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مقدمه
حسـن مشـهد سـخنرانی مسـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
ِ

سـی جلسـهای داشـتم ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیـت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود».

1

توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد:
 .1معـارف اسلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خارج شـده و ناظر به تکالیف
عملـی و زندگی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
 1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴
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واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان مـیآورد.
 .3محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسالمی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش این اثر افزوده اسـت عبارتاند از :منطقی
بودن و دوری از هرگونه تعصب که این مباحث را برای جهانیان قابلاستفاده
میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،2انطبـاق مباحـث بـا سـیره سیاسـی
مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،3توجـه ویـژه به ضعف ایمان بهعنـوان درد اصلی
جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش شـیوه تدبـر و تعمـق
در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانی نظام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری که پیش روی شماسـت ،مجموعه کتابهای «اندیشـه والیت»
میباشـد که محتوای جلسـات معظم له را در قالب  4مجلد ،ارائه کرده اسـت.
مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» بـا اثـر مذکـور را
میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
 باهـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری ،کتـاب فـوق تقطیـعشـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائـه شـده اسـت.
 2ر.ک .به بیانات معظم له در تاریخ .1367/07/13
 3ر .ک .به بیانات معظم له در تاریخ .1371/04/08
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 در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی وموضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در متن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویسهایی که برای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حـذف شـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب هیـچ خللـی وارد نکند.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
 ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامونمحتوای آن طرح شـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
 چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگردد تـا مخاطب را با روحکلـی مبحـث همراه کند.
 برخـی از آیـات محـوری موضـوع کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـهاشـاره نگردیـده ،امـا در محتـوا بـدان پرداختـه شـده ،بـه اول هـر مبحـث افـزوده
شـده اسـت.
 برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـتکـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکنـد.
 نمـودار درختـی نیـز میتوانـد بـه ترسـیم شـمای کلـی موضـوع بهصـورتنظـم یافتـه ،بـه همـراه برخـی جزئیـات کمـک نمایـد.
 در جلـد دوم ،قبـل از ورود بـه موضـوع اصلـی کتـاب کـه همـان توحیـددر قـرآن اسـت ،برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون قـرآن آمـده اسـت .ایـن مـوارد
توسـط سـخنران در اثنـای بحـث مطـرح شـده اسـت کـه بـا هـدف پیراسـته
شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجـه بیشـتر بـه ایـن نـکات مهـم ،بـه صـورت
دسـتهبندی شـده بـه ابتـدای کتـاب منتقـل گردیـده اسـت .ایـن نـکات عبارتند
از :گرفتـاری بـه «پندارهـای عامیـه» و «اسـتداللهای خشـک» نتيجـه دوری از
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معـارف قـرآن كريـم ،فايـده انـس بـا قـرآن كريـم ،دامهـای دوری از قـرآن ،قـرآن
مايـه نجـات در فتنههـا ،قفـل بـر دل و فهـم درسهـای كلـی از قـرآن.
 از جلـد دوم ،در پايـان کتـاب  ،خالصـه اي از مباحـث مطـرح شـده درکتـاب ،ارائـه شـده اسـت .
پـس از ارائـه جلـد اول بـا عنـوان «ایمـان در قـرآن» ،نوشـتار حاضـر ،جلـد
دوم از مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» تحـت عنـوان «توحیـد در قـرآن»
میباشـد .در ایـن کتـاب بـه تعریـف توحیـد و جایـگاه آن بـه عنـوان یـک پایـهی
اعتقـادی کـه مثـل روحـی در کالبـد تمـام مقـررات اسلامی میباشـد ،پرداختـه
شـده اسـت .در مبحـث هفتـم پس از تعریف جهانبینـی ،توحید در جهانبینی
اسلامی تبییـن شـده و اسـتدالالت قرآنـی ایـن موضـوع مطـرح مـی شـود.
سـخنران در مبحـث هشـتم ،توحیـد در ایدئولـوژی اسلام و تبییـن قرآنـی آن را
ارائـه میکنـد .پرداختـن بـه سـه اصـل «انحصار اطاعـت و عبودیت بـرای خدا»،
«نفـی طبقـات اجتماعـی در بینـش توحیـدی» و «امـور مالـی جامعـه توحیـدی»
بـه عنـوان اصـول قطعنامـه توحیـد ،موضـوع دیگـر ایـن کتـاب اسـت .ذیـل ایـن
اصـول ،تعاریـف گوناگـون از «عبـادت» ،تعریـف جامعـه توحیـدی ،راهبردهـای
اسلام در نفـی طبقـات اجتماعـی و تبییـن قرآنـی ایـن اصـول ذکـر شـده اسـت.
مبحـث دوازدهـم و پایانـی کتـاب «وسـعت دیـد» و «زایـل شـدن تـرس» را جـزو
تأثیـرات روانـی توحیـد میدانـد و بـه تبییـن آنهـا میپـردازد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصيـه
مـی شـود بـه کتـاب «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن کریـم» کـه بـه همـت
موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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 .1نتیجـه دوری از معـارف قـرآن كریـم :گرفتـاری به «پندارهـای عامیه»
و «اسـتداللهای خشک»
آهنـگ توحیـد در قـرآن بایـد آشـنا شـد .بدجـوری مـا در زمینـۀ
یـك قـدری بـا
ِ
شـناخت معـارف اسلامی از قـرآن دور افتادیـم یـا سـرگرم شـدیم بـه یـك سلسـله
ِ
پندارهـای عامیانـه و ُسسـت كـه در پوچـی و بیاساسـی و بیبنیـادی ،از هـر
پوچـی ،پوچتـر اسـت و تـوأم بـا خرافـات ،تـوأم بـا پندارهـای باطـل ،و همیـن
یگـری تاب
بـود كـه ایـن ظاهـر فریبنـده و باطـن پـوچ ،در مقابـل موجهـای ماد 
و تـوان نیـاورد و دیدیـم كـه چگونـه از بیـن رفـت .یـا سـرگرم شـدیم بـه ایـن
روح
پندارهـا یـا در نقطـه مقابـل ،سـرگرم شـدیم به اسـتدال الت خش ِ
ـک بی ِ
بیاث ِـر بیمسـئولیت در زمینـۀ توحیـد.
چـه بحثهـای فلسـفی بیاثـر و خشـکی! ببینیـد چقـدر دربـاره توحیـد بحـث
ّ
كردنـد متكلمیـن و چقـدر ایـن بحثهـا در تشـكیل و ایجـاد یـك جامعـۀ توحیـدی
بیاثـر بـود .اگـر چنانچـه دربـارۀ یـك مسـئلهای كـه مربـوط بـه زندگـی اسـت ،صـد
سال بحث بشود ،مگر ممكن است بعد از صد سال در زندگی یك اثری نبخشد؟
صدهـا سـال بـه صـورت خشـک ،بـه صـورت فریبنـده ،از لحـاظ ظاهـر و بیمغـز از
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نظـر باطـن ،بـه صـورت ّ
مجرد ،فارغ ،فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج،
زندگـی نو میخواهیـم از توحید مدد
بحـث كردنـد ،مـا اآلن كـه مـا بـرای بنای یك
ِ

بگیریـم ،وقتـی نـگاه میكنیـم بـه آن بحثهـا ،میبینیـم هیـچ ارتباطـی نـدارد؛
بـه قـول خودمـان «كالحجـر فـی جنـب اآلنسـان» .آن همـه بحثهـا ،آن دور و
تسلسـل و آن حرفهـا و خـب؛ حـاال از ایـن توحیـد میخواهیـم مـا بـرای دنیـای
خـارج اسـتفاده كنیـم ،چـه داریـم؟ در حالـی كـه اگـر بـه قـرآن برمیگشـتیم ،ا گـر
توحیـد را از قـرآن میخواسـتیم ،قـرآن ابعـاد و رویههـا و اندامهـای مختلـف ایـن
بنـای توحید را ،در ضمـن صدها آیه ،با بهترین بیان،
پیـك و ایـن هیـكل را ،ایـن ِ

بـا رسـاترین شـیوهها بیـان كـرده .آن وقـت معلـوم میشـود كـه زندگـی توحیدی و
انسـان ّ
1
موحد كیسـت.
ُ
 .2فایدۀ انس با قرآن كریم

به قرآن مراجعه كنید .سـعی كنید با قرآن آشـنا بشـوید .سـعی كنید محتاج
ایـن نباشـید كـه آیههایـی را مـن بیایـم برایتـان معنـا كنـم .خودتـان را بـه ایـن
گنـج بیپایـان و دریـای بیكـران نزدیـك كنیـد .بنـده مكـرر ایـن توصیـه را كـردم
و هـر وقتـی كـه ایـن توصیـه را نمیكنـم ،احسـاس میكنـم بـاری بـر دوش مـن
ً
اسـت .اوال احسـاس وظیفـه میكنـم بـه شـما بگویـم الزم اسـت بـه قـرآن مراجعه
اقیانـوس بیسـاحل ،جـوری اسـت كـه « ُه َـو
دریـای عظیـم ،ایـن
كنیـد .ایـن
ِ
ِ
َ
ََ
ُ
َ
َ
َ
البح ُـر ِمـن أ ِّی النواحـی أتیتـه » شـعری بـود ایـن ،یـك مصرعـی از یـك شـعری بـود.
از هـر طـرف كـه برویـد یـك اسـتفادهای میكنیـد .هـر كسـی بـا قـرآن بنشـیند و
برخیـزد،؛ یـك اسـتفادهای میكنـد .هرجـوری ،در هـر سـبكی ،یـك مایـهای
 . 1طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن ،ص232
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ً
داشـته باشـید كـه بتوانیـد مختصـرا ایـن زبـان را بفهمیـد ،یـك بهـرهای میبریـد
و هرچـه بیشـتر مراجعـه كنیـد ،روشـنتر و آ گاهتـر میشـوید ،كـه امیرالمؤمنیـن
علـی علیهالسلام بـا عبارتـی شـبیه ایـن عبـارت ،در نهـج البالغـه نقـل شـده كـه
َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َّ َ
ـادةٍ َأ ْو ُن ْق َصـان ز َی َ
ـام َع ْن ُـه بز َی َ
َ
ـادةٍ فِـی ُه ًدى
ق
ـذ القـرآن أحـد ِإلا
فرمودنـد « :مـا جالـس ه ا
ٍ ِ
ِ ِ
َ
أ ْو ُن ْق َ
ـان ِم ْـن َع ًمـى » ایـن كالم امیرالمؤمنیـن اسـت .میفرمایـد هیـچ كـس
ص
ٍ
ُ
بـا قـرآن مجالسـت و همنشـینی نكـرد ،مگـر آنكـه چـون برخاسـت از كنـار
قـرآن ،افزونـی در او پیـدا شـد و كاسـتی؛ یـك زیـادی در او پیـدا شـد ،افزایـش
پیـدا شـد ،یـك كاسـتی و كمـی پیـدا شـد؛ « ز َی َ
ـادةٍ فِـی ُه ًـدى » آن افزونـی در هدایت
ِ
َ
ً ُْْ
َ
َ
ً
ْ
ـان ِمن عمى
بـود ،یـك مقـدار راهیابـیاش و هدایتـش بیشـتر شـد ،حتمـا « .أو نقص ٍ
» آن كاسـتی در
كـوری دل او شـد .آن كوردلـی ،آن نابینایـی روح و درك و باطـن
ِ

او اندكـی كـم شـد و كاسـتی گرفـت .جملـه امیرالمؤمنیـن ببینیـد بـا ایـن بیـان
َ َ َ ُْ َ
ـذ الق ْـر َآن أ َح ٌـد » هیچكـس؛ عام اسـت دیگـر؛ مطلق
شـروع میشـودَ « :مـا َجال َـس ه ا
اسـت... .
 .3دامهای دوری از قرآن
ایـن مطلـب را چـرا تذكـر دادم راجـع بـه قـرآن؟ بـرای خاطـر اینكـه بدانیـد
وسـایل بیپایانـی بـرای دور
شـما بـرادران و خواهـران ،كـه دامهـای فراوانـی،
ِ
نگـه داشـتن مـردم از قـرآن ،تاكنـون در طـول زمـان تـدارك دیـده شـده و یكـی

مهـا و وسـیلهها كـه تـا امـروز هـم هنـوز هسـت ،هنـوز
از ایـن بهان ههـا و دا 
یـك عـده جاهـل یـا ُمغـرض ایـن مطلـب را تكـرار میكننـد ،ایـن اسـت كـه
آ قـا! قـرآن را هیچكـس نمیفهمـد جـز ائمـه معصومیـن علیهمالسلام،
ائمـه معصومیـن هسـتند كـه قـرآن را میفهمنـد .بنـده دربـارۀ ایـن جملـه
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فقـط یـك كلمـه میتوانـم بگویـم ،همانـی كـه امیرالمؤمنیـن علیهالسلام دربارۀ
َ ُ
كلمـه خـوارج نهـروان گفـت ،فرمـود « ك ِل َمـة َح ّ ٍـق ُی َـر ُاد ِب َهـا َب ِاط ٌل » ایـن یك حرف
منظـور رذیالنـه و موذیانـه اسـت .بلـه!
درسـتی اسـت ،امـا منظـور گوینـده ،یـك
ِ
ائمـه هـدی بـر قـرآن مسـلطند ،آنچنـان كـه باالتـر از آن ّ
تصورشـدنی نیسـت.
آنهـا آن روحهـا و مغزهـا و فكرهـای بلنـد و بزرگی هسـتند كه قرآن در مشتشـان
اسـت ،خودشـان یـك قرآننـد ،هـر كدامشـان یـك قرآننـد؛ در ایـن هیـچ حرفـی
نیسـت ،امـا اینكـه امـام علیهالسلام قـرآن را خیلی خـوب میداند ،بـه این معنا
نیسـت كـه بنـده و جنـاب عالـی یـك كلمـهاش را هـم نمیفهمیـم ،یـك ِقشـر،
از قـرآن را هـم نمیتوانیـم بفهمیـم .ایـن جملـه درسـت اسـت كـه ائمـه هـدی
دانایـان بـه قرآننـد ،امـا منظـور گوینـده ایـن نیسـت كـه
علیهمالسلام آ گاهـان و
ِ

امـام را بـاال ببـرد؛ منظـور آن كسـی كـه ایـن حـرف را میزنـد ایـن اسـت كـه تـو از

قـرآن دور بمانـی ،مثـل آن بنـدۀ خدایـی كـه میگفتنـد نمـاز بخـوان ،گفـت ای
آقـا ،ا گـر نمـاز آن بـود كـه موالیـم علـی كـرد ،مـن چـرا دیگـر نمـاز بخوانـم .گفـت:
گر نماز آن بود كان مظلوم كرد

دیگران را زین عمل محروم كرد

این منطق هم همان منطق اسـت .اگر آنها قرآن را میفهمند ،ما و شـما دیگر
محروم از معارف قـرآن ،وای
الی قـرآن را بـاز كنیـم؟ ای بیچاره! ای محروم! ای
چـرا ِ
ِ
بـه حالـت! وای بـه حالـت! وای بـه حالـت كـه قـرآن را نمیفهمـیّ ،اما بیشـتر وای به
ـردم
حالـت اگـر آنكـه خـودت نمیفهمی ،نگـذاری مردم هم بفهمنـد .اجازه ندهی م ِ
تشـنه كام هـم از ایـن چشـمۀ فیاض وجودشـان بهره ببرنـد .وای به حالـت! وای به
حال آنهایی كه مردم را از قرآن دور میكنند ،از قرآن می َرمانند ،به بهانهها و معاذیر
گوناگـون نمیگذارنـد مـردم قرآن را باز كنند به قصد فهمیدن وای به حالشـان!
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 .4قرآن مایۀ نجات در فتنهها
شما بدانید برادران و خواهران ،كه امروز سروكار ما با قرآن است .همان طوری كه
َّ ْ ْ َ َ ُ
َ َ ْ
ْ َ ُ ْ َ َ
پیغمبرخدافرمودهاست«:ف ِإذاال َت َب َست َعل ْیك ُمال ِفت ُنك ِق َط ِعالل ْی ِلال ُمظ ِل ِمف َعل ْیك ْم
ب ْال ُق ْ
شب سیاه بر زندگی شما سایه بیفكند ،بر
های
ه
پار
مثل
ها
ه
فتن
كه
روزی
آن
»
آن
ر
ِ
ِ
ِ
مثل شب را نمیبینیم؟ راههای
شما باد به قرآنِ ،كی است آن روز؟ فتنههای ِ
تاریك ِ
عوضـی را در مقابـل چشـمهای نابینـا و نزدیكبینمـان مشـاهده نمیكنیـم؟ دزدان و
چشـم بینا نمیبیند؟ پـس ِكی باید
غولهـا و راهزنهـا را از هـر سـویی و بـه هر شـكلیِ ،

بـه قـرآن رجـوع كـرد؟ برای ِكی اسـت؟ بـرای وقتی كه امام زمان عجلاهلل تعالی فرجه

قرآن ناطق اسـت؛ امروز روزی اسـت كه به قرآن مراجعه
الشـریف بیاید؟ او كه خودش ِ
باید بكنیم .شـرط اولش این اسـت كه قرآن را بفهمیم.

 ...توصیـه میكنـم بـه بـرادران ،بـه آنهایی كـه میتوانند قـرآن را بفهمند؛
ظاهـر جملات قـرآن را ،ترجمههـای عربـی بـه فارسـی را توجه پیـدا بكنند
یعنـی ً ِ
ً
كـه حتمـا مراجعـه كننـد ،آنهایـی كـه نمیتواننـد ،در خودشـان ایـن امـكان را،
ایـن توانسـتن را ،بـه وجـود بیاورنـد .عربـی بخوانیـد ،قـرآن یـاد بگیریـد ،درس
قـرآن یـاد بگیریـد ،خودتـان را بـا قـرآن مأنـوس كنیـد ،رفیـق كنیـد بـا قـرآن .هـر
ُ
2
روزی و هـر سـاعتی كـه بیانـس بـا قـرآن بگـذرد ،مایـۀ حسـرت اسـت.
 .5قفل بر دل
برویـد قـرآن را بـاز كنیـد ،بـا ّ
تدبـر در قـرآن نـگاه كنیـد كـه مشـمول ایـن آیـه
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ
ل نباشـیمّ ،
تدبـر
ـوب أقفال َهـا » قفـل بـر د 
نباشـیم « ،أفـلا یتدبـرون القـرآن أم علـی قل ٍ
3
كنیـم قـرآن را.
 . 2طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن ،ص255-253
 . 3طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن ،ص 281
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ّ
 .6فهم درسهای كلی از قرآن

ُ
سـخنران بعـد از اشـاره بـه داسـتان جنـگ احـد ،بـا توجـه بـه اینكـه قصـد

دارد از یـك داسـتانی كـه  1400پیـش اتفـاق افتـاده اسـت ،درسهـای كلـی را
اسـتخراج كنـد ،ضمـن اشـارهای بـه ایـن داسـتان ،بیـان میكنـد كـه :
ُ
ّ
ّ
دقـت كنیـد بـه جنبههـای كلـی ایـن آیـات ،در میـدان جنـگ احـد خودمـان
را زندانـی نكنیـم ،در ماجراهـای صـدر اسلام و آنچـه كه موجب نـزول این آیات
ّ
بـود ،ایدههـای قرآنـی را محصـور و متوقـف و منحصـر نكنیم ،آنچـه كه برای ما
ّ
اهمیـت دارد ،ایـدۀ آیـه اسـت .آیـه چه میخواهـد بگوید؟
و ایـن یـك نكتـهای اسـت در قـرآن كـه گاهـی بنـده بـه مناسـبتهایی شـاید
ـان یـك جملـهای كـه
تذكـر داده باشـم .گاهـی در ضم ِـن یـك داسـتان بـا بی ِ

یشـود ،بـه
مربـوط بـه آن داسـتان هسـت ،یـك اص ِـل كل ِـی اسلامی بیـان م 
ً
ایـن توجـه كنیـد .مثلا در داسـتان حضـرت نـوح ،آنجایی كه نوح پیغمبر سـوار

كشـتی شـده ،اهـل و عیـال خـودش را هـم سـوار كـرده ،گرویـدگان و مؤمنیـن و
همجبهـگان را هـم سـوار كـرده ،مابقـی خالیـق در تهدیـد قهـر توفـان الهـی قـرار
امـواج مرگخیـز از اطـراف
گرفتنـد و توفانـی دارد میآیـد ،آب دارد میجوشـد،
ِ
پسـر نـوح كه جـزو مؤمنین به او نیسـت ،نیامده
دارد مـردم را غـرق میكنـد ،یـك ِ

سـوار بشـود .ایـن یـك داسـتان اسـت ،یك داسـتان معمولـی دارد بیان میشـود،
امـا ُپـر از نكتههـا و اشـارهها.
نوح پیغمبر ،پیرمرد ،محاسـن سـفید ،با عمر خیلی زیاد ،این هم جوانش،
ِ

پسـرش ،محبوبش ،به او میگوید كه بیا سـوار شـو ،بیا سـوار شـو ،غرق خواهی
یشـوم ،مـیروم
شـد .او میگویـد كـه نخیـر ،بنـده سـوار نمیشـوم ،غـرق هـم نم 
بیـن همین صحبتهـا و گفتگوها
بـاالی كـوه ،بـه شـما هـم احتیاجـی ندارم .در ِ
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موجـی بیـن اینهـا حائـل میشـود و پـدر دیگـر پسـر را نمیبینـد و پسـر غـرق
دل نـوح از جنبـۀ بشـری یـك مقـداری
میشـود .قضایـا خاتمـه پیـدا میكنـدِ .
ُ
ناراحـت اسـت ،خـب پسـرش در ایـن ماجـرا از بیـن رفـت .بـا پـروردگار عالـم
درمیـان میگـذارد ناراحتـی را ،میگویـد پـروردگارا ،تـو وعـده كـرده بـودی كـه
ُ
اهـل مـن را نجـات بدهـی ،خانـدان مـن را نجـات بدهـی ،خـب پسـرم هـم كـه از
ِ
خانـدان مـن بـود ،ای كاش نجـات پیـدا میكـرد .بعـد ،از پـروردگار عالم خطاب
َّ
َّ َ
َ
َ َ
میرسـد«ِ :إن ُـه ل ْی َـس ِم ْـن أ ْه ِلـك» او از خانـدان تـو نیسـت«ِ ،إن ُـه َع َم ٌـل غ ْی ُـر َص ِال ٍـح» او
یـك كـردار ناشایسـته اسـت .بـه «عمـل غیـر صالـح» آن كار نداریم ،بـه یك كلمه
ّ
از ایـن داسـتان -البتـه مـن حـاال روی یـك كلمـهاش دارم تكیـه میكنـم وال
َّ َ
تكیههـای فـراوان هسـت در ایـن داسـتانها و در داسـتان نـوح«ِ -إن ُـه ل ْی َـس ِم ْـن
ّ
َ َ
أ ْه ِلـك» بـه مـا یـك اصـل كل ِـی اسلامی را ارائـه میدهـد و تعلیم میدهـد .میگوید
دو بـرادر ناهمفكـر بـا یكدیگـر بیگانهانـد و دو بیگانـۀ همفكـر با یكدیگـر برادرند.
پـدر و پسـر اگـر ناهمفكـر بودنـد؛ ایـن مؤمن به خـدا بود ،آن كافر به خـدا؛ این در
جبهـۀ خـدا بـود ،آن در جبهـۀ شـیطان؛ پـدر و پسـر با هـم قوم و خویشـی ندارند،
از یـك خانـواده نیسـتند .خویشـاوندی نسـبی و سـببی ،خویشـاوندی مربـوط به
خـون ،از نظـر اسلام درجـۀ دوم اسـت ،خویشـاوندی فكـری درجـه اول اسـت،
ببینیـد ،ایـن یـك اصـل اسلامی اسـت  ...در ایـن گزارشهـای قرآنـی بـه ایـن
نقـاط ّ
توجـه كنیـد ،ببینیـد چـه میخواهـد بگویـد ،چـه اصلـی را ،چه ایـدهای را،
ً
چـه ّ
واقعیـت تاریخـی را كـه احیانـا صـد جـای دیگـر ممكـن اسـت تكـرار بشـود،
دارد بیـان میكنـد.

4

 . 4طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن ،صص304-303
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سؤاالت
 -1در بینـش توحیـدی افتخارطلبـی و برتریجوئ ِـی برخـی افـراد ،گروه ها و
کشـورهای مسـتکبر نسـبت به سـایرین چگونه تجزیه و تحلیل میشود؟
یهـای هـر شـخص ماننـد فکـر ،هـوش ،قـدرت
 -2توجـه بـه توانای 
تصمیم،امکانات مادی و ...در بینش توحیدی چگونه قابل تحلیل اسـت؟
 -3نگاه انسـان ّ
موحد به جهان ،انسـان و سـایر موجودات و نیز آفرینندۀ
آنها چگونه باید باشـد؟
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ ِ
الر ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ َ ٌ َ َ َّ
َ
َ
ُ
َ
ات َو ماَ
َ
یوم لا تأخذه ِسنة َو لا ن ْو ٌم له ما فی ّ
«ا َّلل ُه َلا إ َل َاه إ ّلا ُه َو ْال َحی ْال َق ُ
السم َاو ِ
َ
َ َ
ْ َ ْ ِ ِ َ َّ
ْ َ
ُ
َ
ند ُه إ ّلا بإ ْذ ِنهِ ْیع َل ُم َما َب ْ َ
ین أ ِیدیه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم وَ
ِ
فی الأر ِض من ذا ال ِذی یشفع َ ِع ِ ِ ِ
ْ ّ
َْ َ َ
َ
کرس ُ
َلا ُ َ
یه َّ
ات َو الأ ْرض َو لا
یحیطون ِبش ْی ٍء ِّم ْن ِعل ِمهِ ِإلا ِب َما ش َاء َو ِس َع ْ ِ
ِ
الس َم َاو ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
َی ُ
ؤود ُه ِحفظ ُه َما َو ُه َو ال َعل ُّی ال َع ِظ ُ
یم» ()255
سوره مبارکه بقره

َ َ ُ ْ َّ
الس َم َاو ُ
اتخ َذ َّ
الر ْح َم ُ
کاد َّ
ان َو َل ًدا (َّ )88ل َق ْد ج ْئ ُت ْم َش ْی ًئا إ ًّدا (َ )89ت ُ
«و قالوا
ات
ِ
ُ َ ًّ ِ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
ْ
َ َ َّ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً
ّ ْ
ّ َ
ان َولدا (َ )91و
یتفطرن ِمنه َو تنشق الأرض َو تخر الج َبال هدا ( )90أن دع ْوا ِللرحم ِ
َ
َّ
َْ
ینبغی ِل َّلر ْح َمان أن َّیت ِخ َذ َو َل ً اد ( )92إن ُّ
کل َمن فی َّ
ات َو الأ ْر ِض ِإلا َءاتی
الس َم َاو ِ
َما َ ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ
ان َع ْب ًدا» ()93
الرحم ِ

سوره مبارکه مریم

خالصه مباحث بخش ایمان
 ...گفتیـم بایـد ایمـان بـه هـر فکـری و بـه هـر اصلـی از افـکار و اصـول دینی،
ً
ً
اوال آ گاهانـه باشـد ،از روی فهـم و شـعور و آ گاهـی باشـد ،نـه کورکورانـه؛ ثانیـا
ًً
ایمـان همـراه باشـد بـا ّ
تعهـد .آنچـه کـه مـا بایـد بـه آن ایمـان پیـدا بکنیـم ،حتما
آن چیـزی اسـت کـه در زندگـی مـا ،در عمـل مـا ،چـه عمـل فـردی و چـه عمـل
اجتماعـی ،چـه مربـوط بـه شـخص خـود ،چـه مربـوط بـه جامعـه خـود ،چـه
ًً
حتمـا یک ّ
مربـوط بـه ّ
تعهـدی را بر دوش
بشـریت و چـه مربـوط بـه آینـده تاریخ،
مـا میگـذارد.
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توحید

ً
بـا ایـن مقدمـه ،وقتـی مـا وارد بحـث توحیـد میشـویم ،قهـرا ایـن بحـث
بـرای مـا یـک بحـث ّ
تعهـدآور اسـت ،و توحیـد را مـا آنچنـان بررسـی میکنیـم
ً
ً
ثانیـا ببینیـم ّ
تعهداتـی کـه توحیـد بـر دوش
کـه اوال آ گاهانـه بـه توحیـد برسـیم،
مـا میگـذارد ،آنهـا چیسـت .آیـا توحیـد فقـط یـک فهمیـدن بیمسـئولیت و
بی ّ
تعهـد اسـت؟ آیـا دانسـتن یـک حقیقتـی اسـت ،بـدون آنکـه ایـن دانسـتن بـر
دوش مـا یـک تکلیفـی را بـار کنـد؟ یـا نـه؛ توحیـد آ گاهـی و دانسـتنی اسـت کـه
بـه دنبـال ایـن دانسـتن ،تکلیفهـا ،وظیفههـا ،مسـئولیتها بـه انسـان متوجـه
میشـوند. ... .
 ...بنابرایـن آیـات مـورد نظـر مـا امـروز دربـاره توحیـد اسـت ... .توحیـد را
ً
مـا از دو دیـدگاه مـورد نظـر قـرار دادیـم  : ...اوال توحیـد را در جهانبینـی اسلام
ّ
مـورد نظـر قـرار دادیـم .مسـلم ،توحیـد در جهانبینـی اسلام هسـت .توحیـد در
زبـان رسـا و گویای
جهانبینـی اسلام چیسـت و بـه چـه معناسـت ،و آیـه قـرآن و ِ

قـرآن ،توحیـدی را کـه در جهانبینـی اسلام مطـرح اسـت ،چگونـه تشـریح
میکنـد؟ بحـث دوم را اینجـور گفتیـم :توحیـد در ایدئولـوژی اسلام. ... .
علاوه بـر اینهـا ،توحیـد در هـر یـک از مقـررات فرعـی اسلام ،خـودش را
مینمایانـد و نشـان میدهـد .و هـر جایـی شـما یک حکمی و یـک قانونی و یک
دسـتوری را بـه نـام دیـن مشـاهده کردیـد کـه در آن توحیـد لنـگ میزنـد ،ضـد
توحید در آن وجود دارد و توحید در آن نیست ،بدانید که این از اسالم نیست؛
چـون توحیـد مثـل روحـی در کالبـد تمـام مقـررات اسلامی هسـت .مثـل
هـوای رقیـق و لطیفـی در تمـام اجـزای ایـن سـاختمان و پیکـرهای کـه نامـش
اسلام اسـت ،هسـت .مثـل خـون پـاک و پاکیزه و صـاف و تازهای در سراسـر این
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کالبـد و پیکـری کـه نامش اسلام و دین اسـت ،هسـت؛ در همـه مویرگها حتی
هسـت ،یـک دانـه حکـم را در اسلام شـما نمیتوانیـد پیـدا کنیـد کـه رنگـی و
نشـانی از توحیـد در آن نباشـد. ... .

تعریف جهانبینی
 ...شـما وقتـی کـه بـه عنـوان یـک انسـان ،بـه فکـر خودتـان ،بـه درک
خودتـان از عالـم ،از انسـان ،از جهـان مراجعـه میکنیـد ،یـک ّ
تصوراتـی پیـدا
میکنیـد .ممکـن اسـت شـما بـه ایـن فکـر نبودیـد ،امـا آن کسـی کـه بـه ایـن
فکـر اسـت ،وقتـی دربـارۀ جهـان میاندیشـد ،دربـارۀ انسـان میاندیشـد ،دربـارۀ
رابطـۀ جهـان و انسـان میاندیشـد ،دربـارۀ چیـزی مـاورای طبیعـت و مـاورای
انسـان و جهـان میاندیشـد ،یـک سلسـله ّ
تصوراتـی و افکاری پیـدا میکند ،این
را میگوینـد جهانبینـی. ... .
بـه طـور خالصـه جهانبینی را این جوری میشـود تعریف کرد؛ جهانبینی
ّ
یعنـی برداشـت یـک انسـان از جهـان ،تلقـی یـک انسـان از جهـان ،دریافت
یـک انسـان از جهـان یـا از انسـان .گفتیـم برداشـت یـک انسـان؛ میتوانید
شـما بـه جـای یـک انسـان ،بگذاریـد یـک مکتـب ،یـک مسـلک ،یـک آییـن،
یـک رویـه اجتماعـی برداشـتی از جهـان دارد ،این برداشـت اسـمش جهانبینی
است.

توحید در جهانبینی اسالم
اسلام یـک جهانبینـیای دارد ،اسلام یـک برداشـتی از جهـان دارد... .
اسلام معتقـد اسـت کـه همـه این مجموعهای کـه نامش جهان اسـت ،از باال تا
پایین ،از موجودات ناچیز و حقیر ،تا موجودات بزرگ و چشمگیر؛ از پستترین
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جانـدار یـا بیجـان ،تـا شـریفترین و پـر قدرتتریـن موجـودات جانـدار و دارای
ِخ َـرد ،یعنـی انسـان ،همـه و همـه ،همـه جـای ایـن عالـم ،بنـدهَ ،بـرده ،آفریـده
و وابسـته بـه یـک قـدرت بسـیار عظیـم اسـت .مـاورای ایـن ظاهـری کـه مـن و
تیزبیـن دانـش تجربـی میتوانـد بـه
عینـک
شـما میبینیـم ،مـاورای آنچـه کـه
ِ
ِ

او برسـد ،مـاورای همـه پدیدههـای قابـل حـس و قابـل لمـس ،یـک حقیقتـی
هسـت از همـه حقیقتهـا برتـر ،واالتـر ،شـریفتر ،عزیزتر و همه ایـن پدیدههای
عالـم ،سـاخته و پرداختـه و درسـت شـده دسـت قـدرت اوسـت .بـه آن قـدرت
باالتر نامی میدهیم ،اسـمش خداسـت ،اسـمش {اهلل} اسـت .پس جهان یک
حقیقتـی اسـت کـه بـه خودی خود اسـتقالل نـدارد؛ خودش خـودش را به وجود
نیـاورده. ... .
 ...آن خدایـی کـه باالتـر از جهـان و جهانیـان اسـت ،آن دسـت قدرتـی کـه
همـه موجـودات عالـم را او میگردانـد ،او سـاخته و او دمبـهدم آنهـا را پاینـده

داشـته؛ ایـن دسـت قدرتمنـد -کـه نامـش {اهلل} اسـت ،نامـش خداسـت -بـه
تمـام صفـات نیـک و نیکـی آفریـن بـه طـور اصیل ،به طـور ذاتیّ ،متصف اسـت؛
یعنی دارای دانش اسـت ،دارای قدرت اسـت ،دارای حیات اسـت ،دارای اراده
و تصمیـم اسـت و هـر آنچـه کـه از این صفات سرچشـمه و مایـه میگیرد .زندگی
او از کسـی گرفتـه نشـده اسـت ،دانـش او از جایـی اخـذ و کسـب نشـده اسـت و
از ایـن قبیـل .او صاحـب اختیـار عالـم اسـت .عالمیـان چـه کسـانیاند؟ ّذرات

عالـم در مقابـل او چـه هسـتند؟ آیـا ّذرات عالـم وقتـی کـه سـاخته و پرداختـه او
ً
اصال ّ
قضیه
شـدند ،مثل فرزندی که از مادر جدا میشـود ،دیگر جدا شـدند؟ نه
اینجـوری نیسـت .اینهـا در هـر لحظـهای ،بـرای مانـدن و بـودن ،محتـاج او
هسـتند ،محتـاج قـدرت او و ارادۀ او؛ و همـه بنـدگان اوینـد .همـه موجـودات
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بنـدگان و بـردگان و مصنوعـات و مخلوقـان اوینـد .در همـه میتوانـد تص ّـرف
کنـد ،همـه را بـا نظـم خاصـی آفریـده ،همـه را بـا ّ
سـنتها و قانونهـای منظـم
و دقیقـی بـه وجـود آورده .ایـن قانونهـا را امـروز علـم دارد کشـف میکنـد ،کـه
البتـه بحـث مـن در ایـن زمینـۀ کار ،دیگـر نیسـت؛ یعنـی اسـتدالل بـر وجـود خـدا
و اثبـات صانـع در بحـث مـن نیسـت ،در ایـن زمینـه کتـاب فـراوان اسـت ،برویـد
بخوانیـد.
 ...توحیـد یعنـی جهـان دارای یـک آفریننده و سـازنده ،و به تعبیری دارای
یـک روح پـاک و لطیـف اسـت .جهـان پدیدآورنـدهای دارد و همـه اجزای این
عالم ،بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا و آن پدیدآورنده
محسـوب میشـوند .توحیـد در جهانبینـی اسلام ایـن اسـت؛ یعنـی
وقتـی کـه یـک مسـلمان ،از دیـدگاه اسلام بـه ایـن عالم نـگاه میکنـد ،این عالم
را یـک موجـود مسـتقلی نمیبینـد ،بلکـه یـک موجـودی میبینـد وابسـتۀ بـه
یـک قـدرت باالتـر .چـه اثـری دارد؟ چـه فایـدهای دارد؟ عجیـب تأثیـری دارد؛
یشـود کـه
در بحثهـای بعـدی کـه دربـارۀ توحیـد میکنیـم ،آن وقـت معلـوم م 
ایـن بینـش ،ایـن جهانبینـی مخصـوص ،این دریافت و برداشـت از عالم ،این
ّ
سـازندگی زندگـی.
تلقـی از جهـان و جهانیـان ،چـه تأثیـری دارد در
ِ

تبیین قرآنی توحید در جهانبینی اسالم

ً
بـه آیـات قـرآن مراجعـه میکنیـم ،میبینیـم عینـا همیـن مطلـب را در آیـات

قرآنـی ،پـرودگار عالـم ذکـر کرده .عرض کردم از دو جـای قرآن آیاتی را ما در نظر
گرفتیـم کـه امـروز تالوت بشـود و ترجمه بشـود.

27

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

الوهیت تنها شایسته «اهلل»
اول از سـورۀ بقـره اسـت ،آیـهای کـه معـروف اسـت بـه آیةالکرسـی .قسـمت
اول آیةالکرسـی در ایـن زمینـه اسـت ،کـه حـاال تلاوت و ترجمـه میکنیـم و تدبـر
َ َ َ َّ
میکنیم در آن ،آیه  255است « .ا ّلل ُه لا ِإل َاه ِإلا ُه َو » اهلل ،این نامی که معادلی به
صـورت تبییـن و تشـریح برایـش نمیشـود پیـدا کـرد؛ چیسـت {اهلل}؟ خداسـت.
َ َ َّ
خـدا کیسـت؟ آن موجـودی اسـت کـه « لا ِإل َاه ِإلا ُه َـو » هیـچ معبـودی بـه جـز او
نیسـت .الـه را معبـود معنـا کنیـد .الـه یعنی هر آن موجودی که انسـان در مقابل
او بـه صـورت تقدیـس ،بـه صـورت تعظیـم و تکریـم ،خضـوع میکنـد ،اختیـار
خـودش را دسـت او میدهـد ،سررشـتۀ زندگـیاش را بـه او میسـپرد ،او را دسـت
بـاز و مطلقالعنـان ،در زندگـی خـود قـرار میدهـد ،ایـن را در اصطلاح قرآنـی
میگوینـد الـه .آن کسـانی کـه هـوای نفـس را سررشـتهدار زندگـی خـود میکنند،
ـرکش متجـاوز را
الهشـان هـوای نفسشـان اسـت .آن کسـانی کـه یـک انسـان س ِ

در امـور زندگـی خـود ،دسـتش را بـاز میگذارنـد ،الهشـان همـان شـیطان اسـت.
آن کسـانی کـه بـه ّ
سـنتها و عقیدههـای پـوچ ،بهطـور بیقیـد و شـرط تسـلیم

میشـوند ،الهشـان همان ّ
سـنت و عقیدۀ پوچ اسـت .هر چه در وجود انسـان
ّ
و در زندگی انسـان ،بی قید و شـرط دسـتش باز باشـد و حکومت و تحکم
بکنـد ،او الـه اسـت.
َ َ َّ
ُ
اینجـا میگویـد کـه « لا إلـه ِإلا ه َـو » هیـچ الهی ،هیچ معبودی به جز او نیسـت.

