
 

1 

 الرحیم الرحمن الله بسم

  

 در قرآن و حديث یهدايت اله یشناسگونه
 

 یشهر  یر  یمحّمد محّمد 

 1391زمان انتشار : 

 تفسیر اهل بیت علیهم السالم شماره اولنشریه 

www.reyshahri.ir 

 
 

 

  

http://www.reyshahri.ir/


 

2 

 يثدر قرآن و حد یاله يتهدا یشناسگونه

 شهرییر  یمحمد محمد 

 یدهچک

مراه با لطف ه یی،راهنما یاگونه یت،است. هدا یثپرتکرار در قرآن و حد یهانشان دادن راه درست مقصد، از واژه یبه معنا یت،هدا
 .رودیآن به کار م یرغ یگاه به قصد تهّکم برا یمثبت است؛ ول ییو بار معنا

 ی،فطر  یتو به سه گونه هدا هاستیدهخداوند، شامل همه آفر  یعموم یتاست. هدا یژهو و یکردن خداوند به دو گونه عموم یتهدا
پاداش است که به  یاگونه یزخداوند ن یژهو یتدارند. هدا یگرید یفرع یهاشاخه یزاست که هر کدام ن یمقابل تقس یعیو تشر  یعقل

. شکل شودیم آنان و گروندگان به آنها یایاوص یامبران،عام خداوند، شامل پ یتق و قبول هداح مسیر یمودنحسن انتخاب و پ یلدل
 مقصود هستند. یکنشانگر و رساننده به  یمتفاوت، اما همگ هایتهدا ینا

 دوزخ! یبه سو  یتاما هدا دهد،یم یتبا هدا یزستمگران را ن یاست خداوند جزا یگفتن

 . یپاداش یتهدا یت،هدا یشناسخاص، مفهوم یتهدا ی،عموم یتهدا ی،اله یت: هداهایدواژهکل

  

 درآمد

قت است. این رهنمون کردن انسان و دیگر موجودات به راه درست خود، از صفات خداوندگار هستي و تجّلي ربوبّیت الهي در ظرف خل
ترده، برخي که چرا با وجود این رحمت گس ماند. پرسش اینجاستبهره نميویژگي چنان عام و فراگیر است که هیچ موجودي از آن بي

دم هدایت افرادي روند؟ آیا هدایت الهي شّدت و ضعف و اقسام و مراتب دارد؟ افزون بر این، چرا برخي آیات قرآن به عبه گمراهي مي
روایي جامع، ابتدا  ش تفسیرگیري از رومانند ظالمان، فاسقان، کافران، کاذبان، مسرفان و ... تصریح کرده است. مقاله پیش رو با بهره

ر مسننیر دشننناسنني هدایت زدن قرآن و حدیث در گونهپرداخته و با پیگیري مفهوم آن در متون دیني و گره« هدایت»شننناسنني به واژه
 ها، کوشیده است. گویي به برخي از این پرسشپاسخ

 «یتهدا» یشناسواژه

بن  یلبه مقصد است. خل یدنرس ینشان دادن راه درست برا یه معنامصدر و ب «یهنننن د » یشهاز ر « ضاللت»در مقابل  «یتهدا»
 :گویدیماّده م ینا یگرد یمعنا ییندر تب یه،هد یپس از ذکر معنا یدی،احمد فراه

 ؛1یتهلتقدمه القوم بهدا یا  هاد یسّمی یلأّوله... و الدل یءمن کل ش یوالهاد ی،فاهتد  یالضاللة، هد  یض: نقیالهد 

 ین رو هادو راهنما از آ یل... و به دلگویندیم یزبه اول هر چ یو هاد یافت، یتضننناللت اسنننت، به راه آمد و هدا یضنق یت،هدا
 .نمایدیقومش آنها را راه م یشاپیشکه پ گویندیم
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صل یواژه دو معنا ینا یبرا یزابن فارس ن ست:  یا به  یه در فارسک یههد یگری،و د ییراهنما یجلو رفتن در راه برا یکی،ذکر کرده ا
 است: ین. متن سخن او اشودیترجمه م یشکشپ

 ؛1الهاء و الدال و الحرف المعتّل: اصالن ]احدهما[ الّتقدم لإلرشاد و اآلخر بعثة لطف

 .یزآممحّبت یههد یگریره نمودن و د یبودن برا یشپ یکیدارد:  ییدو اصل معنا ،«ی»و حرف معتل « د« »هن»

 معنا کرده است: ینرا چن «یتهدا» یراغب اصفهان

 ؛یّةدالةل بلطف، و منه الهد یةالهدا

 برگرفته شده است. یناز هم یزن یهو لطف است و هد یراه نمودن با نرم یت،هدا

باشد؛ چنان  یناز نشان دادن راه است که توأم با لطف و مهربا یبلکه نوع یست،ن ییمطلق راهنما یبه معنا «یتهدا»اساس،  ینبر ا
 بلکه بخشش همراه با لطف است. یست،فقط مطلق بخشش ن «یههد»که 

به دوزخ به کار رفته، مانند:  ییراهنما یواژه به معنا ینداللت توأم با لطف اسنننت، چرا ا «یتهدا»پرسنننش که اگر  ینو در پاسنننخ به ا
َل »

ِ
اطر الَْجحر  فَاْهُدوُُهْ ا َ یهر »و  2«یر ِصر در َل  ََیْ

ِ
عر  ا  :گویدیم 3،«یر عََذابر السَّ

ستعمل ف ستعمال اللفظ عل یهذلک ا لِ »کقوله:  ی،المعن یالّتهّکم مبالغة ف یا
َ
ْرُه ِبَعَذاٍب أ ِشّ شاعر: تح 4،«یٍم َفَب ضرب  ینهمب ّیةو قول ال

 ؛یعوج

 یاو «. بده بشننارت دردناک یاو را به عذاب»: فرمایدیکه م یفهشننر  یهاسننت؛ مانند آ ییاز سننر تهّکم و اسننتهزا و مبالغه معنا یآن کاربرد
 دردناک است. یآنان، کتک یانشعر شاعر: درود و سالم م

 .رودیبه کار م یزن یمنف یقدر مصاد ینهمثبت است؛ هر چند با قر  ییبار معنا یذاتا  دارا «یتهدا»واژه  ین،بنا بر ا

 جه است: واژه، قابل تو ینا یمفهوم لغو  ییناند، چند نکته در تبگفته «یتهدا» یمعنا یینشناسان در تبآن چه واژه یهبر پا

 یثدر قرآن و حد یتهدا یکاربردها

ست: هفت بار در معنا 316کلمات برگرفته از آن،  یبه کار نرفته، ول «یتهدا»واژه  یمدر قرآن کر  دو بار به  5ی،قربان یبار به کار رفته ا
 ینو شّر، استعمال شده است. هم یرخ یعی،تشر  ینی،تکو ی،معنو  ی،اعم از مادّ  یق،ارائه طر  ایموارد در معن یرو سا 6«یههد» یمعنا

 .شودیم یجا بررس ینمعنا در ا

 کرد: یمبه سه دسته تقس توانیدر آنها مطرح شده، م «یتهدا»را که موضوع  یاتیآ
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 برخوردارند. یاله یتهمه موجودات از هدا کنندیم یحکه تصر  یاتیدسته اّول، آ

 .دانندیم یاله یتکه همه موجودات مختار و مکّلف را، مانند: جّن و انس، مشمول هدا یاتیدسته دوم، آ

