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و رسيدن به يگانگي  انسان

 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

وـف كه انسان را از نظر آنچهاسالم معتقد است ميردي و تجزيه و اجتماعي تقسيم ي تفرقه است تعلـق انـسان بـه عامل اصلكـند

از. اشياست، نه عكس آن و تربيـت، انقـالب از ايـن رو بـر.»مـالكيتش«و نه اوست» مملوكيت«اسارت انسان ناشي اي عامـل تعلـيم
و آزادي معنوي نقش اول را قائل است ولي معتقد است كه انسان همچنان كـه مـاده محـض نيـست، روح  انديشه، ايمان، ايدئولوژي

و معاد توأم با يكديگرند  و روان در يكديگر تأثير متقابل دارنـد، در همـان حـال كـه بايـد بـا عوامـل. محض هم نيست، معاش جسم
و حق رو و رواني تفرقه، در پرتو توحيد در عبادت ، ظلمهـا، ها، محروميتهـا عـدالتي كـرد، بـا عوامـل تبعـيض، بـي پرستي مبـارزه حي

. ها به شدت جنگيد» رب گرفتن«خدا را اختناقها، طاغوتها، غير
حر كه ظهـور كـرد، در آن واحـد زماني. اسالم چنين منطقي دارد و دو و انقـالب ، اسـالم نگفـت كـت دسـت زد بـه دو دگرگـوني

ميهاعدالتيها يا مالكيت تبعيضها، بي و به برون كـار را از بين ببريد خود به خود همه چيز درست و نگفت درون را اصالح كنيد شود
و درونـي در پرتـو. شود نداشته باشيد، اخالق را بسازيد اجتماع خود به خود ساخته مي   اسالم در آن واحد كه نداي توحيد روانـي

و يگانه و مبارزه با ناهمواريهـاي اجتمـاعي را بلنـد كـرد ايمان به خداوند متعال . پرستي را داد، فرياد توحيد اجتماعي در پرتو جهاد
هـايش بـه اي است كه رسول اكرم در دعوتنامـه همان آيهدرخشد،ه كريمه قرآن كه مانند ستاره در آسمان توحيد انساني مي اين آي

و واقع گنج سران كشورها مي  ج انيد، رئاليسم و همه مي انبهبيني و بيـنكم قل تعالو الي كلمه سواء بين:دهد نگري اسالم را ارائه نـا
ال نعبد اال اهللا  ال نشرك به شيئاان و شما«)64سوره آل عمران آيه(و بياييد به سوي يك سخن، يك تز، يك حقيقت كه براي همه ما

و با همه نسبت متساوي دار  و آن اينكه خـداي يگانـه را يكسان است و نه امتياز خاصي براي شما د، نه امتياز خاصي است براي ما
و جز او هيچ چيز را نپرستيم ».بپرستيم

و جهـت و ايـده تا اينجا، آيه كريمه به يگانگي بخشيدن به انسانها از راه ايمان واحـد و بـه آزادي معنـويو قبلـه واحـد ال واحـد
ميآ. پردازد رسيدن، مي  يتو: فرمايد نگاه اهللاال و-خـود»رب«از ما انسانها بعـضي ديگـر را بعضي«خذ بعضا بعضا اربابا من دون

و بنده تجزيه نشويم» قرار ندهيم-ل آنكه رب همه خداست حا آن.، به ارباب غ گونه رابطه بياييد لـط را كـه منجـر بـه هـاي اجتمـاعي
ميگونه تبعيض اين . شود قطع كنيم ها

م پس از و كشته شدن عثمان، و شورش مردم و برقراري نظام طبقاتي جاهلي ردم بـراي آشفتگي خالفت اسالمي در زمان عثمان
ي او را وادار هجوم آوردند، علي ناگزير پذيرفت اگر چه شخصاً از قبول خالفت كراهت داشت، اما مـسئوليت شـرع)ع(بيعت به علي 

و مسئول)ع(علي. به پذيرش كرد البالغه كه به نام خطبـه شقـشقيه معـروف يت شرعي خود را در خطبه چهارم نهج كراهت شخصي
و اگـر نبـود كـه«: كند است اين طور بيان مي  