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Abstract: 

Accurate knowledge and understanding of the levels of monotheism, including 
monotheism in Lordship, has a profound effect on human behavior and action, 
because everyone acts the way he thinks. In other words, functions are the result 
and reflection of thoughts and opinions. Monotheistic wisdom also causes human 
actions to take on the color of monotheism. God is necessary, while every other 
thing is possible and dependent on Him. In this article the monotheism of creation 
has been discussed by following the religious texts, and by examining the opinions 
of thinkers in this field. Moreover, at a higher level, the planning of the world from 
the Divine essence has been demonstrated. God Almighty is both the Lord and the 
creator of the universe. Belief in monotheism in creation as well as monotheism in 
Lordship produces a deeper relationship between man and the world with God. In 
this image, all creatures are Divine signs and are His manifestations. 
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  و رابطه بين آن دو » توحيد در ربوبيت«و » توحيد در خالقيت«تحليل عقلي ديني 

  )با تاكيد بر ديدگاه انديشمندان معاصر(
 ٢باقر ابراهيمي/   ١اسداهللا مصطفي پور

  چكيده: 

عميقي بر رفتار و عمل شناخت و معرفت دقيق نسبت به مراتب توحيد از جمله توحيد در ربوبيت، تأثير 
كند. به تعبير ديگر عملكردها نتيجه و بازتاب عمل مي انديشداي كه ميانسان دارد، زيرا هركس به گونه

شود كه اعمال انسان صبغه توحيدي به خود ها و عقايد است. خردورزي توحيدي نيز سبب ميانديشه
در اين  ن بالذات و نيازمند و وابسته به او هستند.خدا واجب الوجود بالذّات است و غير خدا همه ممك بگيرد.

توصيفي ضمن تتبع در متون ديني و همچنين بررسي آراء انديشمندان  -ايم با روش تحليلينوشتار كوشيده
تدبير جهان را نيز از ذات الهي بدانيم. خداوند متعال  ،اي باالتردر توحيد خالقيت توقف نكنيم؛ بلكه در مرتبه

مَعيت و همراهي توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيّت، رابطه  م مدّبر جهان هستي است.هم خالق و ه
كند. در اين تصوير همه مخلوقات، آيات الهي و جلوه تري ميان انسان و جهان با خداوند تعريف ميعميق

  فيض او هستند.
  

  ني.توحيد در خالقيت، توحيد در ربوبيت، تدبير، ربوبيّت تكوي واژگان كليدي:
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  مقدمه -١

بحث از توحيد الهي و انواع آن از ديرباز مورد توجه دانشمندان اسالمي مخصوصاً در علم كالم و فلسفه 
پرداخته شده و اين توحيد و نيز اثبات يگانگي خداوند ، به بوده است. هر جا صحبت از اثبات خدا بوده است

عبادت و اطاعت مطرح گشته است. در گذشته و هاي مختلف از جمله خالقيت، ربوبيت، يگانگي در عرصه
اي به رابطه اين دو نوع از توحيد شده است نيز دوران معاصر هر جا به بحث توحيد پرداخته شده غالباً اشاره

و اگر به بحث از توحيد در ربوبيت پرداخته شده، از توحيد در خالقيت به عنوان ريشه اين نوع از توحيد سخن 
توان به كتاب آموزش فلسفه تأليف مرحوم آيت اهللا مصباح و نهاية به عنوان مثال، مي به ميان آمده است.

پيوند و رابطه دو  است،الحكمة مرحوم عالمه طباطبايي اشاره كرد. آنچه در اين نوشتار بيشتر مطمح نظر 
قيت خداوند هاي توحيد يعني توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت است و اينكه ميان خالعرصه از عرصه

متعال و ربوبيت او چه نسبت و ارتباطي برقرار است؟ و تا چه حد اعتقاد به خالقيت خداوند ميتواند در نگاه 
رسد اگر اين پيوند و رابطه به توحيدي انسان در زمينه ربوبيت الهي در عالم هستي موثر باشد؟ به نظر مي

انسان نيز بسيار موثر خواهد بود و او را در سلوك خوبي درك شود و مورد توجه قرار گيرد در زندگي عملي 
هاي مختلف زندگي تنها خداي متعال را مؤثر  اينكه انسان در عرصه ؛نمايدتوحيدي و توحيد عملي ياري مي

بداند و تنها به او اعتماد و تكيه كند. بنابراين پرداختن به توحيد الهي و تأمل در آن گرچه در ابتدا امري 
اما مهمتر از آن ساري و جاري نمودن اين نگاه توحيدي در زندگي عملي است. با  ،رسدمينظري به نظر 

در نظر گرفتن اين مطلب، اهميت پرداختن به توحيد ربوبي و رابطه آن با توحيد در خالقيت بيش از پيش 
  گردد كه اميدواريم در اين نوشتار بتوانيم به بخشي از آن اشاره كنيم.هويدا مي

  ت مطلق خداوند، فقر وجودي مخلوقاتخالقي -٢

خداي متعال در وجود و نيز انجام افعال و اعمال خويش به هيچ موجودي نيازمند نيست و موجودي را 
ياراي آن نيست تا حتي اندك كمكي به او كند. در مقابل، همه موجودات از جمله انسان، در نيازهاي اصلي 

ترين نياز ما به خدا در اعطاء وجود است. مند هستند. اصليو فرعي، مادي و غيرمادي خويش به خدا نياز
آمدن، وجودي نداشته كه به خود اعطا كند. به تعبير فالسفه هيچ موجودي از جهت وجودانسان قبل از به

تواند هم فاعل باشد و هم قابل يعني هم دهنده چيزي باشد و هم گيرنده همان چيز. به گفته واحد نمي
چيز نشايد كه هم فاعل باشد و هم قابل. بيان جناب خواجه در اين زمينه اين است حكماي گذشته يك 

با اتحاد نسبت يعني نسبت به يكي فاعل  .شوندقبول و فعل با يكديگر منافي باشند يعني جمع نمي«كه: 
» باشد و نسبت به همان قابل، چون يك چيز با ديگري به يك نسبت دو عنوان متنافي خواهد داشت



  )با تأكيد بر ديدگاه انديشمندان معاصر(و رابطه بين آن دو » توحيد در ربوبيت«و » توحيد در خلقت«تحليل عقلي ديني ▪ ٧٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

آيه قرآن نيز بيانگر  توانيم به خودمان وجود دهيم.بنابراين ما نمي .)١٣٢: ١٣٦٧جه نصيرالدين طوسي، (خوا
(فاطر/ » يا ايها الناس أنتمُ الفقراء اِلي اهللا و اهللاُ غَنيٌّ حميدٌ«نيازمندي همه جانبه انسان به خداوند است: 

 مطلق نيازبي او كه گونههمان ستوده است. اي مردم شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بي نياز و )١٥
 نيازبي .هستند او به قائم همه مخلوقات است، ذات به قائم او كه گونههمان. اندمطلق فقر هاانسان است،

 موجودات، همه بلكه هاانسان همه. است واحد او و است يكي هستي تمام در بالذات قائم وجود و حقيقي
پس از اثبات خداوند به عنوان علت براي  .هستند مستقل وجود آن به وابسته و نياز و فقر پا به تا سر از

شان نيازمند به او هستند، صفت خالقيت براي پيدايشِ موجودات و در نظر گرفتن اينكه همه آنها در هستي
دست كه براساس اين رابطه وجودي به » خالق«شود. مفهوم او و صفت مخلوقيت براي ممكنات انتزاع مي

باشد و همه موجودات ممكن و نيازمند، بخش و موجد (= ايجاد كننده) ميآيد مساوي با علت هستي مي
  ).٨٣: ١٣٨٩گردند (مصباح يزدي، طرف اضافه آن بوده و متصف به مخلوقيت مي

اي ارتباطشان با او اي است كه اگر لحظهگونهبه فقر وجودي و ارتباط ايجادي ميان خالق و مخلوق 
شوند. از ديدگاه عرفا و فالسفه مسلمان، اعم از مشائيان، اشراقيون و پيروان ع شود، هيچ و پوچ ميقط

