مرحلۀ اوّل

اندیشه
و قلب

ىادآوری

در پایه های اوّل تا سوم ،موضوعات زىر دربارۀ خداوند و رابطۀ انسان و جهان با او

مطرح گردىد:

در کتاب دىن و زندگى ( )1دانستىم که خداوند تبارک و تعالى محبوب و مقصود
آدمىان است و انسان در درون خوىش او را که سرچشمۀ متام زىباىى هاست ،طلب مىکند و
مبراست.
مى جوىد .همۀ صفات ثبوتى و کمالى از آ ِ
ن خداوند است و او از هر عىب و نقصى ّ
باىد بکوشىم امىان خود را به چننى محبوب زىباىى عمىق تر کنىم تا با حرکتى هرچه پوىاتر،

به سوىش عزمىت مناىىم و متام خوبىهاى هستى و زىباىى ها را در وجود خود جمع کنىم.
در کتاب دىن و زندگى ( ،)2برهان حکمت (ىا برهان نظم) را فرا گرفتىم و دانستىم
که اىن جهان سراسر منظم و هدفمند ،آفرىدۀ خداوندى حکىم است و در سىر دائمىِ به
سوى اوست .انسان نىز درحال بازگشت به سوى خداوند متعال و حضور ىافنت در برابر
اوست ،و باىد خود را براى اىن حضور ،از قبل مهىا سازد.
در کتاب دىن و زندگى ( ،)3با هداىت گرى خداوند آشناىى پىدا کردمى و دىدمى
که او همۀ موجودات ــ از جمله انسان ــ را به سوى مقصدشان هداىت مى کند .هداىت هر
موجود ،متناسب با ساختار وجودى اوست .از اىن رو ،هداىت انسان ،اختىارى است و با
ارسال پىامبران صورت مىگىرد.
اکنون به برهان دىگرى دربارۀ وجود خداوند مى پردازمى؛ اىن برهان ،سطحى باالتر از
برهان حکمت دارد و به همنى جهت در این سال طرح شده است.

درس اوّل
آیا تاکنون با خیالی آسوده ،در فضایی آرام نشسته اید
و این جهان پرجنب و جوش را در برابر خود گذاشته ،دور و
هستی بخش
نزدیک و ریز و درشت آن را متاشا کرده اید؟ در دوردست فضایی
بیکران با کهکشان ها ،منظومه ها ،خورشیدها و سیارگان.
در این نزدیکی ،زمنی با جنگل ها ،دریاها ،بیابان ها ،جانوران ،گیاهان و گل های زیبا.
آیا برایتان اتفاق افتاده است که در این فضای تأمل برانگیز ،نگاهتان از سطح ظاهری پدیده ها
عبور کند و از خود بپرسید:
این موجودات ،هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟
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ۡـحـمىـد  :ستوده
ال َ
ِ
ُـم  :شما را می برد
ُی ۡذه ۡـبـک ۡ

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
َى ۡـأ ِت بِـ  :مى آورد …

َعـزیز  :در اینجا به معنی سخت و دشوار

در آیات درس بیندیشید و مشخص کنید که هر پیام مربوط به کدام آیه است.

1ـ همة مخلوقات ،از جمله انسان ،در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند.
سوره…… /آیه……

2ـ تنها وجود بی نیاز خداست .او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.
سوره…… /آیه……

3ـ چون وجود مخلوقات وابسته به خداست ،اوست که می تواند آنها را ببرد یا نگه
                  سوره…… /آیه……
دارد                  .
4ـ چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست ،کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و
نابودش کند .او در ذات خود غنی و بی نیاز است                                     .سوره…… /آیه……
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نىازمندی جهان به خدا در پیدایش
هر ىک از ما با تمام وجود خدا را مى ىابىم و حضورش را درک مى کنىم به همین جهت در
سختی ها و مشکالت به او پناه می بریم و از او کمک می طلبیم .1با وجود اىن ،قرآن کرىم ما را به معرفت
عمىق تر در اىن باره دعوت مى کند و راه هاى متفاوتى را به ما نشان مى دهد .ىکى از اىن راه ها نىازمندى
جهان ،در پیدایش خود ،به خداست .2استدالل آن به شرح زىر است:
مقدمۀ ّاول  :هرگاه به خود نظر کنىم ،درمی یابیم که پدیده ای هستیم که وجود
و هستى ما از خود ما نیست .اشىاى پىرامون ما نىز همىن گونه اند؛ حىوانات،
گىاهان ،جمادات ،زمىن ،ستاره ها و کهکشان ها پدىده هاىى هستند که
وجودشان از خودشان نیست ،یعنی ىک زمانى نبوده اند و سپس پدىد
آمده اند .به عبارت دیگر :انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند
که در وجود به خودشان متکی نیستند.
مقدمۀ دوم  :هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد ،براى موجود شدن نىازمند به دىگرى
است؛ همان طور که هر چىزى که خودش شىرىن نباشد ،براى شىرىن شدن ،نىازمند به چىز دىگری است
که خودش شیرین باشد.
		
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
ىک موجود ،فقط درصورتى براى موجود بودن به دىگرى نىازمند نىست که ذات و حقىقتش
مساوى با موجود بودن باشد و نىستى در او راه نداشته باشد .در اىن صورت ،چنىن چىزى دىگر
پدىده نىست و نىاز به پدىدآورنده ندارد و خودش همواره هست.
مجموعه پدىده هاى جهان ،در پدىد آمدن و
نتىجه  :با توجه به اىن دو مقدمه ،درمى ىابىم که ما و
ٔ
هستى ىافتن به آفریننده ای نىازمندىم که سرچشمه هستی است و هستى از او جدا نمى شود .اىن وجودِ
ٔ
برتر و متعالى «خدا»  ست.
سوره یونس22 ،
1ــ
ٔ

2ــ یکی دیگر از این راه ها ،برهان حکمت است که در سال دوم با آن آشنا شدید.
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این دو مقدمه و نتیجه را به گونه ای خالصه کنید که هرکدام بیشتر از یک سطر
نباشد:
مقدمه اوّل  :ما و این جهان ...................................................
مقدمه دوم  :موجوداتی که ...................................................
نتیجه  :پس .................................................................

