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های الهی در قرآنسنتتاویل   

 ابراهیمی، هادی1
 زرنگار، احمد2
 زارعی، حدیثه3

 

 چکیده

 تجربی علوم عرصه در که طورهمان است، و اصولی قوانین دارای یش،هاساحت تمامی دراین عالم، 

 این. ارندد وجود قوانینی بشر نیز زندگی معنوی و مادی عرصه در است اشیاء حاکم مادی بعد بر قوانینی

 است دیهیب. است انداخته سایه بشر زندگی امیتم بر شودمی گفته سنت آن به دینی عرف در که قوانین

 مقاله ینا. است ضروری بسیار دارد، قرار آن گرو در بشر و اخروی دنیوی سرنوشت که قوانین این شناخت

 است شده کوشش لهمقا در این .است شده تهیه ایکتابخانه روش به المیزان، نمونه و نور تفسیر بر تاکید با

ها ابودی حکومتهایی که بر سرنگونی و نالهی، سنت هایرفی اجمالی انواع سنتسنت و مع مفهوم تحلیل با

جدیدی از  های. سعی شده است تا افقهایی ضد دینی، اجتماعی و مدنی اشاره دارند، معرفی گردندو گروه

هاجم تدر راه مبارزه با  اندیشگشوده شود؛ باشد که نسل نو وند سبحانمباحث آزمایش و امتحان خدا

ر الزم مجهز های آزمایش الهی است، به ابزاترین عرصهرهنگی و سلطه فکری بیگانگان که یکی از برجستهف

قیقت را انکار حتوان این نتیجه ماند؛ زیرا نمیشوند و تبلیغات آنان در انحراف فکری و اخالقی جوانان بی

ز راز و رمز حان و ابتال، آگاهی اهای امتها و امتحانات در گرو شناخت زمینهت در آزمونیکرد که موفق

عوامل ایجاد  کننده و چگونگی برخورد و رویارویی باهای الهی، آگاهی از عوامل گمراهپیروزی در آزمایش

 .انحراف است

 

 های الهی.تاویل، سنت قرآن،: کلید واژگان

                                                           
 دکترای تخصصی -استادیار  1
 دکترای تخصصی -دانشیار 2
 کارشناسی ارشد 3
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 مقدمه

شماری را معطوف سران بیپژوهان و مفقرآن هکشف معانی و مفاهیم قرآن از گذشته تاکنون، اهتمام ویژ

های تفسیر و تبیین ای است که با وجود پیچیدگیگونه خود داشته است. سبک منحصر به فرد قرآن کریم به

 نمایدآن، معانی ظاهری ساده و قابل دسترسی برای سطوح متفاوت مخاطبانش عرضه داشته و دور از فهم نمی

 واقعی، حقیقتی طباطبایی، عالمه نظر به قرآن، عرف أویل، درت از مراد (.127: 1398پور، )راستگو و ابراهیم

-پشتوانه چنین به مستند قرآنی، بیانات همه و بگنجد چهارچوب وا گان در نیست ممکن که واالست و عینی

 و وا گان قالب در نوعی به را هاآن بشری، فهم به هاآن ساختن نزدیک برای متعال خدای که هستند هایی

 گوینده مراد که است هاییالمثلضرب شبیه و باطن به نسبت ظاهر هم، به هاآن نسبت و آوردهدر هاعبارت

 .سازندمی آشکار برایش و او نزدیک درک به و ساخته شنونده فهم با متناسب را

 /الزخرف)کند می ذکر خدا در نزد( محفوظ لوح)الکتاب ام نام به خاستگاهی خود برای قرآن کهچنان 

معنای  که است خارجی حقیقتی تأویل، اساس، این است. بر تأویل با تنزیل رابطه هم، با دو این بطهرا و (4

و  داد خواهند رخ قیامت روز در که اموری همچون نیست، معانی نوع از خود ولی دارد، تکیه آن به کالم

 از ترجمانی قرآن، معانی کهاین بود. خالصه خواهند آسمانی هایکتاب و رسوالن و پیامبران اخبار تأویل

 «تأویل» را هاآن قرآن و کنندمی ظهور در قیامت و اندعادی پوشیده نظرهای از که هستند آن بیرونی حقایق

آن است  بودن ذهن از خارج صرفا بلکه نیست، مصداقی عینیت عینیت، مقصود از اساس، این بر نامد ومی

 (.34: 1397)مؤدب و دلیر، 

د بر این است که نه تنها انسان، بلکه تمامی آفریدگان، با توجه به سعه وجودی خود ت خداوننقانون و س

به سمت کمال خاص خویش حرکت کند، ولی در هر حرکت و سیر و سلوک به مقصد و مقصود، رهزنان 

 رو، اسالم راه مستقیم و درست را ازاینآورند. ازشوند که به قافله بشریت هجوم میو سارقانی یافت می

اند، به بیراهه مشخص کرده است. آنان که گام در مسیر والیت شیطان گذاشته و دل به هوا و هوس سپرده

کنند و هستی آن خویش را که حرم الهی است، چراگاه شیطان می« دل»رسند که همه هستی، حتی جایی می

و حقیقت پایداری  هند، ولی دلدادگان حضرت حق و جویندگان کوی دوست، در مسیر حقدرا به تاراج 

را یکی  هاگردهکند و در مسیر پرپیچ و خم سیر و سلوک، کرده و ظواهر فریبنده دنیا آنان را منحرف نمی

این گروه،  .گیرندکنند و پس از پشت سر گذاشتن موانع، پیروزی را در آغوش میپس از دیگری طی می

زیادی قرار گرفته و سرانجام، سربلند و سرافراز  هایکسانی هستند که از هنگام بلوغ تا مرگ، مورد آزمایش
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اند که همه چیز جهان، از نعمت و خوشی و اند و چنان دل به والیت و محبت خدا سپردهبیرون آمده

را وسیله امتحان پروردگار خویش  غیره، ناخوشی، رفاه و رنج، ثروت و تنگ دستی، جوانی و پیری و

 دانند.می

م، تالش، کوشش و آزمایش لدانند که آغاز و انجام آن همه تعلیم، تعای میرسهدر یک کالم، دنیا را مد 

بدان که دنیا، سرای آزمایش »د: ه فرموک را آویزه گوش دارند )ع( مؤمناناست و همواره این سخن گهربار امیر

به والیت  اند، زیرا آنان که دلاز سوی دیگر، گروه رقیب نیز همواره در معرض امتحان و آزمایش« است.

کردن هوا و هوس و های مادی و غیر مادی را برای برآوردهاند و همه امکانات و نعمتشیطان سپرده

شوند تا حجت خداوند بر همگان تمام شود و امتحان مینیز گیرند، کار میهای نفسانی خویش بهخواسته

 (.10: 1385)غفاری،  عذری برای هیچ کس باقی نماند

 اند،شده دعوت تاریخی فرآیندهای و حوادث مورد در ویژه به اندیشیدن و خردورزی به هاانسان قرآن در

. کنند کشف را هاامت انحطاط و پیشرفت علل دیگران، ساختن و خودسازی برای آموزی،عبرت ضمن تا

 یا و صالح عمل و ایمان. است آفرینش دستگاه تخلف غیرقابل و مهم هایسنت از یکی تحولوتغییر این

 عوامل و دارد تاثیر عالم نظام در حتی و بشر آینده اتفاقات گیریشکل در چگونگی هاانسان فساد و کفر

 و غیره، عدالتیبی و ظلم حق، منادیان و پیامبران با مبارزه پروردگار، با رابطه گرفتن نادیده همچون مختلفی

 چراکه پذیرد،می پایان انسان هایبدبختی و هامشقت سرانجام البته. دخیل هستند هاتمدن طلوع و سقوط در

 وارسته و شایسته بندگان تنها تاری ، حرکت واپسین در که است قرارگرفته این بر خدا تغییرناپذیر سنت

جریان حق به میزانی که تالش  بی تردید، وعده الهی براین محقق شد که .بود خواهند زمین وارثان خدا

گیرد، با نصرت عملی یا کج عملی فاصله میدهد، و از بیش مقاومت نشان میکند و در مسیر حق از خودمی

 .(9-11: 1397تیموری، و )حبیبی شودمضاعف الهی روبرو می

یک گروه کوچک به نام حزب اهلل لبنان که یکی از موالید انقالب اسالمی  وصف، برای نمونه، اینبا 

اهلل متأثر از انقالب یک گروهی به نام انصار ،روز در یمنام. است، جریان سلطه را به ذلت کشانده است

، محور مقاومت سرنگونی داعشدر ، اسالمی با یک مقاومت جانانه، جلوی یک توطئه عظیم را گرفته است

با همه تنگناهایی که با آن روبرو بود، یک تنه در برابر همه دنیا ایستاد و اجازه نداد که معادالت شیطانی در 

گسترش ایمان و تقوا در جهان و ورود تعالیم اسالمی به درون علوم،  در حقیقت،ه پیاده بشود. این منطق

های عظیم، و قدم گذاشتن در مدار حق، نه فقط بسیاری از ها و تبدیل کلمه حق به گفتمانساختارها و نظام
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گیری تمدن نوین اسالمی کند، بلکه شرایط را برای شکلها و تنگناها را از زندگی بشر برطرف میگرفتاری

 .(1397)غالمی،  کندمهیا می

در واقع، هر میزان قوانین الهی عمیق تر فهم و باور شود، هر قدر جریان حق به سرمایه های درونی  

ها شجاعانه و بدور از انفعال و وادادگی در عرصه عمل خود واقف و مؤمن شود و هر میزان از این سرمایه

تر خواهیم شد با این مالحظه که مطابق ان بروز و ظهور تمدن نوین اسالمی نزدیکگیری شود، به زمبهره

شود. یعنی اگر در این راه قدم بگذریم، خیلی زودتر سنت الهی، یک قدم جریان حق، به هزاران قدم مبدل می

