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چکیده
به مخاطبـان آمـوزش داده شـده م،یاز قرآن کریفراواناتیاست که در آدیاز مراتب توحیکیتیدر ربوبدیتوح

هـا روش آننیتـربـه کـار رفتـه اسـت کـه مهمیمتعـددیهـادر قـرآن، روشتیـدر ربوبدیاست. در آموزش توح
یعنیقرآن ةیمخاطبان اولرایدارد؛ زیفراوانخداوند کاربرد تیاستدالل به خالقز،ینانیز آن ماست؛ که ا» استدالل«

مقاله نیامور عالم بود. اریو تدبتیها عمدتًا در ربوبخداوند را باور داشتند و شرک آنتیپرستان، خالقمشرکان و بت
یخداونـد بـراتیـانـواع اسـتدالل بـه خالقنیـیو تبیانجام شده و هدف آن کشف، بررسریبا استفاده از قواعد تفس

نیـعالمـه، ادگاهیکه از ددهدینشان مقیتحقجیاست. نتاییعالمه طباطبادگاهیدر قرآن از دیربوبدیتوحوزشآم
و ت،یـو خالقتیـاسـتدالل بـه تـالزم ربوبت،یـو خالقتیـربوبیهماننیگانة استدالل به اانواع سهیاستدالل دارا

است.ریل به خلقت ممزوج با تدباستدال

.ییقرآن، عالمه طباطبات،یربوبت،یخالقد،یروش استدالل، آموزش توح: هاکلیدواژه

.30/02/1396: یینهابیتصوخی؛ تار15/04/1394وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

ترین رکن است و معارف دیگر، بازگشـت بـه توحیـد ترین و مهممعرفتی قرآن، توحید اصلیهدر هندس
ترین مسـائل بیـان شـده در قـرآن اسـت؛ و وریترین و محـرو، آموزش توحید در قرآن، از مهم. از ایندارد

توان با بررسی آیات بـه جسـتجو و کشـف و اسـتخراج هایی بهره برده که میطبیعتًا برای این هدف از روش
هایی است که ها را یا خود خداوند در قرآن برای آموزش انسان به کار برده، یا روشها پرداخت. این روشآن

هـایی اسـت کـه انبیـاء (ع) در تـه و اجـرای آن را از ایشـان خواسـته، و یـا روشخداوند به انبیاء (ع) آموخ
اند و خداوند تأیید کرده است.های خود به کار بردهآموزش

یکی از مراتب توحید، توحید در ربوبیت است. بر اساس تعریف قرآنی توحید افعالی ـ کـه توحیـد در 
ت یعنی ربوبیـت مطلـق خداونـد؛ یعنـی چـون وجـود ربوبیت یکی از مصادیق آن است ـ توحید در ربوبی

» َرّب «که او خالق و مالک مطلـق عـالم هسـتی و موجـودات اسـت، خداونْد نامحدود است، عالوه بر این
ای از ربوبیت او و ابزاری برای تحقق ربوبیت او هستند.ها نیز هست و غیر او، جلوهمطلق آن

های ها، روشتفسیر مفسر گرانسنگ عالمه طباطبایی از آنبا بررسی آیات توحید در ربوبیت، به همراه 
آید کـه در آن میـان، روش اسـتدالل، آن هـم متعددی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن به دست می

پرسـت، هـر شود؛ زیرا مشرکان بتترین روش محسوب میترین و مهماستدالل به خالقیت خداوند، اصلی
)، ولـی اصـل ۲۳۱/ ۱۶القیت و لوازم آن را ادراک نکرده باشند (طباطبـایی، چند شاید حقیقت توحید در خ

هـا و دیگـر اربـاب هـا را بـه بتخالقیت خداوند برای عالم هستی و خودشان را بـاور داشـتند و وجـود آن
َماَواِت َواْألَْرَض َلیُقوُلنَّ «دانند: خودپنداشته نسبت نمی ْن َخَلَق السَّ هُ َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّ و اگـر «)، ۳۸(زمر: » اللَّ

ـْن «؛ و »ها و زمین را آفریده است؟ هر آینـه گوینـد: خـدااز آنان بپرسی: چه کسی آسمان َو َلـِئن َسـَأْلَتُهم مَّ
هُ  و اگر از آنان بپرسی چه کسی آنـان را آفریـده اسـت هـر آینـه گوینـد: «)، ٨٧(زخرف: » َخَلَقُهْم َلیُقوُلنَّ اللَّ

».خدا
گونه که به جـای در تدبیر امور عالم توسط خداوند یعنی ربوبیت او بود؛ اینپرستبتمشرکان مشکل 

ها را ها و سایر موجودات اعتقاد داشتند و هر یک از آناعتقاد به ربوبیت مطلق برای خداوند، به ربوبیت بت
هـا حاجـت از آنکردنـد وهـا را عبـادت نیـز میرو، آندانسـتند. و از همـینمدبر بخشی از امور عـالم می

.)۵۲۲توحید در قرآن، جوادی آملی،خواستند (می
، ١٤٨/ ١٦، ۲۹۱/ ۷(طباطبـایی، جای تفسیر المیزان گونه که عالمه طباطبایی ـ در جایبنابراین، همان

؛ جـوادی آملـی،۲۵۷/ ۲؛ همو، منشور جاویـد، ۳۲۰/ ۱سبحانی، مفاهیم القرآن، ) ـ و دیگران (٢٦٦/ ١٧
در شماری از آیات قرآن، » توحید در خالقیت«اند، هدف اصلی از طرح مسألة یادآور شده)۳۹۱/ ۸تسنیم، 



81...در قرآنیربوبدیخداوند؛ روش آموزش توحتیاستدالل به خالق1397و زمستانزییپا
استفاده برای اثبات لوازم آن، مانند توحید در ربوبیت، توحیـد در الوهیـت و توحیـد در عبودیـت اسـت؛ و 

کـریم بـر هـای قـرآنتـرین برهانچنـین مهمهمشود. اثبات خود این مسأله، از اهداف فرعی محسوب می
توحیـد در قـرآن، جوادی آملی،(توحید در ربوبیت، بر پایة وحدت خالق و وحدت نظام استوار شده است 

.)۳۶۰-۵۶/ ۱؛ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۴۲۶-۴۲۷
هـای که عالمه طباطبـایی مسـألة اسـتدالل بـه خالقیـت خداونـد و روشبر این اساس، با توجه به این

بات توحید در ربوبیت در قرآن به نیکی شناسایی و تبیین کرده است، مسألة ما در ایـن گوناگون آن را برای اث
باره است.تحقیق، بررسی و تبیین دیدگاه ایشان در این

مفهوم شناسی
استدالل

ای که مسّلم گرفته است به یک استدالل، برآیند تفکر استنتاجی است که در آن، ذهن از دو یا چند گزاره
شود، در تعریفی ساده از آن، گفتار که استدالل در قالب الفاظ ریخته مییابد. با توجه به اینینتیجه دست م

.)۷۱حیدری، شود (ای ارائه مییا نوشتاری را گویند که برای اثبات مسأله
هایروش آموزهایناست. دراستداللروشدین و معارف دینیآموزشدرمتداولهایروشازیکی

اسـتدالل در قـرآن، یکـی از شـود.میاثبـاتعقلی مشخص شده در علم منطـقمعیارهایسبر اسادینی
توان شود؛ روشی که میهای اصلی آموزش معارف دینی ـ به ویژه معارف اعتقادی دین ـ محسوب میروش

ـک اْدُع ِإِلـی َسـِبیِل َر ): «۳۷۲/ ۱۲نامیـده اسـت تطبیـق کـرد (طباطبـایی، » حکمـت«آن را بر آنچه قرآن  بِّ
ِتی ِهی َأْحَسُن  مردم را] با حکمت (گفتار درست ) «[۱۲۵(نحل: »ِباْلِحکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ

».ای که نیکوتر است مجادله و گفتگو کنو استوار) و پند نیکو به راه پروردگارت بخوان، و با آنان به شیوه
سلوب خطابه و برهان است؛ خطابـه بـرای اقنـاع مخاطـب عـام، و های قرآن جامع میان دو ااستدالل

کـهکوشـدنمیقرآن)؛ ولی به هر دلیل، ۴۱۳/ ۵برهان برای اثبات مطلوب برای مخاطب خاص (معرفت، 
کند.ارائهفلسفیومنطقیهایاستداللبامعارفش راهمه

قیاسـی اسـتدالل از استدالل.شودیمگرفتهکارتمثیل بهواستقراءقیاس،شیوةسهاستدالل،روشدر
کل به جزء، استدالل استقرائی استدالل از جزء به کل، و استدالل تمثیلی استدالل از جـزء بـه جـزء اسـت 

. مراد از استدالل در این تحقیق، استدالل به شیوة قیاس است.)۲۰۲مظفر، (
آموزش

هـر گونـه فعـالیتی کـه از سـوی یـک )؛ یعنی ۱۸از نظر برخی، آموزش یعنی یاد دادن (شریعتمداری، 
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). طبـق ایـن تعریـف، ۲۴شود (مشایخی راد، یاددهنده به منظور ایجاد یادگیری در یک یادگیرنده انجام می

هدِف آموزش یادگیری است.
آمـوزش بـه «اند: به یادگیری، آموزش را اینگونه تعریف کرده» آسان ساختن«برخی دیگر با افزودن قید 

شـود و ریزی میشود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرحمیهایی گفته فعالیت
). ولی بـا توجـه بـه ٣٠، سیف» (یابدبین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می

، در تعریـف گیردکه این تعریف ویژة آموزِش رو در روی کالسی است و انواع دیگر آموزش را در بر نمیاین
ای کـه هـدف آن آسـان کـردن ریـزی شـدههر گونه فعالیت یا تـدبیر از پـیش طرح«اند: جامع آموزش گفته

