتدا شود چه بر حق باشد و چه باطل»  3 2و یا «کسی که پیشوای مردم
در مسیر اجتماعی یا مرام سیاسی یا مسلک علمی یا دینی است 3 1 ».امام خوانده میشود .در قرآن
کریم امام به معنای پیشوا و رهبر 3 1 ،لوح محفوظ  3 5و تورات  11کاربرد دارد.

اگرچه پیروان مکتب خلفا  ،18امامت را جزو فروعات دین میدانند ،ولی در باورِ امامیه ،نه تنها جزو
اصول مذهب است بلکه از باب لطف ،واجب بوده 11 ،برای ایشان به غیر از شأن وحی ،دیگر شؤون
نبوّت مانند نصب الهی ،علم الهی و عصمت را قائل هستند 13 .نسبت به تعریف امام ،محقّق طوسی
بر این باور است که امامت ،ریاستی فراگیر در حوزۀ دین است و شامل ترغیب همۀ مردم بر پاسداری
مصالح دینی و دنیوی و نیز جلوگیری از آنچه به ضرر آن هاست ،میشود11 .
قرآن کریم در داستان حضرت ابراهیم علیه السّالم اینگونه به جایگاه امام اشاره میکند:
و َاَذ َابتلی' َاَبراهیم َربه َبكل ٍ
امت َفَاََت ُهن َقال َاَ َّنی َجاع ُل ك َللنّاسَ
ُّ ُ
ماماَقالَوَمنَ ُذ َّریَتیَقالَلَیَ ُ
یَ 19.
نالَعهدَیَال ّظالَـ م َ
اَ ًَ
این آیه نشان میدهد که ابراهیم علیه السّالم پس از امتحانات الهی به یک مقام جدید با عنوان
« امامت» رسیده و این ارتقای درجه و منصب با این کیفیت ،نشانگر جایگاه واالی « امامت» و به
عهده گرفتن هدایت انسان است.
دانش اه و آموزه اهی

 .1انواع امام
خداوند در قرآن کریم فرموده:

قرآن و حدیث

دعواَکَََُا ٍ
ُ
ناسَبَاَمامهمَ 12 .
یومَن
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 .18ن .ک :کتاب االربعین فی اصول الدّین  ،ص 185؛ االقتصاد فی االعتقاد  ،ج ، 1ص 811؛ غایة المرام فی علم الکالم  ،ص 315؛
شرح المواقف  ،ج ، 1ص.312
 .11ن .ک :الباب الحادی عشر  ،ص 81؛ الذّخیرة فی علم الكالم  ،ص 181؛ قواعد العقائد  ،ص  13؛ كشف المراد فی شرح تجرید
االعتقاد  ،ص 321؛ گزیدۀ حقّ الیقین  ،ص.15
 .13ن .ک :من وحی القرآن  ،ج ، 89ص.111
 .11قواعد العقائد  ،ص .13
 .19البقرة ( .811 ،و به یاد آر آنگاه كه ابراهیم را پروردگار وی به اموری چند بیا زمود و او آنها را به انجام رسانید .خدای گفت :تو
را پیشوای مردم خواهم كرد  ،ابراهیم گفت :و ا ز فر زندان من نیز پیشوایان قرار ده  ،گفت :پیمان من به ستمكاران نرسد).
 .12االسراء ( .18 ،به یاد آر رو زی كه هر گروه ا ز مردم را به پیشوایشان بخوانیم).
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امام در این آیه به معنای هرگونه پیشوای حق و باطل است 11 .از واژۀ « ُکََ» که از الفاظ عموم
ناس» فهمیده می شود که همۀ انسانها دارای امام هستند .قرآن
است و همچنین اسم جنس « ُا ٍَ
کریم در دو جا به امام درستکاران اشاره کرده و فرموده:
لناهمَاَئم ًةَیَدونَبَاَمرناَ 11 .
وَجع ُ
و
نهم َاَئم ًة َیَدون َبَاَمرنا َلَـ ّام َصَب وا َو َکانوا َبمیاتناَ
و َجعلنا َم ُ
یوقنونََ 15 .
نهم» در آیۀ دوم فهمیده می شود که همه ،استحقاق مقام امامت را ندارند و شاهدی
از واژۀ «م ُ
است بر «لَی ُ
می» قرآن کریم دربارۀ امام بدکاران فرموده:
یَالضالَـ َ
ّ
نالَعهد
لناهمَاَئم ًةَیَدعونَاَلَیَالنّارَوَیَومَالقیامةَلَ َُینَص ونََ 91 .
وَجع ُ

 .6اصلی ترین وظیفۀ امام
امامیه بر این باور است که خداوند متعال به جز وحی ،بقیۀ وظایف و شؤون انبیا را به ائمه انتقال
داده است .فقط وحی رسالی است که به امامان ابالغ نمیشود ولی گونه های دیگر آن مانند
«تحدیث»  « ،98الهام»  91و «وحی تسدیدی»  93شامل حال آنان می گردد .در پی این حقیقت ،تحقّق
 .11ن .ک :ترجمۀ المیزان  ،ج  ، 83ص 111؛ تفسیر نمونه  ،ج ، 81ص.118
 .11االنبیاء ( .13 ،و ایشان را پیشوایانی كردیم كه به فرمان ما راه نمایند).
 .15السّجدة ( .11 ،و ا ز آنان پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما راه مینمودند  ،ا ز آن رو كه شكیبایی ور زیدند و آیات ما را بیگمان
باور میداشتند).
 .91القصص ( .18 ،و آنان را پیشوایانی گردانیدیم كه به آتش دو زخ میخوانند  -یعنی به كفری كه به آتش دو زخ می انج امد دعوت
می كنند  -و رو ز رستاخیز یاری نشوند).
 .98تاریخ قرآن  ،ص.1
 .91همان.
 .93مراد ا ز «وحی تسدیدی» این است كه پروردگار متعال بنده ای ا ز بندگان خود را به روح القدس اختصاص دهد تا او آن بنده را
در انجام كارهای نیك و دوری ا ز گناه ارشاد كرده و موفّق كند  ،همان طوری كه روح انسانی را در تفكّر در خیر و شر و روح حیوانی
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از مطالب پیشگفته به دست می آید که فقط « امام بر حق»  ،متکفّل هدایت بشر است.

