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سؤاالت
ی برخی افراد ،گروه ها و کشورهای
 -1در بینش توحیدی افتخارطلبی و برتریجوئ ِ
مستکبر نسبت به سایرین چگونه تجزیه و تحلیل میشود؟
 -2توجه به تواناییهای هر شخص مانند فکر ،هوش ،قدرت تصمیم،امکانات مادی و...
در بینش توحیدی چگونه قابل تحلیل است؟
 -3نگاه انسان موحّد به جهان ،انسان و سایر موجودات و نیز آفرینندۀ آنها چگونه
باید باشد؟
سمِ اَّللهِ ال هرحْمنِ الرهحیمِ
بِ ْ
سمااوااتِ وا ماا فی
َل ناوْ ٌم لههُ اما فی ال ه
خ ُذهُ سِناةٌ او ا
َل تا ْأ ُ
َلها إَِله هُوا ا ْلحای الْقایومُ ا
َل إِ ا
«اَّللهُ ا
َ أایدِی ِهمْ او ماا خالْ اف ُهمْ او َلا یحِیطُونا
ْلْ ْرضِ مان ذاا اهلذِی یشْ افعُ عِن ادهُ إَِله بِِإذْنِهِ یعْالمُ اما باینْ ا
اا
ظهُماا او
َل ایؤو ُدهُ حِفْ ُ
ْلْ ْرضا او ا
ت او ا ا
سمااواا ِ
سعا کرْسِیهُ ال ه
بِشیَْءٍ مِّنْ عِ ْلمِهِ ِإَله ِبماا شااءا وا ِ
هُوا ا ْلعالیََُ ا ْلعاظِیمُ» ()255
سوره مبارکه بقره

سمااوااتُ یتافاطهرْنا مِنْهُ
حماانُ والادًا ( )88له اقدْ جِئُْتمْ شایْئًا إِدًّا ( )89تاکادُ ال ه
خذا ال هر ْ
« او قاالُواْ ات ه
حماانِ واالدًا ( )91او ماا ینباغِی
ْلْ ْرضُ وا تخارُّ الجْباالُ هادًّا ( )90أان داعاوْاْ لِل هر ْ
او تانشاقُّ ا ا
حماانِ
ْلْ ْرضِ إَِله ءااتی الره ْ
سمااوااتِ او ا ا
خذا واالدًا ( )92إِن کلُّ مان فی ال ه
حماانِ أان ی هت ِ
لِل هر ْ
عا ْبدًا» ()93
سوره مبارکه مریم

خالصه مباحث بخش ایمان
 ...گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی ،اوالً
آگاهانه باشد ،از روی فهم و شعور و آگاهی باشد ،نه کورکورانه؛ ثانیاً ایمان همراه
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باشد با تعهّد .آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم ،حتمًاًٰ آن چیزی است که در
زندگی ما ،در عمل ما ،چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی ،چه مربوط به شخص
خود ،چه مربوط به جامعه خود ،چه مربوط به بشریّت و چه مربوط به آینده تاریخ،
ٰ یک تعهّدی را بر دوش ما میگذارد.
حتمًا ً

توحید
با این مقدمه ،وقتی ما وارد بحث توحید میشویم ،قهراً این بحث برای ما یک بحث
تعهّدآور است ،و توحید را ما آنچنان بررسی میکنیم که اوالً آگاهانه به توحید
برسیم ،ثانیاً ببینیم تعهّداتی که توحید بر دوش ما میگذارد ،آنها چیست .آیا توحید فقط
یک فهمیدن بیمسئولیت و بیتعهّد است؟ آیا دانستن یک حقیقتی است ،بدون آنکه این
دانستن بر دوش ما یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی است که به
دنبال این دانستن ،تکلیفها ،وظیفهها ،مسئولیتها به انسان متوجه میشوند. ... .
