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چکیده
سنت های الهی همان قوانینی هستند که خدای متعال در جهت تدبیر جهان هستی ،به مرحله اجرا گذاشته است .یکیی از ایی
سنت ها ،سنت استدراج است .استدراج به معنای سقوط تدریجی و مرحله به مرحلیه و نزدییش شیدن بیه عیذا بویورغ ییر
محسوس است .ای مقاله به تبیی دیدگاه دو مفسری که روش تفسیر قرآن به قرآن را به عنوان سبش تفسییری خیود انتخیا
نموده اند پرداخته است .تفسیر المیزان به عنوان نماینده تفکر شیعی و تفسیر المنار به عنوان نماینده تفکر اهل سینت .مقایسیه
نظراغ ای دو مفسر ،عالوه بر فهمپذیری بهتر ای سنت و درک بهتر آثار تربیتی آن ،قیدرغ نقید و ارزییابی بیی دو دییدگاه را
فراهم مینماید .یافتههای ای تحقیق که به روش توصیفی _ تحلیلی مبتنی بر ابزار کتابخانهای انجام پذیرفتیه اسیت ،حیاکی از
آنست که دو مفسر علیر م اشتراک نظر در خووص مرحله پیش از اجرای سنت استدراج ،در بحی گشیایش درهیای مواهیب
دنیا و شروع اجرای سنت استدراج ،دیدگاه متفاوتی دارند .به دیده عالمه ،ای گشایش نعمتها ،عذا است؛ ولیی رشیدرایا آن
را آزمایشی از سوی خدا میداند .به نظر نویسنده با توجه به واژه«نسوا» در آیه ،دیدگاه عالمه طباطبایی با آییاغ قیرآن سیازگار
است و نظر رشیدراا با توجه به قرینه یاد شده ،صحیح نمیباشد.

کلید واژه ها :سنت ،استدراج ،تربیت ،عالمه طباطبایی ،رشیدراا.

 -1تاریخ وصول1399/05/16 :

تأیید نهایی1399/09/03:

 - 2استادیار گروه الهیاغ و معارف اسالمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانmt_mobasheri@yahoo.com .
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 .1مقدمه
جوامع بشری همانند طبیعت دارای قوانی و قواعدی است کیه در فرهنیق قرآنیی بیه آن «سینت» میگوینید .از جملیه
ویژگیهای ای قوانی  ،ثابت و یر قابل استثناء بودن آنها است .شناخت سنتهای الهی حاکم بر جوامع بشیری ،امکیان
برنامه ریزی صحیح در مواجهه با حوادث تاریخی و بهرهبرداری از آنها را فراهم میسازد .در ای صورغ است که میتیوان
حرکت جامعه به سوی سعادغ حقیقی و رشد و سربلندی را فراهم نمود.
خدای متعال با ارسال پیامبران خود به سوی جوامع بشری و انزال کتا هیای متعیدد و تبییی قیانون سیعادتمندی،
مسیر سعادغ انسان را فراهم نمود .آخری کتا الهی ،قرآن ،تنها راه مطمئ برای دستیابی به ای قوانی است و خیدای
متعال در جایجای کتا آسمانی خود به تبیی ای سنتها پرداخته است .یکی از ای سنتهیا ،سینت اسیتدراج اسیت.
خدای رحمان پس از مبعوث ساخت انبیا (سنت ارسال رسل) ،میردم را بیا ابیتالی بیه نامالیمیاغ و محنتهیا میآزمایید
(سنت ابتال) تا به درگاه الهی راه یافته و در برابر او تضرع کنند (سنت انتباه) .اگر مردم آگاه نشوند و در برابر خیدای خیود
خااع نشوند ،سنت دیگر خدا یعنی مکر الهی جریان مییابد ،بر دل مردم مهر نهاده ،تا به ظیواهر زیبیای دنییا و شیهواغ
زودگذر دل ببندند .در ای هنگام است که به سنگدلی دچار شده و سنت دیگر الهی یعنی سنت استدراج رخ میدهید .بیا
جریان سنت استدراج کلیه گرفتاریها و نامالیماغ زدوده شده و آنان به رفاه مطلق میرسند .هیر انیدازه جامعیه در گنیاه
وطهور گردد ،مواهب مادی بیشتری به آنان داده خواهد شد تا آنکه هنگام سرمستی و رور به ظواهر دنییا و اطمینیان از
وسایل دفاعی خود ،به یکباره گرفتار عذا هولناک الهی میشوند.
.1-1بیان مسئله
از جمله سنت های الهی که در جهت تدبیر جوامع بشری و انسانها جریان دارد ،سنت استدراج است .سنت استدراج که در
آخری مراحل تدبیر الهی برای جوامع بشری قرار دارد ،دو الیه کامالً متفاوغ دارد؛ ظاهری نیکو و باطنی همراه بیا عیذا
که در پایان راه ناگهان آشکار میگردد .از آنجا که ای سنت همواره مورد توجه مفسران بوده و دیدگاههای متفاوغ و گیاه
متعارای بیان شده است ،ارورغ دارد پژوهشی در خویوص سینت اسیتدراج از منظیر دو مفسیر جهیان اسیالم ،عالمیه
طباطبایی و رشیدراا ،یکی به نمایندگی از مفسران شیعی و دیگری به نمایندگی از مفسران اهل سنت که هر دو ،سیبش
تفسیری قرآن به قرآن را در کتا تفسیر خود دنبال نمودهاند ،انجام پذیرد تا عالوه بر فهم بهتر و کاملتر ایی سینت کیه
خود آثار تربیتی فراوانی بهدنبال خواهد داشت ،وسعت مطالب دو مفسر در ترازوی نقد و ارزیابی قرار گرفته ،نقاط اشتراک
و افتراق دو مفسر مشخص و میزان صحت و سقم آن با توجه به آیاغ قرآن و نظراغ دیگر مفسران روش میگردد.
با بررسی پژوهشهای انجام شده در مورد سنت استدراج ،موارد متعددی یافت گردید؛ ولی پژوهشیی کیه بیا رویکیرد
تطبیقی بی ای دو مفسر انجام شده باشد ،یافت نگردید.
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 .2-1مفهوم شناسی واژهگان
واژه «سنّت» معنای روش و طریقه و سییره را میرسیاند (ابی منظیور ،1411 ،ج 230 :13و طریحیی ،1375 ،ج،268 :6
را ب اصفهانی ،1412 ،ج .)429 :1به باور برخی ،سنت به معنای روش پسندیده است (حسینی.)395 :1385 ،
واژه «استدراج» به معنای ارتقای پایه به پایه ،مهلت دادن ،آرام ،آرام نزدیش کردن به چیز دیگیر(اب منظیور،1411 ،
ج ،)268 :2آرام آرام گرفت نیه بیه صیورغ ناگهیانی(طریحی ،1375 ،ج 299 :2و مویطفوی ،1360 ،ج 191 :3و را یب
اصفهانی ،1412 ،ج )311 :1و افل ساخت (را ب اصفهانی ،1412 ،ج )311 :1آمده است.
«تربیت» در زبان فارسی به معانی «پروردن ،آدا و اخالق را به کسی آموخت  ،آموخت و پروردن کودک تیا هنگیام
بالغ شدن» به کار رفته است (دهخدا ،1328 ،ج .) 372 :14در زبیان عربیی ،واژه «التربییه» ،مویدر بیا تفعییل بیوده و
میتواند با دو ریشه «رَبَبَ» و «رَبَوَ» در ارتباط باشد (اب فارس ،1390 ،ج .) 483 :2ریشیه «ربیب» بیه معیانی گونیاگونی
چون حضانت و در دامان خود پروردن (فراهیدی ،1410،ج ،)256 :8حفظ و مراعیاغ و سرپرسیتی (ابی منظیور،1411 ،
ج ،)399 :1ایجاد چیزی و به تدریج تکامل بخشیدن به آن (را ب اصفهانی ،1412 ،ج )336 :1به کار مییرود .مویطفوی
بر ای باور است که معنای اصلی «ر