بخشیدن برنامههای دینی ( اعم از حكومت به معنی وسیع كلمه)  ،اجرای حدود و احكام خدا و اجرای
عدالت اجتماعی ،همچنی ن تربی ت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن از وظایف امام برشمرده شده
است91 .
در میان این وظایف میتوان از «هدایت» به عنوان جوهرۀ اصلی وظایف امام نام برد .این مهم
از هم نشینی واژۀ « هدایت» با واژۀ امام در قرآن به دست می آید99 :
لناهمَاَئم ًةَیَدونَبَاَمرناَ .
وَجع ُ
و
نهمَاَئم ًةَیَدونَبَاَمرناَلَـ ّامَصَب واَوَکانواَبمیاتناَیوقنونََ َ.
وَجعلناَم ُ
در این دو آیۀ شریفه «هدایت» با « امام» قرین است .فعل «یهدونَ» وصف است برای «ائم ًَة»
مفسّران 92

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

تا از این ره گذر ،مجموعه رفتارهای امام را با خمیرمایۀ هدایت رقم بزند ؛ اگرچه برخی از
منظور از هدایت را در آیۀ نخست «تزکیۀ نفوس» دانسته اند.
91
برخی  91 ،ابعاد مسألۀ هدایت را به روشنی بیان نکرده اند؛ ولی مفسّران شیعه ،کار اصلی حجج
الهی را هدایت دانسته  ،بر این باورند که این هدایت تنها از نوع «نشاندادن راه» نیست ،بلکه به
معنای «رساندن و دستگیری» است .علّامه فضل اهلل مسألۀ هدایت را یک «فرایند»  95دانسته تا از
این رهگذر « رساندنِ انسان به خدا»  ،توسط امام معنا شود 21 .به باور امامیه این مقام از پیامبر
صلّی اهللعلیهوآله به اهل بیت علیهم السّالم منتقل شده است.
امیر مؤمنان علیه السّالم در خطبه ای افزون بر تقسیم امام به عادل و جائر ،برای هر یک دو صفت
مهم را یادآور شده اند:
را در اختیار و جذب چیزهایی كه طبع  ،اشتهای آن را دارد و دفع چیزهایی كه طبع  ،اشتهای دفعش ر ا دارد راهنمایی و ارشاد می كند.
( ترجمۀ المیزان  ،ج ، 2ص )313
 .91ن .ک :تفسیر نمونه  ،ج ، 8ص.131
 .99ن .ک :ترجمۀ المیزان  ،ج ، 8ص.181
 .92ن .ک :التّحریر و ا لّتنویر  ،ج ، 81ص.11
 .91ن .ک :الكشّاف  ،ج  ، 3ص 811؛ مفاتیح الغیب  ،ج ، 11ص.828
 .91ن .ک :ترجمۀ المیزان  ،ج ، 81ص 111؛ تف سیر نمونه  ،ج  ، 83ص 199؛ مجمع البیان  ،ج ، 1ص 15؛ التّبیان  ،ج ، 1ص 129؛ الفرقان،
ج ، 85ص.331
 « .95عَمَلیَّةُ االِهتِداءِ روحیٌّ وَ عَمَلیٌّ» (من وحی القرآن  ،ج ، 89ص)111
 .21ن .ک :همان.
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مام َعاد ٌل َُهدیَ َ و َهدی' َ و َاَنَ
فاعلمَاَن َاَفضَ َعباد َاهلل َعند َاهلل َاَ ٌ
َضََبهََ َ 28 .
مام َجائ ٌَرَضَ َو ُ
َشَالنّاسَعندَاهللَاَ ٌ
بدان که برترین بندگان خدا نزد خدا امام عادلی است که هدایت شده و
هدایت می کند و بدترین مردم نزد خدا امام ستمگری است که گمراه است
و به گمراهی رهنمون میکند.

بر پایۀ این بیان ،بهترین بندگان نزد خدا امام عادلی است که اوّال هدایت شده باشد و ثانیا افراد
را هدایت کند؛ هدایتی که هم شامل خود امام است و هم وظیفۀ او نسبت به سایر افراد است.

 .4دعوت به حق
یکی از پرسش ها در نظام هدایت این است که پیشوا ،انسانها را به چه کسی دعوت میکند؟
جرا»  21همۀ انسانها را به خدا
پیشوایان اسالم افزون بر در دست داشتن پرچم «لَاسا ُل ُكمَعلَیهَا ً
فرا میخوانند:
و َلقد َبعثنا َفی َ ُکَ َ ُام ٍة َر ً
سولَ َان َاع ُبدُ وا َاهلل َو َاجتن ُبواَ

خداوند در آیۀ دیگری چنین فرموده:
ُقََهـ'ـذه َسبیلی َادعوا َالیَاهلل َعلی' َبصریَ ٍةٍ َاناَو َمن َاتبعنی َ وَ
یَ 29 .
ُسبحان َاهللَوَماَاناَمنَالـ ُمرشک َ
در این آیه به روشنی اعالم شده که دعوت حجج الهی به سوی خداست .در این آیات ،جنبۀ سلبیِ
«فراخواندن به حق» کم رنگتر از جنبۀ ایجابی آن نیست .جنبۀ سلبی «دعوت به حق» به این
 .28نهج البالغة  ،خطبۀ .821
 .21االنعام ( .51 ،من بر این  -ابالغ رسالت  -مزدی ا ز شما نمیطلبم).
 .23النّحل ( .32 ،و البته ما در میان هر امّتی  ،فرستاده ای برانگیختیم كه خدا را عبادت كنید و ا ز طاغوت شیطانی و انسانی دوری
جویید).
 .21ن .ک :ترجمۀ المیزان  ،ج ، 81ص .393
 .29یوسف ( . 811 ،بگو :این راه من است كه من و هر كس كه پیرو من است با بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می كنیم و
خدا منزّه است و من ا ز مشركان نیستم).
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کار بُنیادین رسوالن الهی ،دعوت به پرستش خدا و دورکردن از طاغوت

است21 .

