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االاهلل را اعالم کرد، نخستین کسانی اسالم، گرانبار از رسالت نجات و رهایی انسان، شعار الالهروزی که پیامبر 

ترین سالح دشمنی، یعنی، استهزا و تخطئه زبانی و، که با او بر سر ستیزه شدند، و او را در آغاز با ابتدایی

تر مورد هجوم قرار های قاطعحگیری هر چه بیشتر نهضت توحیدی، با ابزارها و سالسپس، به موازات شکل

دادند، سران و اشراف قبائل بودند. دیگران زیر نفوذ و تأثیر آنان بود که با پیامبر و گروه وابستگان فکری او به 

 .آور تاریخ در دوره سیزده ساله پیش از هجرت تکرار شدهای شرمخصومت برخاستند، و منظره

ت که برای بازشناسی اسالم و بویژه توحید که باید سخن اول و آخر این واقعیت تاریخی، نمایانگر حقیقتی اس 

 .اسالمش دانست، در خور دقت بسیار است

ی اچون فاجعهآوران رهاسازی انسان، همانگیزترین چیزها، که باید برای همه پیامدر روزگار ما، یکی از تاسف 

محتوای ادیان، زیرا، هیچ مفهوم دیگری را ترین تلقی شود، تحریف مفهوم توحید است، یعنی، تحریف اصولی

های توان نشان داد که در سراسر تاریخ، بدین اندازه، به کار رهاسازی انسان آمده و مبشر نجات خلقنمی

 .ستمدیده باشد

اند در جهت سودمندی انسان و نجات ها، عموماً تحوالتی بودهها و نبوتایم، بعثتجا که دانستهدر تاریخ، تا آن 

ها و تجاوزها. هسته اخالقی تمام ادیان بزرگ، بگفته اریش ها و تبعیضستضعفان و فرودستان، و بر ضد ستمم

های ها، استقالل، و حس مسؤولیت است )و البته، آرمانهای دانش، عشق برادرانه، کاهش رنجفروم، آرمان

 (دروکننده مادی انتظار درک آن نمیشریف و واالی دیگر که از یک بررسی

اند. پیامبران با شعار توحید، هم تمامی مقصود خود را مطرح خالصه شده« توحید»ها، همه در اصل این آرمان 

گرفت، آن مقصود را در عالم واقعیت پیاده ای که با طرح این شعار در میاند، و هم به دنبال مبارزهساختهمی

 .اندنمودهکرده یا آن را به تحقق نزدیک میمی

ن صورت، ناشناخته ماندن، یا تحریف معما و محتوای توحید و اکتفا به یک برداشت سطحی و صرفاً در ای 

تر از همیشه مطرح است، براستی باید موضوعی تأسف تر و ضروریها، فوریذهنی، در روزگاری که همان آرمان

 .اهان و مدعیان آن آرمانبینی توحید، که برای همه پی جویآور تلقی شود، نه فقط برای معتقدان به جهان

*** 

آن حقیقت  .تواند حقیقت مهمی را درباره توحید روشن سازد، میهای آغاز طلوع اسالمبندیگفتیم که جبهه 

 «الاله اال اهلل»این است که: شعار 

ی: اند؛ یعنضربه این شعار، در درجه نخست، متوجه همان کسانی بوده است که با آن به خصومت کمر بسته 

 .بقه مسلط و قدرتمند جامعهط
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های گیریآمیز در برابر یک فکر و یک نهضت، مفسر گویایی است برای جهتهای خصومتالعملهمواره، عکس 

 .هاگیریاجتماعی آن، و ضریب عمق و تأثیر این جهت

اتی و گیری طبقتوان جهتهای طبقاتی آنان، میاز راه مطالعه در چهره دشمنان این نهضت، و وابستگی 

توان عمق و تأثیر آن را هایشان، میاجتماعی آن نهضت را دانست و از مطالعه در شدت و جدیت دشمنی

های قابل اطمینان های الهی، یکی از راهو بدین سبب است که برای درست شناختن دعوت .گیری کرداندازه

 .هاستمطالعه در جبهه طرفداران و جبهه دشمنان این نهضت

ته اند که کمر به ستیزه با ادیان بسکنیم که طبقات قدرتمند جامعه، نخستین کسانی بودهه میوقتی مشاهد 

ت های دینی، در طبیعیابیم که دین و نهضتاند، بروشنی درمیو از بذل هیچ کوششی در این راه دریغ نکرده

ای که آنان را از بندیا طبقهشان و اصوالً بخود به آهنگ مخالفت با این طبقات است: با زورمندی و زراندوزی

که بتوانیم توحید را از این دیدگاه، از دیدگاه تعرضش  سازد. برای آندیگران، بدین صورت متمایز و جدا می

های اجتماعی مورد تعمق قرار دهیم، الزم است قبالً بدانیم که توحید، بر خالف برداشت عامیانه رایج، بر سلطه

کند، یک نظریه زیربنایی در مورد انسان و جهان و نیز یک لسفی و ذهنی تلقی میکه آن را صرفاً یک نظریه ف

 .دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است

توان یافت که تا این حد، پر بار از مفاهیم انقالبی ای را میهای مذهبی و غیر مذهبی، کمتر واژهدر میان واژه 

ها اجتماعی و تاریخی انسان باشد. تصادفی نبوده است که همه دعوتو سازنده و ناظر به ابعاد گوناگون زندگی 

 .گردیده استهای الهی در طول تاریخ، با اعالن یگانگی خدا و ربوبیت و الوهیت انحصاری او آغاز میو نهضت

 :فهرست کوتاهی از جوانب گوناگون محتوای توحید چنین است 
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 بینی عمومیالف. از دیدگاه یک جهان  ▓▒░ ▓▒░

 ، به معنای وحدت و یکپارچگی همه جهان و خویشاوندی تمام اجزاء و عناصر آن«توحید» ▓▒░

چون سلسله جنبان آفرینش یکی است، و همگان از یک مبدأ و منشاءاند، و خدایان و آفرینندگان مختلف،  

اند، و کل جهان، یک واحد اند، پس، این همه، اجزاء یک مجموعهدست اندر کار آفرینش و گردش جهان نبوده

 .گیریاست، و دارای یک جهت

 (۳بینی )الملک ؛ در آفرینش خدای رحمان هیچ ناهماهنگی نمیخَلْقِ الر َحْمنِ مِنْ تَفاوُت فی ما تَرى 

تن ؛ آیا در خویشال َ بِالْحَق ِ وَ أَجَلٍ مُسَم ًىأَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ الل َهُ الس َماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِ أَ وَ لَمْ یَتَفَک َرُوا فی 

ها و زمین را جز بر نظام و روال حق و با سرآمدی مشخص نیافریده اندیشند؟ خدا آسمان)یا با خویشتن( نمی

 (۸است )الروم 

 چونو هم اند،های زنجیر به هم متصلبا این بینش، جهان پویا، کاروانی است که همه رهروان آن، همانند حلقه 

اند. هر چیز با مالحظه موضعش در اجزاء ریز و درشت یک دستگاه برای هم و در جهت واحد، در کار و تالش

شود. پس، همه در این سیر اش روشن میدهد، و وظیفهکل این ارگانیسم است که معنی واقعی خود را می

زمی است. در این مجموعه، هر گونه توقف و کننده دیگرانند، و هر یک، ابزار الپوی، کمک کار و تکمیلتکامل

تباهی و رکود و انحراف در هر یک از این اجزاء، موجب کندی و ناهنجاری و انحراف جهت همه دستگاه است؛ 

 .سازدو بدین گونه، پیوندی معنوی و عمیق، همه این ذرات را به یکدیگر متصل می

ی و انضباط محاسبه شده جهان و وجود معنا و داری آفرینش و حساب شدگ، به معنای هدف«توحید»▓▒░

 روح در فرد فرد اجزاء آن

ای حکیم است، پس، ناگزیر، در اصل وجود آن نیز همان طور که در چون دارای آفریننده و پدید آورنده 

 .بسیاری از اجزاء آن محسوس و مشهود است، حکمتی است و برای آن، غایت و جهت و هدفی

چه را میانه آن دو است به بازیچه و ؛ آسمان و زمین و هر آنماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما العِبینوَ ما خَلَقْنَا الس َ 

 (۶۱هدف نیافریدیم )انبیاء بی

پوی نیست. ماشینی است که ساخته و برای مقصودی مجموعه جهان، با این دید، دیگر یک سرگردان هرزه 