یعنی چه نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا .سیصدوشصت
خـود خانـۀ کعبـه آویـزان و قـرار داده شـده بـود ،سیصدوشـصت تـا عروسـک.
تـا در ِ
همیـن قـدر هـم عروسـکهای جانـدار در دنیـا ،داشـتند فرمانروایـی میکردنـد،؛
َ َ َّ
إله ِإلا ُه َو » جز او الهی نیسـت؛ یعنی
چطور الهی نیسـت! پس اینی که میگوید « لا
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الـه واقعـی نیسـت ،الـه قانونـی نیسـت ،الـه حقیقـی نیسـت؛ یعنـی هـر کس دیگـر را
غیـر از {اهلل} بـه الوهیـت -بـه آن معنایـی کـه گفتم -به معبودیـت پذیرفتید ،گناه
کردیـد ،برخلاف حـق ،عملـی انجـام دادیـد؛ چـون جـز {اهلل} هیچ کس شایسـتۀ
معبـود بـودن و الوهیت نیسـت.
خصوصیات «اهلل»
َ َ َ َّ
ّ
خصوصیـت ایـن {اهلل} ،ایـن الـه یکتـا و یگانـه چیسـت؟
« ا ّلل ُـه لا ِإل َاه ِإلا ُه َـو »
ْ
ّ
خصوصیاتـش را مقـداری میشـمرد« :ال َحـی» زنـده اسـت؛ همـه مردهانـد،
دیگـران موجـودات مـرده و ُمردارنـد ،او زنـده اسـت ،بیجانهـا که پیداسـت ،با

جانهـا هـم ُمردهانـد .بـا جانـی کـه روزی نبـوده و روز دیگری هـم نخواهد بود،
ً
جانـداری کـه جانـش دائمـا در تهدیـد اسـت ،موجـود زنـدهای کـه زندگـیاش بـا

حرکـت یـک مـو ،بـا جنبـش یـک مغـز گاهـی تهدیـد بـه فنـا و نابـودی میشـود،
ایـن چـه جـور زندگیایسـت؟ زنـده جـاودان ،زنـده اصیـل ،زنـده حقیقـی ،آن
کسـی اسـت کـه حیـات بـرای اوسـت و هدیـه و ّ
عطیـه و موهبـت اوسـت بـه همه
جانـداران ،و او خداسـت.
« ْال َحـی» آن زنـده«ْ ،ال َقی ُ
ـوم» آن پایـدار و پاینـده .آن کسـی کـه زندگـی او
دائمـی و جاودانـه و همیشـگی اسـت .آن کسـی کـه زنـدگان بـه زندگـی او
زندهانـد و ا گـر او نباشـد ،ا گـر او نخواهـد ،اگـر او اراده نکنـد ،یـک زنـده و یـک
جلـوۀ زندگـی در جهـان باقـی نخواهـد بـودْ « ،ال َقی ُ
ـوم».
َ َْ ُ ُ
ٌ َ َ
« لا تأخـذ ُه ِس َـنة َو لا ن ْـو ٌم » ُچـرت و خـواب او را نمیربایـد؛ خـواب سـبک ،چـه
برسـد بـه خـواب سـنگین .او را از خـود نمیگیـرد ،یعنـی چـه؟ یعنـی لحظـهای
غفلـت ،لحظـهای بی ّ
توجهـی ،در وجـود او و در حیـات او راه نـدارد.
موجـودات دیگـر ،خداونـدگاران دروغیـن غفلـت میکننـد از خودشـان ،از مـردم

29

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

ً
تحـت اختیارشـان ،از جهانـی کـه در قبضۀ آنها هسـت ،سـراپا غفلتاند ،دائما
در غفلتاند ،آنجایی که ادعای آ گاهی و اطالع میکنند ،آ گاهی و ّاطالعشان
دروغیـن اسـت .آنچـه بـر آنـان غلبـه دارد ،غفلـت اسـت و نادانـی اسـت. ... .
آن کـه او را غفلـت نمیگیـرد ،حاکـم واقعـی ایـن جهـان اسـت؛ یعنـی {اهلل}.
َ َْ ُ ُ
ٌ َ َ
« لا تأخـذ ُه ِس َـنة َو لا ن ْـو ٌم » ،بـه نظرتـان نیایـد کـه ِس َـنة یعنی ُچرت ،خواب سـبک
و َنـوم ،یعنـی خـواب معمولـی یـا سـنگین را از خـدا برداشـتن و نفـی کـردن ،چـه
لزومـی داشـت حـاال اینجـا؟ چـرا؛ در بحثهـای بعـدی خواهیـم دیـد .چـون
هـر اشـارهای در توحیـد ،هـر نکتـهای در توحیـد ،اشـاره بـه نفـی الوهیـت غیـر
یشـود ،آن
خداسـت و اشـاره بـه نقایـص غیـر خـدا .هـر چـه دربـاره خـدا اثبـات م 
چیزهایـی اسـت کـه دربـاره ّمدعیـان الوهیـت نفـی میشـود .آنچـه در توحیـد

گفتـه میشـود ،آن چیزهایـی اسـت کـه در زندگـی عملی ّ
موحدان و خداپرسـتان
ّ
خصوصیـات و دقایـق توحیـد بایـد در زندگـی مـردم
بایـد منعکـس بشـود .تمـام
ّ
موحـد نمونههایـش وجـود داشـته باشـد. ... .
ْ
َ
َْ
« َلا َتأ ُخ ُـذ ُه ِس َـن ٌة َو َلا َن ْـو ٌم ّل ُـه َمـا فـی َّ
الس َـم َاو ِات َو َمـا فـی الأ ْر ِض» از آن اوسـت هـر
آنچـه در آسمانهاسـت و هـر آنچـه در زمیـن اسـت؛ ِملـک اوسـت ،بنـدۀ
َ َّ
َّ ْ
ْ َ
اوسـتَ « .مـن ذا ال ِـذی یشـف ُع ِعن َـد ُه ِإلا ِب ِإذ ِنـهِ » کیسـت کـه در مقابـل او شـفاعت
کنـد ،وسـاطت کنـد ،جـز بـه اذن او .هیـچ قـدرت دیگـری سـراغ نداریـم مـا کـه
حتـی بـه انـدازۀ قـدرت یک شـفیع ،بتوانـد در مقابل خدا عرض انـدام بکند .ا گر
کسـی شـفاعت از دیگـران میکنـد ،بـاز بـه اذن خـدا میکنـد .پیغمبـران کـه
شـفاعت میکننـد ،اولیـا و ائمـه و صلحـا و مؤمنیـن و شـهدا کـه شـفاعت میکنند
پیـش خـدا ،جـز بـه اذن خـدا نمیکننـد؛
بنابرایـن آنهـا هـم یک قدرتهایـی در مقابل قدرت خدا ،یک دکانهایی
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در مقابـل خـدا نیسـتند .چنیـن نیسـت کـه آنهـا هـم یـک دم و دسـتگاه
جدا گانـهای در مقابـل دم و دسـتگاه خـدا باشـند ،نـه؛ بنـدگان خـدا هسـتند،
منتهـا بنـدگان مـورد لطـف و ّ
محبـت خـدا. ... .
َ
َ
ََْ
ین أ ِید ِیه ْم َو َما خلف ُه ْم » پیش روی آنها هر چه هست و پشت سر
« ْیعل ُم َما َب ْ َ
آنهـا ،میدانـد؛ یعنـی محی ِـط بـه تمـام زندگـی انسانهاسـت و موجـودات،
ْ َّ
َ
« َو َلا یح ُیط َ
ی ٍء ِّم ْـن ِعل ِمـهِ ِإلا ِب َمـا ش َـاء » احاطـه ندارنـد ،گسـترده نیسـت
ـون ِبشـ ْ
ِ
دانششـان بـه چیـزی از دانـش پـروردگار ،مگـر آنچـه خـود او بخواهـد.

ببینیـد چطـور تمـام عالـم را بـه دو صـف تقسـیم میکنـد .یـک صـف ،ص ِـف
صـف دیگر ،همـه ّذر ِات عالم،
صـف موجـودات دیگـر .در این ِ
خـدا؛ یـک صـفِ ،
بنـدگان خداینـد در ّ
حـد واحـد .میخواهـم بگویـم از لحـاظ بندگ ِـی خـدا ،بیـن
ِ
دو موجـود عالـم هیـچ امتیـازی نیسـت .از ایـن جهـت کـه بنـدۀ خـدا هسـتند ،از
ایـن جهـت کـه تحـت قـدرت و در قبضـۀ خداینـد ،همه یکسـاناند ،همه! حتی
موجـود عالـم ،عزیزتریـن و ارزشـمندترین انسـان تاریـخ؛ یعنی وجود
بزرگتریـن
ِ
ّ
مقـدس نبـی اکـرم (صلـی اهلل علیـه وآلـه وسـلم) ،از لحـاظ بنـدۀ خـدا بـودن،
تحـت اختیـار خـدا بـودن ،عبـد خـدا بـودن ،مثـل همـۀ ّذرات دیگر وجود اسـت.
همـان انـدازهای کـه آنهـا تحـت اختیـار خداینـد ،همـان انـدازه هـم پیغمبـر
َْ َّ
تحـت اختیـار خداسـت ... .در ّ
ـد َع ْب ُـد ُه َو
تشـهد نمـاز میخوانیـد « اش َـه ُد ا َن ُم َح َّم ً ا
َر ُسـو ُل ُه» ،بنـدۀ خـدا بـودن را جلوتـر میآوریـد ،شـهادت میدهـم کـه ّ
محمـد عبـد
او ،بنـدۀ او و پیامبـر اوسـت .اول بنـده بـودن را ذکـر میکنیـد.
َْ َ
یه َّ
کرس ُ
الس َم َاو ِات َو الأ ْرض» گسترده است تخت قدرت او آسمانها
« َو ِس َع ْ ِ
ََ ُ ُْ
یود ُه ِحفظ ُه َما » نگاهداری آسـمانها و زمین بر او گران و دشـوار
را و زمین را « و لا
ْ
نیستَ « ،و ُه َو ْال َعل ُّی ال َع ِظ ُ
یم » اوست برتر و بلندقدر ،اوست بزرگ و پرشکوه... .
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از مجمـوع ،بینـش اسلام را در مـورد خـدا ،خـوب بـه دسـت میآوریـد و
آن چیسـت؟ و آن ایـن اسـت کـه در همـۀ منطقـۀ وجـود ،یـک قـدرت بـه نـام
کانـون دانـش و حیـات و نیـرو ،بـه نـام خـدا.
مرکـز قـدرت ،یـک
ِ
خداسـت ،یـک ِ

و در طـرف مقابـل ،تمـام پدیدههـا رو بـه آن قـدرت عظیـم و جلیـل ،بـا حـال
ّ
عبودیـت ،بـا حـال بندگـی ،همـه و همـه؛ فرقـی هـم بیـن
مسـکنت ،بـا حـال

ّ
عبودیـت در مقابـل آن مرکـز قـدرت نیسـت .یـک
پدیدههـای عالـم ،از جهـت
ذرۀ کوچـک تـا یـک کهکشـان عظیـم ،یـک انسـان مؤمـن یـا یـک انسـان کافـر،
یـک موجـود بـیارزش یـا یـک انسـان بـاارزش ،همـگان در مقابـل آن موجـود،
دستبسـته ،تسـلیم ،عبـد ،بنـده ،بردهانـد؛ هـر تعبیـری که میخواهیـد بکنید.
البتـه فهمیـدن ایـن موضـوع دارای آثـاری اسـت در شـناخت ایدئولـوژی
اسلام ،در شـناخت طر حهـای عملـی اسلام بـرای جامعـه .بـه طـور نمونـه،
ً
مثلا میتوانـم ایـن را حـاال اشـاره کنـم کـه در ذهنتـان یـک برقـی بزنـد ،بدانیـد
کـه فلسـفهبافی نمیخواهیـم بکنیـم .وقتـی دانسـتیم کـه همـه انسـانها
فیالجملـه در مقابـل ایـن قـدرت و ایـن مرکـز نیـرو علـی السـوائند ،دیگـر معنـی
ً
مثلا ،در حـال غـرور و ّ
تکبـر مجسـمهاش را آنجا
نـدارد کـه امپراتـور روم ،وا ِل َریـن
بسـازند کـه یـک بـردهای ،یـک غالمـی روی پایـش افتـاده. ... .
ببینیـد ا گـر ایـن جهانبینـی ،ایـن بینـش ،ایـن برداشـت از جهـان
نباشـد ،امپراتورهـای عالـم ،قلدرهـای تاریـخ ،مالـکان بـزرگ و ثروتمنـدان
نهـا بنـده
و اشـراف عظیمـی کـه در طـول تاریـخ بودنـد ،کـه هـزاران و میلیو 
ـیر قـدرت و مطیـع امـر و فرمـان داشـتند؛ اینهـا میتوانسـتند
و بـرده و اس ِ

بگوینـد آ قـا ،مـن تافتـۀ جدابافتـهای هسـتم .مـن غیـر از آن هسـتم ،او بایـد
بیفتـد روی پـای مـن ،مـن بایـد پایـم را بگـذارم روی سـر او؛ مـن بـرای فرمـان
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دادن آفریـده شـدم ،او بـرای فرمـان بـردن آفریـده شـده؛ مـن بـرای آقـا زیسـتن
آفریده شـدم ،او برای بدبخت بودن سـاخته شـده؛ من بنده خدایی هسـتم که
آن خدا قدرتش بیشـتر اسـت ،او بنده یک خدایی اسـت که آن خدا عرضهاش
کمتـر اسـت. ... .
َ َّ
ْ َ ُ َ ُ َّ ْ
کتـر اسـت؟ چـه
« َمـن ذا ال ِـذی یشـفع ِعنـده ِإلا ِب ِإذ ِنـهِ » چـه کسـی بـه او نزدی 
کسـی در مقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسـی میتواند در مقابل من اوّ ،
منیتی
َّ ْ
داشـته باشـد؟ بلـه « ِإلا ِب ِإذ ِنـهِ » کسـانی میتواننـد شـفاعت کننـد ،امـا بـه اذن
خـود او .او هرگـز بـه جبـاران اذن شـفاعت نمیدهـد ،بـه امامـان اذن شـفاعت
میدهـد .او هرگـز بـه مفسـدان اذن نزدیکـی و رخصـت شـفاعت نمیدهـد .بـه
خاکسـاران عالیمقـام ،آن بندگانی که
انبیـا ،بـه اولیـا ،بـه صلحـا ،بـه شـهدا ،بـه
ِ

زندگـی دنیـا بـر آنهـا تلـخ و زهرآ گیـن گذشـت ،امـا روحشـان نیرومنـد شـد؛ در

راه وظیفـه حرکـت کردنـد ،بـر خودشـان دشـوار و سـخت گرفتنـد تـا بـه سـوی
وظیفـه یـک قـدم نزدیکتـر شـده باشـند؛ آنهـا میتواننـد ،آنهـا میتواننـد نـزد
ّ
خـدا شـفاعت کننـد .تـازه آنهـا هـم علـت اینکـه میتواننـد شـفاعت کننـد ،ایـن
بندگـی خـدا کردنـد؛ چـون تحـت قـدرت خـدا بیشـتر خودشـان
اسـت کـه بیشـتر
ِ

را قـرار دادنـد ... .از وضـع کلـی ایـن آیـه -کـه آیهالکرسـی اسـت -ایـن معنـا بـر

میآیـد کـه پـروردگار عالـم ،آن قدرت مطلق؛ در مقابلش تمـام موجودات ،تمام
تکوینـات ،همـۀ عالـم ،عبـد و مطیـع و دستبسـته و تسـلیم؛ هـر کـه میخواهـد
بـه او نزدیکتـر بشـود بایـد بیشـتر عبـد او باشـد .ایـن یـک آیـه.
عبودیت غیر خدا ،رهاورد اعتقاد به فرزند داشتن خدا
آیـه دیگـر ،در سـوره مریـم اسـت ،از سـوره مریـم انتخـاب کردیـم .آیـه 88
َ َ ُ ْ َّ َ َّ ْ َ ُ َ
ـد » گفتنـد کـه خـدای رحمـان فرزنـدی گزیـده
ـان َول ً ا
بـه بعـد « و قالـوا اتخـذ الرحم
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ّ
اسـت .کفـار بـه صورتهـای گوناگـون ایـن حـرف را زدهانـد؛ مسـیحیها یـک
جـور ،یهودیهـا یـک جـور ،مشـرکین قریـش و مشـرکین عربسـتان یـک جـور،
مشـرکان جاهـای دیگـر یـک جـور .بعضـی میگفتنـد خـدا دختـر دارد ،بعضـی
میگفتنـد پسـر دارد ،بعضـی میگفتنـد دختـر و پسـر دارد ،بعضـی میگفتنـد یکـی
دارد ،بعضـی میگفتنـد بینهایـت دارد ،عائلهمنـد اسـت! بـه هـر صـورت گفتند:
َّ َ َّ ْ َ ُ َ
ـان َول ًـدا» خـدا فرزنـد دارد .فرزنـد دارد را ،از چـه بـاب میگفتنـد؟ ایـن
« اتخـذ الرحم
نکتـه را دقـت کنیـد کـه فرزنـد داشـتن خـدا ،کـه مـورد ادعـای یـک عـده مشـرک
یـا مسـیحی یـا یهـودی بـود ،بـه ایـن معنـا بـود کـه در میـان مخلوقـات عالـم ،در
میـان موجـودات ،یـک نفـری هسـت کـه نسـبتش بـا خـدا ،نسـبت بنـده بـودن
ّ
نیسـت -دقـت کنیـد -نسـبت فرزنـد بـودن اسـت .آقـازاده اسـت ،نـه غلام؛
ا گرچـه آقـا نیسـت.

َُ
َُ ٌ
یـر پیغمبـر فرزنـد خداسـت،
یهودیهـا کـه میگفتنـد عزیربـناهلل ،یعنـی عز ِ

میخواسـتند بگوینـد کـه اگـر همـه موجـودات عالـم بنـده و بـردۀ خـدا هسـتند،
ُع َزیـر از ایـن مقولـه خـارج اسـت ،او دیگـر بنـدۀ خدا نیسـت ،او آقازادۀ خداسـت،
نـور چشـمی خداسـت .مسـیحیها هـم کـه درباره مسـیح این حـرف را میزدند،
ّ
کفـار هـم کـه دربـاره الت و َمنـات و ُع ّـزی میگفتند اینها دختران خدا هسـتند،
مشـرکان یونـان و روم کـه آنهـا هـم بـرای خدا ،خـدازاده و آقازادههـای فراوانی
قائـل بودنـد ،همـه نظرشـان ایـن بـود .یعنـی در حقیقـت ایـن دو صفی کـه ما در
صـف همـۀ بنـدگان و موجـودات کـه همـه
صـف خـدا و یکـی ِ
نظـر گرفتیـم ،یکـی ِ
در مقابـل خـدا خاضعانـد ،ایـن دو صـف را ،سـه صفـش میکردنـد .میگفتنـد
بلـه ،خـدا ،بنـدگان ،زبـدگان؛ فرزنـدی ،آقـا زادهای ،خـدازادهای ،چیـزی .آیـات
ّ
سـوره مریـم ایـن مطلـب را نفـی میکنـد .تـا آخـر آیـات درسـت دقـت کنید.
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َ َ ُ ْ َّ َ َّ ْ َ ُ َ
ـد » گفتنـد کـه خـدای رحمـان فرزنـدی انتخـاب
ـان َول ً ا
« و قالـوا اتخـذ الرحم
َّ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ً ًّ
کـرده و گرفتـه اسـت؛ « لقـد ِجئتـم شـیئا ِإدا» هـر آینـه آوردهایـد سـخنی سـهمگین
و سـنگین .ببینیـد تعبیـر خـدا چیسـت؛ حـرف گرانـی ،حـرف سـهمگینی ،عقیدۀ
ً
َ ً ً
َّ َ
بسـیار خطرناکـی را ارائـه دادیـد « .لق ْـد ِج ْئ ُت ْـم شـیا ِإ ّدا » حقـا سـخنی گـران و
َ َ ُ َْ ُ َ ْ ُ
ََ
کاد َّ
سهمگین ارائه دادید«َ .ت ُ
الس َم َاو ُات َیتف ّط ْر َن ِم ْن ُه َو تنش ّق الأ ْرض َوت ِخ ُّر ال ِجبال
ً
َه ّـدا» کـم مانـده بـود کـه آسـمانها از یکدیگـر بپاشـد ،بشـکافد ،و زمیـن از هـم
ب َـدرد و کوههـا در هـم فـرو ریـزدَ « .أن َد َع ْـو ْا ِل َّلر ْح َمـان َو َل ً
خ
بـرای
کـه
»
ـد
ا
ـدای رحمان
ِ
ِ
ِ
فرزنـدی خواندنـد و معتقـد شـدند.
ُ
پیداسـت مسـئله خیلـی مهـم اسـت .خـدا آنجـور نیسـت کـه یـک فحشـی،
یـک حـرف بـدی ،بـه او َبـر بخـورد؛ احساسـاتی کـه نیسـت پـروردگار عالـم.
آنچـه کـه بـه عنـوان عقیـده بـه مـردم میدهـد ،آن چیـزی اسـت کـه در تأمیـن
هدفهـای الهـی دخالـت دارد .آنچـه هـم کـه بـه عنـوان عقیـدۀ فاسـد نفـی
میکنـد ،آن چیـزی اسـت کـه اعتقـاد بـه آن ،در تأمیـن فسـاد جامعـه دخالـت
دارد .نفـی عقیـدۀ فاسـد بـه معنـای نفی یک رگۀ فسـاد اسـت در جامعۀ بشـری.
و اعتقـاد بـه اینکـه خـدا ولـد دارد ،خـدازاده و آ قـازاده دارد ،فرزنـد دارد،
اعتقـاد بـه حـد واسـط بیـن خـدا و بشـر ،حد فاصـل ،این اعتقاد ،مفاسـدی
دارد در جامعـه . ...ایـن در حقیقـت بهانـهای اسـت بـرای اینکـه بنـدگان،
یشـوند ،بنـدۀ یکـی دیگـر هـم بشـوند.
غیـر اینکـه بنـدۀ خـدا م 
َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
ً
« َو َمـا َ
ـان أن یت ِخـذ ولـدا» شایسـته نیسـت رحمـان را کـه فرزنـدی
ینب ِغـی ِللرحم ِ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
بگیـرد « ،إن ُّ َ
َّ َ
َّ ْ َ
ـان َع ْب ًـدا» همـۀ آنچـه که
کل مـن فـی السـم َاو ِات َو الأر ِض ِإلا َءاتـی الرحم ِ
ِ
در آسـمان و زمینانـد ،نیسـتند مگـر فراهـم آمـدگان در مقابـل خـدا ،بـه عنـوان
َّ َ
عبـد خـدا هسـتند ،همـه بنـدگان خداینـد« .لق ْـد
عبودیـت و بندگـی ،همـه ِ
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ّ
ً
َأ ْح َص ُ
اه ْـم َو َع َد ُه ْـم َع ّـدا» آنهـا را احصـا کـرده اسـت ،قبضـه کـرده اسـت و شـمرده
اسـت شـمردنی .ایـن هـم ایـن آیـه دیگـر کـه در سـورۀ مریـم بـود.
ُ
خـب ،پـس بـه طـور خالصـه ،بحثـی کـه امـروز داشـتیم ،حاصـل بـه ایـن
صورت بود که توحید در جهانبینی اسلام یعنی چه و چیسـت؟ بررسـی توحید
بـه عنـوان یکـی از مـواد اصـول جهانبینـی .فـردا میرسـیم انشـاءاهلل بـه بررسـی
توحیـد ،بـه عنـوان یکـی از مـواد اصـول ایدئولـوژی اسلام .ببینیـد بـا همدیگـر
اینهـا فـرق دارنـد ،ایـن مقدمـۀ اوسـت ،ایـن زمینۀ اوسـت .بینش اسلامی این
ُ
اسـت؛ دنیـا را ،جهـان را ،عالـم وجـود را ،ایـن جـور میبینـد .خـب ،حـاال ایـن
خـط سـیری ،چـه طرحـی ،چـه نقشـهای
بینـش چـه الهـام میدهـد بـه مـا؟ چـه ِ
بـرای زندگـی ارائـه میدهـد؟ آن چیسـت؟ توحید آنجا چه کاره هسـت؟ توحید
در ایدئولـوژی اسلامی.
�ذ
ث ف
م�بح� ه� ت�م
ن�گاهی گ را ب�ه

بینش توحیدی ،افزون بر این که ّ
ماهیتی نظری دارد ،دارای
ابعاد و جلوههای عملی در زندگی فردی و اجتماعی است .با نگاه
مخلوق خالقی توانا بوده
توحیدی ،انسان و تمامی اجزای هستی،
ِ

و همه آنها عبد و بندۀ او هستند و در این بندگی نیز هیچ استثنایی
وجود ندارد.
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سؤاالت
 -1عمـل مـا در انجـام تکالیـف اسلامی در گرایـش دیگـران بـه مادیگرایـی
چـه تأثیـری دارد؟
 -2چگونه می توان پیامبران راستین را از مدعیان دروغین بازشناخت؟
 -3در چه صورت ّ
موحد بودن برای یک فرد یا جامعه مفید و موثر خواهد بود؟
ّ
ّ
غیرمتعهدانـه در زندگـی فـردی و
متعهدانـه و
 -4تفـاوت نـگاه توحیـدی
اجتماعـی چیسـت؟
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ
الر ِ
ِ
َّ ُ ِ ُ َّ َ
ُ ّ َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
ُ
ً
َ
َ َّ َ
ُ
ون الل ِه أندادا یح ّبونه ْم کح ِ
ب الل ِه و ال ِذین ءامنوا
َ«و ِمن الن ِاس من یت ِخذ ِمن د ِ
َّ َ
ْ َ ََ ُْ َ َ
ََ َ
ََ ُ
َّ َ َ ْ ْ
أش ّد ُح ًّبا ِل ّل ِه َو ل ْو َیری ال ِذ َین ظل ُموا ِإذ َیر ْو َن ال َعذ َاب أ ّن الق َّوة ِل ّل ِه َج ِم ًیعا َو أ ّن ا ّلل َه
ُّ ْ َّ
ْ َ َ َ َّ
َّ ْ َ ْ ْ َ
ْ َ
َ
َََ ْ
ش ِد ُید ال َعذ ِاب ()ِ 165إذ ت َب ّرأ ال ِذ َین ات ِب ُعوا ِم َن ال ِذ َین ات َب ُعوا َو َرأ ُوا ال َعذ َاب َو تق ّط َعت
َ
ًَ َ ََ
َ
َ َ َ ْ َ
اب (َ )166و َق َال ّال ِذ َین َّات َب ُع ْوا َل ْو أ َّن َل َنا ّ
به ُم ْال َأ ْس َب ُ
کما ت َب ّر ُءوا ِم ّنا
کرة ف َن َت َب ّرأ ِم ْنه ْم
ِِ
َ َ َّ
ََ َ
ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ
کذ ِلك ِیر ِیهم الله أعمالهم حسر ٍات علیهم و ما هم ِبخ ِار ِجین ِمن الن ِار» ()167

سوره مبارکه بقره

عقیده «الهی» و «مادی» درباره هستی
«الهـی» میگویـد مـاورای آنچـه مـا میبینیـم ،حقیقتـی اسـت برتـر و
متـر از آنچـه مشـاهده میکنیـم و اگـر آن حقیقـت نمیبود ،ایـن پدیدهها
عظی 
صـورت نمیگرفـت .مـادی میگویـد نـه؛ مـا غیـر از آنچـه کـه میبینیـم ،بـه
چیـزی معتقـد و پایبنـد نمیتوانیـم شـد .در البراتورهـا و آزمایشـگاهها هـم هـر
چـه کـه گشـتیم ،از ایـن موجـودی کـه شـما میگوییـد اثـری و خبـری ندیدیـم.
دعـوای مـادی و الهـی بمانـد بـرای کتابهـا و بحثهایـی کـه مخصـوص ایـن
جهـت هسـتند.

مـا عقیدهمـان ایـن اسـت کـه ّ
مادیـون روزگار ما  ...ا گر میگوید خدا نیسـت،

ا گـر معتقـد اسـت کـه مـاورای ایـن عالـم ،حقیقـت دیگـری وجـود نـدارد ،در
حقیقـت چـون از مکتـب الهـی سـرخوردگی فکـری و سـرخوردگی روحـی دارد،
ایـن حـرف را میزنـد .او چـون معتقـد اسـت کـه بنـای امـروزی جهـان و اداره
انسـانها و اسـتقرار عـدل و برداشـتن تبعیـض ،جـز در سـایۀ یک طـرز فکر مادی
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و ماتریالیسـتی امـکان نـدارد ،از ایـن نظـر از مکتـب ّ
الهیـون رو برمیگردانـد .ا گـر
چنانچـه در وضـع فکـری آن کسـانی کـه بـه بعضـی از ایسـمهای زمـان مـا ،از
ّ
پنجـاه ،شـصت سـال پیـش بـه ایـن طـرف ،گرویدهانـد ،درسـت دقـت بکنیـم،
یـک مطالعـهای بکنیـم ،مییابیـم کـه مطلـب همینـی اسـت کـه مـا عـرض
کردیـم .نـه از بـاب ایـن اسـت کـه با خدا یـک لجی دارند ،یا چون اسـتدالل قانع
ً
کننـده فکـری بـر وجـود خـدا ندارنـد ،خـدا را رد کردهاند یـا قبول نکردهانـد .غالبا
ً
اسـتدالل فکـری بـر آن طـرف قضیـه هـم نیسـت ،بـر نفـی خـدا اصلا اسـتداللی
وجـود نـدارد ،نـه حـاال و نـه در گذشـته .یک نفر را شـما پیدا نمیکنیـد که بگوید
مـن میگویـم خـدا نیسـت به ایـن دلیل ،یک نفـر! در میان تمـام ّ
مادیون عالم،
از روز اول تـا حـاال ،یـک نفـر نیسـت کـه بگویـد مـن ثابـت میکنـم خـدا نیسـت
بـه ایـن دلیـل .کسـی کـه در ایـن زمینـه سـخنی دارد ،میگویـد مـن برایـم ثابـت
نشـده کـه هسـت ،نفهمیـدم ،قبـول نکـردم اسـتدالل بودنـش را .و قـرآن هم به
همیـن حقیقـت اشـاره میکنـد « :إن ُهـم إّلا َی ُظ ّن َ
ـون » اینهـا فقـط دنبـال پنـدار و
ِ
ِ
ّ
گمانانـد ،و ِال نفـی نمیتواننـد بکننـد خـدا را بـا دلیـل.
پـس بـر اثـر نداشـتن یـک فلسـفه ِخ َردپسـند نیسـت ،بـر اثـر داشـتن یـک
فلسـفه خردپسـند در طرف مادیگری هم نیسـت ،آنچه که هسـت ،این اسـت
ّ
در مـورد مـادی روزگار مـا ،و ایـن نکتـهای اسـت .علـت گرایشـش بـه چیـزی
کـه بـه آن مکتـب مـادی میگویـد ،ایـن اسـت کـه خیـال میکنـد ،امـروز ایـن
مکتـب مـادی ،بهتـر میتوانـد دنیـا را اداره کنـد .میگویـد بهتـر میتوانـد ظلـم
را از بیـن ببـرد ،بهتـر میتوانـد تبعیـض و نابرابـری را نابـود کنـد ،بهتـر میتوانـد
ظلـم و خودکامگـی را ریشـهکن و زایـل و فانـی کنـد .میگویـد دیـن ایـن کارهـا
را نمیتوانـد بکنـد .چـرا میگویـد دیـن نمیتوانـد ایـن کارهـا را بکنـد؟ بـرای
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خاطـر اینکـه از دیـن ،از مفهـوم شـایع و رایـج دیـن ،چیـزی نمیدانـد ،جـز
ّ
آنچـه کـه در دسـت مـردم کوچـه و بـازار ،بـه صـورت سـنتی و تقلیـدی
مشـاهده کـرده؛ خالصـه از دیـن خبـری نـدارد ،اطالعی نـدارد .اگر از او بپرسـند
دیـن چیسـت؛ یـک سلسـله مظاهـری را اسـم مـیآورد ،میگویـد اینهـا دیـن
اسـت؛ و چـون اینهـا مخـدر اسـت ،چـون اینهـا بـرادر و برابـر بـا ظلـم و ظالـم
اسـت ،چـون اینهـا نمیتوانـد گـرهای از کار فروبسـته مـردم بگشـاید ،پـس رهـا
کن.
یشـود ،بهترین
پیداسـت کـه وقتـی بـا یـک چنیـن منطقی انسـان روبـهرو م 
پاسـخ و درسـتترین پاسـخ ایـن اسـت کـه بلـه؛ اگـر دینـی را پیـدا کردیـد کـه بـا
ظالـم سـاخت ،بـا مسـتبد همـکاری کـرد ،بـا مظلوم یـک لحظه کنـار نیامد ،یک
گـره از کار فـرو بسـته مـردم نگشـود ،بـرای امـروز و فـردای مـردم ،خشخاشـی،
ذرۀ مثقالـی ،سـود نداشـت؛ تـو هـم از طـرف مـا وکیـل ،ا گـر چنیـن دینـی را پیـدا
کـردی ،هرجـا پیـدا کـردیَ ،ر ّدش کـن ،یـک لحظـه ایـن دیـن را نپذیـر .بـرای
خاطـر اینکـه دیـن ا گـر از سـوی خداسـت ،ایـن جـوری نیسـت .دینـی کـه خـدا
ََ
ّ
خصوصیت داردُ ،مهر اسـتاندارد دارد،
میفرسـتد الکی که نیسـت ،نشـانه دارد،
ا گـر ایـن ُمهـر اسـتاندارد بـا یـک دینـی تطبیـق کـرد ،آن را مـا قبـول میکنیـم ،اگر
تطبیـق نکـرد ،قبـول نمیکنیـم. ... .
ََ َ َ ُ ُ َ
الب ّ
َ
ـات » فرسـتادیم پیامبـران خـود را با
ن
ی
ب
نا
ـل
قـرآن میگویـد « لقـد أرسـلنا رس ِ ِ ِ
َ
ـاب َوالمی َ
ُ
َ
َ
الكت َ
َ
ُ
ـزان » بـا آنها مجموعـۀ فکری
ـم
ه
ع
م
ـا
ن
ل
نز
أ
برهانهـای روشـنَ « ،و
ِ
و وسـایل عملـی را ،وسـایلی کـه بتوانـد میـان مـردم ،در اختالفاتشـان حکـم کند
َ
و قضـاوت کنـد ،بـه طـرف مـردم فرسـتادیم .چـرا ایـن کارهـا را کردیـم؟ ُ«ر ُسـلنا»
نـه فقـط یـک پیغمبـر ،نـه فقط موسـی ،نه فقـط پیغمبر خاتم ،نه فقط عیسـی،
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َ
َ
«أ َرسـلنا ُر ُسـلنا» همـۀ پیمغمبرهـا بـا ایـن منظـور و بـا ایـن ایـده و بـا ایـن هـدف
ـوم ّ
الن ُ
فرسـتاده شـدند .چیسـت آن هـدف؟ « ِل َیق َ
القس ِـط» تـا انسـانها
ـاس ِب ِ
براسـاس قسـط و عـدل و داد زندگـی بکننـد .دیـن ایـن اسـت .ا گـر دینـی دیـدی
کـه در جهـت عکـس فلسـفۀ ادیـان حرکـت میکنـد ،بـدان یـا الهـی نیسـت یـا
خرابـش کردنـد .اگـر دیدیـد برخلاف فلسـفه و جهـت مشـی پیغمبـران الهـی و
رسـوالن الهـی دارد مشـی میکنـد ،بـدان کـه مسـلم زاییـدۀ وح ِـی پـروردگاری و

پیغمبـران نیسـت .ایـن خیلـی روشـن اسـت.

 ...ای مـادی! ای کسـی کـه میگویـی مـن دیـن را دیـدم کـه از ادارۀ
اجتماعـات بشـری ناتـوان اسـت؛ میپرسـیم کـدام دیـن را؟ دیـن اسلام را؟
اسلام راسـتین را؟ وحـی محمـدی را؟ شـیوۀ زندگـی حاکمانـۀ علـوی را؟ اینهـا
را دیـدی بـا ادارۀ امـور انسـانها مغایـرت دارد؟ بیـا ثابت کـن ،کجایش مغایرت
دارد؟ اسلامی کـه میآیـد تبعیـض را برمـیدارد ،اختلاف طبقاتـی را در بحبوحۀ
اختلاف طبقاتـی جهـان نفـی میکنـد ،ثروتهـای تقسـیم شـدۀ بـه ناحـق را
روی هـم میریـزد و سـرانه تقسـیم میکنـد ،فرصتهـا و امکانـات برابـر بـه بشـر
میدهـد ،حکومـت را از دسـت طواغیـت بشـری میگیـرد و بـه دسـت قانـون
عادالنۀ خدا میسـپارد ،انسـان َپسـت را ،انسـان توسـریخور را ،انسـان بردهگیر
و بردهشـو را ،انسـانی را کـه بـرای خاطـر یـک کلمـه حـرف ،بـرای خاطـر یـک
آفریـن ،بـرای خاطـر یـک فلـز پـول ،دسـت بـه پسـتترین جنایتها مـیزد ،این
انسـان پسـت و ذلیـل و خـوار را تکریـم میکنـد ،بـاال مـیآورد ،عزیـز میکنـد ،او
را بـا فضائـل اخالقـی و انسـانی میآرایـد .و ایـن همـه را ،در سـایۀ یـک نظـام
عادالنـه و متقـن تأمیـن میکنـد.
تربیـت فـردی هـم نیسـت تربیـت پیغمبـر؛ دسـت یکـی یکـی را بگیـر و ببـر
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گوشـۀ صندوقخانه بنشـان ،به گوششـان ورد بخوان تا درسـت بشـوند ،تا آدم
بشـوند ،ایـن جـوری هـم نیسـت؛ موعظهگـری هـم نیسـت کـه پیغمبـر بنشـیند
بـه مـردم موعظـه کنـد؛ مـردم ایـن جـوری بـد اسـت ،آن جـوری کنیـد؛ نظـام
اجتماعی اسـت .شـالودۀ اجتماع اسلامی را مثل پوالدی مسـتحکم ،با شـکل و
قالبـی ّ
معیـن ریخـت پیغمبـر ،در فضـای جاهلـی آن روز .بعـد انسـانها را آورد در
این قالب ،انسـانها را آورد در این مسـیر و در این مجرا .و در این مسـیر آوردن
همـان بـود و آدم شـدن و انسـان شـدن همـان .پـس اگـر میگویـی دین اسلامی
ّ
نجـور میگویـی که
خصوصیـات اسـت ،ای 
کـه دیـن واقعـی اسلام اسـت ،بـا ایـن
ّ
ترقـی انسـان و بـا عدالـت و بـا اسـتقرار ّ
امنیـت و بـا تأمیـن نیازهـای بشـری ،بـا
بـا
همدیگـر همتـراز نیسـتند ،نـه؛ ایـن را قبول نداریـم ،این بیانصافی اسـت ،این
بیانصافـی اسـت. ... .

