
 
  رازقیت در توحید مبانی بررسی

 
  3عزیزاهللا افشار کرمانی ،2عباس همامی ،1اعظم صلواتی

  )7/6/1400 :مقاله پذیرش تاریخ ـ26/4/1400 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
صـفات فعلـی پروردگـار     توحیـد از  ایـن مرتبـه از   .رسانی است در رزقتوحید در رازقیت به معناي توحید 

 در انتـزاع شـده اسـت.    ،هاي مخلوقین اسـت  ویژگی رابطه رازق که خداوند است با مرزوق که از رود که از شمار می به
رازقیـت بـه    شرایطی است که توحیـد در  این در .رده استک ن صفت رازقیت به غیر خدا نسبت پیدارآآیات ق برخی از
 : اعتقاد وجودخاصی از جملهبه مبانی قرآن کریم براي تبیین این مفهوم  .رسانی براي خداوند است انحصار رزق معناي
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  بیان مسأله -1

؛ بـدین  اسـت » توحید در رازقیت«بحث  یکی از مباحث مهم و اساسی در آیات قرآن،
هـا و   دهـد و تمـام انسـان    فقط خداوند است؛ اوست که رزق همـه را مـی  » رازق«که معنا 

ي از آیات قرآن کریم فعـل   دستهبا این همه  .مخلوقات هستی، مرزوق و روزي خوار اویند
سوال  .دهند را به غیر خداوند نیز نسبت می» رازقیت«کنند و  راي غیر خدا بیان میرزق را ب
 ؟باشیم یا خیـر » توحید در رازقیت«توانیم قائل به  ست که آیا در مسأله رازقیت ما میاین ا

از آیات  ، توحید در رازقیت است چگونه است که برخیو اگر یکی از مراتب توحید ربوبی
  ؟از خداوند متعال پرداخته شده است، به فاعلی غیر رزق قرآن کریم در مسأله

، این مقاله بر آن است که با نظر به آیـات قـرآن کـریم    سواالت با توجه به این دست از
 در .ید تا بتواند به سواالت مطرح شده، پاسـخ دهـد  مبانی توحید در رازقیت را جستجو نما
بحث از توحید در رازقیـت بـه    چه در کتب مختلفگر خصوص پیشینه این بحث باید گفت

بـا بـراهین و    فراوانی آمـده اسـت و نویسـندگان و محققـان اسـالمی بـه طـرق متعـدد و        
هاي انجـام   با توجه به کاوشاما  ،اند نقلی به اثبات این مطلب پرداخته هاي عقلی و استدالل

 مقالـه از ایـن جهـت    شده بحث مستقلی در مورد مبانی توحید در رازقیـت یافـت نشـد و   
اما قبـل از آن ذکـر مقـدماتی در     .یان و بررسی این مبانی ضروري استبلذا  نوآوري دارد.

   به شرح زیر: اقسام آن ضروري است. خصوص مفهوم رزق و
  

  اقسام رزق مفهوم و کلیاتی در- مقدمه -2
  مفهوم رزق در لغت و قرآن .2-1

اهی به بهره و نصـیب  شود و گ اي جاري در دنیا یا آخرت گفته می، گاهی بر عطرزق«
ب در کتـا  .شـود  کند اطالق مـی  رسد و با آن تغذیه می گاهی  به آنچه به شکم جاندار می و

: خـالق رزق،  آمـده اسـت   سه معنا» رازق«مفردات عالوه بر توضیحات مذکور، براي واژه 
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. بنابراین رازق در حقیقت خداي متعال اسـت  شود عطاکننده رزق و کسی که سبب رزق می
به جز خداي » رزحاق«شود. ولی  شود هم گفته می در وصول رزق واسطه می انسانی کهو به 

 .)351(راغب اصفهانی، » شود. یمتعال به کسی گفته نم

؛ مادي یـا  برد چیزي است که انسان از آن بهره میرزق هر آن «کنند که  بیان می اي عده
ی باشد. با این توضیح، نه تنها ملکوتی، اعتباري یا حقیق، ملکی یا معنوي، دنیوي یا اخروي

، نبـوت  کرامت، آبرومندي، علم ،هاي معنوي مانند عزت بهرهها بلکه  ها و پوشیدنی خوردنی
ـ  شمار می همگی رزق به، والیت و امامت ، خالفتو رسالت  تفسـیر  ،(جـوادي آملـی   .درون
  ).13/600 موضوعی،

هـا در   اسـت کـه خـوراکی   و باطنی تقسیم شده ، رزق به دو دسته ظاهري عالوه بر این
باال به مؤلفـه و  هاي  غیر از مولفه گیرند ي دوم قرار می دسته اول و علوم و معارف در دسته

شود و آن مقدر و مکتوب بودن آن است که بـه   یخصوصیت دیگري در مورد رزق اشاره م
  .)10/115، منظور (ابن .خواهد رسیدمرزوق 

کنند که  امکان ندارد  مطرح می وجود است ودهنده در بقاي م رزق، یاريدر بیان برخی 
 .وق باشد یا مـرزوق بـدون رزق بمانـد   رزق از مرزوق جدا شود و رزق افزون بر نیاز مرز

