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  ق و اسباب تحقّق آن از منظر وحیيمفهوم شناسی سنّت توف

1نيكو ديالمه

  

  

  چكيده 

به طبيعت و قوانين ، ها ها و واقعيت پديده ةشده و قابل كشف دربارنظم يا الگوهاي ثابت از پيش تعيين 
هاي اجتماعي يا سنّت، تواند آنچه در اصطالح انديشمندان مسلمانتجربي محض اختصاص ندارد؛ بلكه مي

د آنها را به خو» سنة اهللا«ها كه حق تعالي با تعبير اين سنّت، گيردهاي تاريخي نام گرفته را نيز در بر سنّت
. هاست بيانگر فعل هميشگي و پيوستة الهي در برخورد با افراد و امت، )23/ فتحو  43/ فاطر(نسبت داده 

ها مشمول عنايت و مراقبت ويژة الهي برخي انسان، يكي از اين قوانين است كه به واسطه آن سنّت توفيق
چگونگي  اله حاضر بر آن است تامق. گيرند گرديده و در جايگاه دستيابي به اسباب و وسايل خير قرار مي

عاطفي و رفتاري ، حيطه شناختي: يعني، جريان تأثيرگذاري اين سنّت را در سه ساحت اساسي وجود انسان
تبيين . شرايط سخت نشان دهد الهامات قلبي و توانمندي عمل به خير در، زيادتي معرفت، را از طريق

، توجه به معيار رضايتمندي، الش و مجاهده در راه حقت، ضوابط تحقّق اين قانون در آيات الهي از جمله
دستاورد ديگر ، دعا و طلب توفيق از خداوند، انابه و استغفار از قصورها، اهداف استقامت و ثبات قدم در

تها به خير و سعادت از ديدگاه بيانگر عوامل دستيابي افراد و ام، امري كه در جاي خود، اين نوشتار است
  .رود ميقرآن به شمار 

   .رفتار، عواطف، شناخت، انسان، اختيار، توفيق، هدايت، سنّت الهي :يكليد ناگواژ
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مهمقد  

دي در قرآن آيات متعد. كنيمما در جهاني هدفمند و قانونمند زندگي مي، از منظر وحي 
ما خلَقْناهما إِلَّا  ما لَاعبِنيوما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينه﴿ :كريم به اين مهم اشاره دارد

اين موضوع از تقابل واژه حق با لعب  )39- 38/ دخان( 1﴾بِالْحق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
آن است كه اين فعل طبق هدف صحيحي انجام گرفته و ، كه مقصود از حق شود استنباط مي

لكه هدف آن نيز شايسته و متناسب با مقام الهي ب ؛هدف نيست خلقت جهان نه تنها پوچ و بي
، 1368، مصباح يزدي(. چرا كه فعل حق عملي است كه با مقام فاعل تناسب داشته باشد، است
، متناسب با فاعل، اين عالم نيز ةهدف برگزيد و خداوند تبارك و تعالي حق است )165ص

  .حق و داراي كمال است

 .و قانونمند است ممنظّجهاني ، جهان هستيكه هد دآيات الهي نشان مي، از طرف ديگر

عاد كَالْعرجون  يوالْقَمر قَدرناه منازِلَ حت والشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ﴿
٢﴾ا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَلَا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَ الْقَدميِ

، يس( 
، دهند خورشيد و ماه بر اساس قوانين حاكم بر خود به گردش خويش ادامه مي) 38-40

 .ها با يكديگر تالقي كرده و يا آثار مخصوص خود را خنثي كنند گذارند تا آنقوانيني كه نمي

قرآن ناظر به همين قانونمندي جهان شريفة آن در بسياري از آيات ات كاربرد واژه قدر و مشتقّ
  :خلقت است

  )21/ حجر( 3﴾وإِن من شيٍء إِالَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ﴿

  )2/ فرقان( 4﴾ه تقْديراوخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدر ...الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ﴿

                                                           

 بيشتر ليكن امي نيافريده حق به جز را اآ .امي نيافريده يباز به است دو آن ميان كه را آنچه و زمني و ها آمسان و. ١

  .دانند منى مردم

 امي كرده معني مرتهلاىي ماه يبرا و است اين دانا عزيز آن تقدير است روان خود ويژه قرارگاه] يسو[ به خورشيد و .٢

 هر و جويد يپيش روز بر شب نه و رسد ماه به كه سزد را خورشيد نه .برگردد خرما خوشه خشك شاخه چون تا

  .شناورند خود مسري در كدام

  .فرستيم يمن فرو معني يا اندازه به جز را آن ما و ماست نزد آن يها گنجينه آنكه مگر نيست چيز هيچ و ٣.

 بوده آن درخور كه گونه بدان و آفريده را ييچيز هر و ... اوست آن از زمني و ها آمسان فرمانرواىي كه كس مهان. ٤

  .است كرده يگري اندازه
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بلكه  ؛ناشي از كمبود و نقصان نيست، معين ةنزول باران از آسمان به انداز، نمونهه عنوان ب
برخي فيزيكدانان است اين امر سبب گرديده . ناشي از نظم و قوانين حاكم بر عالم هستي است

هاي علمي مرهون  كاوش امري كه تمام، معاصر از آن به منطقي بودن جهان هستي تعبير كنند
كه ناچيزترين شعاع عقل و منطق بر جهان   براي اين«: گويدشتين مينآلبرت ا كهچنان، آن است

بدون شك در مرداني ، اين ايمان .... ايمان به منطقي بودن ساختمان جهان الزم است، بتابد
  ).شتينننامه ايبه نقل از زندگ 81ص، 1373، نصري( ».مانند كپلر و نيوتن وجود داشته است

قرآن كريم انسان را به تالش علمي و سير در طبيعت به جهت كشف قوانين ، بر اين اساس
ه نكته قابل توج .ي و معنوي قائل شودكند تا از اين طريق به انتفاع ماد حاكم بر آن دعوت مي

لم طبيعت محدود به عا، نظم و الگوهاي ثابت از پيش تعيين شده، آن است كه از ديدگاه قرآن
بلكه اجتماع انساني نيز داراي ضوابط و قوانيني است كه آيات وحي ازآن به عنوان  ؛نيست

م آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِ يولَو أَنَّ أَهلَ الْقُر﴿در آيه شريفه ، به طور مثال .كندياد مي» سنة اهللا«
اء ومالس نم كَاترالْاَبلَكضِ وونَركِْسبواْ يا كَانم بِماهذْنواْ فَأَختالزمي ثابت ) 96/ اعراف( ﴾ن كَذَّب

ها به دين الهي و جاري شدن بركات آسماني و زميني بر آنان وجود تو فراگير بين گرايش ملّ
واْ فيها فَحق علَيها الْقَولُ وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُ﴿ة همچنين از آي .دارد

يك جامعه و نابودي  هشود كه بين تبهكاري افراد مرفّ استفاده مي) 16/ اسراء( ﴾فَدمرناها تدمريا
  .آن جامعه پيوندي ثابت برقرار است

 مدل، خاص دارد آن تأكيد ها كه قرآن بر ت و تغييرناپذيري اين قوانين در همه زمانقطعي 
امري كه در ، سازد بيني آن در آينده ممكن مي سازي رفتار انساني را براي كنترل و پيش

ها كه علي رغم  سنّتيكي از اين  .شناسانه بايد فراديد پژوهشگران قرار گيرد جستارهاي جامعه
توفيق به مفهوم سوق دادن اسباب و  سنّت، آيد همواره مغفول واقع شده اهميت آن به نظر مي

  . ايمان براي دستيابي به اهداف حق است هاي با خير به سمت انسان وسايل

نسبت به ، اثرگذاري اين قانون الهي ةمحدودآن است كه  مسأله مورد بحث در اين پژوهش
 ها ق اين قانون در حيات انسانضوابط تحقّتا كجاست و ي مختلف وجودي انسان ها ساحت

  چيست؟
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  معنا شناسي واژه سنّت .1

 اصطالح ت در لغت وسنّ. 1ـ1

حسنه يا ، تواند خوب يا بد سيره و عادت است كه مي، سنّت در لغت عرب به معناي روش
چنانچه در حديث نبوي نيز آمده ) ماده سنن، 225، ص13، ج1414، ابن منظور( سيئه باشد

براي ، كسي كه رسم و طريقي در اسالم بگذارد كه پس از مرگش هم به آن عمل شود«: است
از پاداش عامالن چيزي كم  هكبدون آن، پاداشي به مانند پاداش عمل كننده بنويسند گزار تسنّ

