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را اعالم كرد نخستين  روزى كه پيامبر اسالم گرانبار از رسالت نجات و رهائى انسان شعار 
بانى ز سالح دشمنى يعنى استهزا و تخطئه كسانى كه با او بر سر ستيزه شدند و او را در آغاز با ابتدائى ترين 

و سپس به موازات شكل گيرى هر چه بيشتر نهضت توحيدى با ابزارها و سالح هاى قاطع تر مورد هجوم 
زير نفوذ و تاثير آنان بود كه با پيامبر و گروه وابستگان فكرى  قرار دادند سران و اشراف قبائل بودند ديگران

 .او به خصومت برخاستند و منظره هاى شرم آور تاريخ در دوره ى سيزده ساله پيش از هجرت تكرار شد
اين واقعيت تاريخى نمايانگر حقيقتى است كه براى بازشناسى اسالم و بويژه توحيد كه بايد سخن اول و  

 .دانست در خور دقت بسيار استآخر اسالمش 
در روزگار ما يكى از تاسف انگيزترين چيزها كه بايد براى همه پيام آوران رهاسازى انسان همچون فاجعه  

يعنى تحريف اصولى ترين محتواى اديان زيرا هيچ مفهوم ديگرى  ؛تحريف مفهوم توحيد است ؛اى تلقى شود
دين اندازه بكار رهاسازى انسان آمده و مبشر نجات خلق هاى توان نشان داد كه در سراسر تاريخ بمىرا ن

 .ستمديده باشد
در تاريخ تا آنجا كه دانسته ايم بعثت ها و نبوت ها عموما تحوالتى بوده اند در جهت سودمندى انسان و 

 فتههسته اخالقى تمام اديان بزرگ بگ .نجات مستضعفان و فرودستان و بر ضد ستم ها و تبعيض ها و تجاوزها
و البته آرمانهاى استقالل و حس مسئوليت است ) ،ج هاكاهش رن ،عشق برادرانه ،آرمانهاى: دانش 2اريش فروم

 ( .رودمىنده ى مادى انتظار درك آن نشريف و واالى ديگر كه از يك بررسى كن
 د را مطرحين آرمانها همه در اصل توحيد خالصه شده اند پيامبران با شعار توحيد هم تمامى مقصود خوا 
ده ياآن مقصود را در عالم واقعيت پ ،گرفتمىى كه با طرح اين شعار در ااند و هم بدنبال مبارزهساختهمى

 .نموده اندرده و يا آن را به تحقق نزديك مىكىم
ا و محتواى توحيد و اكتفا به يك برداشت سطحى و صرفا نصورت ناشناخته ماندن يا تحريف معدر اين 

راستى بايد موضوعى هتر از هميشه مطرح است بتر و ضرورىگارى كه همان آرمانها فورىدر روزذهنى 
 .به جهانبينى توحيد كه براى همه پى جويان و مدعيان آن آرمانها تاسف آور تلقى شود نه فقط براى معتقدان
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 .حيد روشن سازدگفتيم كه جبهه بندى هاى آغاز طلوع اسالم ميتواند حقيقت مهمى را در باره ى تو
اين شعار در درجه نخست متوجه همان كسانى بوده  ضربه ،شعار  :آن حقيقت اين است كه 

 مسلط و قدرتمند جامعه. بقهط يعنى ؛است كه با آن به خصومت كمر بسته اند
هت همواره عكس العمل هاى خصومت آميز در برابر يك فكر و يك نهضت مفسر گويائى است براى ج

دشمنان اين نهضت  گيرى ها از راه مطالعه در چهره گيرى هاى اجتماعى آن و ضريب عمق و تاثير اين جهت
و وابستگى هاى طبقاتى آنان ميتوان جهت گيرى طبقاتى و اجتماعى آن نهضت را دانست و از مطالعه در 

 ين سبب است كه براى درستشدت و جديت دشمنى هايشان ميتوان عمق و تاثير آن را اندازه گيرى كرد و بد
ران و جبهه دشمنان اين نهضت طرفدا اى قابل اطمينان مطالعه در جبههشناختن دعوت هاى الهى يكى از راهه

 ت.هاس
 نخستين كسانى بوده اند كه كمر به ستيزه با اديان بسته و ،وقتى مشاهده ميكنيم كه طبقات قدرتمند جامعه

روشنى در ميابيم كه دين و نهضت هاى دينى در طبيعت هكرده اند باز بذل هيچ كوششى در اين راه دريغ ن
 :به آهنگ مخالفت با اين طبقات است ،خود

ى كه آنانرا از ديگران بدينصورت متمايز و جدا ابا زورمندى و زراندوزى شان و اصوال با طبقه بندى 
د تعمق مور - بر سلطه هاى اجتماعىاز ديدگاه تعرضش  -ميسازد براى آنكه بتوانيم توحيد را از اين ديدگاه 

ى رايج كه آنرا صرفا يك نظريه ى فلسف ه توحيد بر خالف برداشت عاميانهقرار دهيم الزم است قبال بدانيم ك
يك نظريه ى زيربنائى در مورد انسان و جهان و نيز يك دكترين اجتماعى و اقتصادى و  ،كندو ذهنى تلقى مي

 سياسى است.
اى را ميتوان يافت كه تا اين حد پر بار از مفاهيم انقالبى و مذهبى و غير مذهبى كمتر واژههاى در ميان واژه  

 تصادفى نبوده است كه همه ى دعوت .سازنده و ناظر به ابعاد گوناگون زندگى اجتماعى و تاريخى انسان باشد
صارى او آغاز ميگرديده ها و نهضت هاى الهى در طول تاريخ با اعالن يگانگى خدا و ربوبيت و الوهيت انح

 :است فهرست كوتاهى از جوانب گوناگون محتواى توحيد چنين است
 :الف( از ديدگاه يك جهان بينى عمومى

 و عناصر آن است یبه معناى وحدت و يكپارچگى همه ى جهان و خويشاوندى تمام اجزا

ايان و آفرينندگان چون سلسله جنبان آفرينش يكى است و همگان از يك مبداء و منشاء اند و خد
اند و كل جهان مختلف دست اندر كار آفرينش و گردش جهان نبوده اند پس اين همه اجزاء يك مجموعه

 .يك واحد است و داراى يك جهتگيرى
 (3/  )الملك

 .اى رحمان هيچ ناهماهنگى نمى بينىدر آفرينش خد
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 (8 / الروم) 
؟ خدا آسمانها و زمين را جز بر نظام و روال ند( نمى انديشآيا در خويشتن )يا با خويشتن

 .ه استحق و با سرآمدى مشخص نيافريد
راهروان آن همانند حلقه هاى زنجير بهم متصل اند و  كاروانى است كه همه ،پويا جهانِ ،شبا اين بين

 چيز با مالحظه همچون اجزاء ريز و درشت يك دستگاه براى هم و در جهت واحد در كار و تالش اند هر
شود پس همه در ىروشن مخود را ميدهد و وظيفه اش  موضعش در كل اين ارگانيسم است كه معنى واقعى

ديگرانند و هر يك ابزار الزمى است در اين مجموعه هر گونه  كمك كار و تكميل كننده ،پوىاين سير تكامل
 دى و ناهنجارى و انحراف جهت همهموجب كن ،د و انحراف در هر يك از اين اجزاتوقف و تباهى و ركو
  .سازدىاين ذرات را به يكديگر متصل مهمه  ،پيوندى معنوى و عميق ،گونهدستگاه است و بدين

