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امامیّهو  هیّسلف یو شرک در مذهب کالم دیتوح  

 ی موسوکاظم کاظم   دیس
 ه ی اروم حدوا یزاد اسالمدانشگاه آ کارشناسی ارشد

 نی اسلط مصطفی 

 قم و مذاهب انی دانشگاه اد یمذاهب کالم اریتادسا

 ( 0۶/0۹/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱0/07/۱3۹۸)تاریخ دریافت: 
 دهیچک

ه مقالا  نیا ا ردرناد. مشاترک دا یآرا ی و اخالقا های فق ،یاز موضاوعات اعتقااد یاریمسلمانان در بس
ماذاهب از  نیایو تب ریتفسا  ةارائا  نیازو  ی کالما  مذاهب کاز اصول مشتر ی کیبه  داختنپرشده با  شکوش
 دیا حبار تو ی آسامان عیشارا ةهما را گوشازد کناد کاه  قاتیحق نیا د،یتوح ی عنی یاعتقاد مسئلة نیترمهم

 قیا تحق نیا . انادیجوی م یرّتبا  ی ساتپراز هرگوناه شارک و دوگانه دیتوح یبا ندا زیو مسلمانان ن نداستوار
 قیا تحق نیا ا جیانجام شده است. نتا یاکتابخانهورت به ص قیوع تحقه به نجاست و با تو ی لیتحل ا ی فیصتو

و توسل و شافاعت را از  کنندی مدعوت  دیرا به توح هاانسانکه  ی اتیو روا اتیبر خالف آ دهدمی  نشان 
 دیا خدا را با اصال توح یایاولاز شفاعت  توسل و  ت«ی»وهاب ،دانندی م الهی عبادت و موجب قرب  قیمصاد
و توسال و اساتمداد از اروا   ایا طلاب شافاعت از اول هیا میتجهات ابن نیبه هما ، داندی م ی اف ادت منبدر ع

کاه مثال او فکار  ی از کساان ریغ ،مسلمانان عالم را ةهمرو  نیکند، و از ای ها تصور ممقدسه را عبادت آن
و  شاده ی اساالم امات نیدر ب دیشد ی ز اختالف رو موجب ب موضوع نی. همداندی مافر ، مشرک و ککنندی م

 دهیا گرد لیتفرقاه تباد یبرا یباشد به ابزار تواندی م ی وحدت امت اسالم یبرا لهیوس نیکه بهتر یدیتوح
 دیآمدن دور حبل الل و توح گرد ن،یمسلم نیو وحدت ب الهی به کمال و قرب  دنیرس یتنها راه برا .است

 .اندشدهبعوث م هدف نیهم یبرا نیز ایانب است که

 .امامیّه ،هیسلف شرک، د،یتوح :یواژگان کلید

 
 Eـ-mail: mousavi_kz@yahoo.com  (نویسندۀ مسئول)  
 Eـ-mail: proman.ms@gmail.com 
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 مقدّمه

قرار داشته است.  یاله امبرانی پرسالت  ةسرلوح شرکو مقابله با  دی توح دعوت به

وا بُنِاجتَ وَ اللّهَوا دُاعبُ نِسوالً اَرَ ةٍمَّاَ کُلِّ یفِا ثنَعَد بَقَلَ وَ﴿: دیفرمایم میکرقرآن 

چون نو ،  یانامبری پ کهاست شده  روادآی، گرید یجاو در  .(3۶ /لنح) ﴾وتَاغُطَّال

وا دَاعبُ ومِقَ ایَ﴿:گفتندیمخود به آنان  یغی تبلبرخورد  نینخستدر  بی شعهود، صالح و 

 . (۸۵، 73، ۶۵، ۵۹. اعراف) ﴾رُُهیغَن اِله  مِ لَکُما مَ اللّهَ

 یفطرعهد  هاانسان اکثرون چ :دیفرمایم رانامب ی پت بعث ةفلسف  ةدربار )ع(ن یرالمؤمن ی ام

 ی براو  نکردند تیرعاو عبادت خداوند را  و حقّ معرفتد کردندگرگون ا ر یاله

او را به  یفطر ثا ی مخود را مبعوث نمود تا  امبرانی پ، خداوند دندیبرگز کیشرخداوند 

پرتو ر را د هاآن یهاخردو  ندیوبازگن را به آنا یالهقدرت  یهانشانهو  شوند ادآوریآنان 

 سازند شکوفا یاله حکمتدرت و ق یهانشانهر د کّرفتو  یکتاپرستیو  دی توح

 اوّل( ةخطبالبالغه، نهج)

صدو   خی شدانسته است.  هامعرفت ةهمرا رأس  دی توحو  یخداشناس)ص(اکرم امبری پ

او گفت:  آمد و به ()صامبری پنزد  یاعراب یفرد یروز کهاست  کرده تیروا عّباسابن از 

تسأل  یحّترأس العلم  یف»ما صنعت  به او فرمود: )ص(رمکا امبری پمن غرائب العلم«  یمن علِّ»

معرفة پاسخ داد: » )ص(امبری پ«؟ اللّهرسول  ایس العلم : »ما رأدی پرسعن غرائبه«؟ آن شخص 

 داد:پاسخ  )ص(رامب ی پ «؟حقَّ معرفته اللَّه عرفةمو ما : »دی پرس یاعرابحّق معرفته«؛  اللّه

له و  کفؤ اهر، باطن، اوّل، آخر، الَاحد، ظواحد، انّه  وه، و ال نِدٍّ مثل و ال شب »تعرفه بال 

 (. 2۶۹:  3ج  ،۱3۵۱ )مجلسی،  حقّ معرفته«. فذلک، ری نظال 
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 الهیاست که پیامبران  ییهان ییآهمة جود خدا اصل مشترک میان اعتقاد به و

ه بفراخوانی مردم بران پس از امی است. پی مادّ و فرد الهیانسان و  فصل ممیز  اندآورده

دعوت خود بیان داشتند که اصل توحید بوده سرلوحة ته مهمّ دیگری را خدا، نکاد به اعتق 

بازداشت مردم الزمة است. توجّه به توحید، افزون بر آن که حقیقت غیرقابل تغییر است، 

شرایع همة ، ؛ به همین جهتدرویم رشمابه یت پرسدوگانههای شرک و ز ورود به عرصها

ک و انحراف و تبرّی از هر گونه شر اندبوده تواررستی اسیکتاپ وحید وتآسمانی بر اساس 

 بوده است. الهی آورانامی پاز شعارهای اصلی 

وحدت میان مسلمانان، توجّه به اصول مشترک مذاهب اسالمی است.  یهاراهیکی از 

همة اعتقادی  گاههیتکو  لیصورت محور اصهتوحید ب یتاهمّ مبرآنی در این مقاله 

وهابی در مورد توحید و سلفیة و  امامیّهار گیرد و اختالف نظر د توجه قرمور انانلمسم

 که محور اختالف است، مورد بررسی قرار گیرد. ،توحید عبادیویژهبه ،شرک

 توحید در لغت 

که در  یانهگوبهرفته؛  ارکبهدانستن  گانهی معنایصدرِ باب »تفعیل« به»توحید«، مواژة 

توحید که »وحّد« است و »وحدت« از  ةشیراست.  حاظ شدهانگی لد و یگامفهوم آن انفر

که  شودیماین رو، »واحد« به چیزی اطال  معنای انفراد است؛ از شود بهآن مشتق می

چیز ک ی قراردادنتنها  همین معنا، توحید یعنیو با توجه به  (۵۵۱: )راغب،  جزء ندارد

 (.  2۹۸: ۵ج  ،یدی الزب ینیالحس لرزّا داعب  بن محمد)
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 در اصطالح   توحید

معنای یکتاپرستی، یگانگی خدا، تنها و بدون شریک در مباحث خداشناسی، توحید به

له« است؛ بنابراین  کیالشرمعنی »ایمان بالل وحده به ،. توحید دراصطال ستبودن خدا

 ی تعالی است.یگانگی خدااد به توحید همان اعتق 

آن است که ما به یگانگی  ال  متکلّمانطدر اص د: توحیگویدمی بدالجباری عضاق

 (. ۸0  .:۱۴22، عبدالجبار)قاضی  ند اعتقاد داشته باشیمخداو

که »واحد« به آن شیء گفته  ندیگویم: اصحاب ما دیگویمعبدالکریم شهرستانی 

، خداوند در رون یاز ؛ اردیپذینما شرکت رده، نبو ریپذقسمتکه در ذات خود  شودیم

کس شبیه او چهی و نیست و در صفاتش واحد است. کس مثل اچهی  د است.حذاتش وا

 (. ۹0:  . ۱۴2۸، )اشعریکس شریک او نیست چهی نیست و در افعالش واحد است. 

 این کهشیخ محمد عبده هم با همین نگاه در تعریف توحید آورده است: توحید یعنی 

)محمد شویم قائل ن و شریکبرای ا ت و افعالش اعتقاد یابیم وذانگی خداوند در ما به یگا

 (.۶2 :200۵ه. عبد

جز خدا نیست و کارهای بندگان  یانندهیآفرهیچ » :دیگویمابوالحسن اشعری 

خود آنان  در حالی که؛ ... بندگان قادر نیستند تا چیزی را بیافرینند مخلو  او است.

