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 پیام پژوهش

های علـوم انسـانی و  ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در رشـته نیاز گستردۀ دانشگاه
گویی بـه ایـن نیازهـا  ی و پژوهشی که خود را موظف به پاسـخمحدود بودن امکانات مراکز علم

ها و مراکـز پژوهشـی در مسـیر  کند امکانات موجود با همکـاری دانشـگاه دانند، ایجاب می می
اهداف مشـترک بـه خـدمت گرفتـه شـود و افـزون بـر ارتقـای کیفـی و کمـی منـابع درسـی، از 

 کاری جلوگیری به عمل آید. دوباره

وهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی به همین منظور پژ
مین اثر مشترِک خـود ششتحقیق و توسعۀ علوم انسانی، هشتادو ها (سمت)؛ پژوهشکده  دانشگاه

بـه جامعـۀ  »تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیـدگاه مفسـران فـریقین بررسی«را با انتشار کتاِب 
 کنند. علمی کشور عرضه می

برای دانشـجویان مقـاطع تکمیلـی دانشـگاهی در ی درسی و کمک درس اثر به عنوان منبع این
های تفسیر تطبیقی، کالم امامیه، علـوم قـرآن و حـدیث، مدرسـی معـارف قـرآن و حـدیث و  رشته
هـای علمیـه خـواهران و  های تفسیر تطبیقی و تفسیر موضوعی در مقطـع سـطح چهـار حوزه رشته

است که افزون بـر  امیدآیات اعتقادی (توحید و شرک) تدوین شده است.  برادران برای درس تفسیر
 مند شوند. مندان نیز از آن بهره مخاطبان خاص، دیگر عالقه

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
آثار مـورد نیـاز جامعـۀ اصالحی خود، ما را در جهت ارتقای کیفی کتاب حاضر و تدوین دیگر 

 .دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران یاری دهندحوزوی و 
 

 »سمت«سازمان     پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 پنج





 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار

مند از  نظام ی، کشف، تبیین (توصیف) و ارزیابیتفسیر تطبیق :یتفسیر تطبیق یشناس اصطالح
باچه کتاب اول که یاست؛ در د یا سهیقاصورت م ن) بهیقی(فر یو سن یعیمفسران ش یها دگاهید

ر قرآن به دو نوع یان شد که تفسیاختصاص داشت، ب» نیقیر فریتفس یمبان یقیتطب یبررس«به 
ن یقیشود و آنچه تاکنون مورد اهتمام مفسران فر می میتقس یر موضوعیو تفس یبیر ترتیتفس یکل

 خاص خود را دارند. یها یبند میز تقسیر است که هرکدام نین دو نوع تفسیبوده، هم

صورت مستقل) کمتر به آن توجه شده،  ر قرآن (بهیکه تاکنون در حوزه تفس یا وهیش
ر یسنت درباره تفس عه و اهلیش یها دگاهید یا سهیمقا یوه به بررسین شیاست. ا یقیتطب ریتفس

 رد.ی، صورت پذیبیا ترتی یصورت موضوع تواند به می پردازد و می ات قرآنیآ
ش به یوب ا بالمأثور) کمی ییر روایق (در برابر تفاسیهردو فر یر اجتهادیدر تفاسهرچند 

 یابوالفتوح راز روض الجنانر یگر اشاره شده است (مانند تفسیکدی یها دگاهیو نقد د یبررس
عالمه  زانیالمر یا تفسیسنت و  و اهل یعیر کهن شیاز تفاس یفخرراز بیح الغیمفاتر یو تفس

 یآلوس یروح المعانر یو تفس یعیر متأخر شیاز تفاس یالله جواد تیآ میتسنر یو تفس ییطباطبا
مستقل و همه جانبه با  یکن بررسیسنت)، ل ر متأخر اهلیدرضا از تفاسیمحمد رش المنارو 

ژه یو ر ـ بهین نوع تفسیضرورت ا ١ن ندارد.یقین فریدراز در ب یا نهیشیمباحث، پ یم منطقیتنظ
 یابیهمانند دهکده شده است ـ در درک و ارز یل ارتباط جمعیوسادر جهان امروز که با 

 یدرخشان درپ ین نهفته است که آثاریقیفر یها دگاهیات از دیم آیو مفاه یدرست از مبان
                                                 

 ی... نوشـته دکتـر علـبین الشیعة و السنة دراسة مقارنة في التفسیر و اصولهتوان به کتاب  باره می . ازجمله دراین١
یک سویه در امان  یها ی، تاریخ و منابع تفسیر فریقین پرداخته و از داوریاحمد سالوس اشاره کرد که به مبان

از همــین منــابع در  یپوشــ کهــن شــیعه و چشم یه منــابع تفســیر روایــدربــار  یو ینمانــده اســت. ماننــد داور
 درباره دیدگاه شیعه پیرامون آیه تطهیر و... . یسنت؛ داور اهل



 

 خواهد داشت ازجمله: 
 ؛یریتفس یها دگاهیر و دیتفس ین در مبانیقیالف) کشف نقاط قوت و ضعف فر

 ؛یریم تفسیر و مفاهیتفس ین در مبانیقیرب) شناخت نقاط اشتراک و افتراق ف

و نقد هرکدام در  یو بررس ییبنا یها با تفاوت ییمبنا یها ق از اختالفیدق یج) مرزبند

 خود؛ یجا

ها را به خود اختصاص  از اختالف یادین (که حجم زیقیفر یلفظ یها د) کشف اختالف

 ره بحث؛یداده) و اخراج آنها از دا

 ق؛یرفته شده نزد هرکدام از دو فریق براساس مدارک و اصول پذ) محک زدن نقاط افترا ه

 از آن؛ یدگاه درست و دفاع معقول و منطقین دیا تدویو) کشف و 

گاهانه و  یها یاز داور یاریز) برمال ساختن بس  متعصبانه؛ یها ا اتهامیناآ

 ها. ها و فرو نشاندن اتهام رفت از اختالف برون یح) ارائه راهکارها برا

ن خواهد یقیدگاه فریات قرآن از دیآ» میمفاه«ر و یتفس» یمبان«در دو حوزه  یقیر تطبیتفس

ر قرآن در دو بخش ین درباره تفسیقیفر یها فرض شیر، اصول و پیتفس یبود. در حوزه مبان

 یقیر تطبیقرار گرفتند که در کتاب اول از تفس یمختص مورد بررس یمشترک و مبان یمبان

نش ین گزیاند، ا نش شدهیاز قرآن گز ی، موضوعاتیریم تفسیوزه مفاهد. در حیمالحظه کرد

عه و یش یریتفس یها دگاهیاز آنها در تفاوت د یازهاست که بخشیها و ن تیبراساس اولو

ن حوزه یاست. روند کار در ا یان وهابیعه با سلفیش یها دگاهیدر تفاوت د یسنت و بخش اهل

 ن شکل است:یبد

گاهیک) درآمد، مشتمل بر پی  موضوع مدنظر؛ یفشرده و الزم در بررس یش آ

 از مصادر مهم و منابع معتبر آنان؛ یمنطق یبند ن با دستهیقیفر یریتفس یها دگاهیدو) ارائه د

