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 مقدمه

 
ها و وظایف انسان موحد دربردارنده تمام خطوط اصلی بینش اسالمی و آبشخور تمام برنامه« توحید»

عبودیت و اطاعت »است که خط مشی « الوهیت انحصاری خدا»است. توحید به معنای 

به توحید، برای انسان موحد تعهدزا بوده، لزوم « ایمان»نماید. را ترسیم می« انحصاری حق تعالی

فقط از « توحید تا ظهور»کند. از آنجایی که مسیر اشته و حیطه آن را نیز تبیین میتقوا را در بر د

از مهمترین محورهای تعهدزایی ایمان به توحید « ایجاد حکومت توحیدی»گذرد و مسیر اجتماع می

انتخاب »یابد. بر همین اساس است که است، اسالم اجتماعی رخ نمایانده و تقوای اجتماعی نیز معنا می

و « آگاهانه و هوشمندانه با توجه به مالکهای توحیدی در انتخابات مختلف کارگزاران

، مصداقی از تقوا و بلکه مهمترین «فعالیتهای اجتماعی گوناگون زیر سایه حکومت اهلل»

توان بر را نیز می (علیهم السالم)شود. مبارزات سیاسی فرهنگی معصومین مصداق آن محسوب می

از یرفت. فعالیتهای مختلف حضرت زهرا ایی ایمان به توحید تبیین کرد و الگو پذاساس همین تعهدز

 تا زمان شهادتشان، در همین راستا قابل تبیین و معاصرسازی است. رحلت پیامبر 
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َّ»قال اهلل الحکیم فی محکم کتابه:  يَّوا ص  ََّّق ا كا بُّ ال ََّّرا
ا
ْعُبُدواَّأ اُهََِّّإال ََّّب ا  را او جز که کرد مقرر تو پروردگار و 1؛«ِإي 

 مپرستید.

 سؤالچند 
در مواضع مهم اجتماعی، عالوه بر آنکه اهمیت مسایل  (علیهم السالم)شناخت چرایی عملکرد معصومین 

آورد. از مسایل مهمی که سازد، زمینه الگوبرداری نظری و عملی را نیز فراهم میاجتماعی را روشن می
سالم اهلل )ت مختلفی راجع به آن وجود دارد، فعالیتهای مختلف اجتماعی حضرت صدیقه کبری سؤاال
است، اهمیت عملکرد ایشان، پس از توجه  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)بعد از رحلت پیامبر اعظم  (علیها

 شود.تر میبه مقام عصمت بانوی کونین، برجسته
، (صلی اهلل علیه و آله و سلم)فردای پس از دفن پیامبر  (لیهاسالم اهلل ع)به چه خاطر حضرت فاطمه 

راه مرا با خود به ه (علیهما السالم)حسنین  ، در حالی که (علیه السالم) ینمؤمنبه همراه امیرالشبانه 
رفتند و طلب کمک نمودند و این کار را چند شب ادامه انصار و مهاجرین اهل بدر و بر در خانه دارند، 

 یا به دنبال حکومت برای شوهرشان یا نگاه عرفی و عوامانه بودند؟!دادند؟! آ
النبی  چرا پس از غصب فدک، به مسجدگرفت، که از نابینا رو می (سالم اهلل علیها)چرا حضرت زهرا 

کنند؟ آیا ایراد چنین رفته، آن خطبه مشهور را در بین مردان و زنان ایراد می (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
گردد؟ چرا غصب مال شخصی ایشان بر می مسأله ای آن هم در بین مردان نامحرم، صرفا به هخطب

 را به عنوان گواه بر تعلق فدک به خودشان، به نزد ابوبکر بردند؟ (علیه السالم)حضرت علی 
پس از رحلت پدر  (سالم اهلل علیها)روزی حضرت فاطمه های مستمر شبانهتابی و گریهعلت بی

رحلت های زیادی همچون بزرگوارشان چه بود؟ در حالی که ایشان در طول زندگی خود، شاهد سختی
ایشان را سراغ ندارد. به چه خاطر قراری تابی و بیبیبودند، اما تاریخ  (سالم اهلل علیها) حضرت خدیجه

علیه )المؤمنین علی رحضور امی محضربزرگان اهل مدینه تابی حضرت تا بدان حد بود که ها و بیگریه
از ایشان خواستند که فاطمه یا شب گریه کند یا روز؟! به چه خاطر حضرت زهرا مشرف شدند و  (السّالم

من شب و روز از گریه آرام نخواهم شد تا  ،خدا قسمه ب !یا علی»در پاسخ فرمودند:  (سالم اهلل علیها)
ها با توجه به مقام قدسی و عصمت حضرتش ن همه گریهواقعا علت ای«! اینکه به پدرم ملحق شوم

گرفت، گریه و اندوهش روز و شب در که از نابینا رو می (سالم اهلل علیها)چرا حضرت زهرا چیست؟ 
 ! فضای مدینه می پیچید؟

ای که در بین زنان مدینه که به عیادت و دلجویی ایشان آمده بودند، شوهرانشان را به چه علت در خطبه
گرفتن از مردم بر ـ و پیمان (علیه السالم)مت کرده، سخن از وجود خلیفه واقعی ـ حضرت علی مال
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دهد؟ چه تکلیفی حضرت را بر آورد و سکوت خواص را مورد مذمت قرار میاعت از ایشان به میان میطا
 شوند؟ غدیر خم را یادآور  مسأله آن داشت که در موارد مختلف، 

رکشان خاصه بعد از غصب فدک، سیاست قهر را در ارتباط با ابوبکر و عمر در پیش به چه خاطر، وجود مبا
 نمودند؟ گیرند و درخواست مالقاتی که توسط آنها صورت گرفت، رد می

به چه خاطر وجود مبارکشان، در زمان هجوم به در خانه حضرت، شخصا برای پاسخ به درب خانه 
نکردن با خلیفه اول، تا حد به خاطر بیعت (علیه السالم)علی  روند و به چه علت، در دفاع از حضرتمی

ایشان در تدفین شبانه و مخفیانه و وصیّت نمایند؟ کنند و جان مبارکشان را فدا مینثار جان ایستادگی می
 مبارکشان، ریشه در چه امری دارد؟بودن قبر مخفی
نگریسته، پاسخ درخوری برای آن بیابیم،  مسأله دارد تا با نگاهی جامعتر به تی ما را بر آن میسؤاالچنین 

تی وجود دارد. در مقام پاسخ، به سؤاالنیز چنین  (علیهم السالم)خاصه آن که در عملکرد دیگر معصومین 
سالم اهلل )دیقه طاهره ناچار باید به آبشخور این اعمال یعنی توحید نگریست، کما اینکه وجود مبارک ص

در برخی از سخنانشان همچون خطبه فدکیه، اشاراتی از این مهم دارند تا به واسطه آن بتوان هم  (علیها
به چرایی این اعمال پی برد و هم مبنای دینی آن را دریافت و به واسطه آن، الگوپذیری فکری و عملی 

ُهَّ»داشت. از آنجایی که آیه شریفه  ْسِبُُقنا ِلَِِّبََّّاليا ْ ََّّْلُقا ََّّوا ِهََُُّّهْ َْمِ
ا
ُُلنَِّبأ ْعما در حق این ذوات مقدسه نیز صادر  1«يا

 دانستشده است، قطعا باید چرایی این اعمال را ناشی از توحید و ریشه در خوف و خشیت از مقام ربوبی 
ید به کنیم. برای بررسی درستی یا نادرستی این پاسخ، به ناچار باکه از آن به تقوای اجتماعی تعبیر می

 مساله توحید پرداخت و آثار اجتماعی آن را تبیین کرد.

 تبیین موضوع
دارد که خار وارد پای او نشود و لباس او را کند، طورى قدم برمیانسانی که در میان خارستانى عبور می

نگیرد و در عین حال، در مسیر خود پیش برود. چنین مراقبت دایمی از خود براى حرکت در صراط 

 م دارد.نا «تقوا» گیرد،انجام میخوف و خشیت از مقام جالل الهی مستقیم الهى که به سبب 

در اینجا قابل ذکر است؛ اول اینکه چنین مراقبتی صرفا در خصوص ترک برخی خطوط  چند نکته مهم
شود، از اینرو اگر کسی خیلی از گناهان را ترک کند، قرمز نیست، بلکه انجام برخی کارها را نیز شامل می

 ده است.تقوایی شاما در انجام برخی کارها تعلل بورزد یا سرباز زند، دچار بی
شود، بلکه تقوا در دوم اینکه تقوا صرفا در انجام نماز و روزه و ترک محرمات در حیطه فردی خالصه نمی

زمانها و مکانها و شرایط مختلف، مصادیق مختلفی داشته و دامنه وسیعی دارد؛ از شهوات ظاهری و 
اسی و اقتصادی کشیده شود تا به عرصه اجتماع در فعالیتهای سیاخالقی در حیطه فردی شروع می
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مقابله به مثل با  مسأله شود. در قرآن کریم نیز به مصادیقی از تقوا در حیطه اجتماع، همچون تقوا در می
 اشاره شده است. 3انفال مسأله و تقوا در  2و تقوا در تحمل اذیت اهل کتاب و مشرکین 1دشمن

عدالت اجتماعی و حمایت از محرومین و و  از آنجایی که اسالم آرمانهایی را در عرصه اجتماع ـ همچون
مظلومین و مبارزه با مستکبر و ظالم ـ دارد، بر انسان مسلمان به صورت فردی و جمعی، تکلیف دینی 

عملی اسالم را از محیط  وحوزه معرفتی است تا برای تحقق آن تالش کند، از اینرو باید گفت کسی که 
 قوایت. بنابر این از آنجایی که الشک اسالم را نشناخته استزندگی اجتماعی و سیاسی مردم دور کند، ب

جامعه و جمعها هم در مسیر تحقق آرمانهای اسالمی است،  اسالمی مربوط به اجتماعاجتماعی، تقوای 
باید مراقب خودشان بوده، و تالش کنند تا اهداف و آرمانهای گوناگون اجتماعی اسالم جامه عمل بپوشد 

شود و هم هم شامل عمل فرد مسلمان در حیطه اجتماعی در راستای تحقق آرمانها میکه البته این مهم، 
شود تا جامعه پذیر کردن و تالش دیگران در اجتماع میولیتل احساس مسئولیت و تالش او در مسئشام

 به صورت یکپارچه دارای تقوا بشود. 