رسیم آن چه در بحث امتحان الهی اهمیت زیادی دارد، تآن. که تصور بشود به مقصد خواهیم رسیداز این

برای همه، به ویژه جوانِ با صفا و پاک ضمیری است که دل آنان با نیکی انس بیشتری دارد و به تازگی در 

دلیل، بیشتر از دیگران نیازمند آشنایی با آفات، موانع و مشکالت همیناند؛ بهسیر و سلوک الهی گام گذاشته

هایی ضد دینی، که بر سرنگونی و نابودی گروه هاییبر آن است تا به تاویل سنت پژوهشاین  .راه هستند

 .اجتماعی و مدنی نظیر داعش اشاره دارند، بپردازد

 

 معناشناسی تاویل -1

 واکاوی و به بررسی سنی و شیعه محققان و مطرح قرآنی مباحث در دیرباز از کریم قرآن باطن و تأویل

 دو دارای ،«اَول» است که آورده اللغه یسمقای در فارسابن اند.داشته اهتمام و آن عنایت مختلف زوایای

 کالم تأویل. امر انتهای دوم، است. اصل این از ابتدا معنای اَول، به وا ه که امر، ابتدای نخست است. اصل

 اعراف/) «تَأْوِیلُهُ یَْأتِی َیوْمَ تَأْوِیلَهُ إِلَّا یَنْظُرُونَ هَلْ» آیه و باب است این از کالم، سرانجام و عاقبت معنای به

 در شوند،می برانگیخته که هنگامی را خدا کتاب سرانجام است؛ یعنی شده استعمال معنا همین در (53

است  دیگر جایگاهی به خویش، اصلی جایگاه از کالم دادنانتقال معتقد است که تاویل، جوزییابند. ابنمی

 (.112: 1397بالی، بخشنده )شود نمی رها لفظ ظاهر نباشد، دلیل آن اگر که است دلیل نیازمند آن، اثبات که

 ، ج1375 طریحی،) است آمده باطن نیز به ظاهر معنای واضح، برگرداندن ازغیر بیان تفسیر معنای به تاویل

 (.177: 1 ، ج1371 تلمسانی،) است ظاهرغیر معنای به ظاهر از معنای انتقال تاویل، معنای ترین(. مهم312: 5

 لفظ این شنیدن هنگام انسان ذهن که رفته کاربه مفسران و اصولیین لسان متکلمان، رد قدرآن معنا، این 

 است حقیقتى تاویل ،است معتقد تاویل اصطالحی معنای درباره طباطبایی عالمه. شودمتبادر می معنا این به

 حقیقتى ینچن است، آن بـه مستند هایشحکمت چه و مواعظش، چه و احکامش، چه قرآنى که بیانات واقعى



 

83 

 

                          دوره سوم

 4شماره 

  99  تابستان وبهار 

ل 
وی

تا
ت

سن
ن

رآ
ر ق

 د
ی

له
ی ا

ها
 

 
قبیل  از حقیقت این که بگوئیم نیـز و متشابهش چه و محکمش چه هست، قرآنى آیات تمامى در باطن

در  نیست ممکن مقام بلندى از که است عینى امور بلکه نیست، رسدمى ذهن به الفاظ از که مفاهیمى

در  ،آورده در کالمش آیات و الفاظ قالب در را هاآن تعالى خداى اگر و گیرد قرار الفاظ شبکه چوبچـار

 و اىبه گوشه را بشر ذهن است خواسته است، -فتاد کارت و سر کودک با که چون- باب از حقیقت

 فراحسی دلیلبه کریم از سویی، قرآن (.75: 3، ج 1398)طباطبائی، سازد  نزدیک حقایق آن اى ازروزنه

 دنیا در نیز و شودمی آشکار همگان بر قیامت روز در تنها مفاهیم این. است باطنی دارای معنای بودنش

 (.112: 1397بالی، بخشنده)شد  خواهند رهنمون هدایت مسیر به نیز جویندگان حقیقت

 

 الهیسنت  -2

 دایره قوانین خاصی در جهان هایپدیده و است مندیقانون دارای خلقت جهان الهی، تقدیر براساس

-پدیده اختصاص به قوانین، این. گذارندمی تأثیر یکدیگر بر یا یندپیمامی را تکاملی مسیر و کنندمی حرکت

 عنوان با این قوانین از کریم قرآن. گیردمی دربر هم را هاانسان اجتماعی و فردی زندگی و ندارد طبیعی های

 هاانسان زندگی مربوط به هایسنت خصوصبه ها،آن شناخت به را هاانسان و کرده یاد الهی هایسنت

هایی را برای خود معین کرده و خداوند )جل شأنه( قوانین و برنامهعبارتی دیگر، به .است نموده عوتد

قوانینی را برای مردم، که از طریق انبیا اعالم کرده است. به قوانینی که خداوند برای خودش تعیین کرده 

های الهی، قوانین محکم و سنت مراد از گویند.( می138)سوره احزاب، آیه « سنّة الّله»ت الهی ناست، س

 إِنَّ » ،قانون هدایت. از جمله، استواری است که پایه و اساس نظام موجود در این جهان و جهان دیگر است

علی اللّه » ،قانون رزق رسانی؛ (21 /)غاشیه« حِسَاَبهُمْ َعلَیْنَا إِنَّ» ،قانون حسابرسی؛ (12 /)لیل« لَلُْهدى عَلَیْنا

 َنفْسِهِ عَلَى َربُّکُمْ کََتبَ» ،قانون رحمتو  (51 /)غافر« اّنا لَنَنصر ُرسلنا» ،قانون حمایت؛ (6 /)هود« رزقها

 .(54 /)انعام« الرَّحْمَةَ

برای مردم تعیین کرده است، احکام و تکالیف شرعیّه گفته  خداوند رحمان به قوانینی کهمیان، ایندر 

وانین محکم و استواری است که پایه و اساس نظام موجود های الهی، قمراد از سنت ،در حقیقت. شودمی

جایی که خالق متعال، حکیم و عالم و عادل است، نظامی را آفریده در این جهان و جهان دیگر است. از آن

است که نظام اکمل و اصلح است، در این نظام هر چیزی در جای خود قرار گرفته است و طبق قوانین 

ها( نباشند تمام اوضاع شود که اگر این قوانین )سنتپذیر حرکت می کند و اداره میمحکم و متقن و تغییر نا
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ها در عالم تکوین است مثل جاذبه زمین،  یک دسته از آن ؛این قوانین دو دسته هستند. ریزدجهان به هم می

تواند می، آیا جهان ماده بدون وجود این قوانین غیرهمواد و  ،سوزندگی آتش، خواص هر یک از عناصر

، غیره و اگر در یک روز جاذبه زمین وجود داشته باشد و روز دیگر وجود نداشته باشد ؟وجود داشته باشد

که جهان ماده بتواند منظم باشد، باید بر طبق یک  پس برای این ؟چه وضعیتی در جهان پدید خواهد آمد

 قوانین بنابراین، شناخت هم هست. طور که این چنین سری قوانین و سنت های الیتغیر  اداره شود، همان

 گرددمی خداوند و خلقت جهان دیگران، خود، با رابطه انسان درست تنظیم موجب ها،انسان زندگی بر حاکم

 .(1395آنالین، می کند)قدس هموار را کمال به رسیدن راه و

 

 هاها و قوانینی از جانب خدا برای انسانسنتتاویل 1-2

 )حجر/ (،49 (، )یونس/34 اعراف/) هستند الهى ناپذیرخلل و قاطع سنن مقهور ى،انسان تردید، جوامعبی

( 123 انعام/)جامعه  هر در مکار و بدکار سردمدارانى شدنپدیدار مثال کهچنان ،(129 و 128 ( و )طه/5 و 4

 از ىدشمنان به پیامبران همه ابتالى یا( 140 عمران/آل)بشرى  جوامع در پیروزى و شکست گردش یا

 هاىسنت از( 129 انعام/)پیشه ستم مردم بر ستمگران یافتن حاکمیت یا ،(115 انعام/)انس  و جن هاىشیطان

 خودنمایی جامعه در اجتماعی هایگروه و هاسنت این که داشت امید تواننمی و است خداوند همیشگى

 اعمال و دارد آدمی رفتار و اعمال با نگیتنگات ارتباط الهی هایسنت نیفتد. لذا، حوزه این در اتفاقی و نکند

 به ربطی هیچ امر این البته. دارد هاآن تغییر و هاسنت جاییجابه در تغییردهنده و کنندهتعیین نقش انسانی

 به. است جوامع و آدمی رفتار تغییر با سنت تغییر افتدمی اتفاق آنچه بلکه ندارد، سنت خود تحویل و تبدیل

 اقوام عملکرد نوع به وابسته ها،آن تغییر یا جوامع به شده ارزانى هاىنعمت تداوم در اخد سنت دیگر، سخن

 تحویل و( شدن جایگزین) تبدیل از غیر سنت تغییر با این وصف،. (11 )رعد/ ( و 53انفال/)است  هاملت و

 فجور و فسق و هگنا اثر در بود، جاری و حاکم ایجامعه بر برکت سنت زمانی اگر مثال طور به. است آن

 .کندمی تغییر قحطی و برکتیبی سنت به برکت سنت جامعه، آن افراد

 پس. رفتارهاست تغیر سبب به جایگزینی و تغییر این بلکه نیست سنت نفس در تغییر حالت، این در 

 سنتی و کندمی تغییر سنتی هاانسان عملکرد اثر در بلکه گیرد،نمی صورت تحویلی و تبدیل هاسنت خود در

 هاسنت گیرد. پسمی قرار آن جای در دیگر سنتی و شده برداشته سنتی تبدیل، در اما .شودمی حاکم دیگر

