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9

7معلم رسمی آموزش و پرورش،و مدرس حوزه علمیه خواهران

چکیده
اصلی ترین حقیقتی که به موازات جریان آفرینش تحقق داشته و پدیده های هستی را مرتبط با مبدأ و منتهای عالم ،جهت دار
و سامان یافته نموده ،حقیقت هدایت است .هدایت فروغ و روشنایی درونی پدیده هاست ،که در سایه ی آن موجودات ،در مسیر
صحیح قرار گرفته ،برای حرکت به سوی سعادت حقیقی سعی می نماید ،این مقاله ،پژوهشی توصیفی  -تحلیلی است که ضمن
بررسی مفهوم هدایت ،به بررسی انواع هدایت ،در دستگاه خاص قران می پردازد .از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که
"هدایت" ،به معنای راهنمایی از روی لطف و خیر خواهی که منجربه رسیدن به مطلوب و هدف شود ،می باشد به استناد
قرآن کریم ،هدایت خداوند متعال ،در چهار نوع هدایت تکوینی عمومی،هدایت تکوینی انسان ها،هدایت پاداشی ،هدایت
تشریعی منحصر می شود.
واژههاي کلیدي :قرآن ،انواع هدایت،آفرینش
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مقدمه:
خداوند در قرآن کریم ،برنامه بهره برداری از جهان طبیعت را به وسیله ی پیامبران و کتب آسمانی در اختیار انسان قررار داده ترا بره دنبرا
تبعیت از پیامبران و دستورات الهی ،سنت تغییر ناپذیر هدایت الهی ،آن ها را در دنیا و عقبی به زندگانی سعادتمند و لقای الهی رهنمون سازد
،بر اساس آیات کریمه"،هدایت" ،یکی از سنت های الهیست ،که در رابطه با همه ی موجودات هستی اعم ار انسان و غیرر انسران جراری و
ساری است ،بر این اساس و با توجه به اهمیت هدایت ،در سعادت و تعالی انسران،تققی و بررسری در موعرو "هردایت" ودسرتیابی بره
معرفت در این زمینه عروری به نظر می رسد  ،چرا که در سایه ی این معرفت ،می توان چنگ به ریسمان هدایت هادیان زد وبه سررمنل
مقصودرسید ،الزم به ذکر است ،در تققیقاتی که در رابطه با "هدایت" نگاشته شده ،به انوا هدایت با رویکرد تفسیری پرداخته نشده است
 ،بر این اساس در مقاله حاعر سعی بر این بوده که به انوا هدایت بر اساس آیات و تفاسیر پرداخته شود.
 - 1مفهوم شناسی
هدایت در لغت به معنای "تبیان" (مرتضی زبیدی 4141 ،؛ مصطفوی " )4141 ،ارشاد " (جروهری 4431 ،؛ طریقری ، ،4431 ،موسری) 4141،
" و راهنمایی از روی لطف و خیر خواهی که منجربه رسیدن به مطلوب و هدف شود " (مرتضی زبیدی 4141 ،؛ مصطفوی )4141 ،می باشرد
و در مقابل عاللت قرار دارد( مطرزی4131 ،م ،؛ مهنا ،4144 ،؛ ابن اثیر4413 ،؛ ابن منظور414 ،4141 ،؛ ابن سریده .) 4144 ،ایرن کلمره،
مترادف با واژه " ،رشد"" ،داللت"" ،بیان" و "نجات" است (اسماعیل حسینی .)،4141،مؤلف مقترم کتاب «التققی فری کلمرات القررآن»
در معنای هدایت می فرمایند :اصل در معنای هدایت :همان بیان طری رشد و تمکن ازوصو به شیء است یعنی داللت به سوی آن شیء
می باشد( .مصطفوی ،4141 ،ج  44ص ) 41