های پیش گفته، رکن اصـلی و هـدف (همان). به هر حال، بر اساس تعریف» یادگیری در یادگیرندگان است
ظـور از یـادگیری نیـز مشـخص است؛ ایجاد یا آسان ساختن آن. بنابراین الزم است من» یادگیری«آموزش، 

شود.
شناسـان تربیتـی ارائـه شـده اسـت؛ کـه در یـک های گونـاگونی از سـوی رواندربارة یادگیری، نظریـه

شـود گرایی تقسـیم میهای شـناختهای رفتارگرایی و نظریـهبندی اجمالی، به دو دستة اصلی نظریهتقسیم
).١٦٢-٩٧؛ کدیور، ٥٩٨-٤٧انک، ؛ ش٢٣٥-٣٥؛ ُلفرانسوا، ٥٢٠-٤٣(هیلگارد و باور، 

های رفتارگرایی، یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتًا پایـدار در رفتـار آشـکار فـرد گفتـه بر اساس نظریه
گرایی، یادگیری ایجاد تغییر در فرآیندهای شناختی و ذهنی مانند ادراک های شناختشود؛ ولی در نظریهمی

).٢٥٨، سیفها، درک معنا و ... است (حلیل دادهدهی و تجزیه و تامور، سازمان
بر این اساس، منظور از آموزش توحید ربوبی در این تحقیق، ایجاد یادگیری و تغییر به هـر دو معنـا در 
مخاطب است؛ یعنی هم ایجاد تغییر شناختی و ذهنی مخاطب به سوی توحید در الوهیت؛ یعنی اعتقاد بـه 

ادت و پرستش است؛ هم ایجاد تغییر در رفتار مخاطـب بـه سـوی توحیـد در که تنها خداوند شایستة عباین
عبادت؛ یعنی در عمل، تنها خداوند را عبادت و پرستش کردن.

های قرآنی نیز دعوت به توحید در الوهیت و توحیـد در عبـادت، عصـارة دعـوت همـة بر اساس آموزه
ُه َال ِإلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن َو َما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَک مِ «است: (ع)پیامبران  ). و ۲۵(انبیاء: » ْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحی ِإَلیِه َأنَّ

پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که خـدایی جـز مـن نیسـت، پـس تنهـا مـرا 
».بپرستید

روش
ای از عوامل مؤثر در ضمن مجموعهآید؛ که متبه حساب می» برنامة درسی«روش یکی از ارکان اصلی 

هـا در که فرآیند یادگیری با عوامل مختلفـی ارتبـاط دارد کـه هـر یـک از آنآموزش است. توضیح کوتاه این



83...در قرآنیربوبدیخداوند؛ روش آموزش توحتیاستدالل به خالق1397و زمستانزییپا
جریان و چگونگی تحقق یادگیری مؤثر است. هنگامی که همة این عوامل مؤثر در یادگیری به صورت یـک 

گفتـه » برنامـة درسـی«ب شود، به مجموعة ایـن نظـام، نظام دیده شود و هر عامل جزئی از یک کل محسو
شود که عالوه بر روش آموزش، برخی دیگر عوامل اصـلی آن عبـارت اسـت از: اهـداف، محتـوا، مـواد می

ترین دیدگاه در این زمینه، عوامـل اصـلی را چهـار رایج.)۱۹-۸آموزشی، زمان، فضا و ارزشیابی (ملکی، 
). ایـن عوامـل چهارگانـه، یـک ٥٧مهرمحمـدی، کند (شیابی معرفی میعامل اهداف، محتوا، روش و ارز

ای که در رابطة تعاملی با یکدیگر، برنامة درسی را به صـورت یـک دهند به گونهالگوی مفهومی را شکل می
یابی بـه هـای آموزشـی بـه منظـور دسـتآورند. در چنین سیستمی نوع روشسیستم هماهنگ به وجود می

).۱۰ثر از نوع محتوا هستند (تایلر، اهداف برنامه، متأ
اند که برای دستیابی به هدف یا اهـدافی، روش را از نظر کلی، هر گونه برنامه، فعالیت، و ابزاری دانسته

)؛ در تعلـیم و تربیـت، برخـی، روش را راه بـه ۲۹۶شـایان مهـر، ؛ ٢٢٣شود (آلـن بیـرو، به کار گرفته می
زاده، انـد (حسـینیزشی برای رسیدن بـه اهـداف آموزشـی تعریـف کردهها و فنون آموکارگیری قواعد، شیوه

).٤٥٠اند (گروهی از نویسندگان، های اختیاری دانسته)؛ و برخی، این راه را ناظر به انواع فعالیت٢٨
بنابراین، منظور این مقاله از روش استدالل به خالقیت خداوند برای آموزش توحید ربوبی در قرآن، این 

یابی به اهداف آموزش توحیـد هایی است که در قرآن برای دستین نوع استدالل، یکی از فعالیتاست که ا
ربوبی انجام شده و ما در پی آنیم که آن را بررسی و تبیین کنیم.

ربوبیت
، مصدر اختصاصی آن در کاربرد وصفی »ربوبیت«دارای دو کاربرد مصدری و وصفی است که » رّب «
. بنـابراین، ربوبیـت نیـز در واقـع، از صـفات فعلـی خداونـد )٣٣٧غـب اصـفهانی، رااست (» الله«برای 

). در ادامه، معنای ایـن دو کلمـه را در ایـن کـاربرد ۴۲۶توحید در قرآن، شود (جوادی آملی،محسوب می
بررسی خواهیم کرد.

؛ ۲۱۴می، بـرای کلمـة رّب بیـان شـده (فیـو» مالک، سّید و مصـلح«در منابع لغوی عمدتًا سه معنای 
اصـالح، «و در برخی به جای سه معنا، سه اصل متناسـب )۴۰۱-۳۹۹/ ۱؛ ابن منظور، ۱۳۰/ ۱جوهری، 

).۳۸۲-۳۸۱/ ۲، مدلول این کلمه دانسته شده است (ابن فارس، »مالزمت و ضمیمه بودن
رفـع نظران، اصل لغوی این مـاده، سـوق دادن اشـیا بـه سـوی کمـال و اما بنا بر تحقیق برخی صاحب

نقائص به واسطة تخلیه و تحلیه (تربیـت) اسـت؛ حـال آن کمـال، از هـر جهـت و آن شـیء، هـر موجـود 
پذیری مانند انسان، حیوان و نبات باشد. این حقیقـت، امـری اسـت کـه بـا عنـاوین مختلفـی ماننـد کمال
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مصاحبت، سیادت چنین، مالکیت، مالزمت و شود. هماصالح، انعام، تدبیر، سیاست، اتمام و... تعبیر می

گفته است که هر یک به حسب مقام و متناسب با موضـوع قابـل و ... همه از لوازم و آثار معنای اصلی پیش
دادن اشـیا بـه بیان است. پس کلمة رّب به معنای کسی است که شأن و صفت ثابت او تربیـت یعنـی سـوق

(حمد: » َربِّ اْلَعاَلِمیَن «خداوند مانند های اضافی قرآنی برای سوی کمالشان باشد. و هنگامی که در ترکیب
) و ... بـه ۱۲۹(توبه: » َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم «)، ۱۶۴(انعام: » َربُّ کلِّ َشیءٍ «)، ۱۸۱؛ صافات: ۲؛ سجده: ۱

ای خاص مانند تدبیر، تکمیل، اصالح به گونه» تربیت«رود، در هر یک به حسب اقتضای موضوع، کار می
).۲۴-۲۲/ ۳د (مصطفوی، شوو ... معنا می

انـد (مکـارم گفته ـ که برخی مفسـران معاصـر نیـز آن را تأییـد کردهدر مجموع، با پذیرفتن تحقیق پیش
» برب» کـه رّب از ریشـة ـ باید گفت بـا این)۳۳۱/ ۱تسنیم، ؛ جوادی آملی،۳۲۴/ ۳شیرازی و دیگران، 

نای مرّبـی، و ربوبیـت بـه معنـای تربیـت (بـه همـان )، از نظر لغوی به مع۵۳/ ۱(باقری، » ورب«است نه 
معنایی که گفته شد) و خالی از همة معانی متعدد دیگر است؛ بلکه این معانی در حقیقـت از لـوازم و آثـار 

شود و ممکن است در موارد کـاربرد آن در قـرآن کـریم بـرای خداونـد، معنـای معنای اصلی آن شمرده می
مقصود قرار بگیرد.

