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Abstract
Muslims do not differ on the principle of monotheism and 
some of its aspects, but there are differences on some issues of 
monotheism. Allameh Tabatabai and Shenqiti are two contem-
porary commentators who have both written their commentar-
ies in the manner of interpreting the Qur’an to the Qur’an. De-
spite the similarities, there are differences between these two 
commentators in the field of monotheism and seeing God. The 
present article examines the commonalities and differences be-
tween Allameh and Shenqiti in the field of monotheism. The 
method of collecting materials in this research is library and 
the method of processing them is descriptive and comparative. 
After examinations, it was found that both commentators have 
a lot in common in many monotheistic issues. The issue be-
tween the two commentators is evident in the realm of the at-
tributes of God. Shenghiti believes in corporeality and carries 
attributes on the apparent meaning. While Allameh Tabatabai 
considers the view of the physicality of God to be contrary to 
the Qur’an and reason, Master Shenqiti also believes in seeing 
God in the Hereafter, but Allameh considers it impossible to 
see God in this world and the hereafter.
Keywords: Allameh Tabatabai, She qiti, Tawhid, vision, com-
parative study.
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بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله   ی رؤیت خدا ازمنظر عالمه 
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چکیده
مســلمانان در اصل توحید و برخی شــئون آن اختالفــی ندارند، اما در برخی 
مســائل توحید اختالفاتی وجود دارد. عالمه طباطبایی و شــنقیطی دو مفسر 
معاصر هستند که، هر دو تفسیر خود را به روش قرآن به قرآن نگاشته  اند. علی 
رغم وجود اشــتراکات، اختالفاتی میان این دو مفسر در حوزه توحید و رؤیت 
وجود دارد. نگارش حاضر به بررســی اشتراکات و اختالفات عالمه و شنقیطی 
در حوزه توحید می پردازد. روش جمع آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه  ای 
بوده و روش پردازش به آن  ها، توصیفی و تطبیقی می باشد. پس از بررسی ها، 
مشخص شد که، هر دو مفسر در بسیاری از مسائل توحیدی اشتراکات فراوانی 
دارند. مســئله مورد اختالف میان دو مفسر، در حوزه  ی مربوط به صفات خدا 
نمایان اســت. شنقیطی قائل به جسمانیت است و صفات را بر معنای ظاهری 
حمل می کند. درحالیکه، عالمه جسمانیت خدا را مخالف قرآن و عقل می داند. 
همچنین شــنقیطی قائل به رؤیت خدا در آخرت است، اما عالمه رؤیت خدا را 

در دنیا و آخرت محال می داند.
کلیدواژه  ها: عالمه طباطبایی، شنقیطی، توحید، رؤیت، بررسی تطبیقی.
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1- مقدمه
تمام مسلمانان بر مســئله توحید و یگانگی خداوند اتفاق نظر دارند، اما درباره  ی برخی 
ابعــاد نظری توحید، اختالف نظر وجود دارد. این اشــتراکات و اختالفات پس از نزول 
قرآن تا به امروز وجود داشــته است. بازتاب این اشــتراکات و اختالفات در کتاب  های 
مختلف، از جمله کتاب  های تفســیری آمده است. یکی از این کتاب  ها »تفسیرالمیزان«
نوشته  ی عالمه طباطبایی اســت. دیگر کتاب موردتوجه این پژوهش، »اضواء البیان«
شــنقیطی است. این دو مفســر، اگرچه معاصرند و رویکرد تفسیری  شان قرآن به قرآن 
است، اما در برخی مسائل با هم اختالفاتی دارند. یکی از این اختالفات، در مسئله توحید 
و رؤیت است. عالمه، رویکرد شیعی داشته و در آیات مربوط به توحید، تفسیری شیعی 
ارائه می دهد. شــنقیطی، رویکرد اشعری داشــته و آیات مربوط به مباحث کالمی را بر 

اساس دیدگاه اشعری تفسیر می کند.
این نگارش به بررسی توحید و برخی مسائل آن مانند: رؤیت، از منظر عالمه طباطبایی و 
شنقیطی می پردازد تا نظر این دو مفسر را در مسئله توحید و رؤیت خداوند مشخص کند.

درباره پیشــینه بحث باید گفت که، کسی تاکنون به بررســی تطبیقی توحید از منظر 
عالمه و شنقیطی نپرداخته و این اولین نگارش در این زمینه است.

2- مفهوم شناسی توحید و مسائل پیرامون آن
توحید مهم  ترین اصل در ادیان الهی به خصوص اســالم است. اعتقاد به توحید، اولین 
گام برای پذیرش اسالم به شمار می  رود و روایات معصومان )ع( ابتدای دین و برترین 
علم را شناخت خدا می دانند. )صبحی صالح، 1395: خ1( مهم  ترین پیام رسول خدا نیز 
»الاله اال اهلل« بود. بنابراین الزم و ضروری اســت که، ابتدا مفهوم توحید روشن شود 

سپس به بحث پیرامون آن پرداخته شود.

2-1- توحید در لغت و اصطالح
توحید در لغت: مصدر باب تفعیل از ریشه »و ح د« است که، به معنای انفراد و تنهایی 
می باشــد. )فراهیدی، 1424: 305/4؛ ابن منظور، 1408: 3،/ 446؛ ابن فارس،1442: 
1014؛ راغب اصفهانی، 1385 :856( به عبارت دیگر توحید، به معنای یکی دانســتن 

و یکتا شمردن است.
کلمــه »توحید« در قرآن نیامده و به جای آن کلمات دیگری چون »واحد« و »وحده«

و غیره آمده  است.
توحید در اصطالح به معنای یکتا دانســتن خدا، اصلی ترین آموزه  ی اعتقادی در اسالم 

است. )کریمی، ۱۳۷۹: ۲۰-۱۹(
در علم کالم، شــاخه  ای به مباحث خداشناسی و توحید می  پردازد. تفتازانی می گوید: پایه 
عقاید اسالم، علم توحید و صفات است که علم کالم نامیده می شود. )تفتازانی، بی تا، 15(
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توحید در اصطالح علم کالم، یگانه دانســتن و یکتا شــمردن خدا می باشــد. )مصباح 
یزدی، 1367: 48/1( این تعریف بســیار نزدیک به معنای لغوی اســت. بر این اساس، 
موحد به کســی می  گویند که، به یگانگی خداوند عقیده دارد و مراد از توحید نیز، همان 

یکی شمردن و شریک قائل نشدن برای خداست.

2-2- اقسام توحید
توحید به دو بخش کلی نظری و عملی تقســیم می گردد. توحید نظری به ســه مرتبه 

ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شود.

2-2-1- توحید ذاتی
توحیــد ذاتی، یعنی اعتقاد به اینکه ذات خداوند یکتاســت و شــریکی در ذات برای او 
نیســت. نه ترکیبی در درون ذاتش وجود دارد نه خــدای دیگری خارج از ذاتش وجود 
دارد. یک ذات بســیط و بدون ترکیب از اجزاء و اعضاء و همچنین یگانه و بی شــریک 
است. به عبارت دیگر نخستین مرتبه از توحید، توحید ذاتی است. )کریمی، ۱۳۷۹- الف: 
۷۹( اعتقاد به بی همتا بودن خدا )سبحانی، ۱۳۸۷: ۳۴( و عدم امکان تعدد و دوگانگی 
)کریمــی، ۱۳۷۹- الف: ۷۹( در معنای توحید ذاتی وجود دارد. همانگونه که در ســوره 