پرسش اشاره دارد که حجج الهی به چه چیزهایی دعوت نمی کنند؟ این جنبه ،با گزارۀ معیارِ «نظام
هدایت ،غیرِخدا محور نیست»  22سامان می یابد .در ا ین نظام ،نقش امام این است که به امر خدا
فرابخواند؛  21نه اینکه در پیِ خودمحوری باشد.
نفی خودمحوری امام در این آیه با تأکید بیشتری دیده میشود:
و َاَذاَ ُتتلی' َعلَیهمَآیا ُتناَبَیَ ٍ
نات َقال َالذین َل َیَرجون َلقاءنا َائتَ
ب ُق ٍ
رآنَغَریََهـ'ـذاَاَ وَبدل ُهَ ُقََماَیَ ُ
كونَلیَاَنََُا بدل ُهَمنَتلقاء َنفسیَ
خاف َاَنَعصَی ُت َر َّبی َعذاب َیَو ٍمَ
ل َماَیوحی' َاَلَیَ َاَ َّنی َاَ ُ
اَنَاَتب ُع َاَ ّ َ
عظی ٍَمَ 21 .
خداوند در این آیه به درخواست غیر معقول کافران اشاره کرده ،خطاب به پیامبر میفرماید:
بگو من نه میتوانم مطالب قرآن را تبدی ل کنم و نه از خودم چیزی بگویم.

دانش اه و آموزه اهی

ل»  ،پیروی از آنچه از طرف
سپس بالفاصله در سیاقِ جمله ای منفی به «ان» و محصور به «ا ّ َ

قرآن و حدیث

خدا آمده را مالک قرار میدهد .بنابراین درست است که وظیفۀ حجج الهی علیهم السّالم هدایتِ نوع
بشر است؛ ولی مرجع این وظ یفه ،خداست نه پیامبر یا حجّت.
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 .7گزینش آزادانه
قدرت گزینش ،همان چیزی است که در ادبیات دینی از آن بهعنوان « اختیار» یاد میشود.
انتخاب ،مهم ترین زمینۀ تصمیم انسان است .این انتخاب از آن جهت مهم است که مسیر او را تغییر
میدهد و فکر و اندیشه ،روش زندگی ،نحوۀ تعامل او با جامعه و حتی محیط زیست وی را دچار
تغییر میکند .در این میان با توجّه به آن چه که در خصوص کرامت ذاتی انسان از منظر قرآن گفته
شد ،خداوند انسان را در این دنیا که خانۀ تزاحمات است و ویژگی آن ،تولید دوراهی هاست ،بر سر
دوراهی بزرگی قرار داده است:
 .22ن .ک :من وحی القرآن  ،ج ، 81ص.112
 .21ن .ک :الفرقان ج ، 85ص.331
 .21یونس  ( .89 ،و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود كسانی كه به دیدار ما امید ندارند  ،گویند :قرآنی جز این بیار یا آن ر ا
دگرگون كن .بگو :مرا نرسد كه آن را ا ز پیش خود دگرگون كنم .من پیروی نمی كنم مگر آنچه را كه به من وحی میشود .من
اگر پروردگارم را به دگرگونساختن قرآن نافرمانی كنم ا ز عذاب رو زی بزرگ می ترسم).
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فَاَهلمهاَ ُفجورهاَوَتقواهاَ25 .
واژۀ « َُفجور» به معنای دریدن پردۀ حرمت دی ن است .در حقیقت  ،وقتی شریعت الهی از عمل
و یا از ترك عملی نهی میكند ،ای ن نهی ،پرده ای است كه بی ن آن عمل و ترك عمل و بی ن انسان ،
زده شده و ارتكاب آن عمل و ترك ای ن عمل  ،دریدن آن پرده است .واژۀ « َتقوا» از ریشۀ «وَقی'،
یَقی» بهمعنای نگهداری و خودکنترلی است .منظور از تقوای فجور ،خودنگهداری در برابر نبایدهاست.
واژۀ « الهام» مصدر « اَ لهَمَ» بهمعنای آن است كه تصمیم و آگاهی و علمی از خبری در دل آدمی
بیفتد 11 .خداوند دو حقیقت « َُفجور» و «تَقوا» را به انسان آموزش داد و به تعبیر سادهتر راه و چاه را
را به او نشان داد نه اینکه خداوند عوامل فجور و آلودگی را در وجود او ایجاد کرده

باشد18 .

و نیز خداوند فرموده:
وَهدَینا ُهَالنجدَینََ 11 .
در لغت « 13نجد» ضدّ «غور» آمده؛ یعنی سرزمین بلند و مُشرِفی که به خوبی دیده میشود .این

ما انسان را به دو راه روشن هدایت کردیم.

خداوند راه خوب و بد را ،از روی بخل ،پنهان نکرده تا بندگان به زحمت افتاده ،فریب بخورند و
به اشتباه راه را بپیمایند .بلکه همه چیز را مانند بَرآمدگی دو زمین مرتفع بر روی یک منطقۀ گستردۀ
هموار ،مشخّص نموده تا انتخاب ،آسان شود .امیر مؤمنان علیه السّالم با سودجستن از آرایۀ اقتباس
فرموده:

 .25الشّمس  ( .1 ،پس بدكاری و پرهیزگاری اش را به وی الهام كرد).
 .11ن .ک :ترجمۀ المیزان  ،ج ، 11ص.155
 .18ن .ک :تفسیر نمونه  ،ج ، 11ص.12
 .11البلد ( .81 ،و او را دو راه خیر و شر ننمودیم؟)
 .13ن .ک :العین  ،ج ، 2ص  13؛ المحیط فی ال لّغة  ،ج ، 1ص 11؛ الصّحاح  ،ج ، 1ص 911؛ معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 9ص 358؛ المحكم
و المحیط االعظم  ،ج ، 1ص.339
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آیه تعبیر دیگری از الهام فجور و تقوا به بشر است و در حقیقت میفرماید:

فَغورهَوَنجد َه11 .
بَصَاَمدهَوَیَ عر ُ
وَناظرَقلبَاللبی بَبهَیَ َ

ُ ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

چشم دل خردمند كه با آن پایان كار خود (مردن و وارسی روز رستخیز) را
میبیند و نشیب و فراز (خیر و شرّ) خویش را میشناسد.