 ات مذکور؛یر آین درباره تفسیقیسه) کشف نقاط مشترک فر

ل آن یا تکمیست دگاه درینش دیل آنها و گزیو نقد دال ین با بررسیقیفر یها دگاید یابیچهار) ارز

 ؛دیدگاه جدیا ارائه دیو 

 ؛پنج) خالصه فصل

 .شش) بحث و پژوهش
د یآموزه توح یقیتطب یبررس«است که به  یقیر تطبین کتاب از مجموعه تفسین کتاب پنجمیا
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1پرداخته است.» نیقیدگاه مفسران فریو شرک از د
  

 

 

                                                 
؛ تفسـیر از دیـدگاه فـریقین یمبان یتطبیق یبررس ،این مجموعه به ترتیب عبارتند از: کتاب اول یها . نام کتاب١

ر یتفسـ یقیتطب یبررس ،کتاب سوم ؛نیقیدگاه فر یت در د یب اهل تیات وال یتفسیر آ یتطبیق یبررس ،کتاب دوم
ــآ ــدو ی ــ تیت و شخصیات مه ــد یشناس ــام مه ــدر د  یام ــر ی ــارمنیقیدگاه ف ــاب چه ــ ،؛ کت ــیتطب یبررس  یق

ه شـفاعت، یـنظر  یقیتطب یبررس ،و کتاب ششم نیقیدگاه مفسران فر یامام و مقام امامت از د  یشناس اصطالح
سـالمة القـرآن مـن ن مجموعـه بانضـمام کتـاب یـا یاسـت. بـزود نیقیران فر دگاه مفسیتوسل و استغاثه از د 

بـه زبـان  المقارنـة ةیـموسوعة الدراسات القرانبا عنوان  (اعجاز) قرآن یریل همانندناپذیتحلو کتاب  فیالتحر 
 شاءالله ان. منتشر خواهد شد یعرب

ز خـود، در یو اعتراف به بضاعت نـاچن کار یا یگر آنکه نگارنده با اذعان به حجم گسترده و دشوارینکتۀ د 
ا اختالف نظر ین نقاط اشتراک فراوان و یقیر فر یرا که در تفاس ینظر دارد با لطف خداوند، موضوعات قرآن

 قرار دهد. ین شکل مورد مطالعه و بررسیدارند، به هم یجد
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 فصل اول
 

 د و ضرورت پژوهشیتوح ۀدر آموز  یدرنگ

 دیتوح ۀدر آموز یگفتار اول: درنگ

یم وحید در نظام تعالیگاه توحیجا

و ی و تشریعی دیدن خداوند، اصل االصول حقایق تکوینیگانه  ودانستن ی یکتا معنا د بهیتوح
توحید است و  ی،است. روح تعالیم وحی و نیل به کامیابی دینداری اعتقادات برای اصل بنیاد

را به ی توان آیات وح یین حقیقت میابد. با توجه به هم یگیرد و انسجام میاز آن معنا م
شناخت. ازجمله » توحید«کرد و معارف کتاب خدا را بر پایه ی بند گوناگون دسته أشکال

بیان  Eمرضیه ینامیم که در خطبه مشهور زهرا یم» ینظام صنف«را، ی بند از این دستهی نوع
نالُ حججُ اهللاِ«فرمایند:  یشده است. حضرت م به تُ ة، و كتاب اهللا الناطق... رة، و عزائمه املفرسَّ  املنوَّ

ه املَوهوبة، و  صُ خَ وبة، و رُ ه [او فصائله] املندُ رة، و بيناتُه اجلالية، و براهينُه الكافية، و فضائلُ حمارمه املحذَّ
ه املَكتُوبَة  1.»...رشائعُ

خداوند، اوامر و ی ها در این تعابیر هر گروه از اصناف آیات بر پایه توحید به حجت
، یتعال حقی ها ها و آیین ها، بّینات، براهین، آداب، رخصت و حرامی ورها، نواهدست

 اند.  تقسیم شده
                                                 

نیز به  البالغه نهجل . در خطبه او 258، ص1، جاالحتجاج ی،؛ طبرس28، صالنساءابی طیفور، بالغات  . ابن
بيناً حالله و حرامه و فرائضه و«فرماید:  می بندی آیات اشاره شده است. امام نوعی به تقسیم كتابَ ربِّكم فيكم مُ

ت ه و مُ كمَ ه و حمُ دودَ ه و حمَ لَ رسَ هُ و أمثالَه و مُ َ ربَ ه و عِ ه و عامَّ ه و خاصَّ زائمَ ه و عَ صَ خَ ه و رُ ه و منسوخَ خَ اًشاهبَ فضائلَه و ناسِ فرسِّ ه. مُ
ه بَيناً غوامضَ لَه و مُ اش، ناسخ  ؛ کتاب پروردگارتان در دسترس شماست، حالل و حرام آن، واجب و مستحبجممَ

و عامش، پند و َمَثل اش، رخصت و عزیمت و منسوخ هایش، مطلق و مقیدش و محکم و  اش، خاص
 ».ه استمتشابهش آشکار و هویداست. مجمل آن تفسیر شده و دشوارش تبیین گشت
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توان به  یرا می آیات است؛ در این نظام، همه تعالیم وح» یبند نظام گروه«دیگر ی نوع
 گروه عمده تقسیم کرد: دو

ند آیات آخر مان یتعال حقی آیات درباره شناخت خداوند با بیان صفات و اسماالف) 
 حشر، آیا سوره توحید و... سوره

با نظام آفرینش؛ اعم از نظام تکوین  یتعال حقشناخت خداوند با بیان مناسبات ی آیات برا ب)
درک و باور ی برای بنابراین، همه تعالیم وح ؛و تشریع، غیب و شهود؛ گذشته و حال و آینده و غیره

معارف قرآن  توان چنین گفت: نظام یحقیقت م توضیح اینی است. برای و عملی نظر» توحید«
ال اله اال «یا همان کلمه طیبه » توحید«شکل است که در رأس آن ی ، هرمیآسمانی عنوان وح به

گیرند. پس نظام  می قرار دارد، اضالع این هرم هرکدام به نوبه خود از رأس هرم معنا و مبنا» الله
بیان صریح اسما و «از آیات ی از آیات با برخی خشکل برخوردار است. بری از انسجام هرمی وح

)، سوره توحید و آیات آخر 55 (بقره، یدهند مانند آیةالکرس می رأس هرم را شرح» صفات خداوند
در این زمینه را در پنج ضلع بدین ی ) شاید بتوان اضالع هرم تعالیم وح22ـ24سوره حشر (آیات 

 شرح تقسیم کرد:
) و ابعاد و مراتب ...وی شناس ، فرشتهیشناس روها (مانند انسانبا تمام قلم» یشناس یهست«

 آن و اعم از اینکه باید به آنها باور داشت (مانند اعتقاد به فرشتگان) و یا باید آنها را شناخت؛
با تمام مراحل و » یشناس فرجام«شامل همه حوادث تلخ و شیرین؛ » سرگذشت گذشتگان«

 ابعاد آن و باور به معاد؛
ی راه و راهنمای اعم از هرچه برا» و اوصاف راهیان و گمراهانی و راهنماشناسی شناس راه«

) و راهیان یآسمانی ها و کتاب ءانسان شرط شده و یا باید به آن باور داشت (مانند باور به انبیا
 عنوان موانع راه دخالت دارد و گمراهان از آن برخوردارند؛ اند یا به حق به آن متصف

لق» یعملی ها برنامه«
ُ

ی و اجتماعی ، فردی، عبادیها و احکام حقوق که شامل همه خ
 است.

