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 رابطة ربوبيت توحيدي و عنايت الهي در نظام انديشة قرآني
  
  

  1يداهللا ربيعي  09/08/1395: تاريخ دريافت
  2حميد نگارش  03/11/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده

هاي  از حوزه. مسئله توحيد ربوبي و تحليل نگاه قرآن به آن، محور نگاشتة حاضر است
با توحيد ربوبي، عناوين هدايت، نصرت، امداد و همانند آن است كه در نظام فلسفي  پيونديافته

ترابط ميان اين عناوين و مسئله توحيد ربوبي از آن روست . شود ياد مي» عنايت«از آن با عنوان 
آميز از مراحلي پس از پذيرش وجود خدا و باور به آفريننده بودن اهللا  كه بيشترين عقايد شرك

گر آن است كه بدكيشان، به توحيد در خالقيت  آيات قرآن بيان. شود ه جهان آغاز مينسبت ب
. اند باورمند بوده و در مرتبة ربوبيت و متالزم با آن، يعني توحيد در عبادت دچار شرك شده

يابي به ماهيت توحيد ربوبي،  رو به آن رهنمون شده است، پس از شناخت آنچه پژوهة پيش
ربوبيت الهي از دو مؤلفه علم و قدرت مطلق خداوندي در كنار ارادة آزاد الهي گيري  اثبات شكل

  . است
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  مقدمه 
تواند نقطة آغاز براي پيوست ديگر مباحث به شمار  آنچه براي همگان قابل فهم است و مي

به ديگر سخن عموم مردم، معنايي كه هنگام . است» آفريدگار جهان«آيد اين است كه خداوند 
. است» آفريدگار«كنند، عنوان  هاي گوناگون درك مي هاي آن در زبان شنيدن واژة خدا يا معادل

فيلسوف و متكلم مسيحي نيز » فردريك كاپلستون«فيلسوف ملحد انگليسي و » برتراند راسل«
يك : كنند بر اين تعريف از خدا توافق مي بر اساس اين ضرورت، در آغاز مناظره با يكديگر،

   .هستي متشخصِ متعالي كه ممتاز از جهان و خالق آن است
تر از اين زمان، به لزوم تعيين مفهومِ مشترك از اصطالحات و  در روايات اسالمي نيز پيش

يرد، گ وگو و موضوع اثبات و نفي قرار مي و بيان گرديده است آنچه مورد گفت عناوين تأكيد شده 
و اين تعبير، به نيازمندي موجودات به . شيء و وجودي است كه آفريدگار بشر و جهان است

  . دهنده، به حكم وجدان و عقل بازگشت دارد آفرينش
وگوي ميان  وي از گفت. گراي شيعي است از متكلمان توانمند و عقل» هشام بن حكم«

كه شما دربارة او  آن«: از امام پرسيدزنديق : دهد گونه گزارش مي اين jزنديقي با امام صادق
به بيان ديگر درخواست زنديق، تصور موضوع و روشن شدن محور » گوييد، چيست؟ سخن مي

تواند به آن تعلق يابد، از اثبات و نفي يا ديگر احكام و  هايي كه مي وگوست، تا دربارة حكم گفت
در پاسخ به چيستيِ موضوعِ  jادقامام ص. ها، بر پاية سازگاري با موضوع استدالل شود ويژگي
هو الرب و هو المعبود و هو اهللا و ليس قولي اهللا إثبات هذه الحروف ألف و «: فرمايد وگو مي گفت

؛ او پروردگار »ء خالق األشياء و صانعها معنى و شي  الم و هاء و ال راء و ال باء و لكن ارجع إلى
الف، : يم اهللا يا رب است، مقصودم اثبات حروفگو كه مي اين. است، او معبود است، او اهللا است

چيز بوده و  الم، هاء، راء و باء نيست، بلكه بازگشتن به معنا و چيزى است كه خالق همه
  ).84: 1 ق، 1407كليني، (هاست  دهنده به آن آفرينش

 ق1404سينا،  ابن: نك(در طرف محمول، مفهوم موجود از مفاهيم اوليه و بديهي است 
پس از تصور مفهوميِ موضوع و محمول بايد دانست كه برقراري نسبت حكميه ميان ). 29): الف( 

اين دو مفهوم به دو شيوه و با دو نوع شناخت حضوري و حصولي ممكن است كه هر يك نقاطي 
  .كشد از قوت و آسيب را به دوش مي

  توحيد و مراتب آن
  »توحيد«ز محمول وجود، عنوان هاي قابل استناد به موضوع توحيد، پس ا از ميان محمول
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توحيد عبارت از يگانه دانستن خداوند و يكتا شمردن اوست؛ . از جايگاه متمايزي برخوردار است
  ).163: بقره( »و إلهكُم اله واحد لَا الَه الّا هو«

ترين اصل اعتقادي كه ديگر معارف نظري و ارزشي ريشه در آن دارد، توحيد دانسته  اي پايه
آن حقيقت اساسي كه «: نويسد عالمه طباطبائي در تبيين جايگاه اصل توحيد مي. ه استشد

بنيان دين بر آن استوار است، يگانگي و توحيد خداوند متعال است كه با تحليل آن دانسته 
شود كه تمامي تفاصيل معاني قرآني، اعم از معارف و قوانين به آن بازگشت دارد و با تركيب  مي

  ).135: 10ق، 1417طباطبائي، (» گردد همان اصل باز مي آن فروع به
اعتقادي، عملي، نفساني و : توان مراتب توحيد را در چهار دسته بر اساس متعلق توحيد، مي

مصباح، : ك.ن(شود  هايي متعدد مي گيري كرد، كه هر يك از مراتب شامل گونه شهودي پي
توحيد در . است» توحيد در ربوبيت«ادي، هاي توحيد اعتق يكي از گونه). 171ـ170: 1، 1393

توحيد در . 2توحيد در ربوبيت تكويني؛ . 1: شود ربوبيت خود به دو دسته اصلي تقسيم مي
  . ربوبيت تشريعي
كه وجود خدا از  آيا اعتقاد به اين: هاي اصلي و كاربردي در اين حوزه آن است كه از پرسش

