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Abstract
Guidance is a divine wont with different effects and results due to its stages. Man
passes several stages, degrees and waystations of perfection in the way of guidance in a
cosmic and definite journey in order to reach his highest stage of perfection. Each of these
stages which are evident in man's journey necessitates its unique position accompanying him
in his existential journey to the final stage of perfection.
Succor is another divine wont which accompanies guidance and refers to factors and
relations due to which God guides his servant towards His satisfaction and prevents him from
sins. The present paper compares and evaluates Allamah Tabatabaii and Ayatollah Ma'refat's
views about guidance and succor as two divine wont, and their relationship.
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فاطمه سادات حسینی شیرگ
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(تاریخ دریافت59/01/22 :؛ تاریخ پذیرش)59/0/25 :

چکیده
ه ایت یکی از سنت های الهی است و آن به حسب مراتتب ،در تتأثیر و نتیجته گونتاگون استت انستان ،در مستیر
ه ایت در سیری تکوینی و معین ،مراحل و مراتبی را طی میکن و منازل کمتال را پشتت ستر متی گتذارد تتا بته واالتتر ین
مرحلۀ تکامل خود برس این مراتب که در طی حرکت نوع بشر مشهود است ،هر یک مالزم مقتامی استت کته مخصتوص
به خود اوست و از ابت ای حرکت نوع بشر در سیر وجودی

تا آخر ین نقطۀ کمال همرا /اوست

توفیق ،یکی دیگر از سنن الهی است که مالزم ه ایت است و به اسباب و مناسباتی اطالق میشود کته خ اونت بته
سبب آن ،بن گان

را در مسیر خشنودی خوی

قرار می ده و از حرکتت در جهتت معاصتی دور متیدارد ایتن مقالته بته

مقایسه و داوری دی گا /آیة الله معرفت با عالمه طباطبتایی در خصتوص هت ایت و توفیتق و رابطتۀ بتین ایتن دو ستنت الهتی
پرداخته است
کلیدواژگان :ه ایت ،توفیق ،آیة الله معرفت ،عالمه طباطبایی ،التفسیر االثری الجامع ،المیزان فی تفسیر القرآن

 . 1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (نویسندۀ مسئول)saeedehgharavi@yahoo.com -
 . 2دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قمhosseinitt@chmail.ir -
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 .1مقدمه

آیات الهی حکایت از آن دارد که ایان جهاان بادون هادف خلاق نشاده اساتَّ « :ال َ
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صما» (شوری.)27/
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این نظم نه تنها در ابیعت بلکه در رفتارهای اجتماعی بشر نیز وجود دارد که از آن به نام

«ساان اللااه» تعبیرمایشااود .ساانت هااای گوناااگون موجااود در روابااط اجتماااعی کااه قطعای و
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ب َ َ ْ َ َ ب َّ َّ
ب َّ َ َّ
تغییرناپذیراند و در همه زمانها وجود دارند« :سنة الل ِ َِي الِيا ذللا ِما بل و لا ه ِجد ِلَن ِة الل ِ
َ ً
ه ْبديا »(احزاب.)92/
سنت هدایت و توفیق از جمله مهمتر ین سنت های الهی اند که از صافات فعا خداوناد
منشأ میگیرند .هدایت یعنی راهنمایی شیئ به راهی که آن را به مطلوبش مایرسااند یاا منتهای
میکند( .اباابایی،0107،ج،01و )099قرآن پژوهان برای هدایت درجات و دستهبنادیهاایی
ارائه دادهاند و آن را به هدایت فطری ،تکوینی ،تشر یعی ،عام ،خاو ،توفیق و عصمت تقسایم
کردهاند .سه قسم اول ،در عرض یکدیگر و سه نوع اخیار در ااول هادایتهاای دیگار مطار
هستند .توفیق که نوعی هدایت خاصه به شمار میرود و همه انسانهاا را در بار نمایگیارد ،باه
راهنمایی اسباب به سمت خیر ااالق میشاود( .ناک :ار یحای ،0079،ج ،9و )217سانت
هدایت ،فراگیر و گسترده است و شام همه مخلوقات شاده و از آغااز آفار ینش هماواره باوده
است.
در این مقاله این به این سئوائت پاسخ داده می شود که با عنایت به سانت هادایت الهای
چگونه است که برخی از انسان ها گمراه می شوند؟ رابطه اراده و اختیار انسان با مشایت الهای
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چیست؟ عل و عوام بهرهمندی از توفیق کداماند و چه رابطهای باین توفیاق و هادایت برقارار
است؟
در این مقاله ،پاسخ سئوالها به صورت مقایسه ای در آرا تفسیری دو مفسر و قارآن پاژوه
معاصر آی الله معرفت و عالمه اباابایی جستجو شاده اسات .پاس از بررسای مفااهیم بنیاادین
پژوهش ،اقسام هدایت ،عوام و موانع کسب توفیق و رابطۀ توفیاق باا هادایت از منظار ایان دو
مفسر مورد بررسی قرار گرفته است.

 .2بررسی مفاهیم بنیادین در نگاه دو مفسر
در این مقاله دو مفهوم بنیادین هدایت و توفیق هست که اینک تعریف می شوند.
 .1 .2هدایت

«هدایت» از ر یشه «هدی» در مقاب «ضاللت» و به معناای ارشااد و راهنماائی از روی
لطف و خیر خواهی است( .راغب اصفهانی ،0102 ،و )809بعضی آن را دارای دو اص مای
دانند :اص اول پیش بودن برای رهنمودن و دیگری به معناای هدیاۀ محباتآمیاز اسات( .ابان
فارس ،0111 ،ج ،9و )12
َ ْ ب ْب
ىااِ
آیت الله معرفت در تعر یاف اصاطال هادایت باا اساتناد باه آیاۀ «َ ِىدوَِ ِإلى ِص ِ
ْ
ال َج ِحمَ» (صافات )20/آن را راهنمایی به امری مایداناد و ایان نکتاه را متاذکر مایشاود کاه
راهنمایی بر حسب مراتب موقعیت آن در تأثیر و نتیجه گوناگون است .از نظر ایشان کسای کاه

