قاعده وجوب هدایت و مباحث نبوت و امامت
امیر

غنوی*

چکیده
متکلمان شیعه در لزوم بعثت انبیا و همچنین در ضرورت نصب امام و وصی ،بر قاعده
لطف تکیه کردهاند؛ حال آن که وجوب هدایت به مثابه قاعدهای برگرفته از آیه إِ َّن َعلَیْ َنا
َلل ُْهدی و متکی به برهان عقلی درخور توجه بیشتتر اتتت؛ قاعدهای که گستترهای وتتی از
مستتائل نبوت و امامت را پوشتتم میدهد .توجه به این قاعده میتواند در تعیین شتتکل و
شتتیوه هدایت راهگشتتا باشتتد .در این نوشتتتار ،دربارۀ مبانی این قاعده کندوکاو شتتده و مداد
دقیق آن تبیین گردیده اتتتتتتت .در ادامه و با تکیه بر درکی تازه از قاعده و مبانی آن ،به آثار
در حوزههای امامت و مهدویت اشاره شده اتت .مهمترین نتیجه این نوشتار ،تغییر رویکرد
نستتتتتتتتتتتتبتتتتتتتت بتتتتتتته متتتتتتتدعتتتتتتتیتتتتتتتانتتتتتتتی اتتتتتتتتتتتتتت کتتتتتتته ختتتتتتتود را بتتتتتتته
جتتایهتتاه امتتامتتت منتستتتتتتتب میکننتتد و متتدعیتتاتی اتتتتتتتتت کتته در حوزه ع تت ئم هور
ابراز میشود.
واژگان کلیدی
وجوب هدایت ،شیوه هدایت ،تأثیر مخاطب ،تأثیر موضوع.

مقدمه
بحث لزوم هدایت پروردگار از دیرباز مورد توجه خاص علمای ک م بوده و نبوت و امامت به مثابه
دو قالب هدایت الهی از مهمترین موضتتتوعات این علماند .علمای مستتتلمان ،نبوت را قالبی ضتتتروری
برای هدایت بشتتتر دانستتتتهاند و متکلمان شتتتیعه بر همین اعتقاد در خصتتتوص امامت تأکید کردهاند.
گ دتوگو از لزوم هدا یت را در ذ یل برخی ب حث های نبوت و ا ما مت نیز میتوان یا فت؛ ب حث هایی
مانند اعجاز ،عصمت و همچنین بحث کرامت امام.
بحث از ضرورت وحی و هدایت الهی ،هم تحلیل و دفاع اتت از اصلی اعتقادی و هم اثبات اعتبار
اتتتت برای قاعدهای که میتواند مبنایی برای بستتیاری از مباحث دیهر ک می باشتتد .اگرچه علم ک م
شتتتتتتاهد بحثهایی گستتتتتتترده درباره تکلیف پروردگار در هدایت بندگان بوده ،اما برخی جنبههای این
بحث محتاج بررستتیهای بیشتتتری اتتتت که لزوم تناتتتب میان شتتکل و شتتیوه هدایت با موضتتوع و با
مخاطب یکی از این جنبهها به شمار میرود.
پتتتشیرا قتتتاعتتتده وجوب هتتتدایتتتت میتوانتتتد نتتتتای مهمی در برخی مبتتتاحتتتث مهتتتدویتتتت متتتاننتتتد
بحث ادعای امامت و بابیت و همچنین در تعیین م ک در بحث ع ئم هور بر جای گشارد .این مقاله،
نهاهی کلی به قاعده وجوب هدایت دارد و از آثار این قاعده در مباحث مهدویت به اشتتتتاره گدتوگو
میکند .بررسی آثار تدصیلی این بحث در مباحث مهدویت نیازمند نوشتاری دیهر اتت.
بخش اول .لزوم هدایت حق و مرزهای آن
مبحث نخست .قاعده وجوب هدایت بندگان

و یده پروردگار بر هدایت بندگان را با تکیه بر دو مقدمه میتوان به اثبات رتاند :نخست ،اضطرار
انستتتتتتتتان بتتته وحی و هتتتدایتتتت و تتتتتتت پس ،وجود صتتتتتتدتتتاتی در پروردگتتتار کتتته اقت تتتتتتتتای چنین
حمایتی را دارد.
مقدمه نخستتتتت .اضتتتتطرار انستتتتان به وحی و لزوم حمایت و هدایت پروردگار را از راههای مختلدی
میتوان دریافت:
بتتتا تکیتتته بر بینتتتات و معجزات آغتتتاز کرد و از
الف) می توان از اثبتتتات رتتتتتتتتتالتتتت پیتتتامبر
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم (.)amir_ghanavi@yahoo.com

برای ضتتتتتترورت هتتدایتتت بهره برد .این اوتتتتتتتتت کتته بتته متتا میآموزد هتتدایتتت
پیتتام رتتتتتتتول
1
بر عهتتدۀ اوتتتتتتتتت و همین اتتتتتتتتت کتته خود بتتایتتد نکتتتههتتای زتت زم را گرد آورد و بر رتتتتتتتولم
بخواند 2و رتول باید در پی همان رود که بر او خوانده شده اتت 3.آنچه در هدایت بر عهده پروردگار
اتت ب غ مبین اتت؛ یعنی بیانی رتا و روشنگر تا توضیح و تبیین شکل گیرد4.
آری ،او و یده ندارد که ما را به راه بکشاند ،بلکه اب غی روشنهرانه بر عهدۀ اوتت و این ماییم که
باید آزادانه و آگاهانه مستتتتیر فردایمان را انتخاب کنیم؛ مستتتتیری که او در تتتتتاخت و فطرت ما تمامی
لوازم آن را فراهم آورده اتت5.
ب) میتو ان با اثبات عقلی زندگی پس از مرگ و از فرض ادامه انستتتتتتان آغاز کرد و با این فرض،
امکان هر گونه برنامهریزی از توی انسان را ندی و لزوم هدایت از توی محیط مهربان را مطرح کرد.
میتوان حتی با احتمال ادامه انستتتان نیز همین تتتتخن را تکرار کرد صتتتدایی حائری 12 :2831 ،و )112؛
احتمالی که با توجه به ک م انبیای صتتتتتادم و امین پدید میآید و کیدیت خلقت انستتتتتان به آن دز لت
دارد .با همین احتمال نیز امکان برنامهریزی از تتتوی انستتان ندی میشتتود و لزوم هدایت او احستتا
میشود و میتوان بحث را از بررسی وضعیت انسان شروع کرد:
 .2بتتته پ ی چیتتتد گیهتتتای بستتتتتتیتتتار درون تتتتأ کیتتتد کرد و بر لزوم احتتتاطتتته بر ا ین پ ی چیتتتد گیهتتتا
برای برنامهریزی؛
 .1به روابط تاده ،م اعف ،محتمل و نامحتمل پرداخت همو )12 :2831 ،و حتی به تغییر احتماز ت
نیز توجه داشت و از لزوم احاطه به تمام این روابط در برنامهریزی برای تنظیم روابط او؛
 .8به امکانات و رفیتهای خارج از ت صور ب شر توجه داشت که نمودهای ب سیاری در خارج دارد و
همچنین در پیچیدگیها و امکانات بیحد در هستتتی تأمل کرد و همچنین به امکان وجود عوالم دیهر
و ادامه مسیر پس از مرگ.
در ادامه ،باید نیاز به طرح و برنامه را متوجه بود تا حداکثر بهرهمندی و گریز از رن های محتمل به
دتتتتتت بیاید .در پایان ،درک ناتوانی فکر و عقل فردی و جمعی از احاطه بر این همه و تدارک این نیاز
اتت که لزوم دخالت وجودی محیط و مهربان را نشان میدهد.
 .4ترکیب حبالخیر با فکر و عقل در وجود ما نشتتتتان از رفیت حرکتی بدون توقف و پایان دارد .با
فکر به تازهها میرتتتتیم ،با عقل میان آن و داشتتتتههایمان مقایستتته میکنیم و با حبالخیر به تتتتوی
وضتتعیت بهتر خیز برمیداریم .این رفیت را با توجه به نیاز به حرکت نیز میتوان حد زد نیازی که
تنوعطلبیهای ما و اشتتتتتیام ما به بیشتتتتترها و بهترها از آن خبر میدهد .حرکت به تتتتتوی بینهایت،
شناختها و قدرتهایی را ز زم میآورد که جز از توی او فراهمشدنی نیست.
 .5توجه به سرگششت انسان و سرگشتهیهای او نیز راهگشاتت؛ تاریخ انسان ،نمایشهاهی اتت
از آنچه انستتتتان با طرحها و مکاتب مختلف بر ستتتتر خویم آورده اتتتتتت؛ طرحها و مکتبهایی که با
تخمینهایی از انستتان و نیازهای او ،ادعای راهنمایی و راهگشتتایی داشتتتند و تاریخی پر رن و خون را
به ارمغان آوردند.
تاریخ رن های انستتتان ،نیاز او به هدایت را به روشتتتنی نشتتتان میدهد .اگر خدای حکیم و مهربان را
باور کرده باشیم باید او را به این همه رن و نارتایی بیاعتنا ندانیم و دخالت او و دز لت بر مصالح و
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إِنَّ َعلَیْنا َل ْلهُدى (لیل.)21 :
إِنَّ َعلَیْنا جَ ْم َع ُه َو قُرْ آ َن ُه (قیامة.)21 :
َفإِذا َقرَ ْأناهُ َفا َّت ِبعْ قُرْ آ َن ُه (قیامة.)21 :
َو ما َعلَیْنا ِإ َّّل ْالبَال ُغ ْالمُبین (یس)21 :؛ ُث َّم إِنَّ َعلَیْنا بَیا َن ُه (قیامة.)21 :
َّللا ا َّلتي َف َطرَ ال َّناسَ َعلَیْها (روم.)03 :
ِّین حَ نیفا ً ف ِْطرَ تَ َّ ِ
َفأ َ ِق ْم َوجْ َه َ
ك لِلد ِ