 بنابراین. شودمی ایجاد تغییرات این عوامل، و علل تغییر با بلکه شود،نمی تحویل و تبدیل خود به خود



 

85 

 

                          دوره سوم

 4شماره 

  99  تابستان وبهار 

ل 
وی

تا
ت

سن
ن

رآ
ر ق

 د
ی

له
ی ا

ها
 

 
 را رفتاری و سلوک و تفکر نوع هر انیانس جوامع و است انسان رفتارهای بر حاکم و محیط الهی هایسنت

 تابَ مَنْ»: فرمایدمی سبحان خداوند. گرددمی حاکم شانسرنوشت بر الهی هایسنت آن، تناسب به برگزینند

 کسى ؛(70 فرقان/) «رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ حَسَناتٍ سَیِّئاِتهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلئِکَ صالِحاً عَمَالً عَمِلَ وَ  آمَنَ وَ

 خدا و کندمى تبدیل هانیکی به را شانهایبدی خداوند پس. کند شایسته کار و آورد ایمان و کند توبه که

ها این نیرنگ"یعنی: ...« وَ ال َیحیقُ اْلمَکْرُ السَّیِّئُ إاِلّ بِأَْهلِهِ »فرماید: می چنینهم .است مهربان آمرزنده همواره

های الهی این است که هر کس بدی دیگر یکی از سنتبیانبه (،43 /فاطر) "گیرد.ا میتنها دامن صاحبانش ر

»... فرماید: های الهی این است که مییکی دیگر از سنت. گرددمیخودش براش بهو مکر و حیله کند، نتیجه

...خداوند سرنوشت هیچ قومی )و ملتی( را تغییر "یعنی: ...« إِنَّ اللَّه ال یُغَیِّرُ ما بِقَوٍْم حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُِسهِمْ 

طور است سنت و همین( 11 /رعد) "تغییر دهند... ،چه را در خودشان استکه آنان آندهد مگر آننمی

ها و صدها قانون و سنت دیگری که براساس حکمت خداوند ایجاد شده و در آزمایش و امتحان انسان

ها نباشند دیگر نظم و نظام معنی اساس نظم عالم هستند و اگر این سنت هااین .سراسر عالم رایج است

  .(1396)مقصودلو،  نخواهد داشت

 

 معانی سنت -3

عملی که حدود معین و مشخصی دارد؛ عملی که  روش مستقیم و پایدار و مستمر و متوالی؛سنت یعنی، 

دوم و سوم مناسب با فعل  معنای اول مخصوص خداوند است و معنای .مداوم ولی فانی در شخص است

 کلی قوانین از است عبارت قطعی، قضای و حکم معنای به چنین، سنتهمنبی )صلی اهلل علیه وآله( است. 

 چگونگی و هستی قانونمندی تبیین و شرح و آفرینش نظام در هاپدیده  روابط تبیین که ناپذیرتخلف و

 معلولی و علّی قوانین شامل معنا، این در سنت بنابراین، .دارد عهده به را هستی جهان در قوانین آن عملکرد

 برهمین. هاستآن تحوالت و تاری  جامعه، بر حاکم قوانین مانند ها،پدیده و آدم و عالم نظام بر حاکم

 در جهان بر مؤمنان وراثت و استکبار و شرک نابودی و محو راستای در خدا سنت قرآن، دیدگاه از اساس،

 بدین کند؛می اعمال هاانسان اعمال پی در خداوند که است سنتی ترینکلی که «امداد» تسن یا. است حرکت

 گام شر و باطل راه در و باشند جهانی این و مادی کماالت و دنیا طالب که را کسانی هم خداوند که معنی

 در و اشندب آخرتی و معنوی کماالت و آخرت خواستار که را کسانی هم و کندمی کمک و یاری گذارند،
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 مصباح«).سازدمی فراهم دسته دو هر برای را هدف به نیل و پیشرفت وسایل یعنی نهند؛ گام خیر و حق طریق

 (.435 : 1391 یزدى،

 

 خصوصیات سنت الهی -4

در قرآن ذکر  اها که صریحترین خصوصیت آنای هستند. مهمهای الهی دارای خصوصیات ویژهسنت

 و کلی هستند. جریانات او اداره و تدبیر تحت یعنی باشند،می باریتعالی به مستند تمامیاین است که  ،شده

 مصادیق تمامی بر فراگیر باشند. شمولیتی می جاری اجتماعی و فردی زندگی رودخانه در که عمومی هستند

 دهآین حال، گذشته، به وابستگی نوع هیچ هاآن. دارند متفاوت بسیار محیطی شرایط و هازمان در گوناگون

 از و کهنه زمان، گذشت مشمول هرگز و گیردمیبر در را آینده حتی هازمان تمامی الهی ندارند،یعنی، سنن

 نوع هیچ یعنی باشد،می قوانین این بارز هایویژگی از یکی نیز الهی سنن بودن مکانی شود. فرانمی افتاده مد

 فرهنگ یا خاص نژاد اساس بر شده ایجاد هایبندیتقسیم انواع و جغرافیایی هایمحدوده به وابستگی

 مقدمه سنن از دارند. بعضی تبدیل و تغییر بدون و قطعی تداومی .ندارند خاص کشوری و منطقه یا خاص

 هستند الهی سنن جزء خود، که  دعا توکل، استغفار، توبه، مثال. هستند دیگری سنن شدنجاری ساززمینه و

 تنافی و تعارض در الهی سنن پس. شوندمی دیگر هاییسنت نشدناریج یا و شدنجاری باعث حالعیندر

 متعددی سنن ،لحظه هر ؛نیست خالی خدا هایسنت وجود از هستی عالم ایلحظه هیچ نیستند. در یکدیگر با

 سنت با اخروی سنن و الهی مقید ،سنن باشند. تمامیمی اجرا حال در یکدیگر طول در و هم عرض در

 و هاسنت تواننمی هرگز کهتر اینمهم باشند. نتیجهمی هم مکمل بلکه ندارند تعارض آدمی هاراد و اختیار

 سمتی در را هاسنت و سمتی در را هاویژگی و کشید خطی یعنی کرد، جدا هایشویژگی از را الهی قوانین

 و مشترک هایویژگی که ستا این آن الزمه کرد، پیدا اجرا قابلیت الهی قانون کهجاداد. لذا، هر قرار دیگر

 (.1393 )میرفخرالدین، شود اجرا نیز قانونی هر مخصوص

 های الهیبندی سنتتقسیم -5

هایی هستند سنت ،های مطلقسنت. 1؛ شوندبندی به دو دسته تقسیم میهای الهی در یک تقسیمسنت

لذا ثابت و عمومی  .تندکه متوقف بر چیزی نیستند و در واقع قوانین اساسی آفرینش و تدبیر انسان هس

ها و دائمی و همیشگی هستند و ها استثناپذیر نیستند و شامل همه انساناین سنت ،دیگرعبارتهستند و به

ها متوقف هایی هستند که تحقق آن: سنتهای مقیدسنت. 2؛ ها حاکم شودتواند بر آنهیچ سنت دیگری نمی
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ها قابل تغییر و تبدیل هستند این سنت .اختیار انسان است بر مقدماتی است که فراهم ساختن آن مقدمات در

  .(1385)بهارلویی،  ها بر بعضی دیگر، در شرایط خاص، مقدم باشندو ممکن است بعضی از آن

 پرداخته می شود:های مطلق به توضیح و بیان سنت در ادامه

 شود،می آفریده ممکن وجه کوتریننی و بهترین به انسان قرآنی نگاه درسنت آفرینش به وجه احسن: .  5-1

 وجود موجودات تمام در وجه احسنیت و کمال این ( و 4تین/ ) «وَ لَقَد خَلَقْنا اإلنسانَ فی أحسنِ تَقویمٍ»

 (.1397پور، دارند )صادق قرار خود وجودی مرتبه کمال در موجودات همه عبارتی به و دارد

 حاکم هایسنت جمله از نیز انسان فطری هدایت و اتموجود تکوینی هدایت سنت هدایت تکوینی:.  5-2

 ( به50)طه/  «هَدی ثُمَّ خَلَقهُ شَیءٍ کُلَّ أعطی الذی رَبُّنا قَال» شریفه آیه در خداوند. هستند طبیعت نظام بر

کند که مراد از هدایت، هدایت بیان میه آی ی در تفسیریعالمه طباطبا. است نموده اشاره تکوینی هدایت

ها. هدایت هر موجودات را فراگرفته است، نه هدایت مخصوص به انساناش تمام است که دامنه عمومی

راهی که آن را به مطلوب خود برساند. پس هر چیزی که مجهز  ،چیزی عبارت از نشان دادن راه به آن است

آن چیز هدایت شده  به جهازی شده که او را به چیزی برساند و او را بدان مربوط کند، در حقیقت، به سوی

است و به این اعتبار، هر چیزی با جهازی که بدان مجهز گشته، به سوی کمال خود هدایت شده است و 

 (.167: 14، ج 1398هادی او خداست )طباطبائی، 

 فطرت به آیه که است روم سوره 30 آیه همانا باره این در آیه ترینروشنسنت هدایت فطری: .  5-3

 ِلخَلْقِ  تَْبدیلَ ال َعلَیْها النَّاسَ َفطَرَ الَّتی اهللِ ِفْطرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ»: فرمایدمی هکچنان دارد، شهرت

 تکوینی امر یک غریزه، و طبیعت مانند (. فطرت30 روم/) «یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَکْثَرَ  لکِنَّ وَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ اهللِ

 عین در انسان که است ذکر شایان .است ترآگاهانه غریزه از و نیست اکتسابی است. انسان سرشت جزء و

 قوانین جهت،است. بدین برخوردار نیز غریزی و طبیعی هایویژگی از فطری، هایویژگی از برخورداری

 کریمرآنق از همین رو، در .شودمی یافت وی در (او انسانی حیات با متناسب)نیز غریزی خواص و طبیعی

-است )ربانی شده یاد ،دارد ریشه انسان آفرینش و سرشت در که فطری تمایلی عنوان به حنیف دین از

 (.1378گلپایگانی، 

-که میسانسنت قدر الهی: این سنت بدان معناست که تقدیر امور به دست پروردگار است، آن. 5-4

 به که است تکوینى هدایت همان ،آیه این در هدایت از منظور (3 اعلی/) «وَ الَّذی َقدَّرَ فََهدی»فرماید: 

 ساختمان در دقت. برونى و درونى هاىانگیزه از اعم است، حاکم موجود هر بر قوانین و هاانگیزه صورت
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 که دهدمى نشان را حقیقت این وضوح به کند،مى طى خود عمر طول در که را مسیرى و موجود هر

، ج 1398)طباطبائی، است  آن سر پشت نیرومندى هدایت دست و داشته وجود او برای دقیقى ریزىبرنامه

20 :265.) 