 رد ف به معناى هدفدارى آفرينش و حساب شدگى و انضباط محاسبه شده ى جهان و وجود معنا و روح در فرد

 :آن نيز هست  یاجزا
همانطور كه  - نيزى حكيم است پس ناگزير در اصل وجود آن اچون داراى آفريننده و پديد آورنده

  .حكمتى است و براى آن غايت و جهت و هدفى - محسوس و مشهود است آن ایدر بسيارى از اجز
  (61 / نبياءاأل) 

  ...آسمان و زمين و هر آنچه را ميانه ى آن دو است به بازيچه و بى هدف نيافريديم
ماشينى است كه ساخته و براى  سرگردان هرزه پوى نيست.مجموعه جهان با اين ديد ديگر يك 

مون با مض يك شعرِ .اما از اصل آن نه ؛ى آن مقصود پرسيديتوان از چيستاىم .مقصودى به كارش انداخته اند
ى برآمده از يك حركت تصادفى است كه بايد تامل و تدبر كرد تا مضمون آنرا دريافت اما هرگز آنرا آوائ

 .توان دانستىنم
ز و هيچ چي .فرمانى همه ى اشياء و عناصر عالم در برابر خدا نيز هستهبه معناى سر ب ،فراتر از اين

قوانين گيتى و هر آنچه در شعاع و به هدايت اين  .ى نيستأون در اين مجموعه خود سر و خود رهيچ قان
ر تكوينى و طبيعى دپس وجود قوانين  .خداست رمان و بندهقوانين به تكاپوست سر در خط و گوش بف

 .ى ربوبيت و سر رشته دارى او نيستمستلزم و به معناى نفى حضور خدا و نف ،سراسر اين پهنه
 (33 / مريم) 

 نيست  ایهر آنكس كه در آسمانها و زمين است جز سر بر خط عبوديت خدا نهاده
 (661 / البقره) 

 .ن است همه فرمانبر و تسليم اويندبل از آن اوست هر آنچه در آسمانها و زمي
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 (16 / )الزمر 
خدا را چنانكه در خور اوست برآورد نكرده اند زمين يكسره در قبضه ى قدرت اوست بروز 

 .ندزتر است از آنچه شريك او ميسارستاخيز و آسمانها پيچيده شده ى دست اويند منزه و واال
 :از ديدگاه مطالعه و قضاوت در باره ى انسان (ب

 انى انسانها در رابطه با خدا استبه معناى وحدت و يكس: 
ارتباط ويژه و  با او ،اشهيچكس از نقطه نظر طبيعت انسانى انسانها است خداوندگار و رب همه او

له خاص نيست كه ديگران را خداى ملت يا قوم و قبي .هيچكس با او خويشاوندى ندارد .اختصاصى ندارد
همگان در برابر او  .طفيل آنها و براى آنها و همچون وسيله اى براى سرورى آنها آفريده باشد و روزى دهدهب

يكسانند و اگر تمايزى در پيشگاه خدا هست از سوى كوششى است كه هر كسى ميتواند در راه و در جهت 
كه تنها ضمانت اطمينان بخش براى تعالى انسان است مبذول ى يو صالح انسانها و عمل به برنامه خداخير 

 .مجاهدت و تالش بيشترى بكار بندد كند و
 (661/  بقره)ال

منزه است از آنچه گويند بل همه چيز در آسمان و زمين  گفتند خدا فرزند گرفته است واال و
 .وست همگان فرمانبر و تسليم اوينداز آن ا

 (39 / نبياءاأل) 
من است كوشش او به ناسپاسى گرفته پس هر كس به كارهاى شايسته بپردازد در حاليكه مؤ

 .و ما آنرا ثبت ميكنيمنميشود 
  

 (63 / )الحجرات
مه ى شما را از مردى و زنى آفريده ايم و تيره ها و قبيله ها را براى اال اى انسانها ما ه

 .ترين تان استامعيار خدا گراميترين شما با تقو همشناختى پديد آورديم در
 به معناى وحدت و برابرى انسانها در آفرينش و مايه هاى انسانى نيز هست:  

ن نوع بطور برابر سارى و جارى است انسانيت عنصر واحدى است كه در همه ى افراد و مصاديق اي
 انسانهاى وابسته به طبقات مختلف اجتماعى بنده و آفريده ى خدايان گوناگون نيستند تا مايه هاى آفرينش

آنان نيز متفاوت باشد و در نتيجه ميان آنان مرزى غير قابل عبور وجود داشته باشد و يا خداى طبقات باال 
از خداى طبقات فرودست همه آفريده ى يك خدايند و همه در گوهر اصلى  خدائى نيرومندتر و واالتر باشد

 در يك طراز....
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 (6 / النساء) 

 .كه همه ى شما را از يك تن آفريد اال اى انسان ها پروا مكنيد از خدايتان
 نى و برابرى انسانها در امكان تعالى و تكامل نيز هستمعناى يكساهب: 

پس  ،است دست پرورد حكمت ایچون گوهر و سرشت انسانى در همه يكسان است و اين مايه
هيچكس نيست كه در ذات و سرشت از پيمودن صراط مستقيم تعالى و تكامل ناتوان باشد از اين رو دعوت 

 ندهتاثيرهاى ساز ؛نط گوناگويى نيست اگر چه شراالتى يا طبقهويژه ى كسانى يا م ؛تخدا دعوتى عام اس
ا نسان بطور ثابت اهريمنى يهيچگاه نتوانسته است از ا ،تاثير زوال پذير اين شرايط ،گوناگون را داراست

 اى دست بسته و بى اختيار بسازد و راه دگرگونى و انتخاب را بر او ببندد فرشته
 (88 / سباء) 

 ما تو را جز براى انسانها بطور عموم و نه براى جمعى خاص نفرستاديم  
  (63 / )النساء 

 تو را بر رسالت براى همه ى انسانها فرستاديم 

 (661 – 669 / )النساء 
رهنمونى روشنگر و فروغى نمايان فراسوى شما  اينك از سوى پروردگارتان !اال اى انسانها

 نگاه ى(خود را )از سرگردانى و گمراه ،آمده پس آنانكه به خدا ايمان آوردند و با تكيه به او
ستوار ( رحمت و افزونبخشى خود در مى آورد و به راهى ا3خدا آنان را به )شهر بند ،دارند

  .مى كشاند
 اسارت و عبوديت غير خدا نيز هست و اين تعبيرى ديگر از لزوم عبوديت  بمعناى آزادگى همه ى انسانها از قيد

 :خداست 
اسارت  ،اسارت فكرى و فرهنگى تسليم و اسارت غير خدايند  ى مقهور سرپنجهاى كه بگونهيانسانها

ود در چنبر بردگى و عبوديت بندگانى همانند خ ،عبادت اسارت سياسى( با توجه به مفهوم گسترده ،اقتصادى
ان را فقط انس .كندىتوحيد اين شيوه ى زندگى را نفى م .گرفتار آمده اند و براى خدا كفو و رقيب گرفته اند

داند و او را از بندگى و اسارت هركس يا هر نظامى و بطور كلى هر عامل مسلط ديگرى كه در ىبنده خدا م
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رد و نفى هر  خدا و قهراً معنا پذيرش سلطهدر  ،پس توحيد .سازدىاو باشد آزاد م  4«ندّ»برابر خدا و رقيب و
 ى است از هر رنگ و هر نوع و در هر لباس.يسلطه غير خدا

 (94 / )يوسف 
را عبادت نكنيد اين است حاكميت فقط از آن خداست فرمان داده است كه كسى جز او 