مداتد را ز زم بشماریم.
این راهها هر یک به تنهایی یا در کنار یکدیهر ضرورت هدایت را آشکار میکند و نه فقط امید ،بلکه
توق هدایت و راهنمایی او را در دل میکارد.
مقدمه دوم .صدات کمالیه حق اقت ای تأمین نیازی را دارد که در متن خلقت نهاده شده اتت؛ او
خود بندگانم را به گونهای آفریده که مصتتالح و مداتتتد خویم را جز به هدایت او درنخواهد یافت و
برای ماندن محتاج هدایت های او هستتتتتتتند و این حکمت حق اتتتتتتتت که به لزوم هدایت بندگان حکم
میکند 6.این اتتدز لی اتت که در تخن امام صادم در گدتوگو با فردی زندیق آمده اتت:
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فِع 7خَ ْه ِق ِه وَ ا ْل ُمع َِبرُ ونَ عَ ْن ُه جَ ل وَ عَ ز وَ ُه ُم ْاْلن ِْبيَا ُء
از هشتتتام بن حنم نقل شتتتده اتتتتت که امام صتتتادم به زنديقى كه از او پرتتتت د :پ غمبران و
رتتتتوز ن را از چه راه ثابت میكنى؟ فرمود :چون ثابت كرديم كه ما آفريننده و تتتتازندهای داريم
كه از ما و تمام مخلوم برتر اتت و این تازنده حکیم اتت و متعالی که روا نباشد كه خلقم او
را بب نند و لمس كنند و بى وا تطه با ينديهر برخورد کرده و مباحثه كنند ،ثابت می شود كه براى
او تتتتد رانى اتتتتت در م ان آفریدگانم كه از جانب او براى آفریدگان و بندگانم تتتتخن گدته و
ايشتتتان را به مصتتتالح و منافعشتتتان و موجبات تباه و فنايشتتتان راهنمایی کنند ،پس وجود امر و
نهى كنندگان و تقرير نمايندگان از طرف خداى حن م دانا در م ان خلقم ثابت گشتتتتت و ايشتتتتان
همان پ غمبران و برگزيدههاى خلق او باشند. ...

افزون بر صتتدت حکمت ،صتتدات دیهر پروردگار نیز اقت تتای چنین حمایتی را دارد؛ او کریم اتتتت و
کرامت او با رها کردن بنده و ضای کردن او تازگار نیست .او رحیم اتت و رن های بندگان محروم از
هدایتم را پا میدارد ،او جواد و رحمان اتت و فقر و نیازمندی بندگان به هدایت را برنمیتابد ،در
او بخل راهی ندارد و آنجا که نیازی هست و امکان رویشی ،نبخشیدن نشان از بخل دارد ،او زیباتت
و دوتتدار زیبایی و چه زیباتت راه به انسان نمایاندن و او را تا به قلههای زیبای انسانیت و بندگی
رتانیدن . ...
مبحث دوم .هدایت حق و آزادی انسان

هدایت حق انتخاب را از انستتان تتتلب نمیکند؛ آزادی و توان انتخاب ،موهبتی اتتتت که آدمی را از
موجودات دیهر ممتاز کرده اتت .انسان حق دارد آینده خویم را انتخاب کند و دعوتها و هدایتها
صرفاً برای توانمندتازی انسان اتت برای انتخاب درتت .قاعده وجوب هدایت ،با اصل آزادی انسان
مناتبتهایی دارد؛ مناتباتی که حدود وجوب هدایت را نیز مشخص میکند.
الف) هتتتدایتتتت ،حمتتتایتتتت حق اتتتتتتتتتت از انستتتتتتتتان آزاد برای انتختتتاب درتتتتتتتتتت؛ حمتتتایتتتتهتتتای
حق تا آن جاتتتتتتتت که حق انت خاب محدود ب ما ند؛ زیرا آن چه ع مل انستتتتتتان را ارزشتتتتتتم ند میک ند
توان انتخاب اوتتتتت وگرنه رفتار عروتتتتکوار و از روی اجبار ارزشتتتی ندارد .هدایت زمینهتتتتاز انتخاب
درتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتت و ا گر بر ا ن تختتتاب فرد ن یز ا ثر نهتتتشارد ،دتتتتتتتتتت کم حجتتتت را بر او تمتتتام
میک ند .هدا یت های حق گستتتتتتترده و متنوع اتتتتتتتت ،ا ما از مرزهای رعا یت حق انت خاب انستتتتتتان
فراتر نمیرود.
ب) هدایت حق ادامه حکمت اوتت نه ناقض آن؛ هدایت تا آنجا ادامه مییابد که حکمت اقت ای
 .6در این بحث ،متکلمان عمدتا ً به صفت حکمت توجه داشتهاند .البته مرحوم مفید
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به جود و کرم حق نیز اشاره دارد (نک :مفید.)91 :2120 ،

