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گاه کانونی مؤلفه معنویت رد الگوی پیشرفت اسالمی  1جای
 

 3الدينسيدحسين شرف 2محمدرضا زالی

 چکیده
دو صفت رحمان )رحمت عام الهی( و رحیم )رحمت خاص الهی( حاکی از دو نوع تعامل خداوندد ادا اگدد ان    

حمت عام او هستگد. رحمت ها مشمول راست. مؤمگین و جامعه ایمانی، مشمول رحمت خاص الهی و دیگر انسان

عام در پرتو عگایت و اراده عام الهی، متگاظر اا قواعد و قوانین تکویگی عالم است که علم و دانش اشری، متکفدل  

فهم و استخراج آن است. رحمت خاص در پرتو اراده خاص الهی، متگاظر اا قوانین و مداخله تشدریعی خداوندد   

اده   ،جامعه غیر دیگی، ار مدار قوانین تکویگی عدالم شود. ض نمودار میهای سلب و فییهدر عالم است که در سو

شود. در مقاال، نتیجه فعالیت و ریزی و عمل خود مگتهی میهدفی که ترسیم کرده و پاداش یا نتیجه طبیعی ارنامه

ااشدد. جامعده    تواند همان نتیجه یا کمتر یا ایشدتر ریزی جامعه دیگی در چارچوب قوانین تکویگی عالم، میارنامه

 ای مضاعف و دوچگدان دست یااد.تواند اه نتیجهدیگی اا تکیه ار عگصر ایمان و تقوا می

افزار( و خروجی الگوی پیشرفت اسدممی، انسدان   ار این اساس، خروجی الگوی توسعه غرای تکگولوژی )سخت

تر قوانین تکدویگی عدالم و نق ده    افزار( است. تمرکز جامعه غیر دیگی، ار کشف و استخراج هر چه ایشکامل )نرم

تمرکز جامعه دیگی عموه ار تمش در راستای کشف و فهم قوانین تکویگی، تمش ادرای افدزایش ایمدان و تقدوا     

 است.

، تقوا، رزق، ، رحمان، رحیم، ایمان: والیت و ربوبیت تکوینی، والیت و ربوبیت تشریعیواژ ان کلیدی

 پیشرفت

 (مقدمه )ایان مسأله

سعه در کشورهای غربی با هدف تسخیر جهان طبیعت بر گسترش ابزارهای تکنولوژیک، تمرکز داشته برنامه تو

یابی به رفاه و برخورداری هر چه بیشتر از مواهب مادی و دنیوی در کنار کمترین رنج است. تالش برای دست
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از سوئی باید از بیشترین رفاه توان دو سویه مدل غربی توسعه در نظر گرفت. انسان در این رویکرد انسانی را می

عنوان مثال اگر مادی برخوردار باشد و از سوی دیگر در این مسیر باید کمترین رنج جسمانی را متحمل شود. به

نیازمند کشاورزی بوده و در جوامع بدوی برای استحصال یک واحد گندم به باالترین درگیری  ،تهیه خوراک روزانه

یابی به بیشترین میزان خوراک در از بوده است؛ بشر با اختراع ابزار در مسیر دستجسمی و نیروی بدنی انسان نی

عین کاهش کاربرد نیروی جسمانی انسان گام برداشته است. اختراع آتش، چرخ، نیروی الکتریسیته و مانند آن، 

عه، به کشف قوانین چیزی جز آگاهی به قوانین تکوینی حاکم بر جهان هستی نیست. لذا کاربرد دانش در مسیر توس

شود. قانون تکوینی، قانونی است که در چارچوب قانون علیت، مقدمات و علت یا عوامل تکوینی ترجمه می

های مختلف زیستی، فلسفی، منطقی، اجتماعی و کند. قوانین تکوینی در حوزهرسیدن به معلول مورد نظر را بیان می

جوشد، زمین گوید آب در دمای صد درجه میطبیعی و زیستی می... حضور دارند. قانون تکوینی در حوزه امور 

نسبت وزنی که دارد با سرعتی معین ای معین در آسمان رها شود بهدارای جاذبه است و هر شیئی که از فاصله

کند شود. در یک بیان کلی، هر حکم و قانونی که علوم تجربی به آن دست پیدا کرده یا میسوی زمین ساقط میبه

 نونی تکوینی در جهان هستی است که از آغاز خلقت دنیا وجود داشته و تا پایان آن نیز باقی خواهد بود.قا

یابی به مواهب بیشتر مادی، هدف از توسعه در رویکرد غربی است. در این رویکرد، کشف ابزارهای دست

. راهبرد وصول به این هدف یعنی رودشمار میتکنولوژیک، یکی از اهداف میانی برای رسیدن به آن هدف غائی به

کند محوریت نفع شخصی است. این مدل و الگوئی چه بیشترین انگیزه برای حرکت در این مسیر را برآورده میآن

مبتنی بر قوانین شناخته شده تکوینی حاکم بر انسان و هستی است. وجه مادی توسعه در اهداف، اصول و 

 عه است.راهبردها، مشخصه ویژه الگوی غربی توس

های تحول در این تلقی از جهان و انسان، مکاتب مختلفی را در الگوی توسعه پدید آورده است. ارزش

رود. اسالم شمار میفرهنگی و اجتماعی، مبنای دیگری برای تفاوت در مکاتب اقتصادی و الگوهای توسعه به

ای است، مسیر شناختی ویژهتی و انسانشناخعنوان یک مکتب فکری و عملی که دارای رویکرد معرفتی، جهانبه

کند. توسعه در اسالم، یک مفهوم چند توسعه و پیشرفت جامعه را بر مبنای همین اصول بنیادی تعریف و بیان می

ای از عوامل روحی، بعدی است که عالوه بر بعد مادی و تالش در راستای سلطه بر قوانین تکوینی، نتیجه مجموعه

)بحاراألنوار، ت. مطالعه تأثیر عاملی مانند صله رحم بر آبادانی شهرها یا طوالنی شدن عمرهانفسانی و اجتماعی اس

دنبال تنها در چارچوب این رویکرد و مفهوم چند بعدی توسعه قابل تبیین است. نوشتار حاضر به (162، ص47ج

ی بیشتر جامعه دینی از مواهب پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا ایمان و تقوا، نقش و تأثیری در برخوردار

 دنبال دارد؟طبیعی دارند؟ و آیا این تأثیرگذاری، نتیجه قطعی و نمایان برخورداری جامعه دینی از رفاه مادی را به

 تکوین و تشریع

هائی برخوردارند که برخی ثابت و برخی جهان هستی و جوامع انسانی در پویش مادی خود، از چارچوب

ثابت عمل در حوزه انسان و طبیعت با عنوان تکوین و الگوهای متغیر آن با عنوان تشریع شناخته  اند. الگوهایمتغیر

 ،اموری هستند که دانشمندان در طول تاریخ علم ،انسانی طبیعی و جهانشوند. الگوهای ثابت موجود در زیستمی
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 اند.مندی حاکم بر آن بودهدر صدد کشف قانون

تعالی در دو حوزه تکوین و تشریع جاری است. ربوبیت از سوی باری ربوبیت و مدیریت عالم وجود

کند. هیچ معلول شمول است که از مسیر قوانین تکوینی حاکم بر آن عبور میتکوینی عالم، مدیریتی فراگیر و جهان

. مادی، فارغ از تحقق علل تکوینی آن که توسط خداوند در عالم وجود مقرر شده تحقق خارجی نخواهد داشت

بشر برای رسیدن به مقاصد خود همواره تحت سلطه و مدیریت تکوینی خداوند بر عالم، درصدد بازشناسی این 

عنوان اولین عناصر شناخته شده تکوینی ازسوی انسان، قوانین تکوینی بوده است. کشف آتش و اختراع چرخ به

کوشند با اشراف هر چه بیشتر بر این عامل تحول بزرگی در حیات مادی بشر بوده است. امروزه دانشمندان می

ها های آسمانی و دیگر کهکشانقوانین و الگوهای ثابت تکوینی، عرصه حیات مادی خویش را به جغرافیای راه

مادی  عنوان تنها گام، در الگوها و رویکردهای غربی وتوسعه دهند. این اولین گام ضروری توسعه است که به

 شود.دنبال می ،توسعه

ر حالی است که ربوبیت الهی محدود به الگوهای ثابت تکوینی نیست. جهان هستی در کنار اراده عام این د

الهی که به حوزه امور تکوینی تعلق گرفته است تحت تأثیر و نفوذ اراده خاص الهی یا الگوهای متغیر تشریعی نیز 

که این دو اراده های تحقق آن، فارغ از اینهقرار دارد. توجه به حوزه ربوبیت تشریعی خداوند بر عالم وجود و زمین

انداز دیگری را پیش روی ما خواهد گشود که نقطه تمایزی برای در عرض یا در طول یکدیگر قرار دارند چشم

 الگوی پیشرفت اسالمی از الگوی غربی توسعه را رقم خواهد زد.

و جمادات در چارچوب بسته چون گیاهان و حیوانات انسان از آن جهت که موجودی مختار است هم

اش تحت ربوبیت و مدیریت حیات مادی و معنوی بلکه فراتر از آن، رفتار و امورقواعد تکوینی اسیر نیست. 

صفت رحمان و متکی به دو  ،تبیین این دو مفهوم در ادبیات دینی (.197، صتو یبه سو)تشریعی خداوند قرار دارد

 رحیم در خداوند است.

