
 
 

 نظام توحید افعالی در آیات و روایات
 

 ٣، حمید مدرسی٢ فائز، قاسم١مجید معارف
 )١٦/١٢/٩٦: تاریخ پذیرش مقالهـ  ٢٧/٨/٩٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

شود که به دنبال  ای دارای ارکان و اجزاء مرتبط با یکدیگر اطالق می نظام به مجموعه
ها، دارای ارکان مرتبط با  توحید افعالی نیز مانند دیگر نظام. هدف واحدی هستند
خدا در رأس این نظام، در جایگاه مبدئیت صدور .  هدف کلی داردیکدیگر است و یک

اسماء هللا، مالئکۀ مدبر و اسباب مباشر فعل نیز به ترتیب، ارکان بعدی . فعل قرار دارد
. روند و در جایگاه وساطت صدور فعل قرار دارند نظام توحید افعالی به شمار می

این ارکان . اه سبب غایی خلقت هستند و در جایگ نیز رکن دیگر این نظام) ع(بیت اهل
در صدور هر فعلی از جانب خدا، نقش واسطۀ تحقق فعل یا غایت فعل را دارند و 

، )ع(بیت بر اساس آیات قرآن و روایات اهل. کنند همگی یک هدف کلی را دنبال می
 .هدف کلی خلقت و نظام توحید افعالی، رساندن انسان به مقام عبودیت است
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 طرح مسئله. ١
شود که دارای ارکان مرتبط با یکدیگر است و یک هدف  ای گفته می واژۀ نظام به مجموعه

ص خا مفاهیمی کنار در بیشتر کاربرد دارد و کمتر تنهایی به کلمه این. کند کلی را دنبال می
اقتصادی  نظام مانند رود، می کار مفهوم به آن ارکان و اجزاء مجموعۀ به هدف خاص و ناظر

ای از نهادها و قوانین پولی و مالی مرتبط با یکدیگر است که با هدف سامان  که مجموعه
مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که آیا . کنند دادن به شرایط کسب و کار فعالیت می

مان صدور افعال الهی، دارای نظامی خاص است یا خیر؟ آیا صدور افعال توحید افعالی یا ه
شود؟ در این صورت آن  ای که دارای ارکان و اجزاء است صادر می خدا، در قالب مجموعه

کند یا آنکه مستقیماً و بدون  اجزاء و ارکان کدامند؟ آیا افعال الهی هدف خاصی را دنبال می
 د و دارای هدف معین نیست؟گرد مدخلیت امر دیگری صادر می

 
 مقدمه. ٢

 . گیرند در این بخش دو مفهوم اصلی این پژوهش، یعنی توحید افعالی و نظام مورد بحث قرار می
 
 توحید افعالی. ١. ٢

 در اصطالح به و] ٤٤٨ص، ٣ج ،٤[عنای یگانه کردن یا یگانه دانستن توحید در لغت به م
  توحید در قرآن به کار نرفتهکلمۀ. یی اوستانستن خدا و باور به یکتامعنای یگانه د

 در عالم اسالم نیز این لفظ] ٣٩، ص١٢. [شود دیده می) ع(است اما در سخنان امام علی
. هایی از یک کتاب با این عنوان تألیف گردید ها یا بخش  خود را باز کرد و کتابجای

ادف با هر گونه بحث تری پیدا کرد و تقریباً این کلمه متر البته این لفظ معنای عام
 . رفت پیرامون خداشناسی به کار می

. توحید افعالی نیز به معنای یکی دانستن افعال عالم و استناد هر فعلی به خداست
 در قرآن سه دسته. نیز مورد تأکید است) ع(بیت این معنا در آیات قرآن و روایات اهل

یاتی که تحقق هر فعلی را منوط  آنخست، ؛کند  وجود دارد که این معنا را اثبات میآیات
 آیاتی که افعال را در عین ، دوم؛]١٠٢: ، بقره٣٠: انسان [دندان ت خدا میبه اذن و مشیّ

که آیاتی  ، سوم؛]٧٠: ، نحل١١: سجده [دنده انتساب به دیگری، به خدا هم نسبت می
ز دو دسته در روایات نی]. ٦٢: ، غافر١٦: رعد[ند ندا  در عالم مخلوق خدا می راهرچیزی

نخست روایاتی که هر فعلی را متوقف بر اذن . معارف توحیدی مؤید این معنا وجود دارد
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؛ دوم، روایاتی که افعال انسان را مخلوق خدا ]٥٩، ص١، ج٢٦[دانند  و مشیّت خدا می
 سخن از اثبات خلق تقدیری و نفی خلق تکوینی افعال انسان است دانند و در آن می

 فاعلیت طولی است، بدین نظریۀاین روایات مبنای ]. ١٢٥، ص٢، ج١٥؛ ٤١٦، ص١٤[
 هر به عبارت دیگر. ول فاعلیت خدا قرار دارند، نه در عرض آنافعال عالم در طمعنا که 

های مباشر خود، به   در عین انتساب به فاعل، حتی افعال اختیاری انسان،فعلی در عالم
 مستقل و در عرض خدا محقق ند و هیچ فعلی به طورا نوعی به خدا نیز منتسب

