
 

 

 روش طرح توحيد در قرآن
  )خداپرستي يا خداشناسي(

  26/7/89:  تأييد10/6/89: تاريخ دريافت

  ∗ پور الكريم بهجت عبدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 در طـرح    ها و اسـلوب ديـن      يكي از مطالعات مهم و راهبردي در موضوعات ديني، شناخت روش          

هـاي دينـي     هايي از اغراض و مقاصـد گـزاره        اين مطالعه محققان را به اليه     . موضوعات ديني است  
تـرين ايـن موضـوعات، شـيوة      شايد يكي از مهم. شود سازد كه در غير آن حاصل نمي      رهنمون مي 

رو، در صـدد بررسـي روش خـاص قـرآن در ارائـة ايـن                  تحقيـق پـيش   . بيان توحيد در قرآن است    
هـا   رويكرد اصلي بحث، توجه به كشف روش با عنايت به سير ترتيب نـزول سـوره             . استموضوع  

رسد قرآن با محوريت توحيد پرستش، به مقولة خدا پرداختـه و بـا رويكـردي                 به نظر مي  . باشد مي
هرچند توحيد افعالي به گستردگي در قرآن آمده        . تربيتي مباحث توحيدي را پيگيري نموده است      

همچنين بحـث از ذات و صـفات الهـي بـه          . دمت به بارنشاندن توحيد عبادت است     است، اما در خ   
  .تناسب و يا در قالب لطايف و اسرار آيات مورد توجه قرار گرفته است

  . خدا، توحيد، ذات، صفات، افعال، عبوديت يا پرستش، معبود، روش، ترتيب نزول:واژگان كليدي
                                                      

 .پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي استاديار گروه قرآن ∗
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  مقدمه
باشـد و    ن و مانـدگارترين رفتارهـاي انـسان مـي         تري ترين، گسترده  عبادت از جمله كهن   
هـاي گونـاگون     شناسي در كنار رشته     شناسي و روان   شناسي، جامعه  بخشي از علوم ديرينه   

ها اختصاص داشته و بناهـاي عبـادت از      شناسي به مطالعه و بررسي اين رفتار انسان        دين
  .آيد شمار مي هاي اقوام و ملل به شناسي هاي ثابت باستان جمله پايه

 امـور واال ـ   در تاريخ، گزارش حمايت سـالطين و پادشـاهان از پرسـتش و بنـدگي    
 آمده است و نسبت اين رابطـه آنچنـان بـوده كـه برخـي از      بسيارـ واقعي يا غير واقعي  

 زورمداران و آرامـش طبقـات        توجيه سلطة  هاي الحادي، دين را اسباب     صاحبان انديشه 
 ، پـاپ  ، كليسا ، اصحاب مذهب  ،نااند و روحاني   شمرده گري آنان مي   مظلوم و مانع انقالبي   

، 9، ج 1378دورانـت،   ( وردنـد  آ شـمار مـي    گران قـدرت بـه     كاردينال و كشيش را توجيه    
ديـن را    «اسپنسر ،   )45، ص 8 همان، ج  ( »دين را تخيل   « هابز   و برخي همچون   )685ص
 »يـل بـشري    تخ ةديـن را رمـزي و زاد       «سـانتيانا  ،)235، ص 1374دورانـت،    (»فايـده  بي
 تـاريخ   ( »هـاي موهـوم     مذاهب را مبتني بر يك سلـسله قـصه         ةهم « فردريك  و )همان(

كـه در جايگـاه روشـنفكري        ي آنـان  با اين وجود حتـ    . دانستند  مي )723 ، ص  1تمدن، ج 
 مردم و حكومت، به جاي تـضعيف        ةترين نگاه را به دين داشتند، در جايگاه ادار         بدبينانه

  .دندكوشي يت آن مينهاد دين، در حمايت و تقو
بـه جنـگ   » بكوبيد سـر رسـوايي را  « فيلسوف و مبارز روشنفكر فرانسه با شعار   ولتر
اگر خدايي نباشد، بايـد آن  «تي اذعان كرد كه  دين و عبادت رفت، اما پس از مد      كليسا و 

 كه خود آخرين ميخ را بر تـابوت حكومـت           ناپلئون ).709ص ،  9همان، ج  (»را ساخت 
ديـده از    به ترويج كليسا و عبـادت پرداخـت و بـاالخره اروپـاي ضـربه              ديني كليسا زد،    

هاي فـردي و خـدمات اجتمـاعي ديـن را بـه              حكومت ديني كليسائيان، برخي از عرصه     
  .)164، ص11همان، ج (روي مردم گشود

محور اصلي و ماندگار بود و » پرستش« جالب آن است كه در اين ميان موضوع          ةنكت
 ؛هـاي آن  د و كـاركرد يرد مخالفت قرار نگرفت، بلكه به دليل فواعبادت فردي نه تنها مو 

بودن آن براي اخالق و نظم اجتماعي و همچنـين ايجـاد اميـد و تـسلي          همچون پشتوانه 
  .  مورد توجيه قرار گرفت،خاطر در طبقات محروم
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   در پرستشپيامبراننقش 
ه كـار بـزرگ پيـامبران،    توجه داشته باشيم كه دين و پرستش، اختراع پيامبران نبود، بلكـ         

  :  معتقد استمطهريشهيد  .هدايت بشر به راه صحيح و مستقيم بندگي و پرستش بود
در . جـوى او در طبيعـت و سرشـت انـسان هـست             و ، خواست او و جـست     خداطلب  
شود كـه     حالت باغبانى مى    در دعوت مردم به پرستش خدا،      صورت حالت پيغمبران   اين

 يعنـى   ،هد، كه در خود اين درخت يا گل يك استعدادى         د گلى يا درختى را پرورش مى     
 - بـه معنـاى يـك تقاضـايى    -در انسان فطرتى. ء خاص هست   يك طلبى براى يك شى    

بعثت پيغمبران، پاسخگويى به تقاضايى است كه اين تقاضا در سرشت بشر    . وجود دارد 
  . )602 ص،3 ج، 1376 مطهرى، (وجود دارد

هـا را بـه    د و انسانن بندگي و پرستش را معين كنةستانبيا آمدند تا مصداق و فرد شاي  
ل نفـي اطاعـت و      يـ هـاي بنـدگي و دال       در بيان كيفيت و شـيوه      ،سوي او راهنمايي كنند   

بندگي غير خدا با زبان برهان و حكمت سخن گفتند و در برابر انحرافـات در موضـوع                  
الْحِكْمـةِ و الْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ و         سبيلِ ربك بِ    دع إِلى اُ«  :پرستش به جدال احسن پرداختند    

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كـن و بـا              : ... هِي أَحسنُ   جادِلْهم بِالَّتي 
  ).125: نحل (» مجادله نماى،كه نيكوتر است]  اى شيوه[آنان به 
وت  مـردم را دعـ  6 محمد مصطفي و از جمله خاتم آنان حضرت        پياميران ةهم

 عقل و موعظه    ةكنند هاي استوار و قانع     برهان  ةكردند و براي آنها از شيو      به  پروردگار مي   
 .گرفتند  دل و جدال نيكو با مخالفان دستگاه بندگي توحيدي بهره ميةكنند و پندهاي نرم