 - 2انواع هدایت در قرآن کریم
- 2- 1هدایت تکوینی عمومی
« هدایت تکوینی به معنای اعطای همه ی ابلار کما و رساندن به هدف است و همه ی موجودات را در بر میگیرد»( ،چون خداوند همه ی
موجودات را از راه فطرت و یا غریله یا میل ،به کما های شایسته ی آن ها راهنمایی کرده است( جوادی آملری ،4431 ،ج  ،41ص  ) 13بره
عباذت دیگر ،هر موجودی که خداوند عالم ،خل می کند به تناسب وجود خویش ،ذاتاً متمایل به کما وجودی خویش می باشد .این خداوند
حکیم با فراهم آوردن زمینه ها و قابلیت ها ،موجودات را به سوی کما الی خود راهنمایی می کند؛ در پرتو چنین هدایتی است که ،تمرام
مخلوقات (جان دار و بی جان) بر اساس مقتضیات ،قوا و استعدادهای درونی خود به نتیجه ای که بر خلقت آن ها مترتب است خواهند رسید،
بدیهی است که این هدایت اختصاص به موجود خاصی ندارد و و تمام موجودات عالم هستی از جماد ،نبات ،حیوان و انسان را دربر میگیرر؛
به طوری که قوام و پایداری همه ی موجودات و هماهنگی او با طبیعت نیل در اثر همین هدایت است .و اساساً نظام آفرینش و تعادلی که در
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میان موجودات عالم برقرار است بستگی به همین هدایت تکوینی الهی دارد.بر اساس همین نو هدایت است که گیاهران و حیوانرات برا راه
های تغذیه و دفا خود آشنا هستند و حیوانات به کمک غرایل خود راه زندگی را می پیمایند و حتی در مورد انسان ها نیل بچه ای که از شکم
مادر پا به عرصه ی وجود می گذارد ،در جست و جوی غذا بر ای حفظ حیات خویش است و با گریه کردن نامالئمات را به پدر و مادر خرود
خبر می دهد .نمونه آیاتی از قرآن کریم را که به این "هدایت" اشاره دارد عبارتند از:
:الف«.رَبُّّنا الّذی اَعطی کُّلّ شَیء خَلقَه ثُّمَّ هدی» (طه( ) 11:پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آن چه را که الزمه ی آفرینش
او بوده داده و سپس هدایت کرده است ) .مراد از هدایت در آیه را هدایت همه ی اشیا به سوی مطلوبشان می داند ،همان مطلروب و همران
هدفی که به خاطر آن خل شده اند(طباطبایی ،4143 ،ج  ،41ص )411
ب«.الّذی خَلَقتَنی فَهُّوَ یَهدین» (شعرا)33 :حضرت ابراهیم ( ) به توصیف پروردگار جهانیان و ذکر نعمتهاى معنروى و مرادى او مر پرردازد
نخست از نعمت آفرینش و هدایت ،شرو کرده ،م گوید ":او کس است که مرا آفرید ،و هم او مرا هدایت مر کنرد" (الَّرذيی خَلَقَنيری فَهُّروَ
یَهْديیني):هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسائل حیات مادى و معنوى در اختیارم گذارده ،و هم در عالم تشریع ،وح و کتاب آسمان  ،براى
من فرستاده است.ذکر کلمه" فاء" بعد از آفرینش ،اشاره به این است که هدایت از خلقت جدا نیست و دوش به دوش آن ،همره جرا پریش
م رود ،و جمله" یهدین" که به صورت" فعل مضار " آمده است دلیل روشن بر استمرار هدایت و نیاز انسران بره او در تمرام عمرر اسرت.