گذشته از این مطالب ،خداوند یک قدم دیگر جلو رفته ،صحبت از تبیین این دو راه را هم به میان
آورده است:
َالرشدُ َمنَالغَیََ 19 .
لَاَکراه َفَیَالدَّینَقدَتبَیَ ُّ
این آیه میفرماید راه رشد از راه غیّ و پستی ،تبیین شده است .یعنی نهتنها راه را نشان د ادیم
بلکه آن را تبیین هم نمودیم تا بشر آسانتر انتخاب کند .امّا برخی که از آنها بهعنوان «متکبّران
زمین» یاد شده ،نسبت به این تبیین ،واکنش دیگری دارند:

دانش اه و آموزه اهی

ف َعن َآیاتیَ َالذین َیَتكَب ون َفَی َالَرض َبغَریَ َاَ ِ َو َاَنَ
سَاَرص ُ
ٍ
یَر ُ
الَ
َالرشدَلَیَتخذو ُه َسبی ً َ
واَکََآیَةَلَ َُیؤمنواَِباَو َاَنَیَر واَسبیَ ُّ
ال َذ'ل ك َبَاََّنُمَکذبواَبمیاتنا َوَ
و َاَنَیَر واَسبیَ َالغَیَ َیَتخذو ُه َسبی ً َ

قرآن و حدیث

یَ 12 .
کانواَعنهاَغافل َ
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در این آیه علّت انتخاب متکبّران را تکذیب آیات و غفلت از آن دانسته است« .کانوا» نشان
میدهد که غفلت ،همدم آنها بوده است.
خداوند انسان را در انتخاب مسیرهای نشانه گذاری شده آزاد گذاشته و هیچگاه بنده ای را مجبور
به انتخاب نکرده است .خداوند در آیات دیگری به مسألۀ قدرت خود برای «هدایت قهری» انسانها
اشاره فرموده و بیان داشته که اگر میخواست ،میتوانست همه را هدایت کند:
 .11نهج البالغة  ،خطبۀ .891
 .19البقرة ( .192 ،در دین اكراه  -به ناخواه واداشتن  -نیست .رهیابی به راه راست ا ز بیراهی  ،روشن و نموده شده .پس هر كه به
طاغوت كافر شود و به خدای ایمان آرد براستی به دستاویز استوار چنگ زده كه آن را گسستن نیست و خدا شنوا و داناست).
 .12االعراف ( .812 ،به زودی كسانی را كه در زمین به ناحق  ،بزرگمَنِشی می كنند ا ز آیات خویش بگردانم و اگر هر آیه ای ببینند
بدان ایمان نیاورند و اگر راه رُشد – رهیابی به راه راست و كمال  -را ببینند آن را پیش نگیرند و اگر راه كژی و گمراهی را بینند
آن را پیش گیرند .این ا ز آن روست كه آیات ما را دروغ انگاشتند و ا ز آن غافل بودند).
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ناَکَََن ٍ
فس َُهداهاَوَلـ'ـكنَح َِالق ُ
ولَمنّی َلَمالَنَ
وَلوَشئناَلَتَی َُ
یَ 11 .
جهنمَمنَاجلنةَوَالنّاسَاَمجع َ
همچنین فرموده که اگر میخواستیم ،میتوانستیم همگی را امّت واحده قرار دهیم:
یَ 11 .
وَلوَشاءَر ُّب كَجلعََالنّاسََُام ًةَواحد ٍةًَوَلَیَزالون َُُمتلف َ
و یا فرموده:
شاءَو َیَدیَ
وَلوَشاءَاهللَُجلعل َُكمََُام ًةَ واحد ً ٍة َوَلـ'ـكنَ َُیض ََُّمنَیَ ُ
شاءَ15 .
منَیَ َُ
با این همه ،خداوند متعال برای جلوگیری از هرگونه شائبۀ جبرگرایی در انتخاب راه هدایت ،در
جایی دیگری میفرماید:
فذکرَاَنامَاَنت َُمذک ٌَرَ.لَستَعلَیهمَب ُمصَیط ٍَرَ 11 .
این آیه به روشنی بیان میدارد که:
به عبارت دیگر :نمی توانی با ابزارِ زور با آنها تعامل کنی .گویا این ابزار از حجج الهی ستانده شده
است .در جایی دیگر میفرماید:
حن َاَعل ُم َبام َیَقولون َو َماَاَنت َعلَی همَبج ّب ٍار َفذکرَب ُ
القرآن َمنَ
ن ُ
اف َوعیدََ 18 .
ی ُ
َ

 .11السّجدة ( .83 ،و اگر میخواستیم  ،هر آینه به هر كسی رهنمونی اش را میدادیم و لیكن این سخن ا ز من براستی ا ز پیش رفته
اس ت كه همانا دو زخ را ا ز پریان و آدمیان همگی پُر كنم  -یعنی همه كسانی را كه گمراهی را بر راه راست برگزیدند و سزاوار
عذاب شدند).
 .11هود ( .81 ،و اگر پروردگار تو میخواست همۀ مردم را یك امّت  -بر یك دین  -كرده بود ولی پیوسته در اختالف و جدایی
خواهند بود).
 .15النّحل ( .53 ،و اگر خدا میخواست شما را یك امّت كرده بود  -همه را جَبرا بر ایمان جمع می كرد تا میان شما هیچ اختالفی
نباشد ولی این جبر و اكراه خالف مشیت و سنّت الهی است  -و لیكن هركه را خواهد گمراه كند و هركه را خواهد راه نماید).
 .11الغاشیة  18 ،و ( .11پس یادآوری كن و پند ده كه تو یادآور و پنددهنده ای و بس .بر آنان گماشته و چیره نیستی).
 .18ق ( .19 ،ما بدانچه میگویند داناتریم و تو بر آنها گماشته ای چیره نیستی  ،پس آن را كه ا ز وعدۀ عذاب من می ترسد بدین
قرآن پند ده).
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ای پیامبر! تو فقط یادآورنده هستی و هیچگونه چیرهگی بر آنها نداری.

ار» استفاده و به کارگیری آن در ابالغ ،نفی شده ،بهخوبی بیانگر آن
این آیه که از واژۀ «بج ّب ٍَ
است که انبیا وظیفۀ خود را با آزادنهادن انسان در گزینش راه خوب و بد ،آغاز میکنند.
امیر مؤمنان علیه السّالم در ماجرای نبرد صفّین و تندادن به حکمیت فرمود:
وَلیسََلیَاَنَاََحل ُكمَعلی'َماَتكرهونََ 11 .
و نمی خواهم شما را به آنچه كه نمیپسندید وادار نمایم.