  بندگي خدا محور دعوت انبيا
قرآن كريم  . ترين موضوع دعوت ديني قلمداد شده است       ترين و كليدي   نخستينپرستش  

 اول، دعوت به توحيد بندگي و پرسـتش دانـسته           ةپيام مشترك تمام پيامبران را در مرحل      
خداي متعال دعوت انبياي     .داند ترين درگيري انبيا را هم در همين زمينه مي         است و مهم  

را دعوت مردم به بندگي و پرستش         شعيب و   صالح،  هود،  نوحبزرگ خود همچون    
 انبيـا   ة همـ  دربارةو در عبارتي جامع     ) 85،  73،  65،  59: اعراف: ك.ر (خدا شمرده است  

) پرستش و اطاعت  (= فرمايد كه آن حضرات بعثت خود را با دعوت مردم به بندگي              مي
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 أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدواْ       و لَقَد بعثْنَا فىِ كُلّ     «: آغاز كردند  ها  توغخدا و اجتناب از اطاعت طا     
اج و واْ الطَّاللَّهاتَنِب36: نحل(» غُوت.(  

به معناي مالـك و صـاحب اختيـار و          » ربب«از ريشه   » رب«الزم است ذكر شود كه      
، 1ق، ج 1408ابـن منظـور،     . ك .ر(ه اسـت     حـال چيـزي آمـد      كننـدة   تدبيرگر و مراعات  

گـام   بـه  اين واژه به همين اعتبار بر رشددادن مستمر و شكوفاساختن گام       ). 401-399ص
راغـب اصـفهاني،    : ك.ر(ود تا رساندن او به مرحلة نهايي اطـالق شـده اسـت              يك موج 

  ).189ق، ص1379
رود، اطالق    ديگري مي  بار اطاعت از مالك و صاحب اختيار      عبد نيز به كسي كه زير       

بـه  . گـردد  مي، اطالق بندگي كنداين معنا دربارة كسي كه به اختيار خود ديگري را       . شود  مي
 اجبار زير   كه به گروهي كه بردگي ديگران را بنمايند و به           يند؛ چنان گو  چنين فردي عابد مي   

  ).331راغب اصفهاني، همان، ص(شود  مي ديگران قرار گيرند، عبيد گفته سلطة
در آيات قرآن و روايات اسالمي عبـادت بـه معنـاي پـذيرش صـاحب اختيـاري و                   

وبي خداي متعـال    و عبد كسي است كه با اختيار خود زير چتر رب           مالكيت ديگري است  
اظهـار تـذلل و خـواري در برابـر ديگـري            يم پرستش و عبادت     بهتر است بگوي  . رود  مي

 اظهـار بنـدگي ديگـري    پرسـتش، . انـد  و سجده و ركوع دو نماد آن    ) 5 ص همان،(است  
و صـاحب اختيـار شايـسته و        » رب«كردنـد تـا بـا معرفـي           تـالش مـي    پيامبراناست و   
م را بـه بنـدگي خـدا بخواننـد و از پرسـتش غيـر او                 فرد هستي و انسان، مـرد      به منحصر

برهانند؛ زيرا او تنها مالك و صاحب اختيار بود و اطاعت غير او از هركس كـه باشـد و                    
  .رود پذيرش مالكيت و اختيارداري مستقل هر موجود ديگر، بندگي آن موجود به شمار مي

ه مرتبـ تـرين   الي كـه عـ  هيك درج. تري دارد عبادت در اصطالح قرآن مفهوم گسترده  
 انسان در مقابل چيزي است، ولي از آن مرحله كه بگذريم، قرآن        ةت از سجد  ر عبا ،است

 لذا توحيد عملـي، اعـم از توحيـد عملـي فـردي و               ؛شمرد هر نوع اطاعتي را عبادت مي     
پرسـتي خـدا و     شدن فرد در جهـت يگانـه        عبارت است از يگانه    ،توحيد عملي اجتماعي  

شـدن   طلبي و غيره و يگانه    پرستي، جاه  پرستي، پول هواي از قبيل    نفي هرگونه پرستش قلب   
فرد . ها عدالتي ها و بي    ها، تبعيض   پرستي حق از طريق نفي طاغوت       يگانهجامعه در جهت    

پرسـتي بـه      گردد و جز در پرتـو حـق         و جامعه تا به يگانگي نرسد، به سعادت نائل نمي         
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   ).117، ص2 ج،مطهري، همان(رسد  يگانگي نمي
الذين هم علـي    «: ي از تجليات بندگي، استمرار و پيوستگي  مؤمنان بر نماز است           يك

مفاد اين آيه رعايت كامـل       ).23: معارج(» صالتهم دائمون؛ آنان كه پيوسته در نمازشانند      
هاي بندگي نمازگزاران با خدا در سراسر روز و پايـداري آنـان  بـر تعهـد بنـدگي                     ميثاق

ز غيـر خـدا، هـر نـوع لغـزش بـه             هرگونـه اطاعـت ا    . انـد  است كه در نماز اعالم داشته     
هاي پست و كوچك با استمرار بر نماز منافات دارد و شكـستن بـاطن نمـاز و                   خواهش

  .آيد حساب مي هاي اعالم شده در قرآن به ميثاق
  »خوشا آنان كه دائم در نمازند                       بهشت جاودان بازارشان بي« 

هـايي كـه در      هاي پرستش گسترش يافته و هرگونه اطاعـت        ن گونه رو، در قرآ    از اين 
  :شمار آمده است برابر خواست خدا باشد، نوعي از عبادت و برخالف توحيد بندگي به

را كه خواست خـودش را معبـود         نگري آن  آيا مي ؛  ...افرايت من اتخذ الهه هواه    «.  1
شـود و   ي كه بندگي شود، گفتـه مـي  بر  موجود» ةآلِه«و» اِله «)23: جاثيه (»خود قرار داد  

خـداي متعـال در ايـن آيـه از          . تعـالي دارد    اشاره به معبود خاص، يعني ذات باري      » اهللا«
و كسي كه از خـود     !  خودمطاع خودپرستان ياد كرده و معلوم است كه خودپرست، يعني        

 آيـه   و در معنـاي قتـاده  و حـسن  ،عباس ابن به نقل از      طَبرِسي امين االسالم . اطاعت كند 
لـش هـوس    دهد و هر آنچه د      دين خود قرار مي    ، يعني آنچه را ميلش بخواهد     :نويسد مي

  ).78، ص5 ج،1372طبرسي، (شود  كرد، مرتكب مي
اعبـدوني  آدم ان ال تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان             الم اعهد اليكم يا نبي    «.  2

او . تم كـه شـيطان را نپرسـتيد       آيا با شما پيمان نبس    ! هذا صراط مستقيم؛ اي فرزندان آدم     
 طبرسي .)61 و   60: يس (»دشمن آشكار شماست و مرا بپرستيد كه راه راست اين است          

هـاي اوسـت      و وسوسـه  دهد كه مراد از بندگي شـيطان، اطاعـت از فـرامين               توضيح مي 
طباطبـائي،  : ك.ر(همين مطلب مورد توافق ديگر مفسران اسـت         ). 430 ص ،4همان، ج (

 ،19 ج ق،1419فضل الـه،    / 257 ،ص 4، ج ق1415فيض كاشاني،   / 106، ص 17همان، ج 
  /...).158ص