ستایی آن مقصود پرسید، اما، از اصل آن نه. یک شعر با مضمون است که توان از چیاند. میبه کارش انداخته

وان تباید تأمل و تدبر کرد تا مضمون آن را دریافت، اما، هرگز آن را آوایی برآمده از یک حرکت تصادفی نمی

 .دانست
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یز و هیچ قانون در هیچ چ .فراتر از این، به معنای سر بفرمانی همه اشیاء و عناصر عالم در برابر خدا نیز هست 

چه در شعاع و به هدایت این قوانین به تکاپوست. این مجموعه، خودسر و خودرأی نیست. قوانین گیتی، و هر آن

فرمان و بنده خداست. پس، وجود قوانین تکوینی و طبیعی در سراسر این پهنه، مستلزم، بهسردرخط و گوش

 .داری او نیستهو به معنای نفی حضور خدا، و نفی ربوبیت و سررشت

ها و زمین است جز سر بر إِنْ کُل ُ مَنْ فِی الس َماواتِ وَ الْأَرْضِ إاِل َ آتِی الر َحْمنِ عَبْدا؛ هر آن کس که در آسمان 

 .(۳۳ای نیست )مریم خط عبودیت خدا نهاده

ها و زمین است همه چه در آسمان؛ بلکه از آن اوست هر آنبَلْ لَهُ ما فِی الس َماواتِ وَ الْأَرْضِ کُل ٌّ لَهُ قانِتُون 

 (۶۶۱فرمانبر و تسلیم اویند )البقره 

عَم َا  هِ سُبْحانَهُ وَ تَعالىوَ ما قَدَرُوا الل َهَ حَق َ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ الس َماواتُ مَطْوِی َاتٌّ بِیَمینِ  

 واند زمین یکسره در قبضه قدرت اوست بروز رستاخیز که در خور اوست برآورد نکرده؛ خدا را چنانیُشْرِکُون

 (۱۶سازند )الزمر چه شریک او میها پیچیده شده دست اویند منزه و واالتر است از آنآسمان
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 ب. از دیدگاه مطالعه و قضاوت در باره انسان ▓▒░ ▓▒░

 ها در رابطه با خدا، به معنای وحدت و یکسانی انسان«توحید» ▓▒░

اش، با او ارتباط ویژه و اختصاصی نقطه نظر طبیعت انسانی کس ازها است. هیچاو خداوندگار و رب همه انسان 

ها کس با او خویشاوندی ندارد. خدای ملت یا قوم و قبیله خاص نیست، که دیگران را به طفیل آنندارد. هیچ

ها آفریده باشد و روزی دهد. همگان در برابر او یکسانند. و ای برای سروری آنچون وسیلهها و همو برای آن

تواند در راه و در جهت خیر و صالح ر تمایزی در پیشگاه خدا هست، از سوی کوششی است که هر کسی میاگ

ها و عمل به برنامه خدایی که تنها ضمانت اطمینان بخش برای تعالی انسان است مبذول کند، و مجاهدت انسان

 .و تالش بیشتری به کار بندد

اال ؛ گفتند خدا فرزند گرفته است وحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِی الس َماواتِ وَ الْأَرْضِ کُل ٌّ لَهُ قانِتُونوَ قالُوا ات َخَذَ الل َهُ وَلَداً سُبْ 

چه گویند بل همه چیز در آسمان و زمین از آن اوست همگان فرمانبر و تسلیم اویند )البقره و منزه است از آن

۶۶۶). 

ه ستفَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الص َالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌّ فاَل کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِن َا لَهُ کاتِبُونَ؛ پس، هر کس به کارهای شای 

 .(۳۹کنیم )انبیاء شود و ما آنرا ثبت میبپردازد در حالیکه مؤمن است کوشش او به ناسپاسی گرفته نمی

ای ؛ اال وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِن َ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ الل َهِ أَتْقاکُم یا أَی ُهَا الن َاسُ إِن َا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى 

پدید آوردیم. در  شناختیها را برای همها و قبیلهایم، و تیرهها؛ ما همه شما را از مردی و زنی آفریدهانسان

 .(۶۳ترین تان است )الحجرات ترین شما با تقویمعیار خدا گرامی

 های انسانیها در آفرینش و مایه، به معنای وحدت و برابری انسان«توحید»▓▒░

ای هانسانیت، عنصر واحدی است که در همه افراد و مصادیق این نوع به طور برابر، ساری و جاری است. انسان 

ز های آفرینش آنان نیه طبقات مختلف اجتماعی، بنده و آفریده خدایان گوناگون نیستند، تا مایهوابسته ب

متفاوت باشد، و در نتیجه، میان آنان، مرزی غیر قابل عبور وجود داشته باشد یا خدای طبقات باال، خدایی 

همه، در گوهر اصلی در یک  نیرومندتر و واالتر باشد، از خدای طبقات فرودست. همه. آفریده یک خدایند، و

 ...طراز

ها پروا مکنید از خدایتان که همه شما را ای انسان یا أَی ُهَا الن َاسُ ات َقُوا رَب َکُمُ ال َذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة؛ اال 

 .(۶از یک تن آفرید )النساء 
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 و تکامل ها در امکان تعالی، به معنای یکسانی و برابری انسان«توحید» ▓▒░

کس پرورد حکمت، پس، هیچای است دستچون گوهر و سرشت انسانی، در همه، یکسان است، و این، مایه

نیست که در ذات و سرشت، از پیمودن صراط مستقیم تعالی و تکامل ناتوان باشد. از این رو، دعوت خدا، 

را  وناگون تأثیرهای سازنده گوناگونای نیست. اگر چه شرائط گدعوتی عام است؛ ویژه کسانی یا ملتی یا طبقه

ای گاه نتوانسته است از انسان به طور ثابت، اهریمنی، یا فرشتهپذیر این شرایط هیچداراست. تأثیر زوال

 .اختیار بسازد، و راه دگرگونی و انتخاب را بر او ببنددبسته و بیدست

ها به طور عموم و نه برای جمعی خاص نفرستادیم )سباء ز برای انسان؛ ما تو را جوَ ما أَرْسَلْناکَ إاِل َ کَاف َةً لِلن َاس 

۸۸). 

 .(۶۳ها فرستادیم )النساء وَ أَرْسَلْناکَ لِلن َاسِ رَسُوال؛ تو را بر رسالت برای همه انسان 

ا بِالل َهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ یا أَی ُهَا الن َاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌّ مِنْ رَب ِکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً * فَأَم َا ال َذینَ آمَنُو 

ها اینک از سوی پروردگارتان انسانای  رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَهْدیهِمْ إِلَیْهِ صِراطاً مُسْتَقیماً؛ اال فَسَیُدْخِلُهُمْ فی

رهنمونی روشنگر و فروغی نمایان فراسوی شما آمده پس، آنانکه به خدا ایمان آوردند و با تکیه به او خود را 

آورد و به راهی )از سرگردانی و گمراهی( نگاهدارند خدا آنان را به )شهر بند( رحمت و افزونبخشی خود در می

 .(۶۶۱ - ۶۶۹ کشاند )النساءاستوار می

 ها از قید اسارت و عبودیت غیر خدا، به معنای آزادگی همه انسان«توحید»▓▒░

ای مقهور سر پنجه تسلیم و اسارت غیر هایی که به گونهو این، تعبیری دیگر، از لزوم عبودیت خداست: انسان 

ر گسترده عبادت، در چنبخدایند )اسارت فکری و فرهنگی اسارت اقتصادی اسارت سیاسی( با توجه به مفهوم 

توحید، این شیوه  .انداند، و برای خدا کفو و رقیب گرفتهبردگی و عبودیت بندگانی همانند خود گرفتار آمده

داند؛ و او را از بندگی و اسارت هر کس یا هر نظامی، و به کند؛ انسان را فقط بنده خدا میزندگی را نفی می

سازد. پس، ]ن ِدد=همتا[ او باشد، آزاد می« ند»برابر خدا و رقیب و  طور کلی، هر عامل مسلط دیگری که در

توحید، در معنا، پذیرش سلطه خدا و قهراً رد و نفی هر سلطه غیر خدایی است، از هر رنگ و هر نوع و در هر 

 .لباس

؛ حاکمیت فقط از آن خداست فرمان داده است که الْقَی ِمإِنِ الْحُکْمُ إاِل َ لِل َهِ أَمَرَ أاَل َ تَعْبُدُوا إاِل َ إِی َاهُ ذلِکَ الد ِینُ  

