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 تقدیر و تشکر

اگر بر ای پژوهش حاضر، ارزش علمی تصور گردد به یقین نتیجه تالش علمی چند جانبه است که در 

فرایند تبادل نظر میان استاد محترم راهنما، حضرت حجت االسالم و المسلمین فالحی قمی و نویسنده 

استاد محترم راهنما، نویسنده کمال تقدیر و تشکر خود است. به پاس راهنمایی خالصانه محقق شده 

و مخصوصا از مدیریت محترم گروه  المصطفی معةچنین از مسئولین محترم جارا از ایشان و هم

دارد.علمی قرآن و حدیث این مرکز، حضرت حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حاج علی اعالم می
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 تقدیم و اهداء

ا هتمام منادیان توحید که در طول تاریخ بشریت، رسالت هدایت انسانشود به رساله حاضر تقدیم می

بیت پاک و اهل ای قرآن کریم، حضرت محمد بن عبداهللاند. مخصوصا به آورندهرا به عهده داشته

طور به تمام کسانی که اند. همینکه برترین مجریان فرهنگ قرآن کریم در جامعه بوده آن حضرت

هایی که در رشد علمی اند و نیز به آناز فرهنگ ناب قرآن کریم با جان، زبان و قلم خود دفاع کرده

      اند و به پدر و مادرم!من مؤثر بوده
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 چکیده

ه با فطرت کتاپرستی ضمن اینتاپرستی است. یکها یکهدف اصلی آفرینش انسان ر مبنای آیات قرآن کریم،ب

 نیز بوده است. به رغم دعوت فطرت و خواسته پیام ترین دلیل بعثت انبیاء الهیبشر ارتباط ویژه دارد، مهم

اف انحرم. آلود در جوامع بشری هستیپرستی و شرکهای چندگانهآوران الهی، متأسفانه شاهد وجود گرایش

پیامدهای گرایش »ضرورت تحقیق حاضر تحت عنوان:  از دعوت انبیاءاو از فطرت و تمرد بشر روز افزون 

ر نویسنده از روش استنطاقی آیات قرآن کریم و همین خاطایجاب نمود. به را « به شرک از منظر قرآن کریم

یش به ارگ پیامدهای ناخوشایندخصوص در استمداد از متون تفسیری موجود، به تبیین دیدگاه قرآن کریم 

و ت حقیق ینیتع، ضمن گرهدایتقرآن کریم به عنوان کتاب اقدام نمود. در نتیجه به دست آمد که:  ،شرک

های گوناگون: بینشی، اخالقی و فقهی به قرار ذیل معرفی پیامدهای گرایش به شرک را در حوزه ،شرکماهیت 

ردیف خداوند سبحان برای عناصر و موجودات دیگر، سهمی از ای است که در شرک پدیده نموده است.

لت بشری رسااز نگاه بینش و عقیده، شود. به همین خاطر فرد مشرک ربوبیت، خالقیت، رازقیت و... را قایل می

 به لحاظکه  فرد مشرکبا توجه به نقش مؤثر تفکر بر رفتار و اخالق انسان،  شود.را نپذیرفته و معاد را منکر می

متعصب، لجوج، ناسپاس، خودپرست، دنیاگراء، فرد عقیده منکر نبوت و معاد است، در زندگی رفتاری خود 

د وخاسب متنپیامد جایی که رفتار هر فردی، آز آن گراء و ناآرام است.مستکبر، متفاخر به اموال و اوالد، تفرقه

تکلیفی و وضعی مانند: طرد مشرک از اماکن دارد، برای رفتار و عقیده فرد مشرک پیامدهای فقهی اعم از را 

مقدس، الغای مالکیت از او، ممنوعیت ازدواج با غیر موحد، ممنوعیت برقراری ارتباط دوستانه با فرد مشرک 

 و وجوب مقاتله با سران شرک، وجود دارد.