دیگری را به راهی و مقصدی که به مقصد او منتهای مایشاود ،راهنماایی کناد ،در واقاع او را
هدایت کرده است؛ اما در این هادایت ،احتماال گمراهای وجاود دارد .هامچناین اگار دسات
دیگری را بگیرد و او را به خواسته و مقصدش برساند ،او را هدایت کارده اسات و در ایان ناوع
احتمال گمراهی وجود نخواهد داشت( .معرفت ،0125 ،ج،2و)009
َ ب َْ
ْب
َ َ َّ َ ب ب َ َ َ ْ ب ْ َ ْ َ َ ه ْ َ َ َ ْ ب َ َ َ َ ْ ْب
ایشان آیۀ «و أم َتلع َ دين َِ َ ستحبلا العت عل ال دى َمذىِه َ صى ِعُة الع ِ
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ِبت ك نلا َيل َِ ببل َ »(فصلت )07/را هدایت از نوع اول یعنی راهنمایی به راه دانسته که نتیجاۀ آن
ىىا َي ْ ىىد َّاللىى ب ََتىى َلىى ب م ْ
گمراهاای و عااذاب اساات و آیااۀ « َو َم ْ
ىىا بمض ٍّىىل َأ َل ْىىم ََ َّاللىى ب ب َ
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ِ
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ْ
ان ِتُى َم»(زمر )07/را هدایت از نوع دوم یعنی رساننده به مقصد میخواناد کاه گمراهای در پای

ندارد( .نک :معرفت ،0125 ،ج،2و)009

هدایت در تعریف عالمه اباابایی راهنمایی شیئ به راهی اسات کاه آن را باه مطلاوبش
میرساند یا منتهی میکند( .اباابایی،0107،ج،01و )099از منظر ایشان هدایت هار جاا کاه
به معنای رساندن به مطلوب و هدف باشد ،به خودی خود به هر دو مفعاول متعادی مایشاود و
هر جا که به معنای نشان دادن راه و دئلت بدان باشاد ،باا حارف «الای» بادو مفعاول متعادی
میشود( .اباابایی ،0107،ج،0و)09
 .2 .2توفیق

توفیق در لغت از ر یشۀ «وفق» یعنی مطابقت بین دو چیز اسات« .اتفااق» مطابقات فعا
انسان با قدر در خیر وشر است و «توفیق» حرکتی است که مختص باه خیار اسات ،بادون شار
«وم هلَمُ االب لل » (هود 88/؛ راغب اصفهانی ،0102 ،و )877ابان فاارس وفاق را واههای
میداند که به توافق بین دو چیز دئلت میکناد (ابان فاارس ،0111 ،ج ،9و )028و ار یحای
«توفیق» را راهنمایی اسباب به سمت خیر ذکر میکند( .ار یحی ،0079 ،ج ،9و)217
آی الله معرفت در تعر یف اصطالحی این واهه ،آن را مهیا کردن اسباب به سمت مطلوب
خیر میداند (معرفت ،0125 ،ج ،2و )008که آخرین مرحلۀ هدایت است .وی معتقد اسات،
این نوع هدایت ویژۀ بندگان شایستهای است که مراح قبلی هادایت را باه ساالمت پشات سار
گذاشتهاند و در این مرحله خداوند زمینۀ رسیدن به کمال را برای ایان انساان فاراهم مایساازد.
همچنین به این نکته توجه میدهد که اگر انسان به نادای فطارت لبیاا گفات و باه ناور عقا
توجه کرد و به راهنماییهای شرع نیز عنایت داشت ،توفیق الهی شام حال او میشود( .ناک:
معرفت ،0081 ،و)009
توفیق ،در دیدگاه عالمه اباابایی ،عام خیر و سعادت انسان است .از این منظر ،زماانی
انسان به خیر و سعادت میرسد که توفیق شام حال او شود( .ابااباایی ،0107 ،ج ،8و)77
ا
به عقیدۀ ایشان ،توفیق این است که خدای تعالی اسباب را اوری فراهم آورد که قهرا بنده را به
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سوی عم صالح بکشاند یا بعضی از مقدماتی را کاه در ارتکااب گنااه ئزم اسات ،بارای وی
فراهم نکند در نتیجه ،بنده کار واجبی را انجام دهد یا کاار حرامای را تار کناد( .ابااباایی،
 ،0107ج ،01و)079
آی الله معرفت «رحمانیت» خداوند را در چهار مرحلاه ،یعنای هادایت فطاری ،هادایت
تکوینی ،هدایت عقلی و هدایت تشر یعی میداناد کاه باین هماه انساانهاا مشاتر اسات؛ اماا
ا
رحیمیت» خداوند را توفیق میداند که ویژۀ بندگان شایسته اوست .ایشان باه ایان نکتاه توجاه
«
میدهد که این شایستگی در مرحلههای قب توسط انساان باه دسات مایآیاد و اگار کسای آن
مرحلهها را نگذراند ،حق ورود باه مرحلاۀ توفیاق الهای را نادارد( .معرفات،0081 ،و )009از
منظر آی الله معرفت توفیق ،حاص رفتار و عملکرد خود انسان است .ایان در حاالی اسات کاه
عالمه اباابایی زمینهسازی و فراهم آوردن زمینۀ توفیق را از جانب خداوند میداند کاه بناده را
ا
قهرا به سوی کسب عم صالح میکشاند.

 .3اقسام هدایت در نظر دو مفسر
هدایت دارای مراتبی است و در هر مرتبه درجات گوناگون دارد .آی الله معرفات معتقاد

است ،بندگان آ گاه خداوند این درجات را یکی پس از دیگری ا
ای میکنند و تا باینهایات باه
مرحلهای پس از مرحله دیگر گام مینهند .از منظر ایشان رحمت گستردۀ خداوند متعال نهایت
و پایانی ندارد و هرگاه بندهای به جایگاهی از رحمت الهی دست یابد ،مراتبی وائتر و نزدیاتر
به فیض قدسی او وجود دارد( .معرفت ،بی تا ،ج ،0و)219

