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ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪه

اﺳﺖ .در آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ در ﻗـﺮآن ،روشﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ روش
»اﺳﺘﺪﻻل« اﺳﺖ؛ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد؛ زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﺔ ﻗﺮآن ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺮک آنﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﺪف آن ﮐﺸﻒ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای
آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ در ﻗﺮآن از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ،اﯾـﻦ
اﺳﺘﺪﻻل دارای اﻧﻮاع ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ،اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺗـﻼزم رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ،و
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :روش اﺳﺘﺪﻻل ،آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻗﺮآن ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل1394/04/15 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ.1396/02/30 :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻗﺮآن ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎرف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ
دارد .از اﯾﻦرو ،آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤـﻮریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه در ﻗـﺮآن اﺳـﺖ؛ و
ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف از روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﮐﺸـﻒ و اﺳـﺘﺨﺮاج
آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﯾﺎ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ،ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء )ع( آﻣﻮﺧﺘـﻪ و اﺟـﺮای آن را از اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ،و ﯾـﺎ روشﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺒﯿـﺎء )ع( در
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ـ ﮐـﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺳﺖ ـ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺧﺪاوﻧـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـﻮن وﺟـﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠـﻖ ﻋـﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﯽ و ﻣﻮﺟـﻮدات اﺳـﺖَ » ،ر ّب«
ْ
ﻣﻄﻠﻖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻏﯿﺮ او ،ﺟﻠﻮهای از رﺑﻮﺑﯿﺖ او و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺴﺮ ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ،روشﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐـﻪ در آن ﻣﯿـﺎن ،روش اﺳـﺘﺪﻻل ،آن ﻫـﻢ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳـﺖ ،ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و ﻟﻮازم آن را ادراک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،(۲۳۱ /۱۶ ،وﻟـﯽ اﺻـﻞ
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑـﺎور داﺷـﺘﻨﺪ و وﺟـﻮد آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺑﺖﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ارﺑـﺎب
ات َو ْاﻷ َْر َض َﻟﯿﻘُ ﻮ ُﻟ ﱠﻦ اﻟ ﱠﻠﻪُ « )زﻣﺮ» ،(۳۸ :و اﮔـﺮ
اﻟﺴﻤَ َﺎو ِ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪَ » :و َﻟ ِﺌﻦ َﺳ َﺄ ْﻟﺘَﻬُ ﻢ ﻣﱠ ْﻦ َﺧ َﻠ َﻖ ﱠ
ـﻦ
از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺮ آﯾﻨـﻪ ﮔﻮﯾﻨـﺪ :ﺧـﺪا«؛ و » َو َﻟـ ِﺌﻦ َﺳـ َﺄ ْﻟﺘَﻬُ ﻢ ﻣﱠ ْ
َﺧﻠَﻘَ ﻬُ ﻢْ َﻟﯿﻘُ ﻮ ُﻟ ﱠﻦ اﻟ ﱠﻠﻪُ « )زﺧﺮف » ،(٨٧ :و اﮔﺮ از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻧـﺎن را آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ ﻫـﺮ آﯾﻨـﻪ ﮔﻮﯾﻨـﺪ:
ﺧﺪا«.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ در ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﺑﻮد؛ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎی
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ را
ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ .و از ﻫﻤـﯿﻦرو ،آنﻫـﺎ را ﻋﺒـﺎدت ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و از آنﻫـﺎ ﺣﺎﺟـﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن.(۵۲۲ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ـ در ﺟﺎیﺟﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،١٤٨ /١٦ ،۲۹۱ /۷ ،
 (٢٦٦ /١٧ـ و دﯾﮕﺮان )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن۳۲۰ /۱ ،؛ ﻫﻤﻮ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎوﯾـﺪ۲۵۷ /۲ ،؛ ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ،
ﺗﺴﻨﯿﻢ (۱۳۹ /۸ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ« در ﺷﻤﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن،
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اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻟﻮازم آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ در اﻟﻮﻫﯿـﺖ و ﺗﻮﺣﯿـﺪ در ﻋﺒﻮدﯾـﺖ اﺳـﺖ؛ و
اﺛﺒﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎنﻫـﺎی ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑـﺮ
ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ وﺣﺪت ﺧﺎﻟﻖ و وﺣﺪت ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ در ﻗـﺮآن،
۴۲۷ - ۴۲۶؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن.(۳۶۰ - ۵۶ /۱ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ و روشﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﺮای اﺛ ﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ در اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺪﻻل

اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ذﻫﻦ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارهای ﮐﻪ ﻣﺴ ّﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺳﺎده از آن ،ﮔﻔﺘﺎر
ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺄﻟﻪای اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺣﯿﺪری.(۷۱ ،
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ روش اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش آﻣﻮزهﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄـﻖ اﺛﺒـﺎت ﻣﯽﺷـﻮد .اﺳـﺘﺪﻻل در ﻗـﺮآن ،ﯾﮑـﯽ از
روش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدی دﯾﻦ ـ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن »ﺣﮑﻤـﺖ« ﻧﺎﻣﯿـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﮐـﺮد )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ» :(۳۷۲ /۱۲ ،ادْ عُ إِ ﻟِـﯽ َﺳـ ِﺒﯿﻞِ َر ﱢﺑـﮏ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤﮑﻤَ ِﺔ َوا ْﻟﻤَ ﻮْ ﻋِ َﻈ ِﺔ ا ْﻟ َﺤ َﺴ َﻨ ِﺔ َو َﺟﺎدِ ْﻟﻬُ ﻢ ﺑِﺎ ﱠﻟﺘِﯽ ﻫِ ﯽ أَﺣْ َﺴ ُﻦ« )ﻧﺤﻞ]» (۱۲۵ :ﻣﺮدم را[ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ )ﮔﻔﺘﺎر درﺳﺖ
و اﺳﺘﻮار( و ﭘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ راه ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮان ،و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻦ«.
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻗﺮآن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺎن دو ا ﺳﻠﻮب ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ؛ ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﺑـﺮای اﻗﻨـﺎع ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻋـﺎم ،و
ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص )ﻣﻌﺮﻓﺖ(۴۱۳ /۵ ،؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ،ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﮐﻮﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرﻓﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
در روش اﺳﺘﺪﻻل ،ﺳﻪ ﺷﯿﻮة ﻗﯿﺎس ،اﺳﺘﻘﺮاء و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺘﺪﻻل از
ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺰء ،اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺪﻻل از ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل از ﺟـﺰء ﺑـﻪ ﺟـﺰء اﺳـﺖ
)ﻣﻈﻔﺮ .(۲۰۲ ،ﻣﺮاد از اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻗﯿﺎس اﺳﺖ.
آﻣﻮزش
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،آﻣﻮزش ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎد دادن )ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری(۱۸ ،؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی ﯾـﮏ
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ﯾﺎددﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ راد .(۲۴ ،ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ،
ﻫﺪف آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ِ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﯿﺪ »آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،آﻣﻮزش را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :آﻣـﻮزش ﺑـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺳﻮی آﻣﻮزﮔﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷـﻮد و
ﺑﯿﻦ آﻣﻮزﮔﺎر و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« )ﺳﯿﻒ .(٣٠ ،وﻟﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
آﻣﻮزش رو در روی ﮐﻼﺳﯽ اﺳﺖ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ِ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﯾﮋة
ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺗـﺪﺑﯿﺮ از ﭘـﯿﺶ ﻃﺮحرﯾـﺰی ﺷـﺪهای ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن آﺳـﺎن ﮐـﺮدن
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،رﮐﻦ اﺻـﻠﯽ و ﻫـﺪف
آﻣﻮزش» ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی« اﺳﺖ؛ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ آن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﻈـﻮر از ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﻮد.
درﺑﺎرة ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳـﻮی روانﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﺔ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮد
)ﻫﯿﻠﮕﺎرد و ﺑﺎور٥٢٠ - ٤٣ ،؛ ﻟُﻔﺮاﻧﺴﻮا٢٣٥ - ٣٥ ،؛ ﺷﺎﻧﮏ٥٩٨ - ٤٧ ،؛ ﮐﺪﯾﻮر.(١٦٢ - ٩٧ ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﭘﺎﯾـﺪار در رﻓﺘـﺎر آﺷـﮑﺎر ﻓـﺮد ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادراک
اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،درک ﻣﻌﻨﺎ و  ...اﺳﺖ )ﺳﯿﻒ.(٢٥٨ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻫـﺮ دو ﻣﻌﻨـﺎ در
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﻟﻮﻫﯿﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﺔ ﻋﺒ ﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
ﻋﺒﺎدت؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدن.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﺗﻮﺣﯿـﺪ در ﻋﺒـﺎدت ،ﻋﺼـﺎرة دﻋـﻮت ﻫﻤـﺔ
ُﻮﺣﯽ إِ َﻟﯿﻪِ َأﻧﱠﻪُ َﻻ إِ ﻟﻪَ إِ ﱠﻻ َأﻧَﺎ ﻓَﺎﻋْ ﺒ ُُﺪونِ « )اﻧﺒﯿﺎء .(۲۵ :و
ﻮل إِ ﱠﻻ ﻧ ِ
ﮏ ﻣِ ْﻦ َر ُﺳ ٍ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان )ع( اﺳﺖَ » :و ﻣَ ﺎ أ َْر َﺳ ْﻠ َﻨﺎ ﻣِ ْﻦ َﻗﺒْﻠِ َ
ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧـﺪاﯾﯽ ﺟـﺰ ﻣـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭘـﺲ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺮا
ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ«.
روش
روش ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در
آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ارﺗﺒـﺎط دارد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از آنﻫـﺎ در
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ﺟﺮﯾﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺔ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ
ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم» ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ« ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روش آﻣﻮزش ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻـﻠﯽ آن ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از :اﻫـﺪاف ،ﻣﺤﺘـﻮا ،ﻣـﻮاد
آﻣﻮزﺷﯽ ،زﻣﺎن ،ﻓﻀﺎ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )ﻣﻠﮑﯽ .(۱۹ - ۸ ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ را ﭼﻬـﺎر
ﻋﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮا ،روش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻬﺮﻣﺤﻤـﺪی .(٥٧ ،اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ،ﯾـﮏ
اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در راﺑﻄﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻮع روشﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺎﯾﻠﺮ.(۱۰ ،
روش را از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،و اﺑﺰاری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫـﺪاﻓﯽ،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )آﻟـﻦ ﺑﯿـﺮو٢٢٣ ،؛ ﺷـﺎﯾﺎن ﻣﻬـﺮ(۲۹۶ ،؛ در ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ،ﺑﺮﺧـﯽ ،روش را راه ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﺮدهاﻧـﺪ )ﺣﺴـﯿﻨﯽزاده،
(٢٨؛ و ﺑﺮﺧﯽ ،اﯾﻦ راه را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.(٤٥٠ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ در ﻗﺮآن ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ
رﺑﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﭘﯽ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺑﻮﺑﯿﺖ
رب« دارای دو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺪری و وﺻﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »رﺑﻮﺑﯿﺖ« ،ﻣﺼﺪر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن در ﮐﺎرﺑﺮد وﺻﻔﯽ
» ّ
ﺑﺮای »اﻟﻠﻪ« اﺳﺖ )راﻏـﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ . (٣٣٧ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ در واﻗـﻊ ،از ﺻـﻔﺎت ﻓﻌﻠـﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن .(۴۲۶ ،در اداﻣﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾـﻦ دو ﮐﻠﻤـﻪ را در اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رب ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه )ﻓﯿـﻮﻣﯽ۲۱۴ ،؛
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻐﻮی ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺎﻟﮏ ،ﺳﯿّﺪ و ﻣﺼـﻠﺢ« ﺑـﺮای ﮐﻠﻤـﺔ ّ
ﺟﻮﻫﺮی۱۳۰ /۱ ،؛ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (۴۰۱ - ۳۹۹ /۱ ،و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ »اﺻـﻼح،
ﻣﻼزﻣﺖ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻮدن« ،ﻣﺪﻟﻮل اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻓﺎرس.(۳۸۲ - ۳۸۱ /۲ ،
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،اﺻﻞ ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﻣـﺎده ،ﺳـﻮق دادن اﺷـﯿﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﮐﻤـﺎل و رﻓـﻊ
ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻪ )ﺗﺮﺑﯿـﺖ( اﺳـﺖ؛ ﺣـﺎل آن ﮐﻤـﺎل ،از ﻫـﺮ ﺟﻬـﺖ و آن ﺷـﯽء ،ﻫـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد
ﮐﻤﺎل ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان و ﻧﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،اﻣـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
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اﺻﻼح ،اﻧﻌﺎم ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺗﻤﺎم و ...ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﻼزﻣﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ،ﺳﯿﺎدت
و  ...ﻫﻤﻪ از ﻟﻮازم و آﺛﺎر ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﺑـﻞ
رب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺄن و ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ او ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻮقدادن اﺷـﯿﺎ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻠﻤﺔ ّ
ﺳﻮی ﮐﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ » َر ﱢب ا ْﻟﻌَ ﺎ َﻟﻤِ َﯿﻦ« )ﺣﻤﺪ:
ﮐﻞ َﺷﯽءٍ « )اﻧﻌﺎمَ » ،(۱۶۴ :ر ﱡب ا ْﻟﻌَ ﺮْ ِش ا ْﻟﻌَ ِﻈ ِﯿﻢ« )ﺗﻮﺑﻪ (۱۲۹ :و  ...ﺑـﻪ
۱؛ ﺳﺠﺪه۲ :؛ ﺻﺎﻓﺎتَ » ،(۱۸۱ :ر ﱡب ﱢ
ﮐﺎر ﻣﯽرود ،در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع» ،ﺗﺮﺑﯿﺖ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ،اﺻﻼح
و  ...ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺼﻄﻔﻮی.(۲۴ - ۲۲ /۳ ،
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴـﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻧﯿـﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ )ﻣﮑـﺎرم
رب از رﯾﺸـﺔ « ربب«
ﺷﯿﺮازی و دﯾﮕﺮان۳۲۴ /۳ ،؛ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ (۳۳۱ /۱ ،ـ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ اﯾﻦﮐـﻪ ّ
اﺳﺖ ﻧﻪ »ربو« )ﺑﺎﻗﺮی ،(۵۳ /۱ ،از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌ ﻨﺎی ﻣﺮ ّﺑـﯽ ،و رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺗﺮﺑﯿـﺖ )ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( و ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ از ﻟـﻮازم و آﺛـﺎر
ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ آن ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﮐـﺎرﺑﺮد آن در ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
رب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻼﺻﻪ
اﻣﺎ ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ّ
ﮐﺮد :ﻣﺎﻟﮏ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی۳۸ /۱ ،؛ زﻣﺨﺸﺮی(۱۰ /۱ ،؛ ﻣﺪﺑّﺮ و ﻣﺮﺑّﯽ )ﻃﺒﺮﺳﯽ۹۷ /۱ ،؛ ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺒﺰواری،
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺑّﺮ )ﻃﻮﺳـﯽ۳۲ /۱ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ۲۱ /۱ ،؛ ﺻـﺎدﻗﯽ
۳۲ /۱؛ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی۱۷۲ ،؛ آﻟﻮﺳﯽ(۸۰ /۱ ،؛ و ِ
ﺗﻬﺮاﻧﯽ(۹۴ /۱ ،؛ وﻟﯽ دﺳﺘﻪای ـ ﺑﺎ رویﮐﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ـ ﻣﯿـﺎن ﻣﻌﻨـﺎی اﺻـﻠﯽ
رب ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی آن در ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ درﺑﺎرة ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﯾﺸـﺎن ﻣﻌﻨـﺎی اﺻـﻠﯽ را ﺑـﺎ
ﮐﻠﻤﺔ ّ
ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﻣﺪﺑّﺮ و ﻣﺮﺑّﯽ ،و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻟﻮازم ﯾﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازی
و دﯾﮕﺮان۳۲۴ /۳ ،؛ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ۳۳۱ /۱ ،؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن.(۳۴۷ - ۳۴۶ /۱ ،
رب در ﻗﺮآن ،از ﺧﻮد آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ّ
رب از ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮآن اراﺋـﻪ
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃ ﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑـﺮای ﻣﻌﻨـﺎی ّ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آﯾﺎت ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ »رﺑﻮﺑﯿﺖ« دارای دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺑّﺮ« اﺳـﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ/۱۴ ،
رب از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآنِ » ،
»ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« و »ﺗﺪﺑﯿﺮ« اﺳﺖ؛ و از اﯾﻦرو ،ﻣﻌﻨﺎی ّ
۱۲۳؛ ﻫﻤﺎن .( ۲۳۸ /۱۷ ،در واﻗﻊ ،ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای او ﺛﺎﺑـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو از ﻫﻢ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ وﺟﻮدش ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،در آﺛﺎر وﺟﻮدش ﻗﻄﻌ ًﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺸـﺄ اﺻـﻞ وﺟـﻮد ﻣﻮﺟـﻮدات و
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ﻣﺎﻟﮏ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺸﺄ آﺛﺎر وﺟﻮدی آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺑّﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ در ﯾـﮏ ﮐـﻼم ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣﺎﻟـﮏ
رب ﻫﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۲۱ /۱ ،
ﻣﺪﺑّﺮ ﯾﻌﻨﯽ ّ
رب و رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ّ
ﺳﻮی ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ و در اداﻣﻪ ،ﮐﺸﻒ روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن ،ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ذات و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ،رﺑﻮﺑﯿـﺖ او ﺷـﺎﻣﻞ رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸـﺮﯾﻌﯽ ﻫـﺮ دو
ﻣﯽﺷﻮد .رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ ﺑـﺪون اذن و ارادة او
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺣـﻖ دﺳـﺘﻮر
دادن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺗﺪﺑﯿﺮ در آن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﭘﺸـﺘﻮاﻧﺔ اﻣﻀـﺎ و اﺟـﺎزة او اﻋﺘﺒـﺎر ﻧـﺪارد
)ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی.(۱۷۲ ،
»ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ« در ﻗﺮآن
ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺑّﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ در دو ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺸـﺮﯾﻊ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻬﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮک اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺮﮐﺎن  ،ﺷﺮک در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﺣﻮال و اﻗﻮال ﻣﺸﺮﮐﺎن رﺑﻮﺑﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ در آن زﻣـﺎن
رب« را
و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،وﺻﻒ » ّ
رب اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿﻦ« ١ـ ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺗﺮﮐﯿـﺐ » ّ
اوﺻﺎف ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜ ًﻼ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ،ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﺳـﺘﺎرﮔﺎن را ﻣـﺪﺑّﺮ و
رب ﻣﺴﺘﻘﻞ
رب ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ٢،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﮐﻪ اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن ﺧﻮد را ﻣﺪﺑّﺮ و ّ
ّ
در ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ٣ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮک در رﺑﻮﺑﯿﺖ دارﻧﺪ.
 .1اﯾﻦ واژه و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1000ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  40ﺑـﺎر آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ »رب اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿﻦ«
اﺳﺖ.
» .2وﮐﺬَﻟﮏ ﻧُﺮِي إِﺑﺮَاﻫﯿﻢ ﻣﻠَﮑﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وﻟﯿﮑﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻮﻗﻨﯿﻦَ ،ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﻦﱠ ﻋﻠَﯿﻪ اﻟﻠﱠﯿﻞُ رأَي ﮐﻮﮐﺒﺎ ﻗَﺎلَ ﻫـﺬَا رﺑـﯽ ﻓَﻠَﻤـﺎ
أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻻ أُﺣﺐ اﻵﻓﻠﯿﻦَ ،ﻓَﻠَﻤﺎ رأَي اﻟْﻘَﻤﺮَ ﺑﺎزِﻏًﺎ ﻗَﺎلَ ﻫـﺬَا رﺑﯽ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻟَﺌﻦ ﻟﱠﻢ ﯾﻬﺪﻧﯽ رﺑﯽ ﻷﮐﻮﻧَﻦﱠ ﻣﻦَ اﻟْﻘَـﻮمِ اﻟﻀﱠـﺎﻟﱢﯿﻦَ ،ﻓَﻠَﻤـﺎ
رأَي اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺑﺎزِﻏَﮥً ﻗَﺎلَ ﻫـﺬَا رﺑﯽ ﻫـﺬَآ أَﮐﺒﺮُ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﻠَﺖ ﻗَﺎلَ ﯾﺎ ﻗَﻮمِ إِﻧﱢﯽ ﺑﺮِيء ﻣﻤـﺎ ﺗُﺸْـﺮِﮐﻮنَ ،إِﻧﱢـﯽ وﺟﻬـﺖ وﺟﻬِـﯽ ﻟﻠﱠـﺬي ﻓَﻄَـﺮَ
اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرض ﺣﻨﯿﻔًﺎ وﻣﺎ أَﻧَﺎْ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺸْﺮِﮐﯿﻦَ« )اﻧﻌﺎم 75 :ـ .(79
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ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﺠﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ )ر.ک :ﯾـﻮﻧﺲ:
رب زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و آن را
رب اﻧﺴﺎن و ّ
 ٣١و ٣٢؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن ٨٦ :و  ،(٨٧اﻣﺎ در رﺑﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ّ
ﺑﻪ ﺑﺖﻫﺎ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ّﻗﺪﯾﺴﺎن ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺠﺴـﻤﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳـﺘﯿﺪﻧﺪ
)ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ.(۳۵۲ /۱ ،
» ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺣﺼﺮ اﯾـﻦ ﺳـﻤﺖ را
ﺑﺮای ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﮐﻠـﯽ و ﺟﺰﺋـﯽ را از دﯾﮕـﺮان ﺳـﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﻫﻤﻮ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن.(۴۲۶ ،
ﻫﺪف و ﻣﺤﺘﻮا در آﻣﻮزش »ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ« در ﻗﺮآن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ )ﻣﺼﺒﺎح ﯾـﺰدی (۱۷۲ ،ﻫـﺪف
اﺻﻠﯽ از آﻣﻮزش آن ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ آﻣـﻮزش ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺖﯾﺎﺑﯽ ،و در آﯾـﺎت ﻗـﺮآن ﻫﺪفﮔـﺬاری ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف دﯾﮕـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ ٤ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
آﯾﻪ ،روش آﻣﻮزش ﻫﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﯾﺎت آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آنﻃـﻮر ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﺮ
آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش »ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ« در ﻗﺮآن
روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑـ ﻪ آن ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ در ﻗـﺮآن ،ﺧـﻮد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗﺮآن ﮔﺎﻫﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ را ﻣـﻼزم ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ ،رﺑﻮﺑﯿﺖ را ﮔﻮﻧـﻪ ای از ﺧﻠﻘـﺖ داﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺛﺒـﺎت ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﻮادی آﻣﻠـﯽ ،ﺗﺴـﻨﯿﻢ .(۳۵۲ /۱ ،از اﯾـﻦرو در زﯾـﺮ ،اﻧـﻮاع

