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درس چهاردهم 

توحيد و مراتب آن 
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود: 

١ــ  حقيقت توحيد را بيان کند. 
٢ــ انواع و مراتب توحيد را توضيح دهد. 

٣ــ برای هريک از مراتب توحيد استدالل کند. 
٤ــ نتايج و آثار توحيد را در شفاعت و توسل تبيين کند.  

توحيد و مراتب آن

پس از قبول اين حقيقت که جهان وجود مستقلی ندارد و دارای خالق و آفريننده است، سؤاالت 
ديگری مطرح می شوند که الزم است مورد بررسی قرار گيرند؛ از جمله اين که: 

١ــ اقسام و مراتب توحيد کدام اند؟ 
٢ــ چرا اعتقاد به چندخدايی باطل است و قابل پذيرش نيست؟ 

٣ــ رابطه ی خداوند با صفات او چگونه است؟ 
در اين درس سؤال های فوق را پاسخ می دهيم و حقيقت توحيد را تبيين می کنيم. 

زيرا  دارد؛  برعهده  را  زيربنايی  و  اول  نقش  انسان  زندگی  در  شرک  و  توحيد  قرآن،  منظر  از 
اعمال و رفتار انسان، جلوه ی عقيده و انديشه ی اوست. اگر انديشه ی او توحيدی شود، اعمال او 
نيز  او  اعمال  در  يابد،  راه  او  قلب  و  انديشه  در  شرک  اگر  و  می گيرد  خود  به  توحيدی  صبغه ی  نيز 

می شود.  متجلی 

درس چهاردهم
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اقسام توحيد 
اينک به مراتب توحيد که اعم از توحيد نظری و عملی١  است به صورت مختصر اشاره می نماييم. 

آن ها عبارتند از:
و  بی همتا  او  يگانگی.  و  وحدت  به  حق  ذات  شناختن  يعنی  ذاتی  توحيد  ذاتی:  توحيد  ١ــ 
بی مانند است، تعدد و کثرت برنمی دارد، مثل و مانند ندارد و در مرتبه ی وجود او موجودی نيست. اين 
جهان يک اصل و يک مبدأ دارد و دارای دو، سه يا چند مبدأ و منشأ نيست. ذات يگانه ی خداوند 

تنها علت جهان است.٢ 
يگانگی و بی همتايی خدا و  روشنی بر  روايات به  روايات: قرآن و  قرآن و  ذاتی در  توحيد 

تعددناپذيری ذات مقّدس او داللت دارد. از جمله آيات قرآن کريم در اين باره عبارت اند از: 
«ليس کمثله شیء …»٣
«چيزی مثل او نيست»

َمُد٭ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد٭ َولَْم يَکُْن لَُه کُُفًوا َأَحٌد؛٤  «ُقْل هَُو اللُّه َأَحٌد٭ اللُّه الصَّ
بگو خدا، يکتا و يگانه است؛ خدای صمد، نه کس را زاده، نه زاييده ازکس و 

برای او هيچ گاه شبيه و مانندی نبوده است.» 
اميرالمؤمنين علی ــ عليه  السالم ــ در اين باره می فرمايند: 

«هو واحد ليس له فی االشياء شبه؛ 
او يکی است و برايش در ميان موجودات، مانندی نيست.» 

«و انه عزوجل احدی المعنی ال ينقسم فی وجود و ال و هم و ال عقل؛٥
او َاَحِدیُّ المعنی است؛ برای او نه در خارج، نه در وهم و نه در عقل، جزِء متصور   

نيست.» 
از اين آيات و روايات به خوبی برمی آيد که خدا يگانه و بی همتاست. او تنها مبدأ جهان است و 

نيز ذات او بسيط است و دارای جزء نيست. 
١ــ حقيقت توحيد به توحيد نظری  و توحيد عملی تقسيم می شود.توحيد نظری ، يعنی شناخت و پذيرش اين حقيقت که جهان دارای 
يک مبدأ است و اين مبدأ از همه ی جهات يگانه و يکتاست. توحيد عملی، يعنی انسان در عمل بنده ی خدای يگانه باشد و فقط او را معبود 

قرار دهد و پرستش و عبادت کند.
٢ــ جعفر سبحانی، محمد محمدرضايی، همان، ١٤٠                         ٣ــ شوری،١١              

٤ــ توحيد (١١٢): ٤ــ١ 
٥  ــ صدوق، التوحيد، ص ٨٤، باب ٣، حديث ٣ 
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دليل عقلی بر توحيد ذاتی: عقل نيز داللت دارد که خدا يکتا و بی همتاست و ذات او بسيط و 
تعددناپذير است. علت تعددناپذيری خداوند آن است که وجودش بی نهايت است؛ زيرا اگر موجودی، 
محدود باشد، چون وجود او مالزم با عدم و نيستی است، می توان وجود محدود ديگری در کنار آن 

فرض کرد. 
موجود نامحدود، تعدد نمی پذيرد. اگر موجود نامحدود را متعدد بدانيم، برای حفظ دوگانگی 
ناگزير هريک را بايد از جهتی يا جهاتی نهايت پذير بدانيم تا بتوانيم بگوييم که اين غير از آن است؛ زيرا 
اگر دو چيز از هر جهت عين يکديگر باشند، قطعًا دو موجود نخواهند بود؛ بنابراين، موجود نامحدود 

و نامتناهی، تعددپذير نيست و يگانه است. 
وجود  از  آن ها،  از  هريک  وجود  که  است  آن  دوگانگی،  و  غيريت  الزمه ی  ديگر،  عبارت  به 
ديگری خارج باشد و آن جا که اّولی است، از دومی خبری نيست و بالعکس. اين همان نهايت پذيری و 

محدوديت است؛ در حالی که خدا نامحدود و نامتناهی است و در نتيجه، دوگانه نيست. 
برای روشنی اين مطلب، به مثالی توجه کنيد: اگر جسمی در همه ی ابعادش، به طور بی نهايت 
زيرا  کرد؛  فرض  است،  بی نهايت  ابعادش  تمام  نيزدر  آن  که  ديگری  جسم  نمی توان  ديگر  شود،  بزرگ 
جسم نخست، همه ی فضا و مکان را پرکرده و برای جسم ديگر مکانی باقی نمانده است. با اين فرض، 
يا  جهتی  از  نخست  جسم  يا  بود  خواهد  اّولی  عين  قطعًا  يا  جسم  آن  کنيد،  فرض  را  دومی  جسم  اگر 

جهاتی، متناهی و محدود است. 
استدالل ديگری که قرآن کريم بر نفی چند خدايی می آورد، اين است که اگر اين جهان دارای دو 

يا چند خالق می بود، اين جهان به تباهی و نابودی می گراييد. 
«لَْوکَاَن ِفيِهَماَۤء ِالَهة ِإالَّ ٱللَُّه لََفَسَدتَا؛١

اگر در زمين و آسمان جز خدای يگانه خدای ديگری می بود، هرآينه جهان تباه 
می شد.» 

