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إِنَّ اهللَ یَجزِی المُتَصدِّقِینَ (یوسف)88 ،
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قدردانی و سپاس
بعد از حمد و سپاس از ایزد منان که قدرت اندیشیدن و تحصیل علم آموخت ،فرصت را غنیمت شمرده
و از استاد گرامی جناب آقای حجت االسالم و المسلمین دکتر میردامادی ،کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم؛
چرا که بدون راهنمایی های ایشان ،به پایان رساندن این پایاننامه مشکل بوده و بنده را در تدوین تحقیق کمک
نمودهاند .همچنین از استاد گرانقدر جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر حسینزاده شانهچی که مشاور تحقیق
بودهاند ،به دلیل رهنمود های مهم در روند تدوین پایان نامه ،کمال تشکر را دارم.

د

چکیده
مسأله اساس تحقیق این است که بیانات علمی ائمه اطهار در تبیین و تکامل مراتب توحیدی ( توحید ذات و
صفات) تأثیر مستقیم داشته و به علوم بشری ،توسعه ،تعمق و جهت بخشیده و روایات در این باب ،مرجع برای
آراء اندیشمندان اسالمی در مستدل سازی و مبرهن ساختن مباحث خداشناسی است .بیان آموزه های توحیدی در
ناحیه ذات و صفات در دین اسالم توسط قرآن و شخص پیامبر مطرح شد و توسط روایات ائمه اطهار وکالم
نورانی و علمی ایشان به تکامل حقیقی رسیده است؛ چرا که ایشان از جایگاه مرجعیت علمی برخوردارند و دیدگاه
اکثریت اندیشمندان اسالمی با برداشت از کالم ایشان میباشد .هدف این است که تأثیر جنبه مرجعیت علمی
ایشان در رشد ،تبیین و تکامل معارف توحید در ناحیه ذات و صفات نشان داده شود .روش تحقیق روش توصیفی
_ تحلیلی گزاره ها بوده که فرضیه های تحقیق به این بیان اثبات گردیده است که تبیین صحیح توحید ذاتی و
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.1تبیین موضوع
مبحث امامت خصوصاً بُعد مرجعیت علمی امام و مبحث توحید و معرفت الهی از اصول اعتقاد شیعه است .تبیین
صحیح معارف دینی مبتنی بر توحید و شناخت درست مراتب آن است .از آن جا که علوم ائمه ،از سنخ علوم
اعطایی ،لدنی و معصوم از خطاست ،باب علم الهی و معارف غیبی به حساب میآیند .برای درک و فهم صحیح
مفهوم توحید و مراتب آن باالخص توحید ذاتی و صفاتی ،باید سراغ روایات و بیانات ائمه اطهار رفت؛ چرا
که معارف توحیدی در کالم ایشان ،به صورت مستدل و مفصل بیان شده است .عبارات ائمه اطهار  از قبیل «بِنا
عُبِدَ اهللُ ،بِنا عُرفَ اهللُ 1» ،ظهور در این ادعا دارد که ائمه هدی  به عنوان مرجع علمی شناخت معارف توحیدی
هستند و این شناخت ذات اقدساله و وحدانیت باریتعالی فقط از کانال امامان معصوم  امکانپذیر است.
شناخت توحید و معارف خداشناسی در کالم بزرگان موحد و یکتاپرست که غیرمعتقد به امامت ائمه بوده و بالتبع
مرجعیت علمی ایشان را قبول ندارند ،شناخت و معرفتی صحیح نبوده بلکه ناقص و دور از حقیقت است؛ این افراد
در نسبت دادن صفات خبریه به خداوند متعال و عدم تحلیل گفتار ائمه هدی در باب شناخت معارف توحیدی و...
تفسیری جدای از تفسیر ائمه اطهار  دارند ،به نحوی که در انتساب این صفات ،جسمانیت ،محدودیت و صفات
ممکنات برای خداوند الزم میآید .بنابراین بین مرجعیت علمی امام و تبیین و شناخت و تکامل مراتب توحید
باالخص توحید ذاتی و صفاتی ،رابطه عمیق و مستقیم وجود دارد که در صدد تبیین آن هستیم.

 .2سؤال اصلی
مرجعیت علمی ائمه اطهار در تبیین و تکامل معارف توحیدی(توحید ذات و صفات) چه نقش و تأثیری دارد؟

 .3سؤاالت فرعی
سیر تطور معارف توحیدی در قبل اسالم و صدر اسالم به چه صورت بوده است؟
مرجعیت علمی ائمه هدی  چه تأثیری در تبیین و تکامل معارف توحید ذاتی( أحدی -واحدی) دارد؟
مرجعیت علمی ائمه معصومین  چه تأثیری در تبیین و تکامل معارف توحید صفاتی دارد؟
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ج ،1ص141
قال محمدباقر « :بِنَا عُبِدَ اَللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ اَللَّهُ وَ بِنَا وُحِّدَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالی».

