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 و بیان مساله مقدمه

اعتقاد    توحید و یکتایى خداوند متعال بدین معناست که انسان باید خداوند متعال را یگانه بداند و 

اسالم به شمار میرود و این توحید نه تنها در دین اسالم یك   یگانگى خدواند یکى از اصول دین  به

به طوری  مسئله است؛  آسمانی  ادیان  تمام  بین  پیوند  رشته  اصل  این  بلکه  است؛  اولین   مهم  که 

الهی انبیاء  و   دعوت  آمیخته  قوانین دینی،  و  آخر هم همه دستورات  تا  و  است  بوده  اصل  این  به 

و است  اصل  این  بر  ا  مُبتنی  را  اینکه  او  نمیتوان  باشد،  نداشته  متعال  خداوند  به  اعتقاد  گر کسی 

در قرآن کریم در آیات زیادى به این مسئله اشاره و بر آن استدالل شده   .دیندار یا مسلمان نامید

نحل،  )  الطَِّاُغوتَ  وَاجْتَنِبُوا  اللَِّهَ  اْعبُدُوا  أَنِ   رَسُولًا  أُمَِّةٍ  کُلِِّ  فِی   بَعَثْنَا   وَلَقَدْ  . میفرماید  است خداوند متعال 

36) . 

  و افعالی   فاتی   :شود به توحید ذاتیمی  توحید حقیقتی دارای مراتب است؛ به همین جهت تقسیم  

تقسیم   به چند قسم  را  افعالى  توحید  و  میدانند  توحید  آخرین درجه  را  ذاتی  توحید  و  می  است 

مالکیت و توحید ربوبی  توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، توحید در الوهیت، توحید در    .کنند

توحید در ربوبیِّت به معنای آن است که تنها خدا در اراده، تدبیر    .اخیر مدنظر محقق است که قسم 

  .است که به دو صورت تدبیر تکوینی و تدبیر تشریعی جلوه دارد  و کارگردانی جهان و انسان مؤثِّر

مسئله که  میدهد  نشان  انبیاء  حتی   تاریخ  یا  صفاتی  و  ذاتی  مورد    توحید  نیز  خالقیت  در  توحید 

در کار بوده، بیشتر مربوط به تدبیر و کارگردانی عالم    مناقشه امتهای آنان نبوده است و اگر شرکی

ابراهیم خلیل تنها به یك خالق اعتقاد داشتند؛ ولی به   بوده است؛ برای مثال مشرکان عصر حضرت

و مناظره ابراهیم نیز با آنان بر سر همین    جهاناند  غلط میپنداشتند که ستاره، ماه یا خورشید مدبِّر

 . (76/78 انعام) استمسئله بوده 

  اعتقاد به توحید ربوبی آنچنان پر اهمیت هست که هم در سعادت زندگی فردی و هم اجتماعی 

انسان تاثیر دارد فردی که اعتقاد به ربوبیت مطلق الهی داشته باشد در تقاطع و مشکالت زندگی،  

را و   خود  به    رها شده  تعالی  به حق  طولی  نظامی  در  را  زندگی  اتفاقات  بلکه همه  نمیبیند؛  تنها 

 . آن جرایانات نسبت میدهد عنوان مدبر و مربی

 

 مبانی نظری

 وحید در لغت ت

 را لغویین این "وَحَدَ"است و معنى   "وَحَدَ"لفظ توحید مصدر باب تفعیل است و ماده اصلى آن  

 : اند طور بیان کرده

مى یعنی  : فرماید  جوهرى  اِنَفَردَ؛  أَىْ  یك  : »وَحَدَ  و  ج،1376جوهرى،  ) .تنها  ابن547  ص2ق،   ؛ 

 ( 70 ص3ق، ج،1414منظور، 

  باللِ   اإلیمَانُ  وَالتوحید  انْفَردَ  یعنى  وَحَدَ »  :نویسیدمی    توحید  لغوی  معناى   در  فراهیدى  همچنین

  یکى  ( 281 ص3ج، ق، 1408 فراهیدى،) والوحَدَانیَه التَوحیْد ذوُ  االَحَدْ الوَاحَد ُوالل لهُ  الشَریكَ وَحدَه

  : مانند  کلماتى   لذا  و  است  «دانستن  متصف  صفتى  به  را  چیزى  یا   کسى»  «تفعیل»  باب  معانى  از
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  و   «شمردن  گرامى   و   کریم »  ،«دانستن  بزرگ »  معناى  به  ترتیب  به  «تمجید»  و  «تکریم»  ،«تعظیم»

  معناى   به  ترتیب  به  «تفسیق»  و  «تکفیر»  : مانند  واژههایى  همچنین  است؛  «واالشمردن  و  بزرگ»

  لغت   در  تفعیل  باب  معناى  همین  به  توجه  با  نیز  توحید  .است  «دانستن  فاسق»  و  «شمردن  کافر»

 . (29 ص : 4 ج ،1388طباطبایی، ) است «شمردن یگانه» و «دانستن یکى » معناى به

 

 اصطالح  در  توحید

  توحید در فلسفه، کالم،   .از توحید که شامل همه اقسام آن گردد بسیار دشوار است  تعریف جامعى

در   متعالى  دانستن خداى  یگانه  آنها  در همه  که  بکار مىرود  گوناگون  معانى  به  عرفان  و  اخالق 

  . شود  گردد گاهى به عنوان اقسام توحید و یا مراتب توحید از آنها یاد مى  خاصى لحاظ مى حیثیت 

»اعتقاد قطعى به وحدانیت و یکتایی    : با این الفاظ معناى توحید را چنین بگوییم ما ممکن است  

و افعال خویش و عمل کردن براساس این اعتقاد« البته الزم به ذکر است این   فات  :خدواند در ذات

 .شود تفصیل آن در مراتب توحید آشکار مى تعریف تا حدى مجمل و

 : فرماید  آیت الل مصباح یزدی مى

  این واژه، باب تفعیل از »وحد« است و باب تفعیل  .حید به معنای »یگانه دانستن خداوند« استتو

معنای   به  تفعیل  باب  معنای  این  در  توحید  و  است  تعدیه  آن  معانی  از  یکی  که  دارد  معنا  چند 

و  شمردن«   »یگانه  یکی  و  دانستن  »یکی  توحید  از  مقصود  اعتقادات،  در  اما  است؛  کردن«  یکی 

تفعیل    "»وحِّده  .است باب  از معانی  یکی دیگر  این معنا  وعلمه واحدا« و  واحداً    است یعنی »عدِّه 

 . (161 ص  :1391مصباح یزدی، )

 : نویسید عالمه طباطبایی در تعریف توحید مى 

 مهمترین معانى  .توحید و یگانگى خداى متعال معانى گوناگونى در فلسفه و کالم و عرفان دارد

 : اند ازتوحید در فلسفه عبارت

با -1 واجب  الهى،  اقدس  ذات  جز  موجودى  هیچ  که  معنا  بدین  وجود؛  وجوب  در    لذات  توحید 

 نیست؛

 :توحید به معناى بساطت و عدم ترکیب که داراى سه معناى فرعى است -2

 الف( عدم ترکیب از اجزاى بالفعل؛ 

 ب( عدم ترکیب از اجزاى بالقوه؛

 . ج( عدم ترکیب از ماهیت و وجود

شود؛   مى  معناى نفى مغایرت صفات با ذات؛ یعنى صفاتى که به خداى متعال نسبت دادهتوحید به 

به اصطالح »زاید بر یابند و  نیستند که در ذات وى تحقق  اعراضى  از قبیل   مانند صفات مادیات 

  مى مصداق آنها ذات مقدس الهى است و همگى آنها عین یك دیگر و عین ذات  ذات« باشند؛ بلکه

