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ت، یـ ت، ربوبیـ نش، مالکی، آفـر یت هسـت یـ ومیسـت و ق یدر عـالم ن  یچ مؤثر مسـتقل یسبحان ه يخدا جزاست که 
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  مقدمه
د یـ ، توحید خالقی، مانند توحیگوناگونمراتب متعدد و  يپردامنه و دارا يا مقوله ید افعالیوحت

در عقـل و شـرع دارد    یل و شـواهد فراوانـ  یدال ين اصل اعتقادیا. است ید مالکیو توح یربوب
 یرا بررسـ  در کلمات و آثار امام صـادق  ید افعالیق توحین نوشتار، مراتب و مصادیکه در ا

  .میکنیم
 ياریبس ين مباحث اعتقادیتر از مهم ید افعالین و توحید يها د در صدر آموزهیبه توح باور

ا یـ ت یخالق مستلزم شرك در ید افعالیرفتن توحیکه نپذ يا گونه ژه اسالم است؛ بهیو ان، بهیاز اد
در  ين اصـل اعتقـاد  یـ ا يها شهیو ر یدر مبان يو واکاو یموشکافرو،  نیااز. ت خواهد بودیربوب
  .برخوردار است ییت واالیاز اهم ناات معصومیروا

م و یقـرآن کـر   يجـا يخدا در عـالم کـه در جـا    ير انحصاریباور به تأث یعنی، ید افعالیتوح
ر یـ ن مضـمون را ز یـ کـه ا  ین کسید و نخستیآیو متکلمان متقدم به چشم م تیب کلمات اهل

کـه  ) 257، ص7، ج1994، یعربـ  ابـن (بـود   یعربـ  مطرح کرد، جناب ابـن » ید افعالیتوح«عنوان 
د یـ توح). 56، ص9، ج1981، يرازین شـ یصـدرالد (ن اصطالح بهره برد یز از ایبعدها مالصدرا ن

معتزلـه و   یعنـ ی، ین دو فرقـۀ مطـرح اسـالم   ایـ م کشـمکش رباز محـل  یو گسترة آن، از د یافعال
جـه، بـه   ینتکـه در  آوردنـد  يرو یت فعل الهـ یکه اشاعره به حاکم يا گونه اشاعره بوده است؛ به

و  ین باور، معتزلـه بـا اصـلْ قـرار دادن عـدل الهـ      یدر برابر اار از انسان گرفتار آمدند و یاخت ینف
  .ندا ش را سامان دادهیخو ي، اصول اعتقادید افعالیه راندن توحیار انسان و به حاشیو اخت يآزاد

از آنهـا   يا ه کـه در پـاره  نگاشته شد ياریبس يها، کتاب، رساله و مقالهید افعالیه توحباردر
دگاه یـ از د یپـژوهش مسـتقل   حـال  نیبـاا  1شده است؛ يات ائمه هدیبه روا يا ژهیوز توجه ین

ن، پژوهش یبنابرا. شود ین مهم پرداخته مین نوشتار به ایانجام نشده است که در ا امام صادق
در  یافعـال  دیـ ن پرسـش اسـت کـه توح   یـ پاسـخ بـه ا   یدر پـ  یلـ یتحل ـ یفیرو با روش توص شِیپ

و مراتـب آن   ید افعـال یـ ن، مـراد از توح ین شده است؟ همچنـ ییچگونه تب ات امام صادقیروا
ن، پاسـخ امـام بـه    یـ ا بـر  منعکس شده اسـت؟ افـزون   ات امام صادقیست و چگونه در روایچ

  ست؟ین آموزه چیشبهات ا
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کـار   ات بـه یـ ود در روامراتب خـ  راهبودن، تنها از  یل انتزاعیدل به» ید افعالیتوح«البته عنوان 
  .میکنیم ین نوشتار، آن مراتب را بررسیرفته است که در ادامۀ ا

  ید افعالیمراتب توح .1

  يد خالقيتوح .١.١
 یجـز خداونـد متعـال در عـالم هسـت      یلیکـه خـالق اصـ    ن استیا» تید در خالقیتوح«منظور از 

که ممکنـات   يطور ممکنات، آثار و افعال آنها مخلوقات خداوند هستند؛ به همهوجود ندارد و 
). 43، ص2، ج1412، یسـبحان (شـوند   یا باواسطه به خداوند متعال نسبت داده میواسطه و  یا بی

از امام صادق یتیل روایدر ذ ید خالقیاثبات توح يمالصدرا برا
  :دیگویم 2

ا واجب اسـت و  یز یباشد، آن چ يگریز دیاگر خداوند در خلق موجودات محتاج به چ
ا یـ بـر فـرض دوم   . گـردد ید و وحـدت ذات باطـل مـ   ین توحیبا براه فرض اول. ریا خی

ا تـا  یگردد و  یواسطه به خدا منتهیا بیندارد که باواسطه  یمخلوق خداوند است و فرق
ل بطالن دور و تسلسـل قابـل قبـول    یفرض دوم به دل. گرددیم یر او منتهیت به غینهایب
ن تمـام  یبنـابرا . ، ثابـت خواهـد شـد   گردد یز به خدا منتهیست و فرض اول که همه چین

ن همـان  یـ گردنـد و ا یمـ  یواسـطه و چـه باواسـطه بـه خداونـد متعـال منتهـ       یا، چه بیاش
  ).8، ص4 ، ج1383، يرازین شیصدرالد(است  ید خالقیتوح يمقتضا

ـ «: دیفرمایان میگونه بنیت خلق را ایگر، عمومید یدر سخن امام صادق ا أَنْت اللَّه لَا إِلَه إِلَّ
دب کُلِ يأَنْت 369، ص1 ، ج1409طـاووس،   ابن(» شَیء  ء.( » د جـاد  یعنـى ا ی، »عیبـد «ماننـد  » ء يبـ
). 113ص ،1 ج ،1412، یراغـب اصـفهان  (زى که در قبل معمول نبوده و ناشناخته است یشدن چ

ن برداشـت از اضـافه   یـ شـود و ا یمـ  يزیبرخوردار است که شامل هر چ یتیت از عمومین روایا
 همـه  يریگن و شکلیگر، تکوید یانیدر ب حضرت. دیآ یدست م به» ءیش«به » کل«ن کلمه شد
 هـیچ بـود و  ) ازل(خداونـد متعـال از ابتـدا    «: دیـ فرما یده و مـ دا تا را به خداونـد متعـال نسـب   یاش

  ).60، ص1398ه، یبابو ابن( »را به وجود آورداشیا  تمامی، بلکه خداوند نیستخالق او  يموجود
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کـه بتـوان اسـم     چیزيهر «: کند ین نقل میچن ح از امام صادقیصح یتیز در روایثمه نیخ
 »اسـت چیـزي  از خداوند متعال، مخلوق است و خداوند خالق هـر   غیررا بر آن گذاشت،  شیء

را شـیء  که بتـوان اسـم    چیزيهر «: فرمود یان نورانین بیامام در ا). 83، ص1 ، ج1407، ینیکل(
ن برداشت کرد که مخلوق یتوان چنیان مین تفاوت بیاز ا. يزیهر چ :و نفرمود »بر آن گذاشت

ن یبنـابرا . اسـت ) یو ذهنـ  یخـارج (بلکه افراد و وجودات آنهـا   ؛ستیا نیا مجعول، مفهوم اشیو 
از  ي، وجـود فـرد  یبلکـه صـادر اصـل    ؛ردیگیتعلق نم) بما هو مفهوم(به مفهوم انسان  جعلْ مثالً

چه اگر(ق شود و مفهومش موجود باشد اطال» ءیش«که به آن  يزیپس هر چ. افراد انسان است
ر از خداونـد متعـال و مخلـوق اوسـت     یـ غ) شود یء پس از اعتبار کردن آن موجود میمفهوم ش

موجــودات جــز  یهمگــف، یث شــرین حــدیبنــابرا). 50، ص3 ، ج1383، يرازین شــیصــدرالد(
ات، مخلـوق  یـ ثیگـر ح یت و دخداوند متعال، أعم از جـوهر و عـرض، احـوال و افعـال موجـودا     

، یکلـ  یانیـ بـا ب  که حضـرت ست؛ چرایت او نیقلمرو خالقخارج از  يزیخداوند متعال بوده و چ
، خداونـد را تنهـا خـالق آنهـا     يگـر ید یان کلـ یموجودات جز خدا را مخلوق خوانده و با ب همه

  .د کرده استین مطلب را تأکیدانسته و از دو نظر ا
و تنهـا   یکتـا ) خداونـد (مـن  «: دیـ فرما یمـ  ز قول امام صـادق ا یامالز در یمرحوم صدوق ن

من  يساخته من است و تمام مخلوقاتم به سو چیزرا خلق کرده و همه  اشیاهستم که تمام  کسی
د «ز بـا دو واژه  یـ ت نیـ ن روایـ حضـرت در ا ). 515، ص1376ه، یـ بابو ابـن (  »گردند میبر  و » الْأَحـ

