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  مراتب و درجات توحید
  اله مرتضی مطهری شهید آیت

  

تا انـسان همـه مراحـل توحیـد را     .  داردی درجات و مراتبی دارد، همچنان که شرک نیز که مقابل توحید است مراتب و درجات توحید
  .  طی نکند، موحّد واقعی نیست

  
   توحید ذاتی -1

 یعنـی  نیـازی اوسـت،   ات حق دارد، غنا و بـی لین شناختی که هر کس از ذاو. توحید ذاتی یعنی شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی       
 همه چیز به او نیازمند است و از او مـدد    .است» غنی« نیست و به تعبیر قرآن       ذاتی است که در هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند         

ای مردم شما نیازمنـد درگـاه   » )15سوره فاطر آیه (غنی یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو ال   «. گیرد و او از همه غنی است        می
   .نیاز از همه چیز است خداوندید و خداوند بی

او مبدأ و خالق موجـودات دیگـر اسـت، موجـودات        . ئیت و آفرینندگی اوست   یعنی مبدئیت و منشأ    »اولیّت«شناخت دیگر از ذات حق      
  . است» علت اولی«هستند و او از چیزی نیست و به تعبیر حکما » از او«همه 

 و به اثبات یا نفـی و  اندیشد  هر کس در مورد خداوند می یعنیخداوند دارد، این اولین شناخت و اولین تصوری است که هر کس از            
 .د که وابسته به حقیقتی دیگـر نیـست    چنین معنی و مفهومی در ذهن خود دارد که آیا حقیقتی وجود دار            . پردازد  تصدیق یا انکار می   

   و او از اصل دیگری پدید نیامده است؟اند اند و از اراده او پدید آمده تها به او وابستههمه حقیق
در » )11سوره شـوری آیـه   (لیس کمثله شیء «. بردار و تعددپذیر نیست، مثل و مانند ندارد» دوئی«توحید ذاتی یعنی این حقیقت که    
  . و هیچ همتا و مثل و مانندی ندارد» )4حید آیه سوره تو(ولم یکن له کفوا احد «. مرتبه وجود او موجودی نیست

شود، مثالً حسن فردی از نوع انسان است و قهراً برای انسان افراد دیگر قابل فرض اسـت،                یک نوع شمرده می    ،اینکه موجودی فرد  
ه اسـت،  ـد یگانـ از مختصات مخلوقات و ممکنات است، ذات واجب الوجود از این معانی منزه و مبراست و چون ذات واجـب الوجـو             

دد ـپس جهان از نظر مبدأ و منشأ و از نظر مرجع و منتها یگانه است، جهان نه از اصلهای متعدد پدید آمـده و نـه بـه اصـلهای متعـ          
و بـه همـان اصـل و همـان حقیقـت بـاز       » )16سوره رعد آیه (قل اهللا خالق کل شیء    «از یک اصل و حقیقت پدید آمده        . گردد  از می ـب

  . جهان هستی، یک قطبی و یک کانونی و تک محوری است: و به تعبیر دیگر) 53سوره شوری آیه (الی اهللا تصیر االمور اال «گردد  می
  یـا رابطـه   با معلول است نه رابطه روشـنایی بـا چـراغ      ) علت ایجادی (علت   رابطه خالق با مخلوق یعنی رابطه        ،»جهان«رابطه خدا و    

او بـا همـه   » )نهج البالغـه  (جلیس عن االشیاء بخارج و ال فیها بوال «دا از جهان جدا نیست      درست است که خ   . شعور انسانی با انسان   
اما الزمه جدا نبودن خدا از جهان این نیـست کـه پـس خـدا     » )2سوره واقعه آیه (هو معکم اینما کنتم «.  با او نیستند ست و اشیا  اشیا

 و نـه جهـان معلـول    شود  چنین باشد خدا معلول جهان میت، اگر این و شعور برای اندام اس    رای جهان مانند روشنایی برای چراغ     ب
 چون روشنایی معلول چراغ است نه چراغ معلول روشنایی و همچنین الزمه جدا نبودن خدا از جهان و انـسان ایـن نیـست کـه       خدا،

