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 1398سال چهارم  شماره هفتم  بهار و تابستان /  هایّعقلیّنوینّدوفصلنامهّعلمیّپژوهشیّپژوهشّ
 

 
               1محمد پورعباس           
 در تکامل ای بنیادین اندیشه« توحید اجتماعی»دکترین        2نژاد ابراهیم محمدرضا            

  هندسۀ توحیدی و تعالی معنوی موحدان                                                                                                        

ّ

ّچکیده

ای است که از دیربااز  اجتماعی حیات  مسئله ۀدین در عرص ۀانبج ورزی موحدان و فقدان حضور همه خأل دین

 یاکهار باراین اسااس و  خود مشغول کردهسوزان اجتماعی مسلمان را به  ذهن بسیاری از نخبگان فكری و دل

رساد یكای از  . با این وجود باه نظار میبكاوندی این مسئله را چرای ای گونه ای نوین  به نظریه ۀبا ارائ اند کوشیده

و تعاالی معناوی آناان در  موحادانتكامال معرفتای  زمینۀتواند به این مشكالت پایان داده   هایی که می ندیشها

 ۀپرساتی در عرصا اجتمااعی باه معناای یگانه بنیاادین توحیاد ۀساحت اجتماعی حیات را فراهم نماید  اندیش

روشان ی تحلیلی  نخست باا با روش ایم کوشیدهاین اساس در این پژوهش  حیات و زیست اجتماعی است. بر

پرستی در مجموع ارتباطات اجتماعی و ایجااد و عضاویت در نهادهاای  حیات اجتماعی  یگانه ساختن مفهوم

مفهاومی توحیاد عباادی   ۀدر ادامه با توسعبرشماریم. اساسی توحید اجتماعی  ۀاجتماعی را به عنوان دو مؤلف

افعاال و رفتارهاا بارای  عمل و انجام تمامو نیز اخال  در اطاعت از قوانین فقهی ا حقوقی و اخالقی خداوند 

آن را به عنوان نصاابی  ایم و قرار دادهذیل مفهوم توحید اجتماعی  را حیاتدر ساحت اجتماعی تعالی رضای او 

 .  ایم کردهمعرفی  موحدانو بستری برای تعالی معنوی  ۀ معرفتی توحیدیجدید در هندس

توحیدی  توحید عبادی  توحید اجتماعی  ارتباطات اجتماعی  زیسات اجتمااعی. موحدان  هندسۀ واژگانّکلیدی:

                                                      
  :۲0/07/1398تاریخ پذیرش:   ۲8/03/1398تاریخ دریافت 
 poor30@yahoo.com     مسئول( ۀسندی)نو ییا دانشگاه عالمه طباطبا یمعارف اسالم یمدرس یدکتر یدانشجو. 1

 Ebrahimnejad@atu.ac.ir     ییدانشگاه عالمه طباطبا اریدانش. 2
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ّمقدمه

و پیشاوایان دیان  های فراوان اجتماعی در منابع معرفتی اسالم  و سلوک عملی رسول مكارم با وجود آموزه

کاه ممكان اسات  پرسشیو اساساا بستر مناسب رفتارهای اجتماعی برای تعالی معنوی شخص مسلمان  

عد فاردی و شخصای زنادگی  ر  شود این است که چرا مسلمانان آنمط گونه که به انجام دستورات خداوند در ب 

زندگی خود را بر مادار و محاور  توجه کرده وها  تر به این آموزه اهتمام دارند  در ساحت اجتماعی از حیات  کم

سئله  احساس آزادی انساان مسالمان در ترین دالیل این م رسد یكی از مهم ؟ به نظر میکنند نمیتوحید تنظیم 

داد ایان  انجاامتاوان  اقدام عاجل و آجلی که می رو از این ؛از آسمان و آسمانیان استخود   این ساحت حیات

یعنای توحیاد  در کناار  موحادانترین رکن ایماان  سازی حول محور اساسی پردازی و گفتمان است که با نظریه

نصاب توحیاد را توحیاد  غیرهقیت  مالكیت  ربوبیت تكوینی و تشریعی و توحید ذاتی  صفاتی  توحید در خال

ورزی  داری و دیان عبادی ِصرف قرار نداده  با تأمل در حقیقت انسان و ابعاد حیات او به عنوان عامل عمل  دین

و  ایاد انبیتوحدر واقع دهیم.  گسترشهای حیات انسانی  را به تمام عرصه موحدو به طور کلی عبودیت شخص 

نبوده که به محافل بحث و مجادلاه  یو روان یفلسف  یذهن ۀینظرک یصرفاا  یخاتم رسوالن محمد مصطف

را از  یبااورو تنها  باشد مردم نداشته یبه امور دنیایی و زندگ یکار یافته واختصا   یعلم یها یپرداز هیو نظر

مانش و منحصر به آن حداکثر محدود و  یرو عملکه قلم نیا ایو  آن بنشاند یگر به جاید یو باور رفتهگ مردم باز

و اگرچاه ه دارد یاتك یو نظار یل ذهنایااگرچه به تحل ید قرآنیتوح برخالف این تصور  باشد.افراد  یعمل فرد

 یاۀنظرک یاهاا توحیاد   این ۀبر هماافزون لكن   پرست باشد گانهید یبا یو شخص یعمل فرد ۀانسان در عرص

ات و یاح یکاه بارا باشاد می نیاز یاسیو س یاقتصاد  ین اجتماعیدکترک ین و در مورد انسان و جها ییربنایز

توانناد  یختگان آنان میو امت اسالم و زبدگان و فره چیزهای زیادی برای عرضه داردها  انسان یست اجتماعیز

از  ین برداشاتین نگارش و در پرتاو چنایا. باا ابه دستاوردهای زیادی دست یابنادن مفهوم  یشتر در ایبا تأمل ب

چناان کاه  اسات« ید اجتماعیتوح» یۀنظرن واژه یا نینو یبیترک یها از صورت یكیتوان ادعا نمود  ید میتوح

سام  ینامااعام از ) زماناه یها سامیبرآماده از ا یاهویابه ه ییگو ضمن پاسخ تواند میکه  دارد ییت معنایظرف
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 ای بنیادین در تكامل هندسۀ توحیدی و تكامل معنوی موحدان اندیشه« توحید اجتماعی»دکترین 

دارباش نسبت باه متحجاران خماوش و یب در تلنگر و غیره(سم و یسم  سكوالریسم  مارکسیالیسم  سوسیبرالیل

 موحاد. البته در پرتو این نظریه و در مراتب کمالی  شخص دیفا نمایا یو محور یاساس ینقش  متجددان عنود

تمام اعمال و رفتارهای خود در ساحت اجتماعی از حیات را  رنگ الهی بخشیده و دیگر مجالی برای نظریاتی 

یوساف قرضااوی « العفوةمنطقا»مرحاوم ناائینی و « ناص فیاه ما ال» ۀزشهید صدر و حو« الفراغةمنطق»چون 

 گذارد. باقی نمی غیرهمصری و 

ّ«اجتماعی»وّ«ّتوحید«ّّ.ّتحلیلّمفهومیّواژگان1

چاون انفاراد و  یوحد  در لغات عارب معاان ۀآن ]ماد یاست که برا وحداز ماده  تفعیلد مصدر باب یتوح

ل ین وجود اهل لغت ذی( با ا۵۴7: ۲  137۶  ی؛ جوهر90: ۶  1۴0۴فارس   ذکر شده است. )ابن ییتنها

و  اناد آن بیان نموده یبرارا  توحید یکمتر قالب ظاهر  ن واژهیمتعدد ا یکاربردها و در بررسی «وحد»  ۀماد

 ۀل از ماادیابااب تفع یبارااغلاب   اند باه آن داشاته یخود اشارات یها هم که در آثار و نوشته یشناسان لغت

 اند: ن دو معنا را برشمردهیاز ا یكی «وحد»

هّ.الف د  حَّ ْوِح   و  د   ایداا یت  حَّ ه ی: أء  یالش و  ل  اِحداا   جع    یروزآبادیگانه قرار داد. )فیا آن  را واحد و یاو ] یعنی ؛و 

الله  »  ( و اگر متعلق آن خداوند باشد۴77: 1  1۴1۵ د  حَّ ه و  رَّ »به معنای  «سبحان  ق  ه واح أ  نَّ اقرار و  ؛«دوآمن  بأ 

اد  » (101۶: ۲  1۴10ست. )ابراهیم مصاطفی و همكااران  وند اایمان به وحدت و یگانگی خدا حَّ  «اللاه   و 

ّ(73۶: 1390یعنی خدا را یكی خواند  اقرار به توحید کرد. )آذرنوش  

ْوِح  .ب ه  مان باللهید: اإلیالتَّ ْحد  ک یکه شر ییاگانه است  خدیمان به خداوند واحد و یا یعنیك له  یال شر  و 

