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چکیده
مصلحان اجتماعی است و دانش ﻻزم هنوز درباره آن تولیـد نشـده اسـت؛ بـه همـین جهـت،
تبیین ماهیت و ارائه تعریف آن ضروری مینماید .اهمیت پرداختن به توحید اجتماعی از یـک
سو در جایگاه خاص آن در »کﻼم اجتماعی« و از سوی دیگر در غلبه حیثیـت اجتمـاعی بـر
بُعد فردی انسانها در دنیای امروز ،خﻸ طرح کلی برای زندگی بر اساس آموزههای وحیانی و
ً
لزوم پاسخگویی به نیازهای نوپدید جوامع اسﻼمی اسـت کـه غالبـا نـاظر بـه مسـائل نوظهـور
اجتماعی میباشند؛ از این رو در مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و بـا اسـتفاده از منـابع
کتابخانهای تﻼش میشود ماهیت و تعریف »توحید اجتماعی« روشن گردد .یافتههـای مقالـه
نشان میدهد »توحید اجتماعی« که زیرمجموعه »کﻼم اجتمـاعی« تعریـف مـیشـود ،ابعـاد
معرفتی و شناختی توحید در ساختار کﻼن جامعه است که بـا خـوانش »توحیـد اعتقـادی« بـا
رویکرد اجتماعی آشکار میشود .در این رویکرد اجتماعی ،توحید ،افزون بر جنبـه اعتقـادی،
به مثابه یک طرح ،الگو و بینش کلی رهاییبخش ،عملزا ،تحولآفرین و دارای تـأثیر در تمـام
ِ
ابعاد زندگی انسان و جوامع بشری فهم میشود .ﻻزمه این فهم از توحید ،حاکمیت مطلق الله،
عدم اکتفا به وضع موجود و تﻼش برای رساندن جامعه به هدف اصـلی آفـرینش و درنهایـت
تحقق جامعه توحیدی است.
واژگان کلیدی :توحید اجتماعی ،ماهیت ،تعریف ،توحید اعتقادی ،کﻼم اجتماعی.
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»توحید اجتمـاعی« اصـطﻼحی متـأخر ،نوپدیـد و برخاسـته از اندیشـه مسـلمانان نوانـدیش و

مقدمه
»توحید« بنیادی ترین اصل اعتقادی دین اسﻼم است کـه تمـام معـارف و آمـوزههـای دیـن بـر
محوریت و در پرتو آن معنا پیدا میکنند و به همین جهت از قرون اولیه همواره این موضوع با لحاظ
صفات خداوند و نحوه اتصاف ذات به آن صفات و اقسامش ،به شکل انتزاعی و نظری ،محل بحث
و معرکه آرا میان متکلمان بـوده و آثـار فراوانـی در ایـن بـاره نگاشـته شـده اسـت؛ امـا در »توحیـد
اجتماعی« که زیرمجموعه »کﻼم اجتماعی« تعریف میشـود» ،توحیـد اعتقـادی« ،بـا رویکـردی
اجتماعی ،فهم میشود که عﻼوه بـر داشـتن سـویههـای عمیـق معرفتـی -اعتقـادی ،منـادی نظـام
١٠٠

اجتماعی نوین است که تنها خدا در آن حاکمیت دارد .تکمیل منظومه توحید اعتقـادی در پاسـخ-
گویی به نیازهای دوره معاصر از ضرورتهای پرداختن بـه ایـن بحـث اسـت .امـروزه از یـک سـو
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تغییرات اساسی در جوامع مدرن بشری و به دنبال آن ،پیدایش سؤاﻻت ،نیازها و اقتضائات نوپدیـد
بسیار سریعتر از گذشته رخ میدهد و از سوی دیگر کﻼم سنتی و توحید اعتقادی تنهـا پاسـخگوی
بخشی از نیازها و شبهات است و برای رفع نیازها و پاسخ به پرسشهای نوپدید که ناظر بـه مسـائل
نوظهور اجتماعی و کﻼن جامعه است ،ناگزیر از فهم توحید با رویکرد اجتمـاعی هسـتیم .توحیـد
اجتماعی میتواند بخش عمدهای از شبهات نوپدید را پاسخ داده ،نیازهـای فکـری و عملـی دوران
معاصر را تا حدود زیادی جوابگو باشد.

از سوی دیگر رواج اندیشه بینیازی از آموزههای اسﻼمی در زنـدگی اجتمـاعی توسـط برخـی
روشنفکران و دگراندیشان و ترویج دین و سلوک فردی و تأکیدشان بر سپردن اداره امـور جامعـه بـه
عقل و دانش بشری ،اهمیت پرداختن به این موضوع را روشن میسازد .در این اندیشه انحرافـی کـه
ملهم از دین تحریفشده مسیحیت است ،افق ترسیمشده برای کـارکرد دیـن اسـﻼم و از جملـه آن
معنوی شخصی و بهجاآوردن عبادات و انجام مناسک و
عقیده به توحید ،تنها تعالی و رشد و سلوک
ِ
دینی فردی است و آموزههای اسﻼمی حرفی برای حـوزههـای اجتمـاعی -سیاسـی جوامـع
فرایض ِ
بشری ندارند و نمیتوانند گرهی از معضﻼت جوامع بگشایند .افزون بر موارد یادشده ،معضل خـﻸ
الگوی عملی و طرح اجتماعی زندگی توحیدی که از اهداف اصلی و کﻼن اسـﻼم اسـت ،اهمیـت
پرداختن به این مسئله را بیشتر آشکار میکند .امروز نظام اسﻼمی ،هویت ،هـدف و توانـایی نظـام

غربی را به چالش کشیده است و برترین متفکران غربی بهتـدریج ،کسـلکنندهبودن نظـام غربـی را
ابراز میکنند و آن را بر زبان میآورند و بر همین اساس ،تمدنی که با رنسانس آغاز شـد ،امـروز بـه
نقطه پایانی خود نزدیک میشود و بشر امروز در پی یافتن یک جایگزین برای نظـام غربـی اسـت و
گرایش به سوی اسﻼم در ایاﻻت متحده آمریکا ،اروپا و آفریقا از همین امـر ناشـی میشـود )ر.ک:
بیانات رهبر معظم انقﻼب دیدار مسئوﻻن وزارت امور خارجه.(۱۳۷۴/۵/۲ ،

تأمل در موارد مشابه مانند رویکرد اجتماعی امام خمینـی بـه فقـه امامیـه و توجـه بـه ثمـرات
درخشان و بینظیر آن ،ضرورت تسری دادن فهم اجتماعی در سایر موضوعات ماننـد توحیـد را کـه
جانمایه اعتقادات اسﻼمی است ،دوچندان میسازد .امام خمینـی با رویکردی اجتماعی به فقه که
تا پیش از آن سابقه نداشت ،تحولی عظیم در فقـه ایجـاد و نظریـه وﻻیـت فقیـه در عصـر غیبـت را

١٠١

تدوین و به دنبال آن نظام سیاسی شیعه را بر همان اساس تأسیس کرد .شاخصه فقه اجتماعی ایشان
این بود که بسیاری از معادﻻت و مناسبات سیاسـی را در سـطح جهـان تحـت تـأثیر قـرار داده ،بـه
صورت کلی مسیر تار یخ جامعه جهانی را تغییر داد و با ارائه الگو به مستضعفان عالم ،اساس تمدن
اسﻼمی جدید را پایهریزی کرد .چنین رویکردی در توحید اگر مستند به آیات قرآن و مورد تأیید دین
باشد ،به طریق اولی میتواند آثار نظری و علمی و آثار عملـی و عینـی داشـته باشـد؛ زیـرا توحیـد
محوریترین آموزه دین است.
نظر به اهمیت و آثار چشمگیر رویکرد اجتماعی در فهم و تبیین توحید و نیز غلبه تعریف کـﻼم
ً
سنتی از توحید و تبادر مفاهیم صرفا اعتقادی و فلسفی از ماهیت توحیـد بـه ذهـن ،معنـا و مفهـوم
»توحید اجتماعی« مبهم است و ماهیت آن چندان روشن نیست؛ بهویژه آنکه این قسم از توحید بـا
اجتماعی توحید اعتقادی یا توحیـد عملـی ،تفـاوت مـاهوی دارد کـه تبیـین ماهیـت و
کارکردهای
ِ
تعریف آن و بیان نسبتش با توحید اعتقادی ،هدف اصلی نوشتار حاضر به شمار میرود.