  ).18/376، (طباطبایی
: رزق بخششی خاص است که مطابق با حال طرف مقابـل  اند و نیز در تعریف رزق گفته

م در جریان این امر به صورت مداو شود و ت اوست و موجب تداوم زندگی او میو احتیاجا
  ).4/124 مصطفوي،( .است

اي  که در مفهوم آن آمیزه» رزق«ي  شود واژه با مراجعه به منابع لغوي روشن میبنابراین 
کم کـم معنـاي رزق    .آن رفته است نه غیر کار می به» غذا«براي از عطا وجود دارد در ابتدا 

شد، چرا که گویا نوعی  رسید رزق او شمرده می یافت و هر غذایی که به انسان می گسترش
رسـید کـه از آن بهـره     با تعمیم این مفهوم، هرگاه چیز سودمندي بـه کسـی مـی    .عطیه بود

. و اینکه تنها امور مادي و خوراکی نبود؛ اگر چه آن چیز غذا شد گرفت، رزق شمرده می می
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امل ، شـ با احتیاجات شـخص مندي و مطابقت  که شرط انتفاع و بهره ؛ چراشد را شامل نمی
  .شود امور معنوي مانند عزت، کرامت، علم و نبوت، خالفت، امامت و والیت نیز می

، هر آن چیزي است که مـورد  توان نتیجه گرفت که رزق بنابراین در مورد واژه رزق می
خواهد  ندگی و حیات خود به آن نیاز دارد؛ حال میگیرد و انسان در ز ار میانتفاع انسان قر

  .مادي باشد یا معنوي، دنیوي باشد یا اخروي
  

  انواع رازق .2-2
نداري اعـم از انسـان و   ، روزي دادن به هر جامقصود از رازقیت«ابتدا باید گفت که  در

و از طریق آفـرینش  ، زقیت به این معنا که فاعلی بدون استعانت از مقامی. و راحیوان است
، فعل مختص خدا و از شـئون  شکی روزي دهداران را در دریا و خ، جانداسباب و مسببات

روزي ي این کار نیست؛ زیـرا   دهنده پروردگار، انجام  توحید در خالقیت است و احدي جز
منتهی به بقاي حیات جاندار دادن همان طرح و آفرینش سلسله اسباب و مسبباتی است که 

از آن نظـر کـه مواهـب    ، خالق است و خدا از آن نظر که جهان را آفریدهراین ب. بناگردد می
جانداران قرار داده است، رازق است و اما ایـن، مـانع از   جهان را در مسیر تغذیه و زندگی 

نیست که موجودي دیگر به اذن و مشیت حکیمانه خدا در مسیر روزي دادن جانـداري  آن 
روزي  طـور کـه   ي او باشد. لذا در قرآن کـریم همـان   ر گیرد و به اذن الهی روزي دهندهقرا

و چنـد کـه میـان ایـن د     ، هرساب یافته است، به غیر او نیز انتدادن به خدا نسبت داده شده
 الـرَّزاقُ  هـو  إِنَّاللَّـه « مورد رازقیت خداوند آمـده اسـت:   ؛ براي مثال درتفاوت بسیار است

ینُ ةِ ذُوالْقُوتکنـد کـه:   ولیاي افراد چنین خطاب میو در عین حال به ا 1).58 ،لذاریاتا» (الْم 
»مقُوهزارا ویهف موهاکْسو م قُولُواْ ولًا لَهرُوفًا ْقَوع2.)5 النساء،» (م    

، امـا تفـاوت ایـن دو در    طبق این دو آیـه، هـم خـدا رازق اسـت و هـم ولـی (پـدر)       

                                                                                                                                        
  .رومند استوار استروزي بخش نی . خداست که خود1
  . از عواید آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاك دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.2
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کسی دارنده این فعل اسـت   و بدون اتکا به . خداوند مستقالًرسانی بسیار روشن است روزي
 گـردد.  ي فرزنـد خـود مـی    ، موجب تغذیـه در با اتکا به قدرت و مواهب الهیه پک در حالی
  .)314-312، بینی اسالمی جهان ،(سبحانی

  :اند چند دستهآیات مربوط به معرفی رازق در قرآن  به توضیح دیگر
 خَلَقَکُـم  الَّذى اللَّه«دهند؛ مانند:  رزق را بدون حصر، به خدا نسبت میآیاتی که فعل  -1

   1).40 ،الروم» (رزقَکُم مثُ

 فیهـا  وارزقُـوهم : «دهنـد؛ ماننـد   فعل رزق را بـه غیـر خـدا نسـبت مـی      آیاتی که -2
موهاکْس2.)5 ،النساء»  (و    

 »الـرَّازِقینَ  خَیـرْ  لَهـو  وإِنَّاللَّـه «کند؛ مانند:  که خدا را خیر الرازقین معرفی میآیاتی  -3
    3).58 الحج،(