 ( ۴77: 1  1۴1۵  یروزآبادیست. )فیاو ن یبرا ییو همتا

گاناه مختلفای همچاون ی یمعاان «دیاتوح» ۀواژ یز به فراخاور حاال  باراین یسان فارسینو  نامه فرهنگ

خداوناد  یگاانگیشادن و اقارار باه  یكایکاردن   یكایدانستن   یكیگفتن   یكیكتا شمردن  یدن  یگردان

ات یا  قواعد حاکم بر ادبافزون بر این( 19۶0: 3  1387  ی؛ انور7109: ۵  1377  )دهخدااند.  برشمرده
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 ۀواژ یت است که باا توجاه باه سااختار ظااهرین واقعیا یایز گوین عرصه نیگران ا ات پژوهشیعرب و نظر

ن یاگاناه ا ا هفتیشش  یگر معانیل  در کنار دیباب تفع یاز معان یكید یمز یابواب ثالث یو معان «دیتوح»

ه»مانند   باشد یفعل به مفعول م ۀباب  نسبت دادن فاعل ماد اقت  سَّ اه  و  ف  رت  فَّ او را باه کفار و فساق  یعنای «ک 

د  الله  »نسبت دادم و  حَّ  گانه دانست. یخدا را  یعنی «و 

تاوان باه  اند که از جملاه می معانی مختلفی برشردهمتفاوت آن  ینیز در کاربردها« یاجتماع» ۀواژبرای 

اسات کاه  یزیاچ ی  به معنایو به عنوان صفت نسب یدر مقابل فرد ی. اجتماع1اند:  اشاره نمودهموارد  این

ا یا یکاار ایا غیرهو  ی  مقررات اجتماعی  مسائل اجتماعیمربوط و منسوب به اجتماع است. امور اجتماع

  یسساات فرهنگاؤم ماننادکنناد.  یما یکه با هام زنادگ داشته باشد تعلقکه به اجتماع و به همگان  یزیچ

اسات  یکس یژگیو یانه به معنایعام یوگوها . در گفت۲ ؛و مانند آنها یتعاون  یاسیس  یاقتصاد  یبهداشت

خاوش برخاورد و  یعنا)یان ماردم آشناسات. یاب میاکه با مردم ارتباط و معاشرت دارد و به آداب و رسوم را

 یعنای یاجتمااع یا کارهایست یالیاع و سوسطرفدار اجتم یبه معنا یاسی. در کاربرد س3 .(؛دان است آداب

: 1  1387  ی؛ اناور1۴۶: 1  13۶0ن  یباشاد. )معا یرد  میگ یسود اجتماع مردم صورت مه که ب ییکارها

ست  مربوط به یالی  سوسی  اجتماعی  گروهیجمعمعانی از جمله معاصر  یسان عربینو نامه ( فرهنگ۲۵1

 (19: 138۵؛ بعلبكی  93: 1390اند. )آذرنوش   دهبر شمر« یاجتماع» ۀواژ یبرا یشناس جامعه

ّ.ّتوحیدّاجتماعیّدرّگسترۀّفکریّاندیشمندانّمسلمان2

د و یجد یاصطالح« یداجتماعیتوح»اصطال  ممک ناست در ابتدای بحث با این اشكال مواجه شویم که 

 گفت:د یبا این اشكالدر مقام پاسخ به  ولی  شمندان مسلمان استیان اندیم ینظر ۀبدون پشتوان

در  زیراست؛ ین یدیاصطال  جد  تصور کنند یگونه که ممكن است برخ آن« یداجتماعیتوح»اصطال  . 1

کاربرد آن هرچند با  رو شده است؛ از این به آن یسندگان و متفكران مسلمان اشاراتینو یا گفتار و نوشتار پاره

ب: ؛1383؛ ۴۵۵  ۴۴۴  ۵1 الاف:؛1383باشد. شاهید مطهاری ) یمتفاوت  مسبو  به سابقه م یها فهم

؛ 13۶  13۵  ۶۲  ۴0الاف: ؛1370دکتر علی شریعتی ) ( 177  17۶ج: ؛1383؛ 3۲0  117  111  109
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 ای بنیادین در تكامل هندسۀ توحیدی و تكامل معنوی موحدان اندیشه« توحید اجتماعی»دکترین 

( از جملااه 9۵: 138۲( عبدالحسااین خسااروپناه )غیااره   و۵۵  ۲9  ۲8: 1371؛ همااو  ۲8۶ب: ؛1370

را در گفتماان « اجتماعی شرک»و مفهوم مخالف آن « توحیداجتماعی» ۀهای علمی هستند که واژ شخصیت

 توان مشاهده نمود.   ها می علمی آن

ن اصاطال  اگرچاه در یامشخص خواهد شاد ا موردنظر یبه معنا« ید اجتماعیتوح»ح ین و توضییبا تب .۲

ل یان واژه  باه دلیمفهوم مّدنظر از ا ی؛ ولبه کار نرفتهگران مسلمان به صورت گسترده  گفتمان علمی پژوهش

شمندان مسلمان یاز اند یاری  مقصود و مطلوب بس نیمعصوم یعمل ۀریات و سیقرآن و رواات ید آیتأک

 ر بوده است. یاخ یها در سده ویژه به

بنابراین  چه اشكالی دارد ما نیز به توحید از این زاویه نگریسته و با برجساته کاردن اصاطالحی مغفاول یاا 

مگار در منطاق ماا هار جعال جدیادی دسات یاابیم.  جعل اصطالحی جدید  بتوانیم به دستاوردهای مفید و

گونه است پس نسبت به دیگر مراتب توحید چه حرفای بارای گفاتن  اصطالحی مذموم و مطرود است؟ اگر این

طور مشخص در منابع دینی اعم از قرآن و حدیث اثری یافات  گفتۀ توحید به داریم؟ از کدام یک از مراتب پیش

مفااهیم از ساوی فیلساوفان  متكلماان و اهال عرفاان و باه صاورت کلای  شود؟ آیا جز این است کاه ایانمی

های زمانی مختلف و به مقتضای نیاز روز  جعل شده و وارد حاریم  ورزان و اندیشمندان مسلمان در بازه اندیشه

تاوانیم باا ارائاۀ مفااهیمی  فكر و اندیشه اسالمی گشته است؟ آیا ما به مقتضای نیاز فوری و ضروری روز  نمی

که برآمده از منابع اصیل اسالمی اسات باه نظاام فكاری و منطاق عملای و « توحید اجتماعی»جدید همچون 

سازی که نیاز امروز و البته هر روزۀ ماا نیاز  سازی و نظریه ارزشی خویش غنایی بیشتر بخشیده  در مسیر مفهوم

 ی خود بیشتر بهره ببریم؟ هایی برداشته  از آثار و برکات آن در منظومۀ فكری و زندگی عمل هست گام

ّ.ّتبیینّحقیقتّتوحیدّاجتماعی3

های مختلفی ارائه شده  فهم  در باب حقیقت و چیستی توحید اجتماعی و مفهوم مخالف آن شرک اجتماعی

دن جامعاه یرس یگانگیا به ی( 117: 1383گانه شدن جامعه )مطهری  ی یشهید مطهری آن را به معنا است.

د  یاو متعارف از مفهاوم توح یموده و دکتر علی شریعتی ضمن نقد برداشت سنت( فهم ن107- 10۶:)همان
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 ۀجامعا»باه معناای « ید اجتمااعیاتوح»از آنهاا  یكیآن مطر  نموده که  یبرا یدیجد ۀچهارگانیها قالب

هاا باا نقادهای ( البته هر کادام از ایان فهام1۴0-1۴1الف: ؛1370است. )شریعتی  « طبقه یتضاد و ب یب

را ماورد « توحیاداجتماعی»از این دو فهم از  یکایم در پژوهشی مستقل هر  کوشیدهه بوده و ما جدی مواج

 كیا عنوان به دیتوح بدانیم این است که اوالا اصلبه اختصار نقد و ارزیابی قرار دهیم. لكن آنچه الزم است 

)مصابا  . نادارد شامردن یكای دانساتن و یكی معنای به هم آن خدا دیتوح جز ییمعنا چیه یاسالم اصل

طبقاه و بای ۀدن جامعه یا ایجااد جامعایرس یگانگیگانه شدن و به ی ۀمسئل( و ثانیاا ۵7- ۵8: 1391  یزدی

ن خود یا امام. یاز افراد قائل شو جدامستقل و  یوجود  جامعه یاست که ما برا یرفتنیپذ یدر صورت  تضاد

ن یاچه به حق و چه به نااحق ا علوم اجتماعیندان شمیشناسان و اند جامعهبرخی از  ؛ زیراکالم است ابتدای

 اند. مستقل از افراد قائل نشده یوجود  جامعه یو برا  رفتهیه را نسذینظر

زیار که فهم خود از توحید اجتماعی را تبیین نمااییم  باه نكاات  با این وجود  ضروری است قبل از این

 توجه داشته باشیم:

 یباایز یهاا از جلاوه یكایعناوان  مقصاود و باه یباه معناا« یعداجتمایتوح»در « یاجتماع»مقسِم الف.