بلكه در  ؛باشدبخش، تنها در زمان حدوث و ايجاد اوليه نميحكمت متعاليه، نياز معلول به علت هستي
علول يحتاج اِلي العله الم«بخش نيازمند است. عبارت معروف فالسفه كه تمامي آنات وجود، به علت هستي

 بقاء در هم و حدوث در هم ). ممكن٥٧: ١٣٨٤بر اين امر داللت دارد (گرامي، » بقاءً كما يحتاج اليه حدوثاً
 به. كندمي حفظ را خود امكاني حالت بقاء، حال در هم و حدوث حال در هم ماهيت زيرا ،دارد نياز علت به

 و نياز حالت و است يكي بقاء حال در هم و حدوث حال در هم علت، به نيازش در معلول حال ديگر تعبير
بقاء كائنات بسته به بقاء و  .)١٥٧ ،١ : ج١٣٦٩طباطبايي، ( اوست معلوليت مالزم علت به معلول احتياج

اي نظر لطفش را از كائنات برگيرد همه راهي وادي عدم خواهند شد. به تعبير مشيت اوست. اگر لحظه
» يَسْئَلُهُ مَن في السّموات وَ األَرضِ كلَّ يَومٍ هَوَ في شَانٍ «آفريند. اي ميروز پديدة تازهقرآن، خداوند هر 

كنند و او هر روز در شأن و كاري ها و زمين هستند از او تقاضا ميتمام كساني كه در آسمان: )٢٩(الرحمن/ 
ال و تقاضا دائمي است. همگي ؤس به صورت فعل مضارع دليل بر اين است كه» يَسْئَلُهُ«تعبير به  است.

كنند و اين خواهند و حوائج خود را تمنا ميطلبند، هستي ميبه زبان حال از آن مبدأ فياض، دائماً فيض مي
اقتضاي ذات موجود ممكن است كه نه تنها در حدوث بلكه در بقاء نيز وابسته و متكي به واجب الوجود 

الحمدهللا الّذي ال «فرمايد: ميرالمؤمنين در يكي از سخناش ميا است. آري خلقت او دائم و مستمر است.

حمد و ستايش  »يموت و ال تنقَضي عجائبُه لَأَنَّهُ كلّ يوٍم هو في شأٍن مِن احداِث بديع لم يكن
گيرد؛ چرا كه هر روز در هاي خلقتش پايان نميميرد و شگفتيمخصوص خداوندي است كه هرگز نمي

). بنابراين ١٦٧، ٥٤: ج ١٤٠٣آفريند كه هرگز نبوده است (مجلسي، اي ميه تازهشأن و كاري است و پديد
بايد درك صحيحي از خالقيت خداوند داشت؛ چرا كه خلقت و آفرينش تنها در آغاز نبوده، بلكه هر ساعت 
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به  اي آغاز است و دائماً خداوند دست در كار خلقت و آفرينش جديدي است و دائماً ما وابستهو هر لحظه
  ).١٣٧ -١٤٤، ٢٣: ج ١٣٧١او و مستفيض از فيض ذات او هستيم (مكارم شيرازي، 

آنچه تا بدين جا بيان شد مختصراً در قالب اصطالحات علوم عقلي و فلسفي عبارتست از اينكه: هر 
باشد و اين ماهيت حادث به حدوث ماهيت ممكن كه داراي وجود است، وجودش مسبوق به عدم ذاتي مي

انتزاع گرديده است. پس وجود ماهيت، نموده ت و عدم سابق بر وجودش از علتي كه او را ايجاد ذاتي اس
خواه -باشد. چون مبدأ اول براي حدوث هر موجود ممكن مسبوق به وجود علتش بوده و متأخر از آن مي

نسبت به  عبارت از واجب بالذّات است پس هر ممكن الوجودي -مادي يا مجرّد، خواه عقلي يا غيرعقلي
شود. وجود ناميده مي» ما سوي اهللا«و » عالم امكان«واجب لذاته حدوث ذاتي دارد و مجموع ممكنات 

عالم بر  ؛ بنابراينباشدوراي اجزايش نيست پس حكم مجموع ممكنات همان حكم اجزاء آن مي ءشي
نظر از ماهيات صرف جميع اجزايش، حادث ذاتي بوده يعني وجودش متأخر از واجب لذاته است. حال اگر

كنيم و نظر خود را در وجود از اين جهت كه وجود حقيقت اصيلي است محدود كنيم، وجود را منقسم به 
يابيم: واجب لذاته كه در تحقق و ثبوتش مستقل و قائم به ذات خويش بوده و ممكن الوجود دو گونه مي

باشد و حدوثش حدوث غير خودش ميكه وجودش در غير خودش بوده و وجود رابطي داشته و قائم به 
گونه كه بيان شد حكم مجموع وجودات در عالم امكان، حكم اجزاء وجود امكاني را باشد و همانذاتي مي

  ).٣٤٥، ٢: ج ١٣٦٩دارد. پس مجموع وجودات عالم امكان، حادث به حدوث وجود امكاني است (طباطبايي، 
د. قرآن كريم نيز در موارد متعددي داللت بر اين دارد آنچه بيان شد بررسي عقلي توحيد در خالقيت بو

» قلِ اهللاُ خالُِق كُلِّ شَيءٍ وَ هُوَ الْواحِدَ القَهّار« كه تنها خداوند خالق است و خالق ديگري وجود ندارد:
  بگو: خدا خالق همه چيز است اوست يكتا و پيروز.  )١٦(رعد/ 
خداوند آفريدگار همه چيز است و ؛ )٦٢؛ (زمر/ »كُلِّ شَيءٍ وَكيلٌ اُهللا خالِقَ كلِّ شَيءٍ وَ هُوَ عَلَي «

  حافظ و ناظر بر همه اشيا است.
؛ )١٠١(انعام/  »اَنّي يَكوُن لَهُ وَلَدٌ َو لَْم تكُْن لَُه صاحِبٌَه و خَلَقَ كلَّ شَيٍء َو هَُو بِكُلِّ شيٍء عليمٌ «

نداشته و همه چيز را آفريده و بر هر چيز  چگونه ممكن است فرزندي داشته باشد؟ حال آن كه همسري
  داناست.

كه در عالم، آفريدگار و خالقي  بدين معنا ؛دهندمي گواهي خالقيت در توحيد بر عقل و قرآن بنابراين،
جز خدا وجود ندارد. هر موجودي كه هستي دارد مخلوق و آفريده خداست. خدا به عنوان فاعل الهي، 

  بخشد.ورد و به آن هستي ميآمخلوق و معلول را پديد مي

  عدم تنافي ميان توحيد در خالقيت و وجود نظام عليت در هستي -٣

اعتقاد به توحيد در خالقيت به معناي نفي ساير علل و نظام عليت در هستي نيست، بلكه وجود ساير 
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كرده خداوند  علل و نظام عليت در اشياء از مظاهر اراده خداست. آنكه به خورشيد و ماه درخشندگي عنايت
از نظر  ).١٤٥: ١٣٨٨گيرد (سبحاني و محمدرضايي، ها ميها را از آناست و هرگاه بخواهد اين ويژگي

قرآن نيز نظام عالم امكاني، نظام سبب و مسببي است. خداوند در موارد متعددي آثاري را به امور خارجي و 
ها و ... اينكه قرآن آثار اين اشياء را به مين، كوهدهد؛ آسمان، سيارات، زاشياء موجود در عالم ماده نسبت مي

دهد حاكي از اين است كه مقصود از حصر خالقيت در خداوند، خالقيت استقاللي و ذاتي خود آنها نسبت مي
است. بنابراين خالقيت غير استقاللي و مأذون (اذن داده شده) از جانب خداوند منافاتي با توحيد در خالقيت 

ز سببيّت امكاني (اعم از سببيّت طبيعي و غير آن) سببيّتِ در عرض سببيّت الهي نيست، بلكه ندارد. مراد ا
مقصود اين است كه در جهان هستي نظام ثابت و پايداري هست كه آثار طبيعي و افعال بشري مطابق آن 