ها را در سه معنا خالصه توان آناند که میقرآن، عمدتًا معانی مشخصی برای رّب بیان کردهاما مفسران
؛ موسوی سبزواری، ۹۷/ ۱)؛ مدّبر و مرّبی (طبرسی، ۱۰/ ۱؛ زمخشری، ۳۸/ ۱کرد: مالک (مکارم شیرازی، 

؛ صـادقی ۲۱/ ۱؛ طباطبـایی، ۳۲/ ۱)؛ و مالِک مدّبر (طوسـی، ۸۰/ ۱؛ آلوسی، ۱۷۲، مصباح یزدی؛ ۳۲/ ۱
بندی معنای لغوی ـ میـان معنـای اصـلی کرد پذیرفته شده در جمعای ـ با روی)؛ ولی دسته۹۴/ ۱تهرانی، 

اند؛ ایشـان معنـای اصـلی را بـا کلمة رّب با معانی کاربردی آن در قرآن حتی دربارة خداوند تفاوت گذاشته
اند (مکارم شـیرازی ازم یا مصادیق این معنا دانستهکمی اختالف در تعبیر، مدّبر و مرّبی، و معانی دیگر را لو

).۳۴۷-۳۴۶/ ۱؛ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۳۳۱/ ۱تسنیم، ؛ جوادی آملی،۳۲۴/ ۳و دیگران، 
اند، هر چند برخی مفسران برای تبیین و تفسیر معنای رّب در قرآن، از خود آیات قرآن کریم کمک گرفته

باطبایی یک استدالل کامل قرآنی بـرای معنـای رّب از نظـر قـرآن ارائـه ولی شاید هیچکدام مانند عالمه ط
دارای دو رکن اصلی » ربوبیت«گیرند که نتیجه میاند. ایشان با استدالل به چندین مجموعه از آیات،نکرده

/ ۱۴اسـت (طباطبـایی، » مالِک مدّبر«رو، معنای رّب از دیدگاه قرآن، است؛ و از این» تدبیر«و » مالکیت«
). در واقع، با اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند، تدبیر هم برای او ثابـت خواهـد ۲۳۸/ ۱۷؛ همان، ۱۲۳

ناپذیر است؛ زیرا اگر یک چیز در اصل وجودش، غیر مستقل و وابسته بـه شد؛ چرا که این دو از هم انفکاک
منشـأ اصـل وجـود موجـودات و گونه است. بنابراین، خداونـد کـه دیگری باشد، در آثار وجودش قطعًا این
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ها نیز هست. پس در یـک کـالم، خداونـد، مالـک ها یعنی مدّبر آنها است، منشأ آثار وجودی آنمالک آن

).۲۱/ ۱مدّبر یعنی رّب همة موجودات است (همان، 
بنابراین، معنای نهایی و برگزیده در این مقاله برای رّب و ربوبیت در قرآن، همان معنـای بیـان شـده از

سوی عالمه طباطبایی است؛ و در ادامه، کشف روش استدالل برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن، بـر 
این مبنا استوار خواهد شد.

بر اساس نامحدود بودن ذات و صفات الهی، ربوبیـت او شـامل ربوبیـت تکـوینی و تشـریعی هـر دو 
ای که هـیچ کـس بـدون اذن و ارادة او ونهشود. ربوبیت تکوینی یعنی مالکیت و تدبیر جهان هستی به گمی

ترین تأثیری در جهان هستی داشته باشد؛ و ربوبیت تشریعی یعنی مالکیـت حـق دسـتور تواند کوچکنمی
ای که هیچ قانونی بدون پشـتوانة امضـا و اجـازة او اعتبـار نـدارد گذاری و تدبیر در آن، به گونهدادن و قانون

).۱۷۲، مصباح یزدی(

در قرآن» ربوبیتتوحید در«
که مالک مدّبر مطلق در جهان هستی در دو بعد تکوین و تشـریع، توحید در ربوبیت یعنی اعتقاد به این

خداوند تعالی است. بنابراین، عدم اعتقاد به این اطالق مالکیت و تدبیر الهی در هر دو بعد یا یکی از آن دو 
موجب شرک است.

، شرک در ربوبیت خداوند داشتند نه خالقیت او، قرآن کریم نیز توجه که بیشترین مشرکانبا توجه به این
ای به توحید در ربوبیت کرده، ضمن بیان احوال و اقوال مشرکان ربوبی تکوینی و تشریعی در آن زمـان ویژه

را» رّب «ها، وصف های گذشته، و نوع برخورد و پاسخ پیامبر اسالم (ص) و پیامبران پیشین به آنو در زمان
ـ بـیش از سـایر ١»رّب العـالمین«برای خداوند ـ به تنهایی و در ترکیبات اضافی گوناگون به ویـژه ترکیـب 

اوصاف به کار برده است.
از نظر قرآن کریم، کسانی که مثًال در زمان حضرت ابراهیم (ع)، ماه و خورشـید و سـتارگان را مـدّبر و 

یهود و نصارا که احبار و رهبان خود را مدّبر و رّب مستقل و کسانی مانند٢رّب تکوینی برخی از امور عالم،
دانستند، شرک در ربوبیت دارند.می٣گذاریدر تشریع و قانون

» رب العـالمین «بـار آن مربـوط بـه    40ز بار در قرآن به کار رفته است که بیش ا1000هاي آن نزدیک به . این واژه و ترکیب1
است.

فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَي کوکبا قَالَ هـذَا ربـی فَلَمـا   ،وکذَلک نُرِي إِبرَاهیم ملَکوت السماوات واألَرضِ ولیکونَ منَ الْموقنینَ. «2
ـ  فَلَما،أَفَلَ قَالَ ال أُحب اآلفلینَ فَلَمـا  ،الِّینَرأَي الْقَمرَ بازِغًا قَالَ هـذَا ربی فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم یهدنی ربی ألکونَنَّ منَ الْقَـومِ الضَّ

م رِيءمِ إِنِّی بقَالَ یا قَو ا أَفَلَترُ فَلَمـذَآ أَکبی هبـذَا رازِغَۀً قَالَ هب سأَي الشَّمـا تُشْـرِکونَ  ري فَطَـرَ      ،ملَّـذهِـی لجو ـتهجإِنِّـی و
).79ـ 75(انعام: » السماوات واألَرض حنیفًا وما أَنَاْ منَ الْمشْرِکینَ
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ر.ک: یـونس: پذیرفتند (پرستان حجاز هم اگر چه ربوبیت مطلق خدا را نسبت به مجموع جهان میبت

رّب انسان و رّب زمین مشرک بودند و آن را های جزئی مانند )، اما در ربوبیت٨٧و ٨٦؛ مؤمنون: ٣٢و ٣١
پرسـتیدند سـاختند و میهایی را میها مجسـمهدادند و برای آنها، ستارگان و قّدیسان بشر نسبت میبه بت

).۳۵۲/ ۱تسنیم، (جوادی آملی،
قرآن کریم در آیات فراوانی، از یک سو عمومیت ربوبیت نظام تکوین و تشریع و حصر ایـن سـمت را «

کند و از سوی دیگـر هـر گونـه ربوبیـت کلـی و جزئـی را از دیگـران سـلب ای خدای سبحان مبرهن میبر
).۴۲۶توحید در قرآن، (همو،» نمایدمی

در قرآن» توحید در ربوبیت«هدف و محتوا در آموزش 
ف هـد)۱۷۲که توحید در ربوبیت یکی از مراتب اعتقادی توحید است (مصباح یـزدی، با توجه به این

اصلی از آموزش آن، پیدا شدن اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی مطلق خداوند در یادگیرنده است. البته 
گـذاری شـده باشـد. یابی، و در آیـات قـرآن هدفچه بسا اهداف دیگری نیز در ایـن آمـوزش قابـل دسـت

د اعتقـاد بـه مراتـب یابی به هدف دیگـری ماننـچنین، چه بسا آموزش توحید در ربوبیت در مسیر دستهم
که در آن صورت، روش آموزشی به کار گرفته شده در ٤چون توحید در الوهیت قرار بگیرد؛باالتر توحید هم

آیه، روش آموزش هر دو مرتبه از توحید محسوب خواهد شد.
طـور کـه در بـاال اما محتوای به کار رفته در آیات آموزش توحید در ربوبیت گوناگون است؛ هر چند آن

ترین محتوا برای اسـتدالل بـر زند؛ یعنی اصلیاشاره شد، عمدتًا بر محور موضوع خالقیت خداوند دور می
آموزش توحید در ربوبیت در قرآن، موضوع خالقیت خداوند است.

در قرآن» توحید در ربوبیت«روش استدالل به خالقیت خداوند براي آموزش 
ه آن بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت در قـرآن، خـود روش استفاده از خالقیت خداوند و استدالل بـ

گوناگون است. به تعبیر برخی از مفسران معاصر، قرآن گاهی ربوبیت را مـالزم خالقیـت دانسـته اسـت؛ و 
ای از خلقـت دانسـته بـه طـوری کـه بـا اثبـات توحیـد در بر اساس تحلیلی عقلی، ربوبیت را گونـهگاهی

رو در زیـر، انـواع ). از ایـن۳۵۲/ ۱تسـنیم، شود (جوادی آملـی،میخالقیت، توحید در ربوبیت نیز ثابت

3» . إِالَّ اللّه دبأَالَّ نَع ینَکمبینَنَا واء بوۀٍ ساْ إِلَی کلَمالَولَ الْکتَابِ تَعونِ  قُلْ یا أَهـن دا ماببضاً أَرعضُنَا بعذَ بالَ یتَّخشَیئًا و الَ نُشْرِك بِهو
و 64(آل عمران: » اللّه (»ونِ اللّهن دا ماببأَر مانَهبهرو مهاربتوبه: » اتَّخَذُواْ أَح)31.(

یـابی بـه   ) که در آن، براي دست22(انبیاء: »ا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ عما یصفُونَلَو کانَ فیهِما آلهۀٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَ«. مانند آیۀ 4
،؛ مصـباح یـزدي  268-266/ 14طباطبایی، شود (ر.ك: هدف اصلی اثبات توحید در الوهیت، ابتدا توحید در ربوبیت ثابت می

245-250.(
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کنیم.های مختلف آیات مربوط را بررسی میگوناگون این روش و دسته

همانی ربوبیت و خالقیت. استدالل به این۱
دوهمـانی ایـناولین نوع استدالل به خالقیت خداوند در قرآن برای آموزش ربوبیت او، استدالل به این

گرچه مفهوم ربوبیت با خالقیت تفاوت دارد، لیکن در تحلیل عقلی، حقیقت ربوبیت بـه خالقیـت «است. 
ها و اوصاف و ارزاق مورد ء عبارت است از دادن کمالگردد؛ زیرا تربیب، تربیت، اداره و تدبیر هر شیبازمی

نـه اعتبـاری و قـراردادی، ِء مسـتکمل، امـری تکـوینی اسـتها به شـیء؛ و چون اعطای کمالنیاز آن شی
ء متکامل و کمال وجودی آن مسـاوی اسـت؛ و آفـرینش بنابراین، تکمیل و تربیْب با ایجاد ربط بین آن شی

