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 (امامیه ، زیدیه و اسماعیلیهفرق شیعه)توحید از دیدگاه 

 

 

 نژاد کهنیمحمد ابراهیم ، طاهره اسالمی علی آبادی

 

 دانشگاه پیام نور ایران 

 دانشگاه پیام نور ایران  

  

eslamii1390@yahoo.com 

ebramimi-n@yahoo.com 

 

 

مسلمانان در بسیاری از موضوعات اعتقادی، فقهی و اخالقی آرای مشترک دارند. برخی : چکیده

اختالفی را بزرگ نشان دهند و در نتیجه راه وحدت و همدلی را دشوار یا ناممکن  می کوشند موارد

تلقّی کنند. این مقاله کوشیده است به یکی از اصول مشترک مذاهب کالمی بپردازد و با ارائه تفسیر 

و تبیین مذاهب از مهم ترین مسأله اعتقادی یعنی توحید، این حقیقت را گوشزد کند که همه شرایع 

انی بر توحید و یکتاپرستی استوار بوده، و مسلمانان نیز با ندای توحید از هرگونه شرک و دوگانه آسم

شیعه اه دیدگابتدا توحید و مراتب آن بیان شده است . سپس در این مقاله،  .پرستی تبرّی می جویند

ذاهب کالمی به درباره توحید و اقسام آن آمده، و اهتمام هر یک از مامامیه ، زیدیه و اسماعیلیه 

 . پرداخته شدبه نتیجه گیری در بخش پایانی مقاله . برخی از انواع توحید بیان شده است

 . اسماعیلیه ، شیعه امامیه ، زیدیه، اقسام توحید توحید،  : کلید واژه ها
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 مقدّمه

در حقیقت اصل مشترک میان همه  بارزترین ویژگی اعتقادی که در شرایع آسمانی یکسان مطرح است، اعتقاد به وجود خدا است.

هی از فرد مادی به شمار آورد، مسأله اعتقاد به وجود خدا وان آن را فصل ممیّز انسان الآیین هایی که پیامبران الهی آورده اند و می ت

پیامبران پس از  .است. برای اثبات وجود خداوند، راه هایی از سوی خداپرستان ارائه شده است که در جای خود باید دنبال شود

فراخوانی مردم به اعتقاد به خدا، نکته مهمّ دیگری را سرلوحه دعوت خود بیان داشتند که اصل توحید بوده است. توجّه به مسأله 

توحید، افزون بر آن که حقیقت غیر قابل تغییر است، الزمه بازداشت مردم از ورود به عرصه های شرک و دوگانه پرستی به شمار می 

همین جهت، همه شرایع آسمانی بر اساس توحید و یکتاپرستی استوار، و تبرّی از هر گونه شرک و انحراف از شعارهای اصلی  رود؛ به

یکی از راه های وحدت میان مسلمانان، توجّه به اصول مشترک مذاهب اسالمی است. در این مقاله کوشیده  .پیام آوران الهی بوده است

ور اصلی و تکیه گاه اعتقادی همه مسلمانان مورد توجه قرار گیرد و اختالفات جزئی و تفسیرهای شده اهمّیت توحید به صورت مح

 .مهم ترین فرقه های اسالمی گزارش شود

 آن مراتب و .توحید1

 کتاب آخرین که را کریم قرآن توان می که است آنگونه اعتقادی اصل این اهمیت. است عقاید اصول محورهای مهمترین از توحید

 و تاس برخوردار ممتازی و برجسته بسیار جایگاه از ـ روایات و قرآن ـ دینی فرهنگ در توحید. نامید توحیدی کتاب است آسمانی

 اسالمی علوم عالی کارشناسان و شناسان حدیث.گردند می بر توحید موضوع به راهی از یک هر دین حوزه در معارف و موضوعات تمام

 اختصاص توحیدی مباحث به را ای عمده بخش هستند آنها محتوایی و سندی ارزیابی و بررسی و روایات آوری جمع دار عهده که

 صلیا رسالت که توحید. است یافته نگارش توحید مباحث مختلف های زمینه در فراوانی بسیار آثار اسالم تاریخ طول در و. اند داده

 سیارب قلمرو است او صفات و اسماء و او یگانگی فهم و دریافت چگونگی و خداپرستی و خدا، شناخت به مربوط مباحث تبیین اش

 وحیدت: دارد مراتبی توحید. است توحید ارزشمند و مهم مباحث از یکی نیز خداشناسی های راه با آشنایی. دارد فراگیری و گسترده

 .(1041)کلینی ،عبادت در توحید افعال، توحید صفات، توحید ذات،

 :ذات در توحید

 از اعم سوا ما همه بودن، الیتناهی و استقالل و ذاتی قدم و وجود وجوب لحاظ از حق ذات مانندی بی از است عبارت ذات توحید