 (. ۴۶ :  ۱۴2۸ )اشعری، وند هستند«و  خدامخل

 د یتوحاقسام 

در  دی توح. 3ی؛ صفات دی توح ادر صفات ی دی توح. 2؛ یتذا دی توح ایت در ذا دی توح. ۱

 ی.عباد دی توح ادر عبادت، ی دی توح. ۴ی؛ افعال دی توح اافعال، ی
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 توحید و مشتقات آن در قرآن 

قاتی شتمده است؛ اما مر قرآن نیاد، دلغت توحید و مشتقاتش، مانند مُوَحِّد و مَُتوَحِّ

بار و  ۶ »وَحْدَهُ« رفته است؛ مثاًل کاربهخدا  ةربارد ترش ی بار و دین بن چ مانند أحَد و واحِد،

صورت وصف برای بار به 23 کهبار آمده  30رفته است؛ »وَاحِد«  کاربهخدا  ةدربارفقط 

 خداست )محمد ةردربارد آن ودو م تنها که بار آمده ، ۵3شده است؛ و »أحَد«  ذکرخدا 

 (. 7۴۵ :ش.۱3۶۴ ؤاد،ف

 )وهابیّت(  ه ر سلفیدتوحید  

 ست: توحید، پرستش خداوند یکتادیگویمعبدالوهاب در تعریف توحید  بن حمدم

 (.3:   ۱۴۱۸ ، عبد الوهابمحمدبن )

را به این  الوهیتو توحید  کنندیمبه توحید عبادی تعبیر  الوهیتاز توحید در  هیگا

صریح ت همو)همان(.  ستیم« را نپ ر عبادت کنیم و غیر اوا قط خداوند ر»ف که رندی گیممعنا 

همین معنای »ال اله ااّل و آن است که فقط خداوند را عبادت کنیم  الوهیت»توحید  کندیم

 (. 3۸:   ۱۴20.  ۱ج ن باز،.)بچ معبودی جز اللّه نیست« هیاللّه « است؛ یعنی 

در مصر و  ن یالحسرأسکنار ر مردم د ی را که: اعمالسدینویم صالح العثیمین محمدبن 

، همگی پرستش دهندیمانجام  )ص(جاج نزد قبر رسول خداه بعضی حایی کا کارهی

 (. 2۱:   ۱۴20. 2همان، ج)  رودیمبه شمار  رخدای غ

 امامیّه توحید در مذهب 

صفات،  توحید : توحید ذات،کنندیممعمول، توحید را به چهار قسم تقسیم  طوربه

 در عبادت. یدید خالقیت، توحتوح
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 توحید در ذات 

 ی ت ذا  دیحوت

ندارد. به عبارت  یمانندذات خداوند مثل و  که ن یا، یکیدو معنا دارد:  یذات دی توح

هر چه هست،  اللّه یماسو، ستی نبالذّات  الوجودواجب یگرید، جز خداوند موجود گرید

از  کّبرمُ، نه ستی ن بکّمروند خدا ذات که ن یا گریدو  بالذّات است الوجودممکن 

از  مرکّبو نه  یمادّو  یخارج یاجزااز  بمرکّنه  و ،صلنس و فجمانند  ،یعقل یاجزا

 شده است: انی ب نی چن )ع(یعلاز امّام  یثیحدمزبور در  یمعنادو . یوهمو  یمقدار یاجزا

 شبه. اء ی األش یفله  س یل. هو واحد ۱

 .،  ۱۴23)صدو ، وهم ال عقل و د و الجوو یف نقسمیال، ینالمع یَاحد. انّه عزّوجّل 2

 (.3 حدیث ،3اب ب

 یاله« ذات تیّاحد»دوم به  یمعناو از  « ذات خداوندتیّواحدنخست، به » یمعنااز 

الذّات  یّاحدعنوان به ادشدهی یمعن از دو  )ع( صوممع انیشوای پ ثیاحادو در  کنندیم ری تعب

الذّات و  یأحدهو واحد، » فرمود: )ع(صاد امّام  کهچنان ؛شده است ری تعب یالمعن  یّاحدو 

 ۴2ش.: ۱3۸۵، ؛ ربانی گلپایگانی3 ، حدیث2۶اب ب ،. ۱۴23صدو ،) «.ینالمع یدأح

 (. ۴۱و

ت. هنگامی که پیامبر گرامی توحید ذاتی نخستین مرز میان مشرکان و مسلمانان اس

 :گفتندیمرکان ، مشخواندیفراممشرکان را به توحید  ص()اسالم

 (.۵ /)ص﴾عُجَابٌشَیءٌ اً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَهَ إِل ةآلِهَاال أجَعَلَ﴿

 «.خدایان را یک خدا گردانیده است؟ سخن بسیار عجیبی است ةهم»آیا 
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و  دندی پرست یماشتند که آنان را در کنار خدا بتان بسیاری د ،مشرکان، پیش از اسالم

ل، ن دلی همی  به؛ شمردندی مد( )مفرد اندارا ند ود، آنان شچنانکه از آیات استفاده می

ه پیامبری رسید، نخستین پیام وی در کنار کوه صفا ب (ص)ممی اسال بر گرامهنگامی که پیا

 این بود:

 خوانمیم»شما را به وحدانیت خدا  نداد« »أدعوکم علی شهاده أن ال اله االالل و خلع اال

  مجلسی،) کنار بگذارید«  خدا رااز  غیر یاهالههغیر از الل نیست و  الهیکه بگویید 

 . (۱۸:۱۸0ج .،  ۱۴03

حقیقه ما دعاهم الیه من توحید الل و خلع االنداد و االوثان« : »و دیگویم طبری 

 (. 300: ۱2ج   .،۱۴۱2 )طبری،

   یصفات توحید 

سؤال مورد بحث . خداوند است یذاتمربوط به صفات  یصفات شرکو  دی توحبحث 

 ؟دارند یبتنسچه  یالها ذات خداوند ب یذاتات صف  کهاست  ن یا

 امامیّه دیدگاه 

الزمة کند؛ زیرا شناختی، صفات خبری )حمل بر ظاهر( را نفی مییاز منظر هست هامامّی

پذیرند آیات را میهمة اثبات این دسته از صفات جسمیت است؛ اما از منظر معناشناختی، 

به ت را فابر عقل، این ص رآن و تکیهرفتی قو با ارجاع متشابهات به محکمات و اصول مع

 ،امام موحّدان یدی توح یهاخطبهو  کلماتر د یروشنبه هینظرین ابرند؛ و تأویل می

 : دیفرمایماست که  دهیگرد انی ب ،ع()یعل

 است. یخداشناس، ینداریدگام در  ن ینخست مَعْرِفتُه؛  ن یالدّ. اَوَّل ۱
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 .ستاو ا قیتصد، یسخداشنا المکبِه؛  قُیالتَّصدمَعْرِفتِه  کَمالُ. وَ 2

 است. یکتاپرستیخداوند،  قیتصد کمال؛ دُهُی وحتَبِه  قِیالتَّصد کَمالُ. وَ 3

 ، اخالص است.یکتاپرستی کمالاالخالص له؛  دهی تَوح کَمالُ. وَ ۴

صفات  ینف، یکتاپرست یاخالص در  کمالالصفات عنه؛  ینفاإلخالصِ َله  کَمالُ. وَ ۵

 ست.از او بر ذات( دیزا)

 گاهنآ یمعرفت و  یرنظ ةبن جاز  یکتاپرست یو  دی توح که تسا نیاو  مالت فمفاد ج

و  نکندخداوند تصوّر  یبرا کیشرن، انسا که ردیپذیمخالص و صددرصد تحّقق  طوربه

 ینف امر در گرو  ن یاو تحّقق  بشناسد یازلبه ذات و  میقامستقل  قتیحق عنوان تنها او را به

ست ه ادش انیبمطلب  ن یاانِ ، برهیدعبست. در جمالت از خداوند ت اذا بر دیزاصفات 

 :دیفرمایم که

 رایز؛ الص ف ة رُ یْغ م وْصُوفٍ ا نَّهُ  کُل الْمُوصُوفِ، و  ش هاد ةِ  رُیغ  صِف ةٍ انَّه  کُل  لِش هاد ةِ . ۶

 یصوفومهر  تّیواقعموصوف است، و  تّیواقعاز  ری غبر ذات(  دیزاهر صفت ) تّیواقع

 .است ذات( ر ب دیزاصفت ) تّیعواقاز  ری غ

بر  دیزاخداوند را به صفات  که کس َقد قَرَنه؛ پس آن سُبحانه فَ  هلّالفَ صَ. فَمَْن و7َ

 است. کردهو قِدَم( تصوّر  تّیازل)در  ری نظو  ن یقراو  یبرا کند فی توصذات 

 ست.معتقد شده ابه دو خدا  کندر تصوّ ن یقراو  یبرا هرکس. وَ مَْن قَرَنُه فََقد َثّناهُ؛ و ۸