 .شوندیخداوند سبحان برخوردار م یژهو هایییاز موجودات مختار، از راهنما یدارند شمار  یدکه تأک یاتیدسته سوم، آ

 شوندیم یمد گونه تقسبه نوبه خود به چن یزانواع ن یناز ا یکسه نوع است. البته هر  هاییدهنسبت به آفر  یدگارآفر  یتهدا ین،بنا بر ا
 قرار خواهند گرفت:  یکه اجماال  مورد بررس

 هایدههمه آفر  یعموم یت: هدایك

 یانب یبه روشننن یهمعنا در دو آ ین. اشننوندیمند مبهره یاله یتخاّص خود، از هدا هاییژگیبه تناسننب و ها،یدهاز نگاه قرآن، انواع پد
 ت:شده اس

 خداوند سبحان آمده است: یفدر توص یدر سوره اعل

ذِ   َر َفَهدَ  یَو الَّ دَّ
َ
 ؛1یق

 نمود. یت]قرار[ داد و هدا یاو آن کس که اندازه 

 مقّدر کرده، اوست، ینشکه متناسب با هدف آفر  یابه اندازه یفیو ک یرا از نظر کّم  اییدهاست که هر آفر  یخداوند سبحان کس یعنی
 فرموده است. یتآن هدف، هدا یو او را به سو 

 شده است: یفتوص ینفرعون چن یالسالم خداوند سبحان برا یهعل ی، به نقل از حضرت موس«طه»در سوره  ینهمچن

ر   ُّنَا اّلَّ  ؛2یَخلْقَُه ُُثَّ َهدَ  ء  ُُكَّ َش  یَأْعطَ  یَرب

 کرده است. یت)خاص( او را داده، سپس هدا ینشآفر  یاست که به هر موجود یپروردگار ما کس 

 یدکه نشانه توح اندیتدو خصوص یدارا هایدهاساس، انواع پد ینشده و بر ا یانقبل ب یهکه در آ ییاست از معنا یگرید یرتعب یه،آ ینا
 است:

 آن دارد. ینشو متناسب با حکمت آفر  یازهاخلقت و اندازه خاّص خود را منطبق با ن یزیهر چ ینش،اّول، در نظام آفر 

 برخوردارند.  یاله یتبه فلسفه خلقت خود از هدا یدنرس یبرا جان،یدار و بدوم، انواع موجودات، اعم از جان

 افراد مکّلف یهمگان یتدو: هدا

 ینجادر ا یموضنننوع بررسننن همه افراد مختار و مکّلف، اعم از جّن و انس، اسنننت، اما یعموم یتعبارت از هدا ی،اله یتنوع دوم هدا
 از قرآن مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند: یفراوان یاتدر آ یت،نوع هدا ینهاست. اانسان یهمگان یتهدا
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َّنَّ َهدَ  
ِ
بر  یْنَاهُ ا ا َكُفوًرا یلَ السَّ مَّ

ِ
ًرا َو ا ا َشاكر مَّ

ِ
 ؛1ا

 ناسپاس! یاگردد(  یراخواه شاکر باشد )و پذ یم؛کرد یتاو را به راه هدا 

و به  یردگمخاطب قرار  یرشمورد پذ تواندیاسنننت که م ینشنننده آمده _ ا یاد یه_ همان گونه که در آ یتهدا ینا هاییژگیاز و یکی
 نرسد.  یجهواقع نشود و به نت یرشمورد پذ یامطلوب برسد،  یجهنت

 یهمگان هاییتهدا

 کرد:  یمتقس توانیرا به سه نوع م یهمگان هاییتهدا

 یفطر  یتهدا . 1

 دو گونه است:  یزن یتنوع هدا یناست، ا یفطر  یتهدا ی،اله یهمگان یتنوع هدا یننخست

 یمادّ  یفطر  یِت الف. هدا

باره  ینر. در اکودک نوزاد به پسننتان ماد یتاو اسننت؛ مانند هدا یمادّ  یازهاین ینانسننان، جهت تأم ییراهنما ی،فطر  یتنوع اول هدا
 :فرمایدیسالم نقل شده که مال یهعل یاز امام عل یباز  یتیروا

 
َ
هاأ وِ  یُّ ،الَمخلوُق السننَّ  الَمرِع  یُّ

ُ
،َو الُمنشننأ َک ِإل یف یُّ خِرجَت ِمن َمَقرِّ

ُ
رحاِم... ُثّم أ

َ
ُبَل َمناِفِعها،  یُظُلماِت األ داٍر َلم َتشننَهدها، و َلم َتعِرف سننُ

د  ن ثننَ ذاِء مننِ راِر الننغننِ داَک اِلجننتننِ ن هننَ بننِ  ِی فننمننَ لننَ َع طننَ واضنننننِ ِة مننَ نننَد الننحنناجننَ َک عننِ فننَ رَّ َك، و عننَ مننِّ
ُ
َک ؟! َک أ  2و ِإراَدتننِ

 یهاو راه یبود یدهکه ند ییها... که پس از آن، از قرارگاهت، به سراَرِحم یکیشده در تار  ینگهدار  یدنوپد یهماهنگ، و ا یدهآفر  یا
کرد؟ و  یی( از پستان مادرت راهنمایرخوراک )ش یدنبه کش تو را سی! چه کیآورده شد  یرونب دانستی،یبه[ منافعش را نم یدن]رس

 ات را به تو شناساند؟درخواست و اراده هاییگاهجا یاز،به هنگام ن

 3موجودات زنده است. یرسا یتمشابه هدا ی،فطر  یتنوع هدا ینانسان، در ا یتاست هدا یهیبد

 یمعنو  یفطر  یِت ب. هدا

ترین معارف سننان که خداوند سننبحان ضننروريجهت تأمین نیازهاي معنوي اسننت؛ بدیندومین نوع هدایت فطري انسننان، راهنمایي 
و شّر، حق و باطل را  تواند خوب و بد، خیرمورد نیاز انسان را به صورت فطري در نهاد او قرار داده است. هر انساني با الهام فطري مي

 تشخیص دهد. قرآن کریم به این نوع هدایت اشاره فرموده است:

اَها * فَأَلْهََمهَا فُُجوَرَها َو تَْقَواَهاَو   نَْفس  َو َما َسوَّ
 ؛4

 کرده است، سوگند به جان آدمي و آن کس که آن را )آفریده و( منّظم ساخته، سپس فجور و تقوا )شّر و خیرش( را به او الهام 
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 فرماید:امام صادق علیه السالم ، در تبیین این آیه، در روایتي مي

َفها َرها فاختاَرت أي َعرَّ  ؛1و ألَهَمها، ُثّم َخیَّ

 آن گاه نْفس را ]میان گزینش هریک از این دو[ مخّیر نمود و او صاحب اختیار شد.

  2به شناخت حق از باطل تفسیر شده است. ،«فَأَلْهََمهَا فُُجوَرَها َو تَْقَواَها»در روایتي دیگر از آن حضرت،  

 فرماید:مي اي دیگر خداوندافزون بر این، در آیه

 ؛3و هدیناه النجدین

 او را به هر دو راه هدایت کردیم.

 و امام صادق علیه السالم در پاسخ شخصي به نام حمزة بن محمد _ که مقصود از این آیه را پرسید _ فرمود:

رِّ   ؛4َنْجُد الَخیِر َو َنْجُد الشَّ

 راِه نیکي و راه بدي.