که  است  اجزائی  از  مرّکب  خدا  ذات  شود  فرض  اگر  ندارد:  جزء  و  است  بسيط  خدا  ذات 
آن ها  از  بعضی  کم،  دست  يا  واجب الوجودند  و  خدا  مفروض،  اجزای  همه ی  يا  دارند،  وجود  بالفعل 
نداشته  نيازی  يکديگر  به  و  باشند  واجب الوجود  و  خدا  اجزا،  همه ی  نيازمندند،اگر  و  ممکن الوجود 
باشند، بازگشت اين فرض به تعدد خدا و واجب الوجود است که در بحث قبلی، ابطال شد. اگر فرض 

شود که همه ی آن ها به يکديگر نيازمندند، با فرض خدا و واجب الوجود بودن آن ها ناسازگار است. 
١ــ انبياء (٢١): آيه ی ٢٢
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و  است  بی نياز  موجود  همان  خدا،  است،  ديگران  از  بی نياز  آن ها  از  يکی  که  شود  فرض  اگر 
مرّکب  هر  زيرا  داشت؛  نخواهد  وجود  واقعی  و  حقيقی  اجزای  از  ترکيبی  عنوان  به  مفروض،  ترکيب 
حقيقی نيازمند اجزای خود است و اگر فرض شود که بعضی از اجزای آن، ممکن الوجود است، ناچار 
جزء ممکن الوجود مفروض، معلول خواهد بود. اکنون اگر فرض شود که آن جزء، معلول جزء ديگر 
است، معلوم می شود که آن ديگری، در واقع، واجب الوجود يا خدا و دارای وجود مستقلی است و 
فرض ترکيب حقيقی بين آن ها نادرست است. هم چنين، اگر فرض شود که جزء ممکن الوجود، معلول 

واجب الوجود ديگری است، الزمه اش تعدد واجب الوجود يا خداست که بطالن آن ثابت شد. 
بنابراين، فرض ترکيب ذات خدا يا واجب الوجود، از اجزاء بالفعل به هيچ وجه فرض صحيحی 

نيست. 
صحيح  روح القدس)  خدای  و  پسر  خدای  پدر،  (خدای  تثليث  اسالمی،  ديدگاه  از  تثليث: 

نيست؛ زيرا قبول تثليث به معنای پذيرش يکی از دو حالت زير است: 
١ــ يا هريک از اين سه خدا، دارای وجود و شخصيت مجزا و جداگانه ای اند؛ يعنی، هريک از 

آن ها خدايی مستقل اند؛ در اين صورت با يکتايی خدا ناسازگار است. 
٢ــ يا اين که سه خدا دارای يک شخصيت بوده و هريک جزئی از آن را تشکيل می دهند؛ در 

اين صورت نيز مستلزم ترکيب بوده و با بساطت خدا در تقابل است. 

تفکر در آيات 
به سوره ی مائده آيه ی ٧٢ و سوره ی نساء آيه ی ١٧١ مراجعه کنيد و پيام اين آيات 

را که درباره ی تثليث است، استخراج کنيد.  
٢ــ توحيد صفاتی: خدا واجد همه ی صفات کمال است و عقل و وحی بر وجود اين کماالت 
صفات  اين  است.  و …  بينا  شنوا،  زنده،  توانا،  دانا،  خداوند،  بنابراين،  می کنند؛  داللت  خداوند  در 
از  که  است  چيزی  آن  از  غير  می فهميم،  «دانايی»  از  ما  آن چه  دارند.  تفاوت  يکديگر  با  مفهوم  ازنظر 
«توانايی» می فهميم هم چنين، اين صفات، از نظر مفهومی غير خداوند و واجب الوجود است. اّما آيا 
اين صفات، همان گونه که از نظر مفهوم غير از خداوند و غير يکديگرند، در واقعيت هم چيزی غير از 
وجود خداوندند. در پاسخ بايد گفت: از آن جا که مغايرت آن ها با ذات خدا، مالزم با کثرت و ترکيب در 
ذات الهی است، صفات مزبور، در عين اختالف مفهومی، در مقام عينيت، با ذات خداوند و با يکديگر 
وحدت دارند؛ به تعبير ديگر، ذات خدا در عين بساطت، همه ی اين کماالت را دارد و آن گونه نيست که 



١٢٩١٢٩

بخشی از ذات خدا را علم، بخشی ديگر را قدرت و بخش سوم را حيات تشکيل دهد. ذات خدا تمامًا 
علم، قدرت، حيات و … است. 

تحقيق
به کتاب «سيری در نهج البالغه» اثر استاد شهيد مرتضی مطهری مراجعه کنيد و 
ببينيد که انسان در ضمن تفسير عباراتی از خطبه ی اّول نهج البالغه که با «الحمدلله الذی 
ُه فقد عّده» پايان می پذيرد، درباره ی  ال يبلغ مدحته القائلون» شروع می شود و با «و من َحدَّ

توحيد صفاتی چه می گويند. 
بدين سان، صفات ذاتی خدا، در عين قديم و ازلی بودن، عين ذات اويند، از اين رو، عقيده ی 
در  نظريه  اين  زيرا  نيست؛  درست  می دانند،  ذات  از  غير  ولی  قديم،  و  ازلی  را  خدا  صفات  که  کسانی 
حقيقت از تشبيه صفات خدا به صفات انسان سرچشمه گرفته است و از آن جا که صفات انسان، زايد 
بر ذات او فرض شده اند، تصور شده است که در خدا نيز چنين است؛ حال آن که خدا به هيچ چيز مانند 

و شبيه نيست. امام صادق ــ عليه السالم ــ دراين باره می فرمايند: 
«خدا از ازل پروردگار ما بوده و هست و پيش از آن که معلوم، مسموع، مبصر و 

مقدوری وجود داشته باشد، علم، سمع، بصر و قدرت عين ذات او بودند.»١
٣ــ توحيد افعالی: توحيد افعالی يعنی درک و شناختن اين که همه ی نظامات، سنن، علل و 
معلوالت، اسباب و مسببات، و افعال و حرکاتی که در آن رخ می دهد، فعل او و کار او و ناشی از اراده ی 
اوست. موجودات عالم، نه تنها در ذات خود استقاللی ندارند بلکه در افعال و کارهايی هم که می کنند، 
وابسته به اويند. هر فاعل و سببی، هم حقيقت خود و وجود خود را از خدا می گيرد، هم تأثير و فاعليت 

َة اّال ِباللِّٰه).  خود را از او دارد. همه ی حول ها و قّوه ها از اوست (ال َحوَل وال ُقوَّ
اگر آتش می سوزاند، اگر دارو شفا می بخشد، اگر آب تشنگی را رفع می کند، وجود آتش، دارو 
و آب و اثربخشی آن ها همه از خداست؛ به تعبير ديگر، فاعليت و اثربخشی مخلوقات در طول فاعليت 

خداوند قرار دارد. 
انسان که يکی از مخلوقات خداست، مانند همه ی آن ها علت و مؤثر در کار خود  و باالتر از 
آن ها، مؤثر در سرنوشت خويش است اّما به هيچ وجه موجودی به خود وانهاده نيست؛ به همين جهت، 
١ــ لم يزل اللّٰه ــ جل و عّز ــ ربنا و العلم ذاته و ال معلوم و السمع ذاته و ال مسموَع، و البصُر ذاُته و ال ُمبِصَر و القدرُه ذاُته و ال مقدوَر. 