نموده  هیتجزاو را  کندتصّور  یدومخداوند،  یبرا هرکس ؛ و اَهُزَّ. وَ مَْن ثّناهُ َفَقد ج۹َ

رض  خداوند دو جزء ف یبراشده، پس  قائل ازی االمت مابهو  االشتراکمابهبه  یعن یست )ا
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 کالشتراامابه ص ومخت ریغ یگرید، و ری غ او از ازی االمتمابهمختص به او و  یکی که کرده

 (.ستا ری غبا 

او را  ،به جزء باشد قائلخداوند  یبرا که کس؛ و آن هِلَهَقد جَ فَ . وَ مَن جَزَّأهُ ۱0

 یدارن ید مالک رایزندارد؛  یق یحق  یخداشناساز  یابهره ،جهینت نشناخته است )و در

 .(۹2 ا ۴۹ :۶ ج .،م۱۹73، طباطبایی  .؛۱3۶۵البالغه،نهج ر.ک؛ ) است(. اللَّهمعرفة 

 رمودند: شد، ایشان فل سؤارش عاستوای خداوند بر دربارة  ع()از امام صاد 

کنیم،... ولی آن را موجودی جسمانی و محدود  »ما وجود عرش را تصدیق می

دانیم،... زیرا در این صورت عرش حامل خداوند و خداوند نیازمند به آن  نمی

.  نیازمند خداست است و عرش ز مطلقنیاکه خداوند بیخواهد بود؛ درحالی 

که گرفته است؛ چنانمین را فراو زها انم آسهمة عرش خداوند  ،ازسویی

عرش یا کرسی  .(2۵۵/)بقره  ﴾وَالْأَرْضَوَسَِع کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ ﴿فرمود: 

مذکور یا کنایه از علم و قدرت و تدبیر فراگیر خداوند است یا   معنایبه 

آن  واسطة به و خداوند  ت ساحاکم بر جهان  و  الل ید ماسوای از وجومرتبه

؛ کلینی، 3۱۵ا  3۱7ا  2۴۸ :ش.۱3۸۹دو ، ص) «کندیر میبرا تد  نجها

 .(۱33و ۱2۹: ۱ .، ج۱۴۱۱

حمل صفتی بر الزمة سید مرتضی بعد از بیان صفات ثبوتی خداوند، معتقد است اگر 

 حمل آن صفت بر اوند باشد،رای خدجسمانیت، ب ژهیوخداوند، انتساب صفات سلبی ، به

بر خداوند، اثبات تجسیم یا ل صفات خبری محزمة الدا باطل است و ازآن جا که خ

توان با تمسک به ظاهر آیات یا رو نمیاش تجسیم است، ازاین صفتی است که الزمه

ه د این دستصفات خبری، این صفات را به خداوند نسبت داد؛ بلکه بایدربردارندة روایاتِ 

 (. 373: 2 .، ج ۱۴0۵، رتضیم )سیدتأویل برد به یات را از آ
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ها حمل صفت »ید« بر خداست، ظاهری آن یمعناتمسک به ة الزمکه تی را وی آیا

مند بودن را به داری یا مکانبرده است. ایشان در توجیه و تأویل آیاتی که جهتتأویل 

 َُمَّ ﴿(. و ۵ /)طه﴾یاسْتَوَ ِ رْشالْعَ یعَلَالرَّحْمُن ﴿دهد، مانند خداوند نسبت می

: مراد از عرش، استیالی خداوند بر عالم گوید(. می۵۴ /اعراف )﴾الْعَرْش یعَلَ یاسْتَوَ

از باب  ،که اعظم مخلوقات است، استیال دارد. درنتیجه ،است؛ یعنی خداوند بر عرش

 بر دیگر مخلوقات استیال خواهد داشت.اولویت، 

ت که آن اس د(. نیز مرا3 /)یونس  ﴾مْرَأَالْ یُدَ بِّرُ ِ الْعَرْش یعَلَ یاسْتَوَ ثُمَّ ﴿آیة در 

آیة چنین مراد از کند. همکه بر جهان استیال دارد، امور عالم را تدبیر میرحالیداوند دخ

( ارتقاع قدرت و منزلت در نزد خداوند است و ۱0 /)فاطر﴾یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیُِّب هِیْإِلَ﴿

ا را ند آنهه خداوک(. نیز این است 20۶ /اعراف)﴾کَعِنْدَ ربِّ الَّذِیَن  َِنَّ﴿ آیةمراد از 

   (. 2۱2ا 2۱۱: ش۱3۸۱)سید مرتضی،گزید و انتخاب کرد بر

(. ۱۱۵ /)بقره ﴾تُوَلُّوا فَثَمَّ َوجُْه اللَّهِ نَمَایَْفأَ﴿آیة »وجه« در واژة وی در مقصود از 

 شد:عنا باتواند به چند مگوید: وجه در آیه میمی

 د.ونعلم خدا دبیر والف( ت

 ب( رضایت خدا.

تُوَلُّوا فَثَمَّ  نَمَایْفَأَ الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُلِلَّهِ  وَ﴿ست: فرموده ااوند را خدیزج( جهت؛ 

جهات و تمام نواحی تحت ملک خداوند است. خود همة (. یعنی ۱۱۵ /)بقره ﴾وَجْهُ اللَّهِ

 (. ۵۹3ا  ۵۹۱ .: ۱۴03 رتضی،)سید مپذیرد مال اول را میاو احت 
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(. با ذکر 23ا 22 /)قیامت ﴾ةنَاظَِررب هَا  یإِلَ ةاضَِرنَ ئِذٍ وُُجوهٌ یَوْمَ﴿آیةذیل در  و

 ر قیامت منتظر نعمت ربّ ها دگوید: مراد از آیه »نعمت رب« است، یعنی آناحتماالتی می

 . (3۶ا 3۵: ش.۱3۸۵، )سید مرتضی خود هستند

به  ، است آیات متشابهازجمله ه ک ری،جاع صفات خب ویل با ارأتریة ظنایشان معتقد به 

 اللت عقل است.قرآن و دکمات مح

 داللت الفاظ بر معانی بر دو قسم است: ،از نظر علمای شیعه

مجرد صدور معنای لفظ بهالف( داللت تصوری؛ که عبارت از انتقال ذهن انسان به

 ست.م شرط نی کلمتة ادارلفظ از شخص متکلم است و در تحقق آن، 

ای مانند »ید« ، کلمهین اساس. بر ام داردلت بر مراد متکیقی؛ که داللصدب( داللت ت

کند: یکی دست و دیگری قدرت. بنابراین لفظ »ید« در با چند معنا ارتباط وضعی پیدا می

رد و ( مشترک لفظی است که دو معنای حقیقی دا۱0 /)فتح ﴾همْیدِیْأَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ ﴿

رت برای صوراین کند. داراده  ز آن دو معنا رامال، یکی اتعمقام اس کلم درمکن است مت م

جملة کشف مراد متکلم باید به نوع ترکیب و قراین لفظی و عقلی دقت شود. ترکیب 

( با قراین عقلی، نافی ۱0 /)فتح ﴾همْیدِیْأَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ ﴿جملة»اإلماره فی ید األمیر« و 

لت دال ی قدرتا« بر معن یءٌشَ هِثلِمِ کَ یسَلَلفظی »قرینة وند است و از خداجسمیت 

»ید« در معنای قدرت از نوع استعمال مجازی یا تأویل نیست؛ واژة بنابراین استعمال دارد. 

 (. 3۱:  ۱۴2۶عفر، ، جسبحانی) بلکه کاربرد لفظ در معنای حقیقی است

ت لیات خبری بر دالدر تفسیر آ؛ اما پذیردای را میسید مرتضی نیز چنین اندیشه

او را مالک تأویل آیات خبری قرار دیشة اننیز  از وی ان بعدمتصدیقی تأکید دارد. متکل

طباطبایی همین روش را در پیش گرفته است. وی ذیل  علّامههای اخیر، اند. در دورهداده
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احاطة یل، در عین تمث  ،آیه گوید: این ( می۵۴ /)اعراف ﴾ِ الْعَرْش یعَلَ یاسْتَوَ  ثُمَّ﴿آیة

که مقام  ،ای حقیقی در عالموجود مرحله برو  کندمیبر عالم را بیان  خداوندر تدبی 

آیة اجتماع تدبیر امور مهم است، داللت دارد. بر این اساس، مراد از استوای بر عرش در 

(.  3 /نس یو) ﴾إِذْنِهِدِ ِمْن بَعْ إِلَّا   مَا مِْن شَفِیع الْأَمْرَ یُدَ بِّرُ ِ الْعَرْش  یعَلَ یاسْتَوََُمَّ ﴿

 (.۱2۸ :۱۴؛ ج ۱۵7 :۸ ج.، م۱۹73 ی،اطبایاب )طتدبیر امور است

 مَِن   اللَّهُ فِی ظُلَل هُمُیَأْتِیَ أَنْ  إِلَّاهَلْ یَنْظُرُونَ ﴿آیةتفسیر طباطبایی در  علّامه