14

 .4فرضیه ها
توحید و خداشناسی در زمان قبل اسالم در آموزه های یهود و مسیحیت ،ناقص و شرکآلود بوده و در صدراسالم به دلیل موانع زیاد ،به خوبی تبیین نشده و این امر مهم به ائمه هدی  واگذار شده است.
 تبیین صحیح توحید ذاتی به معنی بساطت ذات حق ،نفی هرگونه ترکیب در خداوند و اثبات وحدانیت و عدمشریک برای خداوند متعال ،در فرمایشات و روایات ائمه اطهار  وجود دارد.
 توحید صفاتی یعنی اعتقاد به این که ذات و صفات خداوند متعال اتحاد مصداقی داشته هر چند اختالف مفهومیدارند؛ حق تعالی صفات ذاتی زائد بر ذات ندارد .تبیین کیفیت توحید صفاتی ،بیان دیدگاه عینیت و تحلیل صحیح
آن ،در گرو بیانات علمی ائمه اطهار  در مبحث توحید است و علم امام تأثیر بسزایی در شناخت ذات و صفات
حقتعالی دارد.
 دیدگاه الهیات سلبی طرفدارانی دارد و قاضی سعید قمی این نظریه را با برداشت از روایات ارائه داده است درحالیکه روایات ائمه اطهار  مخالف این دیدگاه بوده و آن را نقد کردهاند و اشکاالت مهمی دارد که بیان خواهد
شد.