هاي بزرگي كه در برابر دعوت توحيدي پيـامبران شـكل گرفـت، از            يكي از مقاومت  
ها ريشه در تعارض دعوت      اين درگيري . ها بود   پركن  ناحية زورمداران، پادشاهان و چشم    
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 در برابـر دعـوت      فرعـون . ا داشـت  انبيا با جايگاه اجتماعي و حكمراني و رياسـت آنهـ          
مالـك و اختيـاردار حقيقـي هـستي ايـستادگي كـرد و خـود را                بـه     موسيحضرت  

من ] اي مردم [ و گفت    :فقال انا ربكم االعلي   «: حساب آورد   ترين اختياردار مردم به     بزرگ
  ).34: نازعات(» رين اختياردار شما هستمت بزرگ
ات  يـر از مـرا انتخـاب كنـي، زنـداني     را تهديد كرد كه اگر معبـودي غ        موسياو  

بـه   و). 29: شعراء(» قال لئن اتخذت الهاً غيري ال جعلنك من المسجونين        «: خواهم كرد 
  ). 38: قصص(» يا ايها المالء ما علمت لكم من اله غيري«: گفت مردمش مي
 آنــان را مـشرك شــمرده و اربابــان و  ،ا در مقــام انتقـاد از يهــود و نـصار  اي  در آيـه 

: دانـسته اسـت     مـسيح دانشمندان و راهبـان و حـضرت        شان  را     رداران ادعائي اختيا
اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و المسيح بن مريم و مـا امـروا اال ليعبـدو                «

 روايـت    بـاقر از امـام    ). 31: توبه(» اهللا الها و احداً ال اله اال هو سبحانه عما يشركون          
گرفتنـد،    ا و يهود براي احبار و علماي خود نمـاز و روزه نمـي             وارد شده است كه نصار    

دانستند و به جهت همـين تابعيـت    بلكه حالل ايشان را حالل و حرام ايشان را حرام مي  
كه خدا را بايد در اوامر و نـواهي           را ارباب گرفتند و همچنان    ) رعلما واحبا (محض بود كه آنها     

  .كردند وسيله آنها را  عبادت مي ت و بدينعبادت كرد، احبار و رهبان خود را اطاع
  :  در تعريف بندگي چنين آمده است جواداز امام 

فقد عبد اهللا و    عز و جل    ي عن اهللا    ن كان الناطق يؤد   من اصغي الي ناطق فقد عبده فإ      
اي  كـه بـه سـخن گوينـده        كـسي  :الشّيطانفقد عبد   الشّيطان  عن  يؤدي  ان كان الناطق    

 پس فرد ، حال اگر اين گوينده از جانب خدا بگويد    ،ي كرده است   او را بندگ   ،گوش كند 
ر از جانب شيطان بگويد، شنونده شيطان را بندگي كرده اسـت         خدا را بندگي كرده و اگ     

  .)434 ص،6 جش، 1365كليني، (
ـ  ج ر اعطَ اَ نْم«:  نيز وارد شده كه فرمود      صادقاز امام    ـ ي م الً فِ صِعًيـ  فَ ه ـ  ع دقَ بد١:ه 

 كليني، همـان،  (» عت كند، بندگي او را نموده است       اطا يمعصيتدر راه   ي كه مردي را     كس
  ).398 ص،2ج
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با صاحبان قدرت      پيامبران از آنچه گذشت معلوم شد كه بيشترين حجم مبارزات        
 همگي به توحيد بندگي و بنـدگي        آنانو ثروت در موضع پرستش و بندگي بوده است؛          

مخالفان آنان سـعي داشـتند تـا مهـار بنـدگي و پرسـتش و                 اما   ؛دندخوان  فراميموحدانه  
اطاعت مردم را به دست گيرند و توجه مردم را به اطاعت خود جلب كنند و از اطاعت                  

گستردگي و فراوانـي    . پروردگار متعال منصرف و يا از انحصار به اين پرستش باز دارند           
 و روش   هسـي شـيو    برر ،آنچـه مهـم اسـت     . بحث توحيد در قرآن، نمود و روشني دارد       

در اينجـا بـه بررسـي ايـن         .  توحيـد داشـته اسـت      ةخاصي است كه قرآن در طرح نظري      
  :پردازيم موضوع مي

  توحيد مختلف ابعاد
 صـفات،  توحيـد  ذات، توحيـد  ةچهارگان ابعاد توحيد اسالمي براي  كالم علم دانشمندان

 در آنكـه  مهـم  ةنكت ∗.اند برشمرده را پرستش يا عبوديت يا عبادت توحيد و افعال توحيد
 از پـس . شـود  مـي  ذات مطـرح   توحيـد  از بحـث  ابتـدا  توحيـد،  ابعـاد  تعليم و آموزش
 ذات آن الوجـودي  واجب و» خودآيي «شدن معلوم و پروردگار ذات وحدت شدن معلوم
 پرداخته آنها اطالق و گستردگي و اقسام توضيح و ثبوتي و سلبي صفات بيان به ربوبي،

 يكديگر، از صفات مصداقي مغايرت دفع يا و الهي ذات بر آنها دازديا توهم دفع براي و
 كامـل  آن كـه  اي گونـه  بـه  ؛پردازند مي صفات وحدت و صفات و ذات عينيت توضيح به

 صـورت  اين غير در. شود  شمرده مي  گوناگون صفات دارايمجازاً   بسيط و واحد ،مطلق
 توحيد توضيح به آن از پس .)اول خطبه البالغه، نهج (»عنه الصفات نفي التوحيد كمال«

 بـا  و دهنـد  مـي  توضيح الهي فعل با را باتمسب و اسباب تمام ةرابط و پردازند مي افعالي
 هـايي  تفـاوت  صـفات  و افعـال  اين از برخي ميان ذات، و فعلي صفات بحث از استفاده
  .پردازند مي اطاعت و پرستش توحيد موضوع به نهايت در و شود مي مطرح

                                                      
انـد كـه در    وحيد استعانت را جداي از توحيد عبادت مطـرح كـرده  ت ،كه برخي از انديشمنداناست ذكر شود الزم  .  ∗

  .شود توحيد به پنج مورد بالغ مينظرية اين صورت ابعاد 
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 بـه  را تـوهم  ايـن  نبايد -است آموزشي رويكرد با كه -ديني غالب انگفتم در آنچه
  .شود مي عرضه كه است ترتيبي همان به توحيد ةرتب و ارزش كه آورد وجود

  اين موضوع را پي گرفته     خدا از ديدگاه قرآن     در كتاب ارزشمند خود     بهشتي شهيد
 مـسلمان و    هاي طـرح خـدا در مباحـث دانـشمندان          بررسي تطبيقي روش  وي با   . است
او  بـه بـاور   .دو شـيوه توجـه كـرده اسـت      ارائه قرآني به تفاوت ايـن     ة آن با شيو   ةمقايس

 اثبات وجود خدا و اثبات صانع در قرآن به صـورت            ةلئ مس ، فالسفه هاي  يهبرخالف نظر 
 پيچيده كه جاي جرّوبحث داشته باشد، مطرح نـشده اسـت و هرچنـد شـك       ةلئيك مس 
 ناديده نگرفته است، اما به همين مقدار كه انسان را در برابر              وجود خدا را به كلّي     ةدربار

