
  

  

   :مبحث دوم

  ثبات توحيدا

  

در علم کالم اسالمی ، دالئل متعددی برای اثبات توحيد و یگانگی خداوند             

  :بيان گردیده است و در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می کنيم 

  دليل نخست

هنگامی که نظام آفرینش را مورد مطالعه قرار می دهيم ، جهان را مانند               

 می یابيم که بخش های گوناگون آن ، با             یک دستگاه منظم و منسجم     

شگفت آور در گردشند و ستارگان و سيارات و              نظمی دقيق و ترتيبی       

بدین سان ، در پرتو حکم عقل و          .  کهکشان ها در مدار خود در حرکتند          

خرد، از وجود انسجام اجزاء عالم و وحدت نظام آفرینش ، به وحدت                       

که مهندس جهان هستی و مدّبر      آفریننده آن پی می بریم و در می یابيم          

داوند واحد و یگانه است و خدای دیگری که در اداره امور عالم             امور آن ، خ   

  .با او مغایر باشد وجود ندارد

  :اینک ، با یک مثال ساده ، دليل فوق را توضيح می دهيم 

  نشان    -  مثال  –هرگاه به یک تابلو  هنری و زیبا را  که تصویر پرنده ای را                  

 بنگریم ، که رنگها و سایه ها و اندازه های آن با دقت و انسجام                 می دهد 

 شکيل و هماهنگ را از      هيأتیو نظم خاصی انتخاب شده و بدین سان ،           

 ، به خوبی در می یابيم که یک نقاش             به تصویر کشيده است    آن پرنده   

زیرا اگر چند نقاش در کار بودند و یکی از آنها             .  هنرمند آن را آفریده است     

آن مرغ و دیگری بالهای آن و سومی پاهای آن را می کشيد ، آن                     سر  

  .تصویر به کاریکاتور بيشتر شبيه بود تا یک تابلو زیبا و چشم نواز هنری

  

  اگر خداوند دیگر :  در تکميل ای دليل ، این نکته را نيز اضافه می کنيم که 
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یا   :  غير از آفریدگار جهان وجود داشته باشد ، از دو حال خارج نيست                  

اینکه آفریدگار نخست ، به آفریدگار دوم احتياجی نداشته و ندارد ، و یا                   

   . اینکه محتاج او می باشد

در صورت اول ، الزم می آید که وجود خدای دوم ، امری عبث و بيهوده                     

و در صورت دوم ، الزم می آید که خداوند به غير خودش محتاج و                  .  باشد

یعنی عبث بودن وجود او و محتاج          (کور  و هردو الزمه مذ    .  نيازمند باشد 

که آفریننده دستگاه عظيم واجب الوجود  در حق خداوند    )  بودن به غير خود   

و غير قابل قبول    ، محال   گرداننده حکيم و دانای امور عالم است         جهان و   

  .می باشد

  دليل دوم

دليل دیگر بر وحدانّيت خداوند این است که اگر خدای دیگری غير از                       

جهان وجود داشت ، حتما پيامبران خود را می فرستاد و کتاب                پروردگار  

در حالی که همه پيامبرانی که         .  آسمانی خویش را نيز نازل می کرد          

شریعتی آسمانی به بشریت عرضه کرده اند ، خود را پيام آوران خداوند                

  . یگانه دانسته اند که آفریننده جهان است

د ، به منظور توضيح بيشتر در         پس از بيان دالئل توحيد و یگانگی خداون          

زمينه ابعاد توحيد و معيارهای یگانه پرستی که محل بحث و مناقشه                   

از دیدگاه    به شرح اقسام توحيد       برخی از مذاهب اسالمی است ،      ميان  

  . در برابر دیگران می پردازیممکتب ما

  
  معيارهای توحيد

  