در  یدگیاچیو پ ییست که اجمال و ابهاام معنااید صرف نیتوح  اند تصور نموده یگونه که برخ   آنیدیتوح

باوده و « ید عباادیاتوح»اذعان نمود  مقسم آن  ید مطهریگونه که شه بلكه همان  دیجاد نمایما ا یفهم برا

کالم و محافظت بار ساجع در  ۀز از اطالیل پرهیمطابق قواعد علم بالغت و صرفاا به دل« یعباد» ۀحذف واژ

موجاود در  یعنوان در کاالم باوده اسات. در حقیقات باا توجاه باه دوگاانگ ییباید و زیف مراتب توحیترد

د یاتوح»در کناار « ید اجتمااعیاتوح»انسان به عنوان عامل و فاعل فعل و عمل   یها و ابعاد وجود ساحت

مقساْم در   قاتیدر حق یعنایرا شاكل داده اسات.  ید عبادیتوح ۀم آن  اقسام دوگانیو به عنوان قس« یفرد

 باشد.  یم« یفرد ید عبادیتوح»م آن یو قس« ید عبادیتوح»  «ید اجتماعیتوح»

ات یافقادان نظر یو از طرفا یالها یوحا یوردهاااشناسان  ره   کندوکاوهای باستانیخیمطالعات تار ب.

 دیرش و بالغ و فرزند یعنوان گل سرسبد هست قت است که انسان بهین حقید ایو مؤ بیانگرهر کدام مخالف  
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و  یست جمعایو ز یزندگ یعنیات یگر از حید ینوع دارای یست انفرادیو ز یات فردیعت  عالوه بر حیطب

 سد: ینو ین مطلب مین اییدر تب ییعالمه طباطبا  عهیباشد. دانشمند و مفسر بزرگ ش یم یاجتماع

اجّبـهّیـنّمطلـبّاحتیـکندّوّاّیزندگّیدّاجتماعیاستّکهّباّیموجودّ،جاندارانّیانّتمامیانسانّدرّمّ

یراادّندارندیبحثّّز نّمعنـاّراّدركّیـهاّاّفطرتّتمامّانسانّیعنینّاستّیافرادّانسانّچنّیفطرتّتمامّ؛ّز

نّیـهمّاّیکردهّوّآثارّباستانّیمّیدگزنّی ّنشانّدادهّهرّجاّبشرّبودهّاجتماعیکندّوّتاّآنجاّهمّکهّتاّرّیم

ّ(1390ّ،4ّ:92ّ،ّییکند.ّ)طباطباّیمطلبّراّثابتّم

 یش بشر باه زنادگیو صاحبان فكر در ملل مختلف از نظر خاستگاه و منشأ گرا یلسوفان اجتماعیالبته ف

 یبایاد گفات علات اجتمااعطور کلای  باه امااند.  ات مختلفی مطر  نمودهیسخن نبوده  نظر هم یاجتماع

ت همواره از اجتماع عبور کارده و یاست که کاروان انسان ین نكته مسلم و قطعیستن انسان هر چه باشد  ایز

 است. نكردهسكونت  ییتنها ۀریگاه انسان در جز چیشده و ه ینوع انسان در اجتماع سسر یزندگ

ت یان واقعیاا یایاگون یقیمفساران فار یریات تفسیلغت و نظر یهاات قرآن و تأمل در کتابیتدبر در آّج.

. خضوع یا غایت خضاوع 1توان شمارش نمود:  ید در عبادت حداقل سه معنا و مفهوم میتوح یاست که برا

در « د در عباادتیاتوح»واقاع  . اخاال  در عمال. در3برداری؛  . اطاعت و فرماان۲با اعتقاد به ربوبیت؛ 

ش یماایپ ید باراید تالش نمایبه خدا با قت است که انسان موحد و باورمندین حقیا بیانگرسوم خود  یمعنا

واجاب و  یهاا و اطاعت یعبااد یها شتر به پروردگار  هام خضاوعیت و تقرب بیر کمال و جلب رضایمس

در  را دهاد و هام قبلاه و جهات حرکات خاود از خلو  قرار  یاس باالتریدر مق یفیحرام خود را از نظر ک

د. باه عباارتی یانما م یتنظا« هاللّ »د و محوریت یتوح ینما ش با قطبا ین زندگئوافعال و رفتارها و ش یتمام

ت منتظار یان داشته؛ از نظر کمیان و جریانسان موحد سر یو شئون زندگ یدر تمام ابعاد وجود یپرست گانهی

كصادا باا ی ناوازد و می یخاود را هماهناگ باا هسات ی  سااز زنادگنیسات یدر قالب امر و نه یع الهیتشر

 ۀت در صادر و سااقیافیو از نظار ک بخشد  یم ییتمام اعمال خود را رنگ خدا ینیو زم یسسهر یموجودها

اعمال رها شده خاود در  انسان مّوحدشود.  یافت نمی یزیاو چ یل رضایاعمال او جز تقّرب به خدا و تحص
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در  از زّقوم و سقر را ییحور و قصور و رها ّیتکه ن یا ین و اعمال قربیالفراغ دةمباحات و منطق یخنثا یواد

دن به رضاوان یو رس یتكامل معنو یبرا یآن  نردبال یبه رنگ اله یبخش کند؛ با غلظت یمنظور مانجام آنها 

 دهد.  یقرار م یاله

ت یان وصاف  ظرفیاباه ا ید عباادید شدن توحیو اتصاف و مق یاجتماع ۀواژ یل مفهومیبا توجه به تحلّد.

ن اصطال  مواجاه یر و فهم از ایما را حداقل با سه تفستواند  یجاد شده که میا ید اجتماعیتوح یبرا ییمعنا

ك یو گروه یجمعو پرستش دسته یپرست گانهی. 1د: ینما مانند نماز جماعت  اعماال  یو انفراد یدر مقابل ت 

و پرستش جامعاه در مقابال  یپرست گانهی. ۲ غیره؛د فطر و ید قربان  نماز عیحب  جهاد  نماز جمعه  نماز ع

در  یپرسات گانهی. 3 ؛میمستقل و مجزا از فرد قائل شو یوجود  جامعه یاست که ما برا یرتن در صویفرد. ا

از  یاکالبته هرچند ممكان اسات هار  ی.و شخص یست فردیدر مقابل ز یست اجتماعیات و زیح ۀعرص

در  اماا؛ صاائب و مقباول باشادشامندان یاز اند ینزد برخا یو از جهت یاز نظر مفهوم مذکور ۀگان وجوه سه

  ماا ید اجتماعیآن دو با توح ییارتباط معنا ۀموجود در دو فهم اول و دوم و نحو یها و خألها نقصانهایت ن

ک از یاچ یها.1توان یافات:  علت این امر را در سه وجه زیر میسازد.  یر از آن وجوه رهنمون میرا به فهم اخ

 ۀنویساند. ۲ ؛اناد مطر  ننموده یتماعد اجیل عنوان توحیدو فهم مزبور را ذ یشمندان و متفكران اسالمیاند

 یكایآن را به عناوان   اند ان آوردهیسخن به م ید اجتماعیکه از توح یشمندانیاند یاین پژوهش و به طور کل

 یعنای  حال آنكه فهم نخست ارائاه شاده اند مطر  کرده یدیل مباحث توحیذ  دیتوح یها از مراتب و جلوه

 ۀکنناد انیاو ب یفقها یا لهئبلكاه مسا یکالما یا شهینه اند یفرد در مقابل عبادت یو گروه یپرستش جمع

هان و یاعم از قرآن و سنت و نزد فق ینید در متون دیل آن را بایکه تفص باشد میپرستش  یق و چگونگیمصاد

ا پرستش جامعه با مشاكل پاذیرش حقیقتای ی یپرستش اجتماع ۀلئمس. 3جستجو نمود؛ محدثان مسلمان 

در علاوم  یو اختالف  ین مسائل چالشیتر ییربناین و زیاز مهمتر یكی ؛ زیراواجه استمستقل برای جامعه م

و  ینایت و وجاود عیاواقع ۀلئو تقابل فرد و جامعه و مسا یاالجتماع  دوگانگ و نزد دانشمندان علم یاجتماع

ز قادما و رمسالمان ایان متفكاران مسالمان و غیادر م  لهئن مسایاو اتفاقاا ا است داشتن جامعه بوده یقیحق
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 ید اجتماعیل مفهوم توحیکه ذ جدا از آن دوم فهم  یمشكل اصل رو از ایندارد.  یجد ینیمخالف  نیمعاصر