 هیچ را یکتا خدای ؛(11/شوری) «شیء کمثله لیس. »است محدود و او به قائم و است بالذات حادث و بالذات ممکن مادی و مجرد

 السماوات فاطر» یا. است تر عالی مثال زمین و آسمان در را یکتا ذات آن ؛(72/روم) «االعلی المثل له» و. نیست مانندی و مثل

 خالق ؛«11/شوری البصیر، السمیع هو و شیء کمثله لیس فیه یذرؤکم أزواجا األنعام من و أزواجا أنفسکم من لکم جعل واألرض

 رتکثی( زوجیت) این در را شما. بیافرید ها جفت نیز چهارپایان از و آورد پدید هایی زوج شما برای خودتان از. است زمین و ها آسمان

. نیست همتا کس هیچ را او ؛«0/توحید أحد، کفوا له یکن لم» یا و. بیناست شنوای که اوست و نیست او همانند چیزی .کند می

 حلول وجودی هیچ در خداوند. ندارد جایی اسالم در تثلیث نداریم، خدا پسر و دختر. نیست متعال خداوند شبیه ذات در کسچهیـ
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 در و کنیم، درک توانیمىنمـ را خدا حتی.. دید جسم صورت به را خدا شودىنمـ هم قیامت روز در حتی. شودىنمـ جمع و کندىنمـ

 ( .1830)محمدرضایی ، .... و فهمیم،ىنمـ را خالد و ابد و ازل معنای گاه هیچ. گنجدىنمـ ما عقل

 :صفات در توحید

 فاتیص توحید. نیست متصور نیز صفات و ذات اختالف و ترکیب و کثرت نیست، تصور قابل دومی همچنانکه الیتناهی وجود برای

 تبلور شیعی مکتب در بخصوص که است بشری های اندیشه ترین پراوج و ترین عالی از و اسالمی معارف اصول از ذاتی توحید مانند

 ال و العادون، نعماءه الیحصی و القائلون مدحته یبلغ ال الذی الحمدهلل: »است آمده چنین البالغه نهج خطبه اولین در. است یافته

 سپاس«...  موجود نعت ال و محدود حد لصفته لیس الذی. الفطن غوص یناله ال و الهمم، بعد یدرکه ال الذی المجتهدون، حقه یؤدی

 نتوانند دگانکوشن و برشمارند را او نعمتهای نتوانند شمارکنندگان و برسند او ستایش به نتوانند کنندگان ستایش که آن را، خدا ذات

 فرو فطانت دریاهای قعر در اندازه هر زیرکیها و نیابند را او کنه کنند، پروازی دور چه هر همتها که آن نمایند، ادا را او بندگی حق

. تاس شده یاد خداوند نامحدود صفات از ها جمله این در...نیست تبدلی و تغیر و نهایتی و حد را او صفت که آن نرسند، او به روند

 رغی انها صفة کل شهادة و الصفة غیر انه، موصوف کل لشهادة عنه الصفات نفی له االخالص کمال: »فرماید می جمله چند از بعد

 دده می گواهی موصوف زیرا است، پروردگار از صفات نفی کامل، اخالص... «قرنه من و قرنه فقد سبحانه اهلل وصف فمن الموصوف

 ،کند توصیف صفتی به را خداوند کس هر و موصوف، از غیر است چیزی او که دهد می گواهی صفت و است صفت از غیر ذاتش که

 . (1048)مجلسی ، آخر الی... دهد قرار چیزی مقارن را خدا کس هر و داده قرار دیگر چیز مقارن او ذات

 لشهادة» است شده صفت نفی او از هم و «محدود حد لصفته لیس الذی» است شده صفت اثبات خداوند برای هم ها، جمله این در

 اتذ نامحدودیت به نامحدود صفت است صفت آن به موصوف خداوند که صفتی که است معلوم ها جمله این خود از... «انها صفة کل

 پس. است دیگر صفت از غیر و ذات غیر که است محدود صفت اوست از منزه و مبرا خداوند که صفتی و است، ذات عین که است

 .)همان منبع(حق صفات و ذات یگانگی شناختن و درک یعنی صفاتی توحید

 :افعال در توحید

 و او خواست به مؤثری و فاعل هر است او ذات منحصرا موجودات نظام در حقیقی فاعل و مؤثر اینکه از است عبارت افعال در توحید

 تنها معلول و علت نظام ندارد استقالل خود از اراده یابی اراده با. مادی یا مجرد از اعم موجودی هیچ. است مؤثر و فاعل او مشیت به

 له یکن لم و ولدا ال و صاحبه یتخذ لم. »ندارد شریک خود ملک در او و است او ملک هستی است، حق ذات مشیت و اراده مجرای