 توحید؛ آبشخور بحث تقوای اجتماعی
بینى اسالمی و برداشت کلى از جهان و انسان است، جهان ی، ملهم و زائیدهاجتماع از آنجایی که تقواى

 بخشی به فهم نهایی از موضوع، از این مهم شروع کنیم.الزم است برای درک درست و جامع و انگیزه
 نبوت از بحث حتی است، توحید بحث گرفته، انجام قرآن سراسر در که بحثی ترینمفصل و ترینطوالنی

 سخن، لحنِ لحاظ از نیز بیشتر است؛ هم پیامبران، قضایای و هاداستان همه با اش،درازی و دور همه با
  4.آیات تعداد لحاظ از هم
 

 کردن بحث توحیدترغیب به دنبال

 روایت لوال فالن .أ
شاید کسی بگوید جای اصول عقاید خشک در منبر نیست، ما این مطالب را بارها در مدارس و دانشگاه 

ایم و نیازی برای یادآوری مجدد آن نیست، در پاسخ بدین سخن، ذکر چند روایت الزم به نظر خوانده
 رسد.می
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 الْمُتَّقینَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ
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 الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ فَإِنَّ تَتَّقُوا

 مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ إِنْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطیعُوا وَ بَیْنِکُمْ ذاتَ أَصْلِحُوا وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ 1. االنفال:3
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گویند: )اول خدا، بعدا خواهند، به او میدر بین مردم رایج است که وقتی از کسی چیزی را می مسأله این 
 این مورد جویا شویم. شما(. به محضر امام صادق سالم اهلل علیه برویم و نظر حضرت را در

َّ ِ ِدَّاَّلل  ْ ِِبَّْعا
ا
ْنَّأ َّعا دا را اَّوا َََّّّما َا ا عا َّب ا ِ ِلَّاَّلل  ْ

ََّّ-ِفَّقا كُونا َُّمْْشِ َُُّهْ
َّوا
 
َِّإال ِ َِِّبَّلل  ُرُُهْ

ا كْب 
ا
َّأ َّماَُّيْؤِِمُ ٌن1ََّّوا َّفاُلا

ا
َّال ْ ََّلا َُجِ ُلَّال 

ْ َّقا َُّها لا اقا
َّ َّج ا ْ ُهَّدقا ن 

ا
ىَّأ َّتارا

ا
َّال
ا
َّأ َِ ا ََِّعا

اعا ا ص  ٌنَّلا َّفاُلا
ا
َّال ْ ََّلا اَّوا َّكاذا اَّوا َّكاذا ِّْبُ صا

ا
اَّأ ا
ا
ٌنَّْل َّفاُلا

ا
َّال ْ ََّلا ْكُتَّوا لا ا َّْلا ْرُزُقُهَّوا يكًاَِّفَُّمْلِكِهَّيا ِ

ََّشا ِ ََّّلِل  لا عا
ُُقُلَّ ا ُهَُّقْلُتَّفا ْ ْدفاُعََّعا ََّّ-يا ْ ْخِوِه.َلا َّی ا اَّوا ذا ََِّبا سا

ْ
أ َّبا
ا
ْمَّال عا َّب ا لا ْكُتَّاقا لا ا ٍنَّْلا الا ُ ف  َّب ِ  

ا ََّعا َِّما  ا َّاَّلل  ن 
ا
َّأ
ا
2ََّّال

َّ»، در خصوص آیه (علیه السالم)روایاتى از امام صادق  كُونا َُّمْْشِ َُُّهْ
َّوا
 
َِّإال ِ َِِّبَّلل  ُرُُهْ

ا كْب 
ا
َّأ نقل شده که  «وَّماَُّيْؤِِمُ

شدیم و اگر فالنى گوید: اگر فالنى نبود، ما هالک مىفرمودند: منظور از این سخن، مردى است که مى
بینى که این مرد رفت. آیا نمىرسیدم و اگر فالنى نبود، عیال من از دست مىنبود، من به چنان چیز نمى

کند؟ عرضه داشتم: آیا اگر این ع مىدهد و بال را دفبراى خدا در ملکش شریک قایل شد که روزى مى
شدم؟ فرمود: این طور و نظیر آن گذاشت، هالک مىطور بگوید خدا به واسطه فالنى بر من منت نمى

 عیب ندارد.

َّ»مگر نه این است که  ُلََُّّها و 
ا ْ
ََّّاَل خدا را شکر که مشکل ما را از این راه حل کرد.  پس باید گفت 3،«اآْلِخرَّوا

ََُّّيْطِعُمِن»باید لسان ابراهیمی باشد که فرمود: انسان موحد، لسانش  نَّوا ْسقی  گوید اگر آب نبود، نمی 4؛«يا

 داند.مردم، چون آب را از مجاری فیض خدا میگوید اگر ساقی نبود، من میمردم، بلکه میمن می
زنند، مشرک هستند و حال آنکه خدای متعال کنند و حرف میبنابر این روایت، کسانی که اینطور فکر می

َّ»فرماید: می ََِّّإن  ا ََّّالَّاَّلل  ْغِِفُ ْنََّّيا
ا
ََّّأ كا ََِّّبِهََُّّيْْشا ََّّوا ْغِِفُ ََّّماَّيا ََُّّدونا ْنََّّذِلا اُءََِّّْلا س  ََّّيا ََّّوا ْ ْكََِّّما ََُّّيْْشِ ِ ِدََِِّّبَّلل 

ا رىََّفا یاًمََِّّإْْثًاََّّافْب ا ط   5؛«عا

 بخواهد، که هر براى را آن از غیر و بخشایدنمى شود ورزیده شرک او به که را این خدا، مسلّماً
 .است بربافته بزرگ گناهى یقین به ورزد، شرک خدا به کس هر و بخشایدمى

 بنابر این باید گفت که اگر کسی مشرک از بین برود، ممکن نیست معفرت شامل حالش بشود!

ْلََّّال»فرماید: همچنین خدای متعال در آیه دیگر می ْعا خ 
ََّّی ا ا َََّّما ِ ََِّّإْلًاََّّاَّلل  را ََّّآخا ْقُعدا ا ْذُمومًاََِّّفا ُْذوالًََّّما بنابر این  6،«َما

شود؛ چه در حرکت و تالش فردی و چه در اگر کسی به کسی غیر از خدا دل ببندد، زمینگیر و ذلیل می
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ان به فکر فرو برود و سپس خود را در مسیر اصالح تالش اجتماعی. چنین مطلبی کافی است تا انس
 فکری و اعتقادی و عقلی و عملی قرار دهد، در غیر اینصورت، اعمالش ثمربخش نخواهد داشت.

 
 گالیه خدای متعال از چگونگی اقرار بنده به توحید در نماز .ب

و ربوبیت و عزم خود بر  مرتبه در نمازهای روزانه، به توحید 22روز، حدود انسان مسلمان در طول شبانه
کند، ولی در همین نمازی که انسان در حال اقرار به توحید و عبودیت عبودیت انحصاری خدا اقرار می

ای دست دادن به غیر، به بهرهانحصاری خدا است، دل به غیر داده است، با اینکه در حین نماز و دل
دادن به غیر ـ که دارای ز، بین دوراهی دلیابد! حال این بنده چگونه است وقتی که در غیر نمانمی

سپردن و عبودیت انحصاری خدا ـ که به ظاهر برایش منفعتی ندارد ـ منفعت ظاهری کثیر است ـ با دل
 دهد! قرار گیرد؟! پرواضح است که دل و دیده و روح و روان به معشوقه ظاهری می

َّ» فرمایند:علیه السالم می امام صادق ما اَّاقا ِتِهَِّإذا ِئکا الا َِّْلا َا ا عا َّب ا َّوا کا ارا ا َّئ ای  ُ َّاَّلل  لا ُهَّاقا تا الا َّصا فا ف  ا خ 
ا ِهَّف  الا ْبُدَِّفَّالص  الْعا

َِّ ِهَّئ  خ ِ ِ
ای  وا َّحا اءا ا ص  َّق ا ن 

ا
َّأ ُ اَّيْعِلا ما

ا
ِريَّأ ب  ْا ِدَّ ِی  ِهَّئ  خ ِ ِ

ای  وا َّحا اءا ا ص  َّق ا ن 
ا
ىَّأ ُهَّيرا ن 

ا
أ
ا
ِديَّک ْ َّْعا َا َِّإ ْونا را اَّتا ما

ا
ِديأ  1؛«ی 

فرماید: کند خدا به مالئکه میبرد و آن را کوتاه میبا عجله و شتاب به پایان میای نماز خود را وقتی بنده
پندارد که بر آوردن حوائجش به دست گویا می ؟!کندمن چگونه نماز خود را کوتاه می بینید بندهآیا نمی

 ؟!کند.( آیا نمی داند برآوردن حوائجش به دست من استغیر من است )که اینگونه عجله می

َّ»فرماید: می دیگر از خدای سبحان نقل شده که میکال َِِّما
ا
ِدي َّأ ْ ايِمِلََّّْعا

ْ
ْنََّّاَل

ا
يِمنًاََّّأ ِفُتَّيا ْْلا َّتا ئ ْت ا

ا
َّأ ِِنَّوا اِجیا ئ ُی ا

َّ ِبكا دا
ا
َّأ ىَِِّمْ را َّنا ُعِِنَّوا َّتادا َّوا ِه ْ ِفُتَِّإِلا ْْلا َّتا َُلا َِّْمْ ٌد ْ َّْعا كا ُ َُّيكامل  َّوا