» سوق دادن شیء به سوی کمال و رفع کمبودها به واسطه تخلیه و جیایگزینی

است؛ خواه ای فرایند در جهت ذاغ یش شیء باشد یا عواراش ،در اعتقاداغ و معارف باشید ییا در اخیالق و صیفاغ ،در
اعمال و رفتار باشد یا در دانشهای رایج ،در انسان واقع شود یا حیوان یا گیاه .وی بر پایه ای معنای اصیل ،معتقید اسیت
که تربیت ترفیع جایگاه و تکمیل آن به اقتضای شرایط است (موطفوی.)19 :1360 ،
ریشه دیگر واژه «الرتبية» میتواند ماده «ر و» باشد که در معانیای چون زیادغ ،رشید و نمیو و علیو (ابی منظیور،
 ،1414ج )399 :1به کار میرود .معانی ریشه دوم (ر
است؛ درحالی که معانی ریشه اول (ر
.2

و) با توجه به کاربرد آن ،بیشتر ناظر به پرورش جسیمی ومیادی

) ،بیشتر ناظر به پرورش دیگر ابعاد است (موطفوی.)20 :1360 ،

دیدگاه مفسران منتخب

 .1-2دیدگاه عالمه طباطبایی
ایشان در تفسیر آیه  182سوره اعراف ،معنای لغوی استدراج را باال رفت یا فرود آمدن گام به گام از پله و مکیانی ییا دور
شدن از چیزی میداند (المیزان ،1417 ،ج  :8ص )346؛ ولی در ذیل آیه  44سوره قلم استدراج را چنیی معنیا میکنید:
«پایی آوردن مرحله به مرحله به گونهای که فرجام بد در حق آنها کامل شود» (همان ،ج  :19ص )386
.2-2

دیدگاه رشیدرضا

وی در تفسیر آیه  182سوره اعراف استدراج را به معنای گمراهی گام به گام کفار به گونهای که از عقوبت امر خود چیزی
نفهمند ترجمه کرده است و در باره معنای اصطالحی مینگارد« :استدراج به معنای پیمودن گام به گام مدارج رور است،
تا زمانی که خدا مستدرَجان را گرفتار عذا ساخته و رسول و پیروان او را الب گرداند» (المنار ،1426 ،ج  :9ص .)373
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 .3تبیین بحث
دو مفسر در تبیی آیاغ مرتبط با سنت استدراج ،مطالبی را بیان داشتهاند که به تفویل بدان اشاره میگردد.
.1-3

حکمت استدراج

در نگاه مرحوم عالمه ،خالفت انسان در روی زمی  ،اختواص به حضرغ آدم (علیه السالم) نداشته و به صیورغ بیالقوه در
همه انسان ها به ودیعت گذاشته شده است .هر اندازه که او در مسیر الهی گام بردارد و از هدایتهای الهی بهرهمند گیردد،
آن ودیعه الهی از حالت قوه خارج و به فعلیت میرسد؛ ولی چنانچه از مسیر بندگی خارج شود ،بیه اقتضیای سینت الهیی
باید نابود شود؛ چراکه ای دسته از انسانها مانعی برای رشد و کمال اهل حق هستند و سنت آفرینش همواره بر پییروزی
حق و نابودی باطل استوار است .به همی دلیل ،زمی باید برای انسانهایی که در مسیر فطرغ هستند ،پاکسازی گردد و
خدای واال نیز پس از در اختیار قرار دادن فرصت بازگشت به کافران آنان را نابود میسیازد؛ بنیابرای خداونید همیواره بیر
اساس سنت هدایت و تربیت خود ،راه کمال و تعالی را برای افراد گشوده است و آشنایی با ای سینت الهیی ،ایی نتیجیه
تربیتی را در پی خواهد داشت که انسان برای شکوفایی استعدادهای خود ،تالش نماید تا از هیدایتهیای الهیی بهیرهمنید
گردد .در ای میان افرادی هستند که فاقد شرائط برخورداری از تربیت الهی هستند .چنی افرادی به خود واگذار خواهند
شد و نتیجه ای امر ،سقوط تدریجی و قرار گرفت در مسیری است که مستوجب عقیا حیق تعیالی خواهنید شید .ایی
استحقاق عقا نتیجه رکون و دلبستگی و تعلق به عالم مادیت است .چنی افرادی نمیتواننید در مسییر تربییت الهیی و
هدایت معنوی ،سهمی داشته باشند.