 إِنَّاللَّـه «داننـد؛ ماننـد:    را منحصـراً از آنِ خـداي سـبحان مـی    اتی که رازق بودن آی -4
    4).58 ،(الذاریات» الْمتینُِ ةذُوالْقُو هوالرَّزاقُ
فرماید:  خداوند، این آیه است که می ي انحصار رازقیت به ترین آیه در افاده صریح، و اما

لقیـت  این آیه توحید خا 5.)3 ،(فاطر» الْأَرض و السماء منَ رْزقُکُمی اللَّه غَیرُْ خَالقٍ منْ هلْ«
، این دسته از  آیات مبـین نظـر نهـایی قـرآن کـریم      بنابراین .و رازقیت را یکجا در بردارد

در جایی به غیرخـدا نسـبت داده شـده      درباره رازقیت است که  تنها خدا رازق است و اگر
، زیـرا  باشـند  دار رزق مـی  ه آن شیء به نحو مظهریت خدا عهدهکمعناي دقیق آن این است 

 تفسـیر  ،(جوادي آملـی  شوند.توانند مظهر آن  ت از صفات فعل خداست و دیگران میرازقی
  .)432-430 ،قرآن در موضوعی توحید

                                                                                                                                        
  ، سپس به شما روزي بخشید.کسی است که شما را آفرید. خدا همان 1
  آنان را پوشاك دهید.آن به ایشان بخورانید و عواید. از 2
  .دگان استو راستی این خداست که بهترین روزي دهن. 3
  . خداست که خود روزي بخش نیرومند استوار است.4
  ؟دهد زمین روزي آیا غیر از خدا آفریدگاري هست که شما را از آسمان و .5
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حقیقـت فعـل و کـار خداونـد     و منظور از صفات فعل آن رشته از صفاتی است کـه در  
 گردد تا آنجا ل وي به وجود این اوصاف منتقل میا با دیدن افعاشوند و ذهن م محسوب می

ا بـا ایـن اوصـاف توصـیف     ر توانستیم او هرگز نمی .زد که اگر او به چنین کاري دست نمی
گوییم رازقیت از صفات فعلی خداست یعنی او با فراهم سـاختن روزي   کنیم؛ پس وقتی می

  .است» رازق«و انزال ارزاق، 
غیرمستقیم طور  به؛  غیر خدا دانسته شده است، فاعل رزق، ی از آیاتدر  برخو اگرچه 

، غیر خدا بدان معنا نیسـت کـه برخـی    رسانی خدا دارد؛ یعنی فاعل رزق حکایت از روزي
زقیت خود را بـه بنـدگان   دهنده این است بخشی از را نشان ؛ بلکهستجاها خداوند رازق نی

  .سپرده است
 علـى  و»...  کـاَملَینْ   حولَینْ أَولَادهنَّ یرْضعنَ الْوالدات و«ه ي  شریف آیه در طور مثال  به

لُودوالم نَّ لَهقُهرِز نَّ وتهوسک رُوفعطبق این آیه خداونـد خـوراك    .1 ).233 ،(البقره» بِالم
شیردهنده را بهو  بـا اینکـه   و ایـن منافـاتی    .عهده پدر گذاشـته اسـت   پوشاك و نفقه مادر ِ

ی خداوند است و ي شریفه تنها رازق حقیق براساس این آیه .خداوند رازق اصلی است ندارد
و فاعـل حقیقـی   باشد، از باب مجاز و نسبت فعل به غیر» رازق«فت اگر کسی متصف به ص

  .از طریق اذن و عطاي خداوند است
  
  اقسام رزق .2-3

اعـم از مـواد غـذایی،    ، کنـد  ندگان مـی اي که خداوند نصیب ب از آنجا که به هرگونه بهره
توان رزق را بـه دو دسـته    شود می رزق گفته می ، پوشاك یا علم و عقل و ایمان و...مسکن

مادي و معنوي تقسیم نمود که در این صورت هر کدام داراي مصادیق متعددي خواهند بود 
  جمله: از

                                                                                                                                        
، طـور شایسـته   [مـادران] بـه   پوشـاك آنـان،   و خوراك و باید] فرزندان خود را دوسال تمام شیردهند ...[ و مادران .1

  .پدر است برعهده
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  رزق مادي و مصادیق آن .2-3-1
شـود و رزق مـادي از    هـایش مـی   خلوقات و آفریـده عطاء خداوند شامل حال تمام م

 ، و مظاهر آن فراوانند و به روشنی قابـل حـس و لمـس   آید رحمت عام اوست که فرود می
ارزاق نهفته در آسمان و زمین آن قدر فراوانند که قابل احصاء و شمارش نیسـتند   .باشند می

نجا بـدون در  اند، در ای وريضري از این ارزاق ضروري و بعضی غیرا ن بر اینکه دستهو افزو
شود که همگـان   ها به  اجمال به آن مصادیقی از رزق مادي اشاره می نظر گرفتن این ویژگی