(همان، » هاستکمال برای شیئی خاص، خود نوعی خلقت است و در نتیجه، رّب همة اشیا همان خالق آن
۲ /۳۶۳.(

همانی ربوبیت و خالقیت را از آن اسـتنباط استداللی اینتوان به عنوان نمونه، روشبرخی آیاتی که می
کرد به همراه تفسیر و تبیین چگونگی این استنباط به شرح زیر است:

ُر األَ . «۱ ِة َأیاٍم ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش یَدبِّ َماَواِت َواَألْرَض ِفی ِستَّ ِذی َخَلَق السَّ کُم الّلُه الَّ ْمَر َمـا ِمـنِإنَّ َربَّ
کْم َفاْعُبُدوُه َأَفَال َتَذکُروَن  همانـا پروردگـار شـما خـدای «، )٣(یـونس: » َشِفیٍع ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْذِنِه َذِلکُم الّلُه َربُّ

مقام فرماندهی بر جهـان -ها و زمین را در شش روز (شش دوره) بیافرید آنگاه بر عرشیکتاست که آسمان
کند. هیچ میانجی و شفیعی نیست مگر پس از خواست و فرمان او میبر آمد. کار [جهان] را تدبیر -هستی

».گیرید؟کنید و پند نمیاین است خدای، پروردگارتان پس او را بپرستید، آیا یاد نمی
بـا » اللـه«خالق دانسته شده است. به عبـارت دیگـر، ربوبیـت » اللهِ «همان » رب«در این آیة شریفه، 

ق، توحید در ربوبیت ثابت شده است.خالقیت او معرفی و از این طری
چرایی کاربرد این روش استداللی نیز کامًال روشن است؛ زیرا مخاطِب آیه کسانی هستند که خالقیـت 

اند و در آن هیچ شک و تردیدی ندارند. بنابراین، بر پایة خالقیت پذیرفته شدة خداونـد، و خداوند را پذیرفته
، ربوبیت خداوند نیز ثابت و پذیرفته خواهد شد.همانی ربوبیت و خالقیتبا بیان این

گونه است:در واقع، استدالل قیاسی شکل اول در این آیه برای آموزش توحید در ربوبیت این
ها و زمین است؛ـ پروردگار شما خالق آسمان

ها و زمین الله است؛ـ خالق آسمان
ـ نتیجه: پروردگار شما الله است.

توان آن را هدف آیـه از ایـن ) را ـ که میَأَفَال َتَذکُروَن منظور از فراز پایانی (» کرتذ«عالمه طباطبایی نیز 
همـانی ربوبیـت و خالقیـت آموزش تلّقی کرد ـ انتقال فکری به حقیقـت توحیـد در ربوییـت کـه از راه این
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منتقل به این واقعیـت یعنی چرا فکر شما » َأَفَال َتَذکُروَن «شود تفسیر کرده است. به تعبیر ایشان، حاصل می

ه به تنهایی رب شـما اسـت و ربـی بـه جـز او نمی شود که رّب شما همان خالق شما است تا بفهمید که اللَّ
).۱۰/ ۱۰نیست (طباطبایی، 

کند که تناسب روش با هدف آموزش نیز در این آیه رعایت شده است؛ زیـرا بـرای این تفسیر روشن می
همـانی ربوبیـت و خالقیـت (کـه بـرای بیت، از روش اسـتدالل بـه اینیابی به حقیقت توحید در ربودست

مخاطب ثابت شده است) بهره برده است.
َر ا. «۲ یـِل َوَسـخَّ َهاَر َعَلی اللَّ ُر النَّ َهاِر َویکوِّ یَل َعَلی النَّ ُر اللَّ َماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحقِّ یکوِّ ـْمَس َخَلَق السَّ لشَّ

ْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَهـا زوجهـا َوَأنـَزَل َواْلَقَمَر کلٌّ یْجِری ِألَ  ن نَّ اُر، َخَلَقکم مِّ ی َأَال ُهَو اْلَعِزیُز اْلَغفَّ َجٍل ُمَسم
َهاِتکْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفی ُظُلَماٍت َثـَال  ْنَعاِم َثَماِنیَة َأْزَواٍج یْخُلُقکْم ِفی ُبُطوِن ُأمَّ ْن اْألَ ـُه ٍث َذِلکـَلکم مِّ ُم اللَّ

ی ُتْصَرُفوَن  کْم َلُه اْلُمْلک َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّ ها و زمین را براسـتی و درسـتی آفریـد. آسمان) «٦و ٥، (زمر: »َربُّ
برد و آرد، یعنی یکی را میپیچد و روز را بر شب ـ یا شب را در روز و روز را در شب درمیشب را به روز می

گـاه باشـید کـه آورد ـ و دیگری را می خورشید و ماه را رام گردانید، هر یک تا سرآمدی نامبرده روان است، آ
همتا و آمرزگار. شما را از یک تن ـ یعنی آدم (ع) ـ آفرید آنگاه همسرش را از او (از جـنس اوست توانای بی

آفرینـد نتـان میهای مادرااو) پدید کرد، و برای شما از چهارپایان هشت جفت فرو فرستاد شما را در شـکم
های سه گانه. این است خدای، پروردگار شـما، او راسـت پادشـاهی و آفرینشی پس از آفرینشی در تاریکی

»شوید؟فرمانروایی، خدایی جز او نیست، پس چگونه و به کجا [از پرستش خدا] گردانیده می
توحیـد ربوبیـت اسـت؛ و بر اساس تفسیر و تبیین دقیق عالمه طباطبایی، هدف این دو آیه نیـز اثبـات 

همانی ربوبیت و خالقیت بهـره بـرده اسـت؛ یابی به این هدف، از روش استدالل به اینخداوند برای دست
کند. به تعبیر ایشان ـ که پیش زیرا پس از بیان انواع خلقت و تدبیر خداوند، او را همان رّب انسان معرفی می

ن مالِک مدبر امر او است؛ و چون خداوند، خـالق انسـان و انسان، هما» رب«از این به تفصیل بیان شد ـ، 
او هـم هسـت » رب«کند، بنابراین، مالـک و مـدبر امـور او یعنـی نظام آفرینشی است که در آن زندگی می

).٢٣٨-٢٣٦/ ۱۷طباطبایی، (
حیـد گیـرد، توبر این اساس، طی دو استدالل قیاسی به شکل زیر، که نتیجة اولی، مقدمة دومی قرار می

شود:در ربوبیت آموزش داده می
:١استدالل 

ـ پروردگار شما مالک و مدبر امر شما است؛
ـ مالک و مدبر امر شما خالق شما است؛
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ـ نتیجه: پروردگار شما خالق شما است.

:۲استدالل 
ـ پروردگار شما خالق شما است.

ـ خالق شما الله است.
ـ نتیجه: پروردگار شما الله است.

َماء َواْألَْرِض َال یا . «٣ َن السَّ ِه یْرُزُقکم مِّ ِه َعَلیکْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغیُر اللَّ اُس اْذکُروا ِنْعَمَت اللَّ ِإَلَه ِإالَّ َأیَها النَّ
ی ُتْؤَفکوَن  ای مردم، نعمت خدای را بر خود یاد کنید آیا جز خدا آفریدگاری هست کـه ) «۳(فاطر: » ُهَو َفَأنَّ

»شوید؟ن و زمین روزی دهد؟ هیچ خدایی جز او نیست، پس چگونه و به کجا گردانیده میشما را از آسما
هدف اصلی این آیه، اثبات و آموزش توحید در ربوبیت است؛ هر چند که آمـوزش ضـمنی توحیـد در 

شود.خالقیت نیز هدف فرعی آن محسوب می
انی ربوبیـت و خالقیـت را بـرای همـتـوان روش اسـتدالل بـه اینبر اساس تفسیر عالمه طباطبایی می

گفته از این آیه استنباط کرد؛ زیرا سیاق آیه که دربارة رازقیت خداوند اسـت، اقتضـا یابی به هدف پیشدست
ـِه «؛ پس تعبیر »هل من رازق او منعم غیر الله یرزقکم«فرمود: کند که خداوند میمی َهْل ِمْن َخاِلٍق َغیـُر اللَّ

کند ـ همو رازق و ها ـ که مخاطب به خالقیت او اقرار و اعتراف میکه خالق نعمتکندداللت می» یْرُزُقکم
)؛ و از آنجا که رازقیت یکی از مصادیق اصلی ربوبیت است، پس ۱۶/ ۱۷ها است (طباطبایی، ُمنعم نعمت

ف اصـلی همانی خالقیت و ربوبیت (نه ربوبیت و خالقیت)، به هـددر واقع، این آیه با استفاده از روش این
کند که خالق این عالم با پروردگار آن یکی و آن یابد و ثابت میآن یعنی آموزش توحید در ربوبیت دست می

الله است.
شـود، هـدف بنابراین، در این آیه نیز با دو شکل استدالل قیاسی که نتیجة یکی، مقدمة دیگری واقع می

آید:آموزش توحید در ربوبیت به دست می
:۱استدالل 

خالق روزی انسان رازق آن هم هست؛ـ 
ـ رازق روزی انسان، پروردگار او است؛

ـ نتیجه: خالق روزی انسان، پروردگار او است.
:۲استدالل 

ـ خالق روزی انسان، پروردگار او است؛
ـ خالق روزی انسان، الله است؛
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ـ نتیجه: پروردگار انسان الله است.