آن را دارد؛ آنجتتتا کتتته راهتتنتتمتتتایتتی بتتیتتهتتوده بتتتاشتتتتتتتتد ،هتتتدایتتتت شتتتتتتتکتتتل نتتمتتیگتتیتترد و آنکتتته از
هتتدایتتت رویگردانتتده و از ابزارهتتای آن بهره نمیبرد محروم شتتتتتتتده و بتته غشتتتتتتتاوه ،طب و ختم
گرفتار میشود.
ج) هدایت ،گاه با آموزا راه اتتتتتتت و گاه با آزاد گشاردن و دادن فرصتتتتتت تتتتتتعی و خطا؛ پرورا
توانایی فرد افزون بر آموزا کلیات ،نیازمند واگشاری عرصه تطبیق به او تت .تعی و خطای آزادانه
ز زمه رشتتتد شتتتخصتتتیت فرد اتتتتت؛ فردی که آموزاهایی دیده اما هنوز در آغاز راه اتتتتت .هدایت
همانگونه که میتواند در قالب ارائه بینات ،کتاب و میزان شتتتکل بهیرد ،میتواند با تتتتپردن عرصتتته
تطبیق به خود فرد پختهی و توان وی را شکوفا کند.
د) وجوب هدایت تا جایی اتتتتتتتت که هدف خلقت و نیاز مخاطب تأمین شتتتتتتود و میزان هدایت
متناتتتب با کرامت حق اتتتت و حستتن او؛ هدایت هماره ز زم نیستتت .آنچه ضتتروری اتتتت پر کردن
فاصلهای اتت که میان تواناییهای انسان و نیاز او به راهنمایی وجود دارد تا توان رتیدن به غایات
خلقت انسان حاصل شود.
هدایت حق ابتدا به نمایاندن راههای پیشتتتتتاروی انستتتتتان تعلق میگیرد 8.او اکنون میتواند با درک
گزینههای ممکن به انتخابی مناتتتتتب دتتتتتت بزند .فهم این گزینهها با ارائه بینات ممکن میشتتتتود؛
یعنی با رو شن شدن و ض عیت ان سان ،ه ستی و نقم ان سان در این ه ستی .پس از درک گزینههای
پیشاروی ،آنها که همراهی با رتول و پشیرا وحی را برمیگزینند محتاج دانستن دتتورالعملهایی
هستتتتتتتند؛ دتتتتتتتتوراتی که این همراهی و پیروی را ممکن میکند و در قالب کتاب و میزان متجلی
میشود.
اما هدایت حق به حد ضتتتتترورت محدود نمیماند؛ زیرا هدایت جلوهای از کرامت ،حستتتتتن و حکمت
اوتت .هدایتها تا جایی ادامه مییابد که هیچ عشری باقی نماند 9.حتی آنجا که آگاهانه بر او پشت
کردهاند و جز او را طلبیدهاند تشکرهای گاهگاه او را خواهند داشت10.
هتتتت ) هدایت برای همهان یکسان نیست؛ آنها که آزادی و انتخاب را ارج نهاده و حرکتی صعودی را
رفیتهای بیشتتتری رتتتیده و ز زم اتتتت از هدایتهای افزونتری برخوردار شتتوند11.
آغاز کردهاند به
حرکت صتتتعودی امکان اشتتتراف و تستتتلط بیشتتتتری را به دنبال دارد و امکان انتخاب را بیشتتتتر کرده و
هدا یت های فزونتر را ط لب میک ند .همچنین حرکت صتتتتتتعود با ابت ئات حق برای نقم ح مایتی
ابت ئات ر ک .علی صدایی حائری )228 :2834 ،حمایت می شود و تالک در رویارویی با این ابت ئات و
انتخابهای دشوار به هدایتها و حمایتهای گستردهتری نیازمند خواهد بود.
شتتتیوه و شتتتکل هدایتهای حق با تداوت شتتترایط ،مخاطب و نیازها متداوت خواهد شتتتد.هدایتها
گاه با ایجاد زمینهای در فرد و اجتماع فراهم میآید ،گاه با وتتتتتتتاطت کتابها ،هادیان و حجتها رخ
میدهد و گاه نیز در متن خلقت کارگاهی تتتتاخته میشتتتود که راه را نشتتتان داده و دتتتتتهیری کند.
افزون بر این همه ،گاه با الهامها و خواطر بیهیچ واتتتتتتطهای با ما تتتتتتخن میگوید و بنبستتتتتت را
میگشاید.

8
ْن (بلد.)23 :
َ .و َه َدیْناهُ ال َّنجْ دَ ی ِ
9
َّللا حُجَّ ٌة َبعْ َد الرُّ س ُِل َو كانَ َّ
َّللاُ َعزیزاً حَ كیما ً (نساء.)269 :
اس َعلَى َّ ِ
ُ .ر ُسالً ُم َب ِّشرینَ َو ُم ْنذِرینَ ِل َئ َّال َی ُكونَ لِل َّن ِ
َ
َ 10
ْن ُث َّم ّل َی ُتوبُونَ َو َّل ُه ْم ی ََّذ َّكرُونَ (توبه.)216 :
عام مَرَّ ًة أَ ْو مَرَّ َتی ِ
 .أ َو َّل یَرَ ْونَ أ َّن ُه ْم ُی ْف َت ُنونَ في ُك ِّل ٍ
َ .11و یَزی ُد َّ
َّللاُ الَّذینَ اهْ َتد َْوا هُدىً (مریم)16 :؛ َو الَّذینَ اهْ َتد َْوا زادَ ُه ْم هُدىً َو آتا ُه ْم َت ْقوا ُه ْم (محمد)21 :؛ و إِ َّن ُه ْم ِف ْتی ٌَة آ َم ُنوا ِبرَ ب ِِّه ْم َو ِز ْدنا ُه ْم

هُدىً (کهف.)20 :