صدوق، التوحيد، ص ١٣٩، باب ١١، حديث ١
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ِتِه َاقوُم َواقُْعد؛ به نيرو و قّوه ی الهی است که برمی خيزيم و می نشينيم.»  می گوييم: «ِبَحوِل اللِّٰه و ُقوَّ
کارهايش  افعال و  انسان، در  غير  انسان و  موجود، اعم از  وانهادگی يک  تفويض و  اعتقاد به 
به خود و استقالل آن ها در فاعليت، مستلزم استقالل آن موجودات در ذات  و اين امر با توحيد ذاتی 

منافات دارد. 
توحيد افعالی در آيات: آيات بسياری در قرآن کريم داللت بر توحيد افعالی دارد و هرگونه 

استقالل در کارها را از مخلوقات نفی می کند؛ از جمله اين که می فرمايد: 
«َافََرَايْـُتْم ما تَحُرثوَن َاَانُْتْم تَْزَرعونَه و َاْم نَْحُن الّزاِرعون؛١

آيا به آن چه می کاريد توجه کرده ايد؟ آيا آن زراعت کار شماست؟ يا ماييم که زراعت 
می کنيم؟» 

هم چنين می فرمايد: 
«َافََرَايْـُتْم الّناَر الّتی توروَن َاَانُْتْم َانَْشاْتُْم َشَجَرتَها َاْم نَْحُن الُْمنِْشئوَن؛٢

ما  يا  آورديد؟  پديد  را  آن  درختان  شما  آيا  ديده ايد؟  می افروزيد،  که  را  آتشی  آيا 
پديدآورنده ی آن هاييم؟»

هم چنين خطاب به رسول خدا ــ صلی الله عليه وآله ــ می فرمايد: 
«َوما َرَمْيَت ِاْذَرَهْيَت َولِٰکنَّ اللَّٰه َرمٰی؛٣

«آن  گاه که تير انداختی تو نبودی که انداختی بلکه اين خدا بود که تير انداخت.»
خداوند، در اين آيات به ما ياد می دهد که ما در افعال خود استقالل نداريم. هر حرکتی که از 

ماست، از خدا سرچشمه می گيرد. 
همچنين می فرمايد: 

ماِء کَْيَف يَشاُء؛٤ «اللّه الذی يُرِسُل الرياَح فَـُتثيُر َسحابًا فََيبُْسطُه و ِفی السَّ
خداست که بادها را می فرستد تا ابرهايی را به حرکت درآورند، سپس آن را در 

آسمان می گستراند، آن گونه که بخواهد.» 
البته توحيد افعالی به معنای نفی عليت در نظام هستی نيست؛ زيرا وجود علت و نيز عليت اشيا، 
از مظاهر اراده ی خدا به شمار می روند. خداست که به خورشيد گرمی و درخشندگی عنايت کرده است 

و به باد اين قدرت را داده است که ابرها را جابه جا کند.  
١ــ واقعه (٥٦): ٦٣ و ٦٤                         ٢ــ واقعه (٥٦): ٧١ و ٧٢   

٣ــ انفال (٨): ١٧                                     ٤ــ روم (٣٠): ٤٨
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که  است  آن  معنای  به  و  افعالی  توحيد  ابعاد  از  يکی  ربوبيت،  در  توحيد  ربوبيت:  در  توحيد 
فقط خدا در اداره، تدبير و کارگردانی جهان و انسان مؤثر است. در کارهای بشری تدبير از احداث، 
تفکيک پذير است؛ مثًال، فردی کارخانه می سازد و ديگری آن را اداره می کند؛ ولی در عالم آفرينش، 

آفريدگار و کارگردان يکی است و نکته ی آن، اين است که تدبير جهان جدا از آفرينش گری نيست. 
تاريخ انبيا نشان می دهد که مسئله ی توحيد در خالقيت مورد مناقشه ی امت های آنان نبوده و اگر 
شرکی در کار بوده، بيش تر مربوط به تدبير و کارگردانی عالم بوده است ؛ برای مثال، مشرکان عصر حضرت 
ابراهيم خليل  ــ عليه السالم ــ فقط به يک خالق اعتقاد داشتند ولی به غلط می پنداشتند که ستاره، ماه يا 

ـ نيز با آنان بر سر همين بوده است.١ ـ عليه السالمـ  خورشيد مدبر جهان اند و مناظره ی ابراهيمـ 
از آيات قرآن استفاده می شود که مشرکان عصر رسالت نيز بخشی از سرنوشت خود را در دست 

معبودهای خود می دانستند. قرآن می فرمايد: 
شوند  ياری  که  اميد  اين  به  برگزيدند  خويش  برای  معبودانی  خدا  از  غير  «آنان 
خدمت  در  سپاهی  بسان  آنان [مشرکان]  کنند؛  ياری  را  آنان  نمی توانند  آن ها [بتان]  ولی 

بتهايند.»٢
قرآن در آيات متعددی به مشرکان هشدار می دهد که شما چيزهايی را می پرستيد که قادر نيستند 
به خود و پرستش کنندگان خود سود و زيانی برسانند. اين دسته از آيات حاکی از آن است که مشرکان 
امر  اين  و  بوده اند  معتقد  خود  معبودان  رساندن  زيان  و  سود  به  ــ  آله  و  عليه  صلی الله  ــ  پيامبر  عصر 
انگيزه ی آنان به پرستش بتان بوده است. قرآن در برخی آيات، مشرکان را نکوهش می کند که چرا برای 

خدا در امر تدبير همتايانی فرض کرده يا برای آنان شئون خدايی قائل شده اند. 
مؤثر می شمردند و حتی  آن،  نظاير  سفرو  در  خطر  مصونيت از  پيروزی و  در  بتان را  مشرکان، 
شفاعت در حق آنان می دانستند و بر آن بودند که بتان بدون اجازه ی خدا، حق شفاعت دارند و در برخی 
موارد، پرستش بت را وسيله ی نزديکی به خدا می دانستند.٣ قرآن از زبان مشرکان در روز رستاخيز نقل 

می کند که آنان در نکوهش خود و بتان چنين می گويند: 
خدا  با  را  شما [بتان]  که  زمانی  بوديم؛  آشکاری  گمراهی  در  ما  سوگند  خدا  «به 

يکسان می گرفتيم.» ٤
١ــ انعام (٦): ٧٨ ــ ٧٦

٢ــ َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللِّٰه آِلَهٌة لََعلَُّهْم يُنَْصُروَن ٭ ٰال يَْسَتِطيُعوَن نَْصَرهُْم َوهُْم لَُهْم ُجنٌْد ُمْحَضُروَن. يس (٣٦): ٧٤ و ٧٥
٣ــ بقره (٢): ١٦٥؛ زمر (٣٩): ٣ 

٤ــ شعرا (٢٦): ٩٧ و ٩٨         
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روزی  مانند  امور  برخی  در  ــ  آله  و  عليه  صلی الله  ــ  اسالم  پيامبرگرامی  معاصر  مشرکان  البته 
دادن، زنده کردن و ميراندن و تدبير کلی جهان موحد بودند. قرآن می فرمايد: 

«بگو چه کسی شما را از آسمان و زمين روزی می دهد يا چه کسی مالک [و  خالق] 
گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون می آورد و چه 
کسی امور [جهان] را تدبير می کند. بزودی [در پاسخ] می گويند که خدا. بگو: پس چرا 

تقوا پيشه نمی کنيد؟!»١
اما توحيد در ربوبيت، به معنای کشيدن خط بطالن بر هر نوع انديشه ی تدبير مستقل از اذن الهی 
برای غير خداست و دليل توحيد ربوبی روشن است؛ زيرا در مورد جهان و انسان، کارگردانی دستگاه 
خلقت جدا از آفرينش آن نيست و اگر خالق جهان و انسان يکی است، مدبر آن ها نيز يکی بيش تر نيست؛ 
به دليل همين، پيوند روشن ميان خالقيت و تدبير جهان است که خدای متعال در قرآن، آن جا که سخن 

از آفرينش آسمان ها به ميان می آورد، خود را مدبر جهان می خواند و می فرمايد: 
«خداوند همان کسی است که آسمان ها را، بدون ستون هايی که برای شما ديدنی 
باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيال يافت و  خورشيد و ماه را مسخر ساخت، که هر 

يک تا زمان معينی حرکت دارند؛ کارها را او تدبير می کند.»٢
البته توحيد در تدبير، با اعتقاد به مدبرهای ديگری که با اذن خدا انجام وظيفه می کنند، منافات 

ندارد. 

