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Abstract 
Guidance is a divine wont with different effects and results due to its stages. Man 

passes several stages, degrees and waystations of perfection in the way of guidance in a 

cosmic and definite journey in order to reach his highest stage of perfection. Each of these 

stages which are evident in man's journey necessitates its unique position accompanying him 

in his existential journey to the final stage of perfection.  

Succor is another divine wont which accompanies guidance and refers to factors and 

relations due to which God guides his servant towards His satisfaction and prevents him from 

sins. The present paper compares and evaluates Allamah Tabatabaii and Ayatollah Ma'refat's 

views about guidance and succor as two divine wont, and their relationship.  
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الله معرفت و عالمه  یةآ یریتفس دگاهیدر د قیو توف تیهدا
 ییطباطبا

 1غروی دهیسع دهیس

 2رگیش ینیفاطمه سادات حس

 
 (25/0/59تاریخ پذیرش:  ؛22/01/59)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 ریبه حسب مراتتب، در تتأثیر و نتیجته گونتاگون استت  انستان، در مستو آن  است یاله یاز سنت ها یکیه ایت 

 نیگتذارد تتا بته واالتتر  یکن  و منازل کمتال را پشتت ستر متیم یرا ط یمراحل و مراتب ن،یو مع ینیتکو  یریدر س تیه ا
استت کته مخصتوص  یمالزم مقتام کیحرکت نوع بشر مشهود است، هر  ین مراتب که در طیتکامل خود برس   ا ۀمرحل

 کمال همرا/ اوست   ۀنقط نیتا آخر   یوجود  ریدر سبشر حرکت نوع  یبه خود اوست و از ابت ا
ه کته خ اونت  بت شودیاطالق م یاست و به اسباب و مناسبات تیاست که مالزم ه ا یاز سنن اله گرید  یکی ق،یتوف

مقالته بته  نیت  اداردیدور مت یو از حرکتت در جهتت معاصت می ده قرار   یخو  یخشنود ریآن، بن گان  را در مسسبب 
 یدو ستنت الهت نیتا نیبت ۀو رابطت قیتو توف تیدر خصتوص هت ا ییالله معرفت با عالمه طباطبتا یةآ  گا/ید  یو داورمقایسه 

 پرداخته است 
 

 القرآن  ریتفس یف زانیالجامع، الم یاالثر ریالتفس ،ییالله معرفت، عالمه طباطبا یةآ ق،یتوف ت،یه ا :واژگانکلید
  

  

                                                                                                                   

 saeedehgharavi@yahoo.com -)نویسندۀ مسئول( . استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم 1

 hosseinitt@chmail.ir -دانشگاه قم ثیارشد علوم قرآن و حد یدانشجو .  2
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 مقدمه. 1
ىِيَا » :جهاان بادون هادف خلاق نشاده اسات نیااز آن دارد که ا تیحکا یاله اتیآ الَّ

لعًا َو َعل  عب َ  ِ م مً  َو  ب وَ  اللَّ اب كب ِْ وَ  َي َي اب َْ َو َيَتَفلَّ لِبِ  نب ىَت  جب ُْ ن  مى  َذَل بَّ ََ ِض  َْ ت واِف َو اأْلَ ََّ َذْلِق ال
 َِ ن  َعِاَب النَّ  ُِ

ََ ْبح َنَك   ینیمنظم و همراه باا قاوان ینظام ی( و دارا050آل عمران/«)ِِا ب ِطًا سب
ىلَم َو ِإْ  ِمْا َديْ» :است نیمع ََ َمْعلب َد

َُ لب ب ِإالَّ ِب َنَِّّ  نیدر قاوان. (20حجار/« )َء ِإالَّ ِعْنَدن  َذَّاِئنب ب َو م  نب
ْسىَلنَّ هب » :بندگان نظم برقرار است یاز باران تا روز عتیمختلف اب

َ
م ََ  ََ َد

َُ ت ِء م ًء ِب ََّ ْنََّْلن  ِمَا ال
َ
َو أ

ِض َو ِإنَّ  َعل  َْ ي اأْلَ وَ   َِ َب ىي»؛ (08)مومنون/« َذِ َب ِبِ  َلُ ِع َِ ىْلا 
ََ ْنَق ِلِعبى ِعِه َلَب ى ب الىاِّ َط اللَّ ََ  َو َلْل َب

ََ م  َيش ءب ِإنَّ ب ِبِعب ِعِه َذبمٌا َبصمٌا  َد
َُ َنَِّّ ب ِب ِض َو لِلْا يب َْ    .(27/ی)شور« اأْلَ

وجود دارد که از آن به نام  زیبشر ن یاجتماع یبلکه در رفتارها عتینظم نه تنها در اب نیا
 و یکااه قطعاا یگوناااگون موجااود در روابااط اجتماااع ی. ساانت هاااشااودیرماایتعب« اللااه  ساان»
ِ  » :ها وجود دارندو در همه زمان راندیناپذر ییتغ ِة اللَّ نَّ َب ِيَا َذَلْلا ِمْا َ ْبلب َو َلْا َهِجَد ِل ي الَّ َِ   ِ

َة اللَّ نَّ سب
 .(92احزاب/«)َهْبديًا 

که از صافات فعا  خداوناد اند  یاله یسنت ها نیتر از جمله مهم قیو توف تیهدا سنت
 یمنتها ایا رسااندیکه آن را به مطلوبش ما یبه راه ئیش ییراهنما یعنی تی. هدارندیگیم أمنش

 ییهاایبناددرجات و دسته تیهدا ی( قرآن پژوهان برا099،و01،ج0107،یی. )ابااباکندیم
 میو عصمت تقسا قیعام، خاو، توف ،یعیتشر  ،ینیتکو  ،یفطر تیرا به هدا آناند و ارائه داده

مطار   گارید  یهااتیدر ااول هادا ریاو سه نوع اخ گریکدیاند. سه قسم اول، در عرض کرده
باه  رد،یاگیهاا را در بار نماو همه انسان رودیخاصه به شمار م تیهدا یکه نوع قیهستند. توف

 سانت (217و ،9ج ،0079،یحایک: ار نا. )شاودیم قااال ریاسباب به سمت خ ییراهنما
هماواره باوده  نشیو گسترده است و شام  همه مخلوقات شاده و از آغااز آفار  ریفراگ ،تیهدا

 است. 
با عنایت به سانت هادایت الهای  به این سئوائت پاسخ داده می شود که نیمقاله ا نیدر ا

 یالها تیانسان با مشا اری؟ رابطه اراده و اختاست که برخی از انسان ها گمراه می شوند چگونه
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برقارار  تیو هادا قیاتوف نیبا یاند و چه رابطهاکدام قیاز توف یمندرهعل  و عوام  به ست؟یچ
 است؟

دو مفسر و قارآن پاژوه  یریآرا  تفس به صورت مقایسه ای درها والئپاسخ سدر این مقاله، 
 نیاد یابن میمفااه یپاس از بررسا جستجو شاده اسات. ییالله معرفت و عالمه اباابا ی معاصر آ

دو  نیااز منظار ا تیهادا باا قیاتوف ۀرابطو  قیعوام  و موانع کسب توف ت،یپژوهش، اقسام هدا
 است.  تهقرار گرف یمفسر مورد بررس

 در نگاه دو مفسر نیادیبن میمفاه یبررس. 2
 در این مقاله دو مفهوم بنیادین هدایت و توفیق هست که اینک تعریف می شوند.