گناه آن بر او نيز نوشته شود بدون آنكه از ، سنّت زشتي را پايه گذارد و كسي كه رسم و. شود
 )705ص، 2ج، 1374، مسلم(» .كنندگان كم شود بار گناه عمل

ثان در اصطالح محد، به طور مثال .كار رفته استسنّت در اصطالح در معاني مختلفي به 
با حديث مترادف بوده و بر همان قول و فعل و تقرير معصوم و نيز صفات وي قابل اطالق 

اما در . اين معنا مورد قبول علماي اصول فقه نيز هست) 16ص، 1401، الخطيب. (است
اي در  شود كه ريشه ي اطالق مياصطالح فقها سنّت گاه در برابر بدعت به كار رفته و بر امور

. شود ي اطالق ميامور مستحب دين داشته باشد و گاهي در برابر فريضه به كار رفته و بر

  )12ص، 1369، غفاري(

 سنّت در لسان قرآن .1ـ2

شده است و به مفهوم آن بخش از تدبير و نسبت داده  حق تعالي بهسنّت در قرآن كريم 
به تعبير مرحوم . قابل تغيير و دگرگوني است مرار داشته و غيرسازماندهي خداوند است كه است

شود؛ زيرا سنّت روش سنّت خدا و پيامبر گفته نمي، فعلي كه يك يا دو بار انجام گيرد، طبرسي
  )179ص، 20ج، 1360، طبرسي. (مستمر و جاريه است

برخورد با  فعل هميشگي و پيوسته خداوند تبارك و تعالي در«به عبارت ديگر سنّت اهللا 
توان از آن به عنوان قوانين الهي حاكم بر اجتماع ياد كردكه مي» ها استتآدميان و ام .

. اندهاي تاريخي نيز ناميدههاي اجتماعي يا سنّتانديشمندان اسالمي آن را سنّت، رو ازاين

ل به شكـ بار در قرآن كريم  هفدهاين واژه ) 425ص، 1379، مصباح/ 161ص، 1369، صدر(
مندي معامله پروردگار ن ضابطهگرچه برخي آياتي كه متضم، به كار رفته است ـ مفرد و جمع

محدود به اين عدد نبوده و آيات بسياري از اين قانونمندي بدون ، ها استو فعل الهي با انسان



  

       

  

  97   مفهوم شناسي سنّت توفيق و اسباب تحقّق آن از منظر وحي                                                    

يك مغيرا نعمةً ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم ﴿ از جمله آية شريفه. اندكاربرد مستقيم واژه سنّت سخن گفته
١﴾يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِم وأَنَّ اللّه سميع عليم يقَومٍ حت يأَنعمها علَ

  )53/ انفال( 

2قرآن كريم به عنوان يك اعجاز علمي
از  شناسانه خود انسان شناسانه و هاي جامعه در تحليل 

، امهال، ابتالء، ضاللت، از اين قوانين از جمله هدايت بسياري ةاين قوانين پرده برداشته و گستر
گاهي آيات . را آشكار ساخته است... توفيق و ، استبدال، تزكيه، مكر، تعميم، مداوله، استدراج

يرِيد ﴿مانند آيه شريفه ، دهدهايي خبر ميسنّتي از وجود چنين الهي به عنوان يك سخن كلّ
هيو لَكُم نيبيل اللّهيمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو كُملن قَبم ينالَّذ ننس كُميو  )26/ نساء( 3﴾د

استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولَا يحيق ﴿كند مانند آيه شريفه گاهي مصاديق آن را ذكر مي
 هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْر43/ فاطر( 4﴾...الْم( ها سنّتر در اين و گاهي نيز از طريق دعوت به تدب ،

أَفَلَم يِسريوا في ﴿شريفه  ةآي نظير، نمايد مخاطب را نسبت به آگاهي از آن تحريك و ترغيب مي
٥﴾افرِين أَمثَالُهاالْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَيهِم وللْكَ

  ) 10/ محمد( 

 هاي اجتماعي در قرآنويژگي سنّت .2

هاي سنّتتوان به چند ويژگي عمده در مورد از البالي عبارات و مفاهيم قرآني مي
  :اجتماعي دست يافت كه عبارتند از

                                                           

 در را آنچه آنان آنكه مگر دهد يمن تغيري داشته ارزاىن يقوم بر كه را نعمىت خداوند كه است سبب بدان] كيفر[ اين. ١

  .داناست يشنوا خدا و دهند تغيري دارند دل

ط نگارنده آن است که مهانگونه که برخی دانشمندان علوم ن خصوص توسي اعجاز علمی در اريسبب کاربرد تعب. ٢
ضرورت دارد ، اندفا کردهيی را امعت نقش مهيبرداری از اعجاز علمی قرآن در ساحت عامل طب عی در پردهيطب
های اجتماعی  پرده برداشته و ضوابط آن را ات اهلی از سنتيم آيدر مفاه دقّتز با يران اسالمی نشمندان و متفکّياند

ن يهای جهان مشول در اهيابی به  نظرياين امر در کشف مبانی برخی علوم انسانی و دست، بدون شک. آشكار سازند
  .ر خواهد بودگذاريتأث طهيح

 مشا بر و بنماياند مشا به اند بوده مشا از پيش كه را كساىن] رسم و[ راه و دهد توضيح مشا يبرا خواهد يم خدا .٣

  .است حكيم يدانا خدا و ببخشايد

  . ... صاحبش را نگريد] دامن[زمني و نرينگ زشت بود و نرينگ زشت جز ] يرو[در  ياين كارشان فقط گردنكش. ٤

 كرد زبرشان و زير خدا  .است اجناميده كجا به بودند آا از پيش كه كساىن فرجام ببينند تا اند نگشته زمني رد مگر ٥.

  .است] پيش در كيفرها مهني[ نظاير را كافران و
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بت آن را به خداوند نس، قرآن كريم هرگاه از اين قوانين ياد كرده است :الهي بودن .2-1
خداوند و حكمت و تدبير  ةها ناشي از ارادسنّته كند كه اين قوانين و داده تا انسان را متوج

مندي از اين قوانين به مفهوم جدا شدن و فاصله لذا بهره ؛حق تعالي در جهان هستي است
ت في عباده سنت اللَّه الَّتي قَد خلَ... ﴿ شريفه ةاز جمله آي. گرفتن از مبدأ فاعلي نخواهد بود

١﴾وخِسر هنالك الْكَافرونَ
   )85/ غافر( 

تعبير عدم ، گونه تغيير و تبديلي در آنها راه نداردقوانين اجتماعي ثابتند و هيچ :ثبات .2-2
تغييرپذيري جزئيات و ناظر به ثبات اصل قانون و عدم تحويل ناظر به ، تبديل در آيات شريفه

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت الْأَولني ﴿: فاطر به اين مهم اشاره دارد 43شريفه  آيه. مشمولين آن است
تبديل سنت خدا به اين است كه عذاب  2﴾فَلَن تجِد لسنت اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلًا

است كه عذاب فالن خدا را بردارند و جايش عافيت بگذارند و تحويل سنت عبارت از اين 
، 17، ج1374طباطبايي، . (قوم را كه مستحق آن مي باشند به سوي قومي ديگر برگردانند

  )83ص

ناظر به اين است ، در برخي آيات شريفه »خلوا«و  »خلت«تعابير  :استمرار و تداوم .2-3

 خلَوا الَّذين في اللَّه سنةَ﴿: تاريخ جريان داشته و خواهد داشت كه قوانين الهي همواره در طول

نلُ مقَب و لَن جِدت ةنسل يالً اللَّهدب62/ احزاب( 3﴾ت( 

، هاي الهي فراگير بوده و هيچ فرد يا گروهي از آن مستثني نيستندسنّت :عموميت .2-4 
، صدر. (كندها جدا ميها و فرضيهاي كه يك قانون علمي را از ديگر معادلهزهترين ممياين مهم

از طرفي در انسان مسلمان احساسي آگاهانه نسبت به مسير حوادث تاريخي ) 110ص، 1369
گردد و از طرف ديگر هر گونه طمع و احساسي كه تبديل به يك بينش مي، كندايجاد مي

انديشه از ناحيه هر فرد يا جامعه را مبني بر اينكه از اين قوانين مستثني شوند نفي و انكار 
  )214/ بقره( ٤﴾أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ و لَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم﴿ :كند مي

                                                           

  .شدند زيان كار كافران آجنا و شده اجرا بندگانش ميان در مهواره كه است خداوند سنت اين...  ١.