 .(۹۴کسی جز او را عبادت نکنید این است آیین استوار )یوسف 

؛ پروردگار و صاحب اختیار تو فرمان داده است که کسی جز او را عبودیت نکنید رَب ُکَ أاَل َ تَعْبُدُوا إاِل َ إِی َاه وَ قَضى 

 .(۸۳)االسراء 
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 ...اس به معنای تکریم و ارزش دادن به انسان نیز هستبر این اس 

 

 ، به معنای تکریم و ارزش دادن به انسان«توحید»▓▒░

تر از آن است که اسیر و مقهور و ذلیل در برابر هر کسی بجز خدا عنصر فاخر و ارجمند انسان، بسی ارزنده 

گر او شگر و نیاینسان شیفته و ستایششاید اباشد. تنها آن هستی مطلق و کمال زیبایی مطلق است که می

کس و هیچ چیز در رتبتی ای از واالیی است. و بجز آن ذات متعال، هیچشود، که این واالگرایی، خود مرتبه

 .نیست که انسان را بنده و ستایشگر خود سازد

ا را در پهنه زندگی های جامد و جانداری که خود را بر مغز و دل و تن انسان تحمیل کرده، و قلمرو خدهمه بت

اش ها و پلیدهایی هستند، که آدمی را از طهارت و صفای فطریاند، پلیدیانسان، غاصبانه به تصرف در آورده

ها روی که رتبه واالی خود را باز یابد، باید از آناند، و انسان برای آنساقط کرده، و بدو خفت و ذلت داده

 .را از خود بزداید بگرداند، و ننگ آلودگی به عبودیت آنان

گرای مادی، نتوانسته است برتری و گزیدگی و اصالت انسان را با این ظرافت و عمق مطرح هیچ بینش انسان

 .سازد

ر َ مِنَ رِکْ بِالل َهِ فَکَأَن َما خَفَاجْتَنِبُوا الر ِجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الز ُورِ * حُنَفاءَ لِل َهِ غَیْرَ مُشْرِکینَ بِهِ وَ مَنْ یُشْ

د دوری گزینید و از گفتار ناروا های پلی؛ از بت مَکانٍ سَحیق الس َماءِ فَتَخْطَفُهُ الط َیْرُ أَوْ تَهْوی بِهِ الر ِیحُ فی

پیرایشگران )قلمرو هستی خود( از غیر خدا باشید و در این حریم خدایی کسی را شریک او مسازید آنکس که 

الشه خوار( او را در رباید یا باد )برای خدا شریک گیرد چنانست که گویی آن آسمان ساقط شده باشد و مرغ 

 .(۳۶ - ۳۴اب کند )الحج ای دور دست پرتپیکر او را به نقطه

ینی پناه فرو نشال تَجْعَلْ مَعَ الل َهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُوالً؛ با خدا معبود دیگری مگیر که نکوهیده و بی 

 .(۸۸)و از پویش انسانی خود با زمانی( )االسراء 

ن َمَ مَلُوماً مَدْحُوراً؛ با خدا معبود دیگری مگیر که سرافکنده و مطرود جَهَ فی وَ ال تَجْعَلْ مَعَ الل َهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى 

 .(۳۳االسراء )به دوزخ درافتی 

 ، به معنای یکپارچگی و وحدت قلمرو زندگی و هستی انسان«توحید» ▓▒░

 یکزندگی انسان، ترکیبی است از ذهن و واقعیت؛ از اندیشه و عمل. اگر یکی از این دو، یا بخشی از هر  

های ضدخدایی شود، ذهن خداگرای با واقعیتی غیرخدایی یا واقعیت خداپسند با ها و قدرتمحکوم قطب

ذهنیتی خداناشناس توأم گردد، در قلمرو زندگی انسان، دوگانگی رخ داده و در عبودیت خدا شرک پدید آمده 

باره روی ی قرار گرفته و اگر یکاایست که در طیف مغناطیسی عنصر بیگانهانسان در این صورت، عقربه .است
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از قطب و جهت طبیعی بر نگردانیده باشد، باری دچار نوسان و سرگشتگی است، یعنی، انحراف از جهت درست 

 ...و صراط مستقیم سرشت انسانی از جهت خدا

مِنْکُمْ إاِل َ خِزْیٌّ فِی الْحَیاةِ الد ُنْیا وَ یَوْمَ  أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ  

گروید و به بخشی می ها و مقررات دین(؛ آیا به بخشی از کتاب )مجموعه شناختأَشَد ِ الْعَذاب الْقِیامَةِ یُرَد ُونَ إِلى

ز ر دنیا نیست و روگزینند چیزی جز خواری و زبونی دای را میآورید سزای آنانکه چنین شیوهدیگر کفر می

 .(۸۱شوند )البقره ها باز گردانیده میترین عقوبترستاخیز به سهمگین

 ، به معنای هماهنگی و همگامی انسان با جهان پیرامونش«توحید»▓▒░

دیده گیتی ترین پشمار آفرینش است. و کوچکپهنة تا بیکران گسترده گیتی، میدان فعل و انفعال قوانین بی 

ها و قوانین آفرینش است که آهنگ موزون نوازی و التقاء سنتین قوانین بیرون نیست. با هماز شعاع عمل ا

آید. انسان نیز جزیی از این مجموعه است، و محکوم گیرد، و نظم دلنشین جهان پدید میهستی شکل می

 ...ای دیگرهساز با قوانین پدیدهقوانین عام آن و نیز قوانینی ویژه، و با این حال، متناسب و هم

اما، انسان بر خالف دیگر خویشاوندانش که رام و دست بسته در گذرگاه طبیعی و فطری خویش به راهند، از 

نیروی انتخاب و اراده برخوردار است: راه فطری و طبیعی را باید به انتخاب بپیماید که همین راز تعالی و ترقی 

 .ن روند طبیعی تخلف ورزدتواند، نیز، از ایاوست. این بدان معنی است که می

 .(۸۳فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُر؛ هر که خواهد گو ایمان آور و هر که خواهد گو کفر ورزا )کهف  

خواند. انسان اش که در آن با همه جهان همگام است، فرا میتوحید، انسان را به پیمودن راه طبیعی و فطری 

زند، و در پهنه وجود وحدت و یکسانی هان است، در عمل و تالش بدان پیوند میرا که خود عضو اصلی ج

 .آوردمطلق پدید می

ونَ؛ آیا جز آیین خدا أَ فَغَیْرَ دینِ الل َهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی الس َماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ  

که همه آنانکه در آسمان و زمینند از سر رغبت یا کراهت تسلیم خدایند و بسوی ل آنطلبند؟ و حاچیزی می

 .(۸۳شوند )آل عمران او باز گردانیده می

الش َجَرُ وَ   الْجِبالُ وَأَ لَمْ تَرَ أَن َ الل َهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی الس َماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الش َمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ الن ُجُومُ وَ 

ها و در زمینند و برند همه کسانیکه در آسمانبینی که خدای را سجده می؛ آیا نمیالد َوَاب ُ وَ کَثیرٌّ مِنَ الن َاس

 .(۶۸ها و چهار پایان و بسیاری از آدمیان )الحج ها و گیاهخورشید و ماه و اختران و کوه
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 سیاسی(ج. از دیدگاه خط مشی اجتماعی )اقتصادی  ▓▒░▓▒░

، صالحیت هر گونه طراحی و کارگردانی مستقل و خود سرانه در امور جهان و انسان را از هر «توحید»▓▒░

 کندکسی جز خدا سلب می

که آفریننده انسان و آفریننده گیتی، و طراح نظام، پیوسته اوست، به امکانات و نیازها نیز هم او به حکم آن 

های ها و قابلیتهای نهفته در جسم و جان آدمی را، و نیز، گنجینهانرژیواقف است. ذخائر و استعدادها و 

 .ناسدشداند و به نیکی میشمار پهنه گیتی را و میزان کاربرد و مورد مصرف و نحوه التقاء این همه را او میبی

خ وی در چرتواند شیوه زندگی و برنامه ارتباطات انسان را که همان خط مشی حرکت پس، فقط اوست که می 

، و سیستم قانونی زندگی و قواره و نظام اجتماعی او را ترسیم نماید. ریزی کندو بر این نظام تکوین است، طرح

ویژگی این ]انحصار[ حق به خدا، نتیجه طبیعی و منطقی آفریدگاری و خداوندی اوست؛ پس، هر گونه دخالتی 