تی را به و آیاشایات مت فرماید: آمحکم می (. ضمن یادآوری آیات2۱0 /)بقره ﴾...ِ الْغَمَام 

 /مانند »مجیء« )فجر است، نده خداوحادث ب صفات و افعال دادن ها نسبتآنظاهر  که

احاطة ( به آیات محکم ارجاع داده، معنای مناسبی مانند 33ا 2۶ /(. یا »اتیان« )نحل22

 (.۱03 :2.، ج م۱۹73 )طباطبایی، کنیم... را اراده میخداوند بر امور و

نیت از آیاتی را که ظهور در جسما است که آن دستهنیز معتقد آملی  جوادی علّامه

 یإِلَوُُجوهٌ َیوْمَئِذٍ نَاِضَره * ﴿( ۱0 /، )فتح﴾همْیدِیْأَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ ﴿ظیر ند دارند، ناوخد

بریم و تعارض تأویل می درنگ به محمل صحیحی(. و... بی 23ا  22 /)قیامت ﴾رب هَا نَاظَِره

 ا 2۶۸ ا 2۶۶: :۶ش.، ج ۱3۸0، آملی دی)جواسازیم. میرا برطرف  و نقل ظاهری عقل

 (. 27۴ا  270

شده با نقل و ارجاع محکمات به متشابهات، با تأثیرپذیری از ائمه و عقلِ هدایت امامیّه

ترین پردازند. ارجاع آیات خبری به آیات محکم، ازجمله مهمبه تأویل این صفات می

 .شودمیتلقی  امامّیههای تأویل راه
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و مانند آن که در  اللّه « در »ید»ید«  دکلماتی مانن  است فات معتقدص در باب هی می تن اب

به خداوند حمل شود  هاآنتأویل و با همان معنای واقعی  قرآن آمده، باید بدون تحریف،

 (. ۱7و   ۹و ۸ :3 .، ج ۱۴2۱ تیمیه،)ابن 

حدیث که تنها و اهل  تیهصفا قةفرگرایی افراطی های نخستین اسالمی، نصدر سده

 هاآنبری در تفکر اسالمی گردید. ت خاصف  از طر سمینهزدانستند، ت میرا اهل سّن ودخ

بَْل ﴿(، 37 /)هود﴾وَحِْینَا َ و ِننَایُبأَعْالْفُلْکَ ِ ِ وَاْصنَع﴿مانند  ،دلیل آیاتی بهخداوند را 

موده، ن و... متصف وجه««، »د«، »ی»عین نبود دارا( و... به ۶۴ /مائده)﴾یَدَاُه مَبْسُوَطتَان

 (. ۹3ا  ۹2: ش۱3۴2محمد تقی،  ی،)سبحان شمردند الهی تء صفااین امور را جز

های کالمی بار در کتاب ن ینخست حدیث هماهنگ شدند و برای  اهلاندیشة اشاعره با 

چنین صفات خبری را خود، صفات خداوند را به صفات خبری و غیرخبری )عقلی( و هم

 (.۱۱0: تا، بیر نجا) دفی تقسیم کردنفعلی و کی ذاتی، به

گوید: صفت »عرش« است، میدربردارندة طر  آیاتی که  ، بااالبانهب در کتا اشعری

دهند... که خداوند بدون کیفیت و بدون تکیه بر امری، بر می هیاین آیات گواهمة »

 . ( ۹2  .:۱۴2۸ی، )اشعرعرش خود جای گرفته است« 

رفی هر حه ظاب اهاوت که آنارد؛ با این تف د مُثبتین قرارة زمرعری در اس، اشبر این اس 

جوید تا کردند؛ اما اشعری به ظاهر حرفی با قید بالکیف و بالتشبیه تمسک میمیتمسک 

 او وارد نشود.نظریة بودن بر  هیاشکال تجسیمی و تشبی

 (. ۱0۴ ا ۱03 :۱ج  تا،یب دهد )شهرستانی،شهرستانی این نظریه را به اشعری نسبت می

 ت:ساز جهاتی دارای اشکال اری عشانظریة 
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وضع الفاظ، داللت لفظ بر معنا را از طریق کثرت استعمال و تعّین گر در بحث ( االف

ن و شواهدی که حاکی از کیفیت و مراتب مرجح یبدانیم، این کثرت استعمال بدون قرا

ه قول ک ع تعیینی الفاظرسد به وض تا چه آورد؛استعمال باشد، نیست و سر از تشبیه درمی

 (. ۶۴ :۶ ، ج .۱3۹۸ الدین،رمشهور است )رازی، فخ

ت و کیفیت هیئ »ید« در لغت بر واژة این سخن اجتماع نقیضین است؛ زیرا الزمة ب( 

ت و هیئمعنای لغوی، قبول حقیقتی با رو اثبات »ید« بهشود. ازاین مخصوص اطال  می

اش ه که الزمهف« دانستکی مرادف با »بال  عنای آن راشعری مکیفیت مخصوص است؛ اما ا

 (. 37: 2ج  ش.،۱3۴2، محمدتقی، نی)سبحا تضین اساع نقی ماجت 

معنای حقیقی بر خدا در مواردی، مانند حمل صفات بهالزمة ج( عالوه بر این که 

پذیرش است؛ اما در  علم، قدرت و... که برای موجود غیرجسمانی وضع شده است، قابل

 پذیرش ، قابلتی وضع شده اسای موجود مادّبروجه و... که  نچوهم ،بریصفات خ

 حمل آن بر خدا تشبیه و تجسیم است.الزمة زیرا نیست؛ 

   تیخالق توحید در 

 زین، و یعی طبو فو   یعی طباسباب و علل  یرگذاری تأثبه خداوند با  تّیخالقتصاص اخ

تصاص اخبه خداوند  که آن چه رایزدارد، او منافات ن یاری اخت یکارهاانسان در  تی فاعل

 که ،میکرقرآن  کهچنانو بالذّات است. صورت مستقل هب یرذاگری تأثو  تّیخالقدارد 

در  یعیرطب ی غو  یعی طباسباب و علل  یرگذاری تأث، داندیمرا مخصوص خداوند  تّیخالق

د واح فعل ،یمواردو در  شناسدیم تّیرسمبه زی نجهان را  یهادهیپدحوادث و  ش یدای پ

: دیفرمایم هانجاگرفتن  ةربادرند. وخدا ری غداده است و هم به  بتخداوند نس م بهرا ه

 (. ۴3 /رمَ)زُ ﴾اهَوتِمَ  َنیحِ سَنفُاألَ یتَوَفَّیَ  اَللّهُ﴿
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 (.۱۱ /)سجده ﴾بِکُم وُکِّلَ یالَّذ وتِالمَ َملَکَ تَوَفَّاکُمیَل قُ﴿:دیفرمایم زی نو 

 ﴾نَهُیبَ فُلِّؤَیُ مَّثُ اًحابَسَ یزجِیُ اللّهَ أنَّ رَم تَألَ﴿: دیفرمایمابرها  کتحر ةدربار

 (. ۴3 /)نور

)ربانی   (۴۸ /)روم ﴾اً حابَسَ رُیِفَتُث احَیَالرِّ  رسِلُ یُ ی الَّذ اَللّهُ ﴿: دیفرمایم زی نو 

 (.۸۸ :ش۱3۸۵، گلپایگانی

 خلق افعال مسئلة 

 قشن که اندکرده ریتقر یانهوگا به آن ر ،که از طرفداران خلق افعال هستند ،اشاعره

این اعتقاد اشاعره  ةشیر، بردیمسؤال  ریزافعال او  ش یدای پر دانسان را  ةارادقدرت و 

بود«  ن یری ش کندچه آن خسرو »آن که انددهی عق  ن یبرا، است یعقلانکار اصل حسن و قبح 

را  تبهکاراند خداون اساس اگر مثاًل ن یبرا«، کندبود آن خسرو  ن یری شچه »آن که ن یانه 

جهت  ن یبدنشده است،  کبمرت یالمانهاظو  حی بق کاردهد،  فریکرا  کارانوکینپاداش، و 

 .دانندیم زیجارا بر خداوند  طا یماال فی تکلآنان 

و اعتقاد به آن را  اشاعره هستند ،مخالفان و منکران حسن و قبح عقلی ن یترسرسخت

 .دانندیمبدعت 

 دارد: ن کردو  یعقلحسن و قبح  ةقاعد

و  االمرنفس در  شوندیمام نجا اری تخاو  ییدانا یرواز  که یلعااف که ن یااول  ن کر

)مصالح و مفاسد(  مالکاتتابع  یشرع احکامو  هستندقبح  ایجهت حسن  یداراع واق

 لی تشکرا  یشرع احکام ةفلسف، قتی حقدر  یواقع مالکاتاست. آن  یاألمرنفس و  یواقع
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 است یاألمرو نفس  یواقع اتکمال آن  کاشف یعرش احکام، رگیدرت . به عبادهندیم