  .يافت يخنواه دگرگوىن خدا  سنت يبرا هرگز و برند يم انتظار را پيشينيان] شوم  سرنوشت و[ سنت جز آيا پس .٢

  .يافت يخنواه تغيري گونه هيچ ياهل سنت يبرا و، است پيشني اقوام در خداوند سنت اين .٣

 !مهچون حوادث گذشتگان به مشا برسد؟ يآنكه حوادث ىب، شويد يآيا گمان كرديد داخل شت م . ٤
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 ها و رابطه آن با فعل اختياري انسانانواع سنّت .3 

اند ي الهي به دو دسته قابل تقسيمها سنّتدهد كه  ميل در آيات شريفه نشان تأم:  

ق بوده و عملكرد آدميان در تحقّ رينش و زندگي انسانهايي كه از جمله مباني آفسنّت، لاو
ها ق آنها مسبوق به فعل يا انتخاب انسانقوانيني كه تحقّ، گونه دخالت يا تأثيري نداردآنها هيچ

 سنّتهدايت يا  سنّتمانند ، اندهاي مطلق ناميدهسنّتبرخي آنها را ، از اين جهت، نيست
  .ابتالء

ق يافته و حق رفتار و سلوك مردم تحقّ ةهايي كه بنا به عملكرد افراد يا نحوسنّت، مدو
مشروط و ، هاسنّتاين  .حركت آنان روا داشته است ةتعالي آن را به عنوان جزاي عمل و نتيج

استبدال در آيه  سنّتمانند ، ها معلول فعل و انتخاب آدمي استد بوده و جريان يافتن آنمقي
  ) 38/ محمد( 1﴾ه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراء وإِن تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُمواللَّ﴿

مرهون ، )استبدال(كه فعليت يافتن قانون جايگزيني  اين داللت دارد شريفه بر ةآياين 
  .از اين سنخ استاستدراج و توفيق ، مكر يها سنّت. ت استط امگرداني از حق توسروي

هاي الهي و حاكميت آن بر زندگي سنّتجريان  بيانگر اين حقيقت است كه، اين امر 
هاست كه در مسير اعمال ارادي انسان ةبلكه نتيج، نه تنها با اختيار انسان مغايرت ندارد، انسان

، تك افرادين معنا نه فقط در مورد تكيابد و اها به عنوان آثار نيك و بد نمود ميسنّتهمين 
يك سلسله مواضع ، به عبارت ديگر .بلكه نسبت به جوامع هم صادق و جاري خواهد بود

گر است و اين مواضع بر اراده و تصميم او جلوه، مثبت براي انسان وجود دارد كه در آزادي
هاي مناسب ورد و معلولآنتايج الزم خود را به بار مي، مبناي روابط سنن و قوانين تاريخي

  )123ص، 1369، صدر(. خود را به دنبال دارد

بلكه  ؛كندنه تنها اختيار انسان را نفي نمي، ت سنن الهي بر اجتماع انسانيحاكمي، بنابراين
زيرا ، دهدهاي صحيح قرار مياو را در معرض انتخاب، آگاهي انسان از وجود چنين ضوابطي

و اين آدمي است كه با انتخاب ، هاي انساني روشن استخي انتخابنتايج بر، مطابق اين قوانين
گزيند كه مشمول كداميك از اين قوانين گردد؟ قرآن كريم صراحتاً بدين نكته اشاره برمي، خود

اجتماعي موضع اساسي و جايگاه تعيين  -دارد كه اراده و اختيار انسان نسبت به قوانين الهي

                                                           

 مانند كه داد خواهد مشا از غري يمردم به را مشا يجا] خدا[ برتابيد يرو اگر و نيازمنديد مشا و است نياز ىب خدا .1

  .بود خنواهند مشا
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وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَانواْ ﴿شريفه  ةآيدر ب تعبير كس. كننده و اصلي دارد
  .ناظر به عمل اختياري انسان است) 127/ انعام( 1﴾يكِْسبونَ

 هاي الهي در حيات انسانتأثير شناخت سنّت .4

بخش ها با هدف قرآن كه كتاب هدايت و نجاتهاي حاكم بر زندگي انسانسنّتذكر 
چرا كه اين قوانين ، ها به سوي نور است پيوندي استوار و تنگاتنگ داردها از ظلمتسانان

، 1369، صدر(. ندباش مي سازي عملي جامعه و فرد تأثيرگذارمستقيماً در تغيير و دگرگون
هاي طرح اين قوانين در كتاب الهي نشانگر ابعاد مهمي از اين آثار در تأملي در شيوه )82ص

  :ترين آن اشاره خواهيم كرداست كه در ذيل به مهم حيات انسان

 تعميق باور توحيدي  .1ـ4

عالم هستي  در ف حكيمانه اوتصرّ هاي الهي از بارزترين مظاهر اثبات وجود خدا وسنّت
زند در واقع  مي دست به انتخاب، ا تحت اشراف قوانين الهيام، اختيار خود انساني كه با. است

از  .است اين همان حقيقت توحيد گردد و ب االسباب ميه مسباب متوجهمواره نگاهش از اسب
الهي با بندگان است و شناخت فعل  ةچگونگي فعل خدا و معامل به ها ناظرسنّت، طرف ديگر

ها سنّتبه ميزاني كه افراد از  ،لذا .رود جزئي از شناخت توحيد به شمار مي، )صفات فعل(الهي 
سودمندترين معارف ذكر شده  اساس دين و 2ه در برخي رواياتك اهللات معرف، آگاهي يابند

تعميق و تقويت باور توحيدي يكي از ، از اين جهت. يابددر سطح جامعه رشد مي، است
 .ي الهي استها سنّتد آگاهي بر يترين فوا مهم

 تقويت باور قانونمندي جهان .2ـ4

ي ها حتّلولي بر تمام پديدهت و معبدون حساب نبوده و نظام علّ جهانر دهيچ رويدادي 
خبر مانده ها بيها از كم و كيف اين حسابوقايع اجتماعي حاكم و نافذ است و اگر انسان

ها سنّتذكر . مربوط به معلومات محدود خود آنها و روزنه تنگ ديدشان به عالم است، باشند
ونمندي زندگي هايي است تا مخاطبان به قانبه منظور هشدار و رهنمود، در آيات قرآن

                                                           

  .كنندكسب مي كه چهبه واسطه آن، گردانيم يديگر م ياز ستمكاران را سرپرست برخ ياين گونه برخ. ١

  )۳۲ص ،۱ج البالغه، خ( »أَولُ الدينِ معرِفَته«) ۸۱ص ،۱ج ،۱۳۶۶،آمدی(» .الْمعارِف يعلَمعرِفَةُ اللَّه سبحانه أَ«. ٢
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اجتماعي نيز همانند جهان طبيعت معتقد شده و با رعايت اصول و ضوابط اين قوانين به عنوان 
گونه كه در سالمت همان .مشكالت زندگي را پيشگيري كنند »عالج واقعه قبل از وقوع«

 بوده كه از طريق آموزش و بيان رهنمودها و همواره اساس بر اين، بهداشتي و جسماني انسان
ها را براي آنان پيشگيري ها و بيماريبروز آسيب، ايجاد باورها و به ميدان عمل آوردن مردم

هاي صحيح را در حيات انسان گسترش داده تقويت باور قانونمندي جهان زمينه انتخاب. كنند
  .گشايدبه روي بشر مي ق سعادتتري براي تحقّو افق گسترده

  معنابخشي حوادث و رويدادها .3ـ4

، اي مهم بشر در طول تاريخ بودههمعنايابي براي حوادث زندگي همواره يكي از دغدغه 
هايي است كه به بسياري از ترين زمينهها يكي از مهمكشف قوانين الهي حاكم بر زندگي انسان

، شكست يا پيروزي، ها و رويدادهاي اجتماعي در حيات انسان اعم از سعادت يا هالكتپديده
دستيابي  هدف قرآن كريم از دعوت به سير در تاريخ. بخشد ميمعنا  هاو مانند اين، قر يا ثروتف

بعد پيامد آن در قالب  بشر و ل در رفتارهاي افرادتأم، از منظر وحي. به همين مهم است
أَ فَلَم يسريوا في ﴿ .گشايد مي حوادث و رويدادهاي اجتماعي گوش و چشم معنوي انسان را

ضِ فَتالْأَرمعها ال تونَ بِها فَإِنعمسآذانٌ ي لُونَ بِها أَوقعي قُلُوب ميكُونَ لَه معت نلك و صاريالْأَب 
   )46/ حج( 1﴾في الصدورِ  الْقُلُوب الَّيت