 .۱خاستگاه طرح »توحید اجتماعی«
ً
اصل موضوع جهانبینی توحیدی که خاستگاه طرح توحید اجتمـاعی اسـت ،ابتـدائا ریشـه در
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توجه به اقتضائات زمان و مکان و حضور پویا و کارآمد فقه در سطح اجتمـاع بـود و از ثمـرات آن،

دعوت انبیای الهی به یکتاپرستی و حاکمیت الله در تمام شئون زندگی بشر دارد و به طـور خـاص و
ً
عینی به دعوت خاتم پیامبران حضرت محمد  و آخرین دین الهی بـاز مـیگـردد و طبیعتـا ابعـاد،
مؤلفه ها و الزامات آن در قرآن ،آخرین کتاب آسمانی نازلشده بر بشر وجود دارد .آیات قرآن سراسر
دعوت به جهان بینی توحیدی و نفی هر گونه شرک و تحول بنیادین جامعه جاهلی مشرک بـه جامعـه
موحد و یکتاپرست و باطلشمردن هر حکومت استبدادی و طاغوتی است؛ اما بـر خـﻼف انتظـار،
این موضوع در تفاسیر و نیز آرای دانشمندان مسلمان بهویژه متکلمان متقـدم ،کمتـر انعکـاس یافتـه
است .بررسیها نشان میدهد در طرح موضوع توحیـد و مباحـث و اسـتدﻻلهـای مـرتبط بـه آن،
١٠٢

همواره رویکرد غالب ،جنبه اعتقادی یا فلسفی بوده که گرچه در بعد فردی آثار خـود را دارد ،تـأثیر
چندانی در تعالی جامعه و قرارگرفتن در مسیر تشکیل جامعه توحیدی نداشته اسـت .امـروز نیـز در
اندیشه بسیاری از متفکران مسلمان همین رویه غلبه دارد .در نظرگـاه ایشـان ،توحیـد ،نـه مسـلکی
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اجتماعی ،بلکه تنها اصلی اعتقادی است که با بدنه و پیکر جامعه و نظم کﻼن اجتمـاعی ارتبـاط و
تعامل جدی ندارد .باید اذعان داشت توحید اجتماعی ،اصطﻼحی متأخر و جدید است و به همـین
جهت این موضوع در قرون اخیر و در اندیشه مصلحان مسلمان و نواندیشان انقﻼبی معاصر آن هـم
بیشتر در قالب سخنرانیها یا کﻼسهای درسشان ریشـه دارد؛ چراکـه ایـن فهـم از توحیـد ،نگـره
سیاسی و به دنبال آن نفی قدرتهای جائر و مستکبر و مبارزه علیه وضع نامطلوب و اصﻼح جامعـه
را در پی داشته و خواهد داشت .در کشورهای عربی برخی ابعاد این موضوع تا حـدودی در اندیشـه
مصلحانی مانند سید جمالالدین اسدآبادی ،محمد عبده و نیز آرای سید قطب در تفسـیر فـی ظـﻼل

القرآن بازتاب داشته است .سید قطب در کتاب معالم الطر یق در گفتاری بـا عنـوان »ﻻالـه اﻻ اللـه،
منهج الحیاة« معتقد است ساختار و ویژگیهای جامعه اسﻼمی باید بر اساس اعتقاد توحیدی پایه-
گذاری شود .وی در خـﻼل مباحـث در کتـابهـای المسـتقبل لهـذا الـدین و خصـائص التصـور

اﻻسﻼمی و مقوماته« به توحید به عنوان یک بینش اساسی و تحـول آفـرین در جوامـع بشـری مـی-
پردازد .برخی ابعاد موضوع توحید اجتماعی در بستر جهان بینی توحیـدی و ربـوبی در آرای شـهید
صدر هم مشهود است .وی در کتاب المدرسة القرآنیه با طرح سنن تاریخی ،بازسازی مکتب فکری
اسﻼم و شکلگیری نظامهای اسﻼمی را در سایه توحید میسر میداند.
در ایران پیشینه طرح موضوع »جهانبینی توحیدی« یا برخی ابعاد موضوع »توحیـد اجتمـاعی«

به سال های پیش از پیروزی انقﻼب اسﻼمی یا چند سال بعد از آن و به دیدگاه مصلحان مسلمان از
جملــه مهنــدس بازرگــان ) ،(۱۳۷۴ -۱۲۸۶آیــتاللــه طالقــانی ) ،(۱۳۵۷- ۱۲۸۹شــهید مطهــری

)  ،(۱۳۵۷- ۱۲۹۹دکتر علی شریعتی ) ،(۱۳۵۶- ۱۳۱۲عﻼمه طباطبایی ) (۱۳۶۰-۱۲۸۱و آیتالله
خامنهای باز میگردد و چنانکه گفته شد ،بستر زمانی و اوضاع سیاسی نیز در این امر بیتأثیر نبوده؛
اما پس از آن توجه پژوهشگران به این موضوع کمرنگ شده و در سالهای اخیر تنها تکنگارههـایی
در این باره تدوین شده است .بررسیها نشان داد در سالهای پیش از انقﻼب موضوع »جهانبینـی
توحیدی« توسط دکتر علی شریعتی ابتدا به صورت جلسات درسـی بـا عنـوان »اسـﻼمشناسـی« در
ً
دانشگاه ارائه میشده که بعدا به صورت کتـاب بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت .دکتـر شـریعتی در
ﻻبهﻻی مباحث مربوط به جهان بینی و ایدئولوژی و تبیین اصـول اعتقـادی دیـن اسـﻼم بـه توحیـد

١٠٣

اجتماعی اشاراتی داشته و معتقد است فلسفه توحید و مسئله شرک غیر از مسئله وجودی و فلسـفی
توحید و زندگی انسان میداده است )شریعتی ،۱۳۶۱ ،ص .(۴۲از نظر او توحید ،سنگ زیربنای همه
عقاید ،اعمال و حتی همه روابط کوچک و بزرگ اقتصادی ،سیاسـی و ...فـرد اسـت .همـه چیـز از
نبوت و امامت گرفته ،تا معاد و عدالت و نهی از منکـر و جهـاد؛ حتـی دوسـتیهـا ،روابـط فـردی،
زندگی اقتصادی و خانوادگی روی این اصل بناشده است )همان ،ص.(۴۴

آیتالله طالقانی نیز توحید اجتماعی را در پیوند با مسائل سیاسـی ارائـه داده اسـت .آرای
سیاسی او که بیشتر در بیاناتشان در مسجد هدایت ارائه شده بود ،در ﻻبه ﻻی آثارش بهویژه در
مقدمه و توضیحاتی که بر کتاب تنبیه اﻻمه و تنزیه المله آیتالله محمدحسین نـائینی نگاشـته،
مشهود است .وی در این اثر بحثی درباره حکومـت اسـتبدادی طـرح کـرده و بـا دنبـالکـردن
ً
استدﻻلهای آیتالله نائینی عنوان میکند که تشیع ذاتا مخالف اسـتبداد و موافـق دموکراسـی
است .او استبداد و تمرکز قدرت را به عنوان شکلی از بتپرستی محکـوم کـرده ،آن را درواقـع
توهین به توحید میداند؛ چراکه از نظر او توحید تنها اعتقاد به وحدانیت ذات و صفات نیست،
بلکه معنای توحید را به قدرت الهی یا یگانگی قوانین الهی که بر جهان حاکماند ،تعمیم می -
دهد ) جهانبخش ،۱۳۸۲ ،ص .(۵۶او در مقاله » توحیـد نخسـتین دعـوت انبیـاء« ماننـد دکتـر
شریعتی توحید را زیربنای دیانت و دعوت پیامبران و پایداری آنان برای تغییـر جهـت افکـار و
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و ،...نقش و معنای دیگری دارد که ارزشی عظیمتر از ارزش فلسفه و فکر و علم بـه اصـل اعتقـادی

اعمال مردمان را در جهت بسط توحید می داند )قطبی ،۱۴۰۰ ،ص.(۶۷

مهندس بازرگـان نیز همانند آیت اللـه طالقـانی در بحـث خـدا و آخـرت در جلـد هفـدهم
مجموعه آثار ،با رویکردی سیاسی » ،رهایی از خداوندی خـود« را یکـی از علـل بعثـت انبیـا
می داند و در کتاب آفات توحید به برنامه پیامبران درباره توحید سیاسی -اجتماعی اشاره نموده
است ) همان ،ص.(۴۲- ۴۱
آرای شهید مطهری نیز در کتاب توحید و جهانبینی توحیدی قابل بررسی است .شهید مطهـری

در کتاب جهانبینی توحیدی :مقدمهای بر جهانیبینی اسـﻼمی پـس از معرفـی انـواع جهـانبینـی،
١٠٤

تأ کید دارد که همه خصلتهایی که ﻻزمه یک جهانبینی خوب است ،در جهانبینی توحیدی جمع
است و در ادامه مختصات جهانبینی اسﻼمی را تبیین میکند.
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 .۲پیشینه پژوهشی
ً
با توجه به جدیدبودن این موضوع ،طبیعتا با فراوانی آثار روبهرو نیستیم .از آثـار قابـل توجـه در

ّ
عبودیت غیر خدا تألیف آیتالله خامنهای
پیشینه خاص موضوع این نوشتار ،کتاب روح توحید ،نفی

است .این مجموعه حاوی طرح نظام جامعه توحیدی بهویژه در بعد سیاسی است .اثر دیگـر کتـاب
طرح کلی اندیشه اسﻼمی در قرآن است که در اصل مجموعه سـخنرانیهـای معظـملـه در رمضـان
سال  ۱۳۵۳با موضوع »طرح تبیین رئوس و اصول کلی اندیشه اسﻼمی با تکیه بر قرآن« میباشد که
در سال  ۱۳۹۲در قالب کتابی با نام طرح کلی اندیشه اسـﻼمی در قـرآن مشـت مل بـر چهـار بخـش
اصلی منتشر شده است .بخش توحید این کتاب ،گرچه عنوان توحیـد اجتمـاعی نـدارد ،از جهـت
محتوا به معنای دقیق کلمه تبلور توحید اجتماعی است.
همچنین مقاله » بررسی و تحلیل انتقـادی دیـدگاه دکتـر شـریعتی در بـاب توحیـد اجتمـاعی«
)محمد پورعباس؛ اندیشه نوین دینی؛ ش (۱۳۹۸ ،۵۹ضمن تبیین اندیشه توحیدی مرحوم شـریعتی و
فهم او از »توحید اجتماعی« ،نقدهای وارد بر آن را احصا میکند .در مقاله »تحلیل و بررسی ابعـاد
معرفتی جامعۀ توحیدی در اندیشۀ دکتر علی شریعتی« )یحیی بوذرینژاد و شاهین زرعپیمـا ،نظر یـه-

های اجتماعی متفکران مسلمان؛ ش (۱۴۰۰ ،۱نیز مفهوم توحید و ابعاد معرفتی وجودی انبعاثیافته