اخالص به آن اشاره کرده است. )سبحانی، ۱۳۸۷: ۳۴(

2-2-2- توحید صفاتی
منظور از توحید صفاتی آن اســت که، صفاتی که ما به خدای متعال نســبت می دهیم، 
چیزی غیر از ذات خدا نیســت؛ نه اینکه موجوداتی غیر از ذات باشند که به ذات ملحق 
شــوند و ذات به آنها، اتصاف پیدا کند. )مصباح یزدی، 1367: 80/1( شهید مطهری در 
این باره می نویســد: »توحید صفاتی به معنای یکی بودن ذات الهی با صفات اوســت. 
توحید صفاتی یعنی درک و شناســایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات، و یگانگی 

صفات الهی با یکدیگر است.« )مطهری، ۱۳۷7: 2/ ۱۰۱(

2-2-3- توحید افعالی
توحید افعالی از نظر قرآن کریم یعنی اینکه هیچ مؤثر مســتقلی در عالم، غیر از خدای 
سبحان نیســت و قیومیّت هستی، آفرینش، مالکیّت، ربوبیّت، رازقیّت و والیت که، هر 
یک بر دیگری مرتبط اســت، منحصرًا از آن خدا اســت. )جوادی آملی، 1382: 378( 
شــهید مطهری دراین  باره می نویســد: »موجودات عالم، هم چنان که در ذات، استقالل 
ندارند و همه قائم به او هستند و خداوند به تعبیر قرآن »قیّوم« همه عالم است، در مقام 
تأثیر و علّیت نیز موجودات استقالل ندارند. در نتیجه خداوند هم چنان که در ذات شریک 

ندارد، در فاعلیت نیز شریک ندارد.« )مطهری، ۱۳۷۷: 2/ ۱۰۳(
خدای ســبحان از جهت ذات و صفات و افعال، یگانه و بی همتاســت. چون او هستی 
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مطلق اســت و در هستی مطلق، تعدد حتی در عالم فرض و تصور راه ندارد و منظور از 
وحدت و یگانگی خدا وحدت وجودی و حقیقی است نه وحدت عددی و شخصی؛ چون 
وحدت عددی، توهم امکان وجود یا فرض دیگری را پیش می آورد و این معنا با مطلق 

و نامتناهی بودن وجود خدا سازگار نیست. )جوادی آملی، 1382: 203(
بر همین اساس، امام علی)ع( می فرماید: »...اْلَحَدِ بَِل تَْأِويلِ  عَدَد...«؛ خدای سبحان

یکتاست و عدد بر نمی دارد. )صبحی صالح، 1395: خ152( 
درباره توحید صفاتی و توحید افعالی، باید گفت که، دو گروه اهل سنت و معتزله، طرفدار 
توحید صفاتی می باشند و بر این باورند که، صفات خداوند از قبیل علم، قدرت و حیات، 
ادراک، حقایقی غیر از ذات خدا نیستند، بلکه عین ذات او می باشند. در حالی که، اشاعره 
صفات خدا را غیر از ذات او و زائد بر آن می دانند. در مسئله توحید افعالی، اشاعره خود 
را طرفدار توحید افعالی می دانند و معتزله منکر آن می باشــند. توحید افعالی اشاعره، سر 
از جبــر در می آورد در حالی که در مکتب امامیه، توحید افعالی به گونه  ای اســت که با 

انتخاب انسان مخالف نیست. )سبحانی، 1389: 242/2(

2-2-4- توحید عملی )توحید در عبادت(
توحیــد عملی یا توحید در عبادت از نظر ترتیــب منطقی، توحید عملی در مرحله چهارم 
قرار دارد. توحید در عبادت این است که، جز خدا، کسی شایسته عبادت و پرستش نیست 

و پرستش غیر او با شرک و خروج از راه توحید اسالمی مساوی است. )همان، 219/2(
توحید عبادی و یکتاپرســتی از اساســی ترین آموزه های آسمانی همه پیامبران )ع( و از 
اهداف اصلی آنان اســت. )همان، ۴۲۸/1( آیات متعددی بر توحید عبادی داللت دارند؛ 
از جمله: آیه ۵۱ و ۶۴ سوره آل عمران، آیه ۱۰۲ سوره انعام، آیه ۳۶ سوره نحل، آیه ۲۵ 

سوره انبیاء، آیه ۶۱ سوره یس. )همان، ۴۲۵/۱ و ۴۲۶(
عالمه مجلسی نیز معتقد است که مشرکین قریش به توحید در خالقیت و ربوبیت اقرار 

داشتند و اختالف اساسی آنها در توحید در عبادت بود. )مجلسی، ۱۴۰۳:  ۳/ ۲۰۹( 

2-3- اسماء و صفات خدا
اســماء و صفات، دو اصطالح در علم کالم برای نام ها و صفت های خداوند است. اسم، 
بر ذاتی داللت می کند که، به صفتی موصوف شــده، مانند: »عالِم« و صفت، بر معنایی 
مانند »علم« داللت می کند که، ذات به آن مّتصف می شــود. )بدون لحاظ ذات( درباره 
اسماء و صفات باید گفت که؛ اسماء و صفات خداوند در یک حد و مرتبه نیست. بعضی 
متضمن تسبیح و تقدیس خدا و بعضی حاکی از حسن و کمال است. از طرفی مضمون 

بعضی صفات، ذات و محتوای بعضی صفات، فعل است.
بدین جهت اوصاف الهی، دارای تقسیمات متعددی است که، به دو تقسیم صفات ثبوتی 

و سلبی اشاره می شود.
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در تعریف صفات ثبوتی و ســلبی گفته شــده؛ اوصافی که حاکی از کماالت نامحدود 
خداســت، صفات ثبوتی نامیده می  شــود که، گاهی به آن، صفــات جمال و کمال هم 
می  گویند. اوصافی کــه از نقص و محدودیت و عیب حکایت می کند و ذات حق از آن 
منزه است، صفات سلبی است که گاهی از آن به صفات جالل تعبیر می شود. )سبحانی، 

)253 :1372
دیدگاه  های مختلفی درباره صفات الهی وجود دارد. برخی قائل به تشبیه هستند و خدا را 
به مخلوقات تشــبیه می کنند. برخی قائل به تنزیه مطلق هستند و معتقدند هیچ وصفی 
حتی اوصاف کمال، مانند علم، قدرت، حیات را نمی توان به خدا نسبت داد. برخی مانند 
امامیه نیز نظرشــان جمع بین تشبیه و تنزیه است. این اعتقاد امامیه برگرفته از روایات 
است.1)عیاشــی، 1380 ق: 356/1( آیت  اهلل جوادی آملی نیز، براســاس همین روایت 
می فرماید: چون هیچ چیزی تشــبیه خدا نیست و راه حق همان طریق سوم است که، 

اثبات صفات بدون تشبیه است. )جوادی آملی، 1382: 271(

2-4- رؤیت خدا
یکی از موضوعات اختالفی میان مســلمانان بحث رؤیت خداوند اســت. به طور کلی 
ســه دیدگاه درباره رؤیت خدا وجود دارد؛ برخی معتقدند که خدا را هم در دنیا و هم در 
آخرت می توان دید. مجسمه و کرامیه از این دسته اند. )سبحانی، ۱۴۱۲:  ۲/ ۱۲۵؛  فخر 
رازی، ۱۹۸۶: 1/ ۲۶۶و۲۶۷؛ بهبهانی، ۱۴۲۶: ۱۵( برخی مانند اشــاعره و اهل حدیث، 
دیدن خدا را در دنیا نا  ممکن ولی دیدن او را در آخرت ممکن می دانند. )اشعری، ۱۳۹۷: 

۲۵و۵۱؛  آمدی، ۱۴۱۳: ۱۴۲؛ سبحانی،  بی تا: ۲۷؛ سبحانی، ۱۴۱۲: ۲/ ۱۲۵(
شیعه امامیه و معتزله، رؤیت خدا را در دنیا و آخرت غیر ممکن و محال می دانند. )همان، 
269( شیخ مفید می گوید: »رؤیت باری تعالی با چشم صحیح نیست و به همین مطلب 
عقل و نقل و اجماع امامیه شــهادت می دهد.« )مفید، 1373: 15( شیخ صدوق نیز بر 
قابل رؤیت نبودن خدا حکم می کند. )ابن بابویه ، 1398 : 120( برخی روایات نیز مراد 