اِنّا »ها و زمین است: های الهی به آسمانسنت عرض امانت: از جمله سنن الهی سپردن امانت.  5-5

مِنها و حَمَلَها اإلنسانُ إنَّه کاَن  عَرَضنا اأَلماَنةَ َعلی السَّمواتِ وَ األرضِ وَ الجِبالِ فَأَبینَ أن یَحمِلنَها و أشفَقن

 کوه و و زمین و آسمان به آن عرضه از مقصود و است، تکلیف امانت، همان (.72 احزاب/) «ظَلُوماً جَهوالً

 پذیرش استعداد چون انسان اما است، تکلیف پذیرش برای هاآن استعداد عدم آن، پذیرش از هاآن اباء

 مقتضایبه عمل و نگهداری و حفظ که است چیزی امانت یرفت. از سویی،پذ را این امانت دارد را تکلیف

 تکلیف یا دین به امانت اگر باشد. بنابراین،می عقاب آن مقتضایبه عمل از تخلف و رستگاری موجب آن

 موجب آن از تخلف و رستگاری و کمال موجب آن طبق بر عمل که است تکلیف و دین شود، تفسیر عقل یا

 کمال یا الهی به والیت امانت المیزان، شریف تفسیر در .است تکلیف مالک که هم عقل و است شقاوت

 ظلم و جهل مقابل نقطه که عدل و علم یا صالح عمل و خدا شناخت از که شده تفسیر عبودیت صفت

 (.348-351: 16، ج 1398)طباطبائی، شود می حاصل هستند شریفه آیه در مذکور

بلد/ ) و( 9نحل/ (، )24 /فاطر)؛ «وَ إِن مِن اُمَّةٍ ال فیها َنذیرٌ »یا سنت تشریفی: سنت تبشیر و انذار . 5-6

که این سنت همان سنت هدایت از سوی انبیا است و سنت هدایت در معنای عام، جنبه اجتماعی ندارد (. 10

و همان و مربوط به سرتاسر جهان هستی است و در واقع هدایت همه موجودات توسط خداوند متعال است 

سنت هدایت تکوینی است. در معنای محدودتر که جنبه فردی دارد، همان هدایت تشریفی تک تک افراد 

سوره بلد به آن اشاره دارد و هدایتی است که جنبه اجتماعی دارد، یعنی هدایت  10انسانی است و آیه 

به سوی افراد، لذا جنبه اجتماعی ها توسط انبیا، چون بعث و ارسال انبیاء به سوی جوامع بوده است نه انسان

مطلق و بی قید و شرط دانستن سنت مذکور هم بدین سبب است که فرستادن پیامبران، معلول افعال . دارد

 .(1385)بهارلویی،  که حتی نخستین انسانی که آفریده شد، خود پیامبر بودها نیست، تا آنجاو رفتار انسان

الیه: این سنت بر آن است که بگوید فرستاده خدا از نظر زبان سنت سنخیت میان مرسَل و مرسَل . 5-7

ابراهیم/ ) «وَ ما أرسَلنا مِن رَُسولٍ إال بِلِسانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ َلهُم»فرماید: که میو نوع باید با افراد یکسان باشد، چنان

 سخن مردم زبان با اى گوینده است ممکن گاهى زیرا نیست، مردم زبانِ و لغت تنها ،«قوم لسان» از مراد (.4

 مردم که اى گونه به است، گفتن فهم قابل و آسان مراد بلکه نفهمند، درست را او حرف مردم ولى بگوید
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 با پیامبران، (. بنابراین،97)مریم/  «بلسانک یسرناه»: فرماید مى دیگر آیات در چنانکه بفهمند، را الهى پیام

 حجت اتمام مردم با خداوند کردند.مى تبلیغ آنان فهم طبق و بوده اآشن خود زمان مردم زبان و فرهنگ

 و صریح و ساده اىشیوه با باید تبلیغ است. مستقیم و صمیمى عاطفى، مردم، با دینى رهبران رابطه کند.مى

 .(1391است )قرائتی،  حکمت اساس بر خداوند ضالل و هدایت باشد و فهم قابل عموم براى و روشن

های الهی این است که خداوند متعال سختی و مشقت را بر ت نفی حرج: یکی دیگر از سنتسن .5-8

 برای (، بعبارتی، خداوند185بقره/ ) «ُیریدُ اللّه بِکُمُ الیُسر وَ ال یُرید بِکُم العُسر»: بندگان خود نخواسته است

 و زهد و ذکر مسائل در حتی است کلی قاعده یک این و نخواسته عسر و خواسته یسر خودش بندگان

 اهل مکتب نظر از بکشد، آدم روح و جسم شکنجه و زجر به بیندازیم، مشقت به را خودمان ما اگر عبادت.

تصوف )مصطفوی،  نظام و نظم شود می و است هم آیه متن مخالف و نیست یسر و نیست درست بیت

1392.) 

یز آمده است پروردگار عادل است و هیچ که در اصول دین نگونهسنت نفی ظلم از طرف خدا: همان .5-9

آیه به  (.108آل عمران/ ) «وَ مَا الّلهُ یُریدُ ظُلماً لِلْعالَمین»گاه نسبت به بندگان خود ظلم روا نمی دارد: 

 هم ظلم اراده بلکه ظلم تنها نه. است شده نفى جهانیان تمام به نسبت خداوند ظلم صراحت نشان می دهد،

 هاانسان از اعم را جهان عاقلِ موجودات تمام در نظر گرفته شود، عاقل جمع معناى به «نعالمی» اگر. کند نمى

 جاندار از اعم هستى عالم موجودات همه شود، تغلیب بر حمل اگر و شودمى را شامل فرشتگان و هاجن و

 هاآن درباره ود،خ مناسب محل در چیزى هر دادن قرار معناى به را الهى عدل و گیردمى بر در را جانبى و

 ظلم کمترین و است عمومیت براى نفى، از بعد هم آن نکره مفرد صورت به «ظلماً» به تعبیر. کندمى تثبیت

 (.375: 3، ج 1398)طباطبائی، شود  مى شامل را ستم کوچکترین و

اشد سنت بازتاب اعمال: یعنی هرکس هر چه انجام دهد اگر خوب باشد به نفع اوست و اگر بد ب .5-10

آیه دیگر نیز در این زمینه  31حدود  (،286بقره/ ) «َلها ما َکسَبَت وَ َعلَیها ما اْکتَسَبَت»: به ضرر خود اوست

 کنندهعمل متوجه فقط اعمال از برخی آثار. دارد خود با متناسب آثار عملی هردر حقیقت،  .وجود دارد

 بعضی پیامدهای. رسدمی نیز او بستگان به کننده،عمل بر افزون و است تروسیع کارها از بعضی تأثیر. است

 است داده خبر آن از قرآن که است خلقت جهان در الهی سنت و حقیقت این. گیردفرامی را اجتماع اعمال،

 (.59-60: 18 ج ،1398طباطبائی، )
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در  ها به صورت علت مُِعدّه یا ناقصهسنت استعدادها: به موجب آن سعادت و شقاوت انسان .5-11

وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَر َعلی األرضِ مِن الکافرینَ دَیّاراً إنَّک إن »شان مؤثر است: سعادت و شقاوت فرزندان

 .(1385( )بهارلویی، 27و  26نوح/ ) «تَذَرهُم یُِضلّوا عِباَدکَ وَ ال َیلِدُوا ااِلّ فاجًِرا کفاراً

های الهی این است که پروردگار، همواره از سنتسنت دفاع از حق و سرکوبی باطل: یکی دیگر . 5-12

 «لُِیحِقُّ الحَقَّ وَ یُبطِلَ الباطِلَ وَ لَو کَرِهَ المُجرِمُون»نشاند: حقیقت را روشن و تقویت نموده، ظلم را فرو می

 ومح و حق تحقق براى بلکه نیست، افراد مادى و شخصى منافع خاطربه الهى هاىوعدهبنابراین،  (.8انفال/ )

 عصبانیت از ترسى که،تر اینمهم. است و رفتنى فانى و باطل، وپابرجاست ماندنى از سویی، حق،. است باطل

ساخت )قرائتی،  خواهد محقق را خود اراده خداوند باشیم، نداشته مجرمان و کافر دشمن ناخوشایندى و

 (.275: 3، ج 1383

کند و پیامبران خود را به طور خاص یاری می سنت غلبه دین حق و یاری پیامبران: پروردگار،. 5-13

 . نخست،و یاری حق چهار گونه است( 51غافر/ ) «الُدّنْیَا اْلحَیَا ِ  فِی آمَنُوا وَاَلِّذینَ رُُسلَنَا لَنَنُْصرُ إَِنّا»فرماید: می

ام کند و سرانجخداوند جهان را به سوی حق رهبری می؛ دوم، کن شدن باطلپیروزی کامل حق و ریشه