معيار آن دو مهمترين مسأله، در مباحث مربوط به توحيد و شرك، شناخت 

باشد و تا اين مسأله، به صورت آليدى حل نشود، بخشى از                         مى

از اين جهت مسأله     .  مسائلى آه جنبه روبنايى دارد، حل نخواهد شد           

  :آنيم توحيد و شرك را در ابعاد مختلف، اّما به صورت فشرده، مطرح مى

   ـ توحيد در ذات1

  :شود توحيد در ذات، به دو صورت، مطرح مى
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يكى است  )  »واجب الوجود «:  و به تعبير دانشمندان علم آالم     (ا  الف ـ خد  

و نظير و مثلى ندارد، اين همان توحيدى است آه خداوند از آن در قرآن                   

  :فرمايد آند و مى هاى گوناگون ياد مى مجيد به صورت

  11  آیه :شورى سوره .»َلْيَس َآِمْثِلِه َشِىٌء«

  .ـ هيچ چيز، نظير و مثل او نيست

  :فرمايد ى ديگر مىو در جا

  4آیه : اخالص  سوره.» َيُكْن َلُه ُآفوًا أَحدٌاَو َلْم«

  .ـ هيچ همتا و مانندى براى او نيست

اى ديگر تفسير    البته گاهى اين نوع از توحيد، به صورت عوامانه، به گونه           

خدا يكى  :  گيرد و آن اين آه     شود آه رنگ توحيد عددى به خود مى         مى

  .است، دو تا نيست

شايسته مقام الهى     )  عددى(فته پيداست آه اين نوع از توحيد                ناگ

  .نيست

زيرا ترّآب يك موجود از اجزاى ذهنى       ;  ذات خدا بسيط است نه مرّآب     :  ب  

نشانه »  نياز«باشد و      يا خارجى، نشانه نياز او به اجزاى خود مى                 

است و امكان مالزم با احتياج به عّلت، و همگى با مقام واجب               »  امكان«

  .د، ناسازگار استالوجو

   ـ توحيد در خالقّيت2

توحيد در خالقيت از مراتب توحيد است آه مورد پذيرش عقل و نقل                       

  .باشد مى

از نظر عقل، ما سوى اهللا يك نظام امكانى است آه فاقد هر نوع آمال و                  

جمال است و هر چيز هر چه دارد، از سرچشمه فيض غنّى بالّذات گرفته              
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شود،  هاى آمال و جمال ديده مى         ز جلوه پس آنچه در جهان ا      .  است

  .همگى از آن او است

نمايد آه   و اّما از نظر قرآن آيات فراوانى بر توحيد در خالقيت، تصريح مى               

  :آنيم به عنوان نمونه، به يكى از آنها اشاره مى

  16  آیه :رعدسوره  .»َو ُهَو اْلواِحُد الَقّهاُرُقِل اُهللا خاِلُق ُآلِّ َشْىء «

  . خدا آفريننده همه چيز و يگانه و غالب است:ـ بگو

تواند د رميان إلهّيون مورد      بنابراين، توحيد در خالقّيت به صورت آّلى نمى        

چيزى آه هست، توحيد در آفرينش دو تفسير دارد آه ما             .  اختالف باشد 

  :شويم هر دو را يادآور مى

در ميان  هر نوع نظام عّلى و معلولى و روابط سببى و مسّببى آه               :  الف

موجودات وجود دارد، همگى به عّلة العلل و مسّبب األسباب منتهى                   

شود و در حقيقت، خالق مستقل و اصيل، خدا است و تأثير غير خدا                مى

  .هاى خود، به صورت تبعى و اذن و مشّيت او است  در معلول

در اين نظرّيه به نظام عّلت و معلول در جهان، آه علم بشر نيز از آن پرده                  

ولى در عين حال مجموع نظام به            .  شود داشته است، اعتراف مى     بر

اى متعّلق به خدا است و او است آه اين نظام را پديد آورده و به                      گونه