توحید در ایدئولوژی اسالم
خـب ،نکتـۀ بسـیار مهـم ... ،توحیـد را کـه مطـرح میکنیـد ،بـه صـورت
خشـک سـاده بـه یـک سـؤال علمـی و مغـزی مطـرح نکنیـد؛ بلکه به
یـک پاسـخ
ِ
صورت یک مسـئلهای که دانسـتنش و ندانسـتنش حیاتی اسـت ،تعیینکننده
اسـت ،آنجـور مطـرح کنیـد .حـاال توضیـح میدهـم.
یـک وقـت شـما در ایـن راهـی داریـد میرویـد؛ بـا یـک رفیقی ،با یک همسـفر
و همگامـی ،در یـک راهـی داریـد حرکت میکنید و میرویـد ،با همدیگر بحثتان
میافتـد .شـما میگوییـد کـه آقـا ،زمینهـای دو طـرف ایـن جـاده بـه نظـر مـن
ً
شـورهزار اسـت ،اصلا در اینجـا محصولـی بـه دسـت نمیآید .او میگویـد نه آقا،
ً
زمینهـای دو طـرف ایـن جـاده اتفاقـا آمادگـی کاملـی دارد بـرای کشـت فلان
چیـز .شـما میگوییـد ،او میگویـد؛ شـما دلیـل میآوریـد ،او دلیـل مـیآورد؛ خب،
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ایـن بحـث چقـدر ّ
اهمیـت دارد؟ داریـد میرویـد دیگر .اتومبیل آقایان با سـرعت
صدوبیسـت دارد از ایـن جـاده رد میشـود .نـه اآلن بناسـت بنشـینید آنجـا
خاکـش را آزمایـش کنیـد ،نـه بناسـت یـک تکـه از ایـن زمینهـا را بخریـد تـا بعـد
بیاییـد اینجـا چغنـدرکاری کنید ،نه بناسـت استشـهاد و اسـتعالمی را که دربارۀ
ایـن زمینهـا میشـود جـواب بدهیـد ،هیـچ اثـری بـرای شـما نـدارد این سـؤال و
ی اسـت در مقابل یک
جواب .همین اندازه پاسـخی اسـت به یک سـؤال ،جواب 
مطلبـی کـه مطـرح شـده اسـت و بـس ،هیـچ چیـز دیگـری نیسـت ... .ا گـر شـما
غالـب بشـوید و ثابـت کنیـد حرفتـان را ،او غالـب بشـود و ثابـت کنـد حرفـش را،
هیـچ گونـه تأثیـری در حرکـت شـما ،در ایـن سـفری کـه داریـد میرویـد ،در آینده
شـما ،در رفاقـت شـما ،در هیچـی نـدارد .ایـن یـک جـور بحـث ،یک جور سـؤال،
یـک جـور پاسـخ بـه یک سـؤال.
یـک وقـت هسـت کـه شـما دو نفـر ،در ماشـین نشسـتید ،همیـن ماشـین بـا
همیـن سـرعت در همیـن جـاده دارد حرکـت میکنـد ،یکهـو رفیقتـان میگویـد
کـه بـه نظـر مـن ایـن جـادهای کـه مـا داریـم میرویـم ،میرسـد بـه شـمال ،در
حالـی کـه هـدف شـما جنـوب اسـت .شـما میگوییـد نخیـر آقـا ،این جـادهای که
مـا داریـم میرویـم ،میرسـد بـه جنـوب .او میگویـد نـه ،شـما میگویید نـه؛ این
بحـث بیـن شـما دو نفـر در میگیـرد .ا گـر او ثابـت کنـد حرفـش را ،سـر ماشـین
را بایـد برگردانـد ،از ایـن طـرف بایـد رفـت ،ایـن طـرف کاری نداشـتی .ا گـر شـما
ثابـت کنیـد حرفتـان را ،بـا همیـن رویـه ،بـا همیـن روش ،بلکـه یـک خـرده هـم
تندتـر ،بایسـتی راهتـان را بگیریـد و پیـش برویـد .اآلن همیـن دودلـی میان شـما
و دو زبانـی کـه بـه وجـود آمـد ،اولیـن اثـرش ایـن اسـت کـه راننـده پایـش میرود
روی ترمـز ،یـک خـرده شـلش میکنـد ،ببینیـم حـاال کجـا میرویـم ،باالخـره بـه
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مقصـد میرسـیم یـا نمیرسـیم .ایـن را میگوینـد سـؤال و جوابـی و بحثـی کـه
پاسـخ آن بحـث و نتیجـه آن بحـث ،تعیینکننـده اسـت .بحـث توحیـد ایـن
جـوری اسـت.
آن جـوری کـه مـردم عـادی و معمولـی ،یـا بـیکاران اجتماعـی و افـراد
ّ
غیرمتعهـد ،توحیـد را مطـرح میکننـد ،فـرق دارد بـا آن جـوری کـه
غیرمسـئول و

ّ
یـک آدم ّ
غیرمتعهد و
متعهـد بایـد مسـئله توحیـد برایش مطرح بشـود .یـک آدم

غیرمسـئول توحیـد را ایـن جـوری مطـرح میکنـد؛ آیـا خدایـی هسـت یا نیسـت؟
خـب ،حـاال هسـت ،چـه کار کنیـم؟ نیسـت ،چـه کار کنیـم؟ در وضـع زندگی چه
تأثیـری ،در نظـام اجتماعـی چـه تغییـر و تبدیلـی ایجـاد میکنـد؟ ا گـر خـدا بـود،
وضـع سیسـتم سـرمایهداری فلان قـدرت بـزرگ یـا فلان ابرقـدرت چـه جـوری
میشـود؟ رییسجمهـوری کـه سـر کار آمـد در فلان کشـور ،اگـر معتقـد بـود خـدا
هسـت ،چـه جـوری عمـل میکند؟ اگـر معتقد بود خدا نیسـت ،چه جوری عمل
میکنـد؟ آیـا هیـچ فرقـی میکنـد؟
خداشناسـی و خداپرسـتیای که قبول کردن یک طرف در او ،در سرنوشـت
کارتلها و تراسـتها و سـرمایهداریها و تبعیضها ،تفاوتی و اثری نگذارد؛ آن
خداپرسـتی ،آن اعتقـاد بـه توحیـد ،مثـل اعتقاد بـه حاصلخیز بـودن این زمینی
اسـت کـه از کنـارش داریـم میگذریـم ،برای ما فایدهای نـدارد ،اثری ندارد .چه
سیاسـی فلان کشـور ،معتقـد بـه خداسـت ،در حالـی
فایـده دارد کـه فلان رهبـر
ِ

خشـک مغـزی اسـت
کـه خداپرسـتی بـرای او فقـط یـک پاسـخی بـه یـک سـؤال
ِ
و نـه چیـزی باالتـر؟ آن وقتـی خداپرسـت بـودنّ ،
موحـد بـودن ،بـرای یـک رهبـر
ّ
سیاسـی ،بـرای یـک آدم معمولـی ،بـرای یـک جامعـه ،بـرای یـک ملـت ،بـرای
ّ
جمعیـت و یـک گـروه مهـم اسـت ،مؤثـر اسـت ،مفیـد اسـت ،الزم اسـت،
یـک
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حیاتـی اسـت ،کـه توحیـد را بـرای خاطـر آثـارش ،بـرای خاطـر آنچـه بـر توحیـد
ّ
مترتـب میشـود ،بـرای نظامـی کـه توحیـد پیشـنهاد میکنـد ،بـرای شـکلی از
زندگـی کـه توحیـد ارائـه میدهـد ،برای ایـن چیزهایش مطرح کننـد و بفهمند و
درک کننـد ،ایـن خیلـی مسـئلۀ ّ
مهمـی اسـت بـه نظـر مـا.
مـا توحیـد را بـه خیالمـان میآیـد کـه یـک چیـزی اسـت کـه فقـط در مغزمـان
ّ
بایسـتی روشـن کنیـم ،مسـلم کنیـم؛ بـه زندگـی کـه رسـیدیم ،ایـن توحیـد در
زندگـی دیگـر هیـچ اثـری نـدارد؛ ا گـر هـم اثـر داشـته باشـد ،در زندگـی شـخصی
اسـت ،در زندگی اجتماعی نیسـت .بنده ّ
موحد هم که باشـم ،همان سـرمایه و
همـان اتومبیـل و همـان شـرکت و همـان کارخانـه و همـان وضـع رابطـۀ بـا کارگر
و همـان وضـع رابطـۀ بـا زمیـن را خواهمداشـت کـه ا گـر ّ
موحـد نمیبـودم .شـما
َ
داری عالـم  ...دو نفـر آدم سـرمایهدار را ... ،در
ببینیـد در کشـورهای سـرمایه ِ
نظـر بگیریـد ،یکـی را فـرض کنیـد معتقـد اسـت بـه خـدا ،یکـی را ّ
مـادی؛ در رفتـار
اینهـا چـه تفاوتـی هسـت؟ حـاال ا گـر چنانچـه آن کسـی که معتقد به خداسـت،
روز یکشـنبه رفـت بـه کلیسـا و چنـد شـاهی پـول هـم بـه آن راهـب بدبخ ِـت
نگونبخـت آنجـا داد ،کـه یـک مقـدار از گناهانـش را برایـش ببخشـد ،جـادۀ
بهشـت را چنـد کیلومتـری برایـش همـوار و صـاف کنـد ،امـا تأثیـرش در زندگی او
چیسـت؟ در وضـع کارخانـۀ او؟ در روابـط او بـا کارگـر؟ در روابـط او بـا مـردم؟ در
یگـذارد؟
کیفیـت ثروتانـدوزی ،در خـرج ثـروت ،در جمـع ثـروت چـه تأثیـری م 
ایـن توحیـد بـا شـرک تفـاوت چندانـی نـدارد.

آن توحیـدی کـه اسلام بـه آن دعـوت میکنـد ،توحیـدی اسـت باال تـر از ح ّ ِـد
یـک پاسـخ بـه یـک سـؤال ،بـه یـک اسـتفهام ،پـس چیسـت؟ توحیـد اسلامی
الهامـی اسـت در زمینـۀ حکومـت ،در زمینـۀ روابـط اجتماعـی ،در زمینـۀ
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سـیر جامعـه ،در زمینـۀ هدفهـای جامعـه ،در زمینـۀ تکالیـف مـردم ،در
زمینـۀ مسـئولیتهایی کـه انسـانها در مقابـل خـدا ،در مقابـل یکدیگر ،در
مقابـل جامعـه و در مقابـل پدید ههـای دیگـر عالـم دارا هسـتند ،توحیـد ایـن
َ
اسـت .توحیـد اسلامی همـان ا ِلفـی اسـت کـه بعـدش ب میآیـد و پ میآیـد و چ
میآیـد ،تـا ی میآیـد .ایـن جـور نیسـت کـه بگویـی خـدا یـک اسـت و دو نیسـت
و تمـام بشـود قضیـه .خـدا یـک اسـت و دو نیسـت ،معنایـش ایـن اسـت کـه در
ً
ً
تمـام منطقـۀ وجـود خـودت شـخصا و جامعـهات عمومـا ،جـز خـدا کسـی حـق
فرمانروایـی نـدارد.
خـدا یـک اسـت و دو نیسـت ،معنایـش ایـن اسـت کـه تمـام آنچـه در اختیـار
داری از ثـروت ،تـو و همـۀ انسـانهای دیگـر ،برای خداسـت ،شـما عاریتداران
و ودیعهدارانـی بیـش نیسـتند .چـه کسـی حاضـر اسـت ّ
موحـد بشـود حـاال؟ شـما
ودیعـۀ پـول را داریـد و بـس ،شـما عاریهداریـد .جنـاب عالـی اگـر پولـی از طـرف
ّ
رفیقتـان امانـت دسـتتان باشـد ،چـه کار میکنیـد؟  ...آیـا بـرای خودتـان حقـی،
مالکیتـی در ایـن پـول امانـت و ودیعـه قائل هسـتید؟ « َ ُ ُ ّ
َُ
دائ َع
المال َمال الل ِهَ ،ج َعله َو ِ
َ َّ
ـاس» مـال را خـدا بـه ودیعـه و امانـت دسـت انسـانها سـپرده اسـت .این
ِعنـد الن ِ
الزمـۀ توحید اسـت.
ا گـر چنانچـه قائـل بـه توحیـد باشـی ،در جامعـه اختلاف طبقاتـی و تبعیـض
ً
معنـی نـدارد دیگـر ،اصلا معنـی نـدارد .آن جامعـهای کـه َسـری و َتهـی دارد،
باالیـی و پایینـی دارد ،آن جامعـه ،جامعـۀ توحیـدی نیسـت .توحیـد میگویـد
ُ ُّ ُ
َ َ َ َ ُ ْ ُ
ْ
کـه «كل
ـراب» همـه فرزنـدان آدمانـد و آدم از خـاک اسـت.
ت
ـن
م
م
آد
و
م
آد
ـن
م
ـم
ك
ِ
ِ
ٍ
نزدیکـی شـما بـه خـدا و رجحـان شـما بـه تقواسـت و بـس؛ هـر کسـی بیشـتر
مراقـب فرمـان خـدا باشـد ،او باالتـر اسـت ... .در جامعـهای کـه بنـدگان خـدا
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همـه در یـک تـراز نیسـتند و بعضـی بـاز بندۀ بعضی دیگر هسـتند؛ در این جامعه
توحیـد نیسـت .وقتـی توحیـد بـه یـک جامعه آمد ،همـه بندگان در یـک تراز قرار
میگیرنـد؛ یعنـی چـه؟ یعنـی همـه میشـوند بنـدۀ خـدا ... .موجـودات جهـان،
ّ
عبودیـت او همـگان شـریک و
انسـان و دیگرهـا ،بنـدگان مقهـور اوینـد و در
ً
همترازنـد .ایـن را دیـروز مشـروحا بیـان کردیـم کـه هیـچ کـس و هیـچ چیـز زیـر
ّ
عبودیـت خـدا بیـرون نیسـت.
عنـوان فرزنـدی ،همسـری و همشـأنی از دایـرۀ
دیگـر معنـی نـدارد در حـوزه ّ
عبودیـت یـک عـده بنـده ،یک عـدۀ دیگـر را باز یک
ً
زنجیـر دیگـر بـه گردنشـان ببندنـد ،اصلا معنـی نـدارد .بندگ ِـی خـدا بـه معنـای
ً
آزادی از بندگ ِـی غیـر خداسـت ،اصلا بـا همدیگـر نمیسـازد ایـن دو تـا .معنـی
ّ
عبودیـت و
بندگـی خـدا یعنـی آزادی از
نـدارد کـه کسـی بنـدۀ خـدا هـم باشـد.
ِ
بندگـی هـر چـه غیـر خـدا و هـر کـس غیـر خداسـت.
ِ

ـرب
کاخ پـر قـدرت ساسـانی شـد .یـک ع ِ
فرسـتادۀ سـپاهیان اسلام آمـد وارد ِ
ژندهپـوش  ...وارد بـارگاه آن چنـان قـدرت عظیـم سیاسـیای شـد .شـما فکـر

میکنیـد کـه ترسـید؟ فکـر میکنیـد مرعـوب شـد؟ فکـر میکنیـد در اندیشـه
ً
مجادلـه آمـد؟ ابـدا .آخـر در مقابـل یـک قدرتمنـد عظیمالشـأنی ،وقتـی یـک آدم
ناچیـز کوچکـی حاضـر بشـود ،همـۀ همتش این اسـت ،کـه بلکـه بتواند خودش
ُ
را یـک ّذره متصـل کنـد بـه آن قـدرت عظیـم ،یـک خـرده خـودش را بـه او
ّ
ّ
عبودیت
نزدیـک کنـد؛ اگرچـه بـا چربزبانـی ،بـا تملق ،با اظهـار ترس ،با اظهـار
ً
و بندگـی .فکـر میکنیـد ایـن جـوری شـد؟ ابـدا .وقتـی کـه رفـت جلـو تـا در مقابل
تخـت رسـید ،گویـا پایـش را روی تخـت یزدگـرد هـم گذاشـت ،بـرای اینکـه دیـد
کاغـذ را یزدگـرد نمیآیـد بگیـرد از او .کاغـذ آورده بـود ،پیغـام آورده بود ،دیگران
آمدنـد بگیرنـد ،گفـت بـه شـماها نمیدهـم ،بـه خـودش بایـد بدهـم .آن هم که
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از جایـش بلنـد نمیشـد بیایـد از ایـن عـرب کاغـذ بگیـرد ،مجبـور شـد ایـن بـرود
ً
جلـو .رفـت ،تـا روی تختـش رفـت ،کاغـذ را بـه او داد مثلا .گفـت شـما بـرای
چـه آمدیـد؟ سـه جملـه گفتـه ،سـه جملـه کـه ایـن جملات بایسـتی بـا خطـوط
ّ
انسـانیت کوبیـده
درخشـندهای در لوحـی نوشـته بشـود و بـر سـردر کاخ عظیـم
بشـود تا همه بدانند شـعار اسلام و ایدۀ اسلام چیسـت .گفت چرا آمدی؟ گفت
مـا آمدیـم «ل ُنخـر َج ّ
الن َ
ـاس» البتـه در طـی بیاناتـی؛ ایـن سـه جملـهاش مـورد نظـر
ِ ِ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ـاد ِالـی ِعبـادۀِ اهلل» ،مـا آمدیـم تـا انسـانها
العب ِ
ماسـتِ « .لنخ ِـر َج النـاس ِمـن ِعبـادةِ ِ
ّ
عبودیـت خـدای متعـال بکشـانیم... .
را از بردگـی بنـدگان خلاص کنیـم و بـه
یعنـی مـردم را از عبـادت تـو ،ای یزدگـرد! دیگـران را از عبـادت اسـتاندارانت،
َ
باد»؛ بعد
دهبانانت ،سـردارانت ،در گوشـه و کنار خالص کنیمِ « ،من ِعباد ِۀ ِالع ِ
کجـا ببریمشـان؟ بنـدۀ تـو کـه نبودنـد؟ چـه جـوری باشـند؟ بیبندوبـار باشـند؟
نـه؛ بنـدۀ خـدا باشـند .بنـدۀ خـدا بـودن یعنـی آزاد بودن ،یعنـی آقا بـودن ،یعنی
بـه سـوی کمـال رفتـن ،یعنـی از وسـایل کمـال ،هـر انـدازه بخواهـی اسـتفاده
کـردن و بهرهمنـد شـدن؛ همینجـور کـه در جامعـۀ اسلامی ایـن جـوری بـود .در
جامعـۀ اسلامی مـردم بنـدگان خـدا بودنـد ،نـه بنـدگان قدرتهـا .حتـی در آن
وقتـی کـه مسـیر جامعـۀ اسلامی انحـراف پیدا کـرده بود و صددرصد اسلام نبود
هـم ،اینجـور بـود .حتـی در همـان سـالهایی کـه فتـح ایـران انجـام میگرفـت،
اثـر تربیتهـای نبـوی و قرآنـی در مردم بود ... .آزادی بـه معنای مطلقالعنانی
نه ،آزادی به معنای ّ
تبعیت از یک قانون صحیح انسـانی ،که در روح انسـان،
در آن نظـم و در آن اجتمـاع ،انسـان بـار هیچکـس را بـر دوش نبـرد ،حتـی بـار
حاکـم را .اگـر حاکـم از طـرف خـدا حـرف زد ،بـه الهـام خـدا حـرف زد ،حا کـم
اسلامی اسـت ،حرفـش مـورد قبـول قـرار میگیـرد .ا گـر بـه الهـام الهـی سـخن

49

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

نگفـت ،حـرف او هـم مـردود میشـود.
َ
ُ
ّ
« ل ُنخـر َج ّ
َ
َ
ّ
الن َ
ـاد ِالـی ِعبـادۀِ الل ِـه َو ِمـن ضی ِـق الدنیـا ِالـی َس َـعۀِ
العب ِ
ـاس ِمـن ِعبـادۀِ ِ
ِ ِ
ُ
الاخ َـرۀ» .جملـۀ دوم؛ گفـت آمدیـم تـا مردمـان را ،بنـدگان خـدا را ،از
ا ّلدنیـا َو ِ
حصـار محـدود و تنـگ دنیـا ببریـم در فراخنـای دنیـا و آخـرت؛ حصـار محـدود
و تنـگ دنیـا! در یـک جامعـهای کـه مـردم بـا بینـش درسـت زندگـی نمیکننـد،
از هـر طـرف نـگاه میکننـد ،نـزد نگاهشـان چیـزی جـز دنیـا و بهرههـای دنیـوی
ّ
بـاب
نیسـت ،از هـر طرفـی نـگاه میکننـد مـردم ،جـز لذایـذ دنیـوی و منیتهـای ِ
دنیـا چیـزی برایشـان مطـرح نیسـت ،هـر چـه نـگاه میکنـد ،تالشهـای کوچک
و ناچیـز حیوانـی خـودش را میبینـد و منافـع کوچـک و پسـت و حقیـر و دفعـی و
یکـرد ،مـردم چنیـن
آنـیاش را .در جامعـهای کـه یـزد گـرد بـر مـردم حکومـت م 
نبـود کـه همـه از یزدگـرد راضـی باشـند ،ناراضی هم زیـاد بود؛ اما ایـن ناراضیها
چـون چشمشـان نزدیکبیـن بـود ،چون افق دیدشـان تنـگ و کوچک بود... ،
حاضـر نبـود کـه بـرای آزادی ،بـرای شـرافت و اصالـت و فضیلت انسـانی اقدامی
ّ
بـه عمـل بیـاورد .علتـش چـه بـود؟ افـق دیـدش کوچـک و تنـگ و محـدود بود،
ضیـق دنیـا.
امـا وقتـی کـه انسـان مسـلمان شـد ،همـه چیـز برای او مقدمه اسـت ،وسـیله
اسـت .بـرای چـه؟ وسـیلۀ چـه؟ وسـیلۀ رسـیدن بـه جهانـی پهنـاور -نمیگویـم
دیـد خـود انسـان که به وسـعت خدا
جهـان بعـد از مـرگ -جهـان فکـر و بینـش و ِ
وسـیع و گسـترده اسـت .همـه چیـز بـرای انسـان وسـیله هسـتند ،بـرای اینکـه
انسـان بتوانـد رضـای خـدا را بـه دسـت بیـاورد .زندگـی دنیـا ،پـول دنیا ،آسـایش
دنیـاّ ،
محبتهـای دنیـا ،برایـش ارزش و اصالـت نـدارد .آن وقتـی برایـش ارزش
َ
اهلل» .امـا ا گر چنانچه ایـن ّ
محبت،
ـبیل ِ
پیـدا میکنـد کـه در راه خـدا باشـد« ،فی س ِ
ایـن مـال ،ایـن مقـام ،ایـن زندگـی ،ایـن فرزنـد ،ایـن آبـرو ،ایـن حیثیـت ،در راه
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خـدا و در راه وظیفـه نبـود و قـرار نگرفـت ،برایـش هیـچ قیمتـی و ارزشـی نـدارد.
دنیـا و آخـرت بـه هـم دوختـه اسـت در طـرز فکـر اسلامی؛ و بـرای یک مسـلمان،
دنیـا آخـری نـدارد .در نظـر آن شـخصی کـه بنـدۀ بنـدگان و بـردۀ موجـودات
ناقـص اسـت ،دنیـا محـدود اسـت؛ امـا بـرای ایـن ،دنیـا وسـیع اسـت .مـرگ یک
دریچـهای اسـت کـه از ایـن دریچـه وقتـی نـگاه میکنـی ،آن طـرف باغهـا و
بوسـتانها و دنیاهـا و گیتیهـا و جهانهاسـت؛ لـذا میبینـد کـه فوقـش ایـن
اسـت کـه بـه ایـن دریچـه برسـد ،از ایـن دریچـه بگـذرد ،مهـم نیسـت ،مـرگ
برایش مسـئلهای نیسـت .اینها جلوههایی و گوشـههایی از توحید اسـت... .

تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا
امـا آیاتـی کـه در نظـر گرفتیـم ... .تکـرار آیةالکرسـی بـه عنـوان یـک شـعار
ّ
ً
توحیـد خیلـی جالـب اسـت کـه احتمـال میدهـم علـت اینکـه ایـن همـه تأ کیـد
ً
شـده کـه آیهالکرسـی تکـرارا خوانـده بشـود در مـواردی ،بـرای ایـن اسـت که این
ً
شـعار توحیـد دائمـا در ذهـن انسـان زنـده و پایـدار باشـدّ ،
حـی و ّقیـوم باشـد ایـن
خاطـره در ذهـن انسـان.
ایـن آیـات  ...شـرح یـک منظـرهای اسـت در قیامـت ،کـه البتـه بـه مسـئلۀ
ً
توحیـد ارتبـاط تـام و تمامـی پیـدا میکنـد؛ در ضمـن تلاوت آیـه کاملا روشـن
میشـود .سـوره بقـره آیـه  165و .166
َ
َّ
َ َ َّ ُ
ُ
ون ا ّلل ِـه أن َـد ًادا » از جملـۀ مـردم کسـانی هسـتند
َ«و ِم َـن الن ِ
ـاس مـن یت ِخـذ ِمـن د ِ

کـه بـه غیـر خـدا همـاوردان و رقیبانـی را انتخـاب میکننـد؛ یعنـی بـرای خـدا
َ
َ
شـریک از جنس بشـر یا غیر از جنس بشـر انتخاب میکنند«ُ .ی ِح ُّبون ُه ْم ک ُح ِّب
ا ّلل ِـه» آنهـا را ماننـد مهـر و محبتـی کـه بایـد بـه خـدا داشـت ،دوسـت میدارنـد.
همینجـا یـک پرانتـزی بـاز میکنـد آیه ،چون دربـاره محبت صحبـت نمیکرد،
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َ ََ
امـا چـون صحبـت محبـت اینهـا نسـبت بـه خـدا شـد ،یـک پرانتـزی کا ّنـه بـاز
َّ
َْ َ ّ
ّ
میکنـد ،مثـل جملـه معترضـهای ،میفرمایـد«َ :وال ِذی َـن َآم ُنـوا أش ُـد ُح ًّبـا ِل ّل ِـه» امـا آن
کسـانی که ایمان آوردند ،مؤمنان راسـتین و واقعی ،اینها مهر و محبتشـان به
خـدا بسـی شـدیدتر اسـت از همـۀ ایـن جلوههـای ظاهـری ،از همـۀ قطبهایـی
کـه دل انسـان را مثـل کهربـا بـه سـوی خـود جـذب میکننـد ،از همـۀ خدایـان
دروغیـن ،از خـدای نفـس و شـهوت؛ کـه خـودت بگیر برو تـا آن خداهایی که در
صـدر و بـاالی اجتماعـات جـا گرفتهانـد و جـا میگیرنـد و جـای داده میشـوند ،از
همـۀ اینهـا خـدا بـرای مؤمـن محبوبتـر اسـت.
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ ًّ ّ ّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ
ّ
«وال ِذیـن آمنـوا أشـد حبـا ِلل ِـه ولـو یـرى ال ِذیـن ظلمـوا ِإذ یـرون العـذاب أن القـوة ِلل ِـه
ً
َج ِمیعـا» ،ناگهـان منتقـل میکنـد بیـان را بـه صحنـهای از قیامـت .آن لحظـهای
را بیـان میکنـد کـه خالیـق جمـع شـدهاند ،محشـور شـدهاند در قیامـت ،کفـار و
ـود قیامـت،
بـدکاران و بنـدگان غیـر خـدا و بنـدگان خـدا و همـه پدیدههـای موج ِ
آنچـه کـه بـرای مـا بیـان شـده یـا بیـان نشـده ،همـه جمـع اسـت .وسـایل عذاب
خـدا و وسـایل رحمـت و لطـف خـدا هـم هسـت ،البتـه در ّ
کیفیـت ایـن وسـایل،

بنـده و شـما هنـوز نمیتوانیـم درسـت درک و ّ
تصـور کنیـم ،در ایـن دنیـا درسـت
نمیشـود فهمیـد کـه آنجـا چـه خبـر اسـت .بـه طـور کلـی همیـن قـدر میدانیـم،
امکاناتـی کـه بـرای شـکنجه ،بـرای عـذاب ،برای بدبختـی ،در آنجا قرار اسـت
پیشبینـی بشـود ،همـه حاضـر و آمـاده شـده ،بنـدگان خـوب خـدا و بنـدگان بـد
خـدا هسـتند ،بعـد سـتمگران و ظالمـان ناگهـان میبیننـد کـه تمـام قـدرت در
قیامـت از ِآن خداسـت .خیلـی چیـز عجیبـی اسـت .آخـر در ایـن دنیـا اآلن نـگاه
کنیـد ،هـر کسـی یـک قدرتـی دارد ،هـر کسـی یـک کاری میکنـد .باآلنشـینها
قدرتشـان بیشـتر اسـت ،امـا پاییننشـینها هـم باالخـره قـدرت دارنـد .هر کسـی
بـه قـدرت خـودش مینـازد ،هـر کسـی یـک انـدازه و مایـهای از تـوان و نیـرو در او
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ً
هسـت ،کاری از او بـر میآیـد آخـر ،مخصوصـا آن سـتمگر ،آن ظالـم ،کـه کارش
باالتر اسـت ،قدرتش هم بیشـتر اسـت .آن ظالمی هم که عبادت ظالم را کرد-
کـه ایـن هـم ظالـم هسـت ،ایـن هـم سـتمگر اسـت -ایـن هـم از یـک قدرتـی بـه
خیـال خـود بهرهمنـد اسـت؛ چـون ارتبـاط پیـدا کـرده بـا یـک قـدرت باال تـر ،مثل
روباهـی کـه ُدم خـودش را بـه ُدم شـتر بسـته ،در دنیـا ایـن جـوری اسـت .امـا در
قیامـت وقتـی کـه اجتمـاع میکننـد ،هـر چـه کـه نـگاه میکننـد ،هـر کسـی کـه به
خـود کـه مراجعـه میکنـد ،میبینـد هیچ قدرتی ،هیچ توانـی ،هیچ ُعرضهای در
ْ ْ ُ ْ
َّ ْ
َْ ّ
واح ِـد الق َه ِار».
او نیسـت ،قـدرت یکسـره دسـت خداسـت«ِ ،ل َم ِـن ال ُملك ال َی ْـو َم ِلل ِه ال ِ
ایـن منظـره را در نظـر میگیـرد ،سـتمگر ظالـم میگویـد ،چـه سـتمگری که سـتم
میکـرد بـه دیگـران ،چـه سـتمگری کـه بـه خـودش سـتم میکـرد و خـودش را
بنـده آن سـتمگر اولـی قـرار داده بـود ،وقتـی نـگاه کننـد ،ببیننـد عجـب! اینجـا
همـۀ آن حرفهـا و ادعاهـا و بـاد و ُبروتهـا و کاخهـا و زندگیهـا ،همـه هیـچ و
پـوچ اسـت ،هیـچ کاری از دسـت کسـی برنمیآیـد.
آن وقـت آنجـا منظـره ،منظـرۀ عجیبـی اسـت ،دو گـروه را در نظـر بگیریـد،
گـروه دیگـر را عبـادت کردنـد؛ یعنـی اطاعـت ،اطاعـت بـی قیـد و
یـک گـروهِ ،
روی هـم قـرار میگیرنـد ،بـا هـم جنـگ و
شـرط ،ایـن دو گـروه ،روز قیامـت روبـ ّه ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
منازعـه و مخاصمـه دارنـد«َ .ول ْـو َی َـرى ال ِذی َـن ظل ُمـوا ِإذ َی َر ْو َن ال َعـذ َاب» ا گـر میدیدند
آنـان کـه سـتم کردهانـد  ...اگـر میدیدنـد آنـان کـه بـا سرسـپردگی بـه غیـر خـدا
َّ
سـتم کردهانـد ،آنگاه کـه مشـاهده میکننـد عـذاب را ،چـه میدیدنـد؟ «أ َن
ً
َّ
َ
ُْ َ
الق َّـوة ِل ّل ِـه َج ِمیعـا» اینکـه نیـرو و قـدرت یکسـره از آن خداسـت«َ .وأ َن ا ّلل َـه ش ِـد ُید
ْ َ
ال َعـذ ِاب» و اینکـه ِعقـاب خـدا سـخت و سـهمگین اسـت .ا گـر میدیدنـد ،چـه
میشـد؟  ...بیگمـان از رفتـار خـود پشـیمان میشـدند .پشـیمان میشـدند کـه
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در دنیـا  ...میرفتنـد بنـده و بـرده سـتمگرانی میشـدند کـه حـاال ایـن قـدر در
قیامـت بیعرضهانـد ،ایـن قـدر از دستشـان کار برنمیآیـد .ا گـر بـا چشـم عبـرت
ْ َ َّ
مینگریسـتند ،میدیدنـد در دنیـا هـم بـه همـان انـدازه بیعرضهانـد«ِ .إذ ت َب َـرأ
ُّ ْ َّ
َّ
َّ ْ َ ْ ْ َ
ال ِذ َین ات ِب ُعوا ِم َن ال ِذ َین ات َب ُعوا َو َرأ ُوا ال َعذ َاب» آن زمان که پیشـوایان و سـران ،بیزاری
َ ْ ْ َ
جوینـد از پیـروان و تابعـانَ « ،و َرأ ُوا ال َعـذ َاب» و عـذاب خـدا را بنگرنـد؛ آن وقـت
ً
دیگـر یزدگـرد مثلا میگویـد ،بارالهـا! پـرودگارا! اینهایـی که میدیـدی در زمان
ّ
عبودیـت میکردنـد ،مـن بیـزار از اینهـا هسـتم ،نـه خیـال کنـی کـه
مـن ،مـن را
مـن عالقـهای بـه آنهـا دارم کـه اینهـا مـن را شـریک تـو قـرار میدادنـد ،غلـط
میکردنـد شـریک تـو قـرار میدادنـد ،مـن از اینهـا بیـزارم .حـاال ببینیـد چقـدر
ّ
رعیـت موجـود یزدگـرد دلشـان میسـوزد ،کـه مـا دنیـا و آخرتمان را به ایـن نامرد
دادیـم ،ایـن حـاال در قیامـت از مـا بیـزاری میجویـد .حـاال ایـن آیـه قـرآن چـه
میگویـد؟
َّ ْ َ َ
َّ
ْ َ َّ َ َّ
ُّ
ْ
ْ
ْ
َ
« ِإذ ت َبـرأ ال ِذی َـن ات ِب ُعـوا ِم َـن ال ِذی َـن ات َب ُعـوا َورأ ُوا ال َعـذ َاب» آنـگاه کـه پیشـوایان و
ََّ ْ
سـران ،بیـزاری جوینـد از پیـروان و تابعـان و عـذاب خـدا را بنگرنـد«َ ،وتق َط َعـت
َ َ َّ
ُ َ
َّ ْ
الأ ْس َـب ُ
اب» و رابطههـا و پیوندهـا میـان آنـان قطـع شـود«َ ،وقـال ال ِذی َـن ات َب ُعـوا»
ِب ِهـم
َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ً َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َّ
و تابعـان و دنبالـهروان گوینـد «لـو أن لنـا كـرة فنتبـرأ ِمنهـم كمـا تبـرؤوا ِمنا» ای
کاش مـا را بازگشـتی بـود بـه دنیـا تـا از آنـان بیزاری میجسـتیم ،چنانچـه آنان از
َ َ
ََ َ
ما بیزاری جسـتند ،یعنی امروز ،روز قیامت« .كذ ِلك ُی ِر ِیه ُم ا ّلل ُه أ ْع َمال ُه ْم َح َس َـر ٍات
َ
َعل ْی ِه ْـم» بدینگونـه خداونـد کارهـای آنـان را بـه صـورت مایـۀ حسـرتی بـه آنـان
َ َ َّ
َ
ََ ُ
ـار» و آنـان هرگـز از آتـش برونآینـدگان
مینمایانـد« ،ومـا هـم ِبخ ِار ِجیـن ِمـن الن ِ
نیسـتند.
اینجـا مطلبـی کـه در ایـن آیـه مـورد نظـر بـود ،ایـن بـود کـه آن کسـانی کـه
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ّ
عبودیـت غیـر خـدا را میخورنـد ،چـوب
آنجـا دارنـد چـوب میخورنـد ،چـوب
ایـن را میخورنـد کـه بنـده و بـردۀ غیـر خـدا شـدند؛ یعنـی چیـزی غیـر توحیـد و
َّ ْ
ّ
ضـد توحیـد ،درحالـی کـه قـرآن تعبیـرش « ات َب ُعـوا» اسـت ،دنبالـهروان ،پیـروان.