  در خالقیت و ربوبیت؛ یعنى خداى متعال، شریکى در آفریدن و تدبیر جهان ندارد؛   توحید  باشند؛ 

به  مستند  نهایتاً  بزند  سر  مؤثرى  و  فاعل  هر  از  که  تأثیرى  هر  یعنى  حقیقى؛  فاعلیت  در    توحید 

 . (4:31 ج ،1388طباطبایی، ) نداردخداى متعال است و هیچ فاعلى، استقالل در تأثیر 
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 آثار اعتقاد به توحید 

باشد،  نمیهیچ موجودى   داشته  اعتقاد  این مسئله  به  ربوبى خارج شود چه  از حیطه توحید  تواند 

شدند،  می  ها مبعوث    از طرف دیگر پیغمبرانى که در طى قرنها در میان جامعه  . نداشته باشد   خواه

انسا ربوبى دعوت    نهمگى  توحید  بالخصوص  و  توحید  به  را  آنها همان  میها  این دعوت  و  کردند 

شدند این است که مشرکین با  می و  ر  دلیل اینکه انبیاء با عناد و جحد روبه  .است  توحید تشریعى

از این   .مشکل داشته است-یعنى توحید ربوبى–کردند  میبه آن دعوت    همان اصلى که پیغمبران

دهد و در رفتار یك    ا تشکیل مىکه آنچه روح و مغز اعتقادات ر  توان به این نتیجه رسیدمیطریق  

 .کند ایمان به توحید ربوبى است  مى  فرد به عنوان مشرك یا موحد نمود پیدا

دارندطاطبایی    عالمه معاد  بر درك  تاکید  ربوبى  توحید  عمیق  و  بهتر  دو    . براى درك  این  ایشان 

توان اینجا میالزمه هم مىدانند و گرچه توضیح آن از حوصله بحث خارج است؛ اما آنچه    اصل را

کند که خواهیم دید همه اسبابى    کرد گفته عالمه است که ما را تذکر آن روزى مى  به آن اشاره

اند و تنها خداوند است که در تمام    دانستیم خرافه و اعتبارى بودهمیو عامل    که در این دنیا موثر

عالمه همچنین قائل است که حیات انسان آن طور    . ما را تدبیر کرد  عمر همه مراحل آن زندگى

آییم و بعد  میاین طور نیست که مثال زنده نبودیم بعد به دنیا    .کنیم مقطعى نیستمیکه ما تصور  

داند و اگر انسان اعتقاد راستین میامرى به هم پیوسته    ایشان نوار حیات انسان را  .از دنیا مىرویم 

هدفى که در ابتداى بحث به آن اشاره شده؛    این مسیر به آنبه توحید ربوبی داشته باشد در طى  

 . یابد یعنى هدف نهایی خداوند از خلقت دست مى 

 

 آثار فردى 

  ازجمله دیگر آثار اعتقاد به توحید ربوبى؛ عالوه بر دست یافتن به هدف خلقت آثارى است که در 

ثار و اعتقاد با توحید ربوبى  در این گفتار به آ  .کند   زندگى فردى و اجتماعى انسان جلوه پیدا مى 

آثار اعتقاد به توحید ربوبى را به دو دسته فردى و    .زندگى فردى و اجتماعى خواهیم پرداخت  در

 . آثار فردی از قرار زیر است .توان تقسیم کرد مى  اجتماعى

 

 ایجاد خوشبینی در زندگی

  دار تدبیر  بداند که نیرویی تنها عهده  خوشبینى به این معناست که انسان در شرایط نامالیم زندگى 

اوست پشتیبان  شریط  همه  در  و  حال  همه  در  است  مختلف  امور  کارگردانى  همان    .و  نیرو  این 

هاى رفاه، آرامش و رشد انسان را   است که در طى ربوبیت تکوینى همه اسباب و واسطه  نیرویى

نمود باران    .فراهم  کننده  نازل  زمین،  آسمانها  خالق  که  کشتىخدایى  نگهدارنده  دل    و  در  ها 

هاى گوناگونى براى    قرآن کریم این کتاب زندگى بخش و آموزنده مثال   .است  اقیانوسهاى متالطم 

ارائه مى   تعلیم خوشبینى در انسانها  خداوند در سوره یوسف در رابطه با حضرت   . دهد  زندگى به 

  مِنْ   تَیَْأسُوا  وَلَا  وَأَخِیهِ  یُوسُفَ  مِنْ  فَتَحَسَِّسُوا  اذْهَبُوا  بَنِیَِّ  یَا :فرماید  گونه مى   -یعقوب و فرزندانش این

 از  و (  مصر  ملك  به)  بروید  من،  فرزندان  ای)  الْکَافِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلَِّا   اللَِّهِ   رَوْحِ  مِنْ   یَیَْأسُ  لَا   إِنَِّهُ  اللَِّهِ  رَوْحِ
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  جز   هرگز  که  مباشید   نومید   خدا  رحمت  از  و   شوید   جویا   و   کرده  تحقیق  برادرش  و   یوسف  حال

 .(87یوسف/) نیست نومید خدا رحمت از کس هیچ کافران

راء و سکون واو- "روح"و کلمه   نفس  -به فتح  یا  استعمال    به معناى نفس و  خوش است هر جا 

این کنایه راحتى که ضد تعب و خستگى است و وجه  از  این است که شدت و  شود کنایه است 

شود؛ همچنانکه    مى و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعى اختناق و خفگى تصور  بیچارگى

  راحتى به نظر مى  مقابل آن یعنى نجات یافتن به فراخناى فرج و پیروزى و عافیت، نوعى تنفس و

لذا   و  الکرب"گویند خداوند  میرسد  ینفس  و  الهم  و گرفتارى "یفرج  فرج  به  را  نفس   اندوه  به  را 

اذن   سازد؛ پس روحى که منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتى است که به مى  راحت مبدل

 . (11:320 ج ، 1374،)طباطبایى  .گیرد  خدا و مشیت او صورت مى

مى اخذ  آن  درباره  عالمه  وکالم  آیه  این  از  قدرت  آنچه  تمام  با  قاهر  خداوند  که  است  این    شود 

بپیوندند،    هاست هیچ سببى نمى  اتفاقى به وقوع  الهى باشد واگر خداوند بخواهد  اراده  تواند جلو 

تواند امر او را باطل کند در نتیجه اگر ما به توحید روبى ایمان قلبى  میکس و هیچ چیزى ن  هیچ

و باشیم  مسبب    داشته  اوکه  باشد  خداوند  خواسته  استاى  در  ما  خواسته  اگر  که  این  به  اعتقاد 

 .واجب الوجود است تنها منشأ تأثیر بر تحقق خواسته ماست لل واالسباب، علت الع

  فرماید که على رغم همه اتفاقاتى که افتاده بود و   در مثال حضرت یوسف و برادرانش خداوند مى 

  خداوند، پدرآنها   اشتباهاتى که برادران حضرت یوسف مرتکب شده بودند؛ پس از طلب آموزش از

از مشکل بینى؛ خوشبینى به    این یعنى خوش  .فرجرسانى خدا نامید نباشند گشایى و    فرمود که 

 . بخشش، یارى خالق و رب هستى مهربانى، 

 الِّذِی وِزْرَكَ،  َعنْكَ وَضَعْنا وَ   َصَدْرَك، لَكَ نَشْرَحْ  لَمْ اَ فرمایدمیدر نمونه دیگر خداوند متعال 

  وَ   فَانْصَبْ،   فَرَْغتَ  فَإِذا  یُسْراً،  الْعُسْرِ  مَعَ  نِنِّ  یُسْراً،  لْعُسْرِا  مَعَ  فَإِنِّ  ذِکْرَكَ،  لَكَ  رَفَعْنا  وَ  ظَهْرَكَ،  أَنْقَضَ