 .4پیشینه تحقیق
کتب زیادی پیرامون مباحث علم امام و شئونات آن ،توحید ذاتی و صفاتی و دیگر مراتب توحید نگاشته شده
است .با توجه به فحص و بررسی که صورت گرفته است ،اثری (اعم از کتاب ،مقاله و پایاننامه) که مستقیماً
مربوط به موضوع باشد پیدا نشد؛ پیرامون هر یک از مباحث توحید ذات و صفات و نیز مبحث مرجعیت علمی
امام به صورت جداگانه تألیفاتی صورت گرفته است ولی درباره رابطه مرجعیت علمی ائمه اطهار  در تبیین و
تکامل معارف توحید ذات و صفات اثری پیدا نشد.
درذیل چند اثر مهم که مرتبط با موضوع است ،ذکر میگردد.
 .1مالصدرا که فیلسوف بزرگی است ،در سه اثر ارزشمند خود در رابطه با این موضوع کتاب نگاشته است:
الف« :شرح اصول کافی» :روایات توحیدی کتاب کافی را شرح داده است و به صورت فلسفی و مدلل ،تبیین
کرده است.
ب« :اسرار اآلیات» :آیات مربوط به توحید و مراتب آن را بررسی کرده است.
ج« :اسفار» :که در جلد ششم ،مباحث پیرامون توحید ذات و صفات را مطرح کرده است.
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 .2مالعبداهلل زنوزی اثر ارزشمند «لمعات الهیه» را نگاشته که مرحوم سید جالل آشتیانی آن را تصحیح نموده
است؛ این کتاب با موضوع فلسفی است و به سبک حکمت صدرایی است که مباحث توحید ذاتی ،صفاتی و
اثبات و تحلیل آن ها بیان شده است.
 .3حاج مالهادی سبزواری ،فیلسوف و حکیم جهان اسالم آثار مهمی از خود به جای گذاشته که در کتاب وزین
«شرح االسماء اهلل الحسنی» به بیان و شرح اسماء و صفات حقتعالی در دعای جوشن کبیر پرداخته است و در
ضمن آن ،مباحث اعتقادی که اهم آن ها توحید میباشد ،مورد تحلیل و بررسی قرارداده است.
 .4نوری طبرسی از علماء بزرگ جهان تشیع ،در یکی از آثار خویش به نام «کفایة الموحدین» که با موضوع کالم
اسالمی است ،به تبیین اصول پنجگانه دین پرداخته که مهمترین آن ها توحید ذات و صفات است که بیان کردهاند.
 .5عالمه سید محمد حسین طباطبایی از مفاخر شیعه هستند که در آثار مختلف خود به بیان مباحث اعتقادی در
حوزه توحید و امامت پرداختهاند از جمله:
الف« :بحث کوتاهی در مورد علم امام» که در واقع در مقام پاسخ به یک پرسشی تألیف شده است.
ب« :رسائل توحیدی» که مباحث مربوط به مراتب توحید را بیان کرده است.
ج :تفسیر المیزان» که در ذیل آیات مربوط به توحید ذاتی و صفاتی ،روایات مرتبط را ذکر کرده و تبیین نموده
اند.
 . 6آیت اهلل جوادی آملی در آثار خود مبحث توحید در آیات و روایات را مطرح کرده است .در اثر ارزشمند
«توحید در قرآن» که جلد دوم از مجموعه اثر ایشان است ،آیات توحیدی و در بعضی موارد ،روایات مرتبط با آن
را بیان کرده و تبیین نمودهاند .همچنین در اثر ارزشمند «ادب فنای مقربان» جنبه علم امام را مورد بررسی قرار
دادهاند.
 .7از بهترین کتب مرتبط با موضوع بحث ،کتاب «میزان التوحید (توحید استداللی آیات و روایات)» تألیف رضا
کیانی بیدگلی است؛ وی آیات و روایات مرتبط با توحید را به صورت استداللی بیان کرده است.
 .8محمد حسن قدردان قراملکی ،از پژوهشگران برتر علوم دینی در عصر حاضر است که آثار فاخری دارد .در
کتاب« اسماء و صفات خدا » مباحث معناشناسی و هستیشناسی صفات را مطرح کردهاند و اقوال در رابطه صفات
با ذات را تبیین و بررسی کرده است .وی در اثر« خدا در حکمت و شریعت » مباحث امکان خداشناسی و صفات
حقتعالی را بیان نموده است.
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 .9دکتر علی اهللبداشتی در زمینه مباحث اعتقادی باالخص توحید ،اثر ارزشمندی به نام «توحید و صفات الهی»
دارد که در حال حاضر در مؤسسات علمی به عنوان کتاب درسی تدریس میشود .وی در این کتاب مباحث
توحید ذاتی (أحدی و واحدی) و نیز توحید صفاتی را بیان کرده و مراتب دیگر توحید را نیز آورده است.
 .11دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی از پژوهشگران معاصر علوم دینی ،در اثر «اسماء و صفات حق» که مباحث
توحید ذاتی (أحدی و واحدی) و نیز توحید صفاتی را بیان کرده است.
.11تعدادی مقاله و پایاننامه در باب مرجعیت علمی به تألیف رسیده است از جمله:
 «مرجعیت علمی امامان» به قلم سید محمد جعفر سبحانی که در فصلنامه صراط چاپ شده است. «بررسی تطبیقی داللت آیه ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ بر مرجعیت علمی اهلبیت پیامبر» به قلم حسین عبدالمحمدیبنچناری که در فصلنامه پژوهشهای تفسیر تطبیقی به چاپ رسیده است.
 «خاتمیت و مرجعیت علمی امامان و دیدگاه های آقای دکتر سروش» عنوان مقالهای است که به بررسی مرجعیتعلمی امامان و پاسخ به نظرات عبدالکریم سروش در رابطه با خاتمیت پرداخته است که فصلنامه کالم اسالمی در
شماره  37به چاپ رسانده است.
 «مرجعیت علمی اهلبیت در قرآن و حدیث» عنوان پایاننامهای است که توسط سید احمد اقبال نظری نگاشتهشده و نگاه تخصصی به علم ائمه اطهار  دارد که مجتمع آموزش عالی فقه رضوی آن را چاپ نموده است.

