قرائت

سور ه وا قعه؛ آيات  57تا 80
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تزنيـل ِمن ر ِب
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ترجمه
ماييم كه شما را آفريدهايم ،پس چرا [روز رستاخیز را]تصديق نمىكنيد؟
آيا از آنچه [كه به صورت نطفه در رحم] فرو مىريزيد ،آگاهید؟ 58
آيا شما آن را خلق مىكنيد يا ما آفرينندهايم؟ 59
مقدر كردهايم و هرگز كسى بر ما پيشى نمىگيرد! 60
ماييم كه ميان شما مرگ را ّ
مقدر كرديم] تا امثال شما را جايگزين شما كنيم و شما را به خلقتى ديگر
[آرى ،مرگ را ّ
كه از آن خبر نداريد ،ايجاد كنيم61 .
و قطعاً پیدایش نخستين خود را شناختيد ،پس چگونه متذكّر نمىشويد (كه جهانى بعد از
آن است)؟! 62
آيا درباره آنچه كشت مىكنيد ،انديشيدهايد؟! 63
ٔ
آيا شما آن را می رویانید ،يا ماييم كه رویاننده ایم؟ 64
تعجب [و افسوس]
اگر بخواهيم قطعاً آن را ّ
مبدل به كاه در هم كوبيده مىكنيم ،پس در ّ
مىافتيد65 .
[و می گویید« ]:در خسارت سنگينى قرار گرفتيم؛ 66
بلكه [از رزق و خیر] محروم شديم67 ».
آيا درباره [اين] آب كه مىنوشيد ،انديشيدهايد؟ 68
ابر سپيد فرود آوردهايد ،يا ما فرودآورندهايم؟ 69
آيا شما آن را از ِ
[دل] ِ
اگر بخواهيم آن را شور و تلخ مىگردانيم ،پس چرا شکر نمی کنید؟ 70
آيا درباره آتشى كه مىافروزيد ،فكر كردهايد؟! 71
ِ
ِ
درخت آن را پدید آورده اید ،يا ما پديدآورندهايم؟ 72
[چوب]
آيا شما
ما آن را [مايه] عبرت و [وسيله] استفاده براى بیابان گردان قرار دادهايم73 .
پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى74 .
معين] ستارگان75 .
سوگند به جايگاههاى [ويژه و فواصل ّ
و آن سوگندى است بسيار بزرگ ،اگر بدانيد! 76
كه اين [پيام] قطعاً قرآنى است ارجمند77 ،
در كتابى نهفته [لوح محفوظ] 78
كه جز پاکشدگان بر آن دست نمی زنند [كه جز پاكان كسى از آن آگاه نيست] 79
[وحیی] نازل شده از جانب پروردگار جهانيان است80 .
57
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یگانۀ بی همتا
بنده تو باشم و این افتخار بس که تو
«خدای من! مرا این ع ّزت بس که ٔ
پروردگار منی ،خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم ،پس مرا
امام علی 
همان گونه قرار ده که تو دوست داری»1.

مهم ترین اعتقاد دینی «توحید و یکتاپرستی» است .اسالم دین توحید و قرآن کتاب توحید است.
همه
لوحه دعوت ٔ
در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد .توحید سر ٔ
همه اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان را
پیامبران بوده است .خداوند در قرآن کریم اخالق ،احکام و ٔ
پیکره معارف و احکام دین حضور دارد و به
بر مدار توحید قرار داده است .توحید مانند روحی در ٔ
آن حیات و معنا می بخشد؛
درباره ابعاد این اصل اساسی بیشتر بیندیشیم:
از اين رو شایسته است
ٔ
1ــ حقیقت توحید چیست و مراتب آن کدام اند؟
2ــ مرز میان توحید و شرک چيست؟
 3ــ آیا درخواست از غیر خدا مساوی با شرک است؟
ِ
ِ
ِ
اجعلنی کَما ت ُ ِح ُّب؛
کون لی َربًّـا َا َ
کون ل َ َ
خرا َان ت َ َ
فی بی ع ًّزا َان َا َ
نت کَما اُح ُّب فَ َ
ک َع ًبدا َو کَ ٰ
1ــ ال ٰهی کَ ٰ
فی بی فَ ً
بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،91ص .92
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توحید و برخی مراتب آن