از آن در اندیشه دکتر علی شریعتی تحلیـل شـده اسـت .چنـانکـه روشـن اسـت ،بحـث از توحیـد
اجتماعی در این دو مقاله ،تنها بر تبیین دیدگاه یکـی از متفکـران مسـلمان و نقـد آن تمرکـز یافتـه و
نگارندگان به صورت کلی به چیستی یا مؤلفههای توحید اجتماعی نپرداختهاند.
در مقاله »دکترین »توحید اجتماعی« اندیشه ای بنیادین در تکامل هندسه توحیدی و تعالی
معنوی موحدان« ) محمد پورعباس و محمدرضا ابراهیمنـژاد؛ پـژوهش هـای عقلـی نـوین؛ ش،۷

 (۱۳۹۸با روشن ساختن مفهوم حیات اجتماعی ،یگانه پرستی در مجموع ارتباطات اجتماعی و
عضویت در نهادهای اجتماعی ،دو مؤ لفه اساسی توحید اجتماعی معرفـی شـده و بـا توسـعه
مفهومی توحید عبادی ،اطاعت از قوانین فقهی ،حقوقی و اخﻼقی خداوند و نیـز اخـﻼص در
عمل و انجام تمام رفتارها برای رضای او ،در سـاحت اجتمـاعی حیـات ذیـل مفهـوم توحیـد

١٠٥

اجتماعی قرار داده شده است.
زمینه ماهیت توحید اجتماعی را نشان میدهد؛ ضمن آنکه هرچند مقاله اخیر پیشگامانه ابعـادی از
توحید اجتماعی را روشن ساخته ،همچنان چیستی توحید اجتماعی و مرز آن با سایر اقسام توحیـد
روشن نیست؛ چنان که درنظرگرفتن توحید عبادی به عنوان مقسم و قسیم قراردادن توحید اجتمـاعی
در مقابل توحید عبادی فردی نیاز به تأمل بیشتر دارد؛ افزون بر آنکـه توحیـد عبـادی فـردی ثمـرات
عملی و کارکردهای اجتماعی نیز خواهد داشت .نیز به نظر میرسد مؤلفـههـای توحیـد اجتمـاعی
فراتر از آن چیزی باشد که گفته شد.
نوآوری مقاله حاضر در تمرکز بر ماهیت توحید اجتماعی ،نسبت آن بـا توحیـد اعتقـادی ،نقـد
آرای موجود در این زمینه و ارائه تعریف مشخص از توحید اجتماعی مبتنی بر کﻼم اجتماعی است
و البته با توجه به نوپدیدبودن ایـن موضـوع ،تحقیقـات تکمیلـی نگارنـدگان در زمینـه مؤلفـههـا و
کارکردهای توحید اجتماعی ،ابعاد آن را بیشتر روشن خواهد ساخت.

 .۳ماهیت توحید اجتماعی
برای تبیین ماهیت توحید اجتماعی ﻻزم است تعاریف توحید از منظر اندیشمندان متقدم مرور شود:
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با توجه به اهمیت موضوع توحید اجتماعی ،تأ مل در پیشینه یادشـده خـﻸ پژوهشـی جـدی در

الف( »توحید« در اندیشه متفکران متقدم
پیش از ورود به بیان دیدگاهها ،توجه به این نکتـه ضـروری اسـت کـه هـر یـک از تعـاریف تـا
حدودی میتواند منبعث از اوضاع اعتقادی ،اجتماعی و سیاسی زمان اندیشمندان باشـد .تعـاریف
اولیه از توحید ،بیشتر با تأ کید بر اوصاف خداوند بوده و در ادامه در رویکردهای دیگر مانند عرفانی
و فلسفی ،توحید در چارچوب آن رویکرد و با اصطﻼحات خاص آن فن و بنا به ضرورت زمان خود
تعریف شده است؛ همچنین گفتنی است از مباحـث مـرتبط بـا توحیـد میـان محققـان فرقـههـای
اسﻼمی که بخش معتنابهی از آثار کﻼمی را به خود اختصاص داده ،دو مسئله »تقسـیمبنـدیهـای
١٠٦

توحید« و »قدیم یا حادثبودن صفات الهی« و مباحث فرعی و اختﻼف دیدگاههـای مـرتبط بـه آن
است .توحید در یک منظر به اقسام چهارگانه توحید ذات ،توحید صفات ،توحید افعال یا توحیـد در
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خالقیت و توحید در عبادت و از منظری دیگر به توحید نظری و عملی تقسیم میشود و از هـر یـک
از این مقسمها شاخههای دیگر منشعب میشوند که خارج از بحث این نوشتارند.
شیخ صدوق )۳۸۱ق( در اعتقادات مینویسد » :بدان که اعتقـاد مـا در توحیـد ایـن اسـت کـه
خدای تعالی یکی است و هیچ چیزی مثل او نیست .قدیم است و همیشه شنوا ،بینا ،دانا ،درسـتکار
و زنده و به امر خﻼیق قیامکننده و غالب و پاک از تمام معایب و توانا و صاحب غنـا بـوده و خواهـد
بود .نه مصروف به جوهر می شود و نه به جسم و نه بـه صـورت و نـه عـرض و نـه خـط و سـطح و
سنگینی و سبکی و قرار و حرکت و مکان و زمان و برتر است از همه صفتهای آفریدگان ،و بیـرون
است از حد ابطال و نیستی و حد تشبیه و مانندداشتن و حق تعالی چیزی است نه مانند سایر چیزها
و او یگانه است« )ابنبابویه ،۱۳۷۱ ،ص.(۸-۷

در این تعریف با بیان صفات ثبوتیه در مورد خداونـد و نفـی صـفات سـلبیه ،بـر شـبیهنداشـتن
خداوند و درنتیجه یگانهبودن او استدﻻل میشود .این رویکرد در تعریف شیخ مفیـد نیز وجود دارد.
شیخ مفیـد )۴۱۳ق( در اوائل المقاﻻت توحید را این گونه وصف میکند» :بر این باورم که خداونـد
)عزوجل( در الهیت و ازلیت واحد است؛ به نحوی کـه هـیچ موجـودی شـبیه او نیسـت و ممکـن
نیست چیزی مثل او باشد .او در شایستگی پرستش یگانه است و به هیچ وجه دومی ندارد .بـر ایـن
رأی است اجماع موحدان ،مگر اندکی از اهل تشـبیه« )شـیخ مفیـد ،۱۳۸۸ ،ص .(۴۵شـیخ طوسـی

)۴۶۰ق( در رساله اعتقادات توحید را اثبات صانع یگانه میداند که ایجادکننده این عـالم اسـت و
نافی ماسویالله )شیخ طوسی] ،بیتـا[ ،ص .(۱۰۱او مینویسد» :دلیل بر اینکه خداوند واحد اسـت،
این است که واحد یعنی یگانگی در صـفات ذاتـی کـه دیگـری شـریک در آن نیسـت .اگـر غیـر از
خداوند ،معبود دیگری بود ،هر دو در ذات و صفات مشترک میشـدند و آنچـه بـا دیگـری شـریک
است ،ممکنالوجود است؛ ولـی خداونـد واجـبالوجـود اسـت ،پـس او واحـد اسـت« )همـان،

ص .(۱۰۵چنانکه روشن است ،شیخ طوسـی با بیانی استدﻻلی -فلسفی و تکیـه بـر ذات و صـفات
خداوند ،وحدانیت او را ثابت میکند.
مختصر جمل العلم و العمـل از اصـول اعتقـادی پنجگانـۀ
سید مرتضی )۴۳۶ق( نیز در رسالۀ
ِ

امامیه )توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد( تحت عنوان »ما یجب اعتقاده فی ابواب التوحید« یـاد

١٠٧

میکند .وی در بخش توحید با رویکرد استدﻻلی با برشمردن صفات ثبوتیه خداوند و نفـی صـفات
نصاری و مجوس باطل است )سید مرتضی۱۳۸۷ ،ق ،ص.(۳۱-۲۹

هدف سید مرتضی در بخش توحید ،دفاع از اعتقادات امامیه ،مردودشمردن سایر اقوال در بـاب
َ
شناخت خدا و اثبات انحصار ِقدم به خدا و نفی هر قدیم فرضی دیگر است.
خواجه نصیرالدین طوسی )۶۷۲ق( در تجر یـد اﻻعتقـاد و عﻼمـۀ حلـی )۷۲۶ق( در شــرح آن
یعنی کشف المراد فی شرح تجر ید اﻻعتقاد در مقصد سوم از مقاصد ششگانۀ کتاب ،تحت عنـوان
»فی اثبات الصانع« مبحث توحید در معنای اخص را هشتمین مسئله از مبحث صـفات خـدا قـرار
داده ،توحید را همانند پیشینیان خود تعریف میکند.
در رویکرد عرفانی به توحید که اساس آن نظریه وحدت وجود است ،می توان به دیدگاه ابـن

عربی اشاره کرد .ابنعربی )۶۳۸ق( در جلد دوم فتوحات مکیه تأ کید میکند که در قرآن  ۳۶بـار
ّ
تهلیل »ﻻ ِإ َله ِإﻻ ُه َو« به کار رفته و از هر کدام از آنها مقـامی در توحیـد را اسـتنباط میکنـد و از
زبان یک سالک ،مقامات مقربان را با توحیدهای  ۳۶گانه تطبیق میدهد )ابنعربی] ،بیتا[ ،ج،۲
ص .(۴۲۰-۴۰۵بنا بر نظریۀ وحدت وجود ،وجود یکی بیش نیست که از ِآن حق تعالی است که

وجـود هرچـه وجـود دارد ،فیضـانیافتـه از
وجود مطلق نیز هست و
حقیقت مطلق ،بلکه
نهتنها
ِ
ِ
ِ

