
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 های الهیهای حوزه سنتپژوهش فراترکیب؛ قواعد الهی دنیای داستان عنوان:

 1سید محمد علی شریعت زاده

 چکیده:

 و ،کنداداره می ار هستی نظام هاآن ساسا بر متعال ونداخد که ستا یگیرافر و مستمر نیناقو« سنن الهی»

ه خواسته یا ناخواست هانامهفیلمو  هاداستاناز سوی دیگر،  .ستا نموده تنظیم ار آن متقابل بطارو و هانسبت

و  نویسینداستالذا برای دستیابی به مبانی و اصول نویسنده هستند.  مدنظربیانگر دنیایی با قواعد و اصول 

در آن روایت  هانامهفیلمو  هاداستاناسالمی، الزم است دنیایی که  هایآموزهمبتنی بر  نویسینامهفیلم

که  «الهی هایسنت»ضرورت دارد تا ، مبتنی بر نگاه صحیح دینی، ترسیم شود. با این توضیح، شوندمی

رار ، مبنا قنامهفیلمو در نگارش داستان و  شدهشناسایی  ی این جهان هستندقوانین و قواعد خدانهاده درواقع

 د.نگیر

 الهی هایسنت انواع از هاییبندیدسته پژوهش پیش رو در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چه

 از نوع همچنین کدام ؛اندشده شناسایی تاکنون قرآن، آیات از الهی هایسنت است و کدام شده ارائه

 .ترندمناسب ،نویسینامهفیلم و نویسیداستان در قرارگرفتن مبنا جهت الهی هایسنت

الهی در مقاالت این حوزه است، روش  هایسنتحاضر، شناسایی آیات مربوط به  هدف پژوهش ازآنجاکه

. اشدبمیکیفی : تحلیل روش و هاداده گردآوری ازلحاظ بنیادین،: تحقیق هدف ازلحاظاستفاده شده تحقیق 

 ایکتابخانه، یک پژوهش هادادهنوع گردآوری  ازنظرهمچنین این پژوهش یک پژوهش توصیفی بوده و 

و  بوده« تحلیل محتوای کیفی»یا از منظری دیگر « تحلیل مضمون»، هاداده. روش تحلیل شودمیمحسوب 

 است.« بفراترکی»، یک کندمیمتن تحلیل  مثابهبهپیشین را  هاییافتهبا توجه به اینکه پژوهش پیش رو، 

                                                           
 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران –هنرجو و پژوهشگر مرکز تخصصی هنرهای اسالمی حوزه هنری 1 



که  هالهی شناسایی و بررسی شد هایسنتو کتاب مرتبط با  نامهپایانمقاله،  08در این پژوهش حدود 

)ذکر کلمه حدود به خاطر برخی  ه استآیه از قرآن کریم بود 088سنت و  08 حدود، هاآنحاصل تحلیل 

و پژوهشگران الهی که از سوی اندیشمندان  هایسنتاز  بندیدستهنوع  08تکرارها است...(. همچنین حدود 

 .ه است، شناسایی شداین حوزه ارائه شده

 

 های الهی، دینی، اسالمیسنتهنر، ، نویسینامهفیلم، فیلم، نویسیداستانداستان،  لیدی:کواژگان 

 

  



 مقدمه

 و ،فرموده یجادا ار هستی نظام هاآن ساسا بر متعال ونداخد که ستا یگیرافر و مستمر نیناقو «سنن الهی»

 به علم تسا تغییر یرقابلغ و ثابت ،نیناقو ینا که جا زا آن .ستا نموده تنظیم ار آن متقابل بطارو و هانسبت

 ستفادها مورد جتماعیا و یفرد یدهاارخدمدیریت  و بینیپیش در قدرتمندی رابزا عنوانبه تواندیم هاآن

 به نجرم هاآنّ   برابر در خشیت و هست نیز تربیتی بعد ایراد ،لهیا نیناقو نستناد ،دیگر یسو زا .گیرد راقر

 (1900نیکزاد الحسینی، ) .شودیم نجات و إشفاق و هایمندقانون مسیر در رشد

ها جاری شده فراخوانده و از آن پیشینیانها و قوانین الهی که بر قرآن کریم همه مردم را به مطالعه سنت

رفته است نسبت به سرانجام رفتار خود بیندیشند و از  بر گذشتگانخواسته است که برای بررسی آنچه 

 آمده است: عمرانآلسوره  19۱آیه در  مثالعنوانبه. عبرت گیرند گذشتگانسرنوشت 

 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی االْءَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَقِبَةُ الْمُکَذِ بِینَ

هایی بوده و سپری شده است. پس، در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب سنتقطعاً پیش از شما 

 کنندگان چگونه بوده است؟

 است.« سنت» -آن به تعبیر قرآنی-پس، رویدادهای جهان، بر اساس یک مجموعه قوانین و قواعد و 

 یهانامهفیلمو  هاداستان، تعیین چارچوب و ترسیم دنیایی است که هاسنتفواید آگاهی از این  ازجمله

 هنرمندان باید در آن روایت شود.

 

 بیان مسئله

 این نکته ترینمهم -...و رمان سریال، سینمایی، فیلم همچون- محورداستان ایِرسانه محصوالت دنیای در

 توامح آن بیان نحوه و «قالب چگونگی» مسئله و شود، منتقل مخاطب به است قرار «محتوایی چه» که است

 ،نامهفیلم محتوا، لحاظ به فیلم یک در .قرار دارد دوم مرتبه در -است حیاتی و الزم خود مقام در هرچند-



 ردرویک با فیلم ساخت راه اصلی ،بنابراین ؛شوندمیجایابی  آن حول همگی عوامل مابقی و است کار اساس

 تجلی هنامفیلم در که ،است «محتوا» راهبردی گلوگاه اصالح متعالی، و دینی سینمای به دستیابی و اسالمی

 .کندمی پیدا

ثر در اک که دریافت توانمی ،نویسیداستان یا و نویسینامهفیلم آموزش کتب و هادوره مراکز، به نگاهی با

 و قالب و ،گشاییگره و افکنیگره و دوم، و اول )پرده قالب و شکل آموزش بر متمرکز هاآموزش موارد، اوالً

 منتقل انهنرجوی به غیرمستقیم یا مستقیم طوربه ناخواسته، یا خواسته که محتوایی ثانیاً ( است، و...و مفصل

 .است غیر الهی بینیجهاناز  متأثر شود،می

 داستان« عناصر»با بررسی اجمالی نظرات عمده در خصوص در مقام تجزیه داستان به عناصر محتوایی آن، 

)و برخی عناصر دیگر که از ، و... هاشخصیت، یا مضمون مایهدرونهمچون  عنصر کلیدی توانمی(، نامهفیلم)

، مضامین مرسومآموزش هنری  هایدورهدر اکثر کتب و  .در نظر گرفترا اهمیت کمتری برخوردارند( 

عمدتاً از  -شودوضعیت نمایشی دیده می 93در کتاب  کهچنان–داستان است  مایهدرونها( که بیانگر )تم

و مبتنی بر تصور غلط از جهان و انسان هستند، و مروج این  و یا حداقل خنثی بوده مضامین غیر رحمانی

، حسادت طلبیجاهبال، البه، جنون، همه چیز فدای هوس، جنایت عشقی، باشند: مضامین در مخاطب می

 بیجا، قضاوت اشتباه، و...

انه شناسشوند مبتنی بر یک نگاه انسانهای انسانی که در داستان روایت میو شخصیت« انسان»مچنین ه

ها، همگی با تعاریف نادرست و ها و بینشها، دانشها، عالیق و گرایشها و واکنشصحیح نیستند؛ کنش

 شوند.میحداقل غیردقیق روایت 

از لذات پست، منزه است و خود را دچار  امیرالمؤمنینروایت  و طبق القاعدهعلیانسان شجاع،  مثالعنوانبه

یک دروغ را روایت  درواقعنشان داد،  هوسران ؛ حال اگر کسی در فیلم، انسان شجاعِکندنمینفس  هایذلت

 کرده است...



های شخصی شود که عمدتاً جهان فیلم را تصورات و برداشتنویسی در جهانی بدون خدا روایت مینامهفیلم

ها که توسط خالق ها و واکنشکند نه قواعد واقعی الهی حاکم بر کنشنویس از جهان تعیین مینامهفیلم

، انسان فاسد و اهل هوا و هوس و مثالً در فیلمشود؛ تعبیر می «سنن الهی»شود و از آن به هستی جاری می

من اعرض » کهدرصورتی، بردمیلذت  اشزندگیکامالً شادمان است و از در یک کالم انسان غافل از خدا، 

فراوان این افراد که دچار طالق یا زندگی  هاینمونهو در عالم واقع نیز «... عن ذکری فان له معیشتاً ضنکا

 این معنی است... مؤید، فردی، اعتیاد، خودکشی و... هستند

 ؛است «بینیجهان»مسائل، مسئله  ترینمهمیکی از  -خصوصاً عقاید دینی -در مباحث بنیادین و اصلی دین 

؛ این در حالی است که وجود خدا در قرآن شودمیاما این سرفصل معموالً با دالیل اثبات وجود خدا مطرح 

و گویا قرآن اصراری به  (18فی اهلل شک / ابراهیم:  آعقلی و فطری است ) فرضپیشکریم عمدتاً یک 

 درواقعهای پیچیده و فلسفی مرسوم فعلی اختصاص ندارد؛ اما آنچه وجود خدا در قالب استدالل« اثبات»

بینی الهی مورد توجه نویسندگان و داستان نویسان قرار بگیرد، همین اصول، قواعد، باید تحت عنوان جهان

 درواقعاست،  مدنظرالهی  بینیجهانلهی جاری در جهان است. بدین معنی که اگر ا هایسنتقوانین و 

بینی اسالمی، باید های الهی منظور است و برای داشتن یک دنیای داستانی مبتنی بر جهانهمان سنت

 های الهی ترسیم کرد.مبتنی بر سنت هایواکنشو  هاکنشجهانی با 

جهان داستان در جهانی مبتنی بر قواعد  ،اصالت داردگیری، پیام و محتوا و جهتاسالمی که در هنر متعالی 

نده به کناسالمی بوده و مضامین، ترویج شناسیانسانمبتنی بر  هاپردازیشخصیتشود و خدانهاده روایت می

واعد قوانین و ق ، بایدمرسومعالوه بر عناصر داستانی با این نگاه،  .کننده شر در مخاطب هستندخیر و ممانعت

 یک عنصر کلیدی در نظر گرفته شود. عنوانبهالهی جهان نیز 

زم است اسالمی، ال هایآموزهمبتنی بر  نویسینامهفیلمو  نویسیداستانلذا برای دستیابی به مبانی و اصول 

ا این م شود. ب، مبتنی بر نگاه صحیح دینی، ترسیشوندمیدر آن روایت  هانامهفیلمو  هاداستاندنیایی که 



ی این جهان قوانین و قواعد خدانهاده درواقعکه « الهی هایسنت»توضیح، اهمیت و ضرورت شناسایی 

 .شودمیهستند، معلوم 

 نگاه شده است: مسئلهزیر، با رویکرد سیستمی، به این  الگوی مفهومیدر 

 

 پژوهش سؤاالت

الهی یا به تعبیر دیگر قواعد و قوانینی  هایسنت ، هدف این پژوهش، شناساییشدهمطرحبا توجه به نکات  

انسان بر اساس آن تدبیر شده  هایواکنشو  هاکنشاست که خداوند متعال در دنیا قرار داده است و نظام 

، در این پژوهش در جستجوی باشدمیمنبع برای یافتن این قواعد، قرآن کریم  تریناصلی ازآنجاکه است.

ائه شناسایی و ار هانامهپایانات الهی ناظر به قواعد الهی دنیا، از میان کتب، مقاالت، و مرتبط، آی هایکلیدواژه

 خواهد شد.

و جامعیت در این  ایکتابخانهالهی از میان منابع  هایسنتلذا این پژوهش در مقام شناسایی هرچه بیشتر 

الهی  هایسنتونی از این گوناگ هاییفراوریموضوع است. بدیهی است که در صورت انجام این مهم، 

و  نویسیداستاندر «)دنیای داستان»در ترسیم  تنهانهدر نظر گرفت که  توانمیشناسایی شده 

 ( که برای مقاصد دیگر نیز مفید خواهد بود.نویسینامهفیلم

 از: اندعبارتپژوهش  هایپرسشبا این توضیح، 

فرآیندورودی

فیلم نامه •
قالب، )نویسی

ساختار، سیر 
...(داستان، و

خروجی

فیلم نامه •
بامحتوامحور 
رویکرد 
اسالمی

درون
مایه

شخصیت

سنن 
الهی



 الهی ارائه شده است؟ هایسنتاز انواع  هاییبندیدستهچه 

 ؟اندشدهاز آیات قرآن، تاکنون شناسایی الهی  هایسنتکدام 

  ؟ترندمناسب، نویسینامهفیلمو  نویسیداستان گرفتن درهای الهی جهت مبنا قرارسنتکدام نوع از 



 ادبیات نظری

مختصری از ادبیات ، در این بخش جهت رعایت حجم نوشتار، به ذکر هایافتهبا توجه به حجم باالی بخش 

 پژوهش اکتفا شده است.

 «سنت الهی»معنای لغوی و اصطالحی 

 یعنی ؛(333: 90 ج ،1931 دهخدا، ک؛.ر) است آمده «قانون و طریقه رویه، روش، راه،» معنی به «سن ت»

 (.301: 19۱0 یزدی، مصباح ک؛.ر) دارد جریان همواره که واحدی شیوه و روش

 از 09 یآیه به اشاره با و گرفته «طریقه» معنی به را سنت (011ص ) المفردات در اصفهانی راغب عالمه

 «اهلل نتس: »گویدمی تَبْدیالً، اللَ هِ  لِسُنَ هِ تَجِدَ لَنْ وَ قَبْلُ  مِنْ خَلَتْ قَدْ الَ تی اللَ هِ  سُنَ هَ: فرمایدمی که فتح یسوره

 .شودمی گفته او طاعت یطریقه و تعالیحق حکمت یطریقه به گاهی

 معنی به سنت و است سنت جمع سنن: فرمایدمی (01، ص 3 ج) المیزان در طباطبائی عالمههمچنین 

 «است اجتماع در شدنیطی و مسلوکه یطریقه»

 که است هاییروش یا شودمی اداره آن اساس بر جهان نظام که است هاییقانون «الهی سن ت»، بنابراین

سن ت (. 301: 19۱0 یزدی، مصباح ک؛.ر) کندمی اداره و تدبیر هاآن پایه بر را آدم و عالم امور متعال خدای

در نظام  هادیدهپاست که تبیین روابط  ناپذیرتخلف، شامل قوانین کلی و به معنای قوانین کلی و تغییرناپذیر

چگونگی عملکرد آن قوانین در جهان هستی را به  چنینهمهستی و  مندیقانونآفرینش و شرح و تبیین 

، هاپدیدهبنابراین، سنت در این معنا، شامل قوانین عل ی و معلولی حاکم بر نظام عالم و آدم و  ؛عهده دارد

 (391: 193۱مصباح یزدی. ) .هاستآنمانند قوانین حاکم بر جامعه، تاریخ و تحوالت 

گذاری با یکدیگر، و نحوه مدیریت خداوند گوی ارتباط اجزای قانونسنت به معنای طرح و البه تعبیر دیگر، 

 (1900نیکزاد الحسینی، ) استدر هستی 

در سطح فردی و -عالم چه  امور تدبیر قواعدی که خداوند در: از است عبارت الهی سنت خالصه، طوربهپس 

 .قرار داده است -چه در سطح اجتماعی



اده انسان، سنت های الهی و رویدادهای محقق شده را با اندکی تسامح به صورت نمادین، می توان رابطه ار

 چنین ترسیم کرد:

 

 .دهدآنگاه خدا کار ب را انجام می  اگر انسان کار الف را انجام دهد...یا به تعبیری؛ 

 

 در قرآن کریم« سنت»موارد کاربرد 

 آن مورد دو تنها که رفته، کار به آیه یازده ظرف در و سوره ده طی بار، شانزده قرآن در «سنت» یواژه

 مفرد ذکر گردیده است: صورتبه موارد یبقیه در و «سنن» یعنی جمع، لفظ صورتبه

ی از سوره 19 یآیه، ی انفالاز سوره 90ی آیه، ءی نسااز سوره 03ی آیه، عمرانی آلاز سوره 19۱ی آیه

از  39ی آیه، ی احزاباز سوره 30و  90آیات ، ی کهفاز سوره 11ی آیه، ی اسراءاز سوره ۱۱ی آیه، حجر

 (1901)رشاد،  ی فتحاز سوره 09ی آیه، ی غافراز سوره 01ی آیه، ی فاطرسوره

و « سیروا فی االرض»شود که در زمین بگردند؛ یمهمچنین در بسیاری از آیات قرآنی از آدمیان خواسته 

/ عمرانآلی: هاسورهدر  ازجملهنیک بنگرند تا ببینند که فرجام کارهای اهل باطل چه سان بوده است، 

و آیات دیگر که این موارد نیز بدون  180، یوسف/ ۱9و  90، یونس/ 189و  03و  03، اعراف/ 11، انعام/ 19۱

دعوت  هاآنی جاری بر هاسنت از آموزیعبرتو  قواعد حاکم بر جهانه مطالعه استفاده از واژه سنت، ب

 :مثالعنوانبه ؛کندیم

« هارینَ أَمْثالُأَ فَلَمْ یسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَینْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَیهِمْ وَ لِلْکافِ»

فَکأَینْ (. »180)یوسف: « مْ یسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَینْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ...أَ فَلَ(. »18)محمد: 

عمل ارادی 
انسان

سنت های الهی
رویداد محقق 

شده



ی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ أَ فَلَمْ یسیرُوا فِی الْأَرْضِ عَلمِنْ قَرْیةٍ أَهْلَکناها وَ هِی ظالِمَةٌ فَهِی خاوِیةٌ 

« ی الصددُورِی فِالَّتنَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ فَتَکو

 یفهَلْ مِنْ مَحیصٍ. إِنَّ وَ کمْ أَهْلَکنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدد مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِی الْباِلدِ » (33 31/ 00حج )

 .(93 9۱/ 18ق « )ی لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهیدٌلَذِکرذلِک 

. مهاجری) کردسه نکته را ذکر  توانمی رفته، کار به سنت واژه هاآن با بررسی آیاتی از قرآن که در درمجموع

 (:10 ص: 1931

 است مستمر قانون یا روش و طریقه معنای به سنت. 

 نیستند تبدیل و تغییرقابل الهی هایسنت. 

 باشند حاکم دیگر برخی بر هاسنت از برخی است ممکن. 

با ، کریم آنقر در لهیا سنن معنایی یشبکهخود با عنوان  نامهپایان( در 1900) الحسینینیکزاد همچنین 

 ینا ساسا بر مفهوم سنن الهی دست یافته است. با طواژه در ارتبا 13، به قرآن متن به یانهاساختگر نگرشی

 :کریم قرآن در لهیا سنن معنایی یشبکه در که شتاد اظهار توانمی پژوهش

 «هامندیقانون بر حاکم روح« امر 

 «هستی نیناقو رتباطا نظام و لبدکا «مشیت 

 «نظام عملکرد مکانا بودن همافر «إذن 

 «خلق عالم به آن نتقالا و أمر بیان یواسطه «دهاإر 

 «هستی در یراگذ إعالم زا نوعی« قول 

 «کثرت جهان در هاآن صدور و اعمال زا ایگونه و نیناقو راستوایت مدیر «حکم 

 «هستی ایجزا با هاآن هاینسبت دناد راقر و یمندقانون ایجزا یجادا« جعل 

 «مسیر در نسانا یتاهد یهنماار و یکدیگر با گذاریقانون ایجزا رتباطا یلگوا و طرح« سنت 

 هاقانونمندی



 «کثرت محدود عالم با وحدت نامحدود عالم بطار «قدر 

 «کثرت عالم در أمر ینازله یمرتبه آخرین و قدرتعین  «قضا 

 «أمر بر حاکم جانبی یمندقانون« تدبیر 

 «قطعیت مشیت و اراده الهی« کتب 

 «أمر عالم به هاانسان تصالا ایبر لهیا نیناقو یعملکرد بعد «شرع 

 «شرع مصادیق و زمالو زا «فرض 

 بروز مشیت الهی در عالم کثرت هستند. «فعل»و « اصاب» و 

 یاله هایسنت اتیخصوصها و ویژگی

و خصوصیات مشترک هستند که  هاویژگیتنوع و تعددی که دارند، دارای یک سری  رغمبهالهی،  هایسنت

 :0شودمیدر اینجا به ذکر مختصر چند مورد اشاره 

 علیت اصلِ با هاسنت تنافی عدم .1

 اصل از مصادیقی حقیقت در الهی هایسنت که است این قرآن منظر از تاریخ هایسنت هایویژگی ازجمله

 ثباتا. بود خواهد بدیهی و روشن علیت اصل دو، آن رابطه و معلول و علت تعریف به توجه با. باشندمی علیت

 لکهب باشد،نمی علیت قانون نقض معنای به تنهانه ،(افراد و جوامع بر حاکم قوانین) الهی هایسنت پذیرش و

 خود للع دنبال به که است معلوالتی بیان و پدیده یک عنوانبه تاریخی حوادثِ بین مندضابطه روابط بیان

 اطاعتِ با نعمت افزایش همچنین و گناه با ها،نعمت کاهش یا و هاعذاب بین. بود خواهد گردند،می ظاهر

 و باشد، فردی معصیت و اطاعات معصیت، و اطاعت آن که این از اعم. باشدمی برقرار رابطه این نیز الهی اوامر

 بر تالش الهی، آیات از وسیعی بخش در کریم قرآن چنانچه باشد، اجتماعی و جمعی اطاعتِ و گناه یک یا

 هالک شانستمگری علت به را روستاها این اهل ما و: »سوره کهف 10آیه  مانند است نموده روابط این بیان

 «.دادیم قرار سرآمدی و زمان یک نیز هالکتشان برای و ساختیم

                                                           
 (1901خبری شیعه. )های ، پایگاه بین المللی همکاریتاریخ و جامعه در الهی هایسنت مشترک هایبرگرفته از مقاله ویژگی 2



 

 انسان اراده با هاسنت تنافی عدم .0

 به قرآن در که تاریخی هایسنت آیا که است این آید وجود به ایعده برای شاید که هاییشبهه از دیگر یکی

 مقابل رد تسلیم به ناچار انسان آیا و ؛است انسان برای اختیار نفی معنای به است شده تعبیر الهی هایسنت

 بنماید تقویت انسان ذهن در را شبهه همین الهی آیات از بعضی دیدن حتی شاید و باشد؟می سنن این

 را گذرانانشخوش کنیم، هالک را شهری بخواهیم چون و: »است آمده سوره اسرا 13 آیه در چنانچه

 یکسره را آن پس آید، الزم شهر آن بر عذاب درنتیجه و بپردازند فساد و انحراف به آن در تا داریموامی

 «.کنیم زیروزبر

 دتواننمی تشریعی اوامر آن از مراد: نویسدمی «مُترَفِیهَا أَمَرْنَا» جمله در امر معنای بیان در( سره قدس) عالمه

 از مراد همچنین کند،نمی امر فحشاء و گناه به و نداشته تشریعی معاصی، به نسبت سبحان خداوند زیرا باشد

 سلب جبمو فسق، و گناه تحقق به نسبت خداوند تکوینی اراده زیرا باشد، تواندنمی نیز تکوینی امر امر، این

 الهی آیات مخالف مطلب این و داشت نخواهد معنایی مجبور انسانِ عذاب و شودمی انسان اختیار و اراده