»تَفَرِّدا را یاشـ  همـه  نشیآفرگر، ید يد کرده و از سویخداوند متعال تأک تیبر انحصار خالق» الْم
ن مخلوقات را مصنوع و سـاخته خـود دانسـته و    یسپس هم. ده استدا تسبنکتا ین خالق یبه هم

دات فـراوان بـر   یـ ف بـا تأک یان شـر یـ ن بیـ ، ایعبـارت  به. ن افزوده استیشیپ يدهایبر تأک يدیتأک
  .گذاردینم یباق یت خلق و صنع الهیاز عموم ریغ یبرداشت يبرا ی، راهید خالقیتوح

خداونـد   یوحـ  بـاره کند که حضـرت در  ینقل م از امام صادق یثیدر حد ینیمرحوم کل
 :فرمود یمتعال به حضرت موس

مخلوقات را خلـق کـرده و   . وجود ندارد ياز من معبود غیرهستم که  ییمن همان خدا
 يکس که دوست داشته باشم، جـار ررا در حق هخیر را خلق نمودم؛ آنگاه خیر سپس 
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 ییمن همان خدا. را در دست او قرار دهمخیر که  کسیحال  به پس خوشا. خواهم کرد
مخلوقات را خلق کرده و سپس شـرّ را خلـق   . وجود ندارد ياز من معبودغیر هستم که 

حـال   بـه  يپـس وا . خواهم کرد يهرکس که اراده کنم، جار ينمودم؛ آنگاه شر را برا
  ).154، ص1 ، ج1407، ینیکل(شرّ را در دست او قرار دهم  کسی که

ر اسـت کـه   یـ افعال آنها چنـان فراگ  یمخلوقات و حت نشیآفر ث باال، دربارهیت حدیعموم 
مـذهب   گـر  نشـان ث را ین حـد یـ ظـاهر ا  ،یشـرح اصـول کـاف   در  یصالح مازندران یمرحوم مول

افعـال   دگاریـ آفرث، خـود را  ین حـد یکه خداوند در ان به جبر دانسته است؛ چرااشاعره و قائال
ت را ین روایل ظاهر ایشان در ادامه، بحث وجوب تأویالبته ا. داندیر و شرّ میبندگان، أعم از خ

را کـه مخلـوق    ير و شـرّ یـ دانـد و سـرانجام خ  یمـ  سـته یباالزم و  یو نقلـ  یل پرشمار عقلیبا دال
  :دیگویو مر آن دو توسط خداوند دانسته یتقد يخداوند است، به معنا

ا را یا آمـده اسـت و خداونـد سـبحان تمـام اشـ      یر اشیجاد و تقدیا يخلق در لغت به معنا
مسـتلزم   ،ایر اشیتقد ت آنها را مشخص نموده است و مسلماًیر کرده و حدود و نهایتقد

   ).390، ص4 ، ج1382(ست یجبر ن

ن یـ داده و ا یگـواه  یت تام و تمام الهـ یبر خالق یروشن به، امام صادق 3اریبس يهاعبارت
، أعم از ذوات موجودات ین سراسر هستیبنابرا. اند محدود نکرده يچ حد و مرزیگستره را به ه

  .است» تید در خالقیتوح«ن همان یمخلوق خداوند هستند و ا ،و افعال آنها

  ت یشرك در خالق .1.1.1
ل شـک  کـه در زمـان امـام صـادق     يبـاز فکـر   يد و شرك و فضایتوح ییارویروبا توجه به 
ت یان شـده کـه باعـث هـدا    یـ ت و تعدد خـالق ب ینه نقد ثنویشان در زمیاز ا یات نابیگرفت، روا

بـن حکـم از    ن راستا، مرحوم صدوق به اسناد هشامیدر هم. ان از گذشته تاکنون بوده استیعیش
بـر واحـد بـودن خـدا وجـود دارد؟       یلـ یچـه دل : دمیکند که از امـام پرسـ   ینقل م امام صادق

خداونـد   چنانکـه دال بـر وحـدت اوسـت؛     یت صنع الهیر و تمامیتدب یوستگیپ: حضرت فرمود
ن برهـان نـزد   یـ ا ).250، ص1398صـدوق،  (» إِلَّا اللَّه لَفَسدتا هٌهِما آلهیلَو کانَ ف«: دیفرما یمتعال م

نگاه  یکه ما به عالم هست یزمان: ن استیمشهور شده و حاصل آن چن» برهان تمانع«متکلمان به 
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در آن  يگونـه تـداخل و فسـاد    چیم که هـ یابییخاص م یعالم را تابع نظم يم، همه اجزایکنیم
ن امـر مسـتلزم تعـدد نظـام در عـالم      یـ ، اگر در عالم دو مدبر وجود داشـت، ا ییسواز. راه ندارد

 یکـه نظمـ   یعـالم خواهـد بـود؛ درحـال     یختگیگسـ  همده و الزمه تعدد نظام، فساد و ازبو یهست
ن راسـتا، خواجـه   یدر همـ . باشـد د واحـد  یـ ز بایـ فرماست، پـس مـدبر عـالم ن   لم حکمواحد بر عا

عالمـه    .دانـد یک مـ یشـر  یل بـر نفـ  ی، وجوب وجود را دلد االعتقادیتجردر  ین طوسیالدرینص
  :سدینوین عبارت میح ایدر توض یحل

ل یـ و هـم بـه دل   یل عقلـ یـ الوجود اتفاق نظر دارند؛ هم به دل اکثر عقال بر وحدت واجب
الوجـود بــودن خداونـد متعـال اســت؛ چـون اگــر      همـان واجــب  یل عقلـ یــامـا دل . ینقلـ 

هم وجود داشت، در مفهـوم وجـوب وجـود مشـترك بودنـد، و       يگریالوجود د واجب
. باشدیب بوده و باطل مین فرض مستلزم ترکیز داشتند که ایا از هم تمایصورت  نیا در

ن یم هر دو واجب باشند و اینکه فرض کردید ممکن باشند؛ با ایو اگر واجب نباشد، با
 یشـود کـه همـان نفـ    یز نداشته باشند، مطلـوب مـا ثابـت مـ    یخُلف است و اگر هم تما

  ).404، ص1413، یحل(شرکت است 

  يد مالکيتوح .١.٢
اسـت و موجـودات    یهست همه یقین است که خداوند متعال مالک حقیا ید مالکیمراد از توح

ت ین مخلوقات وجود دارد، در طول ملکایمهم در  یتیاگر ملککه  يا گونه مملوك او هستند؛ به
ات یـ از آ ياری؛ چراکـه در بسـ  )94، ص1، ج1417، ییطباطبا(ت اوست یخداوند و به اذن و مش

ذلکُم اللَّه ربکُم لَه الْملْک «: دیفرمایعالم و ملک دانسته و م گانهیقرآن، خداوند خود را مالک 
ت یـ بـا توجـه بـه عموم   . »از آنِ اوسـت  ییا، پروردگـار شـما، فرمـانروا   ن اسـت خـد  ی؛ ا)6: زمر(
  .ستیت خدا نیمالک قلمروخارج از  يزیتوان گفت که چیات، میدسته از آ نیا

  :دیفرمایبه نقل از پدر بزرگوارش م امام صادق
د یـ در سـوره توح » الصـمد « يشـان آمـده و از معنـا   ین بـه نـزد ا  یفلسـط  یاز اهال یگروه

بـر  » الصـمد «در واژه  مـیم امـا  : ن کلمه فرمـود یح ایدر ضمن توض امام باقر. دندیپرس
اسـت کـه    يسـرمد  یمالـک و پادشـاه  حقیقتاً و او  کند میملک خداوند متعال داللت 
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او اینکـه  بر دوام ملک اوسـت و  دلیل واژه این در » دال«و اما نیست  شدنیملکش زائل 
است، بلکه او تمام کائنات را خلـق کـرده   به دور تغیر است و از هرگونه زوال و دائمی 
  ).92، ص1398ه، یبابو ابن( وجودش را از او گرفته استهستی و عالم 

خداونـد متعـال دانسـته و نشـانه      ازآنِرا  یقـ یت حقیـ بـاال، مالک  یحضرت در عبارت نـوران  
 یشـدن لبرا که س یتین مالکیبنابرا. کند یم یبودن آن معرف يو ابد یز ازلیبودن آن را ن یقیحق

در . ه اسـت شـد اشـاره   بـاال ت یـ ن مسـئله در روا یابه دانست که  یقیت حقیتوان مالکینباشد، م
رده و اسـتدالل آو  ـ  بـودن ملـک اسـت    یقیل بر حقیکه خود دلـ ن دوام  یا يبراادامه، حضرت 

 یف، برخـ یت شـر ین روایبا توجه به هم. ت اوستیل بر مالکیهمان دل یت الهیخالق: دیفرما یم
کـه خـود مخلـوق و آنچـه      يطـور  انـد؛ بـه  اقامه کرده یل عقلیدل یت مطلق الهیلمان بر مالکمتک