(مکارم شیرازی ،4433،ج،41ص)413
ج«.سَبّح اسم رَبّيکَ األَعلی الّذی خَلَََق فسوّی وَالذی قدَّرَ فَهَدی ( اعلی":)4- 4 ،منظور از" تقدیر" همان انردازهگیررى و تعیرین برنامرههراى
حرکت به سوى اهداف است که موجودات به خاطر آن آفریده شدهاند.و منظور از" هدایت" همان هردایت تکروین اسرت کره بره صرورت
انگیلهها و قوانین که به بر هر موجودى حاکم ساخته (اعم از انگیلههاى درون و برون م باشد.ف المثل از یک سو پستان مادر و شیر آن
را براى تغذیه طفل آفریده و به مادر عاطفه شدید مادرى داده و از سوى دیگر در طفل انگیلهاى آفریرده کره او را بره سروى پسرتان مرادر
م کشاند ،و این آمادگ و جاذبه دو جانبه در مسیر هدف ،در همه موجودات دیده م شود .خالصه اینکه :دقت در سراختمان هرر موجرود و
مسیرى را که در طو عمر خود ط م کند ،به وعوح این حقیقت را نشان م دهد که برنامهریلى دقیق دارد ،و دست هدایت نیرومنردى
پشت سر آن است ،و آن براى اجراى این برنامههرا کمرک مر کنرد ،و ایرن نشرانه دیگررى از ربوبیرت پروردگرار اسرت( مکرارم شریرازی
،4433،ج،41ص)431
- 2- 2هدایت تکوینی انسان ها
خداوند کریم عالوه بر هدایت تکوینی عمومی ،انسان را به نو دیگری از هردایت متمرایل کررده کره از آن بره"هردایت تکروینی انسران
ها"یا"هدایت فکری و وجدانی" تعبیر می شود.عقل و اندیشه ،یک مرحمت الهی و یکی از نعمت های اختصاصی انسان در برابرر حیوانرات
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است که مانند چراغی را ه زندگی را روشن می کند ،و انسان می تواند در تمام مراحل زندگی با چیدن چند مقدمه در کنار هم به نتیجه هایی
برسد که نا آن زمان از آن ها بی خبر بوده است و به مدد آن خوبی ها را از بدی ها ،ارزش ها را از عرد ارزش هرا تمییرل دهرد و راه بهترر
زیستن و استفاده از نیروهای ط بیعی را به تجربه کند .در روایات اسالمی نیل عقل یکی از دو حجت خداوند بر انسان ها معرفی شده اسرت
(حجت خداوند بر بندگان ،پیامبران هستند و حجت میان بندگان و خداوند عقل است( " .کلینی ، 4141،جلرد  ،4ص ) 41در روایرات دیگرری
امام صادق ( ) عقل را زینت و جما معنوی انسا ن و روشنگر وی در مسیر زندگی یاد کرده اند که انسان ها در مسیر آن آفریردگار خرود را
شناخته و خوبی ها را از بدی ها تمییل می دهند (همان  ،ص)41ا به واسطه ی این نو هدایت ،انسان از درون و وجدان خود ،میان خوبی ها
و بدی ها تمییل می دهد،دادگری ،شکرگلاری و نعمت و وفای به عهد و پیمان و راستگویی و نظایر آن را ازکارهای شایسرته و ارزش هرای
متعالی به شمار می برد و ستمگری و کفران نعمت ،پیمان شکنی و دروغ گویی و امثا آن از کارهای ناپسند و عد ارزش می شمارد رسرو
اکرم (ص) می فرمایند«:هر کودکی به فطرت خداپرستی و گرایش به اسالم به دنیا می آید ،لکن پدر و مادر او به خاطر تربیت ناصقیح وی