 عذابی منظوربه گناه زمینه ایجاد و هانعمت اعطای و( حرام و حالل) احکام بیان آن از مقصود لذا. است

 .باشدمی بیشتر

 هاسنت بودن جهانی و عام .9

 که است معلولی و علی روابط همان درواقع شد بیان که گونههمان جهان حوادث بر حاکم قوانین و هاسنت

 ملت یا و قوم منطقه، یک به اختصاص روازاین است، شده مقرر خداوند طرف از اجتماعی هایجریان بر

 نچو آمد در معلولی و علی صورتبه روابط که زمانی زیرا ؛باشدمی برخوردار عمومیت از بلکه نداشته، خاص

 اتآی و بود، نخواهد بردار استثناء و یافت خواهد تحقق نیز آن معلوالت علل، تحقق صورت در شودمی عقلی

 پیشین هایامت در خداوند سنت سنت، این» :سوره احزاب 30آیه  مانند نماید،می داللت امر این بر فراوانی

 «.یافت نخواهی تبدیلی و تغییر گونههیچ الهی سنت برای شما و است



 استمرار .3

 صورتبه چه آمده در قانون صورتبه که الهی رفتارهای .باشد برخوردار استمرار از که است فعلی آن سنت

 .یابدمی تحقق موضوعاتش آمدن وجود به یا مقید صورتبه چه و مطلق

 رد است آمده در تاریخی ثابت قوانین و معلولی و علی ایرابطه صورتبه که جهتازآن الهی هایسنت درواقع

 هچنانچ. است دائمی صورتبه رابطه و آمد، خواهد دنبال به نیز معلوالتش و آثار آن، موجبات پیدایش صورت

 نسن از بعضی اجرای یا و سابق امم گناه یا ظلم وسیلهبه مختلف، هایعذاب تکرار با رابطه در کریم قرآن

 که کسانی درباره خداوند سنت همین»سوره احزاب:  30مانند آیه  ؛نمایدمی گوشزد را امر این «ابتالء» مانند

 ...«است بوده جاری اندبوده ترپیش

  

 الهی سنن بودن حتمی .1

 رفع و شروط تمام تحقق صورت در یعنی باشد،می آن بودن قطعی و حتمی الهی سنن هایویژگی ازجمله

 ارقر علیت قانون تحت و الهی هایسنت تبیین به توجه با امر این و یافت خواهند تحقق سنن این موانع،

 .بود خواهد روشن امری آن، داشتن

 دیگر عضب بر آنان از برخی و باشند،می یکدیگر با تنگاتنگی تعامل و ارتباط یک در الهی سنن که آنجائی از

 هک است سنتی درواقع حاکم سنت که بدانیم و داده تشخیص را محکوم سنت و حاکم سنت باید اند،حاکم

 شرایط از بعضی است ممکن که محکوم، سنت خالف به باشد،می مفقود موانعش و حاصل آن شرایط تمام

 .باشد موجود آن موانع از بعضی یا و ناقص،

 

 ناپذیریتبدیل .3



 نموده بیان نیز «کلمه» عنوان تحت در را خویش هایسنت تغییرناپذیری کریم قرآن در سبحان خداوند

 :فرمایندمی کلمه توضیح در( سره قدس) عالمه است، نموده مقرر خویش مشیت عنوانبه آنچه یعنی ؛است

 کالم» در را «کلمه» قرآن در خداوند ولی کندمی داللت ناقص یا و تام معنای بر ازآنچه است عبارت کلمه

 شده داده خداوند ناحیه از که ایوعده یا و است شده بیان مشیت و قضا عنوانبه خودش ناحیه از که حقی

سوره  1۱0و  1۱1 آیات در چنانچه است، گرفته فرض خود بر را امر این خداوند و ؛است برده کار به «است

 «.اندشدگان یاری آنان که شده، مسلم پیش از ما فرستاده بندگان برای ما قطعی وعده: »است آمده صافات

 

 ناپذیریتحویل .۱

 وجهت با تحویل معنای توضیح در مفسران. باشدمی هاآن ناپذیریتحویل الهی هایسنت هایویژگی دیگر از

 سنت اوصاف بیان در خداوند فاطر سوره 39 آیه در باشند،می قائل تبدیل معنای از غیر را معنایی لغت، به

 یزیچ نمودن جایگزین یعنی تبدیل شد بیان که گونههمان. است نموده ذکر را تحویل و تبدیل عدم خویش

 ؛اشدب باید که مکانی از غیر در یعنی واقعیش جای غیر در ای دادنشی قرار یعنی تحویل لیکن دیگری جای

 .نپذیرد انجام صحیح صورتبه کار تطبیق، هنگام درواقع یعنی

 

 هاسنت بودن دنیوی .0

 هاسنت بودن دنیوی از مقصود که نمود مالحظه باید الهی هایسنت اوصاف از وصف این با رابطه در

 چیست؟

 که معنی این به ;باشدمی هاآن داشتن علمی تحلیل و بررسی قابلیت معنای به هاسنت بودن دنیوی: الف

 ا،هسنت چون که گردد غلط پندار این باعث است ممکن خداوند و غیب عالم به تاریخی سنن این انتساب

 بر ختاری هایسنت تفسیر اینکه حال داشت، نخواهد را تاریخی علمی تحلیل قابلیت دیگر باشندمی الهی



 از برخی که است تفسیری خالف این و است نمودن الهی تفسیر را تاریخ یعنی آن، بودن الهی مبنای

 .نمایندمی مسیحیان

 ستا یافته تحقق و شکل بشر اجتماعی امور تدبیر منظوربه چون هاسنت این: که است این دیگر معنای: ب

 خواهد دنیوی اجتماعی سنن آخرت در مسائل بودن فردی به توجه با خصوصبه دنیاست همین به مربوط

سوره  31آیه  مانند ؛باشدمی محکم آیات از نمایدمی آخرت در مسائل بودن فردی بر داللت که آیاتی اما ؛بود

 را دیگری گناه بار باربرداری هیچ و» ،«آمد خواهند او سویبه تنها، هاآن همه قیامت روز و: »مریم

 .90/ نجم ;۱/ زمر ;10/ فاطر ،11/ اسراء ;133/ انعام.« داردبرنمی

 

 مشترک سرنوشت .0

 یعنی ;باشدمی سبحان خداوند عمومی هایواکنش باشدمی مطرح اجتماعی الهی سنن در که اصولی ازجمله

 در را جامعه افراد همه الهی سنن موانع، نبودن همچنین و مناسب زمینه و شرایط تحقق صورت در

 حققت جهت را مناسب شرایط یا و باشند شده عملی مرتکب مستقیم صورتبه که افرادی از اعم ،گیردبرمی

 .باشند آورده وجود به عمل آن

 رد قرآن در سبحان خداوند. آورد پدید را مشترکی سرنوشت تواندمی نیز عمل یک به عمومی رضایت حتی

 تکابیار جرم و گناه نماید،می نقل ثمودیان از بعضی توسط را صالح حضرت شتر کردن پی داستان که ایآیه

 راچ که امر این علت بیان و توضیح در( السالمعلیه) امیرالمؤمنین دهد،می نسبت جامعه آن افراد تمام به را

 کل شخص این عمل واسطهبه سبحان خداوند حتی و است داده نسبت مردم همه به را نفر یک عمل قرآن

 که درستیبه مردم ای: »فرمایندمی نمود پی نفر یک تنها را شتر کهدرحالی است، نموده عذاب را مردم

 ناقه که درستیبه و آوردمی هم گرد( جامعه یک عنوانبه) یکدیگر کنار را مردم که است خشم و رضایت

 عمل این به نسبت مردم بین که عمومی رضایت واسطهبه سبحان خداوند لیکن نمود پی مرد یک که را ثمود

 «.دادند تعمیم آنان همه به نسبت را عذاب و داده نسبت آنان همه به را عمل آن بود



 

 معین زمان .18

 خاص زمان دارای زمانی، نظر از خود جریان در اجتماعی هایسنت یا و فردی هایسنت از اعم الهی سنن

 ممعلو کتاب مقرر، موعد معین، اجل: مانند خاصی کلمات مسئله این بیان منظوربه قرآن در. باشندمی خود

 .است برده کار به

 و دنیوی از اعم) الهی هایعذاب همچنین و( مادی و معنوی از اعم) الهی هاینعمت اینکه، توجه قابل نکته

 جهت هم مانعی هیچ و شده ایجاد شرایط تمام که یابدمی تحقق زمانی شد بیان که طورهمان( اخروی

 عقب یا و جلو ایلحظه که است عذاب زمان فرارسیدن ،شرایط ازجمله و ؛باشد نداشته وجود آن تحقق

 .افتدنمی

 

 هاسنت بودن الهی .11

 هدفمند( 1 یا آن از مقصود و باشدمی آن بودن الهی جوامع، بر( سنن) حاکم قوانین هایویژگی ازجمله

 خداوند تامه فاعلیت( 0 یا و ؛باشدمی انسان اختیاری سرنوشت و هستی جهان بر حاکم سنن و قوانین بودن

 و بوده خداوند دست به سنن این سررشته یعنی جهان، بر حاکم سنن و قوانین هدایت و ایجاد به نسبت

 .بود نخواهد صحیح خداوند غیر به آن اِسناد

  

 یکدیگر بر الهی سنن تأثر و تأثیر .10

 سنت انچهچن. باشدمی یکدیگر از سنن تاثرپذیری و یکدیگر بر سنن تاثیرگذاری الهی، سنن صفات ازجمله

 هک دارد سنن تمتم بررسی به نیاز صفت این از بحث گیرد،می را عذاب سنت جلوی خداوند غفران و رحمت

 .نیست آن جای را مختصر این



 

 عناصر داستان

 عناصر (19۱0) میرصادقیمطابق نظر . اندشده نبیا تیومتفا اعنوا و ادتعد به بیاد رثاآ در نستادا عناصر

 و شخصیت. 3 ،ثهدحا لگویا ،پیرنگ .9 ،خالقه یتروا یان ستا. دا0، ستانیدا تبیااد .1 :از اندعبارت نستادا

 یزاویه .0 ع،موضو. ۱درون،  مایه .3ن، ستادا سنجش رمعیا یا نستادا مانندی حقیقت .1، پردازیشخصیت

 .10 رش،نگا شیوه یا سبک. 11 ن،ستادا در وگوگفت .18 ،پردازیصحنه و صحنه .0، یتروا یزاویه ،یدد

 .نستادر دا ییاگردنما و دنما .13 ،نستادا در یزفضاسا یا نگر و فضا .19ن، ستادا لحن

 هایقصه در دراماتیک هایجنبه تحلیلی مطالعهدکتری خود با عنوان  نامهپایان( در 1901) فرخیهمچنین 

. نقطه شروع، 1. تعریف، 3. قالب، 9. طرح داستان، 0. موضوع، 1: قرآن، عناصر درام را چنین برشمرده است

. 13. نقطه اوج، 19. گفتگو، 10. تعلیق، 11. بحران، 18، افکنیگره. 0. کشمکش، 0. تضاد، ۱. شخصیت، 3

 . فرود11، گشاییگره

 :شودمیبه تعریف برخی از این عناصر اشاره تنها  اینجادر جهت رعایت اختصار، 

 درباره را چیزی که دکر تلقی نستادا عموضو بر تفسیری عنوانبه توانمی را مایهدرونون یا تم یا مضم

 (.113: 1901ه، پایند) سازدمی رشکاآ هاانسان ماهیت یا ندگیز

 هم و دکنمی کمک نستادا دپیشبر به هم که ستا آن بخو گفتگوی و ستا نستادا صلیا عناصر گفتگو از

 نمایش به را مایهدرون ،دهدمی شگستر را پیرنگ ،وگوگفت. شناساندمی هننداخو به را هاشخصیت

 (.091: 1900، قیدمیرصا) بردمی پیش را ستانیدا عمل و کندمی معرفی را هاشخصیت ،گذاردمی

 هنذ نمیا تعاملی در نستادا نهصح از هننداخو کادرا .ستا ستانیدا عمل وقوع کانی و، مانیز فظر ،صحنه

 (.3۱-33: 1903 ر،مستو) گیردمی شکل هنویسند توصیف و او



 و حالت و افکندمی سایه آن سرتاسر یا بیاد ثرا یک از بخشی بر که ایعاطفی حالت از ستا رتعبا فضا

 هماین و در تبعبه ستا ممکن که کندمی دیجاا هننداخو در نستادا قایعو نجریا به نسبت خاصی سحساا

 و هاشخصیت نیدرو حالت نبیا با هنویسند ،یگرد سوی از. باشد آوراضطراب و میداپر روح، بی و دسر نستادا

 (383: 1901 ،شمیسا) سازدمی شناآ خویش رفکاا و سحساا با را هننداخو ،ثرا هنیذ فضای

 نمعی ستانشدا نجها با را هنویسند نسبت اوالً ایرز ،ستا نستادا هسازند و بخشوحدت عنصر ،دید یزاویه

 را هننداخو فهم و کدر ثانیاً ؛بخشد تحدو و هدد شکل را ستانشدا ه مصالح ،دهدمی نمکاا او به و کندمی

 مظان سنجش و نستادا نقد صلیا مبنای ،شد کرذ که لیلید دو همین به ثالثاً و ؛کندمی یتاهد نستادا از

 (9۱0: 1908، نیایر)ا

 تقلمن انندهخو به ،ثرا مِ کال دیجاا و ستانیدا هایشخصیت یارائه در که ستا هنویسند هنگا و سحسالحن، ا

 ،سمیر تواندمی که ستا نستادا هایادیدرو و عموضو به نسبت هنویسند هیدگاد ،لحن دیگرعبارتبه. شودمی

 (.100-101: 1909باشد )شمسیا،  ...و بدبینانه ل،غیرمعقو ،بانهدمؤ د،لوآطنز

 

 های الهی در داستان و فیلماز سنت استفادهآثار و فواید 

ارد مو توانمیالهی و همچنین عناصر داستان ذکر شد،  هایسنتبا توجه به تعاریف و نکاتی که در خصوص 

 های الهی در داستان و فیلم برشمرد:آثار و فواید استفاده از سنت عنوانبهزیر را 

 سالمی( بینی ابا جهان) از منظر اسالم نویسینامهفیلمو  نویسیداستانتواند بستر های الهی میسنت

 فایده مهم و اصلی() کندرا فراهم 

 های داستان را های شخصیتها و واکنشتواند چارچوب صحیح نگارش کنشهای الهی میسنت

 تعیین کند

 در داستان غیرواقعیهایی با قواعد های الهی پیشگیری از خلق جهانسنت 

 واند مبنای نقد محتوایی آثار هنری قرار بگیردتهای الهی میسنت 



 داستان باشدیا سوژه موضوع  ،تواند خودیک یا چند سنت الهی، می 

 صحیح و واقعی تعیین کند طوربهتواند نتایج عمل افراد را های الهی میسنت 

 ها را نشان دهدتواند توصیف واقعی شخصیتهای الهی چارچوب میسنت 

 کندواقعی مشخص می طوربهدر داستان را  هاافکنیگرههای الهی علت سنت 

 دهدواقعی نشان می طوربهها در داستان را های الهی علت گروه گشاییسنت 

 

 های الهیروش شناسایی سنت

روش »را یافت که در آن به مسئله  هاپژوهشبرخی  توانمیالهی،  هایسنتحوزه  هایپژوهشدر میان 

 .گرددمیی توجه شده است. در این مقام، به برخی موارد اشاره اله هایسنت« شناسایی

های اجتماعی در قرآن کریم این است که سنت مطالعههای احتمالی در مورد یکی از نگرانی( 1900)کوشا 

های مطرح در تفسیر قرآن های متعارف در علوم اجتماعی، او را از دامن روشسنت در چارچوب روش مطالعه

های که اصل بر این است که محقق در مطالعه و فهم آیات و محتوی قرآنی به روشسازد. درحالیجدا می

بیان معانی آیات » مطالعات قرآنی به معنای حوزهیک دانش در  عنوانبه« تفسیر»تفسیری وفادار بماند. 

طبق این تعریف، کشف معانی و  (.3 ص، 1 جعالمه طباطبایی، «)ها استقرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آن

رو، برای پژوهشگر قرآنی شناخت و رود. ازاینهای آیات، وظیفه اصلی و اساسی مفسر به شمار میمدلول

و ج( کمک کند، الزم ) پنهان کالم خداونددر فهم بهتر آیات و رسیدن به اعماق  هرآن چه کارگیریبه

 .است ضروری

و با تفسیر به معنای مذکور همسوتر  پذیرترانعطافها، نسبت به سایر روش ا ]ی کیفی[روش تحلیل محتو

اش دور های قرآنی و تفسیریسنت را از ریشه تنهانهاست؛ زیرا مطالعه سنت به روش تحلیل محتوی 

پذیر ها را امکانتر آنفهم و تفسیر بهتر و عمیق ،کند، بلکه با تعمق بیشتر بر محتوی مفاهیم و آیاتنمی

 .سازدمی



بایست به نکاتی چند های اجتماعی در قرآن میبا توجه به خصوصیات ذکر شده در این روش، محقق سنت

ت. اس دستیابیقابلاز آیات قرآن کریم  مجموعههای اجتماعی قوانینی است که از دل ، سنتتوجه نماید: اوالً

 قرار دادن هم کنارها توجه کرده و با ساختارمند بدان صورتبهطلبد که محقق رویاروی با انبوهی از آیات می

ها یک سره منصوص نیستند، سنت توجه داشت کهها به این مهم دست یابد. ثانیاً، محتوی آن مقایسهآیات و 

ها اقتضاء دارد که محقق با مطالعه ها استنباطی هستند. استنباطی بودن سنتاز آن توجهیقابلبلکه بخش 

معارف  مندانعالقهقراردادن منطقی آیات، قوانین مطوی در آیات را فهم و در اختیار  هم کنارالگومند و با 

قرآنی قرار دهد. ثالثاً، برای دسترسی بهتر به نتایج مورد نظر آیات، سزاوار است محقق الگو و چارچوبی برای 

از  آمدهدستبهمطالعه آیات حامل سنت در نظر گیرد تا هم از تفسیر به رأی در امان بماند و هم نتایج 

 .قرارگیرد موردقبولها در محافل علمی مطالعه سنت

 معلولی متغیرها-عل ی رابطهسنت و 

بته کنند. الآیند، بلکه از قانون عل ی و معلولی پیروی میرخدادهای اجتماعی و تاریخی تصادفی به وجود نمی

ماند و همین ممکن است رخدادهای اجتماعی معلولِ عللی باشد که گاهی از چشمان افراد عادی مخفی می

اما این مسئله خللی به  ؛معین و مشخص پنداشته شود امر سبب شود که رخدادی تصادفی و بدون علت

کند. پیروی جامعه از قانون علیت، که مورد قبول بسیاری از فالسفه و متفکران قانونمندی جامعه وارد نمی

اما  ؛پذیریممی فرضپیشیک  عنوانبهما اصل علیت در جامعه را  .است، در جای خود اثبات شده است

فه به آیات شری با توجهپردازیم. های بیان رابطه عل ی و معلولی در قرآن میه شیوهنوشته حاضر ب تناسببه

 :زیر بیان شده است هایصورت بهگردد که رابطه عل ی و معلولی میان دو متغیر کریم روشن میقرآن

 شرطیه جمله

قضیه شرطیه بیان شده است. در قضایای شرطیه تحقق  صورتبهگاهی رابطه عل ی و معلولی میان دو پدیده 

جزا، که حکم معلول را دارد، منوط به تحقق شرط، که حکم علت را دارد، است. استفاده از قالب جمله 

 جوشها و قوانین علمی و طبیعی نیز در میان دانشمندان متداول است. برای مثال نقطهشرطی برای گزاره



اگر آب، صد درجه حرارت داده شود، به »شود: یه شرطیه چنین بیان میقض صورتبهآب در صد درجه 

خداوند متعال در آیات نیز از همین الگو استفاده نموده و رخدادهای زیادی را در قالب جمله «. آیدجوش می

شرطیه به عللش نسبت داده است. از برای نمونه، خداوند نزول برکات را مشروط به ایمان و تقوی معرفی 

( 03اعراف: ) ؛«لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ»فرماید: نمایند و میمی

ها ساخته بودند، ما برکات آسمان و زمین را بر آن پیشهتقوییعنی اگر ساکنان آن شهر ایمان آورده بودند و 

مؤمنون، فساد زمین و آسمان را مشروط به پیروی از هواهای نفسانی  ۱1ین در آیه گشودیم. همچنمی

 ؛«لَوِ اتَّبَعَ الْحَقد أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَاألَرْضُ»فرمایند: سازد. خداوند در این آیه میطرفداران حق می

آسمان فاسد شده بود. در هر دو آیه، نزول  ( اگر اهل حق دنبال هواهای نفسانی بودند زمین و131انعام: )

 .برکات و فساد زمین و آسمان به ایمان و تقوی و پیروی از هواهای نفسانی مشروط شده است

 جمله تعلیلیه

موارد،  گونهاین فرماید. در دهد و در کنارش علت آن را نیز ذکر میای خبر میگاهی خداوند از تحقق پدیده

رَفَعَ بَعْضَکمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ » آیهشوند. برای مثال، ه در کنار هم ذکر میعلت و معلول در یک جمل

همچنین در  و ؛ها ذکر شده است( دلیل اختالف موقعیتی افراد امتحان آن90زخرف: «)لِیبْلُوَکمْ فِی مَا آتَاکمْ 

( انگیزه تسخیر، علت اختالف 90زخرف: «)وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیا» آیه

اختالف  درجه و موقعیت افراد ذکر شده است. در دو آیه فوق، خداوند متعال سخن از پدیده کامالً اجتماعی

 .اندا نیز ذکر فرمودهسخن به میان آورده و علت آن ر موقعیتی

 جمله تفریعیه

، که بیان شده است. برخی از آیاتی« فاء تفریع»دیگر با  پدیدهدر برخی از آیات قرآن وابستگی یک پدیده به 

 وَضَرَبَ اهللُ مَثاَلً قَرْیةً کانَتْ» آیهاند. برای مثال در اند نیز از این الگو پیروی نمودههای اجتماعیبیانگر سنت

ها رَغَدًا مِنْ کلِّ مَکانٍ فَکفَرَتْ بِأَنْعُمِ اهللِ فَأَذَاقَهَا اهللُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کانُوا مُطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رزق آمِنَةً 

حَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا ها فَوَإِذَا أَرَدْنَا أَن ندهْلِک قَرْیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فی» آیه( و 110نحل: «)یصْنَعُونَ



( ارتباط میان کفران نعمت، فقر، ترس و همچنین ارتباط میان فسق و نابودی بیان شده و 13اسراء: )«تَدْمِیرًا

« ریعیهجمله تف»یا به تعبیر دیگر در قالب « فاء تفریع»در هر دو آیه، نتایج مترتب بر رفتارهای ذکر شده با 

 .بیان شده است

 جمله رجائیه

به کار رفته است. این لفظ « لعل»لفظ  ،اندبیان ارتباط دو چیز برآمده درصدددر بخشی از آیات قرآن، که 

اگرچه در ظاهر ممکن است مشعر به عدم قطعیت پنداشته شود، اما سیاق آیاتی که ارتباط میان دو امر را با 

زخرف اشاره کرد.  18مائده و  91توان به آیات رساند. برای نمونه، میاین واژه بیان کرده است، قطعیت را می

ها بیان شده های منتهی به حق و رستگاری انسانایمان، تقوی، جهاد، تمسک به راه در آیه اول، رابطه میان

دارد. همچنین در  کنندهتعیین، در رستگاری انسان نقش ذکرشدهدهد که موارد سیاق آیه نشان می. 9است

ها عنی انبیاء برای هدایت انسان؛ ی«ها سُبُالً لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونوجَعَلَ لَکمْ فی»فرمایند: دوم خداوند متعال می آیه

 .شوندهایی که به آنان اقتداء نمایند، قطعاً رستگار میاست و انسان

 جمله غائیه

شود. در این گونه آیات، رابطه فعل و غایت الیه چیزی دیگر معرفی میگاهی در آیات چیزی غایت و منتهی

و  های معروفاستفاده شده است. آیه« حتی»است. در چنین آیاتی از کلمه  تغییرناپذیریک رابطه قطعی و 

بارز این نوع برشمرد. در آیات مذکور، تغییرات به وجود آمده در جهان تابع  نمونهتوان مشهور تغییر را می

ده داد شها قلم، تغییرات نتیجه خواست و ایجاد تغییر توسط انساندیگرعبارتبهشود. اراده انسان ذکر می

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبدونَ وَ ما »فرمایند: چنین می عمرانآل 03است. همچنین خداوند در آیه 

ارتباط وجود دارد. هرگاه انفاق صورت گیرد، خیر نیز « انفاق» و« خیر و نیکی»، یعنی میان «ءٍتُنْفِقُوا مِنْ شَی

 .ان خواهد گردیدشامل حال انفاق کنندگ

                                                           
 یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللَ وَابْتَُغوا إِلَیهِ الْوَسِیَلةَ وَجَاهِدُوا فِی سَِبیلِهِ لََعلَّکمْ تُفْلِحُونَ 3  



 

های تاریخ در قرآن سه صورت برای سنن تاریخی در قرآن شهید صدر در درس هفتم کتاب سنتهمچنین 

 کند:ذکر می

 «ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»قضیه شرطیه؛ مثل  .1

 »«قضیه فعلیه قطعیه بدون حالت شرط؛ مثل  .0

خلف؛ ت غیرقابلیک قانون قطعی  صورتبهاند نه ی طبیعیهاها و گرایشهایی که به گونه کنشسنت .9

 داریدین تمایل فطری انسان به مثل تمایل ذاتی انسان به جنس مخالف یا مثل

 معنایی قرائن کنار در که الهی هایسنت استخراج لفظی هایشاخص( 1903) روحانی همچنین

 :شمردبرمی چنین را اندموردتوجه

 مضارع فعل .1

 مبالغه صیغه .0

 دارند عمومیت بر داللت که لفظی و کالمی ساختارهای .9

 ...و...« یکن لم» و« ...ماکان» مانند الفاظی .3

 

 سنن الهی سازی مفاهیم کیفیشاخص

ها، اعم از مفاهیمی که در جایگاه علت قرار در سنت کاررفتهبهمفاهیم ( معتقد است که 1900کوشا )

 اند. مثالً مفهوماند، مفاهیم عام، کلی و بعضاً انتزاعیمعلول مطرح شده عنوانبهاند و یا مفاهیمی که گرفته

اند. انتزاعی و کلی بودن مفاهیم کلی و انتزاعی« رستگاری»و « باطل»، «حق»، «نزول برکات»، «هالکت»

ند یستن تقلیلقابلنگرش و رخدادی مشخصی  ،به رفتار راحتیبهمفاهیم به این معنا است که مفاهیم مذکور 

و احتماالً برای هرکدام معانی و صور گوناگون و در فرهنگ لغات، در تلقی عامیانه و عرفی وجود دارد. 