 رحمان و رحیم

د چارچوبی فراگیر در جهان هستی برای زندگی موجودات، نعمتی از سوی خداوند به بندگان است تا همگان وجو

نعمت ربوبیت و  (.66 :إسراء؛ 10:فصلت)های انسانی و حیوانی خویش را سامان دهندطور برابر در سایه آن، کنشبه

، 1الميزان، ج)حمان، اسم خاص و صفت عامقوانین تکوینی در صفات حضرت باری، متناظر با رحمانیت او است. ر

ها اعم از کافر و مؤمن در آن هائی است که همه موجودات و انسانخداوند و بیانگر تفضالت و نعمت (38ص

 (38ص ،1ج )الميزان،«.شود، و هم کافر رامختص است به افاضه تکوینیه، که هم مؤمن را شامل می ،رحمان»اند متنعم

های آسمانی و زمینی مند بوده و نعمتمکتب اعتقادی و عملی، از فیض عمومی خداوند بهرهبشر بر هر مسلک و 

ا)در اختیار حیات نباتی و حیوانی او قرار دارند   :إسراء) (ُكلاًّ نُِّمدُّ َهُؤالء َوَهُؤالء ِمْن َعطَاء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاء َربَِّك َمْحظُورًّ

 و تدبیرند در چارچوب قانون فراگیر علت و معلول و بر پایه صفت رحمانیت، ربوبیت عام و تکوینی خداو (.20

قاَل ) سازدمی برخوردار خداوند رحمانیه رحمت از را موجودات همه و دهدرا سامان می هستی همه عام هدایت

 (.204و203، صصتو یبه سو؛ ر.ک 50 )طه:(َهدیَربُّنَا الَِّذي أَْعطي ُكلَّ َشْيء َخْلقَهُ ثُمَّ 
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شود. تفضل ویژه و رحمت خاصه الهی که متناظر با ربوبیت تشریعی او است با صفت رحیم شناخته می

تفسير كنزالدقائق و بحرالغرائب، )شودرحمت خاصه الهی شامل حال بندگان خاص و مؤمن بوده و کافران را شامل نمی

-10:نوح)دهنداص را مورد تأکید قرار میآیات بسیاری در قرآن و روایات متعددی این عموم و اختص (.32، ص1ج

 به همواره، خداوند ،(كاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماًّ  وَ): فرمود تعالى خداى که چنان هم» .(4 :طالق؛ 28 :حديد؛ 73: هود؛ 12

 و رئوف ایشان هب او که درستىبه ،(إِنَّهُ بِِهْم َرُؤٌف َرِحيمٌ ): فرموده نیز و ،[43 :]احزاباست بوده رحیم مؤمنین خصوص

 کافر و مؤمن شامل و است، عام رحمان: اندگفته بعضى جهت همین به و دیگر. آیاتى و ،[117 :]توبهاست رحیم

واسطه ایمان و تقوا، در دنیا و آخرت انسان مؤمن به (.30، ص1الميزان، ج)«است مؤمنین خاص رحیم و شود،مى

 االخبار به نقل از عیون 30، ص1الغرائب، جزالدقائق و بحرتفسیر کن)گیردمشمول رحمت خاص خداوند قرار می

. فیض و رحمت («رحمن الدنيا و االخرة و رحيمهما :انه قال في دعائه -عليه السالم -عن الرضا»؛ 37ح ،16، ص2ج

مندی مضاعف از مواهب مادی و خاص الهی، گستره حیات مادی و معنوی مؤمنین را فراگرفته و توفیق بهره

در  ظله""دام. استاد مصباح یزدی(14، ص1نورالثقلين، ج)گرداندر امور دینی و دنیوی را نصیب ایشان میهدایت د

را که تفسیر آیه چهارم سوره حمد، اساس رحمت رحیمیه الهی را ناظر به حیات این جهانی دانسته و وجوهی از آن

 .(205، صتو یسوبه )دانددر نشئه مادی حیات، قابل تحقق نیست موکول به آخرت می

توفیق، یکی از مفاهیمی است که در ادبیات دینی، چگونگی تحقق این تدبیر و اراده خاص الهی را تبیین 

 نهاده انسان اختیار در را کافی ابزار و وسایل است، همگانی ایهخواست که سعادت به رسیدن برای خداوند»کند می

 آنها، از بخشی اما خورند؛می رقم انسان وسیله به که اختیار و درتق اراده، از اندعبارت وسایل این از بخشی است.

 انسان اراده ضمیمه باید که الهی توفیق نظیر کند؛می تأمین را آنها مستقیماً خداوند که هستند هایی زمینه و شرایط

 اراده، کنار در کهبل شودنمی محقق انسان تصمیم با تنها ها،خواسته و مراحل همه پس. برسد مقصد به او تا شود

 درس گیردمی تصمیم انسان گاهی مثالً شوند؛ فراهم نیز هستند خارج انسان اراده و اختیار از که بیرونی شرایط باید

 نیز روحی و جسمی سالمت از و باشد داشته شایسته استاد و مناسب رفیق باید کار این در توفیق برای اما بخواند

 مربوط وی تکاملی جنبه و انسان حیات اختیاری بُعد به که هم امور این مدبّر گفتیم، کهچنان  .باشد برخوردار

 از است، انسان آن مشمول نیز انسان که عام رحمت و ربوبیت تدبیر، این برعالوه ... . است خداوند شود،یم

 هایزمینه خود، رحیمیه رحمت اساس بر خداوند و بردمی بهره نیز خداوند خاص رحمت و ویژه تدبیر ربوبیت،

، تو یسوبه)«سازدمی برخوردار خود خاص هدایت از را او و نهدمی او اختیار در را کمال به رسیدن توفیق و تکامل

دو رویکرد دیگر در تبیین چگونگی تأثیر ایمان و تقوا بر حیات مادی و اجتماعی بشر ارائه شده  (.204و203صص

 است.

 الف: رویکرد مادی

کنند. در این رویکرد، هیچ ستی را تنها بر پایه مشاهدات و الیه روئین آن تحلیل و تبیین میگرایان، امور همادی

داشته باشد. در که علتی مادی در ایجاد یا انهدام آن نقش شود مگر آنای در عالم وجود، ایجاد و معدوم نمیپدیده

و معالیل مادی نبوده و اگر برای ما یا  ، حتی معجزات أنبیاء الهی اموری خارج از دایره عللاین نگاه به هستی



5 

دلیل عدم شناخت کافی از علت مادی وقوع آن است. به ؛رسندنظر میالعاده یا ماورائی بهمردمان آن دوران، خارق

گویند آن حضرت از وقوع جزر و مد دریا می 7عنوان مثال در تحلیل معجزه شکافتن دریا توسط حضرت موسیبه

ک موقعیت مکانی و زمانی مناسب، یاران خود را از خشکی حاصل از آن عبور داده است و اطالع داشته و در ی

دنبال آن فرعونیان که از این قانون آگاهی نداشتند با ورود به میان خشکی پدید آمده، دچار انقضاء زمان طبیعی به

 7بیماران توسط حضرت عیسی چنین معجزه شفایاند. همواقعه جزر شده و به مد دریا گرفتار غرق و هالک شده

دانند که آن حضرت بر آن اشراف و علم داشته را اقدامی در چارچوب عوامل طبیعی و نوعی طبابت می

که این مقدار، تنها سطحی از دانش و حقیقت حاکم بر . قرآن، ضمن اشاره به این(134-133)معارف قرآن، صصاست

 فَأَْعِرْض َعن مَّن تََولىَ )دهد اندیشان پرهیز میحله و همراهی با مادیرا از وقوف در این مر 9عالم وجود است، پیامبر

َن الِْعْلمِ  ْنيَا * َذلَِك َمْبلَغُُهم مِّ  (.30و29: نجم)(َعن ِذْكِرنَا َو لَْم يُِرْد إاِلَّ اْلَحيَوةَ الدُّ
گونه تحلیل نچنین رویکردی، برخورداری مضاعف از مواهب مادی یا برکات آسمان و زمین را نیز ای

ای از شرق و غرب عالم که به اعمال صالح و ای خواه مؤمن یا ملحد در هر نقطهکند. از این منظر، هر جامعهمی

راهی دلی و همچون صداقت و راستی و پرهیز از نیرنگ و فریب و دوروئی آراسته باشد؛ همهای اخالقی همارزش

کاری و پشتیبانی از یکدیگر در مقاصد مشترک، اقدامی طبیعی است مدنبال خواهد داشت. هرنگی جامعه را بهو یک

کوشد وقایع اجتماعی را ، میلوم انسانی سکوالردنبال خواهد داشت. عکه نتیجه طبیعی رشد و شکوفائی بیشتر را به

دف ، با هشناسیش سکوالر جامعههای اجتماعی در دانبا چنین رویکردی تحلیل و مطالعه کند. بررسی آسیب

 بار اجتماعی آن است.ها و نیز آثار طبیعی و زیانبازشناسی علل متعارف پدید آمدن آسیب

جرائم اعمال بشر بر حیات فردی و اجتماعی در  ،تأثیرگذاری ایمان و عمل صالح یا نقطه مقابل آن

سر محدود چارچوب قانون علت و معلول مادی، امری مورد وفاق اندیشمندان الهی و سکوالر است. سخن بر 

های تجربی، قادر کردن بازشناسی چنین تأثیری در اسباب و مسببات مادی است. گرچه ممکن است بشر با روش

به تحلیل مادی و شناخت آثار مطلوب و نامطلوب اعمال فردی و اجتماعی بر فرآیند حیات فردی و جمعی خود 

یات در بیان اثربخشی عمل صالح بر سعادت حیات چه قرآن و رواباشد اما موضوع، محدود به این مقدار نیست. آن

کنند منوط به ایمان و عبودیت حضرت ربوبی است. در حالی که تحلیل مادی دانش اجتماعی بشر عنوان می

سکوالر اجتماعی، قادر به خروج از دائره عالم ماده و تأثیر و تأثرات حاکم بر آن نیست. قرآن، گشایش رحمت و 

 .(96 :اعراف)ر جامعه را به عمل صالحی منوط دانسته که برآمده از عبودیت و ایمان باشدبرکات آسمان و زمین ب

اندیشمندان سکوالر های مادیاست که در چارچوب تحلیلاین اناطه و اشتراط، حاکی از اثربخشی فزاینده واالتری 

تحلیل حضور عنصر ایمان در نتیجه گنجد. تحلیل مبتنی بر رویکرد مادی یا سکوالر مورد اشاره، قادر به فهم و نمی

 رفتارهای صالح اعضای جامعه نیست.و تأثیر 

 ب: رویکرد عرفانی

ای از وجود علت و پرتوی از وجود او و هر معلولی نسبت به علت مناسب خود، مانند نسبت معلول، جلوه

ز نقصان است چرا که ای پوشالی از حقیقت وجود شیء و مشحون اسایه به صاحب سایه است. سایه، تنها جلوه
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 نقص از لوازم مرتبه معلولیت است.