١ــ يونس (١٠): ٣١                    ٢ــ رعد (١٣)، ٢
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پرسش ها 
١ــ ضمن تعريف توحيد ذاتی يک دليل عقلی برای آن اقامه کنيد. 

٢ــ از آيه ی شريفه ی «ولم يکن له کفوًا احد» بر توحيد ذاتی را استدالل کنيد. 
٣ــ چرا وجود خداوند جزء ندارد؟ توضيح دهيد. 

٤ــ «يگانگی ذات خداوند در عين تعدد صفات او» را تبيين کنيد. 
٥ــ توحيد افعالی را تعريف کنيد. 

٦ــ اعتقاد به تفويض چگونه با توحيد ذاتی منافات دارد؟ 
٧ــ چرا اعتقاد به توحيد افعالی به معنای نفی عليت در نظام هستی نيست؟ 

٨  ــ توحيد در ربوبيت را توضيح دهيد. 
٩ــ يک دليل عقلی بر توحيد ربوبی اقامه کنيد.  
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درس پانزدهم 

توحيد عبادی 

اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود: 
١ــ  نقش توحيد در زندگی انسان را بيان کند. 

٢ــ حقيقت توحيد عملی را دريابد و آن را تبيين کند. 
٣ــ حاکميت خداوند در قانون گذاری و تشريع را بيان کند. 

همان طورکه گفتيم، يک قسم از توحيد ــ که مربوط به عمل و رفتار انسان می شود ــ توحيد 
عملی است؛ يعنی عالوه بر اين که انسان در نظر و اعتقاد بايد موّحد باشد و جهان را مخلوق خدای يگانه 
بداند، بايد در عمل و رفتار نيز موّحد باشد. مقدمه ی رسيدن به توحيد عملی، پذيرش توحيد در تشريع 

و قانون گذاری، اطاعت و حاکميت است که اکنون به شرح هريک می پردازيم. 

توحيد در تشريع و تقنين 
توحيد در تشريع به اين معناست که قانون گذاری و تشريع فقط ويژه ی خداست؛ زيرا کسی که 
می تواند زمام امور زندگی بندگان خدا را به دست گيرد، جز خدا نيست. انسان خواهان زندگی اجتماعی 

است و هر اجتماعی نيازمند قانون است. قانون گذار بايد دو ويژگی را دارا باشد: 
اّول، انسان شناس باشد؛ يعنی، به همه  رموز و اسرار جسمی و روانی انسان به طور دقيق آگاه 
باشد. نسخه ی پزشک در صورتی دقيق و کامل است که وی از اوضاع و احوال بيمار کامًال آگاه باشد 
و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحی او تجويز کند. انسان شناسی کامل تر از خدا وجود 

ندارد؛ زيرا هيچ کس آگاه تر از سازنده و خالق انسان به انسان نيست. 
منافع  تأثير  تحت  است  ممکن  قانون گذاران  زيرا  باشد؛  پيراسته  سودجويی  نوع  هر  از  دوم، 

درس پانزدهم



١٣٥١٣٥

شخصی، گروهی، قبيله ای و حزبی قانون وضع کنند. فقط خداست که عاری از اين خصيصه است؛ 
زيرا نفعی در اجتماع ما ندارد و هم چنين عاری از حّس سودجويی است. 

قرآن کريم نيز قانون گذاری و تشريع را از آِن خدا می داند و می فرمايد، هيچ کس حق ندارد به غير 
آن چه خدا فرمان داده است، داوری کند: 

«و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده است، حکم نکند، ستمگر است.»١
البته برخی احکام قرآن به تبيين نياز دارند که اين وظيفه ی پيامبر و ائمه ی اطهار است و آنان 
نيز رسالت تبيين را به عالمان و اسالم شناسان راستين محول کرده اند. فقيهان و مجتهدان نيز قوانين و 

احکام الهی را کشف و سپس بيان می کنند. 

توحيد در اطاعت 
توحيد در اطاعت به اين معناست که فقط خدا را بايد اطاعت کرد. انسان بايد سخن او را بشنود و 
عمل کند. جهان هستی، از جمله انسان و همه ی توانايی هايش وابسته به خدا و از آِن اويند و از اين  رو، فقط 

او شايسته ی اطاعت است. بدين دليل است که قرآن فقط اطاعت خدا را توصيه می کند: 
از  و  فرادهيد  گوش  او  سخن  به  و  بپرهيزيد  خدا  مخالفت  از  می توانيد  تا  «پس 

فرمانش اطاعت کنيد و انفاق کنيد که برای شما بهتر است.»٢
هم چنين اطاعت از پيامبر، اطاعت از خداست: 

«کسی که از پيامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است.»٣
اّما مقصود از اطاعت پيامبر چيست. يکی از وظايف پيامبر، ابالغ پيام خداست که به دو صورت 

انجام می گيرد: 
ــ دريافت و ابالغ آيات الهی که بر قلب پيامبر ــ صلی الله عليه و آله ــ نازل می شوند؛ 

ــ تبيين آيات الهی که در قالب احاديث متجلی شده اند. الفاظ احاديث مربوط به خود پيامبر، 
از  ديگری  مقامات  وحی،  تبيين  و  ابالغ  مقام  از  غير  پيامبر  البته  خداست.٤  جانب  از  آن ها  معانی  ولی 
جمله فرماندهی دارد و برای اصالح و اداره ی جامعه ی اسالمی امر و نهی صادر می کند، دستور جهاد 

١ــ َو َمْن لَْم يَْحکُْم ِبما َأنَْزَل اللُّٰه فَأُولِئَک هُُم الظّٰاِلُموَن. همان، ٤٥ 
َنُْفِسکُْم. تغابن (٦٤): ١٦ ٢ــ فَاتَُّقوا اللَّٰه َمااْسَتطَْعُتْم َو اْسَمُعوا َو َأِطيُعوا و َأنِْفُقوا َخْيرًا ٔالِ

ُسوَل فََقْد َأطاَع اللَّٰه. نساء (٤): ٨٠ ٣ــ َمْن يُِطِع الرَّ
٤ــ نجم (٥٣): ٣: و ما ينطق عن الهوی
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می دهد، بسيج عمومی اعالم می کند و … که بايد از اين دستورها نيز اطاعت کرد. 
بارز  مصداق  کنيد.  اطاعت  مادر  پدر و  از  نيز  اولی االمر و  از  که  می دهد  دستور  قرآن  هم چنين، 
اولی االمر، ائمه ی اطهار، سپس اسالم شناسان راستين، يعنی فقيهان و مجتهدان اند. پيروی از پدر و مادر 