  :آشنایی بیشتري دارند با آن
  طعام  -1

، (فراهیـدي شـود   نی است که شامل غذا و نوشـیدنی مـی  طعام به معناي هر چیز خورد
ما أُرِید منْهم مـنْ رِزقٍ ومـا أُرِیـد أَنْ    « ه:ن هم از زبان خداوند آمده است کآقر در) 2/25

 و بچشد آنرا که است کسى به طعام دادن معناى به اطعام کلمه« 1.)57 ،الذاریات(» یطْعمـونِ 
 به جایى در معموال که است عام از بعد خاص ذکر قبیل از رزق، از بعد اطعام ذکر و بخورد،
 خواسـته  تعالى خداى اینجا در و. دارد بیشتر عنایتى اصخ به نسبت گوینده که رود مى کار
 جهـت  بـدان  ایـن  و بفهماند طعام به نسبت را خود بیشتر رزقعنایت انحاء همه بین در است
 انسـان  حـوائج  سـایر  از کـردن،  تـامین  را بدن سوخت و خوردن طعام به احتیاج که است
 دارد، سـوز  و سـوخت  همواره بدن زیرا نیست، آناهمیت شبه حوائج سایر و است، تر وسیع
 دفـع  را آن هـم  خـوردن  از بعـد  و است، گرسنه که خورد مى وقتى خورد مى که طعامى هر

  )18/388، (طباطبایی »شود. مى گرسنه دوباره نموده،
  ثمرات  /ثمره -2

  آیه زیر: جمله در ثمرات به عنوان مصادیق رزق الهی یاد شده است از ن کریم ازآقر در
»عي جـنَ        الَّذم بِـه فَـأَخْرَج ـاءم اءّـمـنَ السأَنْـزَلَ مو بِنَاء اءّمالسرَاشًا وف ضالْأَر لَ لَکُم

 قًا لَکُمرِز رَاتلُوا فَلَاالثَّمعتَج لَّها لادأَنْد أَنْتُمونَ ولَمایـن آیـه بیـان کننـده      2.)22،البقره (» تَع

                                                                                                                                        
  خوراك دهند. خواهم که مرا و نمی، خواهم روزیی نمی از آنان هیچ .1
داد؛ و از آسمان آبی فروآورد؛ و بـدان  ] قراره زمین را براي شما فرشی [گسترده]، و آسمان را بنایی [افراشته] کهمان [خدایی. 2

  .انیدد که خود می در حالی ؛ پس براي خدا همتایانی قرار ندهید،ها رزقی براي شما بیرون آورد از میوه
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هـاي   هـا و دانـه   ، میـوه بندگان است که چگونه از آبرحمت وسیع و گسترده خدا بر همه 
هایی که از برکـت بـاران    متنوع آفریده است محصوالت و میوههاي  کل و رنگغذایی در ش

ت را براي شود و ادامه حیا زقی است که نصیب موجودات میحاصل شده و یکی از انواع ر
  .کند انسان و حیوان ممکن می

  بهائم  -3
أَنْعامِ بَِهيَمةِ «رزق خدا به بندگان از مصادیق  دیگر یکی است که مـراد از آن شـتر و   » الْ

لیشْهدوا منَافع لَهـم ویـذْکُرُوا   «آیه ذیل به آن اشاره شده است: گاو و گوسفند است. که در 
 الْبـائس  وأَطْعمـوا  منْهـا  لُـوا فَکُ الْأَنْعـامِ  بهِیمۀِ منْ رزقَهم مااسم اللَّه فی أَیّامٍ معلُومات علَى 

    1.)28 ،(الحج» الْفَقیرَ
 ) سماء (باران -4

کار رفته است و نشـان   هبهم  کنار درسماء با رزق بسیاري از آیات قران کریم کلمه  در
است که سـبب نـزول بـاران    » آسمان«از منابع تأمین کننده رزق بندگان،  دهد که یکی  می
مفسـران   بـه عقیـده برخـی از    2.)22 ،الذاریات(» اء رِزقُکُم وما تُوعدونَوفی السّم« ؛است

  ).9/235 ،؛ طبرسی18/375 ،طباطبایی( .است» باران«رزق در این آیه به معناي 
، (طبرسی 5 ،)، الجاثیه9/62 ،(طوسی 13 ،؛ غافرجمله ازبرخی مفسران در آیاتی دیگر 

، (طبرســی 64 و 24 ،النمــل و )5/370 ،ســی(طو 13 ،یــونس ،)8/495 ،؛ طوســی9/109
  اند. رزق را به معنی باران دانسته )7/358

    
  رزق معنوي و مصادیق آن . 2-3-2

کند، جلوه مادي و ظاهري ندارد. و البتـه   وقاتش عنایت میگاه نعمتی که خداوند به مخل
طـف  خاص اسـت کـه همگـان از ایـن ل     ي عشق الهی نیازمند لیاقت درك معنویت و رایحه

                                                                                                                                        
اي که روزي آنـان کـرده اسـت     هاي زبان بسته م خدا را در روزهاي معلومی بردام، و ناشاهد منافع خویش باشندتا . 1