 ...بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید است ... .توحید را ما از دو
ال توحید را در جهانبینی اسالم مورد نظر قرار
دیدگاه مورد نظر قرار دادیم  : ...او ً
دادیم .مسلّم ،توحید در جهانبینی اسالم هست .توحید در جهانبینی اسالم چیست و به
چه معناست ،و آیه قرآن و زبانِ رسا و گویای قرآن ،توحیدی را که در جهانبینی
اسالم مطرح است ،چگونه تشریح میکند؟ بحث دوم را اینجور گفتیم :توحید در
ایدئولوژی اسالم. ... .
عالوه بر اینها ،توحید در هر یک از مقررات فرعی اسالم ،خودش را مینمایاند
و نشان میدهد .و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری را به نام
دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ میزند ،ضد توحید در آن وجود دارد و
توحید در آن نیست ،بدانید که این از اسالم نیست؛ چون توحید مثل روحی در کالبد
تمام مقررات اسالمی هست .مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و
پیکره ای که نامش اسالم است ،هست .مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهای در
سراسر این کالبد و پیکری که نامش اسالم و دین است ،هست؛ در همه مویرگها
حتی هست ،یک دانه حکم را در اسالم شما نمیتوانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از
توحید در آن نباشد. ... .
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تعریف جهانبینی
 ...شما وقتی که به عنوان یک انسان ،به فکر خودتان ،به درک خودتان از عالم،
از انسان ،از جهان مراجعه میکنید ،یک تصوّراتی پیدا میکنید .ممکن است شما به
این فکر نبودید ،اما آن کسی که به این فکر است ،وقتی دربارۀ جهان میاندیشد،
دربارۀ انسان میاندیشد ،دربارۀ رابطۀ جهان و انسان میاندیشد ،دربارۀ چیزی
ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان میاندیشد ،یک سلسله تصوّراتی و افکاری
پیدا میکند ،این را میگویند جهانبینی. ... .
به طور خالصه جهانبینی را این جوری میشود تعریف کرد؛ جهانبینی یعنی
برداشت یک انسان از جهان ،تلقّی یک انسان از جهان ،دریافت یک انسان از جهان
یا از انسان .گفتیم برداشت یک انسان؛ میتوانید شما به جای یک انسان ،بگذارید
یک مکتب ،یک مسلک ،یک آیین ،یک رویه اجتماعی برداشتی از جهان دارد ،این
برداشت اسمش جهانبینی است.

توحید در جهانبینی اسالم
اسالم یک جهانبینیای دارد ،اسالم یک برداشتی از جهان دارد ... .اسالم معتقد
است که همه این مجموعهای که نامش جهان است ،از باال تا پایین ،از موجودات
ناچیز و حقیر ،تا موجودات بزرگ و چشمگیر؛ از پستترین جاندار یا بیجان ،تا
خرَد ،یعنی انسان ،همه و
شریفترین و پر قدرتترین موجودات جاندار و دارای ِ
همه ،همه جای این عالم ،بنده ،بَرده ،آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم است.
ماورای این ظاهری که من و شما میبینیم ،ماورای آنچه که عینکِ تیزبینِ دانش
تجربی میتواند به او برسد ،ماورای همه پدیدههای قابل حس و قابل لمس ،یک
حقیقتی هست از همه حقیقتها برتر ،واالتر ،شریفتر ،عزیزتر و همه این پدیدههای
عالم ،ساخته و پرداخته و درست شده دست قدرت اوست .به آن قدرت باالتر نامی می
دهیم ،اسمش خداست ،اسمش {اهلل} است .پس جهان یک حقیقتی است که به خودی
خود استقالل ندارد؛ خودش خودش را به وجود نیاورده. ... .