  .ها، علّيت و به مؤثرها تأثير بخشيده است اسباب، سببّيت و به عّلت

در جهان، تنها يك خالق وجود دارد و آن خدا است و در نظام هستى،                :  ب

 تأثير و تأّثرى، ميان اشيا وجود ندارد و خدا، خالق بالواسطه تمام هيچ نوع

  .هاى طبيعى است و حتى قدرت بشر، در فعل او نيز، تأثيرى ندارد پديده

بنابراين، در جهان يك عّلت بيش نداريم و او جانشين تمام آنچه آه علم،                

  .باشد آند، مى به عنوان علل طبيعى معّرفى مى

 براى توحيد در خالقّيت، مورد عنايت گروهى از                 البته چنين تفسيرى    

مانند ;  هاى آنان  باشد ولى برخى از شخصّيت       دانشمنداِن اشاعره مى   
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و در اين اواخر، شيخ محّمد عبده در رساله توحيد، به انكار               امام الحرمين 

  .اند اند و تفسير نخست را برگزيده برخاسته اين تفسير

   ـ توحيد در تدبير3

فرينش مخصوص خدا است، تدبير نظام هستى نيز از آن او               از آنجا آه آ    

باشد و در جهان تنها يك مدّبر وجود دارد و همان دليل عقلى آه                      مى

آند، توحيد در تدبير را نيز به ثبوت                 توحيد در خالقّيت را تثبيت مى          

  .رساند مى

قرآن مجيد نيز، در آيات متعّددى، خداوند را تنها مّدبر جهان معرفى                       

  :فرمايد يد و مىنما مى

  164  آیه: انعام سوره.»أبغى رّبًا و هو ربُّ آّل شئقل أغير اهللا «

  .آيا جز خدا پروردگارى بجويم در حالى آه او مّدبر همه چيز است: ـ بگو

البته همان دو تفسيرى آه درباره توحيد در خالقّيت بيان شد، در مورد                   

مقصود از توحيد در تدبير،      گردد و از نظر ما        توحيد در تدبير نيز مطرح مى      

  .انحصار تدبير استقاللى به خدا است

بر اين اساس، اين آه در ميان موجودات نظام هستى، نوعى تدبيرهاى               

قرآن .  گيرد تبعى وجود دارد، همگى به اراده و مشّيت خدا صورت مى                

آند و    آريم نيز، به اين نوع مدّبرهاى وابسته به حق، اشاره مى                       

  :فرمايد مى

  5: نازعات  سوره.»ُمَدبِّراِت أْمرًاَفاْل«

  .آنند ـ آنان آه امور، نظام هستى را اداره مى
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   ـ توحيد در حاآميت4

توحيد در حاآمّيت بدان معنا است آه حكومت به صورت يك حّق ثابت از                 

آه قرآن   باشد، چنان  آن خدا است و تنها او حاآم بر افراد جامعه مى                

  :فرمايد مجيد مى

  40: يوسف .»ُم إّال ِلّلِهإِن اْلُحْك«

  .ـ حّق حاآمّيت، تنها از آن خدا است

هاى  بنابراين، حكومت ديگران بايد به مشّيت او صورت پذيرد تا انسان                 

اى زمام امور جامعه را در دست بگيرند و مردم را به سرمنزل                     وارسته

  :فرمايد سعادت و آمال رهبرى نمايند، چنانكه قرآن آريم مى

  26: ص .»إّنا َجَعْلناَك َخِلْيَفًة ِفى اْالْرِض َفاْحُكْم َبْيَن الناِس ِباْلَحقِّيا داُووُد «

ـ اى داوود، ما تو را به عنوان نماينده خويش در زمين قرار داديم، پس در                   

  .ميان مردم، به حّق حكم و فرمانروايى نما

   ـ توحيد در طاعت5

 و آسى آه پيروى     توحيد در طاعت، به معناى آن است آه مطاع بالّذات           

  .باشد از او، اصالتًا الزم است، خداوند بزرگ مى

مانند پيامبر، امام، فقيه، پدر و مادر همگى        ;  بنابراين، لزوم اطاعت ديگران   

  .به فرمان و اراده او است

   ـ توحيد در قانونگذارى و تشريع6

 توحيد در تقنين بدان معنا است آه حّق قانونگذارى و تشريع، تنها از آنِ                 

بر اين اساس، آتاب آسمانى ما، هرگونه حكمى را آه از                 .  خدا است 

چهارچوب قانون الهى خارج باشد مايه آفر، فسق و ستم قلمداد                        

  :فرمايد نمايد، آنجا آه مى مى
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  .»ُاولِئَك ُهُم اْلكاِفُرْوَنَو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أْنَزَل اُهللا َف«