نيست، باور و مبنايي كافي براي سامان دادن  خود اوست و آفرينندة جهان نيز كسي جز اهللا
مندانه و مطابق با حقيقت است؟ در پاسخي اجمالي به اين مسئله بايد دانست،  زندگيِ سعادت

آيات قرآن . گردد آميز از مراحلي پس از پذيرش باور به وجود خدا آغاز مي بيشترين عقايد شرك
بوده و در مرتبة ربوبيت و عبادت دچار شرك داللت دارد مشركان به توحيد در خالقيت باورمند 

نگاهي به ديدگاه مقابل توحيد ربوبي و ). 31: ؛ توبه39: ؛ يوسف3: ؛ زمر38: زمر: ك.ن(اند  شده
  .كند هاي آن، فهم بهتري از اين آموزه و ضرورت آن را فراهم مي ريشه

 تقابل با انديشة ربوبيت توحيدي در ثنويت

هاي  انديشة ثنويت در قالب. است» ثنويت«د ربوبي، انديشة ديدگاه شايع در مقابل توحي
در مسئله وجودشناختي، ثنويه باورمندند كه . گوناگون در سرتاسر جهان به نمايش درآمده است

چنين براي شر  اند و براي خير و هم هم خير در عالم وجود دارد و هم شر، و هر دو امري وجودي
بر اين اساس، وجه . باورند كه خالق و مبدأ خير، غير از شر استمبدأ يا خالق قائل بوده و بر اين 

آفريني دو عامل اصلي در خلق و تدبير نظام آفرينش و  ها باورمندي به نقش مشترك تمامي آن
تأثير اين دو . باشد كم در دنياست كه هر يك منشأ و مبدأ انگيزش افعال خاص خود مي يا دست

كه شر به  نتيجة باور به اين. يابد در مسئله خير نمود ميعامل، يكي در مسئله شر و ديگري 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
سا

انز
پ

م، 
ده

ان
ست
زم

 
13

95
  

48

گرايي در الوهيت و ربوبيت  صورت مستقل منشأ قدرت و اثر در عالم است، اعتقاد به دوگانه
بر اين اساس، اين انگاره تقويت شد كه با نيايش خداي خير و رحمت به تنهايي منافع . گرديد

شر را هم ستايش كرد؛ از اين رو، براي تعظيم و تجليل شود و الزم است كه نيروهاي  تأمين نمي
هايي تدارك ديده شد، تا از ارادة شوم شيطاني  ، به عنوان نماد و حتي منشأ شر، برنامه1شيطان

به بيان ديگر، گروهي براي دفع ضرر و مصونيت از آزار شيطان به تقديس او . در امان بمانند
هاي احتمالي يا جلب كمك خيالي  ي جلوگيري از صدمهو برا) 96: 1369ناصري، (پرداختند  مي

ها و كودكان را تقديم شياطين  زدند؛ گاه نيز خون انسان او، دست به اعمالي گوناگون مي
  .كرد كردند، و اين اعمال بر اساس قوانين سحر و جادو توجيهاتي پيدا مي مي

دو اصل متقابل نيست،  هاي ثنوي، باور به ازلي بودن و تقارن مطلق ويژگي اصلي ديدگاه
كنندة قوانين طبيعي حاكم بر آن و  بلكه اين نكته است كه اصل دوم، آفرينندة اين جهان، وضع

كه اصل دوم نقش خود را در آفرينش عالم يا آفرينش بخشي از آن  در اين. كنندة آن است اداره
آنان در برابر هستي باز ريشة اين اختالف به انديشة . شود كند، دو نگاه عمده يافت مي ايفا مي

بر اساس ثنويت كيهاني، آفرينش از بنياد سراسر خير و نيكي است و شر همچون . گشت مي
در ثنويت ضد ). 126ـ118: 17، 1368بجنوردي، : نك( شود عاملي بيروني به آن وارد مي

فريبنده كيهاني، شرّ عامل ذاتي و دروني جهان است كه در قالب اصل يا جوهري اساساً منفي يا 
همچون ماده، جسم يا روحِ فروتر در هستي حضور دارد كه بنا بر نگاه دوم، عالم از بنياد پليد 

   .است
پس از مروري بر ديدگاه رقيب، بايد دانست در توحيد ربوبي برخالف ثنويت، باور به دو مبدأ 

فرين در خلق و آ و منشأ منفك و جدا براي دو مقولة خير و شر وجود نداشته و در واقع يك نقش
با  2.گيرد جوشد و وجود مي تدبير نظام آفرينش حاكم است و خير و شر هر دو از يك كانون مي

توجه به شيوع ديدگاه ثنوي، نفي اين انديشه با صراحت و روشني در قرآن طرح شده است 
  ).51: ؛ نحل6: ؛ فصلت73: ؛ مائده164: ؛ انعام163: بقره: نك(

  ازم آن از نگاه قرآنباورمندي به توحيد و لو
  الزمة اثبات و اعتقاد. رود ترين اصول انديشة ديني به شمار مي بيان شد كه توحيد از اساسي

                                                               
مسئله  هريش). 135: 9، 1375دل، حداد عا: نك(شيطان، منشأ و خاستگاه شر در نگاه ثنويون معرفي شده است . 1
 . جديد به همين نگاه بازگشت دارد هدر دور» پرستي شيطان«
اند، شرّ امري عدمي دانسته  ها پرداخته فلسفي و متكلماني كه با دستگاه فلسفي به تحليل آموزه هدر دستگاه انديش. 2

 .است شده، اما از نگاه روايات و حتي آيات وحي، شرّ امري وجودي تلقي شده 
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هاي نمايان و پنهان بسياري دارد كه ابعاد فردي و  نفي ثنويت، اليه. به توحيد، نفي ثنويت است
شود كه هرچه  بيت ميبا نفي ثنويت، عبوديت انحصاري خدا تث. گيرد گروهي بشر را در بر مي
قرآن . يابد تر باشد، گسترة انحصار در عبوديت نيز تجلي بيشتري مي دامنة نفي ثنويت عميق

