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  :چکیده

 یز مبناينگیرد و ي آن شکل میلی است که اعتقاد هر شخص بر پایهترین و اولین اصمبحث توحید اساسی

ر که از نظ به نحوي اصل توحید در دین اسالم به بهترین صورت بیان گردیده .گیردمی گیري سایر اعتقادات قرارشکل

 ویار کامل ورتی بسدر قرآن کریم، به ص این اعتقاد .دین بیان شده است برخی کاملترین نوع اعتقاد توحیدي در این

ین کتاب اشد. ابسرمنزل مقصود مین براي رسیدن به زیبا مطرح گردیده و آیات این کتاب مقدس راهگشاي پیروان آ

ص عیب و نق ي از هرو بر که او را خداي احد و واحدکند و عالوه بر اینخداوند را در تمام مراتب بیان مییگانگی 

سوف نکره، فیلري که شداند. مکتب ودانته نیز با تفسیر و ظاهر و باطن هر چیز هم میکند، او را اول و آخمعرفی می

و ستون دآتمن  از آن به دست داده، حاکی از نوعی توحید و عدم ثنویت و دوگانگی است. برهمن ونامی قرن هشتم 

ین دو سانی ایان شده و تالش این مکتب بیان همي آن بنمام ساختمان حکمت ودانته بر پایهاستواري است که ت

لکه پرتو بقی مستقل ندارد حقی تمن است و عالم، وجودآ -است. در نظر این مکتب یگانه حقیقت واقعی همان برهمن

اخت راي شنبوضوع مورد پژوهش اي از آن حقیقت واقعی به شمار می رود. این نوشتار به لحاظ اهمیت مو سایه

  ردازد.پتب میی مفهوم توحید در این دو مکهاي قرآن و ادویته ودانته، به بررستر و هرچه بهتر اندیشهعمیق

  

  توحید، قرآن، ودانتهبرهمن،  آتمن،: هاکلیدواژه
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  مقدمه  - 1- 1

 - جا که ایرانیان و هندیان ریشه ي نژادي مشترکی دارند و میراث دار فرهنگ کهن آریــایی مــیاز آن

باشند. داراي اعتقادات دینی و مذهبی مشترك فراوانی هستند. ایــن دو قــوم در طــول تــاریخ برخوردهــا و 

هنــدوها و  الت بیناند. با گسترش اسالم در هندوستان این تعامگوناگون بسیاري با یکدیگر داشته تعامالت

ي اعتقــادي اند. پایــهثیر پذیرفتهمسلمانان نیز شکل گرفته و هر دو بر یکدیگر تاثیر گذاشته و از همدیگر تا

اندیشمندان بوده و مبناي طرح نظریــات فلســفی  ي مقدس آنان است که الهام بخشهاهر دو مذهب کتاب

-رآن کریم از اهمیت و اعتبار ویــژهها گشته است. در این میان کتاب مقدس مسلمانان یعنی قو عرفانی آن

باشــد. در مورد تکریم تمامی ملل اســالمی مــی و آیات آن ي مذاهب اسالمی برخوردار بودهاي در بین همه

ي خاصی که در مورد وحــدت خداونــد دارد، از دانته به دلیل نظریهیان مکاتب مهم فلسفی هند، مکتب وم

دانتــه) ل آمــده کــه تفســیر شــنکره (ادویتــه واهمیت خاصی برخوردار است و تفاسیر بسیاري از آن به عم

  آید. ها به شمار میمهمترین آن

  بیان مسأله  - 2- 1

باشــد و براي طــرح نظریــات و مســائل دینــی مــیترین مرجع و منبع علماي اسالمی قرآن کریم مهم

اي آن منشأ الهــام هچنین آموزهایدئولوژي دین اسالم می باشد. همي جهان بینی و متون آن ترسیم کننده

قــرآن کــریم بزرگتــرین «باشــد. مــیقــت عارفان بوده و چراغ هدایت و دلیل روشنی براي جوینــدگان حقی

تــرین دلیــل کند. قرآن مهما به سوي سعادت جاودانی هدایت میهاست که آنان ري الهی براي انسانهدیه