 (. ۱۴۴ :ش.۱3۸۵، گانیگلپای )ربانی

 مالکاتبه وجود  ،وجه چی ه، آنان به منکرند یکلبهاصل را  ن یادر مقابل، اشاعره 

 (. ۱۴۴: )همان اعتقاد ندارند ندیآشمار به یشرع احکاممنشأ  که یاألمرنفس 

 تواندیممستقل  رتصوعقل بشر به کهاست  ن یا یعقلبح حسن و ق ةقاعددوم  رکن 

دهد. البّته  صیتشخاز افعال را  یاپاره یاألمرنفس د صالح و مفاسم و یقعاو مالکات

جهت  ن یبداست و  رونیبافعال از توان عقل  ةهمو شناخت جهات حسن و قبح  درک

 .همان() مبرم دارد. ازی نو نبوت  یوحبشر به  کهاست 

 انی م زاع، نن یاربناب. ستندی ن قائلعقل  یارب را یمعرفت  ییناتوا نی چنه اشاعر در مقابل،

و  است یکلّو سلب  جابیا لی قباز  یعقلاوّل حسن و قبح  رکن  ةدربار هیعدلره و اشاع

 لیقب . تقابل نخست از است ییجزو سلب  یکل جابیا لیقب دوم از  رکن ةدربار هاآن نزاع 

و  اوّل را مقام ثبوت ن رک توانیم. ستبل تناقض اسم تقاو تقابل دوم از ق تقابل تضاد

ف نظر دارند و هم در مقام . لذا هم در مقام ثبوت اختال دی ناماثبات  قاما مم رود رکن 

 (. ۱۴۵: همان) اثبات

 تیشخص ن یسوم .  .اه ۴7۸ یمتوفّا، ن یالحرمامامملّقب به  ین یجو یابوالمعال) ینیجو

عنوان دو صفت ا بهر حسن و قبح یکلّ : »ما به دیگویم.( رودیمشمار به یاشعر کالم

             ندارد« ییمعنا یشرع ینه ود امر و ن و قبح جز ور، حسمیندارول قب  عالفا یقی حق

 (. 230ا 22۹ .: ۱۴۱۶، عبداللبن )عبدالملک

جودات و مو گریدمانند  ،افعال بشر کهاست  ن یامسئله  ن یادر  حی صح دگاهید

 و است رمؤثّ هاآن ش یدایپدر  زی ن ناانس ةارادرت و و قد د استخداون حوادث، مخلو 



 143 1398هار و تابستان ب، 1، شمارة 1ال س؛ عهیش یقیکالم تطبژوهشنامة پ 

 

خداوند فاعل مستقل و بالذّات و انسان فاعل  رایز ؛دمنافات ندارن گریدکیدو با  ن یا

 تیّ خالقو  تیّ فاعلانسان در طول  تّیفاعل، گریدبه عبارت است. و وابسته  رمستقلی غ

 خداوند است نه در عرض آن.

 تّیرسمبه یعمل لمسائو هم  ینظرمسائل م در ه عقل را تیّ حجّ اعتبار و (ع) تی باهل 

... و عرفوا به الحسن : »فبالعقل عرف العباد خالقهماست فرموده )ع(. امام صاد اندختهشنا

 (. 3۵حدیث : ۱ ج.،  ۱۴۱۱، )کلینی« حی القب من 

عقل است.  کرده ادیر بر بش یالهعنوان حجّت به یوح کناراز عقل در  )ع(کاظمامام 

 (. ۱2 ثیحد ن:اهم) است یرونیبحّجت  یوحو ، یدرونت حجّ

 ادی یشرع احکامو منابع  مدارکاز  یکیعنوان در اصول فقه از عقل به امامیّه یعلما

 اندشناخته تّیرسمبهعقل و شرع  حکم انی ممالزمه  ةقاعدرا به نام  یاقاعدهو  اندکرده

 (. ش.۱3۸7 مظفر،)

 کها ن چه رآقبول دارند،  ینظر ادراکاتو عقل را در قلمر تیّ حجّو  اعتباراشاعره 

جهت  نیبداست.  یعمل ادراکاتعقل در قلمرو  تّیحجّ، اعتبار و کنندیم ارانکآنان 

، هیعدلچون هم دی توحو  یالهمربوط به اثبات ذات و صفات  یهابحثآنان در  کهاست 

 . (۱۵0 .:ش۱3۸۵ی، پایگان)ربانی گل) کنندیماستفاده  یعقل لیدالو  یعقلاز روش 

 توحید در عبادت  

عبادت مخصوص خداوند است، و عبادت  که ن یادر  یماسال   و فِرَ مذاهب ةهم

 یاسالمدر عبادت مورد اّتفا  امّت  دی توحو ممنوع است، اتفا  نظر دارند.  شرک رخدای غ

را  یدیجد دیعقاو  کرد ( ظهور.  .ها 72۸ا  ۶۶۱) یحرّان ةیمی تابن  کهاست. پس از آن 

به  کهمسلمانان را  یکارها از یاری بسد و ر  نموطدر عبادت م شرکو  دی توح ةربادر
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 یاسالمو خاندان آن حضرت و صالحان از امّت  )ص(اکرم امبری پ میتعظو  میتکر ةزی انگ

عنوان د در عبادت بهدر عبادت دانست، توحی  شرک قیمصاد، از دادندیمانجام 

یع ن و تشناسالمی اهل تس یهافرقه یرسا ومیان وهابیت افترا   جهو ن یتریاساس

 رد.یی کنماخود

که توحید  : ” بدانسدینویم دی التوحفی  الشبهاتکشفبن عبدالوهاب در کتاب محمد

برای عبادت قرار  ییهالهی وس، اما برخی مذاهب بین خدا و خود فقطیعنی پرستش خدا 

ت بهره ه خدا و شفاعب ل جهت تقربیوسان واسطه و از ای و اعتقاد دارند ما دهندیم

و  راندی میمو  کندیمیا و اولیا، اما باید بدانند که تنها خدا زنده ک و انب د مالئهمانن  میبریم

 تا:،  بی)عبدالل جار الل چیز به دست اوستد ربوبی ( و همه)توحی  کندیمتدبیر امور 

۵37 .) 

است اما  عبادت یقاز خدا از مصادواست و درخ»دعا  گوید:می بازبن  زیعبدالعز

الل، یا اولیا خدا، مرا دریاب، مرا شفا بده، بیماران را  : یا رسولویدگند و بکی دعا هرکس

شرک در عبادت خداست و او پیامبر را  هان یاشفا بده، گمراهان را هدایت کن و . . . 

 (. ۵۴۹ :2ج  .،۱۴20 ،باز)بن عبادت کرده است«! )

ک و شری نهوگچی هواحد  ین است که: ربّا توحید در عبادتدند ن معتق وهابیو

بر این  هرکسبرای عبادت و توحید نیست و  یاواسطهچ وسیله و هی رد و شفیعی ندا

کافر و  ،مال و جانش در امان است، اما اگر غیر از این اعتقاد داشته باشد ،عقیده باشد

 ،ب)عبدالوهااست  کشتنش واجباست و جانش حالل مشرک است! و خون و مال و 

۱۴۱۸. : ۴۹۸.) 
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حکم به  ،ر عبادت باعث بروز اختالف و درنتیجهتوحید د معناییح از حبرداشت ناص

لذا ناچاریم حقیقت عبادت را برای  .هشرک و کفر مسلمانان از طرف وهابیت گردید

 شدن مطلب بیان نماییم. روشن 

 عبادت  قت یحق

؛ أحمد ۴۴0: ۱ ج، م۱۹7۴ ی،وهر) جاطاعت  ذلّل وعبادت در لغت بر خضوع و ت

پرستش  یمعنابهو در اصطال  شرع و متشرّعه  کندیمداللت  ( 7 :۶ج ،  ۱۴۱۴الفیومی، 

و  یویدنمدبّر جهان و مؤّثر در سرنوشت  ایعنوان خالق به که یموجوداست. پرستش 

 انیاد ةهم بلکهدارد، ، به مسلمانان اختصاص نیتلّق ن یا. شودیمانسان شناخته  یاخرو

و عبادت مطر  است، از  پرستش مسئلة  هاآنر د که یانیاد ةهماز آن التر باو  یدی توح

او را خالق،  که یموجوددارند. خضوع و تذلّل در برابر  یایتلّق ن یچن عبادت و پرستش 

 از موجودات و یبرخعالم، و چه مدبّر  ةهم، چه مدبّر دانستندیمو مدبّر جهان  مالک

 . یعیتشر ای ینیتکواز امور  یاپارهبه نسبت 

الخاضع  ّتخذهیالناس مشعرا بالخضوع لمن  راهیة ما : »انّ العباددسینویمبالغی  علّامه

 (. ۵7: ۱ ج .، ۱۴2۴، یبالغ)« ةیباإلله ازیاالمت له من حقّ  راهیما بذلک هیوفّی لإلها 

 فرک ،دا باشدی غیرخ: »شک نیست که اگر نیت عبادت برادیگویم الغطاء کاشف

و کفر شرک  و بزرگان ی خودموال اییا برتواضع برای والدین  و است، پس خضوع

 (. 2۴:  .۱۴20،الغطاء )کاشف « بلکه احترام خاص است ،نیست

 : دیگویمخویی  اللتیآ
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شدن برای مخلو  اگر به امر خدا  کوچکخضوع و تذلل یا ذلیل و »