همانی ربوبیت و خالقیت برای آموزش ارة روش استدالل به اینگفته، درباز بررسی و تحلیل آیات پیش
آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می

. این روش، روش عقالنی بسیار ساده و در عین حال متقنی برای آموزش توحیـد در ربوبیـت اسـت؛ ۱
نـدارد؛ ثانیـًا خالقیـت زیرا متربی کسی است که اوًال خالقیت خداوند را پذیرفتـه و شـک و تردیـدی در آن 

کـه تر است و به واسطة وجود خویش، نسبت به آن علـم حضـوری دارد؛ در حالیخداوند برای او ملموس
شود.تری است که به سادگی ادراک نمیربوبیت خداوند، مقولة پیچیده

چـه . اگر چه متربی خالقیت خداوند را پذیرفته است، ولی در عین حال برای یـادآوری و تثبیـت هـر۲
تر آن، از خالقیت خداوند نسبت به موارد کامًال محسوس و قابل مشـاهده ماننـد آسـمان و تر و سریعراحت

شود.ها و ... مثال زده میها و نعمتزمین، انسان، شب و روز، چارپایان، روزی
بـوط بـه آید که بسیاری از آیات مرهمانی ربوبیت و خالقیت خداوند به دست میاز استدالل به این. ۳

هـا را خلقت خداوند ـ به ویژه آیات همراه با جزئیات تدبیری ـ، در واقع، آیات ربوبیت هستند و خداوند آن
برای اثبات توحید در ربوبیت به کار برده است.

گونه تدبیری گونه آفرینشی ندارند، هیچپرستان ـ هیچ. غیر خداوند که ـ حتی به اعتراف مشرکان و بت٤
چرا که تدبیر، همان ادامة خلقت است. پس اعتراف ایشان به توحیـد در خالقیـت خداونـد، در نیز ندارند؛ 

اند.واقع، اعتراف به توحید در ربوبیت است که خود از آن غافل
ها را به توحید در خالقیـت اگر مشرکان در جایی هم، شرک در خالقیت از خود بروز داده، و خداوند آن

واقعی نیست؛ بلکه برای نپذیرفتن الزم آن یعنی توحید در ربوبیـت اسـت؛ و از این شرْک ٥فراخوانده است،
رو، هـدف آن سو، فراخوانی ایشان به توحید در خالقیت نیز برای اثبـات توحیـد در ربوبیـت اسـت. از ایـن

هـای خداونـد، از مشـرکان ـ کـه پـس از برشـمردن برخـی آفرینش٦سورة لقمـان١١و ١٠اصلی در آیات 
شان را نشان دهند ـ اثبات توحید در ربوبیـت و بـه چـالش کشـاندن کند که آفرینش خدایانمیدرخواست

).۲۱۱/ ۱۶طباطبایی، ها در آن است (آن
، حتی بدون اشاره بـه خالقیـت ٧سورة فاطر٣٩و ٣٨که در برخی آیات مشابه، مانند آیات تر آنجالب

است نشان دادن آفرینش خدایان از مشـرکان شـده اسـت. و خداوند و تنها با بیان مواردی از تدبیر او، درخو

).16(رعد: »قُلِ اللّه خَالقُ کلِّ شَیء وهو الْواحد الْقَهارکاء خَلَقُوا کخَلْقه فَتَشابه الْخَلْقُ علَیهِمأَم جعلُوا للَّه شُرَ«آیۀ . مانند 5
ابۀٍ وأَنزَلْنَا منَ السماء ماء فَأَنبتْنَـا  من کلِّ دیهاخَلَقَ السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَها وأَلْقَی فی الْأَرضِ رواسی أَن تَمید بِکم وبثَّ ف. «6
).11ـ 10(لقمان: » هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَرونی ماذَا خَلَقَ الَّذینَ من دونه بلِ الظَّالمونَ فی ضَلَالٍ مبِینٍ,من کلِّ زوجٍ کرِیمٍیهاف
7» .ی الْأَرف فخَلَائ لَکمعي جالَّذ ورِینَ    هالْکـاف لَـا یزِیـدقْتًـا وإِلَّا م هِمبر ندع مرِینَ کفْرُهالْکاف لَا یزِیدو کفْرُه لَیهن کفَرَ فَعضِ فَم
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تر، بر عینیت خالقیـت و ربوبیـت و اسـتدالل بـرای توحیـد در ربوبیـت داللـت این به وضوح هر چه بیش

کند؛ زیرا اگر خدایان دروغین، آفرینش داشتند پس حتمًا تدبیر هم خواهنـد داشـت و درخواسـت نشـان می
).۵۴-۵۳/ ۱۷طباطبایی، خواست نشان دادن تدبیر و ربوبیت (دادن آفرینش، در واقع یعنی در

ها تناسب کامـل دارد. بـازخوانی . روش آموزشی برداشت شده از آیات، با محتوا و هدف آموزشی آن٥
گونه است که برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلـق و نامحـدود خداونـد (هـدف)، بـا مجدد این تناسب این

همـانی خالقیـت و ربوبیـت از طرف مخاطـب (محتـوا)، بـا اسـتدالل بـه اینتوجه به پذیرش خالقیت او
(روش)، توحید در ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف، محتـوا و روش آموزشـی، 

دهند.ارکان اصلی یک برنامة درسی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
ت و خالقیت. استدالل به تالزم ربوبی۲

دو دومین نوع استدالل به خالقیت خداوند در قرآن برای آموزش ربوبیـت او، اسـتدالل بـه تـالزم ایـن
چون کسی که «تواند پروردگار باشد؛ است. تالزم ربوبیت با خالقیت یعنی لزومًا این آفریدگار است که می

ندارد و قهرًا از جهات درونی و هدف و چیزی را نیافریده و هیچ گونه سلطه تکوینی و مالکیت حقیقی بر آن
گاه نیست، چگونه می تواند آن را بپروراند و به کمال برساند؟ این کار یعنی پرورانـدن، تنهـا سود و زیان آن آ

گـاه اسـت و او  در توان کسی است که آفریننده و مالک آن چیز است و از همه جهات درونی و بیرونـی آن آ
).۴۲۶توحید در قرآن، (جوادی آملی،» یگر نیستجز خدای خالق و مالک، کسی د

پرسـتان و اعتقـاد استدالل به تالزم ربوبیت و خالقیت در قرآن، تفکیک میان رّب و خالق از سـوی بت
به خالقیت آفریدگار یکتـا، هاکند؛ زیرا الزمة اعتقاد آنایشان به ارباب متعدد در ادارة امور عالم را باطل می

پذیرش پروردگار یکتا و ربوبیت مطلق او است.
ها به شرح زیر است:برخی از آیات شامل این روش به همراه تبیین و بررسی آن

َه َلـُذو َفْضـٍل َعَلـی ا. «۱ َهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ اللَّ یَل ِلَتْسکُنوا ِفیِه َوالنَّ ِذی َجَعَل َلکُم اللَّ ُه الَّ کَثـَر اللَّ ـاِس َوَلکـنَّ َأ لنَّ
ی ُتْؤَفکوَن  کْم َخاِلُق کلِّ َشیٍء الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّ ُه َربُّ اِس َال یْشکُروَن، َذِلکُم اللَّ خدا آن «، )٦٢و ٦١(غافر: » النَّ

تـا در آن ببینیـد و روزی -است که شب را برای شما پدید کـرد تـا در آن بیارامیـد و روز را روشـن سـاخت
گزارنـد. ایـن اسـت بخشی است بر مردم، ولی بیشـتر مـردم سـپاس نمیهمانا خدا خداوند فزون-جوییدب

خدای، پروردگار شما، که آفریننده هر چیزی است، خـدایی جـز او نیسـت، پـس کجـا و چگونـه [از وی] 
»شوید؟گردانیده می

...» ضِ أَم لَهم شرْك فـی السـماوات   قُلْ أَرأَیتُم شُرَکاءکم الَّذینَ تَدعونَ من دونِ اللَّه أَرونی ماذَا خَلَقُوا منَ الْأَر،کفْرُهم إِلَّا خَسارا
).39ـ 38(فاطر: 
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قرار دادن شب بـرای آرمیـدن انسـان و که در اولین آیه از این آیات، تنها تدبیر خداوند دربا توجه به این

روز برای سعی و تالش او برشمرده شده، در ابتدای آیة دوم، به ربوبیت او تصریح شـده اسـت (طباطبـایی، 
)؛ ولی از آنجا که ربوبیت، مالزم با خالقیت است، بالفاصله در فراز بعدی، بـه خالقیـت مطلـق ۳۴۵/ ۱۷

گونه ذکری از خالقیت به میان نیامـده هر چند در آیة اول، هیچخداوند تصریح شده است. به عبارت دیگر، 
است، ولی از آنجا که ربوبیْت الزمة خالقیت است، پس قطعًا این بیان تدبیر خداوند نسـبت بـه چگـونگی 

کند.بهره بردن از شب و روز، از خالقیت او نسبت به اصل شب و روز حکایت می
گونه است که خالقیت خداوند، تنها به ایجاد مخلوق و رها کـردن تبیین برخی مفسران از این تالزم این

آن به حال خود نیست؛ بلکه در ادامه نیز باید فیض الهی در هر لحظه به طور مستمر بـر مخلوقـات جـاری 
باشد؛ که این جریان استمراری فیض خداوند، همان تدبیر و ربوبیت او نسبت به مخلوقات است. به عبارت 

کـْم «، دلیـل فـراز »َخاِلُق کلِّ َشیءٍ «گفت فراز توان دیگر می ـُه َربُّ / ۱۵اسـت (مکـارم شـیرازی، » َذِلکـُم اللَّ
گیری کرده اسـت، بـا فـرض توحیـد در خالقیـت، و طور که عالمه طباطبایی نتیجه. بنابراین، همان٨)۳۰۴

).۳۴۵/ ۱۷یی، شود (طباطبااضافه شدن تالزم ربوبیت و خالقیت به آن، توحید در ربوبیت ثابت می
بر این اساس، شکل استدالل قیاسی به تـالزم ربوبیـت و خالقیـت بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت 

گونه است:این
ـ خداوند خالق هر چیزی است؛

ـ الزمة خالق بودن یک چیز، رّب بودن آن است؛
ـ نتیجه: خداوند، رب هر چیزی است.