گوید: از امام صادق علیه ها قرار داده است. زراره ميصورت فطري در نهاد همه انسانهمچنین، خداوند سبحان، شناخت خود را به 
َِّتر فََطَر النَّاَس عَلَْيهَا»مقصود از آیه  »السالم پرسیدم:  ْطَرَت هللار ال  ، فرمود:«سرشتي که خدا مردم را بر آن سرشته چیست؟ 5فر

نَد امليثاقر عََل مَ  ُم.فََطَرُُه عَََل التَّوحیدر عر َُّه َرُّبُّ  عررفَترهر أ ن

ُم و ال َمن رازرقُهُم  ؛6قُلُت: و خاَطبوُه؟ قاَل: فََطأ َطأَ َرأ َسُه، ُُثَّ قاَل: لَوال ذلرَک لَم یَعلَموا َمن َرُّبُّ

 «.پرستي سرشتآنان را به هنگام میثاق بستن بر معرفت به ربوبیتش، بر یگانه»فرمود: 

 گفتم: آیا با آنان سخن گفت؟

س سپس فرمود: امام،  سي آنان را روزي اگر چنین نبود، نمي»رش را به زیر انداخت و  ست و چه ک شان ا سي خداوند ستند چه ک دان
 7«.دهدمي
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  .3387، ح68، ص4ج ی،اسالم یددانش نامه عقا . 7
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در حقیقت، اشنناره به این نوع هدایت همگاني  1دانند،گفتني اسننت، همه آیات و روایاتي که توحید و آیین راسننتین الهي را فطري مي
 دارند. 

 یعقل یتهدا . 2

ست. همه آ یعقل یتهدا ی،اله یهمگان یتنوع هدا یندوم صح یافتن یکه برا یاتیا شهاند مردم را به تفّکر و ی،زندگ یحراه  دعوت  ی
 دارند. یینوع راهنما یناند، اشاره به اکرده

 دو گونه است:  یفطر  یتهمانند هدا یز،ن یعقل یتهدا

 یمادّ  یعقل یِت الف. هدا

انسان  یابیدر قرآن، راه یتنوع هدا ینا یقاز مصاد یکیاست.  یمادّ  یازهاین ینتأم یعقل، برا ییهنمارا یت،نوع هدا ینمقصود از ا
 معنا اشاره شده است؛ مانند: ینبه ا 2یمتعدد یاتستارگان است. در آ یلهبه وس یادر صحرا و در 

ر   َا فر  یَو ُهَو اّلَّ تَهْتَُدوا ُّبر لْنَا اْلَ  َجَعَل لَُُكُ النُُّجوَم لر  ؛3یَْعلَُمونَ لرقَْوم   ََیتر ُظلَُماتر الَْبرّ َو الَْبْحرر قَْد فَصَّ

 یخود( را برا یها )انه! ما نشیابیدآنها راه  یلهبه وس یا،و در  یخشک هاییکیشما قرار داد، تا در تار  یاست که ستارگان را برا یاو کس 
 !یمداشت یان( باندیشه)و اهل فکر و اند دانند،یکه م یکسان

 کردن راهها قرار داده شده است: یداپ یبرا یندر نقاط مختلف زم یعیکه به طور طب ییهانشانه ینهمچن

ا فر   ََََ ن لََْ عَََ مََر  اْلَْرضر َرَواسر  َو جَََ َََدَ َأن تَََ ا فََر  ي ََََ ن لََْ عَََ ْم َو جَََ ر اُّبََر ََََ ْم  یََه هََُ َََّ ل عَََ َََّ ً  ل بََُ َََََهََُ ا س ا ًَََ اََََ ُدونَ فََر ََََ ت ْ   4.َیَََ

 شوند! یتتا هدا یمقرار داد ییهاها و راه! و در آن، دّرهندمبادا آنها را بلرزا یم،قرار داد ییاثابت و پابرج یهاکوه ین،و در زم

 . شوندیمرده مش یاله یتنوع هدا یناز ا یگرید یقمصاد یز،ن یرفاه مادّ  ینها در جهت تأمانواع دانش یشرفتاز عقل در پ یریگبهره

 یمعنو  یعقل یتب. هدا

 است. ینبه قّله کماالت انسا یابیو دست یمعنو  یازهاین ینتأم یبرا یشه،از قدرت اند یریگبهره یت،نوع هدا ینمقصود از ا

 ارند.اشاره د یتنوع هدا یناند، به امرتبط با مبدأ و معاد دعوت کرده یقکه انسان را به تفّکر در باره حقا یاتیهمه آ

س یتیدر روا شمار  یهامام کاظم عل یز،انگو تأمل بر یباز  یارب سالم  سته آ یناز ا یال شام بن حکم ب یارانشاز  یکی یرا برا یاتد ه نام ه
 :فرمایدیجمالت آغاز م ینکرده و سخن را با ا یرتفس

                                                           
  .«سرشت»معرفت خدا،  ی، فصل سوم، ابزارها4، جر.ک: همان . 1
  .63یهنمل، آ؛ سوره 16یهر.ک: سوره نحل، آ . 2
  .97یهانعام، آسوره  . 3
  .63یهو سوره نمل، آ 16یهر.ک: سوره نحل، آ یز؛ ن31یهآ یاء،سوره انب . 4
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ه ینننا عنننالننن  ِهشننننناُم! إنَّ النننلنننّ بننناَرَک و تنننَ هنننِم فننن یتنننَ قنننِل َو النننفنننَ َر أهنننَل النننعنننَ قننناَل: یَبشنننننَّ ِه فنننَ تنننابنننِ  کنننِ
 « ّ ر  فَبَشر َبادر * اّلَّ ُعونَ  ینَ عر تَمر ُعونَ الْقَْوَل فَ  یَسهْ ر  یَتَّبر نَُه ُاْولَئَک اّلَّ لَْبابر  ینَ أ ْحسهَ ُ َو ُاْولَئرَک ُُهْ ُاْولُوْا اْلَ   1«.َهَداُُهُ اَّللَّ

بِ  یَتباَرَک و َتعال  ِهشاُم! إنَّ الّله یا ُهم یاِن،ِبالبَ  ّییَن أکَمَل ِللّناِس الُحَجَج ِبالُعقوِل، و َنَصَر النَّ ِتِه ُربوبِ  یَعل و َدلَّ ِة  یَّ ِدلَّ
َ
 ؛2ِباأل

ه سننخن، پس، به آن بندگان من _ که ب»هشننام، خداوند متعال در کتابش صنناحبان خرد و فهم را بشننارت داده و فرموده اسننت:  یا
 «.خردمندانهمان  اندینانکه خدا آنان را راه نموده و ا اندینان_ بشارت ده، ا کنندیم یرویآن را پ یِن و بهتر  دهندیگوش فرا م

 ی،اله ّیتن، به ربوبو آنان را با برها یدرسنننان یاری ی،را با سنننخنور  یامبرانرا با خرد، کامل کرد و پ یلشمتعال دال  دهشنننام، خداون یا
 ساخت. ییراهنما

سننخن که از  یندارند؛ مانند: ا یتنوع هدا یناشنناره به ا 3اند،کرده یکه عقل را حجت خدا و فرسننتاده او معرف یاتیهمه روا ین،همچن
 السالم نقل شده است: یهامام کاظم عل