: بقره(دارد  هايي در كنار خدا بر حذر مي براي تحقق اين هدف، انسان را از قرين گرفتن محبوب
ن پروردگار در عبادت توان پيامد توحيد ربوبي را منفرد قرار گرفت بر اين اساس، مي). 165ـ163

ها در طول محبت خداي سبحان  و اصالت دادن به محبت الهي و فرع قرار دادن ديگر محبت
. آورد اين انديشه، نتايج اجتماعي و فردي فراواني را براي بشر و جامعه بشري به ثمر مي. دانست

در ). 87: يوسف( توان به اميدواري دائمي در تمام طول حيات فردي اشاره كرد در بعد فردي مي
هاي دروني و در نتيجه هدررفت آن  بعد اجتماعي نيز اتكاي به غيرخدا، مساوق فراموشي توانايي

؛ ديگراني كه به )101: هود(و افزون بر آن، لزوم تبعيت و همراهي همواره از ديگران است 
ات وحي، مسير آي. انديشند صورت طبيعي يا تنها به منافع خود و يا با اولويت به سود خود مي

اعتالي حق و عدالت را ـ كه بلندترين هدف گروهي بشر است ـ اعتماد به خدا و توان داخلي و 
و دوري از ) 197و  194: اعراف(داند  نهراسيدن از توان و نيروي دشمنان حقيقت و عدالت مي

  ).106: يونس(كند  اين مسير را ستم انسان به خود معرفي مي
ها و دوري  ته با اعتقاد به وحدانيت ربوبي خداوند سبحان، تصحيح نگاهاز ديگر امور پيوندياف

» نساء«هرچند شأن نزول آيه هفتادوهشتم سورة . گزيدن از نگاه شرطي به مسئله ايمان است
، اما نگاهي )121: 3، 1377طبرسي، (گردد  از نبرد احد باز مي» عبداهللا بن اُبي«گرداني  به روي

هاي دائمي  گر مشروط دانستن باورها به پيروزي هاي الهي، بيان برابر آموزه كالن به رفتار بشر در
قوم . تر نيز، در بيان آيات وحي مشاهده كرد توان در اقوام پيش گونه نگاه را مي دامنة اين. است

گونه به شكلي افراطي  ، واكنشي ثنويjهاي ابالغي از سوي حضرت موسي يهود در برابر آموزه
فَإِذا جاءتْهم الْحسنَةُ قالُوا لَنا هذه و إِنْ تُصبهم سيئَةٌ يطَّيرُوا «: گونه است ان قرآن اينبي. اند داشته
) و نعمت(؛ هنگامى كه نيكى »و منْ معه أَال إِنَّما طائرُهم عنْد اللَّه و لكنَّ أَكْثَرَهم ال يعلَمونَ  بِموسى
ها  به آن) و بال(، ولى موقعى كه بدى »به خاطر خود ماست«: گفتند ، مىرسيد ها مى به آن

ها، نزد  آگاه باشيد سرچشمة همه اين! »از شومى موسى و كسان اوست«: گفتند رسيد، مى مى
  ).131: اعراف(دانند  ها نمى خداست، ولى بيشتر آن

ربوبيت است، تأكيد از اين رو، آياتي چند به وحدانيت خالقيت كه مقدمة پذيرش وحدانيت 
، زيرا با پذيرش وحدت خالقيت، جايي براي ربوبيت غير، )4: ؛ يونس1: ؛ انعام62: غافر(دارند 

  .ماند باقي نمي
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  هاي توحيد ربوبي مؤلفه
و ديدگاه رقيب آن، الزم است براي تبيين » توحيد ربوبي«پس از جستاري در مفهوم كلي 

هاي اين  تر از آن، به بررسي مؤلفه چنين درك عميق هم جايگاه توحيد ربوبي در انديشة قرآني و
مقوله پرداخته شود تا براي ورود به بررسي مصاديق عينيِ تحقق توحيد ربوبي از نگاه قرآن، 

. دهندة يك چيز است مقصود از مؤلفه، مباني شكل. مسيري هموارتر پيش روي خردها قرار گيرد
شود، بدان گونه كه  ة يك چيز مؤلفه آن خوانده ميدهند به بيان ديگر، عناصر و جوهر تشكيل

براي رسيدن به مؤلفه و مباني توحيد . توان آن چيز را تحليل كرد ها نمي بدون توجه به آن
  . ها نقش اصلي دارد ربوبي، رابطة معرفتي طولي آن و جايگاه آن در ميان آموزه

. شود تقسيم مي» حيد عمليتو«و » توحيد نظري«بندي كلي، توحيد به دو شاخه  در تقسيم
انديشة در . توحيد ذاتي، توحيد صفاتي و توحيد افعالي است: توحيد نظري شامل سه مرتبه

و  أَ«: سازد گاه فهم افعال او را شكوفا مي حقيقت هستي، وجود ذات الهي، سپس صفات او و آن
لىع أَنَّه كبِرَب كْفي شهِيد  لَم ءيست كه پروردگارت خود مشهود قبل از هر ؛ آيا كافي ن»كلُّ شى

  ).53: فصلت(چيزي است؟ 
معرفت به نبود هر گونه تركيب و تقسيم در ذات خداوند سبحان است » توحيد ذاتي«

پذيرش و باور به وجود صفات در عين عينيت با ذات بدون » توحيد صفاتي«، و )11: شوري(
تقسيم » صفات فعل«و » صفات ذات«گروه صفات الهي به دو . گيري تركيب و تشبيه است شكل
سه صفت . اند هماني مصداقي و اتحاد صفات با ذات، صفات ذاتي شود كه مقصود از اين مي

روند كه پيوند علم و  به عنوان مراجع ديگر صفات به شمار مي» حيات«و » قدرت«، »علم«
؛ 138: 4ق، 1409، ؛ تفتازاني80: 8، 1325ايجي، : نك(دهندة صفات حيات است  قدرت، شكل

  ).29: 1382حلي، 
. دربرگيرندة توحيد در خالقيت، توحيد در مالكيت و توحيد در ربوبيت است» توحيد افعالي«
به معناي تدبير و » رب«. صفت فعلي خداست» ربوبيت«اسم حسناي الهي و » رب«واژة 