ً
اال َِِّشا ََّّوا ا اًخَّلا

ا
ُثَّأ َُّتدَحا  َّكُْنتا ا ِرِهَِّإذا ْ ب  ْا َّ َا ِفُتَِّإ ْْلا َّتا

ا
َّال

ِلَّ ُكوُنَّكاذا ٌدَّيا ْ ْبُدَّْعا َّالْعا ِطیِِنَّفاِبْئسا ْْ َُّت
ا
اَّال ِبَّما دا

ا ْ
َّاَل ِطیِهَِِّما ْْ ُ   2؛«ِفا

متوجه چپ و راست باشى و به من توجه نداشته  من! آیا زیبا است که تو مرا مناجات کنى، ولى بنده
خودت، با تو سخن بگوید، کامال حواست به او است و اگر با اى مانند باشى؛ در صورتى که اگر بنده

 اى که چنین باشد.است بنده ایکنى! پس بد بندهدیگرى سخن بگوئى، با کمال ادب، به او توجه می
تواند از عبودیت انحصاری در دل نمازی که معراج او است، توجه به غیر او دارد، چگونه می وقتی بنده

کند، در یر نماز سخن براند؟! وقتی بنده ادبی را که در مواجهه با مخلوق رعایت میبرای حق تعالی در غ
غیر نماز تواند عبد حقیقی او در کند، آیا میمواجهه با خدای رحمان و رب تمام مخلوقات رعایت نمی

ی است سخنتواند وضعیت خود را با سنجه و ترازوی نماز بفهمد و چه خوشبه حق انسان می باشد؟! کلّاً
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خواهید بدانید وضعتان بهتر شده است یا نه، ببینید نمازتان اگر می»اهلل العظمی بهجت؛ کالم عمیق آیت
 1و به حق که سالمت معنوی انسان وابسته به نماز است.«! بهتر شده است یا نه

 
 دادیشناختی، به غیر او اهمیت نمیاگر خدا را میج. 

م»فرماید: در حدیث قدسی دیگر، خدای متعال می نَّاآدا ْ ی  ؟ ََّیا ِ ُرَّاَّللی
ْ ب  ْا َّ کا ِْلِ

َّفَّقا ُ َّوا ُ َّاَّللی َّتاُُقُل:َّاَّللی ْ
ا
َّ َُّك َِّلساَُنا وا
ا
ا
،َّْل ا َّاَّللی ْفتا را َّعا ْ ََّلا ؛َّوا ِ َّاَّللی را

ْ ب  ْا ْرُجوَّ َّتا َّوا ِ َّاَّللی را
ْ ب  ْا خ اُفَّ َّی ا َّوا ا ُرَّاَّللی

ُ
ْذک َّأَّیا ُرَّاَّللی ْ ب  ْا َّ کا گویی تا چند می !ای پسر آدم 2؛«َها 

ترسی از غیر خدا می حالیکه در را، خدا کنددر حالیکه در دل تو غیر خدا است و زبان تو یاد می ؟!خدا خدا
  دادی!، هرگز به غیر او اهمیت نمیشناختیمیو هرگاه خدا را ! و به غیر خدا امید داری؟

او را به شناسد و عبودیت این سخنان حاکی از آن است که بنده به درستی خدای سبحان و توحید را نمی
 کند.آورد، نهایت آن که فقط سخن از عبودیت او بر زبان جاری میجا نمی

 
 عنوان خالق قبول داشتند!کفار قریش هم خدا را بهد. 

 -عالم را به الت و منات و عزى  خدا اداره گفتندیمعنوان خالق قبول داشتند، ولی کفار قریش، خدا را به
 دانستند! حال آنکه همهرده، یعنی ربوبیت را برای غیر خدا و بتها میواگذار ک -که اطراف کعبه بودند 

آفرینش نسبت به خداى متعال، مثل تصوراتی است که در ذهن ما وجود دارد و با یک لحظه عدم توجه 
 به آن تصورات، آن تصورات محو خواهند شد.

ار قریش ـ خدا را مثل بنای آیا در ذهن و عمل برخی از انسانهای مسلمان چنین نیست که ـ همچو کف
دانند که ساختمانی را بنا کرده و به دنبال کار خود رفته است و در چنین وضعیتی بر خود ساختمان می

ای چون من، دانند که باید حاجات خود را از غیر خدا بخواهند؟! آیا با این توضیحات، حال بندهفرض می
هم در اعتقاد و به صراحت و هم در عمل ربوبیت خدا را  کند؟! آری، آنهابا حال کفار قریش تفاوتی می

 ای چون من، در عمل!منکرند و بنده

 
 شیخ جعفر شوشتری: مردم بیایید مشرک به خدا بشویده. 

ایها الناس! خدا و پیغمبران و امامان »در باالی منبر؛  عالم موحد، شیخ جعفر شوشتریجا فرمود چه به
اند و آن بگویم که هیچکدام نگفتهرا خواهم چیزی اما من می .ید موحد باشیدمردم! بیایای اند که فرموده
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خدا را هم در کارهایتان شریک کنید! شما در کمی بیایید مشرک شوید و قسم، اینکه شما را به خدا 
بیایید الاقل خدا را هم در کنار دیگران اطاعت کنید و  !کنید، جز از خداکارهایتان از همه اطاعت می

 !مشرک شوید

 چیستی توحید
بلکه در زندگی انسان ـ و نه فقط ، وجود داشته باشدست که فقط در مغزمان بایستی نی توحید چیزی

باشد. اینطور نیست که کیفیت و سبک زندگی انسان موحد با غیر تأثیر زندگی شخصی ـ باید دارای 
 فرقی نکند و دانستن یا ندانستن آن، فرقی به حال انسان نداشته باشد و در زندگیش اثری نگذارد.موحد 

البته باید توجه داشت که مراد از توحید در اینجا صرفا علم توحید نیست، بلکه ایمانی است که به این علم 
گاهی علم  1تعبیر امام راحل)ره(اتی است، وگرنه به تأثیر گیرد، یعنی ایمان به توحید دارای چنین تعلق می

 فرستد!توحید هم انسان را به جهنم می
زا و تعهدآور است، ایمان به توحید نیز تعهدآور است؛ تعهدآوری همانطوری که ایمان به هر چیزی، عمل

از همین رو است که در قرآن  2مسوولیت و بدون تعهد یا دارای تعهدی موقتی.دائمی، نه یک فهمیدن بی
ز آن بیان آید، بالفاصله عمل صالح نیز بعد اآورندگان به میان میهرجا سخن از بشارت به ایمان کریم،

ْْناُرَّ» شود؛می
ا ْ
اَّاَل ْخِِتا َّی ا ْريَِِّمْ خ 

اٍتَّی ا ْمَّجا  ُ َّْلا ن 
ا
اِْلاِتَّأ ُُلاَّالص  ِ ََّعا واَّوا ُ َّآَما ينا

َّاَّل  ِ
َّّشَبا  بدین معنا که عمل  3،«وا

 زایی و تعهدآوری ایمان است. از اینرو باید گفت که ایمان به توحید، یکعملصالح، نتیجه و ثمره و 
و لذا بر انسان موحد فرض است  4ساز هست که متضمن مسوولیت و تعهد استزندگی و زاعمل شناخت

توحید را و سپس مسوولیتها و تعهداتِ ایمان به توحید را به درستی بشناسد و با تقویت ایمان  اوالًکه 
 در صدد انجام آنها بر آید و تحقیقا چنین کسی متصف به صفت موحد و مبرا از شرک است. خود،

بنابر این، ایمان باید در عمل، خود را در قالب عمل صالح نشان دهد، و اال اگر فقط توحید و ایمان به 
، توحید و ایمان ای در عمل نداشته باشد، آن توحید و آن ایمان به توحیدتوحید در ذهن باقی باشد و ثمره

نیست، آن توحیدی که در عمل انسان، تعهداتی را در پی نداشته باشد، مقبول نیست و این شاخصی است 
زدن خود، بدین معنا که فقدان تعهدات عملی در انسان، به معنای عدم ایمان به توحید یا برای محک

 ضعف جدی آن است.
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 ابعاد و اجزای توحید
اعتقاد به وجود خدا و نفى الوهیّت غیرخدا.  1؛«ال اله غیر اللَّه»و « اللَّه»دارد؛  توحید دو جزء اثبات و نفی

تعظیم و  و انسان در مقابل او به صورت تقدیسمراد از اله در اصطالح قرآنی، هر موجودی است که 
برای قید و شرط در وجود و در زندگی انسان، بیو دست آن موجود،  کندمیو کرنش تکریم، خضوع 

باز است، خواه آن موجود، خدای متعال باشد یا نفس اماره انسانی یا شیطان یا سنتها یا حکومت و تحکم 

  3مراد از اله، اله حقیقی است.  2،«الاهلَّاالَّاَّلل» های واهی یا نظامات طاغوتی. اما در عبارتعقیده

 وظایف انسان موحد
 خواند.می (السالمعلیه)علی  ینمؤمنامیرال امامتنمازش را به  صفین، جنگ در کنند که ابوهریرهنقل می

از . کرد می رفت و تماشامی ایتپه روی به هنگام اوج جنگ، به. شدحاضر می معاویه سفره بر سر ناهار
 (السالمعلیه) علی نماز نمازی هیچ: گفت هستی؟! تماشاچی هستی؟ علوی هستی؟ اموی تو: او پرسیدند

 تپه باالی به مانند جایی به هنگام جنگ هم هیچ. نیست چرب معاویه سفره مانند ایسفره هیچ. شودنمی
 مذهب است؟! واقعا بر اساس توحید، انسان موحد چه وظایفی دارد؟نیست! آیا انسان موحد هرهری امن

