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و درجات شرك  مراتب
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

و درجات دارد همچنان  توحيد با مراتب شرك بـه حكـم، شرك نيز به نوبه خود مراتبي دارد كه از مقايسه مراتبكه توحيد مراتب
مي» اضدادهابف االشياء تعر« را هم توحيد را بهتر و هم شرك مي.توان شناخت بر تاريخ نشان ابر توحيدي كه پيـامبران دهد كه در

.اند، انواع شركها نيز وجود داشته است كرده الهي از فجر تاريخ به آن دعوت مي

 شرك ذاتي
سه» ثنويت« بعضي از ملل به دو و چنـد را چنـد پايـه جهـان. انـد يا چند اصل قديم ازلي مستقل از يكديگر قائل بوده»تثليت«يا اي

و چند كانوني مي  و نمايشگر وضع اجتمـ؟ آيا هر يك از اين انديشهها چه بوده انديشه گونه ريشه اين.اند دانسته قطبي اعي ها انعكاس
آ. آن مردم بوده است  و دو محور اصلي براي جهان قائل بـودهن مثالً و ازلي انـد از آن رو بـوده كـه گاه كه مردمي به دو اصل قديم

مي جامعه آ شده است شان به دو قطب مختلف تقسيم و سه خدا معتقد بودهنو اند، نظام اجتماعيشان نظام تثليثـي گاه كه به سه اصل
آن انعكاس مي بوده است؟ يعني همواره نظام اجتماعي به صورت يك اصل اعتقادي در مغز مردم  و قهـراً كـه اعتقـاد گـاه يافته است

و يك اصلي جهان به وسيله پيامبران توحيدي مطرح شده است، هنگام ي بوده كه نظام اجتماعي به يك قطبي گرائيده است؟توحيدي
ن مي ظريهاين نظريه از كه اي فلسفي منشعب شدشود وو آن اينكه جنبه در گذشته درباره آن بحث و فكـري انـسان هـاي روحـي

و هنر تابعي از نظامات اجتمـاعي مذه هادهاي معنوي جامعه از قبيل علم، قانون، فلسفه،ن و از خـود خص اقتـصادي بـاالب  او اسـت
ن و انديشه در اسالم. دارنداصالتي و باالخره براي ان چون براي فكر و استقالل قائل است، اين، براي ايدئولوژي چنين سانيت اصالت

ب ات جامعه شناسانهنظر بياي را و توحيد مي راي شرك . داند اساس
نب البته اين و آن اين ايد اشتبا جا نكته ديگري هست كه با اين نظريه و مذهبي وسيله سوء استفادهه شود كه گاهي يك نظام اعتقادي

بت همچنان. شود در يك نظام اجتماعي واقع مي  اي براي حفظ منـافع ربـاخواران عـرب پرستي مشركان قريش وسيله كه نظام خاص
و ابوجهل رباخواران از قبيل ابوسفيان ولي گروه. بود و وليدبن مغيره ها و فقـط بـراي ها، كوچكتري ها ن اعتقادي به آن بتها نداشتند

آن. كردنـدع مـي حفظ نظام اجتماعي موجود از آنها دفـا گـاه صـورت جـدي بـه خـود گرفـت كـه نظـام توحيـدي ايـن دفاعهـا عمـالً
و ضدرباخواري اسالم طلوع كرد ضداستثم ميبت.اري را پرستان كه بيشتر نابودي خود را و قداست معتقدات عامـه  ديدند، حرمت

ف. بهانه كردند و اين نكته و موسي به اين مسئله ايـن مـسئله. راوان اشاره شـده اسـت در آيات قرآن مخصوصاً در داستان فرعون
و اقتـصادي نظريهغير از آن  و هـر نظـام فكـري و اعتقـادي اسـت اي است كه به طور كلي نظام اقتـصادي زيربنـاي نظـام فكـري

و اجتما عكس . عي استالعمل جبري نظام اقتصادي
آ آنچه مكتب انبيا مي به شدت آنن را نفي كند اين است كه هر مكتب فكري، الزاماً تبلور يافته خواستهاي اجتماعي است كـه خـود