ها و پندارها و  آنچه مقصد و مقصود در تمام این قلمروهاست، پیراستن انسان از پیرایه
معرفت و سپس باور به است که از رهگذر » حقیقت توحید: «یبه رأس هرم یعنی رساندن و
ی و تشریعی تکوینی ها او در همه عرصهی کیمانه و دائمو درک حضور ح یتعال حقوحدانیت 

 آید. می ، است) پدیدیمالک مدبر هستی یکتایی یعنی (که همان توحید ربوب
تبیین این حقایق است: عالم وجود ی برا» یشناس یهست«در قلمرو ی تعالیم وح ،نمونهی برا

در مقام حدوث،  است. عالم یتعال حقسراسر تجسم اراده اوست و نظام آفرینش آیت 
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نیست و سررشته و ی نبوده و در مقام بقا، رها نشده است؛ خداوند جدا و دور افتاده از هست عبث
تنها آفریننده و ایجادکننده تمام موجودات است بلکه  نه یتعال حقبه دست اوست. ی اختیار هست

ه لحظه وجود عالم در لحظی برپا دارنده و تدبیرکننده آنهاست؛ به دیگر سخن، تمام اجزا
ـ که فاعلیتش وابسته به ی خویش وامدار و وابسته به خداوندند. تنها فاعل مستقل در هست

از فاعلیت اوست که ی ا است و فعالیت سایر موجودات جلوهی تعال یدیگر نیست ـ باری موجود
 شود. یاش محقق نم بدون اذن و اراده

یابیم، تاریخ  می ها را ین آموزهدر قرآن نیز شبیه به هم» سرگذشت گذشتگان«در ُبعد 
و حکیمانه خداوند در نظام ی و حضور دائم یتعال حقی ها گذشتگان عرصه تحقق سنت

آیندگان درس عبرت باشد و در آینه تاریخ، تجسم اراده ی هاست تا برا انسانی و فردی اجتماع
یر ابعاد نیز همانند این ها، ببینند. در سا را در کیفرها و پاداشی را بنگرند و تدبیر و یتعال حق

در تعالیم ی و گرایشی بینشی ها پذیر است. و حاصل آنها این است: تمام برنامه تحلیل امکان
ی ها و بالنده شدن این باورهاست تا انسان به توحید نظر ، تعمیق معرفتیپندارزدایی برای وح

گردن نهد و از این صراط ی آن به توحید عبادی بار یابد و درپی ـ و عملی ویژه توحید ربوب به ـ
 نایل آید. یتعال حقمستقیم به قرب 

روست که انساِن موحِد ناب که ظرف وجودش رویش گاه کلمه طیبه است در قرآن به  از همین
» ال اله اال الله«ها، جلوه کلمه طیبه  تشبیه شده که سراسر وجودش از ریشه و ساقه و میوهی درخت

زند و فضایل  می تنه آن جوانهی حق بر روی برجاست، باورها است. ریشه این درخت ثابت و پا
 صورت میوه هر دم از آن سر گردد و به می ها منشعب و اعمال شایسته از آن جوانهی اخالق

 فرماید:  می باره زند. قرآن دراین می
ل زده است؟ سخن پاکیزه [= کلمه توحید و ى ا آیا ندیده

َ
که خدا چگونه َمث

معبود] چون درخت پاکیزه [وصف کرده]  ییقت به یکتاحقیى شهادت از رو
است که ریشه آن [در زمین] استوار و شاخه آن در آسمان است؛ میوه خود را هر 

لى دهد و خدا برا می دم به فرمان پروردگارش
َ
زند، شاید به یاد  می ها مردم َمث

 )24-25آرند و پند گیرند. (ابراهیم، 
ی جا شناسد، به می آنی توحید را درخت طیب با تمام اجزاقرآن کریم در این تمثیل، کلمه 

از درخت مانند ریشه یا ساقه و یا... حمل کند و این داللت بر ی آنکه کلمه طیبه را بر جزئ
 کند. می نظام دین دارد که در انسان موحد جلوهی توحید در تمام اجزای جایگاه اصل
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ها، تکالیف و  ها، عقاید و گرایش ختو شنای بین بنابراین، معارف قرآن در عرصه جهان
توان نظام  می کهی ا گونه اند به قابل تبیین» توحید«شکل و در مدار ی هرمی ها، جملگ منش

ویژه توحید  به» توحید«ترسیم کرد که در رأس آن ی چند وجهی صورت هرم را بهی معارف وح
دهد و به نوبه خود  می را نشاناز ابعاد گرایش، بینش و منش ی قرار دارد و هر وجه آن یکی ربوب

 سازد. می (و موانع و رفع آن) را به َسمت رأس هرم نمایانی و توحیدگرایی شناس راه توحید
نیز بنابه همین رسم قابل درک است. در محور صعود و سعادت ی اصناف مردم در آیات وح

مانند: مسلم، مؤمن، اند:  شدهی بنابه درجه قرب و میزان توجه آنان نسبت به رأس هرم نامگذار
قانت، شهید، صالح و... در محور سقوط و شقاوت نیز براساس درجه ُبعد و نوع رویکرد آنان 

 گردند. مانند: فاجر، فاسق، کافر، منافق، مستکبر و... می نسبت به رأس هرم تعیین
 ۀکنند این سوره را بیانی ه تفسیر سوره هود پس از آنکه محتواچدر دیبای عالمه طباطبای

، آغاز و یشناس یاغراض آیات گوناگون قرآن (از اصول معارف، اخالق، احکام، هست
 نویسد: می نامد، چنین می آن و...)ی ، پیوند آفرینش انسان با کردار و پیامدهایشناس فرجام

که در آنهاست به یک ی معارف و حقایقی تمام آیات قرآن با همه گستردگ
هاست و درواقع تمام این معارف در حکم اند که بنیان همه آن حقیقت وابسته

باشد عبارت  می آیند؛ این حقیقت که اساس بنیادین دین میشمار فروع آن به
ال ی توحیُده تعالٰي توحیُد االسالم بأَن یعتقد أّنه تعالاست از:   شيء

ّ
هو رّب کل

 
ّ
ُیَوف

َ
 وجهة ف

ّ
ه من کل

َ
ربوبّیته وال یخشع فی ربَّ غیره و یسِلم ل ه حقَّ

َ
قلب وال  یل

 أمُرهی یخضع ف
َّ

 له َجل
ّ
» ، توحید اسالمیتعال حقتوحید «، این حقیقت، عمل إال

 1.آنهاستی و ریشه تمام معارف و شرایع قرآن با همه تفاصیل و گستردگ
 آورند:  می برتر، جایگاه توحید در قرآن را با اعجاز آن پیوند زده چنینی در نگاهی امام خمین

ع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق توحید است که جامی قرآن شریف به قدر

ماند و این، اعجاز بزرگ این صحیفه نورانیه  می عقول اهل معرفت در آن حیران
 2. ...استی آسمان

                                                 
 اسالم عقیده دارد که زندگی دنیا«نویسد:  می . ایشان در جای دیگر135، ص10، جالمیزان ی،طباطبای. 