ات و ینظر ۀت پوشش همینبوده و ظرفاندیشه است که مورد اتفا  اصحاب  یا هیان نشده  ابتناء آن بر فرضیب

 باشد.  ید را دارا نمیتوحقائالن به  یفكر ۀپردازان  حداقل در محدود هیرش تمام نظریپذ

سات یات و زیح ۀدر عرص یپرست گانهی یبر این اساس و با توجه به نكات فو   توحید اجتماعی به معنا

ای از ابهام بر تار ک این جلاوه از توحیاد و فهام مقصاود از آن  باشد. با این وجود هنوز هم پرده می یاجتماع

 ۀپرستی در عرصا ها و مراتب یگانه د. در ادامه با بیان مؤلفهباش مفهومی بیشتری می توضیحنیازمند  و نشسته

  سازد میحقیقت خود را بیشتر نمایان  یافته وحیات اجتماعی  توحید اجتماعی وضو  معنایی 

ّهایّتوحیدّاجتماعیّ.ّمؤلفه3-1

اجمال و  ذیل مفهوم توحید عبادی و  اقسام توحید شمارآن در  گنجاندنبا تبیین مفهومی توحید اجتماعی و 

های اساسی این جلوه از  جاست با طر  شاخص هموجود در حدود و ثغور معنایی آن  اینک ب یابهام احتمال

. البته به نظر به دست آوریمتر نسبت به این فهم از توحید اجتماعی    درکی عمیقموحدپرستی شخص  یگانه

های حاکم بر آن  بتوان در مجماوع باه  رسد با توجه به تحلیل زیست اجتماعی در حیات انسانی و مؤلفه می

  .اشاره نموددراین باره اساسی  ۀدو مؤلف

ّپرستیّدرّارتباطاتّاجتماعیّّّّ.ّیگانه3-1-1

 یها  برجساتگ انساان یات جمعایال حیکه در تحل ییها ن مؤلفهیتر ین و اساسیتر از مهم یكید یبدون ترد

 غیارهها  آهوهاا و  چون زنبور عسل  مورچه هم ستیز یموجودات جمع دیگرات او را از یداشته و ح یخاص

. باروس باشاد مینوعان خود  ر رساتر ارتباطات و روابط انسان با همیا به تعبیارتباط  ۀمسئل  دینما یز میمتما

داناد.  یدو شخص م میان ۀرا رابط یشناس جامعه ۀن واحد منسجم و محسوس مورد مشاهدیتر کوئن کوچک

 (۴88: 13۵۴ور  یاان افراد دانسته اسات. )ماک آیدستگاه روابط مجامعه را ور ی( مک آ19: 1387)کوئن  

. یعات و رواباط اجتمااعی: انسان  طبنماید می یجامعه را سه عنصر معرف ۀدهند لید صدر عناصر تشكیشه
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از  یادیادر جامعاه از طارف گاروه ز یوجاود رواباط اجتمااع یعنین مسئله ی( ا9۴ - 9۵: 1۴۲۴)صدر  

و  ید قرار گرفته است. )وثاوقیجامعه مورد تأک یل مفهومیاالجتماع در تحل دانشمندان علمشناسان و  جامعه

پاور   عیجامعه دانساته )رف یاساس ۀرا هست یز روابط اجتماعیپور ن عی( دکتر فرامرز رف7۵: 138۵خلق   کین

 بارآوردن یرال شده است که بیک عده افراد تشكیجامعه از »سد: ینو یف جامعه می( و در تعر107: 138۵

 (3۵: )همان« دارند. یشان با هم روابط اجتماع یازهاین

ن نكته اشاره نمود کاه مجماوع ارتباطاات ید به اینوعان با ارتباط انسان با هم یعنین مسئله یح ایدر توض

شمندان و پژوهشاگران هام یاند یگونه که برخ ات را براساس متعلق آن  آنیانسان بما هو انسان در عرصه ح

عات و ی. ارتبااط باا طب3شتن؛ ی. ارتباط با خو۲. ارتباط با خدا؛ 1: یتوان در چهار نوع کل یاند م ه نمودهاشار

نماود.  یبند گار  دساتهید ینوعان و افراد انسان . ارتباط با هم۴وانات ؛ ی]جمادات  نباتات و حیجهان هست

از  یكای( به هر حال ۴۵7:  1390  یزدی؛ مصبا  301 :۲1  138۶  ی؛ مطهر۶۴: 138۴ یآمل ی)جواد

او شكل  یازهایگر بوده که با توجه به تنوع نید یها نوعان خود و انسان انواع ارتباطات انسان  ارتباط او با هم

  ی  اقتصاادیچاون ارتباطاات تجاار ین مختلفایل عنااویاگونااگون و ذ یها ن ارتباط در قالبیا ۀزیو انگ

  یفرهنگا غیاره(شااوندان و یها  اعضااء خاانواده  خو یهرش ها  هم هیبا همكاران  همسای )  عمومیاسیس

 م:یتوجه داشته باش به نكات ذیل رد. البته الزم استیپذ یتحقق م غیرهو  یعاطف

ن دو یااست و از آنجا که ا یوجود حداقل دو طرف ارتباط ضرور  نوعان هر نوع ارتباط با هم یدر برقرار.1ّ

مختلاف  یهاا که در قالب گروه یحقوق یها تیا شخصید باشن یقیطرف ممكن است افراد و اشخا  حق

افتاه و یارتقااء  یفارد- یمجموع ارتباطاات انساان از ساطح فارد رو از اینت دارند؛ یدر سطح جوامع فعال

ان خاود ین ارتباط ممكن است میا  در سطو  باالتر یشود. حتّ  یهم م یجمع -یارتباطات فرد دربردارندۀ

ا یا غیارههاا و  ها جنبش هیها  مؤسسات  احزاب  اتحاد ر قالب نهادها  سازمانو د یها در سطح مل ن گروهیا

 یات اجتمااعیما از عنصر ارتباط در ح ین وقتیفتد. بنابرایالملل اتفا  ب نیجوامع در سطح ب میانارتباطات 

 رد. یگ یم اقسام مذکور را در بر ۀم همیگو یانسان سخن م
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عت و جهان یآن بدون در نظر گرفتن ارتباط انسان با طب یمفهوم توضیحانسان و  یست اجتماعیل زیتحل. ۲

از  (ارتبااط باا خادا و ارتبااط باا خاود)هرچند ارتباط نوع اول و دوم  رو از این .تواند کامل باشد ینم یهست

عد فرد ۀمجموع ارتباطات چهارگان باا توجاه باه  یدهد؛ ول یات انسان را شكل میاز ح یو شخص یانسان  ب 

شاود  در  یم نیاز یعت و جهان هستیارتباط انسان با طب دربردارندۀدر کاربرد عام خود  یاجتماع ۀاژکه و نیا

نوعاان  ارتبااط  در کنار ارتبااط انساان باا هم  مییگو یانسان سخن م یات اجتماعین پژوهش هرجا از حیا

 .گیرد را نیز دربرمیوانات یجمادت  نباتات و ح یعنیعت و اجزاء آن یانسان با طب

بوده و به  یو خصوص یشخص یعمل  وجود دارد که در نگاه نخست یل ارتباطات انسان  مسائلیدر تحل. 3

عد فرد کاه از خاود  ییامادهایها و باه سابب آثاار و پ با تأمل در آن یشود؛ ول یات انسان مربوط میاز ح یب 

ل ارتباطاات یاد  ذیانما یمعات را متاأثر یگار و طبید یها ها انساان آن مضراتگذارند و منافع و  یم یبرجا

نامه  نوع و مادل  یابان بدون گواهیدر خ یرانندگ؛ مانند ردیگ یقرار م یست اجتماعیجه زیو در نت یاجتماع

روزا به هنگام حضور در اجتمااع  ی  مواد مخدر و نیپوشش انسان در سطح جامعه  مصرف مشروبات الكل

ز یال نیجان استوارت م ۀتوان به گفت ین مطلب مید اییر تأدغیره.  ان زن و مرد در مأل عام و یم یارتباط جنس

. ۲ ؛کند: اعمال معطوف به خود یم میتقس یکل نوعاعمال انسان را به دو  دوگانه  یمیدر تقس که استناد نمود

و قابال  یعموم ۀدوم را جزء حوز ۀو دست یخصوص ۀنخست را جزء حوز ۀگران. او دستیاعمال معطوف به د

 (۲3: 1387ه  یریداند. )بش یت حكومت مامامقۀ لیمداخله به وس

در مجموع ارتباطات خود یعنی  موحدپرستی شخص  های توحید اجتماعی  یگانه بنابراین یكی از مؤلفه