همه چیز به سوی او باز  ،حق مطلق فقط خداست. بنابراین ؛ سوم،رسد که باطل جایی در آن نداردروزی می

 ،که حق پایمال نشودخداوند برای این ،آیددر برخوردهایی که میان حق و باطل پیش میو چهارم،  گرددمی

 .(1385بهارلویی، ) اما نه به نحوی که به باطل هیچ میدانی ندهد ،گیردجانب آن را می

های تغییرناپذیر الهی است و هر های مربوط به آن: مرگ نیز از جمله سنتسنت مرگ و سنت. 5-14

(. 26لرحمن/ )ا «کُلُّ مَن َعلَیها فانٍ»و  (185آل عمران/ ) «کُلُّ نفسٍ ذائَِقةُ المَوتِ»میرد: جانداری روزی می

 کند. لذا، مرگ،مى باقى را او فانى کار باشد، الهى یرمس در کس هر ولى هستند فانى موجودات همه گرچه

 به تقرب با انسان فناپذیرند. ارزش همه که نشود تکیه خدا جز کسى است. به فراگیر و عام قانون یک

 و نقص نشانه موجودات، مرگ. است انسان تربیت مسیر در گامى امکانات. مرگ، داشتن نه است، خداوند

 و رحمت با همراه الهى جالل است و کرامت و جالل صاحب او که نیست ىاله کرم و قدرت شدن تمام

 (.392: 9، ج 1383است )قرائتی،  رأفت

کند اما هر سنت عدم تقدیم و تأخیر مرگ در صورت فرا رسیدن اجل: اگر چه اجل تغییر می. 5-15 

 یُغَیِّرُ ما بِقَوٍم حَتّی یُغَیِّروُا ما اِنَّ اللّه ال»دهد: گاه اجل حتمی انسان سر برسد هیچ چیزی آن را تغییر نمی
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-حرکت و سازسرنوشت که قانونی کند،می بیان را عمومی و کلی قانون این آیه یک ،(11رعد/ ) «بِأنفُسِهِم

 و است شما خود دست در کس، هر و چیز، هر از قبل شما مقدراتاین که  است، دهنده هشدار و آفرین

کند. لذا، می بازگشت هاآن خود به اول درجه در اقوام بدبختی و وشبختیخ در دگرگونی و تغییر هرگونه

 خداوند، لطف حتی. باشد می خودش دست به او زبونی و ذلت عکس به یا و ملتی هر سرافرازی و سربلندی

 تغییرات و هاملت خواست و اراده این بلکه گرفت، نخواهد را ملتی هیچ دامان مقدمه بی او، مجازات یا

 قرآنی اصل این دیگر، تعبیر به. سازدمی خدا عذاب مستوجب یا لطف مستحق را هاآن که آنهاست، یدرون

 تغییرات به متکی برونی تغییرات هرگونه که کندمی بیان را اسالم اجتماعی هایبرنامه ترینمهم از یکی

گیرد می سرچشمه جامینه از برسد قومی به که شکستی و پیروزی هرگونه و است اقوام و هاملت درونی

 (.173-174 :10، ج 1395شیرازی،  )مکارم

سنت اختالف درجات: خداوند متعال، انسان ها را با توجه به لیاقت و درجه ایمان آن ها بر . 5-16

 هاىبرترىپس،  (.21اسراء/ ) «اُنظُر کَیفَ فَضَّلنا بَعضُُهم عَلی بَعضٍ »فرماید: دیگران برتری می بخشد و می

 آن امثال و جغرافیایى خانوادگى، شرایط فکر، ذوق، استعداد، خاطربه گاهى است، نوع دو یکدیگر بر راداف

 همین به آیه این که است آزمایش و مسئولیت با همراه و خداوند لطف هااین که دارد هایىدریافت انسان

دارد.  اىجداگانه حساب که است حماراست و استثمار و ظلم اساس بر هابرترى گاهى و دارد اشاره ها برترى

 آخرت، در همه جایگاه دارد و دقت و تأمل به نیاز خلقت، در هاتفاوت و اختالف حکمتِ  به توجه بنابراین،

 (. 453:1,ج1383دارد )قرائتی، وجود بزرگى بس هاىبرترى و نیست یکسان

دارد: ها از غفلت، این سنت را روا میها و دور نمودن آنسنت تنبه: خدا برای توجه دادن انسان. 5-17

 از یکى مردم، میان در انبیا بعثت (. بنابراین،42انعام/ ) «فَأَخذنا هُم بِالبَأساءِ وَ الضَّراءِ لَعَلَّهُم یَتَصَرَّعُون»

 گاهى ارشاد، و تربیت است. در آیندگان عبرت گذشتگان، است. تاری  بوده تاری  طول در الهى هاىسنت

 رفاهى هر است و خداوند به وتوجه فطرت بیدارى براى راهى مشکالت، است. الزم هم گیرىختو س فشار

 (.456: 2، ج 1383نیست )قرائتی،  قهر رنجى هر و نیست لطف

 آزمودن زندگی و مرگ زمین، آسمان، خلقتِ : هدفسنت آزمایش و سنت های وابسته به آن .5-18

 خلق و شد خواهد معنابی زندگی کنیم، محو روزگار صفحه از را آزمودن اگر که ایگونه به است، بندگان

 قرب سایه در انسان تکامل همان آفرینش، نهایی هدف داشت توجه باید البته. بود خواهد لغو زمین و آسمان

 در همواره ولی ،(56 ذاریات/) «لِیَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ اْلجِنَّ خََلقْتُ  وََما»: فرمایدمی خداوند چراکه است، الهی
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 است مقدماتی گرو در اصلی یا نهایی هدف به نیل گردد،بازمی مادی امور به که جاآن الهی، و انسانی افعال

 مطرح جایی در آزمایش است، زیرا آزمایش سنت انسان، کمال برای مقدماتی و میانی اهداف آن از یکی و

 مختار، موجود این گرفتن قرار راهی دو سر برای ییابزارها و باشد داشته وجود مختاری موجود که شودمی

 زمینه رهگذر، این از تا کرد خلق را مختار انسان و آراست جذاب زیورهای به را جهان خداوند،. باشد مهیا

، گردد فراهم است خلقت نهایی هدف که( الهی قرب یعنی) تکامل بستر و آمده پدید انسان اختیار و آزمایش

وَ »: قید و وابسته که در حق مؤمنان و کافران وجود دارد وابسته به این سنت استلذا همه سنت های م

 (.1389( )سلیمانی، 155بقره/ ) «لَنبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِن الخَوفِ و الجُوعِ وَ َنقصٍ مِنَ األموالِ وَ األنفسِ و الثَّمراتِ

لِیُِحقُّ »، اع از حق و سرکوبی باطلسنت دف آید کهالهی، چنین بر می های مطلقسنتاز بررسی اجمالی 

 آمَنُوا وَالَّذِینَ  رُُسلَنَا لَنَنُْصرُ إِنَّا»، سنت غلبه دین حق (  و8انفال/ ) «الحَقَّ وَ یُبِطلَ الباطَِل وَ لَو کَرَِه المُجرِمُون

ثابت  ،ش و تدبیر انسانقوانین اساسی آفرین جزءهایی هستند که سنت ( از جمله51غافر/ ) «الُدّنْیَا اْلحَیَا ِ فِی

؛ پس سرنگونی داعش ها حاکم شودتواند بر آناستثناپذیر نیستند و هیچ سنت دیگری نمی و بوده و عمومی

 های حتمی الهی بوده است.و امثالهم وعده

 گردد:، اشاره میهای مقید هستندسنت های الهی بر حق مؤمنان و کافران که سنت در ادامه، به

 

 به مؤمنینهای مربوط سنت  

 الزم تالش الهى، ویژه هدایت به رسیدن گردد براىمؤمنین، متذکر می به مربوط های مقیددر تبیین سنت

 هدایت خالصانه، تالش لحظه یک و گام یک گاهى، بردارد، انسان خود را اول گام باید و در این مسیر، است

 تالش بودن، نیکوکار است و نشانه خلوص دهد،مى ارزش هاتالش به دارد. آنچه دنبال به را ابدى نجات و

 هاىوعده به ندارد، پس باید محدودیتى الهى، قرب به وصول هاىاز سویی، راه است. اخالص و حق راه در

 مقصد، به رسیدن تا هم و دهدمى نشان ما به را قرب راه هم صورت، خداوند،اینداشت، در اطمینان خداوند

 کهچیز، چنان همه به انسان رسیدن یعنى ضعیف، اىبنده با بزرگ خداى بودن همراه گیرد.مى را ما دست

 داد، دست از را تو که هر و دارد کمبودى چه یافت، را تو که هر»: خوانیم)ع( مى حسین امام عرفه دعاى در

 اشاره مؤمنین،  به مربوط مقید های(. در ادمه به سه مورد از سنت329: 1، ج 1383)قرائتی،  «دارد؟ چه

 می گردد:
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کسی که در خود زمینه هدایت را به  ،یعنی .کندهدایت می ،خدا کسانی که دارای زمینه هدایت باشند. 1

(. بنابراین، 213بقره/ ) «بِإِذْنِهِ اْلحَقِّ مِنَ  فیهِ اخْتَلَُفوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ  فَهََدی»: شودهدایت می ،وجود بیاورد

 و بیان هستند، مکلفان همان که بخواهد که کس هر براى است اسالم همان که را تقیممس صراط خداوند

 و لیاقت که است کسانى مخصوص هدایت این نماید،می هدایت خویش به لطف را هاآن کند ومی داللت

 قرار اهر این و در گرفته را هاآن دست خداوند رو،همیناز دارند. خدا علم در را هدایت نوع این شایستگى

 ج ،1374، همدانى است )موسوى مؤمنین مخصوص هدایت نوع این که( عمومى هدایت از غیر) دهدمی