. ینها صفات مخلوق و ممکن استهمه ا. خدا، جهان و انسان همه یک جهت دارند و همه با یک اراده و یک روح حرکت و حیات دارند             
  ) 180سوره صافات آیه (عما یصفون ة سبحان ربک رب العز«. خداوند از صفات مخلوقین منزه است

  
   توحید صفاتی -2

توحید ذاتی به معنی نفـی ثـانی   . توحید صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگی صفات با یکدیگر  
ذات خداونـد در  . مثل و مانند داشتن است و توحید صفاتی به معنی نفی هر گونه کثرت و ترکیـب از خـود ذات اسـت           داشتن و نفی    

اخـتالف ذات بـا صـفات و اخـتالف     . های مختلف عینی نیـست   جمال و جالل متصف است، دارای جنبه    ،عین اینکه به اوصاف کمالیه    
 الیتناهی همچنان که دومی قابل تصور نیست، کثرت و ترکیب و اختالف           برای وجود . صفات با یکدیگر الزمه محدودیت وجود است      

 و  پـر اوجتـرین    توحیـد صـفاتی ماننـد توحیـد ذاتـی از اصـول معـارف اسـالمی و از عـالیترین                    . ذات و صفات نیز متصور نیست     
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  مراتب و درجات توحید

ج البالغـه کـه هـم    خطبه نهدر اینجا فقط به بخشی از یک . های بشری است که به خصوص در مکتب شیعی تبلور یافته است           اندیشه
  : در اولین خطبه نهج البالغه چنین آمده است. شود تأییدی بر مدعاست و هم توضیحی برای این بخش، اشاره می

الحمد هللا الذی الیبلغ مدحته القائلون و الیحصی نعمائه العادون و الیؤدی حقه المجتهدون الذی الیدرکـه بعـدالهمم و الینالـه غـوص                  «
  ».یس لصفته حد محدود و النعت موجودالذی ل. الفطن

سپاس ذات خدا را، آنکه ستایش کنندگان نتوانند به ستایش او برسند و شمارکنندگان نتوانند نعمتهای او را برشمارند و کوشندگان        
 در قعر دریاهـای فطانـت   نه او را نیابند و زیرکیها هر اندازه کنند کُایند، آنکه همتها هر چه دورپروازی   نتوانند حق بندگی او را ادا نم      

  . . .  د و نهایتی و نه تغیر و تبدلی نیستآنکه صفت او را حّ. فرو روند به او نرسند
  :فرماید بعد از چند جمله می. شده استنیم از صفات نامحدود خداوند یاد بی ها چنان که می در این جمله

الموصوف فمن وصف اهللا سبحانه غیرانها صفه کل  ةه و شهاد موصوف انه غیرالصف کلةکمال االخالص له نفی الصفات عنه لشهاد      «
  ». . .فقد قرنه و من قرنه

ـواهی صـفت گـ   ر از صفت اسـت،  ـ که ذاتش غیدهد گار است، زیـرا موصوف گـواهی می روردـیعنی اخالص کامل، نفی صفات از پ      
 ذات او را مقارن چیز دیگر قرار داده و هـر   که او چیزی است غیر از موصوف و هر کس خداوند را به صفتی توصیف کند،       دهد  می

  .الی آخر. . . کس خدا را مقارن چیزی قرار دهد 
 کل ةلشهاد«و هم از او نفی صفت شده است    » الذی لیس لصفته حد محدود    « هم برای خداوند اثبات صفت شده است         ها  در این جمله  

اوند موصوف به آن صفات است صـفت نامحـدود بـه نامحـدودیت         ها معلوم است که صفتی که خد        از خود این جمله   » . . .صفه انها   
. ذات است که عین ذات است و صفتی که خداوند مبرّا و منزّه از اوست، صفت محدود است که غیر ذات و غیر از صفت دیگر اسـت           

  .پس توحید صفاتی یعنی درک و شناختن یگانگی ذات و صفات حق
    

   توحید افعالی -3
 و اسـباب و مـسببات، فعـل او و کـار او و     همه نظامات و سنن و علل و معلوالت   اختن اینکه جهان با     ندرک و ش  توحید افعالی، یعنی    
موجودات عالم همچنان که در ذات استقالل ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند و او به تعبیر قرآن . ناشی از اراده اوست