.5ضرورت تحقیق
بر اساس حدیث «مَن مَاتَ وَ لَم یَعرِف إمامَ زَمانه ماتَ میتَةً جَاهلیَّة» 2زندگی بدون شناخت امام ،زندگی جاهالنه
است .شیخ مفید معتقد است که شناخت کامل ،صحیح و عمیق مباحث توحید و خداشناسی ،فقط از راه امام و بر
اساس آموزه های نهفته در روایات ایشان امکانپذیر است 3.از طرفی مسئله توحید ،مهمترین مسئله اعتقادی و
اساس معرفت دینی است که سعادت انسان ،بستگی تام به اعتقاد صحیح به آن دارد و از طرفی ائمه اطهار  از
علمی برخوردار هستند که مطابق با واقع ،لدنی ،ایهابی و دارای عصمت است؛ لذا ذوات مقدسه ،باب علم الهی و
معارف غیبی محسوب میشوند .تبیین مرجعیت علمی ائمه اطهار  و تأثیر آن در تبیین صحیح معارف توحیدی
باالخص توحید ذاتی و صفاتی ،در تحقق تصدیقات و اعتقادات صحیح مطابق با واقع ،نقش تام دارد و تحقیق در
 . 2صدوق ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،2ص404
 . 3یزدی ،مطلق ،امامت پژوهی ،ص20
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این مسئله عالوه بر فایده علمی و نظری ،به لحاظ علمی و کاربردی مفید است؛ زیرا بین اعتقاد و عمل رابطه
تنگاتنگی است و ارائه نظریات صحیح که از منابع علم ائمه اطهار  مستفاد است ،در ایجاد اعتقاد صحیح و
متعاقب آن ،عمل حق و خداپسندانه مؤثر است .الزم است نسبت بین مقام مرجعیت علمی امام و شناخت صحیح
توحید ذاتی و صفاتی بیان شود که انسان به این درک برسد که شناخت صحیح معارف توحیدی از کانال روایات
علمی ائمه معصومین  امکانپذیر است و بدون استفاده از مقام علمی امام ،معرفت توحیدی صحیح به دست
نمیآید؛ علم امام به دانش بشری توسعه ،تعمق و جهت میبخشد.
این تحقیق از آن جهت که یک تحقیق بنیادی است ،میتواند یکی از منابع تحقیقات نظری معارف اسالمی در
حوزه مبحث توحید و خداشناسی به حساب آمده و در حوزه امام شناسی نیز به عنوان یکی از منابع کاربردی
تحقیق در مقامات معصومین قلمداد شود.

 .6اهداف تحقیق
 بیان اجمالی معارف توحیدی در قبل اسالم و صدر اسالم ذکر موانع بیان تفصیلی مراتب توحیدی در لسان پیامبر اسالم تبیین ،اثبات و بررسی تفصیلی مرجعیت علمی ائمه اطهار  بیان تأثیر مرجعیت علمی ائمه معصومین  در تبیین توحید ذاتی(أحدی -واحدی) ناظر به بیان روایات بیان تأثیر مرجعیت علمی ائمه معصومین  در تبیین توحید صفاتی ناظر به بیان روایات -بیان نتایج معرفتی بحث

 .7روش تحقیق
تحقیق مذکور ،یک تحقیق بنیادی و روش این پژوهش ،روش توصیفی -تحلیلی از راه تحلیل مفهومی گزاره ها
بوده که از طریق جمعآوری اطالعات و مطالعه ،فیشبرداری و کتابخانهای صورت گرفته است که از متون موجود
و قابل دسترس اعم از کتب ،مقاالت ،مجالت و سایت های معتبر استفاده شده است.

.8ساختار تحقیق
فصل اول :مقدمه و شناسه تحقیق است.
فصل دوم :مفاهیم و مبادی تحقیق است؛ در بخش اول که مبادی تصوری میباشد ،مفاهیم اساسی تحقیق ،تعریف
(لغوی و اصطالحی) شدهاند .در ادامه ،مبادی تصدیقی بحث در دو بخش ارائه شده است :بخش اول ،سیر معارف
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توحیدی در قبل اسالم (یهود و مسیحیت) و صدر اسالم و بیان موانع تبیین و تبلیغ کامل مباحث توحیدی در لسان
پیامبر و بخش دوم ،بیان علم امام و اثبات مرجعیت علمی ائمه اطهار در مباحث توحیدی از راه عقل و نقل می
باشد.
فصل سوم :مباحث اصلی تحقیق است از سه بخش تشکیل شده است :بخش اول ،مباحثی پیرامون شناخت ذات و
صفات الهیمطرح شده است .بخش دوم ،نقش مرجعیت علمی ائمه هدی  در تبیین توحید ذاتی أحدی و واحدی
است؛ به این صورت که روایات ایشان در باب بساطت و عدم ترکیب ذات حقتعالی و نیز واحدیت و عدم شریک
داشتن خداوند متعال ،ذکر شده و بیان فالسفه و متکلمین در تبیین و مستدل کردن آن آورده شده و ادله و دیدگاه
مخالفین با روایات ،نقد و بررسی شده است .بخش سوم ،نقش مرجعیت علمی ائمه هدی  در تبیین توحید
صفاتی است؛ به این بیان که روایات ایشان در باب امکان شناخت انواع صفات ،انتساب به ذات ،کیفیت رابطه
صفات با ذات و ...ذکرشده است و بیانات متکلمین و فالسفه در تبیین آن ذکر گردیده و در نهایت ،جمع بندی
ارائه شده است.
در پایان فصل ،نتایج و یافته های تحقیق در چند مورد بیان شده است.
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