واحد مطلق است و هیچ چیز در عالم
وجود
اسـتقﻼل وجـودی نـدارد؛ بـرای نمونـه صـدرالدین
ِ
ِ
ِ
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سلبیه ،نتیجه می گیرد که خداوند واحد است و دومی در قـدم بـرای او وجـود نـدارد و قـول ثنویـه،

قونوی )۶۷۳ق( در ﻻمع معرفت ذات آورده که ّ
مقربان مﻸ اعلی و قدسیان جبروت اسمی را رسد
که به ک مال عجز خود از شهود کبریا و ّ
عزت او معترف شوند و گو یند :منزهی تو ،تو را چنـانکـه
باید نشناختهایم .جز »خدا«» ،خدا« را نشناخته و جز همو ،او نگفته است غیر از حق کیست تـا
گو ید :أنا الحق؟ آن که پنداشته که خدا را یگانه می داند ،مشرک است .منزه است خداونـدی کـه
خود را به زبان بنده اش ی گانه دانسته است )قونوی ،۱۳۸۱ ،ص .(۴۰-۳۹برخی از عارفان گفتهانـد
عالم وجود حقیقی ندارد .یک وجود بیش نیست که همان وجود مطلق است و هیچ چیز دیگـری
ً
اصﻼ از وجود بهره منـد نیسـت و در خـود نیسـتی کامـل اسـت )ر.ک :ابـنعربـی۱۹۴۶ ،م ،ج،۲
١٠٨

ص(۱۱۰؛ همچنین برخی با توجه به مراتب معرفت ،متناسب با سه مرتبۀ علم الیقین ،عینالیقین و
حق الیقین ،توحید را دارای سه مرتبۀ عوام )مبتدی( ،خواص )مقام حال و مقال( و اخـص )مقـام
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محمود( دانستهاند) .ر.ک :رازی۱۴۲۵ ،ق ،ص .(۳۰-۲۴ابوالحسن نوری از عرفـای قـرن سـوم در
ُـ
ُ
بحث مقامات دلها )صدر ،قلب ،فؤاد ،ل ّب( ،نهانترین مرتبۀ دل یعنـی ل ّب را جایگـاه توحیـد
می داند که سه مرتبۀ پیشین که به ترتیب جایگاه معرفت ،ایمان و اسﻼماند ،مترتب بر یکدیگرنـد
)ر.ک :نوری ،۱۳۶۸ ،ص .(۹۳-۹۲قونوی در تعریف حق الیقین ،به احـدیت جمـع انسـان اشـاره
می کند که با آن می تواند تجلی جمعی احدی را برتابد؛ همان تجلی که بنـا بـر حـدیث قدسـی،
آسمان و زمین گنجایش آن را ندارد و تنها دل مـؤمن پـذیرای آن اسـت؛ بـه همـین سـبب ،قلـب
جایگاه توحید به شمار آمده که حق تع الی در آن ساکن است )ر.ک :فناری ،۱۳۷۴ ،ص /۷۷۴مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسﻼمی ،۱۳۸۷ ،ج ،۱۶ص ،۶۱۵۵مقاله »توحید«(.

در فلسفه اسﻼمی نیز توحید خداوند پس از اثبات وجود او ،یکی از مهمترین مسائل است .در
تصدی ِق توحید حق تعالی ،میان فﻼسفه سازگاری عام و کاملی برقرار است؛ ،اما شیوهها در تبیـین و
اثبات توحید متفاوت است .البته این تفاوت حـاکی از اخـتﻼف آرا نیسـت ،بلکـه نشـانه توسـعه و

گوناگون تحقیق و بررسی در این باب است؛ برای مثال نظریه توحیـد و راه-
تکمیل روشها و وجوه
ِ
ً
های اثبات آن تا پیش از ابنسینا )۴۱۶ق( غالبا بر محور ارتباط خدا با جهان آفرینش؛ یعنی وحدت
آفریننده جهان از جهت آفرینندگی او بوده است .فارابی )۳۳۸ق( رابطـه خـدا را بـا جهـان هماننـد
رابطه جزء و کل و نوعی رابطه درونی و حلولی ندانسته ،بلکه با بیان برخی اوصـاف و ویژگـیهـای
خداوند ،بر تغایر جوهری خدا با جهان تصریح نمـوده اسـت )ر.ک :فـارابی۱۹۹۶ ،م ،ص.(۴۲-۴۰

اثبات توحید ،به اصل »نفی ترکیب« )بساطت( در ذات باری به دیدگاه ابنسینا باز مـیگـردد )ر.ک:

ابنسینا۱۴۰۴ ،ق ،ص .(۶۰سـهروردی )۵۸۷ق( بـا وجـود تفـاوت اساسـی مشـرب فلسـفیاش بـا
ابنسینا ،استدﻻل ابنسینا بر وحدانیت واجب را مطرح و از تعبیر واجبالوجود استفاده میکند؛ ،اما
پیوسته بر نفی تمایز ماهیت و وجود در ذات واجب و اینکـه واجـبالوجود ،وجـود صـرف و فـوق
مقوله است ،تأ کید دارد )ر.ک :سهروردی ،۱۳۸۰ ،ص /۳۵بنیاد دائره المعارف اسﻼمی] ،بیتـا[ ،ج،۱
ص ،۵۳-۵۰مقاله »توحید در فلسفه«(.

ب( توحید در اندیشه مصلحان نواندیش

١٠٩

چنانکه در خاستگاه توحید اجتماعی گذشت ،پیدایش رویکـرد اجتمـاعی بـه اصـل اعتقـادی
توحید ،ریشه در اندیشه متفکران مسلمان نواندیش دارد؛ لذا در تبیین ماهیت توحید اجتماعی و در
ضروری است؛ چراکه تعریف توحید اجتماعی هم نمیتواند ناظر به این دیدگاهها نباشـد؛ البتـه در
آثار ایشان ،تعریف مشخصی از توحید اجتماعی وجود ندارد ،بلکه فهم جدید از توحیـد در قالـب
مقوﻻتی تحلیل و تبیین شده که به شرح زیر است:
 (۱تسلیم محض خداوند و آزادی بشر از غیر او

امــام خمینــی معتقــد اســت ریشــه و اصــل همــۀ عقایــد کــه مهــمتــرین و بــا ارزشتــرین
اعتقادات ماست ،توحید است .ایشان میفرمایند:
مطابق این اصل ،ما معتقدیم که خالق وآفرینندۀ ج هان و همۀ عوالم وجـود و انسـان تنهـا
ذات مقدس خدای تعالی است که از همۀ حقایق مطلع است و قادر بر همـه چیـز اسـت
و مالک همه چیز .این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقـدس حـق بایـد
تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند ،مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛
بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند و
ما از این اصل اعتقادی ،اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسـانی و
یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند )خمینی ،۱۳۸۹ ،ج ،۵ص.(۳۸۷
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ادامه ارائه تعریفی روشن از آن ،توجه به این خاستگاه و بیان مختصری از دیدگاه ایشان درباره توحید

به عقیدۀ امام خمینی جمیع علوم ،عملی است ،حتی علم توحید .شاید از کلمـۀ »توحیـد« کـه
مناسبت اشتقاق ،توحید از کثـرت
»تفعیل« است ،عملیبودن آن نیز استفاده شود؛ چه که به حسب
ِ
رو به وحدت رفتن و جهات کثرت را در عین ْ
جمع مستهلک و مضمحلنمودن است و این معنـا بـا
ِ
ّ
برهان حاصل نیاید ،بلکه به ریاضات قلبیه و توجه غریزی به مالـک القلـوب بایـد قلـب را از آنچـه
برهان افاده نموده ،آگاه نمود تا حقیقت توحید حاصل شود )خمینی ،۱۳۸۷ ،ص.(۵
 (۲وابستگی به خداوند و نفی وابستگی به همه قدرتهای اجتماعی
١١٠

از نظر دکتر شـریعتی بسیاری به توحید معتقدند ،اما فقط به عنوان یک نظریه مذهبی– فلسفی که
خدا یکی است و نه بیشتر؛ اما ایشان توحید را به عنوان یک جهانبینی فهم مـیکنـد و جهـانبینـی
توحیدی را تلقی همه جهان به صورت یک وحدت میداند؛ نه تقسیم آن به دنیا و آخرت ،طبیعت و
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ماورای طبیعت ،ماده و معنا ،روح و جسم؛ یعنی تلقی همه وجود به صورت یک کـل و یـک انـدام
زنده و شـاعر و دارای یـک اراده و خـرد و احسـاس و هـدف )شـریعتی ،بـیتـا ،ص (۳۵-۳۴و نفـی
وابستگی انسان به همه قدرتهای اجتماعی و ارتباط منحصر آدمی در همه ابعادش با شعور و اداره
حاکم بر وجود ،ﻻزمه جهانبینی توحیدی است )همان ،ص.(۴۱-۴۰
 (۳جهان تکقطبی و هدفمند و حرکت جمعی به سوی آن مرکز

شهید مطهری جهان بینی توحیدی را درک اینکه جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و
نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و رسانیدن موجودات به کمـاﻻت شایسـته آنهـا اسـتوار
است ،میداند .از این منظر جهانبینی توحیدی یعنی جهان ،یکقطبی و تک محور اسـت و جهـان،
ماهیت »از اویی« )انا لله( و »به سوی اویی« )انا الیه راجعون( دارد .موجـودات جهـان بـا نظـامی
هماهنگ به یک سو و به طرف یک مرکز تکامل مییابنـد .آفـرینش هـیچ موجـودی بـدون هـدف و
بیهوده نیست و جهان با یک سلسلهنظامات قطعی که سنن الهیه نامیـده مـیشـود ،اداره مـیشـود.
انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و مسئول تکمیـل و تربیـت
خود و اصﻼح جامعه خویش است .جهانبینی توحیدی ،تنها جهانبینی است که در آن مسئولیت و
تعهد افراد در برابر یکدیگر معنا پیدا میکند )مطهری ،۱۳۸۵ ،ص.(۱۸