 ...آن خدایی که باالتر از جهان و جهانیان است ،آن دست قدرتی که همه
موجودات عالم را او میگرداند ،او ساخته و او دمبهدم آنها را پاینده داشته؛ این دست
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قدرتمند -که نامش {اهلل} است ،نامش خداست -به تمام صفات نیک و نیکی آفرین به
طور اصیل ،به طور ذاتی ،متّصف است؛ یعنی دارای دانش است ،دارای قدرت
است ،دارای حیات است ،دارای اراده و تصمیم است و هر آنچه که از این صفات
سرچشمه و مایه میگیرد .زندگی او از کسی گرفته نشده است ،دانش او از جایی اخذ
و کسب نشده است و از این قبیل .او صاحب اختیار عالم است .عالمیان چه کسانیاند؟
ذرّات عالم در مقابل او چه هستند؟ آیا ذرّات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او شدند،
مثل فرزندی که از مادر جدا میشود ،دیگر جدا شدند؟ نه اصالً قضیّه اینجوری
نیست .اینها در هر لحظه ای ،برای ماندن و بودن ،محتاج او هستند ،محتاج قدرت او
و ارادۀ او؛ و همه بندگان اویند .همه موجودات بندگان و بردگان و مصنوعات و
مخلوقان اویند .در همه میتواند تصرّف کند ،همه را با نظم خاصی آفریده ،همه را با
سنّتها و قانونهای منظم و دقیقی به وجود آورده .این قانونها را امروز علم دارد
کشف می کند ،که البته بحث من در این زمینۀ کار ،دیگر نیست؛ یعنی استدالل بر
وجود خدا و اثبات صانع در بحث من نیست ،در این زمینه کتاب فراوان است ،بروید
بخوانید.
 ...توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده ،و به تعبیری دارای یک روح
پاک و لطیف است .جهان پدیدآورندهای دارد و همه اجزای این عالم ،بندگان و
بردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا و آن پدیدآورنده محسوب میشوند .توحید
در جهانبینی اسالم این است؛ یعنی وقتی که یک مسلمان ،از دیدگاه اسالم به این عالم
نگاه میکند ،این عالم را یک موجود مستقلی نمیبیند ،بلکه یک موجودی میبیند
وابستۀ به یک قدرت باالتر .چه اثری دارد؟ چه فایدهای دارد؟ عجیب تأثیری دارد؛ در
بحثهای بعدی که دربارۀ توحید میکنیم ،آن وقت معلوم میشود که این بینش ،این
جهان بینی مخصوص ،این دریافت و برداشت از عالم ،این تلقّی از جهان و جهانیان،
ی زندگی.
چه تأثیری دارد در سازندگ ِ

تبیین قرآنی توحید در جهانبینی اسالم
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به آیات قرآن مراجعه میکنیم ،میبینیم عیناً همین مطلب را در آیات قرآنی،
پرودگار عالم ذکر کرده .عرض کردم از دو جای قرآن آیاتی را ما در نظر گرفتیم که
امروز تالوت بشود و ترجمه بشود.

الوهیت تنها شایسته «اهلل»
اول از سورۀ بقره است ،آیهای که معروف است به آیةالکرسی .قسمت اول
آیةالکرسی در این زمینه است ،که حاال تالوت و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در
َل ُهوا » اَّلل ،این نامی که معادلی به صورت تبیین و
َلها إِ ه
َل ِإ ا
َّلل ا
آن ،آیه  255است « .ا هُ
تشریح برایش نمیشود پیدا کرد؛ چیست {اهلل}؟ خداست .خدا کیست؟ آن موجودی
َل ُه او » هیچ معبودی به جز او نیست .اله را معبود معنا کنید .اله
َل ِإَلا اه ِإ ه
است که « ا
یعنی هر آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس ،به صورت تعظیم و
تکریم ،خضوع میکند ،اختیار خودش را دست او میدهد ،سررشتۀ زندگیاش را به
او میسپرد ،او را دست باز و مطلقالعنان ،در زندگی خود قرار میدهد ،این را در
اصطالح قرآنی میگویند اله .آن کسانی که هوای نفس را سررشتهدار زندگی خود می
کنند ،الهشان هوای نفسشان است .آن کسانی که یک انسان سرکشِ متجاوز را در
امور زندگی خود ،دستش را باز میگذارند ،الهشان همان شیطان است .آن کسانی که
به سنّتها و عقیدههای پوچ ،بهطور بیقید و شرط تسلیم میشوند ،الهشان همان سنّت
و عقیدۀ پوچ است .هر چه در وجود انسان و در زندگی انسان ،بی قید و شرط دستش
باز باشد و حکومت و تحکّم بکند ،او اله است.