» .3ﻗُﻞْ ﯾﺎ أَﻫﻞَ اﻟْﮑﺘَﺎبِ ﺗَﻌﺎﻟَﻮاْ إِﻟَﯽ ﮐﻠَﻤﮥٍ ﺳﻮاء ﺑﯿﻨَﻨَﺎ وﺑﯿﻨَﮑﻢ أَﻻﱠ ﻧَﻌﺒﺪ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪ وﻻَ ﻧُﺸْﺮِك ﺑِﻪ ﺷَﯿﺌًﺎ وﻻَ ﯾﺘﱠﺨﺬَ ﺑﻌﻀُﻨَﺎ ﺑﻌﻀﺎً أَرﺑﺎﺑﺎ ﻣـﻦ دونِ
اﻟﻠّﻪ) «آل ﻋﻤﺮان (64 :و »اﺗﱠﺨَﺬُواْ أَﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎﻧَﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠّﻪ) «ﺗﻮﺑﻪ.(31 :
 .4ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ »ﻟَﻮ ﮐﺎنَ ﻓﯿﻬِﻤﺎ آﻟﻬﮥٌ إِﻟﱠﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻔَﺴﺪﺗَﺎ ﻓَﺴﺒﺤﺎنَ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟْﻌﺮْشِ ﻋﻤﺎ ﯾﺼﻔُﻮنَ« )اﻧﺒﯿﺎء (22 :ﮐﻪ در آن ،ﺑﺮاي دﺳﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﻟﻮﻫﯿﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ر.ك :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ268 - 266 /14 ،؛ ﻣﺼـﺒﺎح ﯾـﺰدي،
.(250 - 245
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ روش و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .۱اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮای آﻣﻮزش رﺑﻮﺑﯿﺖ او ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤـﺎﻧﯽ اﯾـﻦدو
اﺳﺖ » .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺗﻔﺎوت دارد ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺗﺮﺑﯿﺐ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اداره و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﺮ ﺷﯽء ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دادن ﮐﻤﺎلﻫﺎ و اوﺻﺎف و ارزاق ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز آن ﺷﯽء؛ و ﭼﻮن اﻋﻄﺎی ﮐﻤﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﯽءِ ﻣﺴـﺘﮑﻤﻞ ،اﻣـﺮی ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ اﺳـﺖ ﻧـﻪ اﻋﺘﺒـﺎری و ﻗـﺮاردادی،
ﺗﺮﺑﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺑﻂ ﺑﯿﻦ آن ﺷﯽء ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ و ﮐﻤﺎل وﺟﻮدی آن ﻣﺴـﺎوی اﺳـﺖ؛ و آﻓـﺮﯾﻨﺶ
ْ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و
رب ﻫﻤﺔ اﺷﯿﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ آنﻫﺎﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن،
ﮐﻤﺎل ﺑﺮای ﺷﯿﺌﯽ ﺧﺎص ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪّ ،
.(۳۶۳ /۲
ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،روش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ را از آن اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ات َواﻷ َْر َض ﻓِ ﯽ ِﺳ ﱠﺘ ِﺔ أ ٍَﯾﺎم ﺛُﻢﱠ ْاﺳﺘَﻮَ ی ﻋَ ﻠَﯽ ا ْﻟﻌَ ﺮْ ِش َﯾﺪﺑﱢﺮُ ا َﻷﻣْ ﺮَ ﻣَ ـﺎ ﻣِ ـﻦ
اﻟﺴﻤَ َﺎو ِ
» .۱إِ نﱠ َر ﱠﺑﮑﻢُ اﻟ ّﻠﻪُ اﻟﱠﺬِ ی َﺧ َﻠ َﻖ ﱠ
َﺷﻔِ ﯿﻊٍ إِ ﱠﻻ ﻣِ ﻦ َﺑﻌْ ﺪِ إِ ذْ ﻧِﻪِ ذَ ﻟِﮑﻢُ اﻟ ّﻠﻪُ َر ﱡﺑﮑﻢْ ﻓَﺎﻋْ ﺒ ُُﺪوهُ َأ َﻓ َﻼ ﺗ ََﺬﮐﺮُ ونَ « )ﯾـﻮﻧﺲ» ،(٣ :ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺷـﻤﺎ ﺧـﺪای
ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را در ﺷﺶ روز )ﺷﺶ دوره( ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻋﺮش -ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﺟﻬـﺎن
ﻫﺴﺘﯽ -ﺑﺮ آﻣﺪ .ﮐﺎر ]ﺟﻬﺎن[ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن او
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪای ،ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭘﺲ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟«.
در اﯾﻦ آﯾﺔ ﺷﺮﯾﻔﻪ» ،رب« ﻫﻤﺎن »اﻟﻠﻪِ « ﺧﺎﻟﻖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،رﺑﻮﺑﯿـﺖ »اﻟﻠـﻪ« ﺑـﺎ
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او ﻣﻌﺮﻓﯽ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺐ آﯾﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ِ
ﭼﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣ ًﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در آن ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪة ﺧﺪاوﻧـﺪ ،و
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ اول در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ـ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ؛
ـ ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؛
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ »ﺗﺬﮐﺮ« ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ) َأ َﻓ َﻼ ﺗ ََﺬﮐﺮُ ونَ ( را ـ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻫﺪف آﯾـﻪ از اﯾـﻦ
آﻣﻮزش ﺗﻠﻘّ ﯽ ﮐﺮد ـ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﯾﯿـﺖ ﮐـﻪ از راه اﯾﻦﻫﻤـﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
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ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎنَ » ،أ َﻓ َﻼ ﺗ ََﺬﮐﺮُ ونَ « ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ
رب ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻟ ﱠﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رب ﺷـﻤﺎ اﺳـﺖ و رﺑـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺰ او
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ّ
ﻧﯿﺴﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۱۰ /۱۰ ،
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ روش ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا ﺑـﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮ ﺑﯿﺖ ،از روش اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ اﯾﻦﻫﻤـﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ )ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ـﺨﺮَ ا ﱠﻟﺸـﻤْ َﺲ
ات َو ْاﻷ َْر َض ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ﱢﻖ ﯾﮑﻮﱢ ُر اﻟ ﱠﻠ َﯿﻞ ﻋَ ﻠَﯽ اﻟ ﱠﻨﻬَ ﺎرِ َو ﯾﮑﻮﱢ ُر اﻟ ﱠﻨﻬَ َﺎر ﻋَ ﻠَﯽ اﻟ ﱠﻠﯿـﻞِ َو َﺳ ﱠ
اﻟﺴﻤَ َﺎو ِ
َ » .۲ﺧ َﻠ َﻖ ﱠ
ﺲ َو ِاﺣ َﺪةٍ ﺛُﻢﱠ َﺟﻌَ َﻞ ﻣِ ْﻨﻬَ ـﺎ زوﺟﻬـﺎ َوأَﻧـﺰَ َل
ﯾﺠﺮِ ی ِ َﻷ َﺟﻞٍ ﻣُ َﺴﻤ ﯽ أ ََﻻ ﻫُ ﻮَ ا ْﻟﻌَ ﺰِ ﯾﺰُ ا ْﻟﻐَ ﻔﱠ ُﺎرَ ،ﺧﻠَﻘَ ﮑﻢ ﻣﱢ ﻦ ﻧﱠﻔْ ٍ
ﮐﻞ ْ
َواﻟْﻘَ ﻤَ ﺮَ ﱞ
ﺎت ﺛ ََـﻼ ٍث ذَ ﻟِﮑـﻢُ اﻟ ﱠﻠـﻪُ
ﯾﺨﻠُﻘُ ﮑﻢْ ﻓِ ﯽ ُﺑ ُﻄﻮنِ أُﻣﱠ ﻬَ ﺎﺗِﮑﻢْ َﺧﻠْﻘً ﺎ ﻣِ ﻦ َﺑﻌْ ﺪِ َﺧ ْﻠ ٍﻖ ﻓِ ﯽ ُﻇ ُﻠﻤَ ٍ
اﻷﻧْﻌَ ِﺎم ﺛَﻤَ ﺎﻧِﯿ َﺔ أَزْ َو ٍاج ْ
َﻟﮑﻢ ﻣﱢ ْﻦ ْ َ
ُﺼﺮَ ﻓُﻮنَ «) ،زﻣﺮ ٥ :و » (٦آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮاﺳـﺘﯽ و درﺳـﺘﯽ آﻓﺮﯾـﺪ.
َر ﱡﺑﮑﻢْ َﻟﻪُ ا ْﻟﻤُ ﻠْﮏ َﻻ إِ َﻟﻪَ إِ ﱠﻻ ﻫُ ﻮَ َﻓ َﺄﻧﱠﯽ ﺗ ْ
ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و روز را ﺑﺮ ﺷﺐ ـ ﯾﺎ ﺷﺐ را در روز و روز را در ﺷﺐ درﻣﯽآرد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺑﺮد و
دﯾﮕﺮی را ﻣﯽآورد ـ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را رام ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﺮآﻣﺪی ﻧﺎﻣﺒﺮده روان اﺳﺖ ،آﮔـﺎه ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ
اوﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ و آﻣﺮزﮔﺎر .ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﺗﻦ ـ ﯾﻌﻨﯽ آدم )ع( ـ آﻓﺮﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮش را از او )از ﺟـﻨﺲ
او( ﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ را در ﺷـﮑﻢﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﺘـﺎن ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨـﺪ
آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ ﭘﺲ از آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪای ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷـﻤﺎ ،او راﺳـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ]از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا[ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟«
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﺪف اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﻧﯿـﺰ اﺛﺒـﺎت ﺗﻮﺣﯿـﺪ رﺑﻮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ؛ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،از روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ؛
رب اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﻫﻤﺎن ّ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ او اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧـﺎﻟﻖ اﻧﺴـﺎن و
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ـ» ،رب« اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﺎن ِ
ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎﻟـﮏ و ﻣـﺪﺑﺮ اﻣـﻮر او ﯾﻌﻨـﯽ »رب« او ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(٢٣٨ - ٢٣٦ /۱۷ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻃﯽ دو اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ اوﻟﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ دوﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ
در رﺑﻮﺑﯿﺖ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد:
اﺳﺘﺪﻻل :١
ـ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛
ـ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛
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ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل :۲
ـ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ـ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ض َﻻ إِ َﻟﻪَ إِ ﱠﻻ
اﻟﺴﻤَ ﺎء َو ْاﻷ َْر ِ
ﺎس اذْ ﮐﺮُ وا ﻧِﻌْ ﻤَ َﺖ اﻟ ﱠﻠﻪِ ﻋَ َﻠﯿﮑﻢْ ﻫَ ْﻞ ﻣِ ْﻦ َﺧﺎﻟ ٍِﻖ ﻏَ ﯿﺮُ اﻟ ﱠﻠﻪِ ﯾﺮْ زُ ﻗُﮑﻢ ﻣﱢ َﻦ ﱠ
» .٣ﯾﺎ أَﯾﻬَ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ُ
ﻫُ ﻮَ َﻓ َﺄﻧﱠﯽ ﺗُﺆْ ﻓَﮑﻮنَ « )ﻓﺎﻃﺮ » (۳ :ای ﻣﺮدم ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪای را ﺑﺮ ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺟﺰ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﻫﺴﺖ ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎ را از آﺳﻤﺎ ن و زﻣﯿﻦ روزی دﻫﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟«