  .ي مستمند بخورانید بخورید و به درمانده از آنها ،پس .ببرند
  .اید در آسمان است شما و آنچه وعده داده شدهو روزي  .2
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انـد کـه    هـایی از رزق معنـوي   الهی و... نمونـه  معارفآشنایی با  .نش، بصیرت، دااند بهره بی
قـدر   صادیق رزق معنوي در قـرآن کـریم آن  م .ها عطا کرده است خداوند به برخی از انسان

هـایی   ین مقاله میسر نیست لذا بـه نمونـه  در اي آنان   سترده و متنوع است که بررسی همهگ
  .گردد بسنده میکوچک از آن 

  بهره بردن از قرآن  -1
وتَجعلُونَ رِزقَکُم أَنَّکُم «ي  شریفه  کنند که مراد از رزق در آیه ن میبیامفسران برخی از 

 تعـالى  خداى: که است این قرآن بودن رزق از مراد: قرآن  است و 1).82 ،(الواقعه »تُکَذّبونَ
 روزیتـان  خـدا  که را رزقى این شما آیا: که است نای آیه معناى و کرد، شان روزي را قرآن
بنابراین قرآن کریم رزقی است دائمی  ).14/156 ،آلوسی( کنید؟ مى معاوضه تکذیب با کرده

قرآن و معارف قرآن کـریم و   .ي آن عطاي جاري استو همیشگی و با توجه به معناي لغو
رزق هماننـد   اسـت و ایـن  شرایع آسمانی که منشأ همه آنها وحی است رزق معنـوي انسانه 

 ، بـراي پـذیرش  هـاي اول آن  ن قسـمت تا مردم با پذیرفترزق مادي تدریجی نازل گردیده، 
د به وسـیله آن مـردم   ، رزقی است که خداوناین رزق معنوي .هاي بعدي آماده شوند قسمت

: ـ (نک .ار بستن آنها یکسان نیستند، چون همه در عمل  به آن معارف و بککند را امتحان می
  ).18/57 ،طباطبایی؛ 1/238 تسنیم ،جوادي آملی

  رزق حسن -3

سن ستوده اسـت ، قرآاي از آیات در پاره ماننـد آنچـه از شـعیب    ن رزق را به صفت ح ،
 و ربِّی منْبَيَِّنـٍة  قَالَ یا قَومِ أَرأَیتُم إِنْ کُنْت علَى«گوي با قومش حکایت شده: پیامبر در گفت

    2.)88 ،(هود »حسنًا رِزقًا همنْ رزقَنی
، که آیه آمده است که مراد از رزق حسن، وحی و نبوت استخی از تفاسیر ذیل این در بر

  .  )3/138؛ 10/367، د علم است (طباطباییمشتمل بر اصول معارف و شرایع است و نیز مرا
                                                                                                                                        

  .] قرار می دهیدو تنها نصیب خود را در تکذیب [آن . 1
از سوي خود روزي نیکویی به  ، و اوپروردگارم دلیل روشنی داشته باشم، اگر از جانب گفت: اي قوم من، بیندیشید .2

  من داده باشد [آیا باز هم از پرستش او دست بردارم ؟]
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ـ  ب مقـام  در اینجا رزق حسن، رزقی است معنوي که خداوند این رزق معنوي را در قال
دلیل نبوت داده شـده بـه   نبوت به پیامبران خویش عطا کرده است، شاید بتوان گفت به این 

، رزق حسن نام برده شده که در مقابل انحـراف و کجـروي مشـرکان عصـر     حضرت شعیب
کردند و  بران آن زمان به خاطر منافع خود، مردم را گمراه می. سران و رهه استدخویش بو

، برخورداري حضـرت شـعیب از  نعمـت    دادند؛ لذا در مقابل آنان اجازه هدایت آنها را نمی
  .کند گري را با رزق حسن یاد می نبوت و هدایت
هاي الهی کـه در اختیـار    نعمت توان به برخی از رزق معنوي می مصادیق دیگر ضمنا از
 و 110 الکهـف،  ـ :(نکـ  اشـاره کـرد.  رضـوان الهـی    جمله لقااهللا و گیرد از می بهشتیان قرار

  )15 عمران، آل
  

  مبانی توحید در رازقیت از نظر قرآن  -3
به این معنا که تنهـا روزي   -آیات قرآن کریم براي اثبات  توحید در رازقیت؛  با نظر به

توان به مبانی خاصی دست یافت که رازق بودن  می -رسان بالذات و باألصاله خداوند است
این مبـانی   دهد. الشعاع قرار می را تحتبرخی از آیات به آن اشاره شده است انسان که در 

  عبارتند از:
  
  اعتقاد به وجود خدا در هستی .3-1

تـوان ایـن    و با مراجعه به آیـات و ادعیـه مـی    وجود خداوند در هستی یک امر بدیهی است
 ،(ابـراهیم  »...لسّـماوات والْـأَرضِ  أَفی اللَّه شَکّ فَـاطرِ ا «ي  ي شریفه آیه .مطلب را دریافت کرد