�ذ
ث
م�بح� ش
ه� ت�م
ن�گاهی گ را ب�ه
مهمترین اصل و مبنا در نظام فکری (ایدئولوژی) اسالمی ،توحید
ّ
عبودیت غیر خدا خارج
و بینش توحیدی است .با توحید ،انسان از
ّ
شده وخود را تنها بندۀ خداوند میداند؛ بندهای متعهد نسبت به خود و
بینش توحیدی ،نمایان بودن و بروز آن در فرد
بارز
جامعۀ خود .ویژگی ِ
ِ
تنگ دنیا
و نظام اجتماعی است .توحید است که انسان را از محدودۀ ِ
خارج و دید او را به وسعت جهان ابدی باز مینماید.
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سؤاالت
 -1توحيـد چـه آ ثـاری در ا فـراد و چـه اثرا تـی بـر نظـام اجتما عـی دارد؟
 -2مـردم پرهیـزگار در نظـام جائـر از جایـگاه باال تـری برخوردارنـد یـا مـردم
گناهـکار در نظامـی عـادل؟ چـرا؟
 -3خدانماهـا و بتهـای جاندار چه کسـانی هسـتند؟ چـه مصادیقی برای
آن هـا می توان برشـمرد؟
 -4استدالالت قرآن بر انحصاری بودن اطاعت و عبادت خداوند چیست؟

58

ت
ع� ت
اطاع� نا�حصاری خ�دا
اد� و
ب

ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ ِ
الر ِ
ِ
َ ْ َ ْ ََ َ
َ َ ُ ُ َّ
َ
ُ
َ ْ َ َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ثم نقول ِلل ِذین أشرکوا مکان ْ
کم أنت ْم َو شرکاؤ ُ ْ
کم
نحش ُر ُه ْم َج ِم ًیعا ُ ّ
«و یوم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
شهیداَ
َ
َف َز ْیل َنا َب َ
ینه ْم َو قال شرکاؤهم ّما کنت ْم إیانا ت ْع ُبدون ( )28فکفی بالل ِه َ
ِ
ِ
َ ُ ْ
َّ
ُّ َ ْ
کم َل َغ ِف ِل َ
کنا َع ْن ِع َب َاد ِت ْ
َب َین َنا َو َب َین ْ
کل نف ٍس
ین (ُ )29ه َن ِالک ت ْبلوا 
کم ِإن
َ ََ ْ ُ ْ
ْ
َ َ
َ
کا ُن ْوا ْیف َت ُر َ
َّما أ ْسلفت َو ُر ّدوا ِإلی ا ّلل ِه َم ْول ُئه ُم ال َح ّ ِ
ون ()30
ق َو َض َّل َع ْنهم َّما
َْ
ُ
ُق ْل َمن ْیر ُز ُقکم ّم َن َّ
الس َم ِاء َو ْال َأ ْرض َأ َّمن ْیملک َّ
الس ْم َع َو الأ ْب َص َار َو َمن یخ ِر ُج
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ َ
یت َو یخ ِر ُج ال َمیت ِم َن الح ِی َو َمن ید ِّب ُر الأ ْم َر ف َسیقولون الله فق ْل أ
الحی ِم َن ال َم ِ
َف َلا َت َّت ُق َ
ون» ()31
سوره مبارکه یونس

بینش توحیدی و تعهدات اجتماعی
 ...طوالنیتریـن و ّ
مفصلتریـن بحثـی کـه در سراسـر قـرآن انجـام
گرفته ،بحث توحید است؛ یعنی حتی بحث نبوت با همۀ دور و درازیاش،
بـا همـۀ داسـتانها و قضایـای پیامبـران کـه بـه عنـوان عبرتآمـوزی نقـل شـده
ً
در مـواردی ،بـاز تکیـهای کـه روی توحیـد و مسـئلۀ وجـود خـدا و مخصوصـا
مسـئلۀ نفـی شـرک ،بـه صورتهـای گوناگـون انجـام گرفتـه ،در قـرآن بـه کلـی
بی ِمثـل و بیماننـد اسـت؛ هـم از لحـاظ لحـن سـخن ،هم از لحاظ تعـداد آیات.
البتـه بـه فراخـور گسـترش بحـث ،مسـائل هـم در زمینـۀ توحیـد فراوانتـر و
متعددتـر میشـود .فقـط چنـد مسـئلهای را مـا در اینجـا میتوانیـم بـا استشـهاد
بـه آیـات مطـرح کنیـم ،نـه همـۀ مسـائلی را کـه دربـاره توحیـد یـا در پیرامـون
توحیـد میتـوان مطـرح و بحـث کـرد.
مـا بـه نظرمـان اینجـور میرسـد کـه اگـر میپذیریـم و قبـول میکنیـم کـه
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توحیـد ،علاوه بـر اینکـه یـک بینش اسـت ،یک برداشـت از واقعیت اسـت؛
یسـاز اسـت -این تعبیراتی اسـت
عالوه بر این ،یک شـناخت عملزا و زندگ 
کـه در روزهـای گذشـته تـا حـدودی روشـن و اثبـات شـد -ا گـر قبـول میکنیـم
متضمـن ّ
ّ
ّ
مسـئولیتی اسـت ،بایـد
تعهـدی و
کـه توحیـد ،عقیـدهای اسـت کـه
جسـتجو کنیـم ،ایـن ّ
مسـئولیتهایی کـه در دل توحیـد ُم َ
ّ
نطـوی
تعهـد را ،ایـن
و منـدرج اسـت ،اینهـا را پیـدا کنیـم و بـه صـورت مـاده مـاده و جملـه جملـه و
فصـل فصـل ،هـر کدامـی را تیتـری قـرار بدهیـم و در قـرآن یـا در مجموعـۀ منابـع
اسلامی ،یعنـی قـرآن و حدیـث ،آن را ّ
تتبـع و پیگیـری کنیـم. ... .
سـخن در ایـن اسـت کـه توحیـد اگـر قـرار شـد کـه یـک عقیـدهای باشـد کـه بـه
دنبـال خـود ّ
تعهـدی را و مسـئولیتی را و تکلیفـی را ،بـرای معتق ِـد بـه ایـن عقیـده به
ارمغـان مـیآورد ،پـس بایـد فهمیـد ،دانسـت ،کـه این مسـئولیت و این ّ
تعهـد و این
تکلیفهـا چیسـت باالخـره .آیـا ایـن ّ
یشـود که مـا به زبان
تعهد در همین خالصه م 
خـود اعتقـاد ،یـک مسـئولیتی
یـا بـه دل و بـه فکـر ،ایـن عقیـده را بپذیریـم؟ یعنـی ِ
قلمروی این مسـئولیت ،اما در
اسـت؟ یـا از منطقـۀ فکـر و دل بیرونتـر میآید حد و
ِ
ً
مثال ّ
موحد ،یک سلسـله تکالیفی را به مقتضای توحید بر دوش
اعمال شـخصی،
خود دارد ،از جمله اینکه نماز بخواند ،از جمله اینکه نام خدا را در آغاز و انجام هر
ً
کاری بیـاورد ،از جملـه اینکـه مثلا فرض کنید گوسـفند را ،ذبیحه را جـز به نام خدا
ُنکشد و از این قبیل ،در همین حد خالصه میشود؟ یا نهّ ،
تعهدی که توحید به
ّ
موحد یا به جامعه ّ
فرد ّ
موحد میدهد ،از حد فرمانهای شـخصی و تکالیف
فـردی باال تـر اسـتّ .
تعهـدی کـه توحیـد بـه یـک جامعـه ّ
موحـد میدهـد ،شـامل
مهمتریـن ،کلیتریـن ،بزرگتریـن ،اولیتریـن و اساسـیترین مسـائل یـک جامعـه
اسـت ،مثـل چـه؟ مثل حکومـت ،مثل اقتصاد ،مثل روابط بینالملـل ،مثل روابط
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افراد با یکدیگر ،که اینها مهمترین حقوق اساسی است برای اداره و زندگی یک
ّ
تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش ّ
موحد میشود،
جامعه .ما معتقدیم که ِ
ِ
ّ
مسـئولیتی اسـت در حد تکالیف اساسـی و حقوق اساسـی یک جامعه.
 ...در یـک کلمـه ،قیافـه و انـدام جامعـۀ توحیـدی ،بـا قیافـه و انـدام جامعۀ
غیرتوحیـدی متفـاوت اسـت .اینجـور نیسـت کـه ا گـر در یک جامعـۀ توحیدی،
یـک قانونـی اجـرا میشـود ،آن قانـون یـا ده تـا مثـل آن قانـون در یـک جامعـۀ
غیرتوحیـدی اجـرا شـد ،آن هـم توحیـدی اسـت ،نـه .قـوارۀ جامعـۀ توحیـدی،
عمومـی اجتماعـی کـه براسـاس
انـدام
شـکل قـرار گرفتـن اجـزای ایـن جامعـه،
ِ
ِ

توحیـد و یکتاپرسـتی و یکتاگرایـی اسـت ،بـا غیـر اینچنیـن جامعـهای بـه کلـی
متفـاوت اسـت .در یـک کلمـه ،آنچـه که امـروز به آن میگویند نظـام اجتماعی.
نظـم اجتماعـی و سیسـتم اجتماعـی و شـکل اجتماعـی جامعـۀ توحیـدی
ً
یـک چیـزی اسـت بـه کلـی مغایر و مبایـن و احیانا متعـارض و متضاد با جامعۀ
غیرتوحیدی؛ در یک جمله ،مطلب این است .شما این کلمه را بشکافید ،در دل
نظم اجتماعی و قوارۀ اجتماعی و اندامهای اجتماعی ،حرفها و بحثها هست
نوین رایج دنیا و بیشـتر با اسـتمداد
که میتوان با اسـتمداد از فرهنگهای جدید و ِ
کلی مطلب.
از قـرآن و منابـع حدیـث ،این مسـائل را فهمیـد و درک کرد .این ِ

اصول توحید
امـا بـه طـور جزئیتـر و خصوصیتـر و مشـخصتر عـرض کنـم ،مـا توحیـد
را بـه صـورت یـک قطعنامـهای کـه دارای مـوادی هسـت ،عـرض میکنیـم و
مـواد ایـن قطعنامـه را یکییکـی بیـان میکنیـم .قطعنامۀ توحیـدی چه موادی
دارد؟ همانطـوری کـه بعـد از مذاکـرات گوناگـون بیـن دو گـروه ،دو جبهـه ،دو
آدم ،قراردادهـای الزماالجـرا بـه صـورت قطعنامـهای صـادر میشـود؛ ّ
موحدیـن
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عالـم هـم از طـرف پروردگارشـان ،از طـرف خـدای توحیـد ملزمانـد کـه ایـن
قطعنامـه را مـورد عمـل و اجـرا قـرار بدهنـد.
اصل اول :1انحصار اطاعت و عبودیت برای خدا
اولیـن مـادۀ ایـن قطعنامه ،در این تالوت امروز بایسـتی روشـن بشـود؛ بنابر
اصـل توحیـد ،انسـانها حـق ندارنـد هیـچ کـس و هیـچ چیـزی جـز خـدا را
ّ
عبودیـت و اطاعـت کننـد ،ایـن اصـل اول از قطعنامـه توحیـدی .البتـه هیـچ

ّ
عبودیـت و
کـس و هیـچ چیـز کـه گفتیـم ،دامنـهاش خیلـی وسـیع اسـت .ببینیـد

اطاعـت کجاهـا صـدق میکنـد.
َ
ََ َ
ّ
ّ
َ
َ ُ
َ
َ
«أل ْـم أ ْع َه ْـد ِإل ْیك ْـم َیـا َب ِنـی َآد َم أن لا ت ْع ُب ُـدوا الش ْـی َط َان» آیا مـن پیمـان نگرفتم از
ّ
عبودیـت نکنیـد؟
شـما و قـرار نبسـتیم بـا شـما ،ای فرزنـدان آدم کـه شـیطان را
ّ
عبودی ِـت شـیطان ،کـه دربـارۀ شـیطان گاهـی در ضمـن بحثهـای گونا گـون

توضیـح دادیـم .شـیطان عبـارت از جنـاب ابلیـس نیسـت یـا یـک چیـز پنهـان
و مخفـی کـه بـه چشـم نمیآیـد ،بـه دسـت لمـس نمیشـود ،در همـه جـای
زندگـی آدم هـم ممکـن اسـت پیـدا باشـد ،فقـط ایـن نیسـت .شـیطان یـک
چیـز وسـیعی اسـت ،یـک مفهـوم عامـی اسـت .شـیطان یعنـی نیروهـای
ـرآفرین خـارج از وجـود انسـان .نیروهـای شـرآفرین ،امـا ایـن
شـرانگیز و ش
ِ

نیروهـا خـارج از محـدوده وجـود خـود آدم ،ایـن میشـود شـیطان .همچنانـی
کـه نفـس را -کـه قریـن شـیطان اسـت ،نوکـر شـیطان اسـت ،آلـت دسـت و آلـت
فعـل شـیطان اسـت -ا گـر بخواهیـم تعریـف کنیـم ،میتوانیـم ایـن جـوری
تعریـف کنیـم :نیروهـای شـرانگیز و شـرآفرین درونـی انسـان .نفـس و شـیطان،
نفـس ّامـاره ،شـیطان؛ ایـن از داخـل ،آن از خـارج .ایـن دو تـا نیروهـای فسـاد
 1اصل دوم در جلسه یازدهم بیان میگردد.
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آفریننـد ،نیروهـای شـرآفرینند ،نیروهـای انحـراف و انحطـاط آفریننـد .شـیطان
یعنـی هـر آن چیـزی کـه خـارج از وجـود توسـت و در راه تو اخالل میکند[ ،و] شـر
میآفرینـد ... ،شـیطان ایـن مفهـوم عـام اسـت.
َّ
َ َّ َ
ّ
عبودیـت نکنیـد ،سرسـپرده و مطیـع
« أن لا ت ْع ُب ُـدوا الش ْـی َط َان» یعنـی چـه؟
نگردیـد آن نیروهـای شـرآفرین را .و توحیـد یعنـی ایـن .اینکـه میگویـم توحیـد
یعنـی ایـن ،نـه اینکـه همـه توحیـد ایـن اسـت ،نـه؛ رقائـق و دقایـق توحیـد بـه
جـای خـود ،رویههـا و بدنههـای دیگـر توحیـد کـه شـاید بعضـی را خـود مـا هـم
بحـث کنیـم در آینـده ،آن هـم بـه جـای خـود ،ایـن هـم یـک بدنه و یـک رویه و
ّ
ّ
متحمـل
عبودیـت نکـردن،
یـک نمـا از اسـتوانۀ توحیـد اسـت؛ اطاعـت نکـردن،
تحمیلات نشـدن.

یـک حدیثـی اسـت شـاید مک ّـرر در مـواردی خوانـده باشـم ،اآلن هـم جـای

خوانـدن همیـن حدیـث اسـت کـه از قـول امـام باقـر علیهالسلام نقل شـده در کتب
کافی شریف ،اصول کافی ،که امام علیهالسالم نقل میکند
معتبرۀ ما ،از جمله در ِ

بـه عنـوان حدیـث قدسـی ،در چنـد جملـه ،در چنـد عبـارت ،و آنچـه که بـه نظر من
َ ُ ّ ُ َّ
مانده و نزدیکترین و مفصلترین عبارت است این است که « ل َع ِذ َب َّن کل َر ِع َّی ٍۀ
ُ َ
َ
َ
ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ُّ َ
اهَّلل َو ِإ ْن ک َان ِت َّالر ِع َّیۀ ِفی أ ْع َما ِل َها
ام َجا ِئ ٍر ل ْی َس ِم َن ِ
ِفی ِالسلا ِم د َانت ِبولی ِۀ ک ِل ِإم ٍ
َب َّر ًة َتق َّی ًۀ َو َل ْع ُف َو َّن َع ْن ُک ّل َرع َّیۀ فی ْال ْس َلم َد َان ْت ب َوَل َیۀ ُک ّل إ َم َ
اهَّلل
ِ
ام ع ِاد ٍل ِم َن ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ ً ُ ًَ
َّ َّ ُ
َ
َ
َو ِإ ْن کان ِـت الر ِعیـۀ ِفـی انفسـها ظا ِلمـۀ م ِسـیئۀ » ،ترجمـه حدیث یا بهتر این اسـت
که مضمون اجمالی حدیث را بگویم :اطاعت آن قدرتی که از سوی خدا و نماینده
خـدا نباشـد ،اطاعـت از آن مرکـزی که آن مرکـز ،از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته
باشـد ،ایـن در ّ
حـد شـرک اسـت یـا خـود شـرک اسـت؛ بـرای خاطـر اینکـه ولـو مردمی
کـه ایـن کار را انجـام میدهنـد و مبتلای به این درد ،به این بال ،به این نابسـامانی
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بزرگ اجتماعی هسـتند ،در کارهای شـخصی خودشـان آدمهای مرتب و منظمی
َ َّ ً َ َّ ً
بلای بزرگ موجب میشـود
باشـند« ،بـره ت ِقیـه» بـا پـروا ،پرهیـزگار ،مراقـب ،اما این ِ
که خدای متعال نظر لطف و رحمت را از این امت برگیرد ،آنان را معذب ،معاقب،
مبتلای بـه نقمـت خود قـرار دهد .این حدیث اسـت.
چـرا؟ بـه خاطـر ایـن اسـت کـه اطاعت غیـر خـدا ،عبودیت غیر خـدا ،منافی
اسـت بـا آن هدفـی کـه خـدا انسـان را بـرای آن هـدف آفریـده اسـت؛ منافـی
اسـت بـا تکامـل و تعالـی انسـان ،منافـی اسـت با آزادی و وارسـتگی انسـان.
آن آزادی و وارسـتگیای کـه مقدمـۀ او جگیـری انسـان اسـت کـه ا گـر آن
آزادیها نباشـد ،اسـارتها به جای آزادی ،پاگیر و دامنگیر انسـان باشـد ،انسان
نمیتواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید ،نمیتواند آن اوجی را که خدا برایش
ّ
معیـن کـرده اسـت بگیـرد ،نمیتوانـد رشـد کنـد ،نمیتواند بـه تکامل برسـد .مثل
گیاهـی کـه رویش سرپوشـی گذاشـته باشـند .مثـل گیاهی که به پایین سـاقهاش
یک سیم محکمی بسته باشند ،مثل گیاهی که دهها وسایل منع از رویش را در
اطرافـش بـه وجـود آورده باشـند .ایـن گیاه نمیتواند رشـد کند ،وقتی رشـد نکرد،
میـوه نمیدهـد ،وقتـی کـه میـوه نـداد ،بودنش چـه فایـده دارد؟ . ...

ّ
عبودیت برای خدا
تبیین قرآنی انحصار اطاعت و
ّ
عبودیت غیرخدا
نفی اطاعت و
ً
َ ُ
َ«و َی ْـو َم ن ْحش ُـر ُه ْم َج ِمیعـا» ،سـخن از قیامـت اسـت؛ آن روزی کـه گـرد آوریـم
ُ َ ُ ُ َّ
َْ ُ ْ
خالیـق را همـگان « ،ث َّـم نقـول ِلل ِذی َـن أش َـركوا » پـس بگوییـم بـه آنـان کـه شـرک
َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ ُ ُ
كْ
جـای
در
»
م
آوردنـد ،بـرای خـدا شـریک قائـل شـدند « ،مكانكـم أنتـم وشـركآؤ
ِ
ّ
خـود ،شـما و شـریکانتان ،بـا حالتـی تحکمآمیـز ،بـا لحنـی عتابآمیـز ،بمانیـد
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در جـای خودتـان ،شـما و شـریکان پنداریتـان ،آنهایـی کـه رقیـب و همـاورد
َ َ ُ َ
ُ َ ُ َ ّْ
و همبـاز خـدا دانسـتیدَ « ،مكانك ْـم أ ُنت ْـم َوش َـرك ُآؤك ْم ف َز َیل َنـا َب ْی َن ُه ْـم » میـان آنـان و
شـریکان پنـداری کـه برای خـدا فرض کرده بودنـد ،جدایـی میاندازیم .اینجا
شـما میفهمیـد ،بـا یـک نظـر خیلـی عـادی و سـطحی کـه ایـن شـریکها ،آن
کسـانی کـه بـه شـراکت خـدا انتخـاب شـده بودنـد ،در قیامـت ،غیـر از آن ُه َب ِـل
عقیقـی بیجـان اسـت ،او کـه دیگـر حشـر نـدارد .او کـه داخـل آدم نیسـت بـه
ِ

قـول معـروف و معمـول ،کـه بیاورنـد و بگوینـد بـه جای خـود ،بایسـت! یا منات
ً
یـا الت ،کـه منـات ُبـت مخصوصـی اسـت ،مجسـمۀ مثلا یـک دختـری اسـت یـا
ً
یـک فرشـتهای اسـت مثلا ،الت فرشـته دیگـری اسـتُ ،ه َبـل همین جـورُ ،ع ّزی
صحبـت فلان مجسـمه در فلان بتخانـه
صحبـت اینهـا نیسـت.
همیـن جـور؛
ِ
ِ
روم و یونـان نیسـت ،صحبـت گوسـاله در سـرزمین هندوئیـزم نیسـت ،صحبت
آن انسـانی اسـت کـه بـه شـرکت و رقابـت بـا خـدا انتخـاب شـده .بـه آنهـا گفتـه
میشـود کـه در جـای خـود متوقـف بشـوید ،ایسـت!
اولیـن سـخن عتابآمیـزی کـه نفـی قـدرت معبـودان غیـر خـدا را واضـح
میکنـد در قیامـت ،همیـن اسـت ،در جـای خـود! ببینیـد ،ایـن در قیامـت چـه

اثـری خواهـد داشـت؟ بـه مـن و شـما دارد ایـن جـوری میگویـد؛ میگویـد آن
ّ
عجم مشـرک ،چه
عرب مشـرک یا آن ِ
رقیبـی کـه بـرای خـدا تصـور کـرده بـود آن ِ
ایرانـیاش ،چـه رومـیاش ،چـه حبشـیاش ،چـه هنـدیاش ،چـه مصـریاش،
آن رقیبـی کـه بـرای خـدا ّ
تصـور کـرده بـود و او را بـه رقابـت و شـرکت بـا خـدا
انتخـاب کـرده بـود ،در قیامـت وضعـش ایـن اسـت؛ او و پیروانـش در یـک
خطـاب عتابآمیـز و قهرآمیـز الهـی ،یـک کنـاری
ایسـت الهـی ،بـا
کنـاری ،بـا
ِ
ِ

میایسـتند.
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َ ّْ
َ َ ُ َ
ّ ُ
« ف َز َیل َنـا َب ْی َن ُه ْـم » میـان آنـان جدایـی میافکنیـم و « َوقـال ش َـرك ُآؤ ُهم َمـا ك ُنت ْـم
إ َّی َانـا َت ْع ُب ُـد َ
ناسپاسـی هرچه تما متـر رو میکنند به
رقیبـان پنـداری ،بـا
ون » شـریکان،
ِ
ِ
ِ
پیروانشـان ،میگوینـد کـه شـما مـا را عبـادت نمیکردیـد در دنیـا .مثـل متهمـی کـه از
ناچـاری ،بـرای اینکـه گنـاه را از گـردن خـودش برطـرف کند ،به هر وسـیلهای ،به هر
ّ
متشـبث [چنـگ میزنـد] میشـود ... .آن گروههایـی کـه گمراهیهایشـان
سـخنی
متقابـل بـوده ،در قیامـت بـه جـان هم میافتنـد ،در مقابل هـم صفآرایی میکنند.
گریبان آن شـریک
آن کسـی که شـرک ورزیده برای خدا و شـریک گرفته ،میخواهد
ِ

را بگیـرد و او را بـه زمیـن بکوبـد؛ بگویـد مـن تـو را به جـای خدا قبول کرده بـودم و حاال
ّ
عبودیت و پرستش بوده ،او هم
به این بال دچار شدم .آن کسی هم که در دنیا مورد
بـرای تبرئـه خـودش حاضـر اسـت با ناسپاسـی هرچـه تمامتـر ،عالقهمنـدان و تابعان
ّ ُ
و متابعـان دنیـای خـودش را رد کنـد ،از آنهـا بیـزاری و تب ّـری بجویـدَ « .مـا ك ُنت ْـم
ُ
َّ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ ََ
َ
ِإیانـا تعبـد
ید َب ْی َن َنا َو َب ْی َنك ْـم »،
ون » شـما مـا را عبودیـت نمیکردیـد « .فكفى ِبا ّلل ِه ش ِـه ً ا
ُ َّ َ ْ َ َ ُْ
از زبان شریکان است :میان ما و شما ،خدا به گواهی بس«ِ ،إن كنا عن ِعباد ِتكم
ً
ََ
لغ ِاف ِلی َـن » کـه مـا از پرسـتش شـما غافـل بودیـم ،اصلا ملتفـت نبودیـم کـه شـما نظـر
ّ
حرف آن شـریکان.
عبودیـت و بندگـی در مقابـل مـا بـرای خودتـان داریـد .ایـن ِ
َ
َ َ ُ ُ َْ
ََ ْ
« ُه َنا ِلـك ت ْبلـو ك ُّل نف ٍـس َّمـا أ ْسـلفت » اینجاسـت کـه میآزمایـد هـر نفسـی،
هـر انسـانی ،آنچـه را کـه از پیـش بـه انجـام رسـانده اسـت .کارهایـی کـه در دنیا

خـود انسـان قـرار میگیـرد« ... .
انجـام گرفتـه ،آنجـا مـورد آزمایـش و آزمـون ِ
ْ
ُ ْ َ
َ
َو ُر ّدوا ِإلـى ا ّلل ِـه َم ْولا ُه ُـم ال َح ّ ِـق » بـاز گردانیـده میشـوند همـگان بـه سـوی خـدا کـه
مـوال و سرپرسـت و آقـای حقیقـی آنهاسـت.
َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ
ك ُان ْـوا َی ْف َت ُـر َ
ون» آنچـه را کـه بـه افتـرا و بهتـان میگفتنـد و
« وضـل عنهـم مـا
ُ
میبسـتند ،از آنـان گـم و ناپدیـد خواهـد شـد .همـۀ آن چیزهایـی کـه بـه عنـوان یـک
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یشـود .همـۀ آن
انگیـزهای بـرای اطاعـت غیـر خـدا در دل انسـان بـود ،فرامـوش م 
ّ
عبودیـت غیـر خـدا در دل انسـان بـود
چیزهایـی کـه بـه صـورت بهانـه و عـذری بـرای
و آدم فکـر میکـرد کـه در قیامـت حربـۀ دسـت او خواهـد شـد ،از دسـت انسـان گرفتـه
خواهـد شـد .انسـان گاهـی اوقـات بـرای اینکـه بـرای شـرک خـود بهانـهای بتراشـد و
عـذری بیندیشـد ،فکرهـا و پندارهـا و خیالهـا میکنـد و پیـش خـودش بهانههـا پیـدا
میکند .عذرهایی ّ
موجه و شرعی درست میکند .روز قیامت که روز دادگاه است ،تا
انسـان میآیـد ایـن عذرهـا را از اول ،دوم ،سـوم ،چهـارم ،پنجم ردیف کرده ،بشـمرد،
میبینـد کـه همـهاش نیسـت ،همـهاش پـوچ ،همـهاش خـراب ،همـهاش باطـل.
ً
َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ
ك ُان ْـوا َی ْف َت ُـر َ
« وضـل عنهـم مـا
ون» ،و احتمـال دیگـری در معنـای آیه؛ انسـان در دنیا
پشـتیبانهاّ ،متکاهـا بـرای خـود فرض میکند ،همانهایی که عبادتشـان میکند،

ّ
عبودیتشـان میکنـد ،دلـش بـه آنهـا گـرم اسـت؛ امـا روز
همانهایـی کـه اطاعـت و
قیامـت ایـن همـه دلگرمـی و پشـتگرمی ،ایـن همـه حامـی و پشـتیبان ،نمیتواننـد
َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ
ك ُان ْـوا َی ْف َت ُـر َ
ون» .توجـه کنیـد،
بـاری از دوش او بردارنـد ،بیچـاره! «وضـل عنهـم مـا
استدالالت قرآن این جوری است .از یک کنار ،از یک گوشۀ ّ
قضیه ،مطلب را اثبات

خود آدم را،
میکند .گاهی خیلی رویاروی استدالل نمیکند ،زمینه
مغزی ِ
ِ
استدالل ِ
قـرآن گاهـی بـرای انسـان فراهـم میکنـد.

ّ
عبودیت برای خدا
اثبات انحصار اطاعت و
اینجا خدای متعال در این آیات میخواهد ثابت کند که فقط در مقابل خدا
یشـودُ « .ق ْـل َمن َی ْر ُز ُق ُكم ّم َن َّ
ّ
عبودیـت کـرد؛ از ایـن راه وارد م 
بایـد اطاعـت و
الس َـم ِاء
ِ
َ
َوالأ ْر ِض» بگـو چـه کسـی روزی میدهـد شـما را از آسـمان و زمیـن؟ از آسـمان ،بـاران
َ
حیاتبخش و زندگیبخش؛ از زمین ،مواد حیاتی«َ ،أ َّمن َی ْمل ُك َّ
الس ْم َع والأ ْب َص َار»
ِ
یـا کیسـت آن کسـی کـه مالـک اسـت شـنوایی و بیناییهـا را؟  ...آن کیسـت که به
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شـما ایـن درک و فهـم و نیـرو را داده؟ کیسـت کـه میتوانـد آن را از شـما بگیـرد؟ در
حقیقـت ایـن آیـه دارد اشـاره میکنـد بـه داشـتن بصیرت ،به داشـتن نیـروی فهم و
خـرد ،کـه ای انسـان کـه بناسـت حـاال فکر کنـی و جواب این سـؤال را بـه ما بدهی،
تـو دارای سـمعی و دارای بصری.
ْ
ْ ْ َ
ـت» و کیسـت آن کـه بـرون مـیآورد زنـده را از مـرده.
َ«و َمـن ُیخ ِـر ُج الح َّـی ِم َـن ال َم ِّی ِ
 ...از زمینـی کـه اگرچـه گنجینـۀ هـزاران مـادۀ حیاتبخـش و زندگیافزاسـت،
امـا خـودش مـرده اسـت ،از دل او بیـرون آوردیـم شـما را و اآلن هـم داریـم بیـرون
میآوریم انسـانها را .انسـانها مایه اصلی و ریشـه ّاولیشـان چیسـت؟ جز همین
ْ
ْ ْ
مـواد حیاتـی و غذایـی کـه از ارض و از زمیـن اسـت؟! پـس « ُیخ ِـر ُج ال َح َّی ِم َـن ال َم ِّی ِت»
ْ
ْ ْ َ
«َ ...و ُیخ ِر ُج ال َم َّیت ِم َن ال َح ِ ّی» و کیسـت که به در میآورد ،برون میکشـد ،مرده را از
زنده؟ یعنی بچه مرده را از شکم مادر زنده ،یعنی انسان بد و روح مرده را از انسان
ً
زنـده و دارای روح زنـده و از ایـن قبیـل تعبیراتـی و احتماالتـی کـه بـه ذهـن انسـان
میرسـد .بـه هـر حـال نشـانۀ کمال قدرت پروردگار اسـت؛ یـک چیز زنـده را از از یک
چیـز مـردهای بیـرون آوردن ،یـک چیز مرده را از یک چیز زندهای خارج کردن ،این
کمـال قدرتمنـدی و قبضـۀ نیرومند قدرت خداسـت.
نشـانۀ ِ
َ
ََ َُُّ َْ
تکوینـی عالـم را تدبیر میکند؟  ...کیسـت
امـر
«ومـن ید ِبـر الأمـر» کیسـت کـه ِ
ِ
کـه آن مـاه را در یـک ّ
حـد ّ
معینـی از زمیـن قـرار میدهـد ،کـه ا گـر بیـش از آن قـرار
مـیداد  ...،آب دریـا سراسـر سـطح زمیـن را میگرفـت .و اگـر دورتـر بـود ... ،آب
در سـطح زمیـن باقـی نمیمانـد و در اعمـاق زمیـن فـرو میرفـت. ... .
مشـرکان زمـان نـزول وحـی بـود ،از مـن و
 ...ایـن سـؤال در ضمـن اینکـه از
ِ
َ
شـما هـم در قـرن بیسـتم هسـتَ « .مـن ُی َد ِّب ُـر الأ ْم َر » کیسـت کـه دارد همـۀ عالم را
دل ّذرات تـا اعمـاق دنیاهـای دوردسـت را او دارد میگردانـد
تدبیـر میکنـد؟ از ِ
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َ
ّ
یغـرض ،آ گاهانـه
کیسـت؟ بیتعصـب ،ب 
دسـت قـدرتَ « .مـن ُی َد ِّب ُـر الأ ْم َـر »،
بـا
ِ
ُ
َ
فکـر کـن تـا جـواب واقعـی را پیـدا کنـی« .ف َس َـی ُقول َ
ون ا ّلل ُـه» خواهنـد گفـت «ا ّللـه».
بعضـی فکـر نکـرده میگوینـد «اهّلل» ،کـه عقیدهشـان ایـن بـوده ،در همـان
زمـان هـم بـوده؛ بنـده یـک ُخـرده فکـر میکنـم ،دقـت میکنـم«َ ،ف َس َـی ُق ُول َ
ون
ا ّلل ُـه» ،میگویـم خداسـت .ایـن انتظـام عجیـب عالـم تکویـن از سـوی خداسـت
و بـس .ایـن دسـت قـدرت اوسـت کـه دارد ایـن گردونـه را میگردانـد .آنچـه کـه
میبینیـم و مشـاهده میکنیـم بـا چشـم طبیعـی و چشـم غیرطبیعـی و آنچـه
امـروز نمیبینیـم ،لکـن دههـا سـال دیگـر براثـر پیشـرفت دانـش خواهیـم دیـد،
جـز زاییدههـا و پدیدآمدههـای قـدرت خـدا ،چیـز دیگـری نیسـتند « َف َس َـی ُق ُول َ
ون
ا ّلل ُه».

َُ
خـب ،حـاال کـه خداسـت« ،فق ْـل» ،همینجـا گریبانشـان را بگیر پیغمبر مـا ،ای
ََ َ
َُ
ّ
ـلا َت َّت ُق َ
کمـال انسـان « ،فق ْـل» بگـو« :أف
ُمبشـر دعـوت مـا ،ای
ـون»؟ آیـا تقـوا و
مسـئول ِ
ِ
پروا نمیکنید؟ یعنی چه؟ یعنی پروا نمیکنید از این خدای عظیم ،از این خدای
ّ
عبودیـت شـریک او قـرار میدهیـد؟
عظمتآفریـن ،کـه غیـر او را در اطاعـت ،در

ببینید ،اگر تدبیر تکوینی عالم به دست اوست ،چرا تدبیر تشریعی عالم به دست
او نباشـد؟  ...چرا جعل و تشـریع قوانین مدنی و جزایی و غیره و غیره را به دسـت
افراد ضعیف و عقلهای ناقص و دانشهای محدود و ارادههای ضعیفی ،امثال
بشـر و بشـر معمولـی بدهـد ،چـرا؟ چـرا خـودش جامعـه را اداره نکنـد؟ چـرا خـودش
قانـون نگـذارد؟ چـرا خـودش قـدرت نگاهبـان و پاسـدار قانـون را ّ
معیـن نکنـد و از او
حمایـت نکنـد؟ امامـت ،والیـت ،چـرا نکند؟ چرا امـام قرار ندهد؟ چـرا َو ّ
لـی ِمن ِق َب ِل
ِ
ُ ُ
ََ ُ
اهلل قـرار ندهـد؟ بگـذارد بـه عهـدۀ عقـول ناقـص مـردم ،چـرا؟ «فذ ِلك ُـم ا ّلل ُـه َر ّبك ُـم
ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ َّ َّ َ
ـلا ُل َف َأنَّـى ُت ْص َر ُف َ
الحـق فمـاذا بعـد الح ِـق ِإلا الض
ـون» .کـه گفتـم دو ،سـه آیـه را اینجـا
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نیاوردیـم کـه مـورد نظر مـا نبود.
چهـارم بعـد از ایـن ... .پیغمبـر مـا! بـاز بـا اینهـا بـه
بعـد میرسـد بـه آیـه
ِ
َ ْ ُ ََ ُ
عنـوان ارشـاد ،بـه عنـوان تعلیـم و آمـوزش ،سـخن بگـو ،بگـو «هـل ِمن شـرك ِآئكم
َّمن َی ْه ِدی إ َلى ْال َح ّق» آیا در میان این شریکان پنداری که برای خدا ّ
معین کردید
ِ
ِ
و ّ
تصـور کردیـد ،کسـی را سـراغ داریـد کـه بـه سـوی حـق ،انسـانها را هدایـت
ّ
مسـلم اسـت کـهّ -
مسـلم کـه عـرض میکنـم یعنـی بـه
بکنـد؟ داریـد کسـی را؟
ً
اطمینـان ،بـه احتمـال قـوی -منظـور در اینجـا باز بتها و آن سـنگ و چوب و
ً
ایـن حرفهـا نیسـتند .کسـی در مـورد آنهـا احتمـال هدایت نمـیداد که اینها
مـردم را هدایـت میکننـد .خـب چـه جـوری هدایـت میکننـد؟ پیداسـت کـه
منظـور در اینجـا بتهـای جانـدار اسـت ،آن کسـانی کـه اقتـداری از اقتـدارات
ً
و قدرتـی از قدرتهـا در قبضـۀ آنهـا بـوده ،یـا مذهبـی یـا دنیایـی  ...یعنـی مثلا
ً
فرعـون مثلا ،یعنـی مثـل فرض کنید شـریح قاضی در زمان خـودش ،یا هر کس
دیگـری در آن زمینـه ،در ایـن مایـه.
ً
 ...ممکـن اسـت اینهـا در جـواب بگویند بله؛ اصلا اینهایی که ما انتخاب
ً
اصلا ّ
حـق مجسـماند خودشـان؛ هدایت که هیـچ ،باالتـر از هدایت
کردیـم ،حـق،
هـم میکننـد .لذاسـت کـه جـواب آنها نقل نمیشـود .غلط میکننـد ،آنها غلط
میکننـد کـه بـرای شـریکان خـدا هدایتگـری قائلانـد .تـو خـودت در جوابشـان
ْ
ُ
بگو« :ق ِل ا ّلل ُه َی ْه ِدی ِلل َح ّ ِق» بگو خداسـت که هدایت و راهبری میکند انسـانها و
دقایق حق
ِخ َردهـا را بـه سـوی حـق .چـرا؟ بـرای خاطـر اینکه حـق را خدا آفریـده.
ِ
را خـدا میدانـد و خـدا مـردم را بـه حـق دعـوت میکنـد .کسـی کـه در مقابـل خـدا
ً
بود ،قهرا در مقابل حق ،به چیزی دعوت میکند؛ پس خداسـت فقط آن کسـی
کـه بـه حـق فـرا میخواند.
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ب

رقیبان پنـداری
خـب ،حـاال کـه معلـوم شـد خـدا به سـوی حق دعـوت میکنـد و
ِ
َ ْ
ََ
چنین نمیکنند« ،أف َمن َی ْه ِدی ِإلى ال َح ّ ِق » ،این اسـتنتاجی اسـت که با عقل و ِخ َرد و
َ ْ َ ُ َ َّ
ََ
هوش خداداد انسـانی باید کرد و اسـتفاده کرد« ،أف َمن َی ْه ِدی ِإلى ال َح ّ ِق أ َح ّق أن ُیت َب َع
َ
» آیا آن که به سـوی حق راهبردی میکند ،شایسـتهتر اسـت که متابعت شـود« ،أ َّمن
َّ َ
َّ
لا َی ِه ّ ِدی ِإلا أن ُی ْه َدى» یا آن کسـی که خود راه نمییابد ،مگر آنکه کسـی دسـت او را
دنبال
بگیـرد ببـرد .آخـر از چـه کسـی بایـد پیروی کـرد؟ دنبال چه کسـی باید رفـت؟ ِ
خـدا کـه خـود آفریننـدۀ حـق و راهبـر بـه سـوی حـق و راهنمای حق اسـت؟ یـا دنبال