ر عََل  نَّ َّللر تَ  ا  ُل َو اَلنبر یر النّاسر ُحجَّ سَََُ َرُة فَالرُّ ا الّظاهر نًَة، فَأَمَّ ًة ابطر َرًة و ُحاَّ ًة ظاهر ُة عل  یاءُ : ُحاَّ نَُة  يهمَو اَلئرمَّ ا الباطر السَََ م ، و أ مَّ

 ؛4فَالُعقولُ 

اند، و حّجت و امامان یامبرانبر مردم دارد: حّجت آشننکار و حّجت پنهان. حّجت آشننکار، رسننوالن، پ هشننام، خداوند، دو حّجت یا
 .یندپنهان، خردها

 :فرمایدیالسالم م یهامام صادق عل ینهمچن

ُة اَّلّل  ُّ  عََل   ُحاَّ بادر النَّبر ُة ف ،العر َ  امیَو احلُاَّ َ  یَ ب بادر و ب  ؛5الَعقلُ   اَّلّل  یَ العر

 بندگان و خداوند، خرد است. یاناست و حّجت م یامبرخداوند بر بندگان، پحّجت 

 :یدالسالم پرس یهاز امام رضا عل یتابن سک یتیدر روا یزو ن

 ؛6فقال: الَعقلُ  يوم؟اخلَلقر ال  فاَم احلَُاة عََل 

 فرمود: خرد. یست؟امروز حجت خداوند بر مردم چ

 یعیتشر  یت. هدا 3

 است. یو عقل یفطر  یتدر واقع، مکّمل هدا یتنوع هدا یناست. ا یعیتشر  یتهدا ،یهمگان یتنوِع هدا ینسوم

                                                           
  .18و  17یهسوره زمر، آ . 1
  .12، ح13، ص1ج ،یالكاف . 2
  .خرد یتحج 291، ص1ج ،یاسالم یدنامه عقار.ک: دانش . 3
  .12، ح16، ص1ج ،یالكاف . 4
  .22، ح25، ص1، جهمان . 5
  .20، ح24، ص1، جهمان . 6



 

9 

 یامبرانپ یقز طر ا یعیتشر  یتو هدا یبه وح یازیراه تکامل انسان را ارائه کنند، ن توانستندیکه اگر فطرت و عقل م ینمطلب ا یحتوض
در باره  یقاداعت یحصح یبه باورها یابیدست یاست، انسان برا یوکلّ  یاجمال ی،و عقل یاز آنجا که ادراکات فطر  یوجود نداشت؛ ول
ند سبحان از است که خداو یعیتشر  یِت هدا یازمندن یش،راه سعادت خو یقدق یصدرسِت برنامه تکامل، و تشخ ناختمبدأ و معاد، و ش

ارد؛ از جمله در دمعنا اشننناره  ینبه ا یانفراو  یاتدر آ یمکرده اسنننت. قرآن کر  ینرا تأم یازن ینا ی،آسنننمان یهاو کتاب یامبرانپ یقطر 
 :فرمایدیم یکتاب آسمان ینا یفتوص

ی در َ مر، َو  ََیْ ََََََّ ُبَل الس َََََهُ َوانَُه س َََََْ ََّبَع ررض ُ َمنر ات هر اَّللَّ مبر ررُُجُ َل  ُُیْ
ِ
لَُماتر ا َن الظُّ ّ ، َو  مر ْذنرهر

ِ
َیرمْ النُّورر ابر در َل  ََیْ

ِ
اط   ا َ ِصر

تَقر  سهْ ی  مُّ
 ؛1

به  هایکیتار  و به فرمان خود، از کندیم یتسننالمت، هدا یهاکنند، به راه یرویاو پ یرا که از خشنننود یبرکت آن، کسننانخداوند به 
 .نمایدیم یراه راست، رهبر  یو آنها را به سو  بردیم ییروشنا یسو 

 شده است: یانب سانینبد یعی،تشر  یتو هدا یامبرانانسان به پ یازالسالم ، ن یهاز امام رضا عل یتیدر روا

انرُع ُمتَعالر  2یمُكرلواَخلقرهرم و قُواُُه ما  ف یَُكنْ ل نُّه لَّما لَم  هرم، و  َن الصَََّ دراكرهر  ی،ریُ َعن أ ن  ياً لرَمصَََالرحر ُمُُه َعن ا  َُ عُفهُم و  و  َن ضََََ

رًا، لَم  َ  یَُكنْ ظاهر ن َرسول  ب َ  ینَهُ بُدٌّ مر َ  یُؤّدیَمعصوم   ینَهُمو ب ل ُفهُمو أ َدبَُه، و  َيهُ أ مَرُه و نَ  يهرما  هرم و َدفُع  یَكونُ ما  عل یَقر عر حراُز َمنافر بهر ا 

ذ لَم  ، ا  ُهر َ  ََیتاجونَ فوَن بهر ما یَعرر َخلقرهرم ما  ف یَُكنْ َمضاّرر ل ُُه. يهر ا  َعهُم و َمضارَّ  َمنافر

ْب فلَو لَم  ، و لَ َن  یءر َمج لَهُم ف یَُكنَمعررفَُتُه و طاَعُتُه لَم  يهرمعلَ  ََیر دُّ ةاَ ة  ت  یَكونُ الّرسََولر َمنَفَعةو و ال سَََ َمنَفَعة  و  یر َعَبثًا لغَ يانُهُ ا 

 َ ن صر  یسال َص ح ، و ل  ؛3ء  أ تقََن ُُكَّ ش یاّّل  یر احلَك َفةر هذا مر

شان را کامال  درک کنند و از طرف یو توان یعتچون مردم خود، چنان طب صالح ست ی،ندارند که م ست که  واالتر یزن یسازنده ه از آن ا
ضعف و ناتوان یدهد ست، پس ناچار با یزبندگان از ادراک او ن یشود و  شن ا شد که  یاخدا و مردم فرستاده یانم یدکامال  رو صوم با مع

گاهشان کند،یرا دفع م هایشانیانو ز  یناو را به آنان برساند و به آنچه منافعشان را تأم هایموزشو آ یاوامر و نواه سازد؛ چرا که در  آ
 را بشناسند وجود ندارد. یانشاندارند و سود و ز  یازکه بتوانند با آن، آنچه را بدان ن اییلهوجودشان وس

و فرستادن او  کردیرا حّل نم ینداشت و مشکل یآنان حاصل یبرا یامبرو اطاعت از او بر مردم واجب نبود، آمدن پ یامبراگر شناخت پ
 4به دور است. یده،را با حساب و کتاب و متقن آفر  یزکه همه چ یمیاز موجود حک کاریند بود و او ناسودمن یهودهب یکار 

 افراد مکّلف یژهو یتسه: هدا

را به کار بندند،  یاله یهمگان یتاند، انتخاب کنند و هدابه آنها نشننان داده یامبرانرا که فطرت، عقل و پ یراه ی،که در زندگ یافراد
رو،  ینت. از ااسن یهمگان یتپاداش به کار بسنتن هدا یقت،در حق یژه،و یتبرخوردار خواهند شند. هدا یزن یاله یژهو هایییاز راهنما

 اشاره دارد؛ مانند: یتهدا ینبه ا یمتعدد یات. قرآن در آشودیم یدهنام یزن یپاداش یِت هدا