به نظر وي ايـن سـير و        . )68، ص 1374بهشتي،  ( چند سؤال قرار دهد، اكتفا كرده است      
هاي دروني انسان تكيه دارد و نيـازي بـه           ترين دريافت  سلوك  توحيدي بر معرفي ساده     

 در اينجا به داوري بهشتيشهيد . ردهاي سنگين و متّصل ندا هاي نفي و استدالل    وخم پيچ
كند و آنها را واجد نـوعي تطبيـق           عرفاني نيز توجه مي    -هاي فلسفي  ها و استدالل   در راه 

  .)همان (شمرد اي موارد مي بر آيات قرآني و نوعي تحميل در پاره
ل ابطـال   يـ ل آن و نيـز دال     ع توحيد و دالي   وي در فصل ديگر كتاب به توضيح موضو       

پردازد و با ذكر مراتب توحيد از جملـه توحيـد ذات و صـفات و                 ي مي  چندخداي ةنظري
  :نويسد گيري بحث مي افعال و عبادت در نتيجه

: هاي فلسفه و كالم معموالً از چهار توحيـد دربـارة خـدا صـحبت شـده اسـت                   در كتاب 
از ايـن چهـار نـوع توحيـد،         . توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد افعالي و توحيد عبادي        

شـود؛ ولـي     سادگي از آيات قرآن فهميده مـي        افعالي و توحيد عبادي مستقيماً و به      توحيد  
اگر بـدون مباحـث     . توان به قرآن مربوط كرد     توحيد ذاتي و صفاتي را به آن سادگي نمي        

بس ظريف فلسفه و عرفان در قرآن بنگريم، شايد حتي به يـك آيـه هـم برنخـوريم كـه                     
ولي اگر پـس از آشـنايي بـا ايـن           .  به ذهن ما آورد    مستقيماً اين مفاهيم دقيق توحيدي را     

يابيم كـه    معاني بس ظريف و عرفان به آيات قرآن روي آوريم و در آنها تدبر كنيم، درمي               
قسمتي از آيات با اين معاني پيوندي جالب دارند و با اين ديـد اسـت كـه بـراي آيـات                       

 آيات با محتـوايي برتـر       در فهم . يابيم محتوايي بس ظريف و برتر از محتواي معمولي مي        
از سطح معمول است كه مباحث توحيد ذات و صفات نيز با همـة ظرافـت و دقـتش از                    

  ).145همان، ص(گردد  نمايد و از پرتو تفسير و تأويلي، با آن مربوط مي قرآن بيگانه نمي
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 بخش پايـاني كتـاب را بـه موضـوع صـفات خـداي تبـارك و تعـالي                     بهشتي شهيد
كيد بر فراواني اسما و صفات الهي در قرآن، بـا توجـه بـه                تأ دهد و ضمن   اختصاص مي 
 و صـفات فـراوان بـه خـدا اصـرار            عال و صفات، بر امكان انتساب اسـما       ارتباط ميان اف  

همـان،   (دهـد   قرآن و فالسفه و عرفا نظر مـي        ةكند و در اين موضوع به اشتراك روي        مي
 ولي در عـين     كند،   مي حيوي در نهايت شناخت قرآني از خدا را مستند به و          . )223ص

 او و   ةها دربـار   تواند از راه تدبر در آيات و نشانه        هايي كه انسان مي    حال متكي بر آگاهي   
ة معرفت  اين شناخت هم تشن    «).234همان، ص  (كند صفاتش به دست آورد، معرفي مي     

آيـد و مـا را در        كـار مـي    كند و هم در عمـل بـه        وبيش سيراب مي   را در حدود امكان كم    
  ).همان( »كند  ياري مي،اي كه با آن روبرو هستيم، يعني جهت زندگي لهئترين مس بزرگ

كننده كه آفت    هاي جنجالي، نيرو بر باددِه و سرگرم       در اين خداشناسي اثري از بحث     
يابيم و اين خود درسي است بس آموزنـده        بزرگي براي زندگي فردي و امت است، نمي       

كه عموماً   هايي  بحث ؛ميبگريزفرجام   هاي بي  نه بحث هاي متافيزيكي از اينگو    كه در بحث  
آميز و   ي تعجب ها گيري ي و جهت  هاي ظنّ  رسند و غالباً با اظهار نظر      به نتيجه روشن نمي   
  ).همان(گردد  جاهالنه همراه مي
  :دنماي  ضروري مي بهشتي نكته در تبيين  ديدگاه شهيدتوضيح چند

ر اسـت، انتقـال و آمـوزش محتـواي           آنچه در مباحث فلسفي و كالمي مـورد نظـ          .1
اي كـه منـشوري از دانـش توحيـدي بـه             گونـه  ؛ بـه  مند به مخاطب است    مطلوب و نظام  

 قرآن بايد به اهداف تربيتي توجـه داشـت و آيـات را در               ةا دربار ام. تقل شود مخاطب من 
 آيـات  ،در رويكرد تربيتـي . مورد تأمل قرار داد پرتو رويكردي كه منجر به تربيت شود،

ر بحـث آن    شود، بلكه از هـ     جا و كامل عرضه نمي     شود، و مباحث يك    تدريج نازل مي   به
   ).248، ص1، ج1378پور،  بهجت(گردد  مقدار كه به كار تربيت مخاطب آيد، عرضه مي

آنچه تفاوت حجم و كيفيت پرداختن به ابعاد مباحث توحيدي را در كالم و فلـسفه                
وت رسالت آمـوزش علـوم بـا رسـالت تربيـت            كند، تفا  و حتي عرفان، از قرآن جدا مي      

كردن، در كانون توجه و محور رسـتگاري          در قرآن توحيد بندگي و اطاعت      .قرآني است 
 كه  »قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا       «: جمله  . » ليعبدون ما خلقت الجن و االنس اال     « :قرار دارد 

كند كـه انتظـار       مي خوبي نمايان  است، به  6شعار اسالم و از اولين تقاضاهاي پيامبر      
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اين گفته مـدخلي    . اسالم، پذيرش اصل بندگيِ توحيدي خداي متعال  و اعالم آن است           
بر نفي پرستش و اطاعت ديگران و آغازي بر اطاعت و پرستش پروردگار متعال است و                

كليد حركـت اصـالح و گـذر و رهـايي از لجنـزار گنـاه و ظلمـات و                     همين مطلب شاه  
كِتَـاب أَنزَلْنَـه إِلَيـك لِتُخْـرِج النَّـاس مِـنَ            « : و معنويت اسـت    حركت به سوي كانون نور    

إِلى هِمبالنُّورِ بِإِذْنِ ر اتِ إِلىَمِيد الظُّلُمزِيزِ الح1: ابراهيم( » صِرَاطِ الْع.(  
 حركت اصالحي خـود را بـا        ها،   عنوان مربي انسان    به 6براساس اين آيه، پيامبر   

قـرآن نيـز    . كنـد  هدف خروج مردم از ظلمات به سوي نور آغاز مي         ت قرآن و با     محوري
 زيرا تنهـا  در  ؛دهد حركت  را پذيرش بندگي انحصاري خداي متعال قرار ميكانون اين  

رسـتگاري بـه    اطاعت و كرنش در  برابر دستورات خداي متعال است كه فـالح و               ةساي
 است و چه ؛ رنگ آميزي الهيه مِنَ اللَّهِ صِبغَ اللَّهِ  و منْ أَحسنُ َهصِبغَ«: دست خواهد آمد  