 تو  از  را  سنگین  بار  و  نساختیم؟  گشاده  را  تو  سینه  ما   آیا»)   .( 1-8شرح،)  فَارَْغب  رَبِّكَ  نِلى

 کردیم(  آوازه بلند را نامت و شکست مى را  پشتت که بارى همان برنداشتیم؟

آیه این  سختى  در  متذکر  ابتدا  مى  خداوند  و   هایى  آنها شد  محتمل  پیغمبر  عزیز  جان  که  شود 

براى هر یك عطا فرمود را ذکر کرد  گشایش   سپس اینجا مراحل با استناد بر کالم    . هایى که  در 

به مى   زمخشرى  اشاره  آیه  این  با  رابطه  در  مهمى  بسیار  دوران   .کند   نکته  در طول  خدا  پیغمبر 

  . غم واندوه  . ایشان در طى سالها آزار و اذیت  .رو شدند   شمارى روبه  بى  هاى تی  نبوت خود با سخ

را شاهد  بسیار  اگر مشکالت و دشوارى  تهدید و توهینها  مقایسه    بودند و  باآن  را  ها زندگى خود 

با این حال    .پیغمبر مهربانى تحمل کرد، هیچ و ناچیز هستند  کنیم، خواهیم دید که در برابر آنچه

اگه بارو داشته   .یابد میدهد و این وعده به ماهم تعمیم    -ابر آنها بشارت وگشایش مىخداوند در بر

هست و در برابر هر یك از آنها راه گشایى خواهد    باشیم که خالق و رب هستى ناظر بر مشکالت ما

 . (314، 20 ج  ، 1417،طباطبایى) شدکرد روحیه خوشبینى در ما تقویت خواهد 
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 آرامش روحی-2

میرسد چشم  به  روحی  آرامش  با  رابطه  در  آیاتی  کریم  قرآن  نعمتی   .سرتاسر  بزرگترین    آرامش، 

 چه بسا افرادی هستند که در شرایط سخت جسمی و  .است که انسان میتواند از آن برخوردار باشد

آرامش و طمانینه است از  پر  اما روحشان  میبرند؛  را    .اقتصادی به سر  در طرف دیگر هم کسانی 

و    ممیبین پریشانی  در  همیشه  قلبشان  اما  برخوردارند؛  ثروتی  و  رفاه  گونه  همه  از  زندگی  در  که 

به سر به    . میبرد  اضطراب  رسیدن  برای  و  میگردند  خود  زندگی  تکه گمشده  دنبال  به  دائما  آنها 

به میزنند  آرامش دست  رابطه  بعضی  . هرکاری  مخدر،  مواد  مشروبات،  با  را  خود  های مخرب،    ها 

ا و  مبتذلمجالس  زندگی خود شوند   مور  آرامش در  متوجه جای خالی  کمتر  تا  میکنند    .سرگرم 

عرفانهای کاذب یا مشرکانه متوسل میشوند تا از بند آشوب مادی   افرادی نیز هستند که به انواع

حس آرامش طلبی انسان به خصوص در این دوره به یك نوع  .ای سکون برسند  رها شده و به گونه

قائل  بیماری هم  عرفا  از  بسیاری  و  از   رسیده  یکی  میتواند  متعدد  گناهان  که  هستند  این  بر 

 . منشاهای این نوع امراض قلبیه باشد

  ی آرامش به افرادی که   ازآنرو که خداوند آگاه به این نیاز اساسی بشر است در کتاب خود وعده 

»موحد    :فرمایدمیآملى در این زمینه  آیت الل جوادى    .اند، میدهد  قلبشان را پر از ایمان به او کرده 

دهد و هیچ حادثه او   شود و این امان به او اطمینان و آرامش مى   پرتو توحید وارد قلعه امان مى در

 . ( 2:562 ج، 1379عبدالل،)  کند مضطرب نمى را نگران و

 .در اینجا در مورد آیاتی که حول این محور هستند بحث خواهیم کرد

  که  ؛سوره مبارکه رعد است28ینه آرامش روحی بسیار از آن یاد میشود آیه  یکی ازآیاتی که در زم

 آنها  :الْقُلُوب  تَطْمَئِنِّ  اللِّهِ  بِذِکْرِ  أَال   بِذِکْر اللِّهِ  قُلُوبُهُمْ  تَطْمَئِنِّ  وَ  آمَنُوا  الِّذینَ»  :میفرماید  خداوند  آن  در

  یاد   با   تنها   که  باشید  آگاه   گیرد،  مى   آرامش   خدا  یاد   به   دلهایشان  و   آورده   ایمان  که   هستند   کسانى 

 .(28کند )رعد/ مى پیدا  آرامش دلها خدا

بر   که  آنچه  و  خود  رب  در  که  افرادی  که  است  این  میشود  درك  آن  قبل  آیه  و  آیه  این  از  آنچه

  نصیب   تنها  هدایت  .شد  خواهند  گمراهی   دچار  نهایت  در  میکنند  شك  کرده  نازل  خود  پیغمبر

میشود   معنا   خداوند   سوی  به  بازگشت  را   انابه  عالمه   . میکنند  انابه  خود  رب  سوی  به  که  آنهایی 

ایمان  .میکنند بود  .بازگشت و  اطمینان قلبی خواهد  آرامش و  ایمان  این  به    .حاصل  نیز  اطمینان 

کسی که به خدا اطمینان دارد دلش به رب خود گرم    .خاطر جمع بودن است معنای دلگرمی و

 .(11:353 ج ، 1417طباطبایی،) است

 : فرماید  در این رابطه آیت الل جوادی آملى در ذیل این آیه مى 

توحید و ایمان به خدا با اطمینان دل مالزماند؛ یعنى وقتى انسان موحد واقعى است که با یاد خدا  

انسان همتی جز تحصیل سعادت و    .آرامش راه یابد؛ پس اثر توحید اطمینان و آرامش دل است به

شق خوفی از  ترس  به  جز  ایمان  و  خداست  دست  به  خیر  و  سعادت  زمام  و  ندارد  نقمت  و  اوت 

 . (563 ص 2،ج ،1397)عبد الل، .ایمنى میرساند خداوند، انسان را به
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  أَنْزَلَ  الِّذِی   هُوَ"  : میفرماید  کرد  صحبت  آن  مورد  در  میتوان  آرامش  با   رابطه  در  که   دیگری  آیه ی

 .(4فتح/)  نِیمانِهِم مَعَ نِیماناً  لِیَزْدادُوا الْمُؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی السِّکِینَةَ

 آورده   ایمان  آن  به  که  است  عقایدی  به  اطمینان  و  ثبات  و  نفسی  سکون  و  آرامش  همان  سکینه

  هم   ایمانشان  بر  بلکه  داشت؛  خواهند  آرامش  تنها  که  میفرماید  خداوند  هم  اعتقاد  این  برابر  در  .است

  هم   آرامش  شود  بیشتر  ایمان  چقدر  هر  گویی  و  هستند  یکدیگر  ملزم  دو  این  .شد   خواهد  افزوده

  که  میگویم  برخی  .دارد  وجود  گوناگونی  تفاسیر  سکونت  معنای  در  البته  برعکس؛  و  شود  -می  بیشتر

 معنای  به  سکینه  علما  از  دیگران  برخی  کالم  در  .تابوت  آیهی  طبق  است،  رحمت  معنای  به  سکینه

 آورده   را  آن  خدا  رسول  که  دینی  حتی  یا  و  است  شده  دانسته  خدا   رسول  عصمت  و  وقار  یا  عقل