در صفّ ین و زمانی که نبرد به سود امام علیه السّالم رو به پایان است ،خستگی سپاه امام و نقشۀ
عمروعاص در به سرِ نیزه کردن قرآن ،موجب شد تا یاران ایشان از ادامۀ پیکار سر باز زنند .در این
حال ،حضرت ،علیرغم صرفِ هزینه های مالی و غیر مالی زیاد ،در برابر این فشار و انتخاب سپاه ،
راهی جز پذیرش حکمیت و پایان جنگ ندیدند.
از مطالب پیشین به دست می آید که خداوند مسیر هدایت انسانها را طوری طرّاحی کرده که
دانش اه و آموزه اهی

هم سازمان درونی او یعنی «اهلمها» و هم پیش روی او یعنی «النجدین»  ،مبتنی بر گزینش آزادانه
است .خداوند متعال حتّی از قدرت الیزال خ ود برای وادارکردن انسان به راه خیر استفاده نکرده تا در

قرآن و حدیث

دل «نظام هدایت»  ،خردهنظام «پاداش و جزا» هم سامان یابد .او راه ها را تبیین کرده تا بشر به
اندیشه بنشیند و از منظره های هستی ،بدون توجّه گذر نکند .اکنون میتوان نتیجه گرفت که تربیت
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و هدایت انسان با اکرا ه ،اجبار و سیطره ،سازگاری ندارد و انسان در برابر فراخوان الهی آزاد است تا
این «گزینش آزادانۀ» وی از فاخرترین اجزای چرخۀ هدایت تلقّی گردد.

 .3گزینش آگاهانه
این قید ،ذیل محور امامت ،تکامل یافتۀ قید پیشین است .هنگامی که انسان در برابر دو راه ،دارای
قدرت گزینش شد ،چگونه می تواند بهترین انتخاب را داشته باشد؟ این نحوۀ تکامل در گزینش،
ویژگی نظام هدایت است که آن را از دیگر نظامها جدا می کند .در این مرحله ،گزینش آگاهانه
نشان دهندۀ کرامت انسانی است و مانا خواهد بود .امام وظیفه دارد تا این آگاهی را به انسان بدهد.
قرآن کریم میفرماید:
 .11نهج البالغة  ،خطبۀ .111
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ُقََهـ'ـذه َسبیلی َاَدعوا َاَلَی َاهلل َعلی' َبصریَ ٍةٍ َاَنا َ وَ َمن َاتبعنی َ وَ
یَ .
ُسبحان َاهللَوََماَاَناَمنَالـ ُمرشک َ
در این آیه خداوند به پیامبر صلّی اهللعلیهوآله دستور داده که :پس از اعالم راه حق ،به همه بگوید
راه را بر پایۀ آگاهی انتخاب کنند .قید «علی'َبصریَ َ ٍةٍ» در آیه که متعلّق به «ادعوا» است بار معنایی
مهمی را به دوش می کشد که همان قید گزینش آگاهانه باشد .در بُنیاد ،آیه درصدد ردّ این گزاره
است که« :من ،خود و پیروانم را بدون آگاهی به خدا دعوت میکنم».
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همچنین خداوند در قرآن کریم به گفتوگوی بین حضرت نوح علیه السّالم و قومش اشاره فرموده:
قالَیاَقومَاََرَاَی ُتمَاَ ُ
نتَعلی'َبَیَن ٍةَمنَر َّبیَ وَآتانیَرَح ًةَمنَعندهَ
نَک ُ
ف ُعمَیَتَعلَی ُكمَاََ ُنلز ُم ُكموهاَوَاَ ن ُتمَهلاَکارهونََ 11 .
در عبارت «ف ُع َّمیَتَعلَی ُكم» ضمیر مؤنّث در «عُمّیَت» به رحمت برمیگردد 19 .همچنین این
کالم به قرینۀ استفهام صدر آیه و فقرۀ «ا ُ
نتَعلی'َبَیَن ٍَة» اشاره میکند که پوشیدگی و ابهام در
نَک ُ
هم مقدور نیست تا افراد را ملزم به پذیرش حق کند.
آگاهیداشتن از مسیر هدایت آنقدر مهم است که امام علی علیه السّالم  ،از آن بهعنوانِ علّت
تندادن به حکمیت یاد میکنند:
و َاَ ّما َقو ُل ُكم َِل َجعلت َبَین ك َو َبَین ُهم َاَج ًال َفَی َالتحكیمَ؟ َفَاَنامَ
لتَذ'ل كَلَیَتبَیََاجلاه ََُوَیَتثبتَالعاِلَُوَلعََاهللَاَنَ َُیصلح َفیَ
فع ُ

 .13ن .ک :ترجمۀ المیزان ،ج ، 88ص 311؛ من وحی القرآن ،ج ، 81ص 112؛ تفسیر نمونه  ،ج ، 81ص .59الفرقان  ،ج ، 89ص.122
 .11هود ( .11 ،نوح گفت :ای قوم من  ،مرا گویید كه اگر بر حجّتی ا ز پروردگارم باشم  -یعنی معجزات آورم  -و مرا ا ز جانب خویش
رحمتی  -علم و كتاب  -داده باشد كه بر شما پوشیده گردیده است آیا می توانیم شما را به پذیرفتن آن وادار كنیم و حال آن كه آن
را خوش ندارید؟)
 .19ترجمۀ المیزان  ،ج ، 81ص.311
 .12چون حضرت نوح علیه السّالم با بیّنه آمده و بیّنه هم به معنای دلیل روشن است بنابراین مخالف پوشیدگی (عُمّیَت) است.
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هدایت راه ندارد 12 .بر پایۀ فراز پایانی آیۀ «اَ ُنلز ُم ُكموهاَوَان ُتمَهلاَکارهونَ» حتّی برای پیامبر الهی