  ).138: بقره(» رنگ آميزي بهتر از خدا
مسير سعادت و رستگاري    .  انسان چهار رابطه با خدا، خود، جامعه و هستي دارد          . 2

 انسان بـا     رابطة در اين ميان،  . )317، ص 1378نصري،   (گذرد انسان از هريك از آنها مي     
 خود  با خداي     ة تنظيم رابط  ةد از دريچ   يعني شخص موح   ط است؛ خدا محور ديگر رواب   

 از پروردگـار در پيمـودن     »اياك نعبـد  «: دهد اولويتي كه به پذيرش بندگي او مي       متعال و 
 ،اياك نستعين«: جويد ياري مي ديگر ابعاد زندگي و روابط خود راه صحيح رستگاري در   
  .»اهدنا الصراط المستقيم

الكتاب همين باشد؛ زيـرا ايـن سـوره بـه           فاتحة  به   حمد   ةورسشدن    ناميدهشايد سرّ   
پردازد و پذيرش اين رابطه، راه را بـراي پـذيرش            تنظيم روابط انسان با خداي متعال مي      

 ارتباط بـا خـداي      ةد از دريچ  موح. سازد هدايت الهي در ابعاد مختلف زندگي فراهم مي       
كند و به رشد ابعاد بينـشي،         او، رابطه با خود را برقرار مي       هايدستوراز  متعال و اطاعت    

 مؤمنان  برقـرار  ةاش را با خانواده و جامع      رابطه ،دورز گرايشي و رفتاري خود اهتمام مي     
در همـين   . گيرد  درست برخورد با دشمن را فرا مي       ةشود وگون  شناس مي  كند، دشمن  مي

  .نمايد ر كرده و براي آخرت خود تدبير ميهاي دنيا برقرا اش را با نعمت  رابطه،چارچوب
 ابعاد توحيدي خواهد بود و ة توحيد عبادي اساس هم،گفته  براساس مطالب پيش. 3

سـامان رسـيدن ايـن حقيقـت          در خدمت به   ،شود هر آنچه از ابعاد ديگر توحيد گفته مي       
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دانـه  وحآيات قرآن بندگي م   .  توحيد عبادي محور مباحث قرآني است      ،بنابراين. باشد مي
 انسان بـا خـدا شـكوفا        ة يعني رابط  ،نشاند و براي اينكه توحيد به بار بنشيند        را به بار مي   

 انسان و زنـدگي فـرد معلـوم شـود و تـا ايـن                ،هاي پروردگار بر هستي     بايد نقش  ،شود
  .كند  انسان بندگي نمي،ها روشن نشود نقش

 غيـر خـود را بـر        هايرها و تأثي   ـ نقش  شركهاي عابدـ اعم از موحد و م        انسان ةهم
 و اطاعـت و     شود كـه بـه بنـدگي       كنند و همين مطلب موجب مي      هستي انسان درك مي   
بنده و عبد كـسي     . گرفتن از توان آنان آورند     ياري العاده و  هاي فوق  كنش در برابر قدرت   

 مشترك بندگي   ةنقط. دهد است كه صاحب اختياري و تأثير ديگري را بر خود تشخيص            
  . انه همين استموحدانه و مشرك

  در تشخيص نقش يكپارچه يـا جـداي ايـن            - مشرك و موحد     -دو البته تفاوت اين  
 و  ، درخت ، ابر ، ماه ،مشركان تأثير خورشيد  .  بنده است  اسباب و علل بر هستي و زندگيِ      

ــي ...  ــود درك م ــر خ ــد را ب ــك  ،كنن ــازوارگي، ي ــه س ــا ب ــاهنگي   ام ــانوني  و هم  و ك
 در نتيجه آنهـا را جـداي از هـم ديـده و              ،يابند ت نمي بودن  اين اسباب دس     سيستمي يك

ديـدن ايـن مجموعـه        اما موحد به بلوغ فكري رسيده و درك هماهنگ         ؛شوند مشرك مي 
شود    مطرح مي   توحيد فاعلي  ةلئاز اينجاست كه مس   . ظاهر جدا و متفرق را دارد      اسباب به 

ت وجهِي لِلَّذي فَطَرَ السماواتِ     إِنِّي وجه «: خورد وتوحيد عبادت با توحيد افعالي گره مي      
  ).79: انعام(  »و الْأَرض حنيفاً و ما أَنَا مِنَ الْمشْرِكينَ

 راكـه چ؛ كنـد   آشنايي موحدان با  توحيد ذات و صفات را فراهم مي         ةهمين معنا زمين  
ـ   . شود  اين افعال و صفات او مي      ة شناخت ذات صادركنند   ةتوحيد افعالي آين   ه قرآن نيز ب

 مباحث صفات با افعال پيونـد       كه از آنجا  البته    .عد از ابعاد توحيد پرداخته است     دو ب  اين
 ،مباحث مربوط به  صفاتآن، تبع   به ،دارند  و مباحث افعال در قرآن گسترده آمده است         

اند، بلكه بحث ذات در قرآن به  شكل          تر از موضوعات مرتبط با ذات  بيان شده         گسترده
 آيات قرآن در باب توحيد نيز ة بسامد مجموعةمالحظ. ورده شده استضمني و جزئي آ

 الـذهب بـر جايگـاه مركـزي         هحديث قدسي و سلـسل    . با اين رويكرد توافق كامل دارد     
 و   و ايشان از جبرئيل    6از رسول اكرم  :  ديني اشاره دارد   ةتوحيد بندگي در منظوم   

ـ  د نْ م ي و نِص حِ  اهللاُ الّ اِ له اِ  الَ ةُملِكَ« :فرمودكند كه    او از خداي تبارك و تعالي نقل مي         لَخَ
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 من است و هركس در      ةقلع» ندارد معبودي جز خدا وجود    «ة كلم :يابِذَ ع نْ مِ نَمِي أَ نِصحِ
  .)135 ص،2 جق،1404صدوق،  (»يابد  از عذاب من ايمني مي، من داخل شودةقلع

آيـد و   شـمار مـي   بـه  پرستش و اطاعت جهت اصلي دعوت توحيدي قـرآن     ،بنابراين
  .باشند ديگر ابعاد توحيد در خدمت به بارنشستن توحيد عبادت مي

  توحيد افعالي دليل توحيد عبادت
 خـداي متعـال   ةقرآن كريم براي دعوت مـردم بـه توحيـد پرسـتش و اطاعـت خالـصان          

 .زننـد  طور عمده بر محور توحيـد افعـالي دور مـي           ده است كه به   يي را اقامه كر   ها برهان
 ايـن انتظـار هنگـامي        پرستش و اطاعت، انتظـار خـدا از انـسان اسـت و             ،ارت بهتر عب به

 چـه بـا     - نظير معبـود بـر زنـدگي عابـدان          بلكه بي  ،هاي مؤثر  پذير است كه نقش    توجيه
اي كه اطاعت از معبود را با حق يـا دانـش             گونه  به ؛ معلوم گردد  -واسطه واسطه و چه بي   

بيان افعال الهي و توضـيح      .  مطيعان مربوط سازد   وي نسبت به مصالح و مفاسد عابدان و       
بديل او در تمام هستي و حيات بشر در راسـتاي بـه بارنشـستن اطاعـت و                 هاي بي  نقش