با افراد انسانی و نیز ارتباط او باا طبیعات و  غیرهارتباطات اقتصادی  تجاری  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی و 

 باشد.  اجزاء هستی می

ّهایّاجتماعیّنهادهاّوّسازمانپرستیّدرّعضویتّوّایجادّّ.ّیگانه3-1-2

مكتاوب از  یها کاه در قالاب آثاار انساان یخیاجتماع و تجاارب تاار ۀات پژوهشگران عرصیتأمل در نظر

 یانسان عالوه بر ارتباطاات اجتمااع یست اجتماعیل زیکه در تحل دهد نشان می  مانده یگذشتگان بر جا
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بشار  یجمعا یزنادگ ریناپذ اجتناب و مهم شئون و گر از امورید یكی  یو با جهان هستگر یكدیها با  انسان

 یهاا نقش «یاجتماع ها و مؤسسات نهادها  سازمان»حاکم بر جامعه است که در قالب  یوجود ساختارها

و  یاصال ینهادهاا  ن عرصاهیاپژوهشاگران ا ۀکنند. بنا باه گفتا یفا میها ا انسان یات جمعیدر ح یمختلف

را تصاور کارد.  یاجتمااع یتوان زنادگ یها نم هستند که بدون آن یک فرهنگ اساسی یچنان برا ن آنیخستن

 یاساسا یکه در آن نهادهاا بیابندرا  یخیا تاریاعم از معاصر  ییابتدا یا شناسان هرگز نتوانستند جامعه مردم

ات یان حیآغااز یند در روزهاان مسئله هرچی( البته ا1۴7: 138۵خلق   کیو ن یوجود نداشته باشد. )وثوق

هار چاه  یشاد ولا ین  اقتصااد میامشخص چون خانواده  د یی  محدود به نهادهاییبشر و در جوامع ابتدا

د و یاجد یازهاایش نینموده  به اقتضاء زمان و زا یفیو ک یش آمده و رشد کمیبشر در بستر زمان پ یها گام

م رواباط و یجهات تنظا یدیاادها و مؤسسات جد  نهیارتباطات و مناسبات اجتماع یدگیچیو پ یگستردگ

( 317و  31۶: 1388کوف   میبرن و ن ان نموده است. )آگیبشر ر  ع یات اجتماعیها در ح یازمندین نیتأم

که الزم اسات ماورد توجاه  یاز امور یكیانسان و مسائل مرتبط با آن  یست اجتماعیل زین رو در تحلیاز ا

بشار اسات.  یات اجتمااعیامختلاف در ح غیارهها  مؤسساات و  زمانوجود نهادها  ساا ۀمسئل  ردیقرار گ

 یمیمفااه دربردارنادۀانسان اسات و  یزندگ یجمع یها ناظر به صورت یها و مؤسساتی که به نوع سازمان

ت  یاته  نهضات  کاانون  جمعیاد  حزب  کمی(  بنNGO.ا  )یچون نهاد  مؤسسه  سازمان  انجمن  ان.ج

كا  یه  ساندیاشكل  ستاد  بنگااه  آموزشاگاه  باشاگاه  شارکت  ادراه  اتحادئت  تیجبهه  شورا  مجمع  ه

 .شود یمغیره تجمع و 

است که  یمدع یست اجتماعیات و زیح ۀدر عرص یپرست گانهی یبه معنا ید اجتماعیبراین اساس توح

 افزوندا از حضور خداوند نبوده و انسان موحد و باورمند به خ یخال یات انسانیاز ح یچ بخش و ساحتیه

 یعنایخاود  یات اجتمااعیست موحدانه دارد؛ در حیخود ز یو شخص ی  خصوصیات فردیکه در ح بر آن

ها و باه  ت در نهادهاا  ساازمانیت و فعالیل  عضویز تشكیعت و نینوع و اجزاء طب مجموع ارتباطاتش با هم

بقره   ۀسور 30 یۀانت از آد صدر با استعیباشد. شه یپرست م گانهیموحد و  یاجتماع یساختارها یطور کل
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 ۀ. عالقا3عات؛ یطب یا به طور کلاین ی. زم۲. انسان؛ 1عناصر جامعه را استخراج کرده است که عبارتند از: 

( قرآن .کند یها مربوط م عت و انسان را با انسانیا با طبین یکه انسان را با زم یمعنو یوندیمعنوی یا رابطه )پ

  در دو عنصار اول و دوم باا هام ید صادر جواماع بشاریبه اعتقاد شاه ده است.یوند را استخالف نامین پیا

ن یاعات ایدارد و جواماع در طب یونادیخاود پ یبرا یا در عنصر سوم )رابطه( هر جامعه اماند  هست مشترک

وند در ین پیر دارد. ایشده دو گونه تعب ادیوند یپ ی. به اعتقاد وتفاوت دارندآن  با هم  یریگ شكل ۀوند و نحویپ

 میاانگانه اسات و  ساه    رابطاهینش ماادّ یااسات. در ب یطرف گر سهید یریو در تعب یر  چهار طرفیک تعبی

 دیگارعات  یانساان  طب میانچهارگانه  ۀ  رابطینش الهیدر ب اماها وجود دارد.  ر انساندیگعت و یانسان  طب

ان یاب« اساتخالف»ن باا عناوان که قارآ یا ر اطراف چهارگانهیها و خداوند وجود دارد و مقصود از تعب انسان

فاه یرا خلیاز ؛را بااور دارد یطرفا وناد چهااریقرآن فقاط پ  د صدریشه ۀبراساس گفت .باشد مین یکرده  هم

خ یتار یها از سنت یكیرا  یطرف وند چهارین پیاست و ا یدر روابط اجتماع یوند چهارطرفیساختن همان پ

 ( 9۴- 100: 1۴۲۴داند. )صدر   یم

ّپرستیّدرّعرصهّحیاتّاجتماعیّهایّیگانهّلوه.ّمراتبّوّج3-2

ل و بسط یو تفص -ید اجتماعیبه عنوان مقسم توح- ید عبادیعبادت در توح ۀمختلف واژ یبا توجه به معان

انساان در  یپرسات گانهیانسان موحاد  ظهاور و باروز  یت معنویز ظرفیانسان و ن یست اجتماعیز یمفهوم

ل ساه عناوان و یاهاا ذ تواند داشته باشد که مجماوع آن یم یمختلف ها و مراتب جلوه یات اجتماعیح ۀعرص

 شود: یاصطال  مطر  م

ّ.زیستّاجتماعیّمطیعانه3-2-1

شااخص موّحااد  اطاعاات و  یمااانیا یها هیاان الیتر ین و سااطحیتر ن مرتبااه و نااازلید نخسااتیااباادون ترد

سات یات و زیاز جمله ح یودوج یها ابعاد و ساحت ین خداوند در تمامیاز دستورات و فرام یبردار فرمان

گاهاست  ک انسان موّحد مهم ی ین مقام برایز در ایچه قبل از هر چ ن آنیباشد. بنابرا یخود م یاجتماع  یآ
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قات انساان یباشاد. در حق یم یو آداب الها ی  اخالقایحقاوق-ی  فقهینسبت به اوامر و دستورات اعتقاد

 یو خودمختااربودن  یز از خودرأیات  ضمن پرهیح و یوجود یها باورمند به خدا در تمام ابعاد و ساحت

 اسات ان باودهیامبروار نگاهش به آسمان و آسامانینظر  پ ۀجاهالنه در عرص یر به رأیعمل و تفس ۀدر عرص

  ۲19  ۲17  ۲1۵  189 /)بقاره: ماء معظایاو اول مكارم یف از نبی( ضمن کسب تكل1۴۴/)بقره

 /م و خاضع بوده )بقارهیدر مقابل تمام دستورات خداوند تسل یشنیبدون برخورد گز غیرهو  (۴ /مائده؛ ۲۲0

  (3۶ /)احزاب ان  امر خدا و رسول او را مقدم بر امر خود دانستهیو طغ یگر انی( و بدون عص۵1/؛ نور۲8۵

دارد. از  یاز شرک در انواع مختلف آن به خصو  شرک طاعات مباذول ما ییتالش خود را جهت رها ۀهم

ون  یو  ما »ن قول خداوندیا ۀدربار م صاد اما ْشارِک  ْم م  ِه ِإالَّ و  ه  ْم ِباللَّ ه  ر  ْکث  آن حضارت پرسایدند   « ْؤِمن  أ 

ة  و  ل  » فرمود:
اع  ةیِشْرك  ط  اد    «فه شارک اطاعات اساتیه شرین آیق شرک در ایاز مصاد یكی» ؛«س  ِشْرك  ِعب 

 ( 1۶۴: ۴  1۴07  ینیامر خداوند. )کل ینافرمان یعنی

حد در قلب خود و نه در مقام خاارج و عمال  نسابت باه شخص مّو  یاست که حتّ  یا گونه ئله بهن مسیا