 آئين استوار  
 (83 / )االسراء 

 پروردگار و صاحب اختيار تو فرمان داده است كه كسى جز او را عبوديت نكنيد  
  بر اين اساس به معناى تكريم و ارزش دادن به انسان نيز هست: 

ان بسى ارزنده تر از آن است كه اسير و مقهور و ذليل در برابر هر كسى عنصر فاخر و ارجمند انس
ايشگر شايد انسان شيفته و ستايشگر و نيى مطلق است كه مىيتنها آن هستى مطلق و كمال زيبا .بجز خدا باشد

در جز آن ذات متعال هيچكس و هيچ چيز هى است و بيخود مرتبه اى از واال ،ىيكه اين واالگرا ...او شود
  .رتبتى نيست كه انسان را بنده و ستايشگر خود سازد

بت هاى جامد و جاندارى كه خود را بر مغز و دل و تن انسان تحميل كرده و قلمرو خدا را در  همه
اى كه آدمى را از طهارت و صفى هستند يف در آورده اند پليديها و پليدهاپهنه زندگى انسان غاصبانه به تصر

بايد از آنها  ،واالى خود را باز يابد اند و انسان براى آنكه رتبهو بدو خفت و ذلت داده كرده  اش ساقطفطرى
 .روى بگرداند و ننگ آلودگى به عبوديت آنان را از خود بزدايد

ت و را با اين ظرافهيچ بينش انسان گراى مادى نتوانسته است برترى و گزيدگى و اصالت انسان 
 .عمق مطرح سازد

 (36 - 34 / )الحج 
ر ياز غ (قلمرو هستى خود)پيرايشگران  * هاى پليد دورى گزينيد و از گفتار ناروااز بت 

براى خدا شريك كسى را شريك او مسازيد آنكس كه  ،خدا باشيد و در اين حريم خدائى
بايد يا باد ( او را در رآسمان ساقط شده باشد و مرغ )الشه خوار ازى يگيرد چنانست كه گو

 .ور دست پرتاب كندى داپيكر او را به نقطه
 (88 / االسراء) 
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 زو از پويش انسانى خود بابا خدا معبود ديگرى مگير كه نكوهيده و بى پناه فرو نشينى )
 .(مانى

 (33 / )االسراء 
 .دوزخ درافتىهب ،سرافكنده و مطرودكه  ،با خدا معبود ديگرى مگير

  به معناى يكپارچگى و وحدت قلمرو زندگى و هستى انسان نيز هست:  
 ريا بخشى از ه ،اگر يكى از اين دو .از انديشه و عمل ،زندگى انسان تركيبى است از ذهن و واقعيت

ذهن خداگراى با واقعيتى غير خدائى يا واقعيت خدا پسند  ،ى شوديمحكوم قطب ها و قدرتهاى ضد خدا ،يك
د شرك پدي ،در قلمرو زندگى انسان دوگانگى رخ داده و در عبوديت خدا ،م گرددأبا ذهنيتى خدا ناشناس تو

كباره انه اى قرار گرفته و اگر يانسان در اين صورت عقربه ايست كه در طيف مغناطيسى عنصر بيگ .آمده است
هت يعنى انحراف از ج ؛و جهت طبيعى بر نگردانيده باشد بارى دچار نوسان و سرگشتگى است روى از قطب

 ...درست و صراط مستقيم سرشت انسانى از جهت خدا

 (81/ )البقره  
( مى گرويد و به بخشى ديگر آيا به بخشى از كتاب )مجموعه شناخت ها و مقررات دين

سزاى آنانكه چنين شيوه اى را مى گزينند چيزى جز خوارى و زبونى در دنيا  ،آوريدكفر مى 
 .شوندىين ترين عقوبت ها باز گردانيده منيست و روز رستاخيز به سهمگ

 به معناى هماهنگى و همگامى انسان با جهان پيرامونش نيز هست: 
 پديده ار آفرينش است و كوچكترينميدان فعل و انفعال قوانين بيشم ،گيتى تا بيكران گسترده پهنه

ه آهنگ نش است كسنت ها و قوانين آفري یبا همنوازى و التقا .از شعاع عمل اين قوانين بيرون نيست ،گيتى
گيرد و نظم دلنشين جهان پديد مى آيد انسان نيز جزئى از اين مجموعه است و محكوم ىموزون هستى شكل م

  ...با اين حال متناسب و همساز با قوانين پديده هاى ديگرقوانين عام آن و نيز قوانينى ويژه و 
كه رام و دست بسته در گذرگاه طبيعى و فطرى خويش  - اما انسان بر خالف ديگر خويشاوندانش

ن كه همي ،راه فطرى و طبيعى را بايد به انتخاب بپيمايد :از نيروى انتخاب و اراده برخوردار است  - راهنده ب
 .از اين روند طبيعى تخلف ورزد ،نيزاين بدان معنى است كه ميتواند  .اوست راز تعالى و ترقى

 (83 / كهف) 
 !ن آور و هر كه خواهد گو كفر ورزهر كه خواهد گو ايما
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ان انس ؛فرا مى خواند ،تجهان همگام اس بيعى و فطرى اش كه در آن با همهانسان را به پيمودن راه ط ،توحيد
را كه خود عضو اصلى جهان است در عمل و تالش بدان پيوند مى زند و در پهنه ى وجود وحدت و يكسانى 

 مطلق پديد مى آورد.
 (83/ )آل عمران  

آيا جز آئين خدا چيزى ميطلبند ؟ و حال آنكه همه آنانكه در آسمان و زمينند از سر رغبت 
 .شوندىد و بسوى او باز گردانيده ميا كراهت تسليم خداين

 (68/ الحج )
كه در آسمانها و در زمينند و خورشيد ى ه خداى را سجده مى برند همه كسانآيا نمى بينى ك

 .و چهار پايان و بسيارى از آدميانو ماه و اختران و كوهها و گياهها 
 (،...سياسى ،ز ديدگاه خط مشى اجتماعى )اقتصادىا (ج

  صالحيت هر گونه طراحى و كارگردانى مستقل و خود سرانه در امور جهان و انسان را از هر كسى جز خدا سلب

 :مى كند
انسان و آفريننده گيتى و طراح نظام پيوسته آن است به امكانات و نيازها نيز  حكم آنكه آفرينندهه ب

نه ها و قابليت ذخائر و استعدادها و انرژى هاى نهفته در جسم و جان آدمى را و نيز گنجي ،هم او واقف است
گيتى را و ميزان كاربرد و مورد مصرف و چگونگى التقاء اين همه را او ميداند و به نيكى  هاى بيشمار پهنه

  .سدميشنا
همان خط مشى حركت وى  ارتباطات انسان را كه تواند شيوه زندگى و برنامهىپس فقط اوست كه م

طرح ريزى كند و سيستم قانونى زندگى و قواره و نظام اجتماعى او  -در چرخ و بر اين نظام تكوين است 
  .مايدرا ترسيم ن

طبيعى و منطقى آفريدگارى و خداوندى اوست پس هر گونه دخالتى  نتيجه ،اين حق به خدا 5ويژگى
ى انسانها دست اندازى به قلمرو خدائى و ادعاى الوهيت و از سوى ديگران در تعيين مسير و خط مشى عمل

 موجب شرك است.