ها داشت و هنگامی از آن فهمقابلها سخن گفت که برداشت مشخص و توان از روابط میان آنهنگامی می



گی جمعی انسانی به کار بست ها راهکارهای عملی و کاربردی استخراج نمود و در زندتوان از دل سنتمی

 .سازیم« پذیرمشاهده»ها را که برای عموم مردم، عناصر و پدیده

 «شاخص»سازی پیشنهاد شده است. ی، شاخصساختن مفاهیم انتزاع فهمقابلدر روش تحقیق برای 

پاالیش  سازیمفهومشاخص سازی و یا  .ابعاد مفهوم هستند گیریاندازهقابلو  شناساییقابلهای عینی، نشانه

سازی فرایندی است که طی آن، مفاهیم رو، شاخصاز این .و مشخص کردن مفاهیم مجرد )انتزاعی( است

ساختن مفهوم ادامه  پذیرمشاهدهشود و این فرایند تا تر تجزیه میو خاص ترفهمقابلعام و کلی به مفاهیم 

 .یابدمی

اما در اینکه چگونه و با چه  ؛دارد انکارناپذیرنت، ضرورت در آیات س کاررفتهبهتجزیه و شاخص سازی مفاهیم 

توان از چند روش استفاده روشی مفاهیم قرآنی را تجزیه کنیم جای تأمل دارد. برای تجزیه مفاهیم قرآنی می

 :کرد

 مراجعه به کتب لغت 

های لغت است. بر اساس این روش، های مرسوم برای فهم معانی واژگان قرآنی، مراجعه به کتابیکی از راه

برخورد کند، با پیدا کردن معنای لغوی آن، رفع ابهام  چندپهلوهرگاه مفسر با مفهوم یا اصطالح گنگ و 

و  طورجدیبهبرخوردار بودند و های لغتی مراجعه نماید که از اتقان الزم کند. البته باید به فرهنگمی

 .ها پرداخته باشدها و موارد کاربرد آنبه بررسی واژه جانبههمه

 مراجعه به روایات تفسیری 

در آیات سنت، استفاده از روایات  کاررفتهبهراه دیگر فهم مفاهیم و اصطالحات قرآنی، همچنین مفاهیم 

 هایشنقیکی از  روازایناند. ح و تفسیر آن صادر شدهتفسیری است. بسیاری از روایات در بیان آیه و توضی

کمک به فهم  ،اندهای نزدیک به آن صادر شدهکلیدی روایات خصوصاً روایاتی که در زمان نزول و یا دوران

 .مفاهیم و واژگان قرآن است



 استفاده از آیات 

آیات، کمک گرفتن از آیات قرآن های معتبر برای فهم مدلول و معنای مفاهیم مبهم به کار رفته در از روش

مشهور است، آیات را مبین همدیگر و مفسر « تفسیر قرآن به قرآن»است. این روش، که در میان مفسران به 

ع( و بسیاری از ) اولین مخاطب قرآن، امامان معصوم ˆاکرم پیامبرداند. روش مذکور مورد نظر یکدیگر می

بوده است. روایاتی زیادی « المیزان»مفسر بزرگ معاصر مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر  ازجملهمفسران 

 رهمبآیات یکدیگر را تفسیر نموده و »فرمایند: می ع() علیازجمله اینکه حضرت  اند.این روش را تأیید نموده

 .«دهندشهادت می دیگر

تر از دو روش قبلی است؛ زیرا اهیم قرآن مناسباستفاده از روش قرآنی برای فهم مفاهیم قرآن یا تجزیه مف

قرآن در مجموعه واحد از طرف گوینده واحد برای هدف واحدی آماده شده است. این خصوصیت، تفسیر 

 .دهدقرآن به قرآن را یک اقدام ضروری برای فهم آیات و معانی کلمات قرار می

 

 ای از شاخص سازی قرآنی مفاهیم سنتنمونه

 در آیات کاررفتهبهیا شاخص سازی به این دلیل ضرورت دارد که مفاهیم  سازیمفهومکه بیان شد، همچنان

وام و نابودی اق« انحطاط»های قرآن، سنت، از نوع مفاهیم کیفی، عام، کلی و بعضاً انتزاعی است. یکی از سنت

مفهوم  .قوام پیشین گردیده استا« هالکت»موجب « گناه»پیشین است. در این سنت، تأکید شده است که 

، معانی و تعاریف گوناگون دارد. گناه در برداشت عامه و تلقی عرفی معنایی دارد و در فقه «گناه»یا « ذنب»

خاصی دارد که ممکن است از  معنایی بارمعنای دیگر و در اخالق نیز معنایی دیگر. گناه از منظر حقوقی یک 

اعی این معنا را نداشته باشد. در هرصورت برای فهم معنا و حقیقت گناه شناختی و مطالعات اجتممنظر روان

های آید. از آیههای ذیل به دست میگیریم، شاخصالزم است آن را تجزیه کنیم. وقتی سراغ آیات را می

( چنین 3۱مائده: ) ،«قَوْمُ الظَّالِمُونَ هَلْ یهْلَک إِالَّ الْ »( و 10قصص: «)وَمَا کنَّا مُهْلِکی الْقُرَی إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ»

سوره مبارکه  19و  10, 11های طور از آیههمین .اندبوده« ظالم»شونده آید که، اقوام هالکبه دست می



را به « ذنب»توان مفهوم ، میروازاینبوده است. « طغیانگری»آید که گناه اقوام گذشته، دست میبه فجر

کرد. مفهوم ظلم و طغیانگری کلی و عام و دارای جهات گوناگون است و برای  تجزیه« طغیانگری»و « ظلم»

از طریق آیات، به « ظلم»ها باید بازهم عمل تجزیه را تکرار نمود. مثالً در تجزیه مفهوم ساختن آن پذیرفهم

 ؛«اتراف»مفهومی است که ناظر به رفتارهای خاصی همچون « ظلم»این نتیجه رهنمون خواهیم شد که 

باشد. این مفاهیم را باز هم می «همکاری با دشمنان دین»و  «ایجاد اختالف»، گراییلذتشهوترانی و 

از « فرایندی»دارد، این است که ما در فهم مفاهیم  شناختیروشاما آنچه اهمیت  ؛توان تجزیه کردمی

ر شده تنزدیک پذیرمشاهده یا تجزیه مفاهیم بهره گرفتیم که به کمک آن، مفاهیم به رفتارهای سازیمفهوم

پذیرفته و اصطالح  شناختیروشیک اصل اساسی  عنوانبهشناسان علوم اجتماعی است. فرایندی که روش

 .اندرا برای آن وضع کرده« غربال مفهومی»و یا « قیف مفهومی»

 سطح انتزاعی مفاهیم

 مفاهیم پذیرمشاهدهسطح عینی و 

 

 عنوانبه. انسان 0 تکوینگر عنوانبه. خداوند 1آیات قرآن، چارچوب مطالعه سنت عناصر چهارگانه  اساس بر

فرآیند تحقق  عنوانبه. سازوکارهای عل ی 3موضوع و  عنوانبهها . رابطه عل ی و معلولی میان پدیده9 ساززمینه

کند. ثانیاً، نقش انسان را در لل را توجیه میها اوالً، حضور خداوند در سلسله عرو، مطالعه سنتباشد. ازاینمی

دهد و رابعاً سازوکارها عل ی میان دو پدیده را مورد توجه قرار می رابطهشناسد. ثالثاً، گیری سنت باز میشکل

 .دهدو فرایند تحقق سنت را نیز مورد کاوش قرار می



در مطالعه روشمند سنت، عالوه بر طرح چارچوب، تجزیه مفاهیم نیز الزم است. تجزیه مفاهیم به فهم 

کند. برای تجزیه مفاهیم، بهترین روش، روش تفسیر قرآن به مفاهیم کلی، انتزاعی و دارای ابهام کمک می

یات دیگر تجزیه نموده قرآن است که بر اساس آن، مفاهیم عل ی و معلولی شناسایی شده در سنت را با آ

 .سازیممی پذیرمشاهده

 

 نوآوری پژوهش حاضر

الهی در  هایسنتتمام  منابع جستجوشده، پژوهش جامعی که تمام، در شدهبررسی هایپژوهش با توجه به

افت باشد یالهی صورت  هایسنتگوناگون حوزه  هایپژوهشقرآن را شناسایی کرده باشد، و یا فراترکیبی از 

 هاتسن، به بررسی این نویسینامهفیلمو  نویسیداستانالهی با  هایسنتاز منظر ارتباط  همچنین ؛نشد

 وسیلهبهان شا اهلل با تکمیل پژوهش حاضر،  بوده واین پژوهش نو و بدیع  است؛ لذا پرداخته نشده

  ست یافت.در عرصه هنر اسالمی د کنندهتعیینمهم و  هاییافتهبه  توانمیمکمل،  هایپژوهش



 شناسیروش

الهی در مقاالت این حوزه است، روش  هایسنت، شناسایی آیات مربوط به حاضر پژوهشهدف  ازآنجاکه

ن همچنین ای .باشدمی کیفی: تحلیل روش و هاداده گردآوری ازلحاظ ،بنیادین: تحقیق هدف لحاظ از تحقیق

 شودمیمحسوب  ایکتابخانه، یک پژوهش هادادهپژوهش یک پژوهش توصیفی بوده و از نظر نوع گردآوری 

 «تحلیل مضمون»، هادادهروش تحلیل  .باشدمیجزء به کل( ) استقرایی، هادادهآوری و به لحاظ نحوه جمع

ین را به پیش هاییافتهبوده و با توجه به اینکه پژوهش پیش رو،  «تحلیل محتوای کیفی»یا از منظری دیگر 

 است.« فراترکیب»، یک کندمیمثابه متن تحلیل 

. فرامطالعه رودمیبررسی مطالعات پیشین به کار  منظوربهاست که  هاییروشیکی از  3فرا مطالعه

در  (.39 ص: 0880ادواردز و دیگران، ) است 0، فرانظریه۱و فراروش 3، فراترکیب1فراتحلیل دربرگیرنده

. در فراروش، گیردمیمهم نظریه، و... صورت  هایفرضپیش، مکاتب فکری، هاپارادایمفرانظریه، شناسایی 

و  هاداده بندیمقوله. در تحلیل فراداده، شودمیپیشین بررسی  هایپژوهشهای شناسیروش هایمشخصه

                                                           
4 Meta-Stady 
5 Meta-analysis 
6 Meta-synthesis 
7 Meta-method 
8 Meta-theory 

تحقیق کیفی 
مقدماتی

یافته های 
تحقیق

تحلیل فرا داده

روش شناسی 
تحقیق

فراروش

فراترکیب

چارچوب های 
تحلیلی نظری

فرانظریه



 استدر شکل زیر، نمودار طرح فرامطالعه ترسیم شده  .گیردمیمورد مطالعه قرار  هایافتهبحث و تفسیر 

 (:۱9 ص: 1900محمدپور،)

 

 و اهیممف سازیشفافجهت  متدولوژی این. باشدمی هایافته از جدید و یکپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب هدف

 استپذیرفته شده  هاینظریهعملیاتی و  هایمدلموجود دانش و ظهور  هایحالت پاالیش در نتایج الگوها،

ر د «دکُ»را  مطالعات از شدهاستخراج پیشین هایپژوهش بدین منظور، پژوهشگر ابتدا تمامی (.0883ت، کانِ)

ر یک دبا مفاهیم مشابه آن، را  هریک از این کدها، هر یک و سپس با در نظر گرفتن مفهوم گیردمینظر 

ا ر بندیطبقهو یک  دهدمییا موضوعاتی را شکل  هاتم، پژوهشگر صورتبدین. کندمی بندیدسته طبقه

 توصیف نحو بهترین به را آن که دهدمی قرار موضوعی در را مربوطه و مشابه بندیطبقه و کندمیایجاد 

حوزه سنن، به مثابه کد در نظر  هایپژوهشدر  کاررفتهبهدر پژوهش حاضر، ابتدا تمامی آیات . کندمی

 .اندشدهدادهمتناسب قرار  بندیدستهکدها در  گرفته شده، سپس با در نظر گرفتن مضامین آیات،

 رفتهگ منجاا هکنداپر و یادنفرا صورتبهاست که  هاییپژوهش سازییکپارچهترکیب و کاربرد فراتحلیل در 

 جستنتاا را شدهانجام تتحقیقا در دموجو هایتفاوت توانمی آن کمک به که ستا شیرو فراتحلیل .ستا

 کل از ترافر به اجزا طریق از تحلیلافر روش در .جست هبهر آن از یدبررکا و کلی نتایج به نسیدر رد و دکر

 هشد ترکیب هایتحلیل م،نجااسر و گیرندمی ارقر قبولقابل بیچورچها در نامناسب هاییافته ،رسیممی

 لیهاو منابع از تطالعاا ابتدا ،عمل در. باشند ادهند ننشا لیهاو تطالعاا که دهندمی ننشا را طالعاتیا

: 19۱3دالور، ) دهندمی تشکیل را جدید کل یک منجااسر و شوندمی ترکیب یکدیگر با سپس و اجستخرا

000.) 

 صورت یریتفس و جامع یهاافتهی جادیا یبرا مطالعه نیچند یسازپارچهیک یبرا ل،یفراتحل مشابه بکیفراتر

 هکیت یآمار یردهایکرو و موضوع اتیادب یمک یهاداده بر هک یم ک یلیفراتحل ردیکرو با سهیمقا در. ردیگیم

 پژوهشگر قیعم فهم و گریدیک به یفکی مطالعات ترجمه به بوده، یفکی مطالعات بر زکمتمر بکیفراتر دارد،



 مطالعات از شدهاستخراج هاییافته و اطالعات که است کیفی یمطالعه نوعی فراترکیب پس. گرددیبرم

 رایب سیستماتیک نگرش کردن فراهم با و کندمی بررسی را آن مشابه و موضوع با مرتبط دیگر کیفی

 اساسی و جدید هایاستعاره و موضوعات کشف به مختلف، کیفی هایپژوهش ترکیب طریق از محققان،

 یبرا را یاصل فاز سه .(اجتماعی علوم پژوهش تخصصی نوشتوب. به نقل از 1000هایر،  و نوبل) پردازدمی

 علوم پژوهش تخصصی نوشتوب. به نقل از 10۱۱ر، یه و )وبلت شودمیبرشمرده  زیر نحو به بکیفراتر

 :اجتماعی(

 نهایی گزینش و سیستماتیک جستجوی اساس بر مطالعات انتخاب .1

 مضمون تحلیل صورتبه اختالفات و هاشباهت اساس بر متون بکیتر .0

 گروهی بندیدسته در هایافته قییتلف یارائه .9

  



 هاافتهی

 هایجایگشت الهی، هایسنتانجام شده در باب  هایپژوهشجهت دستیابی به هدف پژوهش و شناسایی 

 .پایگاه اطالعاتی جستجو شد 3در « سنن الهی»و « الهی هایسنت»، «سنت الهی»مختلف 

 گوگل

 

 ایرانداک

 ها(نامهپایان)

کتابخانه 

 ملی

 ها()کتاب

 نورمگز

 )مقاالت(

Ensani.ir 

)مقاالت 

 فارسی(

 اطالعاتی هایپایگاه  علم نت

 هاکلیدواژه

 آخر تا

 ۱ صفحه

سنن الهی، سنت الهی،  تا آخر تا آخر تا آخر تا آخر تا آخر

 های الهیسنت

 

 الهی یهاسنتموجود، از انواع  ایکتابخانهمنابع در  شدهارائه یهابندیدسته

با سنن الهی بود،  هایبندیدستهالهی و  هایسنتنخست پژوهش که در خصوص انواع  سؤالدر پاسخ به 

از اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه یافت شد که جهت  بندیدسته 08حدود بررسی منابع گوناگون، 

 .گرددمیرعایت اختصار، تنها به موارد منتخب اشاره 

 بندی عالمه طباطبایی رحمه اهلل علیهدسته

ن ؛ منظور از سن ت تکوینی خدا، قوانیشوندمیتقسیم « سن ت تشریعی»و « سن ت تکوینی»الهی به  هایسن ت

 ثابت و کلی است که در دل کائنات و ذرات هستی جریان دارد.

 

سنت های الهی

سنت تکوینی

سنت تشریعی



سن ت تکوینی، سن ت هدایت عمومی موجودات است که آیه زیر به آن  هاینمونهیکی از بارزترین  مثال طوربه

  :تصریح دارد

 (18)طه:  رَبدنَا الَّذی أَعْطی کلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی

 .پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آفرینش آن را داد و سپس آن را هدایت کرد

نیز دارد و افزون بر سن ت هدایت تکوینی، شامل هدایت مردم توسط انبیا  تریگستردهالبته این سن ت، معنای 

 .شودمینیز 

که در دل هر موجودی هست، خداوند هر موجودی را  یابیراهدر این نوع سن ت تکوینی، یعنی سن ت هدایت و 

. دانه گندمی که در دل خاک قرار کندمیو از درون، آن را شکوفا  رساندمیبه کمال شایسته خویش 

. شودیمو به خوشه و سنبل تبدیل  کندمی، به برکت هدایت تکوینی، مسیر رشد و شکوفایی را طی گیردمی

قوانین  چنینهمگسترده پروردگار است که شامل همه موجودات اوست.  این نوع از هدایت، الزمه رحمت

یعنی در شئون  هاآنموجودات و هم در بیرون از جان  جان حیطهعل ی و معل ولی حاکم بر جهان که هم در 

از « طغیان به هنگام رفاه و آسایش»جریان دارد، نمونه دیگری از سن ت تکوینی است.  هاآنظاهری 

در اثر داشتن مال و ثروت  نیازیبیت که در شئون ظاهری بشر جریان دارد، یعنی احساس اس هاییسنت

 :فرمایدمی. خداوند در قرآن شودمیفراوان، موجب سرپیچی از حدود الهی 

 (۱و  3کال  إِنَّ اإْلِنْسانَ لَیَطْغی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی )علق: 

 .بیندب نیازبیخود را  کهوقتی، کندمیانسان طغیان 

. این نوع هدایت، ناظر به زندگی نامندمیرا هدایت تشریعی  هاآنقوانین دیگری نیز وضع شده است که 

ممکن نیست. قوانین حاکم بر روند  هاآنظاهری، فردی و اجتماعی است که انتظام امور انسان بدون 

است که  جاری اینی خداوند بر . برای نمونه، سن ت تشریعاندگونهایناز  هاملتسیاسی اقوام و  اجتماعی

میل و اراده و اختیار خود، آن را تغییر  اساس برخودشان  کهاین، مگر کندنمیسرنوشت هیچ ملتی تغییر 

 :فرمایدمیدهند. خداوند در قرآن 

 (11إِنَّ الل هَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَت ی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ )رعد: 



 .خودشان دست به تغییر زنند کهآن، مگر دهدنمیخداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر 

 :آیدمیبه دست  خداترسیاست که رفاه اجتماعی در پرتو تقوا و  جاری اینسن ت الهی بر  چنینهم

ماءِ وَ اأْلَرْضِ وَ لکنْ کذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

 (03یَکسِبُونَ )اعراف: 

 هاآن، برکات آسمان و زمین را بر کردندمی تقواپیشهو  آوردندمی، ایمان هاآبادیو اگر اهل شهرها و 

 .ات کردیمهم آنان را به کیفر اعمالشان مجاز ماحق را تکذیب کردند،  هاآن، ولی گشودیممی

بر بشر عرضه شده است. سعادت انسان در گرو « دین»مجموعه قوانین و قواعد تکوینی و تشریعی، به نام 

، اخالق و اعمال او با دین است و چون بین اندیشه، اخالق و اعمال انسان با بدبختی و یا هااندیشهمطابقت 

وینی سن ت تک سویکابطه اعتباری، بنابراین از خوشبختی او رابطه حقیقی و عل ی و معلولی وجود دارد و نه ر

با امتحان به کمال و مقام قرب الهی برسند و از سوی دیگر، در عالم  هاانسانخدا بر این است که همه 

 .، وسایل و چگونگی امتحان و عملکرد آن نیز مشخص شده استگذاریقانونتشریع و 

، مگر با یک سلسله افعال اختیاری و رسدنمیبه کمال از میان همه انواع موجودات، بشر موجودی است که 

، مگر از باورهایی نظری و عملی. درنتیجه، این نوع باید تحت قوانین زندگی زندنمیارادی که آن نیز سر 

کند، حال چه قوانین حق و چه باطل، چه خوب و چه بد. پس خدایی هم که عالم تکوین را راه انداخته، باید 

، تشریع کند و از سوی دیگر، نامیممییک سلسله اوامر و نواهی که جامع آن را شریعت  برای او از طرفی

را در قوه و استعداد دارد فعلیت  آنچهحوادث اجتماعی و فردی پدید بیاورد تا انسان در برخورد با این دو، 

در باطن و کمون وجودش هست، به ظهور  آنچهدهد و در آخر یا سعادتمند شود و یا شقی و بدبخت گردد و 

و هم بر این  شودمیکه نام محنت و بال و امتحان و امثال آن هم بر این حوادث منطبق  اینجاستبرسد. 