اندازی به قلمرو خدایی و ادعای الوهیت و ها، دستاز سوی دیگران، در تعیین مسیر و خط مشی عملی انسان

 .موجب شرک است

أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِم َا قَضَیْتَ وَ یُسَل ِمُوا  فَال وَ رَب ِکَ ال یُؤْمِنُونَ حَت َى یُحَک ِمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُم َ ال یَجِدُوا فی 

گاه، که تو را در جریانات خالف انگیز زندگی در نیایند مگر آن تَسْلیماً؛ نه به پروردگارت سوگند به مرز ایمان

 .(۱۱چه تو فرمان دهی غباری بر دل نگیرند و رام و تسلیم باشند )النساء گاه، از آنحکمیت بخشند و آن

الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ الل َهَ وَ رَسُولَهُ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الل َهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ  

فَقَدْ ضَل َ ضَالالً مُبیناً؛ هیچ مرد و زن مسلمانی را حق آن نیست که چون خدا و پیامبرش به چیزی فرمان 

تی اللگمان به ضکه خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، بیدادند در کار خویش اختیار داشته باشند، و هر آن

 .(۳۱االحزاب )آشکار دچار گردیده است 

داری زندگی انسان را نیز از هر کسی بجز خدا نفی ، حق والیت و سرپرستی جامعه و زمام«توحید»▓▒░

 کندمی

حکومت و والیت انسان بر انسان، اگر به دیده یک حق مستقل و بدون مسؤولیت نگریسته شود، مستلزم ستم  

داری و سرپرستی امور جامعه از سوی قدرتی فراتر به فرد یا ا در صورتی که زمامو طغیان و تعدی است. تنه

ها و های متناسب توأم باشد، امکان پیراستگی آن از کژیهیأت حاکم سپرده شده باشد، و با مسؤولیت

ها هست. این قدرت فراتر، در ایدئولوژی مذهب، اهلل است که احاطه و گسترش ها و زیاده رویسرکشی

؛ و صفات جالل و قهر نقمتش )شدید العقاب اش ال یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَر َةٍ فِی الس َماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضگاهیآ

 .(۳گذارد )سباء مجالی برای انحراف برگزیدگان و منصوبانش باقی نمی عزیز ذوانتقام(

 .(۹۹-۱)الحاقه  * ثُم َ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتین مِنْهُ بِالْیَمین* لَأَخَذْنا  وَ لَوْ تَقَو َلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویل
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چون حزب نیست که بتوان نیست که بتوان اغفالش کرد، و سوارش شد، و هم« اکثریت»و « ملت»چون هم 

چون برگزیدگان و سران و اشراف نیست که بتوان خریدشان یا وسیله زورگویی و اختناقش ساخت، و هم

 .کرد شریکشان

های زندگی به نقطه واحدی تر، اگر سامان زندگی انسان مستلزم آن است که همه سازماناندیشبا نگاهی ژرف

منتهی شود، و سر رشته کارها در دست قدرت مسلطی باشد که هست، این دست، جز دست قدرتمند آفریدگار 

 .گیتی و پدید آورنده انسان نخواهد بود

سان حق ویژه خداست که به وسیله منصوبان خدا، آنان که با معیارها و الگوهای داری انپس، حکومت و زمام 

آید و به وسیله آنان نظام الهی ترند به مرحله تحقق در میتعیین شده در ایدئولوژی الهی از همه کس منطبق

 .گرددپاسداری و مقررات الهی اجرا می

الس َماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یُطْعِمُ وَ ال یُطْعَمُ قُلْ إِن ِی أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَو َلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ  قُلْ أَ غَیْرَ الل َهِ أَت َخِذُ وَلِی ًا فاطِرِ 

دهد و خود روزی ها و زمین است و روزی میال تَکُونَن َ مِنَ الْمُشْرِکینَ؛ بگو آیا به جز خدا که آفریننده آسمان

داری برگزینیم؟ بگو به من فرمان داده شده است که نخستین یت و زمامستاند کسی را به والاز کسی نمی

 .(۶۹تسلیم شده حکم خدا باشم و زنهار از مشرکان مباش )االنعام 

ما ولی، و زمامدار ش عُونَ؛إِن َما وَلِی ُکُمُ الل َهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َذینَ آمَنُوا ال َذینَ یُقیمُونَ الص اَلةَ وَ یُؤْتُونَ الز َکاةَ وَ هُمْ راکِ 

دارند و در آنحال که به رکوعند زکوه )جامعه مسلمان( فقط خداست و پیامبرش و مؤمنانی که نماز را بپا می

 .(۱۱دهند )المائده می

د م، معبوشوم به خداوندگار مردم، زمامدار مردقُلْ أَعُوذُ بِرَب ِ الن َاسِ * مَلِکِ الن َاسِ * إِلهِ الن َاسِ؛ بگو پناهنده می 

 ...(۶-۳مردم)الناس 

های جهان را نیز به خدا اختصاص ، مالکیت مطلق و اصیل همه نعم و ذخائر و موجودی«توحید»▓▒░

 دهدمی

کس، هیچ چیز را رأساً و مستقالً مالک و صاحب اختیار نیست. همه چیز، امانتی است در دست انسان هیچ

چنان نیست که انسان دارنده، بتواند نعیم این  .کامل و تعالیمندی و یاری گرفتن از آن در راه تبرای بهره

استفاده و مهمل جهان را که دستاورد تالش هزاران پدیده و عنصر این جهان است، تباه و نابود سازد، یا بی

چه در دست انسان است، اگر چه برای اوست، ولی، داده بگذارد، یا در راهی به جز تعالی انسان به کار برد. آن

و بخشوده خداست؛ پس، باید در راهی به کار رود که خدا معین کرده است، و در واقع، در راه طبیعی و 

جویی از آن، در هر جهت دیگر، منحرف اش در راهی که برای آن آفریده شده است، صرف آن و بهرهاصلی

 .اش )فساد(کردن آن است از جهت طبیعی
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نگارنگ خدا، به کار گرفتن و بهره بردن درست آن است، و قبالً، البته، های رنقش انسان در این بارانداز نعمت 

 .زنده کردن و به کمال رساندنش

آن  که در؛ بگو: زمین و هر آن قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیها إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَیَقُولُونَ لِل َهِ قُلْ أَ فاَل تَذَک َرُون 

 .(۸۹-۱آیید؟ )المؤمنون اهید؟ خواهند گفت: از آن خدا بگو پس، چرا به خود نمیاست از آن کیست اگر آگ

ها آفرید چه را در زمین است برای شما انسانکه هر آنهُوَ ال َذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا؛ اوست آن 

 .(۸۳)بقره 

ز که شما را بجاعْبُدُوا الل َهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها؛ خدا را عبودیت کنید  

 .(۱۶او معبودی نیست او شما را از زمین بیافرید و در آن به آبادگری برگماشت )هود 

مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الل َهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ  وَ ال َذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ الل َهِ 

ند و گسلشکنند و پیوندی را که خدا بدان فرمان داده است میکه پیمان خدا را پس از بستن میالل َعْنَةُ؛ و آن

 .(۸۱لعن )خدا( نصیب آنان است )رعد آورند طرد و در زمین تباهی پدید می

 شناسدها را در رابطه با نعیم جهان دارای حق برابر می، انسان«توحید» ▓▒░

ها به طور مساوی در اختیار و از آن همگان است، تا از این بساط گسترده، هر کس به قدر امکانات و فرصت 

کرانه، هیچ منطقه اختصاصی و محصور وجود نیاز و در شعاع سعی و عمل خود بهره گیرد. در این پهنه بی

گون بهره این جهان بیازمایند. این فرصت یابی به گونهتوانند همت و اراده خود را در دستندارد. همگان می

ویژه، هیچ تیره نژادی جغرافیایی تاریخی و، حتی، ایدئولوژیکی نیست. هُوَ ال َذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً؛ 

و جمالت: (. ۸۳ای خاص( آفرید )بقره ها و نه دسته و تیرهکه همه موجودی زمین را برای شما )انسانوست آنا

ینبت لکم به »و « انزل من السماء ماء لکم»و « تحمل اثقالکم»و « لکم فیها جمال« »ها لکمو االنعام خلق»

در آیات به هم پیوسته آغاز سوره نحل که در  «لتاکلوا منه»و « لترکبوها»و « ما ذرا لکم فی االرض»و « الزرع