 (11/ النساء  ) 
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روردگارت سوگند به مرز ايمان در نيايند مگر آنگاه كه تو را در جريانات خالف به پ !نه
ر دل نگيرند و رام و حكميت بخشند و آنگاه از آنچه تو فرمان دهى غبارى ب ،انگيز زندگى
 .تسليم باشند

 (31/)االحزاب  
هيچ مرد و زن مسلمانى را حق آن نيست كه چون خدا و پيامبرش به چيزى فرمان دادند در 

اللتى به ضفرمانى كند بيگمان كار خويش اختيار داشته باشند و هر آنكه خدا و پيامبرش را نا
 .آشكار دچار گرديده است

 حق واليت و سرپرستى جامعه و زمامدارى زندگى انسان را نيز از هر كسى بجز خدا نفى ميكند:  
مستقل و بدون مسئوليت نگريسته شود مستلزم  يك حقّ ديدههواليت انسان بر انسان اگر بحكومت و 

صورتى كه زمامدارى و سرپرستى امور جامعه از سوى قدرتى فراتر به تنها در  .ستم و طغيان و تعدى است
و  م باشد امكان پيراستگى آن از كژى هاأباشد و با مسئوليت هاى متناسب توفرد يا هيئت حاكم سپرده شده 

است كه احاطه و گسترش   ،اين قدرت فراتر در ايدئولوژى مذهب .سركشى ها و زياده روى ها هست
 :آگاهى اش

 ( 3 / سباء) 
( مجالى براى انحراف و صفات جالل و قهر نقمتش )

 برگزيدگان و منصوبانش باقى نميگذارد 
 (91-99 / الحاقه)  

نيست كه بتوان اغفالش كرد و سوارش شد و همچون حزب  «اكثريت»و  «ملت»همچون 
ى و اختناقش ساخت و همچون برگزيدگان و سران و اشراف ينيست كه بتوان وسيله زورگو

 يكشان كرد.نيست كه بتوان خريدشان يا شر
 :با نگاهى ژرف انديش تر 

اگر سامان زندگى انسان مستلزم آن است كه همه سازمانهاى زندگى به نقطه واحدى منتهى شود و سر رشته 
اين دست جز دست قدرتمند آفريدگار گيتى و پديد  - كه هست - كارها در دست قدرت مسلطى باشد

 .آورنده انسان نخواهد بود
وسيله منصوبان خدا آنانكه با معيارها و هانسان حق ويژه خداست كه ب پس حكومت و زمامدارى

الگوهاى تعيين شده در ايدئولوژى الهى از همه كس منطبق ترند به مرحله تحقق در مى آيد و بوسيله آنان 
 گردد.ىهى پاسدارى و مقررات الهى اجرا منظام ال
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 (69 / االنعام) 
دهد و خود روزى از كسى ىآسمان ها و زمين است و روزى م بگو آيا بجز خدا كه آفريننده

؟ بگو به من فرمان داده شده است كه را به واليت و زمامدارى برگزينيمند كسى ستاىنم
  يد.نخستين تسليم شده ى حكم خدا باشم و زنهار از مشركان مباش

 (11 / المائده)  
مبرش و مؤمنانى كه نماز را بپا ( فقط خداست و پياولى و زمامدار شما )جامعه ى مسلمان

 .ميدهند اتزك ،دارند و در آنحال كه به ركوعندىم
 (3-6)الناس /  

 معبود مردم...*  زمامدار مردم * ه خداوندگار مردمشوم بىبگو پناهنده م
 نعم و ذخائر و موجودى هاى جهان را نيز به خدا اختصاص ميدهد مالكيت مطلق و اصيل همه. 

همه چيز امانتى است در دست  .مالك و صاحب اختيار نيست و مستقالً ساًأهيچكس هيچ چيز را ر
 راه تكامل و تعالى. براى بهره مندى و يارى گرفتن از آن در ،انسان

چنان نيست كه انسان دارنده بتواند نعيم اين جهان را كه دستاورد تالش هزاران پديده و عنصر اين جهان  
است تباه و نابود سازد يا بى استفاده و مهمل بگذارد يا در راهى بجز تعالى انسان بكار برد آنچه در دست 

ده خداست پس بايد در راهى بكار رود كه خدا معين كرده انسان است اگر چه براى اوست ولى داده و بخشو
 :است و در واقع 

درراه طبيعى و اصلى اش در راهى كه براى آن آفريده شده است صرف آن و بهره جوئى از آن در هر جهت 
نقش انسان در اين بارانداز نعمت هاى رنگارنگ ( ديگر منحرف كردن آن است از جهت طبيعى اش ) فساد

 گرفتن و بهره بردن درست آن است و قبال البته زنده كردن و به كمال رساندنش. خدا بكار
 (86 - 81المؤمنون ) 

و از آن خدا بگ :هيد ؟ خواهند گفت زمين و هر آنكه در آن است از آن كيست اگر آگا:بگو
 يد؟ يخود نمى آبهپس چرا 

 (83 / بقرهال) 
 .اوست آنكه هر آنچه را در زمين است براى شما انسانها آفريد
 (16 / )هود 
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جز او معبودى نيست او شما را از زمين بيافريد و در آن هخدا را عبوديت كنيد كه شما را ب
  .به آبادگرى برگماشت

 (81 / )رعد 
كه پيمان خدا را پس از بستن مى شكنند و پيوندى را كه خدا بدان فرمان داده است ان و آن

 .تباهى پديد مى آورند طرد و لعن )خدا( نصيب آنان استمى گسلند و در زمين 
  جهان داراى حق برابر ميشناسدانسانها را در رابطه با نعيم: 

امكانات و فرصت ها بطور مساوى در اختيار و از آن همگان است تا از اين بساط گسترده هر كس 
بقدر نياز و در شعاع سعى و عمل خود بهره گيرد در اين پهنه ى بيكرانه هيچ منطقه اختصاصى و محصور 

ن جهان بيازمايند اين اي دستيابى به گونه گون بهره را درتوانند همت و اراده ى خود ىوجود ندارد همگان م
 .ى تاريخى و حتى ايدئولوژيكى نيستنژادى جغرافيائ فرصت ويژه هيچ تيره

 (83 / بقرهال) 
 .آفريد خاص( ایو نه دسته و تيرهانسانها همه ى موجودى زمين را براى شما )اوست آنكه 

 :و جمالت 
و  و  و  و  

 .6و و  و  
آغاز سوره نحل كه در همه خطاب به انسانهاست و نه به تيره و طائفه اى خاص  ر آيات به هم پيوستهد

 :چنانكه در جمله ى 
 .و  

 در خالل همان آيات.
*** 

 ندين جانبه توحيد است و با همينآنچه گفته شد تنها بخشى از محتواى بسيارى غنى و عميق و چ 
ت فلسفى و ذهنى و غير عملى نيس ایتوان تشخيص داد كه توحيد تنها نظريهىروشنى مهاشارت هاى كوتاه ب

ر تعيين هاى بشرى نزند و د دستههيچ روى كار به سياه و سفيد زندگى نداشته باشد و دست به تركيب هكه ب
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سته او دخالت نكند و فقط به همين اكتفا نمايد كه باورى را از مردم جهتگيرى هاى انسان و تالش و عمل باي
 ؛باز گيرد و باورى ديگر به جاى آن بنشاند

 ى يك جهان بينى استيبلكه از سو: 
تلقى بخصوص است از جهان و انسان و موضع انسان در رابطه با ديگر پديده هاى گيتى و موضع 

ى كه در او و با او همواره هست و باالخره يز نيازها و خواست هاوى در تاريخ و امكانات و استعدادها و ني
  ...جهت و نقطه ى اوج و تعالى او

 و از سوئى ديگر يك دكترين اجتماعى است: 
سهولت و هتواند در آن بىطرحى و ترسيمى است از شكل محيط متناسب انسان محيطى كه وى م