نىازمندی جهان به خدا در بقا
مرحله پیدایش نمى شود؛ بلکه برای بقا و ادامه نیز
نىازمندى موجودات به خداوند ،منحصر به
ٔ
رابطه چندانی میان بقای یک مصنوع با
به او نىازمندند .ما همواره دیده ایم که در مصنوعات انسانی،
ٔ
سازنده آن وجود ندارد؛ مثالً یک معمار خانه ای را می سازدّ ،اما آن خانه بدون هیچ ارتباطی با معمار
ٔ
و حتی پس از مرگ او تا سالیان طوالنی باقی می ماند .به همین جهت ممکن است برخی گمان کنند که
توجه کنیم درمی یابیم که معمار علت اصلی
یک معلول در بقای خود نیازی به علت نداردّ .اما اگر خوب ّ
وظیفه او فقط جابه جایی اجزاء و
ساختمان نیست و به ساختمان و اجزای آن وجود نبخشیده است.
ٔ
رابطه خدا با مخلوقات این گونه نیست.
قراردادن آنها در جای خود بوده استّ .اما ٔ
رابطه وجود ما با وجود
هستى موجودات به خداوند وابسته است.
ٔ
رابطه پرتوهاى نور با منبع آن است .همان طور که اگر خورشید
خداوند مانند
ٔ
نورافشانی نکند دیگر پرتو نوری نیست ،اگر خداوند نیز هستی بخشی نکند،
دیگر موجودی در جهان باقى نخواهد ماند.1
از اىن رو در قرآن کرىم ،خداوند «غنى» خوانده شده است و انسان ها و
ساىر مخلوقات «فقىر» و نیازمند به او؛ و اىن نسبت هىچ گاه تغىىر نمى کند .هرچه انسان
همه آنچه به دست
کماالتی نظیر علم و قدرت کسب کند ،باز هم نسبت به خداوند فقىر است .زىرا خود و ٔ
آورده ،از خدا سرچشمه مى گىرد .همچنىن ،انسان ها هرقدر که به معناى حقىقى کامل تر شوند ،فقر
و نىازمندى خود به خداوند را بهتر درک مى کنند و بندگى و عبودىتشان در پىشگاه خداوند قوى تر و
بىشتر مى شود .به همین جهت پیامبران ،امامان و اولیای الهی بیش از دیگران با پروردگار جهان راز و
نیاز می کنند و از او کمک می خواهند و در مشکالت به او پناه می برند.
همه
1ــ توجه داشته باشىم که اىن گونه مثال ها براى نزدىک کردن حقىقت به ذهن هستند وگرنه
رابطه جهان با خداوند را نمى توان از ٔ
ٔ
جهات مانند شعاع هاى نور با منبع آن دانست.
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رابطة جهان با خدا را با رابطة ساعت و سازندة آن مقایسه کنید و
شباهت ها و تفاوت های آن ها را بنویسید.
1ـ ساعت ساز ،هستی بخش اجزاء ساعت نیست و فقط نظم دهندة
اما خداوند هم هستی بخش است و هم نظم دهنده.
اجزاء استّ .
2ـ  ..........................................................................
3ـ ..........................................................................

خداوند ،نور هستى
خداوند ،در قرآن کریم ،خودش را نور آسمان ها و زمین معرفی می کند .نور بودن خدا به چه
معناست؟
نور ،آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکارشدن چیزهای دیگر
می شود .همین نور معمولی را درنظر بگیریم .نور یک چراغ در اتاق ،هم خودش روشن است و هم
سبب روشن و آشکار شدن اشیای داخل اتاق می شود.
نور بودن خداوند بسیار برتر و باالتر است .او نور هستی است .یعنی تمام موجودات ،وجود
خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است .به
همین جهت هر چیزی در این جهان ،بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
امیر مؤمنان علی می فرماید:

ـجـلّی ِلـ َخـ ۡل ِـقـه ِبـ َخـ ۡل ِـقـه
ـم َـت
ـح ۡـم ُـد ِلـل ِّٰـه الۡ
الۡ َ
َ
ُ
ٰ
ٰ
سپاس خدای را که با آفرینش موجودات برای آفریدگان تجلی کرد.
1

و نیز می فرماید:

ِ
ـت الـل َّٰـه َق ۡـبـلَـه و َو ب َ ۡـع َـده و َو َم َـعـه
ـت َش ۡـیـئًـا ا ّل َو َر َای ۡ ُ
ما َر َای ۡ ُ

٢

و

هیچ چیزی را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن ،بعد از آن و با آن مشاهده کردم.
دلی کز معرفت نور و صفا دید
به هر چیزی که دید اوّل خدا دید
خطبه 108
1ــ نهج البالغه،
ٔ
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٢ــ علم الیقین ،مولی محسن فیض کاشانی ،ج  ،1ص 49

بابا طاهر نیز از مشهود بودن خداوند این گونه سخن می گوید:
به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
به دریا بنگرم دریا تو بینم
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت
١
نشان از قامت رعنا تو بینم

پرده ظاهر و در وراء هر چیزی ،خدا را ببیند ،معرفتی برتر و عمیق است
این که انسان در پشت ٔ
که در قدم نخست مشکل به نظر می آیدّ ،اما هدفی امکان پذیر و قابل دسترسی است ،به خصوص برای
جوانان؛ زیرا بستر اصلی حرکت به سوی این هدف ،پاکی و صفای قلب است که در اغلب جوانان و
نوجوانان وجود دارد .کافی است قدم به پیش گذاریم و با عزم و تصمیم راه افتیم .به یقین خداوند نیز
کمک خواهد کرد و لذت این معرفت را به ما خواهد چشانید.
چرا نمی توانیم به ذات خدا پی ببریم و بدانیم که او چیست و چگونه است؟
درباره آنها تحقیق کنیم و به تفکر بپردازیم ،دو
در پاسخ می گوییم :موضوعاتی که ما می خواهیم
ٔ
دایره شناخت ما قرار می گیرند ،مانند :گیاهان ،حیوان ها ،ستارگان ،بهشت
دسته اند :برخی از آنها در ٔ
ویژه هر کدام بشناسیم و بدانیم
و جهنم که خصوصیات و چیستی هر کدام را می توانیم از راه و روش ٔ
که آنها چگونه وجودی دارند .اینها همه موجودات محدودی هستند که ذهن ما می تواند بر آنها احاطه
پیدا کند و چگونگی شان را دریابد .در حقیقت ذهن ما گنجایش فهم چیستی آنها را دارد .اینها همه
امور محدود هستند.
اندیشه ما هستند و ذهن ما نمی تواند بر آنها احاطه پیدا
برخی دیگر از آنها فراتر از توانایی دستگاه
ٔ
الزمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آنهاست.
کند .زیرا
ٔ
تصور کنیم ،محدود است .خط و عدد نامحدود را نمی توانیم تصور
مثال ً ما هر عدد یا خطی را ّ
کنیم .خدا نیز حقیقتی نامحدود دارد و چون نامحدود است ،در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ذهن به
حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی کند .از این رو نمی توانیم بگوییم که چیست .هر چیستی که برای او
فرض کنیم ،او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم .از این جهت است که
پیامبر اکرم فرموده است:

کـل شـیء
تـفـکّـروا فـی ِّ
ِ٢
و ال تـفـکّـروا فـی ِ
ذات الـلّٰـه

در همه چیز تفکر کنید
ولی در ذات خدا تفکر نکنید          .

