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ترجمه
حجت های روشن] جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به
آيا [کافران پس از آن همه ّ

سويشان بيايند ،يا پروردگارت بيايد ،يا پارهاى از نشانههاى پروردگارت بيايد؟ [اما]
روزى كه پارهاى از نشانههاى پروردگارت [پديد] آيد ،كسى كه قبال ً ايمان نياورده يا

در مدت ايمان خویش ،عمل نيكى انجام نداده است ،ايمان آوردنش سود نمىبخشد.

بگو« :در انتظار [آن روز] باشيد كه ما [هم] منتظريم».

158

كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند ،تو هیچ پیوندی با آنها
نداری [ومسئول ايشان نيستى] ،كارشان فقط با خداست .آن گاه به آنچه انجام
مىدادند ،آگاهشان خواهد كرد.

159

هر كس كار نيكى بياورد ،ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر كس كار بدى

بياورد ،جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود.

160

بگو« :آرى! پروردگارم مرا به راهی استوار هدايت كرده است؛ دينى پايدار ،آيين

زمره مشركان نبود».
ابراهيم؛ همان که حق گرا بود و در ٔ

161

بگو« :در حقيقت ،نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من ،براى خدا،

پروردگار جهانيان است».

162

[كه] او را شريكى نيست ،و بدین [اقرار و اعتقاد] دستور يافتهام ،و من نخستين مسلمانم».

163

بگو« :آيا جز خدا پروردگارى بجويم؟ با اينكه او پروردگار هر چيزى است ،و

هيچ كس کاری نمی کند ،مگر اینکه بر دوش خودش خواهد بود ،و هيچ باربردارى

بار [گناه] ديگرى را بر دوش نمی کشد .سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان

خواهد بود و او شما را به آنچه در آن اختالف مىكرديد ،آگاه خواهد كرد».

164

و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين قرار داد ،و درجات بعضى از شما

را باالتر از بعضى ديگر قرار داد ،تا شما را به وسيله آنچه در اختيارتان قرار داده
بيازمايد .به یقین ،پروردگار تو به سرعت کیفر می دهد ،و [هم] او بس آمرزنده مهربان

است.

165
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توحید و سبک زندگی
بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

1

وقتی برای خرید یک کاالی جزئی به بازار میرویم ،معموال ً با رسیدن به اولین مغازه و دیدن اولین
نمونه دست به خرید نمیزنیم ،بلکه با جستوجو بهترینها را انتخاب میکنیم.
امروزه در بازار سبک زندگی ،سبک های گوناگونی از زیستن تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها
بهترین را انتخاب کنیم .انتخاب هر یک از این سبک ها ،مسیر زندگی ما را تغییر می دهد و سرنوشت دنیا
و آخرت ما را رقم می زند .وقتی برای خرید یک کاال ،آن چنان دقت و حساسیتی به خرج می دهیم پس
باید این انتخاب مهم بر اساس فکر و به دور از احساسات باشد و دلیلی محکم و عقل پسند از آن حمایت
کند .خوب است بدانیم که هر سبکی از زندگی ،ریشه در اندیشه های خاصی دارد و از جهان بینی
ویژه ای سرچشمه می گیرد .شناخت آن ریشه ها به تصمیم گیری درست ما کمک فراوان می کند.
«زندگی توحیدی» نیز شیوه ای از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد و در
درسهای گذشته تا حدودی با این جهان بینی آشنا شدیم.
در این درس می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایمان به خداوند ،به عنوان خالق و پروردگار
جهان ،چه سبکی از زندگی را به دنبال می آورد و در مقابل آن کدام سبک از زندگی قرار می گیرد؟
شماره .154
1ــ غزلیات ،حافظ ،غزل
ٔ
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یادآوری

پایه دهم این اصل کلی را آموختیم که افکار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین هدف ها
در ٔ
و رفتارهای اوست .مثال ً اگر کسی پذیرفت و ایمان پیدا کرد که سعادت بشر در کسب ثروت است و
انسان فقط با لذات مادی خوشبخت می شود ،به طور طبیعی ،زندگی خود را صرف رسیدن به همین
هدف می کند .یا اگر کسی چنین اندیشید و واقعاً معتقد شد که آگاهی و دانش ،بزرگ ترین کمال انسان
است و هیچ امر دیگری با آن قابل مقایسه نیست ،عمر خود را به کسب علم خواهد گذراند و در همین
راه سعی و تالش خواهد کرد.
پس هر فردی متناسب با اعتقادات خویش ،مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار
خواهد کرد.