و « و لو شاء لهدیکم اجمعین»ی: که در جملهای خاص چنانهاست و نه به تیره و طائفههمه خطاب به انسان

 .در خالل همان آیات« الهکم اله واحد»

*** 

چه گفته شد، تنها بخشی از محتوای بسیاری غنی و عمیق و چندین جانبه توحید است... و با همین آن 

ای فلسفی و ذهنی و غیر عملی نیست توان تشخیص داد که توحید، تنها نظریههای کوتاه، بروشنی میاشارت

عیین های بشری نزند، و در تکه به هیچ روی کار به سیاه و سفید زندگی نداشته باشد، و دست به ترکیب گله

های انسان و تالش و عمل بایسته او دخالت نکند، و فقط به همین اکتفا نماید که باوری را از مردم گیریجهت

بینی است: تلقی بخصوص است از جهان و باز گیرد و باوری دیگر به جای آن بنشاند؛ بلکه از سویی یک جهان
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های گیتی و موضع وی در تاریخ و امکانات و استعدادها و نیز، ر پدیدهانسان و موضع انسان در رابطه با دیگ

 . ...هایی که در او و با او همواره هست و باالخره، جهت و نقطه اوج و تعالی اونیازها و خواست

و از سویی دیگر، یک دکترین اجتماعی است: طرحی و ترسیمی است از شکل محیط متناسب انسان. محیطی 

ند در آن به سهولت و سرعت رشد کند، و به تعالی و کمال ویژه خود نائل آید. پیشنهاد قواره و تواکه وی می

 گاه، که درقالبی مخصوص است، برای جامعه با تعیین خطوط اصلی و اصول بنیانی آن، و بنابراین، هر آن

های راستین دی بر ارزشهایی که بر مبنای ناآگاهی از حال انسان یا تعهای جاهلی و طاغوتی )جامعهجامعه

 های بیمار وهای فرو خفته و جانسازی است، بعثتی است در دلوی بنیاد گردیده( مطرح گردد، یک دگرگون

قواره تبدیل و تغییری طوفانی است. در مرداب راکد اجتماع سامان و هنجاری است. برای آن اجتماع ناساز و بی

های اخالقی و انسانی، و کوته سخن، ی و اجتماعی و در ارزشهای اقتصاداست در نهادهای روانی و بنیان

های نگاهبان آن و بر جو و فضایی که بدان مجال ادامه و ها و قدرتتعرضی است بر وضع موجود و بر سلطه

 .دهدرشد و تغذیه می

رابر تازه در ب ای صرفاً نظری یا دارای قلمرو عملی محدود؛ راهیپس، توحید تنها پاسخی تازه نیست در مسأله 

یگر ای دانسان نیز هست که اگر چه به تحلیلی ذهنی و نظری تکیه دارد، ولی، مقصود از طرح آن ارائه شیوه

 .است برای عمل کردن و زیستن

های دین ایست که همه پایهبا چنین برداشتی است که معتقدیم توحید ریشه و مایه اصلی دین و سنگ زاویه

ای که فقط قضاوتی درباره ماوراءالطبیعه و حداکثر، تزی اخالقی و عرفانی به نظریهبر آن قرار گرفته است. 

عنوان  ساز اسالم را بهتواند پیکره عظیم ایدئولوژی زندگیشمار آید، بیش از جسم لطیفی نخواهد بود که نمی

ز دا و به توحید، ااند کسانی که با وجود اعتقاد به خیک مسلک اجتماعی بر دوش گیرد. البته، همیشه بوده

 اند. اینهای عینی و عملی و مخصوصاً اجتماعی این عقیده غفلت ورزیده یا به عمد، آن را ندیده گرفتهبدنه

اند که یک غیر معتقد به توحید بدین معنی که این باوران در هر زمانی و با هر شرایطی، چنان زیستهخوش

ضع و جو غیر توحیدی را بر نینگیخته و هوای عفن و سنگین و گاه در آنان احساس ناسازگاری با واعتقاد هیچ

 .ناپذیر نساخته استگرفته شرک را برای آنان تحمل

های نامدار عرب نیز، آیین حنیف ابراهیم پرستی و عاصمه بتدر روزگار طلوع اسالم در مکه، کانون بت 

و دل و حداکثر فراتر از منش و عمل انفرادی طرفدارانی داشت، لیکن چون در اندیشه آنان، توحید فراتر از ذهن 

نهاد، و در آن بیراهه جاهلی، قلمروی نداشت، وجود آنان، کمترین تأثیری در فضای فکری و اجتماعی نمی

خورد. همه بر یک آبشخور شد، و آب از آب آن زندگی تأسف انگیز تکان نمیحضور آنان مطلقاً احساس نمی

چریدند، موحدان نیز، بدون چندان دغدغه خاطری با دیگران در یک چراگاه می آمدند، و این باصطالحگرد می

 .گذرانیدندها بدنامی حیات را میها و سنتو چون آنان و با همان شیوه

خاصیتی و نداشتن نقش فعال است در زندگی و خاصیت این نگرش، و برداشت ذهنی از توحید، همین بی 

 .بویژه در زندگی اجتماعی
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 ای برای زندگیدر چنین حال و هوایی بود که توحید اسالم به عنوان طرز تفکری که متعهد سامان ویژهو  ...

و طراح شکل و قواره دیگری برای جامعه است، به میدان آمد، و از نخستین گام، ماهیت خود را به عنوان یک 

انستند که این پیام یک نظم دعوت انقالبی برای همه مخاطبانش از پذیرنده و منکر، آشکار ساخت. همه د

گذرد به هیچ رو سر آشتی و چه هم اکنون، بر جهان میاجتماعی و اقتصادی و سیاسی نوین است که با آن

 .سازگاری ندارد نفی وضع موجود است و اثبات وصفی دیگر

دند، ن روی آورچنان مشتاقانه و سر از پا نشناخته بداموافقان و پذیرندگان به دلیل همین صراحت بود که آن 

و سر سپردند، و معارضان و منکران نیز درست، به همین جهت بود که آن گونه سراسیمه و وحشیانه، چنگ و 

 .گیری خود افزودنددندان نشان دادند و هر روز بر سخت

تواند معیاری باشد برای سنجش و ارزیابی درستی یا نادرستی ادعای توحید، در همه این واقعیت تاریخی می 

های تاریخ، هر جا این ادعا از سوی کسانی مطرح گردیده که وضعی مشابه موحدان مکه پیش از ظهور فاصله

توان وجود توحید را در آنان باور کرد. توحید صلح، کل توحیدی که با همه اند، به دشواری میاسالم داشته

ر ذهن باشد، چیزی فراتر از یک نقش ای دو رقیبان خدا بسازد، توحیدی که فقط فرضیه پذیرفته شده« انداد»

بدلی از توحید انبیاء نیست. بسی طبیعی خواهد بود اگر دینامیسم دعوت انبیاء در چنین توحیدی وجود 

 .نداشته باشد

و انحطاط  گردتوان راز نفوذ و گسترش و اعتالی اسالم نخستین، و عقببا چنین نگرشی است که بدرستی می

های بعد را شناخت. اسالم پیامبر، توحید را مانند راهی جلوی پای مردم رهو خصلت انفعالی اسالم دو

جا، ساخت. آنای در محافل بحث و مجادله مطرح میهای بعد، آن را چون نظریهگذاشت، و اسالم دورهمی

 ریزه جا، بحث ازای برای حرکت و تالش زندگی بود، و اینای در باره جهان و تئوری تازهسخن از بینش تازه

بندی نظام موجود و محور همه روابط جا توحید استخوانهای کالمی باب اوقات تفنن و فراغت؛ آنکاری

ی که ارفت، ]ولی[ نظام موجود و محور تابلو نقاشی زیبا و هنرمندانهاجتماعی اقتصادی و سیاسی به شمار می

. از یک زائده تشریفاتی چه نقش فعال و ای در تاالری آویخته باشند تا همه چیز جمع باشدچون پیرایههم

 توان انتظار داشت؟ای میسازنده

*** 

چه گفتیم، این حقیقت را روشن ساخت که توحید از دیدگاه عملی، قواره و قالبی است، برای اجتماع و آن 

ای اسالم برای است برای زندگی، و مجموعاً، باید آن را عنوانی گویا دانست برای نظام و سیستمی که شیوه

که نانچزندگی انسان متناسب دانسته و رشد و بالندگی این موجود را در سایه آن ممکن تلقی کرده است، هم

از دیدگاه نظری، بینشی است که پایه و زیر بنای فلسفی آن نظام محسوب گشته، و آن را توجیه و تعلیل 