 ،شودن دایی ( دادهم خمقا) وهیتلاه یا باشد و به آن معبود مقام رب وال

اوست. مثل احترام و  صّترام خالکه احبود ب دعبادت آن مخلو  نخواه

این نوع خضوع محبوب خداوند  تعظیم به والدین و معلم و انبیا و اولیا و

 (.  ۴۶۸: تا، بی)خویی « است

 ﴾بُدعْنَ اکَیّإ﴿: ندیگویمداده،  هیمسلمانان در نماز به توحید در عبادت گواهمة 

ست؛ پس تکریم پدر و کریم« ااز »ت ت« غیردّجه داشت که »عباه باید توبت (. ال۵ /تحهلفا)ا

 هی. پرستشی که از غیرخدا نفی و نرودینمشمار ، عبادت بهالهیمادر، بزرگان و اولیای 

طور مستقل شده، آن است که انسان در مقابل موجودی خضوع کند با این اعتقاد که او به

دیگر،  تعبیر د و بهرسرنوشت آن دو را در دست داز نسان یا بخشی اجهان یا ا سرنوشت

»ربّ« و »مالک جهان و انسان« است؛ ولی اگر خضوع در مقابل موجودی از این نظر 

صالح خدا و صاحب فضیلت و کرامت یا منشأ نیکی در مورد بندة صورت گیرد که وی 

ضرایح ن بادت؛ پس بوسیدبود، نه ع خواهد انسان است، چنین عملی تکریم و تعظیم

تکریم و اظهار محّبت به جنبة  )ص(بعثت پیامبرالدت و روز و انی درممقدّسه یا اظهار شاد

 ردی گینمحضرت را دارد، و هرگز از اموری چون اعتقاد به ربوبیت او سرچشمه 

 (.3۸: ۱ج : .۱۴2۶،، جعفر)سبحانی

 اههرگاست،  نش یرفآبر  حاکم یعموم یهاسّنتاز  کاملخضوع ناقص در برابر 

از  ترکاملو  تریقوو او را نماید  و نقصان س ضعفاحسا رگیددر برابر موجود  یموجود

طور ناخودآگاه در درون خود نسبت به آن موجود احساس خضوع و تذلّل خود بداند، به

 یفعلجام با ان ماندن از تعرّض او، مصون ایو قّوت،  کمالاز  یمندبهره یبرا، آنگاه کند

و عالم در  بر عالمجاهل در برا عوو خض عتواض، کندل خود را ابراز ذلّسب، خضوع و تنام
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جهت، عقل و  ن یبدو  است یفطرعبادت و خضوع و تذلّل  ن یهم قیمصادبرابر اعلم از 

و  قیتشوعمل مورد  ن یا که نیا، هر چند فاعل آن از داندیم ستهیشا یکارفطرت آن را 

 یکمال طرخابه لخضوع و تذلّ که، تا آنجا ن یابنابرباشد. فل غا یکلّبهت ع اسشار تیرضا

 نیچن  بلکهآن را مذموم و ناروا دانست،  توانینموجود دارد،  یگریددر موجود  کهاست 

 (.27۴: ۱0 : ج.م۱۹73)طباطبایی، ممدو  است شرعاً عقاًل و  یخضوع

 در عبادت  شرک

از  ری غو  بودند مشرکتش ادت و پرسب عئلة سمعصر رسالت در  مشرکان که ن یادر 

 شرک لی تحل. آنچه مهم است ستی ن یسخن  کردندیمبادت را ع یرگید انیخدا ،خداوند

خود را  گریدمعبودان  ای هابت کهبودند  مشرکبدان جهت آنان  صرفاً ایآ. هاستآن

 که ن یا ای ؟دادندیمانجام  یقربانو  کردندیمنذر  هاآن یبرا و  نمودندیم میتکرو  میتعظ

انجام  هاآن تّیربوبو  تّیالوهبه قاد با اعت اعمال را ن یا کهبودند  رکشم آنان بدان جهت

آن   یبرامطلب دوم.  مدّعیمسلمانان  گریدو  اندنخستمطلب  مدّعی انی وهّاب؟ دادندیم

ناظر به  کهرا  یاتیآو  میکن یمبه قرآن رجوع  ،باره روشن شود ن یادر  قتیحق  که

 .می دهیمر عه قرالمورد مطا ،هاستآن زی آمکرش دیعقااعمال و  رسالت و صرع انرکمش

 اءَ یَ أَوْلِ ُدونِهِ مِّن  أَفَاتَّخَذْتُم قُلْوَاتِ َوالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ  قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَا﴿ .۱

 (. ۱۶ /)رعد ﴾اضَرًّ وَ لَا نَفْعًا لِأَنفُسِهِمْ مْلِکُونَیَ لَا

 (.۱0۴ /انعام ) ﴾ء یْشَ کُلِّهُوَ رَبُّ  رَبًّا وَ یغِبْأَاللَّهِ  رَیْأَغَقُلْ ﴿.2

 (. ۸۱  /میمر)  ﴾لَهُمْ عِزًّا کُونُوایَلِ آلِهَةًاتَّخَذُوا مِْن دُونِ اللَّهِ وَ ﴿. 3
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ُهْم  نَصْرَهُمْ وَ ُعونَیسْتَطِیََلا  نْصَرُونَیُلَعَلَّهُمْ  آلِهَةًوَاتَّخَذُوا مِْن دُونِ اللَّهِ ﴿. ۴

 (. 7۵ا  7۴ /س ی) ﴾دٌ مُحْضَُرونَجُنْهُمْ لَ

را بر عبادت معبودان خود  مشرکان ای، کندیم یهن رخدای غرستش از پ هک یاتیآ ةهم

و معبودان و  انیخداآن  یناتوانرا به  نکوهش و  ینه ن یا، کندیم نکوهش ( الّلهاز  ری غ)

 انگری ب یشنروبه اتیآ ن یا .کندیم لی تعل، ستندی ن یانیزگونه سود و  چی ه مالک که ن یا

بودند و در برابر  دهیبرگزبودان را و مع انیخدان آ زهی گنا نیبد مشرکان که اندقتی قح ن یا

 یعن یخود از آنان منتفع گردند؛  یزندگدر  که، کردندیماظهار خضوع و تذلّل  هاآن

ش.:  ۱3۸۵ ی،ربان) بودند قائل ری تدبو  تّیربوبحقّ  و انیزسود و  تّیمالک ینوعآنان  یبرا

۱0۹ .) 

و مدبر است،  بّخالق است، ر هک کس ن آ شودیماستفاده  نکته ن یا و از آیات ف

 کنارو  ندیافری بخداوند موجودات را  که ستی ناست، چنان  یدائمامر  کیخلقت  کهچرا 

 یموجودو هر  شودیمطور دائم از طرف خدا صادر به یهست ضیف بلکه، ندی بنش

 یت سهعالم  ری تدبو  نش یآفرمة نابر ن یبنابرا، ردی گیم یهست پاکشت لحظه از ذابهلحظه

و  ستاو انیزسود و  مالک لی دل ن یهمو به  دست خدا استه همه ب ون آغاز خلقتچمه

 )مکارم، ؟! است تیعبود ستةیشااللَّه  ری غ ایآوصف  ن یااو هر چه دارند از اوست با  ری غ

 (. ۱۶۱ :۱0 ج ش.،۱373

ها بت گفتندینم، هرگز نددانستیمداوند را مخصوص خ تی لق اخ مشرکان ،عالوهبه

سود  دنی رسانبر  و قادر اندعانی شفآنها  کهداشتند  دهی عق  بلکهند، او آسمان ن یزم نندةیرآف

 "کهاز آنجا  یول! کردرا عبادت  هاآن دیبامعتقد بودند  لی دل ن یهمه و ب ضرر به انسان ای

 نیارا به  مشرکان انتویم ،ستی ندا ( جیهست لمعاة ارادو  ری تدب) "تی ربوب "از "تی خالق
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را هم  تی ربوب دیبا دی دانیمرا مخصوص خدا  تیخالق  کهفت: شما و گساخت  مسخن ملز

 (. ۱۶2 همان:) ستدنبال آن عبادت هم مخصوص او و به دی بدانمخصوص او 

به  یهمنت مستند و  که یت یوالبودند.  قائل تیوال ینوعمعبودان خود  یبرا مشرکان

 تیوالدر طول  تیوال رایزاست نه در طول آن؛  عرض آنر و د شودینمند خداو تیوال

است. پس  تی ربوب ینوع تیوال کهاست. روشن است  رفتهیپذ میکرخداوند از نظر قرآن 

، )ربانیودانشان( اعتقاد داشتند )معب  رخداوندی غ تی ربوبعصر رسالت به  مشرکان

 (. ۱0۸: ش.۱3۸۵

 وهابیت  منظر ان از شیعی نبود  مشرک دلیل 

 امبرانی پ ایآن حضرت،  تی باهل ای )ص(اکرم رامب ی پ هب که یمسلمانان: ندیگویم انی وهّاب