پر    جمله  .(258  : 18  ج،  1371طباطبایی،)  است بسیار  کرده  نقل  آیه  این  ذیل  در  عالمه  که  ای 

که ثبات و اطمینان را که الزمه مرتبهای از مراتب روح   خدا کسی است  : ایشان میفرماید  .معناست

ااست در قلب مومن جای   ایمانی که قبل  تا  یکی    .شود  کاملتر  و  بیشتر  داشت  سکینه  زنزولداد 

  قُلُوبِهِمْ   َعلى  رَبَطْنا  وَ   :دیگر از آیاتی که به دلگرمی و ثبات قلب مؤمنین صریحا اشاره دارد میفرماید 

  را   دلهایشان  و  :شَطَطا   نِذاً  قُلْنا   لَقَدْ   نِلهاً   دُونِهِ   مِنْ   نَدُْعوَا  لَنْ   الَْأرْضِ  وَ   السِّماواتِ  رَبِّ  رَبِّنا   فَقالُوا  قامُوا  نِذْ

  هرگز  ما  و  است  زمین  و   آسمانها  پروردگار  ما   پروردگار  : گفتند  و  خاستند   بپا  که  بودیم  کرده  قوى

 .(14باشیم )کهف/ گفته باطلى  وگرنه پروردگارى نمىخوانیم؛ او جز

 این آیه در  .محکم بستن است و ربط دلها کنایه از سلب اضطراب از آنهاست  ربط دقیقا به معنای

 مورد اصحاب کهف است که بوسیله ایمان خود قادر بودند در برابر بت پرستی قیام کنند و با دلیل

 هایی که بعد از آن دیده میشود نشان دهنده اعتقاد عمیق و محکم آیه . محکم با آن مبارزه نمایند

مفاهیمی چون توحید ربوبی و توحید الوهیت نیز به خوبی در   .ه رب خودشان استاصحاب کهف ب

اصحاب کهف با اتکا به توحید ربوبی و توحید الوهیت نه تنها بر دین    .آیه به چشم میخورند این

و باطل بودن    بودند؛ بلکه در مقابله با خدایان ساختگی و بتان نیز به احتجاج ایستادند  خود قائم

 نمودند  آنها را کامال روشن

را ربوبیت  توحید  به  مؤمنین  و  معتقدین  قلب  دلگرمی  و  ثبات  و  آرامش  انزال  که  آیاتی  دیگر   از 

  َعلى   رَبَطْنا   أَنْ  ال  لَوْ  بِهِ  لَتُبْدِی  کادَتْ  نِنْ  فارِغاً   مُوسى  أُمِّ  فُؤادُ  أَصْبَحَ  وَ  " :حکایت میکند این آیه است

 فارغ  اگر  که  گشت  اندوه  از  فارغ  و  مطمئن  موسى  مادر  قلب  نتیجه  "الْمُؤْمِنِین  مِنَ  ونَلِتَکُ  قَلْبِها

 مؤمنین   از  تا  بستیم  محکم  به جایى  را  قلبش  که  بودیم  ما  این  دهد  لو   را  موسى  بود  نزدیك  نمىشد

 ( 10 باشد )قصص،

 در ابتدا در مورد فشار قلبی مادر حضرت موسی سخن میگوید؛ فشار قلبیای که برای هر  این آیه

شخص دیگری هم که در آن جایگاه قرار داشت عادی و طبیعی به نظر میرسید؛ اما خداوند مقام  

ای محکم کرده بودیم    ما در پیغمبر خود را نشان میدهد و میفرماید ما به قلب او را به گونه  واالی

هر مادری نسبت به کودك خود به طور کامال غریزی   . تزلزل و سستی در امر الهی نشد  و دچارکه ا

به    توان خود راحال آنکه مادر حضرت موسی طفل نا  .احساس نگرانی و اضطراب میکند  و خدادادی

امواج ایمان    دست  به نسبت  اما خداوند  نابود کند؛  را  او  و هر لحظه ممکن بود دشمن  بود  نهاده 
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رب خود داشت و اطمینانی که به توانایی خالق خود داشت، دل او را محکم    محکمی که ایشان به

سرانجام رسد و در نهایت ایمان این مادر موجب نجات قوم عظیمی از خدا   نمود تا این امر الهی به

 .شودپرستان 

مى متعال    : مُهْتَدُون  هُمْ   وَ  الَْأمْنُ   لَهُمُ  أُولئِكَ  بِظُلْمٍ   نیمانَهُمْ  یَلْبِسُوا  لَمْ  وَ  آمَنُوا  الِّذینَ  : فرماید  خدا 

 راه  و  است  ایشان  آن  از  أمن  نپوشانیدند   ظلم   با  را  خود  ایمان  و  آوردند   ایمان  که  کسانى

 . (82)انعام/"  یافتگانایشانند

 رسوخ   انسان  جان  در  توحید  وقتی »  :مىفرماید  قرآن  در  توحید  کتاب  در  آملى  جوادی  الل  آیت

 هیج   قهرا  و  نیست  وحشتزده  و  غمگین  ازاینرو  مىرهاند؛  ظلم  از  را  او  -آن  مراتب  به  بسته  -کند

 هستى  نظام  آخر  و  اول  که  است  مبدا  به  معتقد  چون  شود  او  ویأس  دلهره  موجب  تواند  نمى  چیزى

 . (563  : 2 ج ،1397آملی، جوادی است )

 

 توکل -3

  ( 25  :18  ج1374،طباطبایی)  است به گفته عالمه طباطبایی توکل حاصل ایمان به آن پروردگاری  

کُنتُم    نِن  قَوْمِ  یَا  مُوسَى  وَقَالَ  :همان که در آیه ذیل به آن اشاره شد  .که مسبب همه عوامل است

 (.849یونس/) مِّسْلِمِین  کُنتُم نِن تَوَکِّلُوا فَعَلَیْهِ  بِاللِّهِ آمَنتُم

 ایمان به خدا حتی اگر بطور اجمال باشد، باور به مسبب بودن کامل و تام خدا را دربرخواهد داشت 

این باور است که امور دست خداست و  او بر  و در نهایت این امر منجر به تسلیم میشود؛ چراکه 

که او یا بقیه افراد و اسباب چه بخواهند   فرقی نمیکند  .چیز بدون اراده خدا انجام پذیر نیست  هیچ

کسی که همچین اعتقادی دارد    . ای بکشند در نهایت آنچه خدا بخواهد انجام میگیرد  و چه نقشه

خیال با  کند  میتواند  واگذار  خدا  به  را  خود  مسائل  همه  همان    .راحت  میتواند  هم  این  حاصل 

 .بحث به آن پرداخته شد آرامشی باشد که در ابتدای

اگر    خدا میفرماید  .نکته دیگری که در رابطه با این آیه باید به آن توجه کرد حالت شرطی آن است

کنید  توکل  باید  پس  هستید؛  تسلیم  و  دارید  و    .ایمان  ایمان  توکل حاصل  که  میدهد  نشان  این 

تسلیم،  اسالم به معنای    است؛ البته عالمه ماده ایمان و اسالم را متفاوت از یکدیگر میدانند  اسالم

است  ای  مرحله آن  مکمل  و  است  ایمان  از  ولی    .باالتر  باشد؛  داشته  اعتقاد  خدا  به  میتواند  فرد 

نباشد؛ الهی  امر  میتوان    تسلیم  توکل  برای  تسلیم  بودن  واجب  و  الزم  به  طریق  این   رسید از 

 . ( 10:113 ج، 1371طباطبایی، )