 يابي رفتار مطلوب انساني مدل. 4ـ4

تهاي گذشته جلب ام در هاي قطعي اعمال شدهسنّتها را به ه انسانتوج، قرآن كريم
ق آن قوانين در بدان اميد كه آدميان از منظر آن به حيات خويش نظر افكنده و تحقّ، كند مي

توانايي دستيابي به مدل ، اين امر به خودي خود .عبرت قرار دهند ةمايموارد مشابه را دست
خ جوامع را اگر تاري .ق خواهد ساختمطلوب رفتار انساني را در پارادايم قوانين الهي محقّ

ت الزم براي نظر و عبرت را افيشفّ، ق بدون قاعده و قانون بدانيماي از حوادث متفرّمجموعه
خبر داده و  ي ثابتاصول و قواعد قرآن از وجود ،لذا) 29ص، 1385، آصفي( .واهد داشتنخ

ةو مقايس ر در آنكند تا اين امكان را به انسان بدهد كه از خالل تفكّل در آن دعوت ميبه تأم 

                                                           

 قتيدرحق ؟بشنوند با آن که یيا گوشهاي شندينديب آن با که باشند داشته دهلاىي تا اند نكرده گردش زمني در آيا .١

   .است کور هاست نهيس در که یيدهلا کنيل، ستين کور چشمها
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، فعلي به رفتار مطلوب انساني كه مورد نظر پروردگار بوده دست يابد شرايط گذشته و
فَلَم يسريوا في أَ﴿. است نه افرادو جامعه با بسياري از اين آيات در بخصوص آنكه روي سخن 

١﴾ه علَيهِم و للْكافرين أَمثالُهاالْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّ
  )10/ محمد(

  ـ معناشناسي سنّت توفيق5

  توفيق در لغت عرب .1ـ5

، 128، ص6ج ،1399 ،ابن فارس(است  ءمطابقت و هماهنگي ميان دو شي» الوفق«ريشه 
، يا شرتواند در خير باشد  فاق به مفهوم مطابقت فعل انسان با تقدير است كه ميو اتّ) ماده وفق

جز آن كه اختصاص به خير دارد و در موارد شر به كار ، توفيق نيز به همين مفهوم است
توفيق از جانب خداوند فراهم ) ماده وفق ،878، ص1، ج1412، راغب اصفهاني( .رود نمي

 )ماده وفق ،247، ص5ج ،1375، طريحي. (كردن اسباب در جهت خير مطلوب است

 توفيق در اصطالح .2- 5

در اصطالح به معناي سوق دادن اسباب و وسايل به سمت انسان براي رسيدن به توفيق 
اي كه به هدف دستيابي به وسايل خير به گونه ةهدف خير است و يا قرار دادن انسان در حوز

در هر يك از جهات فكري ، ارشاد و هدايت به حق است، در واقع توفيق. ق شودرسيده و موفّ
لذا ) ماده وفق ،160، ص13ج ،1368، مصطفوي( .القائات رحمانيعملي و اخالقي به وسيله 

دهد و حقيقت توفيق يك عامل غيبي است كه انسان را در جايگاه دستيابي به خير قرار مي
آنجا كه از زبان نبي خدا نقل . دهدخداوند تبارك و تعالي آن را منحصراً به خود نسبت مي

: فرمايدو يا در موضوع اختالفات خانوادگي مي )88/ هود( ﴾لَّهإِالَّ بِال  و ما توفيقي﴿: كند مي

جانب  ت در ميان زوجين ازايجاد هماهنگي و نزديكي و محب )35/ نساء(﴾ يوفِّقِ اللَّه بينهما﴿

: و اين همان است كه روايات بدان اشاره دارند. اي كه كينه و شكاف برطرف شودخدا به گونه

  ).203، ص1366آمدي، (» محنالر ةالتوفيق عناي«

 

                                                           

خدا زير و زبرشان كرد   ؟ستااند تا ببينند فرجام كساىن كه پيش از آا بودند به كجا اجناميده  مگر در زمني نگشته ١.
   .است]  شيپ رمهني كيفرها د[و كافران را نظاير 
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 رابطه سنّت توفيق با سنّت هدايت .3ـ5

هاي الهي همانند يك شبكه به يكديگر مرتبطند سنّتدهد كه نشان مي ل در آيات شريفهمأت
 ةرابطاز جمله . ه برخي ديگر قرار دادتوان زيرمجموعي برخي از آنان را مياي كه حتّبه گونه

ها مشمول آن و قانون الهي كه انسان سنّتلين او، در واقع .هدايت سنّتتوفيق با  سنّت
به معناي نشان دادن راه با لطف است  »هدي«هدايت از ريشه . هدايت است سنّت، اندگرديده

) سهوي يا عمدي(انحراف از راه و گم كردن راه ، در مقابل ضاللت كه به معناي دور شدن

  . است

ب به مقام ربوبي و كسب يافتن راه معرفت و تقرّ آفرينش انسان براي، در بينش اسالمي
هاي مختلفي رضاي خالق از طريق بندگي اوست و اين رهيافت و حركت با وجود موهبت

... . و فطرت خداجو و، است كه پروردگار عالم در نهاد انسان قرار داده از جمله عقل و ادراك

امكان يافتن راه  نمودهاي وحياني آنان نيزبعثت انبياء و ره، هاي تكوينيا در كنار اين موهبتام
 لكُلِّ و﴿ :آيات ذيل به اين مهم اشاره دارند .براي بشر فراهم كرده است و رسيدن به مقصود را

ةولٌ أُمسجاَء فَإِذا ر مولُهسر يقُض مهنيب طسبِالْق و مون ال هظْلَم47/ يونس(  ﴾ي(، ﴿إِنْ و نم ةأُم 

  )24/ فاطر( ﴾نذير فيها خال إِلَّا

ارسال رسل و دعوت به راه حق استثنا نشده است سنّتتي از گرچه هيچ ام ،گونه ا همانام
 ها در عالم به مفهوم نفي اختيار انسان نيست و آدميان درسنّتق كه در قبل اشاره كرديم تحقّ

ت پس از دعوت به از سرپيچي ام فصلت سورة 17كه آيه همچنان، پذيرش هدايت مختارند
 يعلَ  يالْعم فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود أَما و﴿: راند صحيح آنان سخن مي هدايت و انتخاب غير

  ﴾يكِْسبونَ كانوا بِما الْهون الْعذابِ صاعقَةُ فَأَخذَتهم  يالْهد

دهد كه  جايگاه يك انتخاب بزرگ قرار مي بشر را در، هدايت و ارسال رسل سنّتدر واقع  
  )3/ انسان( ﴾ًكَفُورا إِما و شاكراً إِما السبِيلَ هديناه إِنا﴿. يا راه ايمان را برگزيند و يا راه كفر را

نشان ، كنيمياد مي توفيقي در برابر هدايت تبيينياين نوع هدايت كه ما از آن به هدايت 
ت دارد و بشري ةاي به وسعت همن مسير حق از باطل است كه دايرهدادن راه و روشن كرد

ي را دارد كه حق سنّتق چنين ت الهي اقتضاي تحقّبلكه ربوبي ؛مسبوق به عمل هيچكس نيست
 به همگان نشان داده و اتمام حجتراه سعادت را ، تعالي به لطف خود از طريق رسالت انبياء

اگر كسي از آن روي برتابد بر مبناي قانون عام الهي به خود ، پس از تبيين هدايت الهي. نمايد
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واسطه اين انتخاب در ه هايي كه مسير حق را برگزينند بكه انساندر حالي، شودواگذاشته مي
  .است سنّت توفيقديگري خواهند شد كه همان  سنّتايماني قرار گرفته و مشمول  ةداير

و مراقبت خاص الهي نسبت به اهل ايمان  سازي خداوند و عنايتتوفيق كه نوعي سبب 
در  ؛ چنانكهنيستند ها عموم انسان، ت آنشمولي ةجز اينكه دائر، خود نوعي هدايت است، است

 ربهم يهديهِم الصالحات عملُوا و آمنوا الَّذين إِنَّ﴿: است يونس بدان اشاره شده سورة ةنهمين آي

يعني داراي ، ان كه داراي جان معتقد و روح با ايمان هستند و عمل صالح دارندآن 1﴾... بِإِميانِهِم
گيرد و به خداوند بوسيله ايمانشان دست آنان را تكويناً مي، حسن فاعلي و حسن فعلي هستند

 1378، جوادي آملي. (كندراهشان برطرف مي رساند و هرگونه مانع كمال را از سر مقصد مي

 )378ص ،»الف«

ي كرد كه شرط تحقّق توان سنّت توفيق را زيرمجموعه سنّت هدايت تلقّمي، جهت از اين
  .آن حسن فعلي و فاعلي انسان يا امت است

 هاي سنّت توفيقژگي وي .6

دهداين قانون سوق مي ةل در قرآن كريم ما را به خصائصي دربارتأم.  