 .کندمی
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ای مخصوص که این گفتار به آن بازگشته، مسأله را از زاویهتوانیم به سر آغاز مقال با این زمینه پردازی می 

 .ناظر است بررسی کنیم

ها با شعار توحید از سوی قدرتمندان و سران و سردمداران اجتماع بوده، و این، گریگفتیم که نخستین ستیزه 

یر قرآن، تماع به تعبتر از همه، متوجه طبقه مسلط و مقتدر اجنشانه آن است که ضربه این شعار، بیشتر و پیش

ها، همین که قدم در صحنه اجتماع های توحیدی در همه دورانطبقه مستکبر است؛ و گفتیم که دعوت

اند، حساب خود را با صف مسلط و مستکبر روشن ساخته، و بر اثر آن با دو گونه واکنش متضاد از سوی نهاده

ر و ستیزه از سوی مستکبران، و گرایش و قبول حمایت اند: با تعرض و انکادو جناح اجتماعی متضاد روبرو شده

 .از سوی مستضعفان

و باالخره، گفتیم که این دو گونه واکنش، در واقع، نشانه و خاصیت توحید اصیل و راستین است؛ یعنی، در  

ها و در آینده نیز هر گاه توحید، در مفهوم اصیل و با شکل درستش مطرح گشته و مطرح گردد، همه زمان

اکنون، باید دید در میان  .های متقابل را به همراه داشته و خواهد داشتگیریبندی و موضعاگزیر همان جبههن

ها و ابعاد گوناگون توحید، کدام است که مستقیماً با منافع، بلکه با اصل وجود طبقه مستکبر در اصطکاک بدنه

حیدی به جهان یا از کدام پیشنهاد توحیدی و تضاد است؟ به عبارت دیگر: طبقه مستکبر، از کدام نگرش تو

 ستیزد؟امان با آن میبیند که چنین قاطع و بیبرای جامعه زیان می

تواند کرد: مستکبر را در ترسیمی که شناخت چهره مستکبر در قرآن، کمک فراوانی به فهم این مطلب می 

طلبانه و زراندوزانه او کرده های جاهنگیزههای روانی و موقع اجتماعی و اقرآن در بیش از چهل مورد از ویژگی

 :یابیمدر مجموع، دارای خصوصیاتی از این قبیل می

 {مستکبر توحیدستیز ۶چهره } ▓▒░

خدا را با مفهومی که ال اله اال اهلل گویای آنست )اختیار دارای حاکمیت و مالکیت مطلق و انحصاری( رد  

کند، اگر چه به مفهوم یک حقیقت ذهنی یا تشریفاتی یا دارای قلمروی محدود نه: انهم کانوا اذا قیل لهم می

ورزیدند )و بدان تن شد بزرگی میمی ال اله اال اهلل یستکبرون چنان بودند که چون بر گوش آنان نواخته

 .(۳۱دادند( )الصافات نمی

 {مستکبر توحیدستیز ۸چهره } ▓▒░

شمرد، و در این های فضیلت، خود را برتر و بزرگوارتر از دیگر خلق میبدون برخورداری از معیارها و مالک 

ستکبروا فی االرض به غیر الحق و کند: فاهای جاهالنه مانند قدرتمندی و ثروتمندی تکیه میادعا، به مالک

قالوا من اشد منا قوه در روی زمین بناحق بزرگی ورزیدند و )برای توجیه موضع خود( گفتند: چه کسی از ما 

 .(۶۱نیرومندتر است؟ )فصلت 

 {مستکبر توحیدستیز ۳چهره } ▓▒░
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های راستین است رد مالککننده آور نظمی نو و مشخصهای خدا را که پیامبر اثر همین تصور باطل، آیه 

 أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَش ِرْهُ بِعَذابٍ أَلیمٍ؛ و چون عَلَیْهِ آیاتُنا وَل َى مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها کَأَن َ فی کند: وَ إِذا تُتْلىمی

یده است گویی در که گویی آن را نشنهای خدا بر او فرو خوانده شود متکبرانه از آن روی بر تابد چنانآیه

 .(۶گوش او سنگینی است او را به عذابی دردناک بشارت ده )لقمان 

 {مستکبر توحیدستیز ۹چهره } ▓▒░

اگر »گیرد، و بدین بهانه که بخش نبی، موضع انکار و تکذیب میساز و رهاییدر رویارویی با دعوت دگرگون 

با آن به ستیز برمی « ساختخدا باید خود ما را مستقیم مخاطب می»و « فهمیدیمدرست بود، ما زودتر می

؛ اً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ وَ إِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌّ قَدیمخیزد: وَ قالَ ال َذینَ کَفَرُوا لِل َذینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْر

منکران و پوشندگان حقیقت در باره گرویدگان و پیوستگان به دعوت نبی گویند: اگر راه آنان نیکو )درست( 

مِثْلَ ما  آیَةٌّ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَت َى نُؤْتىوَ إِذا جاءَتْهُمْ (. ۶۶پیوستیم )االحقاف ها بدان میبود ما پیش از آنمی

که پیام خدا بر خود ای برای آنان مطرح شود گویند: ما ایمان نخواهیم آورد تا این؛ و چون آیهأُوتِیَ رُسُلُ الل َه

 .(۶۸۹ما نازل گردد )االنعام 

 {مستکبر توحیدستیز ۱چهره }▓▒░

کند، و بدین وسیله و نیز با طلبانه و سودجویانه معرفی میهای جاهیزهبانی و رهبر دعوت توحید را دارای انگ 

های نظم مسلط است از کار برد و نفوذ دعوت توحید در های کهنه و پوسیده که یکسره پیرایهتکیه بر سنت

ما لَکُمَا الْکِبْرِیاءُ فِی الْأَرْضِ وَ ما نَحْنُ لَکُ کاهد: قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَم َا وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا وَ تَکُونَمیان مردم می

های نیاکانمان برگردانی و بزرگی و سروری ای که ما را از سنتبِمُؤْمِنینَ؛ گفتند )در خطاب به موسی(: آیا آمده

 .(۶۸پذیریم )یونس اختصاص دهی؟ اما، هرگز دعوت شما را نمی را به خودت و برادرت )هارون(

 {مستکبر توحیدستیز ۱ چهره} ▓▒░

 پسندد، راههای تحمیل و تحمیق، مردم را به راهی که خود میگون شیوهبا استفاده از زور و تزویر و با گونه 

کشاند، و به مقاومت و مقابله با هر دعوت رهایی بخش وامی قید و شرط میبری بیدهی و فرمانبردگی و بهره

 :دارد

روان در قیامت گویند: پروردگارا ما از آقایان و طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَل ُونَا الس َبیالَ؛ دنبالهوَ قالُوا رَب َنا إِن َا أَ 

 .(۱۶بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را به انحراف و گمراهی کشانیدند )االحزاب 

 بَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَن َا نَصیباً مِنَ الن َار؛ ضعیفان )در قیامت( بهفَیَقُولُ الض ُعَفاءُ لِل َذینَ اسْتَکْبَرُوا إِن َا کُن َا لَکُمْ تَ 

توانید بخشی از عذاب را از دوش ما برگیرید؟ مستکبران گویند: ما در دنیا دنباله رو شما بودیم آیا امروز شما می

 .(۹۶)المؤمن 
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؛ سردمداران رژیم  رٌّ عَلیمٌّ * یُریدُ أَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ فَما ذا تَأْمُرُونقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِن َ هذا لَساحِ 

خواهد با جادوی خود شما گفتند: این )موسی( جادوگری چیره دست است که می فرعونی )خطاب به مردم یا(

 .(۶۴۳-۶۴را از موطنتان بیرون کند )االعراف 

 {مستکبر توحیدستیز ۱چهره }▓▒░

سازی و باالخره، نبی، و هم جبگان او را که بر نظم مسلط و طرز فکر حاکم بر آن بر شوریده و همت بر دگرگون 

ها و دهند، و از نشان دادن نفرت انگیزترین قساوتترین حمالت خود قرار میاند، مورد سختآن بسته

 .ورزدها نیز کوتاهی نمیددمنشی

الن َارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَیهَا قُعُودٌّ * وَهُمْ عَلَى مَا یفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌّ؛ نابودی  * قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ  

آتش( بر صاحبان آن آتش فروزان که بر فراز جایگاهشان نشسته بودند و شکنجة )و مرگ بر صاحبان آن خندق 

