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 نقش تبلیغ در هدایت انسان از منظر آیات و روایات

 *محسن شجاعی باغینی

 چکیده

ترین شریعت آسمانی  رسالتی جااودانی و جهاانی  از آنجایی که رسالت اسال  به عنوان آخرین و کامل
ها دارد و تاا زماانی کاه انساان باا معاارف و  اسای در هادایت انسااناست  تبلیغ دین اسال   نقاش اس

 پذیر نیست.  های اسال  آشنا نباشد  هدایتش به شکل کامل امکان آموزه
ها تبیین نموده تا ضرورت امر تبلیغ در جامعه اماروزی  این پژوهش  نقش تبلیغ را در هدایت انسان

تواناد  تنهایی نمی باشد. با توجه به اینکه انسان بهاست  مورد توجه ویژه  که عصر غیبت اما  معصو 
به شناخت کامال از مبادأ و معااد و راه تکامال و ساعادت دسات یاباد  هادف از بعثات انبیاا و نازول 

باودن  یها از طریق وحی است. در این راستا  هدایت  نیازمند همگان های آسمانی  هدایت انسان کتاب
ن جاودان  به همه واصل شاود و نیازهاای آناان در یین آیا یم واالیغ است؛ تا معارف و تعالیدعوت و تبل

 .پیمودن راه کمال  پاسخ داده شود
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 مقدمه 

اُ»خداوند متعال انسان را آفرید و قدرت انتخاب و اختیار باه او داد؛  ُِإیَّ َِ ِیل ُالسَّ اَُهَدْ ناه  ُِإنَّ ََ ُ َا  شاِك
َا و اَُكف  ی و طهاارت را باه او الهاا  کز راه تقوا و پایو راه فجور و فسق و تعدی  و ن (3)انسان  آیه« ِإیَّ

ْقَواَها»رد؛ ک َُ ُ ََ َهاُ ََ و ج  ه کااری یالت نفسانی و غرایز انسان  با اختی. تما(8)شمس  آیه« َفَأْلَاَمَااُف 
گیرد. در حقیقت  انسان دارای فطرت و سرشت می ا باطل قراریر حق یبه انسان داده شده  در مس

ات و زندگی رهباری ینی در حیّ ه وی را به سّنت مخصوصی و به راه مشخ، و معکخاصی است 
د از آن راه بارود و باه یه فقط انسان باکن و مشخ، است یّ ت معید و آن فطرت  دارای غاینما می

  2ق  ج1427)حسینی طهرانای  درون او قرار داد  رو  هم تقوا و هم فجور را در ت برسد. ازاینیآن نها
هُ »امل را برای وی آسان نماود؛ کراه ت ک. سپس  خداوند  سلو(454ص ََ ب َُ سَّ َِ ِیل ُالسَّ مَّ )عابس  « ث 
و بهترین بندگان خود و برگزیدگان خویش را به نبوت مبعوث کرد تا دستورات الهای و راه و  (20آیه

نمایند و خود نیز الگوی رفتاری مناسبی برای مرد  باشند. در ایان ها ابالغ  رسم بندگی را به انسان
ترین مأموریت خود را بر عهده انبیای الهی قرار داد تا مرد  را تربیت نموده و از هاوای  راستا  بزرگ

ترین وظیفه انبیای الهی  تبلیغ دیان خادا و  نفس و تبعیت از شیاطین اجتناب دهند. بنابراین  مهم
بشری به سوی خدای تعالی و زندگی معنوی  انساانیت و تربیات نفاوس اسات؛ هدایت جامعه 

وَتُ»که قرآن کریم در آیاه  چنان باغ  َِِّ بواُال ُاْجَتِنی  ََ بَهُ َاُالَلِّ بد  َُأِنُاْعی  بوال  س  ََ ٍةُ َیِّ ُأ  ِِِّ
َُلَقْدََُِّعْثَناُِفىُك  ََ

ه ْمَُیْوَُهَدیُاللَّ دعوت مرد  به پرستش خداوناد و امبران هر امت را یفه پی  وظ(36)نحل  آیاه« َفِمْنا 
« تیهادا»طان معرفی نموده اسات. خداوناد متعاال لطاف خاویش را یخودداری از پرستش ش

ماان  باه راه بهشات یه خداوند گروهی را باه سابب اکن باشد ین است مراد اکده است و ممینام
ان یارا بیاز سات؛یل و ارشاد نیان دلی  ب«تیهدا»نجا منظور از یه در اکهی است یرد. بدکت یهدا

. (554  ص6ش  ج1372)طبرسای  ماان نادارد یل و ارشاد  عمومی است و اختصاصی به اهل ایدل
رده و علات بعثات هماه کارامون او نهای یشدن به طاغوت و گشتن پ یکدر حقیقت  قرآن از نزد