نداشته و هرچـه دارد از   يزیرا مخلوق از خود چیمتعلق به اوست، ملک خداوند متعال است؛ ز
ت خداونــد یــت، مالکیــن روایــا براســاسن یهمچنــ). 300، ص1413، یحلــ(آنِ خــالق اوســت 

و  پـس از وجـود  ، ش از وجـود یپـ   ،بـه خداونـد   و نسبت موجوداتست یمحکوم زمان و مکان ن
نـد؛ پـس خداونـد متعـال مالـک       متعـال حاضـر   ينزد خـدا  یکسان است و همگیبا آن  زمان هم

  .آنها خواهد بود ياز فنا پسجاد و یاز ا شیپممکنات 
د  «: کنـد  یب نقـل مـ  یـ ترت نیرا بد یفیشر يدعا ز از امام صادقین ینیمرحوم کل مـالْح  ه للـَّ

 لَه لْکالْم نَا وحبي أَصالَّذ ...کالا می یمحا رانُ یمحا ری ا اللَّهی   لْـکالْم  بر ابِ   و بـسـپاس  ؛ »الْأَر
، رحـیم  يرحمان، ا يخدا، ا يا... عالم متعلق به اوست پادشاهیکرده و  صبحرا که ما  ییخدا

» اصـباح «منظـور از  ). 524، ص2 ، ج1407، ینیکل(  مربی پروردگار هر يو امالک هر ملکی  يا
» ال«ن عبـارت توسـط   یـ ز در این» ملک«کلمه . ه استیز حالین» واو«داخل شدن در صبح بوده و 

توان منظـور از آن را  یو البته م. ر از خداوند متعال استیغ يزیمعرفه شده و منظور از آن هر چ
). 284، ص10 ، ج1382، یمازنـدران (شـود  یمـ  يزیـ دانست که شامل هـر چ  یسلطنت مطلق اله

  : دیفرما یت مین روایدر شرح ا العقول همرآف یدر کتاب شر یمرحوم عالمه مجلس
کـه هرچـه را اراده کنـد،     يطور رساند؛ بهیرا م یسلطه مطلق اله ت، عظمت وین روایا

ر از یـ غ يزیـ مخصوص خداوند بوده و او مالک هر چ یقیرا ملک حقیدهد؛ زیانجام م
ث ین حـد یـ در ا .»قُلِ اللَّهم مالک الْملْک«: دیفرما یکه خداوند م طورخود است؛ همان
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بر  یه از اقتدار و تسلط کامل الهین عبارت کنایا .»قبضتک فیعبدك «: دیفرما یامام م
کـه   يباشـد، آن شـخص هـر کـار     یدر دست شخصـ  يزیرا اگر چیمخلوقات است؛ ز

جمیعـاً  و الْـأَرض  «: دیفرما ین رابطه میاند بکند و خداوند در اتویء میبخواهد با آن ش
 ضَتُهقَب هیومدارد  ین مطلب اشاره به حقـارت مخلوقـات و سـلطه مطلـق الهـ     یو ا» القیام

  ).234، ص12 ، ج1404، یمجلس(

م خبر یبه خداوند را افزون بر تقد یقیت حقیگر، اختصاص مالکید یدر سخن امام صادق
م  «: دیـ فرما یکرده و م يشترید بیتأک» کل«، با کلمه »ملک«جنس بر » ال«بتدا و آوردن بر م اللَّهـ

لَک و کُلُّه دمالْح لَک  لْکالْم   و کُلُّهإلَیک  رجِعی ه ). 376، ص94 ، ج1403، یمجلسـ (» الْأَمرُ کُلـُّ
ممکن است که خـدا   یهنگام تنهار ن امیداند که ایامور را به خداوند م بازگشت همهن یهمچن

  .باشد یو تام عالم هست یقیمالک حق
د، پدرم یرسیهرگاه شب فرا م«: دیفرما یپدر بزرگوار خود م بارهدر بن جعفر یامام موس

ک   أمسیت.. . العالَمینَالْواحد الْقَهارِ، و الْحمد للَّه رب   للَّه  و أَمسى الْملْک أمسینا: فرمودیم لـلَا أَم
ى الْـأَمرُ        سـا أَخْشَـى، أَم شَـرَّ مـ فَـعلَا أَد و، وجا أَرغَیـرِي محضـرت،  ). 371، ص1414، یطوسـ ( »ل

را ) انسـان (کتـا برشـمرده و در ادامـه خـود     یرا مخصـوص خداونـد    یت عالم هستینخست مالک
 ییتنهـا  کـه بـه   يا گونـه  ت؛ بـه سـ یش هـم ن یمالک نفع و ضرر خو یداند که حتیف میار ضعیبس
ه یـ ن عبـارت را از آ یـ ا ا امـام یـ گو. کنـد  ا دفع شرور از خودیبرسد و ال خود یبه ام تواند ینم

  .ه استبرگرفت) 188: اعراف(»  ضَرا إِالَّ ما شاءاللَّهنَفْعاً و ال  نَفْسی  قُلْ ال أَملک«: فهیشر
نْ یـا  «: دیفرما ین دعاها برشمرده، میترلتیکه آن را با فض ییدر ضمن دعا امام صادق مـ  

هبِید  لَکُوتضینَ  ماألر  اتاوم السـ شناسـان، واژه  شـتر لغـت  یب). 831، ص2 ، ج1411، یطوسـ ( »و
کـه تـاء بـه آن اضـافه شـده،      » ملَک«اند و آن را مصدر گرفته» ملک«را مرادف واژه » ملکوت«

» ملکــوت«واژه ). 775، ص1412، یراغــب اصـفهان  ؛290، ص5 ، ج1375، یحـ یطر(انــد دانسـته 
، منظـور از آن را حکومـت و   »قـرآن  قـاموس «چهار بار در قرآن تکرار شده است کـه صـاحب   

). 275، ص6 ، ج1412، ییبنـا  یقرشـ (ن اسـت  یهـا و زمـ  دانـد کـه در آسـمان   یمـ  یر و نظمیتدب
: افزایـد  رده و مـی زت، سلطنت و مملکت ترجمـه کـ  ، ملکوت را به عنیمجمع البحردر  یحیطر
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ز بـاالتر از عـالم ملـک اسـت     یـ که جبروت بـاالتر از عـالم ملکـوت اسـت، ملکـوت ن      طورهمان
رد، مـراد از  یـ قـرار بگ » ملکـوت « برابـر  در» ملـک «ن اگر یبنابرا). 290، ص5 ، ج1375، یحیطر(
  .بودک معنا خواهند یهردو به  گرنهو ؛، عالم باطن»ملکوت«، عالم ظاهر است و مراد از »ملک«

ش یمختلف خو يات و دعاهایدر روا ن است که امام صادقیند بحث مطرح شده، ایبرآ
از  یقیت حقیا سلب ملکیخداوند و  يت برایگوناگون، أعم از منحصر کردن مالک يها از راهو 

  .فشرده است يان کرده و بر آن پایرا ب» تید در مالکیتوح«انسان، 

  يد ربوبيتوح .١.٣
دسـت خداونـد اسـت و     ر عـالمِ ممکنـات بـه   ینکـه تـدب  یاز اعتقاد به ا ، عبارت استید ربوبیتوح

ت او عمـل  یسربازان و کارگزاران خداوند هستند که به امـر و مشـ   یهمگ ،یعیاسباب و علل طب
ر امـور  یبـه تـدب   یهستند که به اذن اله ین عالم موجوداتیکند که در ا یح میقرآن تصر. کنند یم

قت، همان تـداوم  یدر حق یر هستیتدب). 5: نازعات(» أَمراً الْمدبراتفَ«: هیپردازند؛ مانند آ یعالم م
است،  ی، فاقد وجود ذاتیل فقر امکانی، به دلیگر، هر جزء از نظام هستید سخن به. نش استیآفر

ن یبنـابرا . ن فقـر همـراه اوسـت   یـ ز ایـ بلکه در بقا ن ؛ستینش او نیفقر او منحصر به آغاز آفر یول
وسـته اسـت   یجـاد پ یر، همـان خلـق و ا  یسـت و تـدب  یجـاد عـالم ن  یاز خلـق و ا  يار عالم، جـد یتدب

  ).64، ص2، ج1412یسبحان(
در دعاهـا و   یگـاه . شـود  یده مـ یـ د ات امام صـادق یدر روا یت الهیم ربوبیتوجه به تعم

 ییهـا در اسـتدالل  یت اشاره شده و گاهین عمومین بزرگوار به ایت شده از ایروا يهامناجات
ن راسـتا، حضـرت در مقـام    یدر همـ . اندکار برده اند، آن را بهون و زنادقه داشتهیدهر ربرابکه در

  :دیفرما یم یقیاحتجاج معروف خود با زند
 یکنواختیخلقت رشته منظمى دارد و گردون، گردش بینیم  می ،کنیم می مالحظهوقتى 

تى کـار و  درسـ . بینـیم  مـی و مـاه را هـم   خورشـید  است و شـب و روز و   تدبیرْ یکسانو 
، 1، ج1407، ینـ یکل( اسـت یکـی  هستى داللت دارند که مدبر جریان ، هماهنگى تدبیر