کنزالعمال5704 ،
1ــ دیوان بابا طاهر                          2ــ
ّ
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البته دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه های خداوند برای شناخت صفات الهی تشویق
کرده است ،چرا که شناخت صفات و ویژگی های خداوند ،از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی
امکان پذیر است.
آیا خدا را می توان دید؟
رؤیت خداوند با چشم ،غیرممکن است .زیرا چشم ،یک ساختار
مادی و جسمانی دارد و فقط از اشیای مادی می تواند عکس برداری کند؛  
آن هم اشیایی که طیف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند .زیرا
همه
چشم ما نور مادون قرمز و ماوراء بنفش را درک نمی کند بنابراین چشم حتی توانایی دیدن ٔ
اشیای مادی را هم ندارد ،چه رسد به موجودات غیرمادی (مانند فرشتگان) ،و چه رسد به
وجود مقدس خداوند که هیچ شکل و تصویری و هیچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد .و این
1
قبیل ندیدن اختصاص به دنیا ندارد ،در آخرت نیز با این چشم مادی نمی توان خدا را دید.

ِ
ـصار
ال ت ُ ۡـدركُ ُـه اۡال َب ۡ ُ
ِ
ـصار
َو هُ َـو ى ُ ۡـدر ُك اۡال َب ۡ َ
ـبىـر
َو هُ َـو الـ َّل
ُ
ـطـىـف الۡـ َخ ُ
انعام103 ،

چشم ها او را درنمى ىابند
و اوست كه دىدگان را درمى ىابد
و او ِ
لطىف آگاه است.

اما مرتبه اى از دىدن وجود دارد كه مرتبه اى متعالى است و نه تنها امكان پذىر است ،بلكه
وسىله «قلب» است.
از برترىن هدف هاى زندگى مى باشد .اىن مرتبه ،دیدن به ٔ
درباره اىن خبر كه رسول خدا
به ىكى از ىاران خود،
امام صادق
پروردگار را
ٔ
مشاهده كرد و مؤمنان نىز پروردگار را مشاهده مى كنند ،فرمود:
«جدم ،كه درود خدا بر او و خاندانش باد ،هىچ گاه پروردگارش را با چشم ظاهر ندىد.
ّ
ِ
ّاما بدان كه دىدن بر دو قسم است :دىدن با قلب و دىدن با چشم .كسى كه منظورش از رؤىت،
دىدار قلبى است ،درست گفته است .اما كسى كه رؤىت را دىدار با چشم بداند ،به خدا و آىاتش
1ــ فردوسی شاعر فارسی گوی نیز چنین سروده است:
به بینندگان آفریننده را
نبینی مرجنان دو بیننده را
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فرموده است :كسى كه خدا را با مخلوقاتش شبىه

كفر ورزىده است .زىرا رسول خدا
سازد ،حقىقتاً كافر است».
سپس امام
ادامه داد« :من از پدرم شنىدم كه اىشان از پدر خود و او نىز از امام
حسىن
چنىن نقل كرد كه فرمودند :از امىرالمؤمنىن  ،پرسىده شد :اى برادر رسول
خدا ،آىا پروردگارت را دىده اى؟
و اىشان فرمودند :چگونه پرستش نماىم كسى را كه ندىده ام؟ چشم ها وى را از طرىق
1
مشاهده ندىده  اند ،ولى دل ها با حقاىق اىمان دىده اند».
به هر كه می نگرم صورت تـو می بینـم
از این میـان همه در چشم من تو می آیـی
شمس مغربى به گونه اى دىگر آن جست وجو كننده را مورد خطاب قرار مى دهد تا  با
دىده حقىقت بىن ،هستى را تماشا و تجلى خداوند در جهان را مشاهده كند:
ٔ
نخست دیده طلب كن ،پس آنگهی دیدار
از آن كه یار كند جلوه بر اولواا البصار
تو را كه دیده نباشد ،كجا توانی دید
به گاه عرضِ جتلی ،جمال چهرۀ یار
اگرچه جملۀ پرتو،فروغ حُسن وی است
٢
ولی چو دیده نباشد ،كجا شود نَظّار
٣
تو را كه دیده نباشد چه حاصل از شاهد
تو را كه گوش نباشد چه سود از گفتار
تو را كه دیده بُوَد پرغبار ،نتوانی
صفای چهرۀ او دید با وجود غبار
اگرچه آینه داری برای حُسنِ رخش
ولی چه سود كه داری همیشه آینه تار
بیا به صیقل توحید ز آینه بزدای
غبار شرک ،كه تا پاک گردد از زنگار
اگر نگار تو آیینه ای طلب دارد
٥
روان ،٤تو دیدۀ دل را به پیش او می دار

1ــ كفاىة االثر ،انتشارات بىدار ،ص 256

٤ــ روان شو ،زود ،فی الحال

٢ــ نظاره کننده

 ٥ــ دیوان شمس مغربی

٣ــ زیبارو
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سعدى شىرازى با الهام از قرآن كرىم كه مى فرماىد خداوند از شاهرگ نىز به ما
نزدىک تر است ،١دورى از دىدار جمال حق را به كاهلى ها و كوتاهى هاى خود نسبت مى دهد
و مى گوىد:
دوست نزدیک تر از من به من است
وین عجب تر كه من از وی دورم
چه كنم با كه توان گفت كه دوست
٢
در كنار من و من مهجورم

جتلی گه خود كرد خدا دیدۀ ما را
در این دیده درآیید و ببینید خدا را
خدا در دل سودازدگان است ،بجویید
مجویید زمنی را و مپویید سما را
بال را بپرستیم و به رحمت بگزینیم
اگر دوست پسندید ،پسندمی بال را
طبیبان خداییم و به هر درد دواییم
به جایی كه بوَد درد ،فرستیم دوا را
ببندید در مرگ و ز مردن مگریزید
كه ما باز منودمی درِ دار شفا را
حجاب رخ مقصود ،من و ما و شمایید
شمایید ببینید من و ما و شما را
دیوان حكیم صفای اصفهانی

سوره ق١٦ ،
١ــ
ٔ
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٢ــ کلیات سعدی

1ـ در آیة  25سورة روم تفکر کنید و ببینید که چه چیزی را آیه و نشانة خداوند معرفی کرده
است .دلیل آن را هم توضیح دهید.
2ـ به آیة  22و  23سورة یونس مراجعه کنید و براساس آن آیات به سؤال های زیر پاسخ
دهید.
الف) برخی انسان ها در چه لحظاتی بیشتر به یاد خدا می افتند؟
ب) توجه به خدا در چنین لحظاتی گویای چیست؟
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مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس متام دین ،توحید
است .بدون اعتقاد به آن ،هیچ اعتقاد دینی دیگر ،اعتبار ندارد.
درس دوم
نگرش توحیدی بر متام آیات قرآن سایه افكنده و مانند روحی
یگانۀ بی همتا
در پیكرۀ معارف و احكام دین حضور دارد و به این پیكره ،حیات
بخشیده است.
در این درس و درس بعد ،حقیقت توحید و مراتب آن را مورد مطالعه قرار
می دهیم تا به سؤال های زیر پاسخ دهیم:
1ــ توحید چیست و یگانگی خدا به چه معناست؟
2ــ آیا توحید اقسام و شاخه هایی دارد؟
٣ــ اعتقاد به توحید چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟
14