پرواضح است که بر اساس اینکه توحید، اعتقاد به وجود خدا و نفى الوهیّت غیرخدا است، وظایف انسان 
سرپیچی و نفی اطاعت انداداهلل و »و « عبودیت و اطاعت انحصاری پروردگار»حد هم متناسب با آن، موّ

شود؛ اینکه انسان خود را بپاید و از خود مراقبت دایمی است. تقوا نیز بر همین اساس تعریف می« طاغوت
ز اطاعت و عبادت داشته باشد تا حریم عبودیت و انحصاری خدا و رب را زیر پا نگذارد و همچنین ا

انداداهلل و معبودان دروغین سرباز زند، یعنی مراقبت دایمی از خود در انجام تکالیف توحیدی. از اینرو این 
تعریف از تقوا که آن را انجام واجبات و ترک محرمات معنا کرده و دامنه واجبات و محرمات را صرفا در 

 شود.نوعی انحراف محسوب میبوده و نحریم و حیطه شخصی محدود بدانیم، خالی از اشکال 
 و  تسلیم اراده و حکم و شریعت الهى بودن است. عبودیّت منطقه 4خدا به معنای  تسلیم خدا عبودیت

که البته تقوای اجتماعی از همین  5وسیعى در زندگى انسان دارد و به عمل شخصى انسان منحصر نیست
 شخصى، چه در حوزه و کارهاى خیر ـ چه در حوزه فضائل انسانى همه گیرد. سرچشمهجا نشات می

                                                 
 (1399/ 29/ 24اندرکاران حج ). در دیدار کارگزاران و دست1

 18. محمد: 2

 196 - 195اندیشه اسالمی در قرآن، ص . طرح کلی 3

 (14/23/1385) الشریف(سره)قدس خمینىدر مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام  .4
 (1326/ 12/ 23) ى ماه مبارک رمضاندر دیدار با علما و روحانیون در آستانه .5
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پایین  در مقابل خدا است که البته مراحلى دارد. مرحله اجتماعى و عمومى ـ نیز همین احساس عبودیت
 1اطاعت کنیم. است که خودمان را آماده عبودیت، آن

ا که الهى است و متکى بر اطاعت از خدا به این معنا است که انسان به احکام الهى عمل کند، نظامى ر
تفکر الهى است، قبول کند، رهبر و زمامدارى را که ارزشهاى الهى را دارد، رهبر و زمامدار بداند، از او 

االطاعه بداند، ولىّ امرى را که خدا معین آید، واجباطاعت کند، پیامبرى را که از سوى پروردگار مى
حرکات و رفتار، فقط در این چهارچوب زندگى کند و از  هکرده، مورد قبول بداند و اطاعت کند و در هم

 خدا باشد. غیر این چهارچوب هیچ اطاعتى نکند و فقط بنده
 شخص یک خدا غیر آن چه - او را سر باز زند و خدا غیر عبودیت وظیفه دیگر موحد آن است که از

 و عادتها هوسهاو چه و هاهوى باشد و چه ءشی یک باشد و چه نظام یک و تشکیالت یک چه باشد،
گیرد که آزادی از نظر اسالم نیز از همین جا نشات می 2نکند. عبادت و اطاعت الهى ـ غیر رایج سنتهاى

 انسان از قید و بند معبودهای باطل رها باشد.
سال قبل ـ صبح زود وارد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی  22رضاخان در اواخر عمر خود ـ شاید حدود 

پرسد افتد که مورد احترام مردم است. مید، البته نه برای زیارت. به ناگاه چشمش به یک آخوند میشومی
گویند: پدرش در نجف، از مراجع بزرگ تقلید کنند؟! میاین آخوند کیست که مردم اینقدر به او احترام می

گوید ببر بده ارد و میگذشیعه بوده و نام خودش هم فالنی است. رضاخان پنجاه تومان درون پاکت می
 خدمت آقا.

بیند یک اسکناس پنجاه تومانی داخل آن است. قلم را از جیبش در کند و میآن آخوند پاکت را باز می
 نویسد:آورده، پشت پاکت می

 

 بریمما آبروی فقر و قناعت نمی
 با پادشه بگوی که روزی مقرر است

 توحید یعنی هیچ چیز از معبود باطل قبول نکنی.
شود و با صدای بلند دهد، رضاخان با خواندن پشت پاکت عصبانی میپاکت را به سرباز رضاخان می

گوید: عین ادب بود، من به خدا ادبی! آن روحانی هم از دور با صدای بلند میگوید: عجب آدم بیمی
 احترام کردم که فرمود پول نجس را نخور!

 خدا را جمع نتوان با هوا کرد
 و را باید رها کردیکی از این د

                                                 
 (22/22/1368) در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، به مناسبت عید سعید فطر .1
 (1365/ 12/ 18) هاى نماز جمعه تهرانخطبهدر  .2
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 چگونگی ایمان به توحید و تقویت تقوا
مهمتری وجود دارد و آن، اعتقاد و ایمان به توحید است و سپس به  مسأله پس از شناختن علمی توحید، 

شود. یکی از عبودیت و اطاعت انحصاری خدا و تقوای از او مطرح میمسأله واسطه ایمان به توحید، 
با یاد خدا است. تفکر در آفاق و انفس اگر با یاد خدا  توأم مهمترین عوامل برای تحقق این مهم، تفکر 

َّ»تواند همراه شود، می ما ُ ط  ااِلُقََّّعا
ْ
ِسِهْمََِّّفََّّاخل ُ ف  ب ْ

ا
مَّأ ِ َِ َْعُ

ا
ُهَِّفَّأ اَُّدونا َّما را ُ ع  َّضا را در دل انسان نهادینه کند که  1«وا

 مهمترین عامل تقوا ،خوف و خشیت از مقام جالل الهیاین عالج دنیاپرستی است. در واقع باید گفت که 
توان از طریق تفکر به همراه یاد الهی در خود نهادینه کرد. بدین وسیله خدا در است که این مهم را می

کند که همه چیز در نظر او کوچک شده و معبودهای یدل و جان انسان، آن چنان جایگاهى پیدا م
دهند بر اثر عظمت یاد الهى در دل انسان، اهمیت خودشان را از دست میدروغین و لذایذ متنوع دنیوى، 

شاید بتوان وجه این نکته را فهمید که چرا تفکر را به عنوان یکی از  2شوند.و در نظر انسان کوچک می

ِِبَّ»اند؛ ر کردهبیشترین عبادت ابوذر ذک
ا
ِةَّأ ادا ُرَِّْعا ا كْب 

ا
َّأ نا اراکا َّااِلْعِتبا َّوا را كُّ فا ِنَّاِل  ی ْ ا ْصْلا ْیِهَّح ا ا َّلعا ِ ُةَّاَّلل  ْحا َّرا رٍّ چه  3،«ذا

ْهَّ»اینکه تفکر، عامل بیداری قلب است؛  كَّئ ای   ِرَّقاِْلا كُّ فا  4.«ِِبِل 

شود انسان با نگاه به کائنات، عالم خلقت را بدون خالق ببیند و یا برایش چند خالق را فرض چطور می
کند؟! پشه صد چشم در باالی سر خود دارد! همچنین آنتن و راداری دارد که هیچ هواپیمای جدید 

از خون انسان تغذیه تواند در تاریکی ها میامروزی دارای آن نیست و بدین طریق و به واسطه این گیرنده
کند! متری، بوی بدن انسان را حس می 36ای بسیار قوی است که از فاصله کند. پشه دارای شامهمی

تواند تشخیص دهد که خون چه انسانی برایش مجهز به دستگاه تجزیه خون است و بدین طریق می
مکد و با دیگری کاری ، یکی را میاندمفید است! از اینرو است که از بین دو نفر که در یک اتاق خوابیده

حس داند! پشه دارای دستگاه بیکننده، مناسب خودش نمیندارد، چون خونش را به وسیله دستگاه تجزیه
کند و به همین خاطر، موقع خوردن خون انسان، انسان متوجه حس میکننده است، موضع را اول بی

کند! شود و انسان احساس درد میحسی آن برطرف میشود، ولی وقتی خون را مکید و پرواز کرد، بینمی
پشه دارای دستگاه عدم انعقاد خون است تا بتواند از طریق خرطوم، خون را انتقال دهد! اینها بخشی از 

َّ»فرمایند: موجود بسیار کوچکی به نام پشه است!!! از اینجا است که حق تعالی می ََِّّإن  ا ْحّيَّاَّلل  ْستا ْنََّّاليا
ا
َّأ

                                                 
 952، ص 2کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج  .1
 (1392/ 26/ 32) 1428هاى نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان خطبه .2
 42 ص ،1ج الخصال،  .3
 54: ص ،2ج ،(اإلسالمیة - ط) . الکافی4
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«َّ با رْضِ
اًلََّّيا ا ًةََّّماَّْما اَّب اُعوضا هاََّفا ق ا ْ َّ»تا انسان کمی بیاندیشد و با ابزار عقل خود، فطرتش را بیدار کند؛  1،«ُفا ِإن 

ْعِقُُلن َّالَّيا ينا َّاَّل  ْكُ ُ ْْ َّا مُّ َّالصُّ ِ َّاَّلل  دا ََِّعْ اب  وا َّادل   
 2.«َشا

 تعهدهای فردی توحید
نماید، تعهدهای فردی و محرمات تبیین می تمام بایدها و نبایدهایی که شرع مقدس در قالب واجبات

 خدا نام به جز را ذبیحه کاری، نام خدا را بر زبان جاری سازد، هر آغاز در بخواند و توحید است؛ اینکه نماز
تهذیب نفس است. بر اساس تکلیف  مسأله ای که ذکر آن، خالی از لطف نیست، و.... اما نکته نکشد

توحیدی موحد ـ نفی عبودیت و اطاعت غیر خدا ـ انسان موحد باید از عبودیت و اطاعت نفس خود سرباز 