؟ تردیـدي هسـت   - هـا و زمـین    ي آسـمان  پدیدآورنـده  –ي خـدا   مگر درباره :فرماید ) می10
اسـت در  » شَـک  اللَّه أَفىِ«، همان عبارت اهت وجود خدا باشدتواند اشاره به بد اي که می جمله
  .نیز خود برهانی است بر وجود خدا» لْأَرضِا و السماوات فَاطرِ«که جمله بعدي یعنی  حالی

ـوده   «گوید:  چنین می %در دعاي عرفه امام حسین ج فـى و وبِما ه کی دلُّ علَ تَ س ی فی کَ
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تّ ح تب تى غ م رَ لَک هِ کُونَ هو الْمظْ ّتى ی ح لَک سی هورِ ما لَ ِرك منَ الظُّ ی کُونُ لغَ اَی کی لَ رٌ ا ق تَ فْ ى م
    ـت ی مع ـک ی لَ ـلُ ا تى تُوص کُونَ االْ ثار هى الَّ ّتى تَ ح ت د عتى ب م و کلیلُّ عد لیلٍ ی لى د ا تاج ح تَ

ها رقیباً ی راك علَ ینٌ ال تَ توان با چیزي که در وجود خود به تو نیازمنـد اسـت    چگونه می»  ع
؟! تـا او تـو را   ست، براي تـو نباشـد  چرا آن ظهوري که براي غیر تو هبر تو استدالل نمود 

ی باشی که به سوي تو راهنمـا  ، تا محتاج به دالیلر سازد کی از دیده دل پنهان گشتیآشکا
اي  بینا باد دیدهبه سوي تو برساند نا هاي تو ما را ؟ کی از ما دور شدي تا آثار و نشانهباشد

  ).35-33 ،سبحانی :ـ نک(توضیح بیشتر را » رقیب و نگهبان نیندیشد.که تو را برخود 
، نسـبت بـه مخلوقـات خـود     و، خالق است دا از آن نظر که جهان را آفریدهبنابراین خ
سـوره   3ي  ي شـریفه  از آیه 1.»یرْزقُکُم اللَّه غَیرُْ خَالقٍ منْ هلْ«تعبیر قرآنی «رازق است. و 
 -کنـد   ر و اعتراف میبه خالقیت او اقرا که مخاطب -ها  کند که خالق نعمت فاطر داللت می

  ).17/16 ،(طباطبایی» هاست. همان رازق و منعم نعمت
  
  ربوبیت الهی و توحید ربوبی .3-2

رب نیـز  وجه تمایز توحید در قرآن کریم با ادیان دیگر توحید در ربوبیت الهی است و 
 .شـود  ز صفات فعلی خداي سـبحان محسـوب مـی   ربوبیت ا .از اسماي حسناي الهی است

سایر صفات فعلی خداوند الزم است، اما در  اد به ربوبیت الهی همچون اعتقاد بهگرچه اعتق
بـه   .اند بوبیت شریک قائل شدهها براي خداي متعال در مقام ر طول تاریخ، گروهی از انسان

، چیزي کـه  مقام خلقت غیر از مقام تدبیر استاین گروه معتقدند که « محققان: گفته یکی از
، از این جهت تدبیر است ولی چون تدبیر از خلقت جداستخلقت  مربوط به خداست همان

دار این جهان هستند واگذار شده است و خداوند طبیعت به موجودات دیگر که اختیارجهان 
تدبیر همه یا بخشی از جهان را به آنها تفـویض کـرده اسـت و آنهـا بـه طـور مسـتقل بـه         

). یکــی از 269-268 ،اسـالمی  بینـی  جهـان  سـبحانی، » (پردازنـد.  کـارگردانی جهـان مـی   

                                                                                                                                        
  ؟شما را از آسمان و زمین روزي دهدیا غیراز خدا آفریدگاري است که . آ1
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ترین گواه اعتقاد به وجـود مـدبرهاي مختلـف و گونـاگون در اعصـار مختلـف بـه         روشن
، ج آن حضرت با مشرکان عصر خـود بـود  داستان احتجا %خصوص عصر حضرت ابراهیم

پرسـتیدند و   می –نه آفریدگار  -ب و پروردگار آنان ستاره و ماه و خورشید را به عنوان ر
ته و کارگردانی و تـدبیر آن بـه   ، در اختیار نظام باال قرار گرفکردند که نظام پایین تصور می

اعتقاد به ربوبیت  %اي است که ابراهیم چنین عقیده خاطر داشتن به .ها تفویض شده است آن
پـس از  : سـتاره  به غروب آنها باطل کرده و فرمود و خدایی کواکب و ستارگان را با استناد

توان کار خود را که بـه   شود و چیزي که پنهان است چطور می ن پنهان میغروب از بینندگا
  .)177 ،دامه دهد (نکـ : طباطبایی، ااستعالم کون  عقیده مشرکان تدبیر