از رؤیت خدا را مشاهده قلبی خداوند می دانند. )همان، 109؛ صبحی صالح، خ174(
در حوزه رؤیت خدا، کتاب  های زیادی از جمله کتاب »رؤیة اهلل فی ضوء الکتاب و السّنة 

1. عن هشــام املشرقي قال كتبت إىل أيب احلسن اخلراساين )ع( رجل يسأل عن معان يف التوحيد، 
قال: فقال يل: ما تقول: إذا قالوا لك أخربنا عن اهلل شــي ء هو أم ال شــي ء قال: فقلت: إن اهلل 
يدٌ بَيِْني وَ بَيْنَُكمْ« ال أقول شيئا  ُ شَــهِ أثبت نفســه شيئا، فقال: »ُقْل َأيُّ شَيْ ٍء َأْكبَرُ شَهادًَة ُقِل اهللَّ
كالشــياء أو نقول إن اهلل جسم، فقال: و ما الذي يضعف فيه من هذا إن اهلل جسم ال كالجسام 
و ال يشــبهه شي ء من املخلوقني قال: مث قال: إن للناس يف التوحيد ثلثة مذاهب، مذهب نفي، و 
مذهب تشــبيه، و مذهب إثبات بغري تشبيه، فمذهب النفي ال جيوز، و مذهب التشبيه ال جيوز، و 
ذلك أن اهلل ال يشــبهه شي ء، و السبيل يف ذلك الطريقة الثالثة، و ذلك أنه مثبت ال يشبهه شي ء، 

و هو كما وصف نفسه أحد صمد نور.
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و العقل الصریح« نوشــته آیت  اهلل سبحانی وجود دارد که، می توان به آن ها رجوع کرد. 
در اینجا به دلیل اختصار به همین مقدار اکتفا می شود. 

3- توحید در تفسیر المیزان
عالمه طباطبایی، معتقد است از نظر قرآن، خداوند قاهری است فوق هر چیز و در هیچ 
شــأنی از شؤون خود محدود نمی شود. وجودی اســت که، هیچ امری از امور عدمی در 
او راه ندارد. حقی اســت که، هیچ وجه بطالن نمی پذیرد. زنده  ای است که مرگ ندارد. 
دانایی اســت که، جهل در ساحتش راه ندارد. قادری است که، هیچ عجزی بر او چیره 
نمی شود. مالکی است که، کسی از او چیزی را مالک نیست و در بقیه کماالت نیز چنین 

است و او هر کمالی را به نحو خالص داراست. )طباطبایی، 1373: 6/ 91(
عالمه، درباره توحید قرآنی که، در ســوره اخالص نمود دارد می نویســد: »این سوره 
خدای تعالی را به احدیت ذات و بازگشــت ما به سوی اهلل در تمامی حوایج وجودی اش 
به ســوی او و نیز به اینکه احدی نه در ذات است و نه در صفات و نه در افعال شریک 
او نیست می ستاید و این توحید قرآنی؛ توحیدی است که مختص به خود قرآن است و 

تمامی معارف اسالم بر این اساس پی  ریزی شده است. )همان، 20/ 387(
عالمه بر اســاس سوره اخالص معتقد است که، صفات سه گانه: متولد شدن چیزی از 
خدا، تولد خداوند از چیز دیگر و داشــتن کفو از خدا نفی شده است. او معتقد است که، 
ســوره اخالص، اعتقاد وثنی ها و کســانی که به تدبیر برای الهه معتقدند، رد می  کند. 
ُ الصَّمَد« ُ أَحَد« و صفت فعل »اهللَّ )همان، 20/ 388( سوره اخالص به صفت ذات »اهللَّ

اشاره و تاکید دارد. خداوند پدید آورنده همه عالم و هستی بخش بر همه چیز است که 
مخلوقات در ذات و صفات و رفع نیاز به خدا محتاج  اند. )همان(

عالمه طباطبایی، درک وجود خدا فطری و گرایش انســان به خدا و تایید او را فطری 
می دانــد و اینکه انســان به هنگام اضطرار بــه خدا توجه می کند و بــا اخالص او را 
می خواند، امری فطری اســت که آیات زیادی به آن اشــاره دارد. آیات 23/روم،  80 / 
مومنــون، 101 / یونس، 3 / انعام، و 12/ انعام )طباطبایی، 1373: 15/ 383( همچنین 
معتقد اســت که، اختالف در طرز تلقی و تفسیر یکتایی خداوند بسیار است. )همان، 6/ 
87( که همین مســئله، منشا اختالفات شده است. اشکال در طرز تلقی ها، سبب ایجاد 
بت پرستی و گرایش به شرک شده و مشرکان را وادار به اعتراض به وحدانیت خدا کرده 
که می گفتند: »َأجَعََل ااَلهلَِة ِإلَهًا وَاحِدًا ِإنَّ هََذا لَشــىَ ٌء عجُاب«؛ )ص/5(، خداوند نیز

در پاسخ اعتراض آنان می فرماید: »مَا تَعْبُدُوَن مِن دُونِهِ ِإالَّ َأسْمَاًء سَمَّيْتُمُوهَا َأنتُمْ وَ 
ِ َأمَرَ َأالَّ تَعْبُدُوْا ِإالَّ ِإيَّاهُ َذالِكَ  َطٍن ِإنِ الْحُْكمُ ِإالَّ هلِلَّ ُ هِبا مِن سُــلْ َءابَاؤُُكم مَّا َأنزََل اهللَّ

الدِّينُ الَْقيِّمُ وَ لَكِنَّ َأْكثرَ النَّاِس اَل يَعَْلمُون«؛ )یوسف/40(
عالمه درباره این آیات می نویسد: »از اعتراض مشرکین معلوم می شود که آنان توصیف 
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و تلقی درستی از وحدت الهی نداشته و خداوند را مانند تک  تک بت ها به وحدت عددیه 
توصیف می کردند.« )همان، 6/ 86(

عالمه معتقد اســت که، قرآن در تعالیم متعالی خود وحدت عــددی را از خداوند نفی 
می کنــد؛ زیرا که این نوع وحدت وقتی به درســتی معنا دارد که شــیء که، مقتضای 
وحدت دارد از اشــیای دیگر جدا شــود. در این صورت، شــیء قطعًا محدود و دارای 
اندازه مشــخص خواهد بود و چون خداوند قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب اســت، 
از ایــن جهــت نه وحدت عددی و نه کثــرت عددی در حق او تصور نــدارد. بنابراین 
ُ خَالِقُ كلُ  شــىَ ٍء وَ هُوَ الْوَاحِدُ الَْقهَّار«؛ )رعد/16( و نیز قرآن می فرماید: »... ُقِل اهللَّ
ُ الْوَاحِدُ الَْقهَّارُ...«؛ می فرماید: »يَاصَاحِىبَ  السِّــجِْن َء َأرْبَابٌ مُّتََفرُِّقوَن خَــريْ َأِم اهللَّ

)یوسف/39-40( و )ص/65( و )زمر/4(
از نظر عالمه ســیاق این آیات، عالوه بر نفی وحدت عددی، ســاحت خداوند را منزه 
از همه انحنای وحدتی می داند که در برابر شــأن کثرتی قرار دارد؛ چه وحدت عددی، 
چه وحدت نوعی و یا هر وحدت کلی دیگری که، در قبال کثرتی از جنس خود اســت. 