اي ماترياليستي است، مكتب توحيدي بنابراين نظريه كه صد در صد نظريه. باشند خواستها به نوبه خود زائيده شرايط اقتصادي مي 
و مولود نيازهاي اقتصادي زمان خودشان بوده است نيزءانبيا يعني رشد ابزار توليد. به نوبه خود تبلور يافته خواستهاي اجتماعي

و لـذا بـر اسـاس ايـن منشأ يك سلسله خواستهاي اجتماعي شده است كه مي  بايست به صورت يك انديشه توحيدي توجيـه شـوند
ايانظريه انبي  و در واقع مبعوثان مي پيشقراوالن و اقتصادي ون نياز اجتماعي و اين معني زيربناي اقتصادي داشتن يك فكـر باشند

و از آن جمله انديشه توحيد است و انديشه . عقيده
و فطرت را يك ب شمارد كه به نوبه خـود منـشأ عد وجودي اساسي انسان مي قرآن به حكم اينكه براي انسان قائل به فطرت است

ميها انديشهيك سلسله  و بـراي توحيـد زيربنـايي جـزو خواستنها است، دعوت توحيدي انبيا را پاسخگوئي به اين نياز فطري داند
و قرآن به حكم اين. بشر قائل نيست فطرت توحيدي عمومي  كه براي انسان فطرت قائل است، شرايط طبقاتي را عامل جبري يك فكـر

و اگر شرايط طبقاتي جنبه زيربن يك عقيده نمي  و فطرتي در كار نباشد، هر كسي جبراً شمارد و شاهين انديـشه ايي داشته باشند اش
ميـعق پ ربه تمايالتش به آن سو متمايل و انتخـدر اين صورت اختي. ايگاه طبقاتي او اقتضا داردـشود كه هـن. ابي در كار نيستـار
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و نه ضدفرعونها شايسته تحسين آن. شندباو ستايش مي فرعونها مستحق مالمت بوده و يا سـزاوار زيرا انسان گاه مستحق مالمت
آنچهتحسين است كه بتواند غير آن  و سـفيدي سفيدپوسـت، هست باشد، اما اگر نتواند جز چه هست باشد، مثل سياهي سياهپوست

نـافعم توانـد بـر ضـد كه انسان محكوم به انديشه طبقاتي نيـست، مـي مشخص است.و نه شايسته ستايش نه مستحق مالمت است 
اسـت كـه اي بود، اين خـود دليـل بـر ايـن كه موساي بزرگ شده در تنعم فرعوني چنين شورشي طبقاتي خود شورش كند، همچنان 

و روبنا  مي عالوه بر اين،مسئله زيربنا البته منظور اين نيـست كـه وضـع. اي بيش نيست خرافه،كند كه انسانيت انسان را از او سلب
فكـم و وضع و در يكديگر غيرمؤثرند،ر تأثير ندارند، از يكديـيگري در يكدـادي و گر بيگانه  بلكه به معنـي نفـي زيربنـا بـودن يكـي

ق و گرنه اين خود مي7رآن است كه در آيهـروبنا بودن ديگري است انـسان« ان االنسان ليطغي ان راه اسـتغني: رمايدـف سوره علق
را  مي بي وقتي كه خود و متمكن طا نياز م بيند و نقـش خـاص قرآن نقش».گردديغي و مترفين را در مبارزه با پيامبران خاص مالء

و تذكر به انـسان مـي مستضعفين را در حمايت آنها تأييد مي  در كند، ولي به اين وجه كه فطرت انساني را كه شايستگي دعوت دهـد
ق  گ. ائل استـهمه گرـ است كه در عين اينكه مقتضاي پذي روه در اينـتفاوت دو يكـش دعوت، به حكم فطرت، در هر دو روه هست،

و امتيازا  و متـرف«ت ظالمانه تحصيل شده بايد بگذرد گروه از نظر روحي از يك مانع بزرگ يعني منافع مادي موجود ،»گروه مالء
گ و به قول سلمان فارسيـاما نجـ، سبكبنجي المخفون: روه ديگر چنين مانعي جلو راه ندارد يــاران بلكـه عـالوه بـر آنكـه.دافتنـات