ا
در تعریف ایشان برخی از مراتب هدایت اختیاری اسات کاه آن حاد وساط باین نعمات

پیشین (فطرت و عق ) و نعمت پسین (توفیق و تسدید) است .همچنین ایشان معتقد است ،اگار
آدمی به ندای فطرت خود پاسخ دهد و به پیروی از راهنماایی خارد خاود ره ساپارد و در برابار
هدایت شریعت تسلیم شود و به اااعات از پروردگاار خاود گاردن نهاد ،مشامول توفیاق الهای
میشود و صبر و گشادگی سینه مییابد و به عنایت الهای و لطاف خااو او باه حقیقات و راه
درست دست مییابد .در مقاب  ،اگر انسان در برابر فطرت خود به ستیز برخیازد و باا راهنماایی
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عقلش مخالفت ورزد ،دعوت پیاامبران را اجابات نمایکناد و باه تکلیاف پروردگاارش گاردن
نمینهد .این چنین بندهای مشمول نسیمهای قدس الهی قرار نمایگیارد و از وی سالب توفیاق
میشود و به بیصبری و تنگی سینه گرفتار میآید .او به راه راست و درسات راه نماییاباد و از
سعادت زندگی محروم میشود و در گرداب بدبختی و نگونبختی همیشگی ساقوط مایکناد.
(ر : .معرفت ،بی تا ،ج ،0و)217
اینک هر یک از اقسام هدایت را در نظر هر دو مفسر میکاویم.
 .1 .3هدایت فطری

آی الله معرفت هدایت فطری را شام همۀ موجودات حتی اشیا میداناد .از ایان منظار
موجودی نیست ،مگر این که باه هادایت ذاتای باه راهای اعام از اصاال یاا فسااد ،هادایت و
راهنمایی می شود .اگر چیزی با ابیعت او سازگار باشد ،به حکم فطرت خود -که خداوند آن
را در ذات او به ودیعت نهاده است -در جلب آن تالش مایکناد و اگار باا ابیعات او ساازگار
نباشد ،در دفع آن میکوشد( .معرفت ،بی تا ،ج ،0و )211بنابراین همۀ موجودات نظام هستی
به ساوی کماال نهاایی خاود در حرکتاناد و ایان حرکات باه ساوی کماال کاه در نهااد هماۀ
َّ َ
َ َْ ب
ب َّ َ
موجودات قارار دارد ،هادایت فطاری و ابیعای اسات ََ « :هب َنى ال ِىِي أ ْعطى كىل دىيْ َء ذلُى ب َ َّىَ
َ
ِدى»(اه91/؛ معرفت ،0081 ،و)92
عالمه اباابایی نیز هدایت فطری را شام همه موجودات میداند و معتقد اسات ،اناواع
مخلوقات به سوی سعادت خود و آن هدفی که ایده آل آنهاست ،هدایت می شوند و باه گوناه
ای آفر یده شده و به جهازی مجهز شدهاند که با آن غایات و هادف مناسابت دارد .انساان نیاز
مانند سایر مخلوقات مفطور به فطرتی است که او را به سوی تکمیا ناواقص و رفاع حاوائجش
هدایت می کند و به آنچه که برای او منفعت دارد و از آنچه برای او مضر است ،راهنمایی مای
کند (اباابایی ،0107 ،ج ،09و )078بنابراین هستیاش به الهامی مجهز شده است کاه باا آن
الهام اعتقاد حق و عم صالح را تشخیص میدهد( .اباابایی ،0107 ،ج ،21و)020
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 .2 .3هدایت تکوینی

عالمه اباابایی هدایت تکوینی را متعلق به امور تکوینی میداند؛ مانند هدایت هار یاک
از انواع مخلوقاات باه ساوی کماالی کاه بارای آن خلاق شاده اسات (ابااباایی ،0107 ،ج،7
و )019از این منظر نظم و ترتیب و دوام در تحول و تکون اشیا و اختصاو هر نوع از اناواع
آفر ینش در تحول و تکام خود به نظامی خاو ،غیر قاب انکار است .دو نتیجه بر این دیادگاه
تفسیری مترتب است:
اول ،درمیان مراح که هر نوع از انواع آفر ینش تاا انجاام آن مایپیمایاد ،یاک اتصاال و
ارتباط برقرار است؛ مانند این که نوع نامبرده در هر یک از مراح تکون خود از پشت سار دفاع
و از پیش رو جذب میشود.
دوم ،نظر به اتصال نامبرده آخر ین مرحلۀ سیر هر ناوع از آغااز پیادایش مطلاوب و ماورد
توجه تکوینی همان پدیده نوعی است( .نک :اباابایی ،0092،و )80تلقی وحای و حفاظ و
تبلیغ آن سه رکن هدایت تکوینی اند و خطا در تکوین معنا ندارد ( ابااباایی ،0092 ،و)89؛
بنابراین انسان با هدایت تکوینی به سوی کمال واقعی خود راه مییابد( .نک :اباابایی،0092،
و)82
از منظر آی الله معرفت نیز این هدایت در نهاد هر مخلاوقی اعام از جماادات ،نباتاات یاا
حیوانات به ودیعه نهاده شده است .ایشان معتقد است ،در همۀ موجودات نوعی هادایت نهااده
شده است تا هنگامی که پا به عرصۀ وجود میگذارد ،بتواند باا کماا رهنمودهاای درونایاش
راه زندگی را پیدا کند .رشاد و نماو گیاهاان ،زنادگی حیواناات و حرکات کارۀ زماین باه دور
َ
َّ
خورشااید نمونااههااایی از هاادایت ابیعاای در جهااان آفاارینش اساات .آیااههااای « َو الى ِىِي ى َّىد ََ
َ
َ
ََ
ب ٌّ
ََ َ ىىدى»(اعلای)0/؛ « َو أ ْوَى َىىي بكى ِّىل َسىىت َء أ ْم َ
ىك َي َْى َىب بحل َ »
ى
ل
َ
ىي
ى
َ
ىل
ى
ك
«
؛
)
02
الت/
ا
فص
»(
ى
ِ
ا
َ
ِ
ِ
(انبیا )00/به این مرحله هدایت اشاره میکنند (.معرفت ،0081 ،و)002
عالمه اباابایی اگر چه هدایت تکوینی را متعلق به امور تکوینی می داند ،ولای باه ااور
صر یح تبیین نکرده است که منظور از اینگونه امور چیست و چه چیزهایی را شام مای شاود.
ایشان هدف هدایت تکوینی را رساندن موجودات به کمال ،سعادت زندگی و اموری که در بقا
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نیاز دارند ،ذکر میکند؛ اما آشکار نمیسازد که آیا این امر ،نشان دادن راه است یا رسااندن باه
هدف .توجه به این نکته در خور تأم است .از آن جا کاه بخشای از هادایت تکاوینی اماوری
است که موجودات همواره در بقا خود به آن نیازمندند ،پس این هدایت همیشه وجاود دارد و
اهمیت آن برای همۀ موجودات بسیار ز یاد است .در برابر این دیدگاه ،آی اللاه معرفات هادایت
تکوینی را هدایتی درونی می داند که در تمام موجودات وجود دارد و از این ار یاق راه ز یساتن
خود را مییابند .آی الله معرفت با این تبیین بسیار کوتاه ،نقش هدایت تکاوینی ،گساترۀ زماانی
آن و اهمیت وجود آن را مورد بررسی قارار نمایدهاد .از دیاد ایشاان ،ثمارۀ هادایت تکاوینی،
راهنمایی موجودات به یافتن راه زندگی است که این مهم از ار یاق هادایت فطاری و تشار یعی
امکان پذیر است.
 .3 .3هدایت تشریعی