همان طور كه براي هر اثر و فعلي مبدأ فاعلي  ؛جريان دارد و براي هر چيزي اثر تكويني خاصي است
 :شودخاص وجود دارد. با اين بيان ناسازگاري ابتدايي و ظاهري بين دو دسته از آيات قرآني برطرف مي

آياتي كه بر حصر خالقيت در خداوند داللت دارد و آياتي كه بر صحت قانون عليّت و معلوليت و استناد آثار 
شاهد بر صحّت اين نحوه جمع كردن بين آيات، آيات ديگري است كه  لت دارد.ها دالبه مبادي قريب آن

دهد و هم به خداوند سبحان، و بعضي افعال را هم به بعضي آثار را هم به اسباب طبيعي آنها نسبت مي
دهد و هم به مشيّت الهي. برخي از اين آيات چنين انسان يا ساير موجوداتِ داراي علم و آگاهي نسبت مي

  است:
اهللاُ الّذي يُرْسُِل الرّياَح فَتُثيرُ «فرمايد: دهد و ميقرآن حركت ابرها را هم به بادها نسبت مي -١

فرستد تا ابرهايي را به حركت درآورند و هم به )؛ خداوند همان كسي كه بادها را مي٤٨(روم/  »سحاباً 
(نور/  »زْجِي سحاباً ثُمَّ يُؤَلَّفُ بَيْنَُه ثمَّ يَجْعَلَهُ رُكاماً اَلَمْ تَرَ اَّن اَهللا يَ«فرمايد: دهد و ميخداوند نسبت مي

دهد، و بعد آن را متراكم ها پيوند ميراند، سپس ميان آنآيا نديدي كه خداوند ابرهايي را به راحتي مي؛ )٤٣
  سازد؟!مي

 )٢٦١(بقره/  » سَنابِلَ اَنْبَتَت سبعَ «فرمايد: دهد و ميدر يك جا روياندن را به دانه گياه نسبت مي -٢
وَ اَنزَلَ لَكُمْ مَِن السَّماءِ ماءً فاَنْبَتْنا بِهِ حدائِقَ ذاتَ «فرمايد: كند و ميو در جائي ديگر به خدا منتسب مي

  هاي زيبا و سرورانگيز رويانديم.): براي شما از آسمان آبي فرستاد كه با آن باغ٦٠(نمل/  »بَهْجَةٍ

  بيّتمعناي توحيد در ربو -٤

اداره جهان هستي مانند ايجاد و احداث آن (توحيد در خالقيت) فعل خداي يكتاست. در اينجا به تبيين 
 به »رب« ريشه از پردازيم. ربوبيتو توضيح توحيد در ربوبيت و رابطه اين دو مرتبه از مراتب توحيد مي

 تربيت ،)٩٥ ،١: ج ١٣٧٢ طبرسي، ؛٣٩٩ ،١: ج ١٤١٤ منظور،؛ ابن٢٥٦ ،٨: ج ١٤٠٩ مالك (فراهيدي، معناي
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 تدبير ،)مولي( سيد ،)٣٨٢ و٣٨١، ٢: ج١٤٠٤ فارس،ابن(كننده  اصالح ،)٣٣٦: ١٤١٢ اصفهاني، راغب(كننده 
 ؛٩٥ و ٩٤ ،١: ج ١٣٧٢ طبرسي، ؛٣٢ ، ١تا: ج طوسي، بي است (شيخ آمده دهنده نعمت و قَيِّم كننده،

 به اضافه بدون( مطلق صورت به ربوبيت صفت و »رب« واژه كه شده گفته ).٣٩٩ ،١: ج ١٤١٤ منظور،ابن
 راغب ؛٢٥٦ ،٨: ج ١٤٠٩ فراهيدي، ؛٩٥ ،١: ج ١٣٧٢ طبرسي،(رود مي كار به خداوند براي تنها) چيزي

 دربر را مخلوقات همه مالكيت مطلق، صورت به واژه و صفت اين كارگيريبه زيرا ؛)٣٣٦: ١٤١٢ اصفهاني،
 براي تواندمي چيزي، به اضافه صورت در رب واژه اساس، اين بر .)٤٧٢ ،٢تا: ج طوسي، بي شيخ(دارد 

 فراهيدي،( )خانه مالك( الدار رب و) شتر مالك( االبل رب مانند شود؛ استفاده هم) خدا جز يعني( ديگران
  ).٣٩٩ ،١: ج ١٤١٤منظور، ابن ؛٣٣٦: ١٤١٢ اصفهاني، راغب ؛٢٥٦ ،٨: ج ١٤٠٩
 پروراندمي را آن يكمال إعطائي با و كندمي تدبير را چيزي كه گرددمي اطالق كسي به رب اصطالح، در

به معني » رب«بنابراين واژه  ؛)١٧٩، ٢، ج ١٣٦٧ اثير، ابن( بردمي پيش هدف بسوي گام به گام آن را و
ازماندهي ، تنظيم و س»تدبير«متصرّف و مدبّر و كسي است كه امر تربيت چيزي را بر عهده گيرد و حقيقت 

اشياء است به طوري كه به سبب اين تدبير، غايت مورد نظر از اشياء حاصل شود. بنابراين حقيقت تدبير 
- اي بيافريند كه معلولها و مسببالهي چيزي نيست جز آفرينش عالم و اين كه اسباب و علل را به گونه

دهد تا هر بعضي ديگر قرار ميثر در ؤهايشان در پي آنها تحقق يابد. پس بعضي از اجزاء هستي را م
 اصطالح در ربوبيت و رب معناي ديگر تعبير موجودي به كمال مناسب و هدف مورد نظرش برسد. به

 كمال درجه به آنها از يك هر تا زندگي مراحل طي در مخلوقات تدبير و تربيت از است عبارت اسالمي
 در چيز آن تا است چيزي در پيدرپي هايحالت ايجاد ربوبيت، طوسي، شيخ باور برسند. به خود وجودي
طوسي،  شيخ(هست  نيز مخلوقات رب است، عالَم خالق كه آنجا از خداوند و برسد كمال حد به تربيت

 شئون همه در مخلوقات كه است معنا بدين الهي مطلقه . به عبارت ديگر ربوبيت)٤٧٢و ٤٧١ ،٢ج  تا:بي
 وسيلهبه را خوارانروزي و كندمي اداره را آفريدگان كه اوست و هستند آفريننده به وابسته وجودي

 و عقل مانند دروني وسايل با را) انسان( شعور داراي موجودات و دهدمي روزي آفريند،مي كه هاييروزي
 تعيين مكلفان براي تكاليفي و احكام و كندمي هدايت آسماني كتب و پيامبران مانند بيروني وسايل با

 شده گفته امور تدبير و ربوبيت براي فراواني مصاديقرو، اين. از)٨٤و ٨٣: ١٣٨٤ يزدي، مصباح( كندمي
  كردن (همان). نهي و امر نيز و دادن، روزي نگهداري، و حفظ ميراندن، و دادن حياتمانند  ،است

 .)٣٧٤ ،٣: ج ١٣٨٦ شيرازي، مكارم(است  آمده بار نهصد رب واژه ولي نشده، ذكر قرآن در ربوبيت واژه
 ١٦٤ آيه حمد، سوره سوم تا اول آيه: از عبارتند دارند، داللت خدا به ربوبيت اختصاص بر كه آياتي جمله از

 آيه و يونس، سوره ٣١آيه  صافات، سوره ١٢٦ آيه مؤمنون، سوره ١١٦ آيه رعد، سوره ١٦ آيه انعام، سوره
 خداى تنها اينكه به اعتقاد يعنى ربوبيت، در توحيدبا توجه به آنچه گذشت،  .فصلت سوره دوازدهم تا نهم