 برای و تنگرف فرزند و همسر آنکه را، خدا ذات سپاس ؛(الجنان مفاتیح) «تکبیرا کبره و الذل من ولی له یکن لم و الملک فی شریک

 تنیدانس برتر و بزرگ بدان، برتر و بزرگ را او. نیست عالم اداره برای ناتوانی روی از کمکی همچنین و جهان مدیریت در شریکی او

 و معلوالت و علل و سنن و نظامات همه با جهان، اینکه شناختن و درک یعنی افعالی توحید این بنابر .باشد او پاک ذات الیق که

 و او به قائم همه و ندارند استقالل ذات در که چنان هم عالم موجودات. اوست اراده از ناشی و او کار و او فعل مسببات، و اسباب

 اوندخد نتیجه در و ندارند، استقالل نیز علیت و تاثیر مقام در است، عالم همه " قیوم " قرآن تعبیر به او و هستند او به وابسته
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 از ار خود فاعلیت و تاثیر و خود وجود و خود حقیقت سببی، و فاعل هر. ندارد شریک نیز فاعلیت در ندارد شریک ذات در همچنانکه

 .(1833)قمی ، اوست به قائم و دارد او

 مخلوق و است موجودات از یکی که انسان «باهلل اال قوة ال و حول ال به، اال قوة ال و اهلل شاء ما: »است " او به " ها قوه و حولها همه

 و " مفوض " موجودی وجه هیچ به اما است، خویش سرنوشت در مؤثر آنها از باالتر و خود کار در مؤثر و علت آنها همه مانند اوست،

 - انسان غیر و انسان از اعم - موجود یک وانهادگی و تفویض به اعتقاد. «اقعد و اقوم قوته و اهلل بحول» نیست " وانهاده خود به "

 است اتذ در استقالل مستلزم فاعلیت، در استقالل و است فاعلیت در و استقالل در خدا با موجود آن بودن شریک به اعتقاد مستلزم

 .(ه.ق1042ابن فهد حلی ، )افعالی توحید به رسد چه است، منافی ذاتی توحید با و

 لخلقا فتشابه کخلقه خلقوا شرکاء هلل جعلوا أم: »فرماید می خداوند: شود می...  و حاکمیت تدبیر، خالقیت، شامل افعال در توحید

 و اند،هآفرید او آفرینش همانند که قائلند خداوند برای شریکانی یا...  ؛«11/رعد القهار، الواحد هو و شیء کل خالق اهلل قل علیهم

 یعیس. خداست مخصوص خلق. است قهار یهیگانـ او و است چیز هر آفریدگار خداوند بگو است؟ شده مشتبه آنان بر[ ها] آفرینش

مصباح )است گرفته دستور خدا از کند،ىمـ خلق چیزی هم کسی اگر یعنی خداست، العلل علت. ساخت پرنده خدا اذن به السالم علیه

 .(1831یزدی ، 

 هیچ خداوند اذن به یا خداوند جز ؛«اهلل اال الوجود فی مؤثر ال» که داریم اعتقاد السالم، علیهم معصومین سخنان طبق ما ضمن در

 از اگر. ودنش قضا نمازش تا کند غروب دیرتر که کرد امر خورشید به خدا اذن به السالم علیه علی.. نیست تأثیرگذار کس هیچ و چیز

 لق: »فرماید می یا .بگیرند چیزهایی ما برای خدا از توانندىمـ که هستیم معتقد چون خواهیم،ىمـ کمک السالم علیهم بیت اهل

....  است چیز همه پروردگار او که حالی در بجویم، پروردگاری خداوند جز آیا بگو ؛«110/انعام شیء، کل رب هو و ربا أبغی اهلل أغیر

 یجری ان اهلل ابا» یا روز و شب تدبیرکننده ای ؛....« النهار و اللیل مدبر یا: »... اندهکرد توصیه را نوروز دعای السالم علیه صادق امام

«... 04/یوسف هلل، إال الحکم إن» یا. بیندازد جریان به خود اسباب و مسیر از غیر از را کاری دارد ابا خداوند: «اسبابها غیر من االمور

 ( . ه.ش1833طیب ، ).... را خداوند مگر نیست حکم

 :عبادت در توحید

 ،است افعال در و صفات در و ذات در یگانه او که طور همان یعنی خالق، برابر در بنده العمل عکس به است مربوط عبادت در توحید

 ؛(5/بینه) «الدین له مخلصین اهلل لیعبدوا اال امروا ما و. »شود ملتجی او به و کند پرستش را او تنها باید پرستش مقام در نیز انسان

« 5/الکتاب فاتحة نستعین، إیاک و نعبد إیاک» یا.. کنند پرستش کامل اخالص به را خدا اینکه بر مگر نشدند امر( آسمانی کتب در و)