ُق ِـل الـلّّٰـه ِ
خال ُـق کُ ِّـل َش ٍ
یء
ُ
ِ
ـار
و هُ َـو الـواح ُد الـ َقـ ّه ُ

………………………………………
………………………………………

رعد 16

ُق ۡـل هُ َـو الـلّ ُّٰـه َا َح ٌد

………………………………………

َو ل َ ۡم ىَـ ُك ۡن لَـه و كُـ ُف ًـوا َا َح ٌـد

………………………………………

توحىد 1
توحىد 4

ِ
الس ِ
ماوات و ما ِفی اۡال َ ۡر ِض ………………………………………
َو ِلـل ِّٰـه ما فی َّ
ِ
1
ِ
مور
………………………………………
و الَی الـلّٰـه ت ُ َ
رج ُـع اۡال ُ ُ
َ

آل عمران 109

ِ ِ
… ما ل َ ِ
ـى
ـنَ 2و ِل ٍّ
ُ
ـن دونـه ٰ م ۡ
ـه ۡـم م ۡ
ـش ِـر ُك فى ُحـ ۡك ِـمـه َا َح ًـدا
َو ال ى ُ ۡ
ٰ
كهف26 ،
ثون
َافَ َـر َاى ۡ ُـت ۡـم ما ت َ ۡ
ـح ُـر َ
َا َان ۡ ُـت ۡـم ت َ ۡـز َرعونَـه  

و

عون
ـن ّ
َا ۡم ن َ ۡ
الـز ِار َ
ـح ُ

واقعه  63و 64

ِمن دونِـه :جز او
ٰ

………………………………………
………………………………………
آىا به آنچه مى كارىد توجه كرده اىد؟
آىا شما آن را زراعت مى كنىد؟
ىا ماىىم كه زراعت مى كنىم؟

         حکۡم :فرمانروایی
ُ

درباره معاد است.
آیه  ١٠٩آل عمران مربوط به توحید در مالکیت و قسمت دوم
1ــ قسمت اول ٔ
ٔ
ِ
جمله منفی و سؤالی «هیچ» معنا می شود.
2ــ معموال ً «من» در ٔ
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با تفکر در آیات ،مشخص کنید که کدام پیام از کدام آیه گرفته شده است.

1ـ خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد (اصل توحید)
سوره…… /آیه…… ،سوره…… /آیه……  ،سوره…… /آیه……

2ـ  خداوند ،تنها خالق و هستی بخش جهان است.
سوره…… /قسمت اول آیه……

اما خداوند
٣ـ همة مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابسته به خداوند هستندّ ،
در ادارة جهان به آنها نیازی ندارد                                                                                      .سوره…… /آیه……
٤ـ فرمانروای جهان خداست و هیچ کس در فرمانروایی شریک او نیست.
سوره…… /آیه……
٥ـ چون خداوند خالق جهان است ،مالک آن نیز میباشد                      .سوره…… /آیه……

اکنون به تبیین پیام های آیات می پردازیم تا آنها را بهتر و عمیق تر درک کنیم:
برخی از مراتب توحید
توحىد  :در کاربرد دینی ،ىعنى اعتقاد به اىن كه خداوند ىگانه است و شرىک و همتاىى ندارد .اىن
ىگانگى و بى همتاىى مراتبى دارد كه به تبىىن و توضىح برخی از آنها مى پردازىم      .پیام شماره ........
1ــ توحىد در خالقیت  :منظور از توحىد در خالقیت اىن است که او تنها مبدأ و خالق جهان
است .موجودات همه از او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد .به عبارت دىگر ،جهان از
اصل هاى متعدد پدىد نیامده است .قرآن كرىم اىن حقىقت بزرگ را به انسان ها ىادآورى مى كند و از هر
               پیام شماره ........
گراىشى به شرک انذار مى دهد.
این که تصور کنیم دو ىا چند خدا وجود دارند و هركدام ِ
خالق بخشى از
جهان هستند ىا با همكارى ىكدىگر ،اىن جهان را آفرىده اند در واقع هر کدام از آنها
را محدود و ناقص فرض نموده ایم ،زیرا هر یک از خدایان باید کماالتی را دارا باشد
که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند.
چنین خدایان ناقصی ،نیازمند هستند و هر یک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج
دارد که نیاز او را برطرف نماید .اعتقاد به خداىان متعدد و چند مبدأ براى جهان،
1

می باشد.

درباره توحید ،برگرفته از مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،2ص  99تا  107و  119تا 137
1ــ مباحث درس ّاول و دوم
ٔ
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گاه در مىان برخى جوامع وجود داشته و دارد .اىن افراد گاهى براى خیر و شر دو خداى جداگانه،
و گاهى براى پدىده هاى گوناگون طبىعى (مانند باران ،زمىن ،خورشید ،باد و …) چندىن خدا در نظر
مى گرفتند.
٢ــ توحید در مالکیت  :چون مخلوقات جهان از خداست ،مالک اصلی و حقیقی آن ها نیز
                پیام شماره ........
خداوند است و در این مالکیت کسی شریک او نیست    .
٣ــ توحید در والیت  :والیت به معنی سرپرستی و حق تصرف داشتن است .از آنجا که خداوند
شایسته
مالک حقیقی جهان است ،بر آن والیت نیز دارد .یعنی هرگونه تصرف در جهان ،حق او و
ٔ
اجازه خداوند در اشیایی تصرف
اوست .و اگر او به کسی اذن دهد ،آن شخص نیز می تواند در
محدوده
ٔ
ٔ
نماید .چنین اذنی به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست .بلکه بدین معناست که آن شخص،
مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد .اگر خداوند پیامبر اکرم
را
ولی انسان ها معرفی می کند ،بدین معنا نیست که خودش دیگر والیتی ندارد یا بخشی از والیت خود را به
ّ
رساننده والیت و فرمان های خداوند به مردم است .او در
و
واسطه
پیامبر
بلکه
است؛
کرده
واگذار
پیامبر
ٔ
                       پیام شماره ........
همه حال ولی مخلوقات است                                           .
ّ
:
ربوبىت
در
توحىد
٤ــ
همه
تدبىر
كه
است
اختىارى
است ،یعنی
العالمین
رب
خداوند
صاحب
ٔ
ّ
همه
امور هستی به دست اوست .خداوند كه تنها خالق تمام جهان است ،به طور طبىعى ،تدبىر و پرورش ٔ
مخلوقات را نىز در اختىار دارد .اوست كه جهان را اداره مى كند و به سوى آن مقصدى كه براىش معىن
فرموده ،هداىت مى نماید و به پىش مى برد.
ربوبىت الهى ،براى خود ىا ساىر مخلوقات حسابى جداگانه
اگر کسی در كنار ّ
باز كند و فكر كند غیرخدا می تواند مستقل از خداوند ،امور را تدبىر كند گرفتار شرک
شده است.
توحىد در ربوبىت ،بدان معنا نىست كه موجودات ــ به خصوص انسان ــ
قدرت تدبىر  ندارند؛ باغبانى كه زحمت مى كشد و به پرورش درختان اقدام مى كند،
ربوبىت بدىن معناست كه اىن
رشد اىن درختان
ٔ
نتىجه تدبىر اوست .بلكه ،توحىد در ّ
باغبان و تدبىرش ،همه از ِآن خدا و تحت تدبىر اوىند.
باغبان ،وقتى خود را با دىگران ،ىعنى كسانى كه در كشت دخالتى نداشته اند،
رابطه خود را با
مقاىسه مى كند ،مى بىند كه اىن زراعت كار خودش استّ .اما وقتى
ٔ
خدا بررسى مى كند ،مى بىند كه هم خودش و هم نىرو و توانش از آن خداست و هم
17

