
7-5، 1388 بهار،1، شماره21دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانفرهنگي

و شرك  مرز توحيد
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

و شركم و(رز دقيق توحيد و چه نوع انديشه چيست؟ چه نوع انديشه) عمليشرك نظري اي انديـشه شـركي اي انديشه توحيدي
و چه نوع عملي،است؟ چه نوع عملي  عمل شركي است؟، عمل توحيدي

و الزمه توحيد ذاتي اين است كه به موجوديـت هـيچ چيـز غيـر از خـدا) شرك ذاتي(آيا اعتقاد به موجودي غير خدا شرك است
او( )نوعي وحدت وجود(اعتقاد نداشته باشيم؟) ولو به عنوان آفريده

و در قبا بديهي است كه مخلوق خدا و ثاني او مخلوقـات خداونـد.ل او نيـست فعل خداست، فعل خدا خود شأني از شئون اوست
و مكمل اعتقاد به توحيد اسـت نـه ضـد توحيـد.ت او هستند فياضي تجلي . اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت كه مخلوق است، متمم
و پس مر و شرك وجود داشتن .نداشتن شيء ديگر، هر چند مخلوق خود او نيستز توحيد

و سببي و تأثر و مسببي آيا اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثير و فاعليـت شرك(ت شرك است؟ت و آيـا الزمـه توحيـد) در خالقيت
و مسببي جهان را و بال واسـطه از خـدا بايـد دانـستو هر اثري را مس بايد انكار كرد افعالي اين است كه نظام سببي  بـرايوتقيماً

و بـاران در رويان اسباب هيچ نقشي قائل نبود؟ مثالً معتقد بود كه آتش نقـشي در سـوزانيدن، در آب در سـيراب كـردن و دوا يـدن
كه. بهبود بخشيدن ندارد  مي خود مستقيماً مي خداست مي سوزاند، سيراب و سازد، ميروياند و نبـود ايـن عوامـل. بخشد بهبود بود

بر. چيزي كه هست عادت خدا بر اين است كه كارهاي خود را در حضور اين امور انجام دهد. يكسان است  مثالً اگر انساني عادتش
ه  و نبود كاله در نوشتن نامه تأثيري نـدارد ميشه در حالي اين باشد كه ، ولـي نويـسنده نامـه كه كاله بر سر دارد نامه بنويسد، بود

نا نمي ب. اي بنويسدمهخواهد با نبود كاله و اسباب ناميده مي مطابق اين نظريه، و نبود اموري كه عوامل و ود شوند از اين قبيل است
باگر غير از اي يان قائل بشويم و و جبريون(ايم شريكها در فاعليت قائل شدهراي خدا شريك .)نظريه اشاعره
در نيز صحيح نيست همچنان اين نظريه و وجـود قطبـي و اعتقاد به خداي دوم كه اعتقاد به وجود مخلوق مساوي با شرك ذاتي
و متمم اعتقاد به مقابل خدا ني  و سببيوجود خداي يگانه است، اعتقاد ست، بلكه مكمل و نقـش داشـتن مخلوقـات در نظـام به تأثير ت

ن او«. موجودات استقالل در ذات ندارند، استقالل در تأثير هم ندارند يز با توجه به اينكه جهان و مؤثر بـه تـأثير موجود به وجود او
و مكمل اعتقاد به خالقي».هستند م.ت خداوند استشرك در خالقيت نيست بلكه متمم و، تأثيرخلوقات به لحاظ اما اگر براي  اسـتقالل

و چنين بينديشيم كه نسبت خداوند به جهان نسبت صنعتگر است به صنعت و اتومبيـل(تفويض قائل بشويم ) مثالً سـازنده اتومبيـل
. دهـد كه صنعت در پيدايش خود نيازمند به صنعتگر است، ولي پس از آنكه ساخته شد كار خود را طبـق مكانيـسم خـود ادامـه مـي

اگر سازنده اتومبيل هـم بميـرد اتومبيـل بـه كـار. نعتگر در ساختن صنعت نقش دارد نه در كاركرد مصنوع پس از ساخته شدنص
و غيره نـسبت: اگر چنين بينديشيم كه عوامل جهان. دهد خود ادامه مي  شـان بـا آب، باران، برق، حرارت، خاك، گياه، حيوان، انسان

(خداوند چنين نسبتي است  و بقا نيازمنـد بـه خـالق.اً شرك است قطع) انده معتزله احياناً چنين نظري دادهك چنان. مخلوق در حدوث
و عـين جهان، عين فيض، عين تعلّ.و در تأثير به اندازه حدوث نيازمند است است، در بقا  » از اوئـي«ق، عين ارتبـاط، عـين وابـستگي