 كل و مخلوقات شئون تمام در اى،اجازه و اذن گونههيچ به نياز بدون و استقالالً تواندمى كه است متعال
اعتقاد به اينكه تدبير عالم و به عبارت ديگر عبارتست از  كند اداره و تدبير را هاآن كرده، تصرف جهان
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خداوند است و اسباب و علل طبيعي همگي سربازان و كارگزاران خداوند هستند كه به  ممكنات به دست
كند كه در اين عالم موجوداتي هستند كه به اذن الهي به كنند. قرآن تصريح ميامر و مشيت او عمل مي

در مقابل توحيد  كه-بنابراين شرك در ربوبيت ؛ )٥(نازعات/ » فالمدبّراتِ اَمراً «پردازند تدبير امور عالم مي
عبارت است از اين تصور كه موجودات، مخلوق خداوند هستند، اما تدبير جهان و سرنوشت  -در ربوبيت است

 در هم خداوند غير ربوبيت به انسان در حيات تكويني و تشريعي او به آنها واگذار شده است. پس اعتقاد
 عالم در متصرف ،...  و جن ملك، كه است متصور گونه اين تكوين در. تشريع در هم و دارد تصور تكوين
 صراحت قرآن .است واگذار كرده انسان به را تقنين و تشريع زمام اينكه به اعتقاد تشريع لهئمس در و است
معتقد بودند كه آنها  اينكه معناي به نه دانستندمي خود رب را رهبان و احبار ها،نصراني و هايهودي كه دارد
 كه دانستندمي رب تقنين و تشريع يمحدوده دراحبار و رهبان را  فقط كنند، بلكه تصرف عالم درتوانند مي

 مِنْ أَرْباباً رُهْبانَهُمْ وَ أَحْبارَهُمْ  اتَّخَذُوا«) ٦٢ :١٤١٢سبحاني، ( بود آنها نظر به منوط اشياء حرمت و حليت

 »يُشْرِكُون عَمَّا سُبْحانَهُ هُوَ إِالَّ إِلهَ  ال واحِداً ِإلهاً  لِيَعْبُدُوا إِالَّ  أُمِرُوا ما وَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  الْمَسِيحَ  وَ اللَّهِ  دُونِ
 آنكه حال و دانستند خود پروردگاران را مريم پسر مسيح و را خود رهبانان و احبار خدا به جاى ؛)٣١توبه/ (

 او شريك كه آنچه از او و نيست، معبودى او جز كه بپرستند يكتا معبودى اينكه به مگر نداشتند دستور
 الهي ربوبيت بودن فطري از حاكي را) ١٧٢اعراف/ ( ميثاق آيه برخي از انديشمندان، .است منزه پندارندمى

 ربوبيت بودن فطري به نيز روايات از برخي . در)١١٠: ١٣٨٩ يزدي، مصباح(اند  دانسته ربوبيت در توحيد و
قَالَ: قُلُْت لِأَبِي جَعْفٍَر (ع) أَصْلَحََك اللَّهُ قَوْلُ اللَِّه عَزَّ َو جَلَّ ِفي عَنْ زُرَارََة « است: شده اشاره الهي

» نَّهُ رَبُّهُمفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمِيثَاقِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ أَ  -كِتَابِهِ 

فِطْرَتَ  -عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلُْت أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «؛ )٣٣٠: ١٣٩٨صدوق،  (شيخ

  .)٢٤١، ١: ج  ١٣٧١(برقى،  »اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّهُ رَبُّهُم

  اهميت توحيد ربوبي و جايگاه -٥

 خدا به نيازمند پيدايششان و وجود اصل در تنها نه مخلوقات كه است آن ربوبي توحيد به اعتقاد نتيجه
 هر به او و ندارند استقاللي گونه هيچ و است متعال خداي به وابسته آنها وجودي شئون همه بلكه هستند
 صورت به را رابطه اين كه هنگامي. كندمي تدبير را امورشان و كندمي تصرّف آنها در بخواهد كه نحوي

 فراواني دارد؛ مصاديق و است امور تدبير آن الزمه كه شودمي انتزاع ربوبيَّت مفهوم بگيريم نظر در كلي
 راهنمايي رساندن، كمال و رشد به دادن، روزي ميراندن، بخشيدن، حيات كردن، نگهداري و حفظ مانند

  ...  و دادن قرار نهي و امر مورد، كردن
 خداوند، براي ربوبيت صفت معناي توحيد در بوبيت آشكار شد بايد توجه داشت كه اختصاص حال كه
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 اساس، اين بر و شده شمرده كفر موجب آن انكار و آسماني اديان هايآموزه ضروريات از دين، اصول از
 :١٣٨٥ اسالمى، فقه المعارفدائرة مؤسسه( شودمي تلقي شرك نيز صفت اين در كسي دادن قرار شريك

  .)٥٦ ،٤ج 
 و است! شده خرافاتى چه گرفتار هاواسطه در شدن گم خاطر به بشريت كه دهدمى نشان اديان تاريخ

 خدايان و ارباب تعدّد اين و است! دانسته خود سرنوشت اختياردار و معبود را خود از ترپست موجوداتى بسا چه
 رفتند كنار هاواسطه اين كه هنگامى آورده است؛ امّا ارمغان به او فراواني براى بدبختى و پراكندگى و تفرقه

 به ،بدانيم به او نيازمند را چيز همه گويدمى عقلى براهين و داليل كه همانطور و بدانيم او را مطلق رب و
 همانگونه - »رَبّ « صفت كه است رو همين از .رسيممى يگانگى و وحدت و عظمت و نور از اىسرچشمه

 تأكيد مورد حد اين تا الهى اوصاف از يكهيچ و شده تكرار قرآن آيات در بار نهصد از بيش -گذشت كه
 .كرد مطالعه ربوبى توحيد همين در چيز هر از قبل بايد را اسالم توحيد خلوص واقع در. است نگرفته قرار

 مشركان، و ستمگران با) ع(پيامبران درگيري محور آسماني، اديان تاريخ گواهي از همين روست كه به
 كار به خدا براي كه ديگري هاينام و( اللّه آنكه با اقوام و مردم بيشتر كه چرا است؛ بوده خداوند ربوبيت

 اندداشته اختالف خدا به ربوبيت اختصاص در اما اند،دانستهمي موجودات همه خالق را) است شدهمي برده
 اين بر .)٣٧٤ ،٣: ج ١٣٨٦شيرازي، مكارم ؛٦٧ و ٦٥-٦٣: ١٣٨٤سبحاني،  ؛٣٠١ ،١: ج ١٣٧٨ عسكري،(

 زمين آفرينش ادعاي هرگز اما ناميد،مي برتر پروردگار را خود گرچه موسي حضرت معاصر فرعون اساس،
) ع(ابراهيم عصر در كنعان بن نمرود همچنين). ٣٠٢ ،١: ج ١٣٧٨ عسكري،( نداشت را موجودات و آسمان و

 ربوبيت ادعاي زمين روي در كشيگردن با كه بود كسي نخستين او كه شده گفته و داشت ربوبيت ادعاي
 فهميده كريم قرآن آيات از همچنين). ٢٠ ،٧ج  :١٤٢٠رازي، فخر ؛٣١٦ ،٢ج  تا:طوسي، بي شيخ( كرد
 شرك بلكه نبوده، آنها مسلم نزد تدبير در توحيد اما .نبودند خالقيت در توحيد منكر پرستان،بت كه شودمي
 /لقمان( »اهللاُ لَيقولُنَّ  الْأَرْضَ  و السَّماواتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ لَئن وَ « است: بوده رايج آنها ميان در تدبير در
  .»اهللا« گويند:مي مسلماً است؟ آفريده را زمين و هاآسمان كسي چه: كني سوال آنان از گاه هر و )٢٥

 تدبير امر در پرستيدند،مي را ستارگان و كواكب) ع( ابراهيم حضرت توحيد، قهرمان عصر در كه افرادي
 عالم تدبير و كنندمي تصرّف مادي عالم نظام در آسماني اجرامكه  بودند معتقد زيرا بودند؛ مشرك عالم
 به. عالم خالق نه هستند عالم اين مدبّر و ربّ آنها پس. است شده تفويض آنها به هاانسان امور و ماده