العلل و های دیگر است تا به حق اول و خداوند سبحان یا علةنشئه مادی و طبیعت، مسبوق الوجود نشئه

ای از نشئه حقیقی عوالم نشئه طبیعت و عالم وجود و هستی، چون سایه الوجود منتهی گردد.غنی بالذات و واجب

ها است. عالم ماده، عالم مرکب است الم مثال و عالم عقل است؛ مشحون از نقصان و آمیخته به کاستیدیگر مانند ع

 شویم.سوی عوالم باالتر فاصله بگیریم به عالم مجردات نزدیک میو هر چه از آن به

یعنی  (348ص ،نهج البالغة) «دارٌ بالبالء محفوفة»عرصه نقصان و گرفتاری و کمبودها است؛  ،عالم ماده

ها و دردها و های توأم با رنجاش هم توأم با رنج است. عالم مجردات اما عرصه حضور حقایق و فاقد نقصانلذت

نشئه دیگری تحت عنوان نشئه مجردات )عالم مثال و عالم عقل یا عالم  .(26)رسالة الوالية، صها استگرفتاری

باشد و بدون هیچ شائبه و محدودیتی در آن موجود می نحو خالصها و کماالت بهتجرد( وجود دارد که این لذت

باشد و تمامی این کماالت ها ساقط میها و مرزبندیدر عالم تجرد که ما فوق عالم مثال است همه این محدودیت»

 (.28)همان، ص«طریق وحدت و جمع و کلیت و ارسال موجود استو لذائذ به

تر و تر باشد کثرات را شاملتر و به وحدت نزدیکبسیط که وجود هر چهبدان»نویسد می =امام خمینی

دیگر جدا هستند در عالم اند و از یکتر خواهد بود. و اشیائی که در عالم زمان متفرقاش بر اشیاء متضاد تماماحاطه

یم دیگراند و در وعای ذهن، مالاند و در گرد هم. و اشیائی که در عالم خارج، متضاد و ضد یکدهر مجتمعات

ها به آن اند. همه ایندیگراند و اشیائی که در نشئه اولی با یکدیگر اختالف دارند در نشئه آخرت با هم متفقهم

) شرح دعای «شان بیشتر خواهد بودتر باشد وسعتها هر چه به عالم وحدت و بساطت نزدیکجهت است که ظرف

 (.57-56صصسحر، 

شود و نزدیک می ،مان، از نشئه عالم ماده به نشئه عوالم دیگرآدمی با عبودیت و عمل صالح برآمده از ای

یابد. نزدیکی به نشئه مجردات هر قدر بیشتر، فاصله گرفتن از نقائص وجود و اعمال عالم امکان وجودی مجرد می

ملی ها باشد. عتواند موجب رهائی از بخشی از رنجبیشتر. عمل برای نشئه باقی در دار فانی، عاملی است که می

موجب تقرب به عالم معنی و مجردات است که برخاسته از عبودیت باشد. عمل صالحی که همراه با ایمان و 

عبودیت نباشد چنین اثری نداشته و خودش آمیخته به نقص و دنیا است. عملی که عاری از هوای نفس و سرشار 

دهد. آدمی با چنین سلوکی کمال پرواز می از خواست خدا و عبودیت او باشد آدمی را از این نشئه نقصان به نشئه

 شود.مند میکم نشئه مجردات بهرهدر عین حضور در نشئه ماده، از برکات و کماالت و لذات مترا

وجود مجرد و مقرب آدمی و جامعه، از وسعت و ظرفیت باالتری برای برخورداری از مواهب عالم وجود 

د بود. وجود مجرد آدمی در مراتب سلوک و معرفت به قدرت و لذات و نعمات و کثرات هستی برخوردار خواه

یابد. والیت تکوینی انسان کامل، مرتبه واالی این سیر تأثیرگذاری بر پیرامون خود از انسان و جمادات دست می

کمالیه است. إعمال والیت تکوینی، مشروط و منوط به اراده انسان کامل است و بندگان صالح، به جهت تقرب و 

مدينه تا كربال،  از 7)ر.ک: سخنان حسين بن علیدهندرا مورد استفاده قرار میردگی به خواست ربوبی، کمتر آنسرسپ

ولی اثر وجودی انسان کامل بر هستی و جامعه انسانی پیرامون خود منوط به اراده نیست. حتی جمادات و  (354ص

مند شده و تأثیر حضور انسان مقرب، بهرهموجود است از وجود و  ،چه در عالم هستی و طبیعت مادیهر آن
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نی، رادع عذاب و جاذب برکات است پذیرد. صرف حضور انسان کامل در یک محیط جغرافیائی یا جامعه انسامی
بَهُْم َو ُهْم يَْستَْغفُِرونَ ) ُ ُمَعذِّ بَُهْم َو أَنَْت فيِهْم َو ما كاَن َّللاَّ ُ لِيَُعذِّ  (.60، ص12حاراالنوار، ج؛ ب33 :نفال)ا(َو ما كاَن َّللاَّ

سعه این اثربخشی، متأثر از مراتب تقرب انسان مؤمن و سعه وجودی و کمال یافته او است؛ هر قدر 

 مؤمنان، خواست و اراده لیاقت، با متناسب البته»تر و هر قدر از مراتب کمالیه برخوردارتر، اثرگذاری او بیشتر مقرب

 از مندیبهره از ایدرجه بین فاصله بسا چه و. شودمی متفاوت نیز یاله رحیمیت صفت از آنان مندیبهره سطح

 که جاستاین .نباشد تصور قابل ما برای اندرسیده بدان خدا برگزیده بندگان که ایدرجه با الهی خاص رحمت

 وندخدا لطف گیرد؛ فزونی او بندگی مقام درک و خدا به ما توجه قدر هر و شودمی راه رفیق الهی، خاص لطف

 (.205-204، صصتو یسوبه)«یابدمی افزایش الهی رحیمیه رحمت از ما بهره و شودمی بیشتر

اش شئون مجرد شود که شئون وجودیای از آن نائل میای از وجود و مرتبهبه نشئه ،آدمی با سلوک الی اهلل

ه وجودی انسان در مرتبه یابد. نشئه ماده، نشئه نقص و محدودیت است و سعشود و آثار موجود مجرد میمی

ترین وجود مادی، محدود بوده و قابلیت دریافت و شمول فیض و رحمت خاصه الهی را ندارد. انسان کافر در نازل

مرتبه وجودی، تنها به حکم رحمانیت خدا مشمول فیض و رحمت عامه است. انسان مؤمن با سیر الی اهلل و تقرب 

اش گسترش یافته رود؛ سعه وجودیهر قدر در مراتب تجرد وجود، باال میشود و به او، به وجود مجرد نزدیک می

رود که در شئون کند. در این مراتب کمالیه تا جائی پیش میو ظرفیت بیشتری برای دریافت فیض الهی پیدا می

اش رهایاش و تمام کردار و رفتااش، سخنهایاش، شنیدنیهایشود. دیدنیمختلف وجود، با دیگران متفاوت می

بینند و این بیند که دیگران نمیچیزی می (.1، ص70ج ؛13، ص67نوار، جبحاراال)یابددر ظرف مجردات تحقق می

فهمند کند که دیگران نمیفهمد و درک میچیزی می (.29 :أنفال)شود بصیرت او که حاصل دیگری از تقوا استمی

 )بحاراالنوار،گیرداش مجرای حکمت الهی قرار میو سخنان (282 )بقره:عنوان اثر دیگری از تقواشود علم بهو می

مندی از آثار و برکات و فیوضات عالم مجردات، خروج از نشئه مادی هستی و ورود به الزمه بهره (.24ص ،70ج

به  9توشه )پندهای پيامبر)ر.ک رهشودعالم مجرد است که با ایمان و عمل صالح و عبودیت الهی، تحصیل و اکتساب می

 (.246، ص2ابوذر(، ج
مفاهیمی مانند توفیق و برکت در ابعاد مختلف وجودی زندگی انسان مؤمن را شاید بتوان با این رویکرد 

عرفانی نیز تحلیل کرد. در هر حال، تفصیل تحلیل چگونگی حصول رحمت و برکت از رهگذر ایمان و عمل 

ما را در این مقام، همین کفایت که ایمان و عمل صالح های عرفانی ارباب معرفت است و صالح، موکول به رساله

 است."َجلَّ َو َعلی" برخاسته از آن، چنین اثری در ابعاد وجود آدمی داشته و آن نیز از ناحیه حضرت ربوبی

 پیشرفت و رونق مادی در سایه ایمان و تقوا

دنبال دارد. بخشی انسان و جهان به ای بر وجود مادی و مجردتقوا و عمل صالح برخاسته از ایمان، آثار عدیده

ناشی از سعه وجودی برآمده از تقوای انسان مؤمن، پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. افزایش رزق و  از این آثارِ

روزی و گسترش برخورداری مادی و پیشرفت در مقاصد این جهانی، از دیگر آثار برشمرده شده برای تقوا است. 