  او   بر  تنها  من   و  است  من   پروردگار  که  است  خدا  این»  "أُنِیب  نِلَیْهِ  وَ   تَوَکِّلْتُ  َعلَیْهِ  رَبِّی   اللِّهُ  ذلِکُمُ"

آیات    باید  ربی  الل  ذلکم  آیه  درك  برای  .(10شوری،  )  گردم  مى  باز  او  سوى  به  و  کنم  مى  توکل

با توجه به آنها میبینم که خداوند در ضمن عبارات، برای مقام والیت    . ماقبل آن را بررسی کنیم

این والیت    .اقامه حجت میکند و بوسیله آن تنها خود را الیق والیت و سرپرستی عالم میداند خود

حال وقتی که چنین مقامی از    .تواند از ناحیه کسی صادر شود که دارای مقام تدبیر است  تنها می

او بازگرداند ذاتی صادر او توکل کند و رو به سوی  به گفته عالمه    .شود، الزم میآید که انسان بر 
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دلیل آن هم این است که    .حیطه تکوینی قرار دارد و انابه به او در حیطه تشریع توکل بر خدا در

به  مربوط  تکوین  ت حیطه  حیطه  و  است  امور  تنظیم  و  دارداسباب  تعلق  انسان  اعمال  به    . شریع 

والیت خدا انسان به درك از توحید ربوبی میرسد که در پرتوی   نتیجه این است که با قبول کردن 

که میداند  مقتدری  مسبب  را  خدا  است آن  توکل  همان  این  و  میشود  متناهی  او  به  امور   . همه 

 . ( 18:25 )همان، ج

  نِلَیْهِ  وَ   الَْأرْضِ  وَ  السِّماواتِ  َغیْبُ  لِلِّهِ  وَ   " :د آیه استیکی دیگر از آیاتی که درباره توکل بحث میکن

 .(123)هود/"َعلَیْه تَوَکِّلْ  وَ فَاْعبُدْهُ  کُلِّهُ الَْأمْرُ یُرْجَعُ

الیه یرجع األمور   به گفته عالمه طباطبایی امر به توکل در این آیه حاصل بخش قبلی آن؛ یعنی 

  آن است که خداوند مبدأ و مقصد همه امور عالم است و اوست که  این بخش از آیه به معنای  .است

  هر  .در نتیجه این امر، تنها اوست که مالك حقیقی همه چیز است . تمامی این نظام را تدبیر میکند

آن  شرایط  تغییر  با  و  است  انقضاء  تاریخ  دارای  باشد  داشته  وجود  عالم  در  که  دیگری  مالکیت 

در همچین شرایطی هر عقل سلیمی حکم میکند که انسان    .شوددستخوش تغییر می  مالکیت نیز 

دست کسی بسپارد که صاحب و مؤثر بر آنهاست؛ از این طریق ما نیز میتوانیم به    امور خود را در

یگانگی مدبر یعنی امور همه به ذات یکتای او برمیگردد و تکیه    .ربوبی پی ببریم   توکل از در توحید

 . (11:97 ج، 1374)طباطبایى، .اعتقاد به او حاصل میشود است که از بر این ذات چیزی

اشارهای شود با توکل  رابطه  به گفتار آیت الل مکارم شیرازی در  اینجا الزم است    در دیدگاه   .در 

هنگامی که فرد چیزی غیر از خدا را موثر و    .ایشان نقطه مقابل توکل وابسته به غیر، بودن است

از  "ثمره مستقیم توحید افعالی است"توکل در اصل    . وکل خارج شدهاختیار بداند از حوزه ت  دارای

در نتیجه   .اعتقاد به توحید این است که فرد موحد خدا را منشأ تمامی فعالیتها و آثار بداند  مراتب

از دیگر توضیحاتی که    .اعتقادی، فرد سعادت و موفقیت خود را تنها در دستان خدا میبیند  چنین

توکل ارائه میدهد هم معنایی و سنخیت توکل با قناعت است؛ گرچه این دو باهم    در باب   ایشان

در این رابطه به حدیثی از امام صادق )علیه    .اما فلسفه و ریشه آنها یکی است  تفاوتهایی هم دارند

لتوکل »ان الغناء و العز یجوالن فاذا ظفرا بموضع ا  :که حضرت میفرماید  السالم( استناد میشود آنجا

 . ( 86:126 ج  مجلسی،) اوطنا

ازجمله برکات توکل کردن بر خدا طبق فرمایش آیت الل مکارم شیرازی این است که انسان در   

دیگر اینکه   .مالیمات زندگی مقام میشود و امید و اراده خود را برای تالش از دست نمیدهد  برابر تا

فرد متوکل از در    . اد به نفس و عزت میدهدذلت و حقارت و وابستگی میرهاند و به او اعتم  از بار

استفاده از اسبابی که پروردگار برای موفقیت او فراهم نموده، وابستگی و تیکه به آنها    عین حسن

تکیه تنها  و  میداند   ندارد  عالم  خدای  را  خود  حامی  و  وجود    .گاه  هم  بینش  این  الگوی  بهترین 

 . (10:298 ج شیرازی، مکارم) استنازنین پیامبر اکرم 

 

 آثار اجتماعی 

 : است زیر ازجمله که است بیان  قابل اجتماعی آثار قالب  در توحید آثار از برخی
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 تحکیم جامعه .  1.

استی اجتماع  در  وحدت  ربوبیت  توحید  در  اعتقاد  اجتماعی  آثار  از  در   .کی  نیز  اتحاد  و  وحدت 

ارزنده شکل گیرد؛ بنابراین اگر عدهای متحد شوند تا    صورتی خوب و نیکوست که در راه هدفی 

کنند و جلو ظلمی را بگیرند، این یکپارچگی و اتحاد بسیار مقدس است و در برابر اگر   حقی را احیا

این وحدت و اتحاد به اندازة همان گناه، بد و زشت   گروهی برای پایمال کردن حقی متحد شوند

از قضایای مشهوره یا آرای محموده استخواهد بود؛ پس حُس اتحاد  که قیدی خفی   ن وحدت و 

  . دارد؛ بنابراین وحدتی خوب است که در راه حق و برای تحقق هدفی عقالنی باشد، نه هر وحدتی

هر که  بود  چنین  یزدی،   اگر  مصباح  میکردند؛  قیام  الهی  انبیای  اصالً  نباید  باشد،  نیکو  وحدتی 

 (السالم علیه)  صادق  امام  . (40 ص1391،محمد تقی

  کُنْتُمْ  نِنْ  قُلْ"  :فرمود  تالوت  را   آیه  این  ادامه  در  و  "الْحُب  اال ِّالدِّینُ   هَلِ»  : میفرماید  حدیثی  در

 ( 22 ص 1362،صدوق  )شیخ" اللِّه یُحْبِبْکُمُ فَاتِّبِعُونِی اللِّهَ تُحِبِّونَ

کنار   در .رویگردان و تحت تاثیر انواعی دیگر استوقتی انسان ایمان داشته باشد از انواعی جاذبهها  

این انسان مؤمن به خداوندی وصل است که مالك همه چیز و قادر بر همه چیز است، در نتیجه  

ای   وقتی این دو مقوله در کنار یکدیگر قرار میگیرند حاصل آن جامعه . را همیشه غالب مییابد خود

یکد  میشود به  نسبت  دلهایشان  در  مؤمنین  را که  یکدیگر  همچنین  و  دارند  محبت  احساس  یگر 

این موجب انسجام و استحکام جامعه میشود؛    .خدا را همواره همراه خود میدانند  تقویت میکنند و

چنین دیدگاهی در برابر دشمنان و کفار نیز از هم دفاع میکنند و پشتیبان   عالوه بر این مؤمنین با 