1

توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ يعنی خدا بی همتاست و شريكی ندارد و این بیانگر اصل و
جمله
حقیقت توحید است .رسول خدا ،از همان آغاز رسالت خود ،از مشرکان می خواست با گفتن ٔ
ِ
«الال َٰه ِا َّل ال ّلٰ ُه» دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند .با گفتن این عبارت،
تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب
می گردد و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می گیرد .بنابراین ،جمله ِ
«الال َٰه ِا َّل ال ّلٰ ُه» فقط یک شعار
ٔ
رابطه با خدا ،خویشتن ،خانواده ،اجتماع و دیگر
نیست بلكه
در
را
مسلمان
فرد
زندگی
همه
آن،
به
پایبندی
ٔ
ٔ
مخلوقات تغییر می دهد.
توحید و یگانگی خداوند مراتبی دارد که به برخی از این مراتب می پردازیم:
1ــ توحید در خالقیت :توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشيم خداوند تنها مبدأ و
خالق جهان است ،موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد.
آفریننده هر چيزى است …
ـق ك ُّل ِ شیءٍ  2...خدا
اَل ّلٰ ُه خالِ ُ
ٔ
مالکیت :از آنجا كه خداوند تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نيز هست؛
2ــ توحید در
ّ
زیرا هر کس که چیزی را پدید می آورد ،مالک آن است.
ِ
ماوات َو ما ِفی االَر ِ
الس
ض   	3...آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،از ِآن خداست.
َولِ ٰ ّل ِه ما ِفی َّ

3ــ توحید در والیت :هر کس مالک چیزی باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد ،اما
اجازه وی نمی توانند در آن تصرف یا از آن استفاده کنند .به این حق تصرف ،والیت و
دیگران بدون
ٔ
سرپرستی می گویند.
آنها هيچ ولى [سرپرستى] جز او ندارند
ـی
ـهم ِمن دونِه ِمن َولِ ّ ٍ
 ...ما لَ ُ
ٰ
ّ
ك فی ح ِ
ِ
فرمانروایی خويش كسی را شريک نمی سازد.
ـدا 	  4و او در
 ال يشـ ِر ُ
كـمـه ا ََح ً
ُ
َو ُ
ٰ
ولی و سرپرست جهان نیز هست و مخلوقات ،جز به
از آنجا که خداوند ،تنها مالک جهان است تنها ّ
اجازه او نمی توانند در جهان تصرف کنند .چنین اجازه ای به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری
ٔ
نیست ،بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است.
درباره توحید ،برگرفته از مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،2صص  99تا  107و  119تا  137می باشد.
1ــ مباحث درس ّاول و دوم
ٔ
آیه.62
 2ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
آیه .109
 3ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .26
کهف،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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واسطه واليت
ولی انسان ها معرفی می کند ،بدین معناست که ایشان را
ٔ
اگر خداوند پیامبر اکرم  را ّ
رساننده فرمان هايش قرار داده است.
خود و
ٔ
رب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش
4ــ توحید در
ربوبیتّ :
ّ
ولی چیزی باشد می تواند آن را تدبیر کرده و
مخلوق به دست اوست .هر کس که خالق و مالک و ّ
رب هستی نیز می باشد.
ولی جهان است ،تنها ّ
پرورش دهد .از آنجا که خداوند تنها خالق ،مالک و ّ
اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می نماید
و به پیش می برد.
البته باید به این نکته توجه داشت که توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات ،به خصوص
انسان ،نقشی در پرورش و تدبیر سایر مخلوقات ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان
نتیجه تدبیر اوست .بلکه ،توحید در ربوبیت بدین معناست که این باغبان
اقدام می کند ،رشد این درختان ٔ
و تدبیرش همه از ِآن خدا و تحت تدبیر او هستند.
کشاورز وقتی خود را با دیگران ،یعنی کسانی که در ِکشت زمین او دخالتی نداشته اند ،مقایسه
رابطه خود را با خدا بررسی
می کند می بیند که این ِکشت حاصل دسترنج خودش است ،اما وقتی
ٔ
می کند ،می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست و کشت و زرع او براساس
استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده است .در نتیجه ،در می یابد که
1
ِ
زراعت او خداست و باید شکرگزار او باشد.
دهنده اصلی
زارع حقیقی و پرورش
ٔ
یـر ال ّلٰ ِه اَبغی َر ًّبا	           بگو :آیا جز خدا پروردگارى را بطلبم
ُقل َا َغ َ
در حالى که او پروردگار همه چیز است؟...
   شـیءٍ 	  2 ...
ُـل َ
   ر ُّب   ک ِ ّ
ـو َ
َو ُه َ