ِ ِ
عالمه در ذیل آیه «و ََل ََيزُ َ ِ
ار ُع َ ِ
ين ُي َس ِ
مم
نك ا َّلذ َ
ُضوا اَّللََّ َش ْيئًا ُي ِريدُ اَّللَُّ َأ ََّل َ ْ
َ ْ
َي َع َل ََُل ْم َح ًّظا ِِف ْاْلخ َرة َو ََُل ْ
ون ِف ا ْل ُك ْف ِر إِ ََّّنُ ْم َلن َي ُ ُّ

ِ
يم؛ کسانی که در راه کفر ،شتا میکنند ،تیو را مگیی نسیازند ،بیه یقیی  ،آنهیا هرگیز زییانی بیه خداونید
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
نمیرسانند( .بعالوه) خدا میخواهد آنها را به حال خودشان واگذارد و در نتیجه بهرهای برای آنها در آخرغ قرار ندهد و
برای آنها مجازاغ بزرگی است» )آل عمران .(176 :پس از تبیی هدایتهای الهی برای رسیدن انسان به هیدف نهیایی،
مینویسد :کافران با بهرهمندی کامل از عافیت و نعمت و قدرغ( ،که همان سنت استدراج و مکیر الهی اسیت) بیه سیو
اهدافشان حرکت میکنند؛ یعن به آخری نقطه طغیان و معویت دست مییابند .با رسییدن بیه ایی مرحلیه ،ناخالویی
مشرکان با شرک باطنیشان ،خالصتر میشود و کامالً از ایمان تهی میگردند و به مرحلیه سیقوط کیه اولییا طیا وغ و
امامان کفر به آن رسیدند میرسند (المیزان ،1417 ،ج .)82 :4
به باور رشیدراا ،بر اساس سنت الهی ،به کافران فرصت کافی داده میشود .نتیجه ای مهلیت ،یرور آنیان اسیت کیه
سرانجام به ظلم و ستم مبادرغ میورزند و در نتیجه عذا دردناک الهی آنان را فرا میگیرد (المنیار ،1426 ،ج .)202 :4
ایشان با اشاره به سنت الهی در مختار بودن بشر در اعمال ،اعطای ای اختیار را در جهت بروز قابلییت و استعدادهایشیان
بیان داشته است ( المنار ،1426 ،ج  .)202 :9وی در تفسیر آیه «إِن َََّم ن ُْم ِِل ََُل ْم لِ َيزْ َدا ُدوا إِ ْث ًمَم؛ بلکیه آنهیا را (بیرا امتحیان)
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مهلت م دهیم تا بر گناه و سرکش خود بیفزایند» )آل عمران .(178 :درباره طوالنی شدن عمر کفیار میینگیارد :در هیر
امتی گروهی هستند که فطرغ آنها سالم مانده و به فضائل عالقمند هستند و عمل آنان خیر اسیت ،هرچنید شیر و فسیاد
اطراف آنها را فراگرفته باشد .ای گروه زمانی که دی حق صحیح را بشناسند ،آن را انکیار نکیرده و بیه دشیمنی و آزار بیر
نمیخیزند .کفر حقیقی زمانی است که پس از اتمام حجت ،حق را انکار کنند ،چنانکه در آیه  115سوره نساء و  32سیوره
محمد به آن اشاره شده است (المنار ،1426 ،ج .)203 :4
.2-3

علت بهرهمندی کفار از نعمتهای الهی

یکی از پرسشهای پرتکرار در حوزه مباح اعتقادی ،علت بهرهمندی کفار از نعمتهای دنیوی است .بر پایه قانون الهیی،
انسان پس از ناسپاسی و معویت ،بیدرنق عقوبت نمیگردد و فرصتی برای بازگشت در اختییار او قیرار میگییرد؛ وگرنیه
نسل بشر منقرض میگردید3.ای خود لطفی از ناحیه پروردگار است که برای افرادی که اهل تفکرند ،منشأ تربیتی خواهید
داشت .خدای سبحان گنهکاران را بیدرنق عقوبت نمیکند؛ بلکه فرصیت کیافی داده و آنیان را از نعمتهیایش بهرهمنید
میسازد ،تا حجت بر آنان تمام گردد .عالمه طباطبایی(ره) علت ای بهرهمندی را در دو امر اساسی میداند در حیالی کیه
رشیدراا ،در یکی از ای عوامل همفکر عالمه است.
 .1-2-3سنت تکمیل

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُّم ِهم ٌ ؛
ين َك َف ُروا َأن َََّم ن ُْمِل ََُل ْم َخ ْ ٌْي أِّلَن ُفس ِه ْم إِن َََّم ن ُْمِل ََُل ْم ل َيزْ َدا ُدوا إِ ْث ًَم َو ََُل ْم َع َذ ٌ
َي َس َب َّن ا َّلذ َ
صاحب المیزان در تفسیر آیه « َو ََل َ ْ

آنها که کافر شدند( ،و راه طغیان پیش گرفتند) توور نکنند اگر به آنان مهلت میدهیم ،به سودشان اسیت ،میا بیه آنیان
مهلت میدهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و بیرای آنهیا ،عیذا خوارکننیدهای (آمیاده شیده) اسیت» (آل
عمران .)178 :با اشاره به مهلت مقرری که خدای سبحان به کفیار میدهید میفرمایید کفیار نبایید از وایع حاایر خیود
خوشحال باشند؛ چرا که ای مهلت خدای  ،چیزی نیست مگر بیشتر شدن گناهانشیان .همیه اینهیا بیه مقتضیا «سینت
تکمیل» است( .المیزان ،1417 ،ج  .)82 :4بر ای اساس ،فرصت داده شده به کفار ،در واقع مسیارعت در کفیرورزی آنیان
است؛ یعنی خدای واال بر نعمتهای مادی و دنیوی اهل باطل میافزاید تا بر کفرشان استوارتر گشته و بر ستمکاری خیود
بیفزایند و پیمانه معویت را کامل کنند ،ولی با پایان یافت فرصت ،به عقوبت سخت خود میرسند .آگاهی از ای واقعییت
مانع از یأس و نومیدی در جبهه حق گشته و اهل ایمان را به آینده روش امیدوار میسازد.
 .2-2-3مکر الهی

اَمْي ِ
ون َأنََّم ن ُِمدُّ ُهم بِ ِه ِمن م ٍ
مار ُُ ََُل ْ ِ
ال َو َبن ِ َ * ن َُس ِ
ون؛ آنهیا
اب َبمل ََّل َي ْرم ُع ُر َ
عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر آیه « َأ َ ْ
َّ
مم ِف َْ ْ َ
َي َس ُب َ َ