 (۴طرحی تشکیﻼتی برای زندگی

ّ
از نظر سید قطـب زیربنای تئوریک اسﻼم در طول تاریخ ،همـان اصـل شـهادت بـه »ﻻ إلـه إﻻ

ّ
الله« بوده که به معنای منحصرنمودن الوهیت ،ربوبیت ،قیومیت ،سلطنت و حاکمیت بـه خداونـد
از طریق جایدادن عقیده او در ضمیر و بهجاآوردن عبادت او در شعائر و بهکـارگیری شـریعت او در
ّ ّ
واقع زندگی میباشد .بنابراین شهادتدادن به »ﻻ إله إﻻ الله« فعﻼ ً وجود ندارد و شرعا ً موجـود بـه
حساب نمیآید ،مگر با این شکل کامل و تمامنما که به آن موجودیت جدی و حقیقی بدهد و بتوان
بر اساس آن ،گویندهاش را مسلمان یا غیر مسلمان به شمار آورد .از لحاظ تئوریک هم معنـای ایـن
اصل آن است که زندگی بشر از تمام جهات به خداوند ارجاع داده شود و انسانها در هـیچ یـک از

١١١

شئون و جوانب زندگی از سوی خود ،حکم صادر نکننـد )سـید قطـب ،۱۳۷۸ ،ص .(۳۵-۳۴از ایـن
منظر وقتی جماعتی از مردم اسﻼم را با این مفهـوم اصـیل بپذیرنـد ،صـﻼحیت بـهکاربسـتن نظـام
گرفت که اسﻼم نمیتواند در یک »تئوری« محض تجسم پیدا کند؛ یعنی کسانی از جهت اعتقادی
و با انجام مراسم تعبدی آن را بپذیرنـد و در عـین حـال در ترکیـب ارگانیـک جامعـه جـاهلی )غیـر
ً
توحیدی( حاکم نیز انضمام بیابند؛ لذا وجود آنها هرچند انبوه باشـد ،نخواهـد توانسـت عمـﻼ بـه
ً
اسﻼم موجودیت بدهد؛ چون این افراد که از لحاظ تئوریک مسلمانانـد ،ولـیکن عمـﻼ در ترکیـب
سیستمی جامعه جاهلی داخل شدهاند ،بدون تردید ناگزیر خواهند شد خواسـتههـای ایـن جامعـه
ارگانیک را برآورده سازند و آگاهانه یا ناآگاهانه به دفاع از موجودیت آن بپردازنـد؛ بنـابراین چـارهای
نیست جز اینکه قاعده تئوریک اسﻼم )عقیده( از همان لحظـه نخسـت در یـک تجمـع ارگانیـک و
دینامیک تجسم پیدا کند و ناگزیر میبایست یک تجمع نظاممند و دینامیک دیگـری غیـر از تجمـع
جاهلی و به صورت مستقل و گسسته از تجمع سیستمی و دینامیک جاهلی که اسﻼم در پی الغـای
آن میباشد ،به وجود آید )ر.ک :همان ،ص.(۳۵
 (۵نگرش جامع به هستی و مرجع تمام معارف

از نظر عﻼمه طباطبایی توحید یک جهانبینی و نگرش جامع به هستی و هسـتیشناسـی عمیـق
است .اعتقاد به توحید از حد یک مفهوم ذهنی فراتر مـی رود و تمـامی زنـدگی و سراسـر هسـتی را
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اسﻼمی را در حیات اجتماعی خود پیدا کردهاند )ر.ک :همان ،ص .(۲۴بنابراین میتوان چنین نتیجه

تحت پوشش خود میگیرد؛ به طوری که فرد موحد در بینش و رفتار و کنش ،در اعتقـاد و در عمـل
»توحیدی« میاندیشد و عمل میک ند و سراسر زندگی او حضور توحید است؛ لذاست کـه عرفـای
موحد و حکیمان متأله ضمن اعتراف به دشواری و ژرفـایی مسـئله توحیـد ،آن را تنهـا در حـد یـک
»اعتقاد« خﻼصه نکردهاند؛ چنانکه حق هم همین است؛ بلکه آن را نـوعی سـی ر و سـفر و رفتـار و
عمل و نوعی »وصول« و رسیدن و مشاهده و دیدن میدانند که آدمی به آن بار مییابـد و بـه توحیـد
میرسد ،نه اینکه تنها توحیـد را مـیدانـد و بـه آن اعتقـاد دارد )ر.ک :طباطبـایی ،۱۳۸۷ ،الـف ،ج،۱

ص (۴۴ -۴۳ایشان معتقدند:
١١٢

معارف الهی فلسفی ،اخﻼق فاضله ،قوانین دینی فرعی ،ازجمله عبادتهـا ،معـامﻼت و
امور سیاسی -اجتماعی و هر چیز دیگری که انسانها در فعل و عمل بـدان نیـاز دارنـد و
تمام معارف اسﻼمی بر اساس فطرت و اصل توحید بنا شده و نهتنهـا متعـرض کلیـات و
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مهمات مسائل است ،بلکه جزئیترین مسائل را نیز متعرض شده؛ به گونهای که تفاصـیل
و جزئیاتش بعد از تحلیل ،به توحید بر میگردد و اصل توحیـد بعـد از تجزیـه بـه همـان
تفاصیل بازگشت میکند )طباطبایی ،۱۳۹۰ ،ج ،۱ص.(۶۲

از نظر عﻼمه طباطبایی هدفی که از نظر اسﻼم ،جامعه بشری بر مبنـای آن بـه وجـود مـیآیـد و
وحدت پیدا میکند ،دین توحید و یکتاپرستی است .اسﻼم همه قوانین خود را بر همین پایـه وضـع
میکند و در این کار فقط به تعدیل اراده و کار مردم اکتفا نکرده ،بلکـه قـانون را بـا اعمـال عبـادی،
ً
تکمیل و معارف حقه و اخﻼق فاضله را بدان میافزاید و آنگاه ضمانت اجرایی قـوانین خـود را اوﻻ
ً
بر عهده حکومت اسﻼمی و ثانیا به عهده جامعه میگذارد و این را با تعلیم و تربیت شایسته علمـی
و عملی و امر به معروف و نهی از منکر تضمین میکند )ر.ک :همو ،۱۳۸۷ ،ب ،ص.(۸۵
 (۶شناخت و اعتقاد عملزا و زیربنای زندگی اجتماعی

آیتالله خامنهای توحید را » قطعنامهای« می داند که افـزون بـر بینشـی فلسـفی ،شـناختی
عمل زا و زندگیساز است؛ یعنی عقیده ای است که بنای زندگی اجتماعی و فردی انسان ها باید
بر پایه آن بنا نهاده شود )ر.ک :خامنهای ،۱۳۹۲ ،ص .(۱۸۹از نظر ایشان توحید اصـل و فکـری
است برای زندگی ،مربوط به نظام اجتماعی ،مربوط به جهتگیری انسـان هـا در همـه حـال و

مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعههای بشری است .این توحید تفاوت دارد با توحید خدا که
یک است و دو نیست و آن را خشک و بیمغز و بیروح ندانسته است ) همان ،ص .(۱۹۶از نظر
ً
ایشان توحید صرفا یک نظریه فلسفی و فکری نیست ؛ بلکه یک روش زندگی برای انسانهاست
و خدا را در زندگی خود حاکمکردن و دست قدرت های گوناگون را از زندگی بشر کوتاهنمودن
است ) بیانات رهبر معظم انقﻼب در دیدار کارگزا ران نظام .(۱۳۸۲/۷/۲ ،ایشان با بیان مثالی تفاوت
جامعه موحد و غیر موحد را چینن تبیین میکنند:
قیافه و اندام جامعه توحیدی با قیافه و اندام جامعه غیر توحیدی متفاوت است .این جـور
نیست که اگر در یک جامعه توحیدی قانونی اجرا میشود ،آن قانون یا ده تا مثل آن قـانون
در جامعه غیر توحیدی اجرا شد ،آن هم توحیدی است؛ نه ،قواره جامعه توحیدی ،شـکل

١١٣

قرارگرفتن اجزای این جامعه ،اندام عمومی اجتماعی که بـر اسـاس توحیـد و یکتاپرسـتی
گویند نظام اجتماعی؛ نظـم اجتمـاعی و سیسـتم اجتمـاعی و شـکل اجتمـاعی .جامعـه
ً
توحیدی چیزی است مغایر و مباین یا احیانا متعارض و متضاد بـا جامعـه غیـر توحیـدی
)آیتالله خامنهای ،۱۳۹۲ ،ص.(۱۷۷-۱۷۶

ج( تحلیل و بررسی
دقت در تبیینهای فوق نشان می دهد این متفکران در اقـدامی مبتکرانـه در آشکارسـاختن بعـد
اجتماعی توحید ،طرحی جدید از توحید ارائه کردهاند که پیش از آن بـیسـابقه بـوده اسـت .نتـایج
بررسی و مقایسه این تبیینها به شرح زیر است:
 (۱اشتراک در لزوم محوریت توحید در بدنه و ساختار جامعه

فصل مشترک تمام تحلیلهای یادشده این است کـه اصـل اعتقـادی توحیـد ،بـا هـدف تـأمین
سعادت دنیا و آخرت انسان ،باید محور تمام آموزههای سیاسی -اجتماعی تلقی گردد و با مهندسی
اجتماعات ،نهادهای انسانی و نظامهای اعتقادی و ارزشی ،همه کنشهـا ،تحرکـات و تـﻼشهـای
اجتماعی و نیز ساختار زندگی اجتماعی و فردی انسانها در جهت حاکمیت مطلق الله سامان یابند
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است ،با غیر اینچنین جامعهای بهکلی متفاوت است .در یک کلمه آنچه امروز به آن می-