او را یهودی یا نصرانی می گردانند (همان،ج،44ص ) 411از جمله آیاتی که به روشنی از این نو هدایت گلارش می دهرد ،آیره ی 3- 3
سوره ی شمس می باشد«:وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَأهلَمَها فُّجورَها وَ تَقواها»صاحب تفسیرنمونه  ،در تفسیر این آیه می فرماید«":و قسم به جان
آدم  ،و آن کس که آن را (آفریده و) منظم ساخته» (و نفس و ما سواها) : .منظور از «نفرس» جسرم و روح هرر دو مر باشرد و مرراد از
«سوّیها» (از ماده تسویه) هم تنظیم و تعدیل قواى روح انسان است ،از حواس ظاهر گرفته ،تا نیروى ادراك ،حافظه ،انتقا  ،تخیل ،ابتکار،
عش  ،اراده و تصمیم ،و مانند آن که در مباحث «علم النفس» مطرح شده است.و هم تمام شگفتیهاى نظامات بدن و دستگاههاى مختلف
آن را که در علم «تشریح» و «فیلیولوژى» (وظایف االعضاء) بطور گسترده مورد بقث قرار گرفته شامل م شود چرا که شگفتیهاى قردرت
خداوند هم در جسم است و هم در جان و اختصاص به یک از این دو ندارد.در این آیه به یک از مهمترین مسائل مربوط به آفرینش انسان
پرداخته ،م افلاید« :سپس فجور و تقوا (شرّ و خیرش) را به او الهام کرده است» (فالهمها فجورها و تقواها) .خداوند آن چنان قدرت تشخیص
و عقل و وجدان بیدار ،به او داده که فجور و تقوا را از طری عقل و فطرت در م یابد.آرى! هنگام که خلقتش تکمیرل شرد ،و هسرت او
تقق یافت ،خداوند بایدها و نبایدها را به او تعلیم داد ،و به این ترتیب وجودى شد از نظر آفرینش مجموعهاى از گل بدبو و روح الهر و از
نظر تعلیمات آگاه بر فجور و تقوا و در نتیجه ،وجودى است که م تواند در قوس صعودى برتر از فرشتگان گردد و در قوس نلول از حیوانات
درنده نیل منقطتر گردد و این منوط به آن است که با اراده و انتخابگرى خویش کدام مسیر را برگلیند (مکارم شیرازی ،4433،ج41ص141
- 2- 3هدایت پاداشی
در موارد متعددی قرآن کریم ،خود را مایه ی هدایت و رحمت برای گروه مومنان و مقسنان و متقین و اسالم آورنردگان و صراحبان یقرین
معرفی کرده است و از همین آیات استفاده می شود که قرآن عالوه بر هدایت عامی که برای همه ی بشر از مومن و کافر دارد ،هدایت ویژه
ای دارد به نام "هدایت پاداشی مومنان" که از آن به "ایصا به مطلروب" و "تسردید و تأییرد مومنران" نیرل تعبیرر مری شرود.این هردایت
اختصاص به مومنان و راهیان راه خدا دارد و برای مکلفانی است که با حسن اختیار خود ،هدایت ابتدایی خداوند و ح را پذیرفته اند و به آن
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عمل کرده اند و د را در معرض تابش نور الهی قرار داده اند .در چنین صورتی خداوند فیاض با هدایت خاص خود ،چنین بنده ای را نوازش
داده و او را باال می برد و به مراحل عالیه می رساند " .کسی که طب هدایت تشریعی به معارف الهی ایمان بیاورد و به احکام دین عمل کند