عالمااه اباابااایی هاادایت تشاار یعی را کالماای و زبااانی و از اریااق دعااوت امکااانپااذیر
میداند .از این منظر خداوند متعال ،انبیایی را مبعوث ،رسلی را ارسال ،کتبی را انزال و شارایعی
را تشریع میکند و به این وسیله زندگی بشر را روشان مای کناد و ساعادت و شاقاوتش را بیاان
مینماید .این دعوت همواره در بین بشر جریان دارد و مورد تأیید فطرت است؛ هام چناان کاه
َ
َ
فرمود« :إ َّن َأ ْو ََ ْمن إ َل ْم َك َكت َأ ْو ََ ْمن إل بنل َو َّالنب ِّم َ
َ
ىااِمَ َو ِإ ْسىت عمل
ما ِم ْا َب ْع ِد ِه َو أ ْو ََ ْمن ِإلى ِإ ْب
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َ ْ ب َ َِ ْ َ
ب َ َ ب ً
َ َه َ َ ب ب َ َ ب َ َ ب َ ْ َ َ َ
ْ
َ
ْ
و ِإسح ق و يعُلب و األسب ِِ و عمَ و أيلب و يلنَ و ِى َو و سىلمت و آهمنى عاوع ن بىلَا»
َ َ َّ ب َّ ٌ
(نسااا )090/؛ « بَ بس ًىىا بم َب ِّشىىا َيا َو بم ْنىىَِ َيا ل َىىئ َّا َي بلىىل َ ل َّ
الا ب
ىىة َب ْع َىىد ه
ىىل»
س
ج
َ
ىى
الل
ىى
ل
ع
س
ىى
لن
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(نسا 099/؛ اباابایی 0107،ج ،21و )020

عالمه این نوع هدایت به امور تشر یعی از قبی اعتقادات حق و اعمال صاالح را از دو راه
ً
َّ َ َ ْ ب َّ َ
الَى ِىبمل ِإ َّم ى د ى ِكاا َو ِإ َّم ى
امکااانپااذیر ماایدانااد :اول ،بااا ارائااه ار یااق کااه آیااۀ « ِإن ى ِىىدين ه
َب ً
كفلَا»(انساان )0/بار آن دئلات دارد و دوم ،از راه ایصاال مطلاوب یعنای دساتگیاری و باه
َ ْ َ َ
ََْ
مقصود رساندن که هدایت در آیۀ ذی از آن حکایت داردَ « :و ل ْل ِدئن ل َاَ ْعن به ِب ى َو ِلل َّنى ب أذل َىد
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َ
لاه ََ َت َث بل ب َك َت َثل ْال َل ْلَ إ ْ َه ْحت ْل َع َل ْم َي ْل َ ْ َأ ْو َه ْت با ْك ب َي ْل َ ْ ذل َك َم َث بل ْال َُ ْلم َّال َ
إ َل ْاأل َْض َو َّاه َب َع َِ ب
ِيا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ َّ ب ْ َ َ َ َّ
َ ْ
َ َّ
ب
َ
ب
ب
كِبلا ِبآي ِهن َ ص ِص الُصص لعل َ يتفلاو »(اعراف079 /؛ اباابایی ،0107 ،ج ،7و)019

در بیان آی الله معرفت نیز هدایت تشر یعی باه دسات فرساتادگان الهای انجاام میپاذیرد.

ایشان معتقد است ،انسان در زندگی همواره نیازمند یاری پروردگار است و پیاامبران ،راهنمایاان
بْ ْ
بشرند که از جانب پروردگار برای یاری انسان فرستاده شدهاند .از این منظر ،آیاۀ « ل َنى اِ ِب بطىلا
ْ َ ً َ َّ َ ْ َ َّ ب ْ ِّ ب ً َ َ ْ َ َ ب َ َ َ ٌ َ
ب
ب
داي َا ذ ْلن َعل ْم ِ َْ َو ال ِ َْ َي ْح ََّنىل َ »(بقره )08/بار
ِمن ج ِتمع َ ِإم يم ِهمنلَ ِمني ِدى َتا ه ِبع ِ
وعدۀ یاری خداوند به هنگام بیرون راندن حضارت آدم علیاه ا
الساالم از بهشات حکایات دارد.
خدا در این آیه به وی نوید داد ،او را کما خواهد کرد و با فرساتادن شاریعت او را از هرگوناه
هراسی نجات خواهد داد( .معرفت ،0081 ،و)91
عالمه اباابایی هدایت تشر یعی را راهنمایی مداوم انبیا و رسوئن مایداناد کاه هادف،
نشان دادن راه سعادت و شقاوت است و این امر ،تأییدکنندۀ دعاوت فطارت اسات .ایان تبیاین
عالمه اباابایی از هدایت تشر یعی از دو جهت قاب تأم است .اول ،این کاه انبیاا و رساوئن
در اول تار یخ حضور داشتهاند و با آوردن لفظ «رسول» بر این امر توجه مایدهاد کاه اگار در
برهۀ زمانی همچون امروز پیامبری نباشد ،رسوئنی هستند که هدایت تشار یعی را باه سار انجاام
برسانند .اهمیت وجود رسوئن ایان اسات کاه هیچگااه زماین از هادایتگران تشار یعی خاالی
نخواهد بود و بشر در تماامی ادوار تاار یخ راهنمایاانی خواهناد داشات .دوم ،هادایت تشار یعی
تأییدکنندۀ هدایت فطری است؛ بنابراین دعوت هیچ پیامبر و رسولی ،مخاالف باا قاوانین فطاری
نیست .این نکته معیار و شاخصهای است برای شناخت رسوئن حقیقی از مدعیان دروغی.
آی الله معرفات مجر یاان هادایت تشار یعی را پیاامبران و فرساتادگان الهای مایداناد کاه
مسئولیت ایشان راهنمایی و یاری رساندن به انسان است .بیان کوتاه و مختصر آی الله معرفت از
این امر دربردارندۀ چند ابهام است .اول ،آن که منظور از راهنمایی چیست و در چاه عرصاهای
است؟ آیا نشان دادن راه است یا رساندن به مقصود یا هردو؟ دوم ،این که این ناوع هادایت چاه
گسترۀ زمانی را در بر دارد .از این رو ،نگرش عالمه اباابایی نسبت به هدایت تشار یعی بیاانی
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جامعتر است که در بردارندۀ هدف ،اهمیت وجود رسوئن،گسترۀ زمانی و رابطۀ آن باا فطارت
انسان است.
 .4 .3رابطۀ توفیق و هدایت