اُهَّ»زند و به اصالح خود در بینش و گرایش بپردازد تا مصداق  ُهَّها َِّإْلا خ اذا َّای   ِ
َِّما ْيت ا
ا
أ َّفارا
ا
 قرار نگیرد. 3«أ

شود، اما خود را متعهد به تکالیف توحیدی بداند، با یک لقمه حالل سیر می انسانی که اهل توحید است و
شود، چون پیروی از هوی، کسی که هوای خودش را حاکم بکند، با خوردن مال یک ملت هم سیر نمی

صلی اهلل علیه و )دارد. چطور پیامبر سیری ندارد. ایمان به توحید، انسان را در حیطه فردی، قانع نگه می
خوردند! نه تنها روز چیزی جز آب نمیبه خاطر وضع اقتصادی خراب مدینه ـ سه شبانه (و سلم آله

اش هم برخی وقتها چنین گرسنه بودند! حضرت علی خودش، بلکه تنها دخترش هم همینطور! دو نوه
لیه و آله و صلی اهلل ع)ها به پیغمبر گذارند که بچه نمی (سالم اهلل علیها)علیه السالم و حضرت فاطمه 

به خاطر ایمان به توحید و  (سالم اهلل علیها)خبر بدهند که گرسنه هستند! چطور حضرت خدیجه  (سلم
رسد که مشک آب طالب کارشان به جایی میابیعبودیت حق، با آن همه مکنت مالی، کارشان در شعب

تا از قِبَل چربی آن، چیزی  مکنندگذارند و سپس آن را میرا که از پوست گوسفند تهیه شده، در آب می
اما انسان بدون ایمان به توحید، اگر همه عالم را هم بخورد، سیری ندارد و دزد و  4 به عنوان غذا بخورند!

هلوع و ظالم و قاتل و فاسق و مجرم و گرسنه گناه است. واقعا اختالس مبلغی در حد سه هزار میلیارد 
ی سبحان، بر اساس نفی عبودیت و اطاعت غیر خدا که یکی تومان به چه معنا است! اینجا است که خدا

مرتبه قسم یاد  11دهد و از مصادیقش نفس باشد، ما را به عدم هواپرستی و خاصه تزکیه نفس سوق می

َّ»کنند که می ْ ََّّدقا حا فْلا
ا
ََّّأ ْ هاَِّما اک   5.«زا

                                                 
 26البقره: . 1

 22االنفال: . 2

 23الجاثیه: . 3

 424 ص ،12 ج امام، صحیفه. 4

 8الشمس:. 5
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 تعهدهای اجتماعی توحید
اسالم صرفا نسخه علمی نیست و اینطور نیست که ای که در ابتدا الزم به اشاره است، آن است که نکته

شی از اسالم عبارت است از برای تحقق نسخه علمی خود، کالمی نداشته باشد، بلکه باید گفت که بخ
 معارف اسالمی که این معارف شامل عقلیّات و نقلیّات و ارزشهای اخالقی و بیان سبک زندگی و شیوه

در چطور توحید اینکه یعنی  ،ارت است از تحقّق اینها در خارجبخشی از اسالم هم عباما  ،حکومت است
که البته همه اینها در  نبوّت به معنای در رأس جامعه بودن تحقّق پیدا کند و اینکه محقّق بشود خارج

شود. گر میقالب مسیر علمی و عملی توحید تا ظهور ـ که خود سایه توحید در سراسر عالم است ـ جلوه
یک دستورالعمل  بینی نیست، بلکه یک دکترین، خط مشی وگفت که توحید صرفا یک جهان از اینرو باید

َّ»توحید یک امتداد اجتماعى و سیاسى دارد و  1زندگى نیز است. صرفا در تصوّرات و فروض  «الَّإهلَّإالَّاَّللی

حکوم و شود و تکلیف حاکم، تکلیف مماند، بلکه وارد جامعه مىفلسفى و عقلى منحصر و زندانى نمى
 و ترینمهم شامل دهد،می موحد جامعه یک به توحید که تعهدی 2کند.تکلیف مردم را معیّن مى

 جامعه، هایروابط اجتماعی، سیر جامعه، هدف حکومت، همچون است، جامعه یک مسائل تریناساسی
 مقابل در و جامعه مقابل در یکدیگر، مقابل در خدا، مقابل انسان در هایمسئولیت مردم، تکالیف
 4الملل و رابطه با دشمنان.بین روابط اقتصاد، 3عالم، حکومت و فرمانروایی دیگران، دیگر هایپدیده

افکند، عبودیت انحصاری ای که توحید در زندگی فردی و اجتماعی انسان سایه میمتناظر با نوع گستره
آورد که به برخی از د به بار میحّشود و تعهداتی را برای انسان موگر میهای آن هم جلوهخدا و حیطه

 کنیم.آنها اشاره می
 

 ایجاد دنیای توحیدیالف.  
احکام  هبودن بهره ببرد، در مقابل همخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمنآن کسی که مؤمن است و می

اصل نبوت که مندمج در توحید است،  خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند.
کردن روح توحید در زندگى انسانها است. حال، ایمان به نبوت که براى اهتزاز پرچمِ توحید در عالم و زنده

و شهادت به اینکه  )ص(ایمان به پیغمبرآورد؟ در واقع ایمان به توحید است، چه تعهدی را برای انسان می
به  بایدو در راه او حرکت بکنم،  )ص(آورد که دنبال پیامبرین تعهد را میمن مُقِرّ به رسالت پیامبرم، ا

                                                 
 (1322/ 24/ 21) در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 1.
 (1392/ 12/ 28ى قم )ى علمیه. در دیدار گروهى از فضالى حوزه2

 222ـ  225کلی اندیشه اسالمی در قرآن ، صص  طرح. 3

 222 - 221همان، صص  .4
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ایم و بار او را به مقصد خواهد، عمل نمآن چنانی که او می نم وکقبول تکلیف او را  بیفتم ودنبال نبی راه 
 برسانم.

جهانی را با ، اینکه شکلی که اسالم گفته استهمان به  توحیدی است؛ تعهد رسالت، ساختن یک دنیای
 1گوید، درست کند.ها را به صورتی که خدا میشکل و نظام زندگی انسانو  اسالم بسازد پیشنهادی قواره

یابد، اما کسی که ایمان به نبوت دارد، این اگرچه چنین چیزی به صورت کامل، در بعد از ظهور تحقق می
که این مهم،  2خدا بشوند ههمگان بندکند تا  تواند، باید سعیتا آنجایی که میکه  آیدتعهد به گردنش می

ریشه در غیرت توحیدی دارد. بر همین اساس شاید بتوان بسیاری از کارهای ائمه معصومین علیهم 
 السالم را تبیین کرد.

ایمانی بر زبان یا حتی در دل داشت، ولی تعهدی را که این ایمان برای انسان معین انسان، اگر چنانچه 
بر دوش  (لی اهلل علیه و آله)صهایی را که قبول نبوت پیغمبرگونه از مسئولیتهیچ و نشد کند، متعهدمی

و عبودیتش،  گذارد، نپذیرفت، این انسان اگرچه به ظاهر مؤمن است، اما مؤمن واقعی نیستانسان می
 عبودیت حقیقی نیست و بر این اساس، تقوای الهی را در گستره اجتماع رعایت نکرده است.

 
 ایجاد حکومت توحیدی ب.

شود، بلکه در عرصه اجتماع که شاید از یک حیث، ل فردی خالصه نمیفقط در عرصه مسائتوحید الهی 
به معنای شود، مثال در باب حکومت، باید گفت که توحید الهی گر میمهمتر از عرصه فردی باشد، جلوه

مگر اینکه ماذون از طرف خدا  3،پذیرفتنی نیستهیچ حاکمیتی بر مردم و  ستا قدرت و حکومت خدا
در  توحید الهی به معنای این است که همه چیزباشد و از طرف حق تعالی والیت داشته باشد. همچنین 

یکی از اهداف انبیا همین  4از سوی خدا الهام داده شود. ـ قانون، سنت، مقررات، آداب، فرهنگ حکومت ـ
الهی و قواره اجتماعی توحیدی تبدیل کنند تا جامعه  بوده است که نظامهای جاهلی و غلط را به نظام

قلمرو حکومت خدا و قانون و کتاب خدا باشد، نه حکومت هوسها و هواها و نه حکومت فرد نبی و نه 
 5حکومت شخص و نه حکومت استبداد. وجه مبارزه انبیا با طاغوت هم ریشه در همین مطلب دارد.

 توان تبیین کرد. را هم با همین مالک می (علیهم السالم)مبارزات سیاسی معصومین 

                                                 
 494 - 428. همان، صص 1

 116. همان، ص 2

 (1322/ 24/ 12بیانات در دیدار با مسووالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران، به مناسبت عید سعید غدیر ) .3
 352ـ  356. همان، صص 4

 363. همان، ص 5
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وظیفه مردم در سقوط حکومتهای طاغوتی یا حفظ حکومت اسالمی و یا چگونگی انتخاب بر این اساس، 

َّ»این روایت امام باقر علیه السالم که شود. همچنین کارگزاران نیز روشن می ن  ا ی  َعا 
ُ ا
ََّل َا ا عا َّب ا َّوا كا ارا ا َّئ ای  ُ َّاَّلل  لا اقا

َّ َّرا َُُّک  ائ ات ْ ِمَّدا ْسالا ِ
ْ
ٍةَِّفَّاإل َََِّّع 

ا ا
ََّل ًةَّوا ی   ِ ف  ًةَّب ا ر  اَّبا اِْلا َْعا

ا
ُةَِّفَّأ َِع  َّال  ِ ت 

ئ ا َِّإْنَّاکا َّوا ِ َّاَّلل  َِِّما سا ْ
ِئٍرَِّلا اٍمَّاجا َِّإما ِةَُُّک  يا