و سببي. است و سببيت اشيا از اين رو تأثير و غيـر انـسانت خداوند است، خالقيت قوه عين تأثير و نيروهاي جهان اعم از انسان ها
 و بسط فاعلي .باشـد اعتقاد به اينكه نقش داشتن اشيا در كار عالم شرك اسـت، شـرك مـي بلكه خود.ت او است عين خالقيت خداوند

و از ايـن در مقابل ذات حق قائل شـده زيرا اين اعتقاد ناشي از اين نظر است كه ناآگاهانه براي ذات موجودات استقاللي رو اگـر ايـم
و شرك اين نيست كه بـراي. موجودات نقشي در تأثير داشته باشند تأثيرات به قطبهاي ديگر نسبت داده شده است  پس مرز توحيد

و سببيتّ .ها قائل بشويم يا نشويمغير خداوند نقشي در تأثيرات
ش و الطبيعي است؟ يعني اعتقاد به قدرت مافوق قوانين عادي طبيعت بـراي يـكو تأثير مافوق رك اعتقاد به قدرت آيا مرز توحيد

و متعارف شرك نيـست) يا امام مثالً پيامبر( از فرشته يا انسان موجود اعم  و تأثير در حد معمولي شرك است، اما اعتقاد به قدرت
و تأثير انسان از دنيا رفته نيز شرك  و از نظر قوانين طبيعي جمـاد نـهو همچنين اعتقاد به قدرت است زيرا انسان مرده جماد است

و  و خوانـدن و احترام كردن او و تعظيم كردن و سالم كردن به او و نه اراده، پس اعتقاد به درك داشتن مرده شعور دارد نه قدرت
و چيز خواستن از او شرك است  ني. ندا كردن او و همچنين اعتقـاد بـهي براي غير خداروي ماوراءالطبيعزيرا مستلزم اعتقاد به ست
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و شرك مرز توحيد

و ناشناخته براي اشيا تأث و يا تأثير داشتن مكـان يرات مرموز  مسئله اعتقاد به تأثير داشتن يك خاك به خصوص در شفاي بيماري
شيمخصوص براي استجابت دعا شرك است، زيرا مستلزم اعتقاد ي هـر چـه كـه طبيعـ،چه. استبه نيروي ماوراءالطبيعي در يك

و لمس كرد و حس كردني و آزمودني تأ. ني است است شناختني كـه آنچنـان( شـرك نيـست ثيرات براي اشيا عليهذا اعتقاد به مطلق
تأ) انده پنداشته اشاعر مي. شرك استالطبيعي براي اشيا ثيرات ما فوقبلكه اعتقاد به و: شود به دو بخـش پس هستي تقسيم طبيعـت

و ماوراء الطبيع. ماوراء طبيعت  و يـا قلمـرو مـشترك خـدا و طبيعت قلمرو اختـصاصي مخلـوق او ه قلمرو اختصاصي خداوند است
و امثال اينهـا)ميراندن(و اماته) زنده كردن(يك سلسله كارها جنبه ماوراءالطبيعي دارد از قبيل احيا. استمخلوقات و، روزي دادن

و معمولي است اوو اختصاصي خداي فوق معمولي قلمركارها. باقي كارهاي عادي و باقي قلمرو مخلوقات .ستست
و زبـان. اين از جنبه توحيد نظري اما از جنبه توحيد عملي هر نوع توجه معنوي به غير خداوند، يعني توجهي كه از طريق چهـره

و معنـ  و گوش ظاهري شخص مورد توجه نباشد، بلكه توجه كننده بخواهد نوعي رابطه قلبي و چهره و توجه كننده وي ميـان خـود
و از او اجابت بخواهد،  و به او توسل جويد و متوجه خود سازد و او را بخواند و پرسـتش طرف مقابل برقرار كند  همه اينها شـرك

و مـستلزم خـروج از غير خدا و ضرورت شرع جايز نيـست و عبادت غير خدا به حكم عقل ست، چون عبادت جز اينها چيزي نيست
ا. اسالم است  و عين اعمالي اسـت كـه نجام اين به عالوه گونه مراسم، گذشته از اينكه انجام مراسم عملي عبادت است براي غير خدا

نظريه(است) مبر يا امام پيا(لطبيعي براي شخصيت مورد توجه دادند، مستلزم اعتقاد به نيروي ماوراءا مشركان براي بتها انجام مي 
و وهابي مĤبان عصر ما ).وهابيان

و در ميان يك قشر خاص ريه در زمان ما تا حدي شيو اين نظ ولـي بـا توجـه بـه.شـود عالمت روشـنفكري شـمرده مـيع يافته
از موازين توحيدي، اين نظريه از لحاظ توحيد ذاتي در حد نظريه اشاعره شرك  و فاعليت يكي و از نظر توحيد در خالقيت آلود است