)همان، 6/ 88( 
پس از مشــخص شــدن کلیاتی از توحید از منظر عالمه طباطبایی، در ادامه به اقسام 

توحید از منظر ایشان پرداخته می شود.

3-1- اقسام توحید از نظر عالمه طباطبایی
توحید از منظر عالمه، اقسامی دارد که برای آن ها دالیل و براهینی وجود دارد. در ادامه 

اقسام توحید از منظر عالمه بیان می  شود.

3-1-1- توحید در الوهیت
عالمه قائل به توحید در الوهیت اســت و برای اثبات توحید در الوهیت؛ ادله و براهینی 

ارائه کرده که به آن ها اشاره می  شود:
دلیــل اول: صفــت »واحد قهار« داللت دارد که، در ذات خــدا، هیچ موجودی مثل او 
نیست و غنی بالذات است و غیر او هر چه باشد فقیر و محتاج به اوست. او خدا را قاهر 
بــر هرچیز و موجودات را مقهور او معرفی می کند و از آن به خضوع ذاتی تعبیر می کند 
و معتقد اســت؛ تنها عبادت خدا جایز اســت، چون هیچ موجودی غیر از خدا در هستی 

استقالل ندارد.
دلیل دوم: متصل و واحد و جدایی ناپذیر بودن نظام هســتی است. ایشان خلق و تدبیر را 
جدایی ناپذیر از هــم می داند و تدبیر را به معنای؛ موجودات را ردیف در محل خود خلق 
کردن می داند. ایشــان اینگونه استدالل می کند که، »چون مشرکین اعتراف می کنند بر 
این که خالق نظام هســتی جز خدای سبحان نیست، پس؛ تنها خداوند رب و مدبر عالم 
است. در نتیجه، تنها او معبودی است که باید مورد عبادت قرار گیرد.« )همان، 17/ 222(
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دلیل ســوم: عالمه کلمه »عزیز و غفار« را دلیل و حجتی دیگر بر یگانگی خداوند در 
الوهیت می داند. او معتقد اســت؛ این که خداوند عزیز است یعنی؛ هیچ چیز بر او غالب 
نمی آید تا او را بر خالف خواســته  اش مجبور ســازد یا جلوی اراده  اش را بگیرد. پس او 
عزیز علی االطالق است و هر عزیزی دیگر ذلیل در برابر اوست. در نتیجه عبد واقعی 
برای اوســت. عبادت هر چیزی جز اظهار ذلت نیست و این اظهار ذلت، جز برای عزیز 
معنا ندارد به جز خدا؛ عالمه درباره غفار هم معتقد اســت کــه، کلمه غفار یعنی؛ تنها 
کسی که مستقل در رحمت رساندن به خلق است و خزینه  اش از رحمت تهی نمی شود، 
خداست. در نتیجه؛ یگانه غفار هم که سزاوار در عبادت به طمع آمرزش است؛ با اوست. 

)همان، 17/ 222(
بنابراین عالمه قائل به توحید در الوهیت است و برای اثبات آن از صفات، قهّار و عزیز 

و غّفار و جدایی ناپذیری هستی کمک می گیرد.

3-1-2- توحید در ربوبیت
ربوبیــت از صفات فعل خداوند )عســکری، ۱۳۷۸:  ۱/ ۱۴۹( به معنــای تدبیر و اداره 
امور عالم است.)شــیخ طوســی، بی تا: ۵/ ۳۳۴( توحید در ربوبیت یعنی این که مدبّر 
و کارگردان جهان فقط خداســت و تنها اوست که می تواند به صورت مستقل در تمام 
شئون آفریدگان خود تصرف کند و آنها را تدبیر و اداره کند. )مصباح یزدی، ۱۳۸۹: ۶۲(

عالمه معتقد اســت که، مخلوقات در اصل وجود پیدایش خود و در همه ابعاد وجودی 
نیازمند خالق خود هستند و به او وابسته اند. او توحید ربوبی را به معنای این که خداوند 
در پرورش و تدبیر امور موجودی یگانه اســت، می داند و در اثبات آن به آیات 31-36 

سوره یونس استناد نموده و برهان هایی ذکر می کند.
عالمه در برهان اول، به بت پرســتان اشــاره کرده و می گوید: »بت پرستان، بت ها را 
به خاطر این می پرســتند نه از این باب که، به تدبیر عالم مشــغولند. هدف اصلی این 
پرستش ها، راضی نگه داشتن این خدایان بوده است و مطابق همین اعتقاد بت پرستان، 
باید تدبیر عالم و ربوبیت آن بر عهده خداوند باشد. به همین جهت خداوند به پیامبران 
بْصَارَ وَ  می فرماید: »ُقْل مَن يَرْزُُقُكم مِّنَ السَّــمَاِء وَ اْلَرِْض َأمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ اْلَ
 ُ مَن خُيِرجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ خُيِرجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىّ  وَ مَن يُدَبِّرُ اْلَمْرَ َفسَيَُقولُوَن اهللَّ

َفُقْل َأ َفَل تَتَُّقون«؛ )یونس/ 31( )طباطبایی، 1373: 10/ 47(
 عالمه در ادامه می گوید: »برهان دیگر این اســت که، مؤمنان به لذات مادی توجه و 
اعتنایــی ندارند، بلکه همه لذات و توجه آنان به حیات اخروی اســت و لذات دنیا را به 
دنبال آن تعقیب می کنند. وقتی برای معاد همانند مبدأ براهینی وجود داشته باشد؛ پس 

الزم است که به جز خدا هیچ موجودی پرستش نشود.«
عالمه بر این باور اســت که، به لحاظ عقلی، تنها باید از خدا و نه اربابان دیگر تبعیت 
کرد. او خدا را موجودی تبعیت شــونده دانســته و موجودات دیگر را تبعیت کننده خدا 
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معرفی می کند؛ چون چیزی از خود ندارند. )همان، 10/ 47(
همچنین بیان می  کند که، نزاع میان بت پرســتان و موحدین در یگانگی معبود و تعدد 
آن نیســت. در اینکه واجب الوجود، موجود بالذات است که وجودش از خودش و وجود 
تمامی موجودات از اوســت و یکی اســت هیچ اختالفی نیست و بت پرستان نیز آن را 
قبول دارند. اما بت پرســتان معتقدند که تدبیر عالم با طبقاتی که در اجزای آن هست 
از ناحیه آفریدگار عالم به موجوداتی شریف و مقرب درگاه او و اگذار شده که به همین 
جهت ها باید آنها را بپرســتیم تا برای ما شفیع درگاه خدا شوند. همچنین که آیه شریفه 
ُ َفَأىنَ  يُؤَْفُكون«؛ )زخرف/87( و »وَ  می  فرماید: »وَ لَئِن سَــَألْتَهُم مَّنْ خََلَقهُمْ لَيَُقولُنَّ اهللَّ
لَئِن سََألْتَهُم مَّنْ خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْلَرْضَ لَيَُقولُنَّ خََلَقهُنَّ الْعَِزيزُ الْعَلِيم«؛ )زخرف/9(
همین اعتقاد را از ایشــان حکایت می  کند. درحالی که، خداوند هرگونه اله غیر از اهلل و 

شرک ورزیدن به خدا را نفی می کند. )زخرف/84( 
عالمه معتقد است اگر برای عالم چند اله باشد، آن چنان که، بت  پرستان معتقدند؛ قطعًا این 
چند اله با یکدیگر اختالف ذاتی، و تباین حقیقی خواهند داشت. از طرفی، تباین در حقیقت 
و ذات مســتلزم آن است که در تدبیر هم، با یکدیگر متباین و مختلف باشند و همین که 
پای اختالف در تدبیر به میان بیاید، تدبیر هر یک از آن ها، تدبیر دیگری را فاسد می کند 
و آســمان و زمین رو به تباهی می گذارند. عالمه می نویسد: »چون می بینیم نظام جاری 
در عالم نظامی اســت واحد که، همه اجزای آن یکدیگر را در رسیدن به هدف خود یاری 
می دهند و با رسیدن اجزای دیگر به هدف خود سازگارند، می فهمیم که، برای عالم غیز از 