 (30، ص 3ج عالمه طباطبایی، ) تشریع

 



 مصباح یزدی حفظه اهلل اهللآیت بندیدسته

های اخروی که راجع است به زندگی توان به دو قسم دانست. یکی سن تهای الهی را در یک تقسیم میسن ت

های ای که مربوط است به زندگی این جهانیِ آدمیان. این سن تهای دنیویجهانی دیگر و دیگری سن ت

ی دنیوی هاق و دیگری سن تهای دنیوی مطلشوند: یکی سن تخود به دو قسم تقسیم می ینوبهبهدنیوی نیز 

های مطلق دنیوی، به لحاظ متعل ق این سن ت به سه مقی د و مشروط به رفتار مردم. قسم او ل، یعنی سن ت

 :شودقسم تقسیم می

 .های مطلق که در سرتاسر هستی حاکم استسن ت -1

 .ها حاکم استهای مطلق که در بین انسانسن ت -0

 .حاکم استهای مطلق که بر فرد سن ت -9

 :شودها حاکم است( بر پنج قسم تقسیم میهای مطلق قسم دوم )که در بین انسانسن ت

 توسط انبیاء سن ت هدایت -1

 ی پذیرش پیام و دعوت حق  انبیاءفراهم آوردن زمینه منظوربهسن ت ابتال به شدائد  -0

 .ی پیش آوردن خیر و شروسیلهبهسن ت آزمایش  -9

ها برای جلوگیری از ها و دشواریهای مادی و دنیوی و مواجه کردن با سختیکمبود نعمت سن ت ابتال به -3

 .ی آزمایش شخص مبتال و دیگرانبغی و پیدایش زمینه

 .ها توسط یکدیگرهای طبیعی و ارادی برای آزموده شدن انسانسن ت ایجاد تفاوت -1

 :شودهای مقی د و مشروط نیز به سه قسم تقسیم میسن ت

 .مؤمنانو غیر  مؤمنانهای الهی امداد به سن ت -1

 .هایی که مخصوص اهل حق استسن ت -0

 .هایی که مخصوص اهل باطل استسن ت -9

سن ت تحبیب و تزیین  -های معنوی و اخروی. بسنت زیادت نعمت -قسم دوم بر چهار قسم است: الف

قسم سوم یعنی  و ؛یروزی بر دشمنانسن ت پ -های مادی و دنیوی. دسن ت زیادت نعمت -ایمان. ج



سن ت تزیین  -سن ت زیادت ضاللت. ب  -هایی که مخصوص اهل باطل است بر هفت قسم است: الفسن ت

سن ت ابتال به مصائب. ژ  - و ؛سن ت شکست از دشمنان -سن ت امهال. ه  -استدراج. د و امالءسن ت  -اعمال. ج

 (313-301 :19۱0 یزدی، مصباح)سن ت استیصال.  -سن ت تسل ط مجرمان و مترفان. ح -
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 رحمه اهلل علیه شهید صدر بندیدسته

 و قرآنی هایدیدگاه) «صدر شهید منظر از قرآن در تاریخ مندیسنت» مقالهدر  (1900) سلیمانی

طرح  ضرورتبعد از بیان امکان و معتقد است که ایشان  (تاریخ نظری فلسفه در صدر شهید هاینوآوری

های اهل حق در جهت اصالح اجتماعی و خروج مردم قوانین تاریخ در قرآن، برای هدایت و راهنمایی انسان

 بیان قوانین حاکم بر گونهنور، اصل قانونمندی تاریخ از منظر قرآن را مسلم گرفته و به  سویبهاز ظلمات 

 های، به برخی از سن تازآنپسکند، و بیان را در قرآن معرفی می شیوهپردازد. ایشان سه یخ در قرآن میتار

 :کندحاکم بر تاریخ اشاره می

های متفاوت و متعد د در مقام توضیح و متبلور ساختن این حقیقت قرآن مجید طی آیات مختلفی، به زبان

 ...که تاریخ قوانین و سننی دارد برآمده است

کل ی به سن ت تاریخی معینی اشاره  طوربهای از آیات با ریخت و ساختار کلی آمده است، یعنی در پاره. 1

 .شده است

 .مورد و مصداق و نمونه مطرح شده است صورتبهدر سطح عمومی یعنی  هاآندر برخی از . 0

 هاآنوجوی استقرایی وش و جستدر گروه سوم از آیات، وادار کردن به استقرای شواهد تاریخی و کا و ؛9

 .شودتاریخی دیده میدست یافتن به سن ت منظوربه

 

سنت های الهی

بیان سنت به صورت یک 
اصل کلی واضح

بیان سنت در قالب مصداق

بیان سنت از طریق دعوت 
به استقرا تاریخ



در ظاهر شهید صدر درصدد بیان و ارائه شواهد قانونمندی تاریخ از منظر قرآن است؛ ولی در عمل پس از 

های الهی حاکم بر تاریخ به شیوه اول مندی تاریخ در قرآن مجید، به شرح برخی سن تبیان سن ت شیوهبیان 

 .پردازدو دوم می

 صریح صورتبهالف( بیان سن ت 

 .کندهای معین بیان یک سن ت در قرآن معرفی میمصداق منزلهبهشهید صدر چند سن ت ذیل را 

 همگانی یک جامعه . اجل1

ها مطرح های الهی را نابودی ام تدهند و یکی از سن تها خبر مین مجید از مرگ ام تبرخی از آیات قرآ

که عمر هر انسانی آغاز و انجامی دارد، جوامع نیز عمر داشته و پس از پایان یافتن  گونههمانکنند؛ یعنی می

 :شوند. به این دو آیه توجه کنیدعمرشان، به مرگ مبتال می

 .(30)یونس: « لٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فاَل یسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یسْتَقْدِمُونَلِکلِّ أُمَّةٍ أَجَ» 

 .(93)اعراف: « وَ لِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یسْتَقْدِمُونَ» 

 سن ت مرگ و زندگی جوامع. 0

کند، به همان سن ت أجل جوامع است؛ هید صدر در انتها اشاره میکه خود ش گونههمانبازگشت این سن ت 

 :کنیمجداگانه مطرح کرده است، ما نیز از همین روش استفاده می صورتبهمؤلف آن را  ازآنجاکهلکن 

اندیشند که( شاید اجل و اند و )نمیو زمین و هر چیز که خدا آفریده است ننگریسته هاآسمانآیا در حقیقت 

 (101آورند. )اعراف: موعدشان نزدیک شده باشد، پس به چه سخنی غیر از این ایمان می

 سنت کیفر دنیوی جوامع .9

این عذاب تنها  شوند وشهید صدر با استشهاد به برخی آیات معتقد است جوامع در همین دنیا عذاب می

 .گیردبرمی درگناهان را نیز شود؛ بلکه حتی بیاند، نمیشامل کسانی که مرتکب اعمال ظالمانه شده



پروردگارت آمرزنده و پر مهر است. اگر آنان را به دستاوردهایشان مؤاخذه کند، در عذابشان تسریع خواهد 

فت، و آن جوامع را چون ستم کردند، نابودشان کردیم کرد؛ ام ا موعدی دارند و غیر از او پناهگاهی نخواهند یا

 (10 10کهف: ) «.شان موعدی مقرر داشتیمو برای نابودی

 فروپاشی جوامع بر اثر طرد پیامبران .3

های معین در قرآن، سن ت فروپاشی جوامع بر اثر طرد انبیای الهی است. به باور شهید صدر، یکی از سن ت

. ایشان برای اثبات مدعای هاستآناشی، همان از بین رفتن انسجام اجتماعی البته مقصود ایشان از فروپ

نزدیک بود که تو را از آن سرزمین آواره کنند تا بیرونت سازند و در »فرماید: خود به آیه ذیل استشهاد می

غییری تزیستند. سن ت فرستادگان ما پیش از تو نیز همین بود و در سن ت ما آن صورت چیزی پس از تو نمی

 (۱3 ۱۱اسراء: )«یابینمی

 

 ب. بیان سن ت در قالب مصداق

 :مصداق بیان شده است صورتبهکند که در قرآن ها اشاره میشهید صدر به برخی از سن ت

 سنت تأثیر زیربنایی انسان در تغییرهای اجتماعی. 1

جامعه، و اراده افراد را محکوم اراده های بشری اراده و اختیار انسان را مقهور اراده و اختیار برخی مکتب

دانند. به دیگر سخن، افراد را روبنا و جامعه و تاریخ را زیربنای تغییرهای تاریخ جامعه و تاریخ می

های الهی در تاریخ این است که ز سن تلکن شهید صدر معتقد است از منظر قران یکی ا 913.شمارندمی

بنابراین،  ؛شود، نه جامعه و تاریخها و با اراده و اختیار افراد انجام میتغییرهای اجتماعی به دست انسان

. به ندیآیمبنای تغییرهای اجتماعی به شمار ها سنگاراده افراد محکوم اراده جامعه نیست، بلکه انسان تنهانه

 .(11)رعد: ...« بِأَنْفُسِهِمإِنَّ اللَّهَ ال یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا ما »این آیه توجه کنید: 

 سن ت یاری و نصرت اهل حق .0

http://tarikh.nashriyat.ir/node/595#_edn314


 وَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یأْتِکمْ مَثَلُ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ »فرماید: خداوند می

 .(013)بقره: « نَصْرَ اللَّهِ قَریبٌ ی نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ مَتالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّی یقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ 

ها و شهید صدر بر این باور است که این آیه بیانگر سنت یاری و نصرت الهی به مؤمنان پس از تحمل سختی

کند که نصرت الهی و پیروزی و راه یافتن به بهشت برای استقامت در راه حق است و بر این نکته تأکید می

 هایشود که در راه حق استقامت، و سختیحاصل میکه تنها برای کسانیشود؛ بلهر امت مؤمنی حاصل نمی

 :فرماید، میرویازاینکند دهنده را تحمل میتکان

ار آنان استثناپذیر باشد، نفی و انکدر اینجا قرآن این مسئله را که مسلمانان امیدوار باشند سن ت تاریخ دربارة

ین های پیشتوجه به اینکه شما به آن شرایط زیستی که جامعه کند که آیا باکرده، این پرسش را مطرح می

ها و فشارها و نامالیمات در حد  زلزله و تشن ج سختی همه)که پیروز شدند و به بهشت دست یافتند( با 

پرورانید سن ت و قانون و اید که این طمع را در دل میکه گرفتار آمدند، دچار نشده به تعبیر قرآن شدیدی

 شما استثنا قائل شود و پیروز و کامیاب وارد بهشت شوید؟ دربارهیخ آیین تار

 گذرانانمبارزه پیامبران با خوش .9

های تاریخ مبارزه پیامبران و مترفان و مسرفان است. ایشان در دو شهید صدر معتقد است یکی از سن ت

 اند و سپس درداق بیان شدههایی که در قالب مص؛ ابتدا در بحث سنتپردازدیمبخش کتاب به این سن ت 

به آیات متعددی که بیانگر درگیری این گروه با پیامبران است  بارهدراینهای ساختگی. ایشان بحث سمبل

 أَکثَرُ نَحْنُی قَرْیةٍ مِنْ نَذیرٍ إاِلَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ. وَ قالُوا فوَ ما أَرْسَلْنا »کند: استشهاد می

 .(93 91)سبأ: « أَمْواالً وَ أَواْلداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ

 سن ت تأثیر عدالت در رفاه اجتماعی. 3

 های مادی ویکی از قوانین حاکم بر تاریخ این است که رعایت تقوا و دستورهای دینی موجب افزایش نعمت

ور، این سن ت را بیانگر تأثیر عدالت در توزیع و عمل به مزب آیهشود. شهید صدر با استناد به سه معنوی می

 :فرمایدداند؛ خداوند میدین در گسترش تولید و رفاه مادی جامعه می



)مائده: ...« جُلِهِمْ نْ تَحْتِ أَرْوَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِ»

33) 

ی آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکنْ کذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا الْقُروَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ »

 (03)اعراف: « یکسِبُونَ

 (13)جن: « ناهُمْ ماءً غَدَقاًوَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسْقَی»

بین پایداری و  رابطهآورد. این رابطه عبارت است از ای معین سخن به میان میاین سه آیه نیز از رابطه

عمل با فراوانی خیرات و برکات و تولید. اگر بخواهیم به  صحنهاجرای احکام خدا و پیاده کردن اوامر الهی در 

شود که بین عدالت در توزیع و فراوانی تولید. در اینجا مالحظه می رابطهوییم زبان امروز مطرح کنیم، باید بگ

ای عدالت در توزیع حاکم باشد، محصول فرماید که اگر در جامعهقرآن کریم با تأکید این منطق را مطرح می

 .مستقیم آن، فراوانی تولید خواهد بود نتیجهو 

 

 

 پاکتچیاحمد دکتر  بندیدسته

یکی از کارهایی که باید صورت گیرد، آن است که باید به دنبال سنت کالنی دکتر پاکتچی معتقد است که 

قرار گیرد، یعنی قانونی که شرط در آن وجود داشته باشد. اگر  مدنظرمختلف در آن  یهاتیموقعبگردیم که 

ر حال د دائماًبگوییم فلزات  میتوانینم مثالعنوانبه. شودیماین باشد چنین و اگر موارد دیگر باشد چنان 

و در مجاورت با سرما منقبض  شوندیمانبساط هستند. بلکه باید بگوییم فلزات در مجاورت گرما منبسط 

 . این یک سنت است.شوندیم

به  : سنت روشودیماگر بخواهیم به سنن الهی نگاه سیستمی و کالن داشته باشیم، فرمول زیر پیشنهاد 

 ن هستی.کمال بودن جها



اصولی را برای نیل به این مقصود در نظر گرفت که به  توانیمسنت خداوند است که  نیترکالنسنت فوق 

 :شودیمترتیب اشاره 

 مسئلهکه چه فرمولی برای  شودیممطرح  سؤالسنت نعمت مستمر: این سنت در جواب به این  .1

موتور حرکت داریم و  عنوانبهو ارزشی دارید؟ جواب آن است که ما چیزی  جلوروبهکمال و پویایی 

موتور حرکت، سنت مستمر بودن خیرات و برکات الهی را  عنوانبه. هاارزشمعیارهایی برای تنظیم 

 .دهمیمقرار 

موتور حرکت باشد، نقش انسان چه  عنوانبهبعدی آن است که اگر اصل پیشین  سؤالسنت اختیار:  .0

 انسان اختیار دارد. گوییممی؟ بنابراین شودیم

 ؛انسان بتواند در مسیر ارزش یا ضد ارزش حرکت کند شودیمسنت ابتالء: سنت اختیار باعث  .9

بنابراین قدم بعدی آن است که به دنبال محک خوردن آن اختیار باشیم: ابتالء. البته ابتالء به معنای 

 نعمت باشد و چه ابتال با کاسته شدن از نعمت.عام آن، چه ابتالیی که همراه با افزایش 

باید ضامن اجرایی وجود داشته باشد و آن تناسب بین  جلوروبهسنت جزاء: برای حرکت ارزشی  .3

یعنی وقتی فرد در مسیر سلوک، رو به ارزش مثبت حرکت کرد،  ؛نعمت با نوع و ارزش حرکت است

 عمل کرد، موجب کاهش نعمت شود. منفی کهدرصورتیموجب افزایش نعمت شود و در مقابل 

 تمام چهار مورد فوق، شقوق یک سنت هستند و آن سنت رشد و تعالی است.

. 



 

 

 9غالم حیدر کوشا() یشناختاز لحاظ روش بندیدسته

، «های منصوص و استنباطیسنت»های اجتماعی را به توان سنتاز لحاظ روشی میوی معتقد است که 

 .تقسیم کرد« های اجباری و اختیاریسنت»و « ثانویهای نخستین و سنت»

 

 های منصوص و استنباطیسنت

                                                           
 65 ـ 88 ص ،9839 بهار دوم، شماره اول، سال ،، غالم حیدر کوشاقرآن در اجتماعی هایسنت مطالعه الگوی در پژوهشی9 
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های تگیرد. سنذکر آن در قرآن کریم صورت می شیوهسنت به منصوص و استنباطی به لحاظ  بندیتقسیم

در  های است کگونهها دو گونه است؛ گاهی سنت بهذکر آن شیوهمستفاد از آیات شریفه قرآن کریم از لحاظ 

است که خود  صورتبدینکریم تصریح شده است. صراحت بیان سنت هم گاهی ضمن یک آیه از آیات قرآن

ای عل ی میان دو پدیده در آیه ای است که رابطهگونهدر آیه ذکر شده است و گاهی هم آیه به« سنت»واژه 

های مذکور، به فهم سنت عه آیهبیان شده است. در هردو صورت، ما قادر خواهیم بود که با مطال روشنیبه

 إِنَّ اهللَ »های توان به آیهکریم دارد که از آن جمله میهای زیادی در قرآندست یابیم. این نوع از سنت، نمونه

قَرْنٍ مَکنَّاهُمْ فِی  أَلَمْ یرَوْا کمْ أَهْلَکنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ»( و 11رعد: «)الَیغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

فَأَهْلَکنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ  األَرْضِ مَا لَمْ نُمَکنْ لَکمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا األَنْهَارَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمْ

ها رَغَدًا مِنْ مَثالً قَرْیةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رزق وَضَرَبَ اهللُ »( و 3انعام: «)وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِینَ 

سُنَّةَ اهللِ الَّتِی »( و 110نحل: «)کلِّ مَکانٍ فَکفَرَتْ بِأَنْعُمِ اهللِ فَأَذَاقَهَا اهللُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کانُوا یصْنَعُونَ 

 .اعراف اشاره کرد 93 و 03انفال،  01و  19 های( و آیه09فتح: «)دَ لِسُنَّةِ اهللِ تَبْدِیالًقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِ

است. در این نوع سنت، « های استنباطیسنت»استفاده،  نحوهذکر و  شیوهها از حیث نوع دیگر از سنت

أثیر و تأثر را به روشنی ای عل ی و معلولی و یا تدر آیات روبرو است و نه رابطه« سنت»محقق نه با کلمه 

 کنار های تاریخی و، شأن نزول آیات، زمینهمطالعهها در این شکل سنت وابسته به بیند، بلکه کشف سنتمی

بارز این نوع سنت،  نمونهباشد. چیدن آیات و حتی کمک گرفتن از روایات ناظر بر آیات حامل سنت می هم

های تاریخی از خود سنت نیستند، اما اگر با داده« سیر و عبرت»آیات بیانگر .09 است« سیر و عبرت»آیات 

های پیامبران سابق سرنوشت اقوام پیشین ضمیمه گردند، و یا از آیات هالکت اقوام گذشته و عذاب امت

واهد بود های الهی خسیر و عبرت استفاده شود، آیات سیر و عبرت بیانگر سنتی از سنت تفسیر آیات عنوانبه

 .دست آوریمشمولی را بهو ما قادر خواهیم بود از مجموع آیات سیر و نظر قوانین عام و جهان

 های نخستین و ثانویسنت

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/12#_edn23


سیم سنت به نخستین و است، تق اثرگذارها دیگری که شناخت آن در مطالعه روشمند سنت بندیتقسیم

اند: کریم بیان شده است، از حیث موضوع دو گونههایی که در ضمن آیات شریفه قرآنثانوی است. سنت

گاهی موضوع آیات ناظر بر سنت، مسئله و رخداد اجتماعی و تاریخی و یا آثار مترتب بر نوع رفتار فردی و 

گاهی هم موضوع آیات حامل سنت، خود سنت است. اجتماعی و یا آثار عام معطوف به صفات نفسانی است و 

کند میان رفتار دهد؛ یعنی بیان می، آیات سنت گاهی شناخت درجه یک از سنت به ما میدیگربیانبه

 و ؛دیگر ارتباط وجود دارد پدیده عنوانبهیک پدیده و پیامدهای خاص اجتماعی،  عنوانبهاجتماعی خاص، 

کند که سنت دهد؛ یعنی مشخص میآیات سنت، شناخت درجه دوم از سنت در اختیار ما قرار می  هم گاهی

چیست؟ چه خصوصیاتی دارد؟ برد سنت از حیث قلمرو تأثیر تا چه اندازه هست؟ نوع دوم نیز سنت است و 

نت، یک نگاه اما تفاوت آن در این است که نگاه در این نوع س ؛به حیث قانون عام در قرآن یاد شده است

نت و برای س« سنت نخستین»مبنایی و موضوعی است، نه مصداقی. ما برای سنت ناظر بر مصادیق، اصطالح 

 .را برگزیدیم« سنت ثانوی»ناظر بر موضوع اصطالح 

شود که تقوی باعث شواهدی قرآنی فراوانی برای هردو نوع سنت وجود دارد؛ یک مرتبه در آیات اشاره می

( و یا اینکه حق استوار و باطل نابود شدنی 03گردد. )اعراف: ول برکات آسمانی و زمینی میوفور نعمت و نز

در آیات ذکر .01 گرددهای الهی موجب فقر و اضطراب در جامعه میهمچنین اینکه کفران نعمت.03 است

یان ها بمنطقی میان دو امر مرتبط با زندگی جمعی انسان رابطهشده و آیات مشابه دیگر، غرض این است که 

یریدُ » آیههای الهی است. مثل گردد. ولی گاهی هم آیات درصدد ذکر وجود و یا یکی از خصوصیات سنت

 ۱۱( که بیانگر تحقق سنت در گذشته، و آیه 03نساء: «)اللَّهُ لِیبَینَ لَکمْ وَ یهْدِیکمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکمْ

مبارکه  سوره 09 آیه همچنین.03 ها استشمولی سنتاسراء، که حاکی از فراگیری و جهان مبارکه سوره

ناپذیری سنت، خود شمولی و تبدیلجهان.0۱ ها به میان آورده استسنت ناپذیریتبدیلفتح، که سخن از 

کند، نه قانونمندی را بیان می های الهی است اما سنتی است که قانونمندی خود سنتسنتی از سنت

 .را غیراجتماعیهای خاص اجتماعی و پدیده

 مطلق و مقید[] یاجبارهای اختیاری و سنت
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« یسنت اجبار»و « سنت اختیاری»های اجتماعی، تقسیم سنت به بندی مؤثر بر مطالعه سنتسومین دسته

ها دهد که انسانپوشش قرار میدر قرآن را تحت  ذکرشدههای است. سنت اختیاری آن دسته از سنت

تواند در تحقق و عدم تحقق آن نقش داشته باشند. در سنت اختیاری، اراده انسان فع ال است و تالش می

های معلولی را دچار تغییر سازد. نمونه سنت اختیاری، های عل ی، پدیدهکند با تغییر و تحول در پدیدهمی

قضایای شرطیه ارتباط دو رخداد .00 قضیه شرطیه در قرآن بیان شده است صورتبههایی است که سنت

کند که اگر رخداد اول تحقق یافت، تحقق رخداد دوم حتمی است. از سوی اجتماعی را بدین شکل بیان می

ا تحت کنترل قرار دادن رخداد اول، تحقق رخداد دوم را سرعت ببخشند یا به توانند بها میدیگر، انسان