به نام و   ای، کنندیمو در برابر قبور آنان اظهار تذلّل و خضوع  ندیجویمو صالحان توسّل 

 مشرکان که، دهندیمرا انجام  ییکارهاهمان  قاًی دق، ندیجویمو توسّل  تبرّکآنان  ادی

عمل  ةجی نتداشتند، در آنان  کهارند را د ییهازهی انگو همان  دادندیمم عصر رسالت انجا

عصر رسالت به  مشرکاناعتقاد  کهو همان گونه  است زی آمشرک، چون عمل آنان نانیا

عنوان خون و مال آنان حرمت داشته باشد، و به کهخداوند موجب نشد  تی ربوبو  تی خالق

د، خداون تّیربوبو  تّیق خالبه  زی ن یاسالم از امّتد افرا ن یاعتراف ته شوند، ان شناخمسلما

 ةزی انگبه  یاله یای اولو  امبرانی پنسبت به  میتکرو خضوع و  تبرّکتوسّل و  که نیاو 

 که ن یادر  یکافخداوند است،  شگاهی پاز شفاعت آنان در  یری گبهره تقرّب به خداوند و 

 تیّثرکابا صراحت تمام،  ،انی ابهّو ،یرو نیاد. از نخواهد بو ،ابندی ییرها شرکآنان از 

عصر  مشرکان شرک را بدتر از هاآن شرک یحّتو  دانندیم مشرکا ر یاسالمامّت 

و  کتب گرید؛ عبد الوهاب، و 23۶ا  2۱۹: تا، بی)عبدالل جار الل شمارندیمرسالت 

 (.انی وهّاب یهارساله
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 ئتیه» یاعضافوزان از ن صالح ب دکتر) داالعتقا حی صح یالاالرشاد  کتاب ةسندینو

 یپرست بتارت قبور پیامبر و اهل بیت را ( توسل و زییسعود عربستانء« در العلما کبار

اسالم خواسته  یعلمانموده و از  ذکرر را مَزُ 3و  ونس ی ۱۸ اتیآمعرفی نموده، سپس 

 محکاو از  کنند انی بمردم  یبرا او آن ر زندی برخبه مخالفت  عی شن شرک نیابا  کهاست 

بن صالح) !!ندینما رانیو( را یاله یای اولو  ای انبقبور ) هاتب ن یا کهخواسته است  یاسالم

 ( 33ا  32:  .۱۴۱۱، فوزان

معبودانشان اعتقاد  تیّ ربوبعصر رسالت به  مشرکان کهروشن شد  شدهانی باز مطالب 

 یول، تندنسدایمصوص خداوند جهان را مخ میعظ و یکلّ ری تدبو  تّیربوبداشتند، آنان 

 . (۱۱۴: ش۱3۸۵، )ربانی بودند قائلد محدو یهاتیّ بربوود خ یمعبودها یبرا

معبودان  مشرکان که دیآیمدست به (۹۸ :)شعراء  «ن یالعالمبرّب  کمینسوّ»جملة از  

 دداشتن  خداوند اعتقاد تیّ ربوبدر عرض  هاآن تّیربوبو به  دانستندیمخود را رب 

 .همان()

را  )ص(اکرم امبری پ دیبا، می اندب دیاق عدر  اشتراک مالکاعمال را  یرظاهاگر مشابهت 

عمل از  ن یا رایز، می بدان مشرک ،باللّه اذی الع ،کردیمو استالم  دی بوسیمحجراالسود را  که

است.  کسانی ،دادندیمو معبودانشان انجام  هابتنسبت به  که ،مشرکاننظر ظاهر با عمل 

 کهچرا؛ د بوداهن خو رکشمهم  انی وهّاب یحّتن و ماناسلم ةهم یاریمع ن ی چن براساس

 (. همان) دکردنیم ن یچن  زی ن مشرکان کهچنان ؛کنندیمطواف  کعبهخانة برگرد 

و در  کنندیمشفاعت  از او طلب ای، شوندیممتوسّل  )ص(اکرم امبری پمسلمانان اگر به 

ست بد و رسول خداعو ا که ن یابر ما ، اکنندیمخشوع  برابر قبر او اظهار خضوع و

ب و مدبّر جهان )چه به صورت محدود و چه نامحدود( رگز او را ره و دهندیمشهادت 

برخوردار  ییواالخداوند از مقام  شگاهی پاو در  کهاست  ن یا. اعتقاد آنان بر دانندینم



 151 1398هار و تابستان ب، 1، شمارة 1ال س؛ عهیش یقیکالم تطبژوهشنامة پ 

 

و خداوند  (7۹ :اسراء ) ودا« مقاما محم ربّک بعثکیان  یعسشفاعت دارد: » است. و حقّ

ولو أنّهم اذ ﴿قرار داده است.  هان آنانش گناآمرز ةیمارا  کارانگنه یبرار او فااستغ

توّابا  اللّهو استغفرلهم الرسول لوجدوا  اللّه فاستغفروا  جاؤوکظلموا انفسهم 

 یرناز کمن  یمماتبعد  یقبرفرموده است: »من زار  )ص(اکرم امبری پ.( و ۶۴ /)نساء ﴾مایرح

 ندیآیمقبر او  ارتیزبه  هک را یافراددعا و توسّل )ص(رماک امبری پ یعن ی«؛ یاتی ح یف

 گونههمان، کندیمطلب استغفار  آنان یبراو  دی شنیم اتی حدر حال  کهچنان؛ شنودیم

 تیروا ص()اکرم امبری پاز  یاری بس ثیاحادر د کهچنان ؛کردیم ن ی چن اتی حدر حالت  که

م او سال  هدور ب یهامکاناز  ایاو،  برنزد ق کهان را الم مسلمانسعا و او د کهشده است 

 (. 2۵۸:  .۱۴۱۴ )سبحانی، دهدیمو به آنان پاسخ  شنودیمد ر او درود بفرستن ب ایبدهد، 

به آثار  تبرّکو  و صالحان یاله یای اولو  )ص(اکرم امبری پ، توسّل مسلمانان به ن یبنابرا

  به ایدر برابر قبور آنان، ل ار خضوع و تذلّآنان و اظهار از آنان، و طلب شفاعت و استغف 

پرستش، نه و نه به قصد عبادت و  می تعظو  میتکربا قصد  هاآننام و گفتن  دنی شن م هنگا

 نیعناواز  کیچی هو نه داخل در عنوان بدعت، و داخل در  است شرکداخل در عنوان 

 یای لوا و )ص(امبری پ میتکر، و یماسال ر یشعا می تعظداخل در عنوان  بلکهم، محرّم در اسال 

خداوند است  یّمرضاست و چون  دهیپسندو  ممدو  اسالم تعیشردر  کهاست  یاله

خداوند است، به اعتراف خود  یرضا. انجام آنچه مورد رودیمشمار عبادت خداوند به

 ما لّکلاسم جامع العبادة » :دیگویممحمد عبدالوهاب  .شودیمعبادت محسوب  انی وهّاب

 لسان رسوله« یلع کتابه یفبه رهم أم عباد و أفعالهم ممّاوال الأقمن  رضاهیو  هاللّ  حّبهی

بن محمدمحمد بنعبداللّه فی تأل، الفاتحة الکلماتبه نقل از  3۹0: تا، بی)عبدالل جارالل

 عبدالوّهاب(.



 و... موسویکاظم سید کاظم  /  هیّو امام هیّسلف یمذهب کالمو شرک در  دیتوح             152

 

به  یاله تعیشراطاعت از  کهآن است،  اعمّ یمعناجا  ن یاالبته مقصود از عبادت در 

خشوع  ظهار تذلّل وادر آن  ، خواهشودیمم شامل د را هونخدا یخشنودا و قصد رض

 . ( ۱۱۶: ش.۱3۸۵، )ربانی نباشد ایباشد،  یفعلو  یقول

 ،باشد شرک مشکالتحاجات و حلّ  شدن برآورده یبرا رخداوندی غاگر توسّل به 

 دوم را ةفی خل نای وهّاب دیباشد( نبا انی مخدا در  ری غ تّیربوبو  تّیالوه)هر چند اعتقاد به 

 یعموبه عباس  یقحطو  یخشکسال به هنگام یو، یُبخار به نقل کهبدانند، چرا  رکشم

، و إنّا نتوسّل نای فنسق نایّ بنب کی النتوسّل  کّنا: »اللّهم انّا گفتیمو  شدیممتوسّل  )ص(امبری پ

د او به خو که ستا ن یا فهی لخ کالم(. ظاهر 32: 2 ج تا،بی ،)بخاری فاسقنا«، نایّ نب بعمّ  کی ال

و  شدهیمخداوند متوسّل  شگاهی پاو در و منزلت  مقامبه  ینعیاست؛  شدهیم عباس متوسّل

 یبراتا او  کردهیماز عباس درخواست  که ن یااست، نه  کردهیماز خداوند طلب باران 

طلّب و عبدالمبود،  کودک )ص(اکرم امبری پ که یزماندر  کهچنان ؛کندآمدن باران دعا 

 کردندیمران و در خواست با دادندیمقرار  لهی وسخداوند  شگاهی پطالب او را در ابو

 . (30۴ا  300 :۱ ج .، ۱۴0۵)بیهقی، 

 یای اولو عترت آن حضرت و  تی باهلو  )ص(امبری پمسلمانان نسبت به  میتعظو  میتکر

 کهاست  یالمسا ریشعا می تعظتحت عنوان  بلکه، ستی نو حرام  شرکنه تنها  یاله

 /حج)﴾الْقُلُوبِ یتَقْوَإِنَّهَا ِمْن للَّهِ فَرَ اائِعَشَ عَظِّمْیُمَْن  وَ﴿:تسهادل یتقوا ةهنددننشا

32) . 