فراهم آوردن فرصت دستيابي  از آنجايي كه توفيق. منحصراً از جانب خداست، توفيق :اوالً 
ي گاهي از گاهي ممكن است دسترسي به آن در توان انسان نباشد و يا حتّ، به اسباب خير است

 88شريفه  ةآي. رساند انسان را به آن اسباب مي، ب االسبابا خداوند مسبام، فرد غايب شود

 و استطَعت ما الْإِصالح إِالَّ أُرِيد إِنْ ....﴿: به اين مهم اشاره دارد از زبان پيامبر الهي، هود سورة
٢﴾ أُنِيب إِلَيه و توكَّلْت علَيه بِاللَّه إِالَّ توفيقي ما

  

هاي بااليي به جهت تبيين راه حق نبي خداست و از توانمندي، كه حضرت شعيب با آن
ت خود بهره اماسباب و وسايل در جهت روشنگري حق براي  ةبرخوردار است و از هم

سازي  قيت كامل در گرو سببكند كه رسيدن به هدف و موفّا نهايتاً تصريح ميام، گيرد مي
پذير ل و اعتماد بر او هيچ مطلوب خيري امكانخداوند تبارك و تعالي است كه بدون توكّ

 به كمك و لطف و توان خودم نيست؛ بلكهدهم به قدرت و يعني آنچه انجام مي .نخواهد بود
                                                           

  ... كند يم هدايت اميانشان پرتو در را آا پروردگارشان، دادند اجنام شايسته يكارها و آوردند اميان كه كساىن. ١

 يسو به و كردم توكّل او بر .نيست خدا به جز، من توفيق و! خواهم يمن -دارم تواناىي كه آجنا تا -اصالح جز من .٢
  .گردم يبازم او
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در بسياري از آيات نه تنها اين نوع دستيابي به سعادت را منحصر در ذات . سازي اوست ببس
نظير اين مفهوم در آيات ذيل . كند نفي مي از غير خداوند حتّي انبيا تبلكه به شد، داند حق مي

 ال إِنك﴿ و يا )۲۷۲/ رهبق( ﴾ ...يشاء من يهدي اللَّه لكن و هداهم علَيك لَيس﴿: ذكر شده است
  )56/ قصص( ﴾ يشاُء من يهدي اللَّه لكن و أَحببت من تهدي

پس معنا ندارد كه هدايت ، ت استاساساً هدايت بشري )ص( روشن است كه رسالت پيامبر
ن آدمي در ق گرداندبلكه هدايت در اينجا به مفهوم موفّ، به مفهوم تبيين راه از پيامبر نفي شود

از پيامبر نفي و به خدا نسبت ، دستيابي به خير است كه قرآن فاعل آن را حق تعالي دانسته
  .دهد مي

اذا « :فرمايدمي )ع( امام صادق. سازي الهي اشاره دارندگونه سبب برخي روايات نيز به اين 
هللا انّ ا« :و با مضموني ديگر »ادخاالً) ةالوالي(أراد اهللا بعبد خرياً أخذ بعنقه ما دخله يف هذا االمر 

اگر خداوند خير  »تبارك و تعايل اذا أراد بعبد خرياً و كلّ به ملكاً فأخذ بعضده فادخله يف هذا األمر
 .گرداندمي) واليت ما(اي بخواهد بازو يا گردن او را گرفته و داخل در اين امر را براي بنده

  )198، ص5، ج1403مجلسي، (

 ةآي كه چنان، نيستند سنّتتوفيق اهل ايمانند و كافران مشمول اين  تسنّمشمولين  :ثانياً

  .بدان اشاره دارد )104/ نحل( ﴾أَليم عذاب لَهم و اللَّه يهديهِم ال اللَّه بِآيات يؤمنونَ ال الَّذين إِنَّ﴿

إنَّ اهللا ﴿ نظير يريبا تعاب ايمان ةهاي خارج از دايرهدايت را از گروه ةآياتي نيز كه مسأل
ي القَومهدالي رين67/ مائده( ﴾الكَاف( ﴿اهللا ال وي القَومهدي منيالظَال﴾ )ي ﴿ )7 /صفهداهللا اليو

القَوم قنياز جانب حق تعالي براي  سلب توفيق الهيبه مفهوم ، كند نفي مي )80/ توبه( ﴾الفَاس
كَما أَنَّ الْجِسم و الظِّلَّ لَا «: فرمايندباره مي در اين )ع( علي حضرت .باشد ها مياين گروه

ينُ والد كفْتَرِقَانِ كَذَلفْتَرِقَانِ ييقُ لَا يفالتَّو«
1

د تالزم دين اين كالم مؤي) 203ص ،1366 ،آمدي( 
  .و توفيق در حيات بشري است

 گسترة توفيق در حيات انسان  .7

تأملي در آيات شريفه نشان آن است كه محدوده اثرگذاري اين عنايت و مراقبت ويژه الهي 
 و ساحت رفتار را در ها عواطف و گرايشساحت ، ساحت شناخت، سه حوزه وجودي انسان

                                                           

  .توفيق و دين نيز از يكديگر جداشدين نيستند، شوندكه بدن و سايه از يكديگر جدا منيمهچنان .١
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فرمايد كه منجر به تعالي به مؤمن علم و بينشي عطا ميبدان مفهوم كه گاه حق. گيرد برمي
لهامي به را به عمل صالح تقويت كرده و يا ا شود و گاه گرايش اوتر ميتر و واالشناخت دقيق

ق رفتاري پسنديده و گاه توان او را در تحقّ كه به سمت اعمال صالحه برودكند  مي قلب او
  : كنيمها اشاره مي هايي از اين اثرگذاريدر آيات ذيل به نمونه. دهدافزايش مي

  توفيق در ساحت شناخت  .1ـ7

الهي براي اهل ايمان در حوزه شناخت و  ةسازيها و عنايات ويژ آيات الهي از سبببرخي 

ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدي والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا ﴿ .گويندبينش سخن مي
  ﴾76/ مريم﴿ ١﴾وخير مردا

ن و پيروي كردن هر حقي است كه فطرت سالم به سوي آن هدايت اهتداء به مفهوم تسليم شد
، در برابر آنحق و تسليم  تعالي در برابر پذيرش حق). 356ص، 18ج، 1374، طباطبايي. (كندمي

مقابل اگر كسي مستكبرانه با دين  در، دهدزيادتي در شناخت و تعميق آن هدايت را قرار مي
، 1ج، »ب« 1378، جوادي آملي( .شود گرفته مي پذيرش از او توفيق فهم آيات الهي و، برخورد كرد

يعني خداوند  .كنند بصيرت اشاره مي ذيل آيه به زيادتي بينش و ن دراربرخي مفس )473ص
، تستري( .به سمت اعمال صالحي كه ماندگار است برود دهد كه شناخت بيشتري به او مي

  )100، ص1ج، 1423

مواقع درست و خطا را خداوند : داند كهرا به اين مفهوم مي تهداي الغطاء زيادتيعالمه كاشف
  )196، ص5ج، 1424، مغنيه( .شناساند به آنها مي

   عواطف توفيق در ساحت گرايش و .2ـ7

از مصاديق توفيق براي ، هاي انساني است ها و گرايشحب و بغض ةگاهي توفيق در حيط
نان و كراهت قلبي از فسق و فجور است اهل ايمان محبوب گرديدن مراتب ايمان در دلهاي آ

ـٰكن اللَّـه حبب إِلَيكُم الْإِميانَ ....﴿ .دهدكه خداوند تبارك و تعالي آن را به خود نسبت مي ولَ

                                                           

هاي ماندگار نزد پروردگارت از حيث پاداش  افزايد و نيكي اند بر هدايتشان مي يافته و خداوند كساين را كه هدايت .١
  .تر است فرجام تر و خوش
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ـٰئك هم الراشد وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ ١﴾َنوأُولَ
 )7/ حجرات( 

كه آنگونه هاي آدميان است تعالي در دلتعبير به فضل و نعمت الهي اشاره به اثرگذاري حق
  .ر گردندنسبت به كار حق گرايش يافته و از معصيت و گناه متنفّ