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﺛﺒﺎت و آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣـﻮزش ﺿـﻤﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻓﺮﻋﯽ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗـﻮان روش اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ اﯾﻦﻫﻤـﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ را ﺑـﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرة رازﻗﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ ،اﻗﺘﻀـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻞ ﻣﻦ رازق او ﻣﻨﻌﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﯾﺮزﻗﮑﻢ«؛ ﭘﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻫَ ْﻞ ﻣِ ْﻦ َﺧﺎﻟ ٍِﻖ ﻏَ ﯿـﺮُ اﻟ ﱠﻠـﻪِ
ﯾﺮْ زُ ﻗُﮑﻢ« دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ـ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﻫﻤﻮ رازق و
ﻣُ ﻨﻌﻢ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(۱۶ /۱۷ ،؛ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رازﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ )ﻧﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ( ،ﺑﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ
آن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر آن ﯾﮑﯽ و آن
اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﯾﮑﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ دﯾﮕﺮی واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻫـﺪف
آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
اﺳﺘﺪﻻل :۱
ـ ﺧﺎﻟﻖ روزی اﻧﺴﺎن رازق آن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛
ـ رازق روزی اﻧﺴﺎن ،ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ؛
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺎﻟﻖ روزی اﻧﺴﺎن ،ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل :۲
ـ ﺧﺎﻟﻖ روزی اﻧﺴﺎن ،ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ؛
ـ ﺧﺎﻟﻖ روزی اﻧﺴﺎن ،اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؛
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ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﺴﺎن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،درﺑﺎرة روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 . ۱اﯾﻦ روش ،روش ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ؛
زﯾﺮا ﻣﺘﺮﺑﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ًﻻ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪی در آن ﻧـﺪارد؛ ﺛﺎﻧﯿـ ًﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﺔ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻠـﻢ ﺣﻀـﻮری دارد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﺔ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ادراک ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 . ۲اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺮﺑﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﯾـﺎدآوری و ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ
راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آن ،از ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺳـﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن ،ﺷﺐ و روز ،ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ،روزیﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و  ...ﻣﺜﺎل زده ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺪﺑﯿﺮی ـ ،در واﻗﻊ ،آﯾﺎت رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫـﺎ را
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
 .٤ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ـ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ـ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی
ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻫﻤﺎن اداﻣﺔ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻋﺘﺮاف اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿـﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،در
واﻗﻊ ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از آن ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ،ﺷﺮک در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﺮوز داده ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ﺷﺮک واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻻزم آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ؛ و از
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ٥،اﯾﻦ ْ
آن ﺳﻮ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒـﺎت ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦرو ،ﻫـﺪف
اﺻﻠﯽ در آﯾﺎت  ١٠و  ١١ﺳﻮرة ﻟﻘﻤـﺎن ٦ـ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮﺷـﻤﺮدن ﺑﺮﺧـﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶﻫـﺎی ﺧﺪاوﻧـﺪ ،از ﻣﺸـﺮﮐﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ـ اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﮐﺸـﺎﻧﺪن
آنﻫﺎ در آن اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۲۱۱ /۱۶ ،
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آنﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت  ٣٨و  ٣٩ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ،٧ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاردی از ﺗﺪﺑﯿﺮ او ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪاﯾﺎن از ﻣﺸـﺮﮐﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .و
 .5ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ »أَم ﺟﻌﻠُﻮا ﻟﻠﱠﻪ ﺷُﺮَﮐﺎء ﺧَﻠَﻘُﻮا ﮐﺨَﻠْﻘﻪ ﻓَﺘَﺸﺎﺑﻪ اﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻋﻠَﯿﻬِﻢ ﻗُﻞِ اﻟﻠّﻪ ﺧَﺎﻟﻖُ ﮐﻞﱢ ﺷَﯽء وﻫﻮ اﻟْﻮاﺣﺪ اﻟْﻘَﻬﺎر) «رﻋﺪ.(16 :
 » .6ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﺎوات ﺑِﻐَﯿﺮِ ﻋﻤﺪ ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ وأَﻟْﻘَﯽ ﻓﯽ اﻟْﺄَرضِ رواﺳﯽ أَن ﺗَﻤﯿﺪ ﺑِﮑﻢ وﺑﺚﱠ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻞﱢ داﺑﮥٍ وأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓَﺄَﻧﺒﺘْﻨَـﺎ
ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻞﱢ زوجٍ ﮐﺮِﯾﻢٍ ,ﻫﺬَا ﺧَﻠْﻖُ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄَروﻧﯽ ﻣﺎذَا ﺧَﻠَﻖَ اﻟﱠﺬﯾﻦَ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﺑﻞِ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ ﻓﯽ ﺿَﻠَﺎلٍ ﻣﺒِﯿﻦٍ« )ﻟﻘﻤﺎن 10 :ـ .(11
» .7ﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﺟﻌﻠَﮑﻢ ﺧَﻠَﺎﺋﻒ ﻓﯽ اﻟْﺄَر ضِ ﻓَﻤﻦ ﮐﻔَﺮَ ﻓَﻌﻠَﯿﻪ ﮐﻔْﺮُه وﻟَﺎ ﯾﺰِﯾﺪ اﻟْﮑﺎﻓﺮِﯾﻦَ ﮐﻔْﺮُﻫﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬِﻢ إِﻟﱠﺎ ﻣﻘْﺘًـﺎ وﻟَـﺎ ﯾﺰِﯾـﺪ اﻟْﮑـﺎﻓﺮِﯾﻦَ
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اﯾﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ،ﺑﺮ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ و رﺑﻮﺑﯿـﺖ و اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﺮای ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ دﻻﻟـﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن
دادن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺪﺑﯿﺮ و رﺑﻮﺑﯿﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۵۴ -۵۳ /۱۷ ،
 .٥روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از آﯾﺎت ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣـﻞ دارد .ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﺧﺪاوﻧـﺪ )ﻫـﺪف( ،ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃـﺐ )ﻣﺤﺘـﻮا( ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ اﯾﻦﻫﻤـﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ و رﺑﻮﺑﯿـﺖ
)روش( ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘـﻮا و روش آﻣﻮزﺷـﯽ،
ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۲اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ
دوﻣﯿﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮای آﻣﻮزش رﺑﻮﺑﯿـﺖ او ،اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺗـﻼزم اﯾـﻦدو
اﺳﺖ .ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺰوﻣ ًﺎ اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ »ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد و ﻗﻬﺮًا از ﺟﻬﺎت دروﻧﯽ و ﻫﺪف و
ﺳﻮد و زﯾﺎن آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوراﻧـﺪن ،ﺗﻨﻬـﺎ
در ﺗﻮان ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ آن آﮔـﺎه اﺳـﺖ و او
ﺟﺰ ﺧﺪای ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﮏ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن.(۴۲۶ ،
رب و ﺧﺎﻟﻖ از ﺳـﻮی ﺑﺖﭘﺮﺳـﺘﺎن و اﻋﺘﻘـﺎد
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ در ﻗﺮآن ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ّ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻣﺘﻌﺪد در ادارة اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻻزﻣﺔ اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﯾﮑﺘـﺎ،
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ او اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮑـﻦ َأ ﮐﺜَـﺮَ
ـﺎس َو َﻟ ﱠ
» .۱اﻟ ﱠﻠﻪُ اﻟﱠﺬِ ی َﺟﻌَ َﻞ َﻟﮑﻢُ اﻟ ﱠﻠ َﯿﻞ ِﻟﺘ َْﺴﮑ ُﻨﻮا ﻓِ ﯿﻪِ َواﻟ ﱠﻨﻬَ َﺎر ﻣُ ﺒ ِْﺼﺮً ا إِ نﱠ اﻟ ﱠﻠﻪَ َﻟ ُـﺬو ﻓ َْﻀـﻞٍ ﻋَ َﻠـﯽ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﮐﻞ َﺷﯽءٍ ﱠﻻ إِ َﻟﻪَ إِ ﱠﻻ ﻫُ ﻮَ َﻓ َﺄﻧﱠﯽ ﺗُﺆْ ﻓَﮑﻮنَ « )ﻏﺎﻓﺮ ٦١ :و » ،(٦٢ﺧﺪا آن
ﺎس َﻻ ْﯾﺸﮑﺮُ ونَ  ،ذَ ﻟِﮑﻢُ اﻟ ﱠﻠﻪُ َر ﱡﺑﮑﻢْ َﺧﺎﻟ ُِﻖ ﱢ
اﻟ ﱠﻨ ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﮐـﺮد ﺗـﺎ در آن ﺑﯿﺎراﻣﯿـﺪ و روز را روﺷـﻦ ﺳـﺎﺧﺖ -ﺗـﺎ در آن ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ و روزی
ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ -ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺰونﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﺮدم ﺳـﭙﺎس ﻧﻤﯽﮔﺰارﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﺧﺪای ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﺧـﺪاﯾﯽ ﺟـﺰ او ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭘـﺲ ﮐﺠـﺎ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ]از وی[
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟«
ﮐﻔْﺮُﻫﻢ إِﻟﱠﺎ ﺧَﺴﺎرا ،ﻗُﻞْ أَرأَﯾﺘُﻢ ﺷُﺮَﮐﺎءﮐﻢ اﻟﱠﺬﯾﻦَ ﺗَﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠﻪ أَروﻧﯽ ﻣﺎذَا ﺧَﻠَﻘُﻮا ﻣﻦَ اﻟْﺄَرضِ أَم ﻟَﻬﻢ ﺷﺮْك ﻓـﯽ اﻟﺴـﻤﺎوات«... 
)ﻓﺎﻃﺮ 38 :ـ .(39