 تیهدا. 1. 2
و به معناای ارشااد و راهنماائی از روی « ضاللت»در مقاب   «یهد» شهیاز ر  «تیهدا»

یدو اص  ما یآن را دارا ی( بعض809، و0102 ،یاست. )راغب اصفهان یلطف و خیر خواه
. )ابان اسات زیاآممحبات یاۀهد یبه معناا یگریرهنمودن و د  یبودن برا شیاص  اول پ :دانند

 (12، و 9، ج0111فارس، 
َْ ِإلى » یاۀاصاطال  هادایت باا اساتناد باه آ فیاالله معرفت در تعر  تیآ ِب و ىدب ِْ  ََ  ِِ ِصىاا
کاه  شاودینکتاه را متاذکر ما نیاو ا دانادیما یبه امر یی( آن را راهنما20)صافات/« اْلَجِحمَ

کسای کاه  شانیراهنمایی بر حسب مراتب موقعیت آن در تأثیر و نتیجه گوناگون است. از نظر ا
در واقاع او را  ،شاود، راهنماایی کنادقصد او منتهای مایرا به راهی و مقصدی که به م ریدیگ

اگار دسات  نیچناوجاود دارد. هام یاحتماال گمراها ت،یهادا نیاما در ا ؛هدایت کرده است
ناوع  نیادیگری را بگیرد و او را به خواسته و مقصدش برساند، او را هدایت کارده اسات و در ا

 (  009،و2، ج0125داشت. )معرفت،  واهدوجود نخ یاحتمال گمراه
لا اْلَعت » یۀآ شانیا ََ ْسَتَحبه  َْ ِب َ َدْين  ََ لعب  تب ََ مَّ  

َ
دى َو أ ىلِ   َعَل  اْل ب ةب اْلَعىِاِب اْل ب َُ َْ صى ِع ْه ب َِ َذى

َ
م ََ

لَ   بب َِ لا َيْل
آن ۀ جایبه راه دانسته که نت ییراهنما یعنیاز نوع اول  تی( را هدا07فصلت/«)ِبت  ك نب

ىى ب ِبَعَّيىىََّ ِذي َو » یااۀو عااذاب اساات و آ یگمراهاا ََ اللَّ  َلىىْم
َ
ِضىىلٍّ أ تىى  َلىى ب ِمىىْا مب ََ ىى ب  َمىىْا َيْ ىىِد اللَّ
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 یدر پا یکاه گمراها خوانادیرساننده به مقصد م یعنیاز نوع دوم  تی( را هدا07زمر/«)اْنِتُى َم 
 (009،و2، ج0125ک: معرفت، نندارد. )

ا باه مطلاوبش اسات کاه آن ر  یئ به راهیش ییراهنما ییعالمه اباابا تعریفدر  تیهدا
هدایت هار جاا کاه  شانی( از منظر ا099،و01،ج0107،یی. )ابااباکندیم یمنته ای رساندیم

شاود و یبه خودی خود به هر دو مفعاول متعادی ما ،به معنای رساندن به مطلوب و هدف باشد
بادو مفعاول متعادی  «الای»نشان دادن راه و دئلت بدان باشاد، باا حارف  نایمعبه هر جا که 

 (09،و0، ج0107،ییشود. )اباابایم

 قیتوف. 2. 2
مطابقات فعا  « اتفااق»اسات.  زیدو چ نیمطابقت ب یعنی« وفق» ۀشیدر لغت از ر  قیتوف

بادون شار  ،اسات ریااست که مختص باه خ یحرکت «قیتوف»و  استوشر  ریانسان با قدر در خ
 یاوفاق را واهه ( ابان فاارس877و ،0102 ،یراغب اصفهان؛ 88)هود /« وم هلَمُ  االب لل »
 یحای( و ار 028و ،9ج ،0111)ابان فاارس،  کنادیدئلت م زین دو چیکه به توافق ب داندیم
 (217و ،9ج ،0079 ،یحی. )ار کندیذکر م ریاسباب به سمت خ ییرا راهنما «قیتوف»

کردن اسباب به سمت مطلوب  ایواهه، آن را مه نیا یاصطالح فیالله معرفت در تعر  ی آ
 ،معتقد اسات یهدایت است. و ۀ( که آخرین مرحل008، و2ج ،0125 )معرفت، داندیم ریخ

ای است که مراح  قبلی هادایت را باه ساالمت پشات سار بندگان شایسته ۀاین نوع هدایت ویژ 
ساازد. انساان فاراهم مای نیارسیدن به کمال را برای ا ۀزمین خداونداند و در این مرحله گذاشته

که اگر انسان به نادای فطارت لبیاا گفات و باه ناور عقا   دهدینکته توجه م نیبه ا نیچنهم
ک: ناشود. )توفیق الهی شام  حال او می ،های شرع نیز عنایت داشتتوجه کرد و به راهنمایی

 (009، و0081 معرفت،
 یمنظر، زماان نیو سعادت انسان است. از ا ریعام  خ ،ییعالمه اباابا دگاهیدر د  ق،یتوف

( 77، و8، ج0107 ،ییشام  حال او شود. )ابااباا قیکه توف رسدیو سعادت م ریانسان به خ
ه بنده را ب اسباب را اوری فراهم آورد که قهراا  یتعال یاست که خدا نیا قیتوف شان،یا ۀدیبه عق
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 یبارای و ،کاه در ارتکااب گنااه ئزم اساترا بکشاند یا بعضی از مقدماتی  لحسوی عم  صا
 ،ییرا تار  کناد. )ابااباا یکاار حراما ایرا انجام دهد  یبنده کار واجبفراهم نکند در نتیجه، 

 (079و ،01، ج0107
هادایت  ،یفطاره، یعنای هادایت خداوند را در چهار مرحلا« رحمانیت»الله معرفت  ی آ

اماا  ؛هاا مشاتر  اساتکاه باین هماه انساان دانادیم یعیتشر  ی و هدایتعقلهدایت  ،ینیتکو 
ت» نکتاه توجاه  نیاباه ا شانیبندگان شایسته اوست. ا ۀکه ویژ  داندیخداوند را توفیق م« رحیمیا
آیاد و اگار کسای آن انساان باه دسات مای وسطهای قب  تکه این شایستگی در مرحله دهدیم

( از 009،و0081را نادارد. )معرفات،  یالها قیاتوف ۀها را نگذراند، حق ورود باه مرحلامرحله
اسات کاه  یدر حاال نیاا .حاص  رفتار و عملکرد خود انسان است ق،یالله معرفت توف ی منظر آ

کاه بناده را  داندیرا از جانب خداوند م قیتوف ۀنیو فراهم آوردن زم یسازنهیزم ییعالمه اباابا
 .  کشاندیکسب عم  صالح م یبه سو  قهراا 

 در نظر دو مفسر تیاقسام هدا. 3
الله معرفات معتقاد  ی است و در هر مرتبه درجات گوناگون دارد. آ یمراتب یدارا هدایت

گاه خداوند این درجات را یکی پس از دیگری ایا می ،است نهایات باه کنند و تا بایبندگان آ
خداوند متعال نهایت  ۀرحمت گسترد شانینهند. از منظر اای پس از مرحله دیگر گام میمرحله