یک اله نیست و همین هم ادعای ماست.« )طباطبایی، 1373: 14/ 267(
عالمه توحید را دارای مراتبی می داند که، بعضی برتر از بعضی دیگر هستند و آدمی به 
مرتبه کامل آن نایل نمی  شود، مگر آنکه معبود یکتا را چنان که شایسته است -یعنی به 
نحو انحصاری- بپرســتد. به عبارت دیگر کمال توحید، اخالص برای خداوند است که، 

امیرمؤمنان نیز به آن اشاره دارند. )همان، 6/ 93(

3-1-3- توحید عملی
پیش  تر، در بخش اقسام توحید، به تعریف توحید عملی پرداخته شد که، باید در عمل و 

عبادت تنها خدا پرستش شود.
َ اَل حيُبُّ مَن  َ وَ اَل تُشرُْكوْا بِهِ شَيْا... ِإنَّ اهللَّ عالمه معتقد است که، آیه »وَ اعْبُدُوْا اهللَّ

َكاَن خُمتَااًل َفخُورًا« )نساء/36(
دعوت به توحید عملی می  کند. ایشــان در تبیین توحید عملی می  گویند: شخص موحد 
اعمــال نیک خــود را صرفًا به خاطر رضای خدا انجام دهــد و در برابر انجام آن ثواب 
آخرت را بخواهد، نه اینکه هوای نفس را پیروی نموده، آن را شــریک خدای تعالی در 
َ و اَل  پیروی خود بداند. عالمه این اســتدالل خود را برگرفته از عبارت »وَ اعْبُدُوْا اهللَّ
َ اَل حيُبُّ مَن َكاَن خُمتَااًل َفخُورًا« تُشــرُْكوْا بِهِ شَــيْئا« و تعلیل انتهای آیه »... ِإنَّ اهللَّ
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می داند. ایشــان در ادامه، درباره  ی »مختااًل فخورا« می نویسد: »مختال فخور، بخیل 
و کســی اســت که، مال خود را به عنوان ریاکاری در انظار مردم انفاق می کند. این  ها 
کســانی هستند که، به خدای تعالی شرک می ورزند، چون تنها او را نمی پرستند؛ هوای 

نفسشان را نیز پرستش می کنند.« )همان، 4/ 354(
عالمه پــس از ذکر برخی آیات مرتبط با توحید عملی، می نویســد: »پس با همه این 
آیات، روشن می شود که توحید عملی، عبارت است از این که؛ انسان عملی را که انجام 
می دهد صرفًا برای به دســت آوردن ثواب خدای انجام دهــد و در حین عمل، به یاد 
روزحساب باشــد. شرک در عمل این است که، انسان روز جزا را فراموش کند و چنین 
انسان مشرکی، هوای نفس خود را رو به  روی خود قرار داده است و مانند پرستش خدا، 
آن را می پرستد و شریک خدا قرار می دهد.« )همان، 4/ 354( بنابراین، عالمه براساس 
آیات، معتقد به توحید عملی بوده و هرگونه شــرک، چه بت  پرســتی و چه هواپرستی را 

مردود می داند.

3-1-4- توحید در اسماء و صفات
عالمه درباره توحید در اســماء و صفات بحث هایی دارد. از نظر ایشان صفات خدا از دو 

طریق به دست می آید:
الــف( تنزیه خداوند از نقایص: از این راه تمام صفات ســلبی و همین طور، تعدادی از 

صفات ثبوتی همانند: غنا، قدرت، علم و... اثبات می شود.
ب( از راه مشــاهده جهان: بــه این صورت که با دیدن کمــاالت موجود در جهان در 
می یابیــم، این کماالت به صورت کامل تر، در خداونــد وجود دارد و در نتیجه صفات 
ثبوتی و وجــودی را درباره خدا اثبات می کنیم. از طــرف دیگر، ویژگی مصداق را که 
به نقص و حاجت می انجامد، از ســاحت مقدس او سلب می نماییم. )طباطبایی، 1373: 

)350/8
عالمه می گوید: »مقصود از مذهب نفی، نفی معنای صفات از ذات خداست. همچنان  که 
معتزله به آن اعتقاد دارند و مذهب تشــبیه، خدا را به چیز دیگری تشبیه می کند. یعنی؛ 
برای خــدا صفت های محدود را اثبات می کند. مقصود از مذهب اثبات بدون تشــبیه، 
آن اســت که؛ صفاتی را با اصل معانی آن برای خــدا اثبات می کند، در حالی که او را 
از ویژگی هــای صفات مخلوقات و ممکنات مبرا می داند.« )همان، 7/ 41( او معتقد به 
مذهب ســوم که همان اعتقاد شــیعه در زمینه صفات خداست، می باشد. عالمه تاکید 
می کند که، از ضروریات کتاب و ســنت این است که، خداوند با صفات اجسام توصیف 
نمی گردد و صفت ممکنات از ســاحت او دور است. همچون صفاتی که، الزمه حدوث 
و مالزم فقر و نیازند. فقر ونیازی که مالک سلب برخی معانی از خدای تعالی می باشد، 
بدین معنی که هر گاه معنای منســوب به خدا الزمه  اش نقص و احتیاج نباشد، نسبت 

دادن آن به خداوند، صحیح بلکه واجب است. )همان، 2/ 103(
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عالمه شیوه اهل بیت را نیز شیوه اثبات و نفی با هم می داند؛ به عبارت دیگر عالمه معتقد 
است که اهل بیت)ع( تنها به نفی شبیه )مفوضه( و نیز به اثبات ظواهر اهل الحدیث که 
تشــبیه و تجســم را برای خداوند در نظر می  گیرند، اکتفا نکرده، بلکه در آیات مربوط به 
صفات خداوند، تدبیر و دقت نظر داشته  اند و از خود قرآن استمداد جسته و آیات مشابه را 
به آیات محکم ارجاع می دادند. چنان که آیه متشــابه »ِإىلَ  رَهبِّا نَاظِرَة«؛ )قیامه/23( را
به آیه محکم »...لَيْسَ َكمِْثلِهِ شَيْ ٌء...«؛ )شوری/ 11( ارجاع داده  اند. )همان، 14/ 130(

عالمه آیه  ی »...بَْل يَداهُ مَبْسُوَطتان...«؛ )مائده/64( را کنایه از قدرت داشتن می داند.
ایشان »ید« را به معنای دست می داند، اما در اینگونه آیات معنای استعاری آن از قبیل 
قدرت نیرو، نعمت را صحیح می داند. او معتقد است که، باید معنای نهایی و جدی کالم 
خداوند را در این آیات پس از در نظر گرفتن تمام قرائن - از جمله آیات تنزیه و مسائل 
عقلی- به دســت آورد. )همان، ج19، ص101( او می گوید: »هر گاه در آیات، این گونه 
صفات به خدای تعالی نسبت داده شده، آن را به انواع متعددی از مجاز حمل کرده است 
تا تشبیه و تجسیم از خداوند عزوجل نفی شود و معانی اصل این صفات به گونه ای که 
تشبیه نمی پذیرد برای خدا اثبات گردد.« )همان، 4/ 156و 19و 178؛ همان، 18/ 111(

عالمه طباطبایی، هر گونه شــباهت و جســمانیت را از خداوند نفی می کند و به آیاتی 
مانند: »...لَيْسَ َكمِْثلِهِ شىَ ٌء...«؛ )شوری/11( استناد می کند.