92

رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﺷﻤﺎرة 101

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ از اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮار دادن ﺷﺐ ﺑـﺮای آرﻣﯿـﺪن اﻧﺴـﺎن و
روز ﺑﺮای ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش او ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،در اﺑﺘﺪای آﯾﺔ دوم ،ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،
( ۳۴۵ /۱۷؛ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻓﺮاز ﺑﻌﺪی ،ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آﯾﺔ اول ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮی از ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣـﺪه
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻻزﻣﺔ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌ ًﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ْ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺷﺐ و روز ،از ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺐ و روز ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮان از اﯾﻦ ﺗﻼزم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺨﻠﻮق و رﻫﺎ ﮐـﺮدن
آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺟـﺎری
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻤﺮاری ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ و رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﮐﻞ َﺷﯽءٍ « ،دﻟﯿـﻞ ﻓـﺮاز »ذَ ﻟِﮑـﻢُ اﻟ ﱠﻠـﻪُ َر ﱡﺑﮑـﻢْ « اﺳـﺖ )ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی/۱۵ ،
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮاز » َﺧﺎﻟ ُِﻖ ﱢ
 .٨(۳۰۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﺗﻮﺣﯿـﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ،و
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﻪ آن ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۳۴۵ /۱۷ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗـﻼزم رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؛
رب ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛
ـ ﻻزﻣﺔ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰّ ،
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،رب ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
ات َو ْاﻷ َْر َض َوﻣَ ﺎ َﺑﯿ َﻨﻬُ ﻤَ ﺎ ﻓِ ﯽ ِﺳ ﱠﺘ ِﺔ أ ٍَﯾﺎم ﺛُﻢﱠ ْاﺳﺘَﻮَ ی ﻋَ ﻠَﯽ ا ْﻟﻌَ ﺮْ ِش ﻣَ ﺎ َﻟﮑﻢ ﻣﱢ ﻦ دُ وﻧِـﻪِ
اﻟﺴﻤَ َﺎو ِ
» .۲اﻟ ﱠﻠﻪُ اﻟﱠﺬِ ی َﺧ َﻠ َﻖ ﱠ
ﻣِ ﻦ َوﻟِﯽ َو َﻻ َﺷﻔِ ﯿﻊٍ َأﻓ ََﻼ َﺗﺘ ََﺬﮐﺮُ ونَ « )ﺳﺠﺪه» ،(٤ :ﺧﺪاﺳﺖ آن ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و آﻧﭽﻪ را ﻣﯿـﺎن آنﻫﺎﺳـﺖ
در ﺷﺶ روز )دوره( ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻋﺮش )ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ( ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺟﺰ او ﻫـﯿﭻ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﮐﺎرﺳﺎزی و ﻫﯿﭻ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟«
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻻزم اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ:(۲۴۵ -۲۴۴ /۱۶ ،
 .۱ﻣﺨﺎﻃﺐ آﯾﻪ ،ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در آﯾـﺔ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ،٩اﻓﺘـﺮای آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص( درﺑـﺎرة از
 .8ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاز »ذَﻟﮑﻢ اﻟﻠﱠﻪ رﺑﮑﻢ «ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »و رب ﮐﻠﺸﯽ« ،ﻓﺮاز »ﺧَﺎﻟﻖُ ﮐﻞﱢ ﺷَﯽء «را دﻟﯿﻞ آن داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ» :و ﻗﻮﻟﻪ :ﺧﺎﻟﻖُ ﮐﻞﱢ ﺷَﯽء ،أي و رب ﮐﻞ ﺷﯽء ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﯽء و اﻟﺨﻠﻖ ﻻ ﯾﻨﻔﮏ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ و ﻻزم ذﻟـﮏ أن ﻻ ﯾﮑـﻮن
ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد رب ﻏﯿﺮه ﻻ ﻟﮑﻢ و ﻻ ﻟﻐﯿﺮﮐﻢ« )ر.ك :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(345 /17 ،
» .9أَم ﯾﻘُﻮﻟُﻮنَ اﻓْﺘَﺮَاه ﺑﻞْ ﻫﻮ اﻟْﺤﻖﱡ ﻣﻦ رﺑﮏ ﻟﺘُﻨﺬر ﻗَﻮﻣﺎ ﻣﺎ أَﺗَﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﱠﺬﯾﺮٍ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﮏ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﯾﻬﺘَﺪونَ« )ﺳﺠﺪه.(3 :
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ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 . ۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ از ﻃﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ،ﻫـﺪف آﯾـﻪ از ﺑـﺎزﮔﻮ ﮐـﺮدن ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﻟﻮازم آن ﯾﻌﻨﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐـﻪ
ض« در اﺑﺘﺪای آﯾﺔ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،١٠ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﺪﻓﯽ از
اﻟﺴﻤَ ﺎء إِ ﻟَﯽ ْاﻷ َْر ِ
ﺗﻌﺒﯿﺮ » َﯾﺪﺑﱢﺮُ ْاﻷَﻣْ ﺮَ ﻣِ َﻦ ﱠ
آﯾﻪ اﺳﺖ؛
 .۳ﻓﺮاز »ﺛُﻢﱠ ْاﺳﺘَﻮَ ی ﻋَ ﻠَﯽ ا ْﻟﻌَ ﺮْ ِش« اﺳﺎﺳ ًﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم درآوردن ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ در
وﻟﯽ« و »ﺷﻔﯿﻊ« ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺷﺆون ﺗﺪﺑﯿﺮی او
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ » ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼزم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف آﯾﻪ  ،ذﮐﺮ ﻣﻮاردی از رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻣـﻮر ﻣـﻼزم ﺑـﺎ
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او ،و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻼزم ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻫﻤﺔ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛
رب ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛
ـ ﻻزﻣﺔ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰّ ،
رب ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪّ ،
اﻷﻗ َْﺪﻣُ ﻮنَ  ،ﻓَﺈِ ﻧﱠﻬُ ﻢْ ﻋَ ُﺪ ﱞو ﻟﱢﯽ إِ ﱠﻻ َر ﱠب ا ْﻟﻌَ ﺎ َﻟﻤِ َﯿﻦ ،اﻟﱠﺬِ ی َﺧﻠَﻘَ ِﻨـﯽ
» .٣ﻗ ََﺎل َأﻓَﺮَ أَﯾﺘُﻢ ﻣﱠ ﺎ ﮐﻨﺘُﻢْ َﺗﻌْ ﺒ ُُﺪونَ  ،أَﻧﺘُﻢْ َوآ َﺑﺎؤُ ﮐﻢُ ْ َ
ﻓَﻬُ ﻮَ ﯾﻬْ ﺪِ ِﯾﻦ) .ﺷﻌﺮاء (٧٨ -٧٥ :ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ -ﯾﺎ داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ -آﻧﭽﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳـﺘﯿﺪهاﯾﺪ،
ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﭘﯿﺶﺗﺮﺗﺎن؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ آنﻫﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻦاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،آن ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺲ ﻫﻤـﻮ راﻫـﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ص( ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در اﯾﻦ اﺣﺘﺠﺎج ،ﭘﺲ از اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان » َر ّب ا ْﻟﻌَ ـﺎ َﻟﻤِ َﯿﻦ« ــ از ﺣﮑـﻢ ﻋـﺪاوﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ـ ﮐﻪ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ
اﺻﻠﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ و رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ـ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد؛ ﺗﻼزﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺎء ﺗﻔﺮﯾﻊ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻣﺪن ﻓﻌـﻞ
ﻣﻀﺎرع ،ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﺒﺔ رﺑﻮﺑﯽ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۲۸۳ /۱۵ ،
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﺴـﺄﻟﺔ
 » .10ﯾﺪﺑﺮُ اﻟْﺄَﻣﺮَ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء إِﻟَﯽ اﻟْﺄَرضِ ﺛُﻢ ﯾﻌﺮُج إِﻟَﯿﻪ ﻓﯽ ﯾﻮمٍ ﮐﺎنَ ﻣﻘْﺪاره أَﻟْﻒ ﺳﻨَﮥٍ ﻣﻤﺎ ﺗَﻌﺪونَ« )ﺳﺠﺪه.(5 :
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ﺗﺪرﯾﺠﯽاﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ در آنﻫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽﺳﺎزد:
» ﺑﺮﻫﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ و اﯾﺠـﺎد آن ﻗـﺎﺋﻢ
ﺑﻪ او ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ از ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﻔـﮏ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﻣﻌﻘـﻮل ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻟﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ،و ﺗـﺪﺑﯿﺮ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘـﺲ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮش ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ«) ١١ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ.(۳۹۶ /۱۵ ،
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدن وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻪ ،اداﻣﺔ وﺟﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـﺪرﯾﺠﯽ و
آن ﺑﻪ آن از ﺳﻮی ﻣﺒﺪأ ﻓﯿﺾ وﺟﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﺪأ اﺻﻞ وﺟﻮد )ﺧﻠﻘﺖ( ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ
اداﻣﺔ وﺟﻮد )ﺗﺪﺑﯿﺮ( ﯾﮑﯽ و آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ از رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘـﻮل اﺳـﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،از ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻠﻘﺖ و اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪی
ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ رﺑﻮﺑﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ذﯾﻞ آﯾﺔ  ٤١ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ١٢ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷـﺪهاﻧﺪ؛ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
وﺣﺪت ﻣﻨﺸﺄ اﺣﺪاث و اﺑﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدات را ﺻﺮﯾﺤ ًﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾـﺮا ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش
ِ
دوﺋﯿﺖ اﺣﺪاث و اﺑﻘﺎء ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺷﯽء )ﺧﻠﻘـﺖ( ،اﯾﺠـﺎد ﺑﻌـﺪ اﻟﻌـﺪم اﺳـﺖ ،اﺑﻘـﺎء
ﻣﻮﺟﻮدات )ﺗﺪﺑﯿﺮ( ،اﯾﺠﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮّ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﺠﺎد اﺳـﺖ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺪ دارد ﮐﻪ ـ ﺣﺘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ و آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۵۵ /۱۷ ،
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ١٣ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺷـﺪه ،ﻣﺼـﺎدﯾﻖ
دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎب ذﮐﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺷـﮑﺎر
ﮐﺮده ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎن ﺗﻼزم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۲۸۴ /۱۵ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ ،در واﻗـﻊ دو
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﺪﻻل اول ،ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم اﺳﺘﺪﻻل دوم واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ آنﻫـﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
 » .11و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﯽ ﻗﯿﺎم اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﯿﺎم اﻟﺨﻠﻖ و اﻹﯾﺠﺎد ﺑﻪ ﻟﻮﺿﻮح أن اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺘـﺪﺑﯿﺮ ﻻ ﯾﻨﻔﮑـﺎن ﻓـﯽ ﻫـﺬه اﻟﻤﻮﺟـﻮدات
اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﯿﮥ اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﮥ اﻟﻮﺟﻮد آﻟﺘﯽ ﺗﺴﺘﮑﻤﻞ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﯾﻘﻮم اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺸﯽء و اﻟﺘـﺪﺑﯿﺮ ﺑﺸـﯽء و إذ
ﮐﺎن اﻟﺨﻠﻖ و اﻹﯾﺠﺎد ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻟﻪ أﯾﻀﺎ .و ﻟﻬﺬا ﻋﻄﻒ اﻟﻬﺪاﯾﮥ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻔﺎء اﻟﺘﻔﺮﯾﻊ ﻓﺪل ﻋﻠﯽ أﻧﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻫـﻮ اﻟﻬـﺎدي
ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻟﻖ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(283 /15 ،
» .12إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﯾﻤﺴﮏ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرض أَن ﺗَﺰُوﻟَﺎ وﻟَﺌﻦ زاﻟَﺘَﺎ إِنْ أَﻣﺴﮑﻬﻤﺎ ﻣﻦْ أَﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه إِﻧﱠﻪ ﮐﺎنَ ﺣﻠﯿﻤﺎ ﻏَﻔُﻮرا« )ﻓﺎﻃﺮ.(41 :
» .13واﻟﱠﺬي ﻫﻮ ﯾﻄْﻌﻤﻨﯽ وﯾﺴﻘﯿﻦِ ،وإِذَا ﻣﺮِﺿْﺖ ﻓَﻬﻮ ﯾﺸْﻔﯿﻦِ ،واﻟﱠﺬي ﯾﻤﯿﺘُﻨﯽ ﺛُﻢ ﯾﺤﯿﯿﻦِ ،واﻟﱠﺬي أَﻃْﻤـﻊ أَن ﯾﻐْﻔـﺮَ ﻟـﯽ ﺧَﻄﯿﺌَﺘـﯽ ﯾـﻮم
اﻟﺪﯾﻦِ« )ﺷﻌﺮاء(82 - 79 :
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اﺳﺖ:
اﺳﺘﺪﻻل :۱
ـ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺪرﯾﺠﯽاﻟﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ـ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺪرﯾﺠﯽاﻟﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ؛
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل :۲
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛
ـ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ؛
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،رب ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،درﺑﺎرة روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗـﻼزم رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش
ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 . ۱روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﻗﺮآن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ در آن را ﺑـﺎور دارﻧـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ادراک ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻼزم ،از آن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 .۲اﯾﻦ روش ،روش ﻋﻘﻼﻧﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘ ّﺎ ﺳﺎده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﭘﯿﺸـﯿﻦ ،ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ادراک ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﻼزم ﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ دو ﭼﯿﺰ ،ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن
روش ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از ذﻫﻦ ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۳در اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻫﺪف( ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺐ )ﻣﺤﺘﻮا( ،ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﻼزم ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿـﺖ )روش( ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
رﺑﻮﺑﯿﺖ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزﺷﯽ ،ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ دوﻣـﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۳اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش رﺑﻮﺑﯿـﺖ او در ﻗـﺮآن ،اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺧﻠﻘﺖﻫـﺎی
ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﻣﺪ ّﺑﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ
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ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮقﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻼزم ﺑﺎ آن ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ آن ﮔﺬﺷﺖ .از اﯾﻦ دو ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤـﺰوج ﺑـﺎ
ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﻠﻘﺖ از ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮّ ،اوﻟﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ّدوﻣﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻧـﻮع
اﺳﺘﺪﻻل ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دو ﺻﻔﺖ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ در
ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »اﻟﻠﻪ« ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ روش و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﻞ َﺷﯽءٍ ﺣَ ﯽ َأﻓ ََﻼ
ات َو ْاﻷ َْر َض ﮐﺎ َﻧﺘَﺎ َرﺗْﻘً ﺎ ﻓَﻔَ ﺘَﻘْ َﻨﺎﻫُ ﻤَ ﺎ َو َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ﻣِ َﻦ ا ْﻟﻤَ ﺎء ﱠ
اﻟﺴﻤَ َﺎو ِ
» .١أ ََو َﻟﻢْ ﯾﺮَ اﻟﱠﺬِ َﯾﻦ ﮐﻔَ ﺮُ وا أَنﱠ ﱠ
اﻟﺴـﻤَ ﺎء
َـﺪونَ َ ،و َﺟﻌَ ْﻠ َﻨـﺎ ﱠ
ﺎﺟﺎ ُﺳ ُﺒ ًﻼ َﻟﻌَ ﱠﻠﻬُ ﻢْ ﯾﻬْ ﺘ ُ
ض َر َو ِاﺳﯽ أَن ﺗَﻤِ َﯿﺪ ﺑ ِِﻬﻢْ َو َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻓِ َﺠ ً
ﯾﺆْ ﻣِ ُﻨﻮنَ َ ،و َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ﻓِ ﯽ ْاﻷ َْر ِ
ﮐـﻞ ﻓِ ـﯽ َﻓ َﻠـﮏ
اﻟﺸـﻤْ َﺲ َواﻟْﻘَ ﻤَ ـﺮَ ﱞ
ـﺎر َو ﱠ
ﻮﻇﺎ َوﻫُ ﻢْ ﻋَ ْﻦ آﯾﺎتﻫﺎ ﻣُ ﻌْ ﺮِ ُﺿﻮنَ َ ،وﻫُ ﻮَ اﻟﱠﺬِ ی َﺧ َﻠ َﻖ اﻟ ﱠﻠ َﯿﻞ َواﻟ ﱠﻨﻬَ َ
َﺳﻘْ ﻔً ﺎ ﻣﱠ ْﺤﻔُ ً
ْﯾﺴ َﺒ ُﺤﻮنَ « )اﻧﺒﯿﺎء» ،(٣٣-٣٠ :آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ آنﻫﺎ را
ﺑﺎزﮔﺸﺎدﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﻧﺪهای را از آب ﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؟ و در زﻣﯿﻦ ﮐﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﮔﺮان
آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻠﺮزاﻧﺪﺷﺎن و در آن )در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎ( راهﻫﺎی ﻓﺮاخ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ]در ﺳـﻔﺮﻫﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد[ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .و آﺳﻤﺎن را ﺳﻘﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و آﻧﺎن از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن روﯾﮕﺮداﻧﻨـﺪ .و اوﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﺐ و روز و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﭼﺮﺧﻪای ﺷﻨﺎورﻧﺪ«.
آﯾﺎت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎرة ﻧﻔﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ِ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ـ ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﺸﺎ ن ـ ﺗﺪﺑﯿﺮ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ ،اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر آﯾـﻪ در ﻣﻘـﺎم
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ .(۲۷۷ /۱۴ ،ﻣﻨﻈـﻮر از اﯾـﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ،ﻫﻤﺎن اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺧﻠﻘـﺖ ﻣﻤـﺰوج ﺑـﻪ ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺪﺑﯿﺮ از ﺧﻠﻘـﺖ
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺪﺑّﺮ ﻫﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ـ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺘﻖ ﺑﻌﺪ از رﺗﻖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ آب ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮهﻫﺎ ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺘﻮار ﺷﺪن و ﻧﻠﺮزﯾﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آن؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ راهﻫﺎی ﻓﺮاخ ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ راهﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ آن؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن آن؛
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ـ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺐ و روز ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺪار ﺧﻮد.
ﯾـﻞ
ﮑﯿﻦ ،إِ ﻟَﯽ ﻗ ََﺪرٍ ﻣﱠ ﻌْ ُﻠ ٍﻮم ،ﻓَﻘَ َـﺪ ْرﻧَﺎ ﻓَـ ِﻨﻌْ ﻢَ اﻟْﻘَ ـﺎدِ ُرونَ َ ،و ٌ
َ » .٢أ َﻟﻢْ ﻧ َْﺨﻠُﻘﮑﻢ ﻣﱢ ﻦ ﻣﱠ ﺎء ﻣﱠ ِﻬ ٍﯿﻦ ،ﻓ ََﺠﻌَ ْﻠ َﻨﺎهُ ﻓِ ﯽ ﻗَﺮَ ارٍ ﻣﱠ ٍ
ﺎت َوأ َْﺳﻘَ ﯿ َﻨﺎﮐﻢ ﻣﱠ ﺎء ﻓُﺮَ اﺗًﺎ،
ِﯿﻦَ ،أ َﻟﻢْ ﻧ َْﺠﻌَ ﻞِ ْاﻷ َْر َض ﮐﻔَ ﺎﺗًﺎ ،أَﺣْ ﯿﺎء َوأَﻣْ ﻮَ اﺗًﺎَ ،و َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ َر َو ِاﺳﯽ َﺷﺎﻣِ َﺨ ٍ
ﮑﺬﺑ َ
ﯾﻮْ ﻣَ ﺌِﺬٍ ﱢﻟ ْﻠﻤُ ﱢ
ِﯿﻦ«) ،ﻣﺮﺳﻼت» ،(٢٨ -٢٠ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از آﺑﯽ ﭘﺴﺖ و ﺑـﯽارج ﻧﯿﺎﻓﺮﯾـﺪﯾﻢ؟ ﭘـﺲ آن را در
ﮑﺬﺑ َ
َو ٌﯾﻞ ﯾﻮْ ﻣَ ﺌِﺬٍ ﱢﻟ ْﻠﻤُ ﱢ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﻬﺎدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای داﻧﺴﺘﻪ )دوران ﺑﺎرداری( .ﭘﺲ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻮاﻧـﺎ ﺑـﻮدﯾﻢ )ﯾـﺎ :ﭘـﺲ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤ ﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﯾﻢ( .در آن روز وای ﺑﺮ دروغ اﻧﮕﺎران .آﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢآرﻧـﺪه
ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﻣﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن را )ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی دﻫـﺪ(؟ و در آن ﮐﻮهﻫـﺎی ﺳـﺨﺖ
اﺳﺘﻮار و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را آﺑﯽ ﺧﻮﺷﮕﻮار ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ .در آن روز وای ﺑﺮ دروغاﻧﮕﺎران«.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﺎت ﻧﯿﺰ دو ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ او ﺑـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ( ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺴﺎن
در ﭼﻨﺪ آﯾﺔ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ :ﺧﻠﻘـﺖ اوﻟﯿـﺔ او از
آﺑﯽ ﭘﺴﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰ )ﻧﻄﻔﻪ( و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺮاردادن آن ﺗـﺎ ﻣـﺪت ﻣﺸﺨﺼـﯽ در رﺣـﻢ ،و ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﺣـﻮادث،