درخت و گیاه براساس استعدادی که خداوند در آن قرار داده است رشد کرده و محصول داده است.
دهنده اصلى درختان و گىاهان خداست ،و باىد شكرگزار
درنتىجه ،درمى ىابد كه زارع حقىقى و پرورش ٔ
شماره ........
               پیام
            
او باشد            .
ٔ
برخی انسان ها توحید در خالقیت را قبول دارند ،اما گرفتار شرک در ربوبیت می شوند؛ یعنی در
کنار ربوبیت الهی برای انسان های دیگر یا سایر مخلوقات حساب جداگانه ای باز می کنند و فکر می کنند
که آن انسان ها یا آن مخلوقات مستقل از خداوند می توانند در امور جهان دخالت کنند و مثال ً بیماری
را شفا بخشند یا مشکلی را رفع کنند.
طرح ىک سؤال
اگر كسى شفاى بىمار  را از رسول خدا  ،ىا ساىر اولىاى دىن درخواست كند و عقىده به
توانا بودن آن بزرگواران در انجام اىن خواسته ،و نىز دىگر نىازها ،داشته باشد ،آىا گرفتار شرک شده
است؟
جواب آن است که همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد،
واسطه
درخواست از اولیای الهی برای شفای بیماران نیز منافاتی با  توحید ندارد .زیرا پزشک به
ٔ
واسطه اسباب غیرمادی این کار را انجام می دهند.
اسباب مادی و آنان به
ٔ
اصوال ً عقىده به تواناىى پىامبر اكرم
و اولىاى دىن (صلوات الله علىهم) در برآوردن حاجات
انسان (مانند شفادادن) وقتى موجب شرک است كه اىن تواناىى را از خود آن ها بدانىمّ .اما اگر اىن
تواناىى را از خدا و به اذن خدا بدانىم ،عىن توحىد است و از اىن جهت مانند اثر شفابخشى داروست
كه خداوند به آن بخشىده است.
اىن تواناىى به زمان حیات پىامبر اكرم
اختصاص ندارد ،زىرا روح مطهر اىشان پس از
رحلت زنده است و مى تواند به انسان ها ىارى برساند .1اكنون اگر ما از رسول خدا
چىزى
درخواست  كنىم ،درخواست از جسم اىشان نىست ،بلكه از حقىقت روحانى و معنوى اىشان است.

نمونه بارز آن شهیدان هستند که به تعبیر قرآن کریم زنده اند و مانند زمان حیات در دنیا و بلکه بیشتر از آن ،از احوال این دنیا با خبر
1ــ ٔ

هستند (بقره )154،و معلوم است که مقام پیامبر مکرم اسالم
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باالتر از شهیدان است.

برای توضیح بیشتر به نکات زیر توجه کنید:
١ــ قرآن کریم ،بارها تأثیر داشتن موجودات گوناگون را در عالم یادآوری
کرده است .به طور مثال ،فرموده که
«در عسل برای مردم شفاست ».1و نیز از زبان حضرت عیسی
فرموده «من از برایتان از خاک پرنده ای می سازم و در آن می دمم و آن خاک به
اذن خداوند پرنده می شود».2
برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر را از اشیا و یا انسان ها سلب کنیم.
می توان با قبول اثر مخلوقات ،این اثر را از خداوند بدانیم ،نه مستقل و بی نیاز از خداوند.
نکته مهم توجه کنیم که خداوند برای شفابخشی ،فقط یک راه ــ که همان دارو باشد ــ
به این ٔ
قرار نداده است ،بلکه فراتر از راه های مادی ،راه های معنوی هم قرار داده است .اولیای الهی هم که
مراحل کمال و بندگی را پیموده اند ،وسیله و طریق این شفابخشی هستند .البته طلب شفا از خداوند و
دعا به درگاه او شرایطی دارد که مهم ترین آن ها اخالص به هنگام دعا و تقاضای قلبی است.
انسان موحد وقتی دارویی مصرف می کند و شفا می یابد ،در همان حال توجه دارد که این
اثرگذاری را خداوند به آن دارو عنایت کرده است ،از این رو از خداوند سپاسگزاری می کند ،و زمانی
که بنده ای از بندگان خدا به او احسان می کند و نیازی از نیازهایش را برطرف می سازد ،هم از آن انسان
تشکر می کند و هم شکرگزار خداوند می شود .به همین جهت گفته اند:

ـلوق
ـن ل َ ۡـم ی َ ۡ
ـمـ ۡخ َ
ـشـکُ ِـر الۡ َ
َم ۡ
ِ 3
ـشـکُ ِـر الۡـخال َـق
ل َ ۡـم ی َ ۡ

کسی که از مخلوق تشکر نکند
سپاس خداوند را به جا نیاورده است.

و سایر اولیا را پس از
٢ــ کسی که شفابخشی و برآوردن نیازها از طرف رسول خدا
رحلتشان قبول ندارد ،فکر می کند که حقیقت انسان همین بدن خاکی است که وقتی می میرد ،ادراک
و شعور خود را از دست می دهد و دیگر کاری از او ساخته نیست .درحالی که می دانیم که حقیقت
انسان روح اوست و حیات بدن هم وابسته به آن است .روح ،پس از مرگ زنده است و از حال مردمان
دنیا باخبر است.
١ــ نحل٦٩ ،
٢ــ آل عمران٤٩ ،
٣ــ میزان الحکمه ،محمد محمدی ری شهری ،ج ،٢ص ١٤٩٣
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٣ــ آنان که با ایمان و عمل صالح و پیمودن صراط مستقیم ،مراحل کمال را می پیمایند و به قرب
جلوه کوچکی از آن
الهی می رسند ،پاداش هایی دریافت می کنند که کرامات و عنایات به مخلوقات،
ٔ
است .عده ای که منکر این کرامات برای پیامبر خدا
و سالکان راه کمال اند ،تفاوتی میان وجود
مقدس این بزرگواران با انسان های معمولی و یا انسان های شرور و گنه کار نمی بینند .نظام خلقت
مبتنی  بر حق است ،هر انسانی که در مسیر بندگی پیش رود ،در پیشگاه خداوند منزلتی می یابد و قدرتی
پیدا می کند که برتر از قدرت های طبیعی است و این توانایی جزء قانونمندی الهی و زیبایی نظام جهانی
است .در قرآن کریم می خوانیم که حضرت یوسف  ،پیراهن خود را به برادران داد تا به پدر برسانند
(ملکه سبا) را از مسافتی طوالنی منتقل
و چشم او بینا شود .وزیر سلیمان در یک لحظه ،تخت ِبلقیس
ٔ
دهنده
کرد .عالوه بر این ،قرآن کریم انجام معجزات را به خود پیامبران نسبت داده است .این ها ،نشان ٔ
آن است که انسان با طی مراتب بندگی می تواند به چنین توانایی هایی در عالم هستی برسد :الع ِ
بودی َّ ُة
ُ
ّ
الر ِ
بوب َّی ُة.1
َج ۡو َه َرة ٌ کُ ۡن ُه َها ُّ
٭ به آیة  22سورة انبیاء مراجعه کنید و توضیح دهید که این آیة شریفه دربارة چه
موضوعی است و چگونه برای اثبات این موضوع استدالل کرده است .برای تحقیق و
بررسی کامل تر می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید.
١ـ توحید در قرآن ،عبداهلل جوادی آملی،نشر اسراء
٢ـ خدا از دیدگاه قرآن ،شهید بهشتی ،نشر بقعه
3ـ خدا ،حسین سوزنچی ،انتشارات مدرسه