تر وائتر و نزدیا یدست یابد، مراتب یای به جایگاهی از رحمت الهو هرگاه بنده ردو پایانی ندا
 (219، و0تا، ج یبه فیض قدسی او وجود دارد. )معرفت، ب

اختیاری اسات کاه آن حادا وساط باین نعمات  تیبرخی از مراتب هدا شانیا تعریف در
اگار  ،معتقد است شانیا نیچن)توفیق و تسدید( است. هم پسینپیشین )فطرت و عق ( و نعمت 

در برابار  و به پیروی از راهنماایی خارد خاود ره ساپارد و آدمی به ندای فطرت خود پاسخ دهد
از پروردگاار خاود گاردن نهاد، مشامول توفیاق الهای  اااعاتو به  شودهدایت شریعت تسلیم 

اه و به عنایت الهای و لطاف خااو او باه حقیقات و ر  ابدییصبر و گشادگی سینه م ود وشمی
اگر انسان در برابر فطرت خود به ستیز برخیازد و باا راهنماایی  ،یابد. در مقاب درست دست می
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کناد و باه تکلیاف پروردگاارش گاردن عقلش مخالفت ورزد، دعوت پیاامبران را اجابات نمای
سالب توفیاق  یاز و و ردیاگهای قدس الهی قرار نمایمشمول نسیم یابنده نیچن نیا. نهدنمی

یاباد و از او به راه راست و درسات راه نمای .آیدصبری و تنگی سینه گرفتار میبی و به شودیم
کناد. ساقوط مای یبختی همیشگشود و در گرداب بدبختی و نگونسعادت زندگی محروم می

 ( 217، و0تا، ج ی)ر. : معرفت، ب
   کاویم.اینک هر یک از اقسام هدایت را در نظر هر دو مفسر می

   یفطر تیهدا. 1. 3
منظار  نیا. از ادانادیم ا یاش یموجودات حت ۀالله معرفت هدایت فطری را شام  هم ی آ

که باه هادایت ذاتای باه راهای اعام از اصاال  یاا فسااد، هادایت و  مگر این ،موجودی نیست
که خداوند آن  -فطرت خودحکم . اگر چیزی با ابیعت او سازگار باشد، به می شودراهنمایی 

کناد و اگار باا ابیعات او ساازگار در جلب آن تالش مای -نهاده است ترا در ذات او به ودیع
موجودات نظام هستی  ۀهم نی( بنابرا211و ،0ج تا، یکوشد. )معرفت، بنباشد، در دفع آن می

 ۀناد و ایان حرکات باه ساوی کماال کاه در نهااد هماابه ساوی کماال نهاایی خاود در حرکت
ْعطى » :تو ابیعای اسا فطاری موجودات قارار دارد، هادایت

َ
ي أ ِِ ى

َنى  الَّ به ىلَّ َدىيْ ََ ََّ كب ى َب ى ب  َُ َء َذْل
دى  (92و ،0081معرفت، ؛ 91اه/«)َِ

اناواع  ،و معتقد اسات داندیرا شام  همه موجودات م یفطر تیهدا زین ییاباابا عالمه
و باه گوناه می شوند تیهدا ،آل آنهاست دهیکه ا یسعادت خود و آن هدف یمخلوقات به سو 

 زیاانساان ن .و هادف مناسابت دارد تیااند که با آن غامجهز شده یو به جهاز شده دهیآفر  یا
رفاع حاوائجش  ناواقص و  یاتکم یاست که او را به سو  یبه فطرت طورمخلوقات مف ریمانند سا

راهنمایی مای  ،او مضر است یاو منفعت دارد و از آنچه برا یبه آنچه که برامی کند و  تیهدا
کاه باا آن است اش به الهامی مجهز شده یهست نی( بنابرا078و ،09ج ،0107 ،یی)اباابا کند

 (020و ،21ج ،0107 ،ییاابادهد. )ابالهام اعتقاد حق و عم  صالح را تشخیص می
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 ینیتکو تیهدا. 2. 3
 کیاهار  تیمانند هدا ؛داندیم ینیرا متعلق به امور تکو  ینیتکو  تیهدا ییاباابا عالمه

 ،7، ج0107 ،ییآن خلاق شاده اسات )ابااباا یکاه بارا یکماال یاز انواع مخلوقاات باه ساو 
و اختصاو هر نوع از اناواع  ا یتکون اش دوام در تحول و و بیترت منظر نظم و نی( از ا019و
 دگاهیاد  نیبر ا جهیقاب  انکار است. دو نت ریخاو، غ یبه نظام وددر تحول و تکام  خ نشیآفر 
 مترتب است: یریتفس

 اتصاال و کیا ،دیامایپیتاا انجاام آن ما نشیهر نوع از انواع آفر  مراح  که انیدرم ،اول
از مراح  تکون خود از پشت سار دفاع  کینوع نامبرده در هر  که نیمانند ا ؛ارتباط برقرار است

 .شودیرو جذب م شیو از پ
مطلاوب و ماورد  شیدایاهر ناوع از آغااز پ ریس ۀمرحل نینظر به اتصال نامبرده آخر  ،دوم
 حفاظ و و یوحا ی( تلق80و ،0092،ییک: ابااباناست. ) ینوع دهیهمان پد ینیتوجه تکو 

 ؛(89، و0092 ،ییمعنا ندارد ) ابااباا نیخطا در تکو  واند  ینیتکو  تیآن سه رکن هدا غیتبل
 ،0092،ییک: اباابان. )ابدییخود راه م یکمال واقع یبه سو  ینیتکو  تیاانسان با هد نیبنابرا
 (82و

جماادات، نباتاات یاا اعام از در نهاد هر مخلاوقی  تیهدا نیا زیالله معرفت ن ی منظر آ از
موجودات نوعی هادایت نهااده  ۀدر هم ،معتقد است شانینهاده شده است. ا عهیحیوانات به ود 

اش گذارد، بتواند باا کماا رهنمودهاای درونایوجود می ۀتا هنگامی که پا به عرص است شده
زماین باه دور  ۀو نماو گیاهاان، زنادگی حیواناات و حرکات کار  دراه زندگی را پیدا کند. رشا

ََ » هااایهااایی از هاادایت ابیعاای در جهااان آفاارینش اساات. آیااهخورشااید نمونااه ي َ ىىدَّ ِِ ىى
َو الَّ

َ ىىدى ْوَىى »؛ (0/یاعلاا«)ََ
َ
ْمَاِىى  َو أ

َ
ىىلِّ َسىىت َء أ ىىي كب لَ  » ؛(02فصاالت/«)َِ ىىَبحب َْ َلىىَك َي ََ ىىي  َِ  

ىىلٌّ « كب
 (002و ،0081کنند.) معرفت، اشاره می ایتهد(به این مرحله 00/ا ی)انب

باه ااور  یولا ،داند یم ینیرا متعلق به امور تکو  ینیتکو  تیاگر چه هدا ییاباابا عالمه
شاود.  یرا شام  ما ییزهایو چه چ ستیامور چ گونهنینکرده است که منظور از ا نییتب حیصر 

که در بقا  یو امور یرا رساندن موجودات به کمال، سعادت زندگ ینیتکو  تیهدف هدا شانیا
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رسااندن باه  ایامر، نشان دادن راه است  نیا ایکه آ سازدیاما آشکار نم ؛کندیذکر م ،دارند ازین
 یاماور ینیتکاو  تیاز هادا یاز آن جا کاه بخشا .م  استأنکته در خور ت نیهدف. توجه به ا