  .آنند، آافرند ـ آنانكه براساس قوانين الهى حكم نمى

  .»ُاولِئَك ُهُم الفاِسُقْوَنَو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أْنَزَل اُهللا َف«

  .آنند، فاسقند ـ آنانكه براساس قوانين الهى، حكم نمى

  .»ُاولِئَك ُهُم الّظاِلُمْوَنَو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أْنَزَل اُهللا َف«

  .نمايند، ستمگرانند  بر مبناى مقرّرات الهى حكم نمىـ آنانكه

   ـ توحيد در عبادت7

» عبادت«مهمترين بحث پيرامون توحيد در عبادت، تشخيص معناى                   

زيرا همه مسلمانان در اين مسأله، اّتفاق نظر دارند آه عبادت                 ;  است

توان پرستش نمود، چنانكه قرآن آريم  مخصوص خدا است و جز او را نمى

  :فرمايد ن زمينه مىدر اي

  4: حمد .»ُبُد َو اّياَك َنْسَتِعْيُنِاّياَك َنْع«

  .جوييم پرستيم و از تو آمك مى ـ تنها تو را مى

شود آه اين مسأله، يك اصل         از آيات شريفه قرآن، چنين استفاده مى        

مشترك در ميان دعوت تمام پيامبران بوده است و همه سفيران الهى به              

قرآن مجيد، در اين زمينه            .  اند    انگيخته شده  منظور تبليغ آن، بر        

  :فرمايد مى

  36: نحل .»َو َلَقْد َبَعْثنا ِفْى ُآلِّ ُاّمة َرُسْوًال أِن اْعُبُدوا اَهللا َواْجَتِنُبو الّطاُغوَت«

ـ ميان هر اّمتى، پيامبرى برانگيختيم آه خدا را بپرستيد و از سرآشان و                

  .طغيانگران، دورى گزينيد
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در اين اصل مسّلم آه پرستش، مخصوص خدا است و جز او را                بنابراين،  

توان موّحد    نبايد عبادت نمود، سخنى نيست و هيچ فردى را نمى                    

  .آه اين اصل را بپذيرد دانست مگر اين

از غير  »  عبادت«سخن در جاى ديگر است و آن اين آه معيار تشخيص                

  عبادت چيست؟

، علما و دانشمندان و هر نوع        و آيا مثًال بوسيدن دست معّلم، پدر و مادر          

الحقوق، صورت پذيرد، عبادت آنها بشمار             آرنشى آه در برابر ذوى         

العاده  رود؟ و يا اين آه عبادت، به معناى مطلق خضوع و آرنش فوق              مى

نيست بلكه در آن، عنصرى معتبر است آه تا آن عنصر در ماهّيت عمل                   

 باشد، رنگ پرستش    تحقق نيابد، هيچ نوع خضوع، هر چند در حّد سجده          

  .گيرد به خود نمى

ها، نام عبادت و عنوان      ها و آرنش   اآنون بايد ديد آن عنصر آه به خضوع        

  .دهد، چيست؟ و اين مسأله مبحثى مهّم است پرستش مى

  برداشتى نادرست از عبادت

خضوع «و يا      »  خضوع«گروهى از نويسندگان عبادت را به معناى                  

 ولى اين گروه، در حّل يك رشته آيات               اند، ، تفسير نموده   »العاده فوق

فرمايد به فرشتگان     قرآن مجيد به صراحت مى       .  اند قرآنى، فرو مانده   

  :دستور داديم آه براى آدم سجده آنند

  34: بقره .»َو إْذ ُقْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِالَدَم«

  .بر آدم، سجده آنيد: ـ به فرشتگان گفتيم

يفّيت بود آه سجده بر خدا انجام             سجده بر آدم درست به همان آ            

گرفت، در حالى آه اّولى ابراز تواضع و فروتنى بود و دومى، عبادت و                مى