١ــ امام صادق
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 ،مصباح الشریعة ،ص .٤٥٣

درس سوم

حقیقت بندگی

بر آستـان جانان گـر سر توان نهـادن

گلبانـگ سربلندی بر آسمان توان زد
حافظ

پس از این كه انسان ،خدا را به یگانگی شناخت و دانست كه تنها
وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و همچننی ،دانست تنها اوست كه
جهان را اداره می كند ،این شناخت و اعتقاد ،چه تأثیری در زندگی و رفتار او دارد؟ آیا میان عملكرد كسی كه
اعتقادی به توحید ندارد و كسی كه معتقد به آن است ،تفاوتی هست؟ در این درس می خواهیم تأثیر عملی
این اعتقاد را در زندگی و رفتار خود مورد بررسی قرار دهیم.
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ِا َّن الـلّ َّٰـه َربّى َو َربُّـ ُك ۡـم
ـدوه
فَ ۡ
ـاعـبُ ُ
ِ
ـقىـم
ٰهـذا صرا ٌط ُم ۡ
ـس َـت ٌ
آل عمران51 ،

ِ
ـه ۡـم
ـبارهُ ۡـم َو ُر ۡهـبان َ ُ
اتَّـ َخـذوا َا ۡح َ
َاربابـا ِمـن ِ
دون الـلّ ِّٰـه
ۡ ً ۡ
ـن َم ۡـرى َ َـم
َو الۡ َ
ـسىـح اب ۡ َ
ـم َ
َو ما ا ُِمـروا
ِا ّل ِلـىـعـبـدوا ِالــها ِ
واح ًـدا
ٰ ً
َ ۡ ُ
ال ِا ٰلـ َـه ِا ّل هُ َـو
کون
ـمـا ى ُ ۡ
ُس ۡـبـحانَـه و َع ّ
ـش ِـر َ
توبه31 ،

………………………………………
………………………………………
………………………………………
اىنان دانشمندان و راهبان خود را
به جای خداوند به پروردگاری گرفتند
و همچنین مسىح پسر مرىم را؛
درحالى كه مأمور نبودند
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ـع ۡـثـنا فى ك ُ ِّـل ا َُّم ٍـة َرسوال ً ………………………………………
و لَـ َق ۡـد ب َ َ

َ
ِ
اعـبُ ُـدوا الـل َّٰـه
َان ۡ
اج َـت ِـنـبُـوا الـطّ
ـاغوت
َ
َو ۡ
نحل36 ،

………………………………………
………………………………………

ـس ِـل ۡـم َو ۡج َـهـهو ِالَـى الـل ِّٰـه
َو َمن ى ُ ۡ
و هُـو م ِ
و نیکوکار باشد
ـن
َ َ ُ ۡ
ـحـس ٌ
ِ
ِ
ِ
ـقی قطعاً به رىسمان استوارى چنگ زده
فَـ َقـد ۡا َ
سـت ۡـم َ
ـس َك بـالۡ ُـع ۡـر َوة الۡ ُـوثۡ ٰ
هركس خود را تسلىم خدا كند
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ِ
ِ ِ
عاقـبـ ُة اۡال ِ
ُمور
َو الَـى الـلّّٰـه َ

و سرانجام کارها به سوی خداست.

الۡ َ ِ ِ ِ
ـمىـن
ـح ۡم ُـد لـلّٰـه َر ّب الۡـعال َ َ

………………………………………

ِ
ِ
ـعىـن
ـاك ن َ ۡـعـبُ ُـد َو اى ّ َ
اى ّ َ
ـاك ن َ ۡس َـت ُ

………………………………………

لقمان22 ،

فاتحه2 ،

فاتحه5 ،

توحىد در عبادت
سرچشمه خوبى ها و زىباىى ها
آفرىننده جهان و تنها
پس از شناخت خداوند به عنوان تنها خالق و
ٔ
ٔ
وآگاهى به اىن كه او تنها مالک ،سرپرست ،اداره كننده و تنها تكىه گاه و پشتىبان جهان است ،در می یابیم
شاىسته پرستش و عبادت ،ىعنى تنها معبود واقعى انسان ها خداست.
كه تنها وجود
ٔ
الزمه عبودیت و بندگی اوست و اطاعت از هر شخص دىگرى
هم چنین اطاعت از خداوند نیز
ٔ
اگر براساس اطاعت از خداوند نباشد ،نابجا و غلط است .بنابراىن اطاعت از رسول گرامى او و اطاعت
الزمه توحىد در عبادت است زىرا حكم و فرمان الهى از طرىق رسول خدا
جانشىنان آن حضرت ٔ
و جانشىنان بزرگوار آن حضرت به مردم مى رسد و بدون تبعىت و اطاعت از آنان ،اطاعت از خداوند
ممكن نىست .پس توحىد در عبادت آن است كه فقط خداى ىگانه را پرستش كنىم ،تسلیم فرمان های او
باشیم و كارهاى خود را فقط به قصد اطاعت از او و براى كسب رضاىت او انجام دهىم.

()1

با توجه به آیة  51سورة آل عمران ،كه در ابتدای درس آمده توضیح دهید كه چه
رابطه ای میان توحید در ربوبیت و توحید در عبادت وجود دارد.
همچنین مشخص کنید کدام قسمت آیه بیانگر توحید در ربوبیت و کدام قسمت
بیانگر توحید در عبادت است.