 : اسـت    آيات قرآن اين جنبه را موضوع عنايـت قـرار داده           ،به همين جهت  . بندگي است 
 ،ذي علم بالقلم   خلق االنسان من علق، اقرء و ربك االكرم ال         اقرء باسم ربك الذي خلق،    «

  .)5 ـ 1: علق (»علم االنسان ما لم يعلم
د، او را كنـ  كه در آغاز رسالت پيامبر اسالم بيـان مـي   ن آياتيخداوند در همين نخستي 

 هـستي  مـة  پروردگاري كه آفريدگار ه؛سازد تا مردم را به پروردگارش بخواند     مور مي أم
پور،   بهجت: ك.ر( انسان است    هاي منحصر به فرد     و مربي ويژگي    آفريدگار انسان  ؛است
  ).104 ـ 95 ص،1 جهمان،
دهد و از   تدريج رشد مي    به معناي موجودي كه ديگري را به       »رب«هاي   كيد بر واژه  تأ

دهد و يـا     اش را بروز مي    هاي نهفته  آورد، او را شكوفا ساخته، استعداد      قوه به فعل در مي    
اي اين نكته اسـت كـه خـداي         گذار ديگري، گوي    مدبر و سياست   معناي صاحب اختيار،  

 نقـش او    ة و هم مؤمنان، خداي متعال را از دريچ        6متعال اراده فرموده تا هم پيامبر     
جالب آنكه قرآن براي معرفي ايـن پروردگـار و          . در تدبير و پرورش امور عالم بشناسند      

هاي وي بر هستي و انسان كه جملگي فعـل           شايستگي او در پروردگاري، بر ديگر نقش      
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اي، آفـرينش انـسان از يـك     آفرينش موجودات بدون هيچ سـابقه . كند  تأكيد مي ،ندا الهي
كه تبديل به انساني كامـل بـا انـدام و        كرمواره و پيگيري تمام مراحل آفرينش او تا آنجا        

ـ      ؛اعضا و جوارح الزم شود      بعـد علمـي انـسان كـه او را از ديگـر              ة نيـز تربيـت كريمان
هاي خدايند كـه در حيـات بـشر سـاري و              و نقش   همگي افعال  ،كند موجودات جدا مي  

 ،عبـارت ديگـر    بـه . رسـيم  ها و افعال به اوج دانايي پروردگار مـي         از اين نقش  . ندا  جاري
در ايـن   . شـود  كه از آن به هستي ياد مي        سيستمي  در يك سيستم است؛    انسان موجودي   

ربيـتِ بـا    كسي كه نقش ت   . خورد سيستم و تعامالت است كه رشد و تكامل وي رقم مي          
گيرد، بايد بيشترين دانايي را به اين سيستم داشته باشد تـا             تدبير اين انسان را برعهده مي     

 بلكه توجيه سيـستم بـه       ،ها و تهديدهاي موجود در اين سيستم       بتواند با شناخت فرصت   
تحقق كمال انسان، تـدبير      عدم ممانعت سيستم از    و انسانهاي اساسي   سمت تأمين نياز  

 ايـن اسـت     پرسـش حـال   . يد و او را در اين شرايط به كمال شايسته برساند          الزم را بنما  
شناسد و يا توان علمي گذراندن       چه كسي بهتر از آفريدگار سيستم، اين مجموعه را مي         «
ها را   ها و استعداد    ظرفيت ة اطالع بر هم   ؟ حال اگر به اين آگاهي     »عبر دارد را  از اين م     او

انـسان را    راي شكوفايي آنها، چه كسي جـز آفريـدگار         ب ،اضافه كنيم  كه در انسان هست   
هاي وي داشته باشد؟     و ظرفيت ) انسان(توان يافت كه بيشترين آگاهي بر اين موجود          مي

 چـه   را، يعني علم و دانايي او       ،و باز اگر اضافه كنيم تربيت ويژگي و ما به االمتياز انسان           
 چه ظرفيتـي داري     ،كه تو چه هستي   تواند براي او بگويد      موجودي بهتر از اين مربي مي     

 ،نظـر دانـش   مي؟ اين حقيقت از     سازتواني اين ظرفيت را شكوفا و بالفعل         و چگونه مي  
 كـسي  ،عبارت بهتر به. كند ارزش دارد و تربيت متكي بر اين حجم از دانش را توجيه مي      

ان و  كه هست، بشناسد و جهـ     گونه    آنتواند به انسان بگويد چگونه باش كه انسان را           مي
 بـراي   در غير اين صـورت تـضميني    .برد، بشناسد  سيستمي را كه انسان در آن به سر مي        

  .  تربيتي او نيستةثمر نشستن برنام به
 آفريـدگار   وكـه آفريـدگار هـستي     كسي: توان گفت   با نگاهي ديگر مي    ،افزون بر اين  

ت كـه   ظرفيت خاص اوست، تنها صاحب حقي اس      ة    كنند ة مراحل و تربيت   انسان در هم  
 نـه ديگرانـي كـه چنـين حقّـي را            ،تواند بر انسان فرمان براند و امور او را تدبير كند           مي

) خـداي متعـال   (مع االسف برخي از مردم چنين فقري را به پروردگار شايـسته              !ندارند
كنند، در نتيجه در برابر دستورات صادره از او و پذيرش اطاعت و بنـدگي                احساس نمي 
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  .)7-6: علق (»كلّا ان االنسان ليطغي ان راه استغني«: كنند او مقاومت مي
شود كه محور بحث، رساندن مخاطب به ضرورت اطاعت و كـرنش در              مالحظه مي 

دگار است و مجموعه مباحث مربـوط بـه توحيـد افعـالي بـراي بـه                 ربرابر خواست پرو  
  .بارنشاندن اين امر بيان شد

: يابد ميشده در مكه ادامه       نازل ةين سور نخست يعني   ، علق ة آيات سور  ،به همين شكل  
گري رهايي وي را به دنبـال   كند، گمان نكند اين طغيان كه در برابر پروردگار طغيان مي     كسي

نيـز   6 داشته باشد، او بايد بداند كه به حسابش رسيدگي خواهد شـد و پيـامبر اكـرم                
 و   است وجه اين گروه متوجه او خواهد شد، مورد ت        ة كه زحماتي كه از ناحي     باشدمطلع  

اين است كه طغيـانگر     بنا بر  ).8: علق (»انّ الي ربك الرجعي   «: شود روي آنها حساب مي   
 چه هشداري بهتر از اينكه سروكار تو با ما خواهد بود و باالخره مرجع               .را هشدار دهند  

 يعني باز با بيان فعل ديگري از افعال الهي براي           ؛سوي ما خواهد بود    و نهايت سير تو به    
.  سوره تعقيب شـده اسـت  ةهمين مطلب در ادام  .  هستيم  ري از طغيان بنده مواجه    جلوگي

گيري دو جريان طاغي و عابد به نقـش خـود در تنبيـه و                 با يادآوري شكل   خداي حكيم 
كند و    اشاره مي  –كه از طغيان و سركشي دست نكشند          در صورتي  –مجازات طغيانگران 