  ).250، ص1398ه، یبابو ؛ ابن81ص
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به واحـد بـودن نـاظم و مـدبر جهـان اسـتدالل        ،ن سخن، از وحدت نظم عالمیحضرت در ا
ن یر و همچنیغ ت، غلبه و تسلط بریربوب يل است که مقتضاین دلیبه ا ادشدهیتالزم . کرده است

اما توافق دو مـدبر  . خواهد بود ین، وقوع اختالف و فساد حتمیبنابرا. در حکومت است ییکتای
. اسـت  يگـر یبـر د  یکـ یا تسـلط  یـ خضـوع و   يا از رویـ ست؛ چرا که توافـق آنهـا   یز معقول نین

 ،ز پروردگـارِ مسـلط  یـ ست و در فـرض تسـلط ن  یت سازگار نیصورت نخست، خضوع با ربوب در
، انحصار آن در خداوند یت الهیربوب بارهن تنها فرض متصور دریبنابرا. واحد است يخداهمان 
  .است
أَنْـت  «: دیـ فرما یر عالم را منحصر در خداوند متعال دانسـته و مـ  یگر، تدبید يدر جا امام 

دبرُ الْـأُمورِ  «سـخن،   نیـ در ا). 442، ص97 ج ،1403، یمجلسـ (» اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنْت مدبرُ الْأُمورِ مـ« 
ز منحصـر در  یـ ن یر عـالم هسـت  یب، تـدب یـ ترت نیبـد . قرار گرفته است) انت(محصور  يوصف برا

دگان و یـ آفر همـه گر، بـه  ید ییدر دعا ییبایز را به یت الهیامام ربوب. خداوند متعال خواهد بود
. )831، ص2 ، ج1411، یطوسـ (» اتالبریـ رب الْخَلَائقِ و  یا«: دیفرما یموجودات نسبت داده و م

 »برِیـات «و  »خَلَائقِ« يهاجنس بر واژه» ال«ز از قرارگرفتن ین فراز نیر خداوند در ایت تدبیعموم
  .شود یده میفهم

ر واسـعه  یوان و نبات را به حکمت و تـدب یموجودات، أعم از ح همهر یتقد سرانجام، امام
ه و   حیوانٍ منْ  علیهاا کُلَّ م«: دیفرما یو م کردهمنتسب  یاله تـکْمبِح ه  »تـدبیرِه و نَبات فَقَدرها اللـَّ

ت یـ ، عموم»کـل «واژه  يریکـارگ  بـه ز امام با ین عبارت نیدر ا). 175، ص55 ج، 1403 ،یمجلس( 
هـا و سـخنان   را از عبـارت » ید ربـوب یتوح«توان  یم یراحت ن، بهیبنابرا. کند یان میرا ب یر الهیتدب

ن مراتـب اثبـات کـرد؛    یرا در بـاالتر » تید در ربوبیتوح«توان  یبلکه م ؛دست آورد گفته بهشیپ
افعـال، شـئون و    همـه گر، یسخن د به. دده یم نسبتخداوند  را به یر کل عالم هستیرا امام تدبیز

دانـد کـه   یمـ  ینظـام هسـت   ین کلـ یو قـوان  یر الهیع ممکنات را تحت تدبیش و جمیحاالت خو
  .وند متعال وضع شده استخدا يسو زا

کـه در  از آنهـا   يا، بـه پـاره   انیـ م نیـ ا است که از يا گسترده ينمودها يدارا ید ربوبیتوح
شات امام صادقیفرما

  .کار رفته، اشاره خواهد شد به 
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  ید رازقیتوح .1.3.1
ار مـورد  یات، بسـ یروا یشود، از نظر فراوانیم يو معنو يد که شامل رزق مادین مرتبه از توحیا

! خداوندا«: دیفرما یاز مناجات با خداوند متعال م یامام ششم در بخش. بوده است ائمه توجه
» کـنم  مـی ات از تـو درخواسـت    گیرزق و بخشـند  میـت عظمـت، جـالل و عمو   سـیله و همانا بـه 

 یت رزق الهـ یـ ف، آشـکارا از عموم یان شـر یـ ن بیـ امـام در ا ). 33، ص1 ، ج1409طاووس،  ابن(
ته را منحصر در از و خواسیابراز ن رو نیازاد نکرده و یمق يگریز دیچ چیسخن گفته و آن را به ه

  .خداوند کرده است
ن باور یانسان دانسته و ا يدار رزق و روز، خداوند متعال را عهدهيگریدحضرت در سخن 

ـ     «: کنـد  یم یانسان معرف يهایها و نگراننده غمیرا زدا الَى قَ تَعـ و كار تَبـ ه لَ  إِنْ کَـانَ اللـَّ د تَکَفـَّ
 لیاگر خداوند تبارك و تعـا ؛ »فَاهتمامک لما ذَا و إِنْ کَانَ الرِّزقُ مقْسوماً فَالْحرْص لما ذَا  بِالرِّزقِ

شـده اسـت،   تقسـیم  و اگر رزق  چیست يرا به عهده گرفته است، غم و اندوه برا يرزق و روز
ت و انحصار رزق یدر عبارت باال، عموم). 393، ص4 ، ج1413ه، یبابو ابن(؟ چیست يحرص برا

 کـردن ق و مسـجل  یـ که بـه منظـور تحق  » قد«ن یو همچن» الرزق«در واژه » ال«توان از یرا م یاله
را  یت الهـ یـ ت رازقیـ عموم. وارد شده است، برداشت کرد» تکفل«خداوند بر کلمه  يدارعهده

 بـاره کـه در  یلیح و تـأو یمانند توضگر عبارات امام، یشود، در دیمحقق م» ال«که توسط ورود 
» الـرَّازِقُ  الممیـت  المحیـی المر فَمعنَاه أَنَا اللَّه «: افتی توانیمبرد، یکار م حروف مقطعه به یبرخ

ت او عطـف  یـ را به خالق یکه حضرت، گسترش رزق اله يا فرازیو  )22، ص1403ه، یبابو ابن(
در  ).50، ص10 ، ج1406، یض کاشـان یفـ (» لـرزق خلق الخلق و بسط ا يأقسم بالذ«: کرده است

ن هـم  امشرک یداند و ازآنجاکه حتیدادن را منوط و متفرع بر خلق م يا، امام روزیان گوین بیا
 .ز منحصر در اوستیدانند، رزق نیتنها خداوند متعال را خالق م

ته و را بر عهده خداونـد متعـال دانسـ    يزیف صباح، رزقِ هر چیشر يدر دعا امام صادق
بـا   یروشـن  ن عبارت بهیا ).234، ص1 ج ،1411، یطوس(» علَیه شیء  کُلِ  رِزقُ  منْ یا«: دیفرما یم

ز یـ ن کـاظم  یامام موس. کند یت مید در رازقیداللت بر توح» ءیش«به » کل«اضافه شدن واژه 
ت را از یـ رازقجـنس و ادات اسـتثنا،    ینفـ  يکند که با ال یرا نقل م یتیاز پدر بزرگوار خود روا
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أَشْـهد أَنْ لَـا    بِـأنِّی «: کنـد  یحضرت حق اثبات مـ  يکرده و آن را تنها برا یرخداوند متعال نفیغ
 ودبعلَا م ازِقَ ولَا ر و قَ إِلَّا اللَّهخَال ...ت، با اطالق ین دو روایا). 238، ص1398صدوق، ( »إِلَّا اللَّه

ن امـر را در خداونـد منحصـر    یـ مسـتقل نگذاشـته و ا   فرض واسطه يبرا ییت خود، جایو عموم
  .اندکرده

  یید والیتوح .1.3.2
ت است که در کلمات ائمهید در والی، توحید ربوبیگر از مراتب توحید یکی

به آن اشـاره   
  .متعلق به خداوند متعال است یقیت حقین است که والیشده و منظور ا
 يگـر یت او را بـه د یـ کند تـا وال  یدر مقام دعا از خداوند متعال درخواست م امام صادق

رِ   و لَـا تُـولِّ  «: ردیـ ن امر مهم را تنها خداوند بر عهـده گ ینسپارد و ا یـ غَ يأَمـطـاووس،   ابـن (» رَك
 ین است که درخواست امام مبنـ یکه ممکن است به ذهن برسد، ا یپرسش). 39، ص1، ج1409

ت یـ وال یز در عـالم هسـت  یا نخدرین است که غیاز ا یخداوند، حاک ت او توسطیوال يبر تصد
در ) 257: بقـره (و طـاغوت  ) 76: نسـاء (طان یت بـه شـ  یـ ن امر باتوجه بـه نسـبت دادن وال  یا. ددار

ت نسـبت داده شـده بـه    یـ د توجه داشت که والین پرسش بایدر پاسخ به ا. ردیگیقرآن، قوت م
آن توسـط خـالق و   گـردد و اذن  یآنها، سرانجام به خداونـد بـازم   یگران، براساس رابطه طولید