و آن اينكه از وضع زندگاني سختي به وضـع بهتـري مانعي جلو راه پاسخگويي مثبت به فطرتشان نيست  ، اقتضاي مضاعفي دارند
.است كه اكثريت پيروان پيامبران مستضعفانند اين. رسند مي

ر و آنهـا و پايگـاه طبقـاتي ولي همواره پيامبران از ميان گروه ديگر حاميـاني بـه دسـت آورده . انـد شـان شـورانيدها عليـه طبقـه
و غيـره همچنان و گرايـشهاي خـوني و تلقينـات كه گروهي از مستضعفان به صف دشمنان انبيا در اثر حكومت يك سلسله عـادات
ف. اند پيوسته ابـقرآن دفاع و آل وسفيانـرعونها زمـها را از نظام شرك ه موسـيـرا عليـ ان خودشان كه احساسات مذهبي مردمـود

توانـستند شـان آن بـود، جـز آن نمـي كردند، به اين معني تلقي نكرده است كه اينها چـون وضـع طبقـاتيو خاتم االنبياء تحريك مي
و خواستهاي اجتماعي  و در عـين بلكه تلقي قرآن اين است كه اينها دغلبازي مـي. شان در آن عقايد متبلور شده بود بينديشند كردنـد

ميت را به حكم فطرت خدادادي مي اينكه حقيق  و درك  سـوره نمـل14كـه در آيـه چنان.آمدنـد در مقام انكار بر مـي،كردند شناختند
و استيقنتها انفسهم: رمايدـف مي مي«و حجدوا بها قـرآن».كه در دل به حقانيت آن يقـين داشـتند كردند در حالي به زبان قرآن را انكار

اقدا كفر آنها را كفر جحودي مي  ن. رار قلبـند، يعني انكار زبان در عين قيـبه عبارت ديگر اين انكارها را ام عليـه حكـم وجـدانـوعي
. كند تلقي مي

مي است كه برخي پنداشته يكي از اشتباهات بزرگ اين اين نظريه نه بـا. پذيرد اند قرآن انديشه ماركسيستي ماترياليسم تاريخي را
ت  ق اريخ منطـواقعيتهاي عيني و نه از نظر علمي وـبه هر حال اعتقـ. ابل دفاع استـبق بوده اد بـه چنـد مبـدئي، شـرك در ذات اسـت

تـنقط كـق. وحيد ذاتي استـه مقابل ب رآن آنجا ميـه اقامه  كـان فيهمـا آلهـه اال اهللا لفـسدتا لو: رمايدـفمي22 آيهاـكند سوره انبي رهان

مي« ».گيرد در صورتي كه در جهان خداي ديگري غير از خدا باشد، فساد همه جا را فرا
و از حوزه اسالم است، اسالم شرك ذاتي اين. كند در برابر اين گروه اقامه برهان مي گونه اعتقاد سبب خروج از جرگه اهل توحيد

و هر صورت به كلي طرد مي . كند را در هر شكل

 شرك در خالقيت
بيـب مي رخي از ملل، خدا را ذات و مانند عن مثل و او را به ميـدانستند شناختند، اما برخي مخلوقات اورا بـا وان يگانه اصل جهان

مي او در خالقيت شريك مي  و نقـص شـرور،«گفتند خداوند مسئول خلقت شمردند، مثالً نيـست، شـرور»هابـدبختيها، كژيهـا، عيبهـا
و فاعليت است، نقطه مقابل توحيد افعالي است اين. قات است آفريده بعضي از مخلو  گونه اسالم اين. گونه شرك كه شرك در خالقيت

البته شرك در خالقيت به نوبه خود مراتب دارد كه بعضي از آن مراتب شرك خفـي اسـت نـه. داند شرك را نيز غير قابل گذشت مي 
و حوزه اسالم نيستشرك جلي، بنابراين موجب خروج كلي از جرگه اهل توح .يد
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شهيد آيت اله مرتضي مطهري

