
توحید در قرآن و عهدینمقایسه   
 

 اعظم السادات هاشمی جو1

 هچکید

زحمات طاقت فرسای تمامی انبیاء الهی برای آن بوده که تفکّر توحیدی مبنا و اساس همه کارها و سرلوحۀ همۀ 

راستای امور بشر قرار گیرد و انسان به آن جا برسد که از ریز تا درشت عقاید، افکار و اعمالش  همه و همه در 

توحید ناب و خالص قرار گیرد که در نتیجه آن هدفی که برای خلقتش بیان شده به سرانجام رسد که همانا 

بندگی  کردن و بندۀ محض او شدن است.این نخواهد شد مگر با شناخت حق تعالی و آن هم شناختی همه 

د،بلکه به شکلی مقایسه ای بین کتب جانبه و چون بنابراین بود که این شناخت فقط از دیدگاه قرآن کریم نباش

عهد عتیق و جدید و نیز قرآن کریم باشد ،تا دانسته شود که سخن حق کدام است و یا این که کدام یک از کتب 

الهی به حق نزدیک تر است، ضرورت این مقایسه پیش آمد و از طرفی هم این بحث با تمام گستردگی و ابعاد 

حالی که بحث های توحیدی زیادی و حتی مقایسه ای وجود دارد ،امّا در  التفات نبوده، در آن چندان مورد

مورد همۀ ابعاد توحید که در یک جا جمع شده باشد، کم تر دیده شده است.پس این ضرورت پیشض آمد که 

توحید در تمام شاخه های آن و در سه کتب مقدس آسمانی مورد بحث و فحص قرار دهیم، تا نتیجه ای هر چه 

ه دست آید. آن چه از بررسی مقایسه ای بین توحید ذاتی ،صفاتی، افعالی و عملی در قرآن کریم و عهدین بهتر ب

به دست آمده ،این است که در دو کتاب عهد عتیق و جدید با قرآن در مورد توحید با تمام ابعادش در بعضی 

صورت گرفته و بیش ترین  موارد اختالف و در برخی دیگر انطباق و وحدت نظر است. در مواردی تحریف

تحریف در باب توحید ذاتی و صفاتی است، زیرا در تورات به دلیل ورود عقاید یونانی که دارای الهه هایی 

بوده اند ، به عقیده جسم بودن خدا و صفات انسان واره برای خداوند متعال تمایل به وجود آمده و در انجیل به 

تجسیم ، باعث اختالف این کتب مقدس با قرآن کریم شده است و به دلیل ورود موارد تحریفی مثل تثلیث و 

 همین دلیل  بین این کتب مقدس و قرآن کریم فاصله ایجاد کرده است.
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