 و ردوجاود دا شهیهم تیهدا نیپس ا ازمندند،یخود به آن ناست که موجودات همواره در بقا  
 تیاللاه معرفات هادا ی آ دگاه،ید  نیاست. در برابر ا ادیز  اریبسموجودات  ۀهم یآن برا تیاهم
 ساتنیراه ز  قیاار  نیداند که در تمام موجودات وجود دارد و از ا یم یدرون یتیرا هدا ینیتکو 

 یزماان ۀگساتر  ،ینیتکاو  تیکوتاه، نقش هدا اریبس نییتب نیالله معرفت با ا ی . آابندییخود را م
 ،ینیتکاو  تیهادا ۀثمار  شاان،یا دیا. از د دهادیقارار نما یوجود آن را مورد بررس تیآن و اهم

 یعیتشار  و یفطار تیهادا قیامهم از ار  نیاست که ا یراه زندگ افتنیموجودات به  ییراهنما
 است. ریامکان پذ

 یعیتشر تیهدا. 3. 3
 ریپااذرا کالماای و زبااانی و از اریااق دعااوت امکااان یعیهاادایت تشاار  ییاباابااا عالمااه

را ارسال، کتبی را انزال و شارایعی  یمنظر خداوند متعال، انبیایی را مبعوث، رسل نی. از اداندیم
بیاان و ساعادت و شاقاوتش را  مای کنادبشر را روشان  یکند و به این وسیله زندگرا تشریع می

هام چناان کاه  ؛فطرت است دأییو مورد ت ردهمواره در بین بشر جریان دا . این دعوتنمایدمی
ْمن  ِإل إِ »فرمود:  ََ ْو

َ
ْمن  ِإَلْمَك َكت  أ ََ ْو

َ
ْمن  ِإلى  نَّ  أ ََ ْو

َ
مَا ِمْا َبْعِدِه َو أ ِبمِّ لَ  َو النَّ ََ َو ِإْسىت عمَل  نب ِإْبىااِم

ِِ َو عمَ  ْسب 
َ
لَب َو اأْل ُب   َو ِإْسح َق َو َيْع

َ
َاً َو أ ىل بب َع َن ىَلْمت َ  َو آَهْمنى  عاوب وَ  َو سب َب ََ َو ِى  لنب لَب َو يب « يه

ىىِل » ؛(090)نسااا / سب ىىٌة َبْعىىَد الاه جَّ َب ىىِ   ىى ِس َعَلىى  اللَّ ىىلَ  ِللنَّ يَا ِلىىَئاَّ َيلب َِ ِِ ْنىى
يَا َو مب ىىِا َبشِّ ىىًا مب سب « َب

 (  020، و 21ج 0107،ییاباابا؛ 099)نسا /
اعتقادات حق و اعمال صاالح را از دو راه   یاز قب یعیتشر  به امور تینوع هدا نیا عالمه

ىى  » یااۀکااه آ قیاابااا ارائااه ار  ،اول :داناادیماا ریپااذامکااان ىى  دىى ِكاًا َو ِإمَّ ىىِبمَل ِإمَّ ََّ ىىَدْين هب ال َِ ىى   ِإنَّ
َاً  ل و باه  یریاگدسات یعنایمطلاوب  صاالیاز راه ا ،( بار آن دئلات دارد و دوم0انساان/«)َكفب

ْذَلىَد » یۀ ذی  از آن حکایت دارد:در آ تیمقصود رساندن که هدا
َ
ى ب أ ْعن هب ِب ى  َو لِلنَّ ََ َو َلْل ِدْئن  َلَا
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ْك ب َيْلَ ْ  ذلِ  ْو َهْتاب
َ
َِ ِإْ  َهْحِتْل َعَلْمِ  َيْلَ ْ  أ  َكَتَثِل اْلَلْل

َتَثلب ب ََ لاهب  َِ َبَع  ِض َو اهَّ َْ ِيَا ِإَل  اأْلَ ْلِم الَّ َُ َك َمَثلب اْل
لا ِبآي هِ  بب َِّ وَ  َك اب َْ َيَتَفلَّ َصَص َلَعلَّ ب َُ ِص اْل ََ ْ صب  (019و ،7، ج0107 ،ییاباابا؛ 079اعراف/ «)ن  
. ردیپاذانجاام می یباه دسات فرساتادگان الها یعیهدایت تشر  زیالله معرفت ن ی آ بیان در

یاری پروردگار است و پیاامبران، راهنمایاان  ازمندیانسان در زندگی همواره ن ،معتقد است شانیا
ىلا » یاۀمنظر، آ نیاند. از ابشرند که از جانب پروردگار برای یاری انسان فرستاده شده ِبطب ِْ ْلَنى  ا  ب

ىلَ   َْ َيْحََّنب ِب َْ َو ال  ا َذْلٌن َعَلْمِ  ََ داَي  ِب َتْا َهِبَع  ََ دًى  ِب ي  َْ ِمنِّ لب ِهَمنَّ
ْ
ِإمَّ  َيم ََ ( بار 08بقره/«)ِمْن   َجِتمعً  

االم از بهشات حکا یاری ۀوعد . دارد تیاخداوند به هنگام بیرون راندن حضارت آدم علیاه السا
با فرساتادن شاریعت او را از هرگوناه  و خواهد کرداو را کما  ،نوید داد یبه و خدا در این آیه

 (91و ،0081 هراسی نجات خواهد داد. )معرفت،
کاه هادف،  دانادیو رسوئن ما ا یمداوم انب ییمارا راهن یعیتشر  تیهدا ییاباابا عالمه

 نیایتب نیادعاوت فطارت اسات. ا ۀکنندد أییامر، ت نیشقاوت است و ا نشان دادن راه سعادت و
و رساوئن  ا یاانب کاه نیا ،م  است. اولأاز دو جهت قاب  ت یعیتشر  تیاز هدا ییعالمه اباابا
کاه اگار در  دهادیامر توجه ما نیبر ا« رسول»اند و با آوردن لفظ حضور داشته خیدر اول تار 

را باه سار انجاام  یعیتشار  تیهستند که هدا ینباشد، رسوئن یامبریهمچون امروز پ یزمان ۀبره
 یخاال یعیتشار  گرانتیاز هادا نیزما گااهچیاسات کاه ه نیاوجود رسوئن ا تیبرسانند. اهم
 یعیتشار  تیهادا ،خواهناد داشات. دوم یانیاراهنما خیتاار  رادوا یو بشر در تماام نخواهد بود

 یفطار نیمخاالف باا قاوان ،یرسول و امبریپ چیدعوت ه نیبنابرا ؛است یفطر تیهدا ۀکنندد أییت
 .  یدروغ انیاز مدع یقیشناخت رسوئن حق یاست برا یاو شاخصه ارینکته مع نی. ایستن

کاه  دانادیما یو فرساتادگان الها امبرانیارا پ یعیتشار  تیهادا انیاالله معرفات مجر  ی آ
الله معرفت از  ی کوتاه و مختصر آ بیانرساندن به انسان است.  یاریو  ییراهنما شانیا تیمسئول

 یاو در چاه عرصاه ستیچ ییآن که منظور از راهنما ،چند ابهام است. اول ۀامر دربردارند نیا
چاه  تیناوع هادا نیا که نیا ،هردو؟ دوم ایرساندن به مقصود  اینشان دادن راه است  ایاست؟ آ

بیاانی  یعیتشار  تینسبت به هدا یینگرش عالمه اباابا ،رو نیرا در بر دارد. از ا یزمان ۀگستر 
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آن باا فطارت  ۀو رابط یزمان ۀوجود رسوئن،گستر  تیهدف، اهم ۀتر است که در بردارندجامع
 انسان است.