تأم در آیات قرآن کر یم حکایت از آن دارد که سنت هاای الهای همچاون شابکهای باه
یکدیگر مرتبطاند ،تا آنجا که برخی ،ز یر مجموعۀ بعضی دیگرند .رابطه و ارتباط سنت توفیق با
سنت هدایت از این قرار است .شاید بتوان گفت ،سنت هدایت ،اولاین سانت الهای اسات کاه
شام انسان گردید .توجه به این نکته ضروری است که تحقق سانن الهای در عاالم وجاود ،باه
معنای نفی اختیار انسان نیست و انسانها در پذیرش هدایت مختارند .در واقع سانت هادایت و
َّ َ َ ْ ب َّ َ
الَىبمل ِإ َّمى
ارسال رس  ،بشر را در جایگاه گزینش راه ایمان یا کفر قرار مایدهادِ « :إنى ِىدين ه
َب ً
ً
د ِكاا َو ِإ َّم كفىلَا» (انسان .)0/این نوع هدایت که از آن باه هادایت تبیینای در برابار هادایت
توفیقی یاد میکنیم ،نشان دادن راه و روشن کردن مسیر حق از بااا اسات کاه گساترهای باه
وسعت همۀ بشر یت دارد و مسبوق به عم هیچ کس نیست؛ بلکه ربوبیت الهی اقتضای تحقاق
چنین سنتی را دارد .حق تعالی بر اساس قاعدۀ لطف با رسالت انبیا راه ساعادت را باه همگاان
نشان می دهد و اتمام حجت میکند .پس از تبیین هدایت الهی آن کس که از آن روی برتابد،
بر مبنای قانون عام الهی به خود واگذاشته میشود؛ در حالی که انساانهاایی کاه مسایر حاق را
برگزیند ،بر اثر این انتخاب در دایرۀ ایمانی قرار می گیرد و مشمول سنت دیگاری خواهناد شاد
که همان سنت توفیق است( .نک :دیالمه ،0051 ،ش ،1و)00
عالمه اباابایی همۀ اقسام هدایت را منسوب به خدا میداند و از آنجا کاه توفیاق ،خاود
نوعی از هدایت است ،توفیق نیز منتسب به خداوند است .همچنین از نظر ایشان حسن یاا ساو
اختیار هر انسانی خواست خدا را در گمراهی یا هدایت وی رقم می زند و زمینۀ آن را مهیا مای
کند( .نک :اباابایی ،0107 ،ج ،0و)19
آی الله معرفت معتقد است ،هدایت از فطرت آغاز و به عصامت خاتم مایشاود و شارط
ورود به مرحلۀ عنایات ویاژه یعنای توفیاق ،ایان اسات کاه انساان مرحلاههاای فطارت ،عقا و

هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و عالمه طباطبایی | 917

َّ
دستورهای شرع را به خوبی گذرانده باشد( .معرفت ،0081 ،و )011از منظار ایشاان آیاۀ « ِإنى
َب ً
ً
َ َ ْ ب َّ َ
الَ ِبمل ِإ َّم د ِكاا َو ِإ َّم كفلَا» (انسان )0/به چهار مرحلۀ نخست هدایت اشاره میکناد.
ِدين ه
انسان یا شکر این هدایتها را به جا میآورد و آنها را میپذیرد یا به آن بای تاوجهی مای کناد و
خود را از بهترین نعمت پروردگارش محاروم مایساازد و در مسایر گمراهای قادم مایگاذارد.
(معرفت ،0081،و)009
همچنین ایشان معتقد است ،اگر بنده صالح شود ،همواره در همۀ ابعااد زنادگی مشامول
عنایت الهی خواهد بود و زمینۀ رسیدن به کمال انسانی بارایش فاراهم مایشاود .ایشاان از ایان
کمال انسانی به توفیق الهی یاد میکند (معرفات ،0081 ،و )007و هادایت را در آیاات ذیا
ِيا ج َِ بدوا َمنى َل َن ْ ىد َي َّن ب َْ بس بىب َلن َو إ َّ َّاللى َ َل َت َىع ْال بت ْحَ َ
عنایت و لطف خاو میداندَ « :و َّال َ
ىنما»
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ب ْ ب ً َ ب ْ َ ْ ب
لاِ َْ» (محمد)07/؛ « َو َي ب
َّيد َّالل ب َّالىِياَ
(عنکبوت)95/؛ «و الِيا اِتدوا ناعَِ ِدى و آه َِ هُ
َ َ ً َ
ب َ
دى َو ْالب م بف َّ
ْاِ َت َد ْوا بِ ً
الص ِلح ف ذ ْم ٌا ِع ْن َد ََ ِّبك َلاب َو ذ ْم ٌا َم َا ًّعا »(مر یم)79/
ِ
این نوع از هدایت مختص مؤمنین حقیقی است که به ناور عقا ناورانی شادند و در راه
هدایت پیامبران به سالمت حرکت میکنند( .معرفت ،بی تا ،ج ،0و)210

 .4عوامل جلب توفیق از نگاه دو مفسر
توفیق ،خواه حاص عملکرد انسان باشد و خواه نعمتای کاه خداوناد باه بنادگان خااو
ارزانی می دارد ،نیازمند زمینه سازی عواملی است که در پی می آید:
 .1 .4تالش در راه حق