  3ش  ج1362)طالقااانی  اساات   ان نمااودهیااغمبااران را پرسااتش خاادای و اجتناااب از طاااغوت بیپ
 .(113ص

وهش حاضر  در جهت پاسخ به این پرسش است کاه تبلیاغ دیان اساال   چاه نقشای در پژ
ها در جامعاه اماروزی  از چاه طریاق  ترین عامل در هدایت انساانها دارد؟ و مهم هدایت انسان
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آوری اطالعاات مکتاوب  پذیر است؟ این پژوهش  به روش توصایفی ا تحلیلای باا جماع امکان
ینکه هدف از خلقت انسان  رشد و تکامل است و خداوند متعاال نگاشته شده است. با توجه به ا

تما  هستی را در مسیر کمال و هدایت انسان قرار داده  توجه به امر تبلیغ برای اباالغ دیان اساال  
 در جهت رسیدن به کمال و سعادت ضروری است.

 شناسی . مفهوم1
 . تبلیغ1-1

« بیاا ترغیاقناع »به هدف  (421  ص4ق  ج1409)فراهیدی  رساندن خبر  یغ در لغت  به معنایتبل
. در واقاع  تبلیاغ  موجاب (81ش  ص1371)رهبر  مخاطب برای رسیدن به هدف مورد نظر است 

هادف مشاخ،  یاکدن باه ید و احساساات افاراد  بارای رسایار و عقاکت  افینفور در شخص
اسات  یت آموزشیفعال یکل آن  کن شیتر ین و اصولیو در بهتر (8ش  ص1390)زورق  شود  می

)زورق  رد یاگ یانجاا  م یو فرهنگا ی  اجتمااعیاسایس یهاا یه به منظاور نشار داناش و آگاهک
روشانگرانه  از   وهیباه شا یا  الهای  عبارت است از رساندن پیغ اسالمی؛ اما تبل(18ش  ص1390

ر عصار مشروع ه یمورد نظر با استفاده از ابزارها یرش محتوایق به پذیجاد ارتباط و تشویق ایطر
ت یجهات هادا یو معنو یاله یها زهی  انگیغ اسالمی. در حقیقت  در تبل(98ش  ص1371)رهبر  

 انسان مطرح است.
 . هدایت1-2

  راهنماایی از روی لطاف (2532  ص6ق  ج1376)جاوهری  هدایت در لغت  باه معناای ارشااد 
مطلاوب و هادف ای است که منجر به رسیدن باه  و خیرخواهی (835ق  ص1412)راغب اصفهانی  

رود  باه کاار مای« ضااللت». در مقابال هادایت  واژه (473  ص1ش  ج1375)طریحای  شود می
. هدایت در اصطالح  به معنای داللت و نشان دادن هدف  باه (353  ص15ق  ج1414منظاور   )ابن
از طریاق   ار خداسات کاه کنحو رساندن به هدف است و  یکن خود  یله نشان دادن راه  و ایوس
و در ماواردی   (35-34  ص1ق  ج1417)طباطباایی  پاذیرد  ن دادن صراط مساتقیم صاورت مینشا

. (104  ص1ش  ج1372)طبرسای  مراد از آن  پایداری و استقامت و استواری در مسایر و راه اسات 
ماَُ ِضبَُُفَمِوُاْهَتدی»خداوند متعال در آیه  َُفِإنَّ َِّ َُیْوَُض ََ ماَُ ْاَتِديُِلَنْفِسِهُ َُیباَُأَنباَُفِإنَّ ََ َُعَلْلاباُ ُِّ

ْمَُِِّوِكلِ ها در آنچاه بارای خاود انتخااب  اعال  عمومی داده که همه انسان (108)یونس  آیه«  َعَلْلف 
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س باه کناد. هارکسای سالب کتواند آزادی در انتخاب را از  س نمیک چینند  آزاد هستند و هک می
گر برود  یی بگرداند و راهی دس از آن روکشود و هر د خودش مییابد  سودش عایسوی حق راه 

. در حقیقات  (133  ص10ق  ج1417)طباطباایی  شاود  د خاودش ماییان انحراف نیاز عایضرر ا
هدایت  شناخت درست و صحیح هدف  و انتخاب راه و روش صحیح جهت رسیدن به هادف 

 ترین معنای خود  شامل تما  مخلوقات است. و پایداری در مسیر است که در عا 

 اهمیت تبلیغ دین اسالم . ضرورت و2

ت و ساعادت انساان  هادف اصالی انبیاای الهای یالهی  در راستای هدا یها ن و ارزشیغ دیتبل
آن   یرساان ا یپ  و جااودانگی اسات  گساتره یتاب اساال   جهاانکه رسالت مکاست و از آنجا 