به خالقيت است  آيد و بازگشت ربوبيت ربوبيت مالزم با خالقيت به شمار مي. پروراندن است
؛ حمد و ستايش مخصوص »للَّه الْحمد رب السماوات و رب الْأَرضِ رب الْعالَمينَ«: آيه). 3: يونس(

، به گسترة )36: جاثيه(ها و پروردگار زمين و پروردگار همة جهانيان  خداست؛ پروردگار آسمان
  .دارد در توحيد ربوبيت را بيان مي كند و جامعيت ربوبيت الهي و عموميت آن اشاره مي

  هـرش به آنچه گذشت آن است كه خاستگاه انديشة توحيد ربوبي، تحقق و باور بـحاصل نگ
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توحيد در مالكيت و توحيد در خالقيت است، چراكه مالكيت پيرو وجود، و وجود زيرمجموعة 
به تناسب هر مقام تحقق  آفرينش است و تدبير پيش، به همراه و به دنبالِ آفريدن و مالك بودن

  .پذيرد مي
دار قدرت و علم ذاتي خداوند سبحان است، زيرا آفرينش بدون  توحيد در خالقيت، خود وام

معناست؛ از اين رو، مؤلفه و مبناي توحيد ربوبي را در صفت ذاتي علم و قدرت  قدرت و دانش بي
  ).246: 1398جوادي آملي، (وجو كرد  بايد جست

  علم الهي. 1

آفريدگار » آگاهي مطلق«هاي مختلف آن، اثبات  هاي اصلي باور به توحيد و گونه ريشهاز 
ظهور افعال حكيمانه، . آيد ويژگي علم و آگاهي، از صفات كمالية پروردگار به شمار مي. است

هاست و اين، دليل بر علم و آگاهي فاعل آن نسبت به  داري آن محكم و متقنِ الهي، نشانة هدف
شعور و يا دست كورِ تصادف  گاه موجود جاهل و بي هيچ. باشد رانجام امور ميمقدمات و س

قرآن، موضوع دانش . تواند انسجامي به اين پيچيدگي و گستردگي را تنظيم و سامان ببخشد نمي
شود خداوند سبحان عالوه بر  از آيات الهي استفاده مي. كند الهي را فراگير و گسترده مطرح مي

چنين علم الهي  هم. به جزئيات و امور آني نيز آگاهي و اشراف كامل دارد علم كلي و جامع،
  . شود شامل امور پنهان و مخفي مي

گونه كه  مبناي مالكيت الهي نيز به آگاهي و علم مطلق خداوند سبحان بازگشت دارد؛ همان
). 115: بقره(نامد  مي» عليم«گاه خود را  خواند و آن خداوند، شرق و غرب عالم را از خويش مي

كنار . بخشي به ربوبيتي توحيدي است برآيند اين آگاهي گسترده و مالكيت برآمده از آن، تحقق
به پيوند ) 170و  111، 104، 26، 12، 11: نساء(هم قرار گرفتن علم و حكمت در آياتي چند 

شراف علمي دهد؛ از اين رو، فعل الهي عالوه بر قرار گرفتن بر ا خوردن دانش با حكمت خبر مي
  . و دانش الهي، بر بناي حكمت نيز استوار گرديده است

  قدرت الهي . 2

قدرت از . است» قدرت«دهنده به ربوبيت توحيدي در مراتب طولي آن،  مؤلفة ديگرِ شكل
معناي اندازه و  گرفته شـده كـه بـه » قدر«اين واژه از . است  صفات ذاتي و جمالي خداوند

آن   كاربرد اين واژه دربارة خـداوند، از). 112: 5ق، 1406فراهيدي، : كن(است   نهايت هر چيزي
هر مقدار بخواهد،   بندگان  و به  دهد روست كه او هرچه را به هر اندازه بخواهد، انجام مي 
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بودن در مقابل فاعل موجب بودن، در  1قادر بودن خداوند به معناي فاعل مختار. بخشد مي
رو شده  اما فاعل مختار يا قادر با دو تفسير در دو نظام معرفتي روبه. رود اصطالح به كار مي

؛ و متكلمان تعبير »ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل«: اند است؛ فالسفه در تبيين آن گفته
  ). 76و  75: 1371محمدي، ( اند را به كار گرفته »يصح منه الفعل و الترك«

ناپذيرِ موضوع قدرت است، زيرا مبدأ بودن  م انفكاكبايد توجه داشت كه علم و آگاهي از لواز
فعل   به  رود، بلكه قدرت در صورت آگاهي فاعل فـعلي قدرت به شمار نمي  هـر  به  فاعل نسبت
در مورد فعلي است كه   اطالق قدرت تنها  البته آگاهي تنها نيز كافي نيست، بلكه. شود اطالق مي

قدرت مطلقة الهى . به انـجام آن بـرانگيخته باشد  را  فاعل، او فاعل بـه آن عـلم دارد و همان علمِ
و للَّه ملْك السماوات و «: در نظام آفرينش به مبدأيت الهي نسبت به هستي انجاميده است

  ).189: عمران آل( »ء قَديرٌ كُلِّ شَي  الْأَرضِ و اللَّه على
اي مستمر، تصريح دارد كه تغيير و تبديلي  ه گونههايي الهي ب آيات قرآن با بيان وجود سنت

اين عدم تغيير به عدم قدرت ). 288: 18 ق، 1417؛ طباطبائي، 23: فتح: نك(يابد  در آن راه نمي
به داليل خاص، همانند تحقق نظام (بازگشت ندارد، بلكه به عدم تعلق اراده و مشيت به آن 

گردد، چراكه در صورت تعلق  حكمت الهي بازميو به صورت كلي به ) احسن و عدم اخالل در آن
إِلَّا تَنفرُواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما و يستَبدلْ قَوما «: گزين شدن محقق است مشيت الهي، امكان جاي

لىع اللَّه شَيئاً و لَا تَضُرُّوه و يرٌ  غَيرَكُمقَد ءكت نكنيد، حر) به سوى ميدان جهاد(؛ اگر »كُلِ شى
دهد، و هيچ  كند و گروه ديگرى غير از شما را به جاى شما قرار مى شما را مجازات دردناكى مى