 .(۹-۶کردند )البروج مؤمنان را تماشا می

 الْفَسَادَ؛ فرعون الَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِی أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیدْعُ رَب َهُ إِن ِی أَخَافُ أَن یبَد ِلَ دِینَکُمْ أَوْ أَن یظْهِرَ فِی الْأَرْضِوَقَ 

ترسم تواند( خدای خود را بخواند میبگذارید موسی را به قتل رسانم و او )هر چه می :)به مشاورانش( گفت

که بر مغزهای مردم مسلط است( دگرگونه سازد یا فسادی در زمین پدید آورد )و مردم را بر ما آیین شما را )

 .(۸۱بشوراند( )المؤمن 

در آیاتی چند از قرآن. قرآن در مواردی از « مستکبر»های ها و خصلتاین، بخش کوتاهی بود از ویژگی 

که  ایای مشخص یا در قالب افراد شناخته شدهه، فراتر رفته، و طبقه مستکبر را در قالب تیپ«نگاریچهره»

 :اند معرفی کرده استهر کدام سمبل و نشان یک تیپ مشخص

 گاه، از پی آن پیامبران موسی وفِرْعَوْنَ وَ ماَلَئِهِ بِآیاتِنا فَاسْتَکْبَرُوا؛ آن وَ هارُونَ إِلى ثُم َ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى 

برانگیختیم و بسوی فرعون و سران رژیمش گسیل داشتیم پس، آنان )فرعون و فرعونیان(  هایمانهارون را با آیه

 .(۶۱بزرگی ورزیدند )یونس 

بِالْبَی ِناتِ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الْأَرْضِ؛ به یاد آور قارون و فرعون و  وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى 

های روشن و تردیدناپذیر در برابر آنان ظاهر گشت پس، آنان در زمین )خدا و در برابر یامهامان را موسی با پ

 .(۳۳خلق خدا و پیام خدا( بزرگی ورزیدند )عنکبوت 

شناسیم. هامان مشاور مخصوص و شخص اول تشکیالت سیاسی مصر پس از خود فرعون است. فرعون را می 

های نظام فرعونی، صاحب رأی و راهنما گیریاند، که در جهتت، سران و بزرگان همین تشکیال«مأل فرعون»

دوست االعراف و بسی آیات دیگر(. و باالخره، قارون همان زراندوز مال ۶۸۱و کمک کار اویند )رجوع شود به آیه 

 «آوردکلیدهای خزائن زر و سیمش مردان نیرومند را به زانو در می»و گنجینه داری است که 
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ای توانیم شناخت: جناح مسلط در جامعهها آیه قرآن، مستکبر را تقریباً، بدین صورت مینگاری دهدر پرتو چهره 

گیرد، و برای تداوم به این جاهلی که بدون هیچ استحقاق، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی را در دست می

ون، در های گوناگو با شیوهکند، ها را نیز قبضه میکشی و سلطة ستمگرانه فرهنگ و عقیدة حاکم بر ذهنبهره

آورد، و به خاطر حفظ مردم، تفکری را که موجب تسلیم در برابر او و سازگاری با وضع موجود است، پدید می

ای ساز به مبارزهاین امتیازات، با هر دعوت آگاهی بخش و روشنگر چه رسد به دعوتی انقالبی و دگرگون

 ...بندددگی است کمر همت میناپذیر که برای او مبارزة مرگ و زنخستگی

*** 

 :گردیماکنون، دوباره به مطلب اصلی باز می 

کردند؟ نحوه طرح این شعار، به وسیلة پیامبران که در عین حال، نمایانگر انبیاء، توحید را چگونه مطرح می 

ر غیر نظر مستکبدهد که: کدام بدنة توحید از های مکتب آنان نیز هست، به آسانی نشان میترین پایهاصولی

تواند توحید را هنگامی که با قابل تحمل است؟ و ثانیاً، این تحمل ناپذیری از چه روست؟ و چرا این جناح نمی

 گردد تحمل کند؟این مفهوم مطرح می

 :دانیم که شعار توحید، نخستین طلیعة دعوت همة پیامبران بوده است جملةمی 

بگویید معبودی بجز اهلل نیست تا کامیاب شوید از زبان پیامبر اسالم معروف و مسلم قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا؛  

 .است

 :و نقل جملة 

 .؛ ای مردم، اهلل را عبودیت کنید که شما را بجز او معبودی نیستیا قَوْمِ اعْبُدُوا الل َهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُه 

صالح، شعیب، و به عنوان سرفصل دعوت این رسوالن در چند چون: نوح، هود، از زبان پیامبران بزرگی هم 

 .جای قرآن تکرار شده است

تکیه شده، و توحید، از « نفی عبودیت غیر خدا»بینیم، در این شعارها، بیش از هر چیز بر همان طور که می 

که در مرداب نظام  این دیدگاه، مورد مالحظه قرار گرفته است. پیامبر، در این شعارها، بر مردم جاهل و غافل

زند، و آنان را از عبودیت هر قطب و قدرت دیگری به جز خدا بر خورند، نهیب میجاهلی و طاغوتی غوطه می

 .کنددارد، و در واقع، دعوت خود را با اعالن مبارزه و ستیزه با مدعیان الوهیت و خداوندگاری آغاز میحذر می

ها یعنی، چه؟ و این بسیج، به معنای پیشنهاد گونهزه با خدایدر یک جامعه، مدعیان الوهیت کیانند؟ ستی 

 باشد؟می« دهندای که انبیاء وعده آن را میجامعه»چگونه وضعیتی در جامعة موعود، 
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یعنی، مصداق آن قدرت « خدا»شود که کسی خود را چنین تداعی می« مدعی الوهیت» :معموالً، از جملة 

 ...یخ بدان نوعی اعتقاد و از آن نوعی تصور داشته بداندای که بشر همواره در تارفائقه

 .و این یک دریافت سطحی و عامیانه است ... 

البته، وجود تبهکاران نابخردی که با برخورداری از قدرت سیاسی و اجتماعی به مردم نابخردتر از خود چنین  

پذیر است؛ ولی، با توجه به معنای تفهیم نموده بودند که خدایان حامل بخشی از روح خدا هستند، انکارنا

توان رسید که دائره مفهوم در قرآن، بدین نتیجه می« الوهیت»و « ربوبیت»و « عبادت»های گسترده واژه

 .تر استاز این بسی گسترده« مدعیان الوهیت»

قید اطاعت بی آید، عبادت به معنای تسلیم ودر قرآن بر می« عبادت»به طوری که از موارد به کار گرفتن مادة  

 هیچ قید و شرطی سرسپاریم، و بیو شرط در برابر انسان یا هر موجود دیگر است. وقتی خود را به کسی می

شویم، او را عبودیت و کنیم، و تسلیم او مینهیم، و به میل و فرمان و اراده او حرکت میدر کمند او می

ه از درون وجود و شخصیت خود ما، و چه عوامل گوناگون ایم. و متقابالً، هر عامل و نیرویی، چکرده «عبادت»

ای رام و مطیع ساخته و تن و جان ما را در قبضة قدرت خود گرفته و انرژی ما را بیرون از ما، که ما را به گونه

 :ای از آن موارد استخود ساخته است آیات زیر نمونه« عبد»در جهتی که خواسته به کار افکنده ما را 

که عتاب آمیز موسی به فرعون در آغاز دعوت: و تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسراییل آیا ایندر خطاب  

 .(۸۸الشعراء )نهی؟ ای لطفی است که منت آنرا بر من میبنی اسراییل را به عبودیت خود در آورده

قومهما لنا عابدون آیا  از زبان فرعون و سران و سردمداران رژیمش خطاب به یکدیگر: انؤمن لبشرین مثلنا و 

 .(۹۱المومنون )شان هم یکسره عبادتگر مایند ایمان بیاوریم؟ به دو بشر همانند خود ما که ایل و قبیله

از زبان ابراهیم خطاب به پدرش: یا ابت التعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا پدرم شیطان را عبادت  

 .(۹۹)مریم  مکن که شیطان در برابر خدا نافرمان است

ی االم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین :هادر خطاب عام خداوند به همه انسان 

 .(۱۴آدمیان آیا شما را نسپردم که عبادت شیطان را مکنید؟ که او دشمن نمایان شماست؟ )یس 

های اندیشمند: و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی اهلل لهم البشری از وعدة نوازشگر خدا به انسان 