 واژگان کلیدی

کریم.پیامد، قرآن گرایش، گرایش به شرک، شرک، مشرک، 
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 باشد.  ی نویسنده می** مسئولیت مطالب مندرج در این رساله، به عهده

ه با ذکر منبع، بال اشکال است و نشر آن نامپایان** هر گونه استفاده از این 

-العالمیه می المصطفی معةدر داخل کشور، منوط به اخذ مجوز از جا

باشد.  
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 فصل اول: 

کلیات و مفاهیم
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 نوشتار اول: کلیاتالف: 

 بیان مسئله

-کتاها، یدهد که هدف اولیه از خلقت انسانخواستگاه نظام آفرینش، به خوبی نشان میباز نگاهی به 

که با روح و فطرت سالم انسانی ارتباط مستقیم دارد، همواره بوده است. این هدف عالوه بر اینپرستی 

 آوران الهی برای هدایت فرزندان بشر نیز قرار داشته است. های پیامدر صدر جدول درخواست

ه شعار ک «اللَّه إِالَّ ال إِلهَ»که شعار های آسمانی نیز بوده است. چناناین حقیقت مورد تأکید تمام کتاب

حال شاهد وجود شرک در توحید است با هر نوع شرک از خفی و جلی، مبارزه نموده است. درعین

آوردن به سمت شرک و فرار از نهاد یکتاپرستی، روی اس،ر این اسببین اقوام گذشته و حال هستیم. 

تواند در صورت تحقق پیامدهای ناگواری برای ساز دارد که میسری علل و عوامل زمینهریشه در یک

 افراد مشرک درپی داشته باشد و او را از سعادت ابدی محروم سازد. 

جایی که قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت بشر و قانون اساسی زندگی فردی و اجتماعی مطرح از آن

یابد. لذا پژوهش حاضر در این عف میاست، بازپژوهی این مسئله از منظر قرآن کریم اهمیت مضا

صدد است که با مطالعه عمیق، بررسی این موضوع را از نگاه قرآن کریم به منظور پاسخ به این پرسش 

القی ای بینشی، اخاین پیامدها را در سه حوزهکه پیامدهای گرایش به شرک از نگاه قرآن کریم چیست؟ 

پی بگیرد.رفتاری و فقهی  -
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  پیشینه تحقیق

، یک حقیقت اجتماعی است و سابقه تاریخی و پیشینه طوالنی دارد. بعثت انبیاء پدیده گرایش به شرک

ه گرایش به شرک و تقویت تمایل بتضعیف تفکر کنترل و در طول تاریخ بشریت، به هدف  الهی

ست و اپرستی انجام شده است. بررسی اصل پیشینه گرایش به شرک، از رسالت این نوشته بیرون یکتا

 نویسنده هیچ التزامی نسبت به این موضوع، نخواهد داشت.

 ،های مربوط به مسئله، باید گفت که بر اساس استقراء و مطالعات نویسندهدر خصوص پیشینه پژوهش

 کالمی یو نتایج فقهی آن، در حوزه های شرک، زمینهشرکاقسام  ،در مورد شرکهای متعددی پژوهش

فانه متأس شده است. اماجام نانامه و غیر مستقل در قالب کتاب، مقاله و پایانمستقل اعم از  ،و فقهی

 این موضوع با این پوشیده مانده است.، گرانپیامدهای گرایش به شرک، از دید همه محققان و پژوهش

ی های معتبر علمی اطالعاتپایگاهدر هیچ یک از ، (پیامدهای گرایش به شرک از منظر قرآن کریم) عنوان

-ایانپبه ثبت نرسیده است.  نترنتییاهای سایتو های اطالعاتی بانگ ،های تخصصیخانهکتاباعم: از 

موضوع شرک، اختصاص دارد و به کرد به اولین پژوهش مستقلی است که با این رویی حاضر، نامه

  در دست اقدام است. ،توفیق الهی

. التوحید و 1 عبارتند از:اند کریم، بررسی کردهکه شرک را از منظر قرآن  یمستقلهای ترین کتابمهم