 ،ها بالناصـي  عكلّا لئن لم ينته لنفـس     «: دكن ري مي برخي از افعال خود را در اين زمينه يادآو        
سـپس سـوره را بـا ايـن      .)18-16: علق (»ه، سندع الزبانيه فليدع ناديه خاطئ ه كاذب هناصي

 الهـي  ةخطاب معنادار به پيامبر كه تو بايد به خواست طاغي تن ندهي و مطيع كامل اراد           
  . رساند ، به پايان ميترّب تو به درگاه حقّ اسباشي كه اين راه تق

هـاي خـداي متعـال و دعـوت بـه            ها و فعل   د كه چگونه ميان نقش    گرد   مالحظه مي 
ـ كـه براسـاس      قلم در سورة همين روند   . شود توحيد اطاعت و بندگي ارتباط برقرار مي      

. خـورد    مي مبه چش باشدـ    مكي مي  ة دومين سور  ، ترتيب نزول  هاي  گزارش غالب جدول  
 ويـژه  هـا و برخـورد شـديد مـردم مكـه و بـه          اين زمان با مخالفت   در  6 پيامبر اكرم 

دليل دعوت بـه توحيـد بنـدگي و          آن حضرت را به   . ستروبروصاحبان قدرت و ثروت     
. انـد   پرستش و اطاعت، به باد تهمت و استهزا گرفته         ةهاي پروردگار شايست   بيان شاخص 

 ةل اوضاع، تعيـين وظيفـ   آيه به تحلي52ط سخت، اين سوره فرود آمد و در    رايدر اين ش  
مانـدن آن   در ايـن آيـات كـه بـر محـور بـاقي      . ختپيامبر و و توجيه و تسليت وي پردا  
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حضرت بر راه مستقيم اطاعت از خدا و تعقيب رسالت الهي و نيز هـشدار از سـازش و            
هاي خداي متعال و افعـال او        اي از نقش   نرمش با جريان تكذيبگر و معاند است، بر پاره        

 علم فعلـي پروردگـار      ،)3: قلم (دهندگي خداي متعال   ، پاداش طور مثال  ود؛ به ش تأكيد مي 
  صاحبان قدرت و ثروت    ةزدن بر چهر   ، تنبيه و داغ   )7: قلم (شدگان و گمراهان   به هدايت 

 هـاي دنيـوي طاغيـان      ، عذاب و نابودي نعمت    )17: قلم ( امتحان الهي   و ، ابتال )16: قلم(
، )44: قلـم  ( استدراج اهـل تكـذيب قـرآن       ،)32: قلم (، تبديل نقمت به نعمت    )19: قلم(

مانـدن    باقي ،شود بنابر آنچه از سوره مشاهده مي     . ...  و )55: قلم (اجتبا و برگزيدن رسول   
هـا و    كيد بر نقش  أ ت ةبر صراط مستقيم انجام رسالت الهي و تبعيت از فرمان الهي در ساي            

  .ت اجتماعي توضيح داده شدهاي حيا  خداي متعال بر زندگي مردم و پديدههايثيرأت
در . شود ـ مشاهده مي    نازل شده در مكّه    سومين سورة ـ    مزمل ةهمين شيوه در سور   

 است، شاهد تأكيد بر اطاعت و       6طور عمده خطاب به پيامبر اكرم        اين سوره كه به   
 از وي خواسـته     ،شـود  ي به آن حضرت داده مي     هايدستور. پرستش خداي متعال  هستيم    

د را به انجام بعضي از عبادات مشغول سازد و نسبت به فراغت دل بـراي                شود تا خو   مي
در اين سوره راه    . خدا، توكل بر او و صبر و شكيب در راه انجام فرامين او اهتمام ورزد              

رسيدن و تحصيل اين كماالت و بندگي و اطاعت حضرت حقّ در اين امور معلوم شده                
ه يا عامـل تحقّـق ايـن فـرامين دانـسته شـده       است و در آنها برخي از افعال الهي پشتوان   

 از سـوي خداسـت    ) قرآن(افكندن و القاكردن گفتار سنگين به پيامبر        : طور مثال   به ؛است
 ؛ يادكرد خدمت پرورگاريِ پروردگار موجب فراغت قلب پيامبر از غير است           ).5: مزمل(

  اسـت يعني يادكرد صفت يا فعلي از افعال الهـي در حـصول ايـن كمـال روحـي مـؤثر           
 بـه واگـذاري كـار       ،)9: مزمـل  (توجه به ربوبيت هستي در توكل نقش دارد       . )8: مزمل(

 علـم  و) 18-10: مزمـل (ـ  ـ منتقم مخالفان و معاندان به پرودگار كه به جهت فعل الهي    
  .ارتباط دارد ...و ) 19: مزمل (فعلي خداوند به طاعت و توان بندگان

   يكي از مراحل سنگين دعوت پيـامبر        ،ت مكي اس  ة مدثر كه چهارمين سور    ةدر سور 
عنوان مأمور است،   خدا با پيامبر به   ةاي از ارتباط آمران    در اين صحنه كه جلوه    . آمده است 

منـد   شود تا مردم را هشدار دهد و آنان را نسبت به آينـده دغدغـه               آن جناب موظف مي   
توجيهاتي متوجـه   ي مكمل و اطالعات و      ياهقرآن در راه انجام اين طاعت، دستور      . سازد
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صفت تـدبير و تنبيـه   . شود خوبي بر صفات فعل توجه داده مي  كند و در آنها به     پيامبر مي 
كـه   كـردن كـساني      گمـراه  ،)19-11: مدثر (گران عليه رسالت پيامبر و كرامت قرآن       توطئه

ة  تقـدم اراد   و) 20: مـدثر  (اند و دانش به تعداد سپاهيان حـضرت حـق          مستحق گمراهي 
  .از جمله اوصافي است كه در سوره مورد توجه بوده است) 56: مدثر(ادة ديگران الهي بر ار
در ايـن   .  مكي در نظر غالب جداول ترتيـب نـزول اسـت           ة حمد پنجمين سور   ةسور

 اعالم توحيد   ةها، مقدم  شود و اين نقش    بشر توجه مي  زندگي   خدا بر    هاي سوره به نقش  
 منحـصر در    -مدح بر فعل اختيـاري زيبـا       يعني   -حمد: گيرند بندگي و استعانت قرار مي    

هاي عام و خاص بـشر را بـه          استعداد.  خدايي كه پروردگار جهانيان است     ؛شود خدا مي 
  . جزا و پاداش استة صاحب هنگام ودهد رحمت رحماني خود پرورش مي

 ؛)4-2: حمـد  (شوند اند كه با نگاه انحصاري به خدا بيان مي         اينها همه صفات فاعلي   
اين هـردو در پرتـو آن توحيـد         . شوند ن توحيد بندگي و استعانت مطرح مي      اما پس از آ   

شوند و در نهايت تقاضاي هدايت به راه مستقيم اسـت كـه متكـي بـر                  افعالي توجيه مي  
   .... و)7-5: حمد (باشد صفت نعمت بخشي پروردگار مي
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  گيري تيجهن
هـاي    اطاعت در سوره    جريان توحيد بندگي و    ،كه در اين سير مالحظه شد      گونه همان. 1

ت علـ  ةدهنـد   نقـش پـشتيبان و توضـيح       ،قرآن نقش محوري داشته و توحيد افعال الهي       
كـه   كـردي  روي كـرد غالـب قـرآن اسـت؛        روي ،اين. حساب آمده است   بندگي موحدانه به  