ي آدمیــان بیان اعجاز آمیزش حجت را بر همــه بر حقانیت اسالم و رسالت پیامبر گرامی است که همواره با

کند. قرآن معتبرترین سند براي اثبات معارف و احکام اسالمی است که خداي متعــال بقــاي آن را تمام می

  ). 13: 1384(مصباح یزدي، » ضمانت فرموده و از تحریف مصون داشته است
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باشد که از آن جملــه ی و مذهبی نیز میثر قومی و نژادي داراي تکثر عقیدتسرزمین هند عالوه بر تک

رد. در این میــان مختلفی همچون اسالم، زرتشتی، هندوئیسم، بودیزم و جینیزم اشاره ک توان به مذاهبمی

-رطرفدارترین ادیان جهان محســوب مــیباشد و یکی از پاي از عقاید بیشمار را دارا میهندوئیسم مجموعه

یکــی  پوشش داده شده است،مجموعه اي از اعتقادات و اعمال دینی که با اصطالح کلی هندوئیسم «شود. 

-ی براي سنتی است که به طــور انــدامآید. این یک حالت طبیعها در تاریخ به شمار میترین دیناز متنوع

ه در جنــوب آســیا رحــل هاي متقابل مردمان مختلف کزاران سال است، صرف نظر از واکنشوار، بیش از ه

  ). 27: 1388، 1(شاتوك» اند، گسترش یافته استاقامت افکنده

ســیح ممــیالد ســال پــیش از  1500ي جهان، دین هندویی که تقریباً متعلق بــه ن زندهدر میان ادیا

ده کــه از شي گوناگونی تقسیم هاي جهان است. این دین به شاخهترین دین متشکل زندهباشد، قدیمیمی

ن گمــای برهمنــی، آئــین و مکتــب ودانتــه بــیبین شش مکتب فلســف«باشد. ي آن مکتب ودانته میجمله

راث شــرعی وي سنت اصیل هنــدو و ودانته در عین حال بهترین نمونه ترین آنان است.ترین و متشرعکامل

ي ل و کهــن کــیش برهمنــی اســت و پــروردهکیش برهمنی است. آئین ودانته چون منشعب از منشأ اصــی

ی قــرون ه طــي ودانتتحت الشعاع قرار داده است. فلسفهمعنویت آن است، از این رو سایر مکاتب هندي را 

 هندو احاطــه ي شئون فلسفهدي که به کلیهچنان وسعت و دامنه یافت که امروز بسیاري از افرامتمادي آن

  ). 765: 2، ج 1383(شایگان، » دانندد را مترادف همان آئین ودانته میي هنند فلسفهندار

رســی قــرار مورد بر شکال گوناگونو مذاهب وجود دارد و به ا ي ادیانمهمترین مسائلی که در همهاز 

ن اه اندیشــمندز مورد توجداوند و یا تعدد خدایان از دیرباي توحید است. بحث از یگانگی خگیرد مسئلهمی

از  شــود و نخســتین اصــلحید رکن اساسی اعتقــادات محســوب مــیي توبوده است. در دین اسالم، مسئله

دت بوده و شــها چیز اثبات یگانگی ذات الهیباشد. هدف از  بعثت پیامبر اکرم نیز قبل از هر اصول دین می

  باشد. الم میبه آن نخستین شرط پذیرش اس

                                                
1- Shattuck 
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ه توحیــد و بــن الهی مــردم را ي ادیان آسمانی به ویژه دین اسالم است. پیامبراتوحید زیربناي همه«

 م دعــوت خــویشاسال اند. پیامبر گرامیپرستی مبارزه کردهاند و با شرك و دوگانهپرستی دعوت کردهیگانه

ســالم بــر و قــوانین ا احکــام». قولوا ال اله اال اهللا تفلحــوا«کرد و در نخستین دعوت فرمود:  زارا با توحید آغ

 ابطــه وجــودرنــی در ایــن ااي به توحید دارد و آیات فراوا شده است. قرآن مجید عنایت ویژهاصل توحید بن