 افول طريق از ستارگان و كواكب ربوبيت ابطال به هاآن عقيده ردّ براي) ع( ابراهيم كه است سبب همين
  ).٧٨ -٧٦ /انعام. (پردازدمي آنها غروب و

 دو بين فرق زيرا »خالق« كلمه نه بردمي كار به را »رب« كلمه مشركين، با احتجاج در) ع( ابراهيم 
 بر بلكه نبودند، خالقيت در توحيد منكر مشركين. همچنين است آشكار) ربوبيت و خالقيت در توحيد( توحيد
 كاري آن با خلقت از بعد ولي ،است آفريده خداوند را جهان آنها گمان در .داشتند اصرار ربوبيّت در شرك
 خداوند مطلق ربوبيت قرآن گرچه تصريح طبق آنان. نيست گوپاسخ و مسئول آن مقابل در انسان و ندارد
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  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

- نمي را...  و االرض رب االنسان، رب: مانند جزئي ربوبيت ولي پذيرفتند،مي جهان مجموع به نسبت را
 يابيدست براي و ساختندمي هاييمجسمه و مظاهر آنها براي و دادندمي نسبت هابت به را آن و پذيرفتند

 به نسبت الهي مطلق ربوبيت و خالقيت پذيريش بنابراين. كردندمي پرستش را آنها مظاهر شان،شفاعت به
 از بايد و است مسئول خود رب مقابل در را انسان كه جزئي ربوبيت پذيريش اما است، آسان هستي جهان

  .است مشكل كند اطاعت او
 خالقيت نه بود، الهي ربوبيت در) ص(پيامبر با مشركان اختالف نيز) ص(اسالم پيامبر عصر در

در ربوبيت اين نكته نيز در خور توجه است كه برخي گستره ). در اهميت توحيد ٦٤و ٦٣:  ١٣٨٤سبحاني،(
 و شئون از را طاعت در توحيد حاكميت و در توحيد اين قسم از توحيد را آنچنان گسترده دانسته اند كه

  .)٨١-٧٣ ،٢: ج ١٤١٢ اند (سبحاني،شمرده ربوبيت در توحيد مصاديق

  ربوبيت شئون -٦

  :كرد تقسيم كلي دسته دو به توانمي را ربوبيَّت مختلف شئون
 كلمه يك در و آنان هاينيازمندي تأمين و موجودات همه امور اداره شامل كه تكويني ربوبيت

 كه جهان، اين نظام كه است آن تكويني ربوبيت در توحيد از مراد بنابراين. شودمي »جهان كارگرداني«
 اداره پروردگار يك حكيمانة تدبير تحت شود،مي آينده و حال و گذشته شماربي هايپديده مجموعة شامل

 اختصاص كه تشريعي ربوبيت ).١٠٩١ ،٤ج  :١٣٦٩؛ طباطبايي، ٣٨٩ ،٢: ج ١٣٩٢يزدي، مصباح( شودمي
 و آسماني كتب كردن نازل و انبياء فرستادن قبيل از مسائلي شامل و دارد مختار و شعورذي موجودات به

 كه است آن تشريعي ربوبيت در توحيد از مراد .گرددمي قوانين و احكام جعل و تكاليف و وظايف تعيين
 برخي به مكلف را بندگان كه دارد را اختيار اين او تنها و دارد را مردم براي گذاريقانون حق خداوند فقط

  .كند امور از
شود مي شامل نيز را آخرت بلكه نيست؛ دنيا عالَم به مختص الهي ربوبيت كه شده همچنين گفته

 در اذن گناهكاران، بخشش و عفو چون مسائلي .)٨٦ تا:گلپايگاني، بي رباني ؛٤٢٩: ١٣٩٥ آملي، (جوادي
  .است شده برشمرده آخرت جهان در خدا ربوبيت مظاهر از آن قبول و شفاعت

  ربوبيت در توحيد دالئل -٧

 ربوبيت ذكر شده است. درهاي متكلمان و فيلسوفان اسالمي داليل متعددي بر توحيد در در نوشته
 كندمي اثبات بالمالزمه را صفات همة كه ايشده به گونه مطرح واجب ذاتي توحيد فقط هااستدالل برخي

دانند (مالصدرا، مي افعالي توحيد لوازم از هم را ربوبيت در توحيد و اندپرداخته افعالي توحيد به براهين برخي و
در  ).١٢٩ و ٤٧ ،٣ج  :١٣٧٥؛ ابن سينا، ٣٩٢ – ٣٩٧ ،١ج  :١٣٧٥؛ سهروردي، ٢١٦و ٢١٩ ،٢ج  :١٩٨١

  پردازيم.اينجا به طور مختصر به برخي از براهين مطرح شده در اين زمينه مي
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  آفرينش از عالم تدبير انفكاك عدم -٧-١

 توحيد لوازم از را ربوبيت در توحيد كه اندگونهاين عمدتاً است، شده اقامه ربوبيت در توحيد بر كه داليلي
 است، شده اقامه تشريعي و تكويني ربوبيت در توحيد بر كه هايياز استدالليكي  .دانندمي خالقيت در

  عبارتست از: 
 و شئون همة با را خودش وجود معلولي هر يعني باشد؛مي خودش علت به وابسته معلولي هر وجود. ١

 بخش هستي علت به وابستگي و فقر عين عبارتي، به و كندمي دريافت بخشهستي علت از متعلقاتش
  .باشدمي خود

 و هاعلت همة اما است، برخوردار استقالل نوعي از خودش معلول به نسبت علتي هر هرچند. ٢
 كهصورتيبه هستند؛ نياز و وابستگي و فقر عين خود، علت به نسبت) ممكن الوجودها همة بلكه( هامعلول
  .ندارند خود از استقاللي گونههيچ

  .خداست به منحصر استقاللي و حقيقي خالقيت اينكه نتيجه. ٣
 تكويني از اعم( موجود يك امور اداره و تدبير و پرورش و ناپذيرندانفكاك يكديگر از ربوبيت و خالقيت. ٤

. نيست جدا باشدمي نيازمند آنها به وجود ادامة براي كه چيزهايي آفرينش و آفرينش اصل از) تشريعي و
 در خوراكي مواد آفريدن و او براي گوارش دستگاه آفريدن از جداي چيزي انسان، به دادن روزي مثالً

 با مخلوقات روابط از...) و خالقيت ربوبيت،( مفاهيم گونهاين عبارتي به و نيست او براي زندگي محيط
 و قوانين همان نيز تشريعي ربوبيت. ندارند آنها آفرينش از منحاز مصداقي و شوندمي انتزاع خالقشان
  .شوندمي انتزاع عبد و خالق بين رابطه از كه هستند تشريعاتي

 (مصباح شودمي اثبات نيز تشريعي و تكويني ربوبيت در توحيد خالقيت، در توحيد اثبات با نتيجهدر. ٥
  .)٣٨٩، ٢ج  :١٣٩٢يزدي،

 يالزمه ربوبيتعبارتست از:  ديگر تقرير به ربوبيت در توحيد با خالقيت در توحيد همراهي و تالزم
 پس است، الزم الزم، الزم آنجائيكه از. است خالقيت يالزمه نيز حقيقي مالكيت. است حقيقي مالكيت

 حقيقي مالك كه است صورتي در چيزي در مستقل تصرف آنكه توضيح .است خالقيت يربوبيت الزمه
 است، تكميل و تنسيق تنظيم، همان، تصرف چون. است خالقيت بر فرع مالكيت حقيقي،. باشد شيء آن
 دهد شيء انجام يك بر را تصرفات اين تواندمي كسي زيرا ؛است خالقيت و مالكيت بر فرع تصرفات اين
 آن خالق كه است اين به شيء منوط به نسبت تام آگاهي. باشد داشته آن خصوصيات تمام از آگاهي كه