و روح عبودیت در برابر خداوند و آزادی از هر قید و بند دیگر در هر حکم و عملکرد جزئی و کلی،
چه در حیطه فردی چه در سطح اجتماعی ،در جریان باشد.
 (۲تمرکز بر آثار و ثمرات توحید اجتماعی و روشننکردن ماهیت توحید اجتماعی

بیشتر تحلیلهای ارائهشده از توحید در طیف دوم یعنی مصلحان انقﻼبی ،ناظر بـه جهـانبینـی
توحیدی یا مربوط به آثار ،نتایج و ثمرات توحید اجتماعی است و ماهیت آن ،چنانکه بایسته است،
تعریف نشده و ابعادش روشن نگردیده است.
١١٤

 (۳وجود اشکاﻻت در برخی تبیینها از توحید اجتماعی

در برخی تبیینهای ارائه شده از توحید اجتماعی اشکاﻻتی وجود دارد که باید به رهزنبـودن آن
توجه داشت؛ برای مثال تبیین دکتر شریعتی از توحید اجتماعی که ثمره آن ،جامعه یکپارچه و بـی-
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طبقه توحیدی و نفی حاکمیت خصوصی است )ر.ک :شریعتی] ،بیتـا[ ،ص .(۵۷-۵۳بـا اشـکاﻻت
جدی مواجه است که البته در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست .گفتنی است برخی معتقدنـد
چون توحید به معنای یکیکردن است و این در مورد خداوند بیمعناست ،توحیـد یعنـی وحـدت و
ً
یکتاسازی جامعه و وحدتگرایی در همه چیز؛ در حالی که این امر اساسا ارتباطی با آموزه اسﻼمی
توحید ندارد )ر.ک :مصباح یزدی ،۱۳۹۱ ،ص.(۵۷

درواقع جامعه بیطبقه توحیدی دو تفسیر میتواند داشته باشد :یک ،نظام بیتبعیض توحیـدی؛
دو ،نظام بیتفاوت توحیدی .عقل و خرد اولی را تحسین کرده ،آن را از ثمرات جهانبینـی توحیـدی
میداند؛ در صورتی که دومی را محکوم و آن را بر خﻼف اصل عـدل و دادگـری معرفـی مـیکنـد.
مقصود از جامعه بیتفاوت جامعهای است که تفاوتهای طبیعـی ،آفرینشـی و امتیـازات اکتسـابی
نادیده گرفته شود و ناگفته پیداست که چنین بیتفاوتی ،ظلم و بیعدالتی است .اینکه اسﻼم طرفدار
مساوات است ،مقصود مساوات در برابر قانون است نه به معنای نادیده گرفتن امتیـازات طبیعـی یـا
اکتسابی )سبحانی ،۱۳۶۱ ،ص.(۳۳۴-۳۳۳

د( تحلیل و مقایسه دیدگاه متفکران متقدم و مصلحان نواندیش در ماهیت توحید
بررسی مقایسهای دیدگاه متقدمان با نواندیشان معاصر در زمینه توحید نتایج زیر را به دست میدهد:
 (۱تمرکز متقـدمان بـر توحیـد اعتقـادی و چـرخش بـه توحیـد اجتمـاعی در دیـدگاه مصـلحان
انقﻼبی

ً
رویکرد اندیشمندان متقدم در آموزه اعتقادی توحید ،غالبا جنبه نظری و اعتقادی دارد .موضـوع

و مضمون مشترک مباحثات ،مناظرات و آثار ایشان پـس از اثبـات اصـل وجـود خداونـد از طریـق
برهانهای مختلف ،کیفیت اعتقاد قلبی انسان مسلمان نسبت به خداوند واحـد بـوده و بـه تناسـب
نیاز ،به شبهات و انحرافات عقیدتی سایر فرق در زمینه توحید نیز پاسخ داده میشده؛ ولی مهـم آن

١١٥

است که در آرای ایشان سـخنی از جامعـه و مسـائل اجتمـاعی نیسـت .توحیـد در اندیشـه غالـب
تکالیف فردی ،مناسک عبادی و نحوه رابطه انسان و خدا محدود است و اثـر واقعـی آن در زنـدگی
اجتماعی چندان روشن نیست؛ به عبارت دیگر این تعریف از توحیـد ،امتـداد و بازتـاب اجتمـاعی
نداشته یا درنهایت برخی ثمرات اجتماعی آن هم به شکل محدود خواهد داشت؛ لذا بـا حکومـت
موحدان متصف به این تعریف از توحیـد ،هـیچ گـاه بـه دنبـال
ظالمان در جامعه قابل جمع است.
ِ

یافتن راه برونرفت از بحرانهای اجتماعی ،مبارزه با طاغوت ،تحول و تﻼش برای گسترش فرهنـگ
ً
و حاکمیت توحیدی نیستند و غالبا ثمره این نوع اعتقاد را در حیات پس از مرگ میدانند؛ در حـالی
که جهان بینی اسﻼمی در رابطه با الوهیت و جهان هستی و حیات و انسان ،یک جهانبینی شـامل و
کامل و در عین حال ،واقعی و مثبت است و چنانکه طبیعت آن اقتضا میکند ،محدودشدن در یک
اندیشه ذهنی و علمی محض را بر خـود نمـیپسـندد؛ زیـرا چنـین چیـزی بـا طبیعـت و غایـت آن
همخوانی ندارد .عقیده اسﻼمی دوست دارد در زندگی انسانها و در یک سازماندهی زنده و در یک
حرکت واقعی تجسم پیدا کند و برای تکوینیافتن در خﻼل زندگی انسانهـا و در یـک سـازماندهی
زنده و در یک حرکت واقعی ،رشد و نمود نماید تا اینکه به موازات بهکمالرسیدن از نظـر تئوریـک،
در صحنه واقع هم به کمال برسد و تنها در چهـارچوب »تئـوری« محـدود نگـردد و در یـک واقـع
دینامیک نیز نمودار شود )ر.ک :سید قطب ،۱۳۸۷ ،ص.(۲۸
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متکلمان ،عارفان و فیلسوفان ،تنها یک عقیده نظری -فلسفی اسـت و نهایـت قلمـرو آن ،در تعیـین

در اندیشه مسلمان نواندیش که دارای رویکردی مصلحانه و البته انقﻼبیاند ،توحیـد از گـرایش
نظری و اعتقادی ،به رویکرد کلنگر و جامعهمحور ،چرخش اساسی داشته ،آمـوزه توحیـد بازتـاب
ً
کامﻼ اجتماعی دارد و تمام شئون زندگی انسان را تحتالشـعاع قـرار مـیدهـد .در دیـدگاه ایشـان
توحید ،افزون بر اینکه اعتقادی قلبی است» ،جهانبینی« و »ایدئولوژی« است و مبنای تمام اعمـال
و رفتار انسان را بر اساس حاکمیت خداوند شکل داده ،جهت زندگی انسان را تعیین میکند و ازاین
روست که حکومت غیر الله بر جامعه را بر نمیتابد و ماهیت انقﻼبی دارد.
 (۲توحید اجتماعی مکمل توحید اعتقادی
١١٦

بنمایه توحید اجتماعی همان توحید اعتقادی است؛ بنابراین رویکرد نوین اجتماعی به توحید،
نهتنها ناسخ و نافی اندیشه متقدمان درباره توحید نیسـت ،بلکـه مـیتـوان گفـت تعریـف و دیـدگاه
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نواندیشان به توحید ،به نوعی مکمل تعریف و رویکرد متقدمان نسبت به توحید بوده که البته با تأخر
زمانی زیادی پدید آمده است .این رویکرد ،چیزی به آموزه توحید نیفزوده ،بلکـه بعـد اجتمـاعی و
امتداد آن در صحنه زندگی را که تا کنون مغفول بوده ،آشکار میسازد.

 .۴ماهیت و تعریف کﻼم اجتماعی
از نظر نگارندگان این مقاله ،تعریف توحید اجتماعی پیش از هر چیز ،بـه شـکل تـام و کامـل،
وابسته به روشنشدن ماهیت و تعریف کﻼم اجتماعی است؛ زیـرا جـوهره اصـلی کـﻼم اسـﻼمی،
توحید است و سایر موضوعات علم کﻼم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ برای نمونه ارتباط نبـوت و
ً
امامت که در درجه بعد از توحید قرار دارند ،با اصل توحید روشن است .این دو اصـل گرچـه ذاتـا
اجتماعیاند ،در پرتو اصل توحید هویت مییابند .اصل عدل نیز جلـوهای از یگـانگی خداونـد در
کماﻻتش است و محال است غیر عدل از او سر بزند و درنتیجه باید معاد و سرای آخرتی باشـد کـه
نیکوکاران و بدکاران به پاداش و سزای اعمال خود برسند؛ بنـابراین بـرای تعریـف دقیـق و علمـی از
توحید اجتماعی ،ابتدا باید ماهیت و تعریف کﻼم اجتمـاعی روشـن شـود .کـﻼم اجتمـاعی نیـز از
موضوعات نوپدید است که هنوز اجماعی در ماهیت و تعریف آن وجود ندارد و ادبیـات نظـری آن

منقح نشده است؛ همچنانکه در دیگر حوزهها همانند عرفان اجتماعی ،تفسـیر اجتمـاعی ،اخـﻼق
ً
اجتماعی و ...تعریف واحدی یافت نمیشود و تعاریف موجود هـم کـه اکثـرا متکـی بـه دیـدگاه و
ً
نگرش خاص افرادند ،غالبا قابل نقد و مناقشهاند .به همین جهت ابتدا فروض قابل تصور از ماهیت
کﻼم اجتماعی ،تقریر و پس از بررسی و نقد هر یک ،دیدگاه مختار از آن ارائه شده و به دنبال آن بـه
تبیین ماهیت و تعریف توحید اجتماعی میپردازیم:
الف( تقریراتی از ماهیت کﻼم اجتماعی
در تعیین دیدگاه مختار در تبیین ماهیت کﻼم اجتماعی باید ابتدا صور مفروض بررسـی شـوند.