 گاهي نيز خداوند به هدايت تكويني خود به عنوان پاداش مؤمن دلهاي ديگران را به او

، رو از اين .آنگاه او هم محبوب خداست و هم محبوب خلق خدا )96/ مريم(. دهد گرايش مي
جوادي . (ر استمند مؤثّ كنند و دعاي دل عالقه اويند برايش دعا مي بندگان خدا كه محب

  )472ص، 1ج، »ب«1378، آملي

ما ﴿ :ها و مشكالت اشاره دارددر هنگام مصيبت به اين اثرگذاري قرآن كريم در جاي ديگر
ابأَص اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةيبصم نم هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نمو يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّه11/ تغابن﴿ ٢﴾و﴾  

خداوند دل او : نگاردمي »من يؤمن بِاهللا يهد قَلبه«در تفسير عبارت  بزرگ نرامفسبرخي از 
در واقع دل . كندخواست الهي هدايت مي و اطمينان بهها و آرامش را به ثبات در هنگام سختي

، طباطبايي(. شوداو به آنچه رضاي حق است از صبر يا شكر يا عفو و مانند آن كشيده مي
، اندرا به آسان شدن تكليف در دل انسان معنا كرده» هد قلبهي«برخي نيز ) 512ص، 19ج، 1374

كند نه از بيند تكليف را بر او آسان ميا مياي پذيرش و تسليم حق روقتي خداوند در بنده
پس ، دارددهد كه آن كار را دوست مياي قرار ميگونهبلكه دل او را به ؛طريق كم كردن آن

عشق به تكليف خود توفيق . كندگردد و احساس سختي و فشار نميرنج تكليف بر او كم مي
ما أَمر «: كوتاهي بدان اشاره فرمودنددر تعبير  )ع( عليامام اين همان مفهومي است كه . است

يبِش هانحبس ه اللَّهلَيانَ عأَع كه او را  مگر آن، خداوند انسان را به چيزي امر نكرده است. ِ»ٍء إِلَّا و
  ) 184ص، 1366، آمدي( .در انجام آن ياري رساند

اي كه جستجوي  نهيعني سي .استشرح صدر ، هااز مصاديق ديگر توفيق در حوزه گرايش
قلب گشاده و مشروح توان درك معارف بلند را دارد . كند و آماده پذيرش آن است حق مي

در برابر دلي كه در برابر حق احساس تنگنا و سختي  )475ص، 1ج، »ب« 1378، جوادي آملي(
                                                           

هاي مشا بياراست و كفر و پليدكاري و داشتين گردانيد و آن را در دل ليكن خدا اميان را براي مشا دوست .... ١.
  .يافتگانند  ره] اند كه چنني[آنان  .سركشي را در نظرتان ناخوشايند ساخت

کند؛ و خدا  خداوند قلبش را هدايت مي، و هر کس به خدا اميان آورد! مگر به اذن خدا، دهد هيچ مصيبيت رخ مني. ٢
 !به هر چيز داناست
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 قلبش را براي پذيرش اسالم باز و روشن گرداند و، پس هر كه را خدا هدايت او خواهد. دارد
دل او را از پذيرفتن ايمان تنگ و سخت گرداند كه گويي ، هر كه را خواهد گمراه نمايد

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ ﴿ .خواهد از زمين بر فراز آسمان رود مي
ا كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضلَا ي ينلَي الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَٰلمي السف دعصا يم

  )125/ انعام( ﴾يؤمنونَ

  توفيق در ساحت رفتار . 3ـ7

اي است كه در برخي  هاي ويژهنيازمند توانمندي، ق ايمان در ساحت عمل و رفتارتحقّ
گونه نيست كه اين. فرمايد بنده به او عطا مي موارد خداوند تبارك و تعالي به سبب خلوص

ق ساختن آن در ساحت عمل را نيز داشته توان محقّ، همه كساني كه حقيقتي را باور دارند
، ها و مشكالتي همراه باشد كه نيازمند شجاعتبا سختي، چه بسا گاهي عملي كردن آن .باشند

و يا ترك كار  ق عمل صالحدر تحقّتقويت توان عملي بنده  ،لذا. شهامت و توان ويژه است
والَّذين اهتدوا زادهم ﴿: آيه شريفه بدين مهم اشاره دارداين . استاز مصاديق توفيق الهي  زشت

ماهقْوت ماهآتي ود17/ محمد( 1﴾ه ( 

را كمال » تاهم تقواهمآ«را كمال مرحله علم و شناخت و » زاهدهم هدي«رين غالب مفس
 ةه و گام برداشتن در دايرليو پذيرش او ءها حاصل اهتدااند كه هر دو اين عمل دانسته رحلهم

 ةداند كه در اين آيه با آي دليل اين امر را تقابلي مي، امه طباطباييمفسر كبير علّ. عبوديت است
شان اين مقابله ن. گويد ت از هواي نفس سخن ميقبل وجود دارد كه از مهر زدن بر دلها و تبعي

شود و آن  دهد كه مراد از اهتداء معنايي است در مقابل ضاللتي كه سبب طبع قلب مي مي
كند و زيادي هدايت آن  ي است كه فطرت سالم به سوي آن هدايت ميحقّ پيروي كردن هر

، برد و مراد از تقوا در برابر پيروي از هواها است كه خداي سبحان درجه ايمان او را باال مي
مربوط به  »تقوي« علم و ةناحي مربوط به تكميل در »هدي«بنابراين . مات استحرّپرهيز از م

و از آنجا كه به خداوند نسبت داده شده  )356ص، 18ج، 1374، طباطبايي(عمل است  ةناحي
در مؤمن خود را در ساحت شناخت زيادتي بخشيده و او را  ةبدان مفهوم است كه خداوند بند

  . دهد توفيق مي ها ني ترك زشتييع، عمل و كمال آن ةمرحل

                                                           

  .خبشد افزايد و روح تقوا به آنان مي خداوند بر هدايتشان مي، اند کساين که هدايت يافته ١.
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لَو كُنت «: فرمايد مي )ع( به دليل اهميت اين توفيق الهي در ساحت عمل است كه امام صادق
أَقْو ركُونُ الْكَافي قَد لًا وامع تفَّقاً كُنوطَ يمعلَا ي و كنال يمامكُونُ عفَلَا ي يقفوالت«ً

1
، مجلسي( .

   )42ص ،5ج، 1403

ساحت عمل اشاره دارند ت توفيق درروايات ديگري نيز بر اهمي :»خري اجتهاد ما قارنه 
التوفيق«

.» لَا ينفَع اجتهاد بِغيرِ توفيق« و يا 2
3
  ) 203و  49، صص1366 ، آمدي( 

نّتس(حيات انسان  هاي تأثيرگذاري عنايت الهي درساحت ةي كه به هماز آيات مهم 

نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ ﴿ :است ذيل ةآيات شريف، ار هم اشاره دارددر كن) توفيق
و اتاومالس با رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَٰي قُلُوبِهِما عطْنبري وده ماهنزِدو هِمبوا بِرنضِ لَآمالْأَر ن

  )14ـ13 /كهف( ٤﴾ندعو من دونِه إِلَٰها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا

زدناهم «تعبير ، توفيق ايمان به خداست ةلينشانگر آن است كه شرط او »آمنوا برم ةفتي«
اشاره به » ربطنا علي قلوم«اشاره به زيادتي شناخت و معرفت و بصيرت آنان است و » هدي

ها  ت كار و آرامش در برابر سختيدر ساحت گرايش يعني استحكام قلبي بر صحعنايت الهي 
يعني جرأت ، اشاره به توانمندي آنان در صحنه رفتار» قاموا«و  استشدن رنج تكليف  و كم

  . قيام عليه باطل و بيان حق و دفاع از آن است

ه اين مراحل را هم »األخالق  مكارم«در دعاي شريف  )ع( بدين جهت است كه امام سجاد
و وفِّقْنِي للَّتي هي ، يو أَلْهِمنِي التقْو، ياللَّهم أَنطقْنِي بِالْهد « :كند از خداوند تبارك و تعالي طلب مي

  )20دعاي / صحيفه سجاديه( ٥».ياللَّهم اسلُك بِي الطَّرِيقَةَ الْمثْلَ. يو استعملْنِي بِما هو أَرض، يأَزكَ

                                                           

ا به ام، را اجنام دهي و گاهي كافر از تو نريومندتر و داراي امكانات بيشتري است تواين عملي اگر توفيق يافيت مي ١.
  .تواند عملي را اجنام دهد پس مني، او توفيق داده نشده

  .تالشي است كه با توفيق مقرون گردد، ترين كوشش. ٢

  .ندارد سودي توفيق بدون تالش .٣

 بر ما و آوردند انميا پروردگارشان به که بودند جوانانی آا، ميکن می تو بازگو برای حبق را آنان داستان ما ٤.