 تیو هدا قیتوف ۀرابط. 4. 3
باه  یاهمچاون شابکه یالها یاز آن دارد که سنت هاا تیحکا میکر  قرآن اتیدر آ م أت

با  قیرابطه و ارتباط سنت توف .گرندید  یبعض ۀمجموع ریز  ،یاند، تا آنجا که برخمرتبط گریکدی
اسات کاه  یسانت الها نیاولا ت،یسنت هدا ،بتوان گفت دیقرار است. شا نیاز ا تیسنت هدا

در عاالم وجاود، باه  یاست که تحقق سانن الها ینکته ضرور نید. توجه به ایشام  انسان گرد 
و  تیدر واقع سانت هادا .مختارند تیهدا رشیها در پذو انسان نیستانسان  اریاخت ینف یمعنا

ى  : »دهادیکفر قرار ما ای مانیراه ا نشیگز  گاهیارسال رس ، بشر را در جا ىبمَل ِإمَّ ََّ ىَدْين هب ال َِ ى   ِإنَّ
ى  تیدر برابار هادا یناییتب تیکه از آن باه هادا تینوع هدا نیا .(0)انسان/« َاً لد ِكاًا َو ِإمَّ  َكفب

باه  یاحق از بااا  اسات کاه گساتره ریروشن کردن مس نشان دادن راه و ،میکنیم ادی یقیتوف
تحقاق  یاقتضا یاله تیبلکه ربوب ؛ستیکس ن چیدارد و مسبوق به عم  ه تیبشر  ۀوسعت هم

راه ساعادت را باه همگاان  ا یلطف با رسالت انب ۀبر اساس قاعد یحق تعال .درا دار  یسنت نیچن
 ،برتابد یکس که از آن رو آن یاله تیهدا نیی. پس از تبکندیو اتمام حجت م می دهدنشان 
حاق را  ریکاه مسا ییهااکه انساان یدر حال ؛شودیبه خود واگذاشته م یقانون عام اله یبر مبنا

خواهناد شاد  یگاریمشمول سنت د  و می گیردقرار  یمانیا ۀر یانتخاب در دا نیابر اثر  ،ندیبرگز 
 (00، و1، ش0051 المه،یک: د ناست. ) قیکه همان سنت توف

خاود  ق،یاو از آنجا کاه توف داندیرا منسوب به خدا م تیاقسام هدا ۀهم ییاباابا عالمه
ساو   ایاحسن  شانیاز نظر ا نیچنمنتسب به خداوند است. هم زین قیتوف ،است تیاز هدا ینوع
یما ایآن را مه ۀنیو زممی زند رقم  یو تیهدا ای یخواست خدا را در گمراه یهر انسان اریاخت

 (19و ،0، ج0107 ،ییک: اباابان. )کند
شاود و شارط هدایت از فطرت آغاز و به عصامت خاتم مای ،الله معرفت معتقد است ی آ

هاای فطارت، عقا  و لاهتوفیاق، ایان اسات کاه انساان مرح یعنایعنایات ویاژه  ۀورود به مرحل
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ى  » یاۀآ شاانی( از منظار ا011، و0081دستورهای شرع را به خوبی گذرانده باشد. )معرفت،  ِإنَّ
َاً  ل ِبمَل ِإمَّ  د ِكاًا َو ِإمَّ  َكفب ََّ َدْين هب ال کناد. نخست هدایت اشاره می ۀ( به چهار مرحل0)انسان/« َِ

مای کناد و تاوجهی  یپذیرد یا به آن بانها را میآورد و آها را به جا میانسان یا شکر این هدایت
گاذارد. و در مسایر گمراهای قادم مای ساازدخود را از بهترین نعمت پروردگارش محاروم مای

 (009و ،0081)معرفت،
ابعااد زنادگی مشامول  ۀاگر بنده صالح شود، همواره در هم ،معتقد است شانیا نیچنهم

 نیااز ا شاانیشاود. ارسیدن به کمال انسانی بارایش فاراهم مای ۀعنایت الهی خواهد بود و زمین
ذیا   اتیادر آرا  تی( و هادا007، و0081کند )معرفات، به توفیق الهی یاد می یکمال انسان

ىنمَا » :داندیو لطف خاو م تیعنا َِ ْح ىَ  َلَتىَع اْلتب َلن  َو ِإ َّ اللَّ ىبب َْ سب وا َمنى  َلَنْ ىِدَينَّ ب دب َِ ِيَا ج  « َو الَّ
َْ » ؛(95کبوت/)عن ِب لا ُْ َْ َه ِب دًى َو آه  ِب  َْ ِب َتَدْوا ناَع ِْ ِيَا ا ىِيَا » ؛(07)محمد/« َو الَّ َو َيَّيدب اللَّ ب الَّ

ا لابً  َو َذْمٌا َمَاعًّ ََ َك  بِّ ََ دًى َو اْلب ِ م فب الصَّ ِلح فب َذْمٌا ِعْنَد  ِب َتَدْوا  ِْ  ( 79/میمر «) ا
و در راه  ندشاد یکه به ناور عقا  ناوراناست  یقیحق نیمنؤمختص ماین نوع از هدایت 

 (210و ،0ج تا، یب . )معرفت،کنندیبه سالمت حرکت م امبرانیپ تیهدا

 از نگاه دو مفسر عوامل جلب توفیق. 4
کاه خداوناد باه بنادگان خااو  یخواه حاص  عملکرد انسان باشد و خواه نعمتا ق،یتوف

 :پی می آید دراست که  یعوامل یساز نهیزم ازمندی، نی می داردارزان

 تالش در راه حق . 1. 4
که خداوند باه هارکس بخواهاد  خواندیهدایت م ۀمرتب نیرا چهارم قیالله معرفت توف ی آ

که در  داندیم یبخشش را از آن کسان نیچنکند. همبخشد و از هرکس که بخواهد منع میمی
علم »از  یو در سیر تکامل دنکوشمی در راه دستیابی به هدایت کام   و کنندیراه خدا جهاد م

 ،کس تالش کناد هراست که  یاله ۀوعد نیند و اادر حرکت« عین الیقین» نزلتا سرم« الیقین
َاَع اِِْذَاَ  َو َسىع »رسد: به مطلوب خود می

َ
َْ  َو َمْا أ ولِئىَك كى َ  َسىْعمب ب

ب
م ََ ىْؤِمٌا  ىَل مب ِب َل ى  َسىْعَم   َو 
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َاً  ل هاای او را آیت ومنظر، تنها کسانی که یاد او را باه فراموشای ساپرد  نیاز ا .(05اسرا/«)َمْشلب
 (  212ا211، صص0تا، ج یک: معرفت، بن. )ندگرداز این هدایت، محروم  ود،منکر ش
َلن » یۀبا اشاره به آ شانیا بب َْ سب من  َلَنْ ِدَينَّ ب َِ وا 