 ]٣٤٦، ص٢، ج١١؛ ١٥٤، ص١، ج٧ [.گردد نمی
 
 نظام . ٢. ٢

لیف و پیوند چیزی به چیز دیگر أ نظم به معنای تریشۀو از ای عربی   کلمه،نظام در اصل
شود اطالق  درون آن نظم داده می  به چیزی که دیگر چیزهاو ]٦٨٩، ص١٧، ج٦ [است
ی است که دیگر چیزها  از آن جهت که نظام چیزچنینهم] ٥٧٨، ص١٢، ج٤ [.گردد  می

 است، در معنای مالک و قوام امور هم به کار ها بدان  آنبخشد و قوام  را سامان می
چیزی که دیگر چیزها را برای   یعنی، با توجه به معنای لغوی نظام]٦٨٩همان، [. رود می

 آن قابل بررسیهوم در  مفدو ،بخشد یک هدف خاص در کنار یکدیگر سامان و قوام می
 ارتباط و نظم میان اجزا با ، دوم وای از اجزاء و ارکان مختلف  مجموعهنخست، ؛است

 نظام از دوران قدیم به دوران کلمۀ این مفاهیم در انتقال .یکدیگر برای هدفی خاص
ای از اجزاء مرتبط  معاصر مد نظر بوده و امروزه در زبان عربی به صورت مفرد به مجموعه

 ]٢٢٣٦، ٣١[. ا یکدیگر اطالق می شودب
رود   و بیشتر در کنار مفاهیمی خاص به کار میکاربرد دارداین کلمه به تنهایی کمتر 

 مانند النظام ؛اشاره دارد  اجزاء و ارکان آن مفهوم با هدفی خاصمجموعۀکه به 
ای از  وعهپس منظور از نظام سیاسی، مجم. السیاسی، النظام االقتصادی و النظام القضائی

 یا نظام اقتصادی داری با یکدیگر مرتبط هستند کشورارکان مختلف است که با هدف 
ای از نهادها و قوانین پولی و مالی مرتبط با یکدیگر است که با هدف سامان  مجموعه

 نظام عیناً با همان کلمۀ. کنند دادن به شرایط کسب و کار و بهبود معیشت فعالیت می
 .شود  و به نظام یا سیستم ترجمه میوجود داردرسی نیز کاربرد در زبان فا

 
 تحلیلی از نظام توحید افعالی از منظر قرآن و حدیث. ٣

شود که صدور فعل از جانب خدا  مشخص می) ع(بیت با بررسی آیات قرآن و روایات اهل
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همانطور که به عبارت دیگر . است ارکان متعدد و هدفی معین نظامی بادارای 
شود، دارای ارکان و  ی مختلفی که امروزه از آن به نظام یا سیستم تعبیر میها مجموعه

 و ی دارداجزاء مرتبط هستند و هدف واحدی را دنبال می کنند، توحید افعالی نیز نظام
 . کند   افعال خویش را محقق می،خدا در قالب این نظام

 
 ارکان نظام توحید افعالی. ١. ٣

شود که توحید افعالی دارای یک  مشخص می) ع(بیت ایات اهلبا تتبّع در آیات قرآن و رو
ن عبارتند از خدا، اسماء هللا، مالئکۀ مدبّر، اسباب مباشر  رکنی است و ارکان آ نظام پنج

 .پردازیم که به ترتیب به شرح آن می) ع(بیت فعل و اهل
 
 خدا. ١. ١. ٣

: ، سبأ٦٢: زمر، ١٦: رعد. [است و ربوبیت در عالم خدا تنها منشأ خالقیتدگاه قرآن، از دی
 انحصار خالقیت و ربوبیت خدا مورد مسئلۀدر روایات نیز به تبع قرآن، ] ٣١: ، یونس٢٤

 از دیدگاه .و این امر از مسلمات آیین اسالم است] ٤٧٣، ص٦، ج٢٦[تأکید قرار گرفته 
 جایگاه  نسبت به صدور فعل خدا در رأس نظام توحید افعالی قرار دارد و،قرآن و حدیث
 .جایگاهی ندارند  چنینیک از دیگر ارکان این نظام  و هیچمبدأ را دارد

 
 اسماء هللا . ٢. ١. ٣

شواهد متعددی در کتاب و سنت مبنی بر وساطت اسماء هللا در نزول فعل از جانب خدا 
 به عالم هستی  اودهد که فیوضات خدا از طریق اسماء این شواهد نشان می. وجود دارد

 فعل خدا واسطۀهی که البته منظور از اسماء ال] ٣٥٤ و ٣٥٣، ص٨، ج١٩[ .رسد می
 نه الفاظ دال بر آن و منظور از حقیقت خارجی ،استاسماء هستند، حقیقت خارجی آن 

. ستواسم که مؤثر در عالم هستی است، ذات خدا با در نظر گرفتن صفتی از اوصاف ا
همان، [. ست اون صفتی از اوصاف، همان ذات خدا با در نظر گرفت»اسم هللا«پس 
را در   این شبهه که چگونه ممکن است خدا فیوضات و افعالش،با این بیان] ٣٥٢ص
 ]٣٥٦ و ٣٥٥صهمان، [. گردد  عالم با صرف الفاظی محقّق کند مرتفع میۀادار

 
 شواهد قرآنی و روایی وساطت اسماء هللا 

 صدور افعال خدا، آیات مختلفی ترین دلیل قرآنی مبنی بر وساطت اسماء الهی در مهم
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: عمران آل [است که در آن افعال الهی با اسماء متناسب با آن فعل تعلیل شده است
 تناسب میان اسماء به کار رفته در انتهای بسیاری از آیات با ].٦٥: ، مائده٢٧: ، توبه١٢٦