                                                           
  .16یهسوره مائده، آ . 1
 _ حتّ به لمباشرة یثبتونخلقهم و قواهم ما  یف یكتف: لّما لم 253، ص1در علل الشرائع، ج . 2

ّ
مهم یالصانع _ عّز و جل

ّ
  ...و كان الصانع یشافههم،و  یكل

  .19536الحكمة، ح یزانم . 3
  .40یه، آ40، ص11األنوار، ج بحار . 4
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ر    ؛1َو َءاََتُُهْ تَْقَواُهُْ  یاْهتََدْوا َزاَدُُهْ ُهدً  ینَ َو اّلَّ

ذِ بخشدیو روح تقوا به آنان م افزایدیم یتشانخداوند بر هدا اند،یافته یتکه هدا یکسان  ُهْم َلَنْهدِ  یَناَجاَهُدوا فِ  یَن ! َو الَّ َه  َینَّ ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اللَّ
 ؛2یَن َلَمَع اْلُمْحِسنِ 

 است. وکارانیککرد و خداوند با ن یمخواه یتشانخود، هدا یها( جهاد کنند، قطعا  به راهّیتو آنها که به خاطر ما )با خلوص ن 

محروم خواهند شد  یاله یژهو یتبپردازند، از هدا یرا انتخاب نکنند و به فساد و تباه یامبرانکه راه فطرت، عقل و پ یبر عکس، کسان
 نکته است: یناشاره به ا یاتآ ینو ا

َ اَل   نَّ اَّللَّ
ِ
یا در الرمر  ََیْ  ؛3یَ الْقَْوَم الظَّ

 .کندینم یتمسّلما  خداوند قوم ستمگر را هدا 

ُ اَل   یَو اَّللَّ قر  ََیْدر  ؛4یالْقَْوَم الَْفاسر

 کند. ینم یتفاسقان را هدا ّیتو خداوند، جمع 

َ اَل   نَّ اَّللَّ
ِ
یا در ابو  ََیْ  ؛5َمْن ُهَو ُمْْسرفو َكذَّ

 .کندینم یتگوست هدادروغ یارکار و بسرا که اسراف یخداوند کس 

 إ

َ اَل  نَّ اَّللَّ یِر در بو َكفَّارو  ََیْ  ؛6َمْن ُهَو َ ذر

 .کندینم یتگو و ناسپاس است، هرگز هداخداوند آن کس را که دروغ 

 کرد:  یمبه چهار نوع تقس توانیم یزرا ن یاله یژهو یتاست که هدا یگفتن

 یامبرانپ یژهو یت. هدا1
 گردند،یمند مبهره یتهدا یننه تنها خود از ا ،«یوح»اختصاص دارد. آنان با اتصال به منبع  یامبرانبه پ ی،اله یژهو یتنوع اول از هدا

 .شوندیم یزن یگراند یو راهنما یبلکه هاد

 :فرمایدیم یامبران،پس اشاره به انواع ارتباط خداوند سبحان با پ یم،قرآن کر 

                                                           
  .17یهسوره محمد، آ . 1
  .69یهعنكبوت، آسوره  . 2
  .50یهقصص، آسوره  . 3
  .108یهسوره مائده، آ . 4
  .28یهسوره غافر، آ . 5
  .3یهسوره زمر، آ . 6
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َ  ْیَناَو َكَذلرَک َأْوحَ   ل
ِ
َّنَ  ْيَک ا ْن َأْمرر ّ َتاُب َو اَل ااْلءر  یَما ُكنَت تَْدرر  ُروًةا مر در  یَْمانَ َما اْلكر ْ َناُه نُوًرا نَّ هر َمن  یَو لَكرن َجَعلْ بر

نََّک لَتَهْدر 
ِ
ََّن َو ا َبادر ْن عر ََّشاُء مر َل  ین

ِ
تَقر  ا سهْ اط  مُّ َ ی  ِصر

 ؛1

کتاب و  دانسنننتیینم یناز ا یشتو پ یمکرد یرا بفرمان خود وح یروح یز( بر تو نیمفرسنننتاد یوح یشنننینپ یامبرانگونه )که بر پهمان 
گاه نبود ی)و از محتوا یستچ یمانا  یم،را بخواه یشواز بندگان خ یآن هر کس یلهکه به وس یمقرار داد یما آن را نور  ی(، ولیقرآن آ

 .کنییم یتراه راست هدا یمسّلما  به سو  وو ت کنیمیم یتهدا

 یامبرانپ یایاوص یژهو یت. هدا2
به منظور  یانبا یژهو یقلب یتهدا ،«یوح»است که  ینا «یوح»و « الهام». فرِق شودیم یدهنام« الهام»در اصطالح،  یت،نوع هدا ینا

 ت.انواع علوم و معارف اس یاو  یاانب یعتشر  یینتب هایینهدر زم یژه،و یتهدا« الهام»است، اّما  ینیاحکام د یعتشر 

 :گویدیه مآمده ک یرهاز حارث بن مغ یتیدر روا

َیب ُُك، أ  ُُجََلو  يهعل   َعبدر اَّلّل  قُلُت لر هر أ و  ف یُقَذُف الس م : ما عرمُل عالرمر ؟ فَقاَل: َوحو  ف یُنَكُت قَلبر ُاّمر موس َكَوحر  ُاُذنرهر
 ؛2

صادق عل ست؟ آ یهبه امام  شما چگونه ا سالم گفتم: علم عاِلم  ست که در قلبش انداخته م یاجمله یاال شش خوانده  یا شودیا در گو
 .«یمادر موس یاست همچون وح اییوح»فرمود:  گردد؟یم

 یکیرا به عنوان « الهام»که  یاتیبرخوردار بودند. روا یتنوع هدا ینوآله از ا یهالله عل یخاتم صل یامبرپ یتاز جمله اهل ب یاانب یایاوص
السننالم  یهدارند؛ مانند آنچه از امام رضننا عل یقلب یتنوع هدا یناند، اشنناره به اکرده یمعرف 3السننالم  یهمعل یتعلوم اهل ب یاز مباد

 نقل شده که فرمود:

َذا اختاَرُه اَّلّل  نَّ الَعبَد ا  ، و أ وَدَل قَلَبُه   ا  َ ور دَرُه ّلر ََََََ َح ص هر ََشَ بادر مورر عر ُِ لهامًا، فمََل  یَنابيعَ عم و  ل الر مَل ا  ، و أ لهََمُه العر مكَةر َ احلر  عیَ ی

، و ال  َواب  ، فَهَُو َمعصََََومو ُمؤَ  یهر ف  ََییُ بَعَدُه ِبر وابر ،َعنر الصَََََّ َّدو دَّ  ی َن اخلَطا دو،ُمَوفَّقو ُمسَََََ ثاَر،  َیقَد أ مر لََل َو العر هُ َو المَّ   اَّلّل  َُیُصََََُّ

تَُه عَل َيكونَ برذلرَک لر  َدُه عَل ُحجَّ ، و شاهر هر بادر ، و  عر ر »َخلقرهر ُ ُذو الَْفْضلر الَْعظر  یََشأ ءُ َمن  یُْؤتريهر  َذ لرَک فَْضُل اَّللَّ «یر َو اَّللَّ
 ؛45

س ینا یبرا یند،امور بندگانش برگز  یرا برا یاهر گاه خداوند، بنده شاده م اشینهکار،  شمه گرداندیرا گ حکمت را به دل او  یهاو چ
[ صواب سرگشته یِص و در ]تشخ گرددیدرمانده نم یدر پاسخ یگرپس، او د ینو از ا نمایدیو علم را به کمال، بر او الهام م سپاردیم