آن کسـی کـه اگـر بخواهـد به حق برسـد ،دسـت خودش را هـم باید بگیرند و ببرند؟
کوری دگر عصاکش کور دگر شـود .او میخواهد ما را هدایت بکند؟ خودش مجبور
است هدایت بشود ،کسی باید او را هدایت بکند .حاال اینجا به نظر شما صحبت
از کیست؟ این شریکی که میتواند مردم را هدایت بکند یا نمیتواند ،اگر بخواهد
هدایـت بشـود ،بایـد دسـتش را بگیرنـد ببرنـد ،ایـن شـریک چـه جـور آدمـی میتواند
گاو هندوها و گاوپرستهاست؟
باشد؟ چه جور موجودی میتواند باشد؟ آیا مراد آن ِ
یا مراد آن مجسمهای است که مشرک َقرشی و غیرقرشی میپرستید؟ یا مراد آتش
مقـدس مزدائیـان اسـت؟ زرتشـتیان اسـت؟ یـا مـراد مجسـمههای داخـل کنائـس
ً
یهـود یـا در بتکدههـای روم و یونـان اسـت؟ مسـلما اینهـا هیـچ کـدام نیسـت .آنـی
کـه میتـوان گفـت رهبری میکند یا نمیکنـد ،اگر بخواهد راه بیابد ،باید دسـتش را
بگیرند و ببرند ،او انسانی است که ّمدعی رهبری است؛ ّمدعی آن است که جامعه
را به سعادت میرساند .قرآن میخواهد بگوید خدا انسان را به سعادت میرساند،
خـدا انسـان را بـه سرچشـمه حقیقـت نائـل میکنـد ،انسـان را بـه حـق میرسـاند.
َ
َّ
آن کسـانی کـه خودشـان از خودشـان چیـزی ندارنـد ،نمیتواننـد« .أ َّمـن لا َی ِه ّ ِـدی
َّ َ
َ َ ُ
ِإلا أن ُی ْه َـدى ف َمـا لك ْـم» چیسـت شـما را؟ یعنـی ای مردمـی کـه نمیاندیشـید و درک
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َ
ك ْی َـف َت ْح ُك ُم َ
ـون» چگونـه حکـم میکنیـد؟ چگونـه حکـم میکنیـد؟
نمیکنیـد «
یشـوید؟ این یک کلمه درباره توحید.
چطور برای غیر خدا میدان و مجال قائل م 
ّ
عبودیـت خدانماهـا؛ خدانمـا ،آن کسـانی کـه خدانمایـی میکننـد،
 ...نفـی
خداگونگـی بـه خودشـان میدهنـد ،موجوداتـی کـه بتهای جانـدار بشـر بودند در
ّ
عبودیت خدانماها ،چه در لباس قدرتهای مذهبی ،در پرانتز:
طول تاریخ .نفی
َ
َ
احبـار و ُرهبـان ،و چـه در لبـاس قدرتهای دنیایی ،در پرانتز طاغوتَ ،ملُ ،م ِترف.
در پیشـنهاد اسلام بـه اهـل کتـاب کـه اسلام یـک وقتی یک پیشـنهادی به
نفـی اطاعـت قدرتهـای
اهـل کتـاب کـرده -کـه در قـرآن آن پیشـنهاد
هسـتِ ،
َ
َ
َ
َ
غیرالهی در آن آیه به این صورت آمده که « ُقل یا أ َ
لى
إ
وا
عال
ت
تاب
الك
هل
ك ِل َمةٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ً َ
ّ َ ُ
عب َد إَّلا ا َّلل َه َولا ُنشـر َك ب َش ً
عضا أ ً
ـواء َب َیننا َو َب َین ُكم أّلا َن ُ
َس ٍ
ربابا
ـیئا َولا َی َت ِخذ َبعضنا َب
ِ ِ هِ
ِ
ّ
دون ا َلل ِـه » کـه خودتـان نـگاه میکنید.
ِمـن ِ
�ذ
ث
م�بح� ن�هم
ن�گاهی گ را ب�ه

بینش توحیدی ،تعهدآور و مسئولیتزا است و انسان ّ
موحد کسی
است که ّ
تعهدات عملی آن را پیوست عقیدۀ خویش قرار میدهد.
توحيد در آثار عملیاش ،پيش از اثرگذاری بر افراد ،نظام و ساختار
جامعه را تغيير داده و آن را توحيدی میكند .مهمترین اصل در اندیشۀ
ّ
عبودیت واطاعت برای خداوند و نفی هرگونه معبود دیگر
توحیدی،
ّ
ّ
است وعلت تا کید بر این اصل از آن جهت است که عبودیت برای غیر
ّ
خداوند همچون سدی است در مقابل آزادگی و وارستگی انسان در راه
تعالی او.
نیل به تکامل و
ِ
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سؤاالت:
 -1معانی و مصاديق «عبادت» و مفهوم توحيد طبق آن معانی چیست ؟
 -2پیـروی از برخـی آداب و رسـوم چگونـه بـا بینـش توحیـدی در تضـاد
قـرار مـی گیـرد؟
 -3چگونـه مـی تـوان به کارهـا رنگ و بوی توحیدی داد؟
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ
الر ِ
ِ
َ
ِ ُ َّ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
اب ُم َف َّص ًلا َو َّال ِذینَ
« أ َف َغ َیر ا َّلل ِه أ ْب َت ِغی َح ً
یکم الکت َ
کما َو ه َو ال ِذی أ َنزل إل ُ
ِ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ّ ٌ
َ
ْ ّ ََ َ َ
کون َّن ِم َن ْال ُم ْم َترینَ
ق فلا ت
ون أن ُه ُم َنزل ِّمن ّر ِّبک ِبالح ِ ِ
ءاتیناهم الکتاب یعلم
َ
َ
َ
ّ
ً
ً
ُ
(َ )114و َت َّم ْت کل َم ُت َر ّبک ص ْدقا َو َع ْدلا لا ُم َب ّدل لکل َماتهِ َو ه َو َّ
الس ِم ُ
یع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ ِ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ّ
کثر َمن فی الأ ْرض یضلوک َعن َسبیل ا ّلله إن یتب ُع َ
یم (َ )115و إن ُت ِط ْع أ َ
ْال َع ِل ُ
ون
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ ََْ
َّ َ َ
َّ َّ َ ْ ُ َّ َ
َ
یض ُّل َعن َس ِب ِیلهِ َو ُه َو
ِإلا الظ ّن َو ِإن ه ْم ِإلا یخ ُر ُصون (ِ )116إن ر ّبک ه َو أعل ُم َمن ِ
َ ُ
َ َ ْ
َّ َ
ُ
ایاتهِ ُم ْؤ ِم ِن َ
کل ْوا ِم َّما ُذ َ
أ ْعل ُم ِبال ُم ْه َت ِد َین ( )117ف
ین
کر ْاس ُم الل ِه َعلیهِ ِإن کنتم ِب ِ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ
َ َ
َ َ َ َ
کل ْوا ِم َّما ُذ َ
( )118و ما لکم ألا تأ
کر ْاس ُم ا ّلل ِه َعلیهِ َو ق ْد ف ّص َل لکم َّما َح َّر َم
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ ُ ُْ
َ
َ
ّ
کث ًیرا ل ِ َ ْ َ
َع َل ْ
ائهم ِبغ ْیر ِعل ٍم ِإ ّن َر ّبک
یکم ِإلا َما اضط ِررت ْم ِإلیهِ َو ِإن ِ
یضلون ِبأهو ِ
َ ُ َّ َّ
ُ َ ْ ْ
َُ َ ْ ْ
ُ َ َ ْ َ
ون الاث َم
یکسب
ه َو أ ْعل ُم ِبال ُم ْعت ِد َین (َ )119و ذروا ظ ِه َر الاث ِم َو َب ِاطنه ِإن ال ِذ َین ِ
َ
َّ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
کا ُن ْوا ْیق َتر ُف َ
َس ْ
م
وا
کل
أ
ت
ا
ل
و
()120
ون
یج َز ْو َن ِب َما
یذ
م
ل
ا
م
کر ْاس ُم الل ِه َعلیهِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ ُ َ ٌ َّ َّ
وکم َو إ ْن أ َط ْع ُت ُم ُ
َ َ ُ َ
ون إلی أ ْو ِلیائه ْم ِل َ
یج ِاد ُل ْ
وه ْم
َو ِإنه ل ِف ْسق َو ِإن الش ِ
ِ
ِ
یاطین لیوح ِ
کم َلمشر َ
إ َّن ْ
کون (» )121
ِ
ِ
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َ
ُ
الج َّن ُة ِل ْل ُم َّت ِق َ
یل َل ُه ْم أ َ
یم ِل ْل َغاو َ
ین (َ )90و ُب ّر َز ِت ْ
« َو أ ْز ِل َف ِت ْ
الج ِح ُ
ین (َ )91و ِق َ
ین َما
َ ِ
ِ
َ ْ ُ ْ
ُ َّ َ ْ ُ ُ َ
ُ َْ ُ َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ون الل ِه هل ینصرونکم أو ینت ِصرون ( )93فکبکبوا
کنت ْم تع ُبدون (ِ )92من د ِ
َ
َ ُ ْ ُ
یخ َتص ُم َ
ود إ ْبل َ َ ْ َ
ُ َْ َ
ُ ُ
ون
فیها ه ْم َو الغ ُاون (َ )94و ُجن ِ ِ
یس أج َم ُعون ( )95قالوا َو ه ْم فیها ِ
َ َّ
َّ َ َ َ
َ َّ
ُْ
ب ْال َع َال ِم َ
ین (َ )98و َما أ َضل َنا
ین (ِ )97إذ ن َس ّ ِویکم ِب َر ّ ِ
ال ُّم ِب
( )96تالل ِه ِإن کنا ل ِفی ضل ٍ
ٍ
ََ ََ َ
َّ ً
إَّلا ْال ُم ْجر ُم َ
ین (َ )100و َلا َصد َ
ون (َ )99ف َما َل َنا ِمن َش ِاف ِع َ
یم ( )101فل ْو أ ّن ل َنا
کرة
ِ
یق ح ِم ٍ
ٍ
ِ
ِ
ََ َ َ ْ
َ ً
ََ َ َ
َّ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
فنکون ِمن المؤ ِم ِنین (ِ )102إن فی ذ ِالک لایة و ما کان أکثرهم مؤ ِم ِنین (» )103
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ً
هـر چـه فکـر میکنیـم ،از توحیـد بـه ایـن آسـانی نمیشـود رد شـد .اوال،
ً
ً
عملی فردی و اجتماعی اسـت .ثالثا،
مهم
پایۀ اعتقادی اسـت ،ثانیا اصل ِ
ِ
ّ
ملـت مسـلمان ّ
یشـود
موحـد ،از آن خیلـی کـم چیـزی میداننـد ،بلکـه م 
گفـت چیـزی نمیداننـد .اگـر چـه در مکتبخانههـا هـم بـه بچههـا میآموزنـد
ً
غالبـا ّ
موحدیـن از شـناخت وجهههای
کـه خـدا یکـی اسـت و دو نیسـت ،ولیکـن
گوناگـون توحیـد تـا سـنین نزدیـک بـه رحلـت از ایـن جهـان هـم ،چیزی درسـت
نمیداننـد .بنابرایـن مسـئلهای بـا ایـن ّ
اهمیـت و با این اطالع کمـی که مردم ما
از آن دارنـد ،جـا دارد ا گـر انسـان دربـارهاش بیشـتر صحبـت کنـد.
ً
اتفاقـا آیـات قـرآن هـم بـه فراخـور همیـن ّ
اهمیـت ،در مـوارد زیـادی ،بـا
لحنهـای گوناگونـی دربـاره توحیـد سـخن گفتـه ... .حـاال اینـی کـه امـروز
میخوانیـم ،بـاز توجـه بـه یـک نقطـۀ تـازهای از توحید دارد که دیـروز هم به آن
اشـارهای رفـت ،امـروز مشـروحتر مـورد سـخن قـرار میگیـرد.

معانی «عبادت»
 -1تقدیس و پرستش
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
« ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
یکم ال َ
الرحیم .أ َف َغ َیر ا ّلل ِه أ ْب َت ِغی َح ً
کت َ
کما َو ُه َو ال ِذی أ َنزل إل ُ
اب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ َّ ً َ َّ َ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َّ ٌ ّ َّ
ْ ّ ََ َ َ
ّ
کون َّن ِمنَ
ق فلا ت
مفصلا و ال ِذین ءاتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل ِمن ر ِبک ِبالح ِ ِ
ْ ً َ َ ْ ً َّ ُ َ ّ َ َ
ُ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ
کل َماتـهِ َو ُه َـو َّ
الس ِـمیعُ
کل َمـت َر ِّبـک ِصدقـا و عـدلا لا مب ِـدل ِل
ـت
الممتریـن* و تم
ِ
ِ
َ
ُّ
َ
َّ ُ َ َّ َّ
ْ
ْ
َّ
ُ
الظ ّنَ
َ
ْ
َ
َ
یل الل ِـه ِإن یت ِبعـون ِإلا
ال َع ِلی ُـم َ*و ِإن ت ِط ْـع أکثـر َمـن فـی الأر ِض ِ
یضلـوک عـن س ِـب ِ
َ ْ ُ ْ َّ َ
یخ ُر ُص َ
ـون» .خالصـۀ مطلـب در زمینـۀ نقطـه نظـر امـروز ما ،این اسـت
و ِإن هـم ِإلا
ّ
کـه یـک وقـت کسـی را عبـادت میکننـد ،بـه ایـن صـورت کـه او را مقـدس و
دارای نیروهـای مافـوق عالـم طبیعـت میداننـد؛ مثـل اینکـه بتهایـی را یـا
ّقدیسـینی را در طـول تاریـخ ،مردمـی عبـادت میکردهانـد .از عبـادت ،آنچـه کـه
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ً
ابتدائـا بـه نظـر میرسـد ،همیـن اسـت .عبـادت خدا را هـم کـه میگوییم واجب
بزرگداشـت روحـی و قلبـی بـه
اسـت ،بـه نظـر مـا همیـن تقدیـس و همیـن حالـت
ِ
ً
نظـر میآیـد مثـل اینکـه مثلا مسـیحیها بـرای مسـیح علیهالسلام یـا بـرای مادر
پـاک و پاکیـزهاش مریـم علیهالسلام یـک نوع قداسـتی قائل هسـتند ،در مقابل
مجسـمۀ پنـداری مسـیح یـا مریـم زانـو میزننـد ،گریـه میکننـد ،او را عبـادت
رایـج همگانـی از عبـادت.
میکننـد ،ایـن یـک مفهـوم ِ
 -2اطاعت و پیروی
غیـر از ایـن مفهـوم ،یـک معنـای دیگر ،یـا بگویید یک گوشـۀ دیگر از همین
مفهـوم وجـود دارد کـه آن را هـم عبـادت میشـود گفـت ،و در قـرآن عبـادت بـه
ایـن معنـا اسـتعمال شـده اسـت .اگـر کسـی بـه ایـن صـورت ّ
دوم هـم کـه حـاال
شـرحش را خواهیـم داد ،مـورد عبـادت قـرار بگیـرد و ا گـر کسـانی یـک موجـودی
را ،انسـانی را ،بـه همیـن صـورت کـه حـاال خواهیـم گفـت ،عبـادت بکننـد ،ایـن
هـم نوعـی عبـادت غیر خداسـت .حاصـل کالم اینکه ،عبادت فقط این نیسـت
مقابـل یـک موجـودی ،بـه صـورت تقدیـس ،بـه صـورت احتـرام
کـه انسـان در
ِ

قلبـی ،بـه صـورت باالتـر دانسـتن ،خـم و راسـت بشـود ،سـجده بکنـد ،بـه رکـوع
بـرود ،او را نیایـش بکنـد ،سـتایش بکنـد ،دسـتها را بـه طـرف او بـا خضـوع دراز
بکنـد؛ فقـط ایـن نیسـت عبـادت .کارهـای دیگری هـم وجود دارد کـه آن را هم
میتـوان گفـت عبـادت ... ،بنابرایـن بـرای عبـادت یـک مفهـوم وسـیعتری در
فرهنـگ قـرآن وجـود دارد کـه مـا بایـد آن مفهـوم وسـیعتر را پیـدا کنیـم و ا گـر
خواسـتیم عبـادت خـدا بکنیـم و عبـادت غیـر خـدا نکنیـم؛ یعنـی ا گـر خواسـتیم
ّ
موحـد و پیـرو اصـل توحیـد باشـیم ،مراقـب باشـیم کـه ندانسـته عبـادت نـوع
ّ
دوم را در مقابـل غیـر پـروردگار عالـم انجـام ندهیـم .یعنـی همـان چیـزی کـه
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بیشـتر ّ
موحدیـن عالـم بـا اینکـه به گمان خـود و در ظاهر امـر ،در مقابل غیر خدا
تقدیسـی انجـام نمیدادنـد ،سـجده نمیکردنـد در مقابـل کسـانی یـا اشـیایی
عبـادت غی ِـر خـدا را
غیـر خـدا؛ بـا وجـود ایـن ،در عمـل ،در فکـر ،در دل ،در روح،
ِ
میکردهانـد بـه معنـای ّ
دوم.
معنـای دوم عبـادت چیسـت؟ معنـای دوم عبـادت خیلـی سـاده اسـت .در
فارسـی لغـت دارد .ایـن لغـت رایـج اسـت .بـر سـر زبانهـا و او عبـارت اسـت از
ـت هـر کسـی بـه صـورت مسـتقل و بیقیـد و شـرط ،عبـادت
اطاعـت .اطاع ِ
اوسـت .ا گـر کسـی را ،یـک انسـانی ،یـا یـک جامعـه انسـانی ،بـی قیـد و شـرط
اطاعت بکند ،فرمان او را در زندگی خود ،در جسم و جان خود ،در عمل خود،
ّمتبـع بشـمارد ،او را عبـادت کـرده .از کجـا ایـن حـرف را میزنیـم؟ بـا اسـتناد بـه
آیـات قـرآن ایـن سـخن را میگوییـم .ایـن قـرآن اسـت کـه بـرای مـا عبـادت را
بـه اطاعـت معنـا میکنـدَ .ع ِد ِّیبـن حاتـم طایـی  ...وقتـی کـه وارد مدینـه شـد
 ...رسـول اکـرم ایـن آیـه را بنـا کـرد خوانـدن ،بـه مناسـبت اینکـه ُز ّنـاری را بـر
َ
َ
گـردن او آویختـه دیـدَّ « ،ات َخ ُـذ ْوا أ ْح َب َار ُه ْـم َو ُر ْه َب َان ُه ْـم أ ْر َب ًابـا ِّمـن ُدون ا ّلل ِـه َو ْال َم ِس َ
ـیح
ِ
ْ َ
ُ ْ َّ
ـد » معنـای آیه این اسـت که مسـیحیان و
ْاب َـن َم ْر َی َـم َو َمـا أ ِم ُـروا ِإلا ِل َی ْع ُب ُـدوا ِإلـ ًـها َو ِاح ً ا
َ
یهودیـان ،احبـار و ُرهبـان خـود را ،عالمـان و زاهـدان خـود را ،و مسـیحبنمریم
را پـروردگاران و خدایـان خـود گرفتنـد ،در حالـی کـه ،خـدای متعـال فرمان داده
بـود بـه آنـان کـه جـز خـدای واحـد کسـی را عبـادت نکننـد .ایـن آیـه وقتـی بـه
گـوش ّ
عدیبنحاتـم رسـید ،رو کـرد گفـت :ای پیامبـر خـدا ،ایـن حـرف درسـت
نیسـت ،ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ّ
رب محسـوب شـدند؟  ...چون
در ذهنـش از عبـادت همـان معنایـی بـود کـه در ذهـن شـما اآلن هسـت. ... .
پیغمبـر ا کـرم در جـواب ایـن ّ
تصـور ّ
عدیبنحاتـم ،پاسـخ داد کـه بلـه ،در
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مقابـل آنهـا سـجده نکردیـد  ...لکـن آنچـه آنهـا گفتنـد ،بـی قیـد و شـرط
ً
َ َ َ ّ
ً
لک ّن ُهـم ا َحلـوا َحرامـا َو َح َّرمـوا َحـلالا» حرامهـای خـدا را آنهـا حلال
پذیرفتیـد« .و ِ
نظـر شـما و حاللهـای خـدا را حـرام وانمـود کردنـد ،و شـما بـی
وانمـود کردنـد در ِ
واقـع مطلـب را بفهمیـد ،آنچـه آنهـا گفتنـد ،بـی قیـد و
آنکـه در صـدد باشـید ِ

شـرط اطاعتشـان کردیـد؛ عبـادت ایـن اسـت. ... .

بنابـر فرهنـگ قرآنـی ،عبـادت از یـک موجـود غیـر خدایـی ،میخواهـد
ایـن موجـود یـک قـدرت سیاسـی باشـد؛ میخواهـد یـک قـدرت مذهبـی باشـد؛
میخواهـد یـک عامـل درونـی باشـد ،مثـل نفـس انسـان ،تمایلات نفسـانی و
شـهوانی او؛ میخواهـد یـک موجـودی باشـد خـارج از وجـود انسـان ،امـا نـه یک
متمرکـز سیاسـی یـا دینـی ،در مقابـل یـک زن ،در مقابـل یـک نفـر آدمـی
قـدرت
ِ
ِ

کـه بـرای او انسـان یـک احتـرام بیجایـی قائـل اسـت ،در مقابـل یـک دوسـت؛

عبـادت کـردن در مقابـل اینهـا یعنـی اطاعـت کـردن اینهـا .هـر کسـی کـه
عبـادت او را کـرده اسـت.
اطاعـت کنـد از کسـی یـا از چیـزی،
ِ
یـک روایـت در اینجـا بخوانـم تـا معلـوم بشـود کـه ایـن فرهنـگ قرآنـی در
ً
همه جای منابع اسلامی و مخصوصا منابع شـیعی گسـترده اسـت ،اعم از قرآن
َ َ
و حدیـث .روایـت از امـام جـواد علیهالسلام اسـت ،کـه میفرمایـدَ « :مـن اصغـی
َ
ََ
ناط ٍـق فقـد َع َب َـده » .خیلـی وسـیعتر اسـت دایـره عبـادت ،نه فقـط اطاعت
ِالـی ِ
کردن ،بلکه حتی ششدانگ حواس را هم به یکی دادن عبادت اوست.
خـب ،شـما خواهیـد گفـت :پـس مـا حرفهـای درسـت را هـم گوش نکنیـم؟ لذا
َ
ََ
َ ّ ُ َ
اهلل َع َّـز َو َج َّل فقد َع َب َد ا ّلل َـه» اگر
دنبـال حدیـث میفرمایـد« :فـإن کان الن ِاطـق ع ِـن ِ
آن کسـی کـه سـخن میگویـد و شـشدانگ حـواس و مشـاعر تـو را بـه طـرف
خـود جـذب کـرده اسـت ،از زبـان خـدا سـخن میگویـد ،تـو در حالـی کـه دل بـه
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او دادی ،ذهـن بـه او دادی ،فکـر و روحـت را بـه او سـپردی ،داری عبـادت خـدا
ََ
الناط ُـق َی ُ َ
َ ّ
ـان ِابلی َـس فقـد َع َب َـد ِإ ِبلی َـس » امـا ا گـر
میکنـیَ « .و ِان کان ِ
ِ
نطـق عـن ِلس ِ
چنانچـه آن گوینـده دارد از زبـان شـیطان سـخن میگویـد ،از زبـان ابلیـس دارد
حـرف میزنـد ،برخلاف منطـق و فلسـفۀ فکـر الهـی دارد بحـث میکنـد و حـرف
میزنـد ،و تـو مذعنانـه و معترفانـه داری گـوش میکنی ،در همان حال مشـغول
ً
ـود همانـی
عبـادت و اطاعـت ابلیسـی؛ یعنـی خـود او شـیطان اسـت اصلا .خ ِ
کـه آن جـور دارد حـرف میزنـد شـیطان اسـت ،نمیخواهـد بگوییـم نماینـدۀ
شـیطان یـا بلندگـوی شـیطان ،نـه؛ خـود شـیطان ،بـه آن معنایـی که شـیطان را
گفتیـم ،کـه معنـای قرآنـی شـیطان هـم همـان اسـت.
اطاعـت کـردن از یـک موجـودی کـه اینجـور باشـد ،حتـی یـک قـدرت
سیاسـی نیسـت ،حتـی یـک قـدرت مذهبـی نیسـت ،اطاعـت بـی قیدوشـرط از
او ،عبـارت اسـت از عبـادت او؛ و ا گـر کسـی بخواهـد عبـادت کنـد فقـط خـدا را و
عبـادت غیـر خـدا نکـرده باشـد؛ یعنـی ّ
موحـد باشـد ،یکتاپرسـت ،یکتا گـرا باشـد،
بایسـتی کـه اطاعـت مطلـق خـود را هـم مخصـوص کنـد بـه پـروردگار جهانیـان،
بـه خـدای بـزرگ .از جملـه چیزهایـی کـه اگـر پیـرویاش کـردی عبـادت آن را
کـردی ،قانـون اسـت .از جملـه چیزهایـی کـه ا گـر پیرویاش کـردی ،عبادت
کـردی ،نظـم اجتماعـی اسـت .از جملـه چیزهایـی کـه ا گر اطاعتـش کردی،
ّ
عبـادت کـردی ،سـنتها و آداب اسـت .پـس به کدام قانـون عمل کنیم؟ آیا
بـه قانـون عمـل نکنیـم؟ بـه ّ
سـنتها و آداب عمـل نکنیـم؟ از نظمـی و نظامـی
پیـروی نکنیـم؟ چـرا؛ لکـن سـعی کـن اینهمـه خدایـی باشـد تـا تـو در حـال
اطاعـت ،در حـال ّ
تبعیـت ،بنـدۀ خـدا و مشـغول عبـادت خـدا باشـی.
ُ
ببینیـد چقـدر افـق دیـد انسـان وسـیع میشـود .ببینیـد چطـور قضایـای
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تاریـخ بـرای انسـان قابـل تفسـیر میشـود .انبیـاء کـه آمدنـد ،همه با ایـدۀ توحید
آمدنـد .در بحـث مربـوط بـه انبیـاء و مخصـوص بـه ّ
نبـوت ،ایـن را از روی قـرآن
بیـان خواهیـم کـرد .همـۀ انبیـای عظـام الهـی آمدند تا مـردم را ّ
موحـد کنند.

ّ
موحـد کننـد یعنـی چـه؟ یعنـی زنجیـر اطاعـت غیر خدا را از دسـت و گـردن آنها
َ
بـاز کننـد .و خـود قـرآن ،بـه ایـن معنـا تصریـح میکنـد یـک جـا؛ َ«و َیض ُـع َع ْن ُه ْـم
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ْ َ
ِإ ْص َر ُه ْـم َو الأغـلال ال ِتـی كانَـت َعل ْی ِه ْـم » تـا بـار سـنگین را از دوش آنـان بـر گیـرد و
ُ
غلهایـی کـه بـر آنـان بسـته اسـت ،از آنـان بـاز کنـد .ایـن هـم هـدف انبیـاء.
و توحیـد وقتـی کـه بـا ایـن دیـدگاه نـگاه میشـود ،وقتـی بـا ایـن نظـر ،شـما
ً
توحیـد را نـگاه میکنیـد ،میبینیـد یـک فکـری اسـت ،یـک اصلـی اسـت اصلا
بـرای زندگـی ،مربـوط بـه نظـام اجتماعـی ،مربـوط بـه جهتگیـری انسـانها در
همـه حـال ،مربـوط بـه ّ
کیفیـت زندگـی کـردن جامعههـای بشـری اسـت .ببیـن
ـک
چقـدر ایـن توحیـد تفـاوت دارد بـا
توحیـد خـدا یـک اسـت و دو نیس ِـت خش ِ
ِ
مغـز بـی روح و ندانسـته؛ توحیـد یعنـی ایـن.
بی ِ

عبادت به معنای اطاعت با استناد به آیات قرآن
حـاال بنـده در آیـات قـرآن مـوارد فراوانـی را پیـدا کـردم ... ،بنـده دو جایـش
را آوردم .دو نمونـه از آنجاهایـی کـه خـوب بـه دسـت میآیـد کـه اطاعـت غی ِـر
توحیـد خالـص ،روح دیـن ،پایـۀ دیـن ،عبـارت اسـت از
عبـادت اوسـت و
خـدا،
ِ
ِ
ً
آنکـه انسـان ،اطاعـت را هـم منحصـرا از خـدا بکنـد و از برنامـۀ خدایـی و از نظام
تشـکیالت الهـی. ... .
خدایـی و از
ِ
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اطاعت غيرالهی  ،مصداق بارز شرک ورزی
َ
َ
ََ َ
قسـمت اول از سـورۀ انعـام اسـت « ... .أفغ ْی َـر ا ّلل ِـه أ ْب َت ِغـی َحك ًمـا » آیـا جـز خـدا
َ
َ
کسـی را بـه عنـوان َحکـم بپذیـرم و طلـب کنـم؟ َحکـم را در تفاسـیر گفتهانـد هم
بـه معنـای داور اسـت ،هـم بـه معنـای حاکـم اسـت .آن کسـی کـه انسـان ُحکـم
را از او میخواهـد ،یعنـی فرمـان را از او میخواهـد ،یـا داوری را از او میخواهـد؛
َ
بـه هـر دو میگوینـد َحکـم .و خـدای متعال هم بهترین داور اسـت ،هم بهترین
ََ َ ْ َ ْ ْ َ
حاکـم اسـت .فرمـان را هـم خـدا بایـد بدهـد « ،ألا ل ُـه الخل ُـق َوالأ ْم ُـر » بدانیـد کـه از
آن خداسـت آفرینـش و فرمـان .خـودش آفریـده ،خـودش هـم فرمـان میدهـد.
َ
َ
ََ َ
« أفغ ْی َـر ا ّلل ِـه أ ْب َت ِغـی َحك ًمـا » آیـا جز خـدا ،حاکمـی ،فرماندهی یـا داوری طلب کنم؟
َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ً
« وهـو ال ِـذی أنـزل ِإلیكم ال ِكت
اب ُمف ّصلا » در حالی که خداسـت کـه این مجموعه
را ،قـرآن را ،بـا تفصیـل ،بـا تبییـن ،بـدون اختلاط و امتـزاج ،برای شـما فرسـتاده
َ َ ً
َ
اسـتُ .مف ّصلا یعنـی بـدون اینکـه خلطـی در مباحثـش باشـد ،بـدون اینکـه
سـخن غیـر خـدا در او مخلـوط شـده
مطالبـش قروقاطـی باشـد ،بـدون اینکـه
ِ
ً
َ َ ً
باشـدُ « .مف ّصـلا » یعنـی ُم َب َّینـا ،بـا تبییـن تمـام و کامـل.
َ ْ َ ُ َ َ َّ
« َوا َّلذی َـن َآت ْی َن ُ
اه ُـم ْال ِك َت َ
ـاب » آنها که کتـاب را به آنها دادهایم « ،یعلم
ون أن ُه
ِ
ُ َ َّ ٌ ّ َّ ّ َ َْ
ّ
منـزل ِمـن ر ِبـك ِبالح ِـق » میداننـد که این قرآن نازل شـده اسـت از پـروردگار تو به
ً
حقا از خدا نازل شـده ،از سـوی خدا آمدهَ « ،ف َلا َت ُك َون َّن ِم َن ْال ُم ْم َتر َ
حق.
ین » پس
ِ
ّ
ّ
دودالن مبـاش -خطـاب بـه پیغمبـر اسـت -مبـادا مـردد باشـی!
تـو از مـرددان و ِ
مبـادا متزلـزل و دو دل باشـی! تـو کـه میدانـی ایـن کتـاب از سـوی پـروردگار تـو
آمـده ،کـه خـدا کتـاب را بـه تـو داده و تو آ گاهی ،واقفی؛ ّ
مردد نشـو ،قاطع باش.
ً
ً
َ َ َّ ْ َ َ ُ
ـت َر ّب َ
ـك ِص ْدقـا َو َع ْـدلا » تمـام شـد ،بسـته شـد ،تخلفناپذیـر
« وتمـت ك ِلم ِ

شـد فرمـان پـروردگار تـو ،از روی راسـتی و از روی اسـتواری .فرمـان پـروردگار
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ً
ً
ایـن بـود کـه سلسـله نبوتهـا بیاینـد ،مـردم را تدریجـا و تدریجـا بـه ح ّـد نهایـی
ُ
برسـانند ،بعـد ّ
نبـوت آخریـن بیایـد ،انسـانها را در مقابـل یـک افـق وسـیعی ،در
میـدان بینهایتـی قـرار بدهـد .وسـیلۀ ِسـیر را ،وسـیلۀ دویـدن را،
مقابـل یـک
ِ

وسـیلۀ تکامـل هـر چـه بیشـتر را بـه آنها اعطا بکنـد ،تا انسـانها بتوانند در این
ّ
«وإنـا إلیـهِ َر ُ
اجعـون» تـا خـدا .ایـن فرمـان پـروردگار،
میـدان تـا بینهایـت برونـد؛
َ
ایـن ق َـد ِر پـروردگار ،ایـن کلمـۀ پـرورگار بود و تمام شـد ،بسـته شـد ،تخلفناپذیر
َّ
َ
شـد« .لا ُم َب ّ ِـد ِل ِلك ِل َم ِاتـهِ » هیـچ کـس نیسـت کـه تبدیـل و دگرگـون کنـد کلمـات و
َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ
ـنوای آهنـگ
فرمانهـای او را « ،وهـو الس ِـمیع الع ِلیـم » و اوسـت شـنوا و دانـا ،ش ِ

نیازهای باطنی شـما و دانای به راه و رسـم و شـیوۀ الزم برای شـما .او میتواند
برنامـه بـرای شـما طـرح کنـد و بریـزد.
َ
ُ َ ْ َ
َ«و ِإن ت ِط ْـع أكث َـر َمـن فِی الأ ْر ِض» ببینیـد چطور ذهن شـنونده را آماده میکند.
در جملۀ اول ،در آیۀ اول ،مسئلۀ حکومت و داوری خداست که از همه اولیتر
اسـت بـه حکومـت و داوری .در آیـۀ دوم ،مسـئله ،مسـئلۀ تخلفناپذیـری دیـن
و فرمـان خداسـت کـه دشـمن و کافـر و معانـد و معـارض ،هـر غلطـی میخواهـد
بکنـد ،بکنـد؛ فرمـان خـدا ُممضـی اسـت و تمـام شـده اسـت .در آیـه سـوم ،ایـن

اسـت کـه اطاعـت از خواسـتها و هواهـا و هوسهـا نبایـد کـرد ،از خـدا بایـد
َ
َ ُ َْ ْ
الأ ْرض ُیض ُّل َ
ك َث َ
َ
وك َعن َ
ـی
ف
ـن
م
ـر
اطاعـت کـرد« .و ِإن ت ِطـع أ
یل ا ّلل ِه» و ا گـر پیروی
ـب
س
ِ ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ُ
َ َ َ
مـردم روی زمیـن ،از ا
بیشـتر
و اطاعـت کنـی از
یل ا ّلل ِـه»
ِ
ِ
کثریـت« ،ی ِضلـوك عـن س ِـب ِ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
از راه خـدا تـو را گمـراه میکننـد« ،إن َیتب ُع َ
ـون ِإلا الظ َّـن» پیـروی نمیکننـد مگـر
ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ْ َّ َ ْ
َ
ُ
ُ
گمـان را« ،و ِإن هـم ِإلا یخرصـون » و نیسـتند مگـر آنکـه تخمین میزننـد .با پندار،

بـا تخمیـن ،بـا گمـان ،مـردم عمـل میکننـد .آن کسـانی کـه راههـا و شـیوهها
و روشهـا را بـرای زندگـی مـردم جعـل میکننـد و پیشـنهاد میکننـد ،آیـا یقیـن
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دارنـد بـه صحـت ایـن راههـا؟ اگر از سـادهدلی یقین کنند ،بایـد آرزو کرد که یک
چهـل ،پنجـاه سـال در دنیـا بماننـد تا ببیننـد چگونه نقشـههای محکم ،خراب
از آب درآمـد .ببیننـد پیشبینیهـا چگونـه غلـط از آب درآمـد .یقین هم ندارند؛
ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ
ـردم دنیـا
ِ«إن هـم ِإلا یخرصـون » بـا تخمیـن ،بـا گمـان ،بـا فرضیـه و تئـوری ،م ِ
را ،جامعههـای بشـری را میخواهنـد اداره کننـد ،بـا تئـوری .امـا خـدا بـا تئـوری
کسـی را اداره نمیکنـد؛ بـا متـن واقعیـت ،بـا علـم و دانـش بـه معنـای واقعـی،
َ َ
َ َ
انسـانها را به راه راسـت هدایت میکند«ِ .إ ّن َر ّب َك ُه َو أ ْعل ُم َمن َی ِض ُّل َعن َس ِـب ِیلهِ »
ً
یشـوند از راه او،
یقینـا پـروردگار توسـت داناتـر بـه حـال آن کسـانی کـه گمـراه م 
َ َ ْ
تشـدگان.
َ«و ُه َـو أ ْعل ُـم ِبال ُم ْه َت ِدی َـن» و او داناتـر اسـت بـه راهیافتـان و هدای 
َ
َ ُُ ْ َ ُ
ُ
ك َـر ْاس ُـم ا ّلل ِـه َعل ْیـهِ ِإن ك ُنت ْـم ِب َآی ِاتهِ ُم ْؤ ِم ِنی َـن» .اینجا انسـان با
«فكلـوا ِم ّمـا ذ ِ
ً
کمـال ّ
تعجـب ،ابتدائـا میبینـد بعـد از این مطلب کلی؛ ا کثریت مـردم را اطاعت
نبایـد کـرد ،دنبـال ّ
ظـن و گمـان و تئـوری و فرضیـه نبایـد رفـت ،فرمان پـروردگار
در مـورد ّ
نبـوت آخریـن و در مـورد دیـن ،تمـام و غیرقابـل تغییـر شـده اسـت؛ بعـد
از ایـن حرفهـای کلـی ،یـک دفعـه میگویـد کـه از آنچـه کـه نام خدا بـر آن برده
شـده اسـت بخوریـد ،گوسـفندی را کـه بـا نـام خـدا کشـتند ،ذبـح کردنـد ،از ایـن
حـق داریـد بخوریـد ،مسـئله فرعـی! در نظـر انسـان خیلـی تعجبآمیـز میآید که
چـه ارتباطـی اینهـا بـا هـم دارنـد .البتـه آنچـه کـه بـه عنـوان ارتبـاط ،بنـده هـم
بگویـم ،چیزهایـی اسـت کـه از روی ّ
تصـور خـودم میگویـم ،شـاهد قطعـی بـر
ایـن نیسـت .میـدان بـرای فهمهـا و فکرهـا و درکهـا بـاز اسـت؛ مطالعـه کننـد،
تناسـبش را پیـدا کننـد ،امـا بـه نظـر مـا هـم چیزهایـی میرسـد.
ُ
ً
اوال در نظـر پـروردگار کـه باالتـر از ایـن عالـم و در سـطح و افـق مافـوق تص ّـور
انسـان قـرار دارد ،همـان طـور کـه گفتیـم ،همـه مسـائل در یـک سـطحاند .برای
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خـدا مسـائل کلـی مربـوط بـه بشـر بـا مسـائل جزئـی تفاوتـی ندارنـد ،همـهاش
یکـی اسـت .بـرای خـدا همـه چیـز یکـی اسـت .بـرای پـروردگار عالـم ،آنچـه مایۀ
سـعادت انسـان اسـت ،بـه عنـوان یـک فرمـان مطـرح اسـت ،فرقـی نمیکنـد
ایـن فرمـان جزئـی باشـد ،فرعـی باشـد ،مربـوط بـه یـک نفـر باشـد یـا کلـی باشـد،
ً
عمومـی باشـد ،مربـوط بـه همـه باشـد؛ اوال.
ً
ثانیـا ،مسـئلۀ ذبـح و تذکیـه را درسـت بشـکافیم .یعنـی چـه کـه نـام خـدا
در هنـگام ذبـح کـردن حیوانـی کـه میخواهـد انسـان او را بخـورد ،بایـد آورده
بشـود ... .هـر کاری کـه بـه نـام غیـر خـدا شـروع شـد ،دارای جهـت غیـر خدایـی
ً
اسـت قهـرا .وقتـی شـما کاری را بـرای خاطـر پـول ،بـرای خاطـر هـوای نفـس،
ً
بـرای خاطـر مسـائلی از ایـن قبیـل شـروع کردیـد ،بـا آن نـام ،بـا آن یـاد؛ ایـن قهرا
یـاد او را در حیـن شـروع ایـن
جهتـش هـم،
جهـت همـان چیـزی اسـت کـه نـام و ِ
ِ
کار بـر زبـان یـا در مغـز خطـور دادیـد ... .بـه ما میگویند که حتـی ذبیحه را وقتی
ُ
کـه میکشـید ،بـا نـام خـدا بکشـید .یعنـی ضروریتریـنّ ،اولیتریـن نیـاز شـما که
خـورا ک شماسـت ،بایسـتی بـا نـام خـدا باشـد ،بـرای خـدا باشـد .شـکمت را هـم
کـه پـر میکنـی ،بـرای خـدا بایـد پـر کنی .نتیجه این میشـود که شـکم پر کردن
اصـل نیسـت ،خـدا اصـل اسـت .اگـر یـک وقتـی احسـاس کـردی کـه بخواهـی
شـکمت را پـر کنـی ،از خـدا دور خواهـی افتاد ،این را رها کـنُ ،پرش نکن ،بگذار
گرسـنه بمانـد ،بگـذار از گرسـنگی بمیـری و برخالف جهتگیـری خدایی حرکتی
از تـو سـر نزنـد .بـرای چـه؟ بـرای خاطـر اینکـه شـکم ،ا گرچـه نیـاز اصیلـی اسـت،
امـا در زندگـی تـو ،اصـل نیسـت ،در زندگـی تـو اصل خداسـت و جهتگیری خدا.
این را «بسـم ا ّلله» ،هنگام کشـتن گوسـفند به ما یاد میدهد« ،بسـم ا ّلله» هنگام
لقمـه زدن و غـذا خـوردن بـه مـا یـاد میدهـد.
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بـا «بسـم ا ّللـه» شـروع کـن ،حتـی غـذا خـوردن را .بـا «بسـم ا ّللـه» شـروع کـن،
حتـی عمـل جفتگیـری را .بـا «بسـم ا ّللـه» شـروع کـن ،حتـی وارد شـدن ،رفتـن،