مندی ینی از رهگذر ایمان و تقوا مشمول فیض و رحمت خاصه الهی شده و برای بهرهانسان مؤمن و جامعه د
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کنند. خداوند به حکم ربوبیت تشریعی با اراده های دنیوی، شایستگی پیدا میمضاعف از تمتعات مادی و نعمت

 ،که انسان غیر مؤمنگرداند. در حالی مند میهای گوناگون بهرهخاص خود او را در سایه قوانین تشریعی از نعمت

ها و تدابیر محکوم به قوانین تکوینی بوده و در چارچوب قانون علت و معلول، محکوم به حاصل طبیعی تالش

است که او را فراتر از تدبیر و  یخود است؛ انسان مؤمن در دایره رحمت خاصه الهی، تحت هدایت و ربوبیت

ا * َو يَْرُزقْهُ ِمْن َحْيُث اَل )شود مون میه مقصود مورد نظر رهناندیشه محدود انسانی خود، ب َرجًّ ْْ َعل لَّهُ مَخ ْْ َ يَج َو َمن يَتَِّق َّللاَّ

تَِسبُ  ْْ ِ فَهَُو َحْسبُهُ  َو َمن يَتََوكلَ  يَح  (.3و2: طالق)(َعلَى َّللاَّ
ه ها و برکات و روزی، ناظر بکه بخشی از نعمتآیه شریفه، ضمن اشاره به این در ذیل =عالمه طباطبائی

نویسد از آثار انفکاک از نفسانیت و حاکم ساختن اراده خدا به جای اراده خود و توکل بر او رزق مادی است می

دهد و از طریق اسبابی که محاسبه و تدبیر اش را سامان میاین است که خود خدا امور زندگی مادی و معنوی

 (.528، ص19الميزان، ج)دهدکرد روزی او را به بهترین شکل در مسیر وصول او قرار مینمی

های محاسبه نشده و غیر قابل تدبیر و سنجش انسانی، گشایش در امور مادی و رسیدن روزی از راه

معنای نفی قانون علیت نیست. قانون علیت سنتی تکوینی و عمومی است که در گستره هستی، جاری بوده و به

از طریق  نیز تدبیر تکوینی و تشریعی عالم وجود. ت او استعنوان لطفی از سوی پروردگار، مصداق اتم رحمانیبه

 (.130)جامعه و تاريخ از نگاه قرآن، صپذیردصورت میاسباب و مسببات و در چارچوب قانون علیت 

نماید این است که قوانین علمی و اسباب و علل مادی، تنها مصادیقی از چه توجه به آن ضروری میآن

که معلول، محدود به امور مادی و جسمانی و وجودات محسوس نیست؛ علت چنانقانون کلی علیت هستند. هم

چون علل و معالیل اجتماعی، مرکب از امور جسمی و روحی تواند از امور مجرد و نفسانی بوده و گاه همنیز می

انی، روحی یا رویکرد مادی به قانون علیت و در نظر نداشتن دیگر انواع علت که وجودی مجرد، نفس )همان(.باشد

کند. این در شناختی باز میهای فردی، اجتماعی و هستیای تحت عنوان امور اتفاقیه را در تحلیلالهی دارند حوزه

مفاد قانون  (.155)همان، صیک از وقایع خرد و کالن عالم وجود از روی تصادف و اتفاقی نیستحالی است که هیچ

یابد و تخلف هیچ معلولی از علت آن لی بدون علت، وجود نمیعلیت، چیزی بیش از این نیست که هیچ معلو

ها ندارد. نگاه ها و چگونگی معلولقانون علیت در مفاد خود، ورودی به چیستی علت (.130)همان، صمیسور نیست

 جامع به انواع مادی، مجرد، فردی، اجتماعی، ماورائی و الهی علت، تنها زمینه مساعد برای تحلیل درست وقایع و

 از عاری و خللبی تواندمی کسی فقط را عالم نظام و نظم ما، هعقیدبه»ها در چارچوب قانون علیت است پدیده

 لقائ علت بر معلول ترتب ضرورت باب از امور ناپذیریاجتناب به هم که بیابد اتفاق و تصادف از خالی و ءاستثنا

)همان، «لیمقائ هردو به ما و متعالی خدای حکیمانه یرتقد و تدبیر و الهی الیزال مشیت و اراده به هم و باشد

ای به وسعت علم الیتناهی حضرت رحمت خاصه الهی بدون نقض آن سنت قطعی، مجاری واسعهلذا  (.156ص

های گشایش در امور مادی و حیات این جهانی انسان مؤمن به مجرای واسطه محدود نبودن راهحق داشته و به

 این اساس مسلم وارد نیست.اسباب طبیعی، خللی در 

یک معنای عدم مداخله هیچتوضیح این مهم نیز ضروری است که سخن از روزی دادن خداوند ضرورتاً به

معنی آن نیست که گرده نانی کرد بهبینی نمیاز عوامل طبیعی نیست. رسیدن روزی انسان مؤمن از جائی که پیش
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 که است نانی همان دهد،می روزی خدا»شود ن برای او نازل میمستقیماً و بدون دخالت عوامل طبیعی از آسما

 آسیاب آسیابان، تابد،می خورشید از اشحرارت شود،می نازل آسمان از اشباران کارد،می کشاورز را اشگندم

مجموعه آن چنان که تا علت تامه بهاما هم .(118)معارف قرآن، ص«خوریممی عالیجناب و بنده پزد،می نانوا کند،می

شود؛ برخی علل از علت جانشین برخوردارند و عدم آگاهی نسبت به علت تحقق نیابد، معلول موجود نمی

در تبیین انواع علل  ظله""دامکند. استاد مصباح یزدیها ایجاد میجانشین، تصور وقوع تصادفی معلول را در ذهن

مه عوامل در پرتو وجود و علیت ذات باری است؛ که موجودیت و اثربخشی همجموعی و جانشینی ضمن بیان این

 عوامل از بعضی و طبیعی عوامل بین گاهی که هست چیزی چنین» نویسدبه علل ماوراء طبیعی اشاره کرده و می

با  (.122-121و119 -118)همان، صص«گیردمی را دیگری جای یکی و شودمی مطرح جانشینی مسأله طبیعی، ماوراء

ها شامل حال انسان یابی بشر به اسباب و علتتواند در حوزه فراهم آمدن و راهمت حق میفیضان رحاین توجه، 

مؤمن شده و حیات فردی و اجتماعی او را در بر گیرد. سخن دیگر این است که علت، چیزی جز مجرای فیض 

، خود را مجرای الهی که در سنت تکوینیه الهی، توسط خداوند تعیین گردیده نیست. فهم این معنی که خداوند

واسطه فیض خویش قرار دهد چندان دشوار نخواهد بود. گرچه امور عالم از طریق اسباب و مسببات، جریان بی

کند. یابد ولی این خداوند است که بر اساس حکمت بالغه خویش، اسباب و علل معالیل را تعریف و جعل میمی

ول تالش در چارچوب قواعد تکوینی عالم قرار داد فرمود های الهی را معلیابی به نعمتهمان خداوندی که دست

گونه که تقوا و ایمان نیز از جمله علل شمول و نزول رحمت و برکات آسمان و زمین و روزی بندگان است. همان

ای مانند آفرینی اراده عام الهی است؛ در علل خاصهکه تأثیرگذاری در عرصه علل تکوینی، منوط به حضور و نقش

 و تقوا نیز اراده خاصه الهی، علت موجده اثرگذاری ایمان و عمل صالح خواهد بود. ایمان

بر این مبنا گرچه علیت یک قانون تکوینی تغییرناپذیر است اما باید توجه داشت که علل موجده و مؤثره 

در عالم امکان  در عالم، محدود به عوامل طبیعی و مادی نبوده و علل ماورائی نیز از جمله عناصر دخیل و مؤثر

انسان مؤمن از رهگذر تقوا، خواست خدا را بر خواست خود مقدم داشته و در مسیر مدیریت روند. شمار میبه

خداوند، سرور و شادی چنین  (.58 )يونس:خوش نبوده استها و گردآوری شخصی خود دلحیات مادی، به تالش

ها و زمین ی او را نه تنها در حوزه تکوین و در آسمانای را در فضل و رحمت خاصه خویش قرار داده و روزبنده

، بحاراألنوار)استناد اراده خاص خود ضمانت فرموده است، بهبلکه در حوزه تشریع و افعال اختیاری دیگر بندگان

 (.2ج ،كافى نقل ازبه 73ص ،67ج

 انسان مؤمن و جامعه دیگی

که انسان کافر تنها چنانیابد. همعه دینی نیز تعمیم میبرخورداری بیشتر انسان مؤمن از مواهب مادی، به جام

مشمول ربوبیت و قوانین تکوینی و محکوم به نتیجه متعارف تالش خود در چارچوب علل طبیعی است؛ مدار 

چون پیشرفت و توسعه جامعه الحادی نیز محدود به حوزه تکوین و فیض رحمانی است. در مقابل، جامعه دینی هم

ها و برکات ویژه در حیات مادی خود از سوی تحت ربوبیت و رحمت خاصه الهی، مشمول نعمتانسان مؤمن، 