 .طان صادر شده استیبنابر حکمت امتحان و رخصت به ش

بر من توکل کن تـا  ] بنده من[«: دیفرما یاز قول پروردگار عالم م یقدس یثین در حدیهمچن
، 1403، یمجلسـ (» گـردانم  مـی خود قرار مـده کـه خـوارت    ولی من را غیر کنم و  کفایتتو را 

 يرا مستوجب خـوار  یرالهیت غیف هرگونه والیان لطین بیدر ا امام صادق). 289، ص14 ج
ت شـدن او  یبنده و کفا يموجب سربلند یاله یقیت حقی، تمسک به والیعبارت به. داندیبنده م

خداوند در . بنده خواهد بود يرخداوند باعث خواریت غیآن، وال دربرابراز جانب خدا بوده و 
دى فَریقاً «: دیفرما یدانسته و م یحق گمراهرند، مستیطان را بپذیت شیرا که وال یقرآن کسان هـ  

 قَّ فَریقاً والضَّاللهح لیهِماتَّخَذُوا  ع مإِنَّه لیاءالشَّیاطینَ أو  و ه بونَ  منْ دونِ اللـَّ سـحونَ  یتَـدهم م أَنَّهـ «
ب  «: دیـ فرما ین مطلب اشاره کرده و مـ یز به ایه چهارم سوره حج نیدر آ). 30: اعراف( کُتـ لیـهع 

 فَأَنَّه لَّاهن تَوم أَنَّه لُّهیض و یهیهدذَابِ   إِلىعیرعآیـه  کـه در دو   دردنـاکی ضـاللت و عـذاب   . »الس
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نْ  للظّـالمنَ  و ما أخْزَیتَه ربنا إِنَّک منْ تُدخلِ النَّار فَقَد «: این آیه هیپاگذشته به آن اشاره شد، بر مـ
امام به آن اشـاره شـده و    روایاتاست که در  ي، همان خفت و خوار)192: آل عمران(» أَنْصارٍ
  .است نمایان با قرآن کامالً ادشدهی روایات ییهمسو

  عیت و تشرید در حاکمیتوح .1.3.3
ت یــبنــابر خالق ینیت تکـو یــازآنجاکـه ربوب . اســت یعیو تشــر ینیدو قســم تکـو  يت دارایـ ربوب

. ز مخصـوص خداونـد اسـت   یـ ع نیتشـر  و يگـذار حضرت حق، منحصر در اوست، حـق قـانون  
عت او حکم کنـد، کـافر، ظـالم و فاسـق خوانـده      یر شریرا که به غ یرو خداوند متعال کس نیازا

 هر کس در مـورد دو درهـم بـه   «: دیفرما یم یثیز در حدین امام صادق). 47-44: مائده(است 
، 7 ، ج1407، ینـ یکل(» سـت آنچه خدا نازل کرده حکم کند، به خداوند بزرگ کافر شـده ا  غیر
ف کفـر  یـ ردو هم ینابخشودن یرا گناه یع الهیاز تشر یچین سرپیکمتر ین حتیبنابرا). 408ص

نکـه منظـور از کفـر    یامـا ا . اسـت  یت الهیع و حاکمیاز منحصر دانستن تشر ین حاکیدانسته و ا
، ینـ یکل(شـمرد  ین امر اشاره کرده و انواع کفر را برمـ یگر به اید یتیست؟ امام در روایمزبور چ

متعـال   يدارد که از کفر به خـدا  یعیوس يت، کفر معناین روایبراساس ا). 389، ص2، ج1407
از اقسـام آن   یکـ یگانه کفر، بـه  شان در ضمن اقسام پنجیا. انجامدیآغاز شده و به کفر نعمت م

پوشـاندن  « یعنـ یکفـر،   يلغو ين فرض، معنایر اکند که دیاست، اشاره م یکه ترك اوامر اله
 .مد نظر است» حق

ا    إِنَّک تَفْعلُ ما تَشَاء و تَحکُم«: دیفرما یگر مید یانیحضرت در ب مـ 1403، یمجلسـ (» تُریـد ،
ا  «است و عبارت  یا اوامر االهی، انشاء احکام و »تَحکُم«منظور از فعل  ).373، ص86 ج مـ تُرِیـد «
توانـد در برابـر حکـم کـردن     ینمـ  یچ مـانع یکـه هـ   يطـور  حکم است؛ به يدر اجرا  الغهمب يبرا

جـاب کنـد، اوامـر    یکه بخواهد و هر زمـان کـه ا   گونهن خداوند هریبنابرا. ستدیخداوند متعال با
» عید در تشـر یـ توح«بـا   تنهـا خداونـد،   یدر حکمران ادشدهیاطالق و سعۀ . کند یخود را انشاء م
دانسـته و بـاور بـه     یاله يت و قضایامور را تحت حاکم همه یثیت در حدحضر. سازگار است

بِقَضَاء منَ اللَّه و قَـدرِه فَـالْحزْنُ    شَیء  إِنْ کَانَ کُلُ«: شمردیاندوه انسان برم ندهیزدان مطلب را یا
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از  یکـ یبـه  ، یاله يت حکم و قضایان عمومیب باشان یا). 393، ص4 ج ،1413ه، یابن بابو( »لماذَا
  .کندیز اشاره مین یقیاندوه و کسب آرامش حق زدودن یعنین باور، یمهم ا يآوردها ره

یبزرگوارش، امام حسن مجتبـ  يدار با عمویاز د یتیشان روایا
بـن جعفـر نقـل     بـا عبـداهللا   

  :کند یان میرا بر بندگان ب یت مطلق الهی، حاکمیکرده است که حضرت در سخنان
چگونـه مـؤمن،   ! اى عبداللَّه: بن جعفر برخورد و به او فرمود اللَّهبه عبد بن على حسن

مؤمن باشد، با آنکه از قسمت مقدر خود ناراضى باشد و مقـام خـود را کوچـک کنـد،     
باالى سر او خدا است و من ضامنم بـراى کسـى کـه جـز خـدا در        که حاکم درصورتى

، 2 ، ج1407، ینـ یلک(دلش خطور نکند، دعا کـردنش بـه درگـاه خـدا مسـتجاب شـود       
  ).62ص

امام حسن
تنها حاکم بر بندگان و مخلوقـات را خداونـد   ، »اللَّه علَیه  الْحاکم«ان جمله یبا ب 

بـر  ) حـاکم (ه و تقـدم خبـر   یجنس در حاکم، جمله اسم» ال«ان را با ین بیکرده و ا یمتعال معرف
  .د کرده استیتأک) اهللا(مبتدا 

  تید در هدایتوح .1.3.4
گـر  یها و موجودات است و دانسان ين است که تنها خداوند هادیت اید در هدایحمنظور از تو

نه ین زمیدر ا یگونه استقالل چیرند و هیقرار گ يگریت دیتوانند واسطه در هدایم تنهامخلوقات 
را هـا   ت عامه کـه همـه انسـان   یکار رفته است؛ هدا ها به دو مفهوم به انسان بارهت دریهدا. ندارند

 یر زندگیمودن مسیر و سعادت در پیا کافر و آن، نشان دادن راه خی؛ مؤمن باشند ردیگ یم دربر
کننـده راه کمـال و سـعادت    نیمؤمنـان بـوده و آن، تـأم    ژهیـ وت خاصـه،  یهـدا  یول ؛انسان است

 یعیو تشـر  ینیت به دو قسـم تکـو  ی، هدانیهمچن). 26، ص1 ، ج1417، ییطباطبا(است  ياخرو
ت در متن خلقت و در فطرت مخلوقات ین معناست که هدایبه ا ینیتکوت یهدا. شودیم میتقس

» زه، شـعور، عاطفـه و انـواع اداراکـات    یـ عقل، غر«، مانند ینیت تکویهدا يهاوجود دارد؛ نشانه
بوده و همـه   ياریراختیغ ،خداوند ینیت تکوین هدایبنابرا). 615، ص6 ، ج1412، یطبرس(است 

بـر   افـزون خداونـد   یعنی؛ هاست انسانژه یوتنها  یعیت تشریدااما ه. دریگ یمرا دربر موجودات 
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ت ی، انسـان را هـدا  یامبران و وحـ یفرستادن پ که در فطرت انسان وجود دارد، با ینیت تکویهدا
  .کند یم

امام صادق
  :دیفرما یاز اصحاب خود گوشزد کرده و م یکین مطلب را به یهم 

کننـد، امـا خداونـد اراده    هدایت را  يا دهبخواهند بنزمین ها و  اهل آسمان جمیعهرگاه 
اهـل آسـمان و   تمـامی  او نخواهند بود و اگر هدایت او را داشته باشد، قادر به  گمراهی

او باشـد،  هـدایت  خداونـد متعـال طالـب    ولـی   ،را گمـراه کننـد   يا بخواهنـد بنـده  زمین 
  ).200، ص1 ، ج1371، یبرق( او را گمراه کنندتوانند  نمی

ت در دسـت خداسـت و اگـر او اراده    یهدا يها سازوبرگ همهد که یآیبرم ت باالیاز روا 
گر، امام ید سخن به. شوندیت میر او سبب هدایز با تدبیگران نیکند و د یت میکند، انسان را هدا