بیـرون آمـدن ،تـوی خانـهَ ،د ِر دکان ،همـه کار را .یعنـی چـه؟ یعنـی تمـام
جهتگیریهـای زندگـیات بـرای تأمیـن هـر نیـازیَ ،ولـو نیازهای ّاولـی ،باید بر

طبـق فرمـان خـدا و در جهـت سـبیلاهلل باشـد. ... .
ایـن ذبیحـه را َسـمبل بگیریـد ،نـام خـدا در هنـگام کشـتن گوسـفند را یـک

َسـمبل بـدان .اگرچـه خـودش یک حکمی اسـت ،حکـم فقهی اسـت؛ البته باید
ً
نـام خـدا آورده بشـود قطعـا ،امـا شـما ایـن را فـرض کنیـد یـک سـمبلی ،سـمبل
ـتن گوسـفند؛ ایـن بایـد بـا نـام خـدا
نیازهـای اساسـی و اصیـل انسـان ،کش ِ
باشـد؛ یعنـی چـه؟ یعنـی حتـی اساسـیترین ،بنیانیتریـنّ ،اولیتریـن،
اصیلتریـن نیازهایتـان را بـرای خاطـر خـدا بدانیـد ،بـرای خاطـر خـدا
بخواهیـد .لقمـۀ نانـی هـم کـه میخـوری تـا گرسـنگیات برطـرف بشـود ،برای
خاطـر خـدا بخـور ،بـرای خاطـر خـدا گرسـنگیات را برطـرف کـن و نیـرو در بدنت
ِب َـدم .خـب ،پیداسـت نیرویـی کـه بـرای خاطـر خـدا آمـده به بـدن انسـان ،برای
خاطـر خـدا هـم بایـد مصرف بشـود .ایـن نتیجه منطقـی و دو دو تا چهارتاسـت.
ببیـن چقـدر دقیـق اسـت.
َ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َّ َ َْ
کـر اسـم الل ِـه علیـهِ » بخوریـد از آنچـه نـام خـدا بـر آن یـاد شـده
«فکلـوا ِممـا ذ ِ
َ َ َ ُ ْ َ َّ
ُ
اسـت«ِ ،إن ك ُنت ْـم ِب َآی ِاتـهِ ُم ْؤ ِم ِنی َـن» ا گـر بـه آیـات خـدا مؤمنیـد« .ومـا لكـم ألا
َ
َ ْ ُ ُ ْ َّ ُ
ك َـر ْاس ُـم ا ّلل ِـه َعل ْیـهِ » چـه شـده اسـت شـما را ،یعنـی بـه چـه دلیـل،
ذ
تأكلـوا ِممـا ِ
َ َّ َ ْ ُ ُ ْ
َّ ُ َ ْ ُ ّ َ َْ
كر اسم الل ِه علیهِ » از آنچه نام خدا بر آن برده
برای چه « ألا تأكلوا » نم « ِمما ذ ِ
َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َْ
شـده اسـت« ،وقـد فصـل لكـم مـا حـرم علیكـم ِإلا مـا اضط ِررتـم ِإلیـهِ » در حالـی که
ً
ً
خدا تفصیال ،تبیینا ،بیان کرده اسـت برای شـما ،آنچه که بر شـما حرام اسـت،
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َ َ
مگـر در حـال اضطـرار؛ غیـر از آن ،همـه چیـز برایتـان حلال اسـت«َ .و ِإ ّن ك ِثی ًـرا
َّ ُّ َ َ
َ ْ
ل ُی ِضل
ـون ِبأ ْه َو ِائ ِهـم ِبغ ْی ِـر ِعل ٍم» بسـیاری گمـراه میکنند با هوسهای خـود ،مردم
ـرف اهـوا و هوسهـای خـود ،مـردم را
را ،بـدون دانشـی ،بـدون بینشـی .بـا ِص ِ
َ
ْ
َ
بـه بیراهـه و گمراهـی میکشـند« .إ َّن َر َّب َ
ـك ُه َـو أ ْعل ُم ِبال ُم ْع َت ِد َین» پـروردگار تو همانا
ِ

بـه متجـاوزان و تجاوزگـران ،داناتـر اسـت .اینهایـی کـه مـردم را بـدون داشـتن
علـم و دانـش ،بـه بیراهه و گمراهی میکشـند ،طبق اشـاره این آیـه ،معتدینند،

تجاوزگـران ،اعتـداء و دشـمنیکنندگان.
َ َُ َْ َ ْ
الإث ِـم َو َب ِاط َن ُـه» بـه کنـاری َنهیـد آنچـه را که گناهش ظاهر اسـت
«وذروا ظ ِاهـر ِ
و آنچـه گناهـش نهـان و باطـن اسـت .یـک کارهایـی هسـت کـه اشـکاالتش،
عواقـب سـوئش ظاهـر اسـت؛ قتـل نفـس معلـوم اسـت کـه کار بـدی اسـت،
بیجـان کـردن یـک جانـدار ،بـدون اسـتحقاق ،معلـوم اسـت کـه کار خالفـی
اسـت؛ ایـن گنـاه بودنـش ظاهـر اسـت .یک کارهایـی هم گناه بودنش درسـت،
بـارز و ظاهـر و نمایـان نیسـت ،خیلـی از چیزها را انسـان نمیفهمد که این چقدر
بـزرگ اسـت؛ سـخن بـدون علـم گفتـن ،دنبالـهروی از غیـر علـم کردن ،نـام خدا
و یـاد خـدا را سـبک و کوچـک شـردن ،اطاعـت از غیـر خـدا کـردن ،فرمـان از غیـر
خـدا شـنیدن و نیوشـیدن ،اینهـا یـک چیزهایـی اسـت کـه آدم خیـال نمیکنـد
این قدر ّ
مضرات و عواقب سـوء داشـته باشـد ،نهان اسـت ،پوشـیده اسـت گناه
بودنش ،لکن در عین حال ،هر دو را بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه
َ َُ َْ َ ْ
الإث ِـم َو َب ِاط َن ُـه» بگذاریـد و واگذاریـد
اسـت ،چـه آشـکار و چـه پنهـان« .وذروا ظ ِاهـر ِ
ُ
ظاهراالثمنـد ،گنـاه بودنشـان ظاهـر اسـت و باطناالثمنـد،
آن چیزهایـی کـه
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ّ
ُ َ
َ َ
الإث َـم َس ُـی ْج َز ْو َن ِب َمـا
گنـاه بودنشـان باطـن و پوشـیده اسـت«ِ .إن ال ِذیـن یك ِسـبون ِ
َك ُان ْـوا َی ْق َتر ُف َ
ـون» آن کسـانی کـه گنـاه را بـرای خـود دسـتاورد قـرار میدهنـد و
ِ
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َ
کسـب میکننـد ،سـزا داده خواهنـد شـد بـه اعمالـی کـه انجـام میدادهانـد«َ .ولا
َ
َْ ُ ُ ْ َ ْ َ
تأكلـوا ِم َّمـا ل ْـم ُیذك ِر ْاس ُـم ا ّلل ِه َعل ْیـهِ » مخورید از آنچـه نام خدا بر آن یاد نشـده
اسـت«َ ،و إ َّن ُـه َل ِف ْس ٌـق» ایـن فسـق اسـت ،از دیـن بـرون رفتـن اسـتّ .
اهمیـت یـاد
ِ
خـدا و نـام خـدا را،اینجـا رویـش تکیـه میکنـد.
َ َّ َّ
الش َـی ِاط َ
ین» بیشـتر تکیـۀ مـا روی ایـن تکـه اسـت .البتـه از اول ایـن
«و ِإن
آیاتـی کـه خواندیـم تـا اینجـا ،همیـن طور قدم به قدم اشـاراتی بود کـه برای ما
مفیـد بـود ،بـرای ایـن مطلبـی کـه اینجـا بیان کردیـم .البته هـر چه بیشـتر ّ
تدبر
کنیـد ،روشـنتر میشـود .امـا قسـمت عمـدۀ اسـتدالل و اسـتناد مـا همیـن تکـه
َ َ َ
َ َّ َّ
ُ ُ
الش َـی ِاط َ
ین َل ُی ُ
ـون ِإلـى أ ْو ِل َی ِآئ ِه ْـم ِل ُی َج ِادلوك ْم» شـیطانها
وح
آخـر ایـن آیـه اسـت؛ «و ِإن
و قطبهـای شـرارت بـه دوسـتان و همجبهـگان و همبسـتگان خـود الهـام
میدهنـد تـا بـا شـما مجادلـه کننـد .شـیطانها و قطبهـای فسـاد و تباهـی،
َ
ایـادی خـود ،اولیـای خـود ،همجبهـگان و پیوسـتگان خـود را پـر میکننـد تـا
بیاینـد بـا شـما بحـث کننـد ،سربهسـر بگذارنـد و مجادلـه کننـد .شـما تکلیفتـان
َ َ َ
َ َّ َّ
الش َـی ِاط َ
ین َل ُی ُ
ـون ِإلـى أ ْو ِل َی ِآئ ِه ْـم
وح
چیسـت در مقابـل ایـن اولیـای شـیطان؟ «و ِإن
ُ
ل ُی َجاد ُل ُوك ْـم» امـا شـما«َ ،و إ ْن َأ َط ْع ُت ُم ُ
وه ْـم إ َّن ُك ْـم َل ُم ْشـرك َ
ون» اگـر شـما از آنهـا اطاعت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
کردیـد ،پیـروی کردیـد ،مشـرکید .ببینیـد؛ مشـرک ،خیـل صـاف ،پـس اطاعـت
شـیطان ،یعنـی قطـب شـرارت در مقابـل رحمـان ،شـیطان در مقابـل رحمـان
اسـت دیگـر ،شـیطان در مقابـل خداسـت دیگـر ،اطاعـت شـیطان ،یعنـی قطـب
شـرارت ،یـا اطاعـت اولیـای شـیطان ،یعنـی مزدورانـش ،آلـت فعلهایـش،
یشـود کـه
دوسـتانش ،همجبهگانـش ،نوکرانـش؛ اطاعـت اینهـا موجـب م 
َّ ُ
شـما مشـرک بشـوید«َ .و إ ْن َأ َط ْع ُت ُم ُ
وه ْـم» و ا گـر اطاعـت کنیدشـان«ِ ،إنك ْـم» همانـا
ً ِ
ً
شـما َ«ل ُم ْشـر ُك َ
ون» حتمـا مشـرکانید.
ِ
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اطاعت غیرالهی و نتایج اخروی آن

ُ
ایـن یـک فصـل ،قسـمت دوم از سـوره شعراسـت کـه آن را دیگـر خیلـی وقت
نداریـم ترجمـۀ ّ
مفصـل بکنـم ،یـک ترجمـۀ خیلـی کوتاهـی میکنـم کـه تمـام
کنیـم .جالبتریـن و نافذتریـن بیانـات در زمینـۀ خیلـی از معـارف ،چـه در قرآن،
چـه در حدیـث ،بـه صـورت تصویرها و صحنهسـازیهایی از قیامت برای مردم
بیـان شـده .یـک مطلبـی را وقتـی میخواهنـد درسـت بـرای مسـتمع ّ
مجسـم
کنند -در احادیث هم همین جور اسـت -روشـن کنند تا در اعمال جانش نفوذ
بکنـد ،صحنـهای از قیامـت را برایـش تصویـر میکننـد کـه ایـن ماجـرا در آنجـا
َ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ
ـت ال َج ّنـة ِلل ُم ّت ِقی َـن» نزدیـک و
منعکـس شـده و اینجـا از آن قبیـل اسـت« .و أز ِلف ِ 
فـرا دسـت آمـد بهشـت بـرای بـا تقوایـان .روز قیامـت را دارد میگویـد ،منتهـا بـا
لحـن گذشـته میگویـد .مضـارع محقـق الوقوع را در زبان عربـی ،با تعبیر ماضی
َّ َ ُ َ ّ ْ َ
َْ
ـاعة َوانش َـق الق َم ُـر» یعنی خواهد شـد.
میشـود بیـان کـرد« .اقت َربَ ِت الس
َ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ
«و أز ِلف ِ 
ـت ال َج ّنـة ِلل ُم ّت ِقی َـن» و نزدیـک و فـرا دسـت آمـد بهشـت ،در دسـترس از
ْ
ْ
بـرای ّ
متقیـان«َ ،و ُب ّ ِـر َز ِت ال َجحی ُـم ِللغاوی َـن» و نمـودار و پدیـدار شـد دوزخ از بـرای
غو ُ
گمراهـان و فریـب خـوردگانِ .غ َ
وایت یعنی گمراهی«َ ،ا َ
یناهم» یعنی فریبشـان
دادیـم .غاویـن یعنـی گمراهـان ،فریبخـوردگان ،گولخـوردگان ،ایـن را
َ َ
ُ ُْْ َُُْ َ ْ ُ َ
ْ
َ
د
ن
م
ون
د
ب
ع
ت
م
ت
ن
ک
ما
ن
ی
أ
میگوینـد غاویـنَ « .و قی َـل ل ُه ْـم
ون ا ّلل ِه» گفته میشـود
ِ
ِ
َ
ُ ُْ ْ َُْ ُ َ ْ ُ َ
ْ َ
بـه آنـان ،بـه ایـن فریب
ون ا ّلل ِه»
خـوردگان گمـراه « ،أیـن مـا کنتـم تعبـدون ِمـن د ِ
ِ
کجاینـد آن چیزهـا و کسـانی کـه بـه جـای خـدا آنـان را عبـادت میکردیـد؟ کـو؟
آن قطبهایـی کـه در زندگـی بـه آنهـا دل بسـته بودیـد و عبـادت آنهـا را
میکردیـد ،اینهـا کجاینـد؟ اینجـا توجـه کنیـد بـه کلمـه عبـادت«َ ،ت ْع ُب ُـد َ
ون»
آنهـا را عبـادت میکردیـد .امـا ببینیـم چه هسـتند آنها ،که اینها عبادتشـان
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میکردنـد تـا معنـای عبـادت معلـوم بشـود.
َ
«ه ْل َی ْن ُص ُر َون ُک ْم َأ ْو َی ْن َتص ُر َ
ون» آیا آن معبودان شما ،شما را یاری میکنند؟ یا
ِ
خـود از سـویی یـاری میشـوند؟ « َی ْن َتص ُـر َ
یشـوند خودشـان.
ون » یعنی یاری م 
ِ
یشـود ایـن معبودهـا کسـانی هسـتند کـه محتـاج یـاری شـدند،
معلـوم م 
لذاسـت انسـاناند .از نـوع انسـان بودنـد ایـن معبودهـا ،نـه از نـوع سـنگ
یجـانَ « .ف ُک ْبک ُبـوا فیهـا ُه ْـم َو ْالغ ُـاو َ
ون * َو ُج ُن ُ
ـود ِإ ْبلی َـس
و چـوب و بتهـای ب 
ِ
ـون » پـس بـه رو افکنـده شـوند در دوزخ ،آنهـا ،آن معبـودان و «غ ُـاو َ
َأ ْج َم ُع َ
ون»
ـود إ ْبلی َـس َأ ْج َم ُع َ
َ ُُ ُ
ـون » و
و گمراهـان و فریـب خـوردگان ،دنبالـهروان فسـاد « ،و جن ِ
سـپاهیان ابلیـس همگـی ،هـر کسـی کـه بـه نوعـی بـرای ابلیـس کاری کـرده ،از
بـرای ابلیـس خدماتـی انجـام داده ،در راه گمراهـی خلـقاهلل قدمـی برداشـته،
بـه هـر صـورت ،در قیامـت باشـگاه همهشـان جهنـم اسـت ،میعـاد آنجاسـت.
ُ
قالـوا َو ُه ْـم فیهـا َی ْخ َتص ُم َ
ـون » آنگاه در هنـگام خصومـت بـا یکدیگـر بـه جـان
«
ِ
هـم میافتنـد؛ اینهـا بـه آنهـا ،آنهـا بـه اینهـا؛ اینهـا گنـاه را بـه گـردن آن
پیشـوایان میاندازنـد؛ پیشـوایان گنـاه را بـه گـردن اینهـا میاندازنـد؛ اینهـا
میگوینـد شـما نامردهـا بودیـد کـه ریسـمان بـه گـردن مـا انداختیـد و مـا را دنبال
خودتـان بردیـد ،بـه زور ،بـه جبـر؛ آنهـا میگوینـد شـما بودیـد کـه دنبـال مـا راه
افتادیـد؛ هـر کدامـی ضربـهای ،یک حربهای علیه آن گروه دیگـر ارائه میدهند
ُ
قالـوا » گوینـد یـا گفتنـد « َو ُه ْـم فیهـا َی ْخ َتص ُم َ
ـون » در حالـی
و بیـرون میآورنـد« .
ِ
َ َّ
کـه در دوزخ مشـغول خصومـت و جنـگ و سـتیز بودنـد؛ « تالل ِـه » سـوگند بـه
ْ ُ َّ َ َ
ـلال ُمبی ٍـن » بودیـم مـا در گمراهـیای آشـکار .در گمراهـی
خـدا « ِإن کنـا لفـی ض ٍ
عظیمـی بودیـم ،در گمراهـی آشـکاری بودیـم .بـا آشـکاریاش ،نمیفهمیدیـم
گمـراه بودیـم ،بـا اینکـه ا گـر یـک ّذره بـه خـود میآمدیـم ،میفهمیدیـم کـه چـه
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ُ
راه غلطـی ،چـه راه بـدی ،چـه مسـیر خطرنـاک و چـه عاقبـت کشـنده و ُمهلکـی
اسـت .مایـی کـه ا گـر یـک مقـدار فکـر میکردیـم ،اینهـا معلـوم میشـد ،در عین
حـال در ایـن گمراهـی ماندیـم.
َ َّ ْ ُ َّ َ َ
ـلال ُمبی ٍـن» سـوگند بـه خـدا کـه مـا را در گمراهـی آشـکار
«تالل ِـه ِإن کنـا لفـی ض ٍ
ُ
ْ َ
ُْ
بودیـم .چـه کار مـا گمراهـی بـود؟ ایـن کارمـان؛ ِ«إذ ن َس ّ ِـویک ْم ِب َـر ِّب العالمی َـن» کـه

شـما را برابـر میکردیـم بـا پـروردگار جهانیـان .بایـد از خـدا میترسـیدیم ،از شـما

ترسـیدیم؛ بایـد گـوش بـه فرمـان خـدا میبودیـم ،گـوش بـه فرمان شـما بودیم؛
تقـرب به خـدا تالش میکردیـم ،برای ّ
بایـد بـه سـوی خـدا و بـرای ّ
تقرب به شـما
ُ
ُْ
تالش کردیم؛ باید روزی را از خدا میخواسـتیم ،از شـما خواسـتیم؛ ِ«إذ ن َس ّ ِـویک ْم
ْ َ
ِب َـر ِّب العالمی َـن» کـه شـما را برابر قرار دادیم و مسـاوی با پـروردگار جهانیان«َ .و ما
َ َ
َأ َض َّلنـا إ َّلا ْال ُم ْجر ُم َ
ـون» گمراهمـان نکـرد مگـر مجرمـان و گنـهکاران« .فمـا لنـا ِم ْـن
ِ
ِ
َ
َ
َ
شـاف َ
عین» دیگـر امـروز شـفیعی نداریـم« ،و لا صدی ٍـق حمی ٍـم» و دوسـت دلسـوزی
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ ً
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
نداریـم« .فلـو أن لنـا کـرة فنکـون ِمـن المؤ ِمنیـن» کاش برگشـتی بـود مـا را بـه
ََ ً
َ
ـک ل َآیـة» در ایـن ماجـرا و صحنـه ،نشـانهای
دنیـا تـا مؤمـن میشـدیم«ِ .إ ّن فـ ی ِذل
َ َ ً
َ
ـک ل َآیـة» در ایـن سـخن نشـانه و آیتـی اسـت0،
اسـت ،پنـد بگیریـد«ِ ،إ ّن فـ ی ِذل
بیشترینشـان مؤمـن و دارای ایمـان نیسـتند.
ببینیـد اینجـا ،در ایـن آیـات ،سـخن از کسـانی بـود کـه مـردم آنهـا را
عبـادت کـرده بودنـد ،بعـد کـه درسـت در کوک هر کسـی میرویـم ،میبینیم که
عبادتشـان بـه ایـن معنـا بـوده کـه دنبـال آنهـا راه افتـاده بودنـد ،آنهـا را برابـر
بـا خـدا دانسـته بودنـد ،آنچـه را از خـدا باید طلب داشـت ،از آنها میخواسـتند،
آنچـه را کـه بـرای خاطـر خـدا نبایـد کـرد ،مراعـات نظـر آنهـا را میکردنـد.
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�ذ
ث
م�بح� دهم
ن�گاهی گ را ب�ه
عبادت منحصر در پرستش وتقدیس نیست بلکه اطاعت از هر کسی
و هر چیزی نیز -ا گر واسطه دستور الهی نباشد -به معنای عبادت او
میباشد .در نگاه قرآن اطاعت غیر خدا مصداق شرکورزی است .ازطرفی
یکی از مهمترین گزارهها در عمل توحیدی ،رنگ و بوی خدایی دادن به
اعمال است و این که هدف وغرض اصلی از عمل خداوند باشد.
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سؤاالت
ل قبول است؟
-1وجود برخی برتریها در جامعه اسالمی با چه مالكی قاب 
-2آیـا تغييـرات در جامعـه اسـت كـه میتوانـد افـراد را عـوض كنـد يـا تغييـر
در افـراد اسـت كـه جامعـه را دگرگـون میكنـد؟
-3چـرا در برخـی جوامـع بـا وجـود اختلاف طبقاتـی ،اعتراضـی از سـوی
محرومـان دیـده نمیشـود؟ راه مقابلـه بـا ایـن عامـل چیسـت؟
-4آموزههای اسالم برای نفی طبقات اجتماعی چیست؟
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ ِ
الر ِ
ِ
ُْ ََْ
َ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ
ُ ّ َْ ُ
َ
ُ
«قل ِل َم ِن الأ ْرض َو َمن فیها ِإن کنتم تعلمون ( )84سیقولون ِلل ِه قل أ فلا
کر َ
ون (ُ )85ق ْل َمن َّر ُّب َّ
الس َم َاوات َّ
َْ
َ ُ َْ
َت َذ ُ
یم ()86
ِ
الس ْب ِع َو ر ّب الع ْر ِش الع ِظ ِ
ُ
((87ق ْل َمن بیدهِ َم َل ُ
ُ ُ َ
ون ل َّله ُق ْل َأ َف َلا َت َّت ُق َ
کل ش ْی ٍء َو ُه َو ُ
یج ُیر
کوت ّ ِ
ون
ِ ِ
َسیقول ِ ِ
َ َ ُ ُ ََ
ُ ُ َ
ُ َ َ َ
ون ل َّله ُق ْل َف َأنی ُت ْس َح ُر َ
و لا
ون ()89
یجار علیهِ ِإن کنت ْم ت ْعل ُمون (َ )88سیقول ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ق َو إ ّن ُه ْم لکاذ ُب َ
َ ّ
َ
َ ْ َ َ ُْ
کان َم َع ُه
ون (َ )90ما اتخذ ا ّلل ُه ِمن َول ٍد َو َما
ِ
بل أتیناه َم ِبالح ِ ِ
ََ َ َ
ُّ َ
َ
َ ً َّ
ُ
ِم ْن ِإلاهٍ ِإذا لذ َه َب 
کل ِإلاهِ ِب َما خل َق َو ل َعلا َب ْعض ُه ْم َعلی َب ْع ٍض ُس ْب َح َن ا ّلل ِه َع َّما
یص ُف َ
ون» ()91
ِ
سوره مبارکه مؤمنون

َ
َ
َ
َ ُّ َّ
کم َت َّت ُق َ
کم َل َع ّل ْ
کم َو ّال ِذ َین ِمن َق ْب ِل ْ
کم ّال ِذی َخ َل َق ْ
الن ُاس ْاع ُب ُد ْوا َر َّب ُ
ون
«یأیها
َ
َ َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
کم الأ ْر َض ف َر ًاشا َو َّ
الس َم َاء ب َن ًاء َو أ َنزل م َن َّ
(ّ )21ال ِذی َج َع َل ل ُ
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َر َج
ِ
ِ
ِ
َ
تج َع ُل ْوا ل َّله َأ َند ًادا َو َأ ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
کم َف َلا َ
َ َّ َ َ
ات ر ْز ًقا ّل ْ
ون » ()22
ِ ِ
ِبهِ ِمن الثمر ِ ِ

سوره مبارکه بقره

ُ
ْ
ُ ّ َ
َ ُّ َّ
الن ُاس إ َّنا َخ َل ْق َ
اکم ُش ُع ًوبا َو َق َب َ
ائل
کر َو أنثی َو َج َعل َن ُ ْ
ذ
ن
م
اکم
ن
«یأیها
ِ
ٍَ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُْ َ ّ َْ ْ ّ ّ َ َ ٌ َ
ِل َت َع َارفوا ِإ ّن أکرم 
یم خ ِب ٌیر» ()13
کم ِعند الل ِه أتقئکم ِإن الله ع ِل

سوره مبارکه حجرات

خالصه مباحث گذشته
 ...عـرض کردیـم کـه توحیـد را در صورتـی کـه مـا بـه عنـوان یـک عقیـدۀ
تعهدانگیـز بدانیـم ،ناگزیـر یـک سلسـله الزامهـا و ّ
عمـل خیـز و ّ
تعهدهـا را از ایـن

عقیـده بـر دوش مـا مینهـد ،و گفتیـم کـه باید این الزامهـا و ّ
تعهدها را بفهمیم،
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و البتـه ایـن ّ
تعهدهـا مخصـوص زندگـی فردی انسـانها هم نیسـت؛ بلکه تکیه
ببیشـتر ایـن ّ
زندگـی اجتماعـی اسـت .روی نظـام اجتماعـی و
تعهـدات روی
ِ
شـکل جامعـه اسـت؛ یعنـی توحیـد وقتـی در جامعـهای وارد شـد ،اول کاری کـه
میکنـد ،بنـای آن جامعـه را بـا شـکلی کـه متناسـب بـا ایـن عقیـده اسـت ،انجام
میدهـد .بعـد از اینکـه ایـن کار انجـام گرفـت ،آن وقـت نوبت میرسـد به اینکه
یـک انسـان ّ
موحـد چـه تکالیفـی دارد بـه عنـوان یـک فـرد.

بـه هـر صـورت ،ایـن ّ
تعهـدات را بایـد شـناخت و دانسـت .مـا تعبیـر کردیـم
از مجموعـه ایـن ّ
تعهـدات بـه قطعنامههـای توحیـد .گفتیـم توحیـد یـک

قطعنامـهای بـه مـا میدهـد ،یـک مجموعـه قـرارداد و الـزام را روی دسـت مـا
میگـذارد .مـا بـرای اینکـه بتوانیـم انشـاءاهلل ّ
موحـد زندگـی کنیـم ،الزم اسـت
ً
فعلا بدانیـمّ .اولـی از ایـن ّ
کـه ایـن ّ
تعهـدات ،عبـارت بـود از اینکـه
تعهـدات را
ِ
ً
منحصرا از آن خداسـت؛ این اول ّ
ّ
تعهد توحید اسـت. ... .
عبودیت و اطاعت،
ِ

اصل دوم :نفی طبقات اجتماعی در بینش توحیدی
امـروز دومیـن ّ
موحـد میگذارد ،جامعـه ّ
تعهـدی کـه توحیـد بـر دوش ّ
موحد،
موحـد ،دنیـای ّ
فـرد ّ
موحـد ،بـا ایـن عنـوان میتـوان مشـخص کـرد  :...توحید و
نفـی طبقـات اجتماعی. ... .
ً
نفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیالتش را بعدا عرض
میکنیـم ،جامعـۀ توحیـدی  ...یـک جامعـۀ بیطبقه اسـت ،یـک جامعهای
اسـت کـه گرو ههـای انسـانها در آن جامعـه از یکدیگـر بـر َح َسـب حقـوق
سـقف حقوقـی زندگـی میکننـد.
و مزایـا جـدا نشـدند .همـۀ انسـانها زیـر یـک ِ
همـه در یـک مسـیر و بـا یـک نـوع امکانـات و بـا یک نـوع حقوق زندگـی میکنند
و حرکـت میکننـد .ایـن جامعـهای اسـت کـه توحیـد از لحـاظ طبقهبنـدی
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دیـد ذهـن مـا و ّ
تصـور مـا میگـذارد.
اجتماعـی ،در مقابـل ِ
بـه تاریـخ کـه برمیگردیـم ،میبینیـم اختلاف طبقاتـی از جملـه دردهـای
مزمـن تاریـخ اسـت در همـه اجتماعـات .نـه فقـط اجتماعـات عقبمانـده
قبایلـی ،نـه فقـط اجتماعـات سـرزمینهای دور از تمـدن ،بلکـه در آن کشـورها
و سـرزمینهایی کـه مـادر تمـدن بشـری و گاهـوارۀ تمـدن بشـری هسـتند ،در
ً
همانجاهـا اتفاقـا اختالفـات طبقاتـی بـا زشـتترین چهـرهای و کریهتریـن
ً
صورتـی خـودش را بـه مـا از البـهالی اوراق تاریـخ نشـان میدهـد .واقعـا سـتم
بـزرگ تاریـخ و لکـه ننـگ بـزرگ تاریـخ بشـر از جملـه همیـن اسـت :اختلاف
طبقاتـی .یعنـی چـه اختلاف طبقاتـی؟ یعنـی اینکـه انسـانهایی کـه در ایـن
جامعـه زندگـی میکننـد ،اینهـا همـه مثـل هـم نیسـتند .یـک عـده محکومانـد
بـه اینکـه محرومیـت بکشـند ،رنـج ببرنـد ،خدمـت گروههـای دیگـر را بکننـد
و بایـد از ایـن محرومیـت و رنـج ،گلـهای هـم نداشـته باشـند .یـک عـده هـم
ّ
بایسـتی برخـوردار باشـند ،بهرهمنـد باشـند ،لـذت و عیـش زندگـی بـرای آنهـا
باشـد ،از همـۀ مزایـا آنهـا بتواننـد اسـتفاده بکننـد و اشـکالی هم نداشـته باشـد.
مهد تمدن بشـری یا یکی از مهدهای تمدن بشـری هندوسـتان اسـت
ِ ....
و اختلاف طبقاتـی غوغاسـت .چهـار طبقـه اصلـی اینها قائل بودنـد ... .طبقۀ
اول برهمنـان ،رجـال دینـی و روحانـی ،کـه اینهـا باالتریـن طبقـات اجتماعـی
بودند .طبقۀ دوم سـپاهیان و شـاهزادگان . ... ،از طبقۀ دوم که میگذشـتیم،
طبقـۀ زارعـان و کارگـران بـود ،صنعتگـران ،ایـن دو طبقـه بـاال کـه بـرای اجتماع
کاری نمیکردنـد ،برهمـن چـه کار میکـرد؟ جـز اینکـه چنـد تـا ورد و ذکـر بخوانـد
یکـرد؟ جـز اینکـه
و دسـتهایش را تـکان بدهـد .آن خـان و شـاهزاده چـه کار م 
یـک قـدری بیشـتر املاک و یـک قـدری بیشـتر ثـروت و یـک قـدری بیشـتر و
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وسـیعتر قلمـرو آقایـی بـرای خـودش درسـت بکنـد .امـا صنعتگـران و کشـاورزان
کار ایـن سـرزمین عظیـم را انجـام میدادنـد ،طبقـه سـوم بودنـد اینهـا.
همـه ِ
طبقـه چهـارم مـردم عامـی بودنـد .عامـه مـردم ،یعنـی مـردم معمولـیُ .البـد
کاسـب ،کسـانی کـه در جامعـه بـه کارهـای دسـتی و کوچـک مشـغول هسـتند.
زیـر ایـن چهـار طبقـه ،یـک طبقـه دیگـر وجود داشـت کـه آنهـا میگفتنـد از نژاد
ً
آریایـی اصلا نیسـتند ... ،پـس نجسانـد؛ طبقـه نجسهـا ... .آن وقـت ،دو
نفـر آدم از دو طبقـه حـق ندارنـد بـا هـم ازدواج کننـد ،بـا هـم حـرف بزننـد ،با هم
دسـت بدهنـد ،پهلـوی هـم بنشـینند ،بـا هـم راه برونـد ،بـا هـم رفاقـت کننـد َو
َ
ََ َ ََ
یـه فعلـل و َتفعلـل ... .چـرا جـدا بشـوند؟  ...در جـواب چـه میگفتنـد؟
ِقـس عل ِ
میگفتنـد  ...بـرای خاطـر اینکـه برهمـا ،خـدای بـزرگ ،وقتـی کـه میخواسـت
موجـودات را پدیـد بیـاورد ،وقتـی میخواسـت انسـان بسـازد ،برهمنهـا را از سـر
خـود آفریـد ،خانهـا و سـپاهیان و شـاهزادگان را از دسـتهای خـود ،کشـاورزان
ً
را از بازوهـای خـود و مـردم طبقـه عـام را از پاهـای خـود و طبقـات نجـس اصلا
برهمـا نیسـتند ،از آن ریشـه پـاک نیسـتند ،از ایـن نـژاد نیسـتند. ... .
شـما فکـر میکنیـد کـه در یـک چنیـن اجتماعـی ،آیا امـکان دارد کـه اختالف
طبقاتی روزی برافتد؟! چنین چیزی ممكن اسـت؟ چرا ممكن باشـد؟ اختالف
طبقاتـی را فكـر میكنیـد چـه كسـی ممكـن اسـت بـر بینـدازد در یـك جامعـه
مختلـف الطبقـات؟ آیـا طبقـه بهرهمنـد؟ آیـا طبقـه برخـوردار میآیـد میگویـد
بـرای خاطـر خـدا مـن از حقوقـم گذشـتم؟ اینكـه خیـال خامـی اسـت .البـد ا گـر
اختلاف طبقاتـی بخواهـد برافتـد در اجتماعـی ،طبقۀ محـروم باید حق خودش
را بخواهـد ... .طبقـۀ پاییـن در یـک چنیـن اجتماعـی  ...محـال اسـت
اعتـراض کنـد .چـرا؟ بـرای خاطـر اینکـه او معتقـد اسـت وضـع طبیعـی ایـن

98

ت
ت
نف
ط� ق� ت
ا� ا ج��ماعی
وح�د و ��ی ب
� ی

ً ً
نجـور آفریـده شـدهاند ،قابـل تغییـر و دگرگونـی
جـوری اسـت ،اصلا ذاتـا ای 
نیسـت ،نمیشـود کاری کـرد ،اینجـور سـاخته شـده؛ اینجـور آفریـده شـده.
. ...