 . 3و اگر خدا از ظلم و ستمگریها خلق انتقام کشد جنبندها در زمی نخواهد گذاشت و لیک او (عذا ) آنها را تأخیر م افکند تا وقت معی (که مقتضا
مولحت و حکمت است) ول آن گاه که اجل آنها در رسید دیگر یش لحظه پس و پیش نخواهند شد( .نحل.)61 :
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گمان میکنند اموال و فرزندانی که بعنوان کمش به آنان میدهیم ،برای ای است که درهای خیراغ را با شیتا بیه روی
آنها بگشاییم( ،چنی نیست) بلکه آنها نمیفهمند» (مؤمنون)56 :؛ آورده است که مهلت مقرر داده شده و بخشیدن میال
و فرزند به آنان از روی راایت الهی نیست؛ بلکه آنان حقیقت امر را درک نم کنند .در واقع مال و فرزند بیشیتر بیرای آن
است که در طغیان بیشتر فرو روند .در حقیقت ای مکر الهی است (المیزان ،1417 ،ج  .)40 :15ایشان در تفسییر آییه

ون َك ْيدً ا * َو َأكِيدُ َك ْيدً ا؛ آنها پیوسته حیله میکنند ،و م هم در برابر آنها چیاره مییکنم» (طیارق 15 :و )16
«إِ ََّّنُ ْم َيكِيدُ َ
مینویسد :کفار با کفر خود و انکار معاد در ای فکرند که با حیلههای  ،نور خدا را خاموش و دعوغ تو را [ای پیامبر] باطل
سازند .م هم ادّ ایشان حیله م کنم .خدا واال آنان را به دشمن با سعادغ خودشان وا م دارد؛ یعنی از راه اسیتدراج،
مال و اوالد بیشتر به آنها م دهد و بر دلهایشان مهر زده و گمراهشان م کند تا از درک حقیقت عاجز شوند و سیو
عذا قیامت گام بردارند (المیزان ،1417 ،ج.)383 :20

ِ
ين ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َسن َْستَدْ ِر ُج ُهم أم ْن َح ْي ُ
ون؛ و آنیان کیه آییاغ میا را تکیذیب
ث ََل َي ْع َل ُم َ
نویسنده المنار در تفسیر آیه « َوا َّلذ َ

کردند به زود آنها را به عذا و هالکت م افکنیم از جای که فهم آن نکنند» (اعراف .)182 :علت امداد الهیی بیه کفیار
در دادن عمر طوالنی و قدرغ اقتوادی و نظامی را ،مکر الهی در باره آنان شمرده و آن را عقوبیت الهیی میدانید (المنیار،
 ،1426ج  ،373 :9ج  204 :4و ج .)341 :7وی در تفسیر آیه  58سوره انفال نیز به مواوع جهل کفار به سنتهای الهیی
اشاره و آن را موداق مکر الهی دانسته است (المنار ،1426 ،ج .)15 :9
دیدگاه دو مفسر در بح گشایش مواهب الهی و شروع اجرای سنت استدراج با هم متفاوغ اسیت .بیه دییده عالمیه،
ای گشایش عذا است (المیزان ،ج )92 :7؛ ولی رشیدراا آن را نیز آزمایشی از سوی خدای سبحان میدانید؛ یعنیی بیا
شکست در مرحله نخست امتحان الهی ،عذا حتی در لباس نعمت ،نیازل نمیشیود ،بلکیه آزمیایش دیگیری از راه نیزول
نعمت و رفاه بیشتر انجام میپذیرد .اگر کافران در ای آزمون نیز شکست خوردند و به جای شکر نعمت ،ناسپاسی کردنید،
ناگهان عذا الهی آنان را فرا میگیرد (المنار ،ج .)341 :7

ِ
اب ك أ
ٍ ٍَ َحتَّمَ إِ َذا َف ِر ُحموا بِ َمَم ُأوتُموا
مو َ
با توجه به واژه «نسوا» در آیه شریفه « َف َل ََّم ن َُسوا َما ُذك ُأروا بِه َفت َْحنَما َع َلم ْي ِه ْم َأ ْب َ
ُمل َ ْ

ون؛ هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آنچه را به آنها ییادآوری شیده بیود فرامیوش کردنید،
َاهم َب ْغت ًَة َفإِ َذا ُهم ُّم ْبلِ ُس َ
َأ َخ ْذن ُ
درهای همه چیز (از موهبتها) را به روی آنها گشودیم؛ تا خوشیحال شیدند؛ ناگهیان آنهیا را گیرفتیم (و سیخت مجیازاغ
کردیم)؛ در ای هنگام ،همگی مأیوس شدند» (انعام ،)44 :سخ رشیدراا درست به نظر نمییرسید؛ چراکیه بیه فرمیوده
قرآن ،وقتی آنها تذکراغ را فراموش کردند یا نادیده گرفتند ،ابوا همه مواهب دنیوی به رویشان باز میشود .در حقیقیت
خدای متعال در صدد بیان نتیجه ای نافرمانی است ،نه اینکه مرحله دیگری از وسایل تنبه را به اجرا بگذارد.
آیت اهلل جوادی در تأیید نظر عالمه مینویسد :اگر گشودن درهای انواع نعمت نیز برای آزمون باشید ،بایید بیدرنیق
پس از بیان آزمون نخست و اشاره به عدم پیروزی آنان ،با «واو» عاطفه به آزمایش دوم اشاره میشد؛ یعنی پیس از اتمیام
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آیه قبل میفرمود« :و فتحنا علیهم ابوا کل شیئ فلما نسوا » .پس ظاهر تقدیم و جابجایی ای است که چون بیا آزمیون
رنج های درونی و بیرونی متذکر نشدند و آیاغ خدا را فراموش کردند ،استدراج پیش آمد .از سوی دیگر امتحان بیا نعمیت
در جایی است که احتمال عقالیی تأثیر و زمینه تضرع و پذیرش باشد (تسنیم ،ج .)226 :25
آگاه ی از ای سنت ای اثر تربیتی را بدنبال دارد که انسانها در جوامع ایمانی با مشاهده شوکت ظاهری و بهرهمنیدی
جوامع یردینی از مواهب دنیوی ،سرخورده نگشته و آنرا یکی از مراحل عقوبت آنان و آزمایش خود میداننید .در نتیجیه
ای آگاهی و بویرغ ،ثباغ قدم و اصرار بر باورها و ارزشهای دینی تقویت خواهد شد.
 .4ویژگیهای سنت استدراج
.1-4