آی الله معرفت توفیق را چهارمین مرتبۀ هدایت میخواند که خداوند باه هارکس بخواهاد
میبخشد و از هرکس که بخواهد منع میکند .همچنین بخشش را از آن کسانی میداند که در
راه خدا جهاد میکنند و در راه دستیابی به هدایت کام می کوشند و در سیر تکاملی از «علم
الیقین» تا سرمنزل «عین الیقین» در حرکتاند و این وعدۀ الهی است که هر کس تالش کناد،
َ َ َ َ َ َ َْ َ ب َ ب ْ ٌ َب َ
ب
به مطلوب خود میرسدَ « :و َم ْا َأَ َ
ولئىك كى َ َس ْىع بم َْ
م
َ
ا
م
ىؤ
م
ىل
ِ
و
م
ىع
س
ى
ل
ىع
س
و
ا
ْذ
ِ
ا
اع
ِ
ِ
ِ
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ْ ب ً
َمشللَا»(اسرا .)05/از این منظر ،تنها کسانی که یاد او را باه فراموشای ساپرد و آیتهاای او را
منکر شود ،از این هدایت ،محروم گردند( .نک :معرفت ،بی تا ،ج ،0صص211ا)212
َّ
َ
َ
َ ْ ب
ایشان با اشاره به آیۀ « َو ال ِِ َيا ج ِ بدوا َِمن ل َن ِد َي َّن َْ بس ببلن » برتار ین تالشهاا را در راه فهام

کتاب خدا و استخراج گوهرهای نهفته میداند و آن را در راستای هدایتگری قرآن میخواند.
ْ ْ ََ
ْ َّ َ ب ْ ْ َ
(نک :معرفت ،0088 ،ج ،0و )77و با استناد به آیۀ « َم ْا َي ِد اللى ب َ َىل ال بت ت ِىد َو َم ْىا بيض ِىلل َل ْىا
َ َ
ً
ه ِج َد ل ب َو ِل ًّم بم ْا ِدىدا»(کهف )07/توفیق و عنایت الهی را در خصوو کسانی جاری میداند که
بر اثر کوشش خود ،فیض و رحمت گستردۀ الهی را درمییابند .همچنین ایان آیاه را نمایاانگر
خواری و محرومیت کسانی میخواند که از یاد پروردگار روی می گرداند و سرای دیگار را باه
دست فراموشی می سپارند( .نک :معرفت ،0071 ،آموزش علوم قرآن ،و)111
عالمه اباابایی معتقد است ،جهد و تالش در راه حق ،شامول عنایات و توفیاق الهای را
در پی دارد که انسان را در راه رسیدن به هدف یاری میکند .ایشان با اساتناد باه آیاۀ « َو َّال َ
ىِيا
ج َِ بدوا َمن َل َن ْ د َي َّن ب َْ بس بب َلن َو إ َّ َّالل َ َل َت َع ْال بت ْحَ َ
نما» (عنکبوت )95/ماراد از «جهااد» را در آیاه
ِ
ِ
ِ
به کار گرفتن آخر ین حد وسع و توانمندی میداند« .فینا» را اماوری مایخواناد کاه متعلاق باه
خداوند متعال است؛ خواه جهااد در راه عقیاده و خاواه در راه عما  .در بیاان ایشاان ،ماراد از
«سبلنا» راههایی است که آدمی را به راه حق تعالی نزدیک می کناد( .ناک :ابااباایی،0107،
ج ،09و)090
 .2 .4کسب رضایت الهی

توجه به رضایت الهی و جهتگیری آن در همۀ کارها و رفتارها یکی از اسبابی است کاه
از سوی هر دو مفسر مورد تأ کید قرار گرفته است .عالمه اباابایی آیۀ  09سورۀ مائده را دلیلای
َّ ب َ َّ َ َ ْ َ
َ بْ
ب
ْ
ىلان ب بس بىب َل َّ
ىا بج َْ ِم َىا
ف
ي
و
ىام
الَ
بر این ادعا میخواند که میفرمایدَ « :ي دي ِب ِ الل م ِا اهبع َِض
ِ
ِ
ه ب
َ
َ ه
ْ َ َْ ْ
ااِ بم َْتُمَ» ایشان با توجه به این که در این آیه هادایت
لَ ِب ِإذ ِن ِ و ي دي ِ َ ِإل ِص َ
الظلت ِف ِإل الن ِ
الهی مشروط به رضایت الهی دانسته شده است ،نتیجه مایگیارد کاه مقصاود از ایان هادایت،
نشان دادن راه نیست؛ بلکه رساندن به مقصود و توفیق دست یابی به هدف خیراست .به عبارت
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دیگر ،هر آن کس که پیرو رضوان خدا باشد و رضایت الهی را در هماۀ اعماال و کاردار خاود
لحاظ کند ،خداوند باب توفیق را بر او می گشاید و او را در راهای از راههاای ساالم وارد مای
کند( .اباابایی ،0107 ،ج ،9و )219آی الله معرفت نیز با استناد باه ایان آیاه ،هادایت در راه
سالمتآمیز و سعادتبخاش را حاصا کساب خشانودی خداوناد مایداناد و معتقاد اسات،
خداوند چنین کسی را به ار یق مستقیم رهنمون میسازد( .معرفت ،0080 ،و)091
 .3 .4ثبات قدم و استقا مت در عمل