چ یهـ  یکـرده اسـت کـه بـدون اذن الهـ      یت خداوند معرفـ یرا وابسته و در طول هدا یتیهر هدا
  .ستین» تید در هدایتوح«جز  يزین چیو ا دهد یرخ نم یتیهدا

  :دیفرما یبن خالد م مانیگر، خطاب به سلید ییامام در جا
را  کسـی هرگـاه خداونـد بخواهـد     ؛اسـت  گذرگاهیتو قلب و  يهمانا برا !سلیمان يا

او را اراده کنـد، آن  هـدایت   غیـر کنـد و اگـر    مـی کند، گذرگاه قلب او را بـاز   هدایت
  ).همان(شود  نمیو اصالح هدایت گاه هیچ يابندهچنین بنابراین  .بندد میگذرگاه را 

گـر اسـباب، ماننـد خوانـدن،     یت را مربوط به قلب انسان دانسته و دیت باال، هدایامام در روا
اسـباب   همـه ، یعبـارت  بـه . دن و استدالل کردن را به عبور از گذرگاه قلب منوط کرده استیشن

 یاست و تا او نخواهد، کس یر گرو اراده الهن گذرگاه دیگذرند که ایم یت از گذرگاهیهدا
 .ت نخواهد شدیهدا

از مباحـث   یکـ یت، ید در هـدا یـ د کـه توح یآیکه گذشت، از مجموع سخنان باال برم چنان
مهم و مورد توجه امام صادق

د یت در خداوند متعال تأکین بزرگوار به انحصار هدایبوده و ا 
  .اند کرده
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  د در مغفرتیتوح .1.3.5
ن بخشـش  یـ ات به آن اشاره شده و ایات و روایاز آ ياریاست که در بس یوعموض یمغفرت اله

از امام صادق يدر سخنان متعدد یر الهیفراگ
. منحصر در خداوند متعـال دانسـته شـده اسـت     

رْ      «: دیفرما یم» به همراه استثنا ینف«حضرت با استفاده از قالب  اغْفـ ا أَنْـت ی سبحانَک لَـا إِلَـه إِلـَّ لـ 
امـام  ). 98، ص83 ج ،1403، یمجلس(» إِلَّا أَنْتجمیعاً کُلَّها   الذُّنُوبیغْفرُ فَإِنَّه لَا جمیعاً کُلَّها وبی ذُنُ

ا «ن عبارت، بر گناهـان بـا دو واژه   یدر ا یعـاً «و  »کُلَّهـمد کـرده و تنهـا آمرزنـده آنهـا را     یـ تأک »ج
ن یکار بـرده و همچنـ   استغراق به» ال«را با »  وبالذُّنُ«، کلمه ییسواز. کند یم یحضرت حق معرف

و  یگانـه، حـاک   دات پنجین تأکیده که همه اکار بر را به» أَنْت«ر منفصل یاز ادات استثنا ضم پس
  .ت مغفرت و انحصار آن در خداوند متعال استیکاشف از عموم

اسـتمرار   نشانه برد کهیکار م غه اسم فاعل بهیرا به ص یگر، مغفرت الهید یحضرت در مقام
ت یـ عموم نشـانه ز ین قالب نیا. کندیاستغراق همراه م» ال«همراه  به» الذَّنْبِ«بوده و آن را به واژه 

ی اء یـ لَک الْکبرِ«: است یمغفرت اله رَ  فـرُ الـذَّنْبِ    هِالْـآخالْـأُولَى غَـاف 95 ، ج1403، یمجلسـ ( »و ،
که از امام صادق ين فرازیاما آخر) 262ص

اسـت   یان خواهـد شـد، عبـارت   یـ ن بخش بیا در 
ک   لیفَاغْفرْ «: دیفرما یحضرت م. ت و انحصار مغفرت خداوندیدات بر عمومیسرشار از تأک إِنـَّ

 الْغَفُور أَنْتیمر ین ضـم یو همچنـ » إنَّ«ز بـا  یـ ن عبـارت ن یـ در ا). 44، ص1 ، ج1404، یقمـ (» الرَّح
  .د شده استین موضوع تأکیبر ا» أنت«منفصل 
واحد  یانگر ملجأ و مرجعیب یگفته که همگشیات پی، با توجه به رواصادقن امام یبنابرا

گمـان  یدانند کـه بـ   یگناهان م همهبخشش گناهان است، خداوند متعال را مرجع بخشش  يبرا
  .است» د در مغفرتیتوح«از  يریان، تعبین بیا

   ا و اماتهید در احیتوح .1.3.6
مورد اشاره قـرار   ات امام صادقیات قرآن در روایاز آ یبا تأسز ین ید ربوبین مرتبه از توحیا

 یبه طور عمـوم  یرا به خدا نسبت داده و زمان یخلقِ مرگ و زندگ یحضرت گاه. گرفته است
داننـد کـه در   یدست خداوند متعـال مـ   ها و موجودات را تنها بهانسان یر، مرگ و زندگیو فراگ

  .شد ن فرازها اشاره خواهدیادامه بحث به ا
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اللَّهم بِک «: دیفرما یرا وابسته به حضرت حق دانسته و م یو زندگ مرگ، یتیدر روا امام
ن عبـارت  یدر ا ).337، ص1 ، ج1413ه، یبابو ابن( » نَموت  و بِک نَحیاو بِک نُصبِح و بِک  نُمسی

حـرف   يریکارگ بهامام با  ن،یا بر افزون .کند ی، داللت بر انحصار م»بک«ز تقدم جار و مجرور ین
ن اصـل  یـ را در پرتـو ا  یرا منوط به خدا کرده و هـر سـبب   یاسباب مرگ و زندگ همه، »باء«جرّ 

  .کندیمهم و در طول آن معنا م
ات خداوند را مقدم بر همه موجودات دانسته و تنها یز حین» عهد« معروف يحضرت در دعا

بعد کُـلِّ  حیاً یا و  حیقَبلَ کُلِّ  حیاًیا «: کند یم یها معرفراننده زندهیکننده مردگان و ماو را زنده
، 1403، یمجلس( »لَا إِلَه إِلَّا أَنْتحی یا  األحیاء ممیتالْموتَى و محیی یا حی لَا حینَ  حیاًیا و حی 

 خداونــد متعــال داشــته و هــر ين عبــارت داللــت بــر وجــود ســرمدیــنخسـت ا ). 111، ص99 ج
، ییسـو از. گر موجودات هـم وابسـته بـه آن اسـت    یو مرگ د ین باشد، زندگیکه چن يموجود

ت مـدخول خـود،   یـ جنس بـوده و داللـت بـر عموم    ي، برا»یالموت«و » اءیاالح«در دو واژه » ال«
  .کند یم) هاها و زندهمرده(تمام موجودات  یعنی

: دیـ فرما یدانسـته و مـ   ینـدگ زمـرگ و   ننـده یآفرگر، خداوند متعال را ید يدر فراز امام
حضـرت  ). 152، ص3 ، جهمـان ( »هستزندگی نیز ، همو خالق آفریدکه مرگ را  کسیهمانا «
کـه   یگروهـ  برابردر ادشدهیاستدالل . بن عمر فرموده است ن سخن را در پاسخ به نامه مفضلیا

 يهـا  دهیـ را آفر یزنـدگ مـرگ و   آن حضـرت، . کـار رفتـه اسـت    بودنـد، بـه   یت الهیمنکر ربوب
. هسـتند ش یخـو  دگاریـ آفرطره یسلطه و سـ ریکامل ز طور به دگانیآفرکند و  یم یخداوند معرف

اء و یـ اح«ت و انحصار ین استدالل، عمومیست و همین حکم مستثنا نیاز ا يا دهیآفرچ ین هیبنابرا
  .کند یرا ثابت م» یاماته اله

  ید افعالیشبهات توح .2
باعـث سـوء برداشـت     یکـه دارد، گـاه   يا ژهیـ وافت با توجه به دقت و ظر ید افعالیآموزه توح

ده یـ د گردیجد يهاش فرقهیدایموارد، سبب پ یدر برخ یشده و حت یگوناگون اسالم يهافرقه
ن مباحــث ورود کــرده و یــدر ا ژه امــام صــادقیــ، بــه ومعصــوم امــانمرو، ا نیــازا. اســت
نـه دو مسـئله   ین زمیـ در ا. سـتند یروان خود بایکم پا دستین انااند در برابر انحراف مسلمدهیکوش
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ن مباحـث  یـ را در ا ات امـام صـادق  یـ مهم مطرح شده است که در ادامه به آنهـا پرداختـه و روا  
  .م کردیخواه یبررس

  تيو اصل عل يد افعاليتوح .٢.١
رش یت مستلزم پذی، اصل علییسورخداست و ازیر از غیتأث ینف يمعنا به ید افعالیازآنجاکه توح

 يها رو، فرقه نیازا. ستندین دو قانون در ظاهر با هم سازگار نیخلوقات است، ام انیمر و تأثر یتأث
ن، اشاعره منکر اصـل  یبنابرا. اندداشته ناسازگار یمتفاوت و گاه يهادگاهیمسلمان، د گوناگون