توحىد در عبادت داراى دو بُعد فردى و اجتماعى است كه به تبىىن هركدام مى پردازىم.
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موحد كسى است كه فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نماىد .او
الف) بُعد فردی  :انسان ّ
مى كوشد كشش ها و تماىالت درونى و تصمىم ها و فعالىت هاى خود را به گونه اى سامان دهد كه در
ىک هماهنگى مناسب ،سمت و سوى خداىى بگىرند و بر محور بندگى او باشند .چنىن فردى در انتخاب
مجموعه برنامه رىزى هاى خود،
همسر ،انتخاب شغل ،انتخاب دوست ،در تحصىل ،گردش ،ورزش و
ٔ
خدا و رضاىت او را در نظر دارد .او به مىزانى كه در اىن جهت پىش مى رود ،امىال و غراىز خود
مانند مىل جنسى ،مىل به قدرت و مىل به ثروت را تنظىم و كنترل مى نماىد و گراىش هاى برتر ،مانند
حقىقت طلبى ،عدالت خواهى ،نوع دوستى و احسان و جوانمردى در رفتار او ظهور بیشتری می یابد.
چنىن انسانى داراى شخصىتى ىگانه و ىكپارچه در جهت عبودىت و پرستش خدا می شود.
در مقابل ،انسان مشرک به جاى تبعىت از خداوند و كسب رضاىت او ،از هواى نفس خود ىا
دىگران اطاعت می كند و كارهاىش را براى رسىدن به خواسته هاى نفسانى و ىا خوشامد دىگران انجام
می دهد  .
سلطه تماىالت و خواسته هاى نفسانى خود و دىگران قرار
از آن جا كه انسان مشرک تحت
ٔ
دارد ،فردى است چند   شخصىتى با جهت گىرى هاى متفرق و سمت    و سوهاى پراكنده و در خدمت
معبودهاى گوناگون كه هركدام او را به سوىى مى كشند و آرامشش را سلب مى كنند.

()2

٭ خداوند در آیة  29سورة زمر برای انسانی كه درون خود گرفتار شرک است مثالی
می زند .در این آیه تفكر كنید و وجه مشابهت را توضیح دهید.

ب) بُعد اجتماعى  :بُعد دىگر توحىد در عبادت ،بُعد اجتماعى آن است كه به معناى ىگانه و
ىكپارچه شدن نظام اجتماعى در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست .جامعه از افراد گوناگون
و نهادها و سازمان هاى مختلف تشكىل شده است .اگر اىن افراد بكوشند كه در روابط خود با ىكدىگر،
به جاى خواست ها و تماىالت خود ،فرمان الهى را حاكم كنند و از پذیرش فرمان طاغوت ها و ظالمان
و ستمگران سرباز زنند و مناسبات سىاسى و اقتصادى و روابط فرهنگى را منطبق بر احكام الهى و در
جهت رضاى  او تنظىم نماىند ،بُعد اجتماعى توحىد عبادی تحقق مى ىابد.
مىان بُعد فردى و اجتماعى توحید تشابه و تناسب وجود دارد .همان طورکه اگر كسى در مسىر
توحىد عملى گام بردارد ،به شخصىتى متوازن ،متعادل و زىبا مى رسد ،در جامعه اى نىز كه در مسىر
24

توحىد حركت می كند ،نه تنها ستمگران بر مردم حاكم نمى شوند ،بلكه روابط فرهنگى و مناسبات
اقتصادى نىز به تعادل ،توازن ،هماهنگى و انسجام مى رسد و به جامعه اى زىبا تبدىل مى شود و عدالت
همه ابعاد آن واقعىت مى ىابد.
اجتماعى در ٔ
در مقابل ،اگر هر ىک از افراد جامعه ،خواست ها و تماىالت دنىاىى خود را دنبال كنند و فقط
منافع خود را محور فعالىت هاى اجتماعى قرار دهند و اهل اىثار و تعاون و خىر رساندن به دىگران
نباشند ،تفرقه و تضاد جامعه را فرا مى گىرد و امكان رشد و تعالى از بىن مى رود .همواره در چنىن
جامعه اى انسان هاى ستمگر و مستكبر ،قدرت اجتماعى و سىاسى را به دست مى آورند و انسان هاى
دىگر را در خدمت امىال خود به كار مى گىرند 1.در اىن گونه جوامع سخنى از حاكمىت خداوند و
٢
فرمان هاى او نىست ،بلكه سخن از حاكمىت طاغوت و دستورهاى اوست.
در آیات ابتدای درس تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
()٣

1ـ آیة  31سورة توبه مردم را به عبادت چه کسی دعوت می نماید؟
.............................................................................
2ـ بنا بر آیة  36سورة نحل ،چه چیزی الزمة توحید در عبادت است؟
.............................................................................
3ـ تسلیم در برابر خداوند مربوط به کدام قسم از توحید است؟           
.............................................................................
4ـ عبارت «الحمد هلل» بیانگر کدام قسم توحید است؟                    
.............................................................................
«رب العالمین» بیانگر کدام قسم توحید است؟               
  5ـ عبارت ِ ّ
.............................................................................
«ایاك نعبد و ّایاك نستعین» بیانگر کدام قسم توحید است؟
  6ـ عبارت ّ
.............................................................................
7ـ آیه  ٣١سورة توبه بیانگر کدام توحید است؟                                                                                                                            
.............................................................................

1ــ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،2صص 110 ،ــ 117
٢ــ آیاتی که در ابتدای درس آمده هم می تواند بر توحید فردی داللت داشته باشد و هم توحید اجتماعی .بنابراین الزم نیست که این
آیات از جهت توحید فردی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شوند.
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دژ مستحكم خداوند

ِ ِ
همه
کلمه توحید و مهم ترىن شعار اسالم و جامع ٔ
كلمه «ال الٰ َـه ا َّل الـلّٰـ ُه»ٔ ،
ٔ
ابعاد و اقسام توحىد و نفی هرگونه شرک است .توجه به این شعار و تفكر در آن
بسىار ارزشمند و موجب فالح و رستگارى است .از همىن رو ،پىشواىان ما توصىه
كرده اند كه اىن كلمه را در طول روز تكرار كنىم تا حقىقت آن در وجود ما نفوذ ىابد و
با جان ما عجىن شود .در ندای اذان که دعوت مسلمانان به نماز است ،این عبارت ،هر
روز چندین بار تکرار می شود  و براى آن ،پاداش هاى بزرگى ذكر كرده اند؛ پىامبر اكرم
فرموده اند« :بهاى بهشت ال ِالٰ َـه ِا َّل الـلّٰـ ُه است» .1هرچه انسان به درک باالتر و اىمان قوى ترى نسبت به
اىن عبارت برسد ،بىشتر از گناه در حضور خداوند و سرپىچى از راهنماىى هاى او دورى مى كند .به همىن
جهت اىن كلمه دژى است كه انسان را از گناه حفظ مى كند و به مراتب باالترى از زىباىى ها و كمال ها
مى رساند اولین سخن رسول خدا در دعوت مردم به اسالم این بود که:

قولوا ال ِ   الٰ َـه ِا َّل  الـل ُّٰـه
2
تُـ ۡف ِـلـحوا

……………………………………….