از ، 1فی التوحید و الشرک . بحوث قرآنیه1، نوشته آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی. 1الشرک فی القرآن

که ترجمه فارسی کتاب التوحید و الشرک فی القرآن ، 3. مرزهای شرک و توحید در قرآن3قلم. همین 

تفسیر . 4. شود آن را پژوهش مستقل در این حوزه به شمار آوردیاست و در واقع، نم نویسندههمین 
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 ق، چاپ اول.ه ،2629جعفر سبحانی؛ بحوث قرآنیه فی التوحید و الشرک. قم؛ مؤسسه امام صادق . 2

 ش، چاپ اول.ه2508جعفر سبحانی؛ مرزهای توحید و شرک در قرآن. تهران؛ مشعر،  . 3
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شرک و . 5 حضرت آیت اهلل جوادی آملی. ،مفسر بزرگ ینوشته 1موضوعی قرآن )توحید در قرآن(.

اثر آیت اهلل سید  3. معیار الشرک فی القرآن.1 نوشته سید عباس کریمی حسینی. 1پرستی در قرآن.بت

را به صورت تطبیقی، کار نموده است و در توحید و شرک ی که موضوع پژوهش. 7 الدین زنجانی. عز

های ناروای خواهد از اصول عقاید و کیان مذهب تشیع، در برابر تهمتو میدفاعی دارد  یواقع جنبه

  .است احمد عابدیی نوشته 4توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیتحمایت نماید، کتاب  ها،وهابی

ه ب ،هاتمام این پژوهش اماد نتعلق دار ،به موضوع شرک از نگاه قرآن کریم ،اب اولکت ششهرچند 

-آیین های شرک،اقسام آن، زمینه ،شرکتعریف : چون فقط مباحثی ،ارزش علمیبرخورداری از رغم 

را  دست از این یعاتضوپرستی و موپیامبران در دعوت به توحید و نفی بت پرستی، رسالتبتهای 

 یها، بررسی نگردیده است. نوشتهتحلیل نموده است. پیامدهای گرایش به شرک در هیچ کدام از این

  گردد.نامه، مربوط نمیدکتر احمد عابدی اصال به موضوع مورد پژوهش این پایان

 ضرورت تحقیق

الزم  قرآن کریم،با توجه به امور زیر، پژوهش و تحقیق در موضوع پیامدهای گرایش به شرک از منظر 

 محدود ،از فطرت توحیدی هانآدوری و  ها به شرکنانساگرایش که: باشد. نخست اینو ضروری می

نبوده است. گرایش به شرک  آور الهی، حضرت محمدبه عصر نزول قرآن کریم و بعثت آخرین پیام

راز و فاآلن نیز با است ، وجود داشته یک معضل بزرگ اجتماعیدر تاریخ بشر به عنوان گونه که همان

 در جَرَیان است. نشیبی 

                                                           

 ش، چاپ چهارم.ه2503قم؛ اسراء، . 3و  6، فصل 5، بخش 2عبداهلل جوادی آملی؛ تفسیر موضوعی قرآن )توحید در قرآن(، ج .1 

 ش، چاپ اول.ه2503پرستی در قرآن. کوثر ادب، سید عباس کریمی حسینی؛ شرک و بت . 2

  ش، چاپ اول.ه2500سید عزالدین زنجانی؛ معیار الشرک فی القرآن. قم؛ بوستان کتاب، .  3

   .شه2598دکتر احمد عابدی؛ توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت )نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه(. تهران؛ مشعر، . 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 5...................................................................ت و مفاهیم.................................فصل اول کلیا

  

ونی قانون مد و سلوک فردى و اجتماعى نامهآیین حرکت وجامع  برنامهبه عنون کریم قرآن که: دوم این

 و نمایدآلود را ویران  نظام جاهلى و آیین برخاسته از معیارهاى شرکحدود، توانست زمانی مدر که 