گستردگی ابعاد

یکی از ویژگی های سنت استدراج ،فراگیری ابعاد آنست .سالمت جسمانی گنهکاران و عمر طوالنی و بهیرهمنیدی آنیان از
نمعتهای مادی و دنیوی ،گستره ابعاد آن را نشان میدهد .عالمه طباطبایی در ذیل آیه  55و  56سوره مؤمنون بیه ایی
ویژگی از سنت الهی اشاره مینماید (المیزان ،1417 ،ج .)38 :15
بر اساس سنت الهی ،خداوند نقمت خود را در قالب آسایش و نعمت ظاهری نهان میسازد ،همانگونه که نعمیت را در
لفافه ای از رنج و عذا ظاهری قرار داده است؛ بنابرای پس از اتمام حجت از سیوی خیدا ،سرکشیان و طغییانگران از راه
توسعه مال و فرزند و طوالنی شدن عمر و سالمتی جسم بیه عیذا الهیی گرفتارمیشیوند( .اسیتدراج ،1390 ،ج  :13ص
.)25
سید قطب در ذیل تفسیر آیه  16سوره اسراء به امکاناتی که خدای واال در اختیار مترفیان جامعیه قیرار داده اشیاره و
ای گونه نتیجهگیری نموده است که مترفان طبقهای از بزرگان مرفه جامعهاند کیه از سییادغ و بزرگیی ،میال و آسیایش
ظاهری برخورداند .همی امر باع شده که نفس آنان دچار سستی شیده و در فسیق و فجیور و شیهواغ زییادهروی و بیه
مقدساغ و فضایل دینی اهانت و به حریمها و نوامیس تعدی میکنند (فی ظالل القرآن ،1415 ،ج  :4ص .)2217
.2-4

نزول پس از اتمام حجت

مرحوم عالمه در ذیل آیه  56سوره مؤمنون ،زمان نزول عذا الهی را هنگامی میداند که همیه عیذرهای ممکی از بیی
رفته باشد ،بهانه هایی مانند قابل فهم نبودن کالم رسول یا سخت بودن تشیخیص رسیالت او (المییزان ،1417 ،ج  :15ص
.)39
.3-4

مخفی بودن

عالمه طباطبایی در تفسیر آیه  182سوره اعراف قید« أم ْن َح ْي ُ
ون» را نشان از مخف بودن عذا استدراج دانسیته
ث ََل َي ْع َل ُم َ
است و اینکه نزدیش کردن عذا  ،یر ظاهر و در لفافهای از سرگرم به بهرمندی از مظاهر زندگ ماد اسیت .بیه نظیر
ایشان م توان استدراج را تجدید نعمت پس از نعمت دیگر دانست که با لذغ بردن از آن نعمتها از توجیه بیه سیرانجام
کار افل میگردند (المیزان ،1417 ،ج .)362 :8
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ای بازتا رفتار کسانی است که پس از دریافت پیام الهی ،سعی در فراموش کردن یا ناشینیدن آن دارنید و در تیاریکی
فلت خویش به آرامش کاذ بسنده میکنند .خدای قهار نیز با اجرای ایی سینت کیه خیزشیی آرام و نامحسیوس دارد،
آنان را سخت گرفتار میسازد (و نیز بنگرید به :معارج 42 :و زخرف.)83 :
.4-4

دفعی بودن

از دیگر ویژگی های ای سنت ،ناگهانی بودن آن است .خروج تدریجی نعمت از دست انسان برای او سخت و نیاگوار اسیت؛
ولی به او فرصت میدهد تا خود را با شرایط جدید هماهنق سازد ،برخالف زمانی کیه بیه یکبیاره نعمتهیا زائیل و نیابود
شوند .در ای هنگام ،خدای قهار درد و رنج فراوانی بر دارندگان نعمتهای بیشیمار ،وارد میسیازد کیه ایی خیود نیوعی
عذا است .یعنی افزون بر عذا قیامت ،به گرفتاری در دنیا نیز دچار میشوند.
نویسنده المیزان در تفسیر آیه  95سوره اعراف به دفعی بودن سنت استدراج اشاره و کافران را ناآشنا به مجاری امیور
و خووصیاغ ای سنت معرفی میکند؛ هرچند که ای افراد خیود را آگیاه بیه مجیار کلییه امیور و خووصییاغ اسیبا
میپندارند .ایشان دلیل ای عدم آگاهی را قادر نبودن آنان در دفع عیذا  ،پیس از مشیاهده مقیدماغ آن بییان مییکنید.
(المیزان ،1417 ،ج  .)253 :8ایشان در تبیی جهالت کفار نسبت به مجاری امور ،به آییه  83سیوره یافر اسیتناد نمیوده
است که به دلخوشی کفار به دانش خود و تمسخر وعده عذا الهی اشاره مینمایید؛ چیرا کیه توورشیان ایی اسیت کیه
راهکارهای مقابله با آن را در اختیار دارند و در موقع مناسب به مقابله با آن برمیخیزند (المیزان ،1417 ،ج .)357 :17
از مطالب نگارش یافته توسط مرحوم عالمه ،موارد مذکور به عنوان ویژگیهای سنت اسیتدراج دریافیت مییشیود در
حالی که از مطالب نگارش یافته توسط رشیدراا ای موارد استخراج نمییگیردد .ایی مسیئله حیاکی از تسیلط نویسینده
المیزان بر آیاغ قرآن و میزان بهرهمندی ایشان از آیاغ است .تامل در مطالب چهارگانه فوق ،آثار تربیتی فوق العادهای بیر
مومنان خواهد داشت.
از دیگر موارد ویژگیهای سنت استدراج که در کلماغ سایر مفسران بدان اشاره شده است ،مییتیوان بیه میوارد ذییل
اشاره داشت:
.5-4

همراهی با سنت امهال

سنت استدراج همواره با سنت امهال همراه است ،زیرا بر پایه رحمانیت خدای سبحان با ارتکیا گنیاه ،بیدرنیق عقوبیت
ِ
مؤ أخ ُر ُه ْم
َّاس بِ ُظ ْل ِم ِهم َّما ت ََر َك َع َل ْي َها ِمن َدا َّب ٍة َو َلكِمن ُي َ
جاری نمیشود ،وگرنه جنبندهای روی زمی نمیماندَ « .و َل ْو ُي َؤاخ ُذ اَّللَُّ الن َ
ون؛ و اگر خدا میردم را بخیاطر ظلمشیان مجیازاغ میکیرد،
اع ًة َو ََل َي ْس َت ْق ِد ُم َ
اَ َأ َج ُل ُه ْم ََل َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ون َس َ
إِ ََل َأ َج ٍل ُّم َس ًّمَ َفإِ َذا َج َ
جنبندهای را بر پشت زمی باقی نمیگذارد؛ ولی آنها را تا زمان معیّنی به تأخیر میاندازد .و هنگامی که اجلشان فرا رسد،
نه ساعتی تأخیر میکنند ،و نه ساعتی پیشی میگیرند» (نحل .)61 :ای فرصت برای مؤمنانی که در جبران گنیاه و توبیه
به درگاه خدا کوشا هستند ،امداد الهی است؛ ولی برای کافران جز سرمستی و ظلم و طغیانگری بیشیتر ،چییز دیگیری در
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پی نخواهد داشت .در ای هنگام حجت بر آنان تمام شده و سرانجام به مجازاغ سختی گرفتار میشوند« .وك ََأين ممن ََري ٍ
مة
َْ
أ أ
ت ََلا َو ِه َي َظ َ
اِل ِ ٌة ُث َّم َأ َخ ْذ ُ َُتا َوإِ َ ََّل ا َِْل ِص ُْي؛ و چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آنها مهلیت دادم ،در حیالی کیه سیتمگر
َأ ْم َل ْي ُ
بودند؛ امّا از ای مهلت برای اصالح خویش استفاده نکردند .سپس آنها را مجازاغ کردم؛ و بازگشت ،تنها بسوی م است»
(حج .)48 :بر ای اساس است که برخی مفسران در ذیل آیه  30سوره بقره ،مهلت داده شده به شیطان را استدراج الهیی
میدانند (قرطبی ،1366 ،ج  297 :1و اب کثیر1419 ،ق ،ج .)571 :2
.6-4