خداوند متعا به او توفیقی می دهد که تا بقیه ی راه را به آسانی بپیماید و این توفی نتیجه ی عمل او است« ،فَامّا مَن اعطری و اتّقری و
صدّق بالقسن ،فَنُّیَسّره ليلیَسری»" ( لیل( ) 1- 3 ،آن که اهل عطا و تقوا و تصدی یکی ما باشد به زودی راه آسانی پیش پای او می گذاریم
تا به راحتی راه های تکامل را بپیماید و این همان "هدایت پاداشی" است (جوادی آملی ،4431 ،ص )13در توعیح بیشتر "هردایت پاداشری
" خاطر نشان می شویم که هدایت ویژه ی الهی مختص انسان هایی است که قابلیت الزم را در خود فراهم آورده باشند .بره عبرارت دیگرر
"اگر کسی اعتقاد و عمل خود را در برابر رعای خدا سامان داد خداوند به او پاداش می دهد و قلبش را برای پذیرش معارف برتر آماده مری
کند و اورا به مقصد می رساند(جوادی آملی ،4431ج  ،44ص  )411- 414به همین دلیل از "هدایت پاداشی" تعبیر به "ایصرا بره مطلروب"
می کنند ،چرا که در اصل وقتی بنده ای عمل و اعتقاد خودش را در برابر رعای الهی سامان داد ،خداوند کریم نیروهای علمی انسران را از
بینش خاص و نیروهای عملی او را از کشش و کوشش مخصوص برخوردار می کند تا پیمودن راه و نیل به هدف نهرایی بره وفر مرراد
حاصل شود و به عبارت دیگر" ،دستگیری قدم به قدم" از عبد سالک می کند (جوادی آملی ، 4431 ،ج  ،4ص  )111از همین رو از ایرن
دستگیری الهی ،به"ایصا به مطلوب" تعبیر می شود.آیاتی نظیر "وَالّذین اهتَدو زادَهُّم هدیً " ( مقمد ") 43 ،و "من یومن باهللي یَهدی قَلبَه

"

(تغابن  )44:و "یَهدی ايلَیه مَن یُّنیب" (شوری  )44:و "اهلل یَهدی مَن یَشاء الی صيراطٍ مُّستَقیم " (بقره )444:ناظر بر این هدایت است«.و هم
چنین آیه ی شریفه ی "ايهدينا الصّراطَ المُّستَقیم " (حمد ) 1 ،نیل به این معنا است ،یعنی خدایا راه تقرب به خودت را به ما نشان دادی ،آن
را شناختیم و به سوی تو آمدیم ،اکنون نورانیتی عطا کن تا از طاعت تو لذت ببریم و از معصیت تو برنجیم» .در ادامه ی مطلب به نکته ای
می پردازیم که خالی از لطف نیست ،در برخی از آیاتی که بیان شد و آیات دیگر ،هدایت الهی ،به اراده و مشیت خداوند متعل شرده اسرت،
لکن با توجه به نکته هایی که قبال بیان شد ،مشخص است که مشیت الهی بدون مال ك و عابطه نیست و بر اساس مالك های حکیمانه
است .یعنی :هدایت الهی ،بر هدایت افرادی است که راه او را رفته اند و اعتقادات و اخالق خود را مطاب با رعای الهی کرده اند.
- 2- 4هدایت تشریعی
هدایت تشریعی :به معنای راهنمایی و بیان قانون حال و حرام خداوند که در منابع دی ن آمده است؛ پروردگار متعا قرانون سرعادت بقرش
خود را در اختیار انسان قرار می دهد و با امر به فضائل و نهی از رذائل او را آماده میسازد تا به انتخاب و اختیار خرویش راهری را برگلینرد.