………………………………………

درباره این کلمه فرمود:
همچنین ایشان
ٔ
3
«نه من و نه گوىندگان قبل از من كلمه اى پرمحتوا همانند «ال ِالٰ َـه ِا َّل الـلّٰـ ُه» نگفته اىم».
حد یک کلمه است ،از دو بخش تشکیل یافته ،یکی نفی معبود (ال
این عبارت کوتاه که در ّ
اله) ،مانند بت های ساختگی و طاغوت ها و دیگری (اال اللّه) اثبات خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار
پرستش و اطاعت است؛ از این رو پیامبر فرمود :این کلمه دژی است که انسان را از شرک در عقیده و
4
عمل حفظ می کند .به همین جهت خداوند اىن كلمه را «دژ مستحكم خود» نامىده است:
1ــ ثواب االعمال و عقاب االعمال ،شیخ صدوق ،ص 9
2ــ بحاراالنوار ،ج  ،18ص 202

3ــ ثواب االعمال و عقاب االعمال ،شیخ صدوق ،ص 11
در سفر به خراسان ،به نیشابور رسید ،مردم
4ــ چنان که در درس هشتم دین و زندگی ( )٣خواندیم ،هنگامی که امام رضا
شهر به استقبال ایشان آمدند و درخواست  کردند که برای آنان صحبت کند .آن بزرگوار ،این حدیث را از قول پدرگرامیش امام کاظم
معصوم
همه نقل کنندگان حدیث تا پیامبر اکرم
و ایشان نیز از قول اجداد طاهرینش و آنان نیز از پیامبر اکرم
نقل کرده اند .و چون ٔ
(زنجیره طالیی) مشهور شده است.
بوده اند ،به حدیث «سلسلة الذهب»
ٔ
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کلمه «معبودی جز اللّٰه نیست»
ٔ

دژ مستحکم من است

پس هر کس داخل دژ من شود
از عذاب من در امان است.1

توحىد و شرک در جهان امروز
توحىد ،محور و روح زندگى دىنى و شرک ،محور و روح زندگى ضد دىنى است .اكنون كه
مراتب و ابعاد توحىد و شرک را شناخته اىم ،مى خواهىم ببىنىم كه زندگى انسان عصر حاضر تا چه اندازه
توحىدى است و كدام مرتبه  از توحىد مورد غفلت قرار گرفته است.
اغلب مردم دنىا قبول دارند كه خالق جهان ،خداى ىگانه است و همىن خدا جهان را تدبىر و اداره
مى كند ،با اىن حال ،وقتى به زندگى انسان عصر جدىد مى نگرىم ،با مواردى روبه رو مى شوىم كه با اىن پذىرش
هم خوانى ندارد؛ از جمله اىن كه:
1ــ بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند
در قلب آنها جایگاهی ندارد .زرق و برق و زینت دنیا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که
هوی و
جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذارده است .گویی ٰ
هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس هایشان می رساند ،بُت و معبودشان شده و آنها را می پرستند،
به گونه ای که از ابزارهای جدید ،مانند سینما ،تلویزیون ،ماهواره و اینترنت و سایر رسانه ها برای رسیدن
به این لذات دنیایی بهره  می برند و یکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.
مرحله اىمان قلبى
مرحله شناخت ذهنى به
مىوه خود را مى دهد كه از
ٔ
ٔ
معرفت به خداوند ،زمانى ٔ
برسد و در قلب تثبىت شود .ىعنى انسان به چشم قلب ببىند كه خداوند در كوچک ترىن حوادث عالم
نىز حضور دارد و چرخ خلقت با تدبىر خداوند مى گردد و این بت ها مانع رسیدن انسان به ایمان است.
2ــ با اىن كه نمونه هاىى از پرستش بت های سنگی و چوبی هم اكنون نىز در كشورهاىى مانند
ژاپن و هند دىده مى شودّ ،اما دنىاى امروز گرفتار شرک و بت پرستى پىچىده تر و خطرناک ترى شده
است .اگر بت پرستان عصر جاهلىت  360بت مى پرستىدند ،امروزه بسىارى از انسان ها هزاران بت
براى خود تراشىده و مى پرستند .راستى ،بت هاى بزرگ روزگار ما چه هستند؟
1ــ بحاراالنوار ،ج  ،49ص 126
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قرآن كرىم معىار ثابت شرک و بت پرستى را به ما ارائه نموده و تطبىق اىن معىارها بر زندگى فردى
عهده خودمان قرار داده است .اطاعت از ارباب هاىى جز خداوند ،بندگی كسانى جز
و اجتماعى را بر ٔ
او و خارج كردن دین خداوند از برنامه های زندگى و تقلید از کسانی که در جهت مخالف دین حرکت
رىشه بت پرستى و شرک جدىد آن است كه برخى از انسان ها در
می کنند ،شرک و بت پرستى استٔ .
عىن قبول داشتن خداوند ،دىن و دستورات آن را در متن زندگى خود وارد نمى كنند و تماىالت دنىاىى
1
و نفسانى خود را اصل قرار مى دهند.
نحوه
با توجه به اىن نكات ،بت هاى درونى و بىرونى عصر ما كدام اند؟ آىا انسان امروز در
ٔ
زندگى اجتماعى ،روابط اقتصادى ،احكام قضاىى و روابط سىاسى ،به رضاىت خداوند توجه دارد
یاتابع قدرت های استکباری است؟ آىا بخش وسىعى از مردم جهان در انتخاب نوع پوشش ،نوع غذا،
مطالعه كتاب ،ورود به ساىت ها در اىنترنت ،به خواست و رضاىت خداوند
مشاهده فىلم،
نوع تفرىح،
ٔ
ٔ
توجه مى كنند؟ در انتخاب الگوها و اسوه ها چطور؟ آىا اسوه ها و الگوهاىى كه اكنون مطرح اند و تبلىغ
مى شوند ،همان كسانى هستند كه خداوند معرفى مى كند؟ آىا اىن اسوه ها ،پىشروان علم ،قهرمانان جهاد،
فداكاران در راه آرمان هاى متعالى ،مبارزان براى نجات از بند استعمار و وابستگى ،و آنانى هستند
كه دىدارشان انسان را به ىاد خدا مى اندازد؟ ىا …؟ تصوىر چه الگوهاىى دىوار اتاق ها را تزىىن كرده
است؟
٭  دربارة سؤال های باال با دوستان خود همفكری كنید و نتیجة آن را در كالس گزارش
دهید.

1ـ در عصر ما کدام نوع از شرک بیشتر شایع شده است؟ نمونه هایی از آن را بیان
کنید.
2ـ چرا نظام های سیاسی حاکم بر جهان بیشتر شرک آلود هستند؟

1ــ ابراهیم3 ،
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٭ 1ـ برای این كه همواره به یاد داشته باشیم كه این جهان متكی به خداست و هر
لحظه از او نیرو و مدد می گیرد ،چه راه هایی را پیشنهاد می كنید؟
2ـ برای این كه زندگی فردی و اجتماعی ما نشان دهندة توحید در عبادت باشد،
پیشنهادهای خود را برای هر یک از دو جنبة فردی و اجتماعی بیان كنید.
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