 اسْتَطَعْتُمْ  مَا   لَهُمْ  أَِعدِّوا  وَ  :میفرماید   قرآن  در   سبحان  خداوند  .(1391:40)مصباح یزدی،  .یکدیگرند 

 الْخَیْلِ رِباطِ مِنْ وَ  قُوِّةٍ مِنْ

 براى  کنید  آماده   و)  یَعْلَمُهُم  اللِّهُ  تَعْلَمُونَهُمُ  ال  دُونِهِمْ  مِنْ  آخَرینَ  وَ  عَدُوِّکُمْ   وَ  اللِّهِ  عَدُوِّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ

  و   خدا  دشمن  باآن  بترسانید   که  شده   بسته  اسبان  از  و   نیرو   از  توانید  مى  را  چه  هر  ایشان[  با  کارزار]

 . (60مىشناسد()انفال/  خدا و نمىشناسید  را آنان شما که ایشان غیر از را دیگران و را خود دشمن

حمایت یکدیگر  از  که  میشوند  تشویق  مسلمین  آیه  این  وعده   در  آنها  به  خدا  جانب  از  و    کنند 

است شده  داده  امنیت  و  بین   .پیروزی  اشتراك  وجه  بزرگترین  دارند  ایمان  خدا  به  که  افرادی 

را الهی    یکدیگر  هدف  یکدیگر  از  دفاع  برای  و  میبینند  پروردگار  به  ایمان    ، طباطبایى)  دارنداین 

 .(9:115 ج1371

  خدا  حبل  وسیله  به  همگى»تَفَرِّقُوا )  وَال   جَمِیعاً  اللِّهِ  بِحَبْلِ  واوَاْعتَصِمُ»  : میفرماید  خداوند   دیگر   آیه  در

همان گفته    بنابر  (103  عمران،  ال)(نشوید  متفرق  و  کنید  حفظ  را  خویشتن الل  حبل  مفسرین 

  عالمه   .است  خداوند  به یگانگی  اعتقاد   آن  اساس  که  (2:621  ج  ،1412  شیرازى  )مکارم  اسالم است

( هنگامی  9:54  ج1371،طباطبایىاست    مؤمنین  به  خاص   خطاب  "اعتصموا"  لفظ   که  است  قائل 

آید که اراده    پدید می   که جامعه توحیدی به ریسمان خدا بگراید در آنها طریقه الفت و همبستگی

شود؛ چراکه او با   جهت دیگر ارزشمندی این گرایش منتسب به خود انسان می  .و امر خداوند است

(  علیه السالم) در حدیثی از امام صادق  .اراده خود طریق اتحاد و سعادت را بر شقاوت برگزیده است
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بَرَرَةً   نِخْوَةً  کُونُوا  وَ  اللِّهَ  اتِّقُوا  لَِأصْحَابِهِ  یَقُولُ  ع  اللِّهِ  َعبْدِ  أَبَا  سَمِعْتُ  :قَالَ  الْعَقَرْقُوفِیِّ  شُعَیْبٍ  َعنْ"

  با   و  بورزید  )تقوا"أَحْیُوه  وَ   أَمْرَنَا  تَذَاکَرُوا  وَ  تَلَاقَوْا  وَ  تَزَاوَرُوا  مُتَرَاحِمِینَ  مُتَوَاصِلِینَ  اللِّهِ  فِی   مُتَحَابِّینَ

  و   بپیوندید   یکدیگر   به  و   باشید  یکدیگر  یاور  خدا   راه  در  باشید   خوشرفتار  برادرانى  همچون  یکدیگر؛ 

  کلینى، )   دارید  نگه  زنده  را  آن  و  کنید  بحث  ما   امر  رد  و  بروید  یکدیگر  دیدار  به  نمایید   دوستى   هم  با

 التِّوَاصُلِ   فِی   الِاجْتِهَادُ  الْمُسْلِمِینَ  َعلَى   حِقِّ  " :میفرمایند   نیز  دیگر  حدیثی  در  (  175  ص   2،ج  ،1362

  أَمَرَکُمُ   کَمَا   تَکُونُوا  حَتِّى   بَعْضٍ  َعلَى  بَعْضِهِمْ   تَعَاطُفُ   وَ   الْحَاجَةِ  لِأَهْلِ   الْمُوَاسَاةُ  وَ   التِّعَاطُفِ   َعلَى  التِّعَاوُنُ   وَ

  و  کردن  یارى  و  یکدیگر  به  پیوستن  در  مسلمانان  که  است  شایسته»)"بَیْنَهُم  رُحَماءُ  جَلَ  وَ  َعزِّ  اللِّهُ

همچنان  بکوشند  هم   به  نسبت  مهربانى   و   نیازمندان  با  مواسات  و  محبت   خداوند  که  باشند  تا 

  بیانگر   همه  اینها(  )همان  [. مهرباناند  یکدیگر  با   مؤمنان]  که  خویش  قول  به  داده  خبر  آنان  از  عزوجل

دارای به    که   ای  جامعه   . شده  تنیده   توحید  روح  در   که  است  وحدتی   روح نیز  دارد  ایمان  توحید 

  ."التفرقوا"قرآن میفرماید    توحید است و از کثرت و پراکندگی گریزان است؛ همانطور که خدا در

چیز همه  مدبر  و  مالك  خدا  که  این  به  قلبی  باور  یعنی  ربوبی  توحید  به  همه   اعتقاد  و  است 

تعرض و   در نتیجه انسان موحد به خود اجازه اند موجودات و امور در شعاع اراده خداوند قرار گرفته

ص   9  ج  ،1371طباطبایى،) .ایجاد اختالف و گسستگی نمیدهد؛ چون میداند وحدت اراده خداست

ایشان  .بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران )امام خمینی( بر موضوع وحدت تاکید فراوانی داشته  (12

  ایشان دوستی میان  . در ضمن سخنهای خود در کتاب چهل حدیث به نکاتی ظریفی اشاره میکند

ایشان در ادامه میگوید که خالف این عمل   .مسلمین و برادری آنها را نوعی ماموریت قلمداد میکند

وظیفه دارند یکدیگر را از ایجاد گسستگی   دن نه تنها موجب حسد و نفاق میشود؛ بلکه مسلمینکر

  فرماید که فرد تفرقه برانگیز بایستیامام خمینی حتی می  . نهی کنند و به پیوستگی تشویق نمایند

 . (309 :1388، خمینی)  کندتوبه کند و در این راه از خدا و بنده خدا طلب رضایت  

 

 سالمت اقتصاد-2

  انسان همواره در حال رشد و تکاپو برای رسیدن به کمال است و ازآنرو که موجودی است دارای 

میدهد قرار  خود  تکاملی  سیر  در خدمت  را  خود  اطراف  ماده  عالم  مادی،  حقیقت هدف   .بعد  در 

پرورش میدهد و چون از   خلقت او کمال است و خداوند او را برای کمال آفریده و به سوی کمال

داده قرار  مادیات  در  را  او  تکامل  و  رشد  لوازم  است  آگاه  انسان  مادی  دلیل   .بعد  همین  بخاطر 

ر آن  عمده  بخش  که  است  مادیات  حیطه  در  ربوبی  توحید  به  ایمان  مصادیق  از  اقتصاد ابسیاری 

 به معنا میانه  نظر عالمه اقتصاد از ریشه قصد  از  . (657  ص2ج،1374،)طباطبایی تشکیل میدهد 

 . (6:54  ج)همان،  .طلبی و پرهیز از افراط و تفریط است گرفته شده و اقتصاد به معنای میانه

  اسالم، دینی است که اجازه ضرر رسانی و هیچگونه ظلمی را به کسی نداده است و ازآنرو که فرد

دارد، انسانها  سایر  با  باالیی  تعامل  اقتصاد  حوزه  ضوابط    متعددی  آیات  در  و  حقوق  زمینه  در 