  ).39: توبه(رسانيد و خداوند بر هر چيزى تواناست  زيانى به او نمى
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، حضور مطلق الهي، به معناي آگاهي و امكان 

  . شود اختار پيچيدة ربوبيت نظام هستي اثبات ميگزيني امور، در س جاي
پس از مروري بر چيستي و ماهيت ربوبيت توحيدي، الزم است به چگونگي تحقق آن در 

» عنايت«نظام هستي و به بيان ديگر، به رابطة خالق با مخلوقات خود تحت عنوان مسئله 
در اين . تر گردد وحي روشن بپردازيم تا جايگاه توحيد ربوبي در هندسة هستي بر اساس گفتار

شويم و سپس ديدگاه قرآن در  هاي مطرح در حوزة عنايت الهي آشنا مي بخش ابتدا با ديدگاه
  . گيري خواهيم كرد اين زمينه را پي

                                                               
فاعل . 5فاعل بالعناية؛ . 4فاعل بالرضا؛ . 3فاعل بالجبر؛ . 2فاعل بالطبع؛ . 1: دانند فالسفه، فاعل را هشت قسم مي. 1

دانند؛ عرفا ذات  مى» فاعل بالتجلى«فالسفه خداوند را . فاعل بالقسر. 8فاعل بالتسخير؛ . 7فاعل بالقصد؛ . 6بالتجلى؛ 
 )55، 1360مالصدرا، (پندارند  مى» فاعل بالقصد«و متكلمان صانع را  دانند؛ مى» فاعل بالرضا«حق را 
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  عنايت در اصطالح
و به معناي قصد، توجه، اهتمام و بخشش است  »عنَي«اسم مصدر از ماده » عنايت«واژة 

و در اصطالح به معناي توجه مافوق ). 146: 4ق، 1404فارس،  ؛ ابن253 :2ق، 1409فراهيدي، (
، حاكي از پيوند ميان علم الهي، اراده الهي و تعليقاتسينا در كتاب  گفتار ابن. است به مادون

سينا با توجه به نظام فلسفي مشائي و تعريفي كه از علم دارد، در تعريف عنايت  ابن. عنايت دارد
كه تمامي موجودات از  گويند؛ اين ها را عنايت مي حق به موجودات و نظام آنعلمِ : نويسد مي

حاصل عنايت، ايجاد اشيا به بهترين وجه از . شوند احاطة علمي كه خدا به آنان دارد پديدار مي
بر همين اساس، وي در مواضع ديگر عنايت را صدور خير از ذات لذاته و نه . جهت نظام است

كند، چراكه وجود غرض ديگر غير از مطلوبيت ذات،  ذات تعريف ميبراي غرضي خارج از 
): ب(ق1404سينا،  ابن: نك( »فذاته عنايته«: نويسد سينا مي ابن. بازگشت به نقصان خداوند دارد

مسئله عنايت را مربوط به فعل الهي و در ارتباط  مراد گوهرفياض الهيجي در ). 157و  19، 18
معنى عنايت واجب الوجود، علم : نويسد وي مي. كند معرفي ميبا موضوع نظام احسن و خير 

  ).312: 1383فياض الهيجي، (اوست به نظام خير، به وجهى كه مبدأ فيضان نظام خير باشد 
شود و از جهت علم فعلي بودنِ  مي» علم«بردار به  علم از آن جهت كه نمايانندة اشياست، نام

بر اين اساس، عنايت به حوزة . شود ناميده مي» نايتع«اهللا،  حق و اثرگذار بر ايجاد ماسوي
. فاعليت خداوند تمركز دارد و عنايت الهي همان مصدريت و فاعليت خدا دربارة ماسوي است

هاي نظري، با رفتارهاي فردي و  قلمرو عنايت الهي كه همان علم خداوند است عالوه بر بحث
 . رداي دا چنين كاركردهاي اجتماعي ارتباط گسترده هم

رسد با توجه به طرح مسائلي همانند علم، صدور و خير در تعريف عنايت و  به نظر مي
توان ادعا كرد وحدانيت  مقايسة آن با معناي ربوبيت و وابسته بودن ربوبيت به علم فعلي، مي

پوشي قابل توجهي با عنايت كه بيشتر در  شود، هم ربوبي خدا كه از نگاه متكلمان طرح مي
فان و فلسفه طرح شده، دارد؛ هرچند گسترة ربوبيت از نگاه متكلمان فراتر از امور دستگاه عر

باشد و اين امر وابسته به مباني تغيير و دايرة  كالن و شامل جزئيات و امور خرد نيز مي
  .يابد پوشاني آن تطابق يا اختالف مي هم

رابطة خالق عالم با  پس از روشن شدن معناي عنايت و ارتباط آن با ربوبيت بايد دانست،
اي در اين ميان متصور است  كه آيا رابطه اين. هاي ذهني بشر بوده است موجودات همواره از پرسش

هاي  و در صورت وجود رابطه آيا رابطه ايجادي است يا نوع ديگري از ارتباط مطرح است، واكنش
توان گفت در  اين اساس ميبر . متفاوتي را شكل داده كه از حوصله و دستور اين مقاله خارج است
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اي حداكثري، عنايت الهي  در انديشه. هاي مختلفي طرح شده است مسئله ربوبيت و عنايت، ديدگاه
باورمندان به قصد و تدبير «توان به دو گروه  شود كه اين انديشه را مي شامل همة موجودات مي

  . كرد تقسيم» باورمندان به تدبير مستقيم و غيرمستقيم«و » مستقيم الهي
را مستحق عنايت الهي ) يعني انسان(ميمون با توجه به تورات، موجود عاقل و مختار  ابن

وي عنايت شخصي الهي را مخصوص انسان . داند و از اين رو، مورد توجه و عنايت الهي است مي
ها تعلق  ها و نه شخص آن داند و دربارة ساير موجودات معتقد است، ارادة خدا به نوع آن مي
  ). 528ـ520: 1972ميمون،  ابن: نك( يابد مي