 ،پيشنهاد قواره و قالبى مخصوص است براى جامعه .آيدخود نائل شد كند و به تعالى و كمال ويژه سرعت ر
ه جامع)با تعيين خطوط اصلى و اصول بنيانى آن و بنابر اين هر آنگاه كه در جامعه هاى جاهلى و طاغوتى 

يك  ،مطرح گردد( ارزش هاى راستين وى بنياد گرديدهى كه بر مبناى ناآگاهى از حال انسان يا تعدى بر يها
 ،طوفانى است در مرداب راكد اجتماعو  ،بعثتى است در دلهاى فرو خفته و جانهاى بيمار .سازى است دگرگون

تبديل و تغييرى است در نهادهاى روانى و بنيانهاى  ،قوارهىرى است براى آن اجتماع ناساز و بسامان و هنجا
طه وجود و بر سلو كوته سخن تعرضى است بر وضع م ،اقتصادى و اجتماعى و در ارزشهاى اخالقى و انسانى

 .دهدىادامه و رشد و تغذيه م ها و قدرتهاى نگاهبان آن و بر جو و فضائى كه بدان مجالِ
اهى ر ؛ى صرفا نظرى و يا داراى قلمرو عملى محدوداتنها پاسخى تازه نيست در مسئله پس توحيد

لى مقصود از طرح آن ارائه و ،داردبه تحليلى ذهنى و نظرى تكيه  كه اگر چه ،تازه در برابر انسان نيز هست
  .ى ديگر است براى عمل كردن و زيستناشيوه

پايه  ايست كه همهت كه معتقديم توحيد ريشه و مايه اصلى دين و سنگ زاويهبا چنين برداشتى اس
قى و تزى اخال ،اكثروتى در باره ماوراء الطبيعه و حدى كه فقط قضاانظريه .است هاى دين بر آن قرار گرفته

ساز اسالم ىنخواهد بود كه نمى تواند پيكره عظيم ايدئولوژى زندگ بيش از جسم لطيفى ،شمار آيدهنى بعرفا
  .را بعنوان يك مسلك اجتماعى بر دوش گيرد

البته هميشه بوده اند كسانى كه با وجود اعتقاد به خدا و به توحيد از بدنه هاى عينى و عملى و 
باوران در هر زمانى  اين خوش .يده يا به عمد آن را نديده گرفته اندمخصوصا اجتماعى اين عقيده غفلت ورز

معنى كه اين اعتقاد هيچگاه در آنان  بدين .چنان زيسته اند كه يك غير معتقد به توحيد ،طىيو با هر شرا
شرك را براى  و سنگين و گرفته 8نفِنگيخته و هواى عَو غير توحيدى را بر نياحساس ناسازگارى با وضع و ج
 آنان تحمل ناپذير نساخته است.
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نيز آئين حنيف  -بت هاى نامدار عرب  كانون بت پرستى و عاصمه - در مكه ،در روزگار طلوع اسالم
آنان توحيد فراتر از ذهن و دل و حد اكثر فراتر از منش و  دارانى داشت ليكن چون در انديشهابراهيم طرف

جتماعى نمى نهاد و در آن تاثيرى در فضاى فكرى و اقلمروى نداشت وجود آنان كمترين  ،عمل انفرادى
همه  .تاسف انگيز تكان نمى خورد جاهلى حضور آنان مطلقا احساس نميشد و آب از آب آن زندگىِ بيراهه

خاطرى با ديگران در يك  نيز بدون چندان دغدغه ،اصطالح موحدانهبر يك آبشخور گرد مى آمدند و اين ب
 گذرانيدند.ىوه ها و سنت ها بدنامى حيات را منان و با همان شيچراگاه مى چريدند و چون آ

همين بى خاصيتى و نداشتن نقش فعال است در زندگى و  ،خاصيت اين نگرش و برداشت ذهنى از توحيد
 ...ويژه در زندگى اجتماعىهب

ى براى اطرز تفكرى كه متعهد سامان ويژه بعنوان ،اسالم ى بود كه توحيدِياو در چنين حال و هو
نوان عهزندگى و طراح شكل و قواره ديگرى براى جامعه است، به ميدان آمد و از نخستين گام ماهيت خود را ب

همه دانستند كه اين پيام يك نظم  .مخاطبانش از پذيرنده و منكر آشكار ساخت هيك دعوت انقالبى براى هم
هيچ رو سر آشتى و هگذرد بىر جهان مت كه با آنچه هم اكنون باجتماعى و اقتصادى و سياسى نوين اس

 نفى وضع موجود است و اثبات وصفى ديگر. .سازگارى ندارد
 پا نشناخته بدان روى آوردند ودليل همين صراحت بود كه آنچنان مشتاقانه و سر از هموافقان و پذيرندگان ب

و وحشيانه چنگ و دندان  سپردند و معارضان و منكران نيز درست به همين جهت بود كه آنگونه سراسيمهسر
 نشان دادند و هر روز بر سخت گيرى خود افزودند.

 مهيا نادرستى ادعاى توحيد در ه تواند معيارى باشد براى سنجش و ارزيابى درستىىاين واقعيت تاريخى م
فاصله هاى تاريخ هر جا اين ادعا از سوى كسانى مطرح گرديده كه وضعى مشابه موحدان مكه پيش از ظهور 

 .توان وجود توحيد را در آنان باور كردىدشوارى مهاسالم داشته اند ب
ه توحيدى كه فقط فرضيه پذيرفت ،و رقيبان خدا بسازد «انداد»توحيد صلح كل توحيدى كه با همه ى 

بسى طبيعى خواهد بود اگر  .چيزى فراتر از يك نقش بدلى از توحيد انبياء نيست ،ى در ذهن باشداشده
 دعوت انبياء در چنين توحيدى وجود نداشته باشد. 9ديناميسم

با چنين نگرشى است كه بدرستى ميتوان راز نفوذ و گسترش و اعتالى اسالم نخستين و عقبگرد و انحطاط  
 و خصلت انفعالى اسالم دوره هاى بعد را شناخت.

 اىى بعد آن را چون نظريه گذاشت و اسالم دوره هاىد را مانند راهى جلوى پاى مردم متوحي ،پيامبر اسالمِ 
اى براى ى در باره جهان و تئورى تازهاآنجا سخن از بينش تازه .ساختىدر محافل بحث و مجادله مطرح م

، آنجا توحيد .باب اوقات تفنن و فراغت و اينجا بحث از ريزه كاريهاى كالمىِ ؛حركت و تالش زندگى بود
 د،اينجا توحي ؛رفتمىشمار هجتماعى اقتصادى و سياسى باستخوان بندى نظام موجود و محور همه روابط ا
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ز يك ا يخته باشند تا همه چيز جمع باشد!اى در تاالرى آواى كه همچون پيرايهتابلو نقاشى زيبا و هنرمندانه
 ؟توان انتظار داشتمىتشريفاتى چه نقش فعال و سازنده اى  زائده

*** 
 قواره و قالبى است براى اجتماع ،وحيد از ديدگاه عملىآنچه گفتيم اين حقيقت را روشن ساخت كه ت

بايد آنرا عنوانى گويا دانست براى نظام و سيستمى كه اسالم براى  و مجموعاً ؛است براى زندگى ایو شيوه
 آن ممكن تلقى كرده است. زندگى انسان متناسب دانسته و رشد و بالندگى اين موجود را در سايه

بينشى است كه پايه و زير بناى فلسفى آن نظام محسوب گشته و آنرا توجيه و  ،رىهمچنانكه از ديدگاه نظ
 كند.مىتعليل 