 و ها آمسان پروردگار، ما پروردگار: گفتند و کردند قيام که موقع آن در ساختيم حمکم را دهلايشان و ميافزود تشانيهدا
  .امي گفته به گزاف سخين، کنيم چنني اگر که خوانيم؛ مني را معبودي او غري هرگز است؛ زمني

مرا به کاری وادار  و، قم دهين روش توفيتر يزهبه پاک، قلبم اهلام کن تقوا را بر، ا سازيت گويزبامن را به هدا !باراهلا .٥
  . گذارميش پاين راه را پيا تريخدا .ز به آن خشنودیيچ هر ش ازيکه ب
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تأثيرات آن  ةتوفيق و گستر سنّتاين فراز از دعا يكي از مهمترين تعابيري است كه ناظر به 
  . استدر حيات انسان 

  سباب جريان يافتن سنّت توفيق در زندگيا. 1- 8

در گذشته اشاره كرديم كه عوامل و اسباب دستيابي به خير و رسيدن به هدف حق هميشه  
برخي از به  تواند آدمي با فكر و تالش خود مي .دسترس وي نيستا و در براي انسان مهي

به آن ا چه بسا كه اسبابي وجود داشته باشد كه امكان دستيابي ام، اسباب و وسائل دست يابد
رسيدن به  بدين سبب، به فكر و ذهن آدمي خطور نكندي نباشد و يا حتّفراهم انسان براي 

اش را در دست  گردد كه پروردگار خود عنان بنده ق ميمحقّ زمانيبدون شك ، مطلوب خير
در حديثي بدان  )ع( اي است كه امام صادق اين همان نكته .گيرد و وي را در آن راه ياري دهد

گونه نيست كه بنده هر چه را قصد كند يا قدرت انجام آن را داشته باشد  اين«  :كنند اشاره مي
بلكه قصد و توانمندي و ، ه انجام دهد نتيجه بدهدق به انجام آن شود و يا هر كاري را كموفّ

  ) 210، ص5ج، 1403، مجلسي(. »الزم است تا انسان به سعادت برسد توفيق و اثربخشي

مالك و  توفيق بدون سنّت، كه از ديدگاه قرآناست  آن، اي كه نبايد از آن غفلت كرد نكته
ولين مشم كه اند اجد شرايطي بودهبدون شك و، اند آنان كه مشمول توفيق گرديده .معيار نيست
از منظر قرآن  توفيق اسباباز  در ذيل به برخي) 61، ص1385، آصفي( .فاقد آنند سلب توفيق

  : كنيم اشاره مي

8 -2. يت در راه حقتالش و جد   

ها و تالش فرد يا كارگيري همه توانمنديه ب، ر در رسيدن به اهدافيكي از اسباب مؤثّ
: فرمايند عنوان يك قانون عام بدان اشاره مي به )ع( طالب ابي  بن  ام عليام كهجامعه است چنان

كه اين جهد و تالش در راه  زماني )444ص ،1366 آمدي،( .» من بذَلَ جهد طَاقَته بلَغَ كُنه إِرادته«
، مشمول عنايت و توفيق الهي در رسيدن به هدف خواهند گرديد، افراد، حق صورت گيرد

بدان ) 69/ عنكبوت﴿ ١﴾وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا﴿امري كه آيه 

 .اشاره دارد

                                                           

تشان خواهيم کرد؛ و خداوند با هداي، هاي خود قطعاً به راه، جهاد کنند )با خلوص نيت(آا که در راه ما  و ١.
  .نيکوکاران است
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اموري است  »فينا«وسع و توانمندي و مقصود از  به كاربردن آخرين حد »جهاد«مقصود از 
در راه عقيده باشد و چه در راه عمل و مقصود از  چه جهاد، ق به خداي تعالي استكه متعلّ

سوي   هدايت به، بنابراين .كند تعالي نزديك مي  هايي است كه آدمي را به راه حق طريقه» سبلنا«

 1﴾الَّذين اهتدوا زادهم هدي﴿ ةهدايت روي هدايت خواهد بود و تعبير ديگري از آي، سبل

  ) 228ص، 16ج، 1374، طباطبايي(. است) 17/ محمد(

اند از قبيل ذكر كرده »لنهدينهم سبلنا«تعابير ديگري را در شرح ، رينبرخي ديگر از مفس :

 ،طبرسي(توفيق طاعت بيشتر  ،)71ص، 25ج، 1420، رازي فخر( تحصيل علم و معرفت الهي
، 21ج، 1418، زحيلي(راهيابي به اسباب خير و موفقيت پيمودن آن ، )92ص ،19، ج1360

، ابن عاشور( آسان گردانيدن مجاهده در دل و زيادتي معرفت ةراهنمايي الهي به وسيل، )38ص
دهد كه بكارگيري نهايت  توفيق بوده و نشان مي سنّتكه همگي ناظر به ) 207ص، 20ج، تا بي

چنين . ترين اسباب گشايش باب توفيق استجهد و تالش خالصانه در راه خدا يكي از مهم
2نايل گشته و معيت الهي، ين مراتب ايماني كه اختصاص به محسنين داردترافرادي به عالي

 

  . گردد شامل حالشان مي

  معيار رضايتمندي الهي . 8-3

گيري آن در همه كارها و رفتارهاست ه به رضايت الهي و جهتيكي از اسباب توفيق توج. 

منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم  يهدي بِه اللَّه﴿: مائده به اين مهم اشاره دارد سورة 16آيه 
 ٣﴾من الظُّلُمات إِلَي النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَٰي صراط مستقيمٍ

 .مشروط به تبعيت از رضاي الهي گرديده است، شريفه ةاز آنجايي كه هدايت الهي در آي
بلكه رساندن به مقصود و  ؛نشان دادن راه نيست، ايتشود كه مقصود از اين هد معلوم مي

يعني آن كسي كه پيرو رضوان خدا باشد و رضايت الهي را  .توفيق دستيابي به هدف خير است

                                                           

  .افزايد خداوند بر هدايتشان مي، اند کساين که هدايت يافته ١.

مقصود از معيت در آيه مذكور نصرت و امداد اهلي است كه خمتص به اهل اميان و احسان است و مقصود از آن  .٢
و در آيه  ت حضور كه شرط اميان نداردمعي﴿ كُمعم ومهتما كُن نستينمطرح شده است، ) ٤/ حديد( ﴾أَي. 

کند؛ و به فرمان  هدايت مي، هاي سالمت به راه، کساين را که از خشنودي او پريوي کنند، خداوند به برکت آن .٣
  .منايد رهربي مي، برد؛ و آا را به سوي راه راست ها به سوي روشنايي مي از تاريکي، خود
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خداوند باب توفيق را بر او گشوده و او را در راهي از ، در همه اعمال و كردار خود لحاظ كند
  ) 400ص، 5ج، 1374، طباطبايي(. كند هاي سالم وارد ميراه

هايي است كه امر سعادت  تمقصود از سالمت نيز دوري از همه انواع شقاوت و محرومي
نظر به لطف » باذنه«و عبارت ) 401ص، همان(سازد  بشر را مختل مي اخرويزندگي دنيوي و 

  ) 255ص ،6ج ،1360، طبرسي. (الهي دارد

عنوان سببي براي روشن شدن ه ي بنيز در كالم خود به معيار رضايتمندي اله )ع( امام علي
برق لَه لَامع كَثري الْبرقِ فَأَبانَ لَه الطَّرِيق و سلَك بِه السبِيلَ و «: راه و دستيابي به سالمت اشاره دارند

»...بهر يبِما استعملَ قَلْبه و أَرض ...بابِ السلَامة  يتدافَعته الْأَبواب إِلَ
١
   ).220 طبهخ، البالغه  نهج( 

  ثبات قدم و استقامت در عمل  .8-4

با دستيابي به خير و سعادت ، استمرار در عمل و استقامت در راه حق ميان، از نگاه قرآن

) 16/ جن( ٢﴾قًاوأَنْ لَوِ استقَاموا علَي الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماًء غَد﴿ ةآي. معنادار وجود دارد اي رابطه