هدایت تشریعی از طری "ابالغ دین" به همگان صورت می پذیرد .و آن مجموعه ی قوانین الهی اسرت کره سره بخرش دارد" ،اعتقراد" و
"اخالق" و "احکام" ( جوادی آملی ،4431 ،ص ) 13نکته ی قابل توجه این است که ،هدایت تشریعی ،نوعی از هردایت اسرت ،کره خداونرد
متعا به دلیل بهره مندی از نعمت عقل و اختیار ،از طری انلا کتاب و فرستادن پیامبران برای او در نظر گرفته است.ممکن است در ایرن
جا سوالی مطرح شود که با وجود بُّعد ملکوتی وجود انسان ،و کشش انسان به سوی خوبی ها چه نیازی به این نو هدایت اسرت؛ البتره در
پاسخ به این سوا باید اذعان داشت که پاسخ به این مسئله نیاز به فرصت و مجا بیشتری دارد لکن در این جا به طور اختصار به این سوا
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جواب می دهیم که:درست است که آرمان های کما  ،ریشه ی فطری دارند؛ وجدان و بُّعد ملکوتی وجود انسان ،او را به ایرن آرمران هرای
متعالی رهنمون می سازند ،لکن در برابر این کشش ها ،کشش های متقابل وجود دارد ،و شیاطین بشری و غیر بشرری و یرا بعرد ملکری و
حیوانی انسان در نقطه ی مقابل آن قرار دارند و او را به سوی تباهی و زیر پا گذاشتن ارزش های متعالی سوق می دهند و در صرورت عردم
اعلام پیامبران و منادیان خوبی ها ،زمینه ی کافی برای رشد و تعالی انسان و حرکت به سوی هدف واالی "پروردگار حکیم" که انسران هرا
برای آن آفریده شده اند ،فراهم نمی گردیدبه همین دلیل ،هدایت تشریعی در قرآن کریم از اهمیت فوق العراده ای برخروردار اسرت کره برا
هدایت فطری قابل قیاس نمی باشد .چرا که ":اوالً :قلمرو هدایت فطری نسبت به هدایت تشریعی ،مقدود است زیرابسیاری از بایستی هرا و
نبایستی ها و دستورات تعالی بخش در ابعاد مختلف زندگی انسان از اف هدایت فطری برتر است،وثانیاً :اگر هدایت تشریعی نباشرد ،هردایت
فطری بدون پشتوانه خواهد بود و در مقابل عوامل مختلف گمراهی که از درون و بیرون انسان را به عاللت سوق می دهند فروغی نخواهند
داشت (ربانی گلپایگانی،4414،ص ) 413آیاتی نظیر هُّوَ الّذی اَرسَلَ رَسولَهُّ بيالهُّدی و دیني القَر

صرراطٍ
(توبه ) 33 :وَ اينَّرکَ لَتَهردی ايلری ي

مُّستَقیم (شوری) 14:و انّا هَدَیناهُّ السّبیل ايمّا شاکيراً وَ ايمّا کَفوراً (انسان ) 4:بیانگر حقیقت "هدایت تشریعی" می باشند  ،در واقرع مری تروان
گفت همه ی آیاتی که درباره ی پیامبران و کتب آسمانی ناز شده مربوط به هدایت تشریعی هستند که آیات بسیاری را در قران بره خرود
اخقصاص داده اند.

نتیجه گیری
آ  -در فرهنگ قرآن ،هدف نهایی از خلقت انسان ،رسیدن به کما و مقام خلیفه ی الهی و آراسته شدن به صفات جما و جال الهی است
و این مقصد جل در سایه ی" هدایت" حاصل نخواهد شد.
ب  -هدایت در لغت به معنای "تبیان" "،ارشاد ""،راهنمایی از روی لطف و خیر خواهی که منجربه رسیدن به مطلوب و هدف شود "و در
اصطالح " همان بیان طری رشد و تمکن ازوصو به شیء است یعنی داللت به سوی آن شیء می باشد" ،در مقابل عاللت قرار دارد ،
مترادف با واژه " ،رشد"" ،داللت"" ،بیان" و "نجات" است.
ج -بر اساس آیات کریمه هدایت الهی در چهار نو منقصر می شود که عبارتند از:
 - 4هدایت تکوینی عمومی :که شامل همه ی موجودات هستی می باشد.و عبارتست از رساندن همه ی مخلوقات ،به کما الیقشان.
 - 4هدایت تکوینی همه ی انسان ها که به دو صورت فکری .وجدانی و مقق می شود.
 - 4هدایت پاداشی:که بر اساس کارکرد خوب مومنان در دنیا و استفاده از عوامل هدایت نصیبشان میشود .که از آن به هدایت پاداشی یا
تکوینی ویژه و یا ایصا به مطلوب تعبیر می شود
 - 1هدایت تشریعی ،که مختص انسان ها بوده و عبارتست از ارسا رسل و انلا کتب آسمانی برای هدایت انسانها.
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