البتـه ُمصلحینـی پیـدا میشـدند ،افـکار را عـوض میکردنـد ،دقـت کنیـد بـه

ایـن نکتـه ای کـه عـرض میکنـم ،تصریـح نمیکنـم این معنـا را ،اما این نشـانه
یـک فلسـفۀ اختصاصـی مخصـوص ادیـان اسـت .مصلحینـی میآمدنـد ،اول
فکـر را عـوض میکردنـد ،اول فرهنـگ را دگرگـون میکردنـد ،اول میگفتنـد
کـه ایـن فلسـفه غلـط اسـت ،براسـاس غلـط بـودن آن فلسـفه ،مـردم را قانـع
میکردنـد بـه اینکـه ایـن وضـع ظالمانـه اسـت .برداشـت صحیـح از تحـوالت
تاریخـی ایـن اسـت .ایـن درسـت نیسـت کـه مـا بگوییـم اول وضـع عـوض
میشـد ،اول شـکل اجتماعـی دگرگـون میشـد ،بعـد فلسـفهها و افـکار دگرگـون
میگشـت ... .مالحظـه کردیـد ،اینجـا هندوسـتان بـود ،ایـران هـم همیـن جور
بـود ،مصـر هـم همیـن جـور بـود ،چیـن هـم همیـن جـور بـود. ... .
راهبرد اسالم در نفی طبقات اجتماعی
اسلام آمـد اعلان کـرد کـه خدایانـی نیسـت ،خدایـان غلـط اسـت؛
خداسـت .آنهایـی کـه ّ
تصـور میکردنـد کـه دو خـدا ،دو گـروه انسـان را
آفریدهانـد ،بـا دو گونـه تمایـزات و مشـخصات ،اشـتباه کردهاند .یک خداسـت،
همـه عالـم را هـم او آفریـده ،تدبیـر جهـان و جهانیـان یکسـره در قبضـۀ قـدرت
اوسـت و هـم همـه را برابـر آفریـده .او همـه را از یک اصـل ،از یک طینت ،از یک
فطـرت ،از یـک ریشـه و منشـأ مـادی درسـت کـرده .آیـات قـرآن در ایـن زمینـه
ّ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ
َ ُّ َ َّ
ذین ِم ْن ق ْب ِلک ْم». ... .
الن ُاس ْاع ُب ُدوا َر َبک ُم الذی خلقکم و ال
فراوان است؛ «یا أیها
گفـت همـۀ انسـانها از یـک اصـل و یـک منشـأ و یـک ریشـهاند .همـۀ
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انسـانها بـا یـک نـوع تجهیـزات بـه دنیـا آمدنـد .همـۀ انسـانها الیـق اوج و
پـرواز بـه سـوی تکامـل بینهایتانـد .همـۀ انسـانها میتواننـد بـزرگ و بزرگ و
بزرگتـر بشـوند .ایـن اسـتعداد در همـگان هسـت. ... .
ایـن یـک آمـوزش اسلامی اسـت .در سـایۀ توحیـد بـه انسـانها تعلیـم شـد،
اثبـات شـدّ ،
مسـجل شـد ،کـه در متـن جامعـه اختلاف طبقاتـی وجود نـدارد .آن
جامعـهای کـه اسلام بـه وجـود مـیآورد ،آن جامعـۀ گـروه گـروه نیسـت ،طبقـه
طبقـه نیسـت ،ممکـن نیسـت مردمـی از حقوقـی برخـوردار باشـند کـه دیگـران از
آن حقوق برخوردار نباشـند .در آن جامعه گفته نمیشـود که مردم از دو اصل،
دو منشـأ ،دو ریشـه یـا بیشـتر آفریـده شـدهاند .در آن جامعـه گفتـه نمیشـود کـه
یـک نفـر از خـاک آفریـده شـده ،آن دیگـری فـرض بفرماییـد کـه از نـور آفریـده
شـده .از لحـاظ مـادی ،منشـأ مـادی همـه یـک چیـز اسـت .بنابرایـن توحیـد بـه
معنـای یـک خـدا قائـل بـودن ،تدبیـر و خلـق و آفرینـش و ادارۀ جهـان را از یـک
خـدا دانسـتن ،ضامـن نفـی طبقـات اجتماعـی اسـت.
 ...اینجـور نیسـت کـه همهجـا یـک فلسـفهای به آن صورت داشـته باشـد؛
ّ
ای بسـا در اجتماعاتـی ،در میـان جمعیتهـا و ملتهایـی ،از لحـاظ فلسـفه و
ادعـا و بینشهایـی کـه مطـرح میکننـد میـان مـردم ،همـه در سـطح واحـدی
قرار داشـته باشـند ،اما در عمل اختالف طبقاتی وجود داشـته باشـد ،همچنانی
کـه در دنیـای امـروز مـا هسـت ... .حتـی میخواهـم بگویـم ایـن اختلاف
طبقاتـی ،رذالـت آمیزتـر و موذیانهتـر اسـت از آن اختلاف طبقاتـی آن روز .آنهـا
صـاف میگفتنـد کـه بلـه ،مـا بـا همدیگـر تفـاوت داریـم؛ اینهـا میگوینـد کـه مـا
ً
برادریـم بـا هـم ،همـه در یـک طرازیـم ،مـا اصلا حامـی حقـوق شـما هسـتیم ،امـا
در عمـل میبینیـم کـه ایـن جـور نیسـت. ... .
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اسلام همـه اینهـا را نفـی کرده ... .گوشـهای از این آموزشهـا که در آیات
زیر ،نشـان آن نمایان اسـت ،بدین قرار اسـت:
خالـق و معبـود و ّ
مدبـر امـور همـگان خداسـت .ایـن یـک حرفـی اسلامی
اسـت .خالـق همـه یـک نفـر اسـت ،خداسـت .میگوییـد چـه فـرق میکنـد؟
خیلـی فـرق میکنـد .اگـر چنانچـه مـا قائـل شـدیم کـه خالـق دوتاسـت  ...آن
اجتماعـی و آن فلسـفۀ دوخدایـی ،دوخدایـی بودنـش ،اولیـن تأثیـری کـه
میبخشـد ایـن اسـت کـه دو گـروه در اجتمـاع بـه وجـود میآینـد .وقتـی مـا
یـک خدایـی هسـتیم ،معنایـش این اسـت کـه مردم جامعه همـه یک صفاند،
یـک گروهانـد ،یـک طبقهانـد ،بـرادر و در کنـار همانـد .کار بـه الزمـۀ ایـن جملـه
دارم ،کار بـه لـوازم آن فلسـفه منسـوخ باسـتانی نـدارم .میخواهـم توجـه کنیـد
کـه وقتـی مـا معتقدیـم خـدا یـک اسـت ،یعنـی چـه .خدا یک اسـت و دو نیسـت،
یعنـی بنـدگان خـدا در یـک ترازنـد ،در دو تـراز نیسـتند .از جملـه معانـی خـدا یک
اسـت و دو نیسـت ،ایـن اسـت؛ نـه اینکـه همـۀ معنایش این اسـت .این بندگان
خـدا در دو طبقـه نیسـتند ،در یـک طبقهانـد ،چـرا؟ چون خدایشـان یکی اسـت،
آفریدگارشـان یکـی اسـت.
آیا خدا به یک عده از اینها محبت بیشـتری داشـت هنگامی که اینها را
َ
َ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ
ی َن ْح ُن أ ْب ُ
آفرید؟ « و قال ِت الیهود و
النصار 
ناء ا ّلل ِه َو أ ِح َّب ُاؤ ُه » یهود گفتند ما فرزندان
خـدا و دوسـتان او هسـتیم ،خـدای متعـال در جـای دیگـر ،یکـی از جنایتهـای
ُ َ
اینهـا را بـه رخ میکشـد .هـم جـواب میدهـد ،هـم شـماتت میکنـد « .ق ْـل ف ِل َـم
َ ْ ُ ُ َ َْ
ـون أن ِبی َـاء » .ا گـر شـما ایـن قـدر با خـدا رفیق و نزدیـک و قوم و خویشـید ،چرا
تقتل
پیغمبرهایـش را کشـتید؟ چـرا بنـدگان برگزیـدهاش را کشـتید؟ چـرا؟ یهودیهـا
میگفتنـد کـه مـا بچههـای خـدا و نزدیـکان خـدا هسـتیم ،یـک امتیـازی داریم.
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غلـط اسـت .یـک جـای دیگـری میفرمایـد:
اسلام میگویـد
حـرف ُ َ
ایـن ُ َ
ُنخیـر؛ َ ّ َّ
ّ
ّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
الناس َف َت َم َّن ُوا ْال َم ْـو َت إنْ
َ
ُ
ُ
ْ
«ق ْـل یـا أ ُی َهـا ال ِذی َـن هـادوا إن زع ْمت ْـم أنك ْم أ ْو ِلی ُ
ون ِ
ـاء ِلل ِه ِمـن د ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ َ َّ ُ َ ٌ ّ
َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َّ َ ْ
ُُْ
ْ
َ
صاد ِقیـن * ولا یتمنونـه أب ا
ـد ِبمـا قدمـت أی ِد ِیهـم واللـه ع ِلیـم ِبالظ ِال ِمیـن » ا گـر
كنت ْـم ِ
شـماها میگوییـد بـا خـدا خیلـی رفیـق و نزدیکیـد ،ا گـر راسـت میگوییـدّ ،
تمنـای
ـوب عزی ِـز هم
مـرگ کنیـد .خـب ،از ایـن زندگـی پوشـالی برهیـد ،بـه خـدای محب ِ

جبهـۀ قـوم و خویشـتان نائـل بشـوید دیگـر ،شـما کـه از خودتـان اسـت آنجـا،
َ َ َ
َ
ـد » محـال اسـت کـه اینهـا ّ
تمنـای مـرگ کننـد.
بعـد میفرمایـدَ « :ولا َی َت َم ّن ْون ُـه أ َب ً ا
یهودیهـا و ّ
تمنـای مـرگ؟!

پـس خالـق و معبـود و ّ
مدبر امور همگان خداسـت .این مسـئلۀ خیلی مهمی

اسـت کـه اگـر چنانچـه خالـق و معبـود یکـی شـد ،نا گزیـر انسـانها در یـک
طبقـه و یـک ترازنـد .همـه از اصـل و ریشـۀ مـادی واحـدی آفریـده شـدند .روی
ایـن کلمـه مـادی دقـت داریم ،تکیه مخصوص داریـم؛ از جنبۀ مادی ،از جنبۀ
سـاختمان بدنـی ،همـۀ انسـانها از یـک اصـل و یـک ریشـه آفریـده شـدهاند.
هیـچ کـس در آفرینـش از مزیتـی کـه منشـأ برخورداریهـای حقوقـی باشـد،
بهرهمنـد نیسـت .ایـن را هـم دقـت کنیـد؛ نـه اینکـه از ّ
مزیتـی برخـوردار نیسـت؛
چـرا ،ممکـن اسـت انسـانهایی بـر اثـر شـرایطی ،یـک اسـتعداد خاصـی پیـدا
کننـد؛ خـب ،یـک ّ
مزیتـی شـد .یـک نفـر ممکـن اسـت از لحـاظ شـرایط خلقتـی
جـوری بـه وجـود آمده باشـد که نابغه باشـد .ممکن اسـت کسـی از پـدر و مادری
تولیـد شـده کـه بـا اسـتعداد اسـت .یکـی کـم اسـتعدادتر اسـت ،یکـی نیرومندتـر
اسـت ،یکـی ضعیفتـر و الغرتـر اسـت ،یکـی زیباتـر اسـت ،یکـی زشـتتر اسـت،
پـس ایـن اختالفـات هسـت ،امـا ایـن اختالفـات منشـأ اختلاف حقوقـی نیسـت.
جسـمی بیشـتری برخـوردار اسـت ،از
قـوای
چنیـن نیسـت کـه آن کسـی کـه از
ِ
ِ
ً
اجتماعـی بیشـتری برخـوردار باشـد ،ابـدا! چنیـن نیسـت آن کـه در یـک
حقـوق
ِ
ِ
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خانـه اشـرافی و متنفـذی بـه دنیـا آمـده ،از امکانـات بیشـتری برخـوردار باشـد.
هرگـز! اسلام ا گـر مدرسـه بـاز میکنـد ،بـرای همـۀ بچههـا بـاز میکنـد؛ ا گـر تعلیـم
و تربیـت میدهـد ،بـرای همـۀ بچههـا میدهـد؛ اگـر بـه انسـانها امـکان کسـب
و کار و تلاش و سـعی در زندگـی میدهـد ،بـه همـه میدهـد؛ کار ا گـر میدهـد،
بـه همـه میدهـد.
ّ
ظل مقررات اسلامی ،اینجور
ذیل ِ
در جامعۀ اسلامی با حکومت اسلامیِ ،
نیسـت کـه کسـی بـرای درس خوانـدن ،بـرای کار کـردن ،بـرای چیـز فهمیـدن،
بـرای پـول در آوردن ،بـرای کار گرفتـن ،بـرای شـاغل شـدن ،حتـی تـا باالتریـن
مقامـات ،محتـاج پارتـی باشـد .در جامعـۀ اسلامی اینجور اسـت؛ میدانی اسـت
وسـیع و دارای میلیونها راه در مقابل میلیونها انسـان؛ بروند،؛ همه اسـتفاده
کننـد ،همـه در ایـن میـدان بـه سـوی هدفهـا و مقصودهـای مـادی و معنـوی
بدونـد ،هیـچ اشـکالی نـدارد ،راه جلـوی همـه بـاز اسـت؛ برخلاف نظامهـای
غیرتوحیـدی ،برخلاف نظامهـای جاهلـی کـه جـاده را بـرای بعضـی آسـفالته
میکننـد و بـرای بعضـی ،راههـا را پـر از خـار و سـنگ و مانـع .بـه قـول سـعدی
سـنگ را میبندنـد و سـگ را میگشـایند ،در جامعـۀ اسلامی اینجـور نیسـت.
همه میتوانند در جامعۀ اسالمی به عالیترین مقامات برسند. ... .
بنابرایـن هیچکـس در آفرینـش از ّ
یهـای
مزیتـی کـه منشـأ برخوردار 

حقوقـی باشـد ،بهرهمنـد نیسـت ،ولـو اینکـه از بعضـی ّ
مزیتهـا بهرهمنـد
اسـت .همـۀ ّ
شهـای مـداوم
تهـا در اختیـار همـگان و وابسـته بـه تال 
مزی 
تهـای خـود آدمـی اسـت؛ همـه چیـز همـۀ مقامهـا-
و کوشـشها و مجاهد 
عـرض کـردم جـز آن مقامهـای خاصـی کـه بـرای هدایـت و رهبـری بشـر ،بـه
ً
صـورت الهـی معیـن شـده و مهیـا شـده ،آنهـا را نمیگویـم فعلا -همـۀ جهـان از
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ِآن اوسـت؛ یعنـی از ِآن خـدا و آدمیـان همـه فقیـران درگاه اوینـد .همـه از او بایـد

بخواهنـد ،همـه از او بایـد بگیرنـد ،همـه بایـد دسـت نیاز به سـوی او بـاز کنند ،و
همـه در اینجـا یکسـاناند.
امـام سـجاد علیهالسلام هم کـه فرزند پیغمبر و فرزنـد امیرالمؤمنین و فرزند
فاطمۀ زهرا و فرزند حسـین بن علی ،علیهمالسلام اسـت ،او هم باید بنالد ،زار
بزنـد ،اشـک بریـزد؛ و میکنـد ایـن کار را .یـک آدم غیـر وابسـته بـه ایـن خانـدان
پـاک هـم در مقابـل خـدا همینجـور بایـد زار بزنـد .بـرای کسـب و کار دنیـا ،امـام
باقـر علیهالسلام و امـام صـادق علیهالسلام هـم مـیرود بیـل میزنـد .یـک آدم
معمولـی هـم بیـل میزنـد .امـام صـادق را مثـال نـزم ،امیرالمؤمنین علیهالسلام
هـم کار میکنـد ،کار در دوران قـدرت ،در دوران آقایـی ،در زمـان پیغمبـر ،یکـی
از بزرگتریـن فرماندههـای سـپاه پیغمبـر ،در غالـب جنگهـا و همـه جنگهـا
امیرالمؤمنیـن اسـت .مـیرود بیـل میزنـد ،مـیرود باغـداری میکنـد ،مـیرود
آبیـاری میکنـد و از ایـن قبیـل .ببینیـد ،پـول ا گـر بخواهید به دسـت بیاید ،باید
کار کنیـد ،دانـش ا گـر بخواهـی ،بایـد درس بخوانـی ،مقام سیاسـی ا گـر بخواهی
بایـد تلاش الزم را بکنـی .و راه تلاش در مقابـل همـگان بـاز اسـت ،همـه ،هـر
کسـی تلاش کـرد ،میرسـد.
منطـق اسلام ایـن اسـت و البتـه ایـن منطـق را در سراسـر قـرآن ،در آیههـای
گوناگـون ،فـراوان ،میتـوان بـه وضـوح پیـدا کـرد .بـاز اینجـا هـم مـن شـما را
ارجـاع میدهـم بـه قـرآن و بـه متـن قـرآن .برویـد قـرآن را بـاز کنیـد ،بـا ّ
تدبـر در
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
وب
ل
َقرآن نگاه کنید که مشمول این آیه نباشیم « ،أفلا یتدبرون القرآن أم علی ق ٍ
أ ْق َف ُال َهـا » قفـل بـر دل نباشـیمّ ،
تدبـر کنیـم قـرآن را.
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نفی طبقات اجتماعی با استناد به آیات قرآن
 -1خالق واحد ،نافی طبقات اجتماعی
حـاال بـه ایـن آیـات قسـمت اول ،مربـوط بـه سـورۀ مؤمنـون آیـه  84تـا 91
توجـه کنیـد.
َ
ُ ُ ْ َ ْ َُ
ْ
ُ ّ
ُ
َ
ْ
« قـل ِل َم ِـن الأرض َو َمـن ِف َیهـا ِإن كنتـم تعلمـون » ای پیامبـر ،بگـو زمیـن و هـر

آنچـه در اوسـت از آن کیسـت؟ اگـر میدانیـد .بـه مشـرکین بگـو ،بـه مشـرکینی
کـه منطقههـای نفـوذ خدایـان خودشـان را تقسـیم میکردنـد و مشـخص
َ َُ ُ َ َ
میکردنـد ،بگـو زمیـن و هـر چـه در آن اسـت متعلـق بـه کیسـت؟ «سـیقول
ون ِل ّل ِـه»
خواهنـد گفـت از آن خداسـت .خـب ،مشـرکین مکـه معتقـد بـه {اهلل} بودنـد و
پیـش {اهلل} آنها را شـفاعت خواهند کرد ،میدانسـتند،
بتهـا را شـفیعانی کـه
ِ
ُ ْ َ َ َ َ َ َّ
ك ُـر َ
ون» بگـو پـس چـرا بـه خـود نمیآییـد؟
« قـل أفـلا تذ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َ
الس ْـب ِع َور ّب ال َع ْـر ِش ال َع ِظیـم » بگـو کیسـت ّ
« ُق ْـل َمـن ر ّب ّ
الس َـم َاو ِات ّ
مدبر هفت
ِ
َ َُ ُ َ َ
آسـمان و ّ
مدبـر عـرش بـزرگ« ... .سـیقول
ون ِل ّل ِـه» خواهنـد گفـت آنهـا هـم از ِآن
َ
ُ َ َ
خداسـت .قـدرت و ُملـک پـروردگار بـر آسـمان و زمیـن گسـترده اسـت« .ق ْـل أفـلا
َت َّت ُق َ
ـون» بگـو پـس چـرا پـروا نمیکنید از ایـن خدا؟ عملتـان را و فکرتان را بر طبق
گفتـۀ او و فرمـان او قـرار نمیدهیـد؟
ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َْ
«قل من ِبی ِدهِ ملكوت ك ِل شـی ٍء وهو ی ِجیر ولا یجار علیهِ » بگو کیسـت آن که

ملکـوت و حکومـت و سـلطنت مطلقـۀ همـه چیـز در دسـت اوسـت .آن کسـانی
کـه قدرتهـا در اختیارشـان اسـت ،فوقـش ایـن اسـت کـه بـر ظاهـر یـک جسـمی
ّ
مسـلط باشـند .شـما کـه مالـک خانـۀ خودتـان هسـتید ،یـک آجـر را از جایـی
ّ
بـه جایـی میگـذاری ،تسـلطت همیـن انـدازه اسـت .یـک آهـن را از اینجـا
برمـیداری بـه آنجـا میگـذاری ،دو قطعـه را بـا همدیگـر جـوش میدهـی یـا از
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ّ
هم جدا میکنی ،تسـلط تو بر یک قطعه آهن همین اندازه اسـت .اما آن کسـی
ّ
کـه بـر تمـام ّذرات اجـزای این موجود مسـلط اسـت ،حرکت اتمهایـش در اختیار
او و بـه فرمـان اوسـت ،در گیاهـان رشـد و نمـو ،در حیوانـات و انسـانها تمـام
حـرکات داخلـی وجـود آنهـا و همـه چیزشـان خالصـه در قبضـۀ قـدرت اوسـت،
ُ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ
ـوت ك ِ ّل ش ْـی ٍء» بگـو بـه دسـت کیسـت ملکـوت
او خداسـت« .قـل مـن ِبی ِـدهِ ملك
َ َ ُ َ ُ َ َْ
قـدرت همـه چیـز«َ ،و ُه َـو ُی ِجی ُـر» و او پنـاه میدهـد« ،ولا یجـار علیـهِ »
و سـلطنت و
ِ
علیرغـم او کسـی پنـاه داده نمیشـود؛ یعنـی از خـدا بگریـزی و بـه کس دیگری
َ
پنـاه ببـری در مقابـل خـداُ « ،ی َج ُـار َعل ْیـهِ » یعنـی ایـن .فـرض کنیـد مسـیحیها
معصیـت خـدا بکننـد ،بـه آغـوش عیسـی بگریزنـد و عیسـی پناه بدهد بـه آنها،
و در مقابـل خـدا از آنهـا حمایـت کنـد ،چنین چیزی ممکن نیسـت«َ .و ُه َو ُی ِج ُیر»
َ
َ
او پنـاه میدهـد هـر موجـودی را ،هـر انسـانی را َ«ولا ُی َج ُـار َعل ْیـهِ » علیرغـم او ،بـر
ُ
ك ُنت ْـم َت ْع َل ُم َ
ـون» اگـر میدانیـد .کیسـت
ضـد او ،کسـی پنـاه داده نمیشـود«ِ ،إن
َ َُ ُ َ َ
کـه ایـن جـور اسـت؟ «سـیقول
ون ِل ّل ِـه» خواهنـد گفـت ملکـوت همـه چیـز در دسـت
خداسـت و آن خداسـت که پناه میدهد و علیرغم او پناه داده نمیشـود هیچ
کـس«ُ ،ق ْـل َف َأنَّـى ُت ْس َـح ُر َ
ون» بگـو پـس چگونـه فریـب میخوریـد؟
و لطیـف اسـت کـه قـرآن روی فریبخوردگـی تکیـه میکنـد؛ فریـب خوردن،
ً
غافـل مانـدن .دائمـا میخواهـد مردم غافـل نمانند ،فریب نخورند ،چشمشـان
را بـاز کننـد .قـرآن مطمئـن اسـت کـه ا گـر مـردم چشـم را بـاز کننـد ،نظـر او
تأمیـن میشـود و درسـت هـم هسـت .مـا هـم امـروز حرفمـان ایـن اسـت .مـا
هـم میگوییـم ا گـر دنیـا امـروز چشـمش را بـاز بکنـد؛ منتهـا جهلهـا و غرورهـا
نمیگـذارد و از طرفـی دسـتهای خائنانـه نمیگـذارد کـه چشـمها بـاز بشـود.
ْ
َّ
َ«ب ْـل َأ َت ْی َن ُ
اهـم ِبال َح ّ ِـق» بلکـه حقیقـت را در اختیـار آنـان نهادهایـم«َ ،و ِإن ُه ْـم
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ً
َل َكاذ ُب َ
ـون» و حقـا آنـان دروغگوینـد .مطلـب را برایشـان روشـن کردیـم ،حـق را در
ِ
اختیارشـان گذاشـتیم ،آنهـا بـا ایـن وضعـی کـه از لحـاظ فکـری و عملـی پیـش
َ
َّ َ َ َ
گرفتنـد ،بهانـه میتراشـند ،بهانه دروغ میتراشـند«َ .ما اتخذ ا ّلل ُه ِمـن َول ٍد» نگرفته
ََ َ َ ََ ُ ْ َ
کنـار او و با
اسـت خـدا هیـچ فرزنـدی« ،ومـا كان معـه ِمـن ِإلـهٍ » هیـچ معبـودی در ِ
او وجـود نداشـته اسـت.
ً
ایضـا دقـت کنیـد کـه محـل اتـکاء و اسـتناد ،بیشـتر در ایـن قسـمت اسـت،
َ
البتـه آیـات قبلـی هـم داللتـی داشـت بـر آنچـه کـه مـورد نظـر بـود« .إ ًذا ّل َذ َه َ
ـب
ِ
ََ
ُ َ
ك ُّل ِإلـهٍ ِب َمـا خل َـق» ا گـر بنـا بـود کـه خدایانـی میبودنـد ،هـر خدایـی مخلـوق
و آفریـده خـود را بـه سـویی میبـرد .یعنـی اختلاف ،یعنـی اختلاف طبقا تـی
میان انسـانها ،یعنی برداشـته شـدن انسـجام و وحدت در آفرینش ،آفرینش
جهـان و انسـان .آنـی کـه خـدای نـوری و خـدای ظلمتـی و خـدای انسـانی و
خـدای طبقـه باالیـی و طبقـه پایینی قائل اسـت ،این آفرینش را یک تکه چهل
تکـه جـدا جـدا میدانـد .امـا بـر طبق نظـر توحید ،آفرینـش ،یک قطعـۀ ّمتصل و
منسـجم واحد اسـت .انسـان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات ،همه
ً َّ َ
و همـه بـا همدیگـر اتصـال و ارتبـاط دارنـد ،همه با هم وحـدت دارند«ِ .إذا لذ َه َب
ََ
ُ َ
ك ُّل ِإلـهٍ ِب َمـا خل َـق» ا گـر چندیـن خـدا و معبـود میبودنـد ،هـر الهـی ،هـر معبـودی،
َ
َ َ ُ
مخلـوق و آفریـدۀ خـود را بـه سـویی میبـرد«َ ،ول َعـلا َب ْعض ُه ْـم َعلى َب ْع ٍـض» و بعضی
از آنـان بـر بعضـی دیگـر برتـری میگرفت«ُ .س ْـب َح َان ا َّللـه َع َّما َیص ُف َ
ون» پـاک و ّ
منزه
ِ
ِ
و ّ
مبراسـت خـدا از آنچـه کـه توصیـف میکننـد. ... .
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 -2خطاب همگانی ،نافی طبقات اجتماعی

َ َ ُّ َ َّ
الن ُ
ـاس» هـان ای
قسـمت بعـدی از سـورۀ بقـره اسـت ،آیـه  21و « .22یـا أیهـا

مردمـان ،ای انسـانها ،خطـاب بـه کیسـت؟ خطـاب بـه طبقـه بـاال و پاییـن
نیسـت خطاب به انسـانهای سـیاه یا سـفید نیسـت .خطاب به یک گروهی
ـانیت نیسـت ،خطاب به همه انس ّ
از انس ّ
ـانیت اسـت .تکیۀ ما روی این کلمه
َ
ُ
ْ
َ ُّ َ َّ
َ
ـاس» هـان ای انسـانهاْ ،
الن ُ
ّ
عبودیت کنید
«اع ُب ُدوا َر ّبك ُـم» عبادت و
اسـت؛ «یـا أیهـا
َ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
َ
َ
پروردگارتـان را کـه یکـی اسـت« ،ال ِـذی خلقك ْـم» آن کـه آفریـد شـما را«َ ،وال ِذی َـن ِمـن
َق ْبل ُك ْم » و همۀ گذشتگانتان را َ«ل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون» مگر که تقوا پیشه کنید؛ یعنی این
ِ
ّ
عبـادت ،ایـن عبودیـت ،موجـب تقواسـت .یکـی از چیزهایـی کـه تقـوا را ،آن حالـت
نیک جالب را -تشریح کردم برایتان که تقوا یعنی چه -آن حالت مصونیت از گناه
ّ
عبودیـت خداسـت .لـذا در جامعـهای کـه
را ،در روح ،در انسـان ،بـه وجـود مـیآورد،
همـۀ مـردم بنـدۀ خدا هسـتند و جامعه شـکل بندگ ِـی خـدا دارد ،در آن جامعه،

تقـوا هـر چـه بخواهـی فـراوان اسـت .هـر چـه تقـوا بخواهـی فـراوان ،قحـط تقـوا
روزگار ما!
نیسـت مثـل ِ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ً
«ال ِـذی جعـل لكـم الأرض ِفراشـا» ،ببینیـد همـه چیـز بـرای همه اسـت .آن که
ً
َ َ
قـرارداد بـرای شـما ،شـما یعنـی کـی؟ انسـانها ،همـه « .الأ ْرض ِف َراشـا » زمیـن را
گسـترد َ«و َّ
الس َـماء ب َناء» و آسـمان را بنایی اسـتوارَ « ،و َأ َنز َل م َن َّ
الس َم ِاء َم ًاء» از آسمان
ِ
ِ
ً َّ ُ
َّ
ََْ
ِآب بـاران « فأخ َـر َج ِبـهِ ِم َـن الث َم َـر ِات ِر ْزقـا لك ْـم » بـرون آورد بـه وسـیلۀ این بـاران از
میوههـا بـرای روزی شـما ،نـه روزی طبقـۀ خاصـی و شـما صدقـه سـری آنهـا
َ ََ ُ ْ َ
بخوریـد ،نـه؛ بـرای همـه .حـاال کـه ایـن جـور اسـت « ،فـلا ت ْج َعلـوا ِل ّل ِـه أن َـد ًادا» پس
دو خدایـی نشـوید ،بـا دو تـا خـدا قـرار دادن ،بـا رقیب و هماورد بـرای خدا فرض
کـردن ،انسـانها را بـه دو گـروه و سـه گـروه و ده گـروه تقسـیم نکنیـد ،همـه
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َ َ
ـلا َت ْج َع ُل ْـوا ل ّلـه َأن َـد ًادا َو َأ ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون » شـما که میدانیـد ،برای خدا
یـک گروهانـد « ف
ِ ِ
شـریکان و رقیبـان فـرض مکنیـد.
 -3شاخص «تقوا» در برتری ،نافی طبقات اجتماعی
بعـد سـورۀ حجـرات ،ایـن آیـۀ معروفـی کـه در زبانهـا خیلـی رایـج و دایـر
َ َ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
ـاس ِإنـا خلق َناكـم ِّمـن ذك ٍر َوأنثـى» ای انسـانها ،باز
اسـت ،آیـه  « .13یـا أیهـا الن
خطـاب بـه همـه اسـت ،مـا آفریدیـم شـما را از مـردی و زنـی .همـه شـما را از یـک
مـرد و یـک زن ،همانـی کـه در دیـوان منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن علیهالسلام
همیـن آیـه اسـت:
این
مضمـون َ َ
جـور بیـان شـدهَ َ ّ ،
ُ
ْ
ّ
ّ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
الت ْمث ِال أكف ُاء * أبوه ُم آد ُم َوالأ ُم َح َو ُاء»
« الن ُاس ِم ْن ِجهةِ ِ

ْ ُ ُ
همـه یکسـان و برابرنـد از لحـاظ منشـأ و ریشـه آفرینـش«َ .و َج َعل َناك ْـم ش ُـع ًوبا
ُ
َ
َوق َب ِائ َـل ِل َت َع َارفـوا» شـعبه شـعبه شـدنها و قبیلـه قبیلـه شـدنها بـرای تعـارف و
ّ َ
َّ َ َ ُ
ُ
شـناخت اسـتِ « ... .إن أ
كر َمكـم ِعن َـد ا َلل ِـه أتقاكـم » ایـن حکـم قاطـع اسلامی
طبقات اجتماعی؛ گرامیترین شما در نزد خدا ،با تقواترین
نفی
ِ
است در زمینۀ ِ
اسـت .یعنی از یک طبقهای بودن ،وابسـته به خانوادهای بودن ،وابسـته به

یتـر بـودن نیسـت .و تـازه نکتـه
یـک سلسـله و تیـرهای بـودن ،موجـب گرام 
جالبتـر و باریکتـر اینجاسـت آنهایـی کـه با تقوا هسـتند ،که باالتـر از دیگرانند،
بـاز از امتیـازات حقوقـی بیشـتری برخـوردار نیسـتند .اینجـور نیسـت کـه آدمهـای
بـا تقـوا یـک پـول بیشـتری بگیرند ،یک حقوق بیشـتری داشـته باشـند یـا از حقوق
اجتماعـی بیشـتری و بهتـری برخـوردار باشـند ،نـه ،نخیـر؛ این جور نیسـت .بلکه «
َّ َ َ ُ
ّ
ِإن أ
كر َمكـم ِعن َـد ا َلل ِـه » پیـش خـدا عزیزترنـد .البتـه تقـوا منشـأ یـک آثـار اجتماعی
هسـت تـا یـک حـدودی ،امـا نـه چنـدان؛ بعضـی از مشـاغل و پسـتها هسـت کـه
َ َ
َ
شـرطش بـا تقـوا بـودن اسـت ،فقـط همیـن انـدازهِ « .إ ّن ا ّلل َـه َع ِلی ٌـم خ ِبی ٌـر » همانا خدا
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ّ
دانـا و مطلـع اسـت .بـاز قسـمت دیگـر ،یـک آیـه اسـت مربوط به سـورۀ اسـرا ،آیـۀ 70
ْ
َََ ْ َ
ك َّر ْم َنـا َبنـی َآد َم» بـه یقیـن که بنیآدم را گرامی داشـتیمَ « ،و َح َم ْل َن ُ
«ولقـد
اه ْم فِی ال َب ّ ِر
ِ
ْ
َوال َب ْح ِـر» آنـان را کـه در خشـکی و دریـا برداشـتیم ،حمـل کردیـم ،وسـیلۀ سیرشـان را
ْ ْ
ً
َّ
الط ّی َبات»  -که این َ«و َح َم ْل َن ُ
َََْ ُ
اه ْم فِی ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر» ضمنا
فراهم کردیم«َ ،ورزقناهم ِّم َن ِ ِ
شـاید اشـاره باشـد به وجود روابط میان انسـانها؛ که اگر انسـانها نمیتوانستند از
ّ
خصوصیـت در آنها نبود ،میان
نقطـهای بـه نقطـۀ دیگـر بروند ،این امـکان ،این
ْ
تفرق بـه وجود میآمـد«َ -و َر َزق َن ُ
یـک جامعـۀ انسـانی ،ای بسـا بنا بـر فرضی ّ
اهـم ِّم َن
َّ
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ
اه ْـم َعلـى ك ِثی ٍـر ِّم َّم ْـن
ـات» و آنـان را از نیکوییهـا برخـوردار کردیـم« .وفضلن
الط ِّی َب ِ
ََْ َْ ً
خلق َنا تف ِضیلا» و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خود برتری دادیم .چه کسانی را؟
صحبـت چـه کسـانی اسـت؟ چـه کسـانی را تکریـم کردیم؟ بـه چه کسـی از ّ
طیبات
روزی دادیم؟ و چه کسـانی را بر بسـیاری از آفریدگان تفضیل دادیم؟ انسـانها را،
نـه طبقـه و تیـرۀ خاصـی را. ... .
پرودرگارا! به محمد و آل محمد قرآن را دستگیر ما در دنیا و آخرت قرار بده
به محمد و آل محمد ،پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از ما دریغ مدار.
�ذ
ث
م�بح� ی�ا�ز دهم
ن�گاهی گ را ب�ه

اصل ّ
دوم توحید ،نفی طبقات اجتماعی (در انواع و قالبهای متنوع
آن) و تشکیل جامعۀ توحیدی است؛ جامعهای که در آن تمام انسانها
مساوی و برابرند و برای رشد وشکوفایی ،هیچ مانعی وجود ندارد.
اسالم برای نفی طبقات اجتماعی ،راهبردی فرهنگی دارد.
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سؤاالت
 -1آیـا مـی تـوان گفـت ّ
تعهـدات توحیـد نسـبت بـه سـایر مبانـی اعتقـادی
عتـر اسـت؟ چـرا؟
سـنگینتر و جام 
 -2وسـعت دیـد و زایـل شـدن تـرس بـه عنـوان اثـرات توحید ،چـه نتایجی
در زندگـی انسـان ّ
موحد دارد؟
 -3چگونه می توان ترس از دشمنان راه حق را از وجود خود زایل نمود؟
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
حیم
ِ ِ ِ
الر ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ ُ َّ
ْ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َّ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ ُ
ول ِمن بع ِد ما أ َصابه ُم الق ْرح ِلل ِذین أح َسنوا ِمنه ْم
«ال ِذین استجابوا ِلل ِه َو الرس ِ
َ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ
الن َاس َق ْد َج َم ُع ْوا َل ْ
َو َّات َق ْو ْا أ ْج ٌر َع ِظ ٌ
کم
یم ( )172ال ِذین قال لهم الناس ِإن
َ ََ ْ
َ ْ
اخ َش ْو ُه ْم َف َز َاد ُه ْم إ َیم ًانا َو َق ُال ْوا َح ْس ُب َنا ا َّلل ُه َو ِن ْع َم ْال َو ُ
ف
کیل ( )173فانقل ُبوا ِب ِن ْع َمةٍ
َ ِ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ ّ
ْ َ
ُّ
ِّم َن ا ّلل ِه َو ف ْضل ل ْم ْیم َس ْس ُه ْم ُس ٌ ّ ُ
یم
وء َو ات َبعوا ِرض َوان الل ِه َو الله ذو فض ٍل ع ِظ ٍ
ٍ
َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
ُ
ون ِإن کنتم
(ِ )174إنما ذ ِالکم الشیطان یخ ِوف أو ِلیاءه فلا تخافوهم و خاف ِ
ْ ْ َّ َ
ُّ ْ َّ َ َ
یح ُزنک َّالذ َین َیسر ُع َ
ُّم ْؤ ِم ِن َ
ین (َ )175و َلا َ
ون فی الکف ِر ِإن ُه ْم لن یضروا الله شیا
ِ
ِ
ًّ
ُ َّ ُ َ َّ َ َ
َ
الا ِخ َرةِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌاب َع ِظ ٌ
یج َع َل ل ُه ْم َحظا فی
ِیرید الله ألا
یم» ()176

سوره مبارکه آل عمران

اصل سوم :امور مالی جامعه توحيدی
در زمینـۀ تأثیراتـی کـه توحیـد در متـن جامعـه میگـذارد و شـکلی کـه بـه
اجتمـاع بشـری و بـه اجتمـاع توحیـدی میبخشـد ،بحثهایـی انجـام گرفـت
و البتـه بحثهـای دیگـری هـم در ایـن زمینـه هسـت کـه بـه جهـات گوناگونـی
ً
از ادامـۀ آن بحثهـا صـرف نظـر شـد و مهمتریـن ایـن جهـات ایـن اسـت؛ مثلا
تأثیـر توحیـد و بینـش توحیـدی در امـور مالـی جامعـه توحیدی ،که یکـی از مواد
مهـم قطعنامـۀ توحیـدی اسـت .در ایـن زمینـه البتـه بحـث خیلـی فـراوان بایـد
بشـود ،امـا اسـتنتاج ایـن مطلـب از آیـات قـرآن ،کاری اسـت یـک قـدری دقیـق
و ظریـف ،و بـاب بحثهـا و جلسـات عمومـی نیسـت .اگرچـه کـه در قـرآن بـا
ّ َّ
ُ
ُ ُ
ْ
آتاک ْ
مـال خـدا ،مالـی کـه خـدا بـه شـما
از
»
ـم
ی
ـذ
ل
ـال الل ِـه ا
ِ
تعبیـر َ«و آتوه ْـم ِمـن م ِ
ِ
مـال خداسـت بدهیـد؛ یعنـی بـه مسـتمندان و بـه مـوارد نیـاز و حاجـت.
داده و ِ
کـه بینـش توحیـد را در زمینـۀ مـال دنیـا نشـان میدهـد .اینهـا هسـت ،امـا
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اینکـه از مجمـوع آیاتـی کـه در زمینـۀ مال هسـت ،بـا توجه به بینـش توحیدی،
بخواهیـم اسـتنتاج و اسـتفاده بکنیـم ،کاری اسـت بـاب محیطهـای علمیتـر؛
ظریـف اسـت ،دقیـق اسـت. ... .
جهـت دیگـرش ایـن بـود کـه بحثهای الزمتـری داریم کـه در زمینۀ اصول
اعتقـاد و ایدئولوژیکـی اسلام ... .پیداسـت کـه ا گـر بخواهیـم بـا ایـن ترتیـب
پیـش برویـم و همـه فصـول و مسـائل را بحـث کنیـم ،نمیرسـیم بـه آنجایـی
ً
کـه مـورد نظـر اسـت .ایـن هـم دو جهـت ،مجموعـا اینهـا بـود جهـات اینکـه از
ادامـه آن تأثیـرات اجتماعـی توحیـد ،ادامـۀ بحـث در آن زمینـه صـرف نظر شـد.