امینــی، (» کتاب توحیــد و مبــارزه بــا شــرك معرفــی کــردتوان قرآن را به عنوان یک که میدارد به طوري

1384 :127 .(  

وردار اســت و ایــن مکتــب نگــاهی در مکتب ودانته نیز مفهوم توحید از جایگاه و اهمیت خاصی برخــ

تــرین رود. مهمو ضد ثنویت به شمار می گرایانه به هستی دارد و به همین دلیل یک مکتب توحیديوحدت

ترین دیدگاه خود یعنی توحید و وحــدت را از گفت ودانته از آن اخذ شده و مهم توانکتاب مقدسی که می

اوپانیشادها بیانگر نوع جدیدي از تفکــر دینــی هســتند کــه محــور آن در «باشد. رفته، اوپانیشادها میآن گ

ا از ي مقدس و یا دانش مقدس بوده است. اما در مــتن اوپانیشــادهبرهما به معنی نیایش و یا زمزمه مفهوم

  ). 52: 1391، 2(هیوم» شودخص کردن یک ذات متعال استفاده میآن براي مش

ار گیــرد. دانته مورد بررسی قره مفهوم توحید  در قرآن و مکتب ودر این پژوهش سعی بر این است ک

گیــرد اول که کلیات تحقیــق را در بــر مــی فصل تدوین شده است. فصل پژوهش در پنج بر این اساس این

صل ســوم شامل فرضیات، سواالت و اهداف تحقیق است. در فصل دوم مبانی نظري بیان گردیده است. در ف

 يمقایســه دانته مورد بررسی قرار گرفته اســت و در آخــر بــههوم توحید در قرآن و مکتب وهم مفو چهارم 

  ها پرداخته شده است.آن

  سواالت اصلی پژوهش - 3- 1

 ست؟دانته تا چه اندازه قابل مقایسه افهوم توحید در مکتب ور قرآن با ممفهوم توحید د -

 مفهوم توحید در کدام یک از این دو مکتب از علو و تعالی بیشتري برخوردار است؟ -

 خداي مورد نظر این دو مکتب داراي چه صفات و خصوصیاتی می باشد؟ -

                                                
1- Hume 
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دانتــه تــا چــه تــب وبرهمن نیرگونه و ســگونه در مکمقام احدیت و واحدیت در عرفان اسالمی با  -

 باشد؟حدي قابل مقایسه می

  فرضیات پژوهش - 4- 1

 دانته می باشد.د در قرآن قابل مقایسه با مکتب ومفهوم توحی -

دانتــه از جامعیــت بیشــتري مطــرح شــده در قــرآن نســبت بــه مکتــب ورسد توحید به نظر می -

 بررخوردار است.

-داراي وجوه تشــابه بســیاري مــیمکتب رسد صفات و خصوصیات خداوند در این دو به نظر می -

 باشد.

بــرهمن نیرگونــه و احدیت در عرفان اســالمی قابــل مقایســه بــا و واحدیت رسد مقام به نظر می -

 باشد.دانته میسگونه در مکتب و

  اهداف پژوهش - 5- 1

 دانته بی مفهوم توحید در قرآن و مکتب وارزیا -

 دانتهباهت بین توحید در قرآن و مکتب وبررسی وجوه ش -

 ش حقانیت و جامعیت مفهوم توحید در یکی از این دو مکتبسنج -

 ي موضوع مورد پژوهش ن خالء یک پژوهش تطبیقی در زمینهپر کرد -

هــا در کنــه و ذات خــود یکــی ي تفاوته ادیان و مکاتب بزرگ علیرغم همهاثبات این حقیقت ک -

 گیرند.ز مبدایی واحد و متعال سرچشمه میبوده و ا

  پژوهش ضرورت و اهمیت - 6- 1

ها از یکدیگر و افکــار در دنیاي امروز تعامل خوب و منطقی با جهان در گرو شناخت هر چه بیشتر انسان   

یق در علوم انسانی شــناخت از طریــق قي تحترین راه شناخت و بزرگترین وسیلهو عقاید همدیگر است. به