(نک: همو،  .»گردد، نفعی دیگر ندارد می کسب معارف الهی که همه آنها به توحید باز برای جز
 )84، صدر اسالم اجتماعی روابط

 .44، صتفسیر سوره حمد ی،. امام خمین
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 گوید: میاز زاویه دیگر به حقیقت هرم توحید راه یافته وی غزال
ها داخلة ف

ّ
 وصفاته و ی وبالجملة، فالعلوم کل

ّ
القرآن شرح ی فأفعال الله عّز و جل

 1.مجامعهای القرآن إشارة إلی ذاته و أفعاله و صفاته و هذه العلوم النهایة لها، وف
 را مشاهده» هرم توحید«گذشته نیز ی آسمانی هاکتابی قرآن کریم از محتوای ها در گزارش

یا ی طور روشن آموزه فرازمند توحید ربوب سوره نجم که به 55تا  36کنیم ازجمله در آیات  می
ْ «دهد:  می ها بدین شکل نشان را در تمام عرصه یتعال حقی همان حضور حکیمانه و دایم أَمْ ملَ

نَبَّأْ بِامَ ىفِ  وسَ  يُ فِ مُ حُ يمَ الَّذِ  * ىصُ اهِ إِبْرَ بِّكَ املُْنْتَهَ  وَ أَنَّ إِىلَ رَ ... وَ يفَّ أَبْكَ  *ى وَ كَ وَ حَ وَ أَضْ هُ هُ أَنَّ وَ  *ى وَ هُ هُ أَنَّ وَ
اتَ وَ  يَاأَمَ رَ  * أَحْ أَةَ األُخْ يْهِ النَّشْ لَ أَنَّ عَ ثَي... وَ األُنْ رَ وَ كَ ِ الذَّ نيْ جَ وْ لَقَ الزَّ هُ خَ أَنَّ نَ * وَ وَ أَغْ هُ هُ أَنَّ نَ ى وَ أَقْ هُ  *ى وَ أَنَّ وَ

رَ  عْ بُّ الشِّ وَ رَ بِأَ  * هُ ... فَ ا األُويلَ ادً لَكَ عَ هُ أَهْ أَنَّ رَ  وَ تَامَ بِّكَ تَ  .»یآالءِ رَ
طور مشخص مانند آیات سوره نساء ـ نیز با اسما و  از قرآن ـ بهی آیات فراوانی پایانی فرازها

ی اند و در حکم تعلیل برا آیهی شود. هرکدام از این اسما ناظر به محتوا می ختمی صفات اله
کند و نقش  می رهنمونی شوند این حقیقت ما را به نظام تعالیم وح می مفاد آیه محسوب

 سازد. می این نظام آشکار را در» توحید«
، همه آنها را در اضالع این هرم به سمت یک نقطه در یشکل به تعالیم وحی با نگاه هرم

را در همه  یتعال حقکه حضور معنادار ربوبّیت ی ا گونه نگریم؛ به می رأس آنکه توحید نام دارد
حضور به چشم خورد؛ در این ی دهد بدون آنکه تفاوت می ، نشانیاراده وی ها اضالع با جلوه

همچون اراده، علم، ربوبّیت، حکمت، حضور مطلقه و... در همه  یتعال حقاوصاف  ۀچون هم
ویةی این اضالع علی ها عرصه و شاید قرآن بخواهد با این نوع ساختار به انسان تفهیم  است السَّ

دور و که با جهل و عجز آمیخته است گذشته و حال، غیب و شهود، ی وی کند که اگر برا
با  یتعال حقی کند برا می ، محسوس و معقول، حال و آینده و... تفاوتیو آسانی نزدیک، سخت

ر همه عرصه اوصاف مطلقه که سخن گوید به همان اندازه ی هاست از هر ضلع اش که مالک مدبِّ
 هدایت و پیام در ربوبّیت و الوهّیت دارد که از ضلع دیگرش و کمال انسان در این است که این

ویژه  قرآن بهی ها از سورهی است یکی درک کند. در این زمینه کاف یتعال حقحقیقت را درباره 
وال«ی ها سوره

ُ
 2بیابیم.ی طور عین را با همین نگاه، تالوت کنیم تا این انسجام را به» مئین«و » ط

                                                 
 .341، ص1، جاحیاء العلوم ی،الغز . 
 را درپی دارد ازجمله: درخشانینگاه هرمی شکل به تعالیم وحی نتایج . 

 ءرا شناخت. نهضت انبیا ءتوان ماهیت نهضت انبیا می »هرم توحید« براساس :ءشناخت ماهیت نهضت انبیا



 بررسی تطبیقی آموزة توحید و شرك از دیدگاه مفسران فریقین   24

                                                                                                                        
های دین  وحی و اجرای آموزههای معصوم (در تلقی و درک تعالیم  ماهیتی صرفًا توحیدی دارد. آنان انسان

اند. اهداف، خط  برای عینیت بخشیدن به اراده خداوند در زمین بوده تعالی حقحق) و منصوب از ناحیه 
چون به اهداف بعثت  ،گردد. برای نمونه می های حرکت اصالحی آنان نیز بر همین مبنا تبیین ها و شیوه یمش
 یابیم: می را با عبارتی ژرف و زیبا چنینبنگریم آن  البالغه نهجدر خطبه اول  ءانبیا
وا علیهم ِبالتبلیغ و یثیروا َلهم« روهم َمنِسی نعَمِتِه َو یحتجُّ  َفَبَعَث اللُه فیهُم َرُسله... لیستأدوهم میثاَق ِفطرِته و یذکِّ

رةَ  نی فرستاد تا پیمان فطرتش پیامبرا ]= مردمان[پس خداوند در بین آنان .  ...دفائَن الُعقوِل و یروهم اآلیاِت الَمَقدِّ
بر  ]تعالی حقهای  پیام[اش را به یادشان آرند و با تبلیغ  را که در سرشت آنان بود، بگزارند و نعمت فراموش شده

را به  تعالی حقرا برانگیزند و آیات قدرت  ]در زیر غبار کفر و شرک[آنان احتجاج کنند و خردهای دفن شده 
 »ایشان بنمایانند.