  .باشدمي خداوند فقط نيز حقيقي رب است، خداوند فقط خالق، كه آنجائي از. شيء باشد
 به بايد هرچيز دهندهدر اينجا بر علم خداوند نيز تأكيد شده است. اين تأكيد از آن روست كه پرورش

 الزم هايپيوند ايجاد توان و بشناسد را است مرتبط آن شيء با اين آنچه. باشد آگاه آن دروني اسرار همه
 ارتباط و هر شيء مطلوب شي، خالق تنها زيرا ؛است متالزم خالقيت با آگاهي چنين و باشد داشته نيز را

 پرورش و تدبير: فرمايدمي كريم قرآن جهت اين از. داندمي موجودات سائر با را آن ناسازگاري يا هماهنگي
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  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

: گفت«؛ )٥٠(طه/  »هَدى ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍ شَيْ كُلَّ أَعْطى الَّذي رَبُّنَا قالَ« :است آفريدگار صفت فقط جهان
». است كرده هدايتش سپس داشته، ارزانى او به را چيزى هر آفرينش كه است كسى همان ما پروردگار

 شانهاينيازمندي و يكديگر به پيوندشان چگونگي و موجودات حقيقت به بايد مدبر و مدير بنابراين رب،
 ستارگان، ها،بت(چيز هيچخدا  جز .نيست ممكن پرورش و ريزيبرنامه آگاهي، و علم بدونزيرا . باشد آگاه

 آن آيا«؛ )١٤(الملك/  »الْخَبير اللَّطيفُ هُوَ وَ  خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ  أَال« .نيست علمي چنين واجد...)  و فرشتگان
 بر خالقيت به تحليل دو با ربوبيت بنابراين، .»است آگاه و بينباريك او آنكه حال داند؟نمى آفريده كه
  .)٣٥٣، ١ج  :١٣٧٨آملي،  است (جوادي، ربوبيت در توحيد اثبات سند تقرير دو اين با خلقت آيات و گرددمي

 و خانواده يك امور تدبير به را عالم تدبير كه شودمي ناشي آنجا از مشركان خطاي در اساسي نكته
 تدبير؛ زيرا دارند اختالف بسيار دو اين كه حالي در ،اندپنداشته نوع يك را دو اين و اندكرده قياس سسهؤم

 دليل به هستي نظام از جزء هر آنكه مطلب توضيح. است خلقت و آفرينش تداوم همان حقيقت در هستي
 فقر اين نيز بقاء در بلكه نيست او آفرينش ابتداي به منحصر او فقرِ  ولي است ذاتي وجود فاقد امكاني، فقر

 برخي از آنچه .)٧١: ١٣٧٢ سبحاني،( نيستجدا  عالم ايجاد و خلق از عالم تدبير بنابراين اوست، همراه
 برخي از كه سخني نيز و ندارد خدا به نيازي خودش بقاء براي عالم كه شده نقل سنت اهل متكلمين
 ديگر و شده كوك هميشه براي بار يك كه است ساعتي مانند طبيعت جهان كه شده نقل غربي فالسفه

 به نيازمند اطوارش و شئون همه در همواره جهان. است حقيقت از دور ندارد، خدا به نياز فعاليتش ادامه
 نازي اگر« :ماند نخواهد باقي چيزهيچ ،كند خودداري هستي افاضه از ايلحظه اگر و است متعال خداي

  )٦٩: ١٣٨٩ مصباح،( »هاقالب ريزد فرو هم از كند
 خالق اگر. نيست جدا آن آفرينش از خلقت جهان تدبير و كارگرداني انسان، و جهان مورد در بنابراين

 و خالقيت ميان روشني پيوند دليل، همين به. نيست بيش يكي نيز آنها مدبر است، يكي جهان و انسان
 دارد. به دليل همين پيوند و تالزم ميان توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت است كه وجود جهان تدبير
 كه مشركان. گيردمي اقرار مشركان از سبحان خداي خالقيت دربارة ربوبيت، رد توحيد اثبات براي قرآن

 مسئول او برابر در و كنيم عبادت او را تا دهدنمي چيزي ما به خداوند گفتندمي بودند منكر را جزئي ربوبيت
 و دانستندمي مسئول ،پنداشتندمي خود جزئي ارباب را آنها كه ها،بت مقابل در خود را تنها از اين رو .باشيم

  .پرستيدندمي را آنها

  آن تدبير و پيوستگي و عالم نظام انسجام -٧-٢

 هدايت آن اجزاي بين وثيق ارتباط و واحد نظام وجود به را ما ،هستي عظيم كتاب از صفحه هر مطالعه
 عالم همه كه است پذيرامكان صورتي در عالم نظام سازواري و انسجام و وحدت كه است واضح. كندمي
 انسجام و تدبير و پيوستگي از اثري بود، مدير دو اراده تحت هستي اگر و باشد واحدي مدبّر و حاكم نظر زير

 خصوصيات، و صفات يا و ذات در آنها اختالف دليل به ناظم، و مدبّر تعدّد زيرا ؛نداشت وجود عالم اجزاي
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. دارد منافات عالم اجزاي سازواري و انسجام با اختالف، اين و است اراده و تدبير در اختالف مستلزم قهراً
 استدالل اين عين. است آن مدبّر و تدبير وحدت گرنشان نظام آفرينش انسجام و هماهنگي و وحدت پس

 رأينا فلما«: فرمايدمي كافر يمرد پاسخ در )ع( صادق امام. است موجود) ع( بيتاهل امامان احاديث در
 ائتالف و التدبير و مراأل صحة دل القمر و الشمس و النهار و اليل اختالف و جارياً والفلك منتظماً الخلق

 عالم مدبر كه دارد اين بر داللت عالم تدبير و امور سازگاري و الفت و صحت«: »واحد المدبر أن علي مراأل
 و رمُدبّ  وحدت و نظم بين حديث، اين مفاد طبق ).١حديث  ،٣٦ : باب١٣٩٨ صدوق،شيخ ( »است يكي

كه همچنين هنگامي .كندمي ربوبيت در توحيد بر داللت كه است؛ مُدبر مالزمه تعدد و اختالل بين همچنين
 دليل به«: فرمايدمي است؟ امام واحد خداوند دليل چه به كه كندمي الؤس صادق امام از حكم بن هشام

 »لَفَسَدتا اهللا اِال آلِهَةٌ  فيهما كانَ  لَو«: فرمايدمي عزّوجلّ خداي چنانچه آفرينش بودن تام و تدبير پيوستگي
 مدار در( ستارگان ،است منظم و موزون آفرينش كنيممي مشاهده ): وقتي٢(همان، حديث  )٢٢ /انبياء(

 پيروي پايدار قوانين و ثابت برنامه از(و آمدند  رفت در ماه و خورشيد روز، وشب است حركت در) خود خاص
  .است يكي آنها مدبر كه دهدمي نشان امور يكپارچگي و تدبير درستي و استواري ،)كندمي

 همانگونه كه اشاره شد مفاد اين سخن همان چيزي است كه در آيه قرآن نيز به آن تصريح شده است:
 آسمان و زمين در اگر« ؛»يَصِفُون عَمَّا الْعَرْشِ  رَبِّ اللَّهِ  فَسُبْحانَ  لَفَسَدَتا اللَّهُ  إِالَّ  آلِهَةٌ  فيهِما كانَ  لَوْ«

 منزه گويندمى وصفش به چه هر از عرش، پروردگار اللَّه، پس. شدندمى تباه دو هر بود،مى اللَّه جز خدايانى
 ؛دادمي دست از را خود انتظام هرآيينه باشد، داشته رب يك از بيش هستي جهان اگر آيه اين طبق .»است
 جهان در مستقل رب دو در واقع فرض .دارد رب يك جهان بنابراين ،است مندنظام و منسجم عالم لكن

 آن در يديگر دخالت بدون كدام هر كه باشد داشته يكديگر از مستقل دو نظام كه است اين مستلزم
 ياراده و تمشيّ  طبق ها،رب از كدام هر و باشد حاكم عالم در نظام چند بايد صورت اين در .كند تصرف