  .پرستش

  اآنون چرا اين دو سجده يكنواخت، دو ماهّيت مختلف پيدا آردند؟
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يعقوب پيامبر، با فرزندان خود، بر حضرت        :  فرمايد قرآن، در جاى ديگر مى     

  :يوسف، سجده نمودند

َفَع َأَبوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َو َخرُّوا َلُه ُسجَّدًا َو قاَل يا أبِت هذا َتْأِوْيُل ُرؤياَى                  َو رَ «

  100: يوسف .»ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َربِّْى َحّقًا

ـ و حضرت يوسف، پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همه آنان براى وى                   

ست تأويل رؤيايى آه     اى پدر، اين ا    :  به سجده درافتادند و يوسف گفت       

  .پيش از اين ديده بودم و خداوند حّقانيت آن را ثابت فرمود

الزم به تذّآر است آه مقصود حضرت يوسف، از رؤياى پيشين، همان                   

است آه در خواب ديده بود، يازده ستاره همراه با خورشيد و ماه براى                   

  :فرمايد نمايند، چنانكه قرآن از زبان يوسف چنين مى وى سجده مى

                        .»إّنى َرأْيَت أَحَد َعَشَر َآوَآبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رأْيُتُهْم ِلْى ساِجِدْينَ                  «

  4: يوسف

من يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم آه براى من، سجده                               

  .نمايند مى

از آنجا آه حضرت يوسف سجده بستگان خود را به عنوان تأويل رؤياى ياد               

گردد آه منظور از يازده ستاره، همان يازده         شمارد، روشن مى   ه مى شد

  .باشند برادر وى و مقصود از خورشيد و ماه، پدر و مادر او مى

گردد آه نه تنها برادران يوسف، آه پدر آنان،                با اين بيان، روشن مى       

  .حضرت يعقوب پيامبر نيز براى وى سجده آرد

  حّل اشكال، و معناى حقيقى عبادت

مورد اتفاق  »  ممنوعّيت پرستش غير خدا    « اينجا روشن شد آه اصل          تا

از سوى ديگر معلوم گرديد آه سجده            .  باشد همه موّحدن جهان مى     

فرشتگان براى آدم و سجده يعقوب و فرزندان وى براى يوسف پرستش                

  .رود آن دو، به شمار نمى
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ن گردد آه حرآتى يك بار، عنوا         اينك بنگريم چه عاملى موجب آن مى          

عبادت به خود بگيرد ولى بار ديگر، همان حرآت با همان ويژگى، از جرگه               

  عبادت، بيرون باشد؟

گردد آه عبادت، خضوع در برابر           با مراجعه به آيات قرآن، روشن مى           

موجودى است آه توأم با خدا دانستن و يا نسبت دادن آارهاى خدايى                

ه اعتقاد به خدا و يا شود آ از اين بيان، به خوبى معلوم مى    .  به وى باشد  

اعتقاد به توانايى او بر انجام آارهاى خدايى، همان عنصرى است آه                  

  .بخشد هرگاه با خضوعى همراه باشد، به آن رنگ عبادت مى

اعّم از ساآنان شبه جزيره و مانند آنها، در برابر                      ;  مشرآان جهان  