(، این آیه نیز نشان 69عنکبوت/) «سُُبلَنَا لَنَهدِیَنَّهُم ِفینَا جَاهَدُوا وَالَّذِینَ»فرمایند: تعالی میچنین حقهم .(55: 1

 شود،مى منتهى او درگاه به باالخره باشد، چه هر هاراه و نمودهمعین  های آشکاریراه تعالى خداى دهدمی

 شود، مى منتهى سعادت سوى به راه این  که است این معنایش است، سعادت راه این گویندمى وقتى مثال

طباطبائی، )کند مى هدایت او سوى به و نزدیک او به را آدمى که هایىطریقه از است عبارت خدا هاىراه پس

 (.227: 16 ج ،1398

 

 مؤمنان، (. در حقیقت،257بقره/ ) «اللّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنُوا...»: خداوند سرپرست مؤمنان و خداترسان است. 2

 یک پذیرش و باشندمی هاطاغوت که دارند متعدد سرپرستان کافران و خداست که دارند سرپرست یک

 است، یکى حق راه. است انحراف طاغوت والیت و رشد خداوند، والیت است. از سویی، ترآسان سرپرست

 هر .دارد وجود آرامش و امید رشد، حرکت، امکان نور در و است نور حق، راه. متعدد انحرافى هاىراه ولى

 از غیر والیتى هر و. یابندمى والیت او بر هاطاغوت ناخواه خواه نگیرد، قرار خداوند والیت تحت کس

 سوق پذیرىحق به را انسان پذیرى،طاغوت عاقبت به در نتیجه، توجه. است طاغوتى والیت الهى، والیت

 (.410: 1، ج 1383دهد )قرائتی، مى

 

إنَّ عِبادِی لَیس لَکَ عَلَیهِم سِلطانٌ إالّ مَِن »: ای نداردسلطه ،ها که به فرمان خداوند باشندشیطان بر آن. 3

 و برگزیده افراد جز کنممى گمراه را همه من: گفت ابلیس بل،ق آیه در (.42حجر/ ) «اتَّبَعَکَ مِنَ الغاوِین

 سنت و مستقیم راه شوى،نمى امبرگزیده بندگان حریف تو که این: فرمایدمى آیه این در خداوند. را مخلص

 بلکه ندارى، کارى آنان به تو آنکه نه باشم، آنان حفظ ضامن خودم که است آن من سنت یعنى است، من

 .ندارد اىسلطه هستند، او تسلیم و خدا بنده که آنان بر بنابراین، شیطان .باشى داشته کارى آنان هب توانىنمى
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 .شودمى بیمه درآمد، خدا بندگان َمدار در تقوا و عبادت با کند. اگرمى پیروى را ابلیس خود، اختیار به انسان

 تنها من گویدمى مردم اعتراض پاس  رد ابلیس نیز قیامت در) سلطه نه است، وسوسه شیطان کار از سویی،

 اولى ترک به گاهى و کندمى وسوسه . پس، ابلیس(نداشتم شما بر اجبارى و تسلط ولى کردم، دعوت را شما

 (.461: 4، ج 1383کند )قرائتی، نمى منحرف و گمراه لیکن کند،مى وادار نیز

 های مربوط به گمراهان و کفارسنت 

الً مَُبشِّریَن وَ مُنذِرینَ لِئَاّل یَکُونَ ِللنّاسِ عَلَی الّله حُجَّة بعدَ الرُّسلِ وَ کان الّلُه ُرسُ»: سنت اتمام حجت. 1

 محدود ادراکاتش مدار چون ولى است، الهى حجت وحى، همچون عقلگرچه  (.165نساء/ ) «عَزیزاً حَکیماً

 سوابق جسمى، و شخصى صفات نظر از انبیا از سویی، .نیست تمام حجت و نیست کافى تنهایىبه است،

 از برخوردارى و صریح بیان معجزه، داشتن جهت از نیز و خانوادگى و سیاسى اجتماعى، موقعیت و زندگى

 از انبیا لذا، بگیرد. آنان بر اىبهانه زمینه هیچ در نتواند کسى که باشند اىمرحله در باید غیبى، امدادهاى

 بعثت فلسفه دهند. از جهتی،مى خبر است کوتاه آن از عقل دست که اخروى و ملکوتى و غیبى هاىدانستنى

، ج 1383دانستیم )قرائتی، نمى و نداشتیم راهنما و رهبر نگویند تا است، مردم بر خدا حجت اتمام پیامبران،

2 :214.) 

 شوند،می همراهی خداوند سوی از بیشتر هدایت جهت در مؤمن افراد کهگونه زیادت ضاللت: همان. 2

 افزایش برای گیردمی قرار اختیارشان در ابزار الزم و گرددمی افزوده شانگمراهی بر الهی سنت به بنا نیز کفار

 وَ » شریفه آیه نیز و (5صف/ ) «الفاسِقینَ القَوم یهدِی ال الّلهُ وَ قُُلوبَهُم اللّهُ  أزاغَ زاعُّوا فَلَمّا» شریفه آیه گناه.

 ( به182 و 183/  )اعراف «مَتینٌ کَیدی إنَّ َلُهم اُملِی وَ یعلَمُون ال حَیثُ مِن سَنَسَتدرَجُهُم بِأیاتِنا َکذَّبوا الَّذین

 .(1397پور، دارند )صادق اشاره موضوع همین

توان آن را یکی از مصادیق سنت زیادت ضاللت و امداد اهل سنت امالء و استدراج: این سنت که می. 3

افزاید تا فریفته های مادی و دنیوی اهل باطل میکه خدای متعال بر نعمتباطل قلمداد کرد بدین معناست 

تری تر و دردناکو مغرور شوند و در راه خود استوارتر شوند و بر کفر خود بیفزایند و استحقاق عذاب بزرگ

« ُمهِینٌ عََذابٌ  وَلَهُمْ إِثْمًا لَِیزْدَادُوا لَهُمْ نُمْلِی إَِنّمَا هِمْ لِأَنْفُسِ خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلِی أَنَّمَا کََفُروا الَّذِینَ  َیحْسَبَنَّ وَلَا»: را بیابند

 ،(خداوند جانب از) آنان به احسان که کسانى بسیارند چه: فرمودند على )ع( حضرت (.178آل عمران/ )

 ان،عیوبش و گناه شدن پوشانده خاطر به که کسانى بسیارند چه و است آنان بردن تحلیل به و استدراج
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 اىبنده هیچ خداوند. اندشده مفتون آنان درباره خوب هاىگفته خاطربه که افرادى بسیارند چه و مغرورند

 (.658: 1، ج 1383است )قرائتی،  نکرده مبتال دادن مهلت و «امالء» همانند چیزى به را

ل برای رعایت یک و در اصطالح، یعنی خداوند متعا« مهلت دادن»امهال در وا ه یعنی سنت امهال: . 4

دهد و عذاب آنان را کند، بلکه به آنان فرصت و مهلت میسلسله مصالح، در عقوبت اهل باطل تعجیل نمی

. استگیرد، این سنت مشابه با آن که این سنت پس از سنت استدراج صورت میجااندازد. از آنبه تأخیر می

ست. این آزمایش هم در باب کافران جاری است و هم ا« آزمایش»الهی از اجرای این سنت،  هدفدر واقع، 

این سنت بدین معناست که خدای متعال، برای رعایت بنابراین،  (.78: 4ج ،1398 طباطبائی،مؤمنان ) هدربار

کند، بلکه به آنان ها وقوف نداریم، در عقوبت اهل باطل تعجیل نمییک سلسله از مصالحی که ما به همه آن

د، شاید همه یا بعضی از آنان پشیمان و نادم شوند و باز گردند و توبه کنند و یا از دهفرصت و مهلت می

وَ لَو یُؤاِخذُ اللّه النّاسَ بِمَا کَسُبوا ما تََرکَ عََلی »: هایی حق طلب و مؤمن و صالح پدید آیندشان انساننسل

، (45فاطر/ ) «جاءَ أجَلُهُم فَإنَّ اللّهَ کانَ بِعِبادِهِ بَصیراًظَهِرها مِن دابَّةٍ و لکِن یُؤَخِّرُُهم إلی أجَلٍ مُسَمًّی فَإذا 

آزماید و ، خداوند با مهلت دادن به کافران، آنان را میطباطبایی از دیدگاه عالمه (.41روم/ ) و( 30شوری/ )

 ن استکند و در عین حال، آزمایشی برای مؤمنادهد و به اصطالح آنان را استدراج میتا مهلتی کام می

 .(140: 1394وحی و همکاران، )فرزند

سازد تا شاید آنان ابتال به مصائب: خدای متعال اهل باطل را به مصائب، شدائد و مشکالتی دچار می. 5

حَتّی َو ال یَزالُ الَّذینَ َکفروا تُصیبُهُم بِما صَنَعُوا قاَِرعةٌ أو َتحُلُّ َقریباً ِمن دارِهِم »: ای حاصل آیدرا تنبه و توبه

 کاره همه الهى بینىجهان آید، درمیچنانچه از این آیه بر (.31رعد/ ) «یَأتی وَعدُ الّلهِ اِنَّ اللّهَ ال یُخلِفُ المیعادَ

 خداوند قهر آنان. از سویی، اکراه و اجبار نه هاست،انسان اختیارى هدایت بر خداوند اراده خداست و

 خود مرزهاى و کشور بر خداوند جانب از هایىضربه منتظر باید ندارد وکفار آخرت جهان به اختصاص

 (.363: 4، ج 1383باشند )قرائتی، 

گونه تنبه و اگر هیچ یک از مصائب تنبیهی و جزئی کارگر نیفتاد و هیچ: تسلط مجرمان و مترفان. 6

صال( کن شدن )استیای حاصل نشد و امیدی به بازگشت نماند، اهل باطل مستحق ریشهندامت و توبه