بازتاب توحید در زندگی

با توجه به اصل فوق می توانیم بگوییم انسانی که خداوند
را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او
پروردگار هستی است ،رفتاری متناسب با این اعتقاد خواهد
داشت و یک زندگی توحیدی برای خود تنظیم خواهد نمود.

تدبر در قرآن ()١
ّ

با تدبر در آیه زیر به سؤاالت پاسخ دهید.
ِ
همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست
		
ـه َر ّبی َو َر ُّبکُم
ا َّن الـ ّلٰ َ
پس او را بندگی کنید
ـدوه
			
اعب ُ
َف ُ
1
ـقیم
[که] این راه راست [و درست] است.
		
ٰهذا ِص ٌ
راط ُمستَ ٌ
1ــ نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟
2ــ راه درست زندگی کدام است؟

آیه .51
 1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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همه افراد یکسان نیست و
البته ،از آنجا که ایمان ٔ
دارای شدت و ضعف است ،میزان این تأثیر گذاری
درجه ایمان افراد به توحید و یکتا پرستی
نیز بستگی به
ٔ
دارد .هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن در زندگی
بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود.
درجه ایمان خود و تأثیر آن
با این معیار ،هرکس می تواند
ٔ
را در زندگی خویش بررسی کند.
بنده خداست و او را می پرستد در برابر او
کسی که ٔ
خاضع و خاشع است ،خدا را محبوب و معبود خود
می داند ،بر آستان او نماز می گزارد و به درگاه او دعا
می کند ،از او اطاعت می نماید و خالصه اینکه جهت
زندگی خود را خدا قرار می دهد 1.چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته و به «توحید عملی»
رسیده است.
توحید عملی دارای دو بعد فردی و اجتماعی است ،که به تبیین هر یک می پردازیم:
الف) ُبعد فردی توحید عملی و ثمرات آن :هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا
اطاعت کند ،به مراتبی از توحید عملی رسیده است .چنین فردی می کوشد تمایالت درونی و
تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد .مثال ً در انتخاب
همسر ،شغل ،دوست ،در چگونگی تحصیل ،تفریح ،ورزش و حتی در انتخاب نوع پوشش و
دایره فرمان های
به طور کل در تمام برنامه های
ٔ
روزانه خود خدا را درنظر می گیرد و تالش می کند از ٔ
او خارج نشود.
موحد جهان معنای خاص خود را دارد .از نظر او هیچ حادثه ای در عالم
برای یک انسان ّ
موحد واقعی همواره انسانی امیدوار است.
بی حکمت نیست ،گرچه حکمت آن را نداند .از همین رو ّ
زمینه موفقیت های آینده اش قرار
در مقابل سختی ها و مشکالت ،صبور و استوار است و آنها را
ٔ
نشانه بی مهری خداوند نیست ،بلکه بستری برای رشد و
می دهد .باور دارد که دشواری های زندگی ٔ
شکوفایی اوست.
الس ِ
هت و ِ
رض َحنی ًفا و ما َأنَا ِمن ُ ِ
کین :من از روى اخالص ،با حق گرایی ،روى خود را
ماوات َو اال َ َ
جه َى ِل َّلذى فَطَ َر َّ
المشر َ
َ
َ
1ــ إنّى َو َّج ُ َ
آیه .)79
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گردانیدم
به سوى کسى
ٔ
ٔ