متكلمان مسلمان نياز به واسطه در آفرينش را نفي، اما نقش فرشتگان در تدبير و ادارة 
: نك(كند  به بيان ديگر، خداوند جهان را به واسطة فرشتگان اداره مي. دانند موجودات را مؤثر مي

را همان علم ازلي الهي دانسته كه براي سينا عنايت خداوند  ابن). 115ـ113: 8، 1325ايجي، 
او بر اين انديشه است كه عنايت الهي . ها اين علم ازلي كافي است صدور اشيا و نظم و هدايت آن

: 1363سينا،  ؛ ابن19ـ18): ب( ق1404سينا،  ابن(شود  در صدر عالم با وسايط محقق مي
علم ازلي را براي منشأ آفرينش در مقابل، برخي ). 195ـ188: 1379زاده آملي،  ؛ حسن82ـ78

كنند؛ از اين رو، عنايت  بودن، كافي ندانسته و صورت گرفتن ايجاد را با ارادة خداوند تبيين مي
تواند  همان مشيت الهي دانسته شده است، و خداوند به جهت علم داشتن به اشياي جزئي، مي

  . ها را مستقيماً تدبير كند آن
اه انديشمندان اسالمي براي توجيه رابطة ايجادي و تدبيري به هر روي، مبحث عنايت در نگ

در : در مقايسة اين نگاه با فلسفه يوناني بايد گفت. خداوند نسبت به جهان مطرح شده است
فلسفه يوناني اهتمام به يافتن مبدأ نظم و وحدت جهان، معطوف است نه به ارتباط ايجادي 

تواند يا ضروت ندارد كه توجه  داي حكماي يونان نميمبدأ هستي با جهان و انسان؛ از اين رو، خ
بخش و مدبر جهان است و  و عنايتي به موجودات داشته باشد، اما خداي متفكران اسالمي هستي

  ).65ـ42: 1392سيدهاشمي، ( نسبت به انسان عنايت، لطف و هدايت ويژه دارد

  نگاه قرآن به عنايت الهي 
جادي و تدبيري خدا و عنايت و لطف خدا به موجودات توان فاعليت اي در حكمت ديني نمي
شود، چگونگي تعلق يافتنِ عنايت  جويي مي آنچه در حكمت ديني پي. و انسان را ناديده انگاشت

در اين گام . الهي به اشياست، نه اثبات نقش ايجادي و تدبيري خداوند سبحان در نظام هستي
و ربوبيت الهي براي رسيدن به نظام انديشة  با محوريت آيات وحي، به تبيين انديشة عنايت

  .قرآن در اين امر توجه خواهيم كرد
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و » مالكيت«قرآن كريم بر اساس خالقيت و توحيد ربوبي و تشريعي كه از آن با الفاظ 
تعبير كرده است، سرپرستي، سعادتمندي و به كمال رساندن انسان را با توجه به » تدبير امر«

: 1391برنجكار، (كند  د متعال، حقّ منحصر خداوند سبحان معرفي ميعلم و قدرت مطلق خداون
تحقق . ؛ از اين رو، منشأ هدايت به معناي عام آن را تنها بايد خداوند متعال دانست)110و109

شود، هرچند در  هدايت در مراتب گوناگون آن، با مالك عنايت و ربوبيت توحيدي الهي انجام مي
به بيان ديگر، از نگاه قرآن وجود . اي نقش با مديريت توحيدي باشندهايي دار اين ميان واسطه

  .واسطه در مسير تحقق عنايت، به معناي نفي ربوبيت توحيدي نيست

  هاي آن هدايت الهي و واسطه
ها، به مسئله عنايت اشاره  در رد انگارة عموي خود در خداپنداري بت jحضرت ابراهيم

اي  هاي گسترده ها و حيطه نكته بايد توجه كرد كه عنايت، گونه در كنار اين). 42: مريم(كند  مي
جا كه ارتباط مستقيم و ديدن خدا براي انسان امري محال  بر اين اساس، از آن. گيرد را در بر مي

ترين  است، خداوند از اسبابي مرتبط براي انتقال فيض و پيام خود به انسان، به عنوان بزرگ
به همين دليل، واليت، اطاعت و هدايت كه از ). 95ـ94: اسراء(ده كرد عنايت الهي به بشر، استفا

ها براي تحقق يافتن هدايت الهي  امور اختصاصي خداست، به پيامبران و برگزيدگانِ از انسان
اي از  نمونه. نسبت داده شده و خداوند ايشان را واجب االطاعه، ولي و هادي معرفي كرده است

؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از »بِالْمؤْمنينَ منْ أَنفُسهِم  النَّبى أَولى«: است اين دست آيات بدين قرار
  ).6: احزاب(خودشان سزاوارتر است 

من «: كند خداوند اطاعت برگزيدگان خود را در كنار اطاعت خويش قرار داده و به آن امر مي
ن تَوم و اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدعِ الرَّسطييظًا  لىفح هِملَيع لْنَاكسا أَر؛ كسى كه از پيامبر اطاعت كند، »فَم

و در برابر او (او نفرستاديم ) و مراقب(خدا را اطاعت كرده و كسى كه سر باز زند، تو را نگهبان 
  ).80: نساء) (مسئول نيستى

ب آن با انسان نتيجه و ثمرة اين اطاعت، تحقق هدايت، يعني همان هدفي كه خداوند به سب
) رسول خدا(؛ اما اگر از او »و إِن تُطيعوه تَهتَدواْ«: ارتباط وحياني برقرار كرد، معرفي شده است

  ).54: نور(اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد 
  . بنابراين، متكفل دريافت و ابالغ مسئله هدايت خاص، انبياي الهي هستند

گر مسئله عنايت تلقي  تواند اصطالحي قرآني و بيان مياما هدايت الهي به معناي عام آن، كه 
ها، به  بررسي اين گونه .شود هايي تقسيم مي مندان از آن، به گونه شود، از جهت مراتب و بهره
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هاي هر حيطه و در نهايت، نوع واكنش و  شناخت چگونگي تحقق عنايت و هدايت الهي و تمايز
  . كند هاي متفاوت كمك مي تعامل انسان با گونه