 .00تأخیر انداخته و یا حتی کامالً منتفی سازند

قبال چنین سننی منفعل است.  ها درها نیست و اراده انسانانسان ارادههایی است که تحت دسته دوم، سنت

ها از این قبیل برخی، قوانین بیولوژیک ذکر شده در قرآن را نظیر رشد، تولد و مرگ انسان

( 93اعراف: «)هُمْ الَ یسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً واَلَ یسْتَقْدِمُونَوَلِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ » آیه، روازاین.98 اندبرشمرده

( اگر ناظر به مرگ فیزیولوژیک 0مائده: «)هُوَ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ طِینٍ ثُمَّ قَضَی أَجَالً وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ» آیهو 

 .باشد، حاکی از سنت اجباری خواهد بود

آوردن قوانین حاکم بر به دست منظوربهها، ل ضرورت است که مطالعه سنتبندی به این دلیذکر این دسته

 جامعه و تحت کنترل قرار دادن آن و همچنین ارائه راهکارهای

 انسانی، وقتی میسور است که محور مطالعات ما، جامعهعملیاتی برای مدیریت بهتر 

ار مترتب بر رفتار را با تغییر در الگوی رفت هایی باشد که انسان بتواند در تحقق آن اثر بگذارد و نتایجسنت

 .متحول سازد

 

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/12#_edn28
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/12#_edn29
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/12#_edn30


 ره() ینیخمبرگرفته از بیانات حضرت امام  بندیدسته

به بررسی « ره() خمینیبررسی جهان مفهومی سنت در اندیشه امام »با عنوان  ایمقاله( در 1903) اعلمی

 :باشدمیاین کلیدواژه در بیانات ایشان پرداخته است. نمودار زیر برگرفته از پژوهش مذکور 

 

 

 نیکزاد الحسینی بندیدسته

الهی را  هایسنت، «قرآن در الهی سنن معنایی شبکه» خود با عنوان نامهپایاندز  (1900) الحسینینیکزاد 

 کرده است: بندیدستهچنین 

 

 

دسته بندی 
برگرفته از 

بیانات حضرت
(ره)امام خمینی

سنت دینی

سنت الهی تکوینی

سنت فقهی تشریعی

سنت زندگی

سنت زندگی مسلمان

سنت تاریخی صدر 
اسالم

سنت اجتماعی 
مسلمین

سنت زدگی 
غیرمسلمان

سنت های باستانی و
ادیان پیش از اسالم

سنت مستکبرین



 

 

سنت های الهی

قوانین حاکم بر اسما 
الهی

ا قوانین حاکم بین خد
و هستی

قوانین خدا و هستی

قوانین خدا بر هستی

ا قوانین حاکم بین خد
و انسان

قوانین خدا و انسان

فردی

اجتماعی

قوانین خدا بر انسان

ارتباط : قوانینی درونی
انسان با خود

ارتباط : قوانین بیرونی
انسان با غیر



 (زنجیری )مبتنی بر پاداش و کیفر محمدحسین بندیدسته



الهی را چنین  هایسنت، «کیفر و پاداش در الهی هایسنت»خود با عنوان  نامهپایاندر  (1903) زنجیری

 کرده است: بندیدسته

سنت های الهی

اخروی

دنیوی

پاداش

حسنه: مادی

آبادانی شهرها و -9
نزول برکات

ـ حل مشکالت 2

ـ افزایش روزی 3

ـ افزایش عمر 4

عیـ کسب محبوبیت اجتما 5

حیات : معنوی
طیبه

ـ شرح صدر 1

ـ برخورداری از  2
بصیرت و نیروی

فرقان

ـ برخورداری از  3
علم و حکمت

ـ آرامش  4
روحی و روانی

ـ قطع سلطه 5
شیطان

کیفر

تکوینی

مادی

ایجاد سختی و  .1
تنگنا در زندگی

سختی ها و  .2
گرفتاری های فردی

سلب نعمت ها .3

کوتاه شدن عمر .4

بالیای طبیعی. 9

درگیری های  .2
داخلی و اختالفات 

درونی

عذاب استیصال .3

معنوی

امالء و استدراج

قساوت قلب

رفاقت با 
شیطان

محرومیت از الطاف 
ویژة الهی و سلب 

توفیقات

حبط و نابودی اعمال

تشریعی

حدود

تعزیرات

دیات

قصاص

کفارات



 شدهالهی شناسایی یهاسنت

و تحلیل محتوای آن، آیات متعددی که ناظر به  شدهشناساییو مقاالت  هانامهپایانکتب،  مطالعه با

الهی باشند، شناسایی و در جدول زیر مرتب شد. جهت اختصار، در اینجا تنها ذکر به خود آیات  هایسنت

که در جستجوی منابع یافت شده،  آیات و نکات تفسیری مرتبط، یافت شده اکتفا شده و از ذکر ترجمه

 خودداری شده است.

 )اگر «p → q» با نماد  «(IF)شرطیهای ترکیب »ها، از نحوه نگارش برخی از سنتگفتنی است در عناوین 

p آنگاه q)  در منطق و ریاضی مرسوم است، الهام گرفته شده است.که 

 آیات عنوان ردیف

 بازتاب اعمالسنت   .1

 

 کَثِیرٍ  عَن وَیَعْفُو أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ فَبِمَا مدصِیبَةٍ مِّن أَصَابَکُم وَمَا

 (98:الش وری)

 

 لِّلْعَبِیدِ  بِظاَلَّمٍ  لَیْسَ الل هَ وَأَنَّ أَیْدِیکُمْ قَدَّمَتْ بِمَا ذَلِکَ

 (100: عمرانآل)

 

النَّاسِ  یالْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسبَت أَیْدِ یظهَرَ الْفَسادُ ف

 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  یلِیُذِیقَهُم بَعْض الَّذِ

 (31 :روم)

 

 نَّ أَ وَاعْلَمُواْ خَآصَّةً  مِنکُمْ  ظَلَمُواْ الَّذِینَ تُصِیبَنَّ  الَّ  فِتْنَةً وَاتَّقُواْ 

 الْعِقَابِ شَدِیدُ الل هَ

 (01األنفال: )



امتحان، ابتال، سنت   .2

 فتنه

 یْنَاوَإِلَ فِتْنَةً وَالْخَیْرِ  بِالشَّرِّ وَنَبْلُوکُم الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ نَفْسٍ کُلد

 (91: األنبیاء) تُرْجَعُونَ

 

 تینو مر  ه اَ ر  ل عام مَفتنون فی کُ م یُ هُان  رونَیَ اوالً

 (103 :توبه)

 

 رْجِعُونَ ی لَعَلَّهُمْ ئَاتِیوَالسَّ بِالْحَسَنَاتِ وَبَلَوْنَاهُمْ

 (130: اعراف)

 

 حَسَنآ بَالءً  مِنْهُ  نَیالْمُؤْمِنِ یبْلِیلِ وَ

 (1۱: انفال)

 

 الطَّعَامَ  لَیَأْکُلُونَ  إِنَّهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ  مِنَ قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا ما

 بِرُونَ أَتَصْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً  بَعْضَکُمْ وَجَعَلْنَا الْأَسْوَاقِ فِی وَیَمْشُونَ

 (08:الفرقان) بَصِیرًا رَبدکَ وَکَانَ

 

 األَمَوَالِ  مِّنَ وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوفِ  مِّنَ بِشَیْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ 

 الصَّابِرِینَ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاألنفُسِ

 (111: البقره)

 

 یَقُولُوا آمَنَ ا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ  أَنْیُتْرَکُوا  أَنْأحَسِبَ النَ اسُ 

 (0 :)عنکبوت



 

 اللَ هُ الَ ذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ تُتْرَکُوا وَ لَمَ ا یَعْلَم أَنْ حَسِبْتُمْ  أَمْ

  اللَ هِ وَ ال رَسُولِهِ وَ ال الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً لَمْ یَتَ خِذُوا مِنْ دُون

 (13 :)توبه

 

 مالً عَ نحسَاَ مکُ ای  کمبلوَیَلِ یوهَ الحَ  و وتَالمَ  قلَخَ لذیاَ

 (11 :تغابن)

 

 لیهبتَاج نَمشَه اَطفَ ن نُ مِ االنسانَ اقنَلَا خَان 

 (0 :انسان)

 

 لینبتَمُا لَنَان کُ آیات وَذلک لَ  ان 

 (98 :نونممو)

 

 الًمَ عَ نُم احسَکُم ایُوکُبلُ نَها لِت لَزینَ رضِلی االَا عَلنا مَعَا جَان 

 (۱ :کهف)

 

 مکُ ه لَتنَ م فِکُ م و اوالدُاکُموَا اَمَموا ان اعلَ وَ

 (00 :انفعال)

 

 ها الذین آمنوا لیبلونکم ورماحکم لیعلم اهلل من یخافهای  یا

 (03 :مائده)



 

 إِنَّمَا قَالَ مِنَّا نِعْمَةً خَوَّلْنَاهُ إِذَا ثُمَّ  دَعَانَا ضُرٌّ الْإِنْسَانَ مَسَّ  فَإِذَا

 عْلَمُونَ ی لَا ثَرَهُمْکأَ نَّکوَلَ فِتْنَةٌ  یهِ بَلْ  عِلْمٍ  یعَلَ تُهُ یأُوتِ

 (30 :زمر)

سنت تمییز و   .3

 و محق تمحیص

 یمیز حتی علیه انتم ما علی المومنین لیذر اهلل کان ما

 الطیب من الخبیث

 (1۱0 :عمرانآل)

وَلَقَدْ فَتَنَ ا الَ ذِینَ مِنْ قَبْلِهمْ فَلَیعْلَمَنَ  اللَ هُ الَ ذِینَ صَدَقُوا 

 .نَ یالْکَاذِبوَلَیعْلَمَنَ  

 (9)عنکبوت: 

 

 الْأَیَ امُ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ  الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ  إِنْ

 وَ لِیَعْلَمَ اللَ هُ الَ ذِینَ آمَنُوا وَ یَتَ خِذَ مِنْکُمْ بَیْنَ النَ اس نُداوِلُها

وَ لِیُمَحِ صَ اللَ هُ الَ ذِینَ آمَنُوا  ؛شُهَداءَ وَ اللَ هُ ال یُحِبُ  الظَ الِمِینَ

 الْکافِرِینَ وَ یَمْحَقَ 

 (138 131 :عمران)آل

 سنت  .4

 بودنامتحانوسیله

 هاتفاوت

 مْ کآتَا مَا یفِ مْ کبْلُوَ یلِّ دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ  مْ کبَعْضَ رَفَعَ 

 (131: انعام)

 سنت  .5

 بودنامتحانوسیله

 دنیا هایزینت

 مالًع احسن ایکم لیبلوکم لها زینت االرض علی ما جعلنا انا

 (۱ و 0: کهف)



 سنت  .6

 بودنامتحانوسیله

 و سختی شرور،

 شدائد

 

 نْمِ خَلَوْا نَیالَّذِ مَثَلُ مْکأْتِی وَلَمَّا الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا أَنْ  حَسِبْتُمْ أَمْ

 ولُ الرَّسُ قُولَ ی یحَتَّ  وَزُلْزِلُوا وَالضَّرَّاءُ  الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ  مْکقَبْلِ

 بٌیقَرِ  اللَّهِ  نَصْرَ  إِنَّ  أَلَا اللَّهِ نَصْرُ یمَتَ مَعَهُ آمَنُوا نَیوَالَّذِ

 (013: بقره)

 سنت  .7

 بودنامتحانوسیله

 جهاد

 

 جَاهَدُوا نَیالَّذِ اللَّهُ  عْلَمِی وَلَمَّا الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا أَنْ  حَسِبْتُمْ أَمْ

 نَ یالصَّابِرِ عْلَمَیوَ  مْکمِنْ

 (130: عمرانآل)

سنت   .8

بودن امتحانوسیله

 هامالو  هاجان

 واأُوتُ  نَیالَّذِ مِنَ  وَلَتَسْمَعُنَّ مْ کوَأَنْفُسِ مْ کأَمْوَالِ یفِ لَتُبْلَوُنَّ 

 وَإِنْ  رًایثِک یأَذً واکأَشْرَ نَ یالَّذِ وَمِنَ مْکقَبْلِ مِنْ تَابَکالْ

 الْأُمُورِ  عَزْمِ مِنْ  کذَلِ فَإِنَّ  وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا

 (103: عمرانآل)

 سنت  .9

 بودنامتحانوسیله

 خدا ولی

 مٌ یرِک رَسُولٌ جَاءهُمْ وَ  فِرْعَوْنَ  قَوْمَ  قَبْلَهُمْ فَتَنَّا وَلَقَدْ 

 (1۱: دخان)

 الْأَیَ امُ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ  الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ  إِنْ تداول() مداولهسنت   .11

 وَ لِیَعْلَمَ اللَ هُ الَ ذِینَ آمَنُوا وَ یَتَ خِذَ مِنْکُمْ بَیْنَ النَ اس نُداوِلُها

ا وشُهَداءَ وَ اللَ هُ ال یُحِبُ  الظَ الِمِینَ. وَ لِیُمَحِ صَ اللَ هُ الَ ذِینَ آمَنُ

 الْکافِرِینَ وَ یَمْحَقَ 

 (138 131 :عمران)آل

 



 نَیآخَرِ قَوْمًا بَعْدَهَا وَأَنْشَأْنَا ظَالِمَةً انَتْک ةٍ یقَرْ  مِنْ قَصَمْنَا مْ کوَ

 (11: انبیاء)

 

 لِلْقَوْمِ  فَبُعْدًا غُثَاءً فَجَعَلْنَاهُمْ بِالْحَقِّ حَةُ یالصَّ فَأَخَذَتْهُمُ

 نَ یآخَرِ قُرُونًا بَعْدِهِمْ مِنْ أَنْشَأْنَا ثُمَّ *  نَیالظَّالِمِ

 (30و  31 :مومنون)

 هَدی ثُمَّ خَلقَهُ  شَیءٍ کُلَّ  أعطی الَّذی رُبَّنَا هدایت عمومیسنت   .11

 (18)طه: 

 

 ادهَ قومٍ لِکُلِ

 (۱ :رعد)

 

 ورِ ات الی النُمَلُن الظُ مِ اسَتخرج النَلِ لیکَ اه اِلنَانزَ کتابٌ

 میدالحَ زیزِراط العَ صِلی م اِهِبِرَ اذنِبِ

 (1: ابراهیم)

 

 وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَسُولًا أُمَّةٍ لِّک یفِ  بَعَثْنَا وَلَقَدْ 

 هِیعَلَ حَقَّتْ مَنْ  وَمِنْهُمْ  اللَّهُ  یهَدَ مَنْ فَمِنْهُمْ الطَّاغُوتَ

 نَ یذِّبِکالْمُ عَاقِبَةُ  انَک فَکی فَانْظُرُوا الْأَرْضِ یفِ رُوایفَسِ الضَّلَالَةُ 

 (93: نحل)

 

 یلَلهُد علینا اِن 



 (10 آیه: لیل)

م هُ وَ سطِالقَم بِهُینَضی بَم قَهُولُ سُا رَا جَاذِول فَسُرَ هٍ مَاُ لِ کُلِ وَ

 مونظلَالیُ

 (3۱ :یونس)

 

 ذیرٌنَ هافی خألال ه اِمَ ن اُن مِو اِ

 (03 :فاطر)

 

 وراًفُما کَاِ راًاکِا شَبیل امَالسَ اهُینَدَا هَان 

 (9انسان )

هدایت خاص سنت   .12

 مؤمنین

 

 اگر: جهاد و تالش)

 (آنگاه: هدایت الهی

 انَلَبُم سُهُ هدین نَلذینَ جَاهَدوا فِینَا لَا وَ

 (30: عنکبوت)

 

 الَّذین آمنوا لِما اخْتَلَفوا فیهِ مِنَ الحَقِّ بِإذنِهِ  هَدی الل هُ 

 (019 :بقره)

 

 جاًخرَه مَلَ ل جعَیَ ق اهللَ تَن یَو مَ

 (9 )طالق:

و  استیصالسنت   .13

 ظالمان هالکت

 )اگر: ظلم

 آنگاه: استیصال(

وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  لَم ا ظَلَمُوالَقَدْ أهْلَکنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکمْ 

 بِالْبَیناتِ وَ ماکانُوا لِیؤْمِنُوا کذلِک نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمینَ 

 (19)یونس: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَوَمَا کنَّا مُهْلِکی الْقُرَی إِلَّا 

 (10)قصص: 

 

 مَوْعِداً  لِمَهْلِکِهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَ ا أَهْلَکْناهُمْ الْقُری تِلْکَ وَ

 (10)کهف: 

 

 الظَّالِمُونَ هَلْ یهْلَک إِالَّ الْقَوْمُ 

 (3۱مائده: )

 

وَ لَقَدْ أرْسَلْنا إِلی أُمَمٍ مِنْ قَبْلِک فَأخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الض ر اءِ 

لَعَل هُمْ یتَضَر عُونَ * فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَر عُوا وَ لکنْ 

قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَینَ لَهُمُ الش یطانُ ما کانُوا یعْمَلُونَ * فَلَم ا 

ا بِهِ فَتَحْنا عَلَیهِمْ أبْوابَ کل  شَی ءٍ حَت ی إِذا نَسُوا ما ذُکرُو

فَرِحُوا بِما أُوتُوا أخَذْناهُمْ بَغْتَه فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دابِرُ 

 وَ الْحَمْدُ لِل هِ رَب  الْعالَمینَ  ال ذینَ ظَلَمُواالْقَوْمِ 

 (31 تا 30)انعام: 

 

 یعَلَ ةٌیخَاوِ یفَهِ ظَالِمَةٌ یوَهِ نَاهَاکأَهْلَ ةٍیقَرْ مِنْ نْیأَکفَ

 دٍیمَشِ  وَقَصْرٍ  مُعَطَّلَةٍ  وَبِئْرٍ عُرُوشِهَا

 (31)حج: 

 



 یوَإِلَ أَخَذْتُهَا ثُمَّ  ظَالِمَةٌ  یوَهِ  لَهَا تُیأَمْلَ ةٍ یقَرْ مِنْ نْیأَکوَ

 رُیالْمَصِ

 (30)حج: 

 

 إِلَّا سَنَةٍ  أَلْفَ هِمْیفِ فَلَبِثَ قَوْمِهِ یإِلَ نُوحًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ 

 ظَالِمُونَ  وَهُمْ الطدوفَانُ فَأَخَذَهُمُ عَامًا نَیخَمْسِ

 (13)عنکبوت: 

 

 هِ هَذِ أَهْلِ  وکمُهْلِ إِنَّا قَالُوا یبِالْبُشْرَ مَیإِبْرَاهِ رُسُلُنَا جَاءَتْ وَلَمَّا

 نَ یظَالِمِ انُواک أَهْلَهَا إِنَّ  ةِیالْقَرْ

 (91)عنکبوت: 

 اگر: فساد مطرفان  .14

 آنگاه: استیصال

 فَحَقَّ  هافیوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِک قَرْیةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا 

 عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً 

 (13: )اسراء

)یا اخراج(  قتل: اگر  .15

 خدا ولی

 هالکت: آنگاه

 وَإِذًا مِنْهَا لِیُخْرِجُوکَ االْءَرْضِ مِنَ لَیَسْتَفِزدونَکَ کَادُواْ وَإِن

 مِن قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا قَدْ مَن سُنَّةَ * قَلِیالً  إاِلَّ خِلَفَکَ الَّیَلْبَثُونَ

 تَحْوِیالً  لِسُنَّتِنَا واَلَتَجِدُ ردسُلِنَا

 (۱۱ تا ۱3: اسرا)

اتمام حجت سنت   .16

 قبل از استیصال

 رَسُوالً  أُمِ ها فی یَبْعَثَ یحَتَ  الْقُری مُهْلِکَ  رَبُ کَ کانَ ما وَ

 مُونَ ظالِ أَهْلُها وَ إاِلَ  الْقُری مُهْلِکِی کُنَ ا ما وَ  آیاتِنا عَلَیْهِمْ یَتْلُوا

 (10)قصص: 

 



یا به تعبیر دیگر: )

 یا سنت سنت ابالغ

 (ارسال رسل

ة الل ه حُجَّ  یلِلن اسِ عَلَ  کُونَیَلِئَال   نَیوَ مُنذِر نیَمُبَشِّر رُسُالً

 ماً یحَک زاًیبعدَ الردسلِ وَ کان الل هُ عَز

 (131 :نساء)

 

 رَسُولًا نَبْعَثَ حت ی مُعَذِّبِینَ کُنَّا وَمَا

 (11: اإلسراء)

 

 مُنْذِرُونَ  لَها إاِلَ  قَرْیَهٍ  مِنْ أَهْلَکْنا ما وَ

 (080)شعرا: 

نجات مؤمنین سنت   .17

 از استیصال

 بِالْبَیِّنَاتِ فَجَاءُوهُمْ قَوْمِهِمْ إِلَی رُسُلًا قَبْلِکَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ 

 الْمُؤْمِنِینَ  نَصْرُ  عَلَیْنَا حَقًّا وَکَانَ أَجْرَمُوا الَّذِینَ مِنَ فَانْتَقَمْنَا

 (3۱/الر وم)

نجات توابین از سنت   .18

 استیصال

 آمَنُوا الَمَّ یُونُسَ  قَوْمَ إِلَّا إِیمَانُهَا فَنَفَعَهَا آمَنَتْ قَرْیَةٌ کَانَتْ فَلَوْلَا

 إِلَی وَمَتَّعْنَاهُمْ الددنْیَا الْحَیَاةِ  فِی الْخِزْیِ  عَذَابَ عَنْهُمْ کَشَفْنَا

 حِینٍ

 (00: یونس)

 

ا وقُل لِلَّذینَ کَفرُوا ان یَنتَهوا یُغفَر لَهم ما قد سَلَف و ان یَعُود

 فَقَد مَضَت سُنَّتُ األو لین

 (90: انفال)

 



 یفِ  یفَنَادَ  هِ یعَلَ نَقْدِرَ  لَنْ  أَنْ فَظَنَّ مُغَاضِبًا ذَهَبَ إِذْ الندونِ  وَذَا

 نَ؛یالظَّالِمِ مِنَ  نْتُک یإِنِّ کسُبْحَانَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ الظدلُمَاتِ

 نَ یالْمُؤْمِنِ ینُنْجِ  کذَلِ کوَ الْغَمِّ  مِنَ نَاهُیوَنَجَّ لَهُ  فَاسْتَجَبْنَا

 (00 و 0۱)انبیاء: 

 کورکورانه اگر: تقلید  .19

 آنگاه: انحطاط جامعه

 آباؤنا... * یَعْبُدُ ما نَعْبُدَ أَنْ تَنْهانا أَ

 جاثِمینَ  دِیارِهِمْ فی فَأَصْبَحُوا الصَّیْحَةُ  ظَلَمُوا الَّذینَ  أَخَذَ وَ 

 (3۱و  30)هود: 

امداد خاص سنت   .21

 مؤمنین

آالف  هِ ثَالثَ م بِکُ بُمدکم رَن یم اَکفیکُیَ آلنومنین لمُول لِقُاذ تَ 

 لیننزِکه مُالئِن المَمِ

 (103 عمرانآل)

 

 اتِنَیبِالْبَ فَجَاءُوهُمْ قَوْمِهِمْ یإِلَ  رُسُلًا کقَبْلِ مِنْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ 

 نَ یالْمُؤْمِنِ نَصْرُ  نَایعَلَ حَقًّا انَکوَ أَجْرَمُوا نَیالَّذِ مِنَ فَانْتَقَمْنَا

 (3۱)روم: 

 حتمیاجل سنت   .21

 برای فرد یا جامعه()