لُمةَ َ و َلَ ُتؤخذ َبَاَکظامهاَفتعجَ َعنَ
هـ'ـذه َاهلُدنة َاَمر َهـ'ـذهَ َا َ
ی َاَ َِ َ و َتنقاد َلَ ول َالغَیََ.اَن َاَفضَ َالنّاس َعند َاهلل َمَن َکانََ
تبَ ُّ َ
العم ََُباَ َِاَحبَاَلَیهَوَاَنَنقص ُهَوَکرث ُهَمنَالباطََوَاَنَجرَاَلَیهَ
فائد ٍةًَوَزاد َُهَ 11 .
و امّا اینكه میگویید چرا میان خود و ایشان (اهل شام) در تحكیم  ،مهلت
دادی؟ مهلت دادم تا جاهل  ،تحقی ق كند و عالم  ،استوار باشد و شاید خدا
امر این امّت را در این متاركه و مدارا اصالح فرماید و راه نفس بر ایشان
گرفته نشود تا برای شناختن حق عجله و شتاب نموده  ،گمراهی نخست ر ا
(كه بدون تأمّل و تحقی ق به مخالفت و جنگ با ما كوشیدند) پیروی كنند.
به تحقیق  ،برترین مردم نزد خدا كسی است كه عمل به حق را بیشتر
دوست داشته باشد از باطل ؛ اگرچه حق به او زیان رسانده  ،اندوهگینش
نماید و باطل  ،سود داشته  ،بهرهمندش سازد11 .

دانش اه و آموزه اهی

وجود «انام» در عبارت امام علیه السّالم نشان از انحصار مورد تصمیم در علّت یادشده است.
همچنین امام علیه السّالم این کار را کردند تا نادان ،تبیین کند نه اینکه خودشان تبیین کنند .در

قرآن و حدیث

حقیقت ،امام زمینه را فراهم کردند تا خودِ نادان بیندیشد و اهل بیان و تبیین باشد تا در دل این
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تبیین« ،گزینش آگاهانه» رقم بخورد .هرچند به « انتخاب کورکورانه»  « ،انتخاب» اطالق میشود
ولی ماندگاری ندارد و ارزش گزینش را پایین می آورد .میزان نظام هدایت گزینش آگاهانه است که
افراد را با آگاهی به سوی خدا فرا میخواند نه با چشم بندی و یا دستاویزی به خرافه و یا از راههای
غیر معقول و غیر عادی.

 .5پیروی از امام
تا بدین جا بخش مهمی از فرایند نظام هدایت در سه محور و شش زیرمحور ساخته شده ،امّا در
عمل ،اتّفاقی نیفتاده است .اکنون این پرسش مطرح است که ضمانت اجرایی هدایت الهی چیست؟

 .11نهج البالغة  ،خطبۀ .819
 .11ترجمه و شرح نهج البالغة  ،ج ، 1ص.311
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یکی از فرمایشات قرآن این است که اگر خدا را دوست دارید ،پس پیروی کنید تا خدا شما دوست
بدارد و گناهانتان را بیامرزد:
نَکن ُت ُ
یب ُ
ُقََاَ ُ
بك ُمَاهللَُو َیَغفرَل َُكمَ ُذنوب ُكمَوَ
مَُت ّبونَاهللَفاتبعونی َ ُ َ
فورَرحی ٌَمَ 15 .
اهللَُغ ٌ
پیروی از هدایت ،ضامن به نتیجهرسیدن آن است .واژۀ «هدایت» در قرآن کریم  11بار کنار
واژۀ «تبعیت» قرار گرفته است .این یک هم نشینی ساده نیست بلکه بار معنایی خاصی دارد .برای
نمونه ،این آیات قابل تأمّل است:
ی َفمنَتبع َُهدایَ َفَالَ
ُقلناَاهبطواَمنهاَمجَی ًَعاَفَاَ ّماَیَأتیَن ُكمَمنّی َ ُهد ً َ
یزنونَ 51 .
َلَهمَ َ
خ ٌ
وفَعلَیهمَو ُ
منطوق آیه میفرماید :هر کسی که از هدایت پیروی کرد ،ترسی بر او نیست .امّا مفهوم آیه
می گوید :قبل از تبعیت ،ترس وجود دارد .در آیۀ دیگری آمده:

ُهدَی َاهلل َهو َاهلُدی' َ و َلئن َاتبعت َاَهواء ُهمَبعد َالذی َجاء َ َمنَ
ریَ58 .
العلمَماَل كَمنَاهللَمنَولیََ وَلَنص ٍَ
از انحصار رضایت یهود و نصاری به پیروی از آیین آنها ،روشن می گردد که هدایت با پیروی
محقّق می شود وگرنه یهود و نصاری با شنیدن آیینشان هم راضی می شدند! از طرفی به پیامبر هشدار
داده شده که مبادا از آنها بعد از علمی که برایت از جانب ما حاصل شده ،پیروی کنی .اینها همگی
 .15آل عمران ( .38 ،بگو :اگر خدا را دوست میدارید پس مرا پیروی كنید تا خدا شما را دوست دارد و گناهانتان را بیامر زد و خداوند
آمر زگار و مهربان است).
 .51البقرة ( .31 ،گفتیم :همه ا ز آن بهشت فرو شوید .پس اگر رهنمودی ا ز من به سوی شما بیاید  ،آنان كه ا ز راهنمایی من پیروی
كنند نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.
 .58البقرة ( .811 ،جهودان و ترسایان هرگز ا ز تو خشنود نخواهند شد تا آن كه ا ز كیش آنان پیروی كنی .بگو :رهنمونی راستین
همان رهنمونیِ خداست .و اگر پس ا ز دانشی كه سوی تو آمده ا ز خواهشها و هوسهاشان پیروی كنی در برابر خدا هیچ دوست
كارسا ز و یاوری نخواهی داشت).
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وَلنَترضی'َعنكَالیَهو ُدَو َلََالنصاری'َح َّتی'َتتبعَملت ُهمَ ُقََاَنَ

نشان از اجرایی شدن هدایت دارد .همچنین خداوند در قالب یک پرسش فطری ،همه را به محکمۀ
وجدان فراخوانده و فرموده :چه کسی سزاوار پیروی است؟
آیا كسی كه به حق راه مینماید سزاوارتر است كه پیروی شود یا آن كه
خود راه نیابد مگر آنكه او را راه نمای ند؟ پس شما را چه شده؟! چگونه حكم
میكنید؟!