  هدايت عام يا هدايت تكويني
گر وجود هدايتي عام براي تمام موجودات از طرف خداوند متعال است كه از آن  قرآن بيان

؛ پروردگار ما همان »كلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدي  ربنَا الَّذي أَعطَي«: شود ياد مي» هدايت تكويني«به 
زمة آفرينش او بود داده، سپس هدايت كرده است كسي است كه به هر موجودى، آنچه را ال

اهللا و  اين هدايت را بايد هدايتي شمولي نسبت به تمامي اشيا و موجودات ماسوي ).50: طه(
  . كند آفريني مي قدرت و ارادة الهي نقش  بدون واسطه دانست كه در آن علم،

  هدايت انسان
قتضاي ظرفيت و ماهيت هر پديده انسان عالوه بر عنايت و هدايت فراگير الهي كه به م

شود، نيازمند هدايتي تشريعي است كه اين راهنمايي و بيان قانون الهي، از طريق  آشكار مي
پذيرد و خداوند متعال به اين شيوه، راه را به مؤمن و  ها صورت مي ابالغ دين براي تمامي انسان

؛ ما راه را به او نشان داديم؛ خواه »ا شَاكرًا و إِما كَفُوراإِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِم«: كافر نشان داده است
  ).3: انسان(يا ناسپاس ) و پذيرا گردد(شاكر باشد 

آيه داللت دارد خداوند عالوه بر هدايت تكوينيِ تمام موجودات، خصوص انسان را از هدايت 
آوران از غيب، يعني  پياممجريان اين هدايت، سفيران الهي و . تشريعي نيز برخوردار كرده است

  .انبيا هستند

  هدايت ويژه 
تواند هدايتي افزون را براي او فراهم آورد، زيرا  واكنش مثبت انسان به هدايت تشريعي مي

منشأ افعال انسان را اعتقادات نظري و . كمال انسان وابسته به افعال اختياري و ارادي اوست
با حوادث، آنچه را در قوه و استعداد دارد، به  دهد كه در نتيجة برخورد عملي او تشكيل مي

هاي خود را به سرانجام و به كمال اليق خود، يعني سعادت يا ضاللت  رساند تا نهفته فعليت مي
رو، تشريع الهي تنها براي نظام بخشيدن به جوامع بشري نيست، بلكه براي  اين  از  .نايل سازد

ق، 1417طباطبائي، ( باشد نزديك كند در خلقتش ميتكميل خلقت اوست، تا او را به هدفي كه 
تواند از مراتبي ويژه برخوردار شود كه  بر اين اساس، نوع بشر در بستر عنايت الهي مي). 299: 3 

  .اند بهره ديگر موجودات از آن بي
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در قرآن . رسيدن به اين هدايت ويژه، با حسن اختيار و پذيرش هدايت تشريعي است
اند، خداوند بر  ؛ كسانى كه هدايت يافته»ذينَ اهتَدواْ زادهم هدي و ءاتَاهم تَقْواهموالَّ«: خوانيم مي

  ).17: محمد(بخشد  افزايد و روح تقوا به آنان مى هدايتشان مى
خداوند متعال . نيز تعبير شده است» تأييد«و » تسديد«، »ايصال به مطلوب«از اين هدايت به 

؛ 16و15: مائده: نك(به اين واليت و هدايت ويژة بر مؤمنان اشاره كرده است در آيات زيادي 
گونه از هدايت و عنايت الهي گاه  تحقق اين). 122: ؛ انعام9: ؛ يونس258: ؛ بقره68و12: عمران آل
از . هاي فراواني از هر دو گروه بيان داشته است قرآن نمونه. شود واسطه و گاه باواسطه محقق مي بي
، و از )82ـ60: كهف(توان به داستان پررمز و راز موسي و خضر اشاره كرد  هاي باواسطه مي هنمون

وگوي بدون واسطه با انبيا اشاره  توان به ارتباط مستقيم خداوند و گفت واسطه مي هاي بي نمونه
» شوري«ه يكم سور و توان در اولين نوع از انواع وحي كه آية پنجاه گونه از ارتباط را مي اين. داشت

يكي ديگر از مصاديق عنايت » معراج«گونه كه مرتبة عالي  بيان فرموده مالحظه كرد؛ همان
بر اساس روايات در اين مرحله حتي فرشته وحي، ). 10ـ8: نجم(رود  واسطه الهي به شمار مي بي

  . اي در ميان نبوده است جبرئيل نيز حضور نداشته است؛ از اين رو، واسطه

  اهاي ناپيد سنت
عالوه بر هدايت ويژه به معناي دستگيري از سالك در مسير هدايت باطني و معنوي، كه 

هاي ديگري از عنايت، امداد و  توان گونه نوعي ويژه از عنايت الهي به برخي موجودات است، مي
اين مسئله . هاي وحياني مشاهده كرد نصرت الهي را كه جنبة فيزيكي و نماديافته دارد، در آموزه

اي از عنايات الهي است، مورد  كه زيرشاخه» هاي پنهان الهي سنت«توان تحت عنوان  ميرا 
سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خَلَوا منْ «: واضع سنت اسباب و مسببات، خداي سبحان است. بررسي قرار داد

شين است، و براى سنت الهى ؛ اين سنت خداوند در اقوام پي»قَبلُ و لَنْ تَجِد لسنَّةِ اللَّه تَبديال
  ).62: احزاب(گونه تغييري نخواهى يافت  هيچ

تر از ديگر اسباب است،  بر اين اساس در ميان اسباب و مسببات، آن مسببي كه سببش قوي
اما نكتة مغفول در . شود؛ حق باشد يا باطل، خير باشد يا شر، ظلم باشد يا عدل در خارج واقع مي

: يي پنهان از چشم مادي بشر است، كه وحي متكفل بيان آن استها وجود سنت اين ميان، 
هاى پروردگارم را به شما  ؛ رسالت»أُبلِّغُكُم رِساالت ربي و أَنْصح لَكُم و أَعلَم منَ اللَّه ما ال تَعلَمونَ«