ن یار درو  د نیاهای زنادگی اسات. ازا نامحدود و شامل تما  افراد جامعه بشری در هماه عرصاه
ا یاانب  فاهین وظیتر یه اساساکبرخوردار است؛ به نحوی  ییار واالیگاه بسیغ  از جایاسال   امر تبل

ُ»غ دین بیان شده اسات؛ یدر قرآن  تبل ُِإالَّ ُالَُ ْخَشْوَنَُأَحبدا  ََ ُ َُ ْخَشْوَنه  ََ ِهُ ساالِتُاللَّ َِ وَنُ
غ  َیلك ِذ َوُ   الَّ

َُكفى ََ َهُ ِهَُحِسلیاُُاللَّ . بر عالمان دینی  ضروری است جهت حفاظ و احیاای (39حزاب  آیه)ا« ِِّاللَّ
ن  از یاد یهای اسالمی  امر تبلیغ را سرلوحه وظیفه خویش قارار دهناد. دعاوت باه ساو ارزش
. خداوناد متعاال  تبلیاغ را (19  ص9ش  ج1372)طبرسای  ن عباادات و واجباات اسات یتر بزرگ

َاَُفبِإْنُ»ترین مسئولیت پیامبران بیان نموده است؛  اصلی  َ ُاْحبَذ ََ بوَلُ س  ََّ واُال َُأِطلع  ََ َهُ واُاللَّ َُأِطلع  ََ

ُ ِیلو  ُاْلم  غ  ًَ وِلَناُاْلَی س  ََ َماَُعَلىُ واَُأنَّ ْمَُفاْعَلم  ْلت  َولَّ . خداوناد متعاال پیاامبر را جهات (92)مائاده  آیاه« َُ
مادانی  )حساینی هها ارسال نماوده اسات  قی و سپاس از نعمتیمال حقکهدایت جامعه به سوی 

َُعَلبىُ»ا  دانساته اسات؛ یاامبران را روشنگری و رساندن پیپ  فهیو وظ (133  ص5ق  ج1404 ِْ َفَاب
ُ ِیلو  ُاْلم  غ  ًَ ُاْلَی ُِإالَّ ِِ

س  َُّ اناه و ین آیه  در حقیقت  پاسخی است به سخنان جبرگرای. ا(35)نحل  آیاه« ال
رده اسات. پاس  او کاشر را فاراهم ت بیامبرانی را فرستاده و اسباب هدایان. خدا پکز مشریارآمکان

ردن مارد  نباوده اسات کاامبران  اجباار یپ  فهیخواهد؛ ولی سّنت الهی و وظ گمراهی مرد  را نمی
ر اسات تاا در یرسالت پیامبر در امر تبلیغ  انذار و تبشا  .(240  ص11ش  ج1387)رضایی اصفهانی  
ش  1371)مکاار  شایرازی  ت شاود ها به راه راسا و آخرت  موجب هدایت انسانیراستای صالح دن

ت یادرصدد ایجااد از باین باردن معنو یفرهنگ یها . باتوجه به اینکه امروزه بحران (352  ص12ج
هاای الهای و ها جهات احیاای ارزشترین روش مقابله با بحران هستند  امر تبلیغ دین  کاربردی
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 دهنده راه انبیاست. ادامه
ها باا پیاا  آسامانی  از وظاایف مهام  شنا نمودن انساانتبلیغ و بیان احکا  و معارف دینی و آ

عناوان یکای از  ها بوده اسات و در قارآن کاریم باه  انبیای الهی در جهت نجات و سعادت انسان
بهترین اعمال  شناخته شده است و مبّلغان از مقا  و جایگاه رفیعی برخوردار هستند. تبلیاغ دیان 

ْمَُطاِئَفٌةُ»متعال در آیه  خدا  چنان عظیم و ارزشمند است که خداوند َقٍةُِیْنا  َْ ُِف ِِِّ
ُِیْوُك  ََ َفَلْواَلَُنَف

ََنُ  َ ْمَُ ْحَذ ا  واُِإَلْلِاْمَُلَعَلِّ َجع  ََ ْمُِإَراُ َاَُقْوَیا   َ ْنِذ ِلل  ََ واُِفىُالِدِّ ِوُ ا    باه مؤمناان (122)توباه  آیاه« ِلَلَتَفَقِّ
کوچ نمایناد تاا در دیان آگااهی  دستور داده است که از هر جمیعتی  گروهی به سوی پیامبر