 هایشها و انذار، تمام بشارتبنیاد نهداست شأن و منزلت الهى انسان  شایستهعقالنی را که الهى  نظام

 حجت اعالم نموده است. 1و تا پایان جهان 1بدون استثناء برای کل بشریت را

 .3عَظيم. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ که: شرک ریشه اصلی همه انحرافات و بدترین ظلم به توحید است: سوم این

ترین مانع بسط توحید و رشد معارف آسمانی هستند. از جمله مصداق بارز این مشرکان، اولن و بزرگ

های مردم را در مقابل پیام توحید الهی بر گروه، صاحبان زر و زور که با تهدید و تطمیع و فیب، توده

 انگیزاند.می

                                                           

1  . وَ مَنْ حَوْلَها. وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى را فرو فرستادیم، این خجسته کتابی است که ما آن و

القری ]= مکه[ و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی. که ]مردم[ امکند. و برای اینهایی را که پیش از آن آمده تصدیق می]و[ کتاب

ی و القرام»دانسته است. تعیین دقیق « من حولهاالقری و ام»های قرآن کریم را انذار . این آیه شریفه، یکی از ویژگی92آیه  ،انعامسوره 

را عهد بگیریم، گرچه فقط مکه و روستاها و « القری»دارد. اگر الف و الم در « القری»بستگی به نوع تفسیر الف و الم « من حولها

آیه در صدد حصر انذار و  منافات ندارد؛ زیرا () شود در عین حال، با جهانی بودن دعوت پیامبرهای اطراف او را شامل میشهرک

 به تمام شهرها و« القری و من حولها»بشارت به مردم مکه و روستاهای پیرامون آن نیست. اگر الف و الم را برای استغراق بگیریم، 

با آیات « القری»شود. احتمال استغراقی بودن الف و الم مناطق مسکونی کوچک و بزرگ جهان و همه مردم سراسر جهان اطالق می

، 21شود. ر. ک. عبداهلل جوادی آملی؛ تسنیم، جاز این آیه شریفه، اثبات می () گردد. پس جهانی بودن دعوت پیامبردیگر نیز تأیید می

  ش، چاپ اول.  ه2592. قم؛ اسراء، 526و 525ص

2  . ْأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغوَ بَيْنَكُمْ وَ  ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهيدٌ بَيْنيقُلْ أَيُّ شَي..  :گواهی چه کسی از همه » بگو

ی آن، شما و هر کس را ] که این پیام به خدا میان من و شما گواه است. و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله» بگو: « برتر است؟

. در این آیه شریفه، انذار مخاطبان عصر نزول و من بلغ از خصوصیات قرآن کریم معرفی 29 آیه ،انعامسوره «. او[ برسد، هشدار دهم.

باشد،  عطف شده« انذرکم»عطف شده است. اگر بر ضمیر فاعلی « انذرکم»جمله عاطفه است و بر « من بلغ»که شده است. با توجه به این

گیریم. هم را در تقدیر ب« ینذرکم»عطف بگیریم، دیگر الزم نیست جمله « مک»دارد. اگر بر ضمیر مفعولی « ینذرکم»جمله نیاز به تقدیر 

در این جمله شریفه، مطلق آمده است. پس فهمیده « من»حذف شده است و هم کلمه « من بلغ»تقدیر گرفتن صحیح نیست و هم متعلق 

 . 332و  338، ص26ندارد. ر.ک. همان، جشود که قرآن کریم، کتاب جهانی است و اختصاص به یک نژاد، سرزمین، عصر و زمان می

 .25براستی شرک ستمی بزرک است. سوره لقمان، آیه  .3 
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امیه هم که این گروه یاد شده است. بنیهای در قرآن کریم از فرعون و هامان و قارون به عنوان سمبل

ها )برای ها به ناحق در رأس حکومت بودند، هم از همین گروه و شبیه آنسال بعد از پیامبر اسالم