ار به آن كه اين گفت - مسئله را از زاويه اى مخصوص ،توانيم به سر آغاز مقال بازگشتهمىبا اين زمينه پردازى 
 بررسى كنيم. - ناظر است

از سوى قدرتمندان و سران و سردمداران اجتماع گفتيم كه نخستين ستيزه گرى ها با شعار توحيد 
مسلط و مقتدر اجتماع به  اين شعار بيشتر و پيشتر از همه متوجه طبقه آن است كه ضربه بوده و اين نشانه
اجتماع  دورانها همينكه قدم در صحنه مستكبر است و گفتيم كه دعوت هاى توحيدى در همه تعبير قرآن طبقه

ود را با صف مسلط و مستكبر روشن ساخته و بر اثر آن با دو گونه واكنش متضاد از سوى نهاده اند حساب خ
  :دو جناح اجتماعى متضاد رو برو شده اند

 با تعرض و انكار و ستيزه از سوى مستكبران و گرايش و قبول حمايت از سوى مستضعفان.
يعنى  ؛وحيد اصيل و راستين استو باالخره گفتيم كه اين دو گونه واكنش در واقع نشانه و خاصيت ت

زمانها و در آينده نيز هر گاه توحيد در مفهوم اصيل و با شكل درستش مطرح گشته و مطرح گردد  در همه
 ناگزير همان جبهه بندى و موضعگيرى هاى متقابل را به همراه داشته و خواهد داشت.

است كه مستقيما با منافع بلكه با اصل وجود  اكنون بايد ديد در ميان بدنه ها و ابعاد گوناگون توحيد كدام
مستكبر از كدام نگرش توحيدى به جهان يا  طبقه :است؟ به عبارت ديگر مستكبر در اصطكاك و تضاد طبقه

 از كدام پيشنهاد توحيدى براى جامعه زيان مى بيند كه چنين قاطع و بى امان با آن مى ستيزد؟ 
 :نى به فهم اين مطلب مى تواند كرداوامستكبر در قرآن كمك فر شناخت چهره

مستكبر را در ترسيمى كه قرآن در بيش از چهل مورد از ويژگيهاى روانى و موقع اجتماعى و انگيزه هاى جاه 
 :در مجموع داراى خصوصياتى از اين قبيل مى يابيم ،او كرده طلبانه و زراندوزانه

  ت )اختيار داراى حاكميت و مالكيت مطلق و انحصارى( رد مى كند اگر چه گوياى آنس خدا را با مفهومى كه

 :مفهوم يك حقيقت ذهنى يا تشريفاتى يا داراى قلمروى محدود نههب
 (31  )الصافات 

 .(شد بزرگى مى ورزيدند )و بدان تن نمى دادندىمچنان بودند كه چون بر گوش آنان نواخته 
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 شمرد و در اين ادعا به مالك بدون برخوردارى از معيارها و مالك هاى فضيلت خود را برتر و بزرگوارتر از ديگر خلق مى

 :كندمیهاى جاهالنه مانند قدرتمندى و ثروتمندى تكيه 
 (61/ )فصلت  

 :( گفتندناحق بزرگى ورزيدند و)براى توجيه موضع خودبهروى زمين  در
 چه كسى از ما نيرومندتر است؟ 

 مالك هاى راستين است رد مى كند بر اثر همين تصور باطل آيه هاى خدا را كه پيام آور نظمى نو و مشخص كننده: 
 (6 / )لقمان 

و چون آيه هاى خدا بر او فرو خوانده شود متكبرانه از آن روى بر تابد چنانكه گوئى آن را 
   .ينى است او را به عذابى دردناك بشارت دهگوئى در گوش او سنگ .نشنيده است

  گر درست بود ما زودتر ا»گيرد و بدين بهانه كه میدر روياروئى با دعوت دگرگون ساز و رهائى بخش نبى موضع انكار و تكذيب

 :با آن به ستيز برمى خيزد  «خدا بايد خود ما را مستقيم مخاطب مى ساخت»و  «مى فهميديم
 (66/ )االحقاف 

 : گرويدگان و پيوستگان به دعوت نبى گويند منكران و پوشندگان حقيقت در باره
 .ما پيش از آنها بدان مى پيوستيم درست( مى بود اگر راه آنان نيكو )

 (689/ )االنعام  

ما ايمان نخواهيم آورد تا اينكه پيام خدا بر خود  :براى آنان مطرح شود گويند ایو چون آيه
 .ما نازل گردد

 يه بر سنت كند و بدينوسيله و نيز با تكمیعرفى بانى و رهبر دعوت توحيد را داراى انگيزه هاى جاه طلبانه و سودجويانه م

 :كاهد میهاى كهنه و پوسيده كه يكسره پيرايه هاى نظم مسلط است از كار برد و نفوذ دعوت توحيد در ميان مردم 
  

 (68/ )يونس 
اى كه ما را از سنت هاى نياكانمان برگردانى و بزرگى گفتند )در خطاب به موسى(: آيا آمده

اما هرگز دعوت شما را نمى ؟ ( اختصاص دهىخودت و برادرت )هارونهو سرورى را ب
 .پذيريم

  با گونه گون شيوه هاى تحميل و تحميق مردم را به راهى كه خود مى پسندد راه بردگى و بهره دهى و با استفاده از زور و تزوير و 

 :فرمانبرى بى قيد و شرط مى كشاند و به مقاومت و مقابله با هر دعوت رهائى بخش وامى دارد
 ( 16 / )االحزاب 

 :دنباله روان در قيامت گويند



17 

 

را به انحراف و گمراهى  پروردگارا ما از آقايان و بزرگان خود اطاعت كرديم و آنان ما
 .كشانيدند

 (96/  غافر) 
ما در دنيا دنباله رو شما بوديم آيا امروز شما  :ضعيفان )در قيامت( به مستكبران گويند

 توانيد بخشى از عذاب را از دوش ما برگيريد؟ مى
قال المال من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فما ذا تامرون 

 (648 - 643 / )االعراف
اين )موسى( جادوگرى چيره دست :گفتند  داران رژيم فرعونى )خطاب به مردم يا(سردم

 .خود شما را از موطنتان بيرون كنداست كه مى خواهد با جادوى 
  و باالخره نبى و هم جبهگان او را كه بر نظم مسلط و طرز فكر حاكم بر آن بر شوريده و همت بر دگرگونسازى آن بسته اند

مى ها نيز كوتاهى ن ت خود قرار مى دهد و از نشان دادن نفرت انگيزترين قساوتها و ددمنشىمورد سخت ترين حمال

 .ورزد

  
 ( 6 - 3) البروج 

كه بر فراز  * بر صاحبان آن آتش فروزان * و مرگ بر صاحبان آن خندق )آتش(نابودى  
  .كردندمىجايگاهشان نشسته بودند و شكنجه ء مؤمنان را تماشا 

  
 (81)غافر / 

خداى (تواندمىهر چه )بگذاريد موسى را به قتل رسانم و او  :فرعون )به مشاورانش( گفت 
دگرگونه سازد يا ( كه بر مغزهاى مردم مسلط است)خود را بخواند مى ترسم آئين شما را 

 .)  و مردم را بر ما بشوراند)فسادى در زمين پديد آورد 
ره چه»قرآن در مواردى از  .در آياتى چند از قرآن «مستكبر»اهى بود از ويژگيها و خصلت هاى اين بخش كوت

 كه هر كدام ایمستكبر را در قالب تيپ هاى مشخص يا در قالب افراد شناخته شده فراتر رفته و طبقه «نگارى
 :سمبل و نشان يك تيپ مشخص اند معرفى كرده است