َماَواِت َو «. ۲ ِذی َخَلَق السَّ ُه الَّ ن ُدوِنـِه اللَّ ِة َأیاٍم ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش َما َلکم مِّ اْألَْرَض َوَما َبیَنُهَما ِفی ِستَّ
هاسـت ها و زمین و آنچه را میـان آنخداست آن که آسمان«)، ٤(سجده: » ِمن َوِلی َوَال َشِفیٍع َأَفَال َتَتَذکُروَن 

روایی بر جهان آفرینش) برآمد، شما را جز او هـیچ ندر شش روز (دوره) بیافرید، سپس بر عرش (مقام فرما
»گیرید؟کنید و پند نمیسرپرست و کارسازی و هیچ شفیعی نیست، آیا یاد نمی

برای بیان استدالل به تالزم ربوبیت و خالقیت در این آیه به منظور اثبات توحید در ربوبیت، توجـه بـه 
:)۲۴۵-۲۴۴/ ۱۶(طباطبایی، چند نکتة تفسیری الزم است 

هـا بـه پیـامبر (ص) دربـارة از ، افتـرای آن٩. مخاطب آیه، مشرکانی هسـتند کـه در آیـة پـیش از ایـن۱

را دلیل آن دانسته »خَالقُ کلِّ شَیء«، فراز »یکلشو رب«عبارت به » ذَلکم اللَّه ربکم«. عالمه طباطبایی نیز پس از تحلیل فراز 8
و الخلق ال ینفک عن التدبیر و الزم ذلـک أن ال یکـون   ءیل شألنه خالق کءیأي و رب کل شء،یو قوله: خالقُ کلِّ شَ«است: 

.)345/ 17طباطبایی، (ر.ك: » فی الوجود رب غیره ال لکم و ال لغیرکم
9.»لَّهک لَعلن قَبیرٍ من نَّذم ما أَتَاها ممقَو رتُنذک لبن رقُّ مالْح ولْ هب یقُولُونَ افْتَرَاه تَأَمیه ونَم3(سجده: » د.(
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خودساختگی قرآن نقل شده است؛

. با توجه به پذیرش توحید در خالقیت از طرف چنین مخاطبی، هـدف آیـه از بـازگو کـردن خالقیـت ۲
کـه زم آن یعنی ربوبیت و الوهیت است. عالوه بر آنخداوند، دیگر اثبات خالقیت او نیست؛ بلکه اثبات لوا

َماء ِإَلی اْألَْرِض «تعبیر  ْمَر ِمَن السَّ ُر اْألَ ای بر برداشت چنـین هـدفی از ، قرینه١٠در ابتدای آیة پس از این» یَدبِّ
آیه است؛

ها در ام درآوردن همة آناساسًا کنایه از مقام تدبیر موجودات، و به نظ» ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش «. فراز ۳
بودن خداوند نیز از شؤون تدبیری او » شفیع«و » ولّی «که ها باشد. عالوه بر ایننظامی است که حاکم بر آن

ها با هم ذکر شده است.ها و زمین، و به دلیل تالزم آناست که پس از اشاره به خالقیتش نسبت به آسمان
، ذکر مواردی از ربوبیـت خداونـد بـه عنـوان امـور مـالزم بـا بر این اساس، با توجه به تعیین هدف آیه

خالقیت او، و استدالل به این تالزم برای اثبات توحید در ربوبیت، بهترین روشی است که برای آموزش این 
مرتبه از توحید به مخاطب خاص به کار گرفته شده است.

ای آموزش توحید در ربوبیت، با این فرض بنابراین شکل استدالل قیاسی به کار گرفته شده در این آیه بر
گونه است:که منظور از آسمان و زمین و مابین این دو همة جهان هستی است، این

ـ خداوند، خالق جهان هستی است؛
ـ الزمة خالق بودن یک چیز، رّب بودن آن است؛

ـ نتیجه: خداوند، رّب جهان هستی است.
ا کنُتْم تَ . «٣ ِذی َخَلَقِنـی َقاَل َأَفَرَأیُتم مَّ ی ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمیَن، الَّ ُهْم َعُدوٌّ لِّ ْقَدُموَن، َفِإنَّ ْعُبُدوَن، َأنُتْم َوآَباُؤکُم اْألَ

اید، پرسـتیدهآنچه می-اید، یعنی ببینید و بدانیدیا دانسته-ایدگفت: آیا دیده) ٧٨-٧٥َفُهَو یْهِدیِن. (شعراء: 
اند، مگر پروردگار جهانیان، آن که مرا آفرید پس همـو راهـم ها دشمن منآنترتان؟ همانا شما و پدران پیش

».نماید
کند. پرستان زمان خود را حکایت میاین آیات، یکی دیگر از احتجاجات حضرت ابراهیم (ص) با بت

ای ــ از حکـم عـداوتی کـه بـر» َرّب اْلَعـاَلِمیَن «وی در این احتجاج، پس از استثنای خداوند ـ بـه عنـوان 
ترین صفت پروردگار را خلقت مالزم با هدایت ـ که از مصـادیق معبودهای دروغین صادر کرده بود، اصلی

شمارد؛ تالزمی که در اینجا با فاء تفریع نشان داده شده و با آمدن فعـل اصلی تدبیر و ربوبیت است ـ بر می
کید شده است ( .)۲۸۳/ ۱۵طباطبایی، مضارع، بر استمرار جنبة ربوبی آن تأ

کنـد، مسـألة ای که عالمه طباطبایی در تبیین تالزم ربوبیت و خالقیت در این آیه از آن استفاده مینکته

10» .ا تَعمنَۀٍ مس أَلْف هارقْدمٍ کانَ می یوف إِلَیه رُجیع ضِ ثُماء إِلَی الْأَرمنَ السرَ مرُ الْأَمبونَید5(سجده: » د.(
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سازد:ها را غیر معقول میالوجود بودن موجودات جسمانی است که تفکیک خلق و تدبیر در آنتدریجی

لقت عالم و ایجـاد آن قـائم برهان اینکه تدبیر عالم قائم به خود خدای تعالی است، همین است که خ«
شـود و معقـول نیسـت کـه در ایـن به او تنهایی است؛ زیرا پر واضح است که خلقت از تـدبیر منفـک نمی
شود، خلقت قائم به کسی، و تـدبیر موجودات جسمانی و تدریجی الوجود که هستیش به تدریج تکمیل می

قائم به خدای سبحان است، پـس نـاگزیر بایـد دانیم خلقت عالمقائم به کسی دیگر باشد، و از آنجا که می
).۳۹۶/ ۱۵، (موسوی همدانی١١»بدانیم که تدبیرش نیز قائم به اوست

ها بعد از ایجاد اولیه، ادامة وجود را به صورت تـدریجی و تدریجی بودن وجود این موجودات یعنی آن
که مبدأ اصل وجود (خلقت) با منشأ کنند. حال با توجه به اینآن به آن از سوی مبدأ فیض وجود دریافت می

ادامة وجود (تدبیر) یکی و آن خداوند است، تفکیک خالقیت از ربوبیت، غیر ممکن و غیر معقـول اسـت. 
شود و در مراحل بعـدی به عبارت دیگر، وجود یک موجود جسمانی، از نقطة خلقت و ایجاد اولیه آغاز می

یابد.با تدبیر ربوبی خداوند، افزایش و تکمیل می
اند؛ آنجـا کـه نیز یادآور شـده١٢سورة فاطر٤١و این همان مطلبی است که عالمه طباطبایی در ذیل آیة 

اند؛ زیـرا بـا پـذیرش وحدِت منشأ احداث و ابقاء موجودات را صریحًا دلیلی بر توحید در ربوبیـت دانسـته
یجـاد بعـد العـدم اسـت، ابقـاء طور که احداث شیء (خلقـت)، ادوئیت احداث و ابقاء، باید بدانیم همان

موجودات (تدبیر)، ایجاد بعد الوجود به صورت مستمّر است؛ به عبارت دیگر، هر دو مقوله ایجاد اسـت و 
پرستان ـ خداوند تعالی است. بنابراین، خالق و مدبر عالم نیاز به موجد دارد که ـ حتی در نزد مشرکان و بت

.)۵۵/ ۱۷طباطبایی، هستی یکی و آن خداوند است (
به خداونـد نسـبت داده شـده، مصـادیق ١٣چنین از نظر عالمه طباطبایی، صفاتی که در آیات بعدیهم

دنیوی و اخروی هدایت است که از باب ذکر خاص بعد از عام، به طور تفصیلی ربوبیت خداوند را آشـکار 
).۲۸۴/ ۱۵طباطبایی، هد (دها با خالقیت، توحید در ربوبیت را آموزش میکرده، از طریق بیان تالزم آن

بنابراین استدالل قیاسی به کار گرفته شده در ایـن آیـه بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت، در واقـع دو 
گونـه هـا اینشود و شکل منطقی آناستدالل است که نتیجة استدالل اول، مقدمة دوم استدالل دوم واقع می

ال ینفکـان فـی هـذه الموجـودات     و البرهان علی قیام التدبیر به تعالی قیام الخلق و اإلیجاد به لوضوح أن الخلق و التـدبیر  . «11
و إذ ءیو التـدبیر بشـ  ءیتستکمل الوجود علی التدریج فلیس من المعقول أن یقوم الخلق بشیالجسمانیۀ التدریجیۀ الوجود آلت

هـادي  کان الخلق و اإلیجاد هللا سبحانه فالتدبیر له أیضا. و لهذا عطف الهدایۀ علی الخلق بفاء التفریع فدل علی أنه تعـالی هـو ال  
.)283/ 15طباطبایی، » (ألنه هو الخالق