مان است. خداوند، انمون شده و از خطا و لغزش و افتادن، در و ره یافته یقشده ]از جانب خدا[ و توف ییداست و تأ معصوم. او شودینم
واهد، ضننل خداسننت که به هر کس بخف ین،ا»امور اختصنناص داده تا حّجتش بر بندگانش و گواهش بر خلقش باشنند و  یناو را به ا

 «.و خدا صاحب فضل بزرگ است دهدیم

                                                           
  .52یهآ ،یسوره شور . 1
  .128، ح58، ص26األنوار، ج؛ بحار 10، ح317؛ بصائر الدرجات، ص286االختصاص، ص . 2
  .«الهام» 103، ص«السالم  یهمعل یتعلوم اهل ب یهاسرچشمه» 10ج یث،نامه قرآن و حدر.ک: دانش . 3
  .21یهآ ید،؛ سوره حد4یهسوره جمعه، آ . 4
، 2؛ االحتجاج، ج31، ح680ص ین،كمال الد ؛2، ح101األخبار، ص ی؛ معان1ح 221، ص1السالم ، ج یهأخبار الرضا عل یون؛ ع1، ح202، ص1ج ی،الكاف . 5

  .4، ح127، ص25بن مسلم؛ بحار األنوار، ج یز، همه آنها از عبد العز310، ح446ص
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 مؤمنان یژهو یت. هدا3
 :فرمایدیباره م یناز آن برخوردارند، قرآن در ا یقیاست که مؤمنان حق یتیهدا ی،اله یژهو یتنوع از هدا ینسوم

نْ َو َمن  ر  یُْؤمر َّللَّ در ابر  ؛1قَلَْبهُ  ََیْ

 .کندیم یتآرد ]خدا[ دلش را هدا یمانو هر که به خدا ا

شاره به ا یقلب یژهو یتو مقّدمه هدا سازینهبه خدا، زم یمانشده که ا یدتأک ینوران یهآ یندر ا ست؛ ا ستکه مؤمن ینا از دو نوع  ینان را
 برخوردارند: یتهدا

 یتهدا که حاصل به کار بستن یخاّص قلب یتهدا یگری،است، و د یمانکه مقدمه ا یعیو تشر  ی،عقل ی،فطر  یهمگان یتهدا یکی،
 است. یدر زندگ یمانشدن ا یادهو پ یهمگان

؛ چنان که در است یقینو  یمانتفاوت ا یقت،مراتب آن، در حق ینخاّص، در باالتر  یتعاّم و هدا یتهدا یانگفت که تفاوت م توانیم
 فرمود: یقین،و  نیماالسالم از او، در باره فرق ا یهمؤمنان عل یرالسالم آمده که در پاسخ سؤال پدرش ام یهاز امام حسن عل یتیروا

 َ . قاَل: و كَ  ینَهاُمب بو   يَف شر
ِ
َنَّ اال قناُه برُقلوبرنا، َو ال  میانَ ذاَك؟ قاَل: لر أ ذانرنا و َصدَّ ـَََََعناُه بر َو اسهتَدلَلنا بهر  ُينرناما أ بََصَّنُه برأَع  َيقیَ ما ََسر

 ؛2ما غاَب َعنّا عَل

 یقشتصنند یمانهاو با دل یمخود بشنننو یهاآن اسننت که با گوش یمان،گفت: چون ا«. چگونه؟»وجب اسننت. فرمود:  یکفرقشننان 
 .یمببر  یآن، به آنچه از ما پنهان است، پ یلهو به وس ینیمدل[ بب یاآن است که با چشم چشم ]سر و  یقین،و  یم،کن

سه اعتقاد یمانعاّم _ که مقدمه ا یتهدا ین،بنا بر ا سو ست _ مانع و ضطراب روان یا ست،ن یو ا شهن ر خاّص، چو یتاما هدا ی در  ی
را  یشننناسننمعرفت یقنکته دق یناسننت. ا یو آرامش دل و مانع وسننوسننه و اضننطراب روح یناندارد، موجب اطم یقینو  یشننهود قلب

. متن سخن امام مالحظه کرد یالم نقل شده، به روشنالس یهمورد بحث، از امام صادق عل یهآ فسیرو ت یینکه در تب یتیدر روا توانیم
 است: ینالسالم ا یهعل

 َ نَّ القَلَب ل جُ ا  َ  امیف 3َيََتَجَّ درر َو احلَنَجَرةر َحّ   یَ ب   عََل  یُعقَدَ  الصَََّ
ِ
،اال ذا ُعقرَد عََل  میانر

ِ
  فَا

ِ
، و ذلرَک قَوُل اَّلّل  میانر اال َو »عم و  ل:   قَرَّ

نَمن  ر  یُْؤمر َّللَّ  ؛4«قَلَْبهُ  ََیْدر ابر

اسنننت  ینو ا گیرد،یگره خورد، آرام م یمانگره خوَرد و چون با ا یمان،تا آن گاه که با ا کند،یم یقرار  یب ی،و نا ینهسننن یاندل در م
 .«کندیم یتآوَرد، ]خدا[ دلش را هدا یمانهر که به خدا ا»[ سخن خداوند عز و جل که: ی]معنا

                                                           
  .11یهسوره تغابن، آ . 1
  .52، ح182، ص70؛ بحار األنوار، ج34، ح48مشكاة األنوار، ص . 2
، التحّرک و االهتزاز )القاموس المح . 3 جُّ   .«(رجج» 190، ص1ج یط،الرَّ
  .13ح، 255، ص68بحار األنوار، ج یر؛بص ی، عن أب865، ح388، ص1؛ المحاسن، ج4، ح421، ص2ج ی،الكاف . 4



 

13 

سنننت د یقیاسنننت که دل به آرامش حق یتموقع ینواصنننل گردد. در ا یقینکه انسنننان به مرتبه  خوردیبا جان گره م یمانا یهنگام
السالم  یهکالم عل یرام ینوران یانچنان که در ب گردد؛یهمراه م یقینمراتب، با  یندر باالتر  یخاّص اله یتسان، هدا ینو بد یابد،یم
 ن شده است:ییتب یمعنا به روشن ینا

ن أ َحّبر  نَّ مر بادر اَّلّل  ا  َ   عر ل صباُح الهُد عَل  َعبدًا أ عانَُه اَّلّل  يهر ا  ، فَاستَشَعَر احلُمَن، و ََتَلَبَب اخلَوَف، فََمَهَر مر هر ، و أ عَدَّ  ف ینَفسر هر قَلبر

هر لر  یالقرر َب عَل َيومر ، فَقَرَّ هر الَبع  النّازرلر برهر د يَد،نَفسَََر َن الشََََّ ، و ذَ یدَ و َهوَّ َ ، َو ارتَو. نََظَر فَأَبَصََََ ن عَذب  فُرات   یَكَر فَاسَََهتَكَ،َ مر

، و ََتَّل  يلَ قَد َخلََع ََساب  2َ َددا. ی ً َسب  و َسلََک  1ُسهّرلَت ََلُ َمواررُدُه، فََشرَب َنًَ ، هَواتر ،  الشَّ دًا انَفَرَد برهر اّل ََهًّا واةر ، ا  َن الهُمومر مر