 حضرت ربوبی است.
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رسمیت شناختن مبنای سرایت قانون تکوینی و تشریعی رحمت عام و خاص الهی از فرد به جامعه، به

ضمن برشمردن آیات بسیاری از قرآن که  =هویت مستقل جامعه در اندیشه اجتماعی اسالم است. عالمه طباطبائی

ها و فراتر از آحاد تشکیل دهنده آن، مورد خطاب قرار داده و به طاعت و عصیان و جوامع را با هویت جمعی آن

ثواب و عقاب متصف نموده و دارای کتاب و پرونده اعمال و عمر یا اجل محتوم و حیات و ممات دانسته 

 و فهمى و شعورى حتى و کتابى و عمرى و وجودى هست، افراد براى که چهآن از غیر کریم قرآن»نویسد می

 (.153-152صص ،4ج)الميزان، «است جامعه قائل براى معصیتى و اطاعتى و عملى

رسمیت در عین حال که هویت و شخصیت مستقل برای جامعه را به ظله""داماستاد مصباح یزدی

جامعه، به اصالت فرد اعتقاد دارد؛ اجتماع انسانی را واقعیتی  نشناخته و ضمن رد وحدت حقیقی و حتی فلسفی

يخ جامعه و تار)داند که منشأ انتزاع مفهومی مانند جامعه بوده و از قوانین تکوینی و تشریعی برخوردار استعینی می

 (.143ص از نگاه قرآن،
امعه در تحمل آثار و نیز این هویت جمعی و همانندی فرد و ج ظله""دامحضرت آیت اهلل جوادی آملی

فرد، خانواده، قبیله، گروه و جامعه، هرگاه به »نویسد تبعات اعمال صالح و طالح خود را مورد تأئید قرار داده و می

آیند. گیرند و اگر بدان پشت پا زنند؛ به دامان بال گرفتار میتعالیم الهی آن )قرآن( عمل کنند؛ نتایج مثبت می

 (.402، ص17)تفسير موضوعی قرآن، ج«ها استنتایج اعمال آن سعادت و هالکت، هر دو از

معتقد است وجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن داشته  =گونه که عالمه طباطبائیخواه جامعه، آن

کند بدون داشتن هویت و وجود فلسفی مستقل، تصریح می ظله""دامسان که عالمه مصباح یزدیباشد یا آن

توان سنت رحمت خاصه الهی را از انسان مندی برخوردار باشد؛ میمعی قرار داشته و از قانونتحت تأثیر اعمال ج

تحت ربوبیت و قانون  ،چون کافرانمؤمن به جامعه دینی تعمیم و سرایت داد. بر این مبنا جامعه غیر دینی نیز هم

عی و رحمت و اراده خاصه الهی تکوینی و رحمانیت خداوند بوده و جامعه دینی مشمول ربوبیت و قوانین تشری

های جامعه نقش داشته و آیات فراوانی هست که سیّئات و گناهان در بالیای عمومی و در رنج و گرفتاری»است 

 (.18، ص7)الميزان، ج«نیز طاعات و حسنات در فزونی نعمات و نزول برکات الهی در اجتماع انسانی سهم دارند

ساز نزول برکات مادی و را زمینهتصریح قرار داده و ایمان و تقوای آن آیات قرآن، این هویت جمعی را مورد

آَمنُوا َو اتَّقَْوا لَفَتَْحنا َعلَيِْهْم بََركاٍت ِمَن السَّماِء َو اْْلَْرِض َو لِكْن َكذَّبُوا  َو لَْو أَنَّ أَْهَل اْلقُرى)نوی خداوند بر جامعه دانسته است مع

 (.96 :اعراف)(يَْكِسبُونَ  فَأََخْذناُهْم بِما كانُوا
واسطه نافرمانی از ، صورت جمعی جامعه را به(8 :طالق)سوره طالق 8، در ذیل آیه =عالمه طباطبائی

مورد عقوبت شدت محاسبه و عذاب در همین دنیا دانسته و ضمن اشاره به این آیه شریفه، برکات الهی  ،اوامر الهی

استاد  (.543، ص19الميزان، ج)کندر زندگی مادی و تنعمات دنیائی تفسیر میناشی از ایمان و تقوا را نیز به گشایش د

 کندمی داللت»نویسد در توضیح آیه شریفه به برخی از این مواهب مادی اشاره کرده و می ظله""داممصباح یزدی

 و هنگامبه نزول مانند زمینی و آسمانی برکات شوند؛ تقوا و ایمان اهل جامعه، یک افراد اکثر یا همه اگر کهاین بر

 بدنی، سالمت و صحت ها،آن از آفات دفع و دامپروری و کشاورزی محصوالت ازدیاد آسمان، هایبارش فراوان

این  .(144ص يخ از نگاه قران،جامعه و تار)«یابدمی گیرچشم افزایش آنان بر اجتماعی، امنیت و روحی آرامش و آسایش
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مندی ایشان از مواهب پیشین نیز جریان داشته و قرآن با صراحت بیشتری بهره سنت الهی در مورد پیروان انبیاء

م )های کتب آسمانی بیان کرده است مادی را در صورت عمل به آموزه ِْ ْم أَقَاُموْا التَّْوَرئةَ َو ااْلنِجيَل َو َما أُنِزَل إِلَيهْ ُْ َو لَْو أَنهَّ

ْم َْلََكلُوْا ِمن فَْوقِِهْم وَ  ِْ بهِّ ن رَّ ْقتَِصَدةٌ َو َكثِيٌر  مِّ ةٌ مُّ نُهْم أُمَّ ِت أَْرُجلِِهم مِّ ْْ ْم َساَء َما يَْعَملُونَ ِمن تَح ُْ نْه  .(66 :مائده)(مِّ

جامعه در هویت جمعی خویش، متأثر از فضای عمومی حاکم بر جامعه بوده و اقلیت، محکوم به مقتضای 

ل اقلیت شدن روحیه و رفتار اکثریت جامعه را ، شامل حاظله""دامعمل اکثریت است. استاد عالمه مصباح یزدی

. آیه شریفه أخیر نیز در پایان به این (144ص يخ از نگاه قرآن،جامعه و تار)شمار آورده استشناختی بهیک قانون جامعه

 "علیوجلّ"نکته اشاره کرده و تلویحاً اعمال بد اکثریت را مانع برخورداری اقلیت از مواهب رحیمیه حضرت حق

همین سیاق، هویت دنبال دارد. بهسته است. هویت فردی، رفتارهای فردی و شمول رحمت خاصه برای فرد را بهدان

 افتتاح کهاین بر دارد داللت «... اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ» جمله»جمعی نیز متناسب با تقوای جمعی است 

 فسق و کفر چون ها،آن از نفر دو و نفر یک ایمان نه است هاجمعیت اىتقو و ایمان از مسبب ها،برکت ابواب

 .(254، ص8الميزان، ج)«کندمى را خود کار باز نفر، چند تقواى و ایمان با جمعیت،

گذرد. مندی جامعه از مواهب رحیمیه، عالوه بر تقوای فردی آحاد جامعه، از کانال تقوای جمعی میبهره

های جمعی تالش برای گسترش تقوا در افراد و رفتارهای فردی، مترصد رفتارها و حرکتجامعه باید عالوه بر 

 ها را نیز با موازین تقوا انطباق دهد.بوده و آن

 ق عی نبودن ارخورداری از مواهب مادی

ر های حاکم بمندیعنوان یکی از قانونمندی انسان مؤمن و جامعه دینی از مواهب بیشتر مادی بهپذیرش بهره

واقع نه تنها در حیات جامعه انسانی، عدم انطباق آن با واقعیات عینی را به پرسشی جدی بدل خواهد ساخت. به

غیر مؤمن و جوامع غیر دینی به محرومیت از تنعمات مادی دچار سویه اثباتی بلکه در وجه سلبی آن نیز انسان 

مندی رؤیائی کافران از مواهب مادی در قرآن نیز بهره نبوده و چه بسا در وضعیتی برتر نسبت به ایشان قرار دارند.

َو لَْو اَل أَن يَُكوَن )داند را تنها به دلیل پیشگیری از کافر شدن همگان میمورد اشاره قرار گرفته و نامحدود نبودن آن

ْم ُسقُفًّ  ِْ ْحَماِن لِبُيُوتِه ةًّ َواِحَدةًّ لََّجَعْلنَا لَِمن يَْكفُُر بِالرَّ ا يَْظَهُروَن* َو لِبُيُوتِِهْم أَْبواباًّ َو ُسُرراًّ َعلَْيها يَتَِّكُؤَن* َو النَّاُس أُمَّ َْ ٍة َو َمَعاِرَج َعلَيْه ن فِضَّ ا مِّ

ا نْيا ... ُزْخُرفاًّ َو إِْن ُكلُّ ذلَِك لَمَّ  (.35-33 :زخرف)(َمتاُع اْلَحياِة الدُّ

فوری جامعه دینی از مواهب مادی  مندی قطعی ومفاد قانونی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت بهره

دنبال تحقق علت تامه، اصلی ضروری است ولی رحمت خاصه الهی در نیست. گرچه فوریت تحقق معلول به

مندی مورد اشاره در آیات مورد العلل بهرهحوزه ربوبیت تشریعی، معلول اراده خاص الهی است. به بیان دیگر، علة

ساز تحقق این اراده تشریعی های ضروری ولی فقط زمینهایمان و تقوا مؤلفه استناد، اراده خاص خداوندی بوده و

کار که نیل به مرتبه انسان کامل از رهگذر عبودیت را راهپس از آن ظله""دامزاده آملیاست. استاد عالمه حسن