های طغیانگر و متجاوز( اجتناب ورزیده با همة وجود به خدا بازگردند بشارت کسانیکه از عبادت طاغوت )سلطه

 .(۶۶بادشان )الزمر 

گیرند: من لعنه اهلل و غضب ن به خدا و وحی خدایی[( را بر مؤمنان خرده میدر رویارویی با کسانی که )]ایما 

علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل آنکس که خدایش 
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ادت طاغوت از خود رانده و بر او خشم گرفته و از جملة مسخ شدگانش به بوزینه و خوک قرار داده و او به عب

 .(۱۱تر هستند )المائده پرداخته )چنین کسانی( در جایگاهی شرارت آمیزتر و در راهی گمراهانه

تعبیر شده، و در « عبادت»بری از فرعون، از سران رژیمش، از طاغوت، و از شیطان، به در این آیات، فرمان 

اش پیروی و در مفهوم قرآنی« بادتع»گر آنست که مجموع، به اضافة آیات متعدد دیگری از قرآن، نمایش

تسلیم و اطاعت مطلق است، در برابر یک قدرت واقعی یا پنداری از روی طوع و رغبت یا از سر کُره و اجبار، 

 ...همراه با حس تقدیس و ستایش معنوی یا بدون آن

 ...گر، عبد و عابددر هر صورت، آن قدرت معبود است، و آن اطاعت 

تی ، بدرس«معبود»و « معبود قرار گرفتن»که تعبیر دیگری است از « اهلل»و « الوهیت»با این توضیح واژة  

 :شودتفسیر می

؛ ای همه کاره و مسلط، یعنی، طبقه«مستضعف»و « مستکبر»در یک نظام غلط جاهلی، که مردم به دو طبقة  

اند. نمودارترین مظهر الوهیت کاره و فرودست و قهراً محروم تقسیم شدهمند و طبقة دیگری هیچو طبعاً بهره

و عبودیت، همین رابطة نامتعادل میان دو طبقه است. برای شناختن و یافتن معبودان و آلهة جوامع تاریخی، 

بیهوده نباید موجود مقدسی از جنس بشر یا حیوان یا جماد در آن جست و جو کرد. بارزترین نمونة معبود و 

که به اتکاء وابستگی به طبقة مستکبر، تودة مستضعف را تسلیم و  اله در این جوامع، همان کسانی هستند

شود به خوارگی آنان منتهی میمقهور سرپنجة اسارت خود کرده و در راهی که به اشباع آزمندی و جهان

 .اندراهشان افکنده

ی که بر مردم هایها و قدرتاست، زیرا، به تعداد همة قطب« شرک»گونه جوامع، مذهب واقعی جامعه، در این 

 رانند، بت و معبوداند میرانند، و آنان را دست بسته و چشم و گوش بسته به راهی که خود خواستهفرمان می

وجود دارد. شرک یعنی، در کنار خدا یا به جای خدا کسانی را به الوهیت گرفتن و آنان را اطاعت و « اله»و 

ه غیر خدا سپردن؛ یعنی تسلیم هر قطب و قدرت غیر عبودیت کردن؛ یعنی سر رشته کار و بار زندگی را ب

 .خدایی شدن؛ روی نیاز به سوی آنان داشتن، و در جهت تعیین شده آنان به راه افتادن

و توحید درست در نقطة مقابل شرک است: همة این آلهه و معبودان را نفی کردن؛ تسلیم آنان نشدن؛ در  

ز کمک و رعایت آنان بریدن؛ و سرانجام، بر نفی و طرد آنان کمر برابر سیطرة قدرت آنان مقاومت کردن؛ دل ا

 ...بستن؛ و با همة وجود، تسلیم خدا شدن و

 :و نخستین شعار همة رسوالن خدا آن نفی و این اثبات است 

امتی پیام آوری برانگیختیم که: اهلل را  ؛ در هرکُل ِ أُم َةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا الل َهَ وَ اجْتَنِبُوا الط َاغُوت وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی 

 (۳۱های ضد خدایی( کناره گیرید )النحل عبودیت کنید و از طاغوت )قدرت
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إِلَیْهِ أَن َهُ ال إِلهَ إاِل َ أَنَا فَاعْبُدُونِ؛ پیش از تو هیچ پیام آوری گسیل  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إاِل َ نُوحی 

 .(۸۱ر با این پیام و الهام که: معبودی بجز من نیست مرا عبودیت کنید )االنبیاء نداشتیم مگ

کردند، و مردم را به ستیزه و پیکاری عظیم پس، پیامبران با این شعار، نظام منحط و فاسد جاهلی را نفی می 

غیان ورزیده و برای های اصیل انسانی طها )یعنی، پاسداران این نظام و کسانی که بر ارزش«طاغوت»در برابر 

خواندند. نفی شرک، های پوچ و قالبی را بر مردم تحمیل کرده بودند( فرا میحفظ موقعیت ظالمانة خود ارزش

ای است که زیر بنای اصلی جامعه جاهلی را تشکیل های اجتماعی و اقتصادی و سیاسیدر واقع، نفی همة بنیان

 .ی وضع نامتعادل جامعه تدارک دیده استداده و از مذهب شرک پوششی و نیز توجیهی برا

و نفی آلهه و معبودان، در معنا، طرد همة کسانی است که همت بر استضعاف خلق گماشته، و از راه تحمیل  

 اند. موسی باها سوار شده و غرایز سرکش و تمایالت حدناشناس خود را اشباع کردهیا تحمیق بر دوش انسان

 کرد.، آشکارا به جنگ فرعون رفته و او را نفی می«العالمینرب»فتن از مطرح ساختن این شعار و سخن گ

کردند نشینان بساط فرعونی در فهرست جرائم موسی نفی خدایان سنتی را نیز ذکر میدرست است که حاشیه

 :نامیدندها میو او را مخالف بت

؛ سران رژیم فرعونی )به وْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ یَذَرَکَ وَ آلِهَتَکوَ قَ وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى 

گری و فساد انگیزی کنند و تو را و خدایانت را کنار گذاری تا اخاللاو( گفتند: آیا موسی و پیروانش را آزاد می

 (۶۸۶بگذارند؟ )االعراف 

جان(، های بی)یعنی، همان بت« خدایان»بودند که آن ولی هم فرعون، و هم باند تبهکار او، بخوبی آگاه  

یی جان، در حقیقت، بهانه خداپوششی و توجیهی برای خداوندگاری فرعون و اطرافیانش بیش نیستند. بت بی

ای که های جاندار است. لذا، کامالً منطقی بود که وی در پاسخ این دعوت )دعوت به خدای یگانهکردن بت

از آسمان و زمین و پروردگار همگان و اختیاردار مشرق و مغرب است(. موسی را به زندان گرداننده و شکل پرد

 :ها تهدید کندترین شکنجهو قتل، و یاران او را به سخت

؛ فرعون گفت: اگر معبودی بجز من اختیار کنی به طور قالَ لَئِنِ ات َخَذْتَ إِلهَاً غَیْری لَأَجْعَلَن َکَ مِنَ الْمَسْجُونین 

 .(۸۳های من با خبری( قرار خواهم داد )الشعراء حتم ترا در زمرة آن زندانیان )که از وضع آنان در زندان

؛ فرعون )در پاسخ مشاورانش که او را به شدت  نِساءَهُمْ وَ إِن َا فَوْقَهُمْ قاهِرُون تَحْییقالَ سَنُقَت ِلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْ

کردند( گفت: پسرانشان را قتل عام خواهیم کرد و عمل و خشونت در برابر موسی و بنی اسراییل تشویق می

 .(۶۸۱زنانشان را زنده خواهیم داشت و ما بر آنان مسلطیم )االعراف 

؛ فرعون به جادوگرانی که بر خالف انتظار او به ط ِعَن َ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ مِنْ خِالفٍ ثُم َ لَأُصَل ِبَن َکُمْ أَجْمَعینلَأُقَ 

ویزم آتان را بر دار میکنم و همگیموسی پیوسته بودند گفت هم اکنون، دست و پایتان را از دو سو قطع می

 .(۶۸۳)االعراف 
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و پیام توحید، تنها بدین علت است که این پیام « خدا»هایی در برابر نام ها و سختگیریچنین خشونت 

بندگسل، به معنای پذیرش خدا برای حاکمیت بر زندگی است... یعنی، نفی هر مدعی دیگر... و صالی بندگی 

 .ترین ابعاد آناوست... یعنی، گسستن هر بند دیگر... و این است روح توحید و پرطپش
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