بیشتر  بدانیم

واژه «ال ّلٰه» بیشترین
واژه « رب» ،در قرآن کریم از اهمیت فراوانی برخوردار است و بعد از ٔ
ٔ
فراوانی را در میان اسمای الهی دارد .كلمه رب بیش از نهصد بار در قرآن کریم آمده است.
مین» نیز بیش از چهل بار در قرآن تکرار شده است.
«ر ّب العالَ َ
عبارت َ
سوره واقعه.
1ــ اشاره به آیات  63تا 67
ٔ
آیه .164
2ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
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شرک و مراتب آن

شرک به معنای شریک قرار دادن برای خدا است .هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد
مشرک به حساب می آید .شرک نیز مانند توحید درجاتی دارد که متناسب با درجات توحید ،به برخی
از آنها می پردازیم:
1ــ شرک در خالقیت :اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند ،گرفتار شرک
در خالقیت شده است.
سؤال :چرا خداوند در آفرینش جهان شریکی ندارد؟
این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام ِ
خالق بخشی از جهان اند ،یا با همکاری یکدیگر این
جهان را آفریده اند ،به معنای آن است که هر کدام از آنها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند
کل جهان را خلق کنند.
همچنین به معنای آن است که هر یک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه
عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند .چنین خدایان ناقصی ،خود ،نیازمند هستند و هر یک
از آنها به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را بر طرف نماید.
آفريننده جهان است.
پس تصور چند خدايی صحيح نيست و خدای واحد
ٔ
بیشتر  بدانیم

مثال زیر می تواند ما را در درک بهتر یکتایی خداوند کمک کند:
دریای بدون ساحل و بیکرانی را فرض کنید که از هیچ جهت محدود نباشد؛ نه از جهت عمق و
ارتفاع و نه از جهت طول و عرض ،یعنی از هر جهت بیکران باشد .آیا با این فرض می توان دریای
دومی را در کنار این دریا قرار داد؟
روشن است که این دریا ،جای خالی برای دریای دیگر قرار نمی دهد« .واحد ق ّهار» بودن
آیه  16سوره رعد بیان شده ،به معنای آن است كه جای خالی برای غیر باقی نگذاشته
خداوند که در ٔ
است تا آن غیر ،خود را نشان دهد.
2ــ شرک در مالکیت :اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگران هم مالک بخشی
از جهان هستند .اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد ،معتقد به شرک در مالکیت نیز خواهد
بود.
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3ــ شرک در والیت :اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ،ديگرانی نيز هستند که
سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق تصرف در جهان را دارا میباشند.
ربوبیت :اعتقاد به اینکه عالوه برخداوند و در کنار او ،دیگرانی نیز هستند که تدبیر
4ــ شرک در
ّ
ربوبیت الهی ،برای خود یا سایر مخلوقات حساب
امور موجودات را برعهده دارند .اگر کسی در کنار ّ
جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند ،امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده
است.
تدبر در قرآن
ّ