ـ می فرمايند:  ـ عليه السالمـ  مشروط به اين است که معصيت خدا در آن نباشد. اميرمؤمنان علیـ 
«حق پدر و مادر بر فرزند آن است که فرزند، از فرامين آن ها جز در نافرمانی خدا 

اطاعت کند.»١ 

توحيد در حاکميت 
منظور از توحيد در حاکميت اين است که حق حکومت اصالتًا مربوط به خداست و حکومت 
ديگران بايد به انتصاب و اجازه  ی خاص يا عام او باشد. حکومت پيامبران و اوليای الهی همگی به اذن 
خداست. انسان ها در هيچ دوره ای بدون حکومت نبوده اند و اصوًال جامعه بر دو پايه استوار است: يکی، 
قانون و ديگری، مجريان قانون. در اسالم حکومت هدف نيست بلکه از آن جا که اجرای احکام، قوانين 
و تأمين اهداف عالی آن، بدون تشکيالت و سازمان سياسی امکان پذير نيست، نيازمندی به حکومت پيش 

می آيد؛ چنان که پيامبر شخصًا دولت و حکومت تشکيل داد. قرآن در اين باره می فرمايد: 
«حکومت برای کسی جز خدا نيست؛ فرمان داده است که فقط او را بپرستيد.»٢

از  تنها  حکومت  که  اين  البته  خداست.  آِن  از  فقط  حکومت  که  برمی آيد  خوبی  به  آيه  اين  از 
زمان  در  خوارج  که  همان گونه  ندارد؛  حکومت  حق  انسانی  هيچ  که  نيست  معنا  اين  به  خداست،  آن 

اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ چنين باوری داشتند. آنان خطاب به آن حضرت می گفتند: 
«حکومت از آن خداست نه برای تو و نه برای ياران تو.»٣

خوارج از اين شعار، که به ظاهر پيروی از قرآن بود، معنای باطلی اراده کرده بودند و می خواستند 
باشد.  خدا  تأييد  مورد  او  حکومت  هرچند  باشد،  اميری  و  حاکم  زمين،  در  نبايد  اصوًال  که  بگويند 
نتيجه ی اين شعار هرج و مرج جامعه اسالمی است؛ از اين رو، اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ در 

پاسخ آنان فرمود: 
«سخنی است حق که از آن باطل اراده می کنند. آری حکم، جز از آن خدا نيست، 

١ــ فحق الوالد علی الوالد ان يطيعه فی کل شی اال فی معصية اللّٰه. نهج البالغه، کلمات قصار، ش ٣٩٩
 ٢ــ ِإِن الُْحکُْم ِإالّٰ ِللِّٰه َأَمَر َأالّٰ تَْعبُُدوا ِإالّٰ ِإيّاُه. يوسف (١٢): ٤٠

٣ــ ان الحکم اال للّٰه ال لک و ال الصحابک نهج البالغه، خطبه ی ٣٩ 
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ولی اينان گويند فرمانروايی را جز خدا روا نيست.»١
بنابراين، معنای توحيد در حاکميت اين است که حکومت از آن خداست و کسانی که حکومت 

می کنند بايد صالحيت آن ها مورد تأييد خدا، قرآن و روايات باشد. 

توحيد در عبادت 
يکتاپرستی، اساس دعوت همه ی پيامبران الهی در تمام ادوار تاريخ است. همه ی انسان ها بايد 

خدای يگانه را بپرستند و از پرستش موجودات ديگر بپرهيزند. قرآن در اين  باره می فرمايد: 
«ما در ميان هر امتی، رسولی برانگيختيم که خدا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب 

ورزيد.»٢
«بگو: ای اهل کتاب! بياييد به سوی سخنی که ميان ما و شما يکسان است که جز 

خدای يگانه را نپرستيم و چيزی را شريک او قرار ندهيم.»٣
قرآن کريم در اين آيه، يکتاپرستی را اصل مشترک ميان تمام شرايع آسمانی می شمارد.

همه ی ما در نماز، به توحيد در عبادت گواهی می دهيم و اعالم می داريم: «ای خدا، ما فقط تو 
ّٰاَک نَْعبُُد.»٤ را می پرستيم؛ ِإي

بنابراين از آيات برمی آيد که توحيد در عبادت، اصل مسلم همه ی اديان است و هيچ مسلمانی با 
آن مخالفت ندارد. اگر اختالفی در اين باره وجود دارد، مربوط به مصاديق است که برخی از مسلمانان، 

برخی افعال را عبادت می دانند؛ در حالی که برخی آن را تکريم و تعظيم می دانند. 
برای روشنی اين بحث بايد عبادت را تعريف کنيم: عبادت آن است که انسان در برابر موجودی 
خضوع کند با اين اعتقاد که او به طور مستقل سرنوشت جهان و انسان يا بخشی از سرنوشت آن ها را 
در دست دارد و به تعبير ديگر، رب و مالک جهان و انسان است. به کمک اين تعريف درمی يابيم که چرا 
سجده در برابر بت، عين شرک و بت پرستی است و سجده ی مالئکه بر آدم و سجده ی فرزندان يعقوب 
بر يوسف، عين توحيد است. مشرکان در برابر بت سجده می کردند: زيرا معتقد بودند که بتان، مستقل 
از خدا، حق شفاعت دارند و عامل پيروزی در جنگ و دفع خطر در سفرند. ولی سجده ی مالئکه بر 
آدم و سجده ی فرزندان يعقوب بر يوسف فقط به خاطر تعظيم و تکريم آنان بود؛ زيرا آنان معتقد بودند 

١ــ همان
ٍة َرُسوالً َأِن اْعبُُدوا اللَّٰه َو اْجَتِنبُوا الطّٰاُغوَت. نحل (١٦): ٣٦ ٢ــ لََقْد بََعثْٰنا ِفي کُلَّ ُأمَّ

٣ــ ُقْل يا َأهَْل الِْکتاِب تَٰعالَْوا إِلٰی کَِلمٍة َسٰواٍء بَْيَنٰنا و بَْيَنکُْم َأالّٰ نَْعبَُد ِإالّٰ اللَّٰه َوٰال نُْشِرَک ِبِه َشْيئًا. آل عمران (٣): ٦٤
٤ــ فاتحه (١): ٥
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که اّوًال سرنوشت جهان و انسان در دست خداست و هيچ موجودی مستقل از خدا در جهان دخالتی 
ندارد و دوم اين که تعظيم و تکريم حضرت آدم و حضرت يوسف به فرمان الهی و مورد قبول او بوده 

است و چنين کاری جز عبادت خدا نيست. 
با توجه به اين معيار، می توان مرز شرک و توحيد را بازشناخت؛ بنابراين، سجده بر بت شرک 
زيرا  نيست؛  شرک  مروه  و  صفا  سعی  و  خدا  خانه  ی  به دور  طواف  و  حجراالسود  بوسيدن  اما  است 
مسلمانان باور ندارند که سنگ و کوه، خدايند و مبدأ آثار خدايی اند. اگر چنين باوری داشته باشند، در 

رديف مشرکان قرار می گيرند. 