 (57 /)يونس  
آنگاه از پى آن پيامبران موسى و هارون را با آيه هايمان برانگيختيم و بسوى فرعون و سران 

 .ورزيدندرژيمش گسيل داشتيم پس آنان )فرعون و فرعونيان( بزرگى 
  

 (33/  عنكبوت )
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موسى با پيام هاى روشن و ترديد ناپذير در برابر آنان ... ياد آور قارون و فرعون و هامان راهب
 .بزرگى ورزيدند(و در برابر خلق خدا و پيام خدا زمين )خدا ظاهر گشت پس آنان در

مشاور مخصوص و شخص اول تشكيالت سياسى مصر پس از خود فرعون  ،هامان .شناسيممىفرعون را 
ى و أصاحب ر ،سران و بزرگان همين تشكيالت اند كه در جهتگيرى هاى نظام فرعونى «فرعون مأل»است 

 . (االعراف و بسى آيات ديگر 126ه راهنما و كمك كار اويند )رجوع شود به آي
كليدهاى خزائن زر و سيمش مردان »و باالخره قارون همان زراندوز مالدوست و گنجينه دارى است كه 

 .«نيرومند را بزانو در مى آورد
  :توانيم شناختمىمستكبر را تقريبا بدينصورت  ،در پرتو چهره نگارى دهها آيه قرآن

قدرت سياسى و قدرت اقتصادى را در دست ،ى كه بدون هيچ استحقاق جناح مسلط در جامعه اى جاهل
فرهنگ و عقيده حاكم بر ذهن ها را نيز قبضه  ،ستمگرانه وم دادن به اين بهره كشى و سلطهگيرد و براى تدامى

مى كند و با شيوه هاى گوناگون در مردم تفكرى را كه موجب تسليم در برابر او و سازگارى با وضع موجود 
ت پديد مى آورد و بخاطر حفظ اين امتيازات با هر دعوت آگاهى بخش و روشنگر چه رسد به دعوتى اس

 اى خستگى ناپذير كه براى او مبارزه مرگ و زندگى است كمر همت مى بندد.انقالبى و دگرگونساز به مبارزه
*** 

 :گرديممىاكنون دو باره به مطلب اصلى باز 
كردند؟ چگونگى طرح اين شعار بوسيله پيامبران كه در عين حال نمايانگر ىمانبياء توحيد را چگونه مطرح 

كدام بدنه توحيد از نظر مستكبر غير  :دهد كهمىاصولى ترين پايه هاى مكتب آنان نيز هست به آسانى نشان 
 ىقابل تحمل است؟ و ثانيا اين تحمل ناپذيرى از چه روست؟ و چرا اين جناح نمى تواند توحيد را هنگام

  گردد تحمل كند؟مىكه با اين مفهوم مطرح 
 :جمله ؛ت همه پيامبران بوده استدانيم كه شعار توحيد نخستين طليعه دعومى

  

 .نيست تا كامياب شويد «»جز هبگوئيد معبودى ب
 :از زبان پيامبر اسالم معروف و مسلم است و نقل جمله

 .يد كه شما را بجز او معبودى نيسترا عبوديت كن اى مردم 
 :از زبان پيامبران بزرگى همچون 

 در چند جاى قرآن تكرار شده است. ،عنوان سرفصل دعوت اين رسوالنهب ...شعيب و ،صالح ،هود ،نوح
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تكيه شده و توحيد  «نفى عبوديت غير خدا»بيش از هر چيز بر  همانطور كه مى بينيم در اين شعارها
پيامبر در اين شعارها بر مردم جاهل و غافل كه در مرداب نظام  .از اين ديدگاه مورد مالحظه قرار گرفته است

جز خدا هزند و آنان را از عبوديت هر قطب و قدرت ديگرى بخورند نهيب مىمىجاهلى و طاغوتى غوطه 
دارد و در واقع دعوت خود را با اعالن مبارزه و ستيزه با مدعيان الوهيت و خداوندگارى آغاز بر حذر مى

  .كندمى
گونه ها يعنى چه؟ و اين بسيج به معناى پيشنهاد ی؟ ستيزه با خدادر يك جامعه مدعيان الوهيت كيانند

 باشد ؟ مى  - دهندمىكه انبياء وعده آن را  ایجامعه -چگونه وضعيتى در جامعه موعود 
 ایيعنى مصداق آن قدرت فائقه «خدا»شود كه كسى خود را مىچنين تداعى  «مدعى الوهيت» :معموال از جمله

و اين يك دريافت سطحى و ؛ بداند ،و از آن نوعى تصور داشته كه بشر همواره در تاريخ بدان نوعى اعتقاد
 عاميانه است.

وردارى از قدرت سياسى و اجتماعى به مردم نابخردتر از البته وجود تبهكاران نابخردى كه با برخ
خود چنين تفهيم نموده بودند كه خدايان حامل بخشى از روح خدا هستند انكار ناپذير است ولى با توجه به 

 مفهوم در قرآن بدين نتيجه مى توان رسيد كه دائره «الوهيت»و  «ربوبيت»و  «عبادت»واژه هاى  گسترده  معناى
 بسى گسترده تر است. ،از اين «الوهيت مدعيان »
عبادت به معناى تسليم و اطاعت بى قيد و  ،در قرآن بر مى آيد «عبادت»كار گرفتن ماده هطوريكه از موارد بهب

سپاريم و بى هيچ قيد و شرطى سر مىشرط در برابر انسان يا هر موجود ديگر است وقتى خود را به كسى 
شويم او را عبوديت و مىاو حركت مى كنيم و تسليم او  ل و فرمان و ارادهدر كمند او مى نهيم و به مي

ى چه از درون وجود و شخصيت خود ما و چه عوامل گوناگون يكرده ايم و متقابال هر عامل و نيرو «عبادت»
ا رژى ماى رام و مطيع ساخته و تن و جان ما را در قبضه قدرت خود گرفته و انكه ما را بگونه - بيرون از ما

 خود ساخته است.  «عبد»ما را  - را در جهتى كه خواسته به كار افكنده
 :از آن موارد است ایآيات زير نمونه

  :در خطاب عتاب آميز موسى به فرعون در آغاز دعوت -
 (88)الشعراء  

 ؟نهىفى است كه منت آنرا بر من مىلط ایائيل را به عبوديت خود در آوردهآيا اينكه بنى اسر
 :يكديگره از زبان فرعون و سران و سردمداران رژيمش خطاب ب -

 (91 / منونؤ)الم 
 يله شان هم يكسره عبادتگر مايند ايمان بياوريم؟ آيا به دو بشر همانند خود ما كه ايل و قب

 :از زبان ابراهيم خطاب به پدرش -
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 (99 / )مريم
 .شيطان در برابر خدا نافرمان است كه ،شيطان را عبادت مكن !پدرم

 :انسانها به همه در خطاب عام خداوند -
 (14 / )يس 

 اى آدميان آيا شما را نسپردم كه عبادت شيطان را مكنيد ؟ كه او دشمن نمايان شماست ؟ 
 :منداز وعده نوازشگر خدا به انسانهاى انديش -

 (66 / )الزمر
اجتناب ورزيده با همه وجود  (كه از عبادت طاغوت )سلطه هاى طغيانگر و متجاوزىكسان

  .به خدا بازگردند بشارت بادشان
 :گيرندمىرا بر مؤمنان خرده  «ىيان به خدا و وحى خداايم» ى با كسانى كهيدر رويارو -

  (14 / المائده) 
به بوزينه  -انده و بر او خشم گرفته و از جمله مسخ شدگانش آنكس كه خدايش از خود ر

)چنين كسانى( در جايگاهى شرارت  قرار داده و او به عبادت طاغوت پرداخته - و خوك
 .آميزتر و در راهى گمراهانه تر هستند

و در تعبير شده  «عبادت»و از شيطان به  ،از طاغوت ،از سران رژيمش ،در اين آيات فرمانبرى از فرعون
در مفهوم قرآنيش پيروى و تسليم  «عبادت»مجموع به اضافه آيات متعدد ديگرى از قرآن نمايشگر آنست كه 

ره و اجبار همراه و اطاعت مطلق است در برابر يك قدرت واقعى يا پندارى از روى طوع و رغبت يا از سر كُ
 با حس تقديس و ستايش معنوى يا بدون آن...