  ).62: اعراف(د داني دانم كه شما نمى كنم و خيرخواه شما هستم و از خداوند چيزهايى مى ابالغ مى
مندي آفريدگار از لشكرياني در  گرِ اين ادعا، معارفي از قرآن است كه در آن از بهره بيان

كنندة  اين امر اثبات. اند سخن رفته است خوانده شده» جند الهي«آسمان و زمين كه آنان 
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نود و اين ج. كنندة توحيد ربوبي در نظام هستي است ربوبيت فراگير و مطلق الهي و نمايان
لشگريان آسمان و زمين، در اختيار و مطيع فرمان الهي هستند و در راستاي تحقق ربوبيت الهي 

ها و  ؛ لشكريانِ آسمان»و للَّه جنُود السماوات و الْأَرضِ و كانَ اللَّه عزيزاً حكيماً«: باشند مطاع مي
  ).7: فتح(است ناپذير و حكيم  زمين تنها از آنِ خداست و خداوند شكست

، هم به گروه حق و هم »امام و ائمه«همانند واژگان » جند و جنود«به صورت كلي، در قرآن 
گونه كه در كنار نام طالوت عنوان جنود و  از اين رو، همان. به گروه باطل نسبت داده شده است

چنان  ست؛ همشود، در كنار جالوت نيز عنوان جنود به كار گرفته شده ا لشكريان او مشاهده مي
در كنار ). 90: ؛ يونس249: بقره: نك( اند كه فرعون و جنودش به ظلم و طغيان منتسب شده

توان از جنود الهي كه جنودي متمايز از  هاي حق و باطل، در آيات قرآن مي بندي جريان دسته
ن بودن و دور از ، به پنها»تَرَوها لَم«اين جنود گاه با صفت . اند نام برد هاي انساني و مادي جريان

خداوند صحنة رستاخيز و قيامت را نمايشگاه ). 40و26: توبه: نك(اند  دسترس بودن توصيف شده
و تمامي جنود ) 75: مريم: نك( كند كامل ناتواني جنود سواي منتسبان به خداوند معرفي مي

  ).95و  94: شعراء( ابليس سرانجامي جز دوزخ نخواهند داشت
از پيامبران . هاي پنهان الهي يا همان اعجاز دانست هايي از سنت نمونه توان جنود الهي را مي
خداوند در . است jهايي از قدرت الهي را به نمايش نهاد، حضرت سليمان ممتاز الهي كه صحنه

جنّيان و پرندگان معرفي   ها، او را داراي جنودي فراوان از انسان jتبيين جايگاه سليمان
مندي از توانايي  ن امر گواه و دليلي بر وسعت قدرت الهي و امكان بهره، كه اي)17: نمل(كند  مي

  . پذيري آنان از فرمان الهي را داللت دارد ديگر موجودات است و اطاعت
مخلوقات . 1:به سه دسته تقسيم كرد، اند الهي را كه مخلوقات آفريدگار هستي توان جنود مي

ها و  ات جاندار جسماني، همانند جانوران، انسانمخلوق. 2نامرئي، همانند فرشتگان و جنيان؛ 
  ... .مخلوقات غيرجاندار مادي، همانند باد، آفتاب و. 3گياهان؛ 

در نهايت، قرآن در بيان موازنة ميان جنود الهي و جنود غيرالهي، جنود الهي را غالب بر 
نيروها را در برابر  و در مقابل، توان ديگر) 173: صافات(كند  ها معرفي مي تمام نيروها و قدرت

هاي الهي است، اما زمانة  وجود اين جنود، خود از سنت). 37: نمل(شمارد  آن ناچيز مي
توان وجود اين جنود را شاهدي بر فاعل موجب  اثرگذاري آن امري پوشيده است؛ از اين رو مي

د، به شمار هاي ربوبيت توحيد بيان ش نبودن پروردگار و گسترة حيطه قدرت الهي كه از مؤلفه
آيات وحي در بيان گستردگي و عظمت جنود الهي و ناتواني و محدوديت ساير لشكريان، . آورد

؛ »و ما يعلَم جنُود ربك إِالَّ هو«: كند آگاهي به آنان را تنها در اختيار خداوند سبحان معرفي مي
 ).31: مدثر(داند  و لشكريانِ پروردگارت را جز او كسى نمى
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  جهنتي
چنين ارائه تعريف از  و تبيين جايگاه توحيد ربوبي، و هم» توحيد«پس از تبيين مفهوم 

تالش شد به مقايسة مفهومي اين دو عنوانِ برآمده از دستگاه كالم و فلسفه اشاره » عنايت«
كنندة عنايت الهي با  دهندة توحيد ربوبي و اجزاي فراهم شود و ضمن بازشماري مباني شكل

اي، به نگاه قرآن در اصل مسئله  پوشي اين دو البته در دو دستگاه متفاوت انديشه ماقرار به ه
از نگاه قرآن، توجه خداوند به هستي، آهنگي مستمر و هميشگي دارد و خداوند . پرداخته شود

اي در ربوبيت، هدايت و عنايت به كل نظام آفرينش  در مسير پيش و پس از آفرينش، نقش يگانه
صيات آن دارد؛ هرچند بايد مطابق صريح آيات وحي پذيرفت كه عنايت و ربوبيت و اجزا و خصو

كاركرد اين انديشه، پذيرش نقشة . الهي به معناي نفي واسطه در مسير تحقق آن نيست
تري از هندسه و اصول حاكم بر هستي و عدم نفي واسطه در آن است؛ البته وجود واسطه  دقيق

پذيرش ربوبيت و تدبير كالن و خرد . نقش مستقلّ وسايط نيست به معناي استقالل و دارا بودن
در نگاه موحد، اثرپذيري و . شود الهي در تمام اجزاي هستي، به نفي انديشة ثنويت منجر مي

اثرگذاري هر پديده در ساية عنايت و تدبير الهي تفسير مي شود و پديده ها در نگاهي جمعي 
شود و رفتاري مطابق با آن  ايي از آفرينش تصوير ميدهنده به مراحل رسيدن به هدف نه شكل

  .كند را از او مطالبه مي
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