یّت نیز استقالل ندارند و در نتیجه خداوند همچنان که در ذات شریک ندارد در فاعلیت نیـز  همه عالم است در مقام تأثیر و علّ  » قیوم«
ها  همه حولها و قوه.  هر فاعل و سببی حقیقت خود و وجود خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد و قائم به اوست. شریک ندارد 

  » . اال باهللاة قو اال به، ال حول و الةما شاء اهللا و ال قو«. است» به او«
انسان که یکی از موجودات است و مخلوق او است مانند همه آنها علت و مؤثر در کار خـود و بـاالتر از آنهـا مـؤثر در سرنوشـت              

 اعتقـاد بـه تفـویض و    »بحول اهللا و قوته اقـوم و اقعـد     «. نیست» به خود وانهاده  «و  » مفوض«وجه موجودی     خویش است، اما به هیچ    
موجود، اعم از انسان و غیر انسان مستلزم اعتقاد به شریک بودن آن موجود با خدا در استقالل و در فاعلیت است و             وانهادگی یک   

  .استقالل در فاعلیت مستلزم استقالل در ذات است و با توحید ذاتی منافی است، چه رسد به توحید افعالی
 مفـاتیح  ،دعـای افتتـاح  (الحمدهللا الذی لم یتخذ صاحبه و ال ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا     «

آنکه همسر و فرزند نگرفت و برای او شریکی در مدیریت جهان و همچنین کمکی از روی ناتوانی برای . سپاس ذات خدا را  » )الجنان
  . او را بزرگ و برتر بدان، بزرگ و برتر دانستنی که الیق ذات پاک او باشداداره عالم نیست، 

  
   توحید در عبادت -4

و » بـودن «ای که در باال گفته شد، توحید نظری و از نوع شناختن است، اما توحید در عبادت توحید عملـی و از نـوع                   گانه  مراتب سه 
توحیـد نظـری   .  استراستین» شدن«و  » بودن«ست و این مرحله از توحید       آن مراتب توحید، تفکر و اندیشه راستین ا       . است» شدن«

توحید نظری پی بردن به یگـانگی خداسـت و توحیـد عملـی         .  است بینش کمال است و توحید عملی جنبش در جهت رسیدن به کمال           
  . است» رفتن«و توحیدعملی » دیدن«توحید نظری . انسان است» یگانه شدن«
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 شهید آیت اله مرتضی مطهری

آیا توحید نظری یعنـی شـناختن   . ای درباره توحید نظری تذکر داده شود         شرح داده شود، الزم است نکته      پیش از آنکه توحید عملی    
خدا به یگانگی ذات و یگانگی ذات و صفات و یگانگی در فاعلیت ممکن است یا غیرممکن و بـه فـرض امکـان آیـا ایـن شـناختنها در                      

  ر میان مراتب توحید آنچه مفید است توحید عملی است و بس؟ سعادت بشر تأثیری دارد یا هیچ ضرورت و لزومی ندارد و د
 امـا اینکـه آیـا     شده است، مورد بحث قرار داده »  رئالیسم اصول فلسفه و روش   «در کتاب   ختها  ممکن بودن یا ناممکن بودن این شنا      

مـادی دربـاره انـسان و هـستی     موج افکار . سعادت بخش است یا بیهوده، بستگی به نوع شناخت ما از انسان و از سعادت او دارد                
عینیت گرایی سبب شده که حتی معتقدان به خدا، مسایل معارف الهی را بی فایده و بیهوده تلقی کنند و نوعی ذهن گرایی و گریز از            

 که بینشش درباره انسان این است که واقعیت انـسان، تنهـا واقعیـت بـدنی نیـست، واقعیـت اصـیل انـسانی             یمسلمان ولی   بشمارند،
فهمد که توحید به اصطالح نظری، عالوه بـر      روحی که جوهرش جوهر علم و قدس و پاکی است به خوبی می            : عیت روح او است   واق

 انـسان را بـه حقیقـت بـه       است، خود بذاته کمال نفسانی است و بلکه باالترین کمال نفسانی است،            اینکه پایه و زیربنای توحید عملی     
انـسانیت انـسان   » )11سوره فاطر آیه (الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه      «. بخشد  میبرد و به او کمال        باال می سوی خدا   