توالی نعمت

راه شناخت سنت استدراج و تفاوغ آن با نزول برکت و رحمت الهی ،حوول مواهب الهی پس از رفتیار ناشایسیت و گنیاه
است که از آن به توالی و تجدید مواهب دنیوی پس از نعمت یاد میشود .خدای سبحان میفرماید :زمیانی کیه انیدرزها و
تذکرهای پیامبران را فراموش کردند ،درهای همه چیز (مواهب) را به روی آنها گشیودیم .در جیای دیگیر نییز میفرمایید:
هنگامی که هشدارها در آنان اثر نگذاشت ،نیکی ،فراوانی و رفاه را به جای بیدی (نیاراحتی) قیرار دادییم .شخویی از امیام
صادق (علیه السالم) پرسید :چگونه میتوان فهمید که نعمتهای داده شده ،از بیا اسیتدراج اسیت ییا برکیتت حضیرغ
احل ِ
فرمودَ :ا ّما بِاَّللِ َم َع َ
مدَ ،فال؛ به خدا قسم اگر همراه شکر باشد ،از با سنت اسیتدراج نیسیت (بحیار االنیوار1404 ،ق ،ج
.)387 :70
ای مطلب نیز کارکرد تربیتی خاصی دارد که با دیدن قرار گرفت موهبتهای دنییوی در اختییار برخیی ،بییدرنیق
حکم به استدراج الهی در خووص فرد ننماییم.
 .5عوامل جریان سنت استدراج
به باور نگارندگان المیزان و المنار عوامل زیر سبب نزول عذا الهی است.
.1-5

ستم

عالمه طباطبایی در ذیل آیه  44و 45سوره انعام علت هالکت کفار را ظلم آنان و نتیجه انتخابگری خود آنان معرفی میی-
کند (المیزان ،1417 ،ج  92 :7و .)93
رشیدراا نیز در ذیل آیه از پیش گفته ،یکی از عوامل جریان یافت سینت اسیتدراج را سیتمکاری کفیار معرفیی
میکند و معتقد است ،اینکه پس از ظلم کفار ،عقوبتی متوجه آنان نمیشود ،آنان را در ستمگری بیشتر حیریصتیر میی-
نماید؛ چرا که توور میکنند عقوبتی در کار نیست .در ای موقع است هالکت آنان رقم خواهد خورد (المنار ،1426 ،ج :9
.)373
در کالم دو مفسر ظلم و ستم بعنوان عامل جریان سنت استدراج معرفیی شیده اسیت؛ ولیی بیه مویادیق ظلیم اشیارهای
نگردیده است .با توجه به سایر آیاغ الهی ،میتوان موارد ذیل را جزء موادیق ظلم و ستم برشمرد:
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.2-5

تکذیب آیات الهی و پیامبران

مهمتری عامل عذا کفار ،تکذیب آیاغ و پیامبران الهی است .همانند آنچه در داستان عقوبت اقیوام گذشیته ماننید قیوم
نوح ،قوم عاد ،قوم ثمود ،قوم لوط و قوم هود شاهد آن هستیم .عدم پذیرش دعوغهیای دینیی پییامبران از سیوی اقیوام
پیامبران گذشته ،ظلمی است که عالوه بر خود ،بر پیامبر هر زمان انجام شده است.
 .3-5استهزای آیات الهی و پیامبران و مؤمنان
از دیگر عوامل جریان افتادن سنت استدراج ،تمسخر آیاغ ،پیامبران الهیی و پییروان آنهاسیت .ایی رفتیار تکبیر و یرور
کافران و لجاجت آنان در برابر هدایت الهی را نشان دارد ،تا جایی که از پیامبران بیه تمسیخر درخواسیت عیذا داشیتند:
(ص ،16 :کهف ،56 :حجر ،1 ،7 ،6 ،3 :انبیاء ،21 :صافاغ ،15 ،14 ،12 :عنکبوغ ،53 :شعراء .)2 ،4 :ای نیز ظلم قبیل از
آنکه ظلم به پیامبر باشد ،ظلم به خود است که بجای تبعیت از دستوراغ و فراهم کردن راه رشید و سیعادغ ،گمراهیی را
پیشه خود ساخته و به تمسخر نسخه تعالی بخش پرداختهاند.
.4-5

