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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مـه دهـجلس

 اطاعت انحصاری خدا عبادت و

 توان گفتمی .مفصلی است طوالنی و یارـقرآن یک بحث بس طوری که عرض کردیم بحث توحید در همان

ی بحث یعنی حت .است بحث توحید قرآن انجام گرفته، سراسر ترین بحثی که درمفصل ترین وکه طوالنی

ه نقل شد آموزیقضایای پیامبران به عنوان عبرت ها وداستانکه همه آن با ش،ادرازی و همه دور نبوت با

 هایمسئله نفی شرک به صورت مخصوصا   خدا و مسئله وجود ای که روی توحید وتکیه باز، مواردی در

لحاظ  م ازه ،است مانندبی مثل وبه کلی بی ،ام گرفته درقرآناین مسئله انجای که روی تکیه گوناگونش،

 لحاظ تعدادآیات.  هم از لحن سخن،

 یتی رامسئول و ای باشد که به دنبال خود تعهدی راشد که یک عقیده قرار که توحید اگر است این سخن در

این  دانست که این مسئولیت و پس باید فهمید، ؛آوردبرای معتقد به این عقیده به ارمغان می تکلیفی را و

 به فکر به دل و به زبان یا شود که ماهمین خالصه می درآیا این تعهد  باالخره؟ ستها چیاین تکلیف تعهد و

 و حد آیدیتر مدل بیرونو  منطقه فکر از یا اعتقاد یک مسئولیتی است؟ یعنی خود بپذیریم؟ا این عقیده ر

 وش خودد به مقتضای توحید برا سلسله تکالیفی ر کموحد ی مثال   اعمال شخصی. اما در ،قلمرو این مسئولیت

جمله  ازد. روکاری بیا انجام هر درآغاز و که نام خدا راجمله این از بخواند، جمله این که نماز از .دارد

الصه خ همین حد دراین قبیل.  از و دبه نام خدا نکش جزا، ذبیحه را، که گوسفند ر کنید فرض که مثال این

یف تکال های شخصی وفرمان دهد از حدبه جامعه موحد می تعهدی که توحید به فرد موحد یا ،یا نه ؟شودمی

  ؟فردی باالتراست
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 ،تریناولی ترین،بزرگ ترین،کلی ترین،دهد شامل مهمه موحد میـد به یک جامعـدی که توحیـتعه

ثل روابط م الملل،مثل روابط بین مثل اقتصاد، مثل حکومت، مثل چی؟ مسائل یک جامعه است، ترین،اساسی

  .زندگی یک جامعه برای اداره و از حقوق اساسی استترین ها مهمکه این یکدیگر افراد با

ف ـحد تکالی ئولیتی است درـمس شود،دوش موحد می مسئولیتی که بار که تعهد توحید و ما معتقدیم

 اندام جامعه قیافه و اندام جامعه توحیدی با یک کلمه قیافه و در .وق اساسی یک جامعهـحق ی وـاساس

قانون  نآ شودمی یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا در نیست که اگر جوراین است.  غیرتوحیدی متفاوت

 قواره جامعه توحیدی، .نه آن هم توحیدی است؛ ،یک جامعه غیرتوحیدی اجرا شد ن قانون درآده تا مثل  یا

 تاگرایییک یکتاپرستی و اساس توحید و که بر اندام عمومی اجتماعی شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه،

  .است ای به کلی متفاوتغیر این چنین جامعه با ،تاس

 یکی مواد این قطعنامه را کنیم وای که دارای  موادی هست عرض میبه صورت یک قطعنامها ما توحید ر

ن دو بی یاز مذاکرات گوناگون طوری که بعد همان قطعنامه توحیدی چه موادی دارد؟ کنیم.یکی بیان می

موحدین عالم هم  ؛شودمی ای صادراالجرا به صورت قطعنامهقراردادهایی الزم ،آدم دو جبهه، دو گروه،

 . بدهند اجرا قرار طرف خدای توحید ملزمند که این قطعنامه را مورد عمل و از طرف پروردگارشان، از

رند ندا حق هااصل توحید انسان بنا بر ،ودوت امروز بایستی روشن بشتالاین  نامه درـاولین ماده این قطع

 البته هیچ کس قطعنامه توحیدی، این اصل اول ازاطاعت کنند.  عبودیت و را خدا جز هیچ چیز هیچ کس و

اید یک ش .کنداطاعت کجاها صدق می ببینید عبودیت و .است ش خیلی وسیعاهدایر هیچ چیز که گفتیم و

قول امام  که از است ندن همین حدیثااالن هم جای خوود؛ نده بشادر مواردی خو حدیثی است مکرر

 السالمکه امام علیه "ول کافیـاص " ،کافی شریف جمله در از، کتب معتبره ما دراست السالم نقل شده علیه

 مضمون نده،امن م عبارت به آنچه که به نظر چند در چند جمله، در به عنوان حدیث قدسی، کندنقل می

 اطاعت از نباشد، خدا نماینده سوی خدا و که ازن قدرتی آکه اطاعت است  م اینویبگاجمالی حدیث را 

 شرک خود یا است این درحد شرک؛ الهام نگرفته باشد قدرت پروردگار مرکز ن مرکز ازآن مرکزی که آ

این  به به این بال، مبتالی به این درد، دهند ورا انجام می مردمی که این کار که ولوبرای خاطر این ،است

 ا،پرو با ؛منظمی باشند های مرتب ون آدمادرکارهای شخصی خودش ؛ستندنابسامانی بزرگ اجتماعی ه
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این امت  ازا رحمت ر که خدای متعال نظر لطف و ودشاما این بالی بزرگ موجب می مراقب، پرهیزکار،

 است. حدیث این دهد.می رارق مت خودمبتالی به نق ومعقّب  ،معذب آنان را ،برگیرد

ن هدفی که خدا انسان را برای آ با منافی است ،عبودیت غیر خدا که اطاعت غیر خدا، است برای خاطر این

ادگی ن آزآ وارستگی انسان، آزادی و با ستامنافی  .تعالی انسان تکامل و بامنافی است  .ن هدف آفریدآ

و  پاگیر ،آزادیها به جای اسارت ؛ها نباشدن آزادیآ، که اگر است گیری انسانوارستگی که مقدمه اوج و

برای  خدا کها ن اوجی رد آناتونمی .دیموردنظر نائل بیا ن پروازآ به دناتوانسان نمی د؛دامنگیر انسان باش

 یسرپوش شیمثل گیاهی که رود. به تکامل برس دناتونمید. رشد کن دناتونمید. بگیراست کرده  معین او

ها وسایل همثل گیاهی که د سیم محکمی بسته باشند،اش یک مثل گیاهی که به پایین ساقه گذاشته باشند،

رد د نکـوقتی رش د.د کنـرشتواند نمیاین گیاه  وجود آورده باشند،ه ش بـاطراف درش را ـمنع از روی

س چرا ـپ !؟دری دارـآمدنش چه اث! ؟دده دارـوه نداد بودنش چه فایـوقتی که مید. دهوه نمیـمی

ی ـن آفتـیک چنی داـرخـاطاعت غی؟! وه بدهدـبود می ین بود که بناجز برای ا! شد؟ رـچرا ظاه! آمد؟

 دا.ـرخـت غیـعبودی ان وـانس است بر

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