گوید سالک ند میدافهم باطن و حقیقت قرآن و وصول به مرتبه قدرت و والیت تکوینی و تصرف در امور عالم می

با رضای محض و تسلیم صرف باید به راه افتاد »باید در این راه ثابت قدم باشد و اگر به او ندادند مأیوس نگردد 

 (.25ينی، صتکو يتوال)«اگر دادند متشکر، اگر ندادند عجله نکن صابر باش

ندی مضاعف، وعده تخلف ناپذیر مبا استناد به آیاتی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، اصل این بهره
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کند هائی تبعیت میخداوند بوده و تردیدی در آن نیست اما زمان تعلق اراده خاصه الهی به آن، از مصالح و حکمت

ساحت قانون تکوینی نیست که تحقق  ،که در دایره فهم و دانش محدود بشری نیست. ساحت رحمت خاصه الهی

جا ساحت اراده عامه الهی نیست بلکه عرصه اراده خاصه ل داشته باشد. ایندنباعلت، تحقق بالفصل معلول را به

 یابد.الهی بوده و متناسب با موقعیت، اشخاص و مصالح و حکمت عالیه الهی در بهترین زمان ممکن تحقق می

مندی از آثار و برکات و فیوضات عالم مجردات، خروج از نشئه مادی هستی و ورود به عالم الزمه بهره

شود. هر چند این خروج و ورود، مجرد است که با ایمان و عمل صالح و عبودیت الهی تحصیل و اکتساب می

اکتسابی است ولی فیض و رحمت الهی، اعطائی است و الزمه ضروری ورود به آن عوالم، برخورداری فوری و 

از جمله عوامل تأخیر در اعطاء  منظور تطهیر از گناهان گذشته و امتحان،بالضرورة از مواهب نیست. عقوبت به

 خاصه ربانی است.

 عقوات یا کیفر اعمال

دنبال دارد. اولین مهربانی و قدم گذاشتن در مسیر صالح و تقوا، شمول رحمت خاصه و امداد الهی را به

های روحی حاصل از خطاهای گذشته است. ورود به مراتب عالیه رحمت الهی در حق بنده سالک، زدودن تاریکی

قرب و صفای باطن، نیازمند رفع زنگارهای ناشی از معصیت است. اولین مرحله قدم گذاردن در راه ایمان و تقوا ت

را ها را به فال نیک گرفته و آنهای جسمی و مادی باشد. سالک باید این سختیتواند مواجهه با رنج و سختیمی

گرفتن در سلک مؤمنان، خلوص و صفای باطنی است که نشانی از پذیرفته شدن در درگاه ربوبی بداند. الزمه قرار 

 شود. ریاضت، نخستین گام سیر و سلوک است.از رنجوری حاصل می

نقطه اساسی و آغازین تفاوت انسان مؤمن با کافر در پاک شدن از سیّئات اعمال در همین دنیا است. در 

 فرمودند آوردند. حضرت 7ه محضر علیروایت است دو نفر که یکی را مار و دیگری را عقرب نیش زده بود ب

. بعد از دو ماه که در شدّت کنندیم یدانه از درد نجات پ یدهشان فرا رساما نه مرگ کشندیدرد م ها را رها کنید،این

پرسی فرمود پس از احوال 7ها فرستاده به نزد ایشان آوردند. امامپیچیدند، حضرت به دنبال آنبه خودشان  یماریب

کند به چه اجر شما را ضایع و بارتان را سنگین میکه شما را به این حال انداخت استغفار کنید و از آن از گناهی

واسطه گناهی که مرتکب شده بود. سپس به یکی از یک از شما به این مصیبت مبتال نشد مگر بهخدا پناه ببرید. هیچ

ی فالنی به سلمان فارسی خرده گرفت و او را ای که تو حضور داشتایشان رو کرده فرمود یادت هست در جلسه

خاطر والیت ما مورد طعن قرار داد و تو در حالی که در هیچ محذور و تهدیدی نسبت به خود، خانواده و به

را رد نکردی و سخنی سخیف نشمردی و از سلمان دفاع نکردی؟ این بالء به واسطه آن گناه به ات نبودی آندارائی

خواهی این بال از تو رفع شود تصمیم راه توبه او را تقواپیشگی معرفی نموده فرمود اگر می تو رسیده است. سپس

 ،12مستدرک الوسائل؛ ج)جویان باشیگر شیعیان ما در برابر بهانهبگیر که حتی در خفاء هم مدافع و یاری

 (.336و335صص

اند. در دلیل به معصیت آلوده شده های تربیت نفوس مستعده و مؤمنینی است که به هرعقوبت، یکی از راه

وَ لَا تَمْكُرْ  بِعُقُوبَتِكَ لَا تُؤَدِّبْنِي إِلَهِي»بریم آغاز دعای ابوحمزه ثمالی از عقوبت تأدیبی و مکر خدا به خود او پناه می
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ات در زندگی هر وقت»گفته بود  (حاج اسماعیل دوالبی)اهل معنائی (.582، ص2)مصباح المتهجد، ج«بِي فِي حِيلَتِك

کار داشتی که راهم بندان شد بدان خدا کرده است، زود برو با او خلوت کن و بگو با من چهگیری پیش آمد و راه

دار شدید برای خودتان و برای همه را بستی؟ هر کس گرفتار است در واقع گرفته یار است. ... هر وقت غصه

 «.ی که بعدا خواهند آمد استغفار کنیدهائها و آنها و مردهمؤمنین و مؤمنات از زنده

شود واسطه ایمان و عمل صالح برای انسان مؤمن تقدیر میگاهی رزق و رحمت خاصه و برکات الهی به

دلیل لغزش و ارتکاب گناه از شایستگی دریافت آن خارج و از او باز ستانده دست او برسد بهکه بهولی پیش از آن

نماید؛ سوی ایمان و عمل صالح، او را مشمول رحمت خاصه و موهبتی الهی میچنان که گامی بهشود. هممی

، 1ج به ابوذر(، 9توشه )پندهای پيامبر)ر.ک رهدنبال داردآلودگی به گناه، نقمت و سلب توفیق و عنایت الهی را به

 (.114ص
فظ کرده و با اش، تحت عنایت و ربوبیت خود حلحظه حیات و اعمالخداوند انسان مؤمن را در لحظه

که در مناجات از خدا این (.11 :تغابن)کندسوی کمال معنوی و خلوص نفسانی هدایت میهای گوناگون بهروش

/ المصباح، 273، ص8)تفسير كنز الدقائق، جخواهیم که حتی برای چشم بر هم زدنی ما را به حال خود رها نکندمی

کافران را به حال خود رها کرده تا هر چه اما خاصه است.  جود ربوبیت، تمنای باقی ماندن در ذیل ذی(267ص

خواهند از روی عدل یا ظلم به مواهب مادی، دسترسی داشته باشند و فریب و نیرنگ را نیز در جمله علل می

یابی به معلول و مقصد مادی خویش لحاظ کنند. این ظلم و فساد تا زمانی که با وعده یاری انسانی مؤمن یا دست

مندی کافران مواجه نگردد ادامه خواهد داشت. بهشت و تمام تنعم و بهره( 16 :إسراء)تهای عقوبت هالکت کلیبه من

تمتع  مقدار ینهم (.52، ص1االعتقاد، ج تصحيح و اإلمامية )اعتقادات«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ»در همین دنیا است 

چارچوب قوانین تکوینی و علل مادی حاکم بر عالم بوده و از رحمت خاصه الهی  همادی در دنیا نیز محدود ب

بهره است. انسان کافر و جامعه الحادی به حال خود رها شده است و تنها در حدود قوانین تکوینی به بی

رهگذر  خداوند، خطاب به پیامبر خویش فرمود از نشیند.ریزی و عمل و نتایج متعارف حاصل از آن میبرنامه

توحید به بیداری و حیات جاودان وارد شو و از غفلت نسبت به من بپرهیز زیرا کسی که از من غافل شود را به 

 (.29ص، 74ج االنوار،بحار؛ 31: حج)کنم تا در هر وادی ممکن، هالک گرددحال خویش رها می

و سویه سلب و فیض لذا توجه به این مهم در مسیر ایمان و تقوا ضروری است که رحمت الهی در د

ای است که از سوی پروردگار، حیات مادی انسان مؤمن را شود. سلب تنعمات مادی، اولین رحمت ویژهنمودار می

گیرد. سلوک توأم با این آگاهی در مسیر ایمان و تقوا، انسان مؤمن و جامعه دینی را از مأیوس شدن و فرا می

مندی از رحمت خاصه الهی داشت. توجه مستمر به قانون قطعی بهره انصراف از پیمودن مراتب کمالیه، باز خواهد

موجب خواهد شد تا انسان مؤمن، خود را هماره در  در طول مسیر سلوک الی اهلل، و نزول برکات آسمان و زمین

یر های مقطعی را نیز در راستای آن قانون کلی تفسسوی تعالی مادی و معنوی دانسته و محرومیتمسیر پیشرفت به

شود، در واقع جزئی گرد و بر خالف غایت مطلوب تنعم در پرتو رحمت الهی پنداشته میظاهر عقبچه بهکند. آن

 مندی از تفضالت الهی است.از حرکت کلی و رو به جلو در طریق وصول به غایت مطلوب پیشرفت و بهره
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 امتحان

ین و جوامع دینی را با قانون رحمت خاصه یکی دیگر از عواملی که صورت محقق و نمود بیرونی احوال مؤمن

چنان که دهد گرفتاری ایشان به ابتالئات امتحانی پروردگار است. هممندی مضاعف ایشان ناسازگار نشان میو بهره