 م صااد اماشود.  ید نمیدچار انزجار و شک و ترد  ان شدهیخداوند و رسول رحمت او ب یآنچه از سو

 فرمایند: می

خداّبجاّّۀبدهندّوّحجّخانهمتاّراّعبادتّکنندّوّنمازّاقامهّنمایندّوّزکاةّّگانهّوّبییاگرّگروهیّخداوندّ

اّرسولّاوّانجامّداده،ّینهاّنسبتّبهّفعلیّکهّخداوندّوّیاّۀآورندّوّماهّرمضانّراّروزهّبگیرندّوّپسّازّهم

زبـانّآورنـد(ّهّآنکهّبّدوننّمعنیّراّدرّدلّخودّاحساسّکنندّ)بیاّایبگویند:ّچراّغیرّاینّراّانجامّنداد؟ّ

ّشوند.ّّنّسببّگرفتارّشرکّمییمهّهبه

ك  ال »س آن حضرت این آیه را تالوت فرمودند: سس بِّ ال و  ر  ی یف  تَّ ون  ح  وك  فِ یْؤِمن  م  كِّ ر  ب  یح  ج  امَّ یما ش  ْم ث  ه  ن 

وا فِ یال  ض   یِجد  ا ق  جاا ِممَّ ر  ِسِهْم ح  ْنف  ْسالِ یت  و  یأ  وا ت  م  الِّ ا»( و در نهایات فرمودناد: ۶۵ /)نسااء «ماا یس  ل  ع  ْم یف  ك 
ْسلِ   ( 1۶۶: ۴  1۴07  ینیشماست که تسلیم باشید. )کلبر ؛ «ِم یِبالتَّ
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ن باور است که یقلب  علم و عمل بر ااز لحاط   شخص موّحد  ید اجتماعیبراساس فهم مختار از توح

( و ذات ۶۴ /)نسااء اسات د و شرط از آنها بودهیق دون اطاعت ب مكرم اسالم یاء و نبیانب یوجود ۀفلسف

(  اطاعت از آن حضرت را 3ا  ۴ /الشأن اسالم )نجم میامبر عظیم سخنان پدانستن تما یبا اله به صراحاحق 

جانباه و خاالص در  مطلاق  همه یرویاک مطالباه  پیا( و به عناوان 80/)نساء است اطاعت از خود دانسته

کیاد کارده شاان را یا یان امر از سویم مح  بودن نسبت به اوامر آن جناب و والیدستورات و تسل یتمام تأ

رش و پاداش کامل اعماال انساان را باه یپذ ی( و حت۵9 /؛ نساء۵۶ /؛ احزاب31 /عمران ؛ آل7/)حشر است

 ( 1۴ /؛ حجرات33 /)محمد .امبرش گره زده استیزلف اطاعت خود و پ

ن و دساتورات خداوناد  ضامن یم بودن شخص موحد در مقابال فارامین راستا و به موازات تسلیدر هم

؛ ۲۵۶ /ده )بقارهیاهاا کفار ورز ن و طاغوتیاطیجز خداوند نسبت به ش یاجتناب از اتخاذ هر رب و معبود

خاود انتخااب  یعیمحور را به عنوان رب تشر ( احبار و رهبان و عالمان هوامدار و هوس17 /؛ زمر3۶ /نحل

مطلاق خداوناد و رساول او در تماام  یگاذار ت و قانونیرش شارعیچنین با پذ ( او هم31 /)توبه .دینما ینم

( و گردن نهادن و ۵0/)مائده ی دانستهجاهل یرخدا را قانونیخود  حكم و قانون غ یات و زندگیح یها عرصه

 ۀبا تمام وجود در مقابال هماو ( ۴۶و ۴۵؛۴۴ /)مائده پنداشتهحكم نمودن براساس آن را کفر  ظلم و فسق 

د اذعان ینجاست که بای( ا۴0/وسفی) .زند یاد میده از خدا با صدای بلند فریبر یگذاران بشر ن و قانونیقوان

( و 1۴3 /منافقانه در رفتار است )نساء ریاکاری  نه اهل یپرست واقع گانهینمود شخص مؤمِن موّحد ناب و 

ن ی( و نه ا1۵0/؛ نساء8۵ /)بقره ی قرار داردمؤمنان به بع  و کافران به بع  نسبت به احكام اله ۀنه در زمر

اهِ »  شعار ول مكرم اسالمان گستاخانه  نسبت به رسیگونه است که با ب ااب  اللَّ ْم ِکت  ك  ْساب   .سار دهاد «ح 

  یفكر اماروز ظااهر روشان هب یها تیشخص یا همچون پاره همچنین موحد واقعی( 33۲: 198۲)حلی  

 -ی  مانناد اصالیاساالم ۀشایو خارج از قلمرو اند یواردات پردازی شدۀ نظریه یها ین و دوگانگیل عناویذ

 یوی  دنیامور عرف-  هسته و پوسته  گوهر و صدف  امور مقدسیحداکثر-یقل  حدایعرض -ی  ذاتیفرع

دن باه یت بخشایضمن رسامگیرد و چنین نیست که  قرار نمی غیره انسان محق  و-  انسان مكلفیاخرو -
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منحصر و محدود نماوده و  یات فردیگونه در کنار خداوند  اقتدار و حضور او را در ح بت یها انداد و قطب

گذاشته و با به  یو نبو یقرآن یها ن و آموزهیقطعه کردن اوامر و دستورات خداوند  خنجر بر حنجر دبا قطعه 

ثلاه کاردن آن  پیمسلخ بردن فرام از احكاام  یاریبسا یلایامبروار باه خاروج و تعطیان و احكام خداوند و م 

 . دهد اسالم فتوا یاجتماع

یستّاجتماعیّمخِلصانه2ـ2ـ3 ّ.ّز

 ۀدهناد عامال و انجام ۀزیت و انگین ۀبا مسئل یو اجتماع یات فردیح ۀال انسان در عرصاز آنجا که تمام اعم

( و از ۴8و  ۴۶: 1  1۴09)حار عااملی  گرفتاه:  شادهاشااره  نیازعمل گره خورده  و این مسئله در روایات 

و  یبخشا یت اعماال نازد پروردگاار و تعالیاماالک مقبولو اساسااا  هار کاس از عمال  یواقعا ۀبهر یطرف

 /؛ حاب8۴ /؛ اساراء7 /)مائاده قارار دارد.ت او یزه و نیگرو انگ آنها نسبت به انسان  در یدرون یبخش شاکله

باه حاداقل  یدیاق مراحال توحیاطر یو طا یماانیدن به کماالت ایشخص موّحد در راه رس رو از این( 37

 یات اجتمااعیاح ۀدر عرصا ییزدا و شرک یپرست گانهیر یخود را در مس یها اکتفا ننموده  گام یف الهیتكال

ه و باا ت اللّ یبر محور یاجتماع یحرکت خود را در تمام افعال و رفتارها ۀفراتر نهاده  مقصد و مقصود و قبل

در  ینایشدن انساان زم یو آسمان ییقت آرمان او خداید. در حقینما یم میجالله تنظ ت او جلیاس رضایمق

 ( 138 /؛ بقره79 /)انعام .نیکردن انسان در زم ییاست  نه خدا شدن و خدا یزندگ یهاتمام عرصه

 ارزشمان در مقام عمل و باال باردن یبه ا یبخش تیفیبا کاوالا کند:  ین اساس انسان موّحد تالش میبر ا

ده و مطاابق باا خواسات یبخشا یشاتریخلاو  ب یات اجتمااعیحۀ خود در عرص یآن  به رفتارها یمعنو

ف یو ناه مخاا یو نه مطامع بهشات ییایت افعال خود را نه منافع دنیغا( افق فكر و 3 /؛ زمر۲ /خداوند )زمر

هام  را ن نكتهید ایدهد. هرچند با یم ت او قرار یدوز  و جهنم  بلكه ِصرف محبت و عشق به خداوند و رضا

ات بادون یز انجاام توصالیاو ن یف و انجام آنها جهت اهداف اخارویتكال ۀریکه حرکت در دا یادآور شویم

بدون اجار  مطارود و مساتحق عقوبات  یدر درگاه ربوب یف و منافع مادّ یرفع تكل یو صرفاا براقصد قربت 

ت  در کنار عباادات یح به نیصح یده م و جهتی  با تنظیقات رّبانیو توف یبا همت عال ثانیاا ست. ینبوده و ن
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نادرا   یاجتمااع یخود در زندگ یرفتارها یتمام غیرهمانند نماز  روزه  حب و  یاصطالح ر   یدیاتوح یباا ب 

قات ی( در حق1۶۲- 1۶3 /)انعام .دینما یم میتقد یده و در قالب عبادت به محضر ربوبیبخش ییرنگ خدا