توحید ،متعهدانهترین ایمان
امـروز اگرچـه بحـث مـا دربـارۀ توحیـد اسـت ،امـا بحثـی اسـت کـه تناسـبی
دارد بـا مباحـث اول مـا کـه در زمینـۀ ایمـان و تأثیـرات ایمـان و نویدهایـی کـه بـه
مؤمنیـن داده شـده اسـت ،آنجـا بحـث کردیم .ایمان کـه در آنجا گفتیم ،یعنی
همـان حالـت بـاور عمـلزا ،بـاور عمـلزا و تعهـدآور و البتـه گفتیـم کـه بایـد از روی
آ گاهی باشد ،کورکورانه نباشد ،مجرد و لخت و دور از عمل صالح نباشد .اینها
ً
بحثهایـی بـود کـه قبلا کردیـم .عقیـده بـه توحیـد ،یـک ایمـان اسـت .ایمانـی
تعهدآفرینّ .
موحد آ گاه ،ایمانی اسـت عملزا و ّ
تعهدی
اسـت آ گاهانه برای یک ّ ِ

موحـد میگـذارد ،بزرگتریـن ّ
کـه توحیـد بـر روی دوش ّ
تعهدهـا ،سـنگینترین
تعهدهـا ،موثرتریـن ّ
ّ
یشـود.
تعهدهـا در میـان عقایـد اسلامی و دینـی محسـوب م 

موحـد ،در حقیقت خالصه میشـود در ّ
ّ
تعهـد توحیـد از طـرف یـک ّ
تعهد سـازندگی
یک دنیای توحیدی؛ ّ
موحد و برای ّ
تعهد توحید از نظر ّ
موحد ،عبارت اسـت
نهـا ّ
از ّ
تعهـدات توحیـد اسـت.
تعهـد زدودن تمـام آثـار شـرک؛ ای 

مـن یـک نکتـهای را اینجـا تذکر بدهـم به دوسـتان و برادرانی که مختصری با
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زبان عربی آشـنا هسـتند .کلمۀ توحید از باب تفعیل اسـت .توحید را از هر طلبهای
شـما بپرسـید کـه یعنـی چـه .معنـای لغـویاش چیسـت؛ خواهـد گفت یکی کـردن.
توحیـد از وحـدت اسـت دیگـر ،از مـادۀ وحـدت ،از ریشـۀ وحـدت؛ یعنـی یکـی بـودن.
توحید صیغۀ باب تفعیلش ،به قول ما طلبهها ،میشود یکی کردن .توحید یعنی
یکـی کـردن ،واحـد کـردن ،واحـد سـاختن ،یعنـی چـه؟ یعنـی خدایان متعـدد را
بـه صـورت خـدای واحـد در آوردن ،جامعـۀ غیـر توحیـدی را توحیـدی کـردن،
موحـد و دل ّ
مغـز مشـرک و دل مشـرک را مغـز ّ
موحـد قـرار دادن .توحیـد ،یکـی
ً
کردن ،همهاش ّ
تعهد است .انجام دادن است در آن ،کار است در آن ،اصال کلمۀ
توحیـد ایـن اقتضـاء و ایجـاب را دارد .و ایـن یـک نکتـهای اسـت کـه توجـه بـه ایـن
نکتـه موجـب میشـود کـه در بـاب توحیـد ،یک روشـن بینـی مخصوصی در انسـان
به وجـود بیاید.

خـب؛ پـس اعتقـاد بـه توحیـد ،ایمانـی اسـت بـا این بزرگـی و عظمـت و ّ
تعهدی
ّ
قاطعیـت و تعیینکنندگـی؛ بـه طـوری که هـر یـک از عقاید دیگر
بـا ایـن سـنگینی و

اسلامی را یـا مذهبـی را یـا هـر یـک از عقایـد غیراسلامی اجتماعـی را در نظر بگیرید،
ً
ّ
تعهـدش بـه ایـن سـنگینی و بـه ایـن عظمت نیسـت .برداشـتن فقر از جامعـه ،مثال
تعهدی است یا تعدیل ثروت در هر جامعهای ،یک ّ
یک ّ
تعهدی است که ممکن

تعهد را کرده باشـد .برداشـتن جنگ یک ّ
اسـت یک مکتبی این ّ
تعهدی اسـت که
ممکن اسـت یک مکتبی این ّ
تعهد را بر دوش خود گذاشـته باشـد و یک مردمی با
گ َروش به آن مکتب ،گرویدن به آن مکتب ،این ّ
تعهد را به خودشان منتقل کرده
ِ ِ

باشـند .اینها درسـت ،اما توحید با معنای صحیحش ،با معنای اسلامیاش ،نه
به معنای خرافی و تنبلمآبانهاش ،با معنای درست و صحیحش اگر توحید را ما
در نظر بگیریم خدا را یکی کردن ،حکومت الهی ،جامعۀ الهی ،قانون الهی ،نظام
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الهـی بـه وجـود آوردن ،مشـتمل بـر تمـام این ّ
تعهداتی اسـت کـه من ذکر کـردم ،که
ممکـن اسـت فلان مکتـب و فلان مکتـب داشـته باشـند و علاوه بـر آنهـا ّ
تعهدات
دیگر .ببینید که خیلی ّ
تعهد توحید سـنگین اسـت.

خـب ،پـس ایـن یـک ایمانـی اسـت ،آ گاهانـه اسـت ،همـراه بـا ّ
تعهـد
تعهـدش از ّ
اسـتّ ،
تعهـد همـۀ مبانـی اعتقـادی مذهبـی و غیرمذهبـی،
سـنگینتر اسـت و قاطعتـر و جامعتـر و شـاملتر؛ ایـن توحیـد اسـت.

تأثیرات روانی توحید
ا گـر ایمـان توحیـدی بـه ایـن معناسـت و یـک ایمـان صحیـح واقعـی اسـت،
جـا دارد کـه مـا بررسـی کنیـم ،ببینیم تأثیر این ایمان ،تأثیـر این عقیدۀ عملزا،
روان معتقـد چـه خواهـد بـود و چـه بایـد باشـد .ایـن یـک مسـئله مسـتقلی
در ِ
اسـت .ببینیم که کسـی که معتقد به توحید شـد ،آن کسـی که معتقد شـد خدا
یـک اسـت در همـه زوایـای عالـم تکویـن؛ کسـی کـه ایـن اعتقـاد را پیـدا کـرد،
چگونـه تأثیراتـی در روح او بـه وجـود میآیـد.

فوائد بحث از تأثیرات روانی توحید
فایـده ایـن بحـث دو چیز اسـت؛ یکی این اسـت که ما بـا توحید یک قدری
یشـویم .میفهمیـم کـه توحید بـه معنای چه آمـوزش روحی
بیشـتر آشـنا م 
و روانـی اسـت .اگـر از توحیـد یـک اسـتنتاج تخدیرآمیـزی یـک وقتی کسـی کرد،
میگوییـم آقـا ایـن غلـط اسـت ،تأثیـر توحیـد آنـی کـه تو میگویـی نیسـت ،آنی که
مـن میگویـم ،آن اسـت .پـس توحیـد را میشناسـیم ،ایـن فایـده اول .فایـده
موحدیم یا ّ
دوم این اسـت که خودمان را میشناسـیم که ّ
موحد نیسـتیم.
محکـی اسـت بـرای شـناختن مایـۀ توحیـد در دل خویشـتن .از کجـا بفهمـم
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مـن کـه مـن ّ
موحـدم؟ از کجـا بدانـم مـن کـه ایـن ایمـان ،در روح مـن ،در اعمـاق
وجود من ،تأثیر و نفوذ کرده اسـت؟ وقتی دانسـتم که تأثیر روانی توحید چگونه
یگـذارد؛
چیـزی اسـت ،وقتـی فهمیـدم ایـن دارو چـه تأثیـرات قطعـی در وجـود م 
آن وقـت میفهمـم کـه وقتـی نـگاه کـردم ،ببینـم ایـن تأثیـرات هسـت یا نیسـت،
میفهمـم کـه ایـن دارو را درسـت خـوردم یـا عوضـی خـوردم. ... .
 -1وسیع شدن دید ّ
موحد
 ...انسان ّ
موحد از جمله تأثیراتی که روح او از ناحیه و ِق َبل توحید میبرد،
یکـی ایـن اسـت؛ دارای وسـعت افـق دیـد میشـودّ .
موحـد از تنگنظریهـا ،از
کوتهبینیهـا ،از نزدیکبینیهـا آسـوده و راحـت اسـت .آدم ّ
موحـد نمیگویـد

مـن در ایـن میـدان شکسـت خـوردم یـا جبهـۀ مـا در ایـن زمینـه عقـب نشسـت
و کار بـه زیـان مـا تمـام شـد .او اینقـدر نزدیکبیـن نیسـت .او میدانـد کـه فکـر
توحیـدی بـه درازای عمـر بشـر دارای قلمـرو اسـت ،عمر ّ
بشـریت؛ بـا مقیاس عمر

ّ
بشـریت ،ده سـال و بیسـت سـال و پنجـاه سـال و صـد سـال ،یـک لحظـه و یـک
ّ ُ
موحـد افق دیدش
دقیقـه بیـش نیسـت .بـه بیـان دیگـر و از دیدگاه دیگر ،آدم
یشـود ،متوقـف
در مسـائل مـادی و نیازهـای پسـت و حقیـر خالصـه نم 
یگـردد .آدم ّ
موحـد در مقابـل خـود وقتـی نـگاه میکنـد ،در کنـار نیازهـای
نم 
مـادی ،دههـا نیـاز ،صدهـا نیـاز از عظیمتریـن و عزیزتریـن نیازهـای انسـان را

میبینـد .تمـام ذهنـش و فکـرش و حواسـش ،منحصـر و متوقـف نیسـت در
نیازهـای پسـت و حقیـر و کوچـک ،آنگونـه کـه انسـانهای در باطـن مـادی،
ا گرچـه در ظاهـر الهـی ،در ظاهـر معنـوی ،خودشـان را در آن محبـوس و زندانـی
کردهانـد .آدم ّ
موحـد وقتـی کـه نـگاه میکنـد ،آینـده را در مقابـل خـود بینهایـت
وسـیع میبینـد .همـان طـوری کـه در یکـی از روزهـای گذشـته عـرض کـردم،
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ّ
موحـد بـرای دنیـا آخـری قائـل نیسـت .بـرای خاطـر اینکـه آخـر دنیـا را متصـل به
آخـرت میبینـد .آخـرت را بـا دنیـا سـر و تـه یـک طومـار میدانـد .مـرگ را دیـوار
زندگـی نمیدانـد ،پایـان راه فـرض نمیکنـد ،بلکـه دریچهای و َم َم ّـری و معبری
میدانـد ،بـه سـوی دنیایـی وسـیعتر .اینهـا خـواص توحیـد اسـت.
ّ
غیرموحد ،هر چه فداکار ،هر چه مجذوب ایدههای شریف و انسانی،
یک آدم

همـه چیـز برایـش دم مـرگ پایـان یافتـه اسـت .در حالـی کـه ّ
موحـد ،دم مـرگ برای
بتـر و دلپذیرتـر اسـت .یـک مـادی
او آغـاز یـک زندگـی وسـیعتر و یـک محیـط جال 
اگـر چنانچـه خیلـی فـداکار بود ،حاضر اسـت خـودش را بینـدازد در آنجایـی ،در آن
منطقهای ،که به نظر او ،عدم و نیستی است .اما یک آدم ّ
موحد اگر خیلی فداکار
ً
بود ،اصال مثل پروانهای ،مثل شمعی ،جز خودسوزی ،جز نیندیشیدن به مصالح
شـخص خـود ،از او انتظـاری نیسـت ،امـا ا گـر بـه آن فـداکاری هـم نبـود و نشـد ،آن
قـدر هـم نخواسـت فـداکاری بکنـد ،بـاز برایـش افتـادن در آن منطقهای کـه مادی
او را نیسـتی میدیـد ،آسـانتر اسـت ،بـرای خاطـر اینکـه آنجـا را نیسـتی نمیبینـد؛
آنجا را هم محیط دیگری ،جایگاه دیگری ،منطقه دیگری از این منطقه وسیع
زندگـی انسـانی میشناسـد و میداند.
 -2زائل شدن ترس از ّ
موحد
از جملـه تأثیـرات توحیـد در روان یـک ّ
موحـد ایـن اسـت کـه ریشـۀ تـرس را

در او میخشـکاند ،و ایـن خیلـی مهـم اسـت .در قـرآن در چندیـن مـورد  ...بـه
َ ََ َ ُ ُ َ ُ
ون» ریشـۀ ترس از دیگـران را در
مؤمنیـن خطـاب میشـود کـه «فـلا تخافوه ْم َوخاف ِ
دل خـود بخشـکانید ،از مـن بترسـید؛ و کسـی کـه از خـدا ترسـید ،از هیـچ کـس
دیگـر نمیترسـد .کسـی کـه ّ
موحـد بـود ،کسـی کـه اعتقـاد بـه قـدرت پـروردگار
داشـت ،تـرس در او از بیـن مـیرود ،و بنـده وقتـی نـگاه میکنـم ،تأمـل میکنـم،
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محاسـبه میکنـم ،میبینـم تـرس اسـت ،بیـم و هراس اسـت که دنیـا را و آخرت
را از دارندگانش سـلب میکند .ترس از فقر موجب میشـود انسـان انفاق نکند،
یشـود کـه انسـان
تـرس از مبتلا شـدن و دچـار شـدن بـه ناراحتیهـا ،موجـب م 
تـن بـه جنایتهـا و فاجعههـا و ذلتهـا و خواریهـا بدهد .تـرس از اینکه نتواند
انسـان دو روز دیگـر ،بیشـتر در ایـن عالـم زندگـی کنـد و چـه زندگـیای! چگونـه
زندگـیای! تـرس از دسـت دادن همیـن زندگـی پسـت کـه معلـوم نیسـت دو روز
بشـود ،سـه روز بشـود ،سـند رسـمی کـه ندادنـد تـا فلان سـال ،تـا فلان تاریـخ،
شـما زنـده خواهیـد بـود؛ تـرس از دسـت دادن یـک چنیـن زندگـی بیاعتبـاری،
موجـب میشـود کـه انسـان بـه زندگیهـا خاتمـه بدهـد ،زندگـی اجتماعـی را تلخ
کنـد یـا از بیـن ببـرد .طمعهـا برمیگـردد بـه تـرس ،و ترسهـا ریشـه بدبختیهـا
در زندگـی انسانهاسـت .شـما در طـول تاریـخ نـگاه کنیـد تـا ببینیـد کـه چـه
چیزهایـی موجـب شـد کـه طرفـداران حـق در اقلیـت قـرار بگیرنـد ،آنجـا کـه در
ّ
اقلیـت قـرار گرفتنـد .چـه چیزهایـی موجـب شـد کـه مردمـی کـه حـق را شـناخته
بودنـد ،دنبـال حـق نرونـد ،آنجـا کـه مردم حقشناسـی دنبال حـق نرفتند .چه
چیزهایـی موجـب شـد کـه مردمـی دسـت بـه جنایـات بزرگـی بیاالینـد ،آنجایـی
ً
کـه میبینیـد مردمـی دسـت بـه جنایاتـی آلودنـد .غالبـا وقتـی کـه پیگیـری و
تحقیـق و مطالعـه میکنـد آدم ،میبینـد کـه منشـأ ایـن همه ترس اسـت ،ترس!
بعـد از آنـی کـه مسـیر جامعـه اسلامی ،آن چنـان کـه میدانیـد همـه ،بـه
انحـراف و انحطـاط دچـار شـد ،چـه چیـزی موجـب شـد کـه مسـلمانها نتواننـد
بـه اسلام واقعـی ،بـه سـوغات و ارمغانـی کـه خـدا بـرای آنهـا بـه رایـگان داده
بـود و رسـانده بـود -نسـل دوم رایـگان گرفتـه بودنـد ،فدا کاریهـا بـرای نسـل
اول بـود -ایـن سـوغاتی کـه رایـگان در اختیـار آنهـا قـرار گرفتـه بـود ،چـه چیـز
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موجـب شـد کـه اینهـا نتواننـد آن را بـرای خودشـان نگـه بدارنـد؟ جـز تـرس؟
چـه کسـی معاویـه را نمیشـناخت ،از مردمانـی کـه اطـراف امیرالمؤمنیـن بودنـد
و در تیـررس تعلیمـات و آموزشهـا و سـخنان آن بزرگـوار چـه کسـی؟ در حجـاز
چـه کسـی نمیشـناخت معاویـه بـن ابیسـفیان را؟ چـه کسـی نمیشـناخت
یزیدبنمعاویـه را؟ چـه کسـی نمیشـناخت عبدالملـک مـروان را؟ دودمـان بنـی
امیه را چه کسـانی بودند که ندانند ،نشناسـند ،نیازموده باشـند ،تجربه نکرده
باشـند ،سـخن قـرآن را و سـخن پیامبـر را و واقعیـت تاریخـی محکـوم کننـدۀ
نسـبت بـه آنهـا را نفهمیـده باشـند ،لمـس نکـرده باشـند؟ همـه میدانسـتند.
جـز تـرس؟ علـت اینکـه میرفتنـد تسـلیم میشـدند ،علـت اینکـه همـکاری
میکردنـد ،علـت اینکـه مـزدور میشـدند ،علـت اینکـه در مقـام مـزدوری،
خودشـیرینی هـم میکردنـد ،خـوش رقصـی هـم میکردنـد ،ایـن نبود جـز ترس.
و ایـن تـرس ،از طبقـات پایینـی مـردم بگیـر تـا طبقـات عالیـه ،تـا چهرههـای
معـروف ،تـا آنهایـی کـه مـردم نسـبت بـه آنهـا امیدهـا داشـتند ،همـه را فـرا
گرفتـه بـود.
 ...لـذا مهمتریـن تأثیـر روانـی توحیـد در روح یـک انسـان ایـن اسـت کـه در
راه خـدا ،در راه تکلیـف ،در راه آنچـه کـه هـدف وجـود خـود تشـخیص میدهد،
از دشـمنان ایـن راه نهراسـد .نمیگویـم ضعـف اعصـاب نداشـته باشـد ،گاهـی
دلـش هـم اضطرابـی پیـدا نکنـد ،نـه؛ تـرس فعـال نداشـته باشـد ،بیـم فعـال
نداشـته باشـد .تـرس و بیمـی کـه او را از پیمـودن راه خـدا بـاز بـدارد ،در
وجـود او نباشـد .ایـن ترسهـا ،ایـن بیمهـا ،ایـن هراسهایـی کـه جلوگیـر
فضیلتهاسـت ،زمینـۀ بسـیار خـوب رشـد نامردمیهاسـت ،رشـد جنایتهـا و
فاجعههاسـت ،ایـن ترسهـا و بیمهـا را بـه یـک کنـاری بینـدازد.
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آثار روانی توحید با استناد به آیات قرآن
حـاال بـه هـر صـورت ،ایـن فصلـی که ما امـروز از قـرآن کریم انتخـاب کردیم،
بـرای اینکـه بخوانیـم بـرای شـما ،ایـن دو قسـمت اسـت :یکـی از سـوره آل
عمـران اسـت ،همانطـور کـه عـرض کردیـم کـه اول آن را تلاوت میکنیـم ،بعد
هـم چنـد آیـهای از سـوره رعـد اسـت. ... .
ْ
ّ
 ...سـوره آل عمـران .آیـه  « ،172ا َّلذیـن ْاس َـت َج ُابوا للـه َو َّ
الر ُ
ـول ِمـن َب ْع ِـد َمـآ
س
ِ ِ
ِ
َّ َ ْ َ
ْ َ َّ َ
َ
ْ
أ َص َاب ُه ُـم الق ْر ُح ِلل ِذ َین أ ْح َس ُـنوا ِم ْن ُه ْم َواتقوا أ ْج ٌر َع ِظی ٌـم » .البته مقدمـات آیه طوالنی
اسـت ،ایـن قسـمتی هـم کـه بنـده انتخـاب کـردم ،دو ،سـه آیـهاش مـورد نظـرم
هسـت .بـرای اینکـه رشـته مطلـب دسـتتان باشـد ،دو ،سـه آیـه از قبلـش
میخوانـم « .ا َّلذی َـن ْاس َـت َج ُاب ْوا ل ّلـه َو َّ
الر ُ
ـول » آن کسـانی کـه پاسـخ گفتنـد بـه خـدا
س
ِ
ِ ِ
ِ
و پیامبـر .پاسـخ گفتنـد یعنـی چـه؟ یعنـی آن دعـوت پیغمبـر را و دعـت الهـی را
پذیرفتنـد ،پذیرفتنـی فعـال .نـه فقـط در دل بگوینـد خـب ،آقـا مـا قبـول داریـم
فرمایـش شـما را ،نـه؛ راه افتادنـد دنبـال پیغمبـر خـدا .و کـی؟ در سـختترین و
دشـوارترین موقعیتهـا ،دعـوت خـدا و پیغمبـر را پذیرفتنـد .و آن کـی بـود؟ آن
َ
َْ
وقتـی کـه در میـدان جنـگ زخمـی شـده بودندِ « ،من َب ْع ِد َمآ أ َص َاب ُه ُم الق ْـر ُح » پس
َّ َ
َّ َ ْ َ
ْ
از آنکـه قـرح -یعنـی زخـم -بـه آنان رسـیده بودِ « .لل ِذ َین أ ْح َس ُـنوا ِم ْن ُه ْـم َواتقوا أ ْج ٌر
َع ِظی ٌـم» آن کسـانی کـه نیکـی و نیکـوکاری کردنـد و تقـوا پیشـه نمودنـد از ایـن
گـروه پاسـخگویان بـه دعـوت خـدا ،اجـر بزرگـی ،پـاداش عظیمـی بـرای آنـان در
نظـر اسـت.
ُ
ُ
 ...ایـن آیـه مربـوط بـه جنـگ احـد اسـت ،در جنـگ احـد یـک عـدهای
گریختـه بودنـد و پیغمبـر خـدا اینهـا را صـدا مـیزد ،عـدهای میترسـیدند،
نمیآمدنـد و عـدهای بـا اینکـه زخمـی بودنـد ،آمدنـد ... .این آیه ،پـاداش و مزد
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َّ
آن عـدهای را کـه نگریختنـد و پذیرفتنـد و اجابـت کردنـد ،بیـان میکنـد « .ال ِذ َین
َ َ َ ُ ُ َّ
الن ُ
ـاس » ،دقـت کنیـد بـه جنبههـای کلـی ایـن آیـات ،در میـدان جنـگ
قـال لهـم
ُ
احـد خودمـان را زندانـی نکنیـم ،در ماجراهـای صـدر اسلام و آنچـه کـه موجـب
نـزول ایـن آیـات بـود ،ایدههـای قرآنـی را محصـور و متوقـف و منحصـر نکنیـم،
آنچـه کـه بـرای مـا اهمیـت دارد ،ایـدۀ آیـه اسـت .آیـه چـه میخواهـد بگویـد.
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ
الن ُ
ـاس » ایـن برخـورداران از اجـر و مـزد مـا ،آنهـا هسـتند
 « ...ال ِذیـن قـال لهـم
َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ
کـه گفتنـد مـردم؛ عـدهای بـه اینهـا گفتنـد .چـه گفتنـدِ « :إن النـاس قـد جمعـوا
َ ُ َ ْ َ
لك ْـم فاخش ْـو ُه ْم » بـه اینهـا گفتنـد کـه خالیـق علیـه شـما گـرد آمدهانـد ،توطئـه
کردهانـد ،همدسـت شـدهاند ،میخواهنـد شـما را از میـان بردارنـد ،از آنهـا
بترسـید .ایـن را خیرخواههـا و مصلحتاندیشهـا بـه ایـن گـروه مؤمـن گفتنـد.
مؤمنـی کـه پـاداش و مـزدش را مـا در آیـه قبل گفتیم ،این جور مؤمنی لسـت که
وقتـی خیرخواهـان و مصلحتاندیشـان بـه آنـان چنیـن گفتند ،آنهـا در جواب
ً
َ
ً
چـه گفتنـد؟ «ف َز َاد ُه ْـم ِإ َیمانـا » اوال ایمانشـان از ایـن مطلـب زیـاد شـد .از توطئـه
دشـمن ایمان مؤمن زیادتر بشـود ،خیلی جالب اسـت .اول ایمانشـان زیاد شـد،
بعد چه گفتند؟ « َو َق ُال ْوا َح ْس ُـب َنا ا ّلل ُه َو ِن ْع َم ْال َو ِك ُ
یل » گفتند :خدا ما را بس ،و خوب
وکیلـی اسـت خـدا .خـوب کسـی اسـت کـه میتواند انسـان کارش را بـه او بدهد.
ْ
« َح ْس ُـب َنا ا ّلل ُـه َو ِن ْع َـم ال َو ِكی ُـل » خـدا مـا را بـس اسـت .یعنـی چـه خـدا مـا را بـس
اسـت؟ خدا ما را بس اسـت ،به چندین معناسـت و همه درسـت .خدا ما را بس
اسـت و ما را به امداد خود مدد میکند .خدا ما را بس اسـت ،نیروهای طبیعت
را در جهـت سـیر مـا کـه جهـت حـق اسـت بـه راه افکنـده و میافکنـد .خـدا مـا را
بـس اسـت ،یعنـی ولـو بـه کام دنیـا نرسـیم ،خـدا از مـا راضـی باشـد ،مـا را بـس؛ و
ْ
هـر یـک از ایـن معانـی و معانـی دیگـر کـه « َح ْس ُـب َنا ا ّلل ُـه َو ِن ْع َـم ال َو ِكی ُـل » را بگیرنـد،
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َ
َ ْ َ
ً
درست است« .ف َز َاد ُه ْم ِإ َیمانا» وقتی به آنها گفته شد که « فاخش ْو ُه ْم »
َ ُ ْ
از مردم بترسید ،از دشمنان بترسید ،ایمانشان زیاد شدَ « ،وقالوا » و گفتند:
ْ
« َح ْس ُـب َنا ا ّلل ُـه َو ِن ْع َـم ال َو ِكی ُـل » خـدا ما را بـس و او نیکوترین وکیل و تکیهگاه اسـت.
َ
َ َ
انق َل ُب ْـوا ب ِن ْع َمـةٍ ِّم َـن ا ّلل ِـه َو َف ْضـل ّل ْـم َی ْم َس ْس ُـه ْم ُس ٌ
ـوء » پـس بازگشـتند بـا نعمتـی از
«ف
ِ
َّ ٍ
طرف خدا و فضل و افزونی « ،ل ْم َی ْم َس ْس ُه ْم ُس ٌوء » بدی هم به آنان نرسید،
َّ ُ ْ ْ َ ّ
ّ ُ ُ َ ْ َ
یم »
« َوات َبعـوا ِرض َـوان الل ِـه » خشـنودی خـدا را پیگیـری کردنـدَ « ،واللـه ذو فض ٍل ع ِظ ٍ
ً
و خـدا دارای فضـل بزرگـی اسـت .همیـن آدمهـا اوال که جایگاهشـان نعمت خدا
شـد ،بدی و ناراحتی و گزند هم به اینها نرسـید و خوشـحال و مسـرور شـدند.
چـه جـوری خوشـحال و مسـرور شـدند؟ قـرآن نمیگویـد چـه کار شـدند اینهـا،
فرقـی نمیکنـد ،هرطـور شـده باشـند ،یـا در آن میـدان جنـگ شـهید شـده باشـند
یـا سـالم و آزاد بـه خانههایشـان برگشـته باشـند ،بـه شـهر مدینـه مراجعـت کـرده
باشـندَ ،ع َلـی َّ
السـوایه .اگـر چنانچـه برگشـتند بـه سـر خانـه و زندگـی ،فاتحانـه و
مظفرانـه آمدنـد ،ناراحتـی هـم بـه آنهـا نرسـیده؛ چـون زخـم میـدان جنـگ در
محیط گرم خانواده و با خوشنودی از ظفر و پیروزی ،زود خوب میشود.
َ ََ ْ
َ ْ
« فانقل ُبـوا ِب ِن ْع َمـةٍ ِّم َـن ا ّلل ِـه َوفض ٍـل» اگـر هـم در میـدان جنـگ بـه خـاک افتاده باشـند
َ ََ ْ
َ ْ
و شـهید شـده باشـند ،اینجـا دیگـر بیشـتر « فانقل ُبـوا ِب ِن ْع َمـةٍ ِّم َـن ا ّلل ِـه َوفض ٍـل » آنجـا
برگشـتند بـه طـرف نعمـت خـدا ،نعمـت بـی زوال ،فضـل بیپایـان ،فضلـی که هیچ
گونـه بـدی در آن نیسـت ،راحتـی کـه هیـچ شـائبه ناراحتـی و گزنـد در آن نیسـت« .
َ
َ َ
انق َل ُب ْـوا ب ِن ْع َمـةٍ ِّم َـن ا ّلل ِـه َو َف ْضـل ّل ْم َی ْم َس ْس ُـه ْم ُس ٌ
ـوء » هیچ بدی به اینها نرسـید.
ف
ِ
ٍ
َّ َ ُ َ ُ َ
ُ
َ
َ
« إ ّن َمـا ذ ِلك ُـم الش ْـیطان ُیخ ّـوف أ ْو ِل َی ُ
ـاءه » ایـن آیـه را یادتـان باشـد ،در خاطـر
ِ
ِ
َّ َ ُ َ ُ َ
َّ َ َ ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
بسـپارید ،زیـاد بخوانیـد و یـاد بگیریـدِ « .إنمـا ذ ِلكـم الشـیطان یخ ِوف أو ِلیـاءه » جز
ایـن نیسـت کـه ایـن گوینـدگان ،شـیطان هسـتند.
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شـیطان اسـت که میترسـاند دوسـتان خود را ،میگوید آقا ،برایتان توطئه
ّ
چیدنـد ،برایتـان دسیسـه چیدنـد ،دشـمنها لشـگر گردآوردنـد ،منافقین بـا کفار
قریـش همدسـت شـدند ،منافـق شمشـیر زیـر عبایـش بسـته ،بناسـت تـو را بزند،
بناسـت تـو را بکشـد ،بناسـت چنیـن و چنـان بکنـد .آنـی کـه تـو را میترسـاند،
َّ
َّ َ ُ
آن شـیطان اسـتِ « .إن َما ذ ِلك ُم الش ْـی َط ُان » ترسـاننده تو از دشـمن خدا ،شـیطان
اسـت و شـیطان میترسـاند .اما تو را؟ آیا تو از گفته شـیطان به ترس میروی؟
ترسـیده میشـوی؟ بسـته به این اسـت که تو چه کسـی باشـی .او دوستان خود
را موفـق میشـود کـه بترسـاند .تـو اگـر دوسـت او بـودی ،میترسـی؛ ا گـر دوسـت
ً
او نبـودی ،نمیترسـی .ببینیـد چقـدر آیـه کوتـاه و ضمنـا پرمغز و پرمعناسـت.
َ
َّ َ َ ُ ُ َّ
الش ْـی َط ُان » همانـا ایـن شـیطان اسـتُ « :ی َخ ّـو ُف أ ْو ِل َی ُ
« ِإنمـا ذ ِلكـم
ـاءه » کـه
ِ
َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ َ ُ
ـون »
میترسـاند دوسـتانش را « ،فـلا تخافوه ْـم »  ...پـس مترسـید از آنـان « ،وخاف ِ
بترسـید از مـن ،فرمـان مـرا مراعـات کنیـد ،از عـذاب و نقعمـت مـن بترسـیدِ « ،إن
ُ
ك ُنتـم ُّم ْؤ ِم ِنی َـن » ا گـر شـما مؤمـن هسـتید.
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ
ُ ْ
َ
ـارع
ون فِـی الكف ِـر ِإن ُه ْـم لـن َی ُض ّـروا ا ّلل َـه ش ْـی ًئا » محـزون و
« ولا یحزنـك ال ِذیـن یس ِ
غمگیـن مکنـد تـو را ای پیامبـر ،آن کسـانی کـه در وادی کفـر سـرعت میگیرند و
َّ َ
ُ ْ َ
پیش میروندِ « ،إن ُه ْم لن َی ُض ّروا ا ّلل َه ش ْی ًئا » آنها به خدا زیانی نمیزنند	.
ُ ُ ّ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ًّ
َ
َ
َ
الآخ َـرةِ َول ُه ْـم َعـذ ٌاب َع ِظی ٌـم » بـرای آنـان اسـت
ـی
ف
ـا
ظ
ِ
« ی ِریـد اللـه ألا یجعـل لهـم ح ِ
عـذاب بزرگـی ،خـدا میخواهـد آنهـا در قیامـت ّ
حـظ و بهـرهای نداشـته باشـند.
البتـه دیگـر فکـر میکنـم آیـات بعـدی مـورد نظـر مـا نباشـد ،همیـن دو ،سـه آیـه
بـود کـه مسـئله خـوف از خـدا و شـیطان در آن بـود.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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م�بح� دوا�ز دهم
ن�گاهی گ را ب�ه
ایمان توحیدی عالوه بر تأثیراتی كه در ساختار اجتماع دارد و
جامعهای عدالتمحور را به ثمر میآورد ،ابعاد روانی افراد و جامعه را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد .شناخت این آثار ،ما را در تشخیص توحید
راستین (در بیرون) و همچنین سنجش درجه توحید درونی (برای خود
افراد) كمك میكند.
از جمله این آثار میتوان به «وسعتبخشی به دید آدمی و گذر از
سطح زندگی مادی به حیات ابدی» و همچنین «زوال ترس» اشاره نمود.
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خالصهی جلد دوم از مجموعه ی اندیشه والیت (توحید در قرآن)
كتـاب طـرح كلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن كـه بخـش اول آن بـه موضـوع
«ایمـان» آغـاز میشـود در ادامـه بحـث ،بـه موضـوع اساسـی و بنیادیـن «توحیـد»
وارد میشـود و در كنـار مطالـب آموزنـده ،اصـول اساسـی و مهمی در خصوص نوع
نـگاه بـه مسـأله «توحیـد» بیـان میكنـد كه بـه بخشهایـی از آنها بطـور اختصار
اشـاره میشـود:
 )1نكتـه مهمـی كـه در كل كتـاب مـورد تاكیـد نگارنـده میباشـد ،محوریـت
مراجعه به قرآن كریم برای وصول به معارف توحیدی میباشـد و دوری از قرآن
كریـم ،بعنـوان خسـارت جبرانناپذیـر معرفی میشـود.
 )2مباحث توحیدی میتواند بصورت یك مساله خشک ساده و سوال علمی و
مغزی طرح شود كه دانستن یا ندانستنش هیچ اثری در مسیر زندگی انسان ایجاد
نكند و نوع دوم طرح آن بگونهای است كه زندگی فردی و اجتماعی انسان را جهت
داده و در لحظه به لحظه آن موثر واقع شود .سخنران توضیح میدهد توحید باید
از «نگاههای عوامانه» و همچنین «استداللهای خشک بیروح» دور شده و بصورت
یك «بینش توحیدی نو» كه همان توحید اثرگذار روحبخش است ،مطرح گردد.
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خ�لاصه
یشـود.
 )3توحیـد در دو بخـش «جهانبینـی» و «ایدئولـوژی» برررسـی م 
«جهانبینـی توحیـدی» یعنـی نـگاه موحدانـه بـه عالـم هسـتی كـه منحصـر در
نظریـه و نـگاه نیسـت بلكـه بـه عمـل ختـم میشـود .بـر ایـن اسـاس« ،ایدئولـوژی
توحیـدی» كـه برخاسـته از جهانبینـی توحیـدی اسـت ،زندگـی انسـان را تحـت
پوشـش خـود قـرار میدهـد و هـر جـا كـه دسـتوری بـه نـام دیـن (با توجه بـه اینكه
دسـتورات جـزو ایدئولـوژی اسـت) مشـاهده شـود كـه در آن توحیـد لنـگ میزنـد،
بایـد متوجـه ضددینـی بـودن آن دسـتور شـویم.
ً
 )4توحیـد اسلامی ضمـن اینكـه صرفـا بحثـی نظـری نیسـت و بـه عمـل و
تعهداتـی ختـم میشـود ،پیـش از آنكـه در اعمـال فردی اثرگذار باشـد ،بر شـاكله
و نظـام اجتمـاع اثـر گذاشـته و شـكل توحیـدی بـه آن میدهـد .لـذا جامعـه
توحیـدی نـه تنهـا قوانینـش توحیدی اسـت بلكه نظـام اجتماعـیاش با جوامع
غیرتوحیـدی فـرق دارد و آثـار توحیـد بـر جامعـه شـامل مهمتریـن ،كلیتریـن،
بزرگتریـن و اساسـیترین مسـائل یـك جامعـه مثـل حكومـت ،اقتصـاد ،روابـط
بینالملـل و  ...میشـود.
 )5بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن كریـم ،در مییابیـم آنچـه در قـرآن بعنـوان
«عبـادت» طـرح شـده اسـت ،معنـای وسـیعتری از آنچـه فكـر میكنیـم دارد.
لـذا معنـای «شـرك» و دوری از توحیـد نیـز معنـای وسـیعتری بخـود خواهـد
گرفـت .در ایـن معنـای قرآنـی« ،تبعیـت و اطاعـت از یك اندیشـه و شـخص» اگر
در مسـیر دسـتور الهـی نباشـد ،جـزو عبادتهـای غیرالهـی محسـوب شـده و در
نتیجـه رنـگ غیرتوحیـدی بـه خـود میگیـرد .لـذا توحیـد فقـط آن نیسـت كـه در
برابـر خـدای تعالـی سـجده كنـی ،توحیـد واقعـی «انحصـار اطاعـت» در قوانین و
سـاختارهای الهـی اسـت.
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 )6توحیـد راسـتین ،عقیـدهای عملخیـز اسـت كـه بـرای انسـان و جامعـه
توحیـدی ،تعهداتـی را بـه بـار مـیآورد كه اگر مجموعه این تعهـدات را جمع كنیم،
«قطعنامـه توحیـد» نـام خواهـد گرفـت .نمونـه ایـن بندهـا عبارتنـد از )1 :انحصـار
عبودیت و اطاعت در خدا  )2نفی طبقات اجتماعی  )3امورمالی جامعه توحیدی؛
البتـه بندهـای دیگـری هـم هسـت كـه سـخنران بـه آنهـا نپرداختـه اسـت.
 )7الزم بـه ذكـر اسـت طبقـات اجتماعـی معانـی و مصادیـق متعـددی دارد
یشـود از
كـه مصادیـق جدیدتـر آن كـه از جانـب قدرتهـای اسـتكباری اعمـال م 
مصداقهـای قدیمیتـر آن موذیانهتـر اسـت.
 )8بـرای اینكـه بتوانیـم اوال :توحیـد راسـتین را از اندیشـههای باطلـی كـه
ً
بنـام توحیـد ارائـه میگـردد بشناسـیم .و ثانیـا :میـزان درجـه توحیـد درون خـود را
موردسـنجش قـرار دهیـم ،یكـی از راههای آن این اسـت كـه «آثار ایمان توحیدی
بر روان افراد و جامعه» را بدانیم و از این اثر به موثر (ایمان توحیدی) پی ببریم.
یعنـی هـر چه آثار بیشـتر بود خلوص نظریه توحیـدی و همچنین توحیدی درون
خودمان ،بیشـتر اسـت و هر چه این آثار را نداشـته باشـد باید به نظریه ارائ هشـده
مشكوكشـده و توحیـد درون خـود را نیـز اصلاح نماییـم .دو اثـر روانـی از آثـار
بیشـمار توحیـد عبارتنـد از:
 )1وسعت افق دید موحد  )2زوال ترس از فرد و جامعه توحیدی
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