: شودگردند، مقدمه این هالکتِ کلی تسلط مجرمان است که سبب رواج کامل فسق و فجور در جامعه میمی

(. در همین 16اسراء/ )« وَ اِذا اَرَدنا أن نُهلِکَ قَریَةً اََمرنا مُترَفیها فَفَسَقوا فِیها فَحَقَّ عَلَیها القَولُ َفدَمَّرناها تَدمیراً»

دادن دوستی خدا، عدم هدایت، مهر خوردن به قلب، دوری از دستع یاری خدا، ازها، قطمحرومیتراستا، 
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شدن کید ها، خنثیرحمت خدا، عدم پذیرش اعمال، جهد عمل کیفرها، لعن الهی، سرپرستی شیاطین بر آن

 (.1385، بهارلویی) کندهایی هستند که خداوند در حق کافران اعمال میها و موارد دیگر، هر کدام، سنتآن

 (. از124بقره/ ) «الظَّالِمِینَ عَْهدِی یَنالُ ال»: ها از طرف خداوندعدم لیاقت ظالمین برای رهبری انسان. 7

نیست.  امامت الیق باشد، داشته و ظلم شرک سابقه هرکس. است سابقه حسن و عدالت رهبرى، اهم شرایط

 براى  .گرددمى ثابت الهى امتحانات در پیروزى با که است لیاقت نیست، وراثت امامت منشأ از سویی،

 قرار الهى آزمایش مورد نیز حتی پیامبران است و الزم وآزمایش گزینش مقامات، به افراد کردن منصوب

 معصوم باید امام که است گرفته قرار شیعه اعتقادى و فکرى پشتوانه که است آیاتى از یکى آیه این گیرند.مى

 «عَْهدِی» را امامت مقام آیه، این .رسید نخواهد امامت مقام به کند، صدق وا بر ظالم لقب که کسى و باشد

 و بودید وفادار کردم تعیین من که امامى به شما اگر یعنى «بِعَْهدِکُمْ أُوفِ بِعَهِْدی أَوْفُوا» آیه پس است، گفته

 (.196: 1، ج 1383کرد )قرائتی،  خواهم وفا ام،داده قول که یارى و نصرت به نیز من کردید اطاعت

 مهلت هاآن به که فاسدی هایجامعه عقوبت در خداوند اجتماعی هایسنت جمله ازسنت استیصال: . 8

 کُنَّا وَمَا»آیه  به توجه با. است وجودشان لوث از زمین ساختن پاک و آنان نابودی و هالکت اند،شده داده

 استیصال عذاب به شدن دچار و عقوبت اساسی شرط حجت، تماما ،(15 /اسراء) «رَسُوًلا نَبْعَثَ  حتّی مُعَذِّبِینَ

 که دارند اشاره امر این به که است آیاتی باب در کرد، اشاره بدان باید که دیگری تعیین شده است. نکته

 اجتماعی و فردی وظیفه به که را واقعی مؤمنان استیصالی، هایعذاب در دارد اقتضا متعال خداوند عدالت

 تصریح کریم قرآن در ،عمومی سنت یک صورتبه کلی،طوربه. دهد نجات اند،کرده عمل خوبی به خود

 سنت مقابل در است سنتی این و یابند،می نجات هاعذاب این از و شوندمی یاری مؤمنان که است شده

 أَْجرَمُوا الَّذِینَ مِنَ  فَانَْتقَمْنَا بِالْبَیَِّناتِ فَجَاءُوهُمْ قَوِْمِهمْ إِلَی رُسًُلا قَبِْلکَ مِنْ أَرْسَلَْنا وَلَقَدْ» آیة در کهچنان استیصال،

 مؤمنین برای که است آمده آیه این تفسیر در. است شده اشاره آن به( 47/روم) «الْمُؤْمِِنینَ نَْصرُ عََلیْنَا حَقًّا وَکَانَ

 از او یاری هایمصداق از یکی. کند شانیاری آخرت و دنیا در کهاین آن و هست پروردگارشان بر حقی

کنی سخن از ریشه ،چنین(. هم199-200: 16 ج ،1398طباطبائی، ) بگیرد انتقام نمجرما از که است این ایشان

ألَم یَرَْوا کَم أهلَکنا مِن »رود، از جمله: و براندازی و نابودی اقوام و جوامع گناهکار و ستمگر گذشته می

م فِی األرض ما لَم نُمَکِّن لَکُم وَ أرسَلنا السَّماءَ عَلَیهِم ِمدراراً و... أنشأنا ِمن بَعدِهِم قَرناً قَبلِهِم مِن َقرنٍ مَکَّنا هُ

شدن هر یک از ، داستان دچار(13یونس/ و  54نفال/ ا ،4اعراف/ ) و در بسیاری از آیات( 6 انعام/) «آخرینَ

داستان قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، مانند  دشواقوام و جوامع سابق به عذاب استیصال، جداگانه ذکر می
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غالباً سبب  غیره که قوم لوط، قوم شعیب، فرعونیان اصحاب سبت، اصحاب رس، قوم تبع، اصحاب فیل و

 (.1385، بهارلویی) است و غیره، بوده اموری از قبیل کفر، شرک، ظلم ،هالکت آنان

خداوند سرپرست مؤمنان های که مطابق با سنت آیدمقید الهی، چنین بر میهای سنتاز بررسی اجمالی 

ای سلطه ،ها که به فرمان خداوند باشندشیطان بر آن(، 257بقره/ ) «اللّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنُوا...»، و خداترسان است

فَلَمّا » ،ضاللت زیادت (،42حجر/ ) «إنَّ عِبادِی لَیس لَکَ عَلَیهِم سِلطانٌ إالّ مَنِ اتَّبََعکَ مِنَ الغاوِین»، ندارد

وَ الَّذین کَذَّبوا »، سنت امالء و استدراج(، 5صف/ ) «زاعُّوا أزاغَ اللّهُ ُقلُوبَهُم وَ اللّهُ ال یهدِی القَوم الفاسِقینَ

، ابتال به مصائب(، 182و  183اعراف/ )« بِأیاتِنا سَنَستَدرَُجهُم مِن حَیثُ ال یَعلَمُون وَ اُملِی لَهُم إنَّ کَیدی َمتینٌ

للّهَ ال یُخِلُف وَ ال َیزالُ الَّذینَ کَفروا تُصیبُهُم بِما صَنَعُوا قاِرَعةٌ أو تَُحلُّ َقریباً ِمن دارِهِم حَتّی َیأتی وَعدُ اللّهِ اِنَّ ا»

ا فََحقَّ عَلَیها وَ اِذا اَرَدنا أن نُهِلکَ َقریًَة َامَرنا مُتَرفیها َففَسَقوا فِیه»، تسلط مجرمان و مترفان(، 31رعد/ ) «المیعادَ

ال ینال »، عدم لیاقت ظالمین برای رهبری انسان ها از طرف خداوند(، 16اسراء/ )« القَوُل َفدَمَّرناها َتدمیراً

ألَم یَرَوْا کَم أهلَکنا مِن قَبلِهِم مِن َقرنٍ مَکَّنا ُهم فِی األرض »، سنت استیصال( و 124بقره/ ) «عَهدِی الّظالِمینَ

(؛ سرنگونی داعش 6 انعام/) «لَکُم وَ أرسَلنا السَّماءَ عَلَیهِم ِمدراراً و... أنشأنا مِن بَعدِهِم قَرناً آخرینَ ما لَم نُمَکِّن

ها متوقف بر مقدماتی است که فراهم ساختن آن مقدمات در اختیار هایی هستند که تحقق آنسنتو امثالهم 

، جمهوری اسالمی ایران معنایی قدرت ای،خامنه اهللآیت حضرت اسالم الشأن عظیم رهبری قائد .انسان است

های نمونه سلیمانی و همرزمانش، قاسم سپهبد اسالم رشید چون سردار مجاهدانی نستوه اراده قدرت و

 باشد.های الهی میبارزی از تحقق وعده

 

 رهبر معظم انقالب اسالمیدر بیانات  های مؤکد نصرت الهی در قرآنوعدهتاویل _6

 1390م انقالب اسالمی در نخستین اجالس بیداری اسالمی که در اواخر شهریور ماه سال رهبر معظ

ایران به  های پیروزی ملتهایی که به کشورهای منطقه کردند، انتقال تجربهبرگزار شد از اولین توصیه

مورد « رت الهیوعده نص»ها، اتکا بر آن تجربه کشورهای منطقه در مقابل قدرتمندان جهان بود که از جمله

هایی که در فرمایشات رهبر معظم انقالب درباره بیداری اسالمی آمده است از این نکته .تأکید قرار گرفت

های رهبری از مسائل جامعه و تاری ، مبتنی بر آیات قرآنی است و بر پایه حیث قابل توجه است که تحلیل

لین سخن آن است که با توکل به خداوند و اعتماد او .های نصرت مؤمنین در قرآن بنا نهاده شده استوعده

کارگیری خرد و عزم و شجاعت، ( و به40 /)حج« های مؤکد نصرت الهی در قرآنوعده»و حسن ظن به 
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المللی بیداری ها عبور کرد. )بیانات در اجالس بیناین موانع فائق آمد و پیروزمندانه از آن توان بر همهمی

 الَّذِینَ أُْخرِجُوا مِنْ دَِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُوُلوا رَبَُّنا اللَّهُ وَلَوَْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ »(. 90شهریورماه  26اسالمی، 

ُصرَنَّ اللَّهُ َمنْ یَنْصُرُهُ ِإنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صََوامُِع وَبِیَعٌ وَ صَلََواٌت وَ مَسَاِجدُ ُیذَْکرُ فِیهَا اسْمُ اللَِّه کَثِیًرا وَلَیَنْ

که ها گناهى نداشتند[ جز اینشان بیرون رانده شدند ]آنهایهمان کسانى که بناحق از خانه« »اللَّهَ لَقَِویٌّ َعزِیزٌ