ا
ال َُِّبا ْنَُُّک  َّعا ن  ْعُُفا
َّ ائ ات ْ َّدا ِم ْسالا ِ

ْ
َِّفَّاإل ٍة َِع  ََّّرا َِِّما ِدٍل ََّعا اٍم َِّإما َُُّک  ِة يا

ا
ال ًةَُِّبا َُّمِسیئا ًة اِْلا َا َّ ا ِسها ُ ف  ب ْ

ا
َّأ َِّف ُة َِع  َّال  ِ ت 

ئ ا َّاکا َِّإْن َّوا ِ برای انسان  1،«اَّلل 

 شود.قابل هضم و واضح می

 علیه سقیفه حضرت زهرا های اعتراض
علیه جریان سقیفه در دفاع از  (سالم اهلل علیها)حضرت زهرا های مه اعتراضهمچنین شاید بتوان ه

را با همین مطلب تبیین کرد که ایشان در مقام عبودیت حق تعالی و  (السالمعلیه ) علی حضرتامامت 
در جمع  ایشانسخنرانی اجتناب از طاغوت به جهت ایجاد حکومت توحیدی بودند، اعتراضهایی همچون 

های انصار برای اتمام رفتن به در خانه ،(صلی اهلل علیه و آله و سلم)مهاجرین و انصار در مسجدالرسول 
اعتراض به خلیفه اول در قالب حزن و گریه و  2،(علیه السالم)برای حضرت علی  و گرفتن بیعتحجت 

 .خطابه در جمع زنان مدینه در بستر بیماری و اندوه

 هاى سیاسى اجتماعیگیرىمد  سلمان و ابوذر به خاطر موضع
پاسخ مثبت برای بیعت چهل و چهار نفر دانیم، از جمع اهل بدر و انصار و مهاجرین فقط همانطور که می

تنها از بین آنها اما  ،گاه حاضر شوندفردای آن شب، همگی سرتراشیده در وعدهتا شد  قرار بر آندادند و 
اینجا است که به تعبیر رهبر فرزانه  بر سر قرار حضور یافتند!ـ سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر  ـ چهار نفر 

ببینید در صدر اسالم، آن کسانى که ممدوح واقع شدند، بیش از آنچه که به  شما»انقالب اسالمی ایران، 
شان و شان، اجتماعىهاى سیاسىگیرىخاطر موضعخاطر نماز و عبادتشان ممدوح واقع شدند، به 

یا مقداد یا میثم تمار یا مالک اشتر را کمتر به عبادتشان ذر یا عمار مجاهدتشان ممدوح واقع شدند. ما ابى
کننده بود، حرکت کالن شناسد که این مواضع تعیینها را به آن مواضعى مىکنیم. تاریخ، اینح مىمد

هائى هم که مذمت جامعه را توانست هدایت کند، شکل بدهد و به پیشرفت این حرکت کمک کند. آن
ند، به جور. خیلى از بزرگان که مورد مذمت قرار گرفتند، به خاطر شرب خمر مذمت نشدشدند، همین

                                                 
 از پیروى با اسالم در که را رعیتى هر میکنم عذاب آینه هر: است فرموده تعالى و تبارک )خداى 326 ص ،1ج  ،(اإلسالمیة - ط) الکافی. 1

 از میگذرم در آینه هر و باشد پرهیزگار و نیکوکار خود باعمال نسبت رعیت آن چه اگر کند، دیندارى نیست خدا جانب از که ستمگرى امام
 باشد( بدکردار و ستمگر بخود نسبت رعیت آن چه اگر کند، دیندارى خدا جانب از عادل امام از پیروى با اسالم در که رعیتى هر
 بیوت الى لیال بها سار و حمار، على فاطمة حمل علیا ان عنهما، اللّه رضی علی بن محمد جعفر أبی عن» ؛61 ص فدک، و . السقیفة2

 سبق عمک ابن کان لو الرجل، لهذا بیعتنا مضت قد اللّه، رسول بنت یا: یقولون فکانوا له االنتصار فاطمة تسألهم و النصرۀ، األنصار، یسألهم
َّ.«به عدلنا ما بکر ابا الینا
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نمازى مذمت نشدند؛ به خاطر عدم حضور در آنجایى که حضورشان الزم بود، مذمت شدند. پس خاطر بى
 1«.کم نباید گرفتکار خدا، کار معنوى، کار توحیدى منحصر نیست در نماز خواندن؛ اگرچه نماز را دست

نحصر در برخی اعمال ندید! رسد که باید نگاه درستی به عبودیت حق داشت و دایره تقوا را مبه نظر می
تر، از ، از زاهدان و به تعبیر درست(السالمعلیهود که برخی در زمان امیرالمؤمنین )شچطور می

خواهند با معاویه و با می (علیه السالم)آیند، اما وقتی که حضرت علی مآبهاى زمان به حساب میمقدس

اکنند: اهل بصره بجنگند، به حضرت عرض می اهل شام و یا با ََّّيا را ِمب 
ا
ََّّأ نا ی  ْؤَِمِ ُ

ْ
ََّّاْل اَِّإَن  ْكنا كا اَِّفََّّشا ا الَّذها ی ا ِ  2 الْف 

ها برادر مسلمانند، ما را بفرست تا برویم مرزدارى کنیم! حضرت فرمودند: بروید، حاجتى به شما گفتند: آن
 3نداریم.

 

 النتقوای اجتماعی مسؤ .6

غیبت، با توجه به این مطلب، رخ همچنین شرایط و ویژگیهای کارگزاران حکومت خاصه در زمان 
نمایاند، چه اینکه مشروعیت کارگزاران حکومت توحیدی در صورت برخوداری از اهلیت و صالحیت و می

ها برای است. البته باید توجه داشت که این شاخصه 5و علم و درایت 4ارزشهایی همچون عدالت و تقوا
، اگرچه آن عدالت و علم و تقوایی که در راس همه کارگزاران حکومت از راس هرم تا قاعده آن است

 هرم الزم است، برای قاعده هرم الزم نیست.
تواند مسوولیتش را ها ـ در ابتدا یا ادامه مسوولیتش ـ باشد، نمیدر صورتی که مسوولی فاقد این ضابطه

در  گونه است کهشود. حال چشود و غاصب محسوب میو به خودی خود منعزل می 6استمرار بخشد
ها، صرفا از مسندی شدن اختالسشان و یا فقدان برخی از شاخصهوالن پس از روشنکشور ما، برخی مسئ

دهند؟! پس پرواضح است که مسووالنی که به اختالسهای گوناگون به مسند دیگر، تغییر کرسی می
 شود.زنند، نفس نشستن بر مسند مسوولیت، به معنای غصب تلقی میدست می

شود، اینکه باید خود را از لغزشگاهها بر ت که نقش تقوای اجتماعی کارگزاران برجسته میدر اینجا اس

کنیم. پیامد یاد می تقوای سیاسیحذر داشته و با مسایل، صادقانه برخورد کنند که از این مهم، به 

شود که هم برای ورزی برای کسب قدرت و ثروت میفقدان تقوای سیاسی در مسووالن، سیاست

                                                 
 (1398/ 21/ 16) در دیدار جمعى از مسئوالن نظام جمهورى اسالمى .1
 115: ص النص، صفین، وقعة. 2
 (1322/ 25/ 32) سخنرانى در جمع علما و روحانیون استان لرستان .3
 (1392/ 28/ 26) در دیدار استادان و دانشجویان قزوین .4
 (1322/ 24/ 12) در دیدار با مسووالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران، به مناسبت عید سعید غدیر .5
 (1393/ 23/ 14در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( ) .6
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شود. اینجا است کنند، آفت و نقمت محسوب میشان و هم برای مردمی که در آن جامعه زندگی میخود

 نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ لِلنَّاسِ نَفْسَهُ نَصَبَ مَنْ»افتد که که انسان به یاد این کالم گهربار می

 1«.بِلِسَانِهِ تَأْدِیبِهِ قَبْلَ یرَتِهِبِسِ تَأْدِیبُهُ لْیَکُنْ وَ غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبْلَ

اگر  2؛«الْعَرَب أَدْهَى لَکُنْتُ التُّقَى لَا لَوْهیهات »ان علیه السالم فرمودند: مؤمنرو است که امیراز همین

از همین باب  آحاد و مکاران عرب، مکر و حیله را بهتر بلد بودم. بست، از همهتقوا دست و پای مرا نمی

َّ:َّ»است که فرمودند ْدِها
ا
ُةَِّبأ اِويا اَُّمعا َّما ِ َّاَّلل  َّانل اسَّوا ْدِها

ا
َّأ ُكْنُتَِِّمْ ْدِرَّلا ا ُةَّالْع  اِهیا َّكارا

ا
َّال ْ ََّلا َّوا ْفُْجُ َّيا ْغِدُرَّوا ُهَّيا ِكن  َّلا َّوا  3.«ِمِن 

 

 الن بر تقوای اجتماعی آنهاؤتقوای فردی مس تأثیر

سزایی در تقوای اجتماعی آنها دارد و این امر کارگزاران، نقش بهالبته بدیهی است که تقوای فردی 
ورد و آن دوری از گناه است، جنگ احد دلیل کافی بر این آتکلیف توحیدی دیگری بر ذمه مسووالن می

َّالَّ»باشد؛ امر می ُم ُ ْل  ا ر  ا َّاْسب  اا َِّإَّن  اْمعاِن
ْ
َّاَل ىقا َّاِْلا ْوما َّيا ُكْ ََِّمْ ا ْ اَل  ََّتا ينا ِ

َّاَّل  َّكاَسُبواِإن  َّما ِ ض 
ْْ ا ِی  َّئ  طاُن

ی ْ اینکه دیدید  4؛«س  

ها از قبل این مسأله اى از شما در جنگ احد، پشت به دشمن کردند و تن به شکست دادند، عدّه
ها را به کمک کارهایى که قبلًا کرده ها اشکال درونى داشتند. شیطان اینسازى شده بود، اینزمینه
 نظامى، در جبهه کند؛ در جبههبه لغزش وادار کرد، یعنى گناهان قبلى، اثرش را در جبهه ظاهر مى 5بودند،