 است.» یتوحیدشناسی و توحیدگرای« ءکنید مدار اصلی و هسته مرکزی اهداف بعثت انبیا حظه میکه مال چنان
شوند و با  می طلبند و نعمت فراموش شده پروردگارشان را یادآور می ، پیماِن فطرت توحیدی انسان راءانبیا

 یگانه
ِ

یات آفاقی و انفسی کنند و خردهای دفن شده را برای رؤیت آ می پرستی بر آنان احتجاج تبلیغ
اند، مبعوث شدند تا هرم  روشن از حیات موحدانه ۀنکه خود، نمو  ءبنابراین انبیا ؛انگیزند یبرم تعالی، حق

ها و  همه شقاوت  و غفلت از پروردگار را که ریشه کها و پندارها را بزدایند، شر  توحید را احیا کنند، خرافه
ها و  سعادت  زند و آدمی را در مسیر توحید که منشأ همههای انسان است در همه ابعادش براندا سقوط
یابد  نمی ها جز در سایه قرب خدا معنا و مفهوم های اوست به راه اندازند، پس اصالح واقعی امور انسان کمال

 کردند. می ای دیگر برای اصالح و نجات انسان، ارائه نسخه ءوِاال انبیا
و درپی آن معصومان از اوصیای آنان به بشریت کردند،  ءبیاگوییم: خدمتی که ان می از همین جاست که

 ءکند بلکه از کسی این امر خطیر ساخته نیست جز آنکه در حد خود از مکتب انبیا نمی هیچ کس نکرده و
ـ و درپی نهضت جهانی  ءاز آنچه گفته شد به هدف نهایی و یگانه نهضت انبیاباره الهام گرفته باشد.  دراین

احیای توحیدشناسی و «یابیم و آن چیزی جز  می که احیاگر منطق انبیاست ـ راه، fیامام مهد
نگریم.  می آدمیان نیست و سایر اهداف حکومتی و غیر حکومتی آنان را در سایه همین هدف» یتوحیدگرای
 گویند: می در این زمینه چنین 7یامام خمین

امور، این  ۀدر رأس هم تعالی، حقند؛ معرفت به آرمان اصلی وحی این بوده است که برای بشر معرفت ایجاد ک
جا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعال این نیست، نیامدند که  نیامدند که این ءمعناست... رسول اکرم و سایر انبیا

که اینها کشیدند  ]یی[ها ها همه مقدمه است تمام زحمت جا عدالت ایجاد کنند؛ آن هم مقصد اعال نیست، این این
هایی که کشیدند  رسیده است تمام مشقت nح گرفته از حضرت ابراهیم گرفته تا... به رسول اکرماز حضرت نو 

 مطلب است و او معرفی ذات حق است. کو کارهایی که کردند مقدمه ی
کند و آن حقیقت توحید است که غایت همه ُنبّوات  می جمیع مقاصد کتاب الهی برگشت به مقصد واحد

 )14ص ی،اندیشه و آرای تفسیری امام خمین، ی: دیارکاست. (ر.nی عظامو نهایت مقاصد همه انبیا
، پلکانی و در طول یکدیگرند و هر کدام برای رسیدن به ءتوانیم بگوییم: اهداف رسالت انبیا بنابراین، می

ورزی است، همان که  کشوند؛ اما آغاز و انجام این اهداف، توحیدگرایی و پیرایش شر  ریزی می یدیگری پ
اند. قرآن در آیات متعدد با تعبیر واحد  ای از آن غافل نبوده در همه مراحل دعوتشان بوده و لحظه ءار همه انبیاشع

... «اند:  ها گفته منطق به تمام انسان کازجمله حضرت نوح، شعیب، صالح، هود با ی ءچنین خبر داده که انبیا
بُدوا اهللاَ يا قوم ای قوم من! تنها بندگی ) «84و  61، 50؛ هود، 85و  73، 65ف، ؛ اعرا23: مؤمنون، ک؛ (ن»... ِ اُعْ
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ابعاد و مراتب توحیدبه ی نگاه

تقسیم کرد؛ ی و عملی را به دو شاخه نظرتوان آموزه توحید  می یو نقلی با الهام از ادله عقل
در مقام منش و رفتار است؛ از یک ی یا عبادی در مقام اندیشه و باور، و توحید عملی توحید نظر

تقسیم ی و الوهی ربوب ی،خالق ی،افعال ی،صفات ی،را به توحید ذاتی توان توحید نظر می نگاه

مانند  یبه اینکه از هر نظر ب یتعال حق به این معناست: یکتا دانستن ذات» یتوحید ذات«کرد؛ 
و ی کس در هیچ چیز شبیه او نیست و نیز ذاتش یگانه و بسیط است و به جزء خارج است و هیچ

، یگانه دانستن صفات با ذات اوست؛ این »یتوحید صفات« 1پذیر نیست؛ تقسیمی و وهمی عقل

از معارف سوره توحید  3بیت اهلو روایات  2یبر دلیل عقل افزونی و صفاتی معنا از توحید ذات

                                                                                                                        
اند تا هدف از آفرینش  های خداوند کوشیده معصومانه خود از خواسته کبا در  ءهر کدام از انبیا». خدا کنید

ما«فرماید:  و به دور از خطا تحقق بخشند. قرآن می بینانه واقعطور  است به تعالی حقانسان و جن را که عبودیت  وَ
ون بُدُ اإلنْسَ إِالّ لِيَعْ نَّ وَ لَقْتُ اجلِ ». من جنیان و آدمیان را جز برای اینکه مرا بپرستند، نیافریدم) «56؛ (ذاریات، » ِ خَ

 ِ  هذا بَالغٌ لِلنّاس«فرماید:  چه اینکه هدف اصلی فرود کتب آسمانی ازجمله قرآن نیز، همین آموزه است. قرآن می
لِيَعْ  روا بهِ وَ ليُنذَ رَ أُولُوا األلبابوَ كَّ ليَذَّ دٌ وَ وَ إلهٌ واحِ وا أَنَّام هُ حقایق [این ابالغی است برای مردم تا ) «52؛ (ابراهیم، »لَمُ

، معبودی یگانه است و صاحبان خرد متذکر ]خدا[وسیله آن بیم داده شوند و بدانند که او  به ]روشن شود و مردم
طور خاص توحید  مبتنی بر باور به توحید نظری و به تعالی حقدت باور به یگانگی معبود و انجام عبا». گردند

 ربوبی است.
 ی،طور کلی به اهداف ابتدای خوریم که به یدر قرآن به حدود سی هدف برم :مند از اهداف قرآن نظام کدر

ف ای برای رسیدن به هدف متوسط و اهدا شوند؛ هر کدام از اهداف ابتدایی وسیله می متوسط و عالی تقسیم
مْ «فرماید:  میقرآن ،ای برای رسیدن به هدف عالی است. برای نمونه متوسط وسیله لَّكُ بيّاً لَعَ رَ رآناً عَ لْنَهُ قُ زَ ا أَنْ إِنَّ

لُونَ  قِ این آیه درصدد بیان هدفی » ما آن را، قرآن عربی نازل کردیم، باشد تا در آن بیندیشید) «2؛ (یوسف، »تَعْ
درست  کتعقل در آیات است. این هدف برای روشن شدن حقانیت قرآن و در ابتدایی است که همان تدبر و 

ای برای دستیابی به هدف نهایی قرآن است که  شود و آن نیز وسیله می آیات که هدفی متوسط است، منجر
آیه ها به مقام معرفت توحید بار یابد و صاحب  جا که آدمی از این آیات و نشانه : تا بدانیباشد. یعن می »توحید«

های گوناگوِن برهان، تمثیل، جدال احسن، موعظه، و نیز،  را با حقیقِت ایمان شهود کند. قرآن با ارائه شیوه
: ییعن ی،کوشد آدمی را به این هدف نهای می نقل سرگذشت و... ی،و چند خدای کها، نقِد شر  تحلیل پدیده

راکه قرآن حکمت آفرینش انسان را چیزی اوج توحیدگرایی در تمام ابعاد نظری و عملی آن، سوق دهد؛ چ به
داند. معرفت و عبادتی که اساس همه  نمی و نیز عبادت او تعالی حقجز نایل شدن او به معرفت مقاِم توحیدی 