توسل به اوليای الهی 
برخی می پندارند که توسل به انبيا و اوليای الهی و تبرک جستن به آثار و شفاعت از آنان شرک 
است که جای دارد اينک به اجمال اين مسئله را مورد بررسی قرار دهيم و پاسخ آن را از منابع دينی 

به دست آوريم. 
با توجه به معنای عبادت، بی گمان توسل به غير خدا هنگامی شرک محسوب می شود که ما برای 
آن ها در اثربخشی، بدون اذن خدا اصالت و استقالل قائل شويم؛ ولی اگر آن ها را وسايلی بدانيم که به 
مشيت و اذن الهی اثربخشی دارند و مارا به نتيجه ی مطلوب می رسانند، نه تنها از مسير توحيد خارج 
نشده ايم بلکه با استفاده از اسباب الهی که نعمت های او برای مايند، خود را به درگاه الهی نزديک تر 

ساخته ايم. 
به  تقرب  معنوی  وسايل  همگی  و …  زکات  روزه،  نماز،  هم چون  مستحبات،  و  واجبات  ادای 

خدايند اما وسايل معنوی منحصر به اين امور نيستند. برخی ديگر از آن ها عبارت اند از: 
ــ توسل به نام ها و صفات حسنه ی الهی. قرآن در اين باره می فرمايد: 

«اسماء ُحسنی مخصوص خداوند است؛ پس، خدا را به آن ها بخوانيد.»١
در دعاهای مأثور، توسل به اسما و صفات الهی فراوان به چشم می خورد. 

ــ توسل به دعای صالحان که برترين آنان، توسل به دعای پيامبران و اوليای خاص خداست. 
قرآن مجيد به کسانی که بر خويشتن ستم کرده اند، فرمان می دهد که سراغ پيامبر بروند و هم خود 
طلب مغفرت کنند و هم پيامبر برای آنان طلب مغفرت کند و نويد می دهد که در اين صورت، خدا را 

توبه پذير و رحيم خواهند يافت: 
١ــ َو ِللِّٰه أٔالَْسٰماُء الُْحْسنٰی فَاْدُعوُه ِبها. اعراف (٧): ١٨٠
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زير  را  خدا  فرمان های  می کردند [و  ستم  خود  به  که  هنگامی  مخالفان،  اين  «اگر 
آن ها  برای  هم  پيامبر  و  می کردند  آمرزش  طلب  خدا  از  و  می آمدند  تو  نزد  می نهادند]،  پا 

استغفار می کرد، خدا را توبه پذير و مهربان می يافتند.»١
از آيات قرآن برمی آيد که در امت های پيشين نيز چنين سيره ای جريان داشته است؛ برای مثال، 
کند و  آمرزش  خدا طلب  از  آنان  برای  که  خواستند  پدر  از  عليه السالم ــ  يعقوب ــ  حضرت  فرزندان 

حضرت يعقوب ــ عليه السالم ــ نيز درخواست آنان را پذيرفت و وعده ی استغفار داد: 
گفت:  بوديم.  خطاکار  ما  که  بخواه  را  ما  گناهان  آمرزش  خدا  از  پدر،  «گفتند: 

به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است.»٢
ممکن است برخی اشکال کنند که توسل به دعای صالحان در صورتی با توحيد سازگار است 
که شخص مورد توسل در قيد حيات باشد؛ ولی اکنون که انبيا و ائمه ی اطهار از دنيا رفته اند، توسل 
به آنان درست نيست. حتی اگر فرض کنيم که شرط توسل به نبی يا وّلی خدا حيات است، توسل به 
آن ها در زمان رحلت، عملی غيرمفيد است نه شرک، اّما ما معتقديم که انبيا و اوليای الهی، در حيات 
برزخی اند. خداوند به صراحت می فرمايند: «شهدای راه حق، زنده اند و انبيا و اوليای الهی که بيش تر 

آن ها در زمره ی شهدايند و مقامی برتر دارند، از حياتی برتر برخوردارند.» 
هم چنين، همه ی مسلمانان در پايان نماز شخص پيامبر گرامی اسالم ــ صلی الله عليه و آله ــ را 
 و رحمة اللّٰه و برکاته.» يا سالم به پيامبر عمل 

ٰ
خطاب قرار می دهند و می گويند: «السالم عليک ايها  النبی

لغوی است و پيامبر سالم ها را نمی شنود و هيچ پاسخی نمی دهد؟ بی شک پيامبر خدا زنده و در حيات 
برزخی است و همه ی سالم ها را می شنود و پاسخ می دهد. دليل عقلی نيز بر جاودانه بودن روح آدمی ــ 

که حقيقت انسان است ــ گواهی می دهد. 

بزرگداشت انبيا و اوليای الهی 
برخی نيز بزرگداشت پيامبر و اهل بيت آن حضرت را شرک می پندارند؛ اّما از اين نکته غافل اند 
که هرکس انبيا و اوليای الهی را تکريم می کند، برای آنان شأن خدايی قائل نيست و فقط چون مورد 

عنايت خداوندند، آنان را تکريم می کند و چنين عملی شرک نيست بلکه عين توحيد است.

ُسوُل لََوَجُدوا اللَّٰه تَّوابًا َرِحيًما. نساء (٤): ٦٤   َُّهْم ِإْذ ظَلَُموا َأنُْفَسُهْم ٰجاؤَُک فَاْسَتْغَفُروا اللَّٰه َو اْسَتْغَفَر لَُهُم الرَّ ١ــ َو لَْو َأن
٢ــ يوسف (١٢): ٩٧ و ٩٨
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تفکر در آيات
به سوره ی اعراف آيه ی ١٥٧ و سوره ی شورٰی آيه ی ٢٢ مراجعه کنيد و پيام هايی 

را که درباره ی تکريم و بزرگداشت اوليای الهی است، استخراج کنيد.

خداوند در اين آيه برای رستگاران چهار ويژگی می شمارد: ايمان به پيامبر، تکريم او، ياری کردن او و 
پيروی از آن چه بر او نازل شده است. منظور از «َعزَّروه» همان تکريم و تعظيم پيامبر است و تکريم او منحصر به 
روزگار حيات مادی نيست؛ همان گونه که ايمان به او نيز چنين نيست. روايات نيز بر وجوب محبت به پيامبر و 

ـ فرمودند: ـ صلی الله عليه و آلهـ  اهل بيت او پای می فشارند؛ چنان که پيامبر گرامی اسالمـ 
از  بيش  مرا  فرزندان  بدارد و  دوست  خود  از  بيش  مرا  مگر  نيست  مؤمن  «کسی 

فرزندانش، و خاندان مرا بيش از خاندان خود.»١
از اين آيات و روايات به خوبی برمی آيد که تکريم و بزرگداشت انبيا و اوليای الهی مورد تأکيد 
قرآن است. اکنون با دو سؤال مواجهيم: اّول ــ چه سودی از مهر  ورزيدن به پيامبر و خاندان او عايد 

انسان می شود؟ و دوم ــ شيوه ی تکريم و مهر  ورزيدن به پيامبر و خاندان او چگونه است؟
در پاسخ به سؤال اّول می توان گفت: «محبت به انسان با کمال و فضيلت، نردبان صعود انسان به 
سوی کمال است. هرگاه انسان، کسی را از صميم دل دوست بدارد، می کوشد خود را همگون او سازد 
و آن چه مايه ی خرسندی اوست، انجام دهد و آن چه او را آزار می دهد، ترک کند. بی شک، وجود 
چنين روحيه ای در آدمی سبب تحول و کمال او می شود. کسانی که به زبان اظهار عالقه می کنند ولی 