عالمه درمورد صفات خدا می گوید: صفات کمالیه که برای خدا اثبات می کنیم مانند حیات، 
قدرت و علم و امثال آن با نفی جنبه های نیاز و نقص که مالزم این صفات می باشد، همانا 
با اذعان به این معنا است که، جمیع کماالت موجود درجهان هستی از آن خداوند است. 
این اذعان از احساس نیاز و ارتباط نفوس و نیروها وافعال ما با وجود خارجی که برای بقاء 
فعالیت می کنند، نتیجه می شــود. به عبارت دیگر؛ حقیقتی زندگی ما را اداره می کند که 
نیازها و نقایص ما را برآورده می ســازد. این حقیقت، همان ذات خدای سبحان است که، 
ُ هُوَ الْغَىنِ  الْحَمِيد«؛ )فاطر/15( در نتیجه اذعان همه اشــیاء به او منتهی می شود. »وَ اهللَّ

به این ذات، از لوازم فطرت انسانی است و نخستین چیزی که در بحث از معارف الهی با 
آن مواجه می شویم این است که، معتقد باشیم، همه چیز به او منتهی می شود و مالک هر 
چیز است. زیرا اگر مالک آنها نبود، نمی توانست آن را به دیگری اعطا کند. بنابراین ملک 
تمامًا از آن خداســت. عالمه در این راستا، به آیات 107،251، 258/ بقره و 26،189/ آل 

عمران و 31/ یونس استناد می کند. )همان، 8/ 343(
عالمــه دیدگاه معتزله که، معتقد بودند به منظور تنزیه خداوند از صفات مخلوقات، باید 
جمیــع صفات را از او نفی کرد؛ مردود می داند و تشــبیه و تعطیل را صحیح نمی  داند. 

)همان، 8/ 349(
پس از مشــخص شدن اقســام توحید از منظر عالمه طباطبایی، در ادامه رؤیت خدا از 

منظر ایشان بررسی می شود.
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3-2- رؤیت خدا از نظر عالمه طباطبایی
عالمه باتوجه به دیدگاه های شــیعی، رؤیت خدا با چشم سر را صحیح نمی داند. ایشان 
ذیل تفســیر آیه  ی 143 سوره اعراف، در مورد رؤیت خداوند معتقد است که، این دسته 
از آیات و آیاتی مانند 23/ قیامه و 11/ نجم و 5/عنکبوت و 54/ سجده و 110/ کهف 

و نیز آیات بسیار دیگری، رؤیت خدا و لقای او را اثبات می کند. 
عالمه، مراد از رؤیت در این آیات را علم و مبالغه در روشــنی و قطعیت می داند و برای 
آن مثال هایی ذکر می کند. ایشــان در ادامه می نویســد: هر جا که خدای تعالی گفتگو 
از دیده شــدنش کرده اســت، همان  جا خصوصیاتی ذکر کرده کــه از آن خصوصیات 
می فهمیم منظور از دیده شــدن خدای تعالی همین قسم از علمی است که، خود ما هم 
آن را رؤیت و دیدن می نامیم. مثاًل در آیات 53- 54 ســوره فصلت که، یکی از آیات 
اثبات کننده رؤیت است، قبل از اثبات رؤیت، نخست اثبات کرده که، خدا نزد هر چیزی 
حاضر و مشهود است. این حضور، به چیزی و یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص 
اختصاص نداشــته، بلکه نزد هر چیزی شــاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است. به 
طوری که، اگر به فرض محال کسی بتواند او را ببیند، می تواند او را در وجدان خودش 
و در نفس خود و در ظاهر و هر چیز و در باطن آن ببیند. این است معنای دیدن خدا و 
لقای او نه دیدن به چشم و مالقات به جسم که جز با رو به رو شدن حسی و جسمانی 

و معین بودن مکان و زمان در طرف صورت نمی گیرد. )همان، 8/ 238-237(
عالمه معتقد است که، جان ها خدا را می بینند و نه چشم ها. ایشان در همین راستا، به آیه
»ما َكَذبَ الُْفؤادُ ما رَأى«؛ )نجم/11( اشاره کرده و می گوید: خداوند رؤیت را به »ُفؤادُ«
نسبت می دهد که بدون تردید مراد از آن نفس انسانیت و آن حقیقتی است که، انسان را 
از ســایر حیوانات ممتاز می سازد. نظیر آیه  ی: »كَلّ ِإهنَّمْ عَن رَّهبِّمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون«؛ 
)مطففین/15( که داللت دارد بر این که، آن مانعی که میان مردم و خدا حائل شده، همان 
تیرگی گناهانی است که مرتکب شده  اند و این تیرگی ها، دیده دل ایشان را پوشانده است. 

پس اگر گناهان نباشد جانها خدا را می بیند نه چشمها. )طباطبایی، 1373: 19/ 29(
عالمه معتقدند، خدای تعالی در کالم مجید خود، یک قسم دیگر از رؤیت را هم اثبات 
کرده اســت که، در آن رؤیت مانند رؤیت مورد بحث حاجتی به عضو بینایی نیست. آن 
رؤیتی اســت که در آیه 5-7 سوره تکاثر و آیه 75 سوره انعام ذکر شده است. این نوع 
رؤیت، یک نوع درک و شــعوری است که، با آن حقیقت و ذات هر چیز درک می شود. 
عالمه در مورد افرادی که قادر به این رؤیت هســتند می نویســد: این علم که از آن به 
رؤیت و لقاء تعبیر شــده است، برای صالحین از بندگان و در روز قیامت اتفاق می افتد، 

همچنانکه فرمود: »ِإىلَ  رَهبِّا نَاظِرَة«؛ )23/ قیامه(؛ )همان، 20/ 111(
پس از مشــخص شــدن توحید از منظر عالمه طباطبایی، در ادامه به بررسی توحید از 

منظر شنقیطی پرداخته می شود.
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4- توحید در تفسیر اضواءالبیان
شنقیطی به دلیل اینکه مسلمان است، قطعا به توحید معتقد می باشد. اما توحید از منظر 
او با توحید از منظر عالمه، دارای تفاوت  هایی اســت. در ادامه به بررسی توحید از منظر 

شنقیطی پرداخته می شود. 
شنقیطی آیات 3 تا 5 سوره جاثیه را دارای شش برهان از برهان های توحید می داند که 
داللت بر عظمت و جالل و کمال قدرت الهی دارد و اینکه خداوند شایســته عبادت به 

یگانگی است. این براهین عبارتند از:
1- خلق آســمانها و زمین 2- خلق انســان 3- خلق موجودات و خلق شب و روز 5- 
فرو فرســتادن باران و زنده شــدن زمین با آن 6- گردش بادها. )شنقیطی، 1421: 7/ 
217-284( او بر اساس آیات قرآن و نعمت  هایی که خداوند به بندگان داده، خداوند را
مســتحق پرستش می داند. شنقیطی، از اینکه انسان  ها، خدایی غیر اهلل را بپرستند، نهی 
می کند و تعدد اهلل را محال می داند. )همان، 3/ 209( او خدا را به سبب نعمت  هایش و 
مخلوقات مختلف و نشانه هایش، شایسته عبادت می داند. او خدا را یکتا و بدون نظیر و 

شبیه می داند. )همان، 3/ 172(
او بر اســاس آیات قرآن، شرک را امری ناپسند و دور از حق و در غایت ستم و تعرض 
می داند و معتقد به خدایی اســت که، خالیق را از نیســتی به وجود آورده است. چنین 
خدایی شایســته عبادت است. او بر این باور اســت که، کسی که بر خلق دیگری قادر 
نیســت، مخلوق است و محتاج به خالقی است که او را خلق کند و روزی دهد و شؤون 

او را تدبیر کند. )همان، 4/ 24( 
همچنین او می گوید: حاصل تفصیل قرآن این اســت که خدا را به یگانگی بپرستیم و 
با او چیزی را شــریک قرار ندهیم و آیات داللت دارد که، ارســال رسول و انزال کتاب 
بدین خاطر است که، خدا به یگانگی پرستیده شود.  مانند: آیات 3/ نحل ؛25/ انبیاء و 

5/ زخرف. )همان، 3/ 6(
پس از مشخص شدن دیدگاه های کلی شنقیطی پیرامون توحید، در ادامه اقسام توحید 

از منظر شنقیطی بررسی می شود.