 ی رگیجه ینت

اصلی ضعف بینش وهابیت در این است که معنای صحیح از توحید را خصوصًا  ةنقط

از دیگری  هرکس د و برای همین جهت معتقدن اندنکردهدرک  در توحید در عبادت،
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دانستن معبود  ت مستقلف عباده تعریکعبادت است در حالی  ،ل کندوسیا تاطاعت کند 

 الهیر یاست و شیعه در توسل و تعظیم و تکریم اولیا الل و شعا « الوهیت»و « ربوبیت»در 

را  هاآنو  دهدینم( )مقام خدایی و تدبیر جهان الوهیتمقام ربوبیت و  ،به ائمه هرگز

 .ددانیمفیض طه در واس

 ذ منابع و مآخ

 قرآن کریم.

 . البالغهنهج 
. بیروت: تیمیه اإلسالم ابن مجموع فتاوی شیخ  (. .۱۴2۱). عبدالحلیم حمدبن، أهتیمی ابن 

 دارالکتب العلمیة.

 . (ع)هادی  مؤسسة االمام: قم. االعتقادات   (..ش۱3۸۹) .علی محمدبن  بابویه،  ابن

 النشر مؤسسة ،قم ةمیلع حوزة  مدرّسین جامعة: قم .دالتوحی  (.. ۱۴23) ااااا .اااااا ااااااااااااااااا 

 .االسالمی

 بیروت: دارالکتب العربی.. عن اصول الدیانه اإلبانه .(.  ۱۴2۸اشعری، ابوالحسن. )

 . قم:اوائل المقاالت  .( .۱۴۱3نعمان عکبری. )محمدبن البغدادی، ابوعبدالل محمدبن 

 .یخ المفیدمی للشالمؤتمر العال

قم:  ب الشرح الکبیر.یر فی غریالمن باح  مصلا (. . ۱۴۱۴. )علیمحمدبن  بن ، أحمدالفیومی

 الهجرة. دار

 العلمیة.  دار الکتبلبنان:  دالئل النبوة. (. .۱۴0۵) حسین. بیهقی، احمدبن 

 . قم: مرکز نشر اسراء. ۱چ  .تسنیم .(.ش۱3۸0) جوادی آملی، عبدالل.

 اء. قم: نشر اسر .ت دینیفمنزلت عقل در هندسه معر  (..ش۱3۸۶اااااا . )اااااااااا ااااااااااااااااااا
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 ةالحضار دار: بیروت .اللغة فی الصحاح (..م۱۹7۴) .حماد بناسماعیل ابونصر جوهری،

 .العربیة

 .الزهرا دار انتشارات: بیروت. القرآن تفسیر فی البیان. (تابی). ابوالقاسم سید خویی،

  لمیة.ی العافجامعة المصطانتشارات قم:  .یکالم تطبیق(. .ش۱3۸۵) نی.لپایگاربانی گ

بیروت: دار  الغیب )تفسیر الکبیر(.مفاتیح  (.  .۱3۹۸)عمر.  فخرالدین محمدبن رازی، 

 الفکر.

، )ع(. مندرج در دانشنامة امام علیاسماء و صفات خداوند (.ش.۱3۴2) سبحانی، محمدتقی.

ارات پژوهشگاه فرهنگ و تشقم: سازمان ان .2رشاد. چ صادقی اکبر .  زیرنظر علی2ج 

 می. شة اسال یاند

  السالم.ت علیهم اإلسالمیه علی ضوء مدرسه اهل البی ةالعقیدش.(. ۱3۸۶) جعفر. سبحانی،

 . )ع(. قم: انتشارات مؤسسة امام صاد ۱چ 

ز مرک  :قم .العقل و  السنة و  الکتاب  هدی علی االلهیات  (. .۱۴2۶ااااااااااااااااااااا . )

 . هات االسالمی اسالمی للدرالع

 (. )عقم: انتشارات مؤسسة امام صاد  .عقاید امامیّه منشور (.  ش.۱37۶)ااا . اااااا اااااااااااا

 .  )ع(قم: مؤسسة امام صاد  . ظل اصول االسالم فی .(. ۱۴۱۴ااااااااااااااااااااا . )

  دانشگاهی. رشن رکزان: م. تهرنالملخص فی اصول الدیش.(.  ۱3۸۱سید مرتضی . )

 . قم: دارالقرآن الکریم.۱. چ ضییف المرتالشر  رسائل   .(.۱۴0۵) .ااااااااااا اااا

 الل العظمی المرعشی النجفی.. قم: منشورات آیتامالی   .(.۱۴03)ااااااااااااااا . 

نی. الکیال  تحقیق محمد سید الملل و النحل. .(تا)بیبن عبدالکریم. شهرستانی، محمد

 دارالمعرفة.: بیروت
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انتشارات دارالکتب بیروت:  .االقدامنهایة. (تای )بااا. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  العلمیة.

 انتشارات: بیروت. القرآن تأویل عن البیان  جامع   (.. ۱۴۱2) .جریر محمد طبری،

 دارالمعرفة.

 سةسؤم: بیروت .آنقرال  تفسیر یف نیزاالم (..م۱۹73) .سیدمحمدحسین  طباطبایی،

 .للمطبوعات االعلمی

انتشارات  مجموع فتاوی و مقاالت متنوعه. ( .۱۴20)باز. بن عبدالل ن زبلعزیاعبد

 دارالقاسم للنشر.

 . انتشارات مؤسسة قرطبه.الجامع الفرید. (تا)بیبن إبراهیم الجارالل. عبدالل جارالل

تهران: مؤسسة  ن الکریم.رآالقهرس أللفاظ معجم المفلا  ..( ۱3۶۴) عبدالباقی، محمدفؤاد.

 ن. اعیلیاماس

بیروت:  االرشاد الی قواطع االدله فی اصول االعتقاد. (. . ۱۴۱۶) .عبدالل بن  عبدالملک،

 .ةدارالکتب العلمی

 .األسرة مکتبة: قاهره. ۱ چ .التوحید رسالة (..م200۵). محمد عبده،

  علی والرد االعتقاد صحیح ی إل اإلرشاد  (..  ۱۴۱۱). اللعبد بن فوزان  بن صالح  ، فوزان

 .الجوزیابن  دار: الناشر .اإللحاد و  کشرال  أهل

 بیروت: انتشارات دارالتراث العربی.  شرح اصول الخمسه. .(. ۱۴22قاضی عبدالجبار. )

   ه.المی االس تللدراسا الغدیر مرکز قم: .منهج الرشاد لمن أراد السداد.(.  ۱۴20) الغطاء.کاشف

ب و ت: دارالصعیرو. بافیکاالصول من ال (. . ۱۴۱۱)ب. قویع ی، محمدبن ینکل

 دارالتعارف.

 . انتشارات دار الثریا للنشر.شرح کشف الشبهات . (تا)بیالعثیمین. صالح محمدبن 
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 انتشارات دارالثریا.  فتاوی العقیده. .(. ۱۴2۹) . نصالح العثیمیمحمدبن 

  .ةیمالعلدارالکتب  اراتتشانبیروت:  .حیدالتو  .(. ۱۴27) .یمحمدبن محمد ماترید

تاج العروس من جواهر   .(. ۱3۸۵) الرزّا  الحسینی، الزَّبیدی.مدمحمدبن عبدحم

 .ةالهدای. انتشارات دار سالقامو

لمملکة  .الشبهات کشف(. .۱۴۱۸) بن سلیمان التمیمی النجدی.محمدبن عبدالوهاب 

. شادو االر سالمیة و األوقاف و الدعوةإلؤون ا وزارة الشانتشارات  :عودیةالعربیة الس

 العربیة السعودیة. المملکة

  انتشارات مؤسسه الوفاء.. بیروت: ربحاراالنوا  .(.۱۴03) مجلسی، محمدباقر.

 تهران: ناشر دارالکتب االسالمیه. تفسیر نمونه.ش.(. ۱37۴مکارم، ناصر. )

:  مصر. یرالبخا صحیح  تا(.)بی .اللبدالبخاری، أبوع المغیره بن هیمراإب بن إسماعیلمحمدبن 

 ارت اوقاف مصر.نتشارات وزا

 الثقافة الدی یة. مکتبة. قاهره: ۱. چ علم الکالم عرض و نقدتا(. )بینجار، عامر. 

 

 

 