در عمل با محبوب خود مخالفت می ورزند، محبت واقعی ندارند.»
اما در پاسخ به سؤال دوم می توان گفت: بی گمان محبت قلبی، در گفتار و کردار آدمی بازتاب 
عملی دارد. از بازتاب های محبت به پيامبر و خاندان او، پيروی از اعمال آنان است؛ ولی اين محبت 
درونی، می تواند به صورت های ديگری نيز خود را نشان دهد که در عرف مردم رايج است و به صورت 
مراسم جلوه می کند. البته چنين نشانه های محبتی بايد اعمال مشروع باشند نه حرام؛ مانند بزرگداشت 
آنان در سالروز والدت و حزن در سالگرد وفات يا شهادت، و هم چنين است آذين بندی در روزهای 
والدت و روشن کردن چراغ و برافراشتن پرچم و برپايی مجالس برای ذکر فضايل و مناقب آنان، حفظ 
آثار آنان يا بوسيدن آثار بر جای مانده و منتسب به آنان؛ از اين رو، بزرگداشت پيامبر در ايام والدت يک 

سنت مستمر در ميان مسلمانان بوده و هم چنان ادامه دارد. 
١ــ محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج ١٧، ص ١٣
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يکی ديگر از نشانه های تکريم محبوب، ساختن بنای يادبود بر مزار اوست. قرآن نيز اين مسئله 
را در آيه ی مربوط به اصحاب کهف مورد تأييد قرار می دهد. هنگامی که مکان اختفای اصحاب کهف 
کشف شد. دو گروه در کيفيت تکريم با هم اختالف پيدا کردند؛ گروهی گفتند بايد بر قبر آنان بنای يادبود 
لحن  با  را  پيشنهاد  دو  هر  قرآن  شود.  بنا  مسجدی  آنان  قبر  بر  بايد  گفتند  ديگر  گروهی  و  شود  ساخته 
پذيرش برای ما نقل می کند. اگر اين پيشنهادها مخالف اصول اسالم بود. قرآن موضعی ديگر برمی گزيد 
و  يادبود  بنای  مسلمانان  که  گرفته  تعلق  اين  بر  نيز  اسالمی  سنت  رو،  اين  از  می کرد؛  انکار  را  آن ها  و 
مسجد  سازی در کنار قبر پيامبر و اهل بيت او را حفظ کنند و با اين کار، ياد آنان را همواره زنده نگه 
دارند و از نسلی به نسل ديگر منتقل کنند و در هر دوره و زمانی، مردم آنان را اسوه و الگوی خود قرار 

دهند و قدم در راه حق و حقيقت بردارند.

تبرک  جستن به آثار اوليای الهی
برخی بر آن اند که تبرک جستن به آثار اوليای الهی شرک است و از اين رو، کسی را که محراب 

و منبر پيامبر را می بوسد و به آن ها تبرک می جويد، مشرک می خوانند.
با توجه به معنای توحيد و شرک مشخص می شود کسانی که به اين آثار تبرک می جويند، برای 
پيامبر و آثارش الوهيت و خدايی قايل نيستند بلکه تکريم و مهر به پيامبر سبب می شود تا آثار منسوب به 
او را ببوسند؛ پيامبری که افتخار او اين است که عبد و بنده صالح خداست و پيام خدا را به انسان ها 

ابالغ کرده و در اين راه سختی های فراوانی را به جان خريده است.
ـ عليه  السالم  ــ  قرآن تبرک جستن به آثار اوليای الهی را تأييد می کند. در ماجرای حضرت يعقوبـ 
وقتی ايشان از فراق يوسف و از شدت گريه، بينايی خود را از دست می دهد. حضرت يوسف به برادران 
خود می گويد: «پيراهن مرا ببريد و بر ديدگان پدرم بيفکنيد تا او بينايی خود را باز يابد.» حضرت يعقوب 

پيراهن يوسف را بر ديدگان خود می افکند و همان دم، بينايی خود را باز می يابد:
بينا  بيندازيد،  پدرم  صورت  بر  و  ببريد  مرا  پيراهن  اين  گفت]»  «[يوسف 

می شود.»١
«هنگامی که بشارت دهنده فرا رسيد، آن [پيراهن  ]  را بر صورت او افکند، ناگهان 

بينا شد.»٢
١ــ اْذَهبُوا ِبَقِميِصي ٰهَذا فَأَلُقوُه َعلٰی َوْجِه َأِبي يَأِْت بَِصيًرا. يوسف (١٢): ٩٣

ا َأْن ٰجاَء الْبَِشيُر َألْقاُه َعلٰی َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًرا. همان، ٩٦ ٢ــ فَلَٰمّ
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حال اگر مسلمانی خاک قبر و ضريح و مرقد خاتم پيامبران ــ صلی الله عليه و آله ــ را بر ديده 
بگذارد و قبر و ضريح اوليای الهی را به احترام ببوسد يا به آن ها تبرک جويد و معتقد باشد که خداوند 
در اين خاک و ضريح، اثری نهاده است و در اين کار از حضرت يعقوب پيروی کند، عملی موحدانه 

انجام داده است نه مشرکانه.

تحقيق
به کتاب «جهان بينی توحيدی»، اثر استاد شهيد مطهری مراجعه کنيد و ببينيد که 

ايشان درباره ی ابعاد توحيد عملی چه گفته اند.

پرسش ها
١ــ چرا بايد تنها قانون گذار زندگی فردی و اجتماعی انسان، خداوند باشد؟

٢ــ از ديدگاه توحيدی، اطاعت از چه کسانی مشروع است؟ چرا؟
٣ــ حاکميت انسان ها از آِن کيست؟ به چه دليل؟

ـ  شرک نيست،  ـ عليه السالمـ  ـ  و يوسفـ  ـ عليه السالمـ  ٤ــ چرا سجده  بر حضرت آدمـ 
اما سجده بر بتان شرک است؟

٥  ــ رابطه ی توحيد در عبادت و توسل به غير خدا را تبيين کنيد.
٦   ــ چرا تبرک جستن به آثار اوليای الهی شرک نيست؟



١٤٣١٤٣

فهرست کتاب های خداشناسی

نويسنده                                  ناشر عنوان    
سازمان انتشارات و آموزش  ژرژ گاموف  ١ــ آفرينش جهان   

انقالب اسالمی     
سازمان انتشارات و آموزش  جان کلودرمونا  ٢ــ اثبات وجود خدا   

انقالب اسالمی     
انتشارات آستان قدس جان هاتون: ترجمه ی: بتول نجفی  ٣ــ در جستجوی خدا   

سروش محمد شجاعی  ٤ــ اسماُء الحسنی   
انتشارات مدرسه حسين سوزنچی  ٥  ــ خدا (پرسش ها و    

پاسخ های دينی ج ١)   
انتشارات روزبه سيد محمد باقر صدر  ٦  ــ اثبات خدا   

انتشارات حکمت سيد محمد حسين حسينی  ٧ــ الّله شناسی   
طهرانی   

انتشارات صدرا مرتضی مطهری  ٨  ــ توحيد   
انتشارات اسراء عبدا… جوادی آملی  ٩ــ توحيد در قرآن   
انتشارات صدرا مرتضی مطهری  ١٠ــ جهان بينی توحيدی   
انتشارات بقعه سيد محمد حسين بهشتی  ١١ــ خدا از ديدگاه قرآن   