باطنشان یکسانند که بــا و ند در کنه هایی که در ظاهر دارها علیرغم تفاوتي دینهمه مقایسه کردن است.
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  يکه داراي پیشــینهتوان این یکسانی را بیشتر نمایان ساخت. ایرانیان و هندیان ها میمقایسه و تطبیق آن

-باشند که تحقیق در ایــن زمینــهینی و عرفانی بیشتري برخوردار میهاي دتند از زمینهتاریخی کهنی هس

  باشد.بین دو ملت حائز اهمیت میفاق در هاي مشترك براي ایجاد و

ایــم. یکــی از مباحــث اي و تطبیقــی اســتفاده کــردهمقایســه وهش خــود از روشژبه این منظور در پ

باشــد. بناي اصلی اعتقادات دینی بشر مــی مشترك در میان ادیان، بحث توحید است که در اکثر موارد زیر

اي وجوه اشتراك و اختالف آن، دریچــه تلف و کشفي این مفهوم در مکاتب و ادیان مخبا بررسی و مقایسه

جــا کــه پــژوهش مســتقلی در بــاب ایــن آیــد. از آنهتر آن براي بشر امروزي فراهم مــیبراي درك و فهم ب

ن کــریم کــه پایــه و زیربنــاي ي هندي و عرفان اسالمی و قــرآدانتهموضوع به صورت تطبیقی بین مکتب و

  رسد.ي چنین پژوهشی ضروري به نظر میارائه ي عرفانی است صورت نگرفته،هااندیشه

  پیشینه ي پژوهش - 7- 1

که به بررسی مفهــوم توحیــد در قــرآن و  یتا جایی که نگارنده تحقیق و بررسی کرده است اثر مستقل

بحــث از بــه مکتب ودانته به صورت تطبیقی بپردازد، ارائه نشده است. اما در آثار مختلف به طــور جداگانــه 

است که بــه برخــی از آنهــا اشــاره دانته پرداخته شده ون و دین اسالم و نیز به بررسی مکتب توحید در قرآ

  گردد:می

هــاي فلســفی معرفــی مکتــب«) در کتــاب 1384داتا (ساتیش چاندرا چاترجی و دریندرا موهان  - 1

 يدهنــد. در ایــن کتــاب مشخصــهمورد بررسی قــرار مــیهر کدام از این مکاتب را در فصل مستقل » هند

ر اعلــی خدا و نفس به عنوان خی گردد وهاي خداوند بیان میچنین ویژگیبنیادین یکتاپرستی هندي و هم

  گردد.ها و سرورها معرفی میي شاديي همهو برهمان به عنوان سرچشمه

صلی تفکــر دینــی در مفهوم برهما را محور ا» ي جهانادیان زنده«) در کتاب 1391هیوم (رابرت  - 2

ي حقایق مظهر آن حقیقــت است که تمام خدایان ودایی و همه داند. برهما یک ذات متعالاوپانیشادها می

  متعال هستند.
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دانته فقط یک حقیقــت کند که در آئین وبیان می» هندو آئین«) در کتاب 1388سیبل شاتوك ( - 3

  ه چیزي جز برهمن وجود ندارد.یابد کدرمیانسان از بین برود  ن نام دارد. اگر جهل و خطااست که برهم

کنــد و هاي اثبات وجــود خــدا را بیــان مــیبرهان» خداشناسی«) در کتاب 1384(ابراهیم امینی  - 4

پردازد. وي قرآن را بــه عنــوان کتــاب توحیــد و رد و سپس به بیان اقسام توحید میشماصفات خدا را برمی

  قابل بخشایش است به جز شرك. کند که از نظر قرآن هر گناهیمی مبارزه با شرك معرفی

ابتــدا بــه اثبــات وجــود خــدا و صــانع در » خدا از دیدگاه قــرآن«) در کتاب 1389دکتر بهشتی ( - 5

خــداي یکتــا و اثبــات یگــانگی آن  پردازد و سپس به معرفیین میهلي ارسطو، ابن سینا و صدرالمتافهفلس

عبادت، توحید در اطاعت و توحید ذاتی و صــفاتی پردازد و توحید را به اقسامی چند از قبیل توحید در می

  تقسیم می کند.