َل إلها إَِله هُوا » هیچ الهی ،هیچ معبودی به جز او نیست .یعنی چه
اینجا میگوید که « ا
نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا .سیصدوشصت تا در خودِ خانۀ
کعبه آویزان و قرار داده شده بود ،سیصدوشصت تا عروسک .همین قدر هم عروسک
های جاندار در دنیا ،داشتند فرمانروایی میکردند،؛ چطور الهی نیست! پس اینی که می
َل إلها إَِله هُوا » جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست ،اله قانونی نیست ،اله
گوید « ا
حقیقی نیست؛ یعنی هر کس دیگر را غیر از {اهلل} به الوهیت -به آن معنایی که گفتم -به
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معبودیت پذیرفتید ،گناه کردید ،برخالف حق ،عملی انجام دادید؛ چون جز {اهلل} هیچ کس
شایستۀ معبود بودن و الوهیت نیست.
خصوصیات «اهلل»
َلها ِإَله ُهوا » خصوصیّت این {اهلل} ،این اله یکتا و یگانه چیست؟
َل إِ ا
« اَّللهُ ا
خصوصیّاتش را مقداری میشمرد« :ا ْلحَی» زنده است؛ همه مردهاند ،دیگران
موجودات مرده و مُردارند ،او زنده است ،بیجانها که پیداست ،با جانها هم مُردهاند.
با جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود ،جانداری که جانش دائماً در
تهدید است ،موجود زندهای که زندگیاش با حرکت یک مو ،با جنبش یک مغز گاهی
تهدید به فنا و نابودی میشود ،این چه جور زندگیایست؟ زنده جاودان ،زنده اصیل،
زنده حقیقی ،آن کسی است که حیات برای اوست و هدیه و عطیّه و موهبت اوست به
همه جانداران ،و او خداست.
« الْحای» آن زنده« ،الْقایومُ» آن پایدار و پاینده .آن کسی که زندگی او دائمی و
جاودانه و همیشگی است .آن کسی که زندگان به زندگی او زندهاند و اگر او نباشد،
اگر او نخواهد ،اگر او اراده نکند ،یک زنده و یک جلوۀ زندگی در جهان باقی نخواهد
بود « ،الْقایومُ».
َل نا ْومٌ » چُرت و خواب او را نمیرباید؛ خواب سبک ،چه برسد
خذُ ُه سِنا ٌة او ا
َل تا ْأ ُ
« ا
به خواب سنگین .او را از خود نمیگیرد ،یعنی چه؟ یعنی لحظهای غفلت ،لحظهای بی
توجّهی ،در وجود او و در حیات او راه ندارد .موجودات دیگر ،خداوندگاران
دروغین غفلت میکنند از خودشان ،از مردم تحت اختیارشان ،از جهانی که در قبضۀ
آنها هست ،سراپا غفلتاند ،دائماً در غفلتاند ،آنجایی که ادعای آگاهی و اطالع می
کنند ،آگاهی و اطّالعشان دروغین است .آنچه بر آنان غلبه دارد ،غفلت است و نادانی
است. ... .