وَ لِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال 

 یسْتَقْدِمُون

 (93: اعراف)

 

 أُمَّةٍ  لِّ کلِ اللَّهُ  شَاءَ مَا إِلَّا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا یلِنَفْسِ کأَمْلِ  لَا قُلْ

 سْتَقْدِمُونَ ی وَلَا سَاعَةً  سْتَأْخِرُونَی فَلَا أَجَلُهُمْ جَاءَ إِذَا أَجَلٌ

 (30)یونس: 

 



 سْتَأْخِرُونَ ی وَمَا أَجَلَهَا أُمَّةٍ  مِنْ تَسْبِقُ مَا

 (1: حجر)

 

 نْکوَلَ دَابَّةٍ  مِنْ  هَایعَلَ کتَرَ  مَا بِظُلْمِهِمْ النَّاسَ اللَّهُ ؤَاخِذُی وَلَوْ 

 سْتَأْخِرُونَی لَا أَجَلُهُمْ جَاءَ فَإِذَا یمُسَمًّ أَجَلٍ یإِلَ ؤَخِّرُهُمْی

 (31: نحل) سْتَقْدِمُونَ ی وَلَا سَاعَةً

 

 سْتَأْخِرُونَ ی وَمَا أَجَلَهَا أُمَّةٍ  مِنْ تَسْبِقُ مَا

 (39: مؤمنون)

 

 تَسْتَقْدِمُونَ  وَلَا سَاعَةً عَنْهُ  تَسْتَأْخِرُونَ لَا وْمٍی عَادُ یمِ مْ کلَ قُلْ

 (98:سبأ)

 

 تُرجَعونَ  إِلَینا ثُمَّ  المَوتِ  ذائقةُ  نَفسٍ  کُلَّ

 (1۱: عنکبوت)

زیادت هدایت سنت   .22

 مؤمنانبرای 

 یرحات خَالِ الصَ اقیاتُدی و البَوا هُدَاهتَ ذینَال  زید اهللُ و یَ

 رداً یر مَ و خَ اًابَوَثَ  کَبِرَ ندَعِ

 (۱3 :مریم)

 

 هلبَ قَ هدِیَ اهللِن یومن بِو مَ

 (11 :تغابن)

 



 مقواهُم تَ تاهُاَ دی وَ م هُهُادَدوا زَو الذین اهتَ

 (1۱ :محمد)

 

ن رد اَن یُمَ السالم وَلِ هُدرَح صَشرَهدیه یَیَ اللهاند رِن یُمَفَ

ما فی السَ دُصع ما یَانَکَ حرجاً یقاًه ضَدرَ جعل صَه یَلَضِیُ

 ونومنُلی الذین ال یُ عَ جسَالرِ جعل اهللُالک یَذَکَ

 (101 :انعام)

 

ل السالم و یخرجهم من بُیهدی به اهلل من اتبع رضوانه سُ

 الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم

 (13 :مائده)

 

 دیم هُدناهُ زِ هم وَ ربِتیه آمنوا بِانهم فِ

 (19 :کهف)

 زیادت ضاللتسنت   .23

 اضاللیا سنت 

 

اگر: رویگردانی از )

 هدایت اولیه

آنگاه: زیادت ضاللت 

 (اضالل الهییا 

یثبت اهلل الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا و فی 

 اآلخره و یضل اهلل الظالمین و یفعل اهلل ما یشا

 (0۱ :ابراهمی)

 

 فَلَم ا زاعدوا أزاغَ الل هُ قُلُوبَهُم وَ الل هُ ال یهدِی القَوم الفاسِقینَ 

 (1: صف)

 



و من یرد ان یهدیه یشرح صدره لالسالم  اللهانفمن یرد 

یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما 

 کذالک یجعل اهلل الرجس علی الذین ال یومنون

 (101 :انعام)

 

تزئین اعمال سنت   .24

 سوء برای بدکاران

 هُمُ لَ نَ یوَزَ قُلُوبُهُمْ  قَسَتْ  نْکوَلَ تَضَرَّعُوا بَأْسُنَا جَاءَهُمْ إِذْ  فَلَوْلَا

 عْمَلُونَ ی انُواک مَا طَانُیالشَّ

 (39 :انعام)

 

 نَّهُمْ یوَلَأُغْوِ الْأَرْضِ یفِ لَهُمْ نَنَّیلَأُزَ یتَنِ یأَغْوَ بِمَا رَبِّ قَالَ

 نَ یأَجْمَعِ

 (90 :حجر)

 

 رِ یغَبِ عَدْوًا اللَّهَ  سُبدوایفَ اللَّهِ  دُونِ مِنْ دْعُونَ ی نَیالَّذِ تَسُبدوا وَلَا

 مَرْجِعُهُمْ  رَبِّهِمْ یإِلَ ثُمَّ  عَمَلَهُمْ أُمَّةٍ  لِّکلِ نَّایزَ کذَلِک عِلْمٍ

 (180 انعام:) عْمَلُونَی انُواک بِمَا نَبِّئُهُمْیفَ

 

 اآمَنُو نَیالَّذِ مِنَ سْخَرُونَیوَ ایالددنْ اةُیالْحَ  فَرُواک نَیلِلَّذِ نَیزُ

 رِیبِغَ شَاءُی مَنْ رْزُقُ ی وَاللَّهُ  امَةِیالْقِ  وْمَ ی فَوْقَهُمْ  اتَّقَوْا نَیوَالَّذِ

 حِسَابٍ 

 (010 )بقره:

 



 فَلَمَّا قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ لِجَنْبِهِ  دَعَانَا الضدرد  الْإِنْسَانَ مَسَّ  وَإِذَا

 نَیزُ کذَلِک مَسَّهُ ضُرٍّ یإِلَ دْعُنَای لَمْ أَنْک مَرَّ  ضُرَّهُ عَنْهُ شَفْنَاک

 عْمَلُونَ ی انُواک مَا نَیلِلْمُسْرِفِ

 (10 :یونس)

 ما توفیقی اال باهللان ارید اال االصالح ما استطعت و  سنت توفیق  .25

 (00 :هود)

26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنت ازدیاد نعمت

 

 اگر: اقامه کتاب الهی)

 (آنگاه: فراوانی نعمت

 

 اگر: ایمان و تقوا)

آنگاه: نزول برکات 

 (زمینی و آسمانی

 

اگر: استقامت بر )

 طریق حق

 (رحمت الهی آنگاه:

 

 

 

 )اگر انفاق در راه خدا

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ 

 مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْلَأَکلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ 

 (33مائده: )

 

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ  و

 ذْناهُمْ بِما کانُوا یکسِبُونَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکنْ کذَّبُوا فَأَخَ

 (03)اعراف: 

 

 أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسْقَیناهُمْ ماءً غَدَقاً  و

 (13)جن: 

 

 حَبَّةٍ مَثَلِک اللَّهِ  لِیسَبِ یفِ  أَمْوَالَهُمْ  نْفِقُونَ ی نَیالَّذِ ثَلُمَ

 اعِفُ ضَی وَاللَّهُ حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ لِّک یفِ سَنَابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ

 مٌ یعَلِ وَاسِعٌ وَاللَّهُ شَاءُی لِمَنْ

 (031)بقره: 

 



 آنگاه: زیادت نعمت(

 

 باران نزول: )آنگاه

 و مال فزونی و رحمت

 هاباغ روزی و فرزندان

 نهرها( و

 

 نعمت شکر: )اگر

 نعمت( افزایش: آنگاه

 مٍیأَثِ ارٍ فَّک لَّک حِبد ی لَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتِ یرْبِیو َ  الرِّبَا اللَّهُ  مْحَقُی

 (0۱3)بقره: 

 

 کمْعَلَی الس ماءَ یرْسِلِ*  غَف ارًا کانَ إِن هُ رَب کمْ اسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ

 وَ  جَن اتٍ  لَکمْ یجْعَلْ وَ  بَنینَ وَ  بِأمْوالٍ  یمْدِدْکمْ  وَ*  مِدْرارًا

 أنْهارًا لَکمْ  یجْعَلْ

 (10 تا 18: نوح)

 

 یعَذَابِ إِنَّ  فَرْتُمْک وَلَئِنْ  مْکدَنَّیلَأَزِ رْتُمْکشَ لَئِنْ مْ کرَبد تَأَذَّنَ  وَإِذْ

 دٌیلَشَدِ

 (۱: ابراهیم)

 نعمت کفران: اگر  .27

 نعمت سلب: آنگاه

 

  

 معصیت و گناه: اگر

 و بال نزول: آنگاه

 مصیبت

 دًارَغَ هارزق هَایأْتِ ی مُطْمَئِنَّةً  آمِنَةً انَتْک ةً یقَرْ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ

 الْجُوعِ  لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ  فَرَتْ کفَ انٍکمَ لِّ ک مِنْ

 صْنَعُونَ ی انُواک بِمَا وَالْخَوْفِ

 (110: نحل)

 

 نْعَ یعْفُوا وَ  أیدیکمْ کسَبَتْ فَبِما مُصیبَه مِنْ أصابَکمْ ما وَ

 کثیرٍ 

 (98: شوری)

 

 الن اسِ أیدِی کسَبَتْ بِما الْبَحْرِ  وَ الْبَرِّ فِی الْفَسادُ ظَهَرَ

 یرْجِعُونَ  لَعَل هُمْ عَمِلُوا ال ذی بَعْضَ  لِیذیقَهُمْ



 (31: روم)

 

 دًارَغَ هارزق هَایأْتِ ی مُطْمَئِنَّةً  آمِنَةً انَتْک ةً یقَرْ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ

 الْجُوعِ  لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ  فَرَتْ کفَ انٍکمَ لِّ ک مِنْ

 صْنَعُونَ ی انُواک بِمَا وَالْخَوْفِ

 (110: نحل)

 

 تَحُلد أو قاِرَعةٌ صَنَعُوا بِما تُصیبُهُم کَفروا الَّذینَ یَزالُ  ال وَ

 یُخلِفُ  ال الل هَ اِنَّ الل هِ  وَعدُ یَأتی حَت ی دارِهِم مِن قَریباً

 المیعادَ

 (91: رعد)

کاهش و نابودی سنت   .28

 ربا

 

 اگر: رباخواری)

آنگاه: از بین بردن ربا 

 (توسط خدا

 مٍیأَثِ ارٍ فَّک لَّک حِبد ی لَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتِ یرْبِیَّ و الرِّبَا اللَّهُ  مْحَقُی

 (0۱3)بقره: 

 در اجل تأخیرسنت   .29

 

اگر: عبادت و تقوای )

 الهی و اطاعت ولی

أنِ اعْبُدُوا الل هَ وَ ات قُوهُ وَ أطیعُونِ * یغْفِرْ لَکمْ مِنْ ذُنُوبِکمْ وَ 

 یؤَخِّرْکمْ إِلی أجَلٍ مُسَم ی

 (3 و 9)نوح: 



ر تأخیآنگاه: بخشش و 

یعنی  ؛در اجل مسمی

 افزایش طول عمر(

ر: ایمان و عمل اگ  .31

 صالح

آنگاه: محبوبیت 

 خدادادی

 سَیجْعَلُ لَهُمُ الر حْمنُ وُد اإِن  ال ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص الِحاتِ 

 (03)مریم: 

محدودیت سنت   .31

 در دنیا هانعمت

 تُظْلَمُونَ  وَلَا ٰ  یاتَ قَ لِمَنِ رٌیخَ وَالْآخِرَةُ لٌیقَلِ ایالدُ نْ مَتَاعُ قُلْ

 لًایفَتِ

 (۱۱)نساء: 

 طبیعی تمایلسنت   .32

 زن و مرد به هم

 اإِلَیْهَ لِّتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِکُمْ مِّنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ  آیَاتِهِ وَمِنْ

 لِّقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ  وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً  بَیْنَکُم وَجَعَلَ

 یَتَفَکَّرُونَ 

 (01)روم: 

تمایل انسان به سنت   .33

 دین

فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت اهلل آلتی فطر الناس علیها 

 الدین القیمال تبدیل لخلق اهلل ذالک 

 (98 :روم)

مهلت )امهال سنت   .34

دادن به بدکاران و 

عدم تعجیل در عذاب 

 ها(آن

 حِینٍ إِلَی َّمَتَاعٌ و لَکُمْ فِتْنَةٌ لَعَلَّهُ  أَدْرِی وَإِنْ

 (111: األنبیاء)

 

وَ رَبدک الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یؤاخِذُهُمْ بِما کسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ 

 لَنْ یجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئاِلً  الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ



 (10: )کهف

 

وَ ال ذینَ کذ بُوا بِایاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیثُ ال یعْلَمُونَ * وَ 

 إِن  کیدی مَتینٌ  أُمْلی لَهُمْ 

 (08و  00)اعراف: 

 

خَیرٌ أِلنْفُسِهِمْ إِن ما  لَهُمْنُمْلی  وَ ال یحْسَبَن  ال ذینَ کفَرُوا أن ما

 ثْمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌنُمْلی لَهُمْ لِیزْدادُوا إِ

 (1۱0: عمرانآل)

 

 مَروا ثُ فَیت للذین کَ املَبلک فَن قَمِ لٍسُرُد استهزی بِقَلَ  وَ

 قابعِ انَکَ یفَکَاخذتهم فَ

 (90 :رعد)

 

یوخرهم  و ال تحسبن اهلل غافالً عما یعمل الظالمون انما

 لیوم تشخص فیه االبصار

 (30 :ابراهیم)

 

 لهم لعجل کسبوا بما یؤاخذهم لو الرحمة ذو الغفور وربک

وتلک  *لن یجدوا من دونه ی موئال  وعدم لهم بل العذاب

 القری اهلکنهم لما ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا

 (10و  10: کهف)



 حیثُ مِن سَنَستَدرِجُهُم الحَدیثِ بِهذا یُکَذِّبُ مَن وَ فَذَرنِی استدراجسنت   .35

 یَعلَمون ال

 (33: قلم)

 

 یَعْلَمُونَ  لَا حَیْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ بِآیَاتِنَا کَذَّبُوا وَالَّذِینَ

 (100: عراف)ا

 هرمندیبسنت   .36

 هاینعمتاز  بدکاران

 دنیا

 یَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ الْأَمَلُ وَیُلْهِهِمُ  وَیَتَمَتَّعُوا یَأْکُلُوا ذَرْهُمْ

 (9: الحجر)

 

 بِالرَّحْمَنِ یَکْفُرُ  لِمَن وَاحِدَةًلَجَعَلْنَا أُمَّةً النَّاسُ یَکُونَ  أَن وَلَوْلَا

 مْوَلِبُیُوتِهِ*  یَظْهَرُونَ عَلَیْهَا وَمَعَارِجَ فِضَّةٍ  مِّن سُقُفًا لِبُیُوتِهِمْ 

 اعُمَتَ لَمَّا ذَلِکَ  کُلد  وَإِن وَزُخْرُفًا*  یَتَّکِؤُونَ عَلَیْهَا وَسُرُرًا أَبْوَابًا

 لِلْمُتَّقِینَ  رَبِّکَ  عِندَ  وَالْآخِرَةُ الددنْیَا الْحَیَاةِ

 (91 تا 99: الز خرف)

 

 إِذَا حَتَّی شَیْءٍ کُلِّ  أَبْوَابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنَا بِهِ ذُکِّرُواْ مَا نَسُواْ فَلَمَّا

رُ دَابِ  فَقُطِعَ*  مدبْلِسُونَ  هُم فَإِذَا بَغْتَةً  أَخَذْنَاهُم أُوتُواْ بِمَا فَرِحُواْ

 الْعَالَمِینَ  رَبِّ لِل هِ  وَالْحَمْدُ ظَلَمُواْ  الَّذِینَ الْقَوْمِ 

 (31 و 33 :األنعام)

 سنت نصرت الهی  .37

 

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الددنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ 

 الْأَشْهَادُ

 (11 )غافر:



اگر: ایمان و یاری )

 خدا

 (آنگاه: نصرت الهی

 

 

 امتحانات در صبر )اگر

 سخت

 الهی( نصرت: آنگاه

 

 کَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ 

 (3۱ :روم)

 

 امَکُمْ أَقْدَیَا أَیدهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ 

 (۱: ص() محمد)

 

 ال ذینَ آمَنوا فی الحَیوة الدُنیا لنا وَ سُر رُنصُنَا لَان 

 (11 :غافر)

 

فَصَبَرُوا عَلی ما کذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّی أَتاهُمْ نَصْرُنا وَ ال مُبَدِّلَ 

 لِکلِماتِ اللَّهِ 

 (93انعام: )

 

کم بُم رَدکُمدِا یُم هذهِورِن فَم مِوکُاتُیَ وا وَ قُ تَتَ روا وَصبِ تَ بلیان

 مینو سَ مُ هِ کَالئِن المَه آالف مِمسَخَبِ

 (101 عمرانآل)

 

 رهنصُن یَ مَ اهللُ  نَّرَ نصُیلَوَ

 (38 :حج)

 



 خَلَوْا الَّذینَ مَثَلُ  یأْتِکمْ  لَمَّا وَ  الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا أَنْ  حَسِبْتُمْ أَمْ

 یقُولَ  حَتَّی زُلْزِلُوا وَ  الضَّرَّاءُ وَ  الْبَأْساءُ مَسَّتْهُمُ قَبْلِکمْ  مِنْ

 اللَّهِ  نَصْرَ إِنَّ أاَل اللَّهِ نَصْرُ  مَتی مَعَهُ  آمَنُوا الَّذینَ وَ  الرَّسُولُ

 قَریبٌ

 (013: بقره)

 

 وااوذ و کذبوا ما علی فصبروا قبلک من رسل کذبت لقد و

 من جاءک لقد و اهلل لکلمات مبدل ال و نصرنا اتاهم حتی

 المرسلین نبای

 (93: انعام)

اگر: رویگردانی از یاد   .38

 خدا

آنگاه: همنشینی با 

 شیطان

 نٌ یقَرِ لَهُ  فَهُوَ  طَانًایشَ لَهُ  ضْینُقَ الرَّحْمَنِ رِکذِ  عَنْ عْشُ ی وَمَنْ

 (93)زخرف: 

سنت غیرقابل   .39

بودن  بینیپیش

 نصرت الهی

حَیثُ مِن و مَن یَتَ قِ اهللَ یَجعَل لَه مَخرَجاً وَ یَرزقه 

 الیَحتَسِب

 (0)طالق: 

سنت دیرهنگام   .41

 الهیرسیدن نصرت 

فوری نرسیدن )

 نصرت الهی(

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یأْتِکمْ مَثَلُ الَّذینَ خَلَوْا 

مِنْ قَبْلِکمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّی یقُولَ 

ی نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ مَتالرَّسُولُ وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ 

 بٌقَری

 (013)بقره: 



 ان ا هَدَینَاهُ السَبیل امَا شَاکِراً اِما کَفُوراً انسان اختیارسنت   .41

 (9)انسان 

 

 أَهْدَی هُوَ  بِمَنْ أَعْلَمُ فَرَبدکُمْ شَاکِلَتِهِ  عَلَی یَعْمَلُ کُلٌّ  قُلْ

 سَبِیالً

 (03: اإلسراء)

 

 بِظَلَّامٍ  رَبدکَ  وَمَا هافعلی أَسَاء وَمَنْ فَلِنَفْسِهِ  صَالِحًا عَمِلَ مَنْ

 (33/ فص لت) لِّلْعَبِیدِ

 تقوا اگر:  .42

آنگاه: حل مشکالت و 

 رزق الیحتسب

 یثُن حَرزقه مِیَ جاً وَخرَه مَل لَ جعَیَ اهللَ  قِتَ ن یَو مَ

 بسِحتَالیَ

 (0 :طالق)

 اگر: تقوا  .43

 آنگاه: آسان شدن امر

 سراً ه یُن امرِ ه مِجعل لَ یَ اهللَ  قِت ن یَمَ

 (3 طالق:)

 و عداوت سنت  .44

 همیشگی دشمنی

 دشمنان

 بَلْ اقَالُو بِمَا وَلُعِنُوا هِمْیدِیأَ غُلَّتْ مَغْلُولَةٌ  اللَّهِ  دُ ی هُودُیالْ وَقَالَتِ

 مَا مْمِنْهُ رًایثِک دَنَّیزِیوَلَ شَاءُی فَکی نْفِقُ ی مَبْسُوطَتَانِ  دَاهُی

 الْعَدَاوَةَ نَهُمُیبَ نَایوَأَلْقَ فْرًاکوَ  انًایطُغْ کرَبِّ مِنْ یکإِلَ أُنْزِلَ

 للَّهُ ا أَطْفَأَهَا لِلْحَرْبِ  نَارًا أَوْقَدُوا لَّمَاک امَةِ یالْقِ وْمِی یإِلَ وَالْبَغْضَاءَ

 نَیالْمُفْسِدِ حِبدی لَا وَاللَّهُ فَسَادًا الْأَرْضِ یفِ سْعَوْنَیوَ

 (33: مائده)

سنخیت مرسل سنت   .45

 و مرسل الیه

 لَهُم نَ یِّبَیُأرسَلنا مِن رَسُولٍ إال بِلِسانِ قَومِهِ لِوَ ما 

 (3 :میابراه)



سختی دادن سنت  .46

 برای تضرع

 فَأَخذنا هُم بِالبَأساءِ وَ الضَّراءِ لَعَلَّهُم یَتَصَرَّعُون

 (30 :انعام)

تداوم منازعات سنت   .47

 اجتماعی

 الْأَرض بعضَهم بِبعضٍ لَ فَسدت النَ اس اللَ ه لَو لَا دفْع و

 (011 :بقره)

 

 بِیع و صوامع بعضَهم بِبعضٍ لهُدمت النَ اس اللَ ه لَا دفْع لَو و

 کثیرًا اللَ ه اسم هافییذْکرُ  مساجِد و صلَوات و

 (38 :حج)

 الل هِ  أَمْرِ مِنْ یحْفَظُونَهُ  خَلْفِهِ  وَمِنْ  یدَیهِ  بَینِ مِّن مُعَقِّبَاتٌ لَهُ  تغییر اجتماعیسنت   .48

 الل هُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا یغَیرُواْ  حَتَّی بِقَوْمٍ  مَا یغَیرُ  الَ الل هَ إِنَّ

 وَالٍ مِن دُونِهِ  مِّن لَهُم وَمَا لَهُ  مَرَدَّ  فاَلَ  سُوءًا بِقَوْمٍ 

 (11: رعد)

 

 یحَتَ   قَوْمٍ عَلی أَنْعَمَها نِعْمَهً مُغَیِ راً یَکُ  لَمْ  اللَ هَ  بِأَنَ  ذلِکَ

 عَلیمٌ  سَمیعٌ اللَ هَ أَنَ  وَ  بِأَنْفُسِهِمْ  ما یُغَیِ رُوا

 (19)انفال: 

نجات و سنت   .49

 حاکمیت صالحان

 لِل هِ األَرْضَ  إِنَّ  وَاصْبِرُواْ بِالل هِ اسْتَعِینُوا لِقَوْمِهِ مُوسَی قَالَ

 لِلْمُتَّقِینَ  وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ  مِنْ یشَاء مَن یورِثُهَا

 (100: افاعر)

 

 نُنجِ عَلَینَا حَقًّا کذَلِک آمَنُواْ وَالَّذِینَ رُسُلَنَا نُنَجِّی ثُمَّ

 الْمُؤْمِنِینَ 



 (189 یونس:)

 

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی 

 الصالحون

 (181 :انبیا)

 

 سْتَخْلِفَنَّهُمْیلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مْکمِنْ آمَنُوا نَیالَّذِ اللَّهُ  وَعَدَ