فضل و رحمت خاصه الهی در دو سویه فیض و سلب نمودار است.  ،در عقوبت اعمال نیز مورد اشاره قرار گرفت

های مادی نبوده و گاه نقمتی که خداوند بنده مؤمن خود را در آن گرفتار عنای نزول نعمتمرحمت الهی تنها به

ای از رحمانی بودن این قبیل ابتالئات، پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. کند برای او عین رحمت است. جلوهمی

ارمغان خواهد آورد. فلسفه هجلوه دیگر آن، بستر مساعدی است که موفقیت در آزمون الهی برای بنده مؤمن ب

اللهی خلقت بشر، تحصیل تعالی و سعه وجودی هر چه بیشتر تا رسیدن به مرتبه والیت تکوینی و مقام خلیفة

است. باال رفتن در هر یک از این مراتب کمالیه، بدون نشان دادن شایستگی از طریق موفقیت در آزمون متناسب با 

تفویض شد که در آزمون  7عنوان عطیه الهی به حضرت ابراهیمت، زمانی بهمیسور نیست. مقام امام ،آن مرتبه

ُهنَّ قاَل إِنِّي جاِعلَُك لِلنَّاِس إِماماًّ  َو إِِذ اْبتَلى)سربلند گردید  ،متناسب با آن  (.124 ه:بقر)(إِْبراهيَم َربُّهُ بَِكلِماٍت فَأَتَمَّ

گونه نیست که آدمی به زبان بگوید ایمان آوردم است. اینورود به وادی ایمان، مالزم با آغاز ابتالئات الهی 

أَ َحِسَب )د ور شوغوطه وعلی""جلت مادی و معنوی از سوی حضرت باریو بالفاصله در دریای کرامات و تنعما

ُ الَِّذيَن َصَدقُوْا َو لَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ  قَْبلِِهمْ  النَّاُس أَْن يُْتَرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َو ُهْم ال يُْفتَنُوَن * َو لَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن  (.3و2 :عنکبوت)(فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ
ای از ایمان، آمیخته به نعمت و تفضلی متناسب با همان مرتبه و هر نعمتی با دشواری متناسب با همان هر مرتبه

ایمان و هر دو محکوم به اراده خاصه الهی است. این  چون رزق، جزء متصلآزمون، مالزم است. پس ابتالء نیز هم

ای را در ورطه چگونه آزمونی بیازماید. کند هر بندهخدا است که با تکیه بر مصالح و حکمت عالیه خویش اراده می

مندی مادی و برخی دیگر را به نداری و فقر دنیوی مورد سنجش دنیا دار امتحان است. برخی را به دارائی و بهره

ا إِذا َما ابْ ) دهدیمان و تسلیم امر الهی بودن قرار میا ْنساُن إِذا َما اْبتَلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َو نَعََّمهُ فَيَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن * َو أَمَّ ا اْْلِ تَلهُ فَأَمَّ

ل، جزء ضروری تقوا و حیات مؤمنانه در احوالی شاکر بودن در همه حا (.15 :فجر)(فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أَهانَنِ 

ها ها و برخورداریها و فقدانای از داشتهها امتحان است. پس بنده مؤمن در منظومهاست که فصل مشترک همه آن

مقتضای شکر و شکر، عمل درست و ها در آزمون مستمری قرار دارد که فوز و ظفر در آن، عمل بهو محرومیت

باالترین مرتبه شکر در سیر الی اهلل و صعود بنده مؤمن به مراتب کمالیه، مقام  یا همان تقوا است.منطبق با تکلیف 

که بنده واصل، خود در آن مرتبه، منشأ نعمت و برکت و رحمت بوده و عالم ماده و  (30-27 :فجر)رضایت است

ای رنج کشیدن دارد، جفای خلق دارد. اند. رسیدن به چنین مرتبهاز وجود او متنعم ،کون و مکان و هستی پیرامون

ها و آزار که منافع مردم از آن و اذیت مَثل زمین است ،مَثل مؤمنفرمود  9سالمبه نقل از نبی مکرم ا 7امام صادق

شان نیز روی زمین است و هایزنند و همه آلودگیکنند، شخم میآنان نیز بر آن است. مردم، زمین را لگدمال می

دارند. سپس فرمود کسی که بر جفای مردم صبر نکند به مقام رضایت خدا م از همین زمین بر میمنافع خود را ه

 (.422، ص68)بحاراالنوار، جرسد چرا که رضای خدا آغشته به جفای مردم استنمی

مندی از اختالف مراتب تقرب در افراد، مالزم با تفاوت در بهره ،چنان که در رویکرد عرفانی گذشتهم

رحیمیه است. آزمون بندگی و ابتالئات الهی نیز به نسبت این جایگاه، متفاوت خواهد بود. انسان مؤمن هر مواهب 
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 بَلَاءً النَّاسِ أَشَدُّ مَنْ "ص"اللَّهِ رَسُولُ سُئِلَ»شود کند به ابتالء شدیدتری آزموده میقدر در این مراتب کمالیه صعود می

 وَ إِيمَانُهُ صَحَّ فَمَنْ أَعْمَالِهِ حُسْنِ وَ إِيمَانِهِ قَدْرِ عَلَى بَعْدُ الْمُؤْمِنُ يُبْتَلَى وَ فَالْأَمْثَلُ الْأَمْثَلُ ثُمَّ النَّبِيُّونَ فَقَالَ الدُّنْيَا فِي

محبوبیت، فصل  (.207ص، 64بحاراألنوار، ج)«بَلَاؤُهُ قَلَّ عَمَلُهُ ضَعُفَ وَ إِيمَانُهُ سَخُفَ مَنْ وَ بَلَاؤُهُ اشْتَدَّ عَمَلُهُ حَسُنَ

ترین ابتالئات مرهون توفیق در بزرگ ،مشترک آزمون شوندگان مورد اشاره در روایت مذکور است. بیشترین پاداش

 إِلَّا قَوْماً اللَّهُ أَحَبَّ مَا وَ الْبَلَاءِ عَظِيمِ لَمَعَ الْأَجْرِ عَظِيمَ إِنَّ»ترین مؤمنین نزد پرردگاراند بوده و موفقین، محبوب

، )همان«نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُوذِيت مَا أُوذِيَ»که انسان کامل و در اعال مرتبه کمال بود فرمود  9. نبی مکرم اسالم)همان(«ابْتَلَاهُم

 (.56، ص39ج
های مادی، از جمله محورها و چه بسا بتوان گفت کانون موضوعی آزمون ها و داشتهاز دست دادن نعمت

ابِرينَ بْلَُونَُّكْم بَِشيْ َو لَنَ )بندگان مؤمن است  ِر الصَّ . (155 ه:بقر)(ٍء ِمَن الَْخْوِف َو اْلُجوِع َو نَقٍْص ِمَن اْْلَْمواِل َو اْْلَنْفُِس َو الثََّمراِت َو بَشِّ

محرومیت نسبی از امنیت، گرسنگی، کاهش دارائی و رزق مادی و مرگ یا بیماری که فقدان، فصل مشترک همه 

ها فائق آمده و از این رهگذر، مشمول رحمت هائی هستند که بنده مؤمن با توکل خدا بر آنآزمون ،ها استآن

ْم َصلََواتٌ )گردد خاصه بیشتر می ِْ ِ َو إِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن * أُْولَئَك َعلَيْه ِصيبَةٌ قَالُوْا إِنَّا ّلِِلَّ بِِّهْم َو َرْحَمةٌ الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهم مُّ ن رَّ َو أُْولَئَك ُهُم   مِّ

 (.157و156 ه:بقر)(اْلُمْهتَُدونَ 
آزماید و دنیا را جایگاه وصول تام و تمام ها میکه خداوند بنده مؤمن را به طیفی ار محرومیتاین ،حاصل

عقوبت و گاهی به آزمونی که مقدمه ضروری تعالی است اش قرار نداده است. گاهی بههایاو به پاداش شایستگی

آید. فراتر از این، دنیا به دلیل آمیختگی متالئم با نقصان، اساساً در ماهیت خویش از های مادی گرفتار میدر تنگنا

اش هم توأم با برخوردار نیست. نشئه مادی حیات، مشحون از نقص و لذت ،مندیو بهره کاملی برای تنعمظرفیت 

آنان به تمام نعمت و اینان به تمام عقوبت ست تا ران نیرنج است. دنیا جایگاه اصلی پاداش و کیفر صالحان و فاج

 وَ»به این مهم اشاره نموده و فرمود  ،تردر تبیین چرائی ابتالء بیشتر بندگان صالح 7مبتال گردند. امام صادق ،خویش

 (.222، ص64بحاراألنوار، ج؛ 44، ص1ج ،علل الشرائع)«افِرٍلِكَ عُقُوبَةً لَا وَ لِمُؤْمِنٍ ثَوَاباً الدُّنْيَا يَجْعَلِ لَمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ

دنیا بهشت  ،چه در قیامت بر پرده محشر آشکار خواهد شدگاهی از آن دو بوده و در نسبت با آناین سرا تنها جلوه

 (.52، ص1االعتقاد، ج تصحيح و يةاإلمام اعتقادات«)الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ»کافران و زندان مؤمنان است 

عنوان مقدمه ضروری تعالی بیشتر در مراتب کمالیه، زمینه مساعد برخورداری امتحان به ابتالئات دنیوی به

حکم ارده خاص ربوبی ای از سعادت حقیقی مؤمنان را بهمندی بیشتر از مواهب مادی را فراهم کرده و جلوهو بهره

عالیه، آشکار خواهد ساخت. خط سیر کلی حرکت حیات مادی انسان مؤمن و  و در چارچوب حکمت و مصالح