١١٧

این صور به شرح زیرند:

اولین صورت این است که کﻼم اجتماعی ،دانش حاصل از دفاع از اجتماعیـات اسـﻼم باشـد.
فردی علـم کـﻼم اسـت؛ بـرای مثـال در کـﻼم غیـر
در این فرض ،کﻼم اجتماعی ناظر به ابعاد غیر ِ
ً
اجتماعی ،بیشترین توجه به اثبات و تبیین عقاید و پاسخگویی به شبهات به شکل فردی بوده و غالبا
از زاویه مسائل و شبهات اجتماعی به مباحث اعتقادی توجه نشـده؛ ولـی کـﻼم اجتمـاعی دانشـی
است که وظیفه تبیین و دفاع از اجتماعیات اسﻼم را بر عهده دارد و بـه تـأثیرات مسـائل کﻼمـی در
اجتماع میپردازد که البته بخشهایی از آن در کﻼم سنتی محقـق شـده و بخـشهـایی کـه مغفـول
مانده ،باید در کﻼم اجتماعی افزوده شود.
نقد

ً
اوﻻ تبیین و دفاع از آموزه های اعتقادی و دیدگاه های دینی در باب مسائل اجتماعی ،دانش

یا حتی گرایش مستقل نیست؛ چون غالب آن در کﻼم سنتی فعلی موجود است و امر جدیدی
نیست؛ مثﻼ مبحث نبوت و امامت از مسائل اساسی دانش کﻼم سنتی است که از اجتماعیات
کﻼم به شمار میرود.
ً
ثانیا اگر مراد از کﻼم اجتماعی ،دانش حاصل از دفاع از اجتماعیات اسـﻼم باشـد ،نـه در علـم
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 (۱دانش حاصل از دفاع از اجتماعیات اسﻼم

کﻼم تحولی ایجاد میشود ،نه در مفهوم توحید؛ و عﻼوه بر آن ،اکثـر کارکردهـا و ثمـرات نـابی کـه
مترتب بر توحید اجتماعی در نگاه ابداع کنندگان این نظریه است ،حاصل نخواهد شد.
 (۲کاربردیکردن موضوعات کﻼمی

هـدف کـﻼم
صورت دوم ،تبیین ماهیت کﻼم اجتماعی به غایت اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه
ِ
اجتماعی ،کاربردی کردن موضوعات کﻼمی و کشاندن آن به مرحله عمل و زنـدگی اجتمـاعی
انسانها باشد که ثمره آن ،بروز و ظهور اجتمـاعی آمـوزه هـای اعتقـادی در سـطح اجتمـاع و
١١٨

بازتاب علم کﻼم در علوم اجتماعی مانند جامعهشناسی و روان شناسـی اجتمـاعی و ظرفیـت -
سازی برای اسﻼمی سازی این علوم است.
نقد

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۴تابستان ۱۴۰۱

تبیین ماهیت کﻼم اجتماعی به غایت نیز قابل قبول نیست؛ زیرا:
ً
اوﻻ جامع و مانع نیست؛ به دلیل اینکه این تبیین از کﻼم اجتماعی ،ماهیـت و مسـئلهای را کـه
کﻼم اجتماعی به دنبال حل آن است ،روشن نمیکند ،نیز جهتگیری متکلم در این تبیـین ،آشـکار
نیست؛ عﻼوه بر اینکه چه بسا غایتی که رسیدن به آن به عنوان مقوم کﻼم اجتمـاعی در نظـر گرفتـه
میشود ،از طریق گرایشهای دیگر کﻼم مثل کﻼم کاربردی تأمین شود.
ً
ثانیا کاربردی سازی مقوﻻت علم کﻼم وظیفه کﻼم کاربردی است نـه کـﻼم اجتمـاعی .بـروز و
ظهور اجتماعیات علم کﻼم در جامعه مانند پاسخگویی به شبهات نوپدیـد ،اسـﻼمیسـازی علـوم
اجتماعی ،برجستهسازی و عملیسازی اجتماعیات علم کﻼم مانند امر به معروف و نهی از منکـر،
تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی و مناسبات فرد و جامعه و به طور کلی عرصههای اجتماعی مطـابق
با گزارههای دینی از طریق استدﻻلهای عقلی و نقلی ،در کﻼم غیر اجتماعی نیز تحققپذیر است و
اگر تا کنون آنچنانکه بایسته است ،صورت نگرفته ،در عواملی دیگر باید جستوجو کرد؛ افزون بر
اینکه بر اینکه مأموریت کﻼم کاربردی ،کاربردیکردن مفاهیم کﻼمی اسـت؛ چـه مفـاهیم کﻼمـی
فردی و چه مفاهیم کﻼمی اجتماعی؛ بنابراین قلمرو آن گستردهتر از کﻼم اجتماعی است.

 (۳روشی نوین در استنباط و دفاع از گزارههای اعتقادی-کﻼمی

در صورت سوم ،فرض میشـود کـه کـﻼم اجتمـاعی روشـی نـو در اسـتنباط ،تحلیـل و تبیـین
گزارههای اعتقادی-کﻼمی و دفاع از آنها باشد.
نقد

ً
کﻼم اجتماعی ماهیتا روش نیست؛ زیرا هنـوز دانـش آن تولیـد نشـده و مسـئله روش و روش-

شناسی و منطق فهم ،متأخر از هویتیابی و تعیین مبانی ،قواعد و ...است؛ افزون بـر آنکـه روش و
متد نمی تواند مایز دقیقی در تفکیک حوزههای علوم باشد و چه بسا مسائل دو علـم یـا حـوزههـای
مختلف یک علم ،با یک روش حل شوند ،در حالی که از هم متمایزند.

١١٩

 (۴جامع موارد یادشده

اشکاﻻت یادشده در دیدگاهها مردود است.
ب( دیدگاه برگزیده
در تبیین ماهیت کﻼم اجتماعی غیـر از صـور یادشـده ،فـرض دیگـری وجـود دارد کـه دیـدگاه
برگزیده است و آن اینکه کﻼم اجتماعی شـاخه یـا گرایشـی از علـم کـﻼم اسـت کـه حاصـل فهـم
اجتماعی از مسائل و موضوعات کﻼمی و رویکرد اجتماعی به آن باشد؛ چنانکه تفسـیر اجتمـاعی
قرآن هم شاخه یا گرایشی از تفسیر است که حاصل فهم اجتماعی از آیات قرآن و رویکرد اجتماعی
به قرآن است .گفتنی است مراد ما از رویکرد در اینجا ،شیوه و نگرشی است که یک پژوهشگر برای
غلبه بر مسئله یا مواجهه با یک موضوع در نظر میگیرد.
در این دیدگاه ،متکلم با فرض اینکه هویت اجتماعی انسان از هویت فـردی او تفکیـکناپـذیر
است ،رویکردی اجتماعی و متفاوت ا ز رویکردهای سابق نسبت به فهم موضوعات و مسـائل علـم
اجتماعی جدید از مباحث کﻼمـی را ارائـه دهـد کـه تـا
کﻼم در پیش میگیرد و تﻼش میکند فهم
ِ
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در صورت چهارم کﻼم اجتماعی دانش حاصـل از دفـاع از اجتماعیـات اسـﻼم و دارای روش،
ً
برای تحقق هدفی متعالی یعنی کاربردیسازی گـزارههـای نظـری علـم کـﻼم کـه طبعـا بـا وجـود

کنون چه بسا از انظار متکلمان در کﻼم سنتی مغفول مانده است .این دیدگاه میتواند بـا تحـول در
مفاهیم و موضوعات کﻼمی ،تحولی در علم کﻼم ایجاد کرده ،آن را توسعه بخشـد .بـا ایـن وصـف
کﻼم کاربردی متأخر از کﻼم اجتماعی بوده ،از لوازم آن به شمار مـیآیـد .طبـق ایـن مبنـا تعریـف
مختار از کﻼم اجتماعی عبارت است از دانش حاصل از اتخاذ رویکـرد و جهـتگیـری اجتمـاعی
ِ
متکلم نسبت به موضوعات کﻼمی یا به تعبیر دقیق تر بازفهم و قرائت اجتماعی از آمـوزههـای کـﻼم
اسﻼمی که در کﻼم سنتی بدان پرداخته نشده است .با انتخاب این دیدگاه» ،دانش حاصـل از دفـاع
از اجتماعیات اسﻼم« نیز از تعریف کﻼم اجتماعی خارج میشود.
١٢٠