).41(فاطر: » ه کانَ حلیما غَفُوراإِنَّ اللَّه یمسک السماوات والْأَرض أَن تَزُولَا ولَئن زالَتَا إِنْ أَمسکهما منْ أَحد من بعده إِنَّ«. 12
والَّذي أَطْمـع أَن یغْفـرَ لـی خَطیئَتـی یـوم      ،والَّذي یمیتُنی ثُم یحیینِ،ذَا مرِضْت فَهو یشْفینِوإِ،والَّذي هو یطْعمنی ویسقینِ. «13

)82-79(شعراء: » الدینِ
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است:

:۱استدالل 
هستند؛الوجودـ موجودات جسمانی، تدریجی

است؛الوجود غیر معقول تفکیک خلق و تدبیر در موجودات تدریجیـ 
است.تفکیک خلق و تدبیر در موجودات جسمانی غیر معقول ـ نتیجه: 
:۲استدالل 

است؛موجودات جسمانی ـ خداوند خالق 
است؛تفکیک خلق و تدبیر در موجودات جسمانی غیر معقول ـ 

است.مانی موجودات جسـ نتیجه: خداوند، رب 
گفته، دربارة روش استدالل به تـالزم ربوبیـت و خالقیـت بـرای آمـوزش از بررسی و تحلیل آیات پیش

آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می
های استداللی . روش استدالل به تالزم ربوبیت و خالقیت همانند روش پیشین، یکی از بهترین روش۱

بیت به مخاطبانی است که خالقیت خداوند و توحید در آن را بـاور دارنـد. قرآن برای آموزش توحید در ربو
بنابراین معلمان و مربیان باید ضمن ادراک کامل این تالزم، از آن برای آموزش توحید در ربوبیت به متربیان 

به خوبی و به درستی بهره بگیرند.
تر نسـبت بـه روش پیشـین، پیچیـدهای است که در نوع خود نسبتّا ساده و. این روش، روش عقالنی۲

رسـد. تر بـه نظـر میهمانی دو چیز، مشکلاست؛ زیرا ادراک مقولة تالزم میان دو چیز، نسبت به مقولة این
بنابراین، روش استدالل به تالزم ربوبیت و خالقیت باید برای متربیانی به کار برده شود که نسبت به متربیان 

تری برخوردار باشند.نطقیتر و مروش پیشین، از ذهن فعال
در این روش آموزشی، برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و نامحدود خداوند (هدف)، با توجه بـه .۳

پذیرش خالقیت او از طرف مخاطب (محتوا)، با استدالل به تالزم خالقیت و ربوبیـت (روش)، توحیـد در 
، محتوا و روش آموزشی، ارکان اصلی دومـین ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف

دهند.برنامة درسی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
. استدالل به خلقت ممزوج با تدبیر۳

هـای سومین نوع استدالل به خالقیت خداوند برای آموزش ربوبیـت او در قـرآن، اسـتدالل بـه خلقت
های مدّبرانه است.ممزوج با تدبیر یا به عبارتی خلقت

کند که در آن تنها های بسیط خداوند اشاره میطور که پیش از این گفته شد، گاهی قرآن به خلقتهمان
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های خداوند به همراه تدبیر مالزم با آن نقل هایی نقل شده است. گاهی نیز خلقتخلقت مخلوق یا مخلوق

هایی اشاره شده است که ممـزوج بـا ه خلقتشده است که بحث آن گذشت. از این دو که بگذریم، گاهی ب
ای که جدا کردن خلقت از تدبیر در یک فرآیند غیر ممکن است.تدبیر است به گونه

استدالل به خلقت ممزوج با تدبیر، روشی مناسب برای آموزش توحید در ربوبیت به افرادی است که با 
دهنـد. خداونـد بـا ایـن نـوع به غیر او نسبت میتفکیک میان خلقت و تدبیر، اّولی را به خداوند و دّومی را

کند که امکان تفکیک میان خلقت و تدبیر وجود ندارد و دو صفت خالقیت و ربوبیت در استدالل، ثابت می
تعالی است.» الله«یک موجود جمع شده است که همان 

ها به شرح زیر است:برخی آیات مربوط به این روش و بحث دربارة آن
َماَواِت َواْألَْرَض کاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء کلَّ َشیٍء َح َأَوَلْم . «١ ِذیَن کَفُروا َأنَّ السَّ ی َأَفَال یَر الَّ

ُهْم یْهَتـُد  ـَماء یْؤِمُنوَن، َوَجَعْلَنا ِفی اْألَْرِض َرَواِسی َأن َتِمیَد ِبِهْم َوَجَعْلَنا فیها ِفَجاًجا ُسُبًال َلَعلَّ وَن، َوَجَعْلَنـا السَّ
ْحُفوًظا َوُهْم َعْن آیات ـْمَس َواْلَقَمـَر کـلٌّ ِفـی َفَلـک َسْقًفا مَّ َهـاَر َوالشَّ یَل َوالنَّ ِذی َخَلَق اللَّ ها ُمْعِرُضوَن، َوُهَو الَّ

ها را آنها و زمین بسته بودند پس آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمان«)، ٣٣-٣٠(انبیاء: » یْسَبُحوَن 
های استوار گران آورند؟ و در زمین کوهای را از آب پدید کردیم؟ پس آیا ایمان نمیبازگشادیم و هر چیز زنده

های فراخ قرار دادیم، باشد کـه [در سـفرها بـه ها) راهآفریدیم تا نلرزاندشان و در آن (در زمین یا در میان کوه
های آن رویگرداننـد. و اوسـت داشته ساختیم و آنان از نشانهه مقاصد خود] راه یابند. و آسمان را سقفی نگا

».ای شناورندکه شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در چرخه
پرستان بوده که آیاِت پیش از این آیات دربارة نفی خدایان بتبنا بر نظر عالمه طباطبایی، با توجه به این

ن ـ تدبیر و ربوبیت عالم را به عهده دارنـد، ایـن چهـار آیـه در مقـام است، همان خدایانی که ـ به زعم ایشا
). منظـور از ایـن ۲۷۷/ ۱۴طباطبـایی، (استدالل برای آموزش توحید در ربوبیت برای خداوند متعال است 

استدالل، همان اسـتدالل بـه خلقـت ممـزوج بـه تـدبیر خداونـد اسـت تـا ثابـت شـود تـدبیر از خلقـت 
اند.گونهابراین، خالق و مدّبر هم اینناپذیر است؛ بنجدایی

های ممزوج به تدبیر خاص عبارت است از:بر اساس این آیه، خلقت
ها و زمین، ممزوج به تدبیر فتق بعد از رتق؛ـ خلقت آسمان

ها؛ـ خلقت موجودات زنده، ممزوج به تدبیر آب بودن منشأ آن
دن زمین با آن؛ها، ممزوج به تدبیر استوار شدن و نلرزیـ خلقت کوه
ها با آن؛یابی انسانهای فراخ، ممزوج به تدبیر راهـ خلقت راه

ـ خلقت آسمان، ممزوج به تدبیر سقف محفوظ بودن آن؛
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ـ خلقت شب و روز، ممزوج به تدبیر قرار گرفتن ماه و خورشید در آن؛

ـ خلقت ماه و خورشید، ممزوج به تدبیر شناور بودن هر یک در مدار خود.
ْعُلوٍم، َفَقـَدْرَنا َفـِنْعَم اْلَقـا«. ٢ کیٍن، ِإَلی َقَدٍر مَّ ِهیٍن، َفَجَعْلَناُه ِفی َقَراٍر مَّ اء مَّ ن مَّ یـٌل َأَلْم َنْخُلقکم مِّ ِدُروَن، َو

ِبیَن، َأَلْم َنْجَعِل اْألَْرَض کَفاًتا، َأْحیاء َوَأْمَواًتا، َوَجَعْلَنا فیها َرَواِسی َشامِ  ْلُمکذِّ اء ُفَراًتا، یْوَمِئٍذ لِّ َخاٍت َوَأْسَقیَناکم مَّ
ِبیَن  ْلُمکذِّ یٌل یْوَمِئٍذ لِّ ارج نیافریـدیم؟ پـس آن را در آیا شما را از آبی پست و بـی«)، ٢٨-٢٠، (مرسالت: »َو

ای دانسته (دوران بارداری). پس توانا بودیم و نیکو توانـا بـودیم (یـا: پـس جایگاهی استوار نهادیم، تا اندازه
آرنـده ا را تقدیر کردیم و نیکو تقدیر کردیم). در آن روز وای بر دروغ انگاران. آیا زمین را فراهمسرنوشت شم

هـای سـخت نساختیم، مر زندگان و مردگان را (که زندگان و مردگان را در خـود جـای دهـد)؟ و در آن کوه
».انگاراندروغاستوار و بلند پدید کردیم و شما را آبی خوشگوار نوشاندیم. در آن روز وای بر

در این مجموعه آیات نیز دو خلقت ممزوج به تدبیر خداوند برای استدالل بر توحید در ربوبیـت او بـه 
کار رفته است که عبارت است از:

الف) خلقت ممزوج به تدبیر انسان
و از در چند آیة ابتدایی از این آیات، به خلقت ممزوج به تدبیر انسان اشاره شده اسـت: خلقـت اولیـة ا

آبی پست و ناچیز (نطفه) و تدبیر نسبت به قـراردادن آن تـا مـدت مشخصـی در رحـم، و تقـدیر حـوادث، 
اوصاف و احوال آیندة زندگی او شـامل کوتـاهی و بلنـدی عمـر، چگـونگی شـمایل و زیبـایی، سـالمتی و 

.)۱۵۳/ ۲۰طباطبایی، بیماری، و وسعت و تنگی روزی (
ب) خلقت ممزوج به تدبیر زمین

ای کـه همـة آیات بعدی، به خلقت ممزوج به تدبیر زمین اشاره شده است: خلقـت زمـین بـه گونـهدر
هـای اسـتوار و بلنـد های زنده و مرده را در خود جای دهد و نگه دارد؛ و تدبیر نسبت به قرار دادن کوهانسان

شود ها سرازیر میوی دشتها به سها که معموًال از دل کوهبرای استحکام آن؛ و جاری کردن نهرها و چشمه
(همان).