 .(294ص   :1394محمدتقى،  یزدی، مصباح)  استدر قرآن ذکر شده  اقتصادی
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  معنایی   -مومن  غیر  افراد  با   مقایسه  در-  مومن   فرد   در   ربوبی،   توحید  به   ایمان  پرتو   در   این  بر   عالوه 

  را (  السالم  علیه)   صادق   امام  حدیث  این  مومن  فرد  چراکه  میشود؛  ایجاد  سود  و  ضرر  از  متفاوت

 نِنْ  وَ  الْحَقِّ  تُؤْثِرَ  أَنْ  الْإِیمَانِ  حَقِیقَةِ  مِنْ  نِنِّ  قَالَ  ع  اللِّهِ  َعبْدِ  أَبِی  َعنْ»  .میدهد  قرار  خود  سرلوحه

 . ( 53 :1362صدوق،  شیخ) «ِعلْمَك مَنْطِقُكَ یَجُوزَ لَا أَنْ وَ  نَفَعَكَ نِنْ  وَ الْبَاطِلِ  َعلَى ضَرِّكَ

این شرایط مالك الهی  در  برای ضرر عقوبت  برای سود رضایت خدا و تکامل خود است و   در   .او 

راستای این مسئله است که در مبحث آثار اعتقاد به توحید ربوبی به آیات بیشمار در مورد اقتصاد  

  .پردازیممی

 های متعددی از اقتصاد امت توحیدی یا اقتصاد نامطلوب امت غیر توحیدی  در قرآن کریم نمونه

ش استنازل  آیه  .ده  ذیل    اینان   از  )بعضى"یَعْمَلُون  ما   ساءَ  مِنْهُمْ  کَثیرٌ  وَ  مُقْتَصِدَةٌ   أُمِّةٌ  مِنْهُمْ"در 

 . (66است()مائده/ ناپسند و زشت مىشوند مرتکب بیشترشان که  کارهایى ولیکن معتدالند؛   مردمى

افرادی در امت بوده  و اطاعت بودند؛ گرچه اکثر مردم آن  اند که اهل رعایت  عالمه میفرماید که 

جامعه فاسق بودند؛ با این حال به افراد مومن ولو در تعداد اندك بودند به عنوان امت خطاب شده  

   .بود

  از  دیگری  نمونه  .( 6:54  ج  ،1374طباطبایی  )  استاین نشان دهنده مقام باالی متقین در اقتصاد  

  قانِتاً  أُمِّةً  کانَ  نِّنِبْراهیمَ ِ :میفرماید  خداوند  که  آنجا  است  ابراهیم  حضرت  اندك  تعداد  باالی  مقام  این

 . (120)نحل/«الْمُشْرِکین مِنَ یَكُ  لَمْ وَ حَنیفاً لِلِّهِ

  آیات   . میکند  دور   اقتصادی   مفاسد  ازجمله  کجروی  و   مفاسد   همه  از  جامعه  ربوبیت  توحید  به  ایمان

  اقوام   پیامبرانش  واسطه  به   آنها  ضمن  در   خدا   که  است  شده   نازل  مفاسد   اینگونه   از  نهی   در   زیادی

  بِسَالمٍ   اهْبِطْ  نُوحُ  یا  قیلَ  ":آیه  ازجمله   کرده؛  دعوت  تجارت  در  تقوا  و  اقتصادی  عدالت  به  را  وجوامع

 . (48)هود/"أَلیمٌ َعذابٌ مِنِّا  یَمَسِّهُمْ ثُمِّ سَنُمَتِّعُهُمْ أُمَمٌ وَ مَعَكَ مِمِّنْ أُمَمٍ  َعلى   وَ َعلَیْكَ  بَرَکاتٍ وَ  مِنِّا

صورت   به گفته آیت الل مکارم شیرازی و آنچه ایشان در تفسیر بعضی از این آیات ارائه میدهد در

میگردد جامعه  آن  نصیب  مختلفی  برکات  و  آثار  دعوت  این  در   فرصت :پذیرفتن  بیشتری  های 

پیش میآید آنها  برای  اقتصادی  پیشرفت  این نکات  . خیرات و  با کم  پیغمبر خدا  ال خیرخواهی را 

تجاوز از حدود شرع و آنچه  .بیان میکند و خیری که او برای جامعه میخواهد همان تکامل است

 ج ،  1421)مکارم شیرازى،  .میشود  موجب خشم و عذاب الهی  وردگار، مردم را بدان دعوت نمودهپر

6:555) . 

  وَ   الَْأرْضِ  وَ   السِّماءِ  مِنَ   بَرَکاتٍ  َعلَیْهِمْ  لَفَتَحْنا  اتِّقَوْا  وَ  آمَنُوا  الْقُرى  أَهْلَ  أَنِّ  لَوْ  وَ »"در مثالی دیگر در آیه

  بودند   کرده  پرهیزکارى  و  آورده  ایمان  ها   قریه  مردم  گر"یَکْسِبُون  کانُوا  بِما  فََأخَذْناهُمْ   کَذِّبُوا  لکِنْ

 . (96.گشودیم )اعراف  مى ایشان روى به زمین و آسمان از برکتهایى

ایمان سخن آثار  درباره  مستقیم  بطور  مالی    خداوند  خیرات  برکات صرف  عالمه  گفته  به  میگوید 

ابتال گردد نیست؛ بلکه شامل هر چیزی میشود که انسان ممکن به واسطه آن دچار  طبق    . است 

آن جامعه نیز دچار فقدان برکات   قرائن این آیه، افراد غالب جامعه مومن نبودند و اندك مؤمنین

قول  گشته به  که  است  آثاری  آیه  این  به  اشاره  در  مقصود  اما  تشبیه  بودند؛  مجاریای  به  عالمه 
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اقتصاد اما  .شدهاند که پروردگار، آنها را بر امت میگشاید از  بطور مستقیم با آن  این برکات فراتر 

همگی و امنیت   بارش باران و برف، سردی و گرمی به موقع هوا و آمدوشد فصول  .مرتبط هستند

واسطه اعتقاد  در نتیجه که به  .ه بر کشت و دام امت که منبع اصلی درآمد آنهاست تاثیرگذاراندک

برخوردار اقتصادی  رشد  از  و  کرده  جلب  را  برکات  میتوان  الهی  تقوای  و  ربوبی  توحید   . شد  به 

 . (8:201 ج ،1371 )طباطبایی، 

است به گفته شهید بزرگوار و  اسالم قضیه فدك  یکی از مهمترین موارد اهمیت اقتصاد در تاریخ

اهل جماعت، نقل  باغ فدك برخالف  باقر صدر  ای متواضع و کم    مزرعه عالم شریف، سید محمد 

(  1429:41صدر،) خیز به صاحبش میرسید  سود ساالنهای که از این باغ حاصل   .ارزش نبوده است

  . درونی گردید بانی در برابر اختالفاتگر در فدك برای پشتی  این مسئله موجب طمع افراد توطئه

تقویت امت  ذات نورانی و مقدس حضرت صدیقه طاهره )سالم الل علیه( که بر اهمیت فدك برای

خویش  اسالم و مقام بر حق حضرت امیر المؤمنین )علیه السالم( واقف بود در دفاع و مطالبه ملك

اقتصاد توحیدیاین حرکت ایشان نشانگر    . تالش بسیاری نمودد است که به سببآن   جایگاه مهم 

میشود بهرهمند  موفقیت  و  استقالل  عزت،  از  اسالمی  امت  ملکی؛    .تمام  توحیدی،  دیدگاه  در 

 . ()همان .فدك صرف حمایت از آحاد مسلمین است همچون

 