  . مهم اشاره داردامر به اين 

مالزمت و ثبات بر اعمال و اخالقي است كه ايمان به خدا ، استقامت بر طريقه از مقصود
، و حاصل اين استقامت توسعه در رزق) 70ص، 20ج ،1374، طباطبايي(اقتضاي آن را دارد 

براي آن است ، اوان ذكر شدهو اينكه اين مفهوم با مثال آب فر. آسايش و فزوني بركات است
ن اربرخي از مفس) 384ص، 25ج، 1360، طبرسي( .ها و روزي در باران استكه تمام خوبي

ها و خردها زنده و اند كه با پذيرفتن آن جان ي دانستههاي آب را علم حقّآشكارترين مصداق
اند كه در ذيل آيه  ذكر كرده )ع( شود و شاهد آن را حديثي از امام صادق زندگي بدان نيكو مي

شان  دانش و علم خود به ياري آنها كه به طريق واليت ما استقامت داشته باشند ما با«: فرمودند

را مرادف  )16/ جن( ﴾أَسقَيناهم ماًء غَدقاً﴿ جملة برخي ديگر ».كنيم آييم و سيرابشان مي مي

  ) 176ص، 29ج، 1418، زحيلي( .اند دانسته »اتيناهم خرياً كثرياً واسعاً«

                                                           

گر برد يد و راه را برای او روشن کرد و در راه راست او را کشاند و از دری به در دياو درخشبرقی پر نور برای  ١. 
  .ش را راضی کرديپاداش آن بود که دل را درست به کار گرفت و پروردگار خو، نيا. ...  تا به در سالمت رساند

  .کنيم ب فراوان سريابشان ميبا آ، استقامت ورزند) اميان(در راه ]  جن و انس[= ها اينکه اگر آنو . ٢
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  گويد و اين قرآن كريم از تالزم ميان ثبات قولي و استقامت فعلي سخن مي، در جاي ديگر

خداوند تبارك و تعالي ثبات قدم و پايداري بيشتر ، توحيد ثابت باشند ةاني كه بر عقيدمؤمنكه 
ها و اثرات  ها را به آنان عطا خواهد كرد و اين نوع استقامت از جمله بهره در برابر هجوم فتنه

يعني خداوند تبارك و تعالي آنان را در برابر ، گردند دنيايي است كه شامل حال اهل ايمان مي
 :اند الهي خارج ةاين مراقبت ويژ ةظالمان از داير حالي كه كند در ها و انحرافات بيمه ميهوس

﴿يي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبيةري الْآخفا وينالد اة نيمالظَّال لُّ اللَّهضيو  لُ اللَّهفْعيو
  ) 27/ ابراهيم( ١﴾ما يشاُء

اطمينان قلب از جانب خداوند و عدم رسوخ شك در ، را »اهللا  ثبتي« نارمفساز برخي 
 ب خداوند براي امتاند كه از جان فقدان اضطراب در مقام عمل معنا كرده عدم ترديد و، نفوس

  ) 251ص، 12ج، تا بي، ابن عاشور. (شود ايماني ايجاد مي

  استغفار و توبه  .5- 8

استغفار و توبه است، گشايد ت اسالمي مييكي از اسبابي كه باب توفيق را به روي ام .

پوشي و ستر گناهان است كه نظر به گذشته دارد و توبه طلب عفو  استغفار به مفهوم طلب پرده
 نظر به گذشته وهم توبه ، از اين جهت .د بر ترك گناه در آينده استگذشته و عزم و تعه از

  ) 239ص، 4ج، 1424، مغنيه( .دارد آينده هم به

معنادار  اي سازي الهي رابطه تها و سبباز ديدگاه الهي ميان گسترش اين رفتار در ميان ام
حتمي  ةو نزول رحمت الهي را نتيجافزايش توان ، هود سورة 52آيه  كهچنان، وجود دارد

ويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا ﴿: كنداستغفار و توبه بيان مي
نيرِمجا ملَّووتلَا تو كُمتةً إِلَٰي قُوقُو كُمزِدي٢﴾و   

  

                                                           

و هم در ، دارد؛ هم در اين جهان استوار مي، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، خداوند کساين را که اميان آوردند .١
و مصلحت (خداوند هر کار را خبواهد  و )گريد لطف خود را از آا برمي(، سازد سراي ديگر و ستمگران را گمراه مي

  .دهد اجنام مي) بداند

آمسان را پي در پي بر ) باران(تا ، سپس به سوي او بازگرديد، از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد! و اي قوم من  ٢.
  .بر نتابيد) از حق(روي ، و گنهکارانه! مشا بفرستد؛ و نريويي بر نريويتان بيفزايد
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  رگاه الهي دعا و طلب از د .8-6

عملي  ةسير .قيت از پروردگار متعال استدعا و طلب موفّ، ترين اسباب توفيقيكي از مهم
ه استغفار و توج، ستقامت و ثبات قدما، يتدهد كه در كنار تالش و جدانبياء و اولياء نشان مي

 ي خودها برنامه ةسازي از جانب خداوند را سرلوحلب اين سببط، به معيار رضايتمندي الهي

  . دادند قرار مي

رب اشرح لي ﴿: نمودكمك در ابتداي مأموريت بزرگ خود از حق تعالي طلب  )ع( موسي
١.﴾صدرِي ويسر لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من لسانِي

   )27/ طه( 

من لَدنك  ربنا آتنا﴿ :اصحاب كهف نيز قيام خود را با طلب توفيق از خداوند آغاز كردند
دشا ررِنأَم نا مئْ لَنيهةً ومح10/ كهف( 2﴾ر (  

هاي مختلف شناختينيز مملو از طلب توفيق در حيطه )ع( ه معصومينادعيه و مناجات ائم، 
/ أهلمين اخلري و العمل به/ ذکرک ةاللهم خصين خباص«: عباراتي نظير. عاطفي و رفتاري است

، 1387، قمي( »...اللهم أعين علي نفسي مبا تعني الصاحلني علي أنفسهم و/ ةباقي ةًمنک واقي واجعل
  .به همين مفهوم است ناظر )دعاي ابوحمزه ثمالي

اثرگـذار نخواهـد   ، به اسباب ديگري كه بدان اشاره كرديم بدون توجه، يست كه دعاشكي ن
لَ اللَّه التوفيق و لَم يجتهِد فَقَد اسـتهزأَ  من سأَ«: آمده است )ع( ه در روايتي از امام رضاكچنان، بود

». بِنفِْسه
3
  ).11ح، 356ص، 78ج، 1403، مجلسي( 

  گيري نتيجه

ها و زندگي اجتماعي قوانين ثابت و فراگيري هستند كه بر حيات انسان، اي الهيه سنّت
يكي . ستهاتبا افراد يا امآنان حاكم بوده و بيانگر فعل هميشگي و پيوسته الهي در برخورد 

 سنّت، داردهاي اجتماعي خود از آن پرده برميهاي الهي كه قرآن كريم در تحليل سنّتاز 
خداوند ، آن ةكه به واسط استايماني  ةالهي نسبت به جامع ةتوفيق يعني عنايت و مراقبت ويژ

                                                           

  .از زبامن بگشاي و گره! ام را گشاده کن؛ و کارم را برامي آسان گردان سينه! پروردگارا .١

  !و راه جنايت براي ما فراهم ساز، ما را از سوي خودت رمحيت عطا کن! پروردگارا ٢.

  .ق خود را به استهزاء گرفته استيبه حتق، بدون آنکه تالش کند، ق کنديکه از خداوند طلب توف کسی ٣.



  

       

  

  115   مفهوم شناسي سنّت توفيق و اسباب تحقّق آن از منظر وحي                                                    

دستيابي به اسباب و  سازي كرده و آنان را در جايگاهبراي اهل ايمان سبب، تبارك و تعالي
  . دهدوسايل خير قرار مي

عاطفي و رفتاري آدميان را پوشش داده و زيادتي  ـهاي شناختي ساحت، اين قانون ةگستر
و افزايش ) افزايش گرايش به عمل صالح و يا كراهت از اعمال زشت(الهام قلبي ، معرفت

  . گرددتوانمندي عمل به خير در شرايط سخت را شامل مي

تواند از طريق تالش و مجاهده ايماني مي ةجامع، هاه به آزادي اراده و انتخاب انسانوجبا ت
 استغفار، استقامت و ثبات قدم در اهداف، ه به معيار رضايتمندي الهي در افعالتوج، در راه خدا

درهاي اين عامل غيبي و ، حق تعالي از و توبه از قصورها در كنار دعا و طلب راستين عنايت
  .توفيق گردد سنّتراقبت ويژه الهي را بر خود گشوده و مشمول م
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