ِجـیٍم، ِإالَّ َمـِن . «٣ اِظِریَن، َوَحِفْظَناَها ِمن کلِّ َشیَطاٍن رَّ اَها ِللنَّ َماء ُبُروًجا َوَزینَّ اْسـَتَرَق َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفی السَّ
ِبیٌن، َواَألْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقیَنا فیها َر  ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّ ـْوُزوٍن، َوَجَعْلَنـا السَّ َواِسی َوَأنَبْتَنا فیها ِمن کـلِّ َشـیٍء مَّ

ُلـُه ِإالَّ  ن َشیٍء ِإالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَمـا ُنَنزِّ ِإن مِّ ْسُتْم َلُه ِبَراِزِقیَن، َو ْعُلـوٍم، َوَأْرَسـْلَنا َلکْم فیها َمَعایَش َوَمن لَّ ِبَقـَدٍر مَّ
یاَح َلَواِقَح َفَأنَزْلنَ  ـا َلـَنْحُن ُنْحیـی َوُنِمیـُت َوَنْحـُن الرِّ إنَّ َماء َماء َفَأْسَقیَناکُموُه َوَما َأنـُتْم َلـُه ِبَخـاِزِنیَن، َو ا ِمَن السَّ

هایی پدید کردیم و آن را از بهر بینندگان بیاراسـتیم. و و هر آینه در آسمان برج«، )٢٣-١٦(حجر: » اْلَواِرُثوَن 
ای نگاه داشتیم؛ مگر آن که دزدانه سخنی بشنود، کـه شـهابی روشـن و هشدآن را از [ورود] هر شیطان رانده
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های استوار افکندیم و در آن از هـر چیـز سـنجیده و بـه آشکار دنبالش کند. و زمین را گستردیم و در آن کوه

ی) ها نیستید (پرندگان و حیوانـات وحشـدهنده آنها که شما روزیاندازه رویانیدیم. و در آن برای شما و آن
های آن نزد ماست، و آن را جـز بـه اسباب زندگی و روزی قرار دادیم. و هیچ چیزی نیست مگر آنکه گنجینه

فرستیم. و ما بادها را باردارکننده [درختان] فرستادیم، و از آسمان آبی فرو فرستاده، شما اندازه معلوم فرو نمی
میرانیم و مـا کنیم و مینیستید. و هر آینه ما زنده میکننده و نگاهدار آن را از آن سیراب ساختیم و شما ذخیره

».میراث برانیم (پس از شما همه چیز در اختیار ماست)
های ممزوج به تدبیر خداوند برای اسـتدالل بـر توحیـد ربـوبی بـر در این آیات نیز موارد زیر از خلقت

):۱۴۶-۱۳۸/ ۱۲طباطبایی، (شمرده شده است 
و در چشم افرادی که به آن ١٤هایی قرار داده شدهکه در آن برجها، به اینمانخلقت ممزوج به تدبیر آسـ

کنند، با ستارگان و کواکب درخشان زینت داده شده است؛نگاه می
هـای اسـتوار در آن، و ـ خلقت ممزوج به تدبیر زمین، به گسـترش طـولی و عرضـی آن، قـرار دادن کوه

(دارای وزن و واقع در تحت جاذبه و یا متناسب) در آن؛رویاندن گیاهان، معادن و هر چیز موزون 
ها که وسایل زندگی و ادامة حیات در اختیار آنـ خلقت ممزوج به تدبیر انسان و دیگر جانداران، به این

قرار داده شده است؛
و ها در حد و اندازة مشخص ـ خلقت ممزوج به تدبیر همة اشیاء از خزائن الهی، به اعطای وجود به آن

ایجاد انواع و افراد گوناگون به واسطة این تفاوت در حد وجود؛
ها وسیلة بارورکردن نباتات قرار داده شده است؛که آنـ خلقت ممزوج به تدبیر بادها، به این
که با نزول آن از ابرها آب الزم برای کره زمین و موجودات زندة آن ـ خلقت ممزوج به تدبیر باران، به این

است؛تأمین شده
ـ خلقت ممزوج به تدبیر همة عالم (تدبیر همة عالم در اختیار خداوند است).

گفته، دربارة روش استدالل به خلقـت ممـزوج بـا تـدبیر بـرای آمـوزش در بررسی و تحلیل آیات پیش
آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می

نامحدود خداوند (هدف)، با توجه به پذیرش . در این استدالل، برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و١
(روش)، توحیـد در هـای ممـزوج بـا تـدبیر خلقتخالقیت او از طرف مخاطب (محتوا)، با اسـتدالل بـه 

در هـر فصـل و   هاي خورشید و ماه است که بـه سـبب قـرار گـرفتن    گاههاي آسمانی، منزل. به نظر مفسران، منظور از برج14
و بینـیم یانـد) مـ  فلکی (مجموعه ستارگانی که شکل خاصـی را بـه خـود گرفتـه    يهااز سال در مقابل یکی از صورتموقعی

/ 12، طباطبـایی،  9/ 11؛ قرطبـی،  324/ 6طوسـی،  ت (ر.ك: سـ اخورشید مثالً در برج حمل یا ثور یا میزان و عقرب گوئیمیم
).38/ 8مکارم شیرازي،؛138
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ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف، محتوا و روش آموزشی، سومین برنامة درسی 

دهند.شکیل میبرای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را ت
زیرا این آیات با مخـاطبی . در این برنامة درسی، روش، با محتوا و هدف آموزشی تناسب کامل دارد؛٢

دهد. پس مواجه است که با تفکیک میان خلقت و تدبیر، خلقت را به خداوند و تدبیر را به غیر او نسبت می
یان این دو وجود ندارد.کند که امکان تفکیک مخداوند با این نوع استدالل، ثابت می

گونه است:ها مشترک است این. شکل کلی استدالل قیاسی مربوط به این آیات، که در همة آن۳
ـ خداوند، خالق عالم هستی است؛

ـ خلقت عالم هستی ممزوج به تدبیر آن است؛
ـ نتیجه: خداوند، رّب عالم هستی است.

گیرينتیجه
روش استدالل به خالقیت خداوند برای آموزش توحید در ربوبیـت گفته دربارة از مجموع مباحث پیش

آید:در قرآن، نتایج زیر به دست می
که توحید در ربوبیت، یکی از مراتب اعتقادی توحید است، و پذیرش امـور اعتقـادی، . با توجه به این١

تدالل عقلی است؛ ترین روش برای آموزش توحید در ربوبیت، روش اسنه تقلیدی که تعّقلی است، مناسب
تر در وجود انسان قرار گیرد و ایمان قلبی به آن حاصل شود.تر و محکمتا اعتقاد به آن، هر چه عمیق

. بهترین روش استداللی برای آموزش توحید در ربوبیت به مخاطبان غیر مسلمان زمان نزول قرآن، و ٢
خداوند اسـت؛ زیـرا خالقیـت خداونـد، های پس از آن، روش استدالل به خالقیتنیز مخاطبان عام زمان

ای ـ آن را دارا هستند؛ و اعتقادی ساده و در عین حال اساسی است که هر دو دسته ـ بدون هیچ شک و شبهه
های محکم اعتقاد به خالقیت خداوند اسـتوار تواند بنای رفیع توحید در ربوبیت را بر پایهآموزش دهنده می

نماید.
یـت خداونـد بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت در قـرآن، دارای سـه شـیوة . روش استدالل به خالق٣

اسـتدالل بـه «، و »استدالل بـه تـالزم ربوبیـت و خالقیـت«، »همانی خالقیت و ربوبیتاستدالل به این«
ها آیات متعددی از قرآن را به خود اختصاص داده است.است که هر سة آن» های ممزوج به تدبیرخلقت
شامل روش استدالل به خالقیت خداوند، در هر سه شـیوة آن، توحیـد در ربوبیـت بـا . در همة آیاِت ٤

ای به شکل قیاس آموزش داده شده است.های منطقی سادهاستفاده از استدالل
آیـد کـه بسـیاری از آیـات همانی ربوبیت و خالقیت خداوند بـه دسـت می. از شیوة استدالل به این٥



101شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره100
ویژه آیات همراه با جزئیـات تـدبیری ـ در واقـع، آیـات ربوبیـت هسـتند و مربوط به خالقیت خداوند ـ به

ها را برای اثبات توحید در ربوبیت به کار برده است.خداوند آن
های مدّبرانـه ناپذیرند و آیات مربوط به خلقت، به ویژه خلقت. خلقت و تدبیر خداوند از هم تفکیک٦

کنند.لت مییا ممزوج به تدبیر، بر ربوبیت خداوند دال
که: برای آموزش توحید در ربوبیت یعنی ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و نامحـدود . نتیجة نهایی این٧

توان به خالقیت خداوند (محتوا) با توجه به پذیرش آن از طـرف مخاطـب، اسـتدالل خداوند (هدف)، می
ن اصلی یـک برنامـة درسـی بـرای نمود (روش). بنابراین، مجموعة این هدف، محتوا و روش آموزشی، ارکا

دهند. این برنامة درسی کلی، با توجه به وجود سه محتوای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
شود.تر تبدیل میتر مربوط به خالقیت خداوند، به سه برنامة درسی جزئیجزئی
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