دب َِ يَا ج  ِِ
هاا را در راه فهام تالش نیبرتار « َو الَّ

. خواندیقرآن م یگرتیهدا یو آن را در راستا داندینهفته م یتخراج گوهرهاکتاب خدا و اس
َلىْا » یۀ( و با استناد به آ77و ،0ج ،0088ک: معرفت، ن) ََ ْضىِلْل  ْ َتىِد َو َمىْا يب ىَل اْلتب ََ ب ى ب  َمْا َيْ ِد اللَّ

ْاِدىداً  که  داندیم یجار یرا در خصوو کسان یاله تیعنا و قیتوف (07)کهف/«َهِجَد َل ب َوِلمًّ  مب
را نمایاانگر  هیاآ نیاا نیچن. همابندییرا درم یاله ۀاثر کوشش خود، فیض و رحمت گسترد بر

گرداند و سرای دیگار را باه می که از یاد پروردگار روی  خواندیکسانی م تخواری و محرومی
 (111و ،، آموزش علوم قرآن0071ک: معرفت، ند. )نر اسپمی دست فراموشی 

را  یالها قیاو توف تیاجهد و تالش در راه حق، شامول عنا ،معتقد است ییاباابا عالمه
ىِيَا » یاۀبا اساتناد باه آ شانی. اکندیم یاریبه هدف  دنیدارد که انسان را در راه رس یدر پ َو الَّ

نمَا  َِ ْح َ  َلَتَع اْلتب َلن  َو ِإ َّ اللَّ بب َْ سب وا َمن  َلَنْ ِدَينَّ ب دب َِ  هیادر آرا « جهااد»اد از ( مار 95)عنکبوت/« ج 
کاه متعلاق باه  خوانادیما یرا اماور «نایف. »داندیم یتوانمند حد وسع و نیبه کار گرفتن آخر 

ماراد از در بیاان ایشاان، و خاواه در راه عما .  دهیاخداوند متعال است؛ خواه جهااد در راه عق
، 0107،ییبااباااناک: کناد. ) یم کینزد  یرا به راه حق تعال یاست که آدم ییهاراه« سبلنا»
 (090و ،09ج

 یاله تیکسب رضا. 2. 4
است کاه  یاز اسباب یکیکارها و رفتارها  ۀآن در هم یریگو جهت یاله تیبه رضا توجه

 یلایمائده را دل ۀسور  09 یۀآ ییقرار گرفته است. عالمه اباابا دیکأ هر دو مفسر مورد ت یاز سو 
َْ ِمىَا َيْ دي بِ : »دیفرمایکه م خواندیادعا م نیبر ا ْفىِاجب ب ىاِم َو يب ََّ َل ال ىبب ْضىلاَن ب سب َِ َبَع 

ِ  اللَّ ب َمِا اهَّ
َْ ِإل  َِ ِبِإْذِنِ  َو َيْ ديِ  ل

ت ِف ِإَل  النه لب َتُمَ الظه َْ َِ مب  تیهادا هیآاین که در  نیبا توجه به ا شانیا« ِصاا
 ت،یهادا نیاکاه مقصاود از ا ردیاگیما جهی، نتاست دانسته شده یاله تیمشروط به رضا یاله

. به عبارت راستیبه هدف خ یابیدست  قیتوف و قصودبلکه رساندن به م ؛ستینشان دادن راه ن
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اعماال و کاردار خاود  ۀرا در هما یاله تیرضوان خدا باشد و رضا رویهر آن کس که پ ،گرید 
یساالم وارد ما یهاااز راه یو او را در راها می گشایدرا بر او  قیلحاظ کند، خداوند باب توف

در راه  تیهادا ه،یاآ نیاباه ا استنادبا  زیالله معرفت ن ی ( آ219و ،9ج ،0107 ،یی. )ابااباکند
 ،و معتقاد اسات دانادیخداوناد ما یبخاش را حاصا  کساب خشانودو سعادت زیآمسالمت

 (091و ،0080 . )معرفت،سازدیرهنمون م میمستق قیرا به ار  یکس نیخداوند چن

 ت در عملم استقا ثبات قدم و. 3. 4
کاه باا اساتقامت در  دانادیما یالله معرفت دریافت فیوضات آسمانی را خاو کسان ی آ

( و باا 012و ،0081 مسیر هدایت، مراح  هدایت را به سالمت پشت سار بگذارناد )معرفات،
لا َهَتَنََّّ ب َعَلمْ » یۀاستناد به آ ََّ اْسَتُ مب َب َن  اللَّ ب  به ََ لا  يَا   لب ِِ

ىلا َو ِإ َّ الَّ لا َو ال َهْحََّنب َب الَّ َهفى 
َ
َب اْلَتاِئَلةب أ  ِ

وَ   لَعىدب َْ هب ْنىتب ِتىي كب ِة الَّ وا ِب ْلَجنَّ ْبِشاب
َ
 یخااو باه کساان یرباان تیارا عنا قیا( توف01)فصالت/« أ
 یفطار تیدارند و از هادا میالزام و اهتمام به راه مستق و که در راه حق ثابت قدم اند خواندیم

منظار، آناان کاه باا  نیا( از ا007، و2، ج0125 رفات،ک: معناند. )و نور عق  منحرف نشده
و تقاوا باه تار هادایت بخشاید و اتوفیاقثبات قدم به هدایت گراییدند اخداو آنان را هرچه بیش

 (  012، و0081ک: معرفت، ناعطا  کرده است. ) شان،یا
کاه  دانادیما یاخالق بات بر اعمال ومقصود از استقامت را مالزمت و ث ییاباابا عالمه

کساانی کاه ایماان  ،بیاان نیا ابق( 19و، 21، ج0107 ،ییبه خداست. )اباابا مانیا یمقتض
 قیاستقامت بورزند، خداوند توف شیاند، اگر بر ایمان خود ثابت قدم بمانند و بر عم  خو آورده

 ( 90و ،02، ج0107 ،یی. )ابااباگرداندیم شانیا بیآخرت را نص وثبوت قدم در دنیا 
 قیتوف ۀو در راه حق را ئزم تیهدا ریالله معرفت استقامت در مس ی آ ،آنچه گذشت بنابر

منحارف  یالها تیاز راه هاداکاه اسات  یمخصوو کسان یاله قیتوف ،و معتقد است می داند
باه  ماانیکاه حاصا  ارا  یو اخالقا یعملا نیاستقامت در ماواز  یینشده باشند و عالمه اباابا

 .می خواندو آخرت  ایدر دن یاله قیسبب توف ،خداست
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 یطلب از درگاه اله دعا و. 4. 4
در واقاع  .دانادیما یابیعات و مجااری آن جاار ۀالله معرفت تاأثیر دعاا را در عرصا ی آ

بناابراین  ؛درخواست لطف الهی برای افاضه کردن بر تاأثیرات باه بهتارین تقادیر و تادبیر اسات
بلکاه صارفاا درخواسات لطاف  ؛گاه از بین بردن تأثیر عوام  ابیعای نیساتدعا در جای دگاه،ید 

ع به سو  نرا در مسیرش به سوی کمال، موفق گرداند. لیک سانخداوند است که ان معبود  یتضرا
ترین آنها عقیده و اخالو و یقین به مأثور بودن دعاا یاا با دعاها و اذکار، شرایطی دارد که مهم