خ ُذ ُه
َل تاأْ ُ
آن که او را غفلت نمیگیرد ،حاکم واقعی این جهان است؛ یعنی {اهلل} « .ا
َل نا ْومٌ » ،به نظرتان نیاید که سِناة یعنی چُرت ،خواب سبک و نَوم ،یعنی خواب
سِناةٌ او ا
معمولی یا سنگین را از خدا برداشتن و نفی کردن ،چه لزومی داشت حاال اینجا؟
چرا؛ در بحثهای بعدی خواهیم دید .چون هر اشارهای در توحید ،هر نکتهای در
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توحید ،اشاره به نفی الوهیت غیر خداست و اشاره به نقایص غیر خدا .هر چه درباره
خدا اثبات میشود ،آن چیزهایی است که درباره مدّعیان الوهیت نفی میشود .آنچه در
توحید گفته میشود ،آن چیزهایی است که در زندگی عملی موحّدان و خداپرستان باید
منعکس بشود .تمام خصوصیّات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحّد نمونههایش
وجود داشته باشد. ... .
َل نا ْومٌ له ُه ماا فی ال ه
َل تا ْأخُ ُذ ُه سِانةٌ او ا
« ا
سمااوااتِ او اما فی اْلْا ْرضِ» از آن اوست هر آنچه
در آسمانهاست و هر آنچه در زمین است؛ مِلک اوست ،بندۀ اوست « .مان ذاا اهلذِی
یشْ اف ُع عِن اد ُه ِإَله بِِإذْنِ ِه » کیست که در مقابل او شفاعت کند ،وساطت کند ،جز به اذن او.
هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازۀ قدرت یک شفیع ،بتواند در مقابل
خدا عرض اندام بکند .اگر کسی شفاعت از دیگران میکند ،باز به اذن خدا میکند.
پیغمبران که شفاعت میکنند ،اولیا و ائمه و صلحا و مؤمنین و شهدا که شفاعت می
کنند پیش خدا ،جز به اذن خدا نمیکنند؛
بنابراین آنها هم یک قدرتهایی در مقابل قدرت خدا ،یک دکانهایی در مقابل خدا
نیستند .چنین نیست که آنها هم یک دم و دستگاه جداگانهای در مقابل دم و دستگاه خدا
باشند ،نه؛ بندگان خدا هستند ،منتها بندگان مورد لطف و محبّت خدا. ... .
َ اأی ِدیهِمْ او ماا خاْلفا ُهمْ » پیش روی آنها هر چه هست و پشت سر آنها،
ن ا
« یعْالمُ ماا ابی ْ
طونا بِشیَْ ٍء
حی ُ
َل ی ِ
ط به تمام زندگی انسانهاست و موجودات « ،او ا
میداند؛ یعنی محی ِ
مِّنْ عِْلمِ ِه ِإَله ِبماا شاا اء » احاطه ندارند ،گسترده نیست دانششان به چیزی از دانش
پروردگار ،مگر آنچه خود او بخواهد.
ببینید چطور تمام عالم را به دو صف تقسیم میکند .یک صف ،صفِ خدا؛ یک
صف ،صفِ موجودات دیگر .در این صفِ دیگر ،همه ذرّات عالم ،بندگانِ خدایند در
حدّ واحد .میخواهم بگویم از لحاظ بندگیِ خدا ،بین دو موجود عالم هیچ امتیازی
نیست .از این جهت که بندۀ خدا هستند ،از این جهت که تحت قدرت و در قبضۀ
خدایند ،همه یکساناند ،همه! حتی بزرگترین موجو ِد عالم ،عزیزترین و
ارزشمندترین انسان تاریخ؛ یعنی وجود مقدس نبی اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلّم)،
از لحاظ بندۀ خدا بودن ،تحت اختیار خدا بودن ،عبد خدا بودن ،مثل همۀ ذرّات دیگر
وجود است .همان اندازهای که آنها تحت اختیار خدایند ،همان اندازه هم پیغمبر تحت
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ح همدًا عابْ ُد ُه او ارسُوُلهُ» ،بندۀ خدا
ن مُ ا
اختیار خداست ... .در تشهّد نماز میخوانید « اشْ اه ُد ا ا
بودن را جلوتر میآورید ،شهادت میدهم که محمّد عبد او ،بندۀ او و پیامبر اوست.