سوره توحید و جایگاه آن در قرآن کریم ،در آيات این سوره تدبّر کنید و
الف) با توجه به اهمیت
ٔ
پیام های آن را به دست آورید.
ِ
الص َم ُد ( )٢لَم َیـلِد َو لَم یولَد ()٣
الـرحی ِم ُ قل ُه َوال ّلٰ ُه ا ََح ٌد ( )1اَل ّلٰ ُه َّ
حم ِن َّ
الـر ٰ
بِس ِم ال ّلٰه َّ
َو لَم َیکُن لَهو کُ ُف ًوا ا ََح ٌد (  )٤
1ــ ........................................................
2ــ ........................................................
3ــ ........................................................
سوره رعد ،به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
ب) با توجه به آیه 16
ٔ
ِ
ماوات َو االَر ِ
بگو پروردگار آسمان ها و زمين كيست؟
الس
ض
ُقل َمن َر ُّب َّ
بگو خدا است،
ُق ِل ال ّلٰ ُه
ُقل َا َفـا َّت َخذ ُتم ِمن دو نِ
ِ
بگو آيا غير از او سرپرستانى گرفتهايد که
ـه اَوليـاءَ
ٰ
ِ
[ح ّتى] اختیار سود و زيان خود ندارند؟
ـرا
فـعا َو َ
ال يملكو َن ِلَن ُف ِس ِهم نَ ً
 ال ض ًّ
َ
ـصيـر بگو آيا نابینا و بينا برابر است؟
ل يسـتَـ ِوى اال ٰ
ُقل َه َ
ُ
َعمى َ
 و الـبَ
يا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟
ور
اَم َهل تَسـتَ ِوى الظُّلُ ُ
مات َو الـ ّن ُ
ِ ٰ ِ
یا آنها شریک هایی براى خدا قرار دادهاند
اَم َج َ
ـركاءَ
ـعـلوا  لـ ّلـه ُش َ
ِ 1
لـق َعـلَيـ ِهم كه [ آن شریكان هم] مثل خداوند آفرینشی داشتهاند
ـه ال َخ ُ
َخلَقوا َك َخلقه   َفـتَشابَ َ
ٰ
و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است
[و از اینرو شریکان را نیز مستحق عبادت دیدهاند؟!]
١ــ فاعل در عبارت « َخلَقوا» ضمیر «واو» است که به شرکاء برمی گردد.
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ُق ِل الـ ّلٰ ُه خالِ ُق ك ِ ُّل َشىءٍ
ِ
ار
ـو
الواح ُ
ـد ال َق ّه ُ
َو ُه َ

آفریننده هر چیزی است،
بگو خدا
ٔ
و او يكتای مقتدر است.

رب خود انتخاب کنیم که ……… .
1ــ کسی را می توانیم به عنوان ّ
2ــ کسی که اختیار سود و زیان ………………… نمی تواند …………… .
3ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟
ج) مراتب توحید یا شرک را در آیات ذکر شده مشخص کنید.
.......................................................................
.......................................................................

طرح چند سؤال

وسیله درمان و بهبود بیماری بداند مشرک
مرز توحید و شرک کجاست؟ آيا اگر کسی پزشک را
ٔ
است؟ آیا اگر کسی از غیر خدا درخواست کمک کند گرفتار شرک شده است؟ آیا اگر کسی دعا را
وسيله دفع بال بداند مشرک است؟ و باالخره ،آیا توسل به پیامبران
وسيله جلب مغفرت الهی و صدقه را
ٔ
ٔ
و معصومین  شرک به حساب می آید؟
در پاسخ به سؤال های فوق می گوییم:
علیت را میان پدیده های جهان حاکم کرده است .آتش موجب گرما و روشنی و
ّاوال ً خداوند رابطه ّ
وسیله درمان ،معمار عامل بنای ساختمان و معلم نیز
دارو سبب شفا و بهبودی است .پزشک
وسیله
ٔ
ٔ
تعلیم و تربیت است.
صله رحم موجب
در امور معنوی نیز همین گونه است .دعا سبب آمرزش ،صدقه موجب دفع بال ،و ٔ
افزایش طول عمر است.
اراده او صورت می گیرد .بنابراین ،کسی
ٔ
همه این روابط ّ
توسط خود خداوند طراحی شده و به اذن و ٔ
که برای آموختن نزد معلم می رود ،یا برای درمان به پزشک مراجعه می کند ،نه تنها معلم و پزشک را
شریک خداوند قرار نداده ،بلکه به قانون الهی عمل کرده است.
ثانیاً همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد ،درخواست از
واسطه استفاده از اسباب
اولیای الهی برای اجابت خواسته ها نیز منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا پزشک به
ٔ
واسطه اسباب غیر مادی و با اذن خداوند این کار را انجام می دهند.
مادی و اوليای الهی به
ٔ
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عقیده به توانایی پیامبر اکرم  و اولیای دیندر برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) وقتی موجب
شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم .اما اگر این توانایی را صرفاً از خدا و انجام
آن را با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است و از این جهت مانند اثر شفابخشی
داروست که خداوند به آن بخشیده است.این توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبر اکرم  اختصاص ندارد
و پس از رحلت ایشان نیز استمرار دارد .به عبارت دیگر ،روح مطهر رسول خدا پس از رحلت زنده است
و میتواند به انسانها یاری برساند .1اکنون اگر ما از رسول خدا  چیزی درخواست کنیم ،درخواست از
جسم ایشان نیست ،بلکه از حقیقت روحانی و معنوی ایشان است.آیا اگر کسی از پدر و مادرش و یا هر مؤمنی
بخواهد که برای سعادتمندی او دعا کند ،چنین درخواستی شرک آلود است؟
هیچ گروهی از مسلمانان ،غير از جریانی که امروزه به «تکفیری ها» مشهور شده ،چنین درخواستی
را شرک آلود نمی دانند .جريان تکفیری در سال های اخیر برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را
درباره توحید
گرفتار خود كرده است .پیروان این جریان فکری خشک و غيرعقالنی با تفکر غلطی که
ٔ
و شرک دارند ،هر مسلمانی را که مانند آنها نمی اندیشد ،مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را
توسل به پیامبران و معصومین شرک است.طلب دعا
واجب می شمارند .پيروان اين جريان می گویند ّ
و شفيع قرار دادن دیگران برای اینکه خدا انسان را ببخشد ،شرک است و همچنين معتقدند این گونه
افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.
متأسفانه این جریان ،بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب تن ّفر برخی از مردم جهان از
دین اسالم شد.
هماندیشی