 شرك صفاتي
شـرك در صـفات مخـصوص برخـي. شـود شرك در صفات به علت دقيق بودن مسئله در ميان عامـه مـردم هرگـز مطـرح نمـي

مي انديشمندان است كه در اين  و تعمق كافي ندارنـديت اما صالح،انديشند گونه مسائل و. ها ايـن نـوع شـرك نيـز شـرك خفـي اسـت
ا .ز حوزه اسالم نيستموجب خروج

 شرك در پرستش
ايـن نـوع از شـرك. انـد پرستيده درخت يا دريا را مي رخي از ملل در مرحله پرستش چوب، سنگ، فلز، حيوان، ستاره، خورشيد،ب

د  و هنوز هم و كنار جهان يافت مي فراوان بود و نقطـه مقابـل توحيـد در عبـادت،اين شرك. شودر گوشه  شرك در پرستش اسـت
.ستا

و از نوع شناخت دروغين است و از نـوع. ساير مراتب شرك كه در باال گفته شد شرك نظري اما ايـن نـوع شـرك، شـرك عملـي
البته شرك عملي نيز به نوبه خود مراتب دارد، باالترين مراتبش كه سبب خـروج از حـوزه اسـالم. دروغين است» شدن«و» بودن«

و شرك است همان،است مي كه گفته شد اما انواع شرك خفي وجود دارد كه اسالم در برنامه توحيد عملي با آنها. شود جلي خوانده
و پنهان است كه با ذره بين. كند سخت مبارزه مي  در. هاي بسيار قوي نيز به زحمت قابل ديدن است بعضي از شركها آن اندازه ريز

و آله و ادنـاه يحـب علـي شـيي مـن من دبيب الذر علي الصفا في الليلهالشرك اخفي: حديث است از رسول اكرم صلي اهللا عليه  الظلماء،

و هل و البغض في اهللا الجور يبغض علي شيي من العدل اهللا. الدين االالحب راه يافتن(شرك«. قال اهللا ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم
در) شرك  كه انسان كمي از ظلم را دوست بـدارد شرك اين است كمترين. شب تاريك است مخفيتر از رفتن مورچه بر سنگ صاف

و يا كمي از عدل را دشمن بدارد و دشمن داشـتن بـراي خداسـت؟ خداونـد.و از آن راضي باشد آيا دين چيزي جز دوست داشتن
مي مي را) دستورات مرا كه از جانب خداست(داريد مرا فرمايد بگو اگر خدا را دوست ». دوست بداردپيروي كنيد تا خداوند شما

قـرآن كـريم در داسـتان. شـمارد پرسـتي را شـرك مـي پرستي، شـخص پول پرستي، پرستي، مقام اسالم هرگونه هواپرستي، جاه
و فرعون، جابرانه فرمان راندن فرعون بر  را بني برخورد موسي از زبان موسي در جـواب. خواندمي) بنده گرفتن(» تعبيد«اسرائيل

ميس22فرعون در آيه  آن رائيل را بنده خود ساختهاس تو بني«اسرائيلو تلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني: گويد وره شعراء و گـاه اي
و چنـان شـد؟ گذاري كه هنگامي بر من منت مي  اسـرائيل نـه فرعـون را پرسـتش بـديهي اسـت كـه بنـي» كه در خانه تو بودم چنين

و نه بردگان فرعون بودند، بلكه صرفاً مي و ظالمانه فرعون قرار داشتند كه در سوره اعـراف آيـه كردند  127 تحت سيطره طاغوتي
و سيطره ظالمانه را نقل مي كه از زبان فرعون اين غلبه و قـاهر بـر«انا فوقهم قاهرون: كند و ما، فوق آنها هـستيم آنان زيردست ما

مي47و در سوره مؤمنون آيه».آنها كه از زبان فرعون نقل ق: كند و هارون«ا لنا عابدونمومهو ) اسـرائيل بني(خويشاوندان موسي
ما(» لنا«در اين آيه كريمه كلمه».بندگان ما هستند زيـرا فرضـاً. بهترين قرينـه اسـت بـر اينكـه مقـصود، پرسـتش نيـست) از براي