تـرين نيازهـاي وي      هاي خدا در تأمين مهم     مخاطب را با توجه به نيازهاي انسان و نقش        
موضوع خدا در قرآن از مباحـث ذهنـي و انتزاعـي مثـل بحـث                 اين، بنابر .دهد پيوند مي 

، كرد موضوع خدا در قـرآن ، كارعبارت ديگر به .دشو اثبات ذات و صفات ذاتي آغاز نمي 
كه مباحث آموزشي رسمي با رويكرد كالمـي و فلـسفي  بـر               ؛ در حالي  پرستي است خدا

 ارزش  ،هاست و آمـوزش    در قرآن اصل بر اصالح گرايش     . زند مدار خداشناسي دور مي   
، نتيجة قهري   يابد  و البته گرايش      شناخت اصالت مي   ، اما در روش غير قرآني     ،تبعي دارد 
، امـا در    در قرآن  مباحث توحيدي بـر محـور توحيـد عبـادت اسـت               .ها نيست  آموزش
  .هاي ديگر بر محور توحيد ذات روش
 توجـه بـه    نـدارد و بـا     6 اختصاص به عرب معاصر پيامبر     ،طرح اين مباحث  . 2

  خداي متعـال در      ةطرح حكيمان و  شود كه اين مدل عموميت دارد        آيات قرآن معلوم مي   
 شـاهد   ، آيات مربوط به رسالت ديگر رسـوالن       مجموعة.  خ دعوت ديني است   يطول تار 

  .اين مدعاست
ه و در فرايند رشد و كمـال        يافت توحيد به سرعت كاربست تربيتي       ةاين سبك ارائ  . 3

ثيرات روحـي و    أشود و مخاطب به فراخور شناخت و معرفتي ذهني، تـ           كار گرفته مي   به
كـه    در صورتي  ؛كند ها را در زندگي خود احساس مي       رواني و عملي و بيروني اين آموزه      

  فاصـلة  ،كردن نقش عينـي در زنـدگي      شود تا پيدا   كه در كالم و فلسفه مطرح مي       خدايي
  .پوشيده نيستكه بر اصحاب فكر و انديشه  اي  فاصله؛ داردبسيار
شود و آن را در پرتو توحيد         توحيد كه با توحيد عبادي شروع مي       ةاين روشِ ارائ  . 4

  شـناخت    ةسازد، درجه به درجه ذهـن را آمـاد          و مدلّل مي    داده افعالي تشريح و توضيح   
اي كه زحمت  گونه  به؛دهد كماالت ناديده و غير قابل دركِ عيني و تفصيلي خدا قرار مي         
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 در مجموعه آيات قـرآن      ،به همين جهت  . نمايد يان برهان را بسيار اندك مي     استدالل و ب  
شـود،   آيات تبـديل  نمـي      صفات و ذات پروردگار به موضوع اصلي، محوري و عمومي           

  .آيد لطايف آن به دست مي بلكه از البالي عبارات فخيم و فاخر آيات قرآن واسرار و
كه تاكنون    گونه همان. ده است كر توجه   البته قرآن كريم به ذات و صفات الهي نيز        . 5

 حمـد از    اي رقـم خـورد كـه در سـورة           گونـه  هاي قرآن به   مالحظه شد، سير نزول سوره    
هـا    سـير نـزول سـوره   هدر ادام. وضوح سخن گفته شد توحيد عبادت و توحيد افعالي به  

 رةون كه در ترتيب نزول هجدهمين سـو        كافر ةهمين رويكرد ادامه دارد تا آنكه در سور       
طـور صـريح صـف     يابـد تـا بـه     مأموريت مي  6مكي دانسته شده است، پيامبر اكرم     

اعتقادي خود را از كافران جدا سازد و اعالم دارد كه در موضوع پرسـتش و اطاعـت و                   
بـسم اهللا   «: رود كند، مسيري بر خالف مسير كـافران مـي         راهي كه در اطاعت انتخاب مي     

ال اعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبـد و ال انـا               قل يا ايها الكافرون     الرحمن الرّحيم   
بگـو اي كـافران، آنچـه        : لكم دينكم و لي ديـن      ،عابد ما عبدتم و ال انتم عابدون ما اعبد        

كنيد و نه آنچه را عبادت        شما عبادت نمي   ،كنم  و آنچه عبادت مي    پرستم پرستيد، نمي  مي
 ديـن شـما     ،كنيـد   شما عبادت مـي    ،كنم كنم و نه آنچه عبادت مي       من عبادت مي   ،كنيد مي

كـشي روشـن، آن حـضرت        پـس از ايـن صـف      . »براي خودتان و دين من براي خـودم       
اخالص از توحيد ذات و صـفات       سوره   يعني   ،ودوم  بيست ةيابد تا در سور    مأموريت مي 
 :قل هو اهللا االحد، اهللا الصمد، لم يلد و لم يولد و لم يكن لـه كفـواً احـد                   «: الهي ياد كند  

 او ا زاده و نه زاييده از ديگـري اسـت،       نه كس ر   ،نياز  معبودي بي  است،گو او معبود يكت   ب
 نجـم همـين معنـا را        ة يعني سور  ،وسوم  بيست ةو سپس در سور   » را هيچ همتايي نيست   

كردنـد،    با ذات و صفات الهي ادعا مـي        يي را كه مشركان در رابطة     ها تعقيب كند و پيرايه   
الكم الذكر و له االثني تلك      .  االخري ه الثالث هالت و العزي و منا    افرايتم ال «: مردود بشمارد 

بـه   :... ضيزي ان هي االسماء سميتموها انتم و اباءكم ما انزل اهللا بها من سلطان              هاذا قسم 
 بـراي  ]بـه خيالتـان   [ آيا ،من خبر دهيد از الت و عزي و منات كه سومين ديگر آنهاست   

 ايـن    اين صورت اين تقسيم نادرستي است،      در دختر؟) خدا( شما پسر است و براي او       
ايد و خدا بر حقانيت      گذاري كرده  هايي بيش نيستند كه شما از پدرانتان نام         جز نام  ]امور[

  .)24-19: نجم (»آنها هيچ دليلي نفرستاده است
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 دختراني براي خدا اعتقاد داشـتند و ذات         ،شود كه مشركان   اين آيات معلوم مي   طبق  
ا صفات معتقد بودند كه     يدانستند و يا براي او همانند و شريك در ذات            احد نمي او را و  

  .در اين آيات مورد انكار قرار گرفتند
شود كـه مباحـث توحيـد ذات و صـفات و             ها معلوم مي   با توجه به سير نزول سوره     

 ؛ مباحث معرفتي قرآن بحث محوري و اصلي نبود        ةاصالً بحث ذات و صفات در منظوم      
ة  نـور در سـور     ة آي ، آن ة نمون .عبارات فاخر و ارزشمندي در مورد خدا وارد شد        هرچند  
 حديـد و    ة حشر، آيات ابتدايي سور    ة بقره، آيات انتهايي سور    ة الكرسي در سور   هنور، آي 

ف و  يهاي عرفاني و فلسفي از لطـا       بسياري از ديگر آيات است كه با توجه به موشكافي         
  ).ش، بحث اسما و صفات خدا1374 تي،بهش( شود اسرار آيات استخراج مي
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