آی الله معرفت دریافت فیوضات آسمانی را خاو کسانی مایداناد کاه باا اساتقامت در

مسیر هدایت ،مراح هدایت را به سالمت پشت سار بگذارناد (معرفات ،0081 ،و )012و باا
َّ َّ َ ب َ ه َ َّ ب ب َّ ْ َ ب َ َ َ َّ ب َ َ ْ ب ْ َ َ ب َ َّ َ ب
َ ب
ائلة أال هفى َلا َو ال ه ْح ََّنىلا َو
استناد به آیۀ « ِإ ال ِِيا للا َ بن الل ََ استُ ملا هتنَّ علم ِ َ الت ِ
َأ ْبش باوا ب ْل َج َّنة َّالتىي بك ْن بىت َْ به َ
لع بىدو َ » (فصالت )01/توفیاق را عنایات رباانی خااو باه کساانی
ِ ِ
ِ
ِ
میخواند که در راه حق ثابت قدم اند و الزام و اهتمام به راه مستقیم دارند و از هادایت فطاری
و نور عق منحرف نشدهاند( .نک :معرفات ،0125 ،ج ،2و )007از ایان منظار ،آناان کاه باا
ثبات قدم به هدایت گراییدند اخداو آنان را هرچه بیشتار هادایت بخشاید و اتوفیاقو تقاوا باه
ایشان ،اعطا کرده است( .نک :معرفت ،0081 ،و)012
عالمه اباابایی مقصود از استقامت را مالزمت و ثبات بر اعمال و اخالقی مایداناد کاه
مقتضی ایمان به خداست( .اباابایی ،0107 ،ج ،21و )19ابق این بیاان ،کساانی کاه ایماان
آوردهاند ،اگر بر ایمان خود ثابت قدم بمانند و بر عم خویش استقامت بورزند ،خداوند توفیق
ثبوت قدم در دنیا و آخرت را نصیب ایشان میگرداند( .اباابایی ،0107 ،ج ،02و)90
بنابر آنچه گذشت ،آی الله معرفت استقامت در مسیر هدایت و در راه حق را ئزمۀ توفیق
می داند و معتقد است ،توفیق الهی مخصوو کسانی اسات کاه از راه هادایت الهای منحارف
نشده باشند و عالمه اباابایی استقامت در ماواز ین عملای و اخالقای را کاه حاصا ایماان باه
خداست ،سبب توفیق الهی در دنیا و آخرت می خواند.
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 .4 .4دعا و طلب از درگاه الهی

آی الله معرفت تاأثیر دعاا را در عرصاۀ ابیعات و مجااری آن جااری مایداناد .در واقاع
درخواست لطف الهی برای افاضه کردن بر تاأثیرات باه بهتارین تقادیر و تادبیر اسات؛ بناابراین
ا
دیدگاه ،دعا در جایگاه از بین بردن تأثیر عوام ابیعای نیسات؛ بلکاه صارفا درخواسات لطاف
خداوند است که انسان را در مسیرش به سوی کمال ،موفق گرداند .لیکن ا
تضرع به سوی معبود
با دعاها و اذکار ،شرایطی دارد که مهمترین آنها عقیده و اخالو و یقین به مأثور بودن دعاا یاا
ذکر است؛ خواه در اص آن و خواه در چگونگی بیان آن ،تا توسا بادان نازد خادای تعاالی،
مشروعیت یابد .این شرط بدان روست که دعاها و اذکار ،وسایلی برای رسیدن به آستان مقدس
الهی است و اریق به او جز از سوی او و معرفی خود او شناخته نمیشود؛ زیرا راه رسیدن به او
تنها از جانب او و به دست اولیای بزرگوارش شناخته میشود( .معرفت ،0125 ،ج ،0و)098
از منظر عالمه اباابایی ،دعا خواندن اسات؛ یعنای متوجاه کاردن دل شانونده باه ساوی
َ ْ َ ْ َ ب ْ َّ َّ َ َ ْ
َ ب
ىِيا َي َْىتل ِب باو َ َع ْىا ِعبى َعهي
خواننده .ایشان در بیان آیۀ « َو ََ هبل بَ ْاع بعىلني أسىت ِجَ للىَ ِإ ال
َ َ ْ ب ب َ َ َ َّ َ
عاذايا»(غافر )91/دو شرط را برای استجابت دعا ئزم مایداناد :اول ،آنکاه
سمدذلل ج نَ ِ
دعا باید با خواستن و الب همراه باشد .دوم ،این که فرد با توجه از خدا بخواهد؛ بناابراین اگار
دل دعاکننده به جای دیگری توجه داشته باشد ،خواستن محقق نمایشاود( .ابااباایی،0107 ،
ج ،01و)90
 .5 .4تسلیم خدا شدن و اطاعت کردن از او

مصاادر « َسا َ
الم» بااه معنااای رهااایی ی اافتن اساات (فی اروز آبااادی ،0109 ،ج ،01و 89؛

ابنمنظور ،0101 ،ج ،02و .)250تسلیم از ر یشۀ «سلم» به معنای کنار بودن از آفاات ظااهری
و باانی اسات( .اصافهانی ،0102 ،و )120در حادیثی از اباان در بیاان یکای از ویژگایهاای
رستگاران ،آنان را کسانی میداند که تسلیم فرمان الهی و مطیع ایشان باشاند( .هاللای،0077 ،
َ
ْ َ
ما َأل ْ
ْ ب َ ِّ َ
ىا ِِ بَظ ال بت ْجت ِ ِىد َيا َِىىي طى َع ِت ِ َ»
ى
م
و )015اماام سااجاد علیاه الساالم مایفرمایاد« :التَىل ِت ِ ِ
(صحیفۀ سجادیه ،دعای چه و هفتم) .تسلیم در این فرمایش ،در معنای مطیاع باودن باه کاار
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رفته است و در باب نوزدهم «مصبا الشر یعه» حقیقت دعا عبارت از تسلیم بودن بنده در همۀ
امورش در ظاهر و باان به خداوند متعال دانسته شده است .همچنین در روایتی «تسلیم» همان
یقین خوانده شده است( .قمی0111 ،ق ،ج ،0و )011
آی الله معرفت معتقد است ،هر آن کس که به ندای فطرت خود پاسخ دهد و باه پیاروی
از راهنمایی خرد خود حرکت کند ،در برابر هادایت شاریعت تسالیم مایشاود و باه اااعات از
پروردگار خود گردن می نهد .توفیق الهی ،یار چنین کسی مایشاود و صابر و گشاادگی ساینه
متعلق به اوست و به عنایت الهی و لطف خااو او باه حقیقات و راه درسات دسات ماییاباد.
(معرفت ،بی تا ،ج ،0و)217
َ
َ
َ
َ
ْ
ب
ْب َ َ
ْ
عالمه اباابایی نیز در ذی آیۀ « َو ِإ ْ ِذفت َْ ِدُ ق َب ْم ِن َت َ ْب َعثلا ََل ًتى ِّم ْىا أِ ِلى ِ َو ََل ًتى ِّم ْىا
َّ َ
ِّ َّ
َ
َ
َْ َ
أِ ِل ِإ بي ِا َيدا ِإ ْصا ًَ بي َلَ ِق الل ب َب ْم بن َت ِإ َّ الل َ ك َ َع ِل ًمت ذ ِب ًماا» (نسا  )09/تسالیم را از اساباب
توفیق میداند( .اباابایی ،0107،ج ،1و)019
بنااابر آنچااه گذشاات ،مایتاوان نتیجااه گرفاات ،آیا اللااه معرفاات تساالیم عقلای را ئزماۀ
برخورداری از توفیق میداند؛ ولی عالمه اباابایی مطلق تسلیم را ئزمۀ توفیق دانسته است.