َفةر الَعم ن صََر ن مفات  ی،أ هلر الهَو شََاَرَكةر و مُ  یفََخَرَج مر د يقر و َمغال  ی،أ بوابر الهُد يحر و صََاَر مر َ َطر یأ بوابر الرَّ و  یقَُه،. قَد أ بَصَََ

ب  لََک سََََ ،سََََ َن الُعر یََلُ َک مر امَرُه، َو اسَََهتَمسََََ َن ال  یو َعَرَف َمناَرُه، و قََطَع غر أَمتَنرها، فَهَُو مر بالر بر َن احلر أَوثَقرها، و مر ثلر  عَل َيقیر بر  مر

مسر َضوءر   ؛3 الشَّ

ن بنده، اندوه را آ یجه،کرده اسنننت. در نت یاریاسنننت که خداوند، او را در برابر نفسنننش  یابندگان خدا در نزد او، بنده یِن تر از محبوب
ست و ترس ]از خدا و عذاب اله یشخو یرینجامه ز  ست و در دل او افروخت یت،خود. چراغ هدا یین[ را جامه رویقرار داده ا شته ا ه گ

سا ست. دور را در نظر خویامت)پس از مرگ و روز ق شودیم یهمانشکه م یروز  یرا برا یراییپذ لیو ساخته ا و  یک،نزد ،یش(، آماده 
 ییو گوارا یرینشکرد و ]بر عمل و تالش خود[ افزود، و از چشمه  یادرا[  یامتو ]خدا و ق ید،و د یستسخت را آسان نموده است. نگر 

[ یشفس خوها را ]از تن نجامه خواهش یید،را پو یو راه هموار  ید،نوشنن یرو سنن یداو هموار شننده اسننت، نوشنن یبرا یشکه آبشننخورها
ست و از هر آرمان ست، مگر  یته یبرَکْنده ا ست. بد یکشده ا صر کرده ا [ و یباطن] یسبب، از کور  ینآرمان که خود را در آن منح
سرانان، ب شارکت با هو ست و خود، از کل یرونم س یایدر  یهاو قفل یتهدا یدرها یدهایآمده ا ست. م شده ا را  یشخو یرهالکت 

 ینتر ه محکماست و ب یدهآن را درنورد یو خطرها هایراهش را شناخته است و سخت یهااست و نشانه یمودهاست و راه خود را پ یدهد
 دارد. یدپرتو خورش یبه روشن یقینیاست. پس  یختهچنگ آو ها،یسمانر  ینها و استوارتر حلقه

 اشاره دارند؛ مانند: یتنوع هدا ینبه ا یزن یگرید یاتآ

ن تُطر  
ِ
 ؛4هْتتَُدوا يُعوهُ َو ا

 شد. یدخواه یتهدا ید،اگر از او اطاعت کن 

 :یزو ن

َاأَ  َیَ   ر  َیُّ ر  ینَ اّلَّ نُوا برَرُسوَلر َ َو َءامر َُّقوا اَّللَّ ْفلَ  یُْؤترُُكْ َءاَمنُوا ات ترهر  ْیر كر ْْحَ ن رَّ َعل وَ مر َُُّكْ نُوًرا تَْمُشوَن برهر  ََیْ  ؛5ل

                                                           
ه: أنهلُتُه، إذا سق  یقال . 1 و   یحتّ  یت 

 البع ی،ر 
 

ل ه 
اًل، شرب الشرب األّول حتّ  یُر و ن  ه  و   ین 

ل )المصباح المن یر    .«(نهل» 628ص یر،فهو ناه 
ُد، أ . 2 د    .به عنوان استعاره به كار رفته است ینجادر ا«(. جدد» 245، ص1ج یة،من األرض )النها یالمستو یالمكاُن الج 
  .36، ح56، ص2بحاراألنوار، ج؛ 228مئة كلمة للجاحظ، ص یعل یثم؛ شرح ابن م127ص ین،؛ أعالم الد87نهج البالغة، خطبه . 3
  .54یهسوره نور، آ . 4
  .28یهآ ید،سوره حد . 5
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سان یا  شهپ یاله یتقوا ید،آورده ا یمانکه ا یک شما ب یاوریدب یمانو به رسولش ا یدکن ی سهم از رحمتش به  شد و براتا دو  شما  یبخ
 .یدخود( راه برو یزندگ یرمردم و در مس یانقرار دهد که با آن )در م ینور 

 است. یخاّص اله یتو تقواست، نور هدا یمانکه حاصل ا یکه مقصود از نور  شودیتأمل، معلوم م یبا اندک

 یتنوران سننازینهرا زم یکواخالق و اعمال ن ید،عقا یو به طور کل ی،اله یتاخالص، خشنن یمان،که ا یاتیو روا یاتاسننت، همه آ یگفتن
 اشاره دارند. یتنوع هدا ینبه ا 1دانند،یم یبیقلب و الهامات غ

 یامبرن چه از پنقل شننده _ آمده اسننت؛ مانند آ یو سنننّ  یعهشنن یی_ که در منابع روا یمتعدد یاتدر روا یزن یقلب یژهو یتهدا یچگونگ
 شده که فرمود: یتوآله روا یهالله عل یصل

اّل ف ن َعبد  ا  هر عَ  ما مر ُ  ينانر َوُجر ن  یُبَصََر رام أ مَر ادلُّ هر  ف ينانر و عَ  يا،ُّبر ُ قَلبر رام أ مَر ا یُبَصََر ذا أ راَد اَّلّل ُّبر
ِ
، فَا َرةر  ينَیهر فَتََح عَ  یاً برَعبد  خَ   ل خر

 َّ لغَ  ف ال رام ما ُوعرَد ابر ، فَأَبََصَ ُّبر هر ّما غ  يبر قَلبر لغَ يبَ فَأ َمَن الغَ  يَب،و مر  ؛2يبر  ابر

ر آخرت را با و دو چشم در دلش هست که کا نگردیرا با آنها م یااش دو چشم است که کار دنمگر آن که در چهره یست،ن یابنده یچه
و به  یندن دو ببآو نهان را با  یبیغ یهاتا وعده گشننایدیرا بخواهد، دو چشننم دلش را م یابنده یر. پس هرگاه خداوند، خبیندیآنها م

 آورد. یماننهان]ِ دل[ ا در[ نهان یده]د

  3السالم نقل شده است. یهعل ینالعابد یناز امام ز  یز،ن یعهدر منابع ش یتروا ینمشابه ا

از امام صننادق  یروبصننبا فرشننتگان ارتباط برقرار کنند؛ چنان که اب توانندیم یماناز اهل ا ینکّمل یت،نوع هدا یندرجات ا یندر باالتر 
 بود. یدهدرجه، رس ینالسالم نقل کرده که سلمان به ا یهعل

لُت: َفما آ
ُ
. ق ثا  ِث ؟ قاَل:  َیةُ کاَن َسلماُن ُمَحدَّ لِبِه کَ  یف َینُکُت َمَلٌك، فَ  َیأتیِه الُمَحدَّ

َ
  یَت ق

 ؛4یَت و کَ 

ث بود» ث چ«. سلمان هم محدَّ  .«کندیم و چنان الهام ینو به دلش چن آیدینزد او م یافرشته»فرمود:  یست؟گفتم: نشانه محدَّ