ن و خواه در چگونگی بیان آن، تا توسا  بادان نازد خادای تعاالی، ؛ خواه در اص  آاستذکر 
بدان روست که دعاها و اذکار، وسایلی برای رسیدن به آستان مقدس  رط. این شابدی تیمشروع

راه رسیدن به او زیرا شود؛ الهی است و اریق به او جز از سوی او و معرفی خود او شناخته نمی
 (098و ،0، ج0125 شود. )معرفت،ی بزرگوارش شناخته میتنها از جانب او و به دست اولیا

 یمتوجاه کاردن دل شانونده باه ساو  یعنای ؛دعا خواندن اسات ،ییمنظر عالمه اباابا از
ىلني» یۀآ بیاندر  شانیخواننده. ا َب اْععب لب به ََ وَ  َعىْا ِعبى َعهي َو   َ   ىَتْلِباب َْ ىِيَا َي َْ ِإ َّ الَّ ى َْ َللب ْسىَتِج

َ
 أ

لَ   لب ََ عاِذايا َسَمْدذب کاه آن ،اول :دانادیدعا ئزم ما تجابتاس یدو شرط را برا (91)غافر/«َجَ نَّ
اگار  نیبناابرا ؛فرد با توجه از خدا بخواهد که نیا ،با خواستن و الب همراه باشد. دوم دیدعا با

، 0107 ،یی. )اباابااشاودیتوجه داشته باشد، خواستن محقق نما یگرید  یدل دعاکننده به جا
 (  90و ،01ج

 از او کردن و اطاعتخدا شدن  میتسل. 5. 4
 ؛ 89، و01، ج0109 ،یآباااد روزیاااساات )ف افتنیاا ییرهااا یبااه معنااا« َساالَم » مصاادر

کنار بودن از آفاات ظااهری  یبه معنا« سلم» ۀشیاز ر  میتسل .(250، و02ج ،0101منظور، ابن
 یهاایژگایاز و  یکای بیااناز اباان در  یثی( در حاد120و ،0102 ،یو باانی اسات. )اصافهان

، 0077، یباشاند. )هاللا شانیا عیو مط یفرمان اله میکه تسل داندیم یآنان را کسان ،رستگاران
ىىي َطىى َعِتِ َ: »دیاافرمایالساالم ماا هیااعل ( اماام سااجاد015و َِ ْجَتِ ىِديَا  ظ اْلتب َب ِِ ْمىىِا

َ
ِتمَا أِل ىلِّ ََ  «اْلتب

باه کاار  دنباو  عیامط یدر معنا ش،یفرما نیدر ا میتسل (.چه  و هفتم یدعا ،هیسجاد  ۀفیصح)



 319 | ییالله معرفت و عالمه طباطبا ةیآ یریتفس دگاهیدر د قیو توف تیهدا
 

 

 

 ۀبودن بنده در هم میتسلعبارت از دعا  قتیحق «عهیمصبا  الشر »رفته است و در باب نوزدهم 
همان  «میتسل» یتیدر روا نیچنشده است. هم دانستهامورش در ظاهر و باان به خداوند متعال 

 (  011، و 0ق، ج0111 ،یخوانده شده است. )قم نیقی
هر آن کس که به ندای فطرت خود پاسخ دهد و باه پیاروی  ،ت معتقد استالله معرف ی آ

و باه اااعات از  شاودیاز راهنمایی خرد خود حرکت کند، در برابر هادایت شاریعت تسالیم ما
و صابر و گشاادگی ساینه  شاودی. توفیق الهی، یار چنین کسی مامی نهدپروردگار خود گردن 

یاباد. و او باه حقیقات و راه درسات دسات مایالهی و لطف خاا تمتعلق به اوست و به عنای
 (217، و0تا، ج ی)معرفت، ب

ىْا »یۀ آ  یدر ذ زین ییاباابا عالمه َلًتى  مِّ ََ ِلىِ  َو  ِْ
َ
ىْا أ َلًتى  مِّ ََ لْا  ََ ْبَعثب َُ َق َبْمِنَت   َْ ِد َو ِإْ  ِذْفتب

َت  ِإ َّ  ِق اللَّ ب َبْمنب َِّ َل ًَ  يب يَدا ِإْصَا ِا ِلَ   ِإ  يب ِْ
َ
َ  كَ َ  َعِلمًت  َذِبمًااأ اساباب  زرا ا میتسال( 09)نسا / «اللَّ

 (019و ،1، ج0107،یی. )ابااباداندیم قیتوف
 ۀرا ئزماا یعقلاا میاللااه معرفاات تساال یاا آ ،گرفاات جااهینت تااوانیماا ،آنچااه گذشاات بنااابر

 ت.دانسته اس قیتوف ۀرا ئزم میمطلق تسل ییعالمه اباابا یول ؛داندیم قیاز توف یبرخوردار

 از دیدگاه دو مفسر قیموانع توف. 9
ای فاراهم نساازد یاا اساباب توفیقی آن است که خداوند اسباب ااعت را بارای بناده بی

معصیت را از وی باز ندارد. عام  اصلی بی توفیقی معصیت است؛ یعنای اگار انساان از مسایر 
سالب توفیاق فطرت بیرون رود و از هوای نفس پیروی کند، مستحق عقوبت و قطاع رحمات و 

به این سلب توفیف  کند.سلب می یالهی می گردد و بدین ترتیب خداوند اسباب توفیق را از و
 ایان کاه از ناه اسات؛ در این گمراهیاو از مسیر و ثابت قدم گشتن  خود او سبب گمراه شدن

اباق ایان ( 90، و02، ج0107،ییزیرا خداوند از این کار منزه است )اباابا خدا باشد؛سوی 
توفیقی جز حیرت و سرگردانی نیست که انساان را از یاافتن راه راسات محاروم بی ۀنتیج ،اتیآ

َمىِنِ َ َيعَت ل »کند: می َ َ  طب ِب َب َِ  (095، و8، ج0107 ،ییاباابا؛ 001)انعام/« وَن
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اسات  قیاانساان باه خاود او عادم توف یمراد از اضالل و واگذار ییزعم عالمه اباابا به
اما تثبیت آن ضاللت در فردی که به اختیار خاود ضااللت  ؛(20، و21ش ،ی)سرشار، محمد

مستند به خدای تعاالی اسات. خداوناد  ،را بر هدایت ترجیح داده و آیات خدا را تکذیب کرده
ضااللت او را در هماان اولاین باار تحققاش در دل وی اساتوار  ،کیفر کند بخواهدکسی را که 

 دهاد و ایان هماانقرار می ی پیوستهخود، آن را صفتالهی  ۀو با سلب توفیق و قطع عطی کندمی
 ،ییدر قرآن کریم آن را به خود نسابت داده اسات. )اباابااخدا "امال " است که  "استدراج" و

 (012، و8، ج0107
هستند که با انجام معصیت، از توفیق الهای محاروم گشاتند.  ییهااز جمله گروه یهودیان

و و فاسد ساختن خاود، باه لعنات خداوناد گرفتاار آمدناد و آنها بر اثر خیانت به خدا و رسول ا
 (097و ،1ج ،0107،ییتوفیق ایمان از آنان سلب شده است. )اباابا

که برخالف فطرت خود عم  کردند و از نور عقا   یکسان ،الله معرفت معتقد است ی آ
به خودشان ظلم کردند و ساعادت  قتیرا دور انداختند، درحق عتیشر  یهاو نشانه ندغاف  شد