به نظر شما ،چرا دقيقاً در زمانی که مسلمانان در پرتو بیداری اسالمی ،در حال معرفی اسالم
حقیقی به مردم جهان بودند و حتی جمعیت کشورهای صنعتی به سرعت در حال تغییر به نفع
مسلمانان بود ،چنین جریانی شکل گرفت؟

نمونه بارز این موضوع شهیدان هستند که به تصریح قرآن کریم زنده اند و مانند زمان حیات در دنیا و بلکه بیشتر از آن ،از احوال این
 ١ــ ٔ
آیه )154و معلوم است که مقام پیامبر مکرم اسالم  باالتر از شهیدان است.
دنیا با خبر هستند
(سوره بقرهٔ ،
ٔ
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دانش تکمیلی ()١

جریان «تکفیری» که این روزها گروه های مختلف با نام های گوناگونی را شامل می شود ،ریشه
در یک جریان تاریخی در تاریخ اسالم دارد .برای شناخت ریشه های تاریخی این جریان ،به
وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی  http://quran-dept.talif.sch.irبخش «دانش
تكميلی» مراجعه کنید.

بیشتر  بدانیم

توسل در قرآن کریم
ذکر نمونه هایی از ّ

1ــ قرآن کریم نقل می کند که فرزندان یعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آنها طلب
1
وعده دعا داد.
آمرزش کند و یعقوب نیز به آنان ٔ
2ــ قرآن کریم بیان می کند که استغفار پیامبر در حق گنهکاران مؤثر است:
ِ
ٰ
ٰ
تواب ًا
الر ُ
َو لَو َا َّن ُهم اذ ظَلَموا اَن ُف َس ُهم جاءوکَ َفاستَغ َف ُروا ال ّل َه َو استَغ َف َرلَ ُه ُم َّ
سول لَ َو َج ُدوا ال ّل َه ّ
2
َرحیم ًا
اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند ،پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر
برای آنان طلب آمرزش می کرد ،قطعاً خدا را توبه ِ
پذیر مهربان می یافتند.
همچنین در تاریخ آمده است که مسلمانان در زمان پیامبر برای درخواست دعا نزد آن حضرت
می آمدند .پس از رحلت ایشان نیز کنار قبر ایشان می رفتند و یا از دور درخواست خود را مطرح
3
می کردند.

سوره یوسف ،آیات  97و .98
 ١ــ
ٔ
سوره نساء ،آیه .64
2ــ
ٔ
نبیه بعد موته)؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی،علی بن عبداللّٰه
 3ــ سنن دارمی ،أبو محمد الدارمی ،ج ،1صص  43و ( 44باب :اکرم اللّٰه ّ
سهمودی ،ج ،2ص .549

25

دانش تکمیلی ()2

آیا تبرک جستن به قبور یا بارگاه اولیای الهی شرک به حساب می آید؟
پاسخ به این سؤال را در وبگاه گروه قرآن و معارف به نشانی http://quran-dept.talif.sch.ir
بخش «دانش تکمیلی» مشاهده کنید تا ببینید که جز همین گروههای تکفیری و ریشههای تاریخی آنان،
هيچيک از فرقههای مسلمان و علمای اسالمی این امور را شرک به حساب نمیآورند.

اندیشه و تحقیق

ربوبیت چه تأثیری در زندگی ما می گذارد؟
باور به توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ّ
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