. ها است شرك آميزترين نظريه
و سببي اشاعره گفتيم كه اشاعره از اشيا رد نظريه قبالً در و سـببي: اند به حساب اينكهت كرده نفي تأثير ت اشـيا اعتقاد بـه تـأثير

و منشأه آنا در مقابل خدا مستلزم اعتقاد به قطبها و گفتيم اشيا آينـد كـه در ذات، گاه به صورت قطبها در مقابل خداوند در مـي ست
ا. استقالل داشته باشند  ك ينجا معلوم مي از ه مستلزم شرك ذاتي است براي اشيا در نظـر شود اشاعره ناآگاهانه نوعي استقالل ذاتي

درل. يد در خالقيت را تثبيت نمايند توح اند با نفي اثر از اشياو خواسته اند اما از آن غافل بوده اند، داشته ذا در همان حـال كـه شـرك
ك  اينهـا نيـز. عين اين ايراد بر نظريه وهابي مĤبـان وارد اسـت. اند اند، ناآگاهانه نوعي شرك در ذات را تأييد كرده ردهخالقيت را نفي

و از اين رو نقش مافوق حد عوامل معمولي داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبـي قائل شده نه به نوعي استقالل ذاتي در اشيا ناآگاها اند
و هيچ حيثيت،اندهو قدرتي در مقابل خدا دانست  مستقل از خود غافل از آنكه موجودي كه به تمام هويتش وابسته به اراده حق است

جز ندارد، تأثير مافوق  و او مجرائـي بـراي الطبيعي او مانند تأثير طبيعي او، پيش از آنكه به خودش مستند باشد مستند به حق است
و. نيست مرور فيض حق به اشيا  و واسـط آيا واسطه فيض وحي و واسـطه احيـا علم بـودن جبرئيـل  بـودنه رزق بـودن ميكائيـل

و واسطه فيض ارواح بودن ملك الموت شرك است؟  اسرافيل
از در خالقيت اين نظريه بدترين،از نظر توحيد و مخلـوق. انواع شرك است نوع قائـل شـده زيرا به نوعي تقسيم كار ميان خـالق

را: است و كارهاي طبيعي را قلمرو اختصاصي مخلوقا كارهاي ماوراءالطبيعي ت خدا يا قلمرو اشـتراكي خـدا قلمرو اختصاصي خدا
كـه قلمـرو اشـتراكي قائـل قلمرو اختصاصي براي مخلوق قائل شدن عين شرك در فاعليت است، همچنان. لوق قرار داده استو مخ

. شدن نيز نوعي ديگر از شرك در فاعليت است
و و ضـد انـسان بر خالف تصور رائج هابيگري تنها يك نظريه ضد امامت نيست، بلكه پيش از آنكه ضد امامت باشد، ضد توحيد

و مخلوق قائل مي از آن جهت ضد توحيد است كه به تقسي.است و به عالوه به يك نوع شرك ذاتي خفي قائـل باشدم كار ميان خالق
و از آن جهت ضد انسان است كه استعد را است كه توضيح داده شد و به نـص قـرآنساشاز ماليك برتر كه اد انساني انسان خته

ا و ماليك مأمور سجده به او، درك نمي...مجيد خليفه مي است و او را در حد يك حيوان طبيعي تنزل .دهد كند
ا و تمام شخصيت و زنده به اين شكل كه مردگان حتي در جهان ديگر زنده نيستند نسان بدن او است به عالوه تفكيك ميان مرده

و ضد الهي كه به صورت جماد در مي .ما در آينده در بحث معاد درباره اين مطلب بحث خواهيم كرد است كه آيد، يك انديشه مادي
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شهيد آيت اله مرتضي مطهري

ش و شناخته و آثار معلوم و مرموز ناشناخته و اولي را بـرخالف دومـي مـاوراء تفكيك ميان اثر مجهول الطبيعي دانـستن نـوعي ده
ا  مي)ص(ست كه به معني سخن رسول اكرم اينجا.ستديگر از شرك و عقايـد بريم كه فرمـود راه يـافتن شـرك در انديـشه پي هـا

و بي و بي خبر است كه راه رفتن مورچه سياه در شب تاريك بر روي سنگ سخت آنچنان آهسته و صدا . سر
و جهان، و انسان و شرك، در رابطه خدا و شرك. است» به سوي اوئي«و» از اوئي«حقيقت اين است كه مرز توحيد مرز توحيد