انسان به . زیرا که شناخت انسان از انسان جدا نیست بلکه اصلیترین و گرامیترین بخش وجود اوست. در گرو شناخت خداوند است
معرفت و شناختن است کند، انسانیت که نیمی از جوهرش علم، دا هر اندازه به هستی و نظام هستی و مبدأ و اصل هستی شناخت پی  

  . در او تحقق یافته است
از نظر اسالم خصوصاً از نظر معارف مذهب شیعه، جای کوچکترین شک و تردیدی نیست که درک معارف الهی، قطع نظر از آثـار              

  : به توحید عملی بپردازیماکنون. بر آن معارف، خود هدف و غایت انسانیت استعملی و اجتماعی مترتب 
 که عبادت از نظـر  گفته شد.  حق، یگانه شدندر جهت پرستش  : توحید عملی یا توحید در عبادت، یعنی یگانه پرستی، به عبارت دیگر           

 که اگر برای غیر خدا واقع شود مستلزم ، انجام مراسم تقدیس و تنزیه است،      روشنترین مراتب عبادت  . اسالم مراتب و درجات دارد    
ولی از نظر اسالم پرستش منحصر به این مرتبه نیست هر نوع جهت اتخـاد  . روج کلی از جرگه اهل توحید و از حوزه اسالم است    خ

آن کسی که هواهای نفسانی خود را جهـت حرکـت و ایـده آن و قبلـه     . آل گرفتن و قبله معنوی قرار دادن، پرستش است        کردن، ایده 
آیا دیدی آنکس را کـه هـوای   » )43سوره فرقان آیه (یت من اتخذ آلهه هواه افرا«.  کرده استهد آنها را پرستش   معنوی خود قرار بد   

نفس خود را خدا و معبود خویش قرار داده است؟ آنکس که امر و فرمان شخص دیگر را که خدا به اطاعت او فرمان نـداده اطاعـت      
» )31سوره توبه آیه (وا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهللا اتخذ«.  او را عبادت کرده است     ،کند و در برابر آن تسلیم محض باشد       

  . . . اند  همانا عالمان دینی خود و زاهدان خود را به جای خدا، خدای خویش ساخته
همانا بعضی از مـا انـسانها بعـضی دیگـر را خـدای خـویش و       » )64سوره آل عمران آیه ( بعضا اربابا من دون اهللا       او الیتخذ بعض  «
بنابراین توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی تنها خدا را مطاع و قبلـه روح و جهـت حرکـت و    .  حاکم بر خویش قرار ندهیم طاع و م

ام کـردن،  ـخـدا قیـ    یعنی برای خدا خم شدن و راست شدن، بـرا ی .آل دیگر آل قرار دادن و طرد هر مطاع و جهت و قبله و ایده       ایده
  : آنچنان که ابراهیم گفت. یستن، برای خدا مردنبرای خدا خدمت کردن، برای خدا ز

وجهت وجهی للذی فطر السموات و االرض حنیفا و ما انا من المشرکین ان صلوتی و نسکی و محیـای و ممـاتی هللا رب العـالمین ال              «
به سوی حقیقتی کردم  روی دل و چهره قلب خود را حق گرایانه .)163سوره انعام آیه     (و انا من المسلمین،   شریک له و بذلک امرت      

همانـا نمـازم، عبـادتم، زیـستنم و مـردنم بـرای خداونـد        . که ابداع کننده همه جهان علوی و سفلی است، هرگز جزء مشرکان نیستم         
  . ام و من از تسلیم شدگان به حق هستم او را شریکی نیست، به این فرمان داده شده. پروردگار جهانهاست

یعنـی جـز خـدا    . بیش از هر چیـزی نـاظر بـر توحیـد عملـی اسـت      » ال اله اال اهللا«کلمه طیبه . اوستاین توحید ابراهیمی توحید عملی     
  . شایسته پرستش نیست

                                                                                                                                                                                                   
  اله و برکاته والسالم علیکم و رحمه                                                                                                                                                      

  )ادامه دارد                                                                                                                        (                                                   
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