  قَـالُواْ  بمَـا  لُعنُـواْ  و أَیدیهِم غُلَّت لَةٌ مغْلُو اللَّه ید الْیهُود قَالَت و«آن مانند: برخی آیات قر از
ـ   آید کـه یهودیـان نیـز    برمی 1.)64 (المائده،» یشَاء کَیف ینفقُ مبسوطَتَانِ یداه بلْ ه اعتقـادي ب

 سـپس در  آفریده و روز 6 تصور آنها این بود که خداوند عالم را در اند و توحید ربوبی نداشته
یی اسـت کـه   هـا  سـنت  پرتـو  آنان اداره عالم در نظر از .هفتم به استراحت پرداخته است روز

 در ایـن پنـدار   اما خداوند ضمن رد آید. تحولی پیش نمی آنها تغییر و در خداوند وضع کرده و
کنـد کـه همـه موجـودات      تاکید می )33 االحقاف، و 38 ،ره قسو ـ :جمله نک (از آیاتی چند
 و کـار  لحظـه در  انـد و خداونـد هـر    کرده نیاز به سوي او دراز زمین دست سوال و آسمان و

مقـدرات هـم امـري     تحـول در  ضمن آنکه براي خداوند تغییر و )29 (الرحمن، ري استتقدی
  2).39 (االرعد،» الْکتَاب أُم عنده و  یثْبِت و یشَاء ما اللَّه یمحواْ« آسان است که سهل و

با قرآن  ربوبی، توحید انکار شبیه به آن یهودیان در آمیز مشرکان و عقاید شرك در برابر
ر و این مورد هر نوع تدبیر مغای داند و در تر خدا را یکتا مدبر جهان می قاطعیت هرچه تمام

از آیات که بـه  . اینک به برخی سازد مستقل را که مظهر ربوبیت غیرخدایی باشد محکوم می
  به شب  :شود دهند اشاره می این مطلب گواهی می

                                                                                                                                        
و به [سزاي] آنچه گفتند، از رحمت خـدا دور   هاي خودشان بسته باد. دست» دست خدا بسته است.«و یهود گفتند:  .1

  .بخشد ده است، هر گونه بخواهد میبلکه هر دو دست او گشا .شوند
  .  کند، و اصل کتاب نزد اوست آنچه را بخواهد محو یا اثبات می خدا .2
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شِ  علَـى  أَیّامٍ ثُمّ اسـتَوى ِستَِّة إِنَّ ربّکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السّماوات والْأَرض فی « -1   الْعـرْ
  1.)3 ،یونس.....» (إِذْنه بعد منْ إِلَّا شَفیعٍ منْ ما الْأَمرَ یدبِّرُ

 الشَّـمس  وسـخَّرَ  الْعـرْشِ  علَـى  اسـتَوى  ثُـمّ اللَّه الَّذي رفَع السّماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَها « - 2
  2).2 ،الرعد» (رَ یفَصّلُ الْآیات لَعلَّکُم بِلقَاء ربِّکُم تُوقنُونَالْأَم یدبِّرُ مسمّى لأَجلٍ یجرِي کُلٌّ والْقَمرَ
مسـأله   ،پس از بیان آفـرینش آسـمان و زمـین    ،وند در این دو آیه و آیات متشابهخدا

که زمام جهان خلقت پس از  . و هدف از طرح آن این استکند استیال بر عرش را مطرح می
 .رگز به دیگري تفویض نگردیده استآفرینش به دست اوست و ه

فروعـات   رازقیـت کـه از   توحید در متعال، ربوبی براي خداي قادر لذا با اثبات توحید
  شود. مبرهن می توحید ربوبی است واضح و

  
  نظام طولی در توحید افعالی سلسله  .3-3

الوجـود   به موضوع روابط طولی فاعلهاي ممکـن  رازقیت درمبانی توحید  یکی دیگر از
 شرایطی که طبـق برخـی از   طبق این مبنا در شود. با فاعل مطلق واجب الوجود مربوط می

 ؛233 البقـره،  : ـجملـه نکـ   (از کنـد  ی به انسان استناد پیدا میده روزي ن رزق وآآیات قر
 قـرار  عـالم  انحصـار پروردگـار   تا رزاقیـت در  گردد اما این موضوع باعث نمی )،5 النساء،

به اذن اهللا قـادر   طول خدا بوده و در تشریعاً و هاي جزیی تکویناً چرا که رازق نداشته باشد
قرآن کریم  آنکه در رزق سر عالوه بر ضمناً رسانی به دیگرانند. رزق به ایفاي نقش خود در
  گردد همین است. جهت تحقق مستند به خداوند می همه اتفاقات عالم از

، ندارنـد  یودات همچنان که در ذات و صفات استقالل، موجاز دیدگاه فالسفه و متکلمان
، هسـتی و تـأثیر خـود را از او    نیز وابسته بـه خداینـد و هـر سـببی     در حوزه تأثیر و تأثر

                                                                                                                                        
. کـار  سـپس بـر عـرش اسـتیال یافـت      .را در شش هنگام آفرید ن خدایی است که آسمانها و زمینآپروردگار شما  .1