 . (1831)طباطبایی ، خواهیمىمـ یاری تو از تنها و پرستیمىمـ را تو تنها خداوندا

 جمیع جامع ذات معنی به اصلش ولی است علم چه اگر " اهلل " کلمه. «هو اال اله ال الذی اهلل: »آمده حشر سوره 78 آیه ابتدای در

 که نآ یعنی " اهلل " خود اصال ،«الحسنی االسماء له» که است این معنی به " اهلل " لفظ " اهلل " خود یعنی است، کمالیه صفات

 در توحید «هو اال اله ال» این. «هو اال اله ال الذی اهلل هو. »کمالیه صفات جمیع مستجمع ذات است، جمع او در حسنی اسماء جمیع

 داخ به ارتباط سرش یک «هو اال اله ال» مسأله. نیست موجودی هیچ او ذات جز پرستش و عبادت شایسته که آن اهلل،. است عبادت



84-31، ص   2931  اسفند،  2، جلد 12علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

52 
 

 مالیهک صفات جمیع مستجمع ذات آن جز ذاتی هیچ برابر در تو! انسان ای: است پرستش مسأله چون انسان، به ارتباط سر یک دارد

 و پرستش شایسته که است ذاتی تنها او که است جهت این از گوییم می او در که هم " باید " آن کنی، پرستش و کرنش نباید

 .(ه.ق1042کلینی ، )است تعظیم و ستایش

 هر لمقاب در انسان اگر. ندارد را شایستگی چنین او غیر اما. است کمال انسان برای انسان پرستش خود باشد، شایسته که وقتی

 ییعن اله. نیست اله ذاتی هیچ او مقدس ذات جز. است آورده پایین و کرده پست را خودش کند پرستش و کرنش او از غیر موجودی

 مامت که وقتی.دارد را معبودیت شایستگی دارد، معبودیت حق که موجودی پرستش، شایسته یعنی حق به معبود حق، به معبود

 رستیپ کمال و پرستی جمال که معنا این به ثناگویی است، ثناگویی واقع در هم( او) پرستش و عبادت اصال است جمع او در کماالت

 ارتعب صفاتی توحید. نه او غیر اما است( پرستش شایسته) او: است حقیقت یک به اعتراف و اقرار است، کمال مقابل در خضوع و

 حیات و قدرت و علم عین که است این معنی به است نور یا حی یا قادر یا عالم اگر است، ذات عین ذات کماالت همه اینکه از است

 و غیری هیچ که است این حق ذات بودن الیتناهی و ذاتی وجوب الزمه. است فرد و واحد و احد معنی تمام به او است، روشنایی و

 .(1832)طباطبایی ، شود نمی فرض او مرتبه در و او برای ثانیی

 تنها یعنی است ذات محدودیت مستلزم ذات با ذات صفات مغایرت است، ذات با صفات عینیت حق ذاتی کمال الزمه: دیگر عبارت به

 هب حق ذات شناسایی و درک یعنی صفاتی توحید بنابراین. است ممکن ذات با مغایر صفت فرض محدود و متناهی امور مورد در

 توحید و است تنداش مانند و مثل نفی و داشتن ثانی نفی معنی به ذاتی توحید. یکدیگر با صفات یگانگی و صفات با عینی یگانگی

 فمتص جالل و جمال کمالیه اوصاف به اینکه عین در خداوند ذات .است ذات خود از ترکیب و کثرت هرگونه نفی معنی به صفاتی

 یدتوح. است وجود محدودیت الزمه یکدیگر با صفات اختالف و صفات با ذات اختالف. نیست عینی مختلف های جنبه دارای است،

 مادی و مجرد از اعم ماسوا همه بودن، الیتناهی و استقالل و ذاتی قدم و وجود وجوب لحاظ از حق ذات بیمانندی از است عبارت ذات

 .(ه.ق1048مجلسی ، )است محدود و او به قائم و است بالذات حادث و بالذات ممکن

 آسمان در را یکتا ذات آن ؛(72/روم) «االعلی المثل له» و. نیست مانندی و مثل هیچ را یکتا خدای ؛(11/شوری) «شیء کمثله لیس»

 هکمثل لیس فیه یذرؤکم أزواجا األنعام من و أزواجا أنفسکم من لکم جعل األرض و السماوات فاطر» یا. است تر عالی مثال زمین و

 نیز چهارپایان از و آورد پدید هایی زوج شما برای خودتان از. است زمین و ها آسمان خالق ؛«11/شوری البصیر، السمیع هو و شیء

 هل یکن لم» یا و بیناست شنوای که اوست و نیست او همانند چیزی. کند می تکثیر( زوجیت) این در را شما. بیافرید ها جفت