 ها و کماالت آدمی است. سعادت

.83، باب معنی الواحد، صکتاب التوحید. ر.ک: صدوق، 
 .87-90ص ی،بینی اسالم ای بر جهان مقدمه ی،. ر.ک: مطهر

ر.ک:  ی،تر درباره رابطه ذات و صفات اله . برای شرح بیش1، خطبه البالغه نهج. برای نمونه، ر.ک: 
 .یرابطه ذات و صفات الهاحمدوند، 
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یگانه دانستن خداوند در افعال اوست به این  ی،قابل تحصیل است که خواهید دید. توحید افعال
معنا که خداوند در افعال خود نیاز به هیچ چیز ندارد و تمام مخلوقات در افعال خود به او 

ی است که از آن با تعبیر عقل نیازمندند و یا یکتا دانستن مؤثر و منشأ همه أفعال در آفرینش
 اللهی مؤثر ف ال«

ّ
از آیات مانند آیه معروف ی این معنا از برخ 1شود می یاد» الوجود ِاال

لَمْ « ىٰ  فَ مَ لَٰكِنَّ اهللاََّ رَ يْتَ وَ مَ يْتَ إِذْ رَ مَ ا رَ مَ مْ وَ تَلَهُ لَٰكِنَّ اهللاََّ قَ مْ وَ تُلُوهُ قْ و تعابیر بلند  2)17(انفال،  »...تَ

  وتسبّبتْ «فرماید:  می که gشود. مانند این تعبیر فرازمند از امام سجاد می استفاده Aتبی اهل
».  ]یستان می آن رای در عالم به لطف توست [و هرگاه بخواهی سببّیت هر سبب 3؛األسباب بِلُطفک

 نیز در چندین 4یعقل ۀو باور به آن است؛ این آموزی ، یکتا شمردن آفریننده هست»یتوحید خالق«

ءٍ «فرماید:  می خورد، ازجمله این آیات که می آیه قرآن به چشم ْ لِّ يشَ ٰ كُ ىلَ وَ عَ هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ الِقُ كُ اهللاَُّ خَ
كِيلٌ  ارُ «)؛ 62(زمر،  »وَ هَّ دُ الْقَ احِ وَ الْوَ هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ الِقُ كُ لِ اهللاَُّ خَ نیز  »یتوحید ربوب«  )16(رعد،  »قُ

ی ها ر (صاحب اختیار) آفرینش و باور به آن در همه عرصهیکتا و یگانه دانستن مالک مدب

بر دلیل  نیز افزونی پیوند دارد). توحید ربوبی با توحید افعالی است (و به نوعی و تشریعی تکوین
غِ «فرماید:  می از آیات قرآن قابل تحصیل است. قرآن کریم 5یعقل َ اهللاَِّ أَبْ ريْ لْ أَغَ لِّ ى قُ بُّ كُ وَ رَ هُ ا وَ ب� رَ
 ْ به یک معنا یکتا و یگانه دانستن إله آفرینش و باور به آن » یتوحید الوه) «164(انعام،  »ءٍ...يشَ

 آفرینش تنها به او پناه ۀشناسند و همانند جمل می بیدار او رای ها است؛ همان اله یکتا که فطرت
ه او سرگشته و کنند، و به او گرایش و اشتیاق دارند، همو که همه خلق دربار می برند، التجا می

عنوان معبود برگزید و تنها باید  کنند که تنها باید او را به می سالم چنین حکمی ها حیرانند و عقل

نِ «فرماید:  می یخداوند به حضرت موس 6تسلیم او بود؛ نِ ى إِنَّ بُدْ اعْ ا فَ ا اهللاَُّ الَ إِلَٰهَ إِالَّ أَنَ ) 14(طه،  »یأَنَ

                                                 
 ؛90-91ص بینی اسالمی، ای بر جهان مقدمه؛ همو، 35-118ص عدل الهی،تر، ر.ک: مطهری،  برای شرح بیش. 

 .129، صتوحید و جبر و اختیار در قرآن؛ سیدان، 227-233، ص32، جتسنیم ی،جوادی آمل

ترین آیات توحید افعالی  ترین و درخشنده . برخی از مفسران این آیه را در غرر آیات توحیدی قرآن و برجسته
)209، ص32، جتسنیمی،اند. (ر.ک، جوادی آملدانسته

 ، دعای هفتم.صحیفه سجادیه. 

آید و خودش نیز آفریننده خویش نیست پس هر نمیفریننده پدید. چون به حکم عقل هیچ چیز بدون آ
 خورد. نمی آثار خالق دیگری به چشم ی،چیزی خالقی دارد، این خالق یگانه است چون در نظام هست

پسی،گوید: هر خالقمی. عقل یکتاست آفرینش خالق چون و است، خود مخلوق ر مدبِّ مالک یعنی رّب،
 آفرینش یکتاست. مالک مدبر یا همان رّب 

است، یگانه و یکتا رّب، چون است: این عقل حکم پس إله، یکتا و یگانه است و شریکی برای او نیست؛ .
 پس تنها رّبی که باید به او گرایش یابید و التجا برید و در پیشگاهش کرنش کنید، خداست.
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بِتِنيَ فَ «فرماید:  می دیگری ا در آیه و ِ املُْخْ بَرشِّ وا وَ لِمُ هُ أَسْ لَ دٌ فَ احِ مْ إِلَٰهٌ وَ كُ ) و باز 34(حج،  »إِهلَُٰ
یکتا دانستن معبود، همو که باید باور ی است یعنی توحید معبودی معنا به» یالوه توحید«

اول  یمعنا عنوان رّب یکتا و إله یگانه به داشت حس انقیاد و ابراز تذلل تنها شایسته پیشگاه او به
:از آنچه گفته آمد آشکار شد  1است.

ً
و آن بر ی بر توحید الوهی بر این اساس، توحید معبود اوال

و ی است. این سلسله نزد خردمندان منطقی مبتنی بر توحید خالقی و توحید ربوبی توحید ربوب

ْ «فرماید:  می قابل درک است. قرآن کریم نیز لِّ يشَ وَ بِكُ هُ ءٍ وَ ْ لَّ يشَ لَقَ كُ خَ لِيمٌ وَ مْ الَ *  ءٍ عَ بُّكُ مُ اهللاَُّ رَ لِكُ ذَٰ
كِيلٌ  ءٍ وَ ْ لِّ يشَ ٰ كُ ىلَ وَ عَ هُ وهُ وَ بُدُ اعْ ءٍ فَ ْ لِّ يشَ الِقُ كُ وَ خَ :). 101-102(انعام،  »إِلَٰهَ إِالَّ هُ

ً
ب ثانیا ی توحید ربو

 نیز دو کاربرد دارد. چون اگر رّب همان خالق باشدی است. توحید الوهی غیر از توحید خالق

مُ الَّذِ «طور آیه شریفه  این ابتنا در این آیات و همین بَّكُ وا رَ بُدُ ا النَّاسُ اعْ َ ا أَهيُّ نْ  يَ ينَ مِ الَّذِ مْ وَ لَقَكُ خَ
... مْ بْلِكُ  «شود  می خطا خواهد بود؛ چون نتیجه آن در این آیه چنین »قَ

ّ
عبدوا رّبکم الذ

ُ
رّبکم ی ا

 عنا و یک کاربرد داشته باشد در تعریف آن دور الزمبه یک می طور اگر توحید الوه و همین» و...