  گري جز پس از اذن او نیست. شفاعت .کند ] را تدبیر میآفرینش[
 .دادجفـت قـرار   ، جفتاي در آن گونه میوهها و رودها نهاد، و از هر که زمین را گسترانید و در آن کوهو اوست کسی . 2

  .هایی وجود دارد کنند نشانه ] براي مردمی که تفکر میامورین [در ا . قطعاًپوشاند روز را به شب می
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وقُلِ الْحمد للَّـه الَّـذي لَـم یتَّخـذْ ولَـدا ولَـم یکُـنْ لَـه شَـرِیک فـی           « آیاتی چون .گیرد می
ک دین مفهوم است که تمـام جهـان   یانگر توحید افعالی است و بب 1.)111 ،(االسراء» ... الْملْ
اند که  آن فعل و تمام افعال موجودات پرتو، یک فعل مستقل قائم بالذات بیش نیست هستی

، با پروردگار نیز نسـبت  جود است و در عین نسبت با ممکناتالو خود قائم به وجود واجب
 .)1/205 حسینی تهرانی،( دارد

ک«جمله  تـرین گـواه بـر ایـن      ي مذکور روشن در آیه...»  ولَم یکُنْ لَه شَرِیک فی الْملْ
تواند فعل و کـار خـود را    ، نمیبی در هر مرتبه و موقعیت که باشداست که هیچ فاعل و سب

، شـریکی در تـدبیر و   در این صورت همان فاعل براي خـدا  طور مستقل انجام دهد زیرا به
  ).247-246 ،مبانی توحید ،بحانیس.» (ي خواهد بودجهاندار
، یک خالق اصـیل و مسـتقل   : در جهان هستیدارد که کلی توحید افعالی بیان میطور به
ن آطبق آیـات قـر   %عیسی مانند فرض وجود (با ، و خالقیت علل دیگروجود ندارد بیشتر
 پـذیرد.  می ه اذن و فرمان او صورتدر طول خالقیت او و ب عمران) آل سورهاي مایده و در

ع ، و هر نواست وند، نیز یکی بیش نیست و آن خداجهان آفرینش زارمدبر و کارگ همچنین
مساله رازقیـت   در .به فرمان و به اراده و مشیت اوست، تدبیري  که در جهان صورت پذیرد

حق رازقیـت رازق   رغم برخورداري انسان از این قاعده نیست که علی هم مطلب خارج از
افعالی گره گشاي چنین موضوعی  مبناي توحید و طالق خداوند منان است.اال علی اصلی و
فاعلیـت او را روشـن    از انسان وتوحید افعالی نحوه صدور فعل « به عبارت دیگر: است و
، فعل انسـان  از انسان در حالی که فعل خدا استکند که هر فعل و کاري  کند و ثابت می می

، که فاعلیت انسـان  فاعلیت تسبیبی است در حالی، ، چیزي که هست فاعلیت خدانیز هست
شـویم کـه در مـورد     می یادآور مجددا انتها در و .)248، جاهمان( باشد فاعلیت مباشري می
اسـت و او بـا فـراهم سـاختن      وند؛ رازقیت از صفات فعل خداگونه است رازقیت هم همین

  .هري از اوستاست و انسان در روزي رسانی مظ» رازق«، روزي و انزال ارزاق

                                                                                                                                        
  ....»ستایش خدایی را که نه فرزندي گرفته و نه در جهان داري شریکی دارد : «. و بگو1
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 نتایج مقاله

، و از آنجا کـه  ز ناحیه خداوند متعال به بندگانشموهبت و بخششی است ا »رزق« -1
و روزي آنهاست و این امـر  خالق همه موجودات خداوند متعال است خود نیز ضامن رزق 

؛ طبق بینش قرآنـی تنهـا خداونـد    یت و رازقیت دو امر متالزم هستنددهد که خالق نشان می
که غیر او بـه نحـو   معنا است شود بدین  غیر از او به این صفت خوانده می ازق است و اگرر

بنـابراین   .روزي رسـانی هسـتند   دار رزق هستند و در حکم وسیله و اسـباب  مظهریت عهده
  .باشد بوده و رازقیت دیگران بالعرض می رازقیت خدا بالذات و باالصاله

شئون توحید در خالقیت ی را مختص خدا و از رسان توحید در رازقیت که فعل رزق -2
قاد بـه ربوبیـت الهـی و    ، اعتعالم ، اعتقاد به وجود خداوندصی از جملهداند بر مبانی خا می

ر این مطلب است که در و بیانگتوحید افعالی استوار است  ي طولی در نظام سلسلهاعتقاد به 
خالقیت علل دیگر در طول خالقیت  ، ویک خالق اصیل و مستقل بیش نداریم، جهان هستی

، نیز یکـی بـیش   شجهان آفرین پذیرد و مدبر و کارگزار صورت می او و به اذن و فرمان او
به فرمان و به اراده و ، ع تدبیري  که در جهان صورت پذیرد، و هر نونیست و آن خدا است

  .دار است عهده و لذا رازقیت از صفات فعل اوست و روزي مرزوقین را خود .مشیت اوست
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