های جامعه دینی، در پرتو التزام و استقامت در مسیر ایمان و تقوا، پیشرفت اقتصادی و برخورداری بیشتر از نعمت

ر واقع گامی بلند و کند؛ مشروط به توفیق در آزمون الهی، دگرد جلوه میتوقف یا عقب ،ظاهرچه بهالهی بوده و آن

 رود.شمار میرو به جلو در این مسیر به

 اگدی و نتیجه  یریجمع

کارگیری عوامل متناسب با آن است. های مختلف اقتصادی و اجتماعی مرهون تالش و بهپیشرفت در حوزه
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م که نام دانش الگوی غربی این عوامل را به علل مادی محدود کرده و از طریق کشف قوانین تکوینی حاکم بر عال

حکم رحمانیت، والیت و دهد. خداوند بهافزارها را مبنای سلطه بر طبیعت قرار میگیرد تولید سختخود میبه

ها از مؤمن و کافر و صالح و طالح قرار داده است. ربوبیت تکوینی خویش چنین امکانی را در اختیار همه انسان

یابد. ایمان عوامل مادی نبوده و دایره علل به عناصر غیر مادی، توسعه می م اما در رویکرد اسالمی، تنها متأثر ازعالَ

و تقوا در کنار هم، عامل یگانه غیر مادی مؤثر در جهان هستی است. انسان مؤمن و جامعه دینی از این رهگذر 

عه وجودی یابد. سبرای شمول رحمت رحیمیه و نزول برکات آسمان و زمین، به اراده خاصه الهی، شایستگی می

حاصل از ایمان و عمل صالح، استعداد و قابلیت دریافت فیض و رحمت خاصه الهی را در انسان مؤمن ایجاد 

مندی مؤمنین بهره ای است،که انسان کافر اساساً فاقد چنین زمینهچنانهم کند و با توجه به درجات و مراتب آن،می

 شود.ت مینیز از نتایج حاصل از آن در افراد مختلف، متفاو

چون رحمت عمومی و رحمانیه که تحت اراده عام الهی است تحققی بالضرورة و هم ،پس رحمت رحیمیه

مندی از مواهب طبیعی در مورد هر فرد فاصله از زمان تحقق علت تامه نداشته و به حکم اراده خاصه الهی، بهرهبی

است، کاستی و فزونی  "وعلیجل"حضرت حق علم گسترهای که صرفا در مؤمن با عنایت به حکمت و مصالح عالیه

یابد. کیفر گناه و امتحان از جمله عواملی است که بنده مؤمن را در حیات مادی خویش دچار محرومیت و می

کند. استقامت در بندگی و سربلندی از ابتالئات امتحانی خداوند، حرکت در مسیر تعالی مادی و معنوی فقدان می

جانبه جامعه دینی، خود گامی رو گرد در پیشرفت همهرغم نمود ظاهری رکود و عقببه بخشد ورا تداوم می

 رود.شمار میجلو در راستای نیل به مقصود، بهبه

، جامعه دینی باید برنامه بر این مبنا که بر مراتب عالیه معرفت حضرت ربوبی و توحید حقیقی استوار است

ریزی عالمانه و تالش در راستای ن و تقوا متمرکز ساخته و در عین برنامهتکامل و پیشرفت خود را بر گسترش ایما

گذاری خود را فرهنگ و تعالی آحاد و یابی به قوانین تکوینی و عمل به دانش تجربی، نقطه کانونی سیاستدست

الگوی  . خروجیگذردساختارهای جامعه در مسیر ایمان و تقوا قرار دهد. در این رویکرد، راه اقتصاد از فرهنگ می

افزار( خروجی الگوی پیشرفت اسالمی در درجه اول، انسان کامل )نرم و افزار(توسعه غربی، تکنولوژی )سخت

مندی افزاری درجه دوم را افزایش داده و بهرهیابی به خروجی سختتربیت انسان کامل، سرعت دست است.

 مضاعف جامعه دینی از مواهب طبیعی را مهیا خواهد ساخت.

مندی فردی از مواهب حاصل از ایمان و عمل صالح، مرهون هدایت و سالمت اجتماعی بوده و انسان بهره

مؤمن در منطق اسالمی، عالوه بر تالش در تهذیب نفس و تقرب الی اهلل، رستگاری خود را در گرو صالح و 

 نین جایگاهی حضور داشته و. روحانیت در بعد فردی و سازمانی در چ(25)انفال: کندسعادت جامعه تعریف می

گسترش ایمان و عمل صالح در طول تاریخ، مرهون تالش عالمان دینی و صالحان بوده است. تمرکز توان و 

مندی جامعه های علمیه بر رسالت اصیل و بنیادین گسترش ایمان و عمل صالح، مسیر پیشرفت و بهرهظرفیت حوزه

های مادی و معنوی دولت و حکومت اسالمی به ایشان، اقدامی در دینی از مواهب مادی را هموار کرده و حمایت

 شمار خواهد آمد.راستای تحقق پیشرفت و برنامه اقتصادی نظام اسالمی به
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 مگااع

 قرآن کریم

؛ شرح دعای سحر، ترجمه سیداحمد فهری، انتشارات فیض کاشانی، چاپ سوم، تهران: اهللامام خمیگی، روح

1384 
)جامعه در قرآن(، مرکز نشر إسراء، چاپ چهارم، قم:  17؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلدجوادی آملی، عبداهلل

1391 
 1371؛ والیت تکوینی، انتشارات قیام، قم: زاده آملی، حسنحسن

قم:  ،چاپ دوم ،7انتشارات مؤسسه امام صادق ،علم و فلسفه یدگاهاز د یعیو تشر ینیتکو یتوال؛ سبحانی، جعفر

1385 
 ق1414، قم: هجرت، انتشارات نهج البالغة ؛، ااوالحسن محمد ان حسینسید رضى

االعتقاد، شرح شیخ مفید )تصحیح االعتقاد(، نشر  تصحیح و اإلمامیة ؛ اعتقاداتصدوق، محمد ان علی ان حسین

 ق1414کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، قم: 

نی تهرانی، انتشارات مؤمنین، قم: ؛ علل الشرایع، ترجمه محمد جواد ذهصدوق، محمد ان علی ان حسین

1380 

، دار الکتب االسالمیه، العلى محمدى شاهرودىعبد، ترجمه معانی األخبار؛ صدوق، محمد ان علی ان حسین

 1377چاپ دوم، تهران: 

 ی،دفتر انتشارات اسالم ی،همدان یمحمد باقر موسو یدترجمه س یزان،الم یرتفس ؛ینمحمدحس یدس ی،طباطبائ

 1374قم:  ،چاپ پنجم

]طریق عرفان؛ ترجمه و شرح رسالة الوالیة[، ترجمه و شرح صادق  ؛ رسالة الوالیةینمحمدحس یدس ی،طباطبائ

 1383زاده، کتابسرای اشراق، قم: حسن

 1372 تهران: ،؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سومطبرسی، فضل ان حسن

 ق1411، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، المتهجّد و سالح المتعبّد مصباح؛ طوسى، محمد ان الحسن

 ق1415، قم: چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیان ،تفسیر نور الثقلین ؛عبد على ان جمعه ،عروسى حویزى

سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ؛قمى مشهدى محمد ان محمدرضا

 1368 :نتهرا، اسالمى

سازمان )تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  ؛قمی مشهدی، محمد ان محمدرضا

 1368تهران: (، چاپ اول، چاپ و انتشارات

 ق1418؛ البلد األمین و الدرع الحصین، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت: کفعمى، ااراهیم ان على عاملى

، چاپ دوم، قم: دار الرضی)زاهدی(، المصباح للکفعمی) جنة األمان الواقیة( ؛اراهیم ان على عاملىکفعمى، ا

 ق1405

(، انتشارات فردوسی، چاپ اول، تهران: ترجمه کنز الفوائد و التعجب)گنجینه معارف شیعه ؛ محمد ااقر ،اىکمره
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 تابی

 تاین: بتهرا یه،االنوار، انتشارات اسالم؛ بحارمحمد ااقر ی،مجلس

 ق ه1408، بیروت: :لبیت؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل امحدث نورى، میرزا حسین

 1386های اجتماعی االهی در قرآن، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم: ؛ سنتمرادخانی تهرانی، احمد

 1383ارم، تهران: ؛ آموزش فلسفه، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهیزدی، محمدتقیمصباح 

 1383قم:  ،چاپ اول ،=ینیامام خم آموزشی و پژوهشی انتشارات مؤسسه ،تو یسوبه ؛یزدی، محمدتقیمصباح 

 ،=ینیامام خم آموزشی و پژوهشی انتشارات مؤسسهجامعه و تاریخ از نگاه قرآن،  ؛یزدی، محمدتقیمصباح 

 1390چاپ اول، قم: 

به ابوذر(، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  9ای پیامبرتوشه )پندهره ؛یزدی، محمدتقیمصباح 

 1391، چاپ ششم، قم:=خمینی

قم:  ،چاپ چهارم ،=ینیامام خم آموزشی و پژوهشی انتشارات مؤسسه ،معارف قرآن ؛یزدی، محمدتقیمصباح 

1391 
 1386چاپ یازدهم، قم:  کربال، انتشارات بوستان کتاب، تا مدینه از 7علی بن حسین ؛ سخنانصادق نجمی، محمد

 ق1408 قم: چاپ اول، ،:مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت ؛نورى، حسین

 .1381، قم: چاپ اول ؛ اراده خدا )از دیدگاه فیلسوفان، متکلمان و محدثان(، بوستان کتاب،اداشتی، علیاله
 