32

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم ،اگرچه از مه و مهر

نهـادم آینه هـا در مقابـل رخ دوسـت

1

انسان موحد ،چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست،
شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است .چنین فردی موجودات جهان را
مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او را در برابرشان مسئول قرار داده است .همچنین بدن
خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است؛ بنابراین می داند که حق ندارد به آن آسیب
برساند ،همچنان که حق ندارد سالمتی دیگران را به خطر اندازد .بر همین اساس امام علی  به مردم
همه مردمی که به خدا ایمان دارند می فرماید:
زمان خود و ٔ
«تقواى الهى پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا ،هم در مورد شهرها و آبادى ها؛ چرا که شما در
2
برابر همه اینها حتى سرزمین ها و چهارپایان مسئولید .خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید».
ادامه بقا و زندگی آنها کمک
انسان موحد ح ّتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند بلکه به
ٔ
می کند.
خود ارزیابی

با تفکر در رفتارهای خود ،بررسی کنید که تا چه اندازه ویژگی های توحید فردی در شما وجود
دارد.

در مقابل ،اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را
به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های بیرون)
برآید ،چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.
ِ!
واه آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت،
َأ َر َأ َ
ـه ُه و َه ُ
یت َم ِن ا َّت َخ َذ ال َ
3
َأ َفاَنت تکو ُن ع ِ
کیل
لیه َو ً
آیا تو می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزی]؟
َ َ
َ
 1ــ دیوان حافظ ،غزل شماره .٥٨
خطبه .١٦٧
2ــ نهج البالغه ،بخشی از
ٔ
آیه .43
3ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
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تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث می شود شخص ،درونی ناآرام و
خواسته جدیدی جلوی روی او
شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا از یک سو هوای نفس وی هر روز
ٔ
قرار می دهد و از سوی دیگر ،قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند او را به بردگی جدیدی
می کشانند.
تدبر در قرآن ()2
ّ

آیه زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
با توجه به ٔ
ٍ1
ِ
س من یعـب ُ ٰ
لى َحرف
َو م َن ال ّنا ِ َ َ ُ
ـد ال ّل َه َع ٰ

از مردم کسى هست که خدا را بر یک جانب
و کنارهاى [تنها به زبان و هنگام وسعت و
آسودگى] عبادت و بندگى می کند،
ِ
پس اگر خیری به او رسد ،دلش به آن آرام میگیرد
اطمأَ َّن بِه
یـر ِن َ
َفـان اَصابَـهو َخ ُ
ٰ
ِ
ِ
لى َوج ِهـه و اگر بالیی به او رسد ،از خدا رویگردان میشود.
َو ان اَصابَـتـ ُه فتنَ ُة ِن ان َقل ََب َع ٰ
الدنـیا و ِ
ٰ او در دنیا و آخرت[ ،هر دو] ،زیان می بیند.
اآلخ َر َة
َخ ِس َر ُّ
َ
2
بیـن
این همان زیان آشکار است.
ٰذلِ َ
الـم ُ
ـو الخُسـرا ُن ُ
ـک ُه َ
1ــ پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد؟
2ــ چرا برخی انسانها در برابر هر خیر و شری که به آنها میرسد دو روش متفاوت پیش
میگیرند؟
همه
ب) ُبعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن :بُعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن ٔ
نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست .مهم ترین
رکن یک جامعه حکومت آن است .وقتی یک نظام اجتماعی توحیدی است که حاکم و زمامدار آن
بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده
است دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد.
ٍ
كناره دين
1ــ کلمه (حرف) به معنای طرف ،لبه  ،جانب و کناره هر چیزی است« .علی حرف» اشاره به این دارد که بعضی از مردم برطرف و ٔ
و ایمان ايستادهاند و در متن ايمان و اسالم قرار ندارند؛ روشن است كسانى كه در لبه چيزى قرار گرفتهاند در آن چیز مستقر و پا بر جا نيستند،
و با تكان مختصرى از مسير خارج مىشوند .عبادت افراد مورد نظر مقطعى است ،نه هميشگى؛ وقتى خيری به آنها مىرسد عابدند و هنگامى كه
شری به آنها مىرسد ،از خدا رویگردان می شوند.
آیه .11
2ــ
سوره حجٔ ،
ٔ