 خواهید دید.ی آید. تفصیل این نکته را در فصل توحید الوه می

در شئون یاد شده است،  یتعال حقی پس از مقام نظر و باور به یکتایی یا عبادی توحید عمل

خالص، نشان ی ها این معنا که باید مقصودمان را یگانه کنیم و آن را در مقام عمل با نیت به

خدا صورت پذیرد و از هر نوع شائبه ریا و ُسمعه و مّنت و... پاک ی دهیم تا رفتارها، تنها برا

كْ ««فرماید:  می شود. قرآن کریم در این زمینه ِ الَ يُرشْ ا وَ احلًِ الً صَ مَ لْ عَ يَعْمَ لْ هِ فَ بِّ اءَ رَ و لِقَ جُ رْ انَ يَ نْ كَ مَ فَ
دً  هِ أَحَ بِّ ةِ رَ بَادَ گویند که با ایمان (ضعیف یا  می یبه این نوع رفتار، شرک خف 2).110(کهف،  »ابِعِ

که نقطه مقابل ایمان، در قلمرو اندیشه و ی متوسط) به توحید قابل جمع است در برابر شرک جل

 آید. می پدیدی الوه ی،افعال ی،ربوب ی،باور است و در ابعاد گوناگون شرک خالق

ی نصاب توحید برا 3از نظر حد نصاب وحد کمال است، تقسیم دیگر از مقوله توحید،

نسبت به شئون یاد شده از توحید است و توحید در ی و سعادت، معرفت و باور حداقلی کامیاب
                                                 

معنای التجاء و اشتیاق  و رابطه إله به . درباره معناشناسی توحید الوهی در بخش چهارم کتاب به تفصیل بحث
 معنای معبود مورد بررسی قرار خواهیم داد. و... را با إله به

طلب به وجه اهللا «خوانیم:  درباره این آیه چنین می g. درحدیث امام صادق عمل شيئاً من الثواب اليَ جلُ يَ الرّ
به الناس فهذا الذ شتهى أن يُسمع طلب تزكية الناس يَ ام يَ هإنّ ، 2ج الکافی،(ر.ک: کلینی، ».  أرشک بعبادة ربّ

 )293ص

 ) است.50ص، 1(ج معارف قرآنالله مصباح در کتاب  بندی از آیت . این دسته
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حد کمال یکتا دانستن خداوند در استعانت، نصرت، توکل، خوف، رجا، محبت و... است 
رسد و خدا را با اوصاف ی هو الوی از معرفت و باور به توحید ربوبی که به حدی موحد

کند، از  یطلبد، به غیر او توکل نم یجوید، نصرت نم یاش بشناسد، جز از خدا مدد نم یکمال
نهد و...  می بندد و دل تنها در محبت او یغیر از او امید نمی ترسد و به کس یجز او نمی کس

بیند چون  می از این اموری دیگران تنها ـ در حد خودشان ـ سمت َمجرا و َمظهر در برخی برا یو

تَعِنيُ ««که قرآن فرموده نایل شده است: ی به این حقایق اكَ نَسْ إِيَّ )؛ یا از زبان 5(حمد،  »وَ
ونَ «فرماید:  می حضرت یعقوب که فُ ا تَصِ ٰ مَ ىلَ انُ عَ تَعَ اهللاَُّ املُْسْ )؛ و یا از زبان 18(یوسف،  »وَ

مُ إِ «فرماید:  میحضرت یوسف که كْ لُونَ إِنِ احلُْ كِّ كَّلِ املُْتَوَ لَيْهِ فَلْيَتَوَ عَ كَّلْتُ وَ لَيْهِ تَوَ )؛ 67(یوسف،  »الَّ هللاَِِّ عَ

كِيمِ «فرماید:  می نیز این آیات که و يزِ احلَْ زِ نْدِ اهللاَِّ الْعَ نْ عِ ُ إِالَّ مِ ا النَّرصْ مَ و نیز  126عمران،  (آل »وَ

بِ «)؛ 10انفال،  سْ لْ حَ قُ ... اهللاَُّ الَ إِلَٰهَى فَ لْتُ كَّ وَ يْهِ تَ لَ وَ عَ ا«)؛ 129(توبه،  »إِالَّ هُ إِيَّ دٌ فَ احِ وَ إِلَٰهٌ وَ امَ هُ  إِنَّ
بُونِ  هَ ارْ  ).51(نحل،  »فَ

 ی،توحید در قرآن را به توحید ذاتی توان ابعاد اصل می به نظر ما ـ و در نخستین نگاه ـ
اد [یا شئون] توحید مانند توحید و سایر ابع 1تقسیم کردی و عبادی الوه ی،ربوب ی،خالق ی،صفات

توحید در والیت، استعانت، توکل، خوف و رجا، و... را  ی،در ِملکیت و ُملکّیت، توحید افعال

ی توحید خالق ۀتوحید در ُملک و ِملک زیرمجموع ،نمونهی زیرمجموعه ابعاد فوق دانست؛ برا
در مالک تدبیر است  یتعال حقی معرفت و باور به یکتایی معنا است و توحید در والیت که به

ی توحید ربوب ۀکه از آن یاد شد الزمی با هردو معنایی و توحید افعالی از شئون توحید ربوبی شأن

تنها خدا، مالک مدبر آفرینش است پس، هیچ عامل ی است، چون اگر براساس توحید ربوب
 اف ۀندارد و تنها مؤثر و منشأ همی در تدبیر آفرینش نقش استقاللی دیگر

ً
عال، خداست و تکوینا

در أفعال خود به او نیازمند باشند. توحید در استعانت، توکل، ی هست ۀچنین تدبیر کرده که هم

آیند.  می پدیدی و عبادی الوه ی،خوف و رجا نیز براثر عمق معرفت و باور به توحید ربوب
 اند: چنین آورده عدل را نیز گشوده و ۀتوحید، مقول ۀنماند متکلمان امامیه در آموز ناگفته
 ی عدل حکیم، بمعنی ِاّن الله تعال«

َ
 بالواجب، بدلیل أن فعل

ُّ
 وال َیِخل

ً
انه ال َیفعل قبیحا

منّزه عن کل قبیح و إخالل  ی،القبیح قبیح، و اإلخالل بالواجب نقٌص علیه، فالله تعال
 للحکمة و عل

ً
یفعل ی و أّنه تعالحسب النظام األکمل، ی بالواجب... فالبّد ان یکون فعله مطابقا
                                                 

 .56-295، صعلم الیقین فی اصول الدین ی،تر درباره مراتب و ابعاد توحید، ر.ک: فیض کاشان . برای شرح بیش
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 فعل الیفعل الغرض فإّنه عبث و العبث قبیح واللُه تعال
ّ

 1»یستحیل منه القبیحی الغرض، ألّن کل
را ی و مباحث قابل توجه 2رسد می یدامنه بحث در این موضوع ژرف، به نظریه حسن و قبح عقل