 رد تثلیث نداریم، خدا پسر و دختر. نیست متعال خداوند شبیه ذات در کسچهیـ. نیست همتا کس هیچ را او ؛«0/توحید کفواأحد،

 صورت به را خدا شودىنمـ هم قیامت روز در حتی. شودىنمـ جمع و کندىنمـ حلول وجودی هیچ در خداوند. ندارد جایی اسالم

 و فهمیم،ىنمـ را خالد و ابد و ازل معنای گاه هیچ. گنجدىنمـ ما عقل در و کنیم، درک توانیمىنمـ را خدا حتی.. دید جسم

 ( .1833)طباطبایی ، ...
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 شیعه امامیهاز دیدگاه  توحید.2

از توحید و مراتب گوناگون آن  هی را از اصول مذهب می داند و در کتب کالمی، توحید را از اصول دین و عدل الامامیه اثنا عشریه

 : سخن گفته است که گزارش اجمالی آن را مالحظه می کنیم

 : دارد توحید ذاتی: توحید ذاتی دو تفسیر .1

 .أ. ذات خداوند یکتا و بی همتا است و برای او مثل و مانندی متصوّر نیست

 .ب. ذات خداوند بسیط است و هیچ گونه کثرت و ترکیبی در آن راه ندارد

ه وَ لَمْ آی: به قسم نخست با  سوره توحید )در قرآن کریم( که بیانگر عقیده مسلمانان درباره توحید است، به هر دو مرحله اشاره دارد

 .(ه.ق1041ابن خلدون ، )یَکُنْ لَهُ کُفْوا أحَد، و به قسم دوم با آیه قُلْ هُوَ اللّه ُ أحَد پرداخته است

توحید در صفات ذاتی خداوند: خداوند واجد همه صفات کمالی است و وحی و عقل بر وجود این کماالت در ذات باری داللت می  .7

، سمیع، بصیر و ... است. این صفات از نظر مفهوم با یک دیگر تفاوت دارند؛ اما در واقعیت خارجی، کنند. خداوند؛ عالم، قادر، حیّ

یعنی در وجود خدا مغایرت ندارند و در مقام عینیت، وحدت دارند. به دیگر تعبیر، ذات خداوند در عین بساطت، همه این کماالت را 

 (.1833)غزالی ، یم و ازلی بودن، عین ذات او استدارا است؛ بنابر این صفات ذاتی خداوند، در عین قد

توحید در خالقیت و آفریدگاری: جز خداوند، آفریدگار دیگری وجود ندارد و آنچه لباس هستی می پوشد، مخلوق و آفریده او است. .8

گواهی « خالقیت»بر توحید در  غافر )و آیات دیگر( آمده، خِرَد نیز 17سوره رعد و آیه  11افزون بر تأکیدی که در این باره در آیه 

ممکن و نیازمند است و رفع نیاز و تحقّق خواسته های وجودی او به طور طبیعی از جانب خدا خواهد « ما سوی اللّه »می دهد؛ زیرا 

نوط به متوحید در خالقیت، البته به معنای نفی اصل سببیّت در نظام هستی نیست؛ زیرا تأثیر پدیده های امکانی در یک دیگر، .بود

 .(1831)مطهری ، اذن االهی است، و وجود سبب و نیز سببیّت اشیا )هر دو( از مظاهر اراده او به شمار می روند

مقصود از تدبیر تکوینی،  .. تدبیرتشریعی7. تدبیرتکوینی؛ 1توحید در ربوبیّت و تدبیر جهان و انسان: توحید ربوبی دو قلمرو دارد: .0

ان تاریخ انبیا نش.است بدین معنا که اداره جهان هستی )به سان ایجاد و احداث آن( فعل خداوند یکتا استکارگردانی جهان آفرینش 

می دهد که مسأله توحید در خالقیت، مورد مناقشه امت های آنان نبوده و اگر شرکی در کار بوده است، نوعا به تدبیر و کارگردانی 

 .ه.ق(1014)ابن منظور ، ده استعالم و به تبع آن عبودیت و پرستش مربوط می ش

توحید در عبادت: این قسم از توحید هم اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی است، و به یک معنا، هدف از بعثت پیامبران .5 

 ؛11ه َ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ )نحل )وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمّةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللّ»االهی یادآوری این اصل بوده است؛ چنان که می فرماید: 

 .(ق1044 االشعری ،)میان هر امّتی پیامبری را برانگیختیم تا به مردم بگوید خدا را بپرستید و از پرستش طاغوت دوری گزینید(  36
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(. فقط تو را می پرستیم؛ البته باید 5(، 1همه مسلمانان در نماز به توحید در عبادت گواهی داده، می گویند: ایّاک نَعْبُد )الفاتحه )