34

یک نظام اجتماعی ،عالوه بر رکن سیاسی ،دارای ارکان دیگری مانند اقتصاد و فرهنگ نیز هست.
جامعه ای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت می کند ،اقتصاد و فرهنگ و سایر ابعاد و ارکان آن نیز
به سوی اجرای فرمان های خدای یگانه پیش می رود و به صورت جامعه ای عدالت گستر در می آید.
جامعه توحیدی جامعه ای است که از تفرقه و تضاد دوری می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت
ٔ
سایه حکومت
تمسک به توحید و یکتا پرستی و قرار گرفتن در ٔ
می نماید و این وحدت و هماهنگی را با ّ
تمسک به ظالمان و حکومت های غیرالهی.
الهی می توان به دست آورد ،نه با ّ
موحد ،حکومت کسانی را که خداوند به آنها حق حکومت کردن را نداده است نمیپذیرد ،با آنان
ٔ
جامعه ّ
که با خداوند و مسلمانان دشمنی میورزند ،دوستی نمیکند ،با ظالمان مبارزه میکند،بنابه فرمان خداوند ،از
محرومان و مستضعفان حمایت میکند و به این سخن خداوند گوش فرامیدهد که فرموده است:
ای کسانی که ایمان آورده اید
آمنوا
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ
ال تَـ َّت ِخذوا َع ُد ّوى َو َع ُد َّوکُم اَولِیاءَ دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید،
ُتلقو َن ِالَیـ ِهم بِالـمو َّدةِ
[به گونه ای که] با آنان مهربانی کنید.
ََ
1
ِ
الح ّق ِ ...حال آنکه آنان به دین حقّی که برای شما آمده است ،کفر
َو َقد کَ َفروا بِـما جاءَکُم م َن َ
ورزیده اند…

ارتباط دوسویۀ توحید فردی و اجتماعی

رابطه متقابل وجود دارد .هر قدر که مردم یک جامعه به
میان بعد فردی و بعد اجتماعی توحید
ٔ
سوی توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود می گیرد؛ همان طور که هر قدر
نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد ،زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی
خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.
از این رو ،اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها منافع
خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند ،تفرقه
و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می رود .در چنین جامعه ای ،روز به روز
انسان های ستمگر بیشتر قدرت پیدا می کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند .در
نتیجه ،دیگر سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان های او نیست ،بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و
دستورهای اوست.2
آیه .١
 1ــ
سوره ممتحنهٔ ،
ٔ
2ــ مجموعه آثار ،شهید مطهری ،ج ،2صص117ــ110
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دانش تکمیلی

ممکن است کسی بپرسد :چرا با وجود آنکه کشور ما براساس قوانین اسالمی اداره می شود در
ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی با معیارهای جامعه توحیدی فاصله دارد؟
برای دریافت پاسخ این سؤال به سایت گروه قرآن و معارف به نشانی http://quran  -dept.talif.sch.ir
بخش «دانش تکمیلی» ،مراجعه کنید.