4-1- اقسام توحید از نظر شنقیطی
شنقیطی توحید را دارای اقسامی می داند که در ادامه به آن اشاره می شود.

4-1-1- توحید در ربوبیت
تعریف توحید در ربوبیت گذشــت و مراد از آن تدبیر و اداره امور توســط خداوند است.  
شنقیطی این توحید را فطری و مبتنی بر آیات می داند و معتقد است؛ این توحید باید با 

اخالص کامل و بدون شرک باشد. )همان، 3/ 305(
شــنقیطی درباره  ی توحید در ربوبیت می گوید: »چه بســا در قــرآن، خداوند برکفار با 
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اعترافشــان به ربوبیت استدالل کرده و با استفهام تقریری مخاطبشان قرار داده است، 
چون به ربوبیت اقرار کرده  اند با آنها احتجاج کرده که، او مســتحق است که، به تنهایی 
ُ يهَدِى لِْلحَقّ ...« عبادت شــود. »ُقْل هَْل مِن شُــرَكَائكمُ مَّن يهَدِى ِإىَل الْحَقّ  ُقِل اهللَّ

)یونــس/ 35( همچنین آیــات 85/ مومنون و 16/ رعد به همین مطلب اشــاره دارد. 
)همان، 305/3(

بنابراین شنقیطی به توحید در ربوبیت قائل است و برای اثبات آن، به آیات قرآن استناد 
می کند و از مفهوم مخالف آیات مربوط به مشرکان ، توحید ربوبی را اثبات می کند.

4-1-2- توحید در عبادت
توحید در عبادت، به معنای یکتا پرســتی و شــرک نورزیدن به خدا در عبادت اســت. 
شنقیطی معتقد است که این نوع توحید تحقق معنی»ال اله اال اهلل« است که، ترکیبی

از نفی و اثبات اســت. یعنی نفی همه انواع معبودات غیر خدا در جمیع انواع عبادات و 
اثبــات این که تنها خدا در جمیع عبادات و با اخالص خوانده شــود و آیاتی چون 19/ 
محمد، 36/ نحل، 25/ انبیاء و.... به آن اشــاره دارد. او بر این باور اســت که توحید در 
عبادت شــامل عقاید، اوامر و نواهی و آنچه از ثواب و عقاب به آن می رســد، می شود. 

)شنقیطی، 1421: 3/ 304( 

4-1-3- توحید در اسما و صفات
شــنقیطی درباره توحید در اسماء و صفات نیز نظراتی بیان کرده است. او در تفسیر آیه

»...ُثمَّ اسْتَوَى  عَلىَ الْعَرِْش يُغْشِى الَّيَْل النهَّارَ يَْطُلبُهُ...«؛ )اعراف/ 54( به آیه »...يَدُ 
ِ َفوْقَ َأيْدِيِهمْ...«؛ )فتح /10( اشــاره کرده  و می نویسد: خدای متعال بیان کرده که اهللَّ

حق، در آیات صفات، مرکب از دو امر می باشد:
1- پاک بودن و دور بودن خدای متعال، از مشابهت با حوادث در صفات شان- سبحانه

و تعالی عن ذالک علوا کبیرا.
لزوم ایمان داشــتن )بنده( بــه هر صفتی- که خدا را آن خــودش را توصیف کرده یا 
رسولش به وســیله آن صفت، خدای متعال را وصف کرده است.کسی که معتقد است، 
صفت خدای متعال، همانند خلق اســت؛ وی مشبّه کافرگمراه بوده و کسی- که برای 
خدای متعال، صفتی را که خدا برای خود یا رسولش برای خدا اثبات کرده اثبات کند- 
در حالی که خدای متعال را از مشــابهت به خلق پاک کند، وی مومنی اســت که، بین 
صفات کمال و جالل را جمع کرده است. آیه  ای که این مطالب را اثبات می کند: »لَيْسَ 
َكمِْثلِهِ شىَ ٌء« »وَ هُوَ السَّــمِيعُ الْبَصِري« )شوری/ 11( می باشد. خداوند در این آیه، با
عبارت »لَيْسَ َكمِْثلِهِ شىَ ٌء« از وجود خویش، مماثلت با حوادث را نفی کرده و با عبارت

»هو السمیع البصیر« برای خودش صفات کمال و جالل را اثبات می کند.
از نظر شــنقیطی، خدا گوش و چشم حقیقی الیق به کمال و جمالش دارد و مخلوق نیز 
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گوش و چشم مناسب حالش دارد و تفاوت بین گوش و چشم خالق و مخلوق همان تفاوت 
بین ذات خالق و مخلوق است و در مورد صفات نیز به همین شکل است. مانند آیه »...َأنَّ 
َ عَلى  ُكلِّ شَــيْ ٍء َقديرٌ « )بقره/106( که خدا خودش را وصف کرده و برای خالق نیز اهللَّ

فرموده: »... َأن تَْقدِرُواْ عََليهْمْ...« )مائده/ 34( )شنقیطی، 1421: 230/2(
شنقیطی به نبود مجاز در قرآن قائل است و در این باره رساله ای با عنوان»منع جواز فی 
المنزل للتعبد و االعجاز« نگاشــته اســت. وی قصد خود را از نگارش این رساله، بر حذر 
داشتن مسلمانان از نفی صفات کمال و جالل خداوند با ادعای اینکه آنها مَجازند و مَجاز 
را می توان نفی کرد، اعالم می کند. به نظر او، قرآن همه  اش حقیقت است و مَجازی در آن 
نیست. وی بر آن است که، قائل شدن به مجاز در قرآن وسیله  ای بوده برای نفی بسیاری 
از صفــات کمال و جمال خداوند. به نظر او هر چه را قائالن به مجاز، مجاز نامیده  اند، در 
واقع اسلوبی از اسلوب های زبان عربی است. دلیل شنقیطی بر نفی مجاز در قرآن آن است 
که، به نظر او بنابر قول به مجاز الزم می آید در قرآن چیزی باشد که بتوان آن را نفی کرد، 

در حالی که نفی هیچ چیز از قرآن جایز نیست. )همان، 10/ 6(

4-2- رؤیت خدا از نظر شنقیطی
شــنقیطی قائل به عدم رؤیت خدا در دنیا و ممکن بودن رؤیت خدا در آخرت اســت. او 
نفی رؤیت در آیه 143 ســوره  ی اعراف را؛ ».. قاَل لَنْ تَراني...«، نفی رؤیت خدا در دنیا 
دانســته و معتقد اســت در آخرت، مومنین خدا را با توجه به آیه 22- 23 سوره قیامت 
می بینند. اما کفار نمی توانند خدا را ببینند چون خدا درباره آنان فرموده: »كَلّ ِإهنَّمْ عَن 
رَّهبِّــمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون« )15/ مطففین( شــنقیطی از مفهوم مخالف این آیه، این را

برداشت می کند که، مومنین می توانند خدا را ببینند.
او برای رؤیت، به روایتی از پیامبر)ص( با این مضمون استناد می کند: »املومنني يرون 
رهبــم يوم القيامة بابصارهم...« همچنین او می گوید: در حدیث آمده »انکم لن تروا