ست بلکه  صرفاً به دلیل تناسب مفهومی آیه با اسمی از اسماء هللا نی،محتوای آیات
 نقش  است،نشانگر آن است که این اسماء در افاضاتی که از جانب خدا صورت گرفته

 و دعاهای وساطت اسماء الهی در تحقّق افعال الهی در روایات مسئلۀ. ای دارند سطهوا
در روایتی پیرامون پدید آمدن اسماء . تری مطرح شده است به شکل ملموس) ع(بیت اهل

ها اشاره شده و منشأ ظهور سه اسم اصلی  راحت به نیاز خلق به آنالهی از ذات خدا، به ص
، ٢٦. [شوند، نیاز خلق به آن سه اسم عنوان شده است خدا که دیگر اسماء از آن منشعب می

ها در دریافت  روشن است که نیاز خلق به این اسماء به خاطر واسطه بودن آن] ١١٢، ص١ج
علّقات آن است و به دانستن الفاظ اسماء مربوط مندی از وجود و مت فیوضات الهی و بهره

 . ها نیز به معنای آشکار کردن الفاظ این اسماء نیست شود و اظهار آن نمی
 معتبری است که از ادعیۀ برخی  این مسئله،ۀروایی اثبات کننداز دیگر معارف 

ا در این دع. ها دعای سمات است رسیده که یکی از معتبرترین آن) ع(ان معصومامام
 فالن  وسیلۀکنم به خدایا، از تو درخواست می«راوانی با این عبارت وجود دارد فرازهای ف

 که داللت بر فاعلیت اسماء الهی در » آن انجام دادیواسطۀت که فالن کار را به اسم
های مختلف  برخی دیگر از این دعاها که در کتاب] ٤١٦، ص٢٣ [.تحقق افعال الهی دارد
 :ار استروایی آمده بدین قر

کنم   آن پخش کردی و درخواست می وسیلۀها را به خواهم به نامت که رزق از تو می«
که بر محمد و آل محمد درود ...کنی  آن مردگان را با آن زنده میوسیلۀ نامت که به به

کنم  از تو درخواست می« ؛]٥٧٦، ص٢، ج٢٦ [» بفرستی و حفظ قرآن را روزی من گردانی
از تو « ؛]٥٩٦، ص٢، ج٣[»  هایی که با آن هر چیزی را ایجاد کردی امات و ن به نور ازلی

ها را از استخوان جدا   آن رگوسیلۀخوانم تو را به نامت که به  کنم و می درخواست می
 آن وسیلۀکنم به نامت که به  و درخواست می... نمودی سپس بر آن گوشت رویاندی

کنم به نامت که ابرهای  و درخواست می.. .کشتی را در دریای پرتالطم به جریان انداختی
 آن وسیلۀکنم به نامت که به  درخواست می...  آن در هوا حرکت دادیوسیلۀبارور را به 

های   آن مزهوسیلۀکنم به نامت که به  در خواست می... گیاهان زمین را بیرون آوردی
 ].٤١٦ـ٤١١، ص٢٥[» لخ، شیرین و ترش را، گوارا ساختی ت

 فیوضات الهی در تمامی افعال خدا واسطۀ اسماء هللا، است کهمشخص  با این بیان
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، جداشدن بندگان حتی افعالی مانند تقسیم ارزاق میان ؛هستندعالم  تدبیر راستایدر 
رگ از استخوان در جریان رشد جنین در شکم مادر، روییدن مجدد گوشت بر 

زا در هوا، باریدن باران  انهای جنین، حرکت کشتی در دریا، حرکت ابرهای بار استخوان
 ،های تلخ  ساختن مزهگوارااز ابر، روییدن گیاه و دانه از زمین و حتی اموری مانند 

شوند و خدا این   اسماء خدا انجام میواسطۀها، همگی به  شیرین و ترش برای انسان
شان ثیر و فاعلیتأپس اسماء هللا از حیث ت .سازد هایش محقق می  نامۀیلوسافعال را به 

  .رکن دوم نظام توحید افعالی هستنددر صدور افعال خدا در تدبیر هستی، 
 

 مالئکۀ مدبّر. ٣. ١. ٣
دی است که کارگزاران های مجر  و روایات، وجود اسباب و واسطهاز معارف مسلّم قرآن
قرآن این وسائط مجرد مدبّر . روند های تدبیر خدا به شمار می عالم هستی و واسطه

  واسطۀه هستی بۀاز منظر قرآن بسیاری از افعال خدا در ادار. نامد ئکه میهستی را مال
های تحقق افعال   مجرد واسطهوسایطاز آنجایی که این . شود این موجودات محقق می

 ۀ سور٥ آیۀ. روند  نظام توحید افعالی به شمار میسوم هستی هستند، رکن ۀخدا در ادار
ای آنان در تدبیر هستی اشاره  صراحت به نقش واسطه  به،» أَمْراً فَالْمُدَبِّراتِ« ،نازعات
تگان تدبیر تمامی مفسران عامه و شیعه اتفاق نظر دارند که منظور از مدبّرات، فرش. دارد
، ٢٢؛ ٢٠، ص٣٠، ج٢١؛ ٦٥٣، ص١٠، ج٢٠، ٦٥٣، ص٣١، ج١٠. [ امور عالم استۀکنند