گمراه ساختن مردم

گمراه ساخت جامعه از مبانی اعتقادی و دینی در زمره علل تحقق سنّت استدراج اسیت تیاریخ انبییای الهیی و مویلحان
اجتماعی بیانگر آن است که در هر زمان انسانهایی برای گمراه ساخت مردم و مقابله با دی الهی توطئیه کیرده و اصیول
اعتقاداغ جامعه را به زیر سؤال بردهاند .قرآن کریم با بیان ای اصیل کلیی ،آنیان را در مسییر سینت اسیتدراج میخوانید:
ون؛ و ایی گونیه در هیر شیهر و
ون إِ ََّل بِ َأن ُف ِس ِه ْم َو َمما َي ْرم ُع ُر َ
« َوك ََذلِ َك َج َع ْلنَا ِِف ك أُل ََ ْر َي ٍة َأكَابِ َر ُُم ِْر ِم َيها لِ َي ْمك ُُروا فِ َيها َو َما َي ْمك ُُر َ
آبادی ،بزرگان گنهکاری قرار دادیم؛ (افرادی که همه گونه قدرغ در اختیارشان گذاردیم؛ اما آنها سوء استفاده کیرده ،و راه
خطا پیش گرفتند) و سرانجام کارشان ای شد که به مکر (و فریب مردم) پرداختند؛ ولی تنها خودشان را فریب میدهنید
و نمیفهمند» (انعام.)123 :
 .5-5دوستی با دشمنان خدا
َ
دشمنی با دشمنان دی خدا از ملزماتی است که یش مسلمان باید به آن تعهد داشته باشد .خدای واال در آییه شیریفه «أ ََل ْ
مذابا َش ِ
ِ
ِ
ِ
ون َع ََل ا ْلك َِذ ِ
مديدً ا
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
َيلِ ُف َ
ون * َأ َعدَّ اَّللَُّ ََُل ْم َع َ ً
ين ت ََو َّل ْوا ََ ْو ًما غَ ض َ
ت ََر إِ ََل ا َّلذ َ
ب اَّللَُّ َع َل ْي ِهم َّما ُهم أمنك ُْم َو ََل من ُْه ْم َو َ ْ
ون؛ آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد ضب خدا بودند ریختنیدت آنهیا نیه از
اَ َما كَانُوا َي ْع َم ُلم َ
إِ ََّّنُ ْم َس َ
شما هستند و نه از آنان .سوگند دروغ یاد میکنند (که ازشما هستند) درحالی که خودشان میداننید (دروغ نمیگوینید).
خداوند عذا شدیدی برای آنان فراهم ساخته ،چرا که اعمال بدی انجام میدادند» (مجادله .)15-14 :بیا اشیاره بیه ایی
مهم ،نتیجه دوستی با دشمنان خدا را گمراهی و عذا میداند .از اینروست که در آیاغ متعدد ،خیدای واال ،مومنیان را از
دوستی با دشمنان دی خود برحذر داشته است که از جمله میتوان به آییاغ  28سیوره آلعمیران 9 ،1 ،و  13ممتحنیه
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اشاره داشت .ای برحذر داشت  ،خود در جهت تربیت جوامع ایمانی و افراد متدی است.
.6-5

افزون طلبی

اع َل ُمموا َأن ََّمَم َْ
احل َيما ُة المدُّ ْن َيا
فخرفروشی و خودآرایی از عوامل به جریان افتادن سنت استدراج است .قرآن مجید میفرماییدْ « :
ٍ
ِ
ِ
اخر َبينَكُم َو َتكَا ُثر ِِف ْاِّلَم َو ِ
ُمون
مم َيك ُ
مم َِِ ُ
ال َو ْاِّلَ ْو ََلد ك ََم َث ِل غَ ْيث َأ ْع َج َ
َلع ٌ
مها ُ ُم ْصم َف ًّرا ُث َّ
ب ا ْل ُك َّف َار َن َباتُم ُه ُث َّ
ْ
ٌ
ب َو ََْل ٌو َو ِزين ٌَة َو َت َف ُ ٌ ْ ْ
ميف َف َ َ
ِ ِ
ُمر ِ
ان َو َما َْ
ور؛ بدانیید زنیدگی دنییا تنهیا بیازی و
اب َش ِديدٌ َو َمغ ِْف َر ٌة أم َن اَّللَِّ َو ِر ْض َو ٌ
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا إِ ََّل َمت ُ
ُح َط ًاما َو ِِف ْاْلخ َرة َع َذ ٌ
َاُ ا ْلغ ُ
سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است ،همانند بارانی که محوولش
کشاورزان را در شگفتی فرو میبرد ،سپس خشش میشود بگونهای کیه آن را زردرنیق میبینیی؛ سیپس تبیدیل بیه کیاه
می شود! و در آخرغ ،عذا شدید است یا مغفرغ و راای الهی؛ و (به هر حال) زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست»
(حدید.)20 :
دنیا بازیچهای بیش نیست و زیادهطلبی در مال و اوالد سبب رور انسان است ،هر چند ای بیه معنیای انیزوا و تیرک
دنیا و زندگی زاهدانه نیست ،بلکه تمامی ای نعمتها باید انسان را به خدا نزدیش کند ،مال و فرزند زینیت دنییا هسیتند؛
اب الص َ ِ
ِ
ُون ِزين َُة َْ ِ
اب َخ ْ ٌْي ِعندَ َر أب َ
مْي َأ َمم ًال؛
احل ُ
ولی سرای باقی برای انسان بهتر است «ا َِْل ُال َوا ْل َبن َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َوا ْل َباَ َي ُ َّ
مك َث َوا ًبما َو َخ ْ ٌ
مال و فرزند ،زینت زندگی دنیاسیت و باقییاغ صیالحاغ [ارزشهیای پاییدار و شایسیته] ثیوابش نیزد پروردگیارغ بهتیر و
امیدبخشتر است» (کهف .)46 :بنابرای باید از دنیا به اندازه نیاز برداشت و باقی را رها ساخت ،وگرنه انسیان بیه تکیاثر و
ِ
ِ
ِ
افزون طلبی گرفتار میشود .جامعه ایمانی باید به موداق آیه شریفه « َوا ْب َت ِغ فِ َيَم آت َ
من
َنس نَصمي َب َك م َ
َاك اَّللَُّ الدَّ َار ْاْلخ َر َة َو ََل ت َ
ِ ِ
ِ
الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِسن ك َََم َأ ْح َس َن اَّللَُّ إِ َل ْي َك َو ََل َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِِف ْاِّلَ ْر ِ
ين؛ و در آنچه خدا به تو داده ،سرای آخیرغ
ب ا ُِْل ْفسد َ
ض إِ َّن اَّللََّ ََل َُي ُّ