ربکم حتی تموتوا« )شنقیطی، 1421: 3/ 291؛ همان، 2/ 248(
به نظر می رسد، شنقیطی به برهان عقلی محال بودن تجسم، مکان داشتن و انتقال باری 
تعالی و آیه »لَيْسَ َكمِْثلِهِ شَــيْ ء« و مانند آن توجه کافی و الزم نداشــته است. چراکه
چشم و گوش داشتن، بر روی تخت قرار گرفتن و از مکانی به مکان دیگر منتقل شدن، 
به معنای حقیقی- نه اســتعاری و کنایی- مســتلزم تجسم و نیازمندی است که ساحت 
خدای متعال از آن منزه است. جمع بین اثبات این صفات به نحو حقیقت برای خدا و نفی 
مشــابهت او با مخلوقات محال است. گفتن اینکه خدا دست، چشم و گوش حقیقی دارد؛ 

اما نه مانند مخلوق، در حقیقت اثبات تجسم و نیازمند بودن خدای متعال است.
همچنیــن با توجه به اینکه قرآن به زبان عربی اســت و در زبــان عربی کاربردهای 
مجازی، کنایی و اســتعاری فراوان است، انکار مجاز و استعاره معنایی ندارد و در برخی 

از این آیات در مورد خدا معنای استعاری و کنایی مراد است. 
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5- بررسی تطبیقی نظرات عالمه و شنقیطی
در حوزه توحید در الوهیت، هر دو مفســر اشــتراک دارند و هر دو بر اساس آیات قرآن، 
قائل به توحید در الوهیت هستند. عالمه برای اثبات الوهیت خدا به صفات قهار وعزیز و 
غّفار و تفکیک ناپذیری هستی اشاره می کند. شنقیطی نیز، خدا را به سبب نعمت  هایش 

و بر اساس آیات مختلف، دارای توحید در الوهیت می داند.
در مســئله توحید در ربوبیت، عالمه همه موجودات را در تمامی مســائل خود نیازمند 
خالق و مدبر می داند. او برای ربوبیت به بحث مشــرکان اســتناد می کند که بر اساس 
آیــات، آن ها منکر اهلل نبودند؛ بلکه در کنار اهلل، شــافعانی و مدبرانی را قائل بودند که 
امور به آن ها واگذار شــده اســت. عالمه از مفهوم این آیات اینگونه برداشت می کند 
کهف مشرکان نیز قائل به ربوبیت بودند، اما انحرافاتی نیز داشتند. شنقیطی نیز قائل به 
ربوبیت خداوند بوده و مانند عالمه از مفهوم مخالف آیات مربوط به مشــرکان، ربوبیت 

خداوند را اثبات می کند.
در مسئله توحید عملی یا توحید در عبادت، عالمه با استناد به برخی آیات مربوط به این 
حوزه، توحید عملی را اثبات می کند و معتقد است؛ فرد باید با اخالص به عبادت خداوند 
بپردازد. همچنین، شــنقیطی معتقد به توحید در عبادت است و برای این کار، به عبارت

»ال اله اال اهلل« استناد می کند.
تا اینجا، تقریبًا دیدگاه های یکسانی بین عالمه و شنقیطی وجود داشت و اختالفی دیده 
نمی شد. اما در دیگر مباحث اختالفاتی دیده می شود که، ریشه در دیدگاه های کالمی هر 

دو مفسر دارد که، در ادامه به آن پرداخته می شود.
در بحث توحید در اسماء و صفات، عالمه طباطبایی معتقد است که صفات خدا از دو راه 
حاصل می  شود: 1- تنزیه خداوند از نقایص 2- از راه مشاهده  ی جهان به دست می آید. 
او مذهب تعطیل و تشــبیه را مردود می داند و با استفاده از آیاتی مانند: »...لَيْسَ َكمِْثلِهِ 

شىَ ٌء...« جسمانیت و تشبیه خدا را صحیح نمی داند.
 در مقابل شنقیطی قائل به جسمانیت خدا بوده است و تالش می کند، بر اساس آیات، 
جســمانیت خدا را اثبات کند. هرچند که او تالش می کند، براســاس آیه »لیس کمثله 
شــیء« شــباهت به مخلوق را نفی کند، اما قائل به جســمانیت است و صفات خدا را 
بر جســمانیت حمل می کند. او اســتعاره و مجاز را قبول ندارد. بر همین اساس، حکم 
به جســمانیت خدا می کند و صفات خدا را مادی می داند. البته در کنار این، توجیهاتی 
می آورد تا نظرش را صحیح جلوه دهد؛ از جمله اینکه، خدا جسم دارد اما جسم او شبیه 

هیچ موجودی نیست.
در بحث رؤیت خدا، عالمه طباطبایی رؤیت خدا را به معنای دیدن با چشم سر نمی داند 
و معنــای دیدن در این گونه آیات را معنای علم زیاد و امثال آن می داند. عالمه معتقد 
است، در آیاتی که بحث دیدن آمده، در سیاق آن آیات، مباحثی یافت می شود که نشان 
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دهنده این اســت که رؤیت با چشم سر نیست، بلکه رؤیت قلبی مدنظر است. او رؤیت 
خداوند را به لحاظ عقلی محال می داند و معتقد اســت، هرچیزی که دیده شود محدود 

و مادی و جسم است و خداوند متعال از این گونه تعابیر مبراست.
در مقابل شنقیطی رؤیت خدا را در آخرت، برای صالحان ممکن می داند. او برای اثبات 
این دیدگاه خود به ظاهر آیات استناد می کند و مجاز و استعاره در این آیات را نمی پذیرد.

او بر اساس آیه ».. قاَل لَنْ تَراني...«، رؤیت خدا در دنیا منتفی می داند. اما معتقد است 
کــه، مومنین در آخرت خدا را می بینند. او با اســتفاده از مفهوم مخالف آیه »كَلّ ِإهنَّمْ 
عَــن رَّهبِّمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون« )15/ مطففین( معتقد اســت که، خدا در قیامت از کفار
در حجاب است اما مومنان می توانند خدا را ببینند. او برای رؤیت خدا به احادیثی چون 
»المومنین یرون ربهم یوم القیامــة بابصارهم...« و »انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا«

استناد می کند.
این دیدگاه شنقیطی به لحاظ عقلی و با مبانی قرآنی سازگاری ندارد و در رد آن مطالب 

زیادی نگاشته شده است.

نتیجه  گیری
پس از بررســی ها، مشخص شد که، هر دو مفسر در حوزه توحید در الوهیت، توحید در 
ربوبیت و توحید در عبادت مباحثی را مطرح کردند و دارای اشتراکات فراوانی هستند. اما 
در حوزه توحید در اسماء و صفات، شنقیطی قائل به جسمانیت خداوند است. درحالیکه، 
عالمه جسمانیت خداوند را محال می داند و این اختالف یکی از مهمترین اختالفات این 
دو مفســر است که ریشه در دیدگاه های کالمی هر کدام از مفسران دارد. عالمه صفات 
خدا که دال بر جســمانیت است را دارای معانی استعاری و مجازی می داند و به لحاظ 
عقلی جسمانیت برای خدا را محال می داند. شنقیطی قائل به مجاز نیست و آیات را به 
معنای ظاهری آن حمل می کند. همچنین شــنقیطی قائل به رؤیت خدا در آخرت است 
اما، عالمه رؤیت را در دنیا و آخرت بر اســاس قرآن و عقل محال می داند. این دیدگاه 
شــنقیطی، ریشه در دیدگاه کالمی او که، اشعری است دارد. او برای رؤیت خدا به آیات 
و روایات اســتناد می کند که، برداشت  های او صحیح نمی باشد. در مقابل عالمه، معنای 
رؤیت و امثال آن را، معنای استعاری و کنایی می داند و قائل به رؤیت خدا با چشم سر 

نیست و این دیدگاه عالمه نیز ریشه در دیدگاه های کالمی -شیعی او دارد.
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