ها و کلیساها کرد صومعهگفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمیمى

شد و قطعاً خدا به کسى که شود سخت ویران مىها بسیار برده مىا و مساجدى که نام خدا در آنهو کنیسه

با  (، لذا،40حج/ ) «ناپذیر استدهد چرا که خدا سخت نیرومند شکستکند یارى مى]دین[ او را یارى مى

پیروزی  ،عبارت دیگرشود. بهها میهای الهی هم شامل حال آنها، سنتشدن حرکت بیداری مسلمانشروع

که خداوند متعال در حکم اینها بههای الهی است. این وعدهحرکت بیداری اسالمی، همان تحقق وعده

امروز دنیای » .کندگونه تردیدی خطوط آینده مؤمنان را ترسیم میهایش توانا است بدون هیچاجرای وعده

دنیا  کلفت عالم که همهبزرگ و مستکبران گردن کند. دشمناناسالم افق روشنی در مقابل خود مشاهده می

های مسلمان احساس ناتوانی های مسلمان و بیداری ملتها هست، امروز در مقابل خیزش امتدر اختیار آن

ولینصرنّ اللَّه من ینصره »الهی است که فرمود:  وعده دهندهها بسته است و این نشانکنند؛ راه بر روی آنمی

ونرید ان نمنّ علی اّلذین استضعفوا فی األرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم »و فرمود: « ویّ عزیزانّ اللَّه لق

شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[  و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرودست«. »الوارثین

و خدا بر «.»و اللَّه غالب علی أمره»و فرمود: « الهی است. گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ کنیم، اینها وعده

تدریج خود را نشان ها بهبرکت بیداری و حرکت مسلمانهای الهی به، این وعده«کار خویش چیره است

کنند، بینی میرهبر بزرگوار انقالب، پایان عمر ر یم اشغال گر قدس را شجاعانه پیشامروز، اگر «. دهدمی

 .گرددهای الهی برمیسنت یک وجه مهم آن به حاکمیت بال منازع
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 گیرینتیجه

اما  ،کاری و تقصیر در صیانت از آن، یک واقعیت استسازی اسالم یا کمهرچند تحریف و ناخالص

-خدای متعال همواره از دین بر حق خود حراست کرده و خواهد کرد. در همین دوران ما، چه کسی می

های الحادی اعم از ر شرایطی که به ظاهر ایدئولو یبینی کند. دتوانست وقوع انقالب اسالمی را پیش

ونیسم و لیبرالیسم و غیره عالم را قبضه کرده بودند، و جهان اسالم گرفتار ارتجاع عمیق بود، انقالب مک

های اخیر، نباید نقش داعش را در اسالمی به پیروزی رسید و آینده جهان را دگرگون کرد. در همین سال

انقالبی نادیده گرفت اما همه با تعجب دیدند که چگونه طومار داعش از سوی انقالب انهدام جریان اسالم 

های غرب اضافه گردید. واقعیت این است که حق اسالمی پیچیده شد و یک رسوایی دیگر به رسوایی

های تواند تا ابد پنهان بماند، و اراده الهی مقتضی این است که انسان و جامعه انسانی با دریدن پردهنمی

چون  .های عالم دست پیدا خواهد کردبردن دستگاه جهل گستری، به حقایق و واقعیتسانسور و از بین

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنا لِعِبادَِنا الْمُْرسَلِینَ ِإنَّهُمْ َلهُمُ » ،سنت الهى در این جهان بر پیروزى نهایى حق بر باطل است

عَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  َ و»،  55در سوره نور آیه چنین، (. هم173)صافات/ « َلهُمُ الْغاِلبُونَ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنا

ی نَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِ مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّاِلحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَْرضِ کَمَا اسَْتخَْلفَ الَّذِینَ مِنْ قَْبلِهِمْ وَ لَیُمَکِّ

ها وعده و نوید کسانى که به آن« ارْتَضى َلهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال یُْشرِکُونَ بِی شَیْئاً

در این آیه پیروزى  ،دیگرعبارتمؤمنان شایسته کارند. به ،پیروزى نهایى و خالفت و وراثت زمین داده شده

رسیده و حقیقت دریافته و راست کردار اعالم شده است و آنچه در این پیروزى نوید داده  انسانِ به ایمان

استقرار دین  ،هاى پیشین و دیگرشده یکى استخالف است یعنى تصاحب قدرت و کوتاه کردن دست قدرت

حبت، هاى اخالقى و اجتماعى اسالم از عدل، عفاف، تقوا، شجاعت، ایثار، میعنى تحقق یافتن همه ارزش

 128در سوره اعراف آیه  .نفى هرگونه شرک در عبادت یا طاعت ،عبادت، اخالص، تزکیه نفس و غیره، سوم

قالَ مُوسى لِقَوِْمهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ َو اصِْبرُوا إِنَّ الْأَْرضَ ِللَّهِ یُورُِثها مَنْ یَشاءُ مِْن عِبادِهِ وَ » نیز چنین آمده است:

در چنین . همیعنى سنت الهى این است که در نهایت امر، متقیان وارث زمین خواهند بود، «تَّقِینَالْعاقِبَُة لِلْمُ

آیات  «.وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَْرضَ َیرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» فرماید:مى 105سوره انبیاء آیه 

دهد که سنت الهى جارى در تاری  بر پیروزى گروه ایمانى، گروه مؤمن نشان مى زیاد دیگرى در این زمینه

ایمان پیروز است، عمل صالح پیروز است، تقوا پیروز است، چون  ،و عامل به عمل صالح است. در حقیقت

بر خالف هر تمدنی که  بنابراین، شان پیروز بگردانیم.عمل ایمان و خاطره ب ها راسنت ما بر این است که این
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فطرت الهی و بر خالف نظام احسن خلقت حرکت کند، هر قدر هم که قدرتمند باشد، منهدم خواهد شد. 

امروز هم این واقعه قابل تکرار  د،عذاب الهی قوم لوط و قوم ثمود و غیره را از صحنه عالم محو کر اگر

های ت و خیلی از مناسبات و نظمهای بزرگی روبروسبینیم در آینده با دگرگونیجهانی که امروز می است.

هر میزان جامعه . با این وصف، تغییر خواهد کرد به یقینجهانی که از نظر بعضی غیرقابل تغییر است، 

تری روبرو خواهد شد اما همین ابتالئات سخت است رود، با امتحانات و ابتالئات سختاسالمی جلوتر می

(، عجبال دارد. همه باید بدانیم، مجاهدت در رکاب امام زمان )دنتری را بهتر و مستحکمهای عظیمکه رویش

ها و های بزرگ در طول تاری  و در مواجهه با آزمایششود و این انسانهای بزرگ میشامل حال انسان

تر و رود، هم با امتحانات بزرگشوند و لذا جریان حق، هر میزان جلوتر میابتالئات سخت متولد می

خورد. هر چه از عمر انقالب بیشتر های بیشتری در بطن آن رقم میشود، و هم رویشمی دشوارتری روبرو

زا؛ بنابراین، های برونزا و چه فتنههای درونتری در انتظار ماست؛ چه فتنهتر و پیچیدههای بزرگشود، فتنهمی

  د.ها در بین نیروهای انقالبی ایجاد شوباید آمادگی برای مواجهه با این فتنه
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 .http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=120614به نشانی الکترونیکی: 

 مذهبی سخنرانی پایگاه اسراء. سوره تفسیر قرآن تفسیر از هاییدرس (.1391محسن ) قرائتی، -19

به نشانی الکترونیکی:  ،صداایران

http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=132464. 

 قرآن. از هایىدرس فرهنگى مرکز :تهران نور. تفسیر (.1383محسن ) قرائتی، -20

امیرکبیر  انتشارات تهران: موسسه قرآن. دیدگاه از تاری  و (. جامعه1391یزدی، محمدتقی )باحمص -21

 الملل(.بین نشر و چاپ )شرکت

 السالم. علیهم بیت اهل والیت موضوع در بقره سوره 185 آیه تفسیر (.1392مصطفوی، حسن ) -22

کی: ، به نشانی الکترونی23/11/1392انتشار  تاری  ،فقه خارج درس

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/mostafavi/feqh/92/921123. 
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؛ 18:12، 25/05/1396تاری  انتشار  ،کیهان جامعه. بر حاکم الهی هایسنت (.1396مقصودلو، محسن ) -23

 .http://kayhan.ir/fa/news/111531به نشانی الکترونیکی: 

 قرآن درباره ایتازه بررسی و تفسیر: نمونه تفسیر (.1395شیرازی، ناصر و آشتیانی، محمدرضا )مکارم -24

 اسالمی الکتاب دار روز. قم:  مسائل و هامکتب ها،پرسش ها،خواست نیازها، گرفتننظردر با مجید

 .(االسالمیه)

 پژوهشنامه. المیزان تفسیر در آن کاربرد و تأویل شناسیمفهوم(. 1397) محسن دلیر، و رضاسید مؤدب، -25

 .32-54 ،(1)1 آنی،قر تأویالت

 جامعه اسالمى انتشارات دفتر المیزان. قم:  تفسیر ترجمه (.1374باقر ) محمد سید همدانى، موسوى -26

 قم. علمیه حوزه مدرسین

 اصفهان: ندای اصفهان.. قرآن دیدگاه از ها سنت(. 1385) مسیح، مهاجری -27

 های سنت بر حاکم اصول و رآن(. ق1393السادات )میرفخرالدین، زینب فاطمه و بیمیرفخرالدین، بی -28

، به 20/07/1393تاری  انتشار  ،کشور سراسر خواهران علمیه هایحوزه پژوهش معاونت پایگاه الهی.

 ./12358http://pooyesh.whc.ir/article/viewنشانی الکترونیکی: 

http://pooyesh.whc.ir/article/view/12358