ال جبر وال «نظریه  بیت در همین زمینه نیز با الهام از کالم اهلی زند. متکلمان شیع می رقم
پردازند.  می ها و رّد و ایرادها را مطرح و به مناقشه» اختیار«یا همان » تفویض امر بین االمرین

 نویسد:  می باره دراینی شهید مطهر
که ی ] و واگذاری[معتزل» تفویض«صورت  به» اختیار«هرگز ی در مکتب شیع

ی ا خداگونهی یت و نوعاستقالل در فاعلی سلب اختیار از ذات حق و نوعی نوع

 مالزم با شرک است، تفسیر نشد... در این مکتب، ی برا
ً
انسان است که طبعا

اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار انسان و نظام حکیمانه 

 3...وارد شود.ی یا افعالی بر توحید ذاتی ا جهان اثبات شد بدون آنکه خدشه

ی و اوصاف کمالی را در پرتو پیوند توحید ربوببسا بتوان صفت عدل و حکمت البته چه
 شناخت که در گفتار پنجم از بخش سوم کتاب مالحظه خواهید کرد. یتعال حق

بر ابعاد ی براساس مطالب یاد شده درباره ابعاد و مراتب توحید، ساختار این کتاب مبتن

آن ی و درپی ربوبتوحید ی ـ با آنکه مبنای توحید شکل گرفته است. به جز توحید خالقی اصل
است و مشرکان نیز به آن اذعان ی یا نزدیک به بدیهی است ـ که چون بدیهی و عبادی الوه

نیز با توجه به هدف ی و صفاتی صورت مستقل بحث نشده است؛ توحید و شرک ذات داشتند به

آخر درباره توحید أسماء و صفات  ۀکتاند. ن شدهی موجز بررسی این پژوهش تا حدودی اصل
وهو االیمان الجازم بأسماء الله «کنند:  می ت که سلفیان، آن را باور دارند و بدین گونه معنااس

نة واثباتها دون تحریف او تعطیل أو تکییف او تمثیلی وصفاته الوارده ف و آن را  4»الکتاب والسُّ
                                                 

الباب الحادی ؛ همو، 305، صکشف المراد ی،؛ حل198، صد االعتقادتجری ی،ر.ک: خواجه طوس ،. برای نمونه
؛ خواجگی 45ص، الیاقوت؛ ابواسحاق نوبخت، 111، صقواعد المرام فی علم الکالممیثم،  ؛ ابن6، صعشر

 و... . 125، صالحاشیه علی الهیات شرح الجدید للتجرید ی،؛ مقدس اردبیل117، صالنظامیه ی،شیراز

فمن زعم ان ال ُحسن و ال قبح فی االعمال علی االطالق فقد «نویسد:  باره می ستی درایندر  . محمد عبده به
گوید:  ) وی درباره نخستین اختالف متکلمان می130، صرسالة التوحید(محمدعبده، » سلب نفسه العقل...

اله االختیاریه و مسألة من و کانت اول مسألة َظَهَر الخالف فیها مسألة االختیار و استقالل االنسان بارادته و افع«
 )70(ر.ک: همان، ص». یعطاء و أستاذه الحسن البصر بن ارتکب الکبیرة و لم یتب، اختلف فیها واصل

 .20ص ی،عدل اله ی،. مطهر

 .775-776، صالروحقیم،  ؛ ابن284-283، ص10ج ی،الفتاوتیمیه،  . ر.ک: ابن
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 شود آیی بر آنکه باید بررس دانند این نظریه ـ افزون می قول سلف از صحابه و تابعین
ً
ا اساسا

صورت بسیار فشرده در  مطرح بوده یا نه ـ بهی از توحید در بین سلف رایج و یا حتی چنین بعد

شده است. چون زیرمجموعه این بعد از توحید قرار دارد و ی ارزیابی و صفاتی بخش توحید ذات
 به

ً
ا و صفات اسمی ها و تمایزها معرفت به اسماء و صفات خدا ـ که در آن از تشابهی معنا لزوما

 شود ـ نیست. می بحثی و انسانی آن در نظام هستی و کارکردهای اله

 

 گفتار دوم: ضرورت پژوهش

است از یک سو، به جایگاه توحید در نظام ی توحید کاف ۀدرک ضرورت پژوهش در مقولی برا
 ترین وظیفه خود را یاد آوریم که یدیگر اساسی که اشاره شد توجه کنیم و از سوی تعالیم وح

و نیز ارج نهادن به حکم عقل است که تنها خداوند یگانه را ی همان پاسداشت فطرت توحید

خواند یما را به عبادت او فرام ءآن و همسو با رسالت انبیای شناسد و درپ می رّب، إله و معبود ما
اهُ «تا آنچه را که خداوند در این آیه  وا إِالَّ إِيَّ بُدُ بُّكَ أَالَّ تَعْ ٰ رَ قَىضَ ) مقرر کرده تحقق 23(اسراء،  »وَ

نْسَ إِالَّ «اوست نایل شویم: ی بخشیم و نیز به هدف آفرینش خود که بندگ ِ اإلْ نَّ وَ ِ لَقْتُ اجلْ ا خَ مَ وَ
ونِ  بُدُ  ).56(ذاریات،  »لِيَعْ

عنوان نخستین انسان از نسل موجود، حّجت خود قرار داد و او را  خداوند، پدر ما آدم را به
إِنَّ اهللاََّ «فرماید:  می کنیم، قرآنی زندگی و عقلی الگو بگیریم و بر همین آیین فطر یبرگزید تا از و

آل يمَ وَ اهِ آلَ إِبْرَ ا وَ نُوحً مَ وَ ٰى آدَ طَفَ ىلَ  عمران اصْ ِنيَ  عَ املَ ترین افراد  ) با این وصف، بیش33عمران،  (آل »الْعَ
عنوان نماد ـ از اشیاء  را باالصالة یا بهها و دیگران  ـ به شرک گراییدند و بتی و جوامع ـ از نسل و

و فطرت به ی عقل و وحی و اشخاص ـ إله خود دانستند. اینان با انحراف از حکم قطع

شکننده است، بلکه هیچ ی ترین رذیلت، آلوده شدند. این رذیلت ظلم به خدا و بس زشت

خود را ی و انبیا بارتر از آن نیست. خداوند، بر بشر منت نهاد بشر خسارتی برای اضایعه
مانند، تطهیر  بی ها را به مسیر توحید بازگردانند و آنها را از این رذیلت تا انسان 1فرستادی درپ یپ

 بینیم که به قوم خود می یالهی کنند. چون در آیات قرآن بنگریم بارها این آموزه را از زبان انبیا
نْ إِلَٰهٍ «گوید:  می مْ مِ ا لَكُ وا اهللاََّ مَ بُدُ هُ اعْ ُ ريْ فرزانگان و  ۀآن منطق همی این منطق انبیاست و درپ 2»غَ

                                                 
ٰ  ثُمَّ «فرماید:  می 44 . قرآن در سوره مؤمنون آیه َ نَا تَرتْ لَ سُ نَا رُ لْ سَ  .»...أَرْ

 .32و  23؛ مؤمنون آیات 84 و 61، 50هود آیات  ؛85و  70، 65، 59 . برای نمونه، نک: سوره اعراف آیات