اوﺻﺎف و اﺣﻮال آﯾﻨﺪة زﻧﺪﮔﯽ او ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ و ﺑﻠﻨـﺪی ﻋﻤـﺮ ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺷـﻤﺎﯾﻞ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ ،ﺳـﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ،و وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﮕﯽ روزی )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۱۵۳ /۲۰ ،
ب( ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ
در آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﻠﻘـﺖ زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﻫﻤـﺔ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی زﻧﺪه و ﻣﺮده را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﻧﮕﻪ دارد؛ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﮐﻮهﻫـﺎی اﺳـﺘﻮار و ﺑﻠﻨـﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم آن؛ و ﺟﺎری ﮐﺮدن ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از دل ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﺖﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻫﻤﺎن(.
ـﻦ ْاﺳـﺘَﺮَ َق
ـﯿﻢ ،إِ ﱠﻻ ﻣَ ِ
ﮐﻞ َﺷ َﯿﻄﺎنٍ ﱠر ِﺟ ٍ
وﺟﺎ َوزَ ﯾ ﱠﻨﺎﻫَ ﺎ ﻟِﻠ ﱠﻨﺎﻇِ ﺮِ َﯾﻦَ ،وﺣَ ﻔِ ْﻈ َﻨﺎﻫَ ﺎ ﻣِ ﻦ ﱢ
اﻟﺴﻤَ ﺎء ﺑُﺮُ ً
َ » .٣وﻟَﻘَ ْﺪ َﺟﻌَ ْﻠ َﻨﺎ ﻓِ ﯽ ﱠ
ﮐـﻞ َﺷـﯽءٍ ﻣﱠ ـﻮْ زُ ونٍ َ ،و َﺟﻌَ ْﻠ َﻨـﺎ
ﺎب ﻣﱡ ِﺒ ٌﯿﻦَ ،واﻷ َْر َض ﻣَ َﺪدْ ﻧَﺎﻫَ ﺎ َو َأﻟْﻘَ ﯿ َﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ َر َو ِاﺳﯽ َوأَﻧ َﺒ ْﺘ َﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻣِ ﻦ ﱢ
اﻟﺴﻤْ َﻊ َﻓ َﺄ ْﺗ َﺒﻌَ ﻪُ ِﺷﻬَ ٌ
ﱠ
ـﻮمَ ،وأ َْر َﺳـ ْﻠ َﻨﺎ
ﺎﯾﺶ َوﻣَ ﻦ ﱠﻟ ْﺴﺘُﻢْ َﻟﻪُ ﺑِﺮَ ازِ ﻗِ َﯿﻦَ ،و إِ ن ﻣﱢ ﻦ َﺷﯽءٍ إِ ﱠﻻ ﻋِ َﻨﺪﻧَﺎ َﺧﺰَا ِﺋ ُﻨﻪُ َوﻣَ ـﺎ ُﻧﻨَﺰﱢ ُﻟـﻪُ إِ ﱠﻻ ﺑِﻘَ َـﺪرٍ ﻣﱠ ﻌْ ُﻠ ٍ
َﻟﮑﻢْ ﻓﯿﻬﺎ ﻣَ ﻌَ َ
ـﻦ
ﯿـﺖ َوﻧ َْﺤ ُ
ِﯿﻦَ ،و إﻧﱠـﺎ َﻟـ َﻨ ْﺤ ُﻦ ﻧ ُْﺤﯿـﯽ َوﻧُﻤِ ُ
اﻟﺴﻤَ ﺎء ﻣَ ﺎء َﻓﺄ َْﺳﻘَ ﯿ َﻨﺎﮐﻤُ ﻮهُ َوﻣَ ﺎ أَﻧـﺘُﻢْ َﻟـﻪُ ﺑ َِﺨـﺎزِ ﻧ َ
ﯾﺎح َﻟﻮَ اﻗِ َﺢ َﻓﺄَﻧﺰَ ْﻟ َﻨ ﺎ ﻣِ َﻦ ﱠ
اﻟﺮﱢ َ
ا ْﻟﻮَ ارِ ﺛُﻮنَ « )ﺣﺠﺮ» ،(٢٣-١٦ :و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮجﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و آن را از ﺑﻬﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎراﺳـﺘﯿﻢ .و
آن را از ]ورود[ ﻫﺮ ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪهﺷﺪه ای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﻢ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دزداﻧﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺸﻨﻮد ،ﮐـﻪ ﺷـﻬﺎﺑﯽ روﺷـﻦ و
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آﺷﮑﺎر دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﻨﺪ .و زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮدﯾﻢ و در آن ﮐﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻮار اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ و در آن از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺳـﻨﺠﯿﺪه و ﺑـﻪ
اﻧﺪازه روﯾﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .و در آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روزیدﻫﻨﺪه آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ )ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت وﺣﺸـﯽ(
اﺳﺒﺎب زﻧﺪﮔﯽ و روزی ﻗﺮار دادﯾﻢ .و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی آن ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،و آن را ﺟـﺰ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮو ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .و ﻣﺎ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﺎردارﮐﻨﻨﺪه ]درﺧﺘﺎن[ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،و از آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﻤﺎ
را از آن ﺳﯿﺮاب ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﻧﮕﺎﻫﺪار آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﯿﻢ و ﻣـﺎ
ﻣﯿﺮاث ﺑﺮاﻧﯿﻢ )ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ(«.
در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد زﯾﺮ از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﺮ ﺗﻮﺣﯿـﺪ رﺑـﻮﺑﯽ ﺑـﺮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ:(۱۴۶ -۱۳۸ /۱۲ ،
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در آن ﺑﺮجﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ١٤و در ﭼﺸﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﮐﻮاﮐﺐ درﺧﺸﺎن زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻃـﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿـﯽ آن ،ﻗـﺮار دادن ﮐﻮهﻫـﺎی اﺳـﺘﻮار در آن ،و
روﯾﺎﻧﺪن ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﻌﺎدن و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮزون )دارای وزن و واﻗﻊ در ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ( در آن؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اداﻣﺔ ﺣﯿﺎت در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻤﺔ اﺷﯿﺎء از ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻬﯽ ،ﺑﻪ اﻋﻄﺎی وﺟﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺣﺪ و اﻧﺪازة ﻣﺸﺨﺺ و
اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع و اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺣﺪ وﺟﻮد؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﺑﺎرورﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎران ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰول آن از اﺑﺮﻫﺎ آب ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪة آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻢ )ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ(.
در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،درﺑﺎرة روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﻠﻘـﺖ ﻣﻤـﺰوج ﺑـﺎ ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش
ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 .١در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻫﺪف( ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ او از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺐ )ﻣﺤﺘﻮا( ،ﺑﺎ اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺧﻠﻘﺖﻫـﺎی ﻣﻤـﺰوج ﺑـﺎ ﺗـﺪﺑﯿﺮ )روش( ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ در
 .14ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺴﺮان ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮجﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺰلﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ و
ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﻫﺎي ﻓﻠﮑﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻـﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ( ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ و
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺜﻼً در ﺑﺮج ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﺛﻮر ﯾﺎ ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب اﺳـﺖ )ر.ك :ﻃﻮﺳـﯽ324 /6 ،؛ ﻗﺮﻃﺒـﯽ ،9 /11 ،ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ/12 ،
138؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي.(38 /8 ،
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رﺑﻮﺑﯿﺖ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .٢در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ،روش ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .۳ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﮐﻪ در ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛
ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ آن اﺳﺖ؛
رب ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪّ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎرة روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ
در ﻗﺮآن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 .١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﭘﺬﯾﺮش اﻣـﻮر اﻋﺘﻘـﺎدی،
ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻌﻘّ ﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ،روش اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ؛
ﺗﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 . ٢ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن ،و
ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎم زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺲ از آن ،روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ،
اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ـ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای ـ آن را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎی رﻓﯿﻊ ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺘﻮار
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٣روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘ ﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ در ﻗـﺮآن ،دارای ﺳـﻪ ﺷـﯿﻮة
»اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ«» ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑـﻪ ﺗـﻼزم رﺑﻮﺑﯿـﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ« ،و »اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ
ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺔ آنﻫﺎ آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
آﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ روش اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷـﯿﻮة آن ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ در رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﺑـﺎ
 .٤در ﻫﻤﺔ ِ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥از ﺷﯿﻮة اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از آﯾـﺎت
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺗـﺪﺑﯿﺮی ـ در واﻗـﻊ ،آﯾـﺎت رﺑﻮﺑﯿـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
 .٦ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻘﺖﻫﺎی ﻣﺪ ّﺑﺮاﻧـﻪ
ﯾﺎ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .٧ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤـﺪود
ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻫﺪف( ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻣﺤﺘﻮا( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﻃـﺮف ﻣﺨﺎﻃـﺐ ،اﺳـﺘﺪﻻل
ﻧﻤﻮد )روش( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزﺷﯽ ،ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﺑـﺮای
آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻗﺮآن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﺒﻮی ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ.۱۳۷۶ .

اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﯿﺮوت :اﻟﺪار اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ۱۴۱۰ ،ق.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.

آﻟﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ و اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﮑﺮ ۱۴۱۷ ،ق.

ﺑﺎﻗﺮی ،ﺧﺴﺮو ،ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ.۱۳۹۲ ،

ﺑﯿﺮو ،آﻟﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن.١٣٧٠ ،

ﺗﺎﯾﻠﺮ ،راﻟﻒ و ،.اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽﭘﻮرﻇﻬﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﻪ،

.۱۳۷۶
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻗﻢ :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.۱۳۷۸ ،

____________ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.۱۳۸۳ ،

ﺟﻮﻫﺮی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻟﺼﺤﺎح؛ ﺗﺎج اﻟﻠﻐﻪ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ۱۴۰۷ ،ق.

ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﻋﻠﯽ ،ﺳﯿﺮة ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞﺑﯿﺖ ) :(٤ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﺗـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش دﯾﻨـﯽ ،ﻗـﻢ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.۱۳۸۸ ،
ﺣﯿﺪری ،داود ،ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺪﻻل ـ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻤﻠﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی.۱۳۸۹ ،

راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻـﻔﻮان ﻋـﺪﻧﺎن داوودی ،ﻗـﻢ :اﻧﺘﺸـﺎرات

ذوی اﻟﻘﺮﺑﯽ.١٣٨٤ ،
زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۰۷ ،ق.
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اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛ روش آﻣﻮزش ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ در ﻗﺮآن...

ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻘﻠﻢ اﻟﺸﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻬﺎدی ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﺣﯿﺪ ۱۴۰۴ ،ق.
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_________ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎوﯾﺪ ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(.۱۳۷۳ ،

ﺳﯿﻒ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ )رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش( ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.۱۳۷۹ ،

ﺷﺎﻧﮏ ،دﯾﻞ اچ ،.ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی )ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ( ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ وﯾﺮاﯾﺶ،

.۱۳۹۳
ﺷﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن.۱۳۷۷ ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻋﻠﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۶۶ ،

ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۵ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ۱۴۱۷ ،ق.

ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ۱۴۰۸ ،ق.

ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﻓﯿﻮﻣﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت ۱۴۱۴ ،ق.

ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو.۱۳۶۴ ،

ﮐﺪﯾﻮر ،ﭘﺮوﯾﻦ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ(.۱۳۸۵ ،

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾـﺰدی ،ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات

ﻣﺪرﺳﻪ.۱۳۹۱ ،
ﻟﻔﺮاﻧﺴﻮا ،ﮔﯽ آر ،.ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﯾﺤﯿﯽ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪی ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ روان.۱۳۸۹ ،

ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ راد ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت( ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﺣـﻮزه و داﻧﺸـﮕﺎه،

.۱۳۸۰
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﮕﺎرش اﻣﯿﺮرﺿﺎ اﺷﺮﻓﯽ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۸۹ ،
ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺼﻄﻔﻮی.۱۳۸۵ ،
ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺘﻌﺎرف ۱۴۰۰ ،ق.

ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻫﺎدی ،اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ.۱۳۸۸ ،

ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،اﻻﻣﺜﻞ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻗﻢ :ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻣﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( ۱۴۲۱ ،ق.
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،و دﯾﮕﺮان ،ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻣﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع(.۱۳۶۷ ،

ﻣﻠﮑﯽ ،ﺣﺴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ )راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ( ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ.۱۳۷۹ ،

ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺒﺰواری ،ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ ،ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ۱۴۳۱ ،ق.

ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۴ ،
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ﺷﻤﺎرة 101

ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ :ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ ،رویﮐﺮدﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ ،ﻣﺸﻬﺪ :اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿـﻮی،
.۱۳۸۱
ﻫﯿﻠﮕﺎرد ،ارﻧﺴﺖ و ﺑﺎور ،ﮔﻮردون ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪﻧﻘﯽ ﺑﺮاﻫﻨـﯽ ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺮ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ،
.۱۳۷۱