بخش دوم .عرصههای هدایتگری حق
هدایت های حق محدود به یک عرصتتتتتته نیستتتتتتت و نیازها و قابلیت های گوناگون به هدایت های
متداوتی نیاز دارد .بیرون کشتتیدن انستتان از چنبره زندگی طبیعی و رتتتاندن او به آتتتتان دین و درک
ضتتتتترورت وحی در گروی فرتتتتتتتادن پیامبران اتتتتتتت .پیامبران آمدهاند تا مردم را به تقوا ،عبودیت و
اطاعت از رتول بخوانند 12تا به جای پیروی از غریزهها یا اکتدا به فکر و عقل ،به پیوند با خدای محیط
مهربان برتند و هیچ بهرهای را از کف ندهند.
تداوم جریان هدایتی که رتول آغازگر آن اتت محتاج کسانی اتت که تیره رتول را زنده داشته
و حرکت او را ادامه دهند .اینان جانشتتتتینان رتتتتتولاند و شتتتتعلهای را که او افروخته ،حراتتتتتت کرده و
افروختهتر میکنند صتتتدوم :2428 ،ج412 ،4؛ همو .)232 :2812 ،هدایتگری حق ،پس از بعثت رتتتتوز ن
در قالب نصب اوصیا ادامه مییابد تا دین مصون بماند و زمین و اهل زمین رو به ص ح بهشارند13.
اما هدایتگری حق پیمتر آمده راه شتتتناتتتتایی رتتتتوز ن و امامان را نیز دربر میگیرد .چشتتتمهای
کمتتتتتوی مردم ،میان تتتتتیاهدز ن دروغگو و انبیای صتتتتادم فرم نمیبیند و عقلهای زنهار گرفته در
تشخیص ادعای باطل از ک م حق مددرتانی نمیکند .اینجاتت که او باید خود راهی تدارک کند تا
حجتهای حق از راهزنان جدا شوند .معجزات انبیا و کرامات اولیا تدارکات اوتت تا چشمهای کم تو
و عقلهای کوتاه نیز بتواند حق را از باطل بازشتتتناتتتتد .هدایتی که بر عهدۀ اوتتتتت تا به اینجا دامن
میگسترد و حجت را تمام میکند.
این تخن نکتهای کلیدی را در بحث ع ئم هور به دتت میدهد .ع ئم هور ،نشانههایی اتت
از هور حجت خدا و ع متی اتتتتتتتت برای اثبات امامت .نشتتتتتتان دادن حجت و معرفی او بر عهده
پروردگار ا تت و از م صادیق إِ َّن َع َل ْینا َل ْل ُهدی و این او تت که در تبیین باید چنان کند که جایی برای
تخن و شبهه باقی نماند.
از همینروتتتتتتتت که در روایات وعده رف هر گونه شتتتتتتبههای را دادهاند و از ع ئمی گدتهاند که
حقانیت حجت را از روشتتتتنی روز آشتتتتکارتر میکند کلینی؛  :2421ج883 ،2؛ نعمانی254 - 258 :2831 ،؛
صتتتدوم :2835 ،ج .)841 ،1هور او آنچنان شتتتکل میگیرد که جایی برای هیچ ابهامی باقی نهشارد و
نیازی به تکیه بر حادثههای مبهم و روایات غریب نماند و پیمبینیهای بیپایه شکل نهیرد .آخر آنجا
که پای انتخاب ما در کار اتتتتتتت ،چه جای پیمبینی؟! اگر همتی شتتتتتکل گیرد ،میتوان فردا شتتتتتاهد
هور بود و اگر تستی تداوم یابد ،میتوان قرنها در انتظار ماند.
این نکته تکلیف مدعیان بابیت را نیز روشتتتتن میکند .هر کس ادعای رابطه و آوردن پیام و پیغامی
از آن تو دارد باید به چنین بیناتی مجهز شده باشد .ادعای پیامآوری از حجت خدا ،ادعای تخن گدتن
خداتتتتت با خلق خویم و چنین ادعایی جز با صتتتدور خارم عادات و کرامات پشیرفتنی نیستتتت .آنکه
پیام خدا را به همراه دارد ،حمایت او را در شتتتناتتتتاندن حجت خویم خواهد داشتتتت .آنکه مدعیان را
َّللا َو ا َّتقُو ُه (عنکبوت)26 :؛ َو لَ َق ْد أَرْ س َْلنا ُنوحا ً ِإلى َق ْو ِم ِه َفقا َل یا
َّللا َو ا َّتقُوهُ َو أَطیعُون (نوح)0 :؛ َو إِبْراهی َم إِ ْذ قا َل لِ َق ْو ِم ِه اعْ ُبدُوا َّ َ
 .12أَ ِن اعْ ُبدُوا َّ َ
َّللا َو أَطیعُون
َّللا ما لَ ُك ْم مِنْ ِإل ٍه َغیْرُ هُ أَ َفال َت َّتقُون (مؤمنون)10 :؛ َفا َّتقُوا َّ َ
َق ْو ِم اعْ ُبدُوا َّ َ
(شعراء.)231 :
« .13الحسن بن زیاد قال :سمعت أبا عبد ّ
َّللا یقول :إن األرض ّل تخلو من أن یكون فیها حجة عالم ،إن األرض ّل یصلحها ّإّل ذلك و ّل یصل
الناس إّل ذلك؛ از حسن بن زیاد نقل شده است که شنیدم امام صادق میفرمود :زمین خالی نمیماند از اینکه در آن حجتی عالم باشد ،زمین جز
این اصالح نمیکند و مردم را جز این اصالح نخواهد کرد( ».برقی :2012 ،ج.)101 ،2
« الحس ن بن أبي حمزة الثمالي عن أب ه قال :تمعت أبا جعدر يقول :ز تخلو ازأرض إز و ف ها رجل منا يعرف الحق فإذا زاد
النا ف ه قال قد زادوا و إذا نقصوا منه قال قد نقصوا ،و إذا جاءوا به صدقهم و لو لم ينن ذلك كشلك لم يعرف الحق من الباطل؛
حسین بن ابیحمزه ثمالی از پدرا نقل میکند که شنیدم امام باقر میفرمود :زمین خالی نخواهد بود از اینکه مردی از ما در
آن باشد که حق را بشناتد؛ هنهامی که مردم در آن بیدزایند بهوید که افزودهاند و هنهامی که از آن بکاهند بهوید که کاتتهاند و
هنهامی که حق را بیاورند آنان را تصدیق کند و اگر اینگونه نبود ،حق از باطل شناخته نمیشد ».همو)182 :

گ ستاخ میکند تهلانهاریهای ما تت .مهر تنت پشیرفته دان شمندان شیعه این نبود که بر ادعای
امامت و یا نیابت تتتتتخت میگرفتند و طلب کرامات ،اخبار از مغیبات و خوارم عادات میکردند و با
متتتتتتتعتتتتتتتیتتتتتتتار تتتتتتتتتتتتتختتتتتتتن ائتتتتتتتمتتتتتتته پتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتن هتتتتتتتر متتتتتتتدعتتتتتتتی تتتتتتتتازه را
محک میزدند.
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کتتتابهتتای آتتتتتتتمتتانی خود نیز متتایتته هتتدایتتتانتتد؛ هتتدایتتت برای همتته مردم و برای اهتتل تقوا کته
میکوشتتند بر پایه دتتتتورات حق زندگی کنند .قرآن در خود هدایتهای بستتیاری را جای داده اتتتت؛
هدایتهایی برای همه مردم و برای هر تطحی و درجهای از تالکان.
شتتت َداء فصتتتلت:
دى َو ِ
ستتتل ِِم َن نحل؛ ُ ،)33ق ْ
آم ُنوا ُ
ل ُ
تعابیر ُ
ه ً
ه َو ِل َّلش َ
ه ً
ْم ْ
ِين َ
دى َو َر ْح َ
م ًة َو ُبشْتتت َرى ِلل ُ
ستتتتتتنِ َن
ْم ْح ِ
ْم َّت ِق َن بقره )1 :و ُه ً
ْم ْؤ ِمنِ َن یونسُ ،)51 :ه ً
ُ ،)44ه ً
دى َو َر ْح َم ًة ِلل ُ
دى ِلل ُ
دى َو َر ْح َمة ِلل ُ
لقمان )8 :این هدایتهای قرآنی را گوشتتتمد میکند .اتتتت م ،ایمان ،تقوا و احستتتان ،مراتب تتتتلوک15
هستند که قرآن برای اهل هر مرتبه ،هدایتهای خاصی را در خود جای داده اتت.
َ
من
اب رعدَ ،)11 :ي ْهدِي إِ َل ْ هِ َ
م ْن أ َن َ
البته هدایت وعده داده شتتتتتتده در آیاتی مانند َي ْهدِي إِ َل ْ هِ َ
ينِ ب 16
من ُي ْؤ ِمن ِبال َّلهِ يَ ْه ِد َقلْبَ ُه
م يَ ْر َ
ِين ُ
شوریُ ،)28 :
ه ُب َ
مة ِل َّلش َ
ه ً
ون اعرافَ ،)254 :
دى َو َر ْح َ
ُ ُ
م ل َِر ِب ِه ْ
ه ْ
َّ
تتتتتتت ُب َل َنا عنکبوت )23 :عام بوده و به هدایت های قرآنی
م
َّه
ن
ِي
د
ه
ن
ل
ا
ن
ف
وا
د
اه
ج
ِين
ش
ال
و
،
)
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:
تغابن
َ
ِ
َ َ َ ُ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ
َ
اختصتتتتتتاص ندارد؛ گرچه میتواند در قالب بهره های متداوت از قرآن نیز خود را نشتتتتتتان دهد .آیات
یادشتتتتتتده از این حکایت دارند که انابه و بر در خانۀ او کوفتن ،پروای مستتتتتتتمر از پروردگار ،دل به او
تپردن و ت ا برای رضای او هر کدام پاتخ و پاداشی ویژه از هدایت را به ارمغان میآورد.
این جریان مستمر و گستردۀ هدایت را میتوان به ته اصل و اتا بازگرداند و با کمک این ته
توضیح داد:
 .2إِ َّن َع َل ْ َنا َلل ُْهدى لیل .)21 :او ما را به گونهای تقدیر و اندازهگشاری کرده ا تت که برای رتیدن به
اهداف بزرگ خلقت خود نیازمند راهنمایی و هدایت او هستتتتتتتیم؛ 17از اینرو او خود عهدهدار هدایت
ماتت و هرآنچه را که در راه به آن نیاز داریم را به ما خواهد آموخت.
س َت ِق مٍ ح  .)54 :او سرپرتت کسانی اتت که راه او را
ص َر ٍ
آم ُنوا إِ َلى ِ
 .1إِ َّن ال َّل َه ل ََها ِد ا َّلش َ
اط ُم ْ
ِين َ
19
پشیرفته 18و از محبت شتتتتتدیدتر به او برخوردارند .این هدایتگر همۀ کستتتتتانی اتتتتتتت که به او ایمان
آوردهاند و آنان را به تتتتوی صتتتراط مستتتتقیم راهنمایی و راهبری میکند .این عنایت و دتتتتتهیری در
همه مراحل تلوک توشۀ راه تالک خواهد بود.
يد َّ
دى مریم .)12 :این فعل مستتتتتتتمر اوتتتتتتتت که آنان را که هدایت را
اه َت َد ْوا ُ
ِين ْ
َ .8ي ِز ُ
ه ً
الل ُه َّالش َ
برگزیده و اختیار کردهاند به هدایتهای افزونتری میرتاند.
همۀ این هدایتها به طور مستقیم به خدا نسبت داده شده اتت و آموزا رتول ضرورت ندارد.
آنها که به شرایط این هدایتها میرتند از فهمی متداوت از آیههای حق برخوردار می شوند ،حتی
14
َ
صدِّقا ً لِما َب ْینَ َی َد ْی ِه مِنَ ال َّت ْورا ِة َو هُدىً َو
اْل ْنجی َل فی ِه هُدىً َو ُنو ٌر َو ُم َ
اْل ْنجی َل مِنْ َق ْب ُل هُدىً لِل َّناس ( آلعمران)1 - 0 :؛ آ َتیْنا ُه ْ ِ
َ .و أ ْن َز َل ال َّت ْورا َة َو ْ ِ
م َْوعِ َظ ًة ل ِْل ُم َّتقین (مائده)16 :؛ إِ َّنا أَ ْن َز ْل َنا ال َّت ْورا َة فیها هُدىً َو ُنو ٌر (مائده)11 :؛ ُث َّم آ َت ْینا مُوسَى ْالكِتابَ َتماما ً َعلَى الَّذي أَحْ َسنَ َو َت ْفصیالً لِ ُك ِّل َشيْ ٍء َو
ُ
اس َو هُدىً َو رَ حْ م ًَة لَ َعلَّ ُه ْم
هُدىً َو رَ حْ م ًَة لَ َعلَّ ُه ْم ِبلِقا ِء رَ ب ِِّه ْم ی ُْؤ ِم ُنون (انعام)291 :؛ َو لَ َق ْد آ َتیْنا مُو َسى ْالكِتابَ مِنْ َبعْ ِد ما أَهْ لَ ْك َنا ْالقُرُونَ ْاألولى بَصائِرَ لِل َّن ِ
َی َت َذ َّكرُون (قصص.)10 :
 . 15از این مراتب به تفصیل در نوشتۀ «سلوک اخالقی» (طرحهای قرآنی) گفتوگو خواهد شد.
 .16انابه ،هم به هدایت میانجامد و هم همراه هدایت اوست.