و  یساااز یتر از مااادر  از عرف مهربااان یااۀساام کااه در لباااس دایان سكوالریااحااد  باارخالف منادانسااان مّو 

ها و ابعااد  باه تماام سااحت  نادیوگ یسخن م یل دخالت در امور اجتماعین به دلیساحت د ییزدا تیّ قدس

 یا تنها گوشه خود را نه یده  معبد خود را نه تنها مسجد و مصالیت بخشیّ و قدس یملكوت ۀخود صبغ یزندگ

دهاد.  یخاود را مساجد و عبادتگااه قارار م یها تیات و فعالیاز منزل  بلكه برعكس کل منزل و مجموع ح

ن و یتر ین  شخصایتر ییایات  از درون دنیادر ن یحاداقل یکاار تواناد باا تصارف و دسات یاو م  گونه این 

دن  ساخن گفاتن  اساتراحت کاردن  تمتاع زن و شاوهر از یچون خوردن  آشام ن رفتارها همیتر یخصوص

دات و یاه  تولیاکن و ابناماا ی  اناواع انفاقاات  کساب و تجاارت  سااخت و ساازهایآماوز گر  علمیكدی

ل یهاا  تشاك دادن یحتااج منازل  رأیشاوندان  فراهم نمودن مایدار دوستان و خوی  دیا مصنوعات کارخانه

 و رضوان و رحمت او را به دست آورد.  یبهشت اله غیرهها و  اجتماعات  انجمن

ّ.ّزیستّاجتماعیّعارفانه3ـ2ـ3

ر یانساان موّحاد در مسا یت معناواماااز مق یكایاناد   ان نمودهیق عرفان بیگونه که سالكان و سائران طر آن

در شاهود ذات اقادس  یفان ن مقام که سالك یاست. در ا« الله یف یفنا»به مقام  یابی  باریبندگ ت ویعبود

 را آن تاا ندیب ینم را خود یحت و آنها اصالا  بلكه کند یم ینف را «الله یسو ما» و ریغ تنها خداوند است  او نه

 پنادارد؛یما مساتقل یا وجاودر خاودش بردیم یپ خود وجود به که یزمان که انسان نیح ایکند. توض ینف

 به  کندینم یفرق نباشد ای باشد یخالق ندارد  ازین یکس و یزیچ به خلقتش اصل در که کندیم توّهم  یعنی

 خاود رو  باه قائم و خود آن از را یتمام... و هنر فن  قدرت  علم  کندیم کسب که زین را یکماالت بیتدر

 کننادیما فكار متعارف یانسانها. ندیبیم ریتأث در مستقل شیخو فعالا در را خود ترنازل مرتبه در. داندیم

تمام  یو به طور کل ت  ثروتیموقع و مقام کسب عت یطب در انسان تصرف اعضا  ریسا و پا و دست حرکت

 هماه نیاا چارا: گفتناد قاارون به یوقت اوست  خود آن از اصالتاا  یو اجتماع یات فردیاو در ح یها تیفعال
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وت» :گفت قارون  یگذارینم گرانید اریاخت در و یکنیم بسح را اموال ماا أ  لاییقاال  ِإنَّ اه  ع  « یِعْلام  ِعْناد  ت 

 بدهم؟ گرانید به چرا  است من مال (87 /)قصص

د یان توحییپا یها ست. چرا که شخص موّحد کالسیگونه افراد ن نین مقام متوجه ایاساساا سخن ما در ا

ن عاالم وجاود دارد. لاذا یاگاذار در ا شاارع و قانون ییباورمند است که خاداقاا یرا پشت سر گذاشته  و عم

 یهاا را فراتار نهااده تماام گام ید. و حتاینما یم میخود را در عرصه اجتماع مطابق دستورات او تنظ یزندگ

ر باشاد  یان مرحله اخیدر مرحله باالتر که ا امادهد.  یرنگ وجود م« الله»ت یخودش را با محور یرفتارها

نیشخص موّحد به مقام فنا دست  ن کاار را قرباۀ یاند تا به خداوند عرضه بادارد: مان ایب ینم یافته  اصالا م 

ن یال مباحث بود و گرنه مردان ایر صرفاا جهت تكمین مرتبه اخیان ایام. ب تو انجام داده یرضا یالله و برا یال

د و اهل خودش را مطالباه یآ یه هرکس بر نماب بوده؛ و گام نهادن در آن از عهدیت احمر کمیراه چونان کبر

 کند.  یم

ّهایّرقیبّّ.ّتوحیدّاجتماعیّوّنقدّاندیشه3-2-4

پرساتی  یگانه گر بیااناساالمی   ۀهای زیبای توحید در اندیش دانستیم توحید اجتماعی به عنوان یكی از جلوه

ّحاد ناه تنهاا در باشاد. مطاابق ایان نظریاه  شاخص مو شخص مسلمان در ساحت اجتماعی از حیات می

باا اطاعات از  نیازبلكاه در حیاات اجتمااعی   پرسات اسات موّحاد و یگانه  ساحت فردی از زندگی خود

جالله و به قصد تقرب به پروردگاار  اوج اعتقااد و  دستورات خداوند و انجام تمام اعمال برای رضای او جل

  این تمام سخن نبوده و در مباحث مرتبط گذارد. با این وجود باور به توحید و عبودیت خود را به نمایش می

دیگار  یدهی این عرصه از حیات و زیست انساانی نظریاات نامابا زندگی اجتماعی و چگونگی مواجهه و س

پژوهاان  ای دین ها و خداناباوران و منكران ربوبیت خداوند  پاره ارائه شده است. در این میان جدا از آتئیست

ر و با نمایۀ اندیش پرچم زیرموّحد و متفكران خداباور   د و تحجِّ های مختلفی چاون: اومانیسام   ایسم ۀتجدُّ

 یها با کمرنگ کردن نقش و حضور خداوند و احكام و دساتورالعمل غیرهدئیسم  سكوالریسم  لیبرالیسم و 

دهی باه حیاات اجتمااعی  ناماسادن تاام باه عقال  یت بخشیت و حجیات و با قدسیاو در این عرصه از ح
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بااور ذیال  و یاا گااهی برخای اندیشامندان دین اناد. های تجربی بشر واگاذار کرده را به عقل و داده موّحدان

نمایناد. لكان در  ره ایجاد میامابرای جوالن نفس  ای گسترهالفراغ و حوزه ماالنص فیه  ةعناوینی چون منطق

توحید اجتمااعی کاه در حقیقات  های ارائه شده در اثبات ها و قیل و قال قول این مجال اندک با پرهیز از نقل

 باید بگوییم:   باشد نقدی بر نظریات رقیب هم می

ن مطلاب اسات کاه انساان در تماام ابعااد و یاو داّل بار ا یربوبیت مطلق  عام و فراگیر خداوند مقتضا. 1

ت خداوناد قارار داشاته و اناوار یاربوب ۀطری  تحات سایو چه اجتمااع یات خود  چه فردیح یها ساحت

 نموده باشد.  یآنها پرتوافشان یها و شؤون زندگ انسان یاو بر تمام یگر تیهدا

انساان را  یل زندگیز از شرک در کالم خداوند مطلق بوده  صدر تا ذیو پره یپرست گانهیت و یعبود ۀمسئل. ۲

حاق  یسات و در ماواردیساته نیشا ینایچ زمیو ه یچ زمانیانسان موحد در ه یبرا رو از اینرد. یگ یدر بر م

عدیارد هند   یچه جوانح و چه جوار   چه حواس ظاهر  چه جسم و چه رو ) ی خوداز ابعاد وجود یچ ب 

و چاه  یات خود چه فاردیح یها از ساحت یچ ساحتیو ه (و چه عقل خود را یچه قلب و احساسات باطن

وده  باه نما یاز وجود و حضاور خداوناد تها (را غیرهت و یاست  اقتصاد  امنیاعم از اخال   س) یاجتماع

 شارك از را دل ۀصافح هام ن است کاهیاو ا ۀفید. بلكه وظیجالله واگذار نما ر از او جلیغ یو اربابان ها الهه

 یزنگارهاا لاو  از را یبشار ۀجامعا ۀصاحن هم و سازد رها نفس یهوا اسارت از وکرده  پاك یخف و یجل

 د. ینما ریتطه رخدایغ پرستش

( رفاع 3۶ /بعثت پیامبران در قرآن کاریم  اجتنااب از طااغوت )نحالاز جمله اهداف ِاعالمی و ِاعالنی . 3

ها ناظر و  از آن یکبوده که هر  غیره( و ۲۵ /قسط توسط مردم )حدید ۀ(  اقام۲13 /اختالف میان مردم )بقره

چیازی اسات کاه  باشد. ضمن این که سلوک عملی انبیاء الهی غیار آن یها م انسان یست اجتماعیمتوجه ز