 بهداشت اخالقی-3

از پر اهمیت   های  که جنبهترین آثار اجتماعی توحید ربوبی، بهداشت اخالقی جامعه است    یکی 

ای نیاز به قانون دارد عالمه طباطبایی معتقد    هر جامعه  .مثبت و سازنده بیشماری را به دنبال دارد

های داشتن اخالق حسنه و فضایل انسانی و جایگزین کردن رذائل با آنها تکرار  یکی از راه  است که

درپی عمل صالح در همه فرصتهای کوچك و    با تکرار پی  .پذیر است  ادامه آن امکان  عمل صالح و 

آن عمل در    بزرگ،  میزند  ایشان  مثالی که  به سختی محو خواهد شد؛  و  فرد میشود  ذهن  ملکه 

است که در فرد باید تالش کند در شرایط الزم از خود آنقدر شجاعت نشان   رابطه ترس و شجاعت

بر اخالق حسنه  این  تا  فرد    دهد  و جز شخصیت  غالب شود  او  راه    .گردد ترس  نیز  آن  دیگر  راه 

طریقه سوم هم    .آثار اخروی خود را ملزم اخالق حسنه کند   انبیاست که فرد با توجه به فواید و 

توحید خالص و کامل بنا شده، توحیدى که تنهاوتنها    براساس"طریقه قرآن است؛ چنین اخالقی  

است اسالم  خاص  و  مىشود  دیده  اسالم  شهید 158  :11  ج  ،1371طباطبایى،  )".در  گفته  به   )

تنها و  است  اخالق  بشر  جامعه  اساس  و  پایه  اخالق    مطهری  و  قانون  پشتوانه  میتواند  که  نظامی 

پی جامعهای که بخاطر اعتقاد خود به  در    (3:400  ج   ،بیتا  )مطهری،  .جامعه بشر باشد دین است

موازین را  خدایی یگانه، مدبر و عادل،  انسانیت  اصول  آحاد آن  اخالقی و  رعایت میکند، تك تك 

این رابطه قائل است که ارزشها   شهید مطهری در  . جامعه در آرامش و امنیت زندگی خواهند کرد

رسیدن گرو  در  که  کمالی  و  خدا  به  ایمان  برابر  در  اجتماعی  درسهای  اخالقهای  اوست حکم  به 

اخالق خدایی میداند   ن الزمه سیر ال الل را متخلق بودن بهایشا . های ابتدایی را دارد  مقدماتی پایه

ارزشی و ضد   های  ای که کسی که قصد رسیدن به خدا را دارد هیچگاه در برابر اخالق   به گونه



 

 

 

 

30                                  (1140 پاییز  ،52 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی   یهنشر 

                             

 

 

 

و نشأت   های اخالقی فطری هستند  به گفته ایشان؛ ازآنرو که ارزش  . ارزشی بیتفاوت نخواهد بود

است   رون همه انسانها نهفته است و متخلق بودن مساویگرفته از همان روح خداجویی است که د

ای از   اند به درجه  با درجهای از سیر الی الل، حتی افرادی که معاند نبوده؛ اما اعتقاد پیدا نکرده

میگردند   اجر نائل  اخالقی    .اخروی  ارزشهای  که  دارد  استدالل  مسئله  این  بر  این حرف  با  ایشان 

 . ( 3:400 جبیتا،  )مطهری، .ذاتی است دارای ارزش

  تحصیل  ربوبی  توحید  به  اعتقاد  پرتوی  در  انسان  آنچه  و  اخالق   زمینه   در  شیرازی  مکارم  الل  آیت

  بر   در  را  آن  درشت  و  ریز  جزئیات  همه  و  بشر  زندگی   ابعاد  همه  اسالمی  اخالق   که  میفرماید   میکند

 عنوان   به   را  خود  وظایف   و  است  متخلق  زندگی   ابعاد   تمام  در  که  است   کسی  توحیدی  انسان  .دارد

 چنین  .هستند  اسالم  دین  از  خارج  که  آنهایی  حتی  میکند؛  رعایت  همگان  برابر  در  موحد  فرد

  دیدگاه   دارای  چون  و   میکند  انصاف  رعایت  تجارت  در  نمیزند  تهمت  نمیگوید،   دروغ   انسانی

 است  دینی  اسالم  .میکند  غیرمسلمان  و  مسلمان  حال  شامل  را  خو  فضایل  گونه-این  است  توحیدی

 فرد  خاصیت  عنوان  به  را  تقوا  و  اخالق   بلکه  نکرده؛   واجب  خاص  افراد  بعضی  برابر  در  تنها  را  تقوا  که

  حمله  نباید  بىدفاعان  به  جنگ  امور  در  حتی  اسالمی  اخالق   موازین  طبق  .میکند   معرفی  موحد

 را  مزارع  برد،   بین  از  نباید   را  چهارپایان  حتى   شد؛   نباید   افتاده   کار  از  پیران  و   کودکان  متعرض  کرد،

 شیرازی  مکارم  الل   آیت  گفتار  از  .نمود  قطع  دشمن   روى  به  نباید  را  آب  حتی   و   کرد  نابود  نباید 

  ایشان   دیدگاه  از  چراکه  است؛  تزکیه  که  کرد  اضافه  اخالق   بحث  به   نیز  را  دیگر  مقولهای  میتوان

  و   عملی  ناخالصیهای  اخالقی،  رذائل   شرك،  ازجمله  میکند؛  پاك  پلیدی  هرگونه  از  را  انسان  تزکیه

 تُزَکِّیهِمْ  وَ  تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوالِهِمْ  مِنْ  خُذْ»" آیه    آن  مثالهای  از  یکی  .مالی   و  جانی  ناپاکیهای  حتی

 . (26:403 ج، 1374شیرازى، مکارم)  .است "بِها

 

 نتیجه گیری
فعلى نیست؛ مگر فعل خداوند توحید ربوبى به این معنا  هیچ   وحید افعالی؛ یعنى درجهان خارج،ت

باشیم تنها خداوند، مالك و مدبر و رب ما است و تنها او قادر بر پرورش    ست که ما اعتقاد داشته

  متعدد   آثار   شاهد   ربوبی  و   افعالى   توحید  بین  تفکیك  با  .سوى کمال و سعادت است وتدبیر ما به

ب  که  بود  خواهیم  ربوبی  توحید  درصدد   خدا  رسوالن  ...رسید  آنها  به  میتوان  تفکیك  واسطه  هتنها 

 قرآن   در  که  آیاتى  خاطر  به همین  بودن  ربوبیت  توحید  درصدد  بلکه  نبودن؛  خداوند  وجود  اثبات

باعث    .است  استفاده شده   که  آیاتی  است  ربوبی  توحید  درباره  بیشتر  کریم اسباب  به  انسان  توجه 

انسانیت؛ همچنین باعث آرامش بخاطر   شود و توجهش به مسبب اسباب باعث تشدید  سقوط مى

  اثبات   در  عالمه   .یهای اسباب  گم میشه وسط شلوغ یك هدف اساسی که دنبالش هست که گاهی

  برطرف   را  فلسفه  اجمال علم  هم  و  کالم  فن  ابهام  هم  که  داشتند  خاصی  ابتکار  نیز  ربوبی  توحید

  بر  را  آفرینش  جهان  تدبیر  یك پروردگار  از  بیش   اگر  که  است  شده  تبیین  چنین  ربوبی  توحید  .کرد

نابودی  زوال  و  عالم  تباهی  اش  الزمه  باشد،  داشته  عهده  را   جهان  آنها  از  یك  هر  زیرا  است؛  آن  و 

 . میکند مخصوصی اداره تدبیر و خاص  نظام براساس
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