كم َمَن َیَدی َاَلَی َاَ ِ َ ُقَ َاهللُ َیَدی َللح ََِ .اََ
ُقََهَ َمن ََُشکائَ ُ
ل َاَن َ ُ َیدی' َفامَ
فمنَیَدی َاَلَی َاَ ِ َاَح ُّ ِ َاَن َ َُیتبع َاَمن َلَیَدَّی َاَ ّ َ
ل َُكم َکَیفَُتَ ُكمونََ51 .
در برخی از آیات ،ورود به مسیر هدایت ،تبعیت دانسته شده است:
یاَقومَاتبعون َاهد ُکمَسبیََ َالرشادَ 53 .
دانش اه و آموزه اهی

این بیان ،مربوط به مؤمن آل فرعون است که در قالب جملۀ متضمّن معنای شرط ،راهنمایی به
راهِ رشد را مشروط به پیروی از خود میکند.

قرآن و حدیث

شاید بتوان لزوم پیروی را با این آیه بهخوبی تبیین کرد:
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یَ 51 .
ُقََاَن َُهدَی َاهللَهو َاهلُدی' َ وََُامرناَلنُسلمَلرب َالعالَ َ
گاهی عرب میگوید « :اَمَرتُكَ لِتَفعَل ».تو را امر كردم برای اینكه انجام دهی .و در پاره ای از
موارد میگوید « :اَمَرتُكَ اَن تَفعَل ».تو را امر كردم كه انجام دهی .در مواردی هم میگوید « :اَمَرتُكَ
بِاَن تَفعَل ».تو را امر كردم به اینكه انجام دهی .آن كسی كه میگوید « :اَمَرتُكَ بِاَن تَفعَل ».با آوردن
حرف «بـِِ» ای ن معنا را می رساند كه امر من به فالن عمل بود .آن كسی هم كه حرف «بـِِ» را به
كار نمیبرد همی ن منظور را دارد و تنها حرف جر را برای اختصار حذف کرده است .كسی كه میگوید:
 .51یونس ( .39 ،بگو :آیا ا ز شریكانتان – بُتان  -كسی هست كه به حق  -راه راست و درست یا دین اسالم  -راه نماید؟ بگو:
خدای به حق راه مینماید .آیا كسی كه به حق راه مینماید سزاوارتر است كه پیروی شود یا آن كه خود راه نیابد مگر آن كه او را
راه نمایند؟ پس شما را چه شده؟! چگونه حكم می كنید؟!)
 .53غافر ( .31 ،و آن كه ایمان آورده بود  ،گفت :ای قوم من  ،مرا پیروی كنید تا شما را راه راست و درست بنمایم).
 .51االنعام ( .18 ،بگو :همانا رهنمونیِ خدا  ،رهنمونی راستین است و ما فرمان یافته ایم كه پروردگار جهانیان را گردن نهیم).
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« اَمَرتُكَ لِتَفعَل» میخواهد بفهماند ،امری كه كرده بی هوده و شوخی نبوده ؛ بلكه بدین منظور بوده
است که مخاطب ،آن را انجام دهد 59 .به گفتۀ صاحب مجمع البیان المی كه بر سر « لِتَفعَل» درمی آید
ای ن معنا را میرساند .از سخن زجّاج برمی آید كه افادۀ ای ن معنا از « لـِِ» بهتنهایی ساخته نیست ،زیرا
وی گفته كه در آیۀ مورد بحث  ،لفظ «كَی» (برای اینكه) حذف شده و تقدیر آیه «وَ اُمِرنا لِكَی نُسلِمَ»
(فرمان یافته ایم تا گردن نهیم) است 52 .با توجّه به این مطلب ،امر خدا به اینکه ما تسلیم شویم ،ادامۀ
هدایت است؛ هدایتی که طبق همین آیه از خدا نشأت میگیرد.
هدایت ،فرایندی درازدامن است که قرآن کریم میفرماید:
ربناَلَ ُتزغَ ُقلوبناَبعدَاَذَهدَیتناَ 51 .
یعنی خداوندا! پس از اینکه ما را هدایت کردی از انحرافِ دل هایمان جلوگیری کن .این معنا
اشاره میکند که پس از هدایت یافتن ،هنوز راهی دراز باقی است.

جمعبندی
محورِ خدا ،انسان و امام .با توجّه به مجموع آیاتی که واژۀ هدایت و مشتقّاتش در آن به کار رفته،
ذیل محور سوم ،هفت مرحله وجود دارد .حقمحوری از آغاز تا انجام ،تعیینکنندۀ مسیر اصلی هدایت
است .در چرخۀ راهنمایی ،انسانها از وجودِ امامِ بر حقّی برخوردارند که با سودجستن از دستورات
الهی ،آنها را با هدف رشد و قرب الهی ،از روی آگاهی و با آزادی کامل به راهِ حق فرا میخواند.
هدایت بدین معنا ،وظیفه ای است که امام بر عهده دارد .بنابراین امام بهعن وان حجّت الهی باید در
این فرایند دیده شود تا بتوان رفتارهای وی را به درستی تحلیل نمود .به هر روی میتوان نظام
هدایت را اینگونه تعریف کرد :فرایندی الهی  ،که حجج الهی علیهم السّالم از راه وح ی (رسالی ،الهام
و تحدیث)  ،با هدفِ رشدِ انسان ،او را آزادانه و آگاهانه به سمت حق فرا میخوانند تا به پیروی وی
بیانجامد.
 .59ن .ک :مجمع البیان  ،ج ، 1ص .153
 .52همان.
 .51آل عمران ( .1 ،و گویند :پروردگارا  ،دلهای ما را  ،پس ا ز آن كه ما را راه نمودی  ،ا ز راستی به كژی مگردان).
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از مباحث پیشین روشن می شود که هدایت ،مفهومی ساده نیست؛ بلکه فرایندی است با سه