ها  نساند ستاندن جان ا مانناموریدر آیات قرآن به نقش مالئکه در ] ٢٥٣، ص١٠ج
] ٥: شوری[استغفار برای مؤمنان، ] ٧: غافر [ حمل عرش الهی،]٢٨: نحل[هنگام مرگ 

: عمران آل[ن در پیکار و غیره یاری مؤمنا] ٩٧: بقره[نازل کردن قرآن بر قلب پیامبر، 
اشاره شده است اما همانند بحث اسماء، در روایات به نقش تدبیری مالئکه بیشتر ] ١٢٥

 در این روایات حتی به فرشتگانی که مأمور ایجاد جزر و مد آب .استرداخته شده پ
، ١، ج١٧؛ ٥٥٤، ص٢، ج١٦. [یا مأمور ایجاد زلزله هستند تصریح شده است دریاها

 سجادیه ۀهای روایی در این مورد، دعای سوم صحیف یکی از بهترین متن] ٥٤٣ص
های متفاوت  اف مختلفی از آنان و نقش الهی است که به اصنۀپیرامون صلوات بر مالئک

 :ن در تحقق افعال الهی اشاره داردآنا
 فرست بر حامالن عرش خود، فرشتگانی که در تسبیح تو سستیبار خدایا، درود ب«

و درود بفرست بر خازنان باران و حرکت دهندگان ابرها که چون بر ابرها بانگ ... نپذیرند



  ١٣٧  نظام توحید افعالی در آیات و روایات

 برف و تگرگ را های  بر آن فرشتگان که دانه...زنند، صدای رعد ابرها به گوش رسد
و بر آن فرشتگان که . آیند یشود، فرود م ی باران که فرو مۀکنند و با هر قطر همراهی می

هایند تا فرو نریزند و آن فرشتگان که  نگهبانان خزاین بادهایند و آنان که موکالن بر کوه
درود بفرست بر آن . ای ان آموختهها را به ایش  بارانپیمانۀها و  میزان و مقدار آب

آورند یا آسایشی  ، یابالیی ناخوش فرو میندا فرشتگان که رسوالن تو به ساکنان زمین
 اعمال ما ۀقدر نیکوکار و آن بزرگواران که نویسنده و نگهدارند  و آن سفیران گرانخوش

 ۀزمایند آ مرگ و یارانش و نکیر و منکر و رومان کهفرشتۀهستند و درود بفرست بر 
 ]٤٠ـ٣٦، ص٢[» . ساکنان گورهاست
ترین   در هستی صرفاً مختص امور بزرگ نیست بلکه در جزئیمالئکهنقش تدبیری 

افعال مانند باال و پایین بردن انسان در اثر تواضع و تکبر و اسقاط گناهان شیعیان نقش 
وایات به این رمجموع از بررسی ] ١٩٦، ص٥٦، ج٢٧؛ ١٢٢، ص٢، ج٢٦. [واسطه را دارند

 الهی همانند اسماء هللا در تحقق افعال الهی نقش واسطه دارند ۀآید که مالئک دست می
سازد، پس همانند اسماء   هستی از طریق آنان محقق میۀو خداوند افعال خود را در ادار

 . روند  نظام توحید افعالی به شمار میسوم و رکن جایگاه وساطت دارند
 

 لاسباب مباشر فع. ٤. ١. ٣
یابد دارای یک سبب ظاهری است که دخالت مستقیم  شک هر فعلی که در عالم تحقق می بی
این اسباب ظاهری . در تحقّق فعل دارد و بدون وجود آن، تصور تحقق فعل مشکل است) مباشر(

از آن رو که اسباب مباشر . شود فعل نامیده می» اسباب مباشر«که وقوع فعل منوط به آن است، 
و در ازای هر فعلی سبب یا اسبابی مجزا وجود دارد، مجموعۀ اسباب مباشر افعال به متعدد است 

روند و بحث پیرامون آن کلی است، لذا  عنوان رکن چهارم نظام توحید افعالی به شمار می
 . شود مطرح می] به شرح ذیل[هایی کلی در خصوص آن  نکته

 و خدا هستندرط وقوع فعل  ش، افعال الهیهای هطاس این اسباب همانند دیگر وـ١
در روایتی چنین .  اسباب مباشر تحقق یابدۀ که افعال عالم به وسیل استمقرر فرموده
 هایشان، سبب طریق از مگر بیاندازد جریان به را چیزها که دارد ابا خداوند«: آمده است

 بر وقوع هر فعلینیز  در قرآن ]١٨٣، ص١، ج٢٦[» .داد قرار سببی چیزی هر برای پس
وَ هُوَ الَّذي یُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ « :از طریق اسباب آن تأکید شده است

رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّْت سَحاباً ثِقاالً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٣٨

 در این آیه بر ]٥٧: االعراف[»  ١ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون تىمِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ کَذلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْ
 .  درختان تأکید شده استۀبه ثمر نشستن میودر  نزول باران  وسببیت بادها، ابر بارور

ممکن است برای تحقق یک فعل، یک سبب دخیل نباشد بلکه اسباب مباشر ـ ٢
در فلسفه به این . ها است متعددی وجود داشته باشد که تحقق فعل نیازمند یکایک آن