است؛ پس تکریم پدر و مادر، بزرگان و اولیای االهی، عبادت به شمار نمی رود. پرستشی « تکریم»غیر از « عبادت»توجّه داشت که 

فی و نهی شده، آن است که انسان در مقابل موجودی خضوع کند با این اعتقاد که او به طور مستقل سرنوشت جهان که از غیر خدا ن

است؛ ولی اگر خضوع در « مالک جهان و انسان»و « ربّ»یا انسان یا بخشی از سرنوشت آن دو را در دست دارد و به تعبیر دیگر، 

ده صالح خدا و صاحب فضیلت و کرامت یا منشأ نیکی در مورد انسان است، چنین مقابل موجودی از این نظر صورت گیرد که وی بن

عملی تکریم و تعظیم خواهد بود، نه عبادت؛ پس بوسیدن ضرایح مقدّسه یا اظهار شادمانی در روز والدت و بعثت پیامبر صلی اهلل 

ون اعتقاد به ربوبیت او سرچشمه نمی گیرد )سبحانی، علیه و آله جنبه تکریم و اظهار محبّت به حضرت را دارد، و هرگز از اموری چ

1831. ) 

 از دیدگاه زیدیه  .توحید3

وحید یکى از اصول مسلم اعتقادى همه فرق و مذاهب اسالمى است. هیچ اختالفى در ت : اصول اندیشه های زیدیان از این قرار است

اصل اعتقاد به توحید میان مسلمین، به جز عده محدودى از فرق منحرف، که در واقع نمى توان آنها را اسالمى دانست وجود ندارد. 

مبر اسالم )ص( دعوت انسانها به توحید و پرستش همه مسلمین بخوبى مى دانند که هدف اصلى بعثت انبیاء و على الخصوص پیا

به اصل موضوع نیست، بلکه مربوط به برداشت آنان از مطالب  نسبتخداى واحد بوده است. اختالف میان مسلمین درباره توحید، 

 یا بسیار کمرنگمرتبط با توحید مى شود. این اختالف در صدر اسالم و در زمان پیامبر اکرم )ص( و خلفاى راشدین وجود نداشت، 

هرگاه شبهه اى از جانب مخالفین که عمدتا از یهود بودند، مطرح مى شد و یا احیانا سئوالى به ذهن برخى از اصحاب مى رسید،  بود.

 . ق( 1070ااهلل ،  متوکل علی)معموال به سرعت این شبهات برطرف مى شد

امکان اشتغال به مسائل فکرى را داشتند. اما با توسعه قلمرو در دوره خلفا، گرفتاریهاى نظامى مسلمین به حدى بود که کمتر 

متصرفات مسلمین بروز اختالف در میان آنان بصورت امرى غیر قابل اجتناب درآمد. این اختالفات، مخصوصا پس از آشنائى مسلمین 

لمین داشتند، در برخورد و مواجهه با مس با فرهنگهاى بیگانه تشدید شد. آنان با توجه به سوابق فرهنگى، علمى و کالمى دیرینه اى که

شروع به طرح شبهات و سئواالتى کردند تا از این رهگذر مبارزه اى فرهنگى را با مسلمین تدارک ببینند. با توجه به روحیه باالئى که 

د را در مواجهه با فرهنگهاى اسالم در مسلمانها به وجود آورده بود و اعتماد به نفسى که در آنها ایجاد کرده بود، مسلمین هیچگاه خو

بیگانه، نباختند. اما به هر حال تشتت آراء میان آنها گسترش یافت. مذاهب کالمى مختلف به وجود آمدند و هر یک در برخورد با 

 .ق(1042)عارف ، شبهات و سئواالتى که مطرح مى شد، نکات جدیدى را عنوان کرده و مواضع جدیدى مى گرفتند

توحید میان مسلمین هیچ اختالفى نبوده بلکه اختالف در برداشت متکلمین از فروع اصل توحید و شاخه هاى آن  در اصل اعتقاد به 

است. در وحدانیت ذات پروردگار و الشریک بودن و یکتائى او اختالفى میان مذاهب اصلى اسالمى وجود ندارد. اختالف در موضوعاتى 

بازگشت همه ى افعال و اعمال به ذات مقدس او ویا عدم بازگشت آنها، کالم خداوند،  چون صفات پروردگار، روئیت، تشبیه و تنزیه،

و... است. این مباحث و اختالف در آنها، سبب، اتکار اصل توحید ذاتى نمى شود. بنابراین لطمه اى به اصل اعتقاد فرد نمى زند. تنها 

 اصلجرگه مسلمین خارج شده و نمى توان آنها را مسلمان خواند. در صورتى که فرد یا گروهى اصل توحید ذاتى را منکر شوند، از 
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 این و تاس خداوند از تشبیه نفی معنای به توحید زیدیان دیدگاه از.  است زیدیه و معتزله اندیشه در اساسی اصول از یکیتوحید 