 از حاكي عالم انسجام پس. داشت نخواهد پي در را عالم تباهي و فساد جز اين كند كه اداره را عالم خود
در كتابهاي خود اين آيه شريفه را  هم فالسفه .است واحد مُدبر ياداره و تدبير تحت عالم كه است آن

 عالمه ) و٩٩ ، ٦: ج ١٩٨١در اسفار ( مالصدرا مثالً دارند؛ استدالل آن از مختلفي آورده و تقريرهاي
 اثبات را ربوبيت در توحيد عالم، وحدت اثبات با )١١٨٩ – ١١٩٢ ، ٤: ج ١٣٦٩الحكمة ( در نهاية طباطبايي

 عالم تدبير در خداوند كه اندرسيده نتيجه اين به عالم بر حاكم نظم وحدت اثبات باديگر  برخي و اندكرده
مصباح ( كندمي ربوبيت در توحيد بر داللت فوق آية كه باورند اين بر فالسفه همة اما ؛همتاستبي و يكتا

  ).٣٨٨ – ٣٨٩ ،٢: ج ١٣٩٢يزدي، 

  اثبات توحيد در ربوبيت تشريعي -٧-٣

توان به آن تمسك گذشته از دو استدالل مذكور كه به طور عام در جهت اثبات توحيد در ربوبيت مي
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 اين از كه افزود فوق براهين به نيز ديگري سادة استدالل توانمي تشريعي ربوبيت در توحيد بحث كرد، در
  :است قرار

 شناسانسان. الف :باشد داشته ويژگي دو بايد انسان گذارِ قانون و است گذاريقانون معناي به تشريع. ١
 نوع هر از. ب .باشد آگاه دقيق طوربه انسان رواني و جسمي اسرار و رموز همة به كه ايگونهبه باشد؛

 حزبي اي،قبيله گروهي، شخصي، منافع تأثير تحت است ممكن گذارقانون چون باشد؛ پيراسته سودجويي
  .نمايد وضع قانون... و

  .ندارد را فوق هايويژگي خدا از غير كسهيچ. ٢
  ).٢١٢: ١٣٧٧(جوادي آملي،  دارد خدا به اختصاص انسان، براي گذاريقانون اينكه نتيجه. ٣

 كه آنجا ؛است آمده هم قرآن در دارد، خدا به اختصاص انسان براي گذاريقانون كه حقيقت اين
 نازل خدا كه احكامى به كس هر و ؛»الظالمون هم فْاُولئك اهللا انزل بما يحكُمْ  لَمْ  مَنْ  وَ « :فرمايدمي

  ).٤٥است (مائده/  ستمگر نكند، حكم كرده

  گستردگي ربوبيت الهي -٨

شود كه گرچه وقتي سخن از واژه هدايت به حقيقت آشكار ميبا توجه به مطالبي كه بيان شد اين 
كند، در مورد خداوند بزرگ و فيض آيد، همواره راهنمايي معنوي و ارشاد را در ذهن تداعي ميميان مي

توان در همين محدوده بسنده كرد. سازمان خلقت و نظام دقيق هميشگي و گسترده آن وجود مقدس، نمي
سازد كه نظام هستي بر اساس يك سلسله قوانين ذاتي طراحي تيجه رهنمون ميآفرينش ما را به اين ن

اي در آن مشخص است. آفريدگار جهان هدايت هر يك از شده است كه موقعيت و جايگاه هر پديده
ريزي نموده است. به كار رفته در ابعاد و مراحلي برنامهش مخلوقات خويش را متناسب با آن چه در نهاد

فريني و آه موجودي قابليت وجود يا كمالي پيدا كند ولي از ناحيه پروردگار امساك گردد. نومحال است ك
در هر آن فيض و بخشش هاي عطا كردن و فيض بخشيدن از خصايص ذاتي آفريدگار است كه نشانه

در گونه كه موجودات تا از ناحيه ذات ربوبيت فيض وجود نگيرند همان اي نمايان و متجلي است.پديده
عرصه جهان تجلي نخواهند كرد، در بقاء نيز هر لحظه به دريافت فيض از او نياز دارند و اتكاء تا عمق جان 

 -١٨٤: ١٣٨٩مخلوقات ريشه كرده و سراپاي همه موجودات زمين و آسمان را فرا گرفته است (موسوي، 
١٨٣.(  

د نيازي دائمي و هميشگي است. از ديدگاه فيلسوفان و عرفاي مسلمان نيز نياز جهان هستي به خداون
اي اين فيض به ديگر بيان، مخلوق براي هر لحظه وجودش نياز به فيض الهي دارد؛ آن سان كه اگر لحظه

شود يعني ميرد بلكه از وجود به عدم تبديل مينه اين كه انسان مي ؛شودقطع شود، بساط عالم برچيده مي
ا با عالم هستي مانند كارخانه و اتومبيل يا بنا و ساختمان نيست، چيز از او باقي نخواهد ماند. رابطه خدهيچ

سواري را تصور بلكه تا حدودي شبيه انسان و تصورات ذهن اوست. اگر چشم خود را ببنديد و مثالً دوچرخه
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سوار تا زماني در ذهن شما هاي شهر در حال گردش است، اين دوچرخهها و خيابانكنيد كه در كوچه
اي توجه شما قطع شود او نيز نخواهد بود. رابطه خدا كه به آن توجه داريد. بنابراين اگر لحظهموجود است 

اي فيض الهي قطع شود در عالم چيزي باقي با مخلوقاتش نيز به همين گونه است. بدين مفهوم اگر لحظه
بقاء نيازمند به خداوندند. از نخواهد ماند. بر اين پايه، موجودات اين عالم نه فقط در ايجاد اوليه، بلكه براي 

هاي وجود جريان گويند آفرينش به زمان خاصّي اختصاص ندارد، بلكه در تمامي آنات و لحظهاين رو مي
شايان توجه آنكه  كنند.دارد. معناي ربوبيت تكويني همين است. عرفا از اين مسئله به خلق مدام تعبير مي

از طراحان الهيات  -چنين اعتقادي دارند، براي نمونه، پل تيليشبسياري از فالسفه و متكلّمان مسيحي نيز 
گويد: ما انواع دئيسم (خداباوري) ديني و غيرديني داريم كه خدا را علت سيستماتيك در دوران معاصر مي

در حالي كه تفكر ديني بايد خدا را علت مبقيه عالم بداند، يعني خداوند در  ؛داند، نه علت مبقيهموجده مي
مرار و وجود و بقاي لحظه به لحظه عالم، علت مبقيه است و عالم به او نياز دم به دم دارد (گرامي، است

٥٧ -٥٨: ١٣٨٤.(  

  گيرينتيجه -٩

از داليل اصلي توحيد در ربوبيت، توحيد در خالقيت است و اين دو نوع توحيد پيوند منسجم و ناگسستني با يكديگر 
و رب همه عالم است. اين ربوبيت هم در حيطه تكوين و هم تشريع ساري و جاري دارند. خالق هستي يكي است، تنها ا

گونه كه تنها خداوند يكتا مدبر و اداره كننده عالم است، وضع قوانين نيز تنها اوست و كس ديگري حق وضع است و همان
الهي، تاثير شگرفي در زندگي انسان  قوانين براي زندگي بشر را ندارد. در اين ميان توجه به آفرينش مستمر و فيض نامحدود

اي دارد. بر اساس اين باور، استمرار وجودي تمامي ذرات وجود انسان در هر لحظه به عنايت الهي است و كوچكترين فاصله
شود. كسي كه بتواند نتيجه ارتباط بين توحيد در خالقيت و ربوبيت تكويني را بين خالق و مخلوق در يك آن، تصور نمي

اساس تحليل عقلي و ديني، همه موجودات معلول خدا داند. برد، همه هستي را جلوه فيض و رحمت الهي ميدرك كن
تعالي باشد حضور دارد و اگر معلول و مخلوق نزد علتش حاضر هستند و وجود عيني هر معلولي نزد علتش كه ذات باري