َ .17و الَّذِى َق َّدرَ َف َه َدى (اعلی.)0 :
َّللاُ َولِيُّ الَّذینَ آ َم ُنوا ی ُْخر ُج ُه ْم مِنَ ُّ
َّ .18
ور (بقره.)191 :
الظلُما ِ
ت إِلَى ال ُّن ِ
ِ
ِل (بقره.)269 :
َ .19و الَّذینَ آ َم ُنوا أَ َش ُّد ُح ًّبا ِ ِ

اگر مقدمات معهود را طی نکرده و مدارج علمی را نهشرانده باشند که «من عمل بما یعلم علمه هللا
ما لم یعلم» دیلمی.)822 :2423 ،
شتتاید دیده یا شتتنیده باشتتید صتتاحبدز نی را که مکتب نرفته مستتهلهآموز صتتد مدر شتتدهاند؛
تالکانی که بزرگان به مجلس تخن ایشان حاضر می شدند و تخنانشان را م مون آیات و روایات
ْم عنکبوت.)43 :
مییافتند که َب ْ
ِين ُأ ُ
ل ُ
ص ُدو ِر ا َّلش َ
ه َو َ
آيات َب ِ َنات فِي ُ
وتوا الْعِ ل َ
هدایت گاه با افزایم توانمندیهاتت؛ آنها که سر به راه می تپارند از چشمهای تازه و نورهایی
برخوردار میشتتوند که در راه مددکار آنان خواهد بود 20.فرقان ،چشتتمهای باطن و نور تعابیر مختلدی
هستتتند که به این توانمندیهای شتتکوفا شتتده اشتتاره دارد .این توانمندیها به فهمی خاص از وحی و
متون دینی میانجامد و جلوه های تازهای از فقه را تتتتتتتبز میکند غنوی :2838 ،فصتتتتتتل اول ،بخم
دوم).
هدایت های بزرگ در متن خلقت ان سان و دنیای پیرامون او تت؛ تاخت آدمی جز با دین هماهنگ
نیست .فطرت یا تاخت انسان به گونهای اتت که تنها با بهکارگیری آموزههای دینی حرکتی روان و
مناتتتتتتب خواهد داشتتتتتت .فطری بودن دین را نباید به شتتتتتناخت خدا یا گرایم به او خ صتتتتته کرد که
آموزهها و آوردههای دین فراتر از این اتتتتتتت .دین با همۀ آموزههایم فطری و متناتتتتتتب با خلقت و
جایهاه ان سان در ه ستی ا تت .ان سان جز با این آموزهها به جایی نخواهد رتید و سر از بنب ستها
بیرون نخواهد کشید.
دنیای پیرامون ما نیز ستتتترشتتتتار از نشتتتتانهها و حرفهاتتتتتت .قرآن از آیهها ،موعظهها و تشکرهایی
می گوید که در تمامی هستی برای انسان به ودیعه نهاده شده و خدا را و راه او را نشانه رفتهاتت.
این پیامها گاه همهان را صدا میکند و گاه برای گواهایی میخواند که کاری کرده یا راهی رفتهاند.
هستتتتتی ستتتترشتتتتار از هدایتهای الهی اتتتتتت و همانند کارگاهی برای آموزا فراهم آمده اتتتتتت؛
کارگاهی که برای هر ک سی و در هر تطحی در ها دارد و هر که پیمتر میرود از در های تازه و
متناتب با نیازا برخوردار خواهد شد.
بخش سوم .شکل و شیوه هدایت متناسب با موضوع و مخاطب
محتوا و شکل هدایت تابعی اتت از آنچه در پی تحقق آنیم .گششته از غرض ،ویژگیهای موضوع
و خصوصیات مخاطب در شکل و محتوای هدایت اثرگشار اتت.
محتوای هدایت ،م تتتمونی اتتتتت که برای انتقال آن هدایت شتتتکل گرفته اتتتتت؛ این م تتتمون بر
اتتتتتتتا غرضتتتتتتی تعیین می شتتتتتتود که در رتتتتتتتیدن به آن مطلوب ماتتتتتتتت .شتتتتتتکل ارائه و انتقال
نیز عمدتاً بر اتتتتتتتا توانایی های هدایتگر ،رفیت و نیاز مخاطب و محدودیت های محتوا تعیین
میشود.
هدایت های الهی در قالبی متناتتتتتتتب با دو عامل اخیر ارائه میگردد؛ رفیت و نیاز مخاطب و
محدودیتهای موضتتتتتوع .با مخاطبی که از محتاج محرکهای عاطدی اتتتتتتت باید در قالب موعظه
تتتتخن گدت نه برهان ،اما ستتتری پرشتتتبهه را نمیتوان به موعظه بستتتت و جز با برهان و بیان عق نی
رهایی داد.
مبحث نخست .موضوع هدایت و شکل آن