 زیدیان نگاه در. گیرد می دربر را افعال همانندی نفی و صفات همانندی نفی ، مخلوق با خالق ذات همانندی نفی یعنی جنبه سه نفی

 . ندارند انفصال آن از و هستند ذات عین صفات این اما.  است غنی و مبصر ، سامع ، بصیر ، سمیع ، مدرک ، حکیم ، عالم خداوند ،

 جسمانی های جنبه بر مشتمل های اشاره یا خبریه صفات و است منزه استقرار و حلول ، مکان ، شبیه داشتن از خداوند ، همچنین

 داوندخ زیدیان توده دیدگاه از.  است محال نیز رویت و شوند می تفسیر مجازی معنای به کامال لوح و کرسی و عرش قبیل از اموری و

 افاوص به او ستودن در باید الحق الی الهادی امام و رسی قاسم نزد البته و خواند توان می است مدح متضمن که صفاتی به تنها را

 یانم از و دارد وجود تفاوت نیز فعل صفات و ذات صفات میان زیدی کالم در. دهد مدح معنای تا آورد نیز را(( الکاالشیاء)) قید کمال

 ویژه دباشن نشده اضافه بعد ما به که صورتی در رب نام نیز و رحیم نام و مطلق طور به رحمن نام ، اهلل یعنی خداوند جالله نام ها نام

 . (1130)بدوی ، برد کار به نتوان غیر درباره و است خداوند ذات

و نام آن بر کل اصول اعتقادی مرتبط با خداوند گذاشته شده است . پس از اصل توحید ریشه ای ترین اعتقاد در مورد خداوند است 

 1خداوندی یکتا و بدون شریک استدر اثبات اصل وجود خداوند و صفات ایجابی و سلبی او در این مساله بیان می شود که خداوند 

اگر همراه خداوند موجود ازلی دیگری شریک در صفات او می بود ، چنین موجودی مشابه خداوند »و از دالیل توحید الهی یکی آنکه : 

موجودی را متحرک خلق کند و چرا که اگر فرض کنیم یکی از آن دو می خواست بود و نمی توان برای خداوند مشابه قائل شد 

دیگری ساکن ، سه حالت متصور بود : یا خواسته هر دو در خارج تحقق می یافت و در نتیجه آن موجود در زمان واحد هم متحرک 

و هم ساکن می شد ؛ و این محال است و یا خواسته هیچ یک تحقق نمی یافت و آن جسم بدون حرکت و سکون ایجاد می شد ؛ که 

اینکه محال است ، دلیل عجز هر دو نیز خواهد بود چرا که خواسته هیچ یک تحقق نیافته است و این نیز محال دیگری است عالوه بر 

. پس برای و حالت سوم اینکه خواسته یکی از آن دو محقق شود ؛ و این دلیل عجز دیگری و امری محال و غیرقابل قبول است 

موجود ازلی دوم راهی نیست . همانگونه که آیات بسیاری در قرآن مجیر نیز بر همین خالصی از این محال ها جز عدم اعتراف به 

  (.28)المائده :؛ و ما من اله اال اله واحد (1)االخالص :قل هو اهلل احداصل تاکید گذارده است ؛ آیاتی همچون : 

 اسماعیلیهاز دیدگاه  .توحید3

فلسفه نوافالطونی، خداوند در نزد ایشان خدای است که به محض کن، فیکون ر اساس اندیشه اسماعیلیان نخستین قبل از ورود ب

کند و اولین مخلوق را خلق کرد و بواسطه غرور اولین مخلوق، شش موجود علوی بدون اختیار از وی بوجود آمدند. خداوند چون می

خلوق به نام قدر آفریده شد و از این دو به عبارت تنبّه صادر اول را دید اجازه داد برای خودش وزیری بیافریند و اینچنین دومین م

کنند. این عبارت هفت حرف است و این هفت حرف علوی صور نوعیّه نطقاء سبعه هستند که هر حرف نماینده یاد می« قدر ـکونی»

                                                           

در خصوص توحید نیز شخصیت های دوران نخست زیدیه تالیفات متعددی دارند و از آن جمله است رساله های متعددی از قاسم رئی و  –1 

 حسین با نام المسترشد فی التوحید ، برای اطالع بیشتر ر.ک.تراث الزیدیه . رساله مستقل نواده او هادی یحیی بن 
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ل و میکائیل و اسرافیل است( های جَدّ، فتح و خیال )که همان جیرائییک پیامبر اولوالعزم است. قدر در مرحله دوم، سه موجود به نام