توحید و شرک در جهان امروز

توحید ،روح زندگی دینی و شرک روح زندگی ضد دینی است .تا اینجا مراتب و ابعاد توحید و
شرک را شناخته ایم .اکنون می خواهیم ببینیم زندگی انسان عصر حاضر تا چه اندازه توحیدی است و
کدام یک از مراتب توحید در آن بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است .منظور ما از انسان عصر حاضر
جو ِ
جو حاکم بر اکثریت افراد است ،نه تک تک افراد.
غالب جوامع و ّ
تمام افراد جامعه نیست ،بلکه ّ
می دانیم که جوامع بشری ،امروز از نظر صنعت و ف ّناوری پیشرفت فراوانی کرده اند و این جوامع را
نمی توان از این جهت با جوامع گذشته مقایسه کرد .همچنین انسان امروز کمتر از بت پرستان قبل از
اسالم ،که بیش از  360بت را می پرستیدند ،1به دنبال این قبیل بت پرستی هاست.
بنابراین ،جای طرح این سؤال هست که آیا انسان و جوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت میکنند؟
در ابتدا به نظر می رسد که امروزه کمتر کسی گرفتار شرک باشد و از این جهت نیز بشر در مسیر
پیشرفت می باشدّ ،اما یک واقعیت تلخ در اینجا وجود دارد و آن این است که گرچه شرک در قالب بت
و مانند آن در میان بیشتر جوامع وجود ندارد ،اما انواع دیگری از شرک که بسیار پیچیده تر از شرک
قدیم است ،در میان بشر به چشم می خورد که خوب است به آنها توجه کنیم و برای دوری از آنها تالش
نماییم؛ از جمله اینکه:
١ــ امروزه ،بسیاری از انسان ها جهان خلقت را ملک خود تلقی می کنند و بدون توجه به نظر
و رأی مالک حقیقی آن ،یعنی خدا ،هرگونه که بخواهند در این جهان تصرف می کنند .این افراد
(رب) جهان می پندارند ،که از  جمله
و جوامع ،در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهنده ّ
پیامدهای آن تخریب محیط زیست ،آلوده شدن طبیعت ،پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار
2
علی»
جوامع بسیار ثروتمند و مانند آنهاست .برخی از این انسان ها ،مانند فرعون که « َان َ َاربُّکُ ُم اال َ ٰ
1ــ تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت ،علی دوانی ،ص .17
آیه .24
2ــ
سوره نازعاتٔ ،
ٔ
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می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد؛ خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و برای
آنها تصمیم گیری می کنند.
2ــ بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شدهاند 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
ِ
خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است .گویی هوی و
جایی برای
هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس هایشان میرساند ،بت و معبودشان شده و آنها را همچون خدا
می پرستند؛ و از ابزارهای جدید ،مانند سینما ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و سایر رسانه ها در این راه بهره
می گیرند و یکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.
جامعه امروزی
وظیفه ما در مقابل وضع موجود چیست و چگونه می توانیم به اصالح
به نظر شما
ٔ
ٔ
اقدام کنیم؟
قدم اول در این راه ،شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین است.
باید دانست که قرآن کریم معیارهای ثابت توحید و شرک یا بت پرستی را به ما نشان داده و تطبیق
زندگی فردی و اجتماعی خود با این معیارها را بر عهده خودمان نهاده است .اطاعت از ارباب هایی جز
خداوند ،بندگی کسانی جز او و خارج کردن دین از برنامه های زندگی و تقلید از کسانی که در جهت
ریشه بت پرستی و شرک جدید آن است که برخی
مخالف دین حرکت می کنند ،شرک و بت پرستی استٔ .
از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند ،دین و دستورات دینی را در متن زندگی خود وارد نمی کنند
1
و برعکس تمایالت دنیوی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند.
تحلیل و بررسی

درباره سؤال های زیر فکر کنید و در صورت نیاز با دبیر خود مشورت و پاسخی برای هریک
ٔ
نتیجه تحلیل و بررسی خود را در کالس ارائه کنید.
سپس
نمایید.
تهیه
ٔ
ــ آیا به طور کلی انسان امروزی بیش از گذشته به یاد خداست؟
مطالعه کتاب ،ورود به سایت های
مشاهده فیلم،
ــ آیا مردم در انتخاب نوع پوشش ،غذا ،تفریح،
ٔ
ٔ
اینترنتی و شبکه های اجتماعی حالل و حرام الهی را مراعات می کنند؟
ــ آیا بشر امروز اصوال ً به دنبال یادگیری تکالیف الهی خود است؟
آیه .3
1ــ
سوره ابراهیمٔ ،
ٔ
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ــ الگوهای بشر امروزی چگونه اند؟ آیا الگوهایی هستند که سبک زندگی آنها موردپسند و
رضایت خداوند باشد؟
ــ به نظر شما چگونه می توان مظاهر شرک را از جامعه دور کرد و مظاهر توحید را تقویت نمود؟

اندیشه و تحقیق

جنبه اجتماعی آن را قبول نداشت؟
جنبه فردی توحید عملی معتقد بود ولی ٔ
آیا میتوان تنها به ٔ
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