د و قو  خود را هنگامی که باه ساوی آناان بازگشاتند  بایم دهناد. نیابند و به تبلیغ دین خدا بپرداز
دعوت مرد  به پرستش و توجه به پروردگار  چنان ارزشمند است که در روایاات متعاددی بار آن 

ََُ»در حدیثی فرمود:  تأکید شده است. اما  رضا ُ َُوُكَْیوَ َُرِحَمُاّلَله   َ ُلَو َرنَواَُفق ْلوت  ْْ بْدا َُأْحیَواَُأ
َهاُالنَّاس نَاَُوُی َعلِّم  َْ ل و  َ ُ َرك ْمَُقاَلُیَتََعلَّم  ْْ در ایان  اماا  .(307  ص1ق  ج1378بابویه   )ابن«  ی ْحیِيَُأ

 روایت  بر کسی که علو  دینی را فرا بگیرید و به مرد  نیز یاد دهد  به دلیال پیاروی مارد  از دیان
هاایی کاه  اسال   برایش طلب رحمت الهی نموده اسات. بناابراین  یکای از ارزشامندترین کار

قرار گرفت  تبلیغ دین خدا  قارآن و  توان در دنیا انجا  داد و مشمول دعای خیر معصومین می
 است. سخنان معصومین

 های هدایت . عرصه3

 ها اشاره نموده است.انسانهای مختلف هدایت خداوند متعال در آیات متعددی  به عرصه
 . هدایت تکوینی1ـ3

هدایت تکوینی  هدایتی است که به صورت فطری در نهاد هار موجاودی قارار داده شاده تاا باا 
استعدادهای درونی خود به تکامل برسد؛ در حقیقت  هدایتی است که عمو  موجودات را شامل 

ِذيَُأْعُ»که در آیه: شود؛ همچنان می َناُالَّ ُِّّ ََ َُشيُُِْىقاَلُ َِّ َُهدیُك  مَّ ُث    بار ایان (50)طه  آیه«  ٍءَُخْلَقه 
مطلب تصریح شده است. خداوند متعال تما  اشیا را به سوی مطلوبشان که همان هدف خلقت 

؛ اما در انساان  قاوه تعقال (356  ص2ق  ج1417)طباطبایی  موجودات است  هدایت نموده است 
تواند از آن برای هدایت تکوینی کمک گیارد. در انسان می وجه تمایز او با سایر حیوانات است که

ُوَُلیَُالَسوم ُ»نا  برده شده است؛ «  حجت درون»روایات نیز از عقل به عنوان  ِ بِْدُاّلَله ََ ْنَُأبِيُ ََ
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ُِ َُوُبَویَْنُاّلَله
ُِ ُِفیَماُبَیَْنُالِْعبَوا ة  جَّ َُوُالْح  ُالنَّبِيُّ

ُِ لَىُالِْعبَا ََ ُ ِ ُاّلَله ة  جَّ   1ق  ج1407)کلینای  «  ُالَْعْقو ُ وَُقاَل:ُح 
کناد. قاوه عاقلاه  یکای از شائونات ها را درک میها و بدی. انسان با نیروی تعقل  خوبی(25ص

انسان و سبب برتری او بر سایر موجودات جهان است و قرآن کریم در بسیاری از آیات  انساان را 
أکید فراوان دارد. در حقیقات  عقال  معیاار کارگیری آن ت نماید و در به دعوت به تعقل و تفکر می

سنجش و وسیله ادراک و استدالل و عامل هدایتگر انسان بر سار دو راهای زنادگی اسات. قارآن 
اندازناد و در مسایر هادایت صاحیح گاا  بار  کار می کریم به کسانی که قوه تعقل خاویش را باه

وَنُاْلَقْوَلُ»دهد؛  دارند  بشارت می می ِذ َوَُ ْسَتِمع  ُُالَّ ََ ُ به  ُاللَّ م  ِذ َوَُهبداه  َلِئَ ُالَّ ُأ  وَنَُأْحَسَنه  ِیع  َفَلتَّ
ْلیاِبُ واُاْْلَ َل  ْمُأ  َلِئَ ُه  ت  عبارت است از طلب حق و آماادگی تاا  بارای ین هدای. ا(18)زمر  آیه« أ 

دن باه یلی و رسایهای تفصا تیه تمامی هداکتی اجمالی یافت شود؛ هدایه کروی از آن؛ هرجا یپ
 .(250  ص17ق  ج1417)طباطبایی  شود  عارف الهی بدان منتهی میاز م یکهر

 . هدایت تشریعی2ـ3

نوع دیگری از هدایت  هدایت تشریعی است که از طریق ابالغ دین و دعوت حق توساط انبیاای 
گیرد و رشد و تعالی انسان در پرتو هدایت تشریعی  با ارسال رسل جهت تبلیاغ الهی صورت می