در حقيقت چيزي جز وابستگي و تعلق به علت نيست. اگر آيد در وجود خود مستقل باشد؛ درحاليكه معلول نباشد، الزم مي
تنها در محضر الهي است بلكه وابسته و متصل به اوست، توحيد به اوج خود انسان ايمان داشته باشد كه در همه احوال نه

مشكالت شود.، بل در مقابل كند و به حيرت و سرگشتگي دچار نميرسد. با چنين اعتقادي انسان احساس تنهايي نميمي
يابد كه هيچ چيزي در اين دنيا ارزش اضطراب، استرس، دلواپسي و نگراني ندارد. تكاليف الهي، ورزد. ميمقاومت مي

شكرگزاري، پرستش معبود، نيكي به ديگران، مرگ و حيات اُخروي و ديگر مفاهيم ديني، در اين ديدگاه است كه تفسيري 
يض نامحدود الهي، حقايق عالم وجود را با علم حضوري و كشف و شهود مشاهده كند و انسان با اتصال به فواقعي پيدا مي

شود و گردد. اينجاست كه حيات حقيقي و جاودانه روزيش ميكند. هر قدرتي جز قدرت الهي پيش چشمش خوار ميمي
 ».عالم محضر خداست«به سعادت دنيا و آخرت خواهد رسيد و با تمام وجود درخواهد يافت كه 
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  عمناب

  قرآن کریم

، تحقیق و تصحیح: محمود محمد النهایة فی غریب الحدیث و االثر)، ۱۳۶۷ابن اثیر، مبارک بن محمد، ( . ۱

 طناحی و طاهر احمد زاوی، قم، اسماعیلیان.

  ، قم، البالغه.االشارات و التنبیهات)، ۱۳۷۵ابن سینا، حسین بن عبدالله، ( . ۲

  ، قم، مکتب االعالم االسالمی.مقاییس اللغةمعجم ق)، ۱۴۰۴فارس، احمد بن فارس، (ابن . ۳

 ، تحقیق و تصحیح: جمال الدین میردامادی، چاپ سوم،لسان العربق)، ۱۴۱۴منظور، محمد بن مکرم، (ابن . ۴

  دارصادر.-بیروت، دار الفکر

، تحقیق: جالل الدین محدث، چاپ دوم، قم، دار الکتب المحاسنق)، ۱۳۷۱برقی، احمد بن محمد بن خالد، ( . ۵

  سالمیة.اال

: تفسیر موضوعی قرآن کریم، تحقیق و تنظیم: حیدرعلی ایوبی، توحید در قرآن)، ۱۳۹۵جوادی آملی، عبدالله، ( . ۶

  چاپ هشتم، قم، اسراء.

  ، تحقیق علی اسالمی، قم، اسراء.تسنیم)، ۱۳۷۸___________، ( . ۷

  ، تهران، مرکز فرهنگی رجاء. والیت در قرآن)، ۱۳۷۷___________، ( . ۸

، شرح کشف المراد، شرح: عالمه شعرانی (ره)، تجرید االعتقاد)، ۱۳۶۷الدین طوسی، محمد، (خواجه نصیر . ۹

  چاپخانه اسالمیه.

داوودی، چاپ  ، تحقیق: صفوان عدنانمفردات الفاظ القرآنق)، ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ( . ۱۰

  اول، بیروت، دارالشامیة.

  ، قم، نشر هاجر.۱، ج لیعقاید استدالتا)، ربانی گلپایگانی، علی، (بی . ۱۱

، چاپ سوم، قم، المرکز العالمی االلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقلق)، ۱۴۱۲سبحانی، جعفر، ( . ۱۲

  للدراسات اإلسالمیة.

 ، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام صادق(ع).التوحید و الشرک فی القرآن الکریم)، ۱۳۸۴، (____________ . ۱۳

، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم، جامعه مدرسین حوزه االلهیات محاضرات فی)، ۱۳۷۲، (____________ . ۱۴

  علمیه قم.

، نشر معارف، نهاد نمایندگی مقام ۱، ج اندیشه اسالمی)، ۱۳۸۸سبحانی، جعفر؛ محمدرضایی، محمد، ( . ۱۵

  ها.معظم رهبری در دانشگاه
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، تصحیح و مقدمه: هانری کربن، سیدحسین نصر و مجموعه مصنفات)، ۱۳۷۵سهروردی، شهاب الدین، ( . ۱۶

  نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

، تحقیق: هاشم حسینی، چاپ اول، قم، جامعه التوحیدق)، ۱۳۹۸شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ( . ۱۷

  مدرسین.

عاملی، چاپ اول،  : احمد حبیب، تصحیحالتبیان فی تفسیر القرآنتا)، شیخ طوسی، محمد بن حسن، (بی . ۱۸

  بیروت، دار احیاء التراث العربی.

هین، محمد، ( . ۱۹
ّ
، بیروت، دار احیاء التراث الحکمة المتعالیة فی األسفار االربعة العقلیةم)، ۱۹۸۱صدرالمتأل

  العربی.

  مؤسسة االعلمی. ، چاپ دوم، بیروت،المیزان فی تفسیر القرآنق)، ۱۳۹۰طباطبایی، سیدمحمدحسین، ( . ۲۰

، چاپخانه دفتر ۲و  ۱، شرح و تحقیق: حسین حقانی، ج نهایة الحکمة)، ۱۳۶۹، (________________________ . ۲۱

  اسالمی، قم.

یزدی طباطبایی و  الله ، تصحیح: فضلمجمع البیان فی تفسیر القرآن)، ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، ( . ۲۲

  سیدهاشم رسولی، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو.

، ترجمه: محمد جواد کرمی، چاپ اول، تهران، عقاید اسالم در قرآن کریم)، ۱۳۷۸( سیدمرتضی، عسکری، . ۲۳

  مجمع علمی اسالمی.

(مفاتیح الغیب) ، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث التفسیر الکبیر)، ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر، ( . ۲۴

  العربی.

  .، چاپ دوم، قم، هجرتکتاب العینق)، ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد، ( . ۲۵

اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، ، تحقیق: علیالکافیق)، ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب، ( . ۲۶

  دار الکتب االسالمیة.

، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر انسان در اسالم)، ۱۳۸۴گرامی، غالمحسین، ( . ۲۷

  معارف.

  یروت، دار احیاء التراث العربی.، ببحاراالنوار)، ۱۴۰۳مجلسی، محدباقر، ( . ۲۸

، زیر نظر: سیدمحمود فرهنگ فقه فارسی)، ۱۳۸۵المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع)، (مؤسسه دائرة  . ۲۹

  هاشمی شاهرودی، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی.

الملل نشر بین ، چاپ هفدهم، تهران، شرکت چاپ وآموزش عقاید)، ۱۳۸۴مصباح یزدی، محمدتقی، ( . ۳۰

  سازمان تبلیغات اسالمی.



  )با تأكيد بر ديدگاه انديشمندان معاصر(و رابطه بين آن دو » توحيد در ربوبيت«و » توحيد در خلقت«تحليل عقلي ديني ▪ ٩٠

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

(مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)، چاپ اول، قم، مؤسسه خداشناسی )، ۱۳۸۹، (____________________ . ۳۱

  آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  ، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی.آموزش فلسفه)، ۱۳۹۲، (____________________ . ۳۲

  ، چاپ نهم، تهران، دار الکتب االسالمیة.پیام قرآن)، ۱۳۸۶مکارم شیرازی، ناصر، ( . ۳۳

، چاپ نهم، ناشر دار الکتب االسالمیة، چاپخانه مدرسه امیر ۱۸، ج تفسیر نمونه)، ۱۳۷۱، (_________________ . ۳۴

 المومنین.

از مفاهیم قرآن، چاپخانه نشر های نو : یافتهحقایق پنهان در آیات قرآن)، ۱۳۸۹مجتبی، (موسوی الری، سید . ٣۵

 فرهنگ اسالمی.

 
 
 
 
 

  