 معبود است و آن اطاعتگر عبد و عابد...آن قدرت  ،در هر صورت 
درستى تفسير هب «معبود»و  «معبود قرار گرفتن»، از  كه تعبير ديگرى است «»و  «الوهيت»با اين توضيح واژه  

 :شودمى
همه كاره و  ایيعنى طبقه - «مستضعف»و  «مستكبر»در يك نظام غلط جاهلى كه مردم به دو طبقه 

ظهر نمودارترين م ،تقسيم شده اند - محروم مند و طبقه ديگرى هيچكاره و فرودست و قهراًهرهب مسلط و طبعاً
براى شناختن و يافتن معبودان و آلهه جوامع  .الوهيت و عبوديت همين رابطه نامتعادل ميان دو طبقه است

عبود بارزترين نمونه متاريخى بيهوده نبايد موجود مقدسى از جنس بشر يا حيوان يا جماد در آن جستجو كرد 
سليم و توده مستضعف را ت ،وابستگى به طبقه مستكبر یاتكاه همان كسانى هستند كه ب ،و اله در اين جوامع
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خوارگى آنان منتهى مى شود به مقهور سرپنجه اسارت خود كرده و در راهى كه به اشباع آزمندى و جهان
 راهشان افكنده اند. 

ى يزيرا به تعداد همه قطب ها و قدرت ها ؛است «شرك  » ،عى جامعهمذهب واق ،گونه جوامعدر اين
انند راند مىكه بر مردم فرمان مى رانند و آنان را دست بسته و چشم و گوش بسته به راهى كه خود خواسته

جاى خدا كسانى را به الوهيت گرفتن و آنان هشرك يعنى در كنار خدا يا ب .وجود دارد «اله  »بت و معبود و 
تسليم هر قطب و  :يعنى؛ سر رشته كار و بار زندگى را به غير خدا سپردن :يعنى ؛را اطاعت و عبوديت كردن

 راه افتادن.هروى نياز بسوى آنان داشتن و در جهت تعيين شده آنان ب ،ى شدنيقدرت غير خدا
در برابر  ،تسليم آنان نشدن ،اين آلهه و معبودان را نفى كردنهمه  :مقابل شرك استو توحيد درست در نقطه  

فى و طرد آنان كمر بستن دل از كمك و رعايت آنان بريدن و سرانجام بر ن ،قدرت آنان مقاومت كردنسيطره 
 وجود تسليم خدا شدن و.... و با همه

 :رسوالن خدا آن نفى و اين اثبات استو نخستين شعار همه 
 (31 / )النحل 

 :در هر امتى پيام آورى برانگيختيم كه
 .قدرت هاى ضد خدائى ( كناره گيريداهلل را عبوديت كنيد و از طاغوت ) 

 (81 / االنبياء) 
 :و الهام كهپيش از تو هيچ پيام آورى گسيل نداشتيم مگر با اين پيام 

 .جز من نيست مرا عبوديت كنيدهودى بمعب
كردند و مردم را به ستيزه و پيكارى مىنظام منحط و فاسد جاهلى را نفى  ،پس پيامبران با اين شعار

يده طغيان ورز ،كه بر ارزش هاى اصيل انسانىىيعنى پاسداران اين نظام و كسان -ها  «طاغوت»عظيم در برابر 
 .دخواندنفرا مى - خود ارزش هاى پوچ و قالبى را بر مردم تحميل كرده بودندبراى حفظ موقعيت ظالمانه  و

است كه زير بناى اصلى جامعه جاهلى  ایبنيانهاى اجتماعى و اقتصادى و سياسىنفى شرك در واقع نفى همه 
 جامعه تدارك ديده است. را تشكيل داده و از مذهب شرك پوششى و نيز توجيهى براى وضع نامتعادل

كسانى است كه همت بر استضعاف خلق گماشته و از راه طرد همه  ،در معنا ،و نفى آلهه و معبودان
 ناشناس خود را اشباع كرده اند.ز سركش و تمايالت حديتحميل يا تحميق بر دوش انسانها سوار شده و غر

آشكارا به جنگ فرعون رفته و او را نفى  «عالمينرب ال»موسى با مطرح ساختن اين شعار و سخن گفتن از  
در فهرست جرائم موسى نفى خدايان سنتى را نيز ذكر  ،درست است كه حاشيه نشينان بساط فرعونى ؛كردمى
 :ناميدندكردند و او را مخالف بت ها مىمى

 (686 /اعراف ) 
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 :( گفتند به اون رژيم فرعونى )سرا
گذارى تا اخالل گرى و فساد انگيزى كنند و تو را و خدايانت مىآيا موسى و پيروانش را آزاد 

 ؟ را كنار بگذارند
  - جانىيعنى همان بت هاى ب - «خدايان»خوبى آگاه بودند كه آن هب ،ولى هم فرعون و هم باند تبهكار او

ى يدابت بى جان در حقيقت بهانه خ .براى خداوندگارى فرعون و اطرافيانش بيش نيستند پوششى و توجيهى
اى كه دعوت به خداى يگانه ،لذا كامال منطقى بود كه وى در پاسخ اين دعوت .كردن بت هاى جاندار است

 ه زندانگرداننده و شكل پرداز آسمان و زمين و پروردگار همگان و اختياردار مشرق و مغرب است موسى را ب
 :و قتل و ياران او را به سخت ترين شكنجه ها تهديد كند

 (83 / الشعراء) 
 كه ازآن زندانيان )را در زمره و طور حتم تهجز من اختيار كنى بهاگر معبودى ب :فرعون گفت

 .قرار خواهم داد (وضع آنان در زندانهاى من با خبرى
 (686 / االعراف) 

در پاسخ مشاورانش كه او را بشدت عمل و خشونت در برابر موسى و بنى اسرائيل فرعون )
پسرانشان را قتل عام خواهيم كرد و زنانشان را زنده خواهيم داشت  :( گفتكردندمىتشويق 

  .و ما بر آنان مسلطيم
 (683/  اعراف) أَجْمَعِين

فرعون به جادوگرانى كه بر خالف انتظار او به موسى پيوسته بودند گفت هم اكنون دست و 
 .تان را بر دار مى آويزمىنم و همگپايتان را از دو سو قطع مى ك

حيد تنها بدين علت است كه اين پيام و پيام تو «خدا»ى در برابر نام يچنين خشونت ها و سختگيرى ها
 :به معناى ،بندگسل

پذیرش خدا برای حاکمیت زندگی است... یعنی نفی هر مدعی دیگر... و صالی 

 بندگی اوست ... یعنی گسسنت هربند دیگر...

 11... و این است روح توحید و پر طپش ترین ابعاد آن.
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