 تَعْلِيمَ الْإِيمَانِ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ أَطْلَقُوا لِلنَّاسِ»: فرمایدمی کردند که امام صادقعدم شناخت شرک( تالش می

امیه طواعینی بودند که در برابر خداوند بنی 1..«يُطْلِقُوا تَعْلِيمَ الشِّرْكِ لِكَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفُوه وَ لَمْ

ا هسبحان قد علم نموده تا اگر مردم را به شرک کشاندند، مردم شرک را نشناسند و کسی که از آن

 1.اطاعت کند، در حقیقت به شرک رو آورده است

 شرک، انسان را بهی پدیدهبا نگاه به پیامد و سرانجام گرایش به کاملی که  که: پژوهشم اینچهار

موم دهد تا کنون در دسترس عتنبّه عواقب نامبارک شرک، نسبت به را  وفراخوانده و امقتضای فطرت 

 های انترنتی انتشار نیافته است. قرار نداشته یا الاقل در پایگاهمردم 

نگری به موضوع گرایش به شرک، در صدد است تا به توفیق الهی، کرد فرجامرو با رویپیش شتهون

واقب ، با کمک تبیین عهدیسنون انوتدر حد  :اثانینگاه قرآن کریم به این مسئله را روشن نماید.  :اوال

 ها کمک رساند.عقیده و عمل انساناز  زدایش شرکبه فرایند  ،شرک

داند و از تفاسیر بزرگان های گذشته میطرح اصل موضوع، خود را وامدار پژوهش گرچه این تحقیق در

ی هنقط، پیشینهای پژوهشبا از این جهت در حقیقت  نظران اسالمی، استفاده خواهد برد وو صاحب

ی یدهکردش به پد، در نحوه رویهای پیشینبا نوشته وجه تمایز و نوآوری این نوشتهاما  مشترک دارد.

 خواهد بود.  و بررسی پیامدهای گرایش به آن، شرک

                                                           

  .623، ص2محمد بن یعقوب کلینی؛ اصول کافی، ج .1 

 . 331عبداهلل جوادی آملی؛ توحید در قرآن، ص .2 
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 قلمرو تحقیق

ی دهرا در محدو این تحقیق، محدودیت زمانی و مکانی ندارد به این معنی که پیامدهای گرایش به شرک

جد. گنزمانی خاص و جغرافیایی مشخص، بررسی نماید و اصال این موضوع در قالب زمان و مکان نمی

 لذا محدود نمودن آن به زمان و مکان، نادرست خواهد بود. 

ت. کرد اعتقادی کالمی اسخاص تفسیری با روی محدود به حوزه ،گرچه این تحقیق به لحاظ موضوعی

از تمام تفاسیر موجود قرآن کریم، در  .نداردوجود منابع اصلی این پژوهش، محدودیت در طور همین

می به کرد اعتقادی کالشود. هرچند اولویت با تفاسیری است که روی، استفاده مینامهتدوین این پایان

 تفسیر دارند. 

 سؤاالت تحقیق

و این سؤال اصلی که: آثار و پیامد گرایش به  به دنبال سؤال از چیستی پیامدهای گرایش به شرک

 د.  نشوسؤاالت فرعی چندی به قرار ذیل مطرح می شرک از منظر قرآن کریم چیست؟

 های آن چه هستند؟حقیقت گرایش به شرک چیست و زمینه – 1

 ، از منظر قرآن کریم کدامند؟پیامدهای بینشی گرایش به شرک – 1

 گرایش به شرک، از منظر قرآن کریم چه هستند؟و رفتاری پیامدهای اخالقی  – 3

 ی گرایش به شرک، از منظر قرآن کریم چیستند؟ قهپیامدهای ف – 4

 تحقیق هایفرضیه

 های تحقیق عبارتند از :فرضیه

 متعددی دارد. یهازمینه وست خلقت اهدف رسد شرک، همان انحراف از فطرت و به نظر می – 1
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