ممکن است این . گفته می شود» علت تامه«و به مجموعۀ آن اسباب، » علل ناقصه«اسباب، 
علل ناقصه مانند مثال آیۀ باال در طول یکدیگر قرار داشته باشند و ممکن است مانند نور 

 . دخورشید و تغدیه از آب و خاک و وجود دانه برای رشد گیاه، در عرض یکدیگر باشن
ای طولی   رابطۀ اسباب مباشر فعل با دیگر وسائط مانند مالئکه و اسماء هللا، رابطهـ٣

جهل نسبت به . است و این اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا موجب تزاحم اسباب شود
برای نمونه حدیث علت . این امور ممکن است باعث انکار نقش دیگر وسائط تحقّق فعل گردد

ای به نام رومان نسبت داده شده است یا علت وقوع زلزله که  یا که به فرشتهجز و مد آب در
به فرشتۀ موکّل آن نسبت داده شده، ممکن است مورد انکار کسانی قرار گیرد که اسباب 

های زیر زمینی برای آنان  مباشر این افعال یعنی نیروی جاذبۀ ماه و زمین یا آزاد شدن انرژی
مان باطلی است زیرا این اسباب و وسائط همگی در طول یکدیگر اما این گ. کشف شده است

پدیدۀ جزر و مد آب دریا به سبب مباشر گرانش ماه بر زمین و به واسطۀ . قرار دارند
ای به نام رومان و احتماالً با وساطت دو اسم قابض و باسط خدا و پدیدۀ زلزله به سبب  فرشته

عروق «که در روایت از آن به ـ ها   طریق گسلزمینی از های زیر مباشر خارج شدن انرژی
ی که بر ما »اسماء هللا« و به واسطۀ فرشتۀ موکل بر آن و به وساطت  ـتعبیر شده» االرض

پس مجموعۀ اسباب مباشر افعال عالم، رکن چهارم نظام . گردد پوشیده است، محقق می
الئکۀ مدبّر، جایگاه وساطت را رود و این رکن مانند اسماء هللا و م توحید افعالی به شمار می
 .در تحقق افعال الهی دارند

 
 بیت علیهم السالم اهل. ٥. ١. ٣

 نقشی ویژه در تدبیر عالم در نظر )ع(بیت اهلها، برای  مطابق برخی روایات و نیز زیارت

                                                                                                                                            
ـای سـنگین        رحمتش می ) باران(او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش           ـ  ١ ـا ابره ـار را     فرسـتد ت بـر  (ب

ـازل   ) بخش  حیات(ها، آب      آن سیلۀوفرستیم و به     های مرده می    ها را به سوی زمین      ما آن ) سپس(کشند،  ) دوش را ن
) های مـرده را زنـده کـردیم،         که زمین (اینگونه  . آوریم بیرون می ) از خاك تیره  (ای   کنیم و با آن، از هر گونه میوه        می

 .متذکّر شوید) با توجه به این مثال(کنیم، شاید  زنده می) نیز در قیامت(مردگان را 



  ١٣٩  نظام توحید افعالی در آیات و روایات

  یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ«:  کبیره چنین آمده استجامعۀدر زیارت   از جمله.گرفته شده است
، ١٧[ ١» یَکْشِفُ الضُّر وَ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ  بِإِذْنِهِ إِالّ رْضِ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى األَ یُمْسِکُ بِکُمْ
، ٤، ج٢٦[ نیز چنین مضامینی آمده است )ع(در زیارت مطلقۀ امام حسین] ٦١٥، ص٢ج

  بِنَا أَثْمَرَتِ«: فرماید  می)ع(و نیز در حدیثی که کلینی آن را نقل کرده است امام] ٥٧٦ص
 ٢»األَشْجَارُ وَ أَیْنَعَتِ الثِّمَارُ وَ جَرَتِ األَنْهَارُ وَ بِنَا یَنْزِلُ غَیْثُ السَّمَاءِ وَ یَنْبُتُ عُشْبُ األَرْضِ

 ]١٤٤، ص١همان، ج[
نزول باران، فرونیامدن آسمان بر زمین، های فوق سببیت آن بزرگواران در  از عبارت

 درختان، پایدار ۀبرطرف شدن هم و غمّ، روییدن درخت از زمین، به ثمر نشستن میو
ها فهمیده  ها، نزول رحمت الهی، روییدن گیاه زمین، جریان آب در رودخانه ماندن کوه

این چنین که اکنون باید بررسی کرد که منظور از سببیت آنان در صدور افعالی . شود می
الذکر،  ندگان معاصر با توجه به متون فوقیکی از نویس. داللت بر تدبیر هستی دارد چیست

منظور او از فاعلیت .  در تدبیر هستی، نقش فاعلی فراگیر قائل شده است)ع(بیت اهلبرای 
ز  این است که آنان در تدبیر تمامی امور عالم نقش فاعلی دارند و خدا ا)ع(بیت اهلفراگیر 

این جمله از زیارت بر نقش سببی و «: نویسد وی می. پردازد طریق ایشان به تدبیر هستی می
اکنون اگر اسباب و عوامل فراطبیعی . کند  امام در جهان طبیعت داللت میۀفاعلی گسترد