نوع موضتتوعی که برای ارائه و انتقال آن اقدام میشتتود تأثیری مستتتقیم در شتتکل و شتتیوهای دارد
که برای راهنمایی انتخاب میگردد .موضتتتتوع عق نی باید در بیانی متکی بر مقدمات متقن ،یا مورد
شونَ ِب ِه (حدید)11 :؛ َیا أَ ُّیهَا الَّذینَ آ َم ُنوا إِنْ َت َّتقُوا َّ
ْن مِنْ رَ حْ َم ِت ِه َو َیجْ َع ْل لَ ُك ْم ُنوراً َت ْم ُ
َّللاَ
 .20یا أَ ُّیهَا الَّذینَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
َّللا َو آ ِم ُنوا ِبرَ سُولِ ِه ی ُْؤ ِت ُك ْم ِك ْفلَی ِ
َیجْ َع ْل لَ ُك ْم فُرْ قانا ً (انفال.)11 :
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پشیرا طرفین یا مقبول در نزد مخاطب ارائه شتتتود .شتتتکل بیان میتواند رافت بیشتتتتری را در خود
داشتتتتتتته و مخاطب را به تتتتتتتؤاز ت عمیقتر راهنمایی کند یا آثار بحث را آشتتتتتتکارتر کرده و به دامنه
اندیشهورزی را توتعه دهد.
موضتتوعات عق نی گاه برای کستتانی مطرح میشتتود که از اندیشتتهورزی فاصتتله دارند یا موضتتوع
برایشتان جشاب نیستت .برای برداشتتن این فاصتلههاتتت که دعوت با طرح پرتتمهای اتتاستی آغاز
می شود و به جای طرح فکر ،به جشب اندیشه توجه شده و متکلم وادار به تدکر می شود .اتتداده از
شیوههایی در دتتور کار قرار میگیرد که توجهها را جلب ،ذهن را درگیر و فکر را به حرکت وامیدارد.
تأک ید بر تدکر و تو جه به لزوم فراهم آوردن زمی نه های روانی برای آ غاز فکر رویکردی مهم در ترب یت
دینی اتت.
عوا مل روانی گاه اثر مندی دارد و به ندی یا مستتتتتتخ تدکر میان جا مد .تجر به های ناموفق خود
و دیهران بتته رویگردانی از تدکر میانجتتامتتد و بتتدبینی و گرفتتتاری در پیمفرضهتتای شتتتتتتنتتاختی
و وابستتتتتتتهیهتتتای عتتتاطدی و روانی میتوانتتتد تدکر را از نقم خود جتتتدا کرده ،آن را بتتته ابزاری
برای توجیه بدل کند .هدایت دینی با تقو یت انهیزه حقیقتجویی و با نمایاندن ع ئم تدکر گرفتار
آمادگی ز زم برای مقابله این دتتتتتتتته از عوامل روانی فراهم میکند صتتتتتتدایی حائری :2832 ،ج.)12 ،2
آزادیهای بیشتر از این عوامل به تدری و با تزکیه و تشکر به دتت میآید همو.)53 :2835 ،
اما گاه هدایت حس در میان اتتت .احستا بر اتتا درک مندعتها و ضتررها شتکل میگیرد و
رتتتتیدن و رتتتتاندن به درکی ملمو از ند و ضتتترر میتواند احستتتا را بیدار کند .هدایت گاه برای
بیدار کردن حسی اتت که اتیر غدلتها و گرفتار جاذبههاتت؛ قالب موعظه میتواند حس خدته را
هشیار کند 21و قالب تشکر میتواند غدلت را کنار زند و جوشم ایمان را به دنبال داشته باشد22.
هتتدایتتت میتوانتتد شتتتتتتکتتل گیری یتتک توانمنتتدی را هتتدف بهیرد .درک عمیق معتتارف اتتتتتتت ت می
و تتوان دفتتتاع عتقت تتت نتی از آمتوزههتتتای دیتن تتنتهتتتا بتتتا آمتوزا بتراهتیتن و تتبتیتیتنهتتتای عتقت تتت نتی
حاصتتتتتتل نمیشتتتتتتود و ب حث و جدل میتوا ند کارگاهی باشتتتتتتد 23برای رتتتتتتت یدن به چنین توانی؛
بحث و جدلی که حق جو یانه باشتتتتتتد و غلبه و خودنمایی را هدف نهیرد .چنین جدلی باید با رعایت
اصتتولی و در چارچوبی مناتتتب شتتکل بهیرد .مربی در ضتتمن این جدالها عمق و دقت در اندیشتته و
ص بت و انعطاف را در روح شاگرد تبب شود و ضعف در فکر و روحیات و رفتارها را نشان داده و
درمتتتتان کتتتتنتتتتد نتتتتک .متتتتجتتتتلستتتتتتتتتی :2428 ،ج ،832 ،41بتتتتاب متتتتنتتتتا تتتترات اصتتتتتتتتتحتتتتابتتتته
م المخالدین).
اتتتتتتتتنبتتتاط و تطبیق توانمنتتتدیهتتتای دیهری اتتتتتتتتتت کتتته تربیتتتت دینی تتتتدارک می بینتتتد.
تدقه در آموزههای دینی هدفی اتتتتتت که فقط در محصتتتت ن علوم دینی تعقیب نمیشتتتتود .تدقه از
همهان مطلوب اتتتت و برای به دتتتت آمدن آن حتی میتوان بر مخاطب تتتخت گرفت24؛ مخاطبی
که زمینۀ کافی دارد و فشتتتتتارها او را از راه برنمیگرداند .توان اتتتتتتتنباط و تدقه با آموزا رواها و
آشنایی با حجتها میسور شده و با نقدهای اتتاد پخته و تخته میگردد.
ت طبیق و تدری نیز مهارت دیهری اتت که هر مکلف ناچار از دتتیابی به آن اتت .آنچه شارع بر
عهده گرفته بیان قاعدهها و ارائه ا صلها تت و این مکلف ا تت که باید در حل م سهله بکو شد و با

 .21عن علی  :ثمرة الوعظ اْلنتباه آمدی (آمدی تمیمی)111 :2066 ،
َ .22و َذ ِّكرْ َفإِنَّ ِّ
الذ ْكرى َت ْن َف ُع ْالم ُْؤمِنین (ذاریات.)99 :
ك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْالم َْوعِ َظ ِة ْالحَ َس َن ِة َو جاد ِْل ُه ْم ِبالَّتي هِيَ أَحْ َسن (نحل.)219 :
َبیل رَ ِّب َ
 .23اَ ْد ُع إِلى س ِ
24
ت أَنَّ َأصْ حَ ا ِبي ض ُِرب ْ
َقالَ :لَ َود ِْد ُ
َت ُرءُو ُس ُه ْم ِبال ِّسیَاطِ حَ َّتى َی َت َف َّقهُوا (کلینی:2131 ،
َّللا
ْن َت ْغلِبَ َعنْ َأ ِبي َع ْب ِد َّ ِ
َان ب ِ
َ .عنْ أَب ِ
ج.)02 ،2