 .۵ماهیت و تعریف توحید اجتماعی
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با توجه به تبیین ماهیت و تعریف منتخب از کﻼم اجتماعی ،اکنون با دقت بیشتری میتوانیم ماهیـت
و تعریف توحید اجتماعی را تبیین کنیم .طبق آنچه در تحلیل ماهیت کﻼم اجتماعی گذشت:
ً
اوﻻ ماهیت توحید اجتماعی ،چیزی غیر از کارکردهای اجتماعی توحیـد اسـت کـه بخشـی از
توحید عملی به شمار میرود.
ً
ً
ثانیا توحید اجتماعی ،کاربردیکردن توحید هم نیست و طبیعتا گزینه روش هم مردود است.
ً
ثالثا نکته مهم دیگر این است که در تأسیس تعریف برای یک اصطﻼح ،ابتدا باید خاستگاه
وضع آن اصطﻼح را در نظر گرفت و دیدگاه واضعان آن را بررسـی کـرد .چنـان کـه در دیـدگاه
مصلحان اجتماعی گذشت ،تعریف توحید اجتماعی بـه » کارکردهـای اجتمـاعی توحیـد« یـا
»کاربردیکردن توحید« یا » روش جدید در فهم توحید« ،از هیچ یک از دیدگاههای پیشگفتـه
استخراج و استنباط نمیشود.
طبق دیدگاه برگزیده ،توحید اجتماعی ،محوریترین مسئله در کﻼم اجتماعی و دانـش حاصـل
ِ
از رویکرد اجتماعی به ابعاد و اضﻼع توحید و فهم اجتمـاعی از آن مـیباشـد؛ همچنـین مـیتـوان
گفت توحید اجتماعی شاخه ای از علم توحید است که حاصل فهم و قرائت اجتمـاعی از توحیـد و
رویکرد اجتماعی به آن و آشکارکردن هویت اجتماعی آن است که در ذات و طبیعت توحیـد نهفتـه
است .در این تحلیل ،توحید که اصل اعتقادی و پایه و بنیان مکتب اسﻼم است ،به مثابه یک طرح،

کلی رهاییبخش دارای تأثیر اساسی ،عملزا ،تعیینکننده و تحولآفرین در عالم
الگو ،قالب و بینش ِ
هستی و در تمام ابعاد زندگی انسان و جوامـع بشـری فهـم مـیشـود .ﻻزمـه ایـن فهـم از توحیـد،

حاکمیت مطلق الله ،عدم اکتفا به وضع موجود و تﻼش برای رسیدن به هدف اصلی آفرینش اسـت
که در این منظومه از پیش مشخص شده و آن ،همان هدف مشترک انبیاست که به عنـوان یـک نیـاز
ریشه در فطرت انسانی دارد.
اشکال :توحید اجتماعی چیزی جز جنبههای اجتماعی توحید عملی نیست.
ً
ممکن است گفته شود نهایتا توحید اجتماعی چیزی جز جنبه های اجتماعی توحید عملی
نیست؛ یعنی اگر ابعاد مختلف توحید عملی مانند توحید در عبادت ،توحیـد در اطاعـت و...
در نظر گرفته شده و به آن جنبه اجتماعی داده شود ،نتیجه همـان خواهـد شـد کـه در توحیـد

١٢١

اجتماعی به دنبال آن هستیم.
شک آموزه اعتقادی توحید ،کارکردهای عملی به دنبال دارد که بخشی از آن اجتمـاعی نیـز خواهـد
بود؛ اما در توحید اجتماعی ،متکلم از زاویه اجتماعی و فراتر از کارکردها یا ثمرات اجتماعی توحید
عملی ،نگاهی کﻼن و فهمی اجتماعی و نظاممند به آموزه توحید دارد که ثمـره آن ،تبلـور هویـت و
ذات اجتماعی توحید در تمام ابعاد زندگی است .در این تعریف ،توحید از سطوح کﻼن مدیریتی و
حاکمیتی جامعه و نیز ساختار اجتماعی آن گرفته تا روابـط بینـافردی افـراد ،ارتباطـات و تعـامﻼت
ً
خانوادگی و اجتماعی در جریان است و اساسا مسیر حرکت جامعه و اهداف این سیر را تعیین می-
کند .در این فهم از توحید ،اعتقاد به وحدانیت خداوند در ربوبیت و عبودیت به مثابه دسـتورالعمل
زندگی ،امری واقعی و یک نظام در ساحتهای سهگانه وجـودی انسـان نهادینـه شـده و از جهـت-
خالق خویش ،آغاز میشود و شعاع آن در
دارکردن تمام اعمال انسان به سوی خدا و اتصال نفس به ِ

خانواده ،جامعه ،کل بشر و در نهایت عالم هستی گسترش و ظهـور عینـی مـییابـد و بـا قـراردادن
جامعه در مسیر تعالی و تقرب الی الله ،نتیجـه آن ،تشـکیل »جامعـه توحیـدی« و تـأمین سـعادت
دنیوی عﻼوه بر کسب سعادت اخروی انسان است.
بنا بر تعریف ارائهشده فوق توحید اجتماعی ابعاد و سـویههـای شـناختی و معرفتـی اجتمـاعی
اصل توحید در ساختار ،پیکره کلی و نظم کﻼن جامعه است که حاصل بازفهم توحیـد اعتقـادی بـا
ِ
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پاسخ :با توجه به ماهیت و تعریف کﻼم اجتماعی ،این اشکال وارد نیست .توضـیح آنکـه بـی-

رویکردی اجتماعی میباشد و در جزئیترین و کلیترین کنشهای فـردی و اجتمـاعی و سیاسـی،
تکالیف و مسئولیتهای انسان در برابر خدا ،خود ،جامعه و عالم هستی پرتوافکنی میکند.
این تعریف از توحید گرچه ریشه در توحید اعتقادی دارد ،با تعاریف متکلمان ،عرفا و فیلسوفان
از توحید تفاوت دارد و این اصل اعتقادی را از نهانخانه قلبها و ذهـنهـا و انحصـار در مباحـث
نظری ،خارج و امتداد و هویت اجتماعی آن را آشکار میسازد.

نتیجهگیری
١٢٢

توحید اجتماعی از موضوعات نوپدید و ناظر به نیاز جدی جوامع امروزی به طرح کـﻼن بـرای
زندگی است که ادبیات نظری آن هنوز منقح نشده است .برای تعریف توحید اجتمـاعی نـاگزیر بـه
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بررسی آرای اندیشمندان متقدم و نیز دیدگاه متفکران معاصر هستیم .مطالعـات نشـان داد در کـﻼم
سنتی ،توحید با رویکرد اعتقادی صرف و فارغ از جنبههـای اجتمـاعی محـل بحـث و نظـر بـوده و
ً
غایت آن نیز تأمین غالبا سعادت اخروی انسانها در حیات پس از مرگ در نظر گرفتـه شـده اسـت.
این رویکرد غیر اجتماعی به توحید ،نسبت به ماهیت و هویت اجتماعی آن غفلت ورزیـده اسـت؛
حال آنکه فهم اجتماعی از توحید نشان میدهد طبیعت و ذات توحید که جانمایه کـﻼم اجتمـاعی
ً
است ،کامﻼ اجتماعی و دارای ماهیتی انقﻼبی و ناظر به تمام ابعاد زندگی انسان و به تعبیر دقیـقتـر
طرح کلی برای زیست جوامع بشری است .بر این اساس میتوان توحید اجتماعی را بـروز و ظهـور
ابعاد شناختی و معرفتی اصل اعتقادی توحید در ساختار و پیکـره کلـی و نظـم کـﻼن اجتمـاعی بـا
هدف تشکیل جامعه توحیدی دانست که در جزئیترین و کلیترین کنشهای فـردی و اجتمـاعی و
سیاسی ،تکالیف و مسئولیتهای انسان در برابر خدا ،خود ،عالم هستی و جامعه تبلور مییابد.
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 .۱۸طباطبایی ،محمدحسین؛ مجموعه رسائل؛ قم :بوستان کتاب ،۱۳۸۷ ،الف.

 .۱۹ـــــ؛ روابط اجتماعی در اسﻼم به ضمیمه چند رساله دیگر؛ قم :بوستان کتاب ،۱۳۸۷ ،ب.

 .۲۰طوسی ،محمد بن الحسن؛ الرسائل العشر؛ قم :مؤسسة النشر اﻹسﻼمی] ،بیتا[.

 .۲۱فارابی ،محمد بن محمد؛ کتاب السیاسة المدنیة؛ بیروت :دار و مکتبة الهﻼل۱۹۹۶ ،م.

 .۲۲فناری ،محمد بن حمـزه؛ ترجمه مصباح اﻻنس یا پیوند استدﻻل و شـهود در کشـف اسـرار
وجود صدرالدین قونوی؛ تهران :مولی.۱۳۷۴ ،

 .۲۳قطبی ،محمد؛ احیای دین اجتماعی؛ دفتر الهیات دبنی ،جلد نخست ،بیجا) ،انتشار آنﻼین(.۱۴۰۰ ،
 .۲۴قونوی ،صدرالدین؛ آفاق معرفت؛ تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی؛ قم :بخشایش.۱۳۸۱ ،

١٢٤

 .۲۵محمد بن نعمان )شیخ مفید(؛ اوائل المقاﻻت فی المذاهب و المختارات؛ ترجمه و تحقیـق
سجاد واعظی؛ تهران :آذینه گل مهر.۱۳۸۸ ،
 .۲۶مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسﻼمی؛ دانشنامه بزرگ اسﻼمی؛ تهران :مرکز دائـرةالمعـارف بـزرگ

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۴تابستان ۱۴۰۱

اسﻼمی.۱۳۸۷ ،
 .۲۷مصباح یزدی ،محمدتقی؛ معارف قرآن :خداشناسی ،کیهانشناسی ،انسانشناسی؛ قم :مؤسسه
امام خمینی.۱۳۹۱ ،
 .۲۸مطهری ،مرتضی؛ جهانبینی توحیدی؛ تهران :بنیاد علمی فرهنگی شهید مرتضی مطهری.۱۳۸۵ ،

 .۲۹نوری ،ابوالحسن؛ »رسالۀ مقامات القلوب« ،تصحیح و مقدمه پل نویا ،ترجمه علیرضا ذکـاوتی
قراگزلو؛ معارف؛ ش.۱۳۶۸ ،۲-۱
30. https://farsi.khamenei.ir.