 6«.سیاسى، در مقابله با دشمن، در کار سازندگى، در کار تعلیم و تربیت، آن جایى که استقامت الزم است
ت و عبودیت آنها محسوب پس یکی از موارد تقوای اجتماعی مسووالن، اجتناب از گناه و تقوای فردی اس

 شود.می
 

 تقوای اجتماعی مردم )انتخابات هوشیارانه و نظارت( .8

                                                 
 نمودن مؤدب به مردم نمودن مؤدب از پیش باید دهدمى قرار پیشوایى مرتبه در را خود که )آن 23 حکمت ،(صالح للصبحی) البالغة نهج .1

 کند( آداب به مؤدب کردارش به باید نماید، ادب گفتار به را دیگران آنکه از پیش و کند، اقدام خود
 232 ص الکلم، درر و الحکم غرر .2
 اگر. است گنهکارى و شکنى پیمان او شیوه لیکن نیست، من از زیرکتر معاویه سوگند، خدا )به 222 خطبه ،(صالح للصبحی) البالغة نهج .3

 تاریک را دل انگیزاند بر گناه به چه هر و انگیزاند، بر گناه به شکنى پیمان هر اما نبود، کس من از زیرکتر نمود،نمى ناخوشایند شکنى پیمان
 گرداند(

 155. آل عمران: 4
 کسبوا ما بعض بسبب إال منهم ذلک یرد لم و الزلة، فی وقوعهم إرادته إیاهم الشیطان )استزالل 52ص  ،4ج  القرآن، تفسیر فى المیزان .5

 لما هوى ءللشی النفس هوى و النفس، هوى متابعة على مبنیة فإنها بعض إلى بعضها یهدی السیئات فإن أعمالهم من و نفوسهم فی
 یشاکله(.

 (1325/ 12/ 29) ى تهرانهاى نماز جمعهر خطبهد .6
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از طرف دیگر در مقام ایجاد حکومت توحیدی، وظیفه توحیدی بر عهده مردم نیز وجود دارد که ترک آن، 
شود،؛ از آنجایی که حکومت تقوایی اجتماعی محسوب میمنافات با عبودیت حق تعالی داشته و بی

ود؛ شمحسوب میساالری دینی واقعی است و مردم بازوان حکومت توحیدی، حکومت مردمی و مردم

ْسط» اُسَِِّبلْف ِ َّانل  ُُقما َِِّلا انا ر  ب 
ْ
َّاْل َّوا ُهُمَّاْلِكتابا ْا نْلاَّما ْنزا

ا
َّأ اِتَّوا ني  ا

ْْ
اَِِّب ْرَسْْلاَُّرُسْلا

ا
ْدَّأ ا اف  مردم باید در انتخاب خود  1،«ل

های حکومت توحیدی هوشیارانه و آگاهانه عمل کرده، کسانی را انتخاب کنند که با میزان و شاخصه
خواری بازی در پی جمع آالف و الوف و اختالس و رانتنه کسانی را که با سیاست تناسب داشته باشند،

 هستند.
 آنان در انحراف احتمال که اشخاصى به باید»در اینجا چه زیبا است کالم امام راحل)ره( که فرمودند: 

 اعتماد اشخاص چنین به که اخالقى ـ یا و اعمالى عقیدتى، انحراف احتمال چه ندهند ـ رأى رود،مى
 2.«بود خواهد مسئولیت موجب آنان به رأى و کرد شودنمى

ای، با عبودیت حق تعالی و ایمان به از اینرو انتخاب کارگزاران بر اساس منفعت شخصی یا نژادی و قبیله
شود. عالوه بر این، به دلیل آنکه مسوولیت به خودی خود تقوایی محسوب میتوحید تعارض داشته و بی

ساالری دینی نهادینه شده کند، نظارت و مطالبه مردم از مسووالن نیز در مردماز خدا دور میانسان را 
است که این مهم نیز از وظایف توحیدی مردم بوده، پاسخگویی مسووالن را نیز به عنوان تکلیف دینی 

 دیگر برای مسووالن در پی خواهد داشت.

 استقرار عدالت اجتماعی . 

َّ»پیام انبیا، پیام استقرار عدالت است؛  ُُقما َِِّلا انا ر  ب  ِ
ْ
َّاْل َّوا َّاْلِكتابا ُهُم ْا َّما نْلا ْنزا

ا
َّأ َّوا اِت ني  ا

ْْ
َِِّب ا َُّرُسْلا ْرَسْْلا

ا
َّأ ْد ا اف  ل

ْسِطَّ ِ اُسَِِّبلْف   3.«انل 

 

 )استقرار عدالت اجتماعی( النتقوای سیاسی مسئو .3
بدین معنا که  4مربوط به مدیران کشور است،استقرار عدالت اجتماعی در درجه اول، یک کار سیاسی و 

این  5قانون و اجرا و نظارت و قضاوت و تقسیم باید عادالنه باشد که مربوط به حکومت و کارگزاران است.

                                                 
 25. الحدید: 1
 229 ص ،12 ج امام، . صحیفه2
 52حدید: ال. 3
در دیدار کارگزاران نظام، سفراى کشورهاى اسالمى و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم)ص(  .4
(31/5/1395) 
 (1321/ 12/ 12) السالمدر دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز والدت حضرت امیر المؤمنین علیه .5
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گذارد که هم مهم که مهمترین وظیفه حکومت است، تکلیف توحیدی دیگری را بر عهده مسووالن می
السالم حضرت علی علیهگستر باشند، کما اینکه و هم عدالت خود عادل باشند و هم عادالنه عمل کنند

ابن عباس زدن نعلین خود بودند. مشغول وصله  ،در ذوقار فرود آمدندهنگامی که  ،هنگام عزیمت به بصره
د. دهیبیشتر از این کاری است که انجام می ،نیاز ما به شما برای سروسامان دادن امورکند: عرض می

. حضرت ارزشی ندارد عباس پاسخ داد کهابن ین یک جفت نعلین چقدر ارزش دارد؟: اندحضرت فرمود
تر دارم، مگر آن که حقی را برپا سازم یا باطلی را به خدا این را از حکومت بر شما دوست»ند: مودفر

ْمِري»همچنین در جای دیگر فرمودند:  1.«براندازم َّلاعا اُمََّّوا ما ِ
ْ
َّاإل ا ََّّْما َّال ااُِكُ

ْ
َّاْل
 
ْسطِإال َِِّبلْف ِ اِِئُ ا پس اگر  2.«ف 

ماعی و سیاسی است در حیطه تقوایی اجتگستر نباشند، مصداق بیطلب و عدالتوالن عادل و عدالتمسئ
در  (علیه السالم)تعالی تعارض دارد. کالم سیدالساجدین اند و با عبودیت حقولیتی که بر عهده گرفتهمسئ

نادرست برخی مبنی بر عدم ارتباط تقوا با مسایل  کننده ذهنیتاین خصوص، بسیار عمیق و اصالح

،َِّفَّ» 3اجتماعی همچون استقرار عدل است؛ نا ی  ِ َت  ُ
ْ
َّاْل ةا ْسِِنَِّزيی ا ِ

ْْ َّأا ْدلََّّوا اْسِطَّالْعا  4.«ب 

استقرار عدالت اجتماعی در بنای یک جامعه، از همه چیز مهمتر است، چه اینکه همه چیز در جامعه، بعد 
توانند به رشد و کمال انسانی در محیط قسط و عدل است که انسانها مى 5نماید،میاز عدالت است که رخ 

و به مقامات عالى بشرى ـ که هدف نهایی جامعه منتظر و هدف نهایی خلقت است ـ برسند و با این بیان 
بدین صورت که  6واجب براى کمال نهایى انسان است، توان گفت که قسط و عدل، یک مقدّمهمی

گستری خود، فقر را تولید توسط مردم و عدالت بنیاد و با زیادکردنگرفتن اقتصاد مردمبا در پیشحکومت 
گستری در ابعاد مختلف آورد و با عدالتکن نموده، رفاه نسبی را برای همگان فراهم میتدریجا ریشه

بر سر راه کمال گستری خود، موانع خارجی حکومتی همچون ستاندن حق مظلوم از ظالم در سایه عدالت
جانبه در توزیع و نظارت و قضا و ...، عامه مردم به نماید. در سایه چنین عدالت همهانسان را برطرف می

پردازند که همانا تالش برای دین گرایش پیدا کرده و به رفع موانع داخلی بر سر راه کمال خود می
بدین صورت  2پیش رفتن در وادى توحید است. و و اللّهالى سلوک به معناىخودسازی و آزادی معنوی و 

                                                 
 241ص ،(اسالمیه علمیه انتشارات تهران،) محالتی، یرسول هاشم سید تصحیح االرشاد، .1
 82، ص  4مناقب آل أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج. 2
 (1398/ 25/ 22) در دیدار کارگزاران نظام .3
 (الْجَدْب بَعْدَ الِاسْتِسْقَاءِ )عِنْدَ 18الدعاء  السجادیة، . الصحیفة4
 (1392/ 29/ 23) ى تهرانهاى نماز جمعهدر خطبه .5
 (1326/ 24/ 25) در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى .6
 (1381/ 29/ 23) با موضوع آزادى هاى راهبردىدر چهارمین نشست اندیشه .2
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توان گفت که اگرچه استقرار عدالت اجتماعی یکی از تکالیف توحیدی حکومت توحیدی است، اما این می
 شود.مهم یکی از اهداف میانی آن محسوب می

 

 تقوای اجتماعی اقتصادی مردم .4
دالت، به معنای توزیع فقر نیست، بلکه اگرچه استقرار عدالت از وظایف حکومت است، اما از آنجایی که ع

به معنای توزیع عادالنه امکانات موجود در جهت رفع فقر و تبعیض و اختالف طبقاتی است و این مهم 
شود، چون مردم از اینرو وظایف مردم در این میان برجسته می 1جز با تولید ثروت صورت نخواهد گرفت،