 لَهُمْ  نَنَّکمَیوَلَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَیالَّذِ اسْتَخْلَفَ  مَاک الْأَرْضِ  یفِ

 أَمْنًا خَوْفِهِمْ  بَعْدِ مِنْ  بَدِّلَنَّهُمْیوَلَ لَهُمْ یارْتَضَ یالَّذِ نَهُمُیدِ

 کأُولَئِفَ کذَلِ بَعْدَ  فَرَک وَمَنْ  ئًایشَ یبِ ونَکشْرِی لَا یعْبُدُونَنِی

 الْفَاسِقُونَ  هُمُ

 (11 :نور)

اختصاص سنت   .51

 عاقبت به متقین

 لَاوَ أَنْتَ هاتعلم نْتَک مَا یکإِلَ هانوحی بِیالْغَ أَنْبَاءِ مِنْ  کتِلْ

 نَ یلِلْمُتَّقِ الْعَاقِبَةَ  إِنَّ  فَاصْبِرْ هَذَا قَبْلِ مِنْ کقَوْمُ

 (30)هود: 

 

 وَلَا الْأَرْضِ یفِ عُلُوًّا دُونَیرِی لَا نَیلِلَّذِ نَجْعَلُهَا الْآخِرَةُ الدَّارُ کتِلْ

 نَ یلِلْمُتَّقِ وَالْعَاقِبَةُ فَسَادًا

 (09)قصص: 

 

 لِلَّهِ  الْأَرْضَ إِنَّ  وَاصْبِرُوا بِاللَّهِ نُوایاسْتَعِ لِقَوْمِهِ یمُوسَ قَالَ

 نَ یلِلْمُتَّقِ وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ  مِنْ شَاءُی مَنْ ورِثُهَای



 (100: اعراف)

اتمام حجت سنت   .51

 قبل از عذاب

 یَتلُو رَسوالً اُمِّها فی یَبعثَ حَت ی القُرَی مُهلِکَ ربدکَ کانَ ما وَ

 آیاتِنا عَلَیهِم

 (10: قصص)

 

 ما أَهْلَکنا مِنْ قَرْیةٍ إاِلَّ لَها مُنْذِرُونَ و 

 (080: شعراء)

استدبدال و سنت   .52

 جایگزینی

 

 داد از دینارت اگر:

 آنگاه: جایگزینی

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّهُ 

 یحِبدهُمْ وَ یحِبدونَهُ  بِقَوْمٍ 

 (13)مائده: 

 

 سْتَبْدِلْ قَوْماً غَیرَکمْ وَ ی أَلیماً عَذاباً یعَذِّبْکمْ تَنْفِرُوا إاِلَّ

 (90)توبه: 

همراهی سختی سنت   .53

 و آسانی

 ان مع العسر یسر

 (1و  3 :انشراح)

 اگر: نزاع  .54

آنگاه: ضعف اراده و 

 قدرت

 و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم

 (33 :انفال)

پیروزی حتمی سنت   .55

 حق

 و

 نابودی باطل

 یعَلَ  ظْهِرَهُیلِ الْحَقِّ  نِ یوَدِ یبِالْهُدَ رَسُولَهُ أَرْسَلَ یالَّذِ هُوَ

 ونَ کالْمُشْرِ رِهَ ک وَلَوْ لِّهِ ک نِیالدِّ

 )0: صف)

 



 یعَلَ  ظْهِرَهُیلِ الْحَقِّ  نِ یوَدِ یبِالْهُدَ رَسُولَهُ أَرْسَلَ یالَّذِ هُوَ

 دًایشَهِ بِاللَّهِ یفَ کوَ  لِّهِ ک نِیالدِّ

 (00)فتح: 

 

 تِمَّ ی أَنْ  إِلَّا اللَّهُ یأْبَیوَ بِأَفْوَاهِهِمْ اللَّهِ  نُورَ طْفِئُوای أَنْ  دُونَیرِی

 افِرُونَ کالْ رِهَک وَلَوْ  نُورَهُ

 (99)توبه: 

 

 اطلُ إِنَ  الْباطلَ کانَ زهوقاً زهقَ الْب الْحقُ  و قُلْ جاءو 

 )01)اسراء/

 

 کتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلی إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزیزٌ 

 (01:مجادله)

 

 لتعودنو قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او 

فی ملتنا قاوحی الیهم ربهم لنهبکن الظالمین و سکنتم فی 

 مساکن الذین ظلموا انفسهم

 (19ابراهیم: )

 

 

 لِماتِهِ کبِ الْحَقَّ حِقد ی وَ  الْباطِلَ اللَّهُ مْحُی وَ

 (03: شوری)



 

 تمی ان اال اهلل یابیو بافواههم نوراهلل طفئوای ان دونیری)

 الکافرون کره ولو نوره

 (90 :توبه)

 

 یعل ظهرهیل الحق نید و یبالهد رسوله ارسل یهوالذ

 المشرکون کره ولو کله نیالد

 (99: توبه)

 

 واوامر الزکوه آتو و الصلوه اقاموا االرض یف مکانهم ان نیالذ

 االمور عاقبه وهلل المنکر عن ونهوا بالمعروف

 (31: حج)

 

 هُمُ اللَّهِ حِزْبَ  فَإِنَّ آمَنُوا نَ یوَالَّذِ وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  تَوَلَّی وَمَنْ

 الْغَالِبُونَ 

 (13: مائده)

 

 المفلحون هم اهلل حزب ان اال

 (00: مجادله)

 

 نیالکافر دابر قطعیو بکلماته الحق حقی اللهان دیری

 (۱: انفال)



 

 لَهُمُ إِنَّهُمْ *  الْمُرْسَلِینَ لِعِبَادِنَا لِمَتُنَاک سَبَقَتْ وَلَقَدْ 

 الْغَالِبُونَ  لَهُمُ  جُندَنَا وَإِنَّ  الْمَنصُورُونَ

 (1۱9 – 1۱1: الصافات)

 

 وَنَجْعَلَهُمْ  اأْلرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا ال ذِینَ  عَلَی نَمُنَّ  أنْ وَنُرِیدُ

 الْوارِثِینَ  وَنَجْعَلَهُمُ  أئِمَّةً

 (1: قصص)

 

 یبرخ ذکر به فقط که دارد وجود نهیزم نیدرا یفراوان اتیآ

 هیآ اسراء ،31 هیآ عنکبوت، سوره: شودمی بسنده اتیآ

 ونس،ی ،11-19 هایآیه ،ابراهیم ،0 و ۱ هایآیه ،01

 00۱ هیآ شعراء ،13 و 19 هایآیه

مخالفت سنت   .56

همیشگی مترفان با 

 منذرین

و کذالک ما ارسلنت من قبلک فی قریه من نذیر اال قال 

 ءاثارهم مقتدونمترفوها انا وجدنا ءاباءنا علی امه و انا علی 

 (09 :زخرف)

 

و ما ارسلنا فی قریه من نذیر اال قال مترفوها انا بما ارسلتم 

 به کافرون

 (93 ء:سبا)



عدم پذیرش آیات   .57

خدا و مسیر رشد 

 توسط متکبرین

و گرایش متکبرین به 

 راه ضاللتمم

 قِّ الْحَ رِ یبِغَ الْأَرْضِ یفِ بَّرُونَکتَی نَیالَّذِ یاتِیآ عَنْ سَأَصْرِفُ

 لَا الردشْدِ لَیسَبِ رَوْای وَإِنْ بِهَا ؤْمِنُوای لَا آیه لَّ ک رَوْای وَإِنْ

 کذَلِ لًایسَبِ تَّخِذُوهُی یالْغَ لَ یسَبِ رَوْای وَإِنْ  لًایسَبِ تَّخِذُوهُ ی

 نَیغَافِلِ عَنْهَا انُواکوَ اتِنَایبِآ ذَّبُواک بِأَنَّهُمْ

 (133 :اعراف)

لقد سمع اهلل قول الذین قالوا ان اهلل فقیر و نحن اغنیاء  الحاقتعمیم یا سنت   .58

سنکتب ما قالوا و قتلهم االنبیاء بغیر حق و نقول ذوقوا 

عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم و ان اهلل لیس بظالم 

للعبید الذین قالوا ان اهلل عهد الینا اال نؤمن لرسول حتی 

ءکم رسل من قبلی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جا

 بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین

  (109 – 101: عمرانآل)

 

الْقَرْیةِ الَ تِی کانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یعْدُونَ فِی واَسْأَلْهُمْ عَنِ 

السَ بْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَ عاً وَیوْمَ الَ 

وَإِذَ  * یسْبِتُونَ الَ تَأْتِیهِمْ کذَلِک نَبْلُوهُم بِمَا کانُوا یفْسُقُونَ 

قَالَتْ أُمَ ةٌ مِ نْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا الل هُ مُهْلِکهُمْ أَوْ مُعَذِ بُهُمْ عَذَابًا 

 هُمْ یتَ قُونَ شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَی رَبِ کمْ وَلَعَلَ 

فَلَمَ ا نَسُواْ مَا ذُکرُواْ بِهِ أَنجَینَا الَ ذِینَ ینْهَوْنَ عَنِ 

الَ ذِینَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کانُواْ السُ وءِ وَأَخَذْنَا 

 یفْسُقُونَ 

 (133تا  133)اعراف 
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 هُمْبَعْضُ اءَیأَوْلِ یوَالنَّصَارَ هُودَیالْ  تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای

 یهْدِی لَا اللَّهَ  إِنَّ مِنْهُمْ  فَإِنَّهُ  مْکمِنْ تَوَلَّهُمْ ی وَمَنْ بَعْضٍ اءُیأَوْلِ

 (11 :مائده) نَ یالظَّالِمِ الْقَوْمَ 

 اشُعُوبً مْ کوَجَعَلْنَا یوَأُنْثَ رٍ کذَ مِنْ مْکخَلَقْنَا إِنَّا النَّاسُ هَایأَ ای هاتفاوتسنت وجود   .59

 مٌیعَلِ اللَّهَ  إِنَّ مْ کأَتْقَا اللَّهِ  عِنْدَ مْ کرَمَکأَ إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ

 رٌیخَبِ

 (30)حجرات: 

 

 أَهْدَی هُوَ  بِمَنْ أَعْلَمُ فَرَبدکُمْ شَاکِلَتِهِ  عَلَی یَعْمَلُ کُلٌّ  قُلْ

 (03/اإلسراء) سَبِیالً

 اگر: هدایت خدا  .61

 آنگاه: شرح صدر

 أَنْ رِدْ ی وَمَنْ  لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ شْرَحْ ی هُیهْدِی أَنْ  اللَّهُ  رِدِ ی فَمَنْ

 السَّمَاءِ یفِ صَّعَّدُی أَنَّمَاک حَرَجًا قًایضَ صَدْرَهُ جْعَلْی ضِلَّهُی

 ؤْمِنُونَ ی لَا نَیالَّذِ یعَلَ  الرِّجْسَ اللَّهُ جْعَلُ ی کذَلِک

 (101)انعام: 

 اگر: ایمان و تقوا  .61

بصیرت و روشن آنگاه: 

 بینی و نیروی فرقان

فِّرْ یکیا أیهَا ال ذینَ آمَنُوا إِنْ تَت قُوا الل هَ یجْعَلْ لَکمْ فُرْقانًا وَ 

 عَنْکمْ سَیئاتِکمْ 

 (00: )انفال

اگر: احسان آنگاه:   .62

علم و برخوداری از 

 حکمت

وَ لَم ا بَلَغَ أشُد هُ وَ اسْتَوی آتَیناهُ حُکمًا وَ عِلْمًا وَ کذلِک 

 نَجْزِی الْمُحْسِنینَ

 (13 :قصص)



 اگر: یاد خدا  .63

 آنگاه: آرامش

بِذِکرِ الل هِ أال بِذِکرِ الل هِ تَطْمَئِن  ال ذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِن  قُلُوبُهُمْ 

 الْقُلُوبُ 

 (00 :رعد)

اگر ایمان و توکل بر  .64

 خدا

سلطه  آنگاه: قطع

 شیطان

 ا وَ عَلی رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ إن هُ لَیسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی ال ذینَ آمَنُو

 (00 :نحل)

 اگر: اعراض از یاد خدا  .65

 نگنا در زندگیآنگاه: ت

 وْمَ ی وَنَحْشُرُهُ اکضَنْ شَةً یمَعِ لَهُ  فَإِنَّ  یرِ کذِ عَنْ أَعْرَضَ  وَمَنْ

 یأَعْمَ امَةِ یالْقِ

 (103)طه: 

 اگر: ایمان  .66

 آنگاه: برتری بر کفار

 عْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینوَ التَهِنُوا وَ التَحْزَنُوا وَ أنْتُمُ اأْل

 (190: عمرانآل)

 اگر: صبر و تقوا  .67

ندیدن از  آنگاه: آسیب

 کید دشمنان

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ الَ یضُردکمْ کیدُهُمْ شَیئًا إِنَّ الل هَ بِمَا 

 یعْمَلُونَ مُحِیطٌ

 (108: عمرانآل)

امر و سهولت سنت   .68

 نهی الهی برای انسان

 یُریدُ الل ه بِکُمُ الیُسر وَ ال یُرید بِکُم العُسر

 (101 :بقره)

 

 هَابِ فْرَحُوای ئَةٌ یسَ مْ کتُصِبْ وَإِنْ تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  مْکتَمْسَسْ إِنْ

 بِمَا اللَّهَ  إِنَّ  ئًایشَ دُهُمْکی مْ کضُردی لَا وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ

 طٌیمُحِ عْمَلُونَی

 (003)بقره: 



 

 فًایضَعِ الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ مْکعَنْ خَفِّفَ ی أَنْ اللَّهُ  دُیرِی

 (00)نساء: 

 

 مْکوُجُوهَ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةِ  یإِلَ  قُمْتُمْ  إِذَا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای

 یإِلَ مْکوَأَرْجُلَ مْکبِرُءُوسِ وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ یإِلَ مْیکدِیوَأَ

 یعَلَ أَوْ یمَرْضَ نْتُمْک وَإِنْ  فَاطَّهَّرُوا جُنُبًا نْتُمْک وَإِنْ  نِیعْبَکالْ

 فَلَمْ  النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مْکمِنْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ  سَفَرٍ

 مْکیدِیوَأَ مْکبِوُجُوهِ فَامْسَحُوا بًایطَ دًایصَعِ مَّمُوایفَتَ مَاءً تَجِدُوا

 دُیرِی نْ کوَلَ حَرَجٍ  مِنْ مْیکعَلَ جْعَلَ یلِ اللَّهُ  دُیرِی مَا مِنْهُ

 رُونَ کتَشْ مْکلَعَلَّ مْیکعَلَ نِعْمَتَهُ  تِمَّ یوَلِ مْ کطَهِّرَیلِ

 (3)مائده: 

 

 مْیکعَلَ جَعَلَ  وَمَا مْ کاجْتَبَا هُوَ جِهَادِهِ  حَقَّ اللَّهِ  یفِ وَجَاهِدُوا

 مُکسَمَّا هُوَ  مَیإِبْرَاهِ مْ یکأَبِ مِلَّةَ  حَرَجٍ مِنْ نِیالدِّ یفِ

 مْیکعَلَ دًایشَهِ الرَّسُولُ  ونَیکلِ  هَذَا یوَفِ قَبْلُ  مِنْ نَیالْمُسْلِمِ

 اةَ کالزَّ وَآتُوا الصَّلَاةَ  مُوایفَأَقِ  النَّاسِ یعَلَ شُهَدَاءَ ونُواکوَتَ

 رُ یالنَّصِ وَنِعْمَ یالْمَوْلَ  فَنِعْمَ مْکمَوْلَا هُوَ  بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا

 (۱0)حج: 

تحبیب و تزئین سنت   .69

ایمان در قلوب 

 مؤمنان

 لْأَمْرِ ا مِنَ  رٍیثِک یفِ مْ کعُیطِی لَوْ  اللَّهِ رَسُولَ  مْیکفِ أَنَّ وَاعْلَمُوا

 رَّهَ کوَ مْ کقُلُوبِ یفِ نَهُیوَزَ مَانَیالْإِ مُ یکإِلَ حَبَّبَ اللَّهَ  نَّکوَلَ لَعَنِتدمْ

 الرَّاشِدُونَ  هُمُ  کأُولَئِ  انَیوَالْعِصْ وَالْفُسُوقَ  فْرَ کالْ مُیکإِلَ



 (۱)حجرات: 

اگر: قتال کفار با   .71

 مؤمنین

پشت کردن  آنگاه:

کفار و نداشتن یار و 

 یاور

وَ لَوْ قاتَلَکمُ الَّذینَ کفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ ال یجِدُونَ وَلِیا وَ ال 

 اللَّهِ لِسُنَّةِ  نَصیراً. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ 

 تَبْدیالً 

 (09 00فتح: )

نسبت به اگر: توطئه   .71

 ولی خدا

 آنگاه: هالکت

االرض لیخرجوک منها واذا  من لیستفزونک کادوا وان

سنة من قد ارسلنا قبلک من  *الیلبثون خلفک اال قلیال 

 رسلنا والتجد لسنتنا تحویال

 

 (۱۱ و ۱3: اسراء)

 اگر: فتنه برانگیزی  .72

آنگاه: تسلط سریع 

 جبهه حق

 ونوالمرجف مرض قلوبهم فی والذین المنفقون ینته لم لئن

 * القلی اال فیهآ الیجاورونک ثم بهم لنغرینک المدینة فی

 یف اهلل سنة * تقتیال وقتلوا اخذوا ثقفوا اینما ملعونین

 ن قبل ولن تجد لسنة اهلل تبدیالً م خلوا الذین

 (38 تا 30: احزاب)

اگر: نیرنگ علیه ولی   .73

 و دین خدا

بازگشت نیرنگ آنگاه: 

 کنندگانبه نیرنگ

 اهدی لیکونن نذیر جاءهم لئن ایمانهم جهد باهلل اقسموا و

 * نفورا اال مازادهم نذیر هم جاء فلما االمم احدی من

 اال ئالسی المکر والیحیق السیی ومکر االرض فی استکبارا

 اهلل لسنت تجد فلن االولین سنت اال ینظرون فهل باهله

 ولن تجد لسنت اهلل تحویال تبدیال

 (39 و 30)فاطر: 



اگر: نیرنگ علیه ولی   .74

 و دین خدا

آنگاه: عذاب 

هم  کنندگاننیرنگ

نیا و هم در ددر 

 آخرت

 اءَکشُرَ لِلَّهِ وَجَعَلُوا سَبَتْک بِمَا نَفْسٍ لِّک یعَلَ قَائِمٌ  هُوَ أَفَمَنْ

 نَمِ بِظَاهِرٍ  أَمْ الْأَرْضِ  یفِ عْلَمُی لَا بِمَا تُنَبِّئُونَهُ  أَمْ  سَمدوهُمْ قُلْ

 مَنْ وَ لِ یالسَّبِ عَنِ وَصُددوا رُهُمْکمَ فَرُواک نَیلِلَّذِ نَیزُ  بَلْ الْقَوْلِ 

 ایالددنْ اةِ یالْحَ یفِ عَذَابٌ لَهُمْ*  هَادٍ مِنْ  لَهُ  فَمَا اللَّهُ ضْلِلِی

 ﴾93﴿ وَاقٍ مِنْ اللَّهِ  مِنَ لَهُمْ وَمَا أَشَقد الْآخِرَةِ  وَلَعَذَابُ

 (93و  99 )رعد:

نیرنگ علیه ولی  اگر:  .75

 و دین خدا

عذاب آنگاه: دریافت 

که الهی را از جایی 

 شودنمیگمان 

 خَرَّ فَ الْقَوَاعِدِ مِنَ انَهُمْیبُنْ اللَّهُ  یفَأَتَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَ یالَّذِ رَکمَ قَدْ

 لَا ثُیحَ مِنْ  الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ فَوْقِهِمْ  مِنْ السَّقْفُ  هِمُیعَلَ

 شْعُرُونَ ی

 (03 :نحل)

 توسط مال انفاق: اگر  .76

 گمراه برای کافران

 کردن

 و حسرت: آنگاه

 شکست

 اللَّهِ  سَبِیلِ  عَن لِیصُددوا أَمْوَالَهُمْ ینفِقُونَ فَرُواک الَّذِینَ إِنَّ

 یغْلَبُونَ  ثُمَّ  حَسْرَةً عَلَیهِمْ ونُ کتَ ثُمَّ  فَسَینفِقُونَهَا

 (93: األنفال)

 اگر: ظلم  .77

 آنگاه: هالکت

 لهم لعجل کسبوا بما یؤاخذهم لو الرحمة ذو الغفور وربک

وتلک  *وعد لن یجدوا من دونه ی موئال م لهم بل العذاب

 القری اهلکنهم لما ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا

 (10و  10: کهف)

 



 رسلهم وجآءتهم ظلموا لما قبلکم من القرون اهلکنا ولقد

 * المجرمین القوم نجزی کذلک لیؤمنوا کانوا وما بالبینت

 کیف لننظر بعدهم من االرض فی خالئف جعلنکم ثم

 تعملون

 (13 و 19 )یونس:

 

 قوما بعدها وانشانا ظالمة کانت قریة من قصمنا وکم

 *فلمآ احسوا باسنآ اذا هم منها یرکضون  × ءاخرین

الترکضوا وارجعوا الی مآ اترفتم فیه ومسکنکم لعلکم 

 قالوا یویلنآ انا کنا ظلمین *تسلون 

 (13تا  11ء: انبیا)

 

 االخرة بلقآء وکذبوا کفروا الذین قومه من المال وقال

الحیوة الدنیا ما هذآ اال بشر مثلکم یاکل مما  فی واترفنهم

 ولئن اطعتم بشرا مثلکم *تاکلون منه ویشرب مما تشربون 

 غثآء فجعلنهم بالحق الصیحة فاخذتهم انکم اذا لخسرون

 الظلمین للقوم فبعدا

 (31 تا 90)مومنون: 

امداد مشترک مؤمن   .78

 و کافر

ما نَشاءُ لِمَن نُریدُ ثُمَّ  هافیمَن کانَ یُریدُ العاجِلَة عَجَّلنا لَهُ 

جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ یَصلیها مَذمُوماً مَدحُوراً. وَ مَن اَرادَ االخِرَة و 

سَعی لَها و هُوَ مُومِنٌ فَأولئِکَ کانَ سَعیُهُم مَشکُوراً کُلًّا نُمِدد 

 هؤالءِ و هؤالءِ مِن عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحظَوراً



 (08 تا 10 :اسرائیل )بنی

 

مَن کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَة نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَمَن کانَ یُرِیدُ 

 حَرْثَ الددنْیَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَة مِن نَّصِیبٍ

 (08: )الشوری

 

 من کان فی ضالله فلیمدد له رحمن مداً 

 (۱1 :مریم)

 اگر: قرض به خدا  .79

چندان برابر  آنگاه:

 شدن آن

 أَضْعَافًا لَهُ ضَاعِفَهُ یفَ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ  قْرِضُی یالَّذِ ذَا مَنْ

 تُرْجَعُونَ  هِیوَإِلَ  بْسُطُیوَ  قْبِضُ ی وَاللَّهُ  رَةً یثِک

 (031بقره: )

اگر: عدم اطالعت و   .81

 استهزاء ولی خدا

 آنگاه: هالکت

 در قرآن سرگذشت اقوام مختلفآیات متعدد مربوط به 

 :مثالعنوانبه

 آلِهَتُهُمُ  عَنْهُمْ أَغْنَتْ فَمَا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا نْکوَلَ ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا

 وَمَا کرَبِّ أَمْرُ جَاءَ لَمَّا ءٍیشَ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ دْعُونَ ی یالَّتِ