دو فصــل را بــه معرفــی و » هاي فلسفی هنــدادیان و مکتب«) در کتاب 1383ان (داریوش شایگ - 6

نامــد. ترین مکتب فلسفی برهمنی مــین را حکمت الهی و کاملشرح مکتب ودانته اختصاص داده است و آ

نســبتاً کــاملی از  پردازد و شــرحچنین مفسران این مکتب میع اصلی و هموي در این کتاب به معرفی مناب

  دهد. آنها به دست می

هــاي شــناخت خــدا به بیــان راه» خداشناسی در قرآن« ) در کتاب1384آیت اهللا مصباح یزدي ( - 7

توحیــد ي ام توحیــد و ادلــهکند. ایشان اقستوحید را بیان می پردازد و سپس مفهوم توحید و حد نصابمی

تب توحید، بــه دلیــل تفــاوت کند و تفاوت نظر فالسفه و متکلمان با عرفا را در بیان مرادر قرآن را ذکر می

  داند.ها به هستی مینگرش آن

  مواد و روش شناسی پژوهش  - 8- 1

جمــع آوري  اي و تحلیــل محتــوایی صــورت گرفتــه وراي طرح به صورت تطبیقی و مقایســهروش اج

ع از ي قرآن، تفاسیر آن و آثاري که بــدین موضــواي است. بدین صورت که با مطالعهخانهمطالب از نوع کتاب

هــا ي کتــابه خصوص اوپانیشادها و نیز مطالعههاي مقدس هندوان بي کتابمنظر قرآن پرداخته و مطالعه
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سپس بــه هاي هند نوشته شده است، مطالب مورد نظر فیش برداري و که در مورد ادیان و مکتب مقاالتیو

  صورت تطبیقی و با توجه به محتواي مطالب فصل بندي شده است.



2 
 

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
  

  

  

 



 
 

  

  

  عرفان - 1- 2

و بــه معنــی وقــوف بــه دقــایق و  معرفت حقعرفان در لغت به معنی شناختن، بازشناختن، معرفت و 

ن حقیقــت اشــیا بــه طریــق یافت شري قرار دارد. در اصطالحرموز چیزي است که در مقابل علم سطحی و ق

بــه وطی از فلسفه و مــذهب کــه ي مخلد مسلمین عبارت است از طریقهعرفان در نز«است.  کشف و شهود

ي پیروان آن، راه وصول به حق منحصر بدان است و این وصول به کمــال و حــق، متوقــف اســت بــر عقیده

شود و در نتیجه به نحو اسرار آمیــزي، انســان که مودّي به وجد و حال و ذوق می سیر و تفکر و مشاهداتی

  ).14: 1383(غنی، » سازدیرا به خدا متصل م

ارقــت از اخــالق طبیعــت، و ل است از مراجعــت خلقــت و مفکردن د تصوف صافی«جنید می گوید: 

انی و فرود آمدن بر صفات روحــانی و بلنــد شــدن بــه ات بشریت و دور بودن از دواعی نفسفرومیرانیدن صف

  ).26: 1384(یثربی، » تر است الی االبدحقیقی و به کار داشتن آنچه اولی علوم

گویــد: و اهــداف و نتــایج تعریــف کــرده و مــیمــال اي از اعسینا هم عرفان را بر اساس مجموعــهابن 

شســتن از عرفان با جداسازي ذات از شواغل آغاز شده و با دست افشاندن به ماسوا ادامه یافته و با دســت «

فنا کردن خویش، و رسیدن مقام جمع که جمع صــفات حــق اســت بــراي ذاتــی کــه خویش و سرانجام با 

بــا  به اخالق ربوبی و رسیدن به حقیقت واحد ســپس اه با تخلقادت است، پیش رفته، آنگهمراه با صدق ار

  ).278: 1389، (همان» رسدوقوف، به کمال می

عرفان، علم به اسماء و صفات و مظاهر حق تعالی است و آگاهی بر احوال مبدا و معاد و حقــایق عــالم 

  و کیفیت بازگشت این حقایق به حقیقت واحد یعنی همان ذات احدیت. 