اول بنده بودن را ذکر میکنید.
« واسِعا کرْسِی ُه السهمااوااتِ وا اْلْارْضا» گسترده است تخت قدرت او آسمانها را و زمین
را « وا َلا یودُهُ حِفْظُهُماا » نگاهداری آسمانها و زمین بر او گران و دشوار نیست « ،وا هُوا
الْعالیََُ الْعاظِیمُ » اوست برتر و بلندقدر ،اوست بزرگ و پرشکوه... .
از مجموع ،بینش اسالم را در مورد خدا ،خوب به دست میآورید و آن چیست؟ و
آن این است که در همۀ منطقۀ وجود ،یک قدرت به نام خداست ،یک مرکزِ قدرت،
یک کانونِ دانش و حیات و نیرو ،به نام خدا .و در طرف مقابل ،تمام پدیدهها رو به
آن قدرت عظیم و جلیل ،با حال مسکنت ،با حال عبودیّت ،با حال بندگی ،همه و همه؛
فرقی هم بین پدیدههای عالم ،از جهت عبودیّت در مقابل آن مرکز قدرت نیست .یک
ذرۀ کوچک تا یک کهکشان عظیم ،یک انسان مؤمن یا یک انسان کافر ،یک موجود
بیارزش یا یک انسان باارزش ،همگان در مقابل آن موجود ،دستبسته ،تسلیم ،عبد،
بنده ،بردهاند؛ هر تعبیری که میخواهید بکنید.
البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت ایدئولوژی اسالم ،در
شناخت طرحهای عملی اسالم برای جامعه .به طور نمونه ،مثالً میتوانم این را حاال
اشاره کنم که در ذهنتان یک برقی بزند ،بدانید که فلسفهبافی نمیخواهیم بکنیم .وقتی
دانستیم که همه انسانها فیالجمله در مقابل این قدرت و این مرکز نیرو علی السوائند،
دیگر معنی ندارد که امپراتور روم ،والِریَن مثالً ،در حال غرور و تکبّر مجسمهاش
را آنجا بسازند که یک بردهای ،یک غالمی روی پایش افتاده. ... .
ببینید اگر این جهانبینی ،این بینش ،این برداشت از جهان نباشد ،امپراتورهای
عالم ،قلدرهای تاریخ ،مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در طول
تاریخ بودند ،که هزاران و میلیونها بنده و برده و اسی ِر قدرت و مطیع امر و فرمان
داشتند؛ اینها میتوانستند بگویند آقا ،من تافتۀ جدابافتهای هستم .من غیر از آن
هستم ،او باید بیفتد روی پای من ،من باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من برای
فرمان دادن آفریده شدم ،او برای فرمان بردن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده
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شدم ،او برای بدبخت بودن ساخته شده؛ من بنده خدایی هستم که آن خدا قدرتش بیشتر
است ،او بنده یک خدایی است که آن خدا عرضهاش کمتر است. ... .