ان یاو استقامت حام یمردیو پا پیوستهكار یقرآن از پ ؛ زیراکنند س عرفان و زهد به آن تظاهر میبرخی در لبا

هر جامعاه باا قادرت حااکم بار آن جامعاه باود و  ءاین برخورد انبیا سخن گفته است. اساساا اولیمكتب انب

اسات. حضارت آنهاا باوده  یحاکم بر مردم و نف یبشر یها ت قدرتیز عدم مشروعیشان ن ن سخنانینخست
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ْب ِإلی»ابد ی یدعوت خود را مأمور مبارزه با فرعون م ۀن مرحلیدر نخست یموس غای  اْذه  اه  ط  اْون  ِإنَّ   «ِفْرع 

 (۲۴ /)طه

مقصاود را اثباات و  یبه معناا ید اجتماعیتوح آشكارکه به صورت مشخص و  یلیدالن یتر مهماز  یكی. ۴

 یها ن و دساتورالعملیوجود قوان .کند یقت تمام میق حقیان طریجو موحدان مسلمان و ره ۀحجت را بر هم

خ یو تاار یات قطعایااسالم اعام از قارآن و روا یدر منابع معرفت یات اجتماعیناظر به ح یو اخالق یحقوق

   است. نیمعصوم یمعتبر زندگ

ن یاا  میزن یادب ما یزاناو یآماوز جهات تلماذ و علام نیدر محضر قرآن و مكتب معصوم یوقت . ۵

ات یاح یچگونگ ۀکنند نییگانه عامل تعی یشود که در کنار فضل و رحمت اله یما مكشوف م یت برایواقع

در طبقات بهشت  مادل  یریگ یا جایدر درکات جهنم  یا گرفتاریشدن  یو جهنم یث بهشتی  از حیاخرو

ساعادت و  مطلق عمل  عاماِل  عمل مدنظر خداوند نیزباشد.  یها م و نوع عمل انسان ییایدن یزندگ ۀو نحو

عادیها یناه باراین زمیادر ا یگونه استثنائ چیشده و ه یشقاوت انسان معرف چ یو ها یاز ابعااد وجاود یچ ب 

 قائل نشده است.  یات انسانیح یها از ساحت یساحت
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ّگیریّنتیجه

مغفاول در  امااای بنیاادین   پرستی در حیات و زیست اجتماعی  اندیشاه به معنای یگانه« توحیداجتماعی»

بنیاادین اسات زیارا در صاورت توجاه اندیشامندان ای  اندیشهاسالمی و در میان امت اسالم است.  ۀجامع

برخوردار اسات کاه هام در  گنجایشاز این   های توحید اسالمی و تردیف و شمارش آن ذیل مراتب و جلوه

عد نظری پاسخ گرفته از تمادن  های مختلِف نشأت های التقاطی ذیل عناوین و ایسم گوی بسیاری از اندیشه ب 

عد عملی با مزیّ  اسالمی و امات اساالمی باه  ۀن شدن جامعغالب موجود یعنی تمدن غرب باشد و هم در ب 

های موجاود در جواماع اساالمی و تناقضاات رفتااری در سااحت  زینت توحید بسیاری از خألها و آسیب

اس در این پژوهش تالش نماودیم باا . بر این اسرفع خواهد شدها و اعتقادات باطنی آنان   اجتماع با اندیشه

پرست بودن شخص مسلمان  نخست باا تأمال در ایان  یگانه ۀزیست بودن انسان  و مسئل توجه به اجتماعی

آن را تعیااین و تحدیااد کاارده و در ادامااه  در مقااام تبیااین حقیقاات  ۀساااحت از حیااات انسااانی گسااتر

عد نظری با تعریف آن ذیل مفهوم « توحیداجتماعی» « فاردی توحیاد»و به عنوان قسیم « حیدعبادیتو»در ب 

افازون تا ساحت اجتمااع را فاراهم نمااییم.  غیرهموجبات تكامل اندیشه توحیدی از توحید ذات  صفات و 

ترین  باه رقیاق موحادان  در مقام عمل ضمن توجاه «توحیداجتماعی» ۀگان ها و مراتب سه با بیان جلوه براین

یت از قوانین الهی در ساحت حیات اجتماعی  جهت رفتارها و اعمال ایمانی شخص مسلمان یعنی تبع ۀالی

تر یعنی انجام تمام اعمال برای رضایت خداوناد و  های باالتر و عمیق آنان در این ساحت از حیات را به الیه

 به قصد تقرب به او و در نهایت ندیدن خود و خدابینی و زیست عارفانه رشد دهیم.
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 .  تهران: نگاه معاصرهایّدموکراسیّبرایّهمهّدرس(  1387) بشیریه  حسین .7
 .محمد مقدس  تهران: امیرکبیر ترجمۀ  المورد(  138۵البعلبكی  روحی) .8
 .  قم: نشر اسراءدینّانتظارّبشرّاز(  138۴) جوادی آملی  عبدالله .9

  بیروت: دار العلم ةوّصحااّاللغّةالصحاا:ّتاجّاللغ (  137۶) جوهری  اسماعیل بن محمد .10
 .للمالیین

یعّةتفصیلّوسا لّالشیع(  1۴09) بن حسن حر عاملی  محمد .11   قام: ةالیّتحصیلّمسا لّالشر
 . البیت مؤسسة آل

ّوّکشفّالصدقم(  198۲) حلی  حسن بن یوسف .1۲  ی.  بیروت: دار الكتاب اللبنان نهجّالحق 
 .  قم: نشر معارفگسترهّشریعت(  138۲) خسروپناه  عبدالحسین .13
 .  تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهراننامهّدهخداّلغت(  1377اکبر) دهخدا  علی .1۴
 .  تهران: سهامی انتشارآناتومیّجامعه( 138۵) پور  فرامرز رفیع .1۵
 .(  تهران: انتشارات قلم1۶  )مجموعه آثار  ج1شناسیّماسالالف(  ؛1370) شریعتی  علی .1۶
 .(  تهران: انتشارات قلم17  )مجموعه آثار  ج2شناسیّسالمب(  ا؛1370)_________   .17
( تهاران: شارکت ساهامی ۲3)مجموعه آثار  جبینیّوّاید ولوژیّجهان(  1371)_________   .18

 .انتشار
 .: دارالكتاب االسالمی  قمةالقرآنیةالمدرس (  1۴۲۴صدر  سیدمحمدباقر) .19
  بیااروت: مؤسسااۀ االعلماای المیــزانّفــیّتفســیرّالقــرآن (  1390) طباطبااائی  محمدحسااین .۲0

 .للمطبوعات
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 ة.  بیروت: دارالكتب العلمیالقاموسّالمحیط(  1۴1۵) فیروزآبادی  محمدبن یعقوب .۲1
 .  تهران: دار الكتب اإلسالمیةالکافی(  1۴07) کلینی  محمد بن یعقوب .۲۲
عبااس توسالی و رضاا فاضال  تهاران:    ترجمه غالمشناسیّمبانیّجامعه(  1387) کوئن  بروس .۲3

   .ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
ی ّازّنگاهّقرآن(  1390) مصبا  یزدی  محمدتقی .۲۴   قم: انتشارات مؤسساه آموزشای جامعهّوّتار

 .م خمینیاماپژوهشی 
  قام  شناسـیّشناسـی،ّانسانّخداشناسی،ّکیهان،1ّـ3معارفّقرآنّ(  1391)_________   .۲۵

 .م خمینیاماانتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
 .(  تهران: صدرا۲۴)مجموعه آثار  ج آیندهّانقالبّاسالمیالف(  ؛1387مطهری  مرتضی) .۲۶
 .(  تهران: صدرا۲1)مجموعه آثار  ج اسالمّوّنیازهایّزمان(  138۶)_________   .۲7
 .(  تهران: صدرا۲)مجموعه آثار  ج امعهّوّتاری جالف(  1383)_________   .۲8
 .(  تهران: صدرا۲)مجموعه آثار  ج بینیّتوحیدیّجهانب(  1383)_________   .۲9
(  ۲۴)مجموعاه آثاار ج هایّاسالمیّدرّصدّسـالهّاخیـرّنهضتب(  ؛1387) _________  .30

 .تهران: صدرا
 .صدرا (  تهران:۲ج(  وحی و نبوت )مجموعه آثار  ج؛1383)_________   .31
 .  تهران: امیرکبیرفرهنگّفارسی(  13۶0معین  محمد) .3۲
کنای  تهاران: بنگااه  اباراهیم علی ۀ  ترجماجامعهّوّحکومت(  13۵۴مک آیور  رابرت موریس) .33

 .ترجمه و نشر کتاب
 .  تهران: انتشارات بهینهشناسیّمبانیّجامعه(  138۵) خلق اکبر نیک وثوقی  منصور  علی .3۴
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