ها نیز تأثیر   در مورد آن)ع(بیت اهلدیگری نیز در برپایی نظام طبیعت مؤثر باشند، وجود 
بیت پیامبر کل عالم آفرینش را فرا  لی دارد و در نتیجه تأثیر سببی و فاعلی اهلسببی و فاع
او بعد از بررسی متونی دیگر در مورد سببیت اهل بیت در امور ] ٢١، ص٨[» . گرفته است

آنان اگرچه بالذات واجد هیچ قدرت و کمالی نیستند و «: گیرد هستی چنین نتیجه می
ترین   با این وجود، با اذن و مشیت تکوینی خدا، گستردهستند هآفریده و عبد خداوند متعال
  ]٢٤همان، ص[» .نقش را در تدبیر جهان دارند

کند همانند نقشی است که برای اسماء الهی در  تبیینی که وی از نقش امام ارائه می
اما این تبیین نادرست است و با بررسی ادبی این . شدصدور فعل در بخش قبلی ثابت 

نسبت ) ع(بیت شود که نقش اهل گر مشخص میدر نظر گرفتن متون روایی دیمتون و 
 هستی، غایی است و در نظر گرفتن نقش فاعلی فراگیر ۀصدور افعال الهی در اداربه 

                                                                                                                                            
دارد که بر روی زمین نیافتد  کند و به خاطر شما آسمان را نگه می      به خاطر شما خدا باران را نازل می       ـ  ١

 .کند مگر به اذنش و به خاطر شما غم ها را زایل و ضررها را برطرف می
نـشینند و رودهـا جریـان دارنـد و بـه             ها به ثمر می    دهند و میوه   به خاطر ماست که درختان میوه می      ـ  ٢

 .روید  گیاه زمین میریزد و خاطر ماست که باران آسمان فرو می



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٤٠

 های ریهای مذکور ضم در تمام عبارت. برای آنان بر خالف مسلمات قرآنی و روایی است
  بِنَا أَثْمَرَتِ«یا »  یُنَزِّلُ الْغَیْثَ بِکُمْ«ست، مانند به حرف باء متصل شده ا) ع(بیت دالّ بر اهل

حرف باء در .  و این معانی با درنظر گرفتن معنای حرف باء استنباط شده است»شْجَارُاألَ
 باء فقط در معنای فاعلی به کار  ایناست اماها بدون شک، باء سببیت  ین عبارتا

أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً « آیۀدر  سببیت ءونه بابرای نم.  معنای غایی نیز داردورود  نمی
 :البقرة[ »١فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 أَحِبَّاؤُهُ قُلْ  نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصارى« آیۀ  درو  در معنای فاعلی]٢٢
 . در معنای غایی آمده است٢]١٨ :المائده[ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ

) ع(بیت ها، به معنای غایی است نه فاعلی و نقش اهل اکنون باید گفت باء سببیت در این دعا
دهد نه به  در صدور افعال خدا، غایی است، بدین معنا که خدا به خاطر شما این امور را انجام می

 :ادلۀ ترجیح سببیت غایی بر سببیت فاعلی به شرح ذیل است. وسیلۀ شما
ماند و اگر امام   که زمین بدون امام نمیاحادیث متعددی با این محتوا وجود داردـ ١

این احادیث به روشنی داللت دارد که وجود . برد در زمین نباشد زمین اهلش را فرو می
ها از فیوضات  مندی انسان  است و شرافت امام باعث بهرهامام موجب توجه به اهل زمین

توان در این احادیث نقشی فاعلی برای امام در نظر گرفت که با  نمی. الهی شده است
 از این احادیث ای هنمون. تدبیرش مردم زمین را از خطر فرو رفتن در زمین نجات دهد

آیا زمین بدون حجت عرض کردم ) ع(گوید که به امام رضا راوی می«: چنین است
، ١، ج١٨[» “برد اگر این چنین شود زمین اهلش را در خود فرو می” :ماند؟ فرمود می
  حدیث دیگری با همین مضمون در کافی وجود دارد که داللت بیشتری بر]٤٨٨ص
من و دوازده نفر از فرزندانم و : فرمود) ص(رسول خدا «: بیت غایی آن بزرگواران داردسب

های آن هستیم، به خاطر  ها و کوه ون های زمین هستیم، یعنی میختو ای علی، ست
 و هنگامی که دوازده نفر  استماست که خدا زمین را از اینکه اهلش را ببلعد نگه داشته

 » برد و نگاهی به آنان نخواهد شداز فرزندانم دنیا را ترک کنند، زمین اهلش را فرو می
 کامالً مؤید این معناست که خدا خواهد شدهنگاهی به آنان ن عبارت ]٥٣٤، ص١، ج٢٦[

                                                                                                                                            
بنابراین، برای خدا . باشد شما  تا روزیها را پرورش داد  آن، میوهوسیلۀ فرو فرستاد و به از آسمان آبیـ ١

 .دانید همتایانی قرار ندهید، در حالی که می
 شما را به سبب گناهانتـان       پس چرا : بگو. ما فرزندان خدا و محبوبان او هستیم      :  گفتند یهود و نصاری  ـ  ٢

 .کند عذاب می
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 کند و به برکت وجود آنان در میانشان هستند نظر می) ع(بیت به خالئق تا زمانی که اهل
 .شوند مند می است که مردم از فیوضات الهی بهره