های آسمانی  اشاره به این ارسال انبیا و نزول کتاب بیانگرِ  که آیاِت د؛ همچناندین میسر خواهد بو
بْلناُِِّبِهُ»نوع هدایت دارناد؛  صَّ ََ ُیباُ ََ َحْلناُِإَلْلَ ُ َْ ِذيَُأ ُالَّ ََ ُ وحا  ىُِِِّهُن  صَّ ََ ْمُِیَوُالدك ِوُیاُ َعَُلف  ََ َش
وسى ُی  ََ َاِهلَمُ ُِعلسىُُِإِّْ ُالََُُ ََ واُالدك َوُ ْمُِإَلْلبِهَُأْنَُأِقلم  وه  ْدع  َُ ِكلَوُیاُ َِ ْش

َُعَلىُاْلم  ََ واُِفلِهَُكی  ق  ََّ َتَف َُ ُ
ِنل  َُ ْاِديُِإَلْلِهَُیْوُ   ََ ُ َُ ْجَتِیيُِإَلْلِهَُیْوَُ شاء  ه  . این آیه  بیانگر آن است که اقاماه  (13)شوری  آیه« اللَّ

د  را باه ساوی دیان فارا دین و عمل به دستورات الهی  از وظایف تما  انبیای الهی اسات تاا مار
خوانند. این هدایت  هدایتی است که خداوند متعال به وسیله انبیا و کتب آسمانی برای مرد  قارار 

ُِإ تباَءُ»داده است؛  ََ بًِةُ ُِإقاَمُالصَّ ََ َاِتُ ُاْلَخْل َِ َحْلناُِإَلْلِاْمُِفْع َْ َُأ ََ ناُ َِ ََنَُِِّأْی
َُ ْاد  ة  ْمَُأِئمَّ َُجَعْلناه  ََ

ُ ََ كاِةُ واَُلناُعاِِِّد والزَّ مناد هساتند و . هماه انساانها از هادایت تشاریعی بهاره(73)انبیاا  آیاه«  كان 
َُقْوٍمُهاد»کس بدون اتما  حجت  کیفر نخواهد شد؛  هیچ ِك ُِلف  ََ ُ ٌَ ْنِذ ماَُأْنَتُی  ؛ اماا (7)رعد  آیه« ِإنَّ

 پذیرد. پذیرد و گاه نیز آن را نمی انسان با اختیار خود  گاهی این هدایت را می
 . هدایت توفیقی3ـ3

اناد و هادایت  این نوع هدایت  مخت، مؤمنان است؛ برای آنهایی کاه در راه مساتقیم قارار گرفته
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باِلحاِتَُ ْابِد ِاْمُ»شان خواهد شاد؛  اند و هدایتی افزون نصیب شده بواُالصَّ َُعِمل  ََ بواُ ِذ َوُآَین  ُالَّ ِإنَّ
ْمُِِِّإ ماِنِام ا  ُِّّ ناد؛ ک ت ماییمانشان به سوی خاودش هادایآنها را به سبب ا و خدا (9)یونس  آیه  «ََ

. (353  ص4ش  ج1375)قرشای  صاال باه مطلاوب( یت عملی و به معنای رسااندن )اییعنی هدا
بنابراین  اگر کسی از روی اختیار  راه انبیا را برگزیند و سعی در تقارب باه خداوناد داشاته باشاد  

ُ» افزاید؛ خداوند متعال نیز بر هدایت او می دی  اُه  َْ ِذ َوُاْهَتَد ُالَّ ه  ُاللَّ َُ ِز د  . هادایت (76)مریم  آیه« ََ
افکناد و روح  یافتگان  به این است که خداوند متعال نور ایمان را در قلب آنهاا می اضافِی هدایت

کناد. در عمال نیاز روح  مندشاان می بینی بهره کند و از شرح صدر و روشن تقوا را در آنها زنده می
وزرناد  شوند و به طاعات و نیکای عشاق می که از گناه متنفر می شود؛ آنچنان نان زنده میتقوا در آ

 .(448  ص21ش  ج1371)مکار  شیرازی  
 . هدایت در آخرت به سوی بهشت4ـ3

م»خداوند متعال در آیه  ُِّاَلا  ْصِلح    ُ ََ شاته شادن را کت بعاد از ی  هادا(5)محماد  آیاه«  َسَلْاِد ِاْمُ
ار کاه بارای او کاساانی را ک. خداوند پااداش (168  ص1ش  ج1372)طبرسی  د دان همان ثواب می

)مغنیاه  رد کای خواهد یشان در بهشت راهنمایها زودی آنان را به خانه نند  در این دانسته که بهک می
 .(62  ص7ق  ج1424