را بطلب؛ و بهرهاغ را از دنیا فراموش مک ؛ و همانگونه که خیدا بیه تیو نیکیی کیرده نیکیی کی ؛ و هرگیز در زمیی در
جستجوی فساد مباش ،که خدا مفسدان را دوست نیدارد» (قویص ،)77 :افزونطلبیی را کنیار گذاشیته و در پیی کسیب
راایت و قر الهی باشد .بی توجهی به ای مطلب ،یکی از بارزتری موادیق ظلم به خود و دیگران است.
 .7-5خیانتگری
نگارنده المیزان یکی دیگر از عوامل جریان سنت استدراج را ،کسب مال از راه خیانت دانسته و با اشاره به روایتی از رسول
خدا (ص) ،اقتواد و قناعت و عفاف را ابزار پیشرفت جامعه و خیانتگری را علت انقیراض حکومیتهیا مییدانید (المییزان،
 ،1417ج .)108 :7
نویسنده المنار نیز با اشاره به همان روایت نبوی ،خیانتگری را علت انقراض تمدنهای بشری معرفی میکند( .المنیار،
 ،1426ج .)343 :7
عالمه طباطبایی عالوه بر دو عامل فوق ،به دو عامل دیگر اشاره دارد که در کالم رشیدراا وجود ندارد.
 .8-5دنیا دوستی
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بر اساس روایت مشهور که دنیا را مزرعه آخرغ دانسته و سرایی برای ذخیره سازی توشه سفر آخرغ ،نه محیل اسیتقرار و
مقود نهایی انسان« .فإن الدنيا مزرعة اْلخرة و عَل َدر ما تزرعه ِف الدنيا حتصد ِف اْلخرة؛ دنییا مزرعیه آخیرغ اسیت ،بیه
اندازهای که در ای دنیا کشت گردد در آخرغ برداشت خواهد شد» (ارشاد القلو  ،ج  .)89 :1شیطان برای فریب انسان و
گره زدن او به دنیای فانی به انواع روشها توسل میجوید ،تا بتواند او را از توجه به عالم معنا و ملکوغ منورف و بیه عیالم
مُلش مشغول سازد .مرحوم عالمه در تفسیر آیه  45سوره انعام ،اشتغال به مال دنیا را باع قساوغ قلب و در نهایت تنیزل
انسان دانسته است (المیزان ،1417 ،ج .)89 :7
.9-5

کفران نعمت

الَّس ُاَ؛ پدران ما نیز با سختی و گرفتاری مواجه بودند» (اعراف .)95 :بیانگر
به باور عالمه آیه « ََدْ َم َّس آ َب َ
الُض ُاَ َو َّ َّ
اَنَا َّ َّ
نزول نعمتهای الهی بر ج وامع بشری و الزمه آن سپاسگزاری انسانهاست؛ امّا اگر آنان بیه جیای شیکرگذاری ،بیه کفیران
نعمت روی آوردند ،به عذا سخت و دردناکی دچیار میگردنید (المییزان .)253 /8 :1417 ،ایشیان میراد از نعمیتهیا را
فراوانی در مال ،فرزند ،سالمت بدن ،آسایش ،ارزان  ،امنیت ،طول عمر و نیرومند در جسم میداند (المییزان ،1417 ،ج
.)91 :7
 .6راهکارهای ایمنی از سنت استدراج
.1-6

ایمان و تقوا

چنان که گذشت ،سنت استدراج با امهال و امالء همراه است ،تا مؤمنان فرصت جبران خطاهای گذشته و یافت راه هدایت

ٍ
الس َمَم َِ َو ْاِّلَ ْر ِ
َمذ ُبوا َف َأ َخ ْ
ض َولكِمن ك َّ
َاهم بِ َمَم كَمانُوا
مذن ُ
را بیابند .آیه « َو َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى َآمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َب َركَاب أم َ
من َّ

ون؛ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند ،قطعاً برکات از آسمان و زمی برایشان م گشودیم ،ولی
َيك ِْس ُب َ
تکذیب کردند پس به [کیفر] دستاوردشان [گریبان] آنان را گرفتیم».ایمان و تقوا را ،راه رسیدن به برکاغ الهیی و رهیایی
از تکاثر ثروغ و سنت استدراج میداند.
ِ
َي َعل َّلك ُْم ُف ْر ََانًا َو ُي َك أف ْر َعنك ُْم َس أيئَاتِك ُْم َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم َواَّللَُّ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِمي ِم؛ ای
آیه شریفه « َيا َأ ُّ َِا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا إِن َت َّت ُقوا اَّللََّ َ ْ
کسانی که ایمان آوردهاید اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ،بیرای شیما وسییلهای جهیت جیدا سیاخت حیق از باطیل
قرارمیدهد؛ روش بینی خاصّی که در پرتیو آن ،حیق را از باطیل خواهیید شیناخت؛ و گناهانتیان را میپوشیاند و شیما را
میآمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است» (انفال ،)29 :نیز بیانگر خاصیت تقوا است که افزون بر نشان دادن
راه برون رفت از مشکالغ ،ای اثر تربیتی را دارد که تقوا تأثیر شگرفی بر محو گناهان و فران الهی دارد.
.2-6

شکر نعمت

همان گونه که کفران نعمت ،عامل جریان سنت استدراج است ،شکر نعمت یکی از راههای ایمنی از آن به شیمار مییرود.
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بر پایه آیاغ ،فراموشی نعمتهای الهی سبب گرفتاریهای بشر در زندگی روزمره است .بنابرای یاد خدا و شکر نعمتهای
او نه تنها از ابتال به استدراج پیش میگیرد ،بلکه به افزایش نعمتها بدون خطر استدراج میانجامد.
-7نتیجه
عالمه طباطبایی(ره) و رشیدراا با بیان عوامل و ویژگیها و ابزار اجرای سنت استدراج هر ییش از زاوییهای بیه تواییح و
تفسیر آیاغ پرداختهاند.
با توجه به تفسیر ارائه شده از سوی هر دو مفسر ،به جز بح «بیاز شیدن درهیای نعمیت پیس از نیزول رنیج و
مشقت» ،اختالفی میان دو مفسر در تفسیر آیاغ وجود ندارد .البته دامنه مباح عالمه طباطبیایی گسیتردهتر از مباحی
رشیدراا است ،زیرا وی از آیاغ فراوانی در تفسیر سنت استدراج بهره جسته است که از اشراف او بیه قیرآن کیریم نشیان
دارد .البته اندک بودن مباح رشیدراا نمیتواند به دلیل محدودیّت تفسیر المنیار بیه دوازده جیزء قیرآن باشید؛ چراکیه
بیشتر مطالب بیان شده در المیزان ،ذیل آیاغ همی دوازده جزء اول از قرآن کریم است .دو مفسر علیر م اشتراک نظیر
در خووص مرحله پیش از اجرای سنت استدراج که امکان بازگشت کافران وجود دارد و اینکه نزول بأسیاء و ایراء دارای
اثر تربیتی است و فطرغ خموده برخی را بیدار میکند ،در بح گشیایش بیا نعمیت و شیروع اجیرای سینت اسیتدراج
دیدگاه متفاوتی دارند .به دیده عالمه ،ای گشایش نعمت ،عذا است؛ ولی رشیدراا آن را آزمایشی از سوی خدا میداند.
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