داشتن اصلها تکلیف فرعها را روشن کند 25و در هر وضعیتی با شناخت موضوع و حکم به تکلیف
خود دتت یابد.
حجتهای خدا از ویژگیهایی برخوردارند که فراتر از نهاه کوتاه ماتت .درک ارتباط خاص ایشان با
خدا و تشخیص ولی از ولی برای ما ممکن نیست .این خداتت که باید راهی در اختیار بندگانم قرار
دهد .ضتتترورت ارائه معجزه و کرامت اینگونه توضتتتیح مییابد؛ توضتتتیحی که نه فقط رتتتتول و امام،
بلکه نایبان و مدعیان ارتباط را نیز دربر میگیرد.
ادعای نیابت و حمل پیام از آنتتتو باید با چنین امکانی همراه شتتده باشتتد؛ چرا که پیامی از تتتوی
خداتتتتت و تشتتتخیص صتتتحت و تتتتقم این ادعا برای عموم مردم جز با کرامات و انجام خوارم عادات
مقدور نیستتت .آری ،صتترف ادعای مشتتاهده و م قات چنین لوازمی را به همراه ندارد ،گرچه این ادعا
دروغ و افترا خوانده شده اتت26.
نیز در آخرین مکاتبه امام عصر
در اصول فقه از شکلهای دیهری از هدایتها بحث شده اتت .در مبحث حجیت هور ،این نکته
مورد تأکید قرار گرفته که شتتتتارع در تدهیم مراد خویم از شتتتتیوه و اتتتتتلوب متعارف و رای گدتوگو
بهره میگیرد .این قالب عرفی محاورات اتت که مداهمه را تادهتر و ارتباط را روانتر میکند و برای
ارائه پیام او به مخاطبان خاص و عام مناتبتر اتت.
همچنین در بحث از تیره عق  ،علمای اصول به این نکته توجه دادهاند که شارع در برابر رفتارهایی
که از عامه عق سر میزند مسهولیت دارد و در صورت عدم موافقت باید موض خود را اع م نماید.
برخی اعتقاد دارند که رفتار او باید متناتتتتب با قوت تتتتیرۀ مزبور بوده و در صتتتورت ریشتتتهدار بودن
تیرهای غلط باید در ندی و انکار آن ،شدتی متناتب با آن را اتخاذ کند27.
شاید بتوان این مسهولیت را تا آنجا توتعه داد که و یدۀ ایجاد روالی جایهزین و رفتاری متناتب
را نیز دربر گیرد؛ زیرا روال و تتتیره نادرتتتت اگر ریشتته در درک ناقص عقل آدمی داشتتته باشتتد باید با
تشتتری و تصتتریح او و حتی ایجاد روالی تازه از تتتوی خدا و جانشتتینانم اصت ح گردد که این اقت تتای
مسهولیت حق در برابر هدایت مردم اتت.
مبحث دوم .مخاطب و شکل هدایت

ویژگیهای مخاطب در شتتکل هدایت نقم تعیینکننده دارد .این تناتتتب حتی در گزینم انبیاء از
میان انسانها رعایت شده اتت.
َس َنا
ُض َ َ
ع ْاْلَمْ رُ ثُم َل يُ ْنرَرُ ونَ وَ لَوْ جَ َع ْهنا ُه َمهَماً لَجَ َع ْهنا ُه جَ ُجَلً وَ لَهَب ْ
وَ قالُوا لَوْ َل بُن ِْز َل عَ هَ ْي ِه َمهَكٌ وَ لَوْ بَنْزَ ْلنا َمهَماً لَق ِ
عَ هَيْهم ما يَ ْهبسُونَ ؛ انعام28)3 - 3 :
ِْ
ِ
و گدتند :چرا بر او فرشتتتتتتهای نازل نشتتتتتد؟ و اگر فرشتتتتتتهای نازل میکرد کار پایان مییافت .پس
آنگاه مهلت نمییافتند و اگر او را فرشتتتتتتهای قرار میدادیم حتماً او را مردی قرار داده و بر آنان
میپوشاندیم آنچه را که آنان میپوشانند.

هنهامی که مخاطب هدایت انسان اتت ،باید کسی از جنس او به سراغم بیاید تا مخاطب بتواند
با او انس بهیرد .تربیت و هدایت ،خ واندن بیانیه و نوشتتتتتتته نیستتتتتتت ،مربی ناچار از ایجاد ارتباط و
صتتتتتتمیمیت و اطمینان در متربی اتتتتتتتت تا در جا و زمان مناتتتتتتتب آیه های حق را بر او بخواند .از

َقا َل :إِ َّنمَا َع َل ْی َنا أَنْ ُن ْلقِيَ ِإلَ ْی ُك ُم ْاألُصُو َل َو َعلَ ْی ُك ْم أَنْ ُت َفرِّ عُوا (ابنادریس :2123 ،ج.)919 ،0
َّللا
ِ .25ه َشا ُم بْنُ سَال ٍِم َعنْ أَ ِبي عَ ْب ِد َّ ِ
26
ْ
ص ْیحَ ِة َفه َُو َكاذِبٌ ُم ْف َت ٍر (صدوق :2019 ،ج.)926 ،1
ُوج ال ُّس ْفیَانِيِّ َو ال َّ
 .أَ َّل َفم ِ
َن ا َّدعَى ال ُم َشا َه َد َة َق ْب َل ُخر ِ
 .27نمونه ای از این برخورد را در روایات منع از قیاس و همچنین در ادلۀ ممنوعیت ربا میتوان دید .قیاس و ربا هر دو ریشههای عقالیی دارند و
ریشه کن کردن آن دو ،محتاج برخوردی محکم و سخت است که در روایات شاهد آن هستیم.
 .28این نکته را از آیه قُ ْل لَ ْو كانَ فِي ْ َ
شونَ م ْ
ض مَال ِئ َك ٌة َی ْم ُ
َّماء َملَكا ً رَ سُوّلً ؛ «بگو اگر در زمین مالئکهای بودند که
ُط َم ِئ ِّنینَ لَ َن َّز ْلنا َع َلی ِْه ْم مِنَ الس ِ
األرْ ِ
با آرامش مشی میکردند از آسمان بر آنان فرشتهای پیامآور فرود میآوردیم( ».اسراء )19 :نیز میتوان استفاده کرد.
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اینروتتتت که نبی از میان خود اقوام برگزیده میشتتود و برادر آنهاتتتت 29.او باید امین مردم
و با بیانی مهربان و صمیمی با آنان تخن بهوید 31تا زمزمه مهربان و دلتوزانه 32او در دل نشسته و
دعوتم پشیرفته شود .او به زبان قومم و در تطح فهم و تنجم آنان 33تخن میگوید نه با زبانی
خاص و غامض .این شتتتتتتکل از دعوت اتتتتتتتت که میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و ف تتتتتتای
اثرگشاری را فراهم آورد.
برای کسانی اتت که هر یک به چیزی مشغول و در کاری گرفتارند .با اینان هنهامی
دعوت انبیا
ارتباط خواهی یافت که توجه شان را جلب کنی و ذهنشان را به خود مشغول کنی .رفتارهای متداوت
و تخنان پرتمبرانهیز 34میتواند چنین شرایطی را موجب شود و توجه را و تدکر را به دنبال داشته
باشد.
بستتتتتتیتتاری از مختتاطبتتان گرفتتتار روحیتتههتتایی هستتتتتتتنتتد کتته آنتتان را از هتتدایتتتهتتای مستتتتتتتقیم
بیبهره میکند؛ کوری ،کری و مرگ در شکلهایی گوناگون آدمیان را مبت کرده و شکلها و گونههای
پیچیدهای از هدایت را طلب میکند برای توضیح بیشتر ،نک :صدایی حائری :2835 ،فصل .)3
در هتتدایتتت گتتاه بتتا مختتاطبتتان طبیعی و عتتادی مواجهیم و گتتاه بتتا اهتتل دقتتت و تعقتتل .آنجتا کته
با مخاطبان عادی تتتخن میگوید کمتر از برهان و رائف عقلی خبری میتوان یافت؛
رتتتولخدا
با ذهنهای ستتترشتتتار از شتتتبهه و تتتتؤال عصتتتر ترجمه
اما هنهامی امام صتتتادم یا ح تتترت رضتتتا
رو بهروتتتتتتتت نمیتوا ند به موع ظه اکت دا ک ند و نا چار از تبیین ها عق نی و بهرهگیری از قا لب های
اتتدز لی اتت.
م خا طب با درک و پشیرا حک مت ها و ب یا نات عق نی ،آ مادگی ذهنی پشیرا دین را دارد ،ا ما
وابستتتتتتتهی ها و عوا مل متنوع روانی میتوا ند در تن دادن به دعوت حق مانعی جدی ای جاد ک ند.
موعظه قالبی اتت که میتواند با برانهیختن احسا و کنار زدن غدلتها ،به تداوم هدایت بیانجامد
و موان را کنار بزند.
حرکت و تتتلوک ،رفیتهای تازهای را در تتتالک پدیدار میکند و او اکنون میتواند از شتتکلهای
دیهری از هدایت بهره ببرد .برای او در کتاب تشتتری و در کتاب تکوین در ها و نکتههای فراهم آمده
و او هر چه پیمتر میآید چشتتمهای تازهای در او گشتتوده میشتتود و خط و ربطهایی را میبیند که
پیم از این بر او پوشتتتتتتیده بود؛ در ها و خط و ربط هایی که قرآن با تعبیر آیه ،موعظه و تشکر از آن
یاد کرده اتت.
آن ها که به پیام دین ایمان میآورند از رفیت های مختلدی برخوردارند و در آموزا دتتتتتتتتورات
دینی قابلیتهای متداوتی دارند؛ گروهی را میتوان با تربیتی مناتتتتب در جایهاه علمای دین نشتتتاند
و تبیین و تعلیم معالم دین را بر عهده ایشتتتتان گشارد ،اما گروهی دیهر تنها باید بیاموزند و بر اتتتتتا
آموختههایشان زندگی کنند .شیوه انتقال پیام دین به این دو گروه یکسان نیست.
عالمان دین باید اصتتول و قواعد را بشتتناتتتند و رواهای اتتتتنباط را بیاموزند تا جوابهوی نیازهای
 .29ه َُو الَّذي َبع َ
َث فِي ْاأل ُ ِّمیِّینَ رَ سُوّلً ِم ْن ُه ْم (جمعه)1 :؛ َو إِ ْخوانُ لُوطٍ (ق.)20 :
ب (یوسف.)91 :
ك لِ َیعْ لَ َم أَ ِّني َل ْم أَ ُخ ْن ُه ِب ْال َغ ْی ِ
 .30إِ ِّني لَ ُك ْم رَ سُو ٌل أَمین (شعراء 231 :و )219؛ ذلِ َ
 .31یَا َق ْو ِم ِِ ای َق ْو ٌم ِمنْ (اعراف 19 ،10 :و  )...این تعبیر محبتآمیز در جمالت آغازین دعوت انبیا
 .32تعابیری مانند إِ ِّني أَخافُ َع َل ْی ُك ْم َعذابَ ی َْو ٍم عَ ظیم ؛ «به راستی من از عذاب روز بزرگ بر شما میترسم ».این حس دلسوزی را به خوبی
منتقل میکند (نک :اعراف91 :؛ هود 0 :و  16و .)...
َ
َّللا
سان َق ْو ِم ِه لِ ُی َبیِّنَ
َ .33قا َل رَ سُو ُل َّ ِ
 :إِ َّنا أُمِرْ َنا َمعَاشِ رَ ْاألَ ْن ِبیَا ِء أَنْ ُن َكلِّ َم ال َّناسَ ِب َق ْد ِر ُعقُول ِِه ْم (طوسی)112 :2121 ،؛ َو ما أرْ س َْلنا مِنْ رَ س ٍ
ُول إِ َّّل ِبلِ ِ
تکرار شده است.