 .(1831)صدرالمتالهین ، را خلق کرد و این سه واسطة بین عالم باال و پایین بودند

بینی آنان بر پایه خداوندی که برتر از هستی و قابل شناخت نیست، اما بعد از پذیرش و رورد اندیشه افلوطین در اسماعیلیه، جان

عقل اول بوجود آمد. و برای اینکه نخواهند عقیده ایجاد ناخواستة عقل « ال من شئ»ع صورت استوار گشت. از این خدا به طریق ابدا

اول)که همان اهلل قرآن است( نوافالطونی با مبانی صریح اسالم مخالف باشد، آن را به خلق از عدم تغییر دادند. از عقل اول به صورت 

،  جوینی)پدیدار گشت که هیوال و صورت جواهر عالم ظلمانی هستند کلی، هیولی و از هیوال صورتنفس انبعاث نفس کلی، و از

1832). 

 پردازیم:حال با توجه به این مبانی به مباحث توحید اسماعیلیه می

شناخت نیست. راه شناخت او فقط از طریق ـ شناخت خدا: در نظر ایشان خداوند حقیقتی ورای هستی و عقل است که هرگز قابل1

 شود.حاصل میانبیاء و امامان 

هاجسن، )ـ اثبات وجود خداوند: بدلیل عقیده داشتن به قابل شناخت نبودن خداوند در صدد بیان برهان برای اثبات خداوند برنیامدند7

1831). 

 شود نه به الوجود و یاـ صفات خداوند: در دیدگاه ایشان الزمه وحدانیت او نفی مضاعف است یعنی خداوند نه به وجود توصیف می8

عدم. نه حی است و نه الحی و... . توحید در نزد ایشان این است که الوهیت را از ماسوای او سلب کنیم و تنزیه او به این است که 

 .(1821)انصاف پور ، کنیماسماء و صفات را از او دور کنیم. ولی به ناچار با الفاظی از او یاد می

 قرآن است.« اهلل»برد، صفات عقل اول است و آن همان ها برای خداوند به کار میـ صفات عقل اول: تمام صفات و اسمایی که انسان0

 عقل اول وحدت محض، ازلی، ابدی، حیّ، قادر، علیم و حکیم قرآن است و احدیت و وحدانیت صفت عقل اول است.

ص از سوی اشاعره مورد اعتراض قرار ـ حدوث و قدم عالم: خدا قدیم ذاتی و عالم قدیم زمانی و حادث ذاتی است. این دیدگاه بخصو5

 .(1821)دیمیرونا ، گرفت

ـ جبر و اختیار: دیدگاه اسماعیلیه همچون امامیه به پیروی از امام صادق)ع(، مفاد حدیث الجبر و التفویض بل أمرٌ بین امرین است. 1

 دانند.ب میاسماعیلیه اختیار انسانی را پذیرفته و آن را دلیل تکلیف و ارسال رسل و عقاب و ثوا

ـ قضاء و قدر: در نگاه اسماعیلیه قضاء و قدر دو موجود علوی هستند که به تدبیر عالم پایین پرداخته و در تدبیر عالم از طرف 2

 .(1814)حاجیلو ، خداوند مأذون هستند. آن دو همان سابق و تالی یا عقل اول و نفس کلی هستند
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داع، ریشه اصلی ندارد و شرور عالم به دلیل حضور ماده است و بالعرض پدیدار گشته است ـ مسأله شرّ: به نظر اسماعیلیه شرّ در اب3

 .ق( 1813)شیخ  صدوق ، و عالم جسمانی شر محض است

 نتیجه گیری

 : با نگاه گذرایی که به مسأله توحید در دیدگاه مذاهب کالمی شده است، امور ذیل به دست آمد

 .که باشند، مسأله توحید برایشان مهم بوده است و آن را در رأس مباحث اعتقادی قرار داده اند أ. مسلمانان از هر گروه و طایفه ای

ب. تفسیر و تبیینی که از توحید ارائه شده، همگی یک هدف اساسی را دنبال می کند و آن وحدت کلمه مسلمانان در نفی هرگونه 

 .هی است النقص و نیازمندی و شریک داشتن از ذات اقدس 

همه فرقه ها و مذاهب کالمی بر توحید اعتقادی تأکید دارند و به طور گسترده کوشیده تا از انحراف فکری و افراط و تفریط نجات ج. 

 .یابند

ت؛ از به سادگی میسّر اس« توحید»ه . تجربه پیشین برخی از پیروان ادیان آسمانی نشان داده است که تحریف و برداشت نادرست از 

وحید به صورت اصلی از اصول اعتقادی، مورد اتفاق همه مسلمانان است و عالمان دین باید به زبان قابل فهم برای این رو، پذیرش ت

 .قشرهای مختلف به گونه ای توحید را تفسیر و توجیه کنند تا از کجروی و انحراف فکری جلوگیری شود
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