 ،2، ج0125اند  فروختند. )معرفات،  یخدا را به بها یهاو نشانه ساختندشقاوت  نیگز یرا جا
 (008و

 یاز هوا یرویپ و تیبلکه معص ؛نمی شمارد یقیتوفیعام  برا  یگمراه ییاباابا عالمه
بعاد از  یااگار بناده شاانیا. از نظر خواندیم قیرا از عوام  عدم توف ینفس و ثبات در گمراه

شاود و یما رفتاهیتوبه او پذ ،توبه خالصانه کند و دیبه درگاه خداوند در آ یاله ریانحراف از مس
را انحاراف از  قیاتوف یبا یالله معرفات عاما  اصال ی اما آ ؛ردیگ یقرار م یاله ریدوباره در مس

 تیهادا ریکاه فارد از مسا یهنگام شانیا دگاهیاز د  .به آن دانسته است یتوجه یها و ب تیهدا
 .نیستو شرط ثبات در آن ملحوذ  ردیگ یاو را در برم یقیتوفیب ،دو منحرف ش یاله
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 . نتایج6
خصاوو ه موجاودات با اتیهستند که برح یریو فراگ کنواختی نیقوان یاله یهاسنت

د کاه از نکمی ها اشاره سنت نیاز ا یقرآن به برخ اتیها حاکم هستند. آانسان یاجتماع اتیح
 . را برشمرد قیتوف و تیسنن هدا توانیآن جمله م

اسات و  یبرخوردار از مراتب ودرجاات ت،یهدا ییالله معرفت و عالمه اباابا ی منظر آ از
را باه ساالمت  قیامراح  قبا  از توف ،که موفق شود شودیم  ینا یاله قیبنده به توف یدر صورت

را عاالوه بار  تیهادا نیاالله معرفات ا تیاست. آ تیهدا ۀدرج نیاول یفطر تیکند. هدا یا
را فقاط خااو  تیهادا نیاا ییعالماه ابااباا یولا ؛دانادیما یجار زین ا یموجودات و بر اش

 .می شماردموجودات 
 یآنهاا بارا ینیموجودات به سمت اماور تکاو  تیرا هدا ینیتکو  تیهدا ییاباابا عالمه

درون موجاودات را  تیاللاه معرفات بالفعا  کاردن هادا تیاآ یول ؛داندیبه سعادت م دنیرس
 یزباان و یکالما تیهادا ،یعیتشار  تیهدا ییعالمه اباابا بیان. در خواندیم ینیتکو  تیهدا

 ۀقایاللاه معرفات ار  ی و آ ردیگیرسوئن صورت م و ا یانب لهیسدعوت و به و  قیاست که از ار 
 .می داندرا به دست فرستادگان  تیهدا نیتحقق ا

موانع را برارف کرد و عوام  جلاب  دیبه آن با دنیرس یاست که برا ژهیو  یتیهدا ق،یتوف
 ییمواناع از نظار عالماه ابااباا نیاباه آنهاا تاالش کارد. ا دنیرسا یبارا آن را جستجو کارد و

اللاه معرفات ظلام  تیاشده اسات. آ ینفس معرف یاز هوا یرویپ ،یثبات در گمراه ت،یمعص
 .داندیم قیعم  کردن را از جمله موانع توف نیشیپ یهاتیکردن و برخالف عق  و هدا

در  تیالله معرفت، تالش و جد تیو آ ییاز نظر عالمه اباابا قیعوام  جلب توف یبعض
 ،یثبات قدم و اساتقامت در عما ، دعاا و الاب از درگااه الها ،یاله تیراه خدا، کسب رضا

 .استو اااعت از او  یاله میتسل

 . منابع7
  میقرآن کر  .0



 6یاپیپ ۀ، شمار9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 311
 

 

 

 هیسجاد  فهیصح .2
 منسوب به امام جعفر صادق(  یعرفان یاخالق اتی)روا عهیالشر  مصبا  .0
 ق0111: مکتب ائعالم ائسالمي، قم ،عبدالسالم محمد هارون ،معجم مقاییس اللغ  ،فارس، احمد بن فارس ابن .1
  ق0101: دارصادر، روتیب ،چاپ سوم ،لسان العرب ،محمدبن مکرم ،منظور ابن .9
 ش0080، نشراسرا  :چاپ پنجم، قم،در قرآن تیهدا ،عبدالله ،یآمل یجواد .9
  ش0051، 1، ش میفصلنامه کتاب ق ،یواسباب تحقق آن از منظر وح قیسنت توف یمفهوم شناس ،کوین المه،ید  .7
 ق0102: دار الق ، بیروت ،چاپ اول ،مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد  ،اصفهانی راغب .8
 نینظر محمد حس سهیانسان )مقا اریو اضالل با مسئله اخت تیدر هدا یاله تیرابطه مش ،یمژگان، زهرا، محمد سرشار، .5

 ش 0051 ،21حکمت، ش نیی(، آیو محمد باقر بهبود ییاباابا
 ش 0092 ،یاسالم غاتیدفتر تبل :قم چا،یب ،در اسالم عهیش ،نیمحمد حس ،ییاباابا .01
 ق0107، قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز  ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع :قم ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ااااااااااااااااااااااا  .00
 ش0079، یمرتضو  :تهران ،چاپ سوم ،یاشکور ینیاحمد حس ،، مجمع البحرینفخر الدین بن محمد  ،اریحی .02
 ق0109،  یدارالکتب العلم :روتیب ،چاپ اول ،طیالقاموس المح ،عقوبیمحمدبن  ،یروزآبادیف .00
 ق0111، دار الکتاب :قم ،چاپ چهارم ،یریجزا یموسو  بیا دیس ،تفسیر القمي ،علی بن ابراهیم قمی، .01
 ش0050، 2ش ث،یعلوم حد ،ثیدر قرآن وحد یاله تیهدا یگونه شناس ،محمد ،یشهر یر یمحمد .09
  ش0075 دیالتمه یانتشارات یموسسه فرهنگ :قم ،چاپ اول ،گروه مترجمان ،رومفسرانیتفس، یمحمد هاد ،معرفت .09
 ش0081، فرهنگی انتشاراتی التمهید ۀ: موسسقم  ،چاپ اول ،پرتو وئیت ، اااااااااااااااااااا .07
 ق0125فرهنگی انتشاراتی التمهید  ۀموسس :، قمچاپ اول  ،، التفسیر األثری الجامع  ااااااااااااااااااا .08
 تا یب ،جماع  المدرسین في الحوزة العلمی  مؤسس  النشر اإلسالمي :قم ،چاپ اول ،التمهید ،اااااااااااااااااااا .05
 ش0080فرهنگی انتشاراتی التمهید  ۀموسس :قم ،چاپ چهارم ،علوم قرآنی ،ااااااااااااااااااااا .21
و پژوهشگاه فرهن   :تهران ،معرفت قرآنی) یادنگار آیت الله محمد هادی معرفت ره(، چاپ اول ، ااااااااااااااااااااا .20

 ش 0087، یاسالم شهیاند
رسالت  :ن، تهرامحمود افتخارزاده ،چاپ اول ،میکتاب سل ۀترجم، صدر اسالم یاسیس خیتار  ،سیبن ق میسل ،یهالل .22

 ش0077، قلم
 