غان در عصر غیبت . هدایت انسان4
ّ
 ها، وظیفه مبل

گاری جامعه اسالمی را مرهون تاالش مبّلغاان دانساته خداوند متعال در قرآن کریم  فالح و رست
تارین ابازار هادایتی  ها  از مهم . روشنگری و بیدار نماودن فطارت انساان(104عمران  آیه )آلاست 

. در حقیقات  آنچاه (108)یوسف  آیهانبیای الهی است که در قرآن کریم نیز بدان توجه شده است 
 .(104)انعا   آیهمده  برای رشد و تکامل انسان است از طرف خداوند متعال توسط انبیای الهی آ

ُ»قرآن کریم در آیه  ََ ُ اَسَُجِملعبا  ُالنَّ َِ ماَُقَت ِضَُفَفَأنَّ َْ َُفساٍدُِفيُاْْلَ َْ َُنْفٍسَُأ َِ َُِِّغْل
َُنْفسا  َِ َیْوَُقَت

اَسُ ماَُأْحَلاُالنَّ   به حیاات بخشایدن و ها   از هدایت انسان(32)مائده  آیاه« َجِملعاُ َُُیْوَُأْحلاهاَُفَفَأنَّ
  نجات از غفلت و جهل و نایل «أحیاها»از گمراه کردن آنها  به میراندن تعبیر کرده است. مراد از 

  2ق  ج1419عجیباه   )ابنها را نجاات داده اسات  شدن به معرفت تفسیر شده که گویی همه انسان
ثُْ». روایاتی نیز در این باره وارد شده است؛ از جمله: (33ص  َ ْنُ َةُْبوِنََُ ََ ْنَُسوَما ََ یَسىُ َِ َماَنُبِْنُ

ُوُتَبَاَرَكَُوُتََعالَى ِ ُقَْول ُاّلَله  َ ُلَ ُوَُلیَُالَسم ُوَُقاَل:ُق لْت 
ِ بِْدُاّلَله ََ ْنَُأبِيُ ََ ْهَراَنُ ْنُقَتَوَ ُنَْفسوا ُ»ا :  ِْ َْ
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ُِفيُاْْلَْرِضَُفكََأنَّماُقَتََ ُالنَّاَسَُجِمیعا ... ٍُ وَملٍَةُِإلَوىُ.« ُِبَغیِْرُنَْفٍسَُأْوَُفسا ََ وْنُ ِْ ْنَُأْخَرَجَهاُ َْ َفَقاَل:ُ
وَمٍلَُفَقوْدُقَتَلََهوا ََ ىُِإلَوىُ ْنُه ود  ِْ ْنَُأْخَرَجَهاُ َْ ىَُفَقْدَُأْحیَاَهاَُوُ -231  ص1ق  ج1371)برقای  « ه د 

. طبق این روایت  کسی که فردی را از گمراهی به هادایت درآورد  گاویی او را زناده کارده (232
 ه فردی را از هدایت به سوی گمراهی َبَرد  گویی او را کشته است. است و کسی ک

در روایات دیگاری از علای بان َحَکام از اباان بان عثماان  از فضایل بان یساار باه نقاال از 
در این آیه  نجات فرد از سوختن و غرق شدن اسات و « َأْحیَاها»وارد شده که مراد از  جعفر ابی

ُْبوِنُ»ویل اعظم آن است؛ نجات فرد از گمراهی به هدایت  تأ ِلويِّ ََ وْنُ ََ َمورُ  َ وِ ُْبوِنُ َفضَّ ْنُالْم  ََ
ُِْلَبِيَُجْعفَرٍُ ْنُف َضیِْ ُبِْنُیََساٍرَُقاَل:ُق لْت  ََ ثَْماَنُ  َ ْنَُأبَاِنُبِْنُ ََ :ُُالَْحكَِمُ َِ ُِفيُكِتَاِب ِ وْنُ»قَْول ُاّلَله َْ َوُ

ىَُُقاَل:ُ«َأْحیاهاَُفكََأنَّماَُأْحیَاُالنَّاَسَُجِمیعا . َمٍلُِإلَىُه ود  ََ ْنُ ِْ َُفَمْنَُأْخَرَجَهاُ ْنَُحَرٍقَُأْوُغََرٍقُق لْت  ِْ

َظم َْ  .(211-210  ص2ق  ج1407)کلینی  «  َفَقاَلَُذلَِكُتَْأِویل َهاُاْْلَ
یَواُ»در سفر تبلیغی به یمن برای هدایت مارد  چناین فرماود:  به اما  علی پیامبر اکر 