  

  



 
 

  وحدت، اساس عرفان -2-1-1

اي که در آن سوي ادراکات ظــاهري که کل هستی، دو رویه دارد، رویه عرفان بر این اصل استوار است

اي که بــا ادراکــات ظــاهري مــا رو در ه کثرتی در آن راه ندارد، و رویهگونما قرار دارد و حقیقی است و هیچ

اي متکثــر و متنــوع، واحد است که بــه گونــهور آن حقیقت روست و حقیقتاً موجود نیست بلکه جلوه و ظه

که وحدت در عرفان اسالمی یــک عنصــر و عامــل اساســی اســت، جــاي تردیــد این«نمود پیدا کرده است. 

هســتی ». االن کماکــان«شنید، گفت: » کان اهللا و لم یکن معه شیء«نیست. وقتی جنید این حدیث را که 

گونه تفرقه و کثرتی منــزه اســت و ظــاهري ش از هردر باطن با وحدت کامل خویحقیقت واحدي است که 

، (همــان» هستند، نه واقعــی و حقیقــی ها ظاهري و خیالیمنشاء نمایش کثرت است و این کثرتدارد که 

1384 :38 .(  

این هستی حقیقی که ذاتاً واجب و یگانه است، اقتضاي ظهور دارد زیرا جمال و کمال مطلــق اســت و 

ت. بنابراین خدا با اسماء و صفات خود تجلی کرده و ایــن جهــان را بــه وجــود جمال را از جلوه گریزي نیس

حــق و  هــا در اثــر ظهــوري پدیدههان، چیزي جز ظهور حق نیست و همهبنابراین مجموع ج«آورده است. 

کنــیم، آن کــه  ي هستی، مقایسههم از لحاظ بهره اند. و اگر حق و خلق را باسریان حق در آنها ظاهر شده

انــد و او هر چــه هســتند خیــالاش اصالت دارد، تنها حضرت حق است و بس و غیر اً هست و هستیحقیقت
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زند و سعی دارد که بــا کشــف و ست که عارف دل به دریاي معرفت میبراي رسیدن به این حقیقت ا

اول و آخــر عرفــان اســت شهود، این مظاهر را پشت سر گذاشته و به توحید حقیقــی نایــل گــردد. توحیــد 

  فت است. ي معرترین نتیجهوبزرگ
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-آسمانی است که برخاسته از حقیقــت مســلم ازلــی مــی یقرآن، کتاب مقدس مسلمانان جهان، کتاب

ها فرو فرستاده اســت. خداونــد قــرآن باشد و خداوند آن را براي هدایت برترین مخلوقات خود، یعنی انسان

  رفتی هاي وجودي و معو ... نامیده است. بنابراین الیهي عالمیان فرقان، هدایت کننده، شفا، رحمت، را، نور
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Abstract:  
Unity topic is a  main and most important topic that belief of every person forms based 

on that and also justified as a base for other beliefs. Unity principle in Islam explained in 

the best form. Such that in some idea explained as a most complete monotheistic belief in 

this religion. This belief in the Qur'an, proposed so perfect and beautiful. And verses of 

this Bible is the way to its followers to reach the destination.This book expresses the 

oneness of God in all states. In addition to introduction God as a one and exempted from 

any fault, knows him as a first and last and appearance and interior of  all things. Also 

Vedante school with interpretation of Shankara, the famouse philosopher of eighth century, 

Suggest aunityandlack of duality and dualism. Brahman and Atmen are two pillars of that 

whole construction of Vedante wisdom was founded on its basis.The school is trying to 

express the identity of these two philosophers. In this school a real truth are Brahman and 

Atmen.And the universe, have not  real independent truth, but it is light and shadow of real 

truth. This articledue to the importance of research subject for a deeper and better 

understanding the Qur'an and advite Vedante ideas, examine the concept of monotheism in 

two school. 
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