 و احادیث برای ها یک از دانشمندان و محدثان گذشته در تفسیر این زیارت هیچ ـ٢
ها  اعلی در ادارۀ هستی قائل نشدند و تفسیر آنان از این عبارتنقشی ف) ع(یتب اهل

مجلسی اول در شرح فارسی زیارت جامعه . است) ع(بیت مطابق با سببیت غایی اهل
فرستد و به برکت شما  به برکت شما حق سبحانه و تعالى باران از آسمان می«: نویسد می

رود  از دنیا می) ع( لذا چون معصوم.ها را که در جاهای خود باشند دارد آسمان نگاه می
گرداند و  های خالیق را زایل می ها در هم پیچیده خواهد شد و به برکت شما غم آسمان

هر خیری «: نویسد  میروضة المتقینوی در ] ٧٣٧، ص٨، ج٣٠[» فرماید  بالها را دفع می
هستند و به است زیرا ایشان علت غائی آفرینش ) ع(بیت رسد، به سبب اهل که به کسی می

ت زیرا آنان مقصود کند چنانکه در روایات آمده اس خاطر ایشان خدا باران را نازل می
» بنا اثمرت األشجار«فیض کاشانی در شرح عبارت ] ٤٩٢، ص٥، ج٢٩[» .بالذات هستند

دهد  اینکه در روایت آمده است که به خاطر آنان درخت میوه می«: نویسد حدیث کافی می
، ١، ج٢٤[» .ر است که آنان مقصود بالذات آفرینش و خلقت خدایندو کذا، بدین خاط

مجلسی پسر نیز در شرح این حدیث تصریح دارد که علت این امر آن است که ] ٤٢١ص
پس اعتقاد علماء شیعه نسبت به سببیت ] ١١٧، ص٢، ج٢٨[ .اند آنان غایت خلقت

وجود آنان است که نظام اند و به برکت  این است که آنان سبب غایی خلقت) ع(بیت اهل
  .شوند مند می هستی برپاست و مخلوقات به برکت وجود آنان از فیوضات الهی بهره

واقع شده ) ع(در تدبیر هستی، مورد انکار ائمه) ع(بیت  عقیدۀ نقش فاعلی فراگیر اهلـ٣
 در) ع(امام رضا. اند است و آنان در احادیث متعددی انتساب ربوبیت به خود را نفی کرده

گویند که ما در حق  خداوندا، من از کسانی که در حق ما چیزهایی می«: فرماید دعایی می
خداوندا، خلق و رزق فقط از آن توست و فقط تو را . جویم داریم برائت می خود روا نمی

خداوندا، تو خالق ما و خالق پدران اول و آخر ما . جوییم پرستیم و فقط از تو استعانت می می
» .ر از تو صالحیت الوهیت را نداردندا، ربوبیت فقط شایستۀ توست و کسی غیخداو. هستی

البته انکار نقش فاعلی فراگیر امام در تدبیر هستی به معنای نفی ] ٣٤٣، ص٢٥، ج٢٧[
العادۀ آن بزرگواران نیست زیرا بر اساس مبانی قرآن  ها و کارهای خارق مقامات الهی و کرامت

ای هستند  العاده یگر اولیاء خدا باذن هللا قادر به انجام کارهای خارقو د) ع(بیت و روایات، اهل
نسبت به صدور افعال الهی نقش ) ع(بیت اهل پس. ها از انجام آن عاجزند که دیگر انسان
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با این تفسیر آنان نیز . رسد  فیضی به عالم امکان میغایی دارند و به سبب آنان است که هر
 .روند  به شمار میرکن دیگر نظام توحید افعالی

 
  هدف نظام توحید افعالی ـ٢ـ٣

در تعریف نظام بیان شد که هر نظامی دارای یک هدف کلی است که ارکان آن نظام با 
برای نمونه ادارۀ کشور، سامان دادن به . کنند انجام وظایف خویش آن هدف را دنبال می

سیاسی، اقتصادی و قضایی های   و کار و ایجاد عدالت به ترتیب اهداف نظام شرایط کسب
شود که هدف  حال این سوال مطرح می. شوند ها دنبال می هستند که توسط ارکان آن

کلی نظام توحید افعالی که ارکان آن مشخص شد چیست؟ در ابتدا باید گفت که هدف 
یابد زیرا افعال تدبیری  نظام توحید افعالی از رهگذر تبیین هدف از خلقت عالم معنا می

پس وقتی غایت هستی و هدف از خلقت عالم تبیین . تابع غایت هستی استعالم، 
در برخی آیات . شود یابد نیز روشن می گردد، هدف افعالی که در عالم خلقت تحقق می

 ٥٠از جمله در آیۀ . قرآن کریم برای تمامی مخلوقات یک هدف کلی ترسیم شده است
 پروردگار ما همان: گفت«: شود  میخدا چنین معرفی ) ع(سورۀ طه از زبان حضرت موسی

در »   .، آنچه الزمۀ آفرینش او بود داد و سپس هدایت کردی است که به هر موجودکسی
همان خدایی که آفرید و منظم ساخت و همان «: فرماید  سورۀ اعلی نیز می٣ و ٢آیۀ 

 .» گیری نمود و هدایت کرد کس که اندازه
برای هر ـ ٢ ؛ خدا خالق هر چیزی استـ١ :در این آیات چند نکته وجود دارد