 .9موانع توفیق از دیدگاه دو مفسر
بی توفیقی آن است که خداوند اسباب ااعت را بارای بنادهای فاراهم نساازد یاا اساباب
معصیت را از وی باز ندارد .عام اصلی بی توفیقی معصیت است؛ یعنای اگار انساان از مسایر
فطرت بیرون رود و از هوای نفس پیروی کند ،مستحق عقوبت و قطاع رحمات و سالب توفیاق
الهی می گردد و بدین ترتیب خداوند اسباب توفیق را از وی سلب میکند .این سلب توفیف به
سبب گمراه شدن خود او از مسیر و ثابت قدم گشتن او در این گمراهی اسات؛ ناه ایان کاه از
سوی خدا باشد؛ زیرا خداوند از این کار منزه است (اباابایی ،0107،ج ،02و )90اباق ایان
آیات ،نتیجۀ بیتوفیقی جز حیرت و سرگردانی نیست که انساان را از یاافتن راه راسات محاروم
ب
ََب ب
َمىن ِ َ َي َعت ل » (انعام001/؛ اباابایی ،0107 ،ج ،8و)095
میکند« :ونََِِ َ ط ِ
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به زعم عالمه اباابایی مراد از اضالل و واگذاری انساان باه خاود او عادم توفیاق اسات
(سرشار ،محمدی ،ش ،21و)20؛ اما تثبیت آن ضاللت در فردی که به اختیار خاود ضااللت
را بر هدایت ترجیح داده و آیات خدا را تکذیب کرده ،مستند به خدای تعاالی اسات .خداوناد
کسی را که بخواهد کیفر کند ،ضااللت او را در هماان اولاین باار تحققاش در دل وی اساتوار
میکند و با سلب توفیق و قطع عطیۀ الهی خود ،آن را صفتی پیوسته قرار میدهاد و ایان هماان
"استدراج" و "امال " است که خدا در قرآن کریم آن را به خود نسابت داده اسات( .ابااباایی،
 ،0107ج ،8و)012
یهودیان از جمله گروههایی هستند که با انجام معصیت ،از توفیق الهای محاروم گشاتند.
آنها بر اثر خیانت به خدا و رسول او و فاسد ساختن خاود ،باه لعنات خداوناد گرفتاار آمدناد و
توفیق ایمان از آنان سلب شده است( .اباابایی ،0107،ج ،1و)097
آی الله معرفت معتقد است ،کسانی که برخالف فطرت خود عم کردند و از نور عقا
غاف شدند و نشانههای شر یعت را دور انداختند ،درحقیقت به خودشان ظلم کردند و ساعادت
را جایگزین شقاوت ساختند و نشانههای خدا را به بهای اند فروختند( .معرفات ،0125 ،ج،2
و)008
عالمه اباابایی گمراهی را عام بیتوفیقی نمی شمارد؛ بلکه معصیت و پیروی از هوای
نفس و ثبات در گمراهی را از عوام عدم توفیق میخواند .از نظر ایشاان اگار بنادهای بعاد از
انحراف از مسیر الهی به درگاه خداوند در آید و توبه خالصانه کند ،توبه او پذیرفتاه مایشاود و
دوباره در مسیر الهی قرار می گیرد؛ اما آی الله معرفات عاما اصالی بای توفیاق را انحاراف از
هدایت ها و بی توجهی به آن دانسته است .از دیدگاه ایشان هنگامی کاه فارد از مسایر هادایت
الهی منحرف شود ،بیتوفیقی او را در برمی گیرد و شرط ثبات در آن ملحوذ نیست.
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 .6نتایج
سنتهای الهی قوانین یکنواخت و فراگیری هستند که برحیات موجاودات باه خصاوو
حیات اجتماعی انسانها حاکم هستند .آیات قرآن به برخی از این سنتها اشاره می کند کاه از
آن جمله میتوان سنن هدایت و توفیق را برشمرد.
از منظر آی الله معرفت و عالمه اباابایی هدایت ،برخوردار از مراتب ودرجااتی اسات و
در صورتی بنده به توفیق الهی نای میشود که موفق شود ،مراح قبا از توفیاق را باه ساالمت
ای کند .هدایت فطری اولین درجۀ هدایت است .آیت الله معرفات ایان هادایت را عاالوه بار
موجودات و بر اشیا نیز جاری مایداناد؛ ولای عالماه ابااباایی ایان هادایت را فقاط خااو
موجودات می شمارد.
عالمه اباابایی هدایت تکوینی را هدایت موجودات به سمت اماور تکاوینی آنهاا بارای
رسیدن به سعادت میداند؛ ولی آیات اللاه معرفات بالفعا کاردن هادایت درون موجاودات را
هدایت تکوینی میخواند .در بیان عالمه اباابایی هدایت تشار یعی ،هادایت کالمای و زباانی
است که از ار یق دعوت و به وسیله انبیا و رسوئن صورت میگیرد و آی اللاه معرفات ار یقاۀ
تحقق این هدایت را به دست فرستادگان می داند.
توفیق ،هدایتی ویژه است که برای رسیدن به آن باید موانع را برارف کرد و عوام جلاب
آن را جستجو کارد و بارای رسایدن باه آنهاا تاالش کارد .ایان مواناع از نظار عالماه ابااباایی
معصیت ،ثبات در گمراهی ،پیروی از هوای نفس معرفی شده اسات .آیات اللاه معرفات ظلام
کردن و برخالف عق و هدایتهای پیشین عم کردن را از جمله موانع توفیق میداند.
بعضی عوام جلب توفیق از نظر عالمه اباابایی و آیت الله معرفت ،تالش و جدیت در
راه خدا ،کسب رضایت الهی ،ثبات قدم و اساتقامت در عما  ،دعاا و الاب از درگااه الهای،
تسلیم الهی و اااعت از او است.

 .7منابع
 .0قرآن کر یم
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