، 2، ج1409، یتفتــازان(انـد  دانسـته  یعـادت الهـ   يان امـور عـالم را بـر مبنـا    یـ ت شـده و جر یـ عل
  ).106ص

ر یدربردارنـده تـأث   یگروهـ : ات مطرح شـده اسـت  یقرآن با توجه به سه دسته از آت در یعل
ر و تـأثر  یتـأث  هگر دربردارنـد ید يا؛ دسته)99: ؛ انعام65: نحل(اند یدر نظام هست ياسباب فراماد

را  یر و تـأثر انسـان در نظـام هسـت    ی، تـأث دسـته سـوم  و ) 48: ؛ روم11: رعد(هستند  یعیاسباب طب
ت یـ ، علاوالً: د کـه یآیدست م ات باال، بهیآ يبنداز جمع). 41: ؛ روم124: نساء( کنندیمطرح م

رش خداونـد  یت اوست و پذیخداوند در طول علریت غی، علاًیز وجود دارد؛ ثانین مخلوقات نایم
. ت خداونـد نـدارد  یـ هـا در طـول عل  دهیـ ت پدیـ با عل یو علت العلل منافات یقیعنوان علت حق به
  .مباشرریغ يگریمباشر است و د یکی؛ اما شوندیو متصف به علت مرو، هر د نیااز

ا، جـز از  ین قرار گرفته است کـه اشـ  یسنت خداوند بر ا«: دیفرما یم باره نیدرا امام صادق
سـبب و علـت قـرار داده     يزیـ هـر چ  يان نداشته باشند و خداوند برایق علل و اسبابشان جریطر

ن یتـر ت را مهـم یـ ، مسـئله عل بـاال ث یا در شـرح حـد  صدر). 183، ص1 ، ج1407، ینیکل(» است
د، معـاد، نبـوت،   یـ کـه توح  يطـور  داند؛ بـه یآن م هب وابستهرا  یمقاصد علم همهمسئله دانسته و 

، 1383، يرازین شـ یصـدرالد (وند خورده است یاست به آن پیب اخالق و سیتهذ یامامت و حت
 يمعنـا  قائـل شـده اسـت کـه البتـه بـه       تیز علیا نیاش يبرا ،ن عبارتیدر ا امام). 531، ص2 ج

. از شـئون آن اسـت   یو شـأن  یت الهـ یت آنها در طول علیبلکه عل ؛ستیر نیا در تأثیاستقالل اش
اسـباب   همـه و  انجامد یمدارد که سرانجام به علت العلل  یسبب و علت يزیگر، هر چید سخن به

  .رندیگیقرار م یدر طول علت اله
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بـر وجـود    یلـ یپرسـد کـه چـه دل   یمـ  از امام صادق یقیندگر، هشام از قول زید ییدر جا
اى آنهـا را   نکـه سـازنده  یهـا داللـت دارد بـر ا    وجود سـاخته «: دهد ید؟ امام پاسخ میخداوند دار

ى داشته؛ یکنى که بنّاین میقینى، یدانى که چون ساختمان افراشته و استوارى بب ساخته؛ مگر نمى
ن یـ امـام در ا ). 81، ص1 ، ج1407، ینـ یکل(» ه نکـرده باشـى  ده و مشاهدیاگر چه تو آن بنّا را ند

اشاره کرده است که همان، فاعـل داشـتن هـر فعـل و علـت داشـتن هـر         يارتکاز يان، به امریب
، یمازنـدران (ح اسـت  یمخالفـت بـا عقـل صـر     همچـون که مخالفت با آن  يطور معلول است؛ به

  ).66، ص3، ج1382
وارد  ياریبسـ ات یـ ز روایـ ن افعال نیت ایال بشر و علحوادث به افع ینسبت دادن برخ بارهدر

: دیـ فرما یا مـ یـ ن و دریر گنـاه انسـان در زمـ   یتـأث  بـاره در ، امام صـادق نمونه يشده است؛ برا
ده نشـود، در  یـ کـه بـاران بار   یهنگـام . به باران وابسته اسـت  ییایوانات دریات حیو ح یزندگ«

اد یـ ها زن انسانیدر ب یاست که گناه و نافرمان ین زمانیو ا. کند یدا میا فساد رواج پین و دریزم
ت یـ ر و علیر افعـال بشـر، تـأث   یت، افزون بـر تـأث  ین روایدر ا). 160، ص2، ج1404، یقم(» گردد

  .است ییایات موجودات دریر باران در حیز موجود است و آن تأثیدر عالم ن یعیعوامل طب
انـد کـه   نسـبت داده  یا را به گنـاه خاصـ  یاز بال ياز وجود و ظهور پارهین یات فراوانیدر روا

  :دیفرما یم نمونه، امام صادق ياست؛ برایبال ين گناهان برایت ایکاشف از عل
جـاد  یانسـان ا  يگردد، ظلم بـرا یم یمانیدهد، قتل باعث پش یر مییها را تغتجاوز، نعمت

نـد،  ک یرا حبس مـ  يبرد، ربا روزین میها را از بمت کرده و شرب خمر حجابینامال
رفتـه نشـدن   ین سـبب پذ یشود، عاقّ والد یک شدن مرگ انسان میقطع رحم باعث نزد

  ).همان(گردد یدعا م

ن یدهنـد و همچنـ  یبـه انسـان نسـبت مـ     یفعل را بـه خـدا و گـاه    یکه گاه یاتیبا توجه به آ
کـه   يطور ت در عالم باور دارند؛ بهیه به قانون علی، دانشمندان امامتیب ات وارده از اهلیروا

سـتند تـا قـدرت    یهـم ن  برابـر هـا در ن علتیاما ا ؛شوندیگر واقع میکدی يز علت برایمخلوقات ن
رو، مرحوم عالمـه   نیازا. گر ندارندیکدیبا  یبلکه در طول هم بوده و منافات ؛محدود گردد یاله
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دانسته  يضرور یو اثبات واجب تعال ین علمیت قوانیحفظ کل يت را برایاصل عل ییطباطبا
  ).145، ص1387، یمعلم(داند یم یهیاز از اثبات و بدینین اصل را بیو ا

  اريو اخت يد افعاليتوح .٢.٢
ا یـ رباز ذهن انسان را بـه خـود مشـغول کـرده، بحـث مجبـور       یکه از د ین مباحثیتراز مهم یکی

بـوده،   نینخسـت  يهامسلمانان سده يوگون موضوع گفتیترن بحث مهمیا. مختار بودن اوست
ت مسـئله جبـر و   یـ اهم. شده اسـت  یاسالم یاصل يهاها و فرقهش گروهیدایباعث پ که ییتا جا

ر گذاشـته و  یا تـأث یـ ن دنیـ ، بـر اعمـال و رفتـار انسـان در ا    ییاسـت کـه ازسـو    ياانـدازه  ار بهیاخت
ماننـد   یدهـد؛ چراکـه مبـاحث    یر قرار مـ یز تحت تأثیاو را ن يو اخرو يابد یگر، زندگید يازسو

ار یجبر و اخت وابسته به مسئله، ینیاز مباحث مهم د ياریف و بسی، تکلیالهثواب و عقاب، عدل 
  .است

. اند ضیقائل به تفو انیمعتزلدربرابر آنها و  باور دارندآنها اشاعره، به جبر  رویپث و یحد اهل
. اندمتوسل شده یل عقلیات و البته دالیاز آ ياش به دستهیدگاه خویاثبات د يبرا گروههر دو 
: ؛ رعـد 96: ماننـد صـافات  ( یت تـام الهـ  یت و فاعلیخالق درباره یاتین منظور به آیا يه برااشاعر

 دهنـده  کـه نشـان   یاتیـ آنهـا بـه آ   برابـر ز دریـ و معتزله ن) 62تا، صی، بياشعر(، استناد کرده )16
) 242، ص1422عبـدالجبار،  (انـد   استدالل کرده) 7: ؛ سجده29: مانند کهف(است ار انسان یاخت

» نین االمـر یامـر بـ  «که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، بـه   تیب سخنان اهل رویپه یاماما ام
  .انددهییگرا

: دیـ فرما یاسـت کـه مـ    از امـام صـادق   يت مشـهور یـ باره، روا نیه درایدگاه امامید يمبنا
ت، فاعـل  یـ ن روایبنابرا). 160، ص1 ، ج1407، ینیکل(»  نینَ أَمرَیو لَکنْ أَمرٌ ب  ضیلَاجبرَ و لَاتَفْوِ«

و علـت   یبی، خدا که فاعل تسـب یکیگرند؛ یکدیاند که در طول انسان، دو فاعل ياریاعمال اخت
از  یتـ یز روایـ ن مطلـب ن یل ایدل. ب و سبب مباشر استی، انسان که فاعل قريگرید است و دیبع