لَ ُه ْم (ابراهیم.)1 :
 .34نمونۀ آن در سؤاّلتی مانند أَ ْینَ َت ْذ َهبُونَ (تکویر)16 :؛ أَ ُت ْترَ ُكونَ فِي مَا هَا ُه َنا آ ِمنِینَ (شعراء)216 :؛ أَ َف َال َت َّتقُونَ (اعراف69 :؛ یونس:
02؛  )...در دعوت انبیا

است و همچنین در سه سال نماز رسول خدا

در کنار کعبه پیش از دعوت آشکار مردم.

عموم و پرتمهای تازه باشند .شکل آموزا به فقهایی مانند زراره و محمد بن مسلم با ارائه پاتخ
به دیهران یکستتتان نیستتتت که در اولی هدف تربیت فقیه اتتتتت و دومی پاتتتتخگویی به پرتتتتمهای
فقهی.
35
هدایت همیشتتته با برخورد نیستتتت که وانهادن نیز خود میتواند بخشتتتی از تربیت باشتتتد .آنان که
حرفها را شتتنیده اما به عمل روی نیاوردهاند باید رها شتتوند تا نتیجه کار خویم را ببینند .وانهادن به
تجربهها ،هدایتی اتت رن آور برای کسانی که تن به تخن حق نداده و از سرنوشت دیهران نیز عبرت
نیاموختند36.
آنجا که روشتتنهریها انجام و حجتها تمام شتتده ،این مخاطب اتتتت که باید در جستتتوجو برآید.
حتی خبر دا شتن از اخت ف و وجود دعوتهای متداوت ،نیز عشری باقی نهشا شته و ا تت عاف را از
و پس از رح لت او ،اکنون پیروان رتتتتتتتول با ید خود به
بین میبرد 37.با پشیرا دعوت رتتتتتتتول
جستوجوی حجت برآیند و ادامهدهنده راه را بیابند و اگر از نصب وصی خبردار باشند باید به سراغ او
آمده و از او اخش کنند و در پیرویم بکوشند .آن رتول بود که طبیبانه به سراغ مردم میرفت اما این
مردماند که باید از وصی سراغ بهیرند38.
نتیجه
قاعده وجوب هدایت منا تبترین جایهزین برای قاعده قدیمی لطف ا تت و ا تتناد آن به قرآن و
اتکای آن به تحلیلهای متقن عقلی ،مزیت بزرگ این قاعده اتتتتتتت .وجوب هدایت ،ضتتتتترورت بعثت،
امامت ،اعجاز و کرامت را نتیجه میدهد و در بحثهای مهمی مانند ع ئم هور و ع متهای امام
معیارهای دقیقی در اختیار میگشارد.

 .35قُ ِل َّ
َّللاُ ُث َّم َذرْ ُه ْم في َخ ْوضِ ِه ْم ی َْل َعبُون (انعام)12 :؛ و َف َذرْ ُه ْم َی ُخوضُوا َو ی َْل َعبُوا حَ َّتى یُالقُوا ی َْو َم ُه ُم الَّذي یُو َعدُون (زخرف.)10 :
َ .36ظهَرَ ْال َفسا ُد فِي ْالبَرِّ َو ْال َبحْ ِر ِبما َكسَ ب ْ
اس لِیُذی َق ُه ْم َبعْ ضَ الَّذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم َیرْ ِجعُون (روم.)12 :
َت أَ ْیدِي ال َّن ِ
37
ض َع َفا ِء َف َك َتبَ إِلَيَّ ال َّ
َقالَ :سَأ َ ْل ُت ُه َع ِن ال ُّ
ْن س َُو ْی ٍد َعنْ أَ ِبي ْالحَ َس ِن مُوسَى
ض ِعیفُ َمنْ لَ ْم ُترْ َفعْ ِإلَ ْی ِه حُجَّ ٌة َو لَ ْم َیعْ ِرفِ ِاّل ْخت َِالفَ َف ِإ َذا َعرَ فَ
َ .عنْ َعلِيِّ ب ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِاّلختِالفَ فل ْیسَ ِبمُسْ تضْ َعفٍ (کلینی :2131 ،ج.)136 ،1
38
َام َم َث ُل ْال َكعْ َب ِة إِ ْذ ی ُْؤ َتى َو َّل یَأْتِي (خزاز رازی.)111 :2132 ،
 .عن الباقر  :یَا جَ ِاب ُر! َم َث ُل ْ ِ
اْلم ِ
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مدید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،قم ،المؤتمر العلمی للشیخ المدید ،چاپ اول،
2428م.
نعمانی ،محمد بن ابراه م ،الغيبة ،تهران ،نشر صدوم ،چاپ اول2831 ،م.