پیشنهادهای پژوهشی
 .8تلفیق «معناشناسی» هدایت در قرآن کریم با نهج البالغة و طرّ احی شبکه ای آن
 .1مقایسۀ آرای صاحبان تفاسیر « المیزان» « ،من وحی القرآن»  « ،الفرقان» با « التّحریر و
التّنویر»  « ،الکشّاف» و «مفاتیح الغیب» در بحث هدایت
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ترجمۀ المیزان ،سید محمّد باقر موسوی همدانی ،قم ،جامعۀ مدرّسین ،پنجم8311 ،ش.
تفسیر انسان به انسان ،عبداهلل جوادی آملی ،قم ،اسراء8311 ،ش.
تفسیر نمونه  ،ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،تهران ،دار الكتب االسالمیة  ،اوّل8311 ،ش.
تهذیب اللّغة ،محمّد بن احمد ازهری ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،اوّل.
جمهرة اللّغة ،محمّد بن حسن ابن درید ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،اوّل.
درآمدی بر معناشناسی ،کوروش صفوی ،تهران ،سورۀ مهر ،سوم8311 ،ش.
الذّخیرة فی علم الكالم ،سید مرتضی علم الهدی ،تحقیق سید احمد حسینی ،قم ،جامعۀ مدر ّسین،
8188ق.
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،سید محمود آلوسی ،تحقیق علی عبد الباری عطیه ،بیروت،
دار الکتب العلمیة ،اوّل8189 ،ق.
رهیافتی قرآنی به نظریۀ نظام احسن ،جواد پورروستایی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه8351 ،ش.
شرح المواقف ،عضد الدّین عبد الرّحمن ایجی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8185 ،ق.
شمس العلوم  ،نشوان بن سعید حمیری ،تحقیق عبداهلل یوسف اریانی و حسین بن عبداهلل عمری،
دمشق ،دار الفکر ،اوّل.
الصّحاح ،اسماعیل بن حمّاد جوهری ،تحقیق عطّاراحمد عبد الغفور ،بیروت ،دار العلم للمالیین،
اوّل.
العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،نشر هجرت ،دوم.
الغارات ،ابراهیم بن محمّد ثقفی ،تحقیق ع بد الزّهراء حسینی ،قم ،دار الكتاب االسالمی8181 ،ق.
غایة المرام فی علم الکالم  ،سیف الدّین آمدی  ،تحقیق احمد فرید مزیدی  ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة8311 ،ش.
الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،محمّد صادقی تهرانی ،قم ،انتشارات فرهنگ اسالمی ،دوم،
8329ش.
القاموس المحیط ،محمّد بن یعقوب فیروزآبادی ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،اوّل.
قواعد العقائد ،نصیر الدّین طوسی ،تحقیق علی حسن خازم ،بیروت ،دار الغربة8183 ،ق.
الکافی ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق دار الحدیث ،قم ،دار الحدیث ،قم8115 ،ق.
کتاب االربعین فی اصول الدین ،فخر الدّین محمّد بن عمر رازی ،تحقیق احمد حجازی سقّا،
بیروت ،دار الجیل8311 ،ق.
الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزی ل ،محمود بن عمر زمخشری ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،سوم،
8111ق.
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كشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،حسن بن یوسف حلّی  ،تحقیق حسن حسن زادۀ آملی ،قم،
جامعۀ مدرّسین8183 ،ق.
گزیدۀ حقّ الیقین ،محمّدباقر مجلسی ،به کوشش رضا مؤذّن زاده و محمّد اسفندیاری ،تهران،
وزارت ارشاد8311 ،ش.
لسان العرب  ،محمّد بن مكرم ابن منظور  ،بیروت ،دار صادر ،سوم.
مجمع البحرین  ،فخر ا لدّین بن محمّد طری حی ،تحقیق احمد حسی نی اشكوری ،تهران ،مرتضوی،
سوم8319 ،ش.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ابو علی فضل بن حسن طبرسی ،تحقیق محمّدجواد بالغی ،تهران،
ناصر خسرو 8311 ،ش.
المحكم و المحیط االعظم  ،علی بن اسماعیل ابن سیده ،تحقیق عبد الحمید هنداوی ،بیروت ،دار
الكتب العلمیة ،اوّل.
المحیط فی اللّغة ،صاحب بن عباد ،تحقیق محمّد حسن آل یاسین ،بیروت ،عالم الکتب ،اوّل.
المصباح المنیر ،احمد بن محمّد فیومی ،قم ،دار الهجرة ،دوم.
معجم مقاییس اللّغة ،ابن فارس ،تحقیق محمّد عبد السالم هارون ،قم ،دفتر تبلیغات ،اوّل.
معناشناسی شناختی قرآن ،علیرضا قائمی نیا ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی
اسالمی ،تهران8351 ،
مفاتیح الغیب ،فخر الدّین محمّد بن عمر رازی ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،سوم8111 ،ق.
مفردات الفاظ القرآن ،محمّد راغب اصفهانی ،تحقیق صفوان عدنان داوودی ،بیروت ،دار القلم،
اوّل8181 ،ق.
من وحی القرآن ،سید محمّدحسین فضل اهلل ،بیروت ،دار المالک ،دوم8185 ،ق.
منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،حبیب اهلل خویی ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،چهارم،
8319ش.
نظام اقتصادی اسالم ،سید حسین میرمعزّی ،تهران ،کانون اندیشۀ جوان ،اوّل8311 ،ش.
نظام اقتصادی علوی ،احمد علی یوسفی ،قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی8312 ،ش.
نظام های اقتصادی ،حسین نمازی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی8311 ،ش.
النّهایة فی غریب الحدیث و االثر ،ابن اثیر جزری ،تحقیق محمود محمّد طناحی و طاهر احمد
زاوی ،قم ،اسماعیلیان ،چهارم 8321 ،ش.
نهج البالغه ،سید رضی ،تصحیح صبحی صالح ،قم ،دارالهجرة.
وقعة صفین ،نصر بن مزاحم ،تصحیح محمّد عبد السّالم هارون ،قم ،کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی،
دوم8111 ،ق.
هدایت در قرآن ،عبداهلل جوادی آملی ،قم ،اسراء8313 ،ش.
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 .21مقالۀ گونهشناسی هدایت در قرآن و حدیث ،محمّدی ریشهری ،مجلّۀ علوم حدیث ،ش، 21
تابستان8358ش.
 .23پایاننامۀ روش شناسی تفسیر قرآن به قرآن روایی با تأکید بر روایات نور الثقلین ،مسعود حسن ز ادۀ
گلشانی ،به راهنمایی علی راد و مشاورۀ علیرضا قائمی نیا ،دانشگاه قرآن و حدیث قم،
اسفند8358ش.
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