شفاعُ عِن ادهُ ِإَله بِإِذِْنهِ » چه کسی به او نزدیکتر است؟ چه کسی در
« مان ذاا اهلذِی ی ْ
مقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسی میتواند در مقابل من او ،منیّتی داشته باشد؟ بله «
َل بِإِذِْنهِ » کسانی میتوانند شفاعت کنند ،اما به اذن خود او .او هرگز به جباران اذن
إِ ه
شفاعت نمیدهد ،به امامان اذن شفاعت میدهد .او هرگز به مفسدان اذن نزدیکی و
رخصت شفاعت نمیدهد .به انبیا ،به اولیا ،به صلحا ،به شهدا ،به خاکسارانِ عالی
مقام ،آن بندگانی که زندگی دنیا بر آنها تلخ و زهرآگین گذشت ،اما روحشان نیرومند
شد؛ در راه وظیفه حرکت کردند ،بر خودشان دشوار و سخت گرفتند تا به سوی
وظیفه یک قدم نزدیکتر شده باشند؛ آنها میتوانند ،آنها میتوانند نزد خدا شفاعت
کنند .تازه آنها هم علّت اینکه میتوانند شفاعت کنند ،این است که بیشتر بندگیِ خدا
کردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشان را قرار دادند ... .از وضع کلی این آیه -
که آیهالکرسی است -این معنا بر میآید که پروردگار عالم ،آن قدرت مطلق؛ در
مقابلش تمام موجودات ،تمام تکوینات ،همۀ عالم ،عبد و مطیع و دستبسته و تسلیم؛
هر که میخواهد به او نزدیکتر بشود باید بیشتر عبد او باشد .این یک آیه.
عبودیت غیر خدا ،رهاورد اعتقاد به فرزند داشتن خدا
آیه دیگر ،در سوره مریم است ،از سوره مریم انتخاب کردیم .آیه  ۸۸به بعد « او
حماانُ واالدًا » گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده است .کفّار به صورت
قاالُوْا اتخه اذ ال هر ْ
های گوناگون این حرف را زدهاند؛ مسیحیها یک جور ،یهودیها یک جور ،مشرکین
قریش و مشرکین عربستان یک جور ،مشرکان جاهای دیگر یک جور .بعضی می
گفتند خدا دختر دارد ،بعضی میگفتند پسر دارد ،بعضی میگفتند دختر و پسر دارد،
بعضی میگفتند یکی دارد ،بعضی میگفتند بینهایت دارد ،عائلهمند است! به هر
حماانُ واالدًا» خدا فرزند دارد .فرزند دارد را ،از چه باب می
صورت گفتند « :اتخه اذ ال هر ْ
گفتند؟ این نکته را دقت کنید که فرزند داشتن خدا ،که مورد ادعای یک عده مشرک یا
مسیحی یا یهودی بود ،به این معنا بود که در میان مخلوقات عالم ،در میان موجودات،
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یک نفری هست که نسبتش با خدا ،نسبت بنده بودن نیست -دقّت کنید -نسبت فرزند
بودن است .آقازاده است ،نه غالم؛ اگرچه آقا نیست.
یهودیها که میگفتند عُزَیرٌبناهلل ،یعنی عُزَیرِ پیغمبر فرزند خداست ،میخواستند
عزَیر از این مقوله خارج
بگویند که اگر همه موجودات عالم بنده و بردۀ خدا هستندُ ،
است ،او دیگر بندۀ خدا نیست ،او آقازادۀ خداست ،نور چشمی خداست .مسیحیها هم
که درباره مسیح این حرف را میزدند ،کفّار هم که درباره الت و مَنات و عُزّی می
گفتند اینها دختران خدا هستند ،مشرکان یونان و روم که آنها هم برای خدا ،خدازاده
و آقازادههای فراوانی قائل بودند ،همه نظرشان این بود .یعنی در حقیقت این دو صفی
که ما در نظر گرفتیم ،یکی صفِ خدا و یکی صفِ همۀ بندگان و موجودات که همه
در مقابل خدا خاضعاند ،این دو صف را ،سه صفش میکردند .میگفتند بله ،خدا،
بندگان ،زبدگان؛ فرزندی ،آقا زادهای ،خدازادهای ،چیزی .آیات سوره مریم این مطلب
را نفی میکند .تا آخر آیات درست دقّت کنید.