صود از رازگو سبحان و گفت و گو  ییظاهرا  مق شهاو با اند یخداوند  نهج البالغه آمده _  یهااز خطبه یکیِل اهل ذکر _ که در و عق ی
 است: ین. متن کالم امام ایابدیانسان به آن دست م یقینمراتب  یناست که در باالتر  یقلب یژهو یتهمان هدا یزن

، و ف _ َعمَّت أ الُؤُه _ فر  و ما بَررَح َّلّل  َعَد الُبَهةر بادو َّن اُُه ف الُبَهةر ب ، عر ، و ََكََّمهُم ف َأزمانر الَفََتاتر ُهر كرر ذاتر ُعقولرهرم،  فر

صَبحوا برنورر  سهتَ ،  فر  یَقََظة  فَا أ   یَُذكّررونَ اَلبصارر َو اَلَسـََََََالر َو اَلف،رَدةر فونَ و  ، اَّلّل  َّیمر بر ر فر  ُُیَّور ةلَّ ةَلر اَلدر ، َمن  َمقاَمُه، برَمزنر الَفلَواتر

                                                           
  .بخش ششم، فصل چهارم خاستگاه الهام 2ج ،یاسالم یدنامه عقار.ک: دانش . 1
  .3043، ح42، ص2از معاذ بن جبل؛ كنزالعّمال، ج 6040، ح14، ص4الفردوس، ج . 2
  .1715، ح434، ص2ج ،یاسالم یدر.ک: دانش نامه عقا . 3
  ؛914، ح407ص ی،للطوس یاألمال . 4

ّ
، در 46، ح830، ص2الخرائج و الجرائح، ج؛ 113مانند آن؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 36، ح64، ص1ج ی،رجال الكش

 »دو كتاب عبارت  ینا
ً
  .31، ح327، ص22؛ بحار األنوار، ج4ح 322وجود ندارد؛ بصائر الدرجات، ص« و كان سلمان محّدثا
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َ َأخَ  ل
ِ
دوا ا ، و َمن َأَخَذ  یقَهُ َطر  يهر َذ القَصَد َْحر لنَّااةر وُه ابر َ  یَميناً و بَشَّ ل

ِ
ـََااًل َذّموا ا ر  يهر و ِشر ، و  نوا َكذلرَک  یَق الطَّ َن الهَلََكةر روُه مر و َةذَّ

،ترلَک ال يحَ َمصاب  لاُمتر ُبهاتر  ظُّ َ ترلَک الشهُّ ةلَّ  ؛1و َأدر

هسننت که با  یگاننبوده، بند  یامبریکه پ یو در روزگاران ی،پس از روزگار  یقدر اسننت _ در روزگار گران یشهاهمواره خدا را _ که نعمت
شهآنان در فکر و اند شانو در ِخردها گویدیراز م شانی شانبا ا ی شمکه در گوش اییداریو آنها به نور ب گویدیسخن م ی ها و ها و چ

. دهندیم یمو آنان را از مقام خدا، ب شننوندیم یادآورخدا را ]به مردم[  یروزها کنند،یرا روشننن م یتچراغ هدا ت،هسنن یشننانهادل
ه دهند و هر که به راه مژد ییو او را به رها یدبرود، راهش را بسنننتان یانههسنننتند. هر که از راه م هایاباندر ب یانهمانند راهنما ینان،ا

در آن  یاننماهسنتند و راه هایکیآن تار  یهاچراغ ین،چن ینبرحذر دارند، و ا نکوهش کنند و از هالکت راچپ برود، راهش  یاراسنت 
 ها.شبهه

 است: یجا اشاره به دو نکته ضرور  یندر ا

صول به باالتر  1 شد، به اهل ب تریشکه پ یاله یژهو یتمراتب هدا ین. و شاره  صمت عل یتبدان ا سالم و پ یهمع خاص آنان،  یروانال
 مانند سلمان، اختصاص دارد.

 باشد.  یگراند یبرا یحجت شرع تواندیرو، نم ینو از ا یستمعصوم، مصون از خطا ن یرغ ی. الهامات قلب2

 ستمگران! یتچهار. هدا
شد، و ین،از ا یشکه پ یتیسه نوع هدا شاره  ست که هدا یژهبدان ا سته یاله یهمگان یتافراد مکلف ا ساناندرا به کار ب که با  ی. اما ک

جهان، جزا داده  تیریدر مد یاله یرناپذ ییربر اسنناس سننّنت تغ یزو فسنناد پردازند، آنها ن یمخالفت ورزند و به سننتمگر  هاییراهنما ینا
 دوزخ! یبه سو  یتاما هدا شود،یم یدهنام «یتهدا» یشخنداز باب تهّکم و ر  یزآنها ن یسزا شوند،یم

ر   نَّ اّلَّ
ِ
ُ لر  یَُكنر َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم  ینَ ا ََیُمْ لَهُْم َواَل لر  َيْغفررَ اَّللَّ در َََْ اَطرر  َيه ًَََ الَّ َطرر  یق

ِ
ر  یَق * ا ادلر َ خََََ افر  ینَ َُجََّنَّ ََََ ًدا؛  یه ََََ  َأب

جا آن در یشنهه همکند، مگر راه جهنم ک یتهدا یو به راه یامرزدکه آنان را ب یسنتو سنتم کردند، خدا بر آن ن یدندکه کفر ورز  یکسنان
 جاودانند!

  اییژهنقش و یکه ستمگر  دهندینشان م یبه روشن 2مشابه یاتو آ یهآ ینا

 . کندیم ییدمعنا را تأ ینا یزن یگریفراوان د یاتو استحقاق دوزخ دارد، آ یاله یاتاز عنا یتدر محروم

 حاصل سخن

خاص  یتهدا یول گیرد،یموجودات را در بر م ۀخداوند متعال، هم یعموم یتگرفت که هدا یجهنت توانیبا توجه به آنچه گفته شد، م
از  یریگدسته، با بهره یناو درست بهره ببرند. ا یعموم یتکه فطرت و عقل خود را بارور سازند و از هدا شودیم یاو تنها شامل کسان

کنند.  یافتبهتر به راه خدا در  یابین را با راهتر کنند و پاداش آنور عقل و دل خود را درخشنننان توانند،یم وندخدا یعیتشنننر  یتهدا
 ین. اکندیاند، مدرآمده یامبرانشکه به راه پ یو کسان یااوص یبو سپس نص یامبرانپ یبابتدا نص یوح یقرا از طر  یژهو یتخداوند هدا

تنها آن گاه  یاله یعموم یتهدا یگرو ظالمان و گناهکاران از آن دور هسنننتند. به سنننخن د شنننودیهر کس نم یبنصننن یژهو یتهدا

                                                           
  .39، ح325ص، 69؛ بحار األنوار، ج222نهج البالغة، خطبه . 1
   . ...و 10 یۀاحقاف، آ ۀ؛ سور 51 یۀمائده، آ ۀ؛ سور 86 یۀآل عمران، آ ۀ؛ سور 258 یۀبقره، آ ۀسور ر.ک:  . 2
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سپس از هدا افتدیسودمند م سان خود بخواهد و به آن گردن نهد و  ستم و گناه و  یزن یاله یژۀو یتکه ان ستفاده کند و اگر با ظلم و  ا
ساخته نور عقل و فطرت را در خود خاموش  یجمحروم کند، به تدر  داوندو ارشاد فرستادگان خ یعیتشر  یتفسق و فجور، خود را از هدا

 نخواهد برد.  یسود یزن یعموم یتو از هدا
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