تواند بدون مردم کاری را از پیش ببرد. اینجا است که مردم باید بر بازوان حکومت هستند و حکومت نمی
اساس تقوای اجتماعی در عرصه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را وجهه نظر خود قرار دهند تا تولید جامعه برای 

ف طبقاتی و گرایش همگانی به توحید زیاد شود. پس اقتصاد مقاومتی با تمام ابعادش، از رفع اختال
تقوایی دینی مردم در وظایف توحیدی مردم و در راستای عبودیت خدا است، در غیر اینصورت، مصداق بی

ها در تقوایی دینی آنگستری مسووالن نیز بیطلبی و عدالتعرصه اجتماع است، کما اینکه عدم عدالت
رو است که رهبر فرزانه و حکیم جمهوری شود. از همینعرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد محسوب می

 2«.در بخش اقتصاد، تقواى جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتى»اسالمی ایران فرمودند: 

 

 (استکبارستیزی و عدم سازش با ظالمان) تقوای سیاسی مردم و مسئوالن .5
د، بر اساس توحید، انسان موحد وظیفه دارد عبودیت و اطاعت انحصاری خدا را انجام همانطور که بیان ش

َّ»تالزم دارد با نفی عبودیت و اطاعت غیر خدا و طاغوت و شرک؛  مسأله دهد و این  ْدََّّوا ا اف  ْثناَّل عا ََّّفَّب ا ٍةََُُّّک  م 
ُ
َّأ

ُسوالًَّ ِنََّّرا
ا
ُدواَّأ ََّّاْْعُ ا ََّّاَّلل  واَّوا ِِنُ اُُغتَّاْجتا طبیعی است مدعیان دروغین الوهیت و مستکبران که در پی  3.«الط 

خیزند و از اینرو باید گفت که اولین و مهمترین شاخصه استثمار و استعمار دیگران بوده، به دشمنی برمی
گری خود، در پی جامعه و حکومت توحیدی، استکبارستیزی است، چه اینکه استکبار به خاطر خوی سلطه

د و تا زمانی که این خوی در آنها وجود دارد، این تنازع و کشمکش هم وجود دارد. تسلط بر دیگران هستن

اق»شدن بسیاری از انبیا نیز ریشه در همین مطلب دارد؛ کشته
ْ
ِرَّاْل ْ ب  ا ع  َّب ِ

نا ی  ِبی  َّانل  ُُلنا ی ُ ْ ف   4.«ب ا

 استکبارستیزی در قالب جهاد اصغر و جهاد کبیر

                                                 
 (1394/ 26/ 29) در دیدار اعضاى هیئت دولت .1
 (1384/ 24/ 22) اهللى امام خمینى رحمهدر حسینیه 1436در دیدار مسئوالن نظام در ششمین روز ماه مبارک رمضان  .2
 26النحل:  .3
 61البقره:  .4
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دهد و در زمان عدم خود را در قالب جهاد اصغر نشان می نفی عبودیت و اطاعت استکبار در زمان جنگ،

ِطِعََّّفاال»آید؛ جنگ، به صورت جهاد کبیر در می ُ ََّّی  ََّّاْلكاِفرينا ََّّوا ُُهْ هادًاََِّّبِهََّّاجَِهْ ِ راََّّح  بب 
بنابر این بر اساس  1.«كا

کبارستیزی خط مشی نفی عبودیت و اطاعت غیر خدا، در زمانی که مصداق غیر خدا استکبار باشد، است
های والن و مردم، واجب توحیدی است تا خود به هر صورت ممکن در عرصهشکل گرفته و بر همه مسئ

تقواى »سیاسی و اقتصادی، به مبارزه با استکبار برخیزند. اینجا است که رهبر معظم انقالب فرمودند: 
در غیر  2«.بکندمیتواند از آن استفاده کند، پرهیز  دشمن که هایىسیاسى یعنى انسان از لغزشگاه

های دیگر تقواییتقوایی است که چه بسا بسیار بدتر از بیاینصورت، عدم استکبارستیزی مصداقی از بی
 باشد.

آورد که مصداقی از الن میدر عرصه مختلف بر گردن مردم و مسؤاستکبارستیزی، وظایف دیگری را 
ستقامت و ایستادگی و عدم اطاعت از عبودیت خدا و نفی عبودیت و اطاعت غیر خدا است و آن اینکه ا

کردن یا نفی وابستگی، شود، در گرو نفی وابستگی است. برای کماستکبار که از آن به جهاد کبیر یاد می
تواند جانبه، از استقالل فکری شروع شده و میجانبه رفت. این استقالل همهباید به سمت استقالل همه

استقالل فرهنگی را در پی دارد. در هر یک از این ابعاد، مسایل استقالل سیاسی و استقالل اقتصادی و 
توان به اقتصاد مقاومتی ـ با همه ابعاد آن ـ اشاره کرد که شرط مهمی وجود دارد که از مهمترین آنها می

پس توجه به ملزومات استقالل فکری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  3تحقق استقالل اقتصادی است.
 ، از مصادیق عبودیت و اطاعت انحصاری خدا و نفی طاغوت است. و تالش برای آن

 
 منان با ولی جامعه و با یکدیگرؤوالیت و همبستگی م .1

های انسانی و در امکان تعالی و تکامل برابر بوده و در ها در آفرینش و مایهبر اساس توحید، همه انسان
رابطه با خدای متعال یکسان هستند. عالوه بر این، خدای متعال، همه مسلمانان را برادر نامیده است؛ 

اا» ََِّّإَّن  ونا ْؤَِمُ ُ
ْ
ٌةََّّاْل ْصِلُُحاَِّإْخوا

ا
ََّّفاأ نا ی ْ ْيُكََّّبا وا خا

ا
خون آنها را برابر دانسته و در مقابل دشمن، آنها را ید واحد  4،«أ

اُُهَّ»دانسته؛  َِّسوا ْ َِّما ا ٌدََّعا َّيا َُُّهْ َّوا اُؤُُهْ َِّدما
ُ
افاأ كا ٌةَّئ ای ا َِّإْخوا ونا ْؤَِمُ ُ

ْ
اُءَّ»وَّآْناَّبه5ََّّ،«اْل ْمََُّّرحا ُ َا ْ توصیف فرموده و از  6«ئ ای 

                                                 
 52الفرقان:  .1
 (1385/ 23/ 14) الشریف(سرهدر مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)قدس .2
 (1385/ 23/ 14) الشریف(سرهدر مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)قدس .3
 12الحجرات:  .4
 424 ص ، 1ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی .5
 28الفتح:  .6
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َّ»آنها خواسته شده است که اعتصام جمعی به حبل اهلل پیدا کنند؛  ِصُمواَّوا ْبِلََّّاْعی ا خا ِ ََّّی  ِ یعًاََّّاَّلل  َََّّجا ُقاَّالَّوا ر  ا ف   1.«ب ا

جلّ و عال، در تمام شوون حق مبناى توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت توان گفت که بر این اساس می
هماهنگ و مرتبط به  و آن را به صورت یک جامعهگذارد اسالمى تأثیر مى فردى و اجتماعىِ جامعه

اینجا  2سازد.یکدیگر و متصل و برخوردار از وحدت ـ وحدت جهت و وحدت حرکت و وحدت هدف ـ مى
سایه آن،  دراست که برای تحقق چنین چیزی، ما را به والیت و یکپارچگی با ولی جامعه سوق داده، تا 

َُّرك عًاَّ»این انسجام و یکپارچگی تحقق یابد؛  ْمَّتاراُُهْ ُ َا ْ اُءَّئ ای  اِرَُّرحا َّاْلُكف  ا اُءََّعا ِشد 
ا
ُهَّأ عا َّما ينا َّاَّل  َّوا ِ ُسوُلَّاَّلل  ٌدَّرا م  َُما

ا یابد. توضیح آن که که البته این والیت و همبستگی با ولی جامعه در سایه معنویت تحقق می 3«ُسج 

ان با مؤمنتگی ارتباطات داخلی و والیت والیت جامعه توحیدی دارای سه رکن است؛ رکن اول، پیوس

ُلَّ»جهت بودن جامعه است؛ یکدیگر است. این امر موجب حفظ پیوندهای داخلی و یکپارچه و یک ا ْما
سِدَّؤَماْل ِلَّالح ا َِ

ا
َّتاراُحِمِهمَّک ُِهَّوا ادای َّفََّتا نا  4.«ی 

یاسی و اقتصادی رکن دیگر، عدم والیت با جوامع دیگر غیرمسلمان است. این امر به معنای انزوای س
نکردن از آنها نشدن در قدرتهای دیگر و تبعیترو نبودن و هضمنیست، بلکه به معنای وابسته و دنباله

 و قدرتهای ضد اسالمی را در بر دارد. های متضاد خارجیقطب است که عدم وابستگی به
رکن سوم، والیت با ولی و امام و رهبر جامعه است. تحقق دو رکن اول از والیت در سایه تحقق والیت 

تراحم و همگرائى عطوفت و و از یک طرف  گیرى مقتدرانه در برابر استکبارمرزبندى و جبههبا ولی است. 
ن والیت، ارتباط فکری و از طرف دیگر، در گرو والیت با ولی است. مراد از ای و برادرى میان مسلمانان

گرفتن و به دنبال افکار و بینش او بودن و سپس پیروی عملی با ولی جامعه است که به معنای سرمشق
شود کردن از افعال و حرکات او است. حفظ این ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر اسالمی موجب می

گیری هر یک از آحاد در همه حال، با الهامتمام نیروهای داخلی جامعه منتظر به واسطه ارتباط مستحکم 
بان نیرومند، در یک جهت و به سوی هدف واحد به راه بیفتند که انسجام و شنوی از آن دیدهو حرف

 5آورد.یکپارچگی و سرعت حرکت را به بار می
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