...َُوُاَُ لِيُّ ََُ ِ ُاّلَله ُ َُُْلَْنُیَْهِديَُیْم  لَىُُاّلَله َُوُغََربَوْتُُُیََدیْكَََُُُ وْمس  ُالسَّ َِ لَْیو ََ واَُللََعوْتُ مَّ
ِْ َُخیٌْرُلَوَكُ م  « َرج 

. این روایت  بیانگر آن است که اگر خداوند به دست تاو یاک نفار را (28  ص5ق  ج1407)کلینی  
رتر اسات. در راساتای تاالش هدایت کند  برای تو از آنچه خورشید بر آن تابیده و غروب کرده  ب

ای چون: حارث همدانی  اویس قرنای و کمیال   های پاک و برجسته   چهرهخالصانه حضرت
بهتارین امات خاود را کساانی  بن زیاد نخعی از میان مرد  یمن هدایت شدند. رساول اکار 

کنند؛   بوب میخوانند و بندگان را نزد خداوند مح  اند که مرد  را به سوی خدای متعال فرامی دانسته
«َُِ ُإلَیو ه  َُ با

َِ ُتَعالىُوَُحبََّبُ
ِ َاُإلَىُاّلَله َُ نُ َْ تيُ َّْ ُأ  . سایره عملای (464ش  ص1382)پایناده  « ِخیار 

های مبّلغان باشد؛ زیرا علماا  بهتارین جانشاینان و  در تبلیغ باید سرلوحه فعالیت پیامبر اکر 
ََُْاُ»مود: فر اقتداکنندگان به سیره آن حضرت هستند. پیامبر اکر  ُ ُاْلرضُِلعلماء  ُلََُوُخُ ُصابیح  فواء 

ُاْلنبیاء  .  (580ش  ص1382)پاینده  « اْلنبیاِءَُوَُوَرثتىَُوَُوَرثة 
ه برای خدا با برهان روشان کست یگاه از حجت الهی خالی ن چین هیفرمود: زم اما  علی

دا باطال نشاود و و پنهاان؛ بارای آنکاه حجات خا کمنایا بیشده و  ار و شناختهکا آشیند؛ کا  یق
های خاود را نگااه  ها و نشاانه له آنان حجتیان نرود. از نظر ایشان  خدا به وسیشان از میها نشانه

ارد و در نهایات  کاهاای آناان ب ه همانندشاان هساتند  بساپارد و در دلکاساانی کدارد تا باه  می
اند و در  انساتهن خادا دینندگان مرد  به دک ن  و دعوتینان خدا در زمیایشان را جانش حضرت
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ُ»تجلیل از مبّلغان  به دیدار آنان اظهار اشتیاق نموده و فرموده است:  َِ و َِ ُِفويَُأْر ِ ُاّلَله أ ولَئَِكُخ لََفاء 
ْؤیَتِِهم ُآِهُآِهَُشْوقا ُِإلَىُر 

َِ یِن ُِ ُِإلَىُ ا   ََ از مبّلغاان  . پیامبر اکار (147)نهج البالغه  حکمت «  َوُالدُّ
ُِ»جانشیان خود یاد نموده است؛ حدیث و سّنت با عنوان  ول ُاّلَله ُاْرَحوْمُخ لََفوائِيَُقاَلَُرس  مَّ :ُاللَّه 

نُْ(ثََمثاُ ) َْ َُوُ
ِ وَلُاّلَله ِتويُُ.ُِقیَ :ُیَاَُرس  َّْ ونََهواُأ  ُی َعلِّم  نَّتِيُث ومَّ َك؟َُقاَل:ُالَِّذیَنُی بَلِّغ وَنَُحِدیثِيَُوُس  «  خ لََفاؤ 

نیز وجود مبّلغان راستین را مایاه احیاای دیان و آثاار  ا  صادق. ام(181ش  ص1378بابویه   )ابن
ویََنُلَوْوَُ ُ»شاود؛  امامت دانسته است که نبوِد آنان  سبب نابودی دین می َْ َراَرَ ُْبوَنَُأ  ُ ُ َرِحوَمُاّلَله 

َُأبِي یث  ُِ ِ َُأَحا ُالنُّب وَّ َُ نَْدَرَسْتُآثَار  َراَر    .(66ق  ص1413)مفید   «ُُ 

 انذار، دو عامل اساسی هدایت انسان. بشارت و 5

کارد.    این بود که مرد  را از هرگونه هواپرستی نهی میهای پیامبر اکر  ترین هدایت از برجسته
فرمایاد:  خداوند در آیات فراوانی  به کافران و گناهکاران با وعده عذاب شدید  هشادار داده و می