و هويـت) اناهللا(است» از اوئي«در توحيد نظري  و افعال بـا خـصلت و صفات و هر موجودي مادام كه او را در ذات از«هر حقيقتي
دي» اوئي و با و مطابق با واقع شيد توحيدي شناخته بشناسيم، او را درست يايم، خواه آن و داراي يك اثر ا چند اثر باشد يا نباشـد
الطبيعه، خداي آسمان، خداي ملكوت خدا تنها خداي ماوراء زيرا. الطبيعي داشته باشد يا نداشته باشد واه آنكه آن آثار جنبه ما فوقخ

و.و جبروت نيست، خداي همه جهان است  و قيوميت دارد كه به ماوراءالطبيعه او به طبيعت همان اندازه نزديك است و جنبـه معيت
او ماوراءالطبيعه شد. دهد جنبه خدايي نمي اي داشتن يك موجود به » از اوئـي« كه جهان از نظر جهان بيني اسالمي ماهيـت قبالً گفته

و كـور مـادرزاد شـفا دادن. دارد بـه برخـي پيـامبران را قرآن كريم در آيات متعددي عمليات اعجاز آميز از قبيل مرده زنده كردن
مي» باذنه«ما همراه آن نسبتها كلمها. دهد نسبت مي   كارهاسـت كـه كـسي ايـن» از اوئـي«اين كلمـه نمايـشگر ماهيـت. كند را اضافه
و شرك نظري. از خود استقاللي دارند نپندارد انبيا اعتقاد به وجود موجودي كه موجوديتش. است» از اوئي«پس مرز توحيد نظري

او« م. نباشد شرك است» از او«وجودي كه مؤثريتش اعتقاد به تأثير الطبيعـي خـواه اثـر، اثـر مـافوق. هم شرك است نباشد باز» از
و رو شدن يك برگ و يا يك اثر كوچك بي اهميت باشد مثل زير و زمينها .باشد مثل خلقت همه آسمانها

و شرك در توحيد عملي و معنـوي توجه به هر موجود اعم) انا اليه راجعون(است» به سوي اوئي«مرز توحيد  از توجه ظـاهري
و نه يك مقصد، توجه به خدا هرگاه به صورت توجه به يك راه براي رفتن به سوي حق و مسير توجه بـه.ستباشد در هر حركت

و نشانهو توجه به عالمتها، راه از آن جهت كه راه است  و دور نيفتـادن از مقـصد، از آن جهـت كـه فلشها هاي راه براي گم نـشدن
و فلشها هستند، نشانه متها،اينها عال  و» به سوي مقصد«ها و اوليا. است» به سوي مقصد رفتن«بودن انـتم راههاي خدا هستند انبيا

و الصراط االقوم  ا نشانهعالمتها، آنان» از فقرات زيارت جامعه كبيره«السبيل اال عظم و منـارا هستند ...هاي سير الي و اعالمـا لعبـاده

ع و ادالء » از فقرات زيارت جامعه كبيره« لي صراطهفي بالده
و راهنمايان به سوي حق مي . باشند هاديان . و االدالء علي مرضاه اهللا. پس مـسئله» از فقرات زيارت جامعه كبيره«الدعاه الي اهللا

و انتظار كاري مافوق اين نيست  و خواندن اوليا و زيارت بايـد اوالً: له چيـز ديگـر اسـت مـسئ. الطبيعي از آنها شرك است كه توسل
و اوليا  از چنين صعودي در مراتب قرب الهي كرده بدانيم انبيا اند كه از ناحيه حق تا اين حد مورد موهبت واقع شـده باشـند يـا نـه؟

و درجاتي عنايت كرده است شود كه خداوند به پاره قرآن كريم استفاده مي .اي از بندگان خود چنين مقامات
د مي يگر اين است كه آيا مردمي كه توسالت پيدا مي مسئله و به زيارت و حاجـت مـي كنند خواهنـد از نظـر توحيـدي درك رونـد

مي» به سوي اوئي«صحيحي دارند يا ندارند؟ آيا واقعاً با نظر  و مقصد قرار دادن شخص زيارت»او«روند يا با فراموشي به زيارت
ت ولـو(روند ممكن است اقليتي هم باشند كه فاقد درك توحيـدي وجه غريزي به زيارت مي شده كه بدون شك اكثريت مردم با چنان

.باشند به آنها بايد توحيد آموخت نه آنكه زيارت را شرك دانست) در حد غريزي
و سـتايش ذات و تحميـد اسـت و تكبيـر و افعالي كه حكايتگر تـسبيح و كامـل علـي مسئله سوم اين است كه اقوال غنـي االطـالق

و. طالق است در مورد غير خدا شرك استاال علي و كاستي اوست سبوح مطلق او. منزه مطلق از هر نقص آنكـه. سـت بزرگ مطلـق
او. همه ستايشها منحصراً به اوست  و چه به صورت عملي بـراي غيـر خـدا شـرك اين.ستذات گونه توصيفها چه به صورت قولي

.است

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)ادامه دارد(
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