انتشارات الزهراء عالمه طباطبايی  ١٢ــ رسائل توحيدی   
مؤسسه امام خمينی ١٣ــ معارف قرآن  محمد تقی مصباح يزدی   

انتشارات وثوق (قم) ١٤ــ کالم فلسفی ( تحليل   محمد حسن قدردان   
عقالنی از آموزه های دينی)  قراملکی  

بوستان کتاب (قم) ١٥ــ خدا از نگاه امام علی(ع)    محمد محمد رضايی 
بوستان کتاب (قم) ١٦ــ االهيات فلسفی  محمد محمد رضايی 
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فهرست منابع

١ــ قرآ  
٢ــ قرآن کريم
نهج البالغه

بيروت،  غفاری،  علی اکبر  تحقيق:  و  تصحيح  کافی،  اصول  يعقوب،  محمد بن  کلينی،  ١ــ 
دارالصعب، ١٤٠١ق

٢ــ  محمدرضايی، محمد، االهيات فلسفی،قم، بوستان کتاب، ١٣٨٣.
ـ  محمد رضايی، محمد، خدا از نگاه امام  علی(ع)، قم، بوستان کتاب، ١٣٨٣. ٣ ـ

٤ــ محمد رضايی، محمد، رابطه عقل و ايمان، در مجله قبسات، قم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه، ١٣٨٤.

٥  ــ محمد رضايی، محمد، تبيين و نقد فلسفه اخالق کانت، قم، بوستان کتاب، ١٣٨١.
ـ محمد رضايی، محمد، جستارهايی در کالم جديد، تهران و قم، سمت و دانشگاه قم، ١٣٨١. ٦  ـ

٧ ــ قمی، حاج شيخ عباس، کليات مفاتيح الجنان، قم، انتشارات مشرقين، ١٣٨١.
٨   ــ مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، بيروت، داراالحياءالتراث العربی، ١٤٠٣ ق.

ـ مطهری، مرتضی، توحيد، تهران، انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده عمران (مدرسه عالی  ٩ ـ
ساختمان)، ١٣٦٣.

١٠ ــ ژيلسون، اتين، مبانی فلسفه مسيحيت، ترجمه ی: محمد محمد رضايی و سيد محمود موسوی، 
قم، بوستان کتاب، ١٣٧٥.

١١ــ ادواردز، پل، براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، ترجمه ی: عليرضا جمالی نسب، 
محمد محمدرضايی، قم، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه، قم، ١٣٧١.

١٢ــ کانت، ايمانوئل، سنجش خرد ناب، ترجمه ی: دکتر ميرشمس الدين اديب سلطانی، تهران، 
انتشارات امير کبير، ١٣٦٢.

١٣ــ کرم، يوسف، فلسفه کانت و نقد و بررسی آن، ترجمه ی: محمد محمد  رضايی، قم، بوستان 
کتاب، ١٣٧٥.

١٤ ــ کاپلستون، فردريک، تاريخ فلسفه ی فيلسوفان انگليسی، ترجمه ی: امير  جالل الدين اعلم، 
تهران، انتشارات سروش، ١٣٦٢.
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١٥ ــ مصباح يزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، ١٣٦٤.
١٦ ــ هاسپرز، جان، فلسفه دين، ترجمه ی: محمد محمد رضايی، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمی 

قم، ١٣٧٠.
١٧ ــ طباطبايی، محمد حسين، نهاية الحکمة، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ١٣٧٥. 

شهيد  استاد  پاورقی  و  مقدمه  با  رئاليسم  روش  و  فلسفه  اصول  محمد حسين،  طباطبايی،  ١٨ ــ 
مرتضی مطهری. 

تهران،  خسروشاهی،  هادی  سيد  کوشش  به  رسائل،  مجموعه  محمد حسين،  طباطبايی،  ١٩ ــ 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ١٣٧٢. 

ـ غزالی، امام محمد، تهافت الفالسفه، تحقيق دکتر سليمان دنيا، مصر، دارالمعارف، ١٣٧٧  ٢٠ـ
ق.

٢١ــ صدرالمتالهين، اسفار، قم، المکتبة المصطفويه، ١٣٨٦ ق.
ابوالفضل  و  اسالمی، ترجمه ی: محمد محمد رضايی  کالم  و  فلسفه  محمد رضا،  مظفر،  ٢٢ــ 

محمودی، قم،بوستان کتاب، ١٣٨٢.
٢٣ ــ بدوی، عبدالرحمن، موسوعة الفلسفه، الموسسة العربية للدرسات والنشر، ١٩٨٤ ش.

٢٤ــ حسين زاده، فلسفه دين، قم، بوستان کتاب، ١٣٧٦ ش.
ـ ابن سينا، االشارات و التنبيهات، قم، دفتر نشر الکتاب، ١٤٠٣ ق. ٢٥ ـ

٢٦ ــ پاپکين، ريچارد؛ استرول،آدروم، کليات فلسفه، ترجمه ی: جالل الدين مجتبوی،تهران، انتشارات 
حکمت، بی تا.

مصر،  هارون،  محمد  عبدالسالم  اللغه،تحقيق  مقاييس  معجم  احمد،  الرازمی،  ابن فارس  ٢٧ ــ 
مطبعة المصطفی، ١٣٨٩ ق. 

الهل البيت،  العالمی  مجمع  قم،  رجايی،  سّيد مهدی  تحقيق  المحاسن،  برقی،ابوجعفر،  ٢٨ ــ 
١٤١٦  ق. 

٢٩ ــ شيخ صدوق، محمدبن علی، توحيد صدوق، قم،دفتر انتشارات اسالمی، ١٣٩٨ ق.
٣٠ــ امام خمينی، شرح چهل حديث،تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ١٣٧٨. 
٣١ ــ جوادی آملی، عبدالله، تبيين براهين اثبات وجود خدا، قم، مرکز نشر اسراء، ١٣٧٥.

٣٢ــ سبحانی، جعفر، راه خداشناسی و شناخت صفات خدا. 
٣٣ــ سبحانی، جعفر، االلهيات، قم، مؤسسه امام صادق، ١٤١٧ق.
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٣٤ــ سبحانی، جعفر، منشور عقايد اماميه، قم، مؤسسه امام صادق، ١٣٧٦.
٣٥ــ سبحانی، جعفر و محمد رضايی، محمد، انديشه اسالمی(١)، قم،انتشارات نهاد نمايندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (نشر معارف)، ١٣٨٤.
نورالثقلين،تصحيح سيد هاشم رسولی محالتی، قم،  ٣٦ ــ الحويزی، عبد علی بن جمعه، تفسير 

انتشارات حکمت، بی تا.
٣٧ ــ عالمه حلی، کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد، قم، مکتبة المصطفوی، قم، بی تا. 

٣٨ ــ محمدی ری شهری، محمد، ميزان  الحکمة، قم، انتشارات دارالحديث، ١٣٨٢. 
انتشارات  قم،  بدران،  محمد  تصحيح  النحل،  و  الملل  عبدالکريم،  محمد بن  شهرستانی،  ٣٩ ــ 
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