حماانُ واالدًا » گفتند که خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده و گرفته
« او قاالُوْا اتخه اذ ال هر ْ
ش ْیئًا إِدًّا» هر آینه آوردهاید سخنی سهمگین و سنگین .ببینید تعبیر خدا
است؛ « هلقا ْد جِئْتُ ْم ا
چیست؛ حرف گرانی ،حرف سهمگینی ،عقیدۀ بسیار خطرناکی را ارائه دادید « .هلقا ْد
ن مِ ْنهُ او
طرْ ا
ت یتافا ه
شیًا إِدًّا » حقاً سخنی گران و سهمگین ارائه دادید« .تاکا ُد السهمااواا ُ
جِئُْتمْ ا
ِر اْلجِبا ُل هادًّا» کم مانده بود که آسمانها از یکدیگر بپاشد ،بشکافد ،و
ْل ْرضُ وااتخ ُّ
اق ا ْا
تانش ُّ
ی
حماانِ اولادًا » که برای خدا ِ
زمین از هم ِبدَرد و کوهها در هم فرو ریزد « .أان ادعاوْاْ لِلره ْ
رحمان فرزندی خواندند و معتقد شدند.
پیداست مسئله خیلی مهم است .خدا آنجور نیست که یک فُحشی ،یک حرف بدی،
به او بَر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم .آنچه که به عنوان عقیده به
مردم میدهد ،آن چیزی است که در تأمین هدفهای الهی دخالت دارد .آنچه هم که به
عنوان عقیدۀ فاسد نفی میکند ،آن چیزی است که اعتقاد به آن ،در تأمین فساد جامعه
دخالت دارد .نفی عقیدۀ فاسد به معنای نفی یک رگۀ فساد است در جامعۀ بشری .و
اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد ،خدازاده و آقازاده دارد ،فرزند دارد ،اعتقاد به حد
واسط بین خدا و بشر ،حد فاصل ،این اعتقاد ،مفاسدی دارد در جامعه . ...این در
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حقیقت بهانهای است برای اینکه بندگان ،غیر اینکه بندۀ خدا میشوند ،بندۀ یکی
دیگر هم بشوند.
حماانِ أان یتهخِ اذ واالدًا» شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد« ،
« او ماا ینبا ِغی لِل هر ْ
ن عابْدًا» همۀ آنچه که در آسمان و
حماا ِ
ْل ْرضِ ِإَله ءااتی الره ْ
سمااوااتِ او ا ْا
إِن کلُّ مان فی ال ه
زمین اند ،نیستند مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا ،به عنوان عبودیت و بندگی ،همه
عدًّا» آنها را احصا کرده
ع ادُّهمْ ا
عبدِ خدا هستند ،همه بندگان خدایند« .له اقدْ اأحْصااهُ ْم او ا
است ،قبضه کرده است و شمرده است شمردنی .این هم این آیه دیگر که در سورۀ
مریم بود.
خُب ،پس به طور خالصه ،بحثی که امروز داشتیم ،حاصل به این صورت بود که
توحید در جهان بینی اسالم یعنی چه و چیست؟ بررسی توحید به عنوان یکی از مواد
اصول جهانبینی .فردا میرسیم انشاءاهلل به بررسی توحید ،به عنوان یکی از مواد
اصول ایدئولوژی اسالم .ببینید با همدیگر اینها فرق دارند ،این مقدمۀ اوست ،این
زمینۀ اوست .بینش اسالمی این است؛ دنیا را ،جهان را ،عالم وجود را ،این جور می
بیند .خُب ،حاال این بینش چه الهام میدهد به ما؟ چه خطِ سیری ،چه طرحی ،چه نقشه
ای برای زندگی ارائه میدهد؟ آن چیست؟ توحید آنجا چه کاره هست؟ توحید در
ایدئولوژی اسالمی.
نگاهی گذرا به مبحث
بینش توحیدی ،افزون بر این که ماهیّتی نظری دارد ،دارای ابعاد و جلوه
های عملی در زندگی فردی و اجتماعی است .با نگاه توحیدی ،انسان و تمامی
اجزای هستی ،مخلوقِ خالقی توانا بوده و همه آنها عبد و بندۀ او هستند و در این
بندگی نیز هیچ استثنایی وجود ندارد.
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