«ُ ِهَُلا  َاُِِّآ اِتُاللَّ  َ ِذ َوَُكَف ُالَّ َُاْنِتقبامِإنَّ َُعِز ٌزُر  ه  ُاللَّ ََ . ساعادت و (4عماران  آیاه )آل«  ْمَُعذاٌبَُشِد ٌدُ
ه در نظار کااماری را  یاکشقاوت موجودات با شعور  بستگی به شعور و اراده آنها دارد؛ چون ما 

ه کا م؛ همچناانیدانا م  سعادت خود نمیینک ذ است  ولی ما لذت آن را احساس نمییگران لذید
م  شاقاوت یناک ز است  ولی ما از آن احساس الم و ناراحتی نماییانگ گران المیرای ده بکامری را 

ن بااور را یارخدا نبندناد و باه آناان ایه دل  به غکند ک ن مییروان خود تلقیم. قرآن به پیشمار نمی
له خادا  یزی جز به وسیچ چیز است  خداست و هیقی هرچیحق که مالکی که تنها مالکدهد  می

د  یان تهدیاافران بدانند اکه کنی. برای ا(10-9  ص3ق  ج1417)طباطبایی  ستد یا نمی روی پای خود
تواناد در برابار  سای نمایکل  یان دلید: خداوند  قادر است و به همیفرما امال  جدی است  میک

م و یرحا»العااده  ه او در جاای خاود فوقکطور را همانیند؛ زکدهای او مقاومت یافتن تهدیتحقق 
دارد  کد و انتقاا  دردناایستند  عاذاب شادیسته رحمت نیه شاکاما در برابر آنها  است « مهربان

ا  خدا یهای الهی  همان رساندن پ غ رسالتی. مقصود از تبل(421  ص2ش  ج1371)مکار  شایرازی  
ات و هشدار و بشاارت و یده و در قالب آیرس امبراکر یه به صورت وحی  به پکبه مرد  است 

 .(361  ص16ش  ج1387)رضایی اصفهانی  شود  ان مییب اندرز  برای مرد 
قرآن کریم در موارد بسیاری  برای دعوت مرد  به کارهای نیک بشارت داده است؛ باه عناوان 

بواُ»نمونه  برای ترغیب مرد  به عمل صالح و اقامه نماز  چنین می فرماید:  َُعِمل  ََ بواُ ِذ َوُآَین  ُالَّ ِإنَّ
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واُ َُأقای  ََ اِلحاِتُ بْمُالصَّ ُالُه  ََ ُالَُخبْوٌوَُعَلبْلِاْمُ ََ ِابْمُ ِّك ََ ْمُِعْنبَدُ ه   َ بْمَُأْجب كباَةَُلا  اُالزَّ و  َُ ُآ ََ ًَةُ الصَّ
ون مان آوردناد و باه اجارای لاواز  یت الهی ایه در پرتو هداکسانی ک. مسّلما  (277)بقره  آیه«  َ ْحَزن 

  بارای آناان نازد ردنادکات اسات  اقادا  کاه عمال صاالح و اقاماه نمااز و پرداخات زکامان یا
شاوند  ین میمی بر آناان اسات و ناه انادوهگیسته و مناسبی است و نه بیپروردگارشان پاداش شا

 .(214-213  ص2ش  ج1393)انصاریان  

 نتیجه

هدف نهایی از خلقت انسان  رسیدن به کمال و تقرب به خداوند متعال است که این مهام  تنهاا 
پاذیر اسات. از آنجاایی کاه عقال محادود انساان   ندر پرتو هدایت الهی باا ارساال رسال امکا

پاسخگوی نیازهای معنوی او نیست  نیازمند پیروی از انبیا و اولیای الهی است که برناماه جاامع 
سعادت را از طریق ارتباط با وحی ارائه دهند. در این راستا  اهمیت نقاش تبلیاغ دیان بار مبناای 

های الهای   د. تبلیغ  ارشاد و هدایت مرد  به ارزشای در این مسیر دار دستورات الهی  نقش ویژه
از اصول رسالت پیامبران الهی و خّط اصلی برنامه آنان بوده است و دین اسال  باه عناوان آخارین 

ها دارد؛ باه نحاوی کاه هادایت و  ای در هادایت انساان شریعت آسمانی  جایگاه ویژه و برجسته
ا قارار داده اسات. در جامعاه اماروزی  تبلیاغ دیان  ه ارشاد یک نفر را برابر هدایت تمامی انسان

دهنده راه انبیا و اولیای الهی است که وظیفه مبّلغان دین است. در این راستا  اسال  با ویژگی  ادامه
غ است تاا از مهجوریات دیان اساال  یبودن رسالتش  نیازمند دعوت و تبل یو همگان یجاودانگ

 هی گا  بردارد.های ال جلوگیری کند و در جهت حفظ ارزش
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