امام رضا
 يرا موجـود متعال، انسان  يف، خدایث شرین حدیکه در ا) 152، صهمان(است  

ن یـ ه اکنـد کـه همـ    یمـ  ینا، شنوا و توانا معرفیت، بیها، مرتکب معصد، فاعل اطاعت واجبیمر
به او داده شده است، تا با کمال  یت، قدرت، نعمت و جعل الهیخدا و در پرتو مش يامور ازسو
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 يوادج(کند  ا نادرستیدرست ، استفاده ين همه نعمت خدادادی، از ايو آزاد ییو توانا یینایب
  ).480، ص1383، یآمل

ار وارد شـده  یـ نـه جبـر و اخت  یت در زمیـ گفته، چهـار دسـته روا  شیپ ییث مبنایافزون بر حد
  :است

د، ثواب و عقـاب  یف، وعد و وعیدگاه جبر با وجوب تکلیناظر به منافات داشتن د يادسته .1
، 1371، ی؛ برقـ 160و  157، ص1 ، ج1407، ینیکل(ن عدالت خداوند متعال است یو همچن

  ).284، ص1ج
ه را یـ ن نظریـ دانسـته و ا ناسازگار  یت قدرت الهیعموم باض را یدگاه تفویگر، دید يا دسته .2

  ).160، ص1 ، ج1407، ینیکل(دهند یقرار م ید خالقیتوح برابردر
، همـان (کـرده اسـت    یض معرفین جبر و تفویگاه بیدگاه حق را همان جایات، دیعمده روا .3

  ).206ص، 1398ه، یبابو ؛ ابن158ص
 يت افکار و اذهان افـراد یاست که باعث هدا يسودمند يها ز ناظر به مثالیث نیاحاد یبرخ .4

 ).60، ص1 ، ج1407، ینیکل(اند ن ناتوانین االمریقت امر بیاست که از درك حق

  ثیاحاد یبررس
 ضیا تفـو یـ جبر  ی، نفیکیداد؛  يجا یتوان در دو دسته کلیم ـ  رآخفارغ از دسته  ـات را  یروا

  .ح آنیو شرح و توض» نین االمریامر ب«ان مسئله ی، بيگریو د ییتنها به
امام صادق

هرکس معتقد باشـد کـه خداونـد بـه     «: دیفرما یض میجبر و تفو ینه نفیدر زم 
ک و بـد از  یـ که معتقد شود که کـار ن دهد، بر خدا دروغ بسته است و هریگناه و فحشا فرمان م

دگاه یـ رد د یدر پـ  باالث یحد). 157ص ،1 ، ج1407، ینیکل(» اوست، بر خدا دروغ بسته است
امـر  (دگاه یـ ن دو دیل مخالفت ایا به دلی» به خدا دروغ بسته است«: دیفرما ینکه میجبر است و ا

ا به جهت مخالفت آنهـا بـا نـص    یبا برهان و ) ر و شرّ به خدایکردن خداوند به گناه و انتساب خ
ن، یبنـابرا ). 28: اعـراف (» أْمرُ بِالْفَحشاءیه الإِنَّ اللَّ«: دیرماف یح قرآن است؛ چراکه خداوند میصر

، 4، ج1383، يرازین شــیصــدرالد(اســت  ریپــذدگاه جبــر از دو جهــت برهــان و قــرآن نقدیــد
 ).288ص
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خدا بزرگوارتر از آن است کـه کـه مـردم را بـه آنچـه      «: دیفرما یم يگرید يدر جا امام
ى او یرومنـدتر از آن اسـت کـه در حـوزه فرمـانروا     ینـد و خـدا ن  ف کیـ اش را ندارند تکلییتوانا

ــیکل(» زى باشــد کــه آن را اراده نکــرده باشــد یــچ آنچــه «منظــور از ). 160، ص1 ، ج1407، ین
ن حال مجبور یاست که انجامش از قدرت عبد خارج بوده و در ع يزی، چ»اش را ندارند توانایی

سـت  ین ممکـن ن یهمچنـ . کرده است یخدا نف را از ین فرضیبه انجام آن باشد که حضرت، چن
  .ت نکندیکه از قدرت و اراده او تبع یره وجود داخل کند؛ در حالیرا به دا يزیخداوند چ

  :دیفرما یو شرح آن م» نین االمریامر ب«درباره مسئله  امام صادق
ى شـان را امـر و نهـ   یروند و اید و دانست که آنها به چه راهى میهمانا خدا خلق را آفر

کـه بـا    طورى به(اش براى آنها گذاشت شان نمود، راهى به تركیهر امرى که به ا. کرد
و انجام ندهند و ترك نکنند، مگـر بـه   ) جا آورند و مجبور و ناچار نباشند ار خود بهیاخت

  ).158، صهمان(اذن خدا 

ار یـ تاشاره کرده است کـه اگـر انسـان قـدرت و اخ     یاله یت به امر و نهین روایدر ا امام
اوامـر   ي، آشـکارا قـدرت تـرك را بـرا    ییازسو. هوده خواهد بودیب یامر و نه نینداشته باشد، ا

 يز بـرا یـ خداونـد را ن  ینه مقابله، قدرت انجام نـواه یالبته به قر(کند  یانسان ثابت م يسواز یاله
سان را ثابت ار انیاخت یروشن ن امر بهیکه ا) امده استیچند در کالم امام نکند؛ هر یانسان ثابت م

، به خارج نبودن افعال انسـان  »مگر به اذن خدا«ت، با عبارت یان رواین امام در پایهمچن. کند یم
  .دیبزداض را یکند تا توهم تفو یاشاره م یقدرت اله قلمرواز 

  جهینت
ات امام صادقیات قرآن در روایطور گسترده و همسو با آ مراتب آن به همهبا  ید افعالیتوح

 

ن تفکـر در  یـ ا یو بالنـدگ  يریگشان، سبب شکلین توجه فراوان ایجه قرار گرفته و هممورد تو
بـار در   نیبـوده و نخسـت   یانتزاعـ  ی، عنـوان ید افعـال یـ البته عنوان توح. ه شده استیعه امامیان شیم

ت، یـ ت، مالکیـ ن مراتب و مظاهر آن که عبارت از خالقیبنابرا. کار رفته است به یعرب سخنان ابن
 بـاره اسـت، در  رانـدن یمو  یبخشـ  اتیـ حت، مغفرت، یت، هدایت، حاکمیت، والیرازق ت،یربوب
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که تنهـا   يطور کار رفته است؛ به د و حصر در کالم امام بهیطور مطلق و بدون ق خداوند متعال به
ر او یـ ن اوصاف در غیخداوند متعال است که خالق، مالک و پروردگار مخلوقات است و اگر ا

  .ستا یقیفاعل حقخدا  تنهاو بوده و ت ایفاعل کار رود، در طول به
 ییهـا ش برهـان یدایـ ت، سـبب پ یـ شرك در خالق یو نف ید خالقیتوح رهشان دربایات ایروا

د یـ ن امام همام در بحـث توح یث این احادیهمچن. دشه یمانند برهان تمانع در کتب متکلمان امام
» یعالمـه حلـ  «مانند  یوسط متکلمانت یت مطلق الهیبر مالک یت، سبب اقامه برهان عقلیدر مالک

زنادقـه از   یمورد توجه امام بود که در مقابله با برخـ  يهاز از موضوعین ید ربوبین توحییتب. شد
بعـدها عالمـان    .پرداختندیبه اقامه برهان م ین نظم عالم هستیر عالم و همچنیراه وحدت در تدب

  .انه آن پرداختندموشکاف یو به بررسات ین دسته از روایابه نقل  ،عهیش
در ز یـ شـان ن یات ایـ از روا يریچشـمگ در کالم حضرت، شمار  ید افعالین توحییافزون بر تب

، مثبِـت جبـر   ید افعـال ی، توحرو نیازا. دگاه وارد شده استین دیرفع شبهات مربوط به ا يراستا
ت یـ عل بـا اصـل   یدگاه منافـات یـ ن دیـ ن ایهمچنـ . نبوده و افعال انسان در طول فعل خداوند است

  .دارند ییشه رواین دو مطلب رینداشته و ا
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 ها نوشت یپ
  

 افعالی توحید«نوید؛  گوهري ، مریم»البالغه نهج در افعالی توحید کالمی و فلسفی یینتب«: هاينامهمانند پایان. 1
. ، مهدي صفائی اصل»توحید افعالی در کالم و روایات امام سجاد«، محمدعلی حسینی و »و حدیث در قرآن

وناگون این موضوع که پیداست، در این آثار که درباره توحید افعالی نگاشته شده، نویسندگان به زوایاي گ چنان
 .انداشاره کرده

2 .»عتَدا خَلَقَ  فَکَانَ ابقَ؛  مبثَالٍ س1407کلینـی،  (» آفریـد پس خداوند مخلوقات را بدون نمونه و مثال قبلـی   بِلَا م ،
 ).134، ص1 ج

 ،، کتـاب التفسـیر  1380 ؛ عیاشی،50ص ،10 ، ج1406 کاشانی، ؛ فیض93ص ،1 ج ،1409 طاووس، ابن: ك.ر .3
  .442ص ،97 ج ،1403 ؛ مجلسی،302ص ،2 ج
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