ها را مخلوق خدا          نمودند آه آن      موجوداتى خضوع و خشوع مى           

تند، اّما در عين حال معتقد بودند آه بخشى از آارهاى خدا آه              دانس مى

حّد نازل آن، حّق بخشودگى گناهان و مالكّيت مقام شفاعت باشد، به                

  .آنها واگذار شده است

گروهى از مشرآان بابل در مقابل اجرام آسمانى، به پرستش                            

د، دانستن مى»  خالق و آفريدگار   «خود نه    »  رّب«پرداختند و آنها را        مى

 بعنوان آسانى آه تدبير و آارگردانى

ها واگذار شده است و سرگذشت حضرت              ها به آن     جهان و انسان    

زيرا ;  ابراهيم، در مقام مناظره با آنان، روى همين اصل، صورت پذيرفت                

مشرآان سرزمين بابل، هرگز آفتاب و ماه و ستارگان را خداى آفريدگار                 

آردند آه ـ     تمندى تلّقى مى   دانستند بلكه آنان را مخلوقات قدر          نمى

  .ربوبيت و آارگردانى جهان، به آنان واگذار شده است

، روى  آيات قرآنى نيز آه بيانگر مناظره ابراهيم با مشرآان بابل است                  

به معناى صاحب و مدّبر مملوك       »  رّب«و لفظ     آند تكيه مى »  رّب«آلمه  

  .باشد خود مى
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به صاحب مزرعه      و   »  رّب البيت  «:  گويد عرب، به صاحب خانه مى          

به خاطر اين آه آارگردانى منزل و آشتزار،              »  رّب الضيعه «:  گويد مى

  .باشد برعهده صاحب آن مى

قرآن مجيد، با معّرفى نمودن خدا به عنوان تنها مدّبر و پروردگار جهان، به               

خيزد و همگى را به سوى پرستش خداى          مبارزه با گروه مشرآان برمى    

  :فرمايد  مىخواند و چنين يگانه فرا مى

  51: آل عمران .»ِانَّ اَهللا َربِّْى َو َربُُّكْم َفاْعُبُدْوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقْيٌم«

ـ خداى بزرگ، رّب من و رّب شما است، پس او را بپرستيد آه اين، راه                     

  .باشد راست مى

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

 102: انعام .» َشىء َفاْعُبُدْوُهذِلُكُم اُهللا َربُُّكْم ال إلَه إّال ُهَو خاِلُق ُآلِّ«

ـ او است خدايى آه رّب شما است، هيچ خدايى جز او وجود ندارد،                       

  .آفريننده هر چيز است، پس او را پرستش نماييد

  :فرمايد مى» دخان«و در سوره 

  8 :دخان .»ال إلَه إّال ُهَو ُيْحِيِى َو ُيِمْيُت َربُُّكْم َو َربُّ آباِءُآُم االَْوَِّلْيَن«

ميراند،  بخشد و مى     ـ خدايى جز پروردگار يگانه نيست، زندگى مى              

  .باشد پروردگار و مّدبر امور شما و پدران پيشين شما مى

  :فرمايد قرآن آريم، به نقل از حضرت عيسى، چنين مى

  72: مائده .»َو قاَل اْلَمِسْيُح يا َبِنْى ِاْسرائيَل اْعُبُدوا اَهللا َربِّْى َو َرّبُكْم«

  

 11



اسرائيل، خدا را بپرستيد آه رّب من و           اى بنى :  حضرت عيسى فرمود  ـ  

  .شما است

گردد هرگونه خضوعى آه از اعتقاد     از آنچه گذشت به روشنى معلوم مى      

 و نسبت دادن آارهاى الهى به وى، پيراسته          شخصبه ربوبّيت و خدايى     

ع قلمداد گردد، هر چند از نظر خضو       »  عبادت«تواند به عنوان     باشد، نمى 

  .و فروتنى در درجه نهايى باشد

بنابراين، خضوع فرزند در برابر پدر و مادر و خضوع اّمت در مقابل                             

آه از چنين قيدى پيراسته است، هرگز             )  صلى اهللا عليه وآله      (پيامبر

  .عبادت آنان نخواهد بود

  :براين اساس، بسيارى از موضوعات مانند

ح و در و ديوار حرم آنان،        تبرك جستن به آثار اولياى الهى و بوسيدن ضري          

  توّسل به عزيزان درگاه خدا،

   بندگان وارسته پروردگار،صدا زدن

   مانند آن ها ،اد روز و يا وفيات اولياى خدا وو بزرگداشت ز

دهند،  آه برخى افراد ناآگاه به آنها، رنگ پرستش غير خدا و شرك مى                

  .و پرستش غيرخدا، بيرون است» عبادت«همگى از گردونه 

*****  
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