مي بني را اسرائيل مجبور به پرستش بودند، فرعون را پرستش و همـه آن چيـزي. كردند نـه همـه فرعونيـان  كـه از ناحيـه فرعـون
. اسرائيل تحميل شده بود اطاعت اجباري بود بر بني) فرعون» مالء«به اصطالح قرآن( فرعونيان

آ علي و تسلط ظالمانه فرعون را شرح مـي گاه كه محكوميت بنين عليه السالم در خطبه قاصعه، دهـد بـا اسرائيل در چنگال فرعون
مي» بنده گرفتن«تعبير  مي ذكر گاه اين بنـدگي را بـهآن».فراعنه آنان را عبد خود قرار داده بودند«اتخذتهم الفراعنه عبيدا:فرمايد كند،

:دهد اين صورت توضيح مي
و جرعوهم المرار فلم تبرح الح و قهر الغلبه فساموهم العذاب ال سبيال الـي دفـاع ال بهم من ذل الهلكه و فراعنـه« اليجدون حيله في امتناع

و در مقهوريـت ناشـي از سـلطه ظالمانـه آنها را تحت شكنجه قرار دادند، جرعه  هاي تلخ به آنها نوشانيدند، در ذلـت هالكـت كننـده
و راهي براي خودداري يا دفاع نداشتند دشمن به سر مي ».بردند

و روشنتر مي سوره نور در خصوص وعده خالفت الهي به اهل55مفاد آيه كريمه از همه صريحتر : فرمايد ايمان است كه
و ليمكنن لهم ديـنهم الـذي ار و عملو الصالحات ليستخلفنهم في االرض و ليبـدلنهم مـن بعـدخوفهم آمنـا وعد اهللا الذين آمنوا تـضي لهـم

و شايـسته عمـل كـردهكه خداوند نويد داده به آنان«شيئا يعبدونني اليشركون بي  ين دهـد، انـد كـه آنهـا را خالفـت زمـ ايمان آورده
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و درجات شرك مراتب

را آنچنان و تـرس آنهـا كه پيش از آنها به كساني ديگر خالفت زمين داد، ديني را كه خداوند براي آنها پسنديده است منتـشر سـازد
و چيزي را شريك من قرار ندهند ».تبديل به امنيت نمايد، مرا عبادت كنند

آن است ناظر به اين جمله آخر اين آيه و خال كه  اهل ايمان از قيد اطاعـت هـر جبـاري،شود فت الهي برقرار مي گاه كه حكومت حق
و شريكي براي من نمي آزادند، به اين صورت بيان شد كه تنها مرا عبادت مي مي. سازند كنند شود كه از نظر قرآن هـر از اين معلوم

بت، اگر براي خدا باشد اطاعت خدااطاعت امري عبادت اس و اگر براي غيرخدا باشد، شرك .ه خدا استست
 از نظر اجتمـاعي عبـادت شود، وجه عبادت شمرده نمي به هيچهاي اجباري كه از نظر اخالقيين جمله عجيب است كه فرمانبرداريا

: رسول اكرم فرمود. شود شمرده مي
و و دين اهللا دخال اذا بلغ بنوالعاص ثلثين اتخذوا مال اهللا دوال و اكثريـت(اميـه بـن هرگاه اوالد عاص« عباد اهللا خوال جـد مـروان حكـم

مي) خلفاي اموي  مي به سي تن رسيد، مال خدا را ميان خود دست به دست را كنند، بندگان خدا را بنده خود قرار و ديـن خـدا دهنـد
».سازند مغشوش مي

و برده خـود سـاخت بديهي است كه امويان نه مردم را به پرستش خود مي و نه آنها را مملوك و خواندند ه بودنـد، بلكـه اسـتبداد
و رابطـه با آينده)ص(رسول خدا. ده بودندجباريت خود را بر مردم تحميل كر و«نگري الهي خود، اين وضـع را نـوعي شـرك رب

. خواند» مربوبي

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)داردادامه(
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