 یالْقُرَ  أَخَذَ إِذَا کرَبِّ أَخْذُ کذَلِکوَ * بٍیتَتْبِ رَیغَ زَادُوهُمْ 

 دٌیشَدِ مٌ یأَلِ أَخْذَهُ  إِنَّ ظَالِمَةٌ  یوَهِ

 (180و  181 )هود:

از  انتقامسنت   .81

 مجرمین

 نَ مُنْتَقِمُونَ یإِنَّا مِنَ الْمُجْرِم

 (00 :سجده)

 



 اتِنَیبِالْبَ فَجَاءُوهُمْ قَوْمِهِمْ یإِلَ  رُسُلًا کقَبْلِ مِنْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ 

 نَ یالْمُؤْمِنِ نَصْرُ  نَایعَلَ حَقًّا انَکوَ أَجْرَمُوا نَیالَّذِ مِنَ فَانْتَقَمْنَا

 (3۱ :روم)

سنت استبدال یا   .82

 سنت جایگزینی

 

 خدااگر: رویگردانی از 

عدم انفاق و بخل، )

 و...(

آنگاه: استبدال 

 گروهی دیگر

 

 مستضعفین صبر: )اگر

 شدن جایگزین: آنگاه

 ظالم( قوم

 

 

 

 

 عمل و ایمان: )اگر

 صالح

 مَّن مکفَمِن اللَّهِ  لِیسَبِ یفِ  لِتُنفِقُوا تُدْعَوْنَ هَؤُلَاءِ أَنتُمْ هَا

 یالْغَنِ وَاللَّهُ ٰ   نَّفْسِهِ عَن بْخَلُی فَإِنَّمَا بْخَلْی وَمَن ٰ   بْخَلُی

 ونُواکی لَا ثُمَّ  مْ کرَیغَ قَوْمًا سْتَبْدِلْی تَتَوَلَّوْا وَإِن ٰ   الْفُقَرَاءُ  وَأَنتُمُ

 مکأَمْثَالَ

 (90: محمد)

 

 اللَّهُ یأْتِ ی فَسَوْفَ  نِهِ یدِ عَنْ مْکمِنْ رْتَدَّی مَنْ آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای

 یعَلَ  أَعِزَّةٍ نَ یالْمُؤْمِنِ یعَلَ  أَذِلَّةٍ حِبدونَهُ یوَ حِبدهُمْ ی بِقَوْمٍ 

 لَائِمٍ لَوْمَةَ  خَافُونَ ی وَلَا اللَّهِ لِیسَبِ یفِ جَاهِدُونَ ی نَیافِرِکالْ

 مٌ یعَلِ وَاسِعٌ وَاللَّهُ شَاءُی مَنْ هِ یؤْتِی اللَّهِ  فَضْلُ  کذَلِ

 (13)مائده: 

 

 ارِبَهَاوَمَغَ الْأَرْضِ  مَشَارِقَ سْتَضْعَفُونَ ی انُواک نَیالَّذِ الْقَوْمَ وَأَوْرَثْنَا

 ٰ  یعَلَ ٰ  یالْحُسْنَ کرَبِّ لِمَتُک وَتَمَّتْ ٰ   هافی نَاکبَارَ یالَّتِ

 فِرْعَوْنُ  صْنَعُی انَ ک مَا وَدَمَّرْنَا ٰ   صَبَرُوا بِمَا لَیإِسْرَائِ یبَنِ

 عْرِشُونَ ی انُواک وَمَا وَقَوْمُهُ

 (19۱: اعراف)



 وهگر جایگزینی: آنگاه

 (مؤمن

 

 

 

 

 

 

 )سنت جایگزینی

 گروه با ظالم گروه

 دیگر(

 

 

 

 

 

 

 ظلم: )اگر

 وهگر جایگزینی: آنگاه

 دیگر( گروهی با ظالم

 ستخلفنهمیل الصالحات عملو و منکم امنوا نیالذ اهلل وعد

 لهم مکننیل و قبلهم من نیالذ استخلف کما االرض یف

 امناً  خوفهم بعد من بدلنهمیول لهم یارتض یالذ نهمید

 (11: نور)

 

 یادعب رثهای االرض ان الذکر بعد من الزبور یف کتبنا ولقد

 الصالحون

 (181: اءیانب)

 

 نَیآخَرِ قَوْمًا بَعْدَهَا وَأَنْشَأْنَا ظَالِمَةً انَتْک ةٍ یقَرْ  مِنْ قَصَمْنَا مْ کوَ

 (11: انبیاء)

 لتعودن او ارضنا من لنخرجنکم لرسلهم کفروا الذین قال و

 فی مسکنت و الظالمین لنهبکن ربهم الیهم قاوحی ملتنا فی

 انفسهم ظلموا الذین مساکن

 (19: ابراهیم)

 رسلهم وجآءتهم ظلموا لما قبلکم من القرون اهلکنا ولقد

 * المجرمین القوم نجزی کذلک لیؤمنوا کانوا وما بالبینت

 کیف لننظر بعدهم من االرض فی خالئف جعلنکم ثم

 تعملون

 (13 و 19: یونس)

 



 قَوْمًا بَعْدَهَا وَأَنشَأْنَا ظَالِمَةً کَانَتْ قَرْیَةٍ  مِن قَصَمْنَا وَکَمْ 

 • یَرْکُضُونَ  مِ نْهَا هُم إِذَا بَأْسَنَآ أَحَسدواْ فَلَمَّآ • ءَاخَرِینَ

 لَعَلَّکُمْ وَمَسَکِنِکُمْ فِیهِ أُتْرِفْتُمْ مَآ إِلَی وَارْجِعُواْ الَتَرْکُضُواْ

 ظَلِمِینَ کُنَّا إِنَّا یَوَیْلَنَآ قَالُواْ • تُسْءَلُونَ 

 (11: انبیا)

 رزق تضمینسنت   .83

 

 مُسْتَقَرَّهَا عْلَمُ یوَ هارزق اللَّهِ یعَلَ  إِلَّا الْأَرْضِ  یفِ  دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا

 نٍیمُبِ تَابٍک یفِ  لٌّ ک وَمُسْتَوْدَعَهَا

 (3: هود)

در تنگنا قرار سنت   .84

دادن مجرمین به امید 

 بازگشت

النَّاسِ  یالْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسبَت أَیْدِ یظهَرَ الْفَسادُ ف

 لُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ عَمِ یلِیُذِیقَهُم بَعْض الَّذِ

 (31 :روم)

اگر: احساس بی   .85

 نیازی انسان

 آنگاه: طغیان او

 کال  إِنَّ اإْلِنْسانَ لَیَطْغی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی

 (۱و  3)علق: 

 سنت تقدیر رزق  .86

 

اگر: بسط رزق برای )

 بندگان

غیان در آنگاه: ط

 (زمین

 بِقَدَرٍ  نَزِّلُی نکوَلَ الْأَرْضِ یفِ لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ الرِّزْقَ  اللَّهُ  بَسَطَ وَلَوْ 

 رٌ یبَصِ  رٌیخَبِ  بِعِبَادِهِ إِنَّهُ شَاءی مَّا

 (0۱: یشور)



امکان دوست سنت   .87

داشتن امر شر و 

دوست نداشتن امر 

 خیر در انسان

 

جهل انسان نسبت به 

خیر و شر ظاهری و 

 باطنی

 ئًاشَی رَهُواکتَ أَن یوَعَسَ مْکلَّ  رْهٌ ک وَهُوَ  الْقِتَالُ  مُ کعَلَی تِبَک

 عْلَمُ ی وَاللَّهُ  مْ کلَّ شَرٌّ وَهُوَ  ئًاشَی تُحِبدوا أَن یوَعَسَ مْ کلَّ خَیرٌ  وَهُوَ

 تَعْلَمُونَ  لَا وَأَنتُمْ

 (013: البقره)

عدم اصالح سنت   .88

 عمل مفسدین

 الْمُفْسِدِینَ عَمَلَ یصْلِحُ لَا اللَّهَ  إِنَّ

 (01: یونس)

سنت سقوط جامعه   .89

 فساد و به سبب گناه

 اخالقی

 فَسَادِ الْ  عَنِ نْهَوْنَ ی ةٍ یبَقِ أُولُو مْکقَبْلِ مِنْ الْقُرُونِ  مِنَ  انَک فَلَوْلَا

 امَ ظَلَمُوا نَیالَّذِ وَاتَّبَعَ  مِنْهُمْ نَایأَنْجَ مِمَّنْ لًایقَلِ إِلَّا الْأَرْضِ  یفِ

 نَ یمُجْرِمِ انُواکوَ هِ یفِ أُتْرِفُوا

 (113: هود)

 

 نَیآخَرِ قَوْمًا بَعْدَهَا وَأَنْشَأْنَا ظَالِمَةً انَتْک ةٍ یقَرْ  مِنْ قَصَمْنَا مْ کوَ

 (11: انبیاء)

 

 الْآخِرَةِ  بِلِقَاءِ ذَّبُواکوَ  فَرُواک نَیالَّذِ قَوْمِهِ مِنْ  الْمَلَأُ  وَقَالَ

 مِمَّا لُ کأْی مْ کمِثْلُ بَشَرٌ إِلَّا هَذَا مَا ایالددنْ اةِ یالْحَ یفِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ

 بَشَرًا أَطَعْتُمْ  وَلَئِنْ*  تَشْرَبُونَ مِمَّا شْرَبُیوَ مِنْهُ لُونَ کتَأْ

 نْتُمْ کوَ  مِتدمْ  إِذَا مْکأَنَّ مْکعِدُیأَ*  لَخَاسِرُونَ إِذًا مْکإِنَّ مْکمِثْلَ



*  تُوعَدُونَ  لِمَا هَاتَیهَ هَاتَیهَ*  مُخْرَجُونَ مْ کأَنَّ وَعِظَامًا تُرَابًا

 * نَیبِمَبْعُوثِ نَحْنُ وَمَا ایوَنَحْ نَمُوتُ  ایالددنْ اتُنَایحَ إِلَّا یهِ إِنْ

 * نَیبِمُؤْمِنِ لَهُ نَحْنُ وَمَا ذِبًاک اللَّهِ یعَلَ یافْتَرَ  رَجُلٌ إِلَّا هُوَ إِنْ

 صْبِحُنَّیلَ لٍیقَلِ عَمَّا قَالَ * ذَّبُونِ ک بِمَا یانْصُرْنِ رَبِّ قَالَ

 فَبُعْدًا غُثَاءً فَجَعَلْنَاهُمْ بِالْحَقِّ حَةُ یالصَّ فَأَخَذَتْهُمُ *  نَینَادِمِ

 نَ یآخَرِ قُرُونًا بَعْدِهِمْ مِنْ أَنْشَأْنَا ثُمَّ *  نَیالظَّالِمِ لِلْقَوْمِ

 (30 تا 99 :مومنون)

 

 لَا هُمْ وَ بِالْحَقِّ  نْطِقُ ی تَابٌک نَایوَلَدَ هاوسع إِلَّا نَفْسًا لِّفُ کنُ وَلَا

 مِنْ أَعْمَالٌ وَلَهُمْ هَذَا مِنْ  غَمْرَةٍ یفِ  قُلُوبُهُمْ بَلْ *  ظْلَمُونَی

 هِمْیمُتْرَفِ  أَخَذْنَا إِذَا یحَتَّ*  عَامِلُونَ  لَهَا هُمْ  کذَلِ  دُونِ 

 جْأَرُونَ ی هُمْ إِذَا بِالْعَذَابِ

 (33 تا 30: مومنون)

 اگر: دعا بنده  .91

استجابت  آنگاه:

 خداوند

 نْعَ بِرُونَ کسْتَی نَ یالَّذِ إِنَّ مْکلَ أَسْتَجِبْ یادْعُونِ  مُ کرَبد وَقَالَ

 نَیدَاخِرِ جَهَنَّمَ دْخُلُونَ یسَ یعِبَادَتِ

 (03)غافر: 

 اگر: عدم دعا بنده  .91

آنگاه: بی اعتنایی 

 خداوند

 ونُ کی فَسَوْفَ  ذَّبْتُمْک فَقَدْ مْکدُعَاؤُ  لَوْلَا یرَبِّ مْ کبِ عْبَأُی مَا قُلْ

 لِزَامًا

 (۱۱)فرقان: 

 



 ،الهی هایسنتمرتبط با حوزه  و کتاب نامهپایانمقاله،  08حدود  از میان شودمیمشاهده که  طورهمان

)ذکر کلمه حدود به خاطر برخی تکرارها . شناسایی شده استاز قرآن کریم  آیه 088سنت و  08 حدود

 است...(

به هدف پژوهش که شناسایی هرچه بیشتر سنت های الهی است، در جستجوی منابع  گفتنی است با توجه

بیشتر به پژوهش هایی که در صدد شناسایی یا دسته بندی سنت های الهی بودند، توجه شده اما پژوهش 

 های دیگری که صرفاً به تبیین یک سنت الهی پرداخته اند نیز وجود دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 

توان به دو مورد اصلی اشاره می الهی و داستان هایسنتنسبت شده، در انجام هایپژوهشبا تحلیل  -1

مورد استفاده قرار  محور یک داستان عنوانبهیک سنت رویکردهای جزءنگرانه که در آن  -1کرد: 

نگرانه که در رویکرد کل -0 ؛«الهی برای خلق درام هایسنت سنجیامکان»؛ مانند پژوهش گیردمی

. در گیرندمیمورد استفاده قرار  قواعد الهی حاکم بر جهان داستان عنوانبهسنن الهی ن مجموعه آ

 با شدهشناسایی هایسنتاست که البته  مدنظرمکمل بعدی، نگاه دوم  هایپژوهشاین پژوهش و 

 مورد استفاده قرار گیرد. تواندمیرویکرد دوم، با رویکرد اول نیز 

پژوهش جامعی که گفت تاکنون  توانمیالهی،  هایسنتدر حوزه  شدهانجام هایپژوهشبا توجه به  -0

الهی پرداخته باشد، وجود  هایسنتآیات قرآن کریم با هدف شناسایی  تمامی به تحلیل مضامین

 ریزی شده و سپسشده پژوهشگر، پیتعیینپیشاز قیاسیار بر اساس ساخت، هاپژوهشندارد. اکثر 

تحلیل محتوا یا  ، یکهاپژوهشیک از اما در هیچ ؛مربوطه آورده شده استمصادیق آیات منتخب 

 گفتنی است از تمامی آیات قرآن کریم انجام نشده است. ،با رویکرد استقرایی تحلیل مضمون جامع

، بلکه حتی با رویکرد صرفاً دینی نیز پژوهش جامعی که نویسیداستانبا رویکرد داستان و  تنهانه

 الهی در دنیا باشد، یافت نشد. هایسنتاز  توجهیقابلدربردارنده کمیت 



شناسان جامعهو ، بحث سنن الهی بیشتر مورد توجه مورخان و فالسفه شدهانجامهای طبق بررسی -9

مورد مطالعه قرار گرفته، و کمتر از زاویه دید  هارشتهاین  مدنظر خاص بوده است و با رویکرد

 نویسان و امثالهم بررسی شده است. داستانهنرمندان، مدیران، مربیان، مشاوران، روانشناسان، 

ناظر به  هایسنتهمچون - کالن و اجتماعی و تاریخی هایسنت، هاپژوهشدر بیشتر  روازاین

 است. مورد بررسی قرار گرفته -ظهور و سقوط جوامع بشری در طول تاریخ

سنن الهی حاکم بر ، باعث شده تا کمتر به های کالنسنن الهی به صرف سنتو تقلیل تحدید  -3

سنن الهی بیشتر در سطح کالن پرداخته شود؛ « سنن الهی»، ذیل بحث هازندگی روزمره انسان

جدای از  آنکهحالقرار گرفته است.  موردبررسیبررسی شده و کمتر در سطح خرد و روزمره 

های خرد، فردی، بین فردی، ها، شناسایی سنتبرای جوامع و تمدن سازسرنوشتهای کالن سنت

، نوعاً از کاربرد هاسنتو این  ، و... نیز بسیار مهم و راهگشاستمدتمیانو  مدتکوتاهجمعی، 

 برخوردار هستند. نویسینامهفیلمو  نویسیداستانبیشتری در 

 3093های تاریخی قرآن، از میان های الهی مطرح شده در منابع مربوط به سنتاز نظر کمیت سنت

، به ذکر حدود محدودی سنت اکتفا شده است که این ماجرا و داستان قرآنی 880حدود آیه قرآن و 

 است. -با در نظر گرفتن سطح فردی و خرد–های الهی تعداد، بسیار کمتر از تمامی سنت

کالن و تاریخی و  هایسنتدر معنای  «الهی هایسنت»شاید بهتر باشد به دلیل ظهور مفهوم  -1

در نظر گرفت. )مثالً  تاریخی غیرهای الهی خرد و فردی و اجتماعی، عنوان دیگری برای سنت

 هایاگرآنگاه»یا « قواعد بازی دنیا»یا « اصول تعیین مقدرات الهی»یا « قواعد الهی عالَم غیرمادی»

 یا ...(« دنیا

مطلوب است، در  هاسنت، اجمال و تحدید نسبی مدنظرمواردی بسته به هدف  که در طورهمان -3

مطلوب است؛ در این پژوهش با توجه به اینکه هدف، آموزش  هاآننسبی  تنوع و تکثرمواردی نیز 

ایده دهی برای برانگیختن خالقیت ذهن نویسندگان است،  درواقعو  نویسینامهفیلمو  نویسیداستان

تنوع و تکثر که خود، مانع از رسیدن به  قدرآنعتاً نه طبی) استمطلوب  هاسنتتنوع و تکثر نسبی 



 بندیدسته« وحدت در عین کثرت» با رویکردرا  هاسنت توانمیالبته در یک نگاه  ...هدف شود(

از طریق  توانمیشد؛ بدین منظور  مندبهرهگرا گرا و کثرتکرد که از فواید هر دو نگاه وحدت

سنن را در  از طرق دیگر به چند سنت الهی مادر رسید و سایرحرکت از جزء به کل( یا ) استقرا،

 تعریف کرد. هاآنذیل 

الهی با هر سطح و هر نوعی  هایسنتها، شاید به نظر بیاید که اگر تمام با نگاه غیر محدود به سنت -۱

کثرت این موارد، خود مانع از  کهنحویبهباشد، تعداد بسیار زیادی سنت وجود داشته باشد؛  مدنظر

 رمدنظ هاسنتباشد: اوالً تمام انواع  مدنظرالهی شوند؛ دو نکته باید  هایسنتتحلیل مبتنی بر 

فی  مواردی که توانمیبسیار زیاد باشند،  شدهشناسایی هایسنتتعداد  کهدرصورتینیست؛ ثانیاً 

 کرد. گذاریاولویت و پرکاربردتر هستند را تأثیرگذارترو  ترمهمالجمله 

که در –های الهی ها است، در میان انواع و اقسام سنتها و واکنشفیلم محل نمایش کنش ازآنجاکه -0

ز جهایی بود که اوالً بیشتر باید به دنبال سنت-های مختلف آن اشاره شده استبندیدستهمتن به 

 محاک قوانین یا الهی، اسما بر حاکم قوانین ، نهانسان و خدا بین حاکم قوانینمربوط به های سنت

د؛ باش دنیایی هایسنتاز . ثانیاً سوژه استزیرا در داستان و فیلم، عمدتاً انسان هستی؛  و خدا بین

 تکوینیهای جز سنتاً لث؛ ثا...شودآخرت نمایش داده نمیمعموالً زیرا در فیلم یا داستان، 

رابعاً ترجیح بر این  ...دیات، قصاص، کفارات وهمچون  تشریعی هایسنتباشند نه  (شمولجهان)

اگر... آنگاه...( را بتواند ) باشند تا یک کنش و واکنش در قالب سنت مشروط هاسنتاست که 

و عینی  «کنش» مرتبط با خامساًداستانی شود و  هایکشمکشروایی کند و بستری برای  پشتیبانیِ

به  درواقعکه –در یک فیلم  ها باشند، تاسازی از طریق شاخصو یا اینکه قابل عینی باشدرفتاری 

قه هر کس صد»بتوان به تصویر کشید... مثالً  -است هاانسان هایواکنشو  هاکنشتصویر کشیدن 

داده، خیر و برکت  صدقهکند، به او بیش از مقداری که بدهد، خداوند از جایی که حسابش را نمی

هر دو طرف در قالب شرط و جواب شرط بیان شده و  تکوینی است که دنیایییک سنت « دهدمی

 .است نمایشقابلکنش عینی و  شرط آن، از جنس



حتی آیات –لهی مهم ا هایسنتدریافت که تعداد زیادی از  توانمیدر آیات قرآن  تأملبا اندکی  -0

نشده است؛  آوریاین حوزه شناسایی و در یک نوشتار جمع هایپژوهشدر میان  -مشهور و معروف

 :شودمیبه برخی از این موارد اشاره تنها  مثالعنوانبه

  خدا، آنگاه یاد فراموشی: اگر) خدافراموشی  یدر نتیجهسنت خود فراموشی :

 (10: حشر) الْفَاسِقُونَ هُمُ کأُولَئِ أَنْفُسَهُمْ  فَأَنْسَاهُمْ اللَّهَ نَسُوا نَیالَّذِ ک ونُواکتَ وَلَا(: خودفراموشی

  مَّثُ (: الهی هاینشانه تکذیب: آنگاه، گناه: اگر) گناهالهی به خاطر  هاینشانهسنت تکذیب 

 (18روم: ) یسْتَهْزِئُونَ بِهَا انُواکوَ اللَّهِ اتِیبِآ ذَّبُواک أَنْ یالسدوأَ  أَسَاءُوا نَیالَّذِ عَاقِبَةَ  انَک

 آنگاه نیازمند هایزوجاگر: ازدواج )به خاطر ازدواج  نیازمندهای نیاز کردن زوجسنت بی ،

 إِنْ مْ کوَإِمَائِ مْ کعِبَادِ مِنْ  نَیوَالصَّالِحِ مْکمِنْ یامَ یالْأَ وَأَنْکحُوا( از فضل خدا هاآننیاز کردن بی

 (90نور: ) عَلِیمٌ  وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنْ  اللَّهُ غْنِهِمُ ی فُقَرَاءَ ونُوایک

  اگر: عدم دعای بندگان، آنگاه: ) دعاسنت عدم اعتنای خداوند به بندگان در صورت عدم

 (۱۱فرقان: ) دُعَاؤُکمْ  لَوْلَا یرَبِ  مْکبِ عْبَأُی مَا عدم اعتنای خداوند(: قُلْ 

 قَالُواوَالهی به دلیل امتحان بندگان:  اولیاءنبودن(  العادهخارق) بودنسنت انسان معمولی 

 أَوْ رًا *ینَذِ مَعَهُ  ونَ یکفَ کمَلَ هِیإِلَ أُنزِلَ لَوْلَا الْأَسْوَاقِ  یفِ یمْشِیوَ الطَ عَامَ  لُ کأْی الرَ سُولِ  هَذَا مَالِ

 و مَ سْحُورًاَ... * رَجُلًا إِلَ ا تَتَ بِعُونَ إِن الظَ الِمُونَ  وَقَالَ  مِنْهَا لُکأْ ی جَنَ ةٌ لَهُ ونُ کتَ أَوْ نزٌ ک هِ یإِلَ  یلْقَی

 مْکضَبَعْ  وَجَعَلْنَا ٰ   الْأَسْوَاقِ  یفِ  مْشُونَیوَ الطَّعَامَ لُونَکأْیلَ إِنَّهُمْ إِلَّا نَیالْمُرْسَلِ مِنَ  کقَبْلَ أَرْسَلْنَاما
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