 خدا هر موجودی را پس از خلقت به ـ٣ ؛موجودی جایگاهی در نظر گرفته شده است
پس هدف از ایجاد خلقت، هدایت هر ـ ٤ ؛کند سوی آن جایگاه کمالی هدایت می

یابیم که  از دیگر سو بر اساس آیات قرآن در می. موجودی به جایگاه کمالی خویش است
برجستگی خاصی میان مخلوقات دارد به نحوی که همه چیز در عالم برای انسان انسان 

توان چنین  اکنون می] ٣٣ : ابراهیم،١٣ : جاثیه،٢٠ : لقمان،٢٩ :بقره. [خلق شده است
 الهی است، همان عامۀنتیجه گرفت که کمال هر موجودی که مشمول هدایت 

 . الم، هدایت انسان به کمال است در نتیجه غایت خلقت ع.رسانی به انسان است بهره
ای  ترین آیه  کمال انسان چیست؟ روشن،اکنون باید دید که از منظر آیات و روایات
وَ ما خَلَقْتُ « : سورۀ ذاریات است٥٦  آیۀکه غایت خلقت انسان را توضیح داده است
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 اتفاق نظر دارند که الم در  اکثر مفسران شیعه بر این امر.١»الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ
؛ ٣٨٦، ص١٨، ج١٩ ؛١١٥، ص١٨، ج٩ ؛٢٢٦، ٩، ج٥. [ الم غرض است»لِیَعْبُدُونِ«عبارت 

پس مفاد آیه این است که هدف و غرض از خلقت ] ٣٩٨، ص٩، ج٢٢ ؛٢٤٣، ص٩، ج٢٠
، ١، ج١٦[نیز بر همین معنا تأکید دارند ) ع(بیت روایات اهل. انسان عبودیت است

داللت دارند که هدف از خلقت انسان معرفت الهی   نیز بر اینها  از روایت برخی]١٣ص
حسین بن علی بر یارانش وارد «: روایت شده است که فرمود) ع(از جمله از امام صادق. است

» “.ای مردم خدای متعال بندگان را خلق نکرد مگر برای آنکه او را بشناسند”: شد و فرمود
» لیعرفون«در این آیه را » لیعبدون«لیل برخی از دانشمندان به همین د]. ٩، ص١همان، ج[

که در این صورت غایت خلقت انسان، ] ٤٠٢، ص٥، ج٣٢؛ ١٨٢، ص١، ج١٣[اند  معنا کرده
این تفسیر بر این مبناست که میان عبادت و معرفت رابطۀ سببی و . معرفت الهی است

. ز باب اطالق سبب بر مسبّب استمسبّبی برقرار است و اطالق لیعبدون به جای لیعرفون ا
غرض از خلقت انسان، عبادت و نتایج حاصل از آن «: نویسد عالمه طباطبایی در این مورد می

حال اگر برای عبادت غرضی مانند معرفت و خلوص برای خدا . مانند رحمت و غفران است
وسط که از عبادت حاصل می شود وجود داشته باشد، آن، غرض اقصی و عبادت غرض مت

اگر بخواهیم یک واژه برای هدف از خلقت انسان بیان کنیم که ] ٣٨٦، ص١٨، ج١٩[» .است
 .جامع میان عبادت و معرفت باشد، مقام عبودیت است

انسان رسیدن او به کمال  هدف از خلقت ـ١ : آنچه ذکر شد بدین شرح استخالصۀ
نسان در راستای  ا غرض از خلقت غیر انسان، نفع رسانی بهـ٢.  است)مقام عبودیت(

اساس دو بند فوق الذکر هدف خلقت عالم، رسیدن انسان ـ بر٣.  استرسیدن او به کمال
به مقام عبودیت است زیرا وقتی بر اساس آیات و روایات، دیگر موجودات طفیلی وجود 

 و انسان محور عالم هستی، هدف خلقت انسان به کل هستی تسری پیدا  باشندانسان
 هدف نظام توحید افعالی، هدایت انسان به مقام عبودیت است آنکهه نتیجـ ٤. کند می

 غایت افعال ،زیرا هنگامی که غایت خلقت عالم رسیدن انسان به مقام عبودیت است
 چیزی جز محقق ،یابد و تحقق افعال الهی تدبیری عالم نیز در همین راستا معنا می

 . کردن هدف هستی نخواهد بود
 

                                                                                                                                            
 .  من جنّ و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنندـ١
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 گیری  نتیجهـ٤
توان بدون نظام آن در نظر گرفت، زیرا صدور فعل از جانب خدا  وحید افعالی را نمیتـ ١

ها فقط  اگرچه انسان. آیند گیرد که ارکان آن نظام به حساب می هایی صورت می با واسطه
دانند اما این نظام دارای ارکان دیگری  های تحقق فعل الهی می اسباب مباشر فعل را واسطه

های فعل خدا به شمار  های غیب واسطه و مالئکۀ مدبر است که در پس پردهمانند اسماء هللا 
 . اند روند و همگی با هدف رساندن انسان به مقام عبودیت واسطه در تحقق افعال الهی می

معنا خواهد بود، از این رو   با ترسیم نظام توحید افعالی، صدفه و شانس در عالم بیـ٢
 هستی را مشاهده کند و ۀربوبی مدبّر و اداره کنندت دسانسان مؤمن باید در هر فعلی 

  .ای بیابد  هدایتی خویش را از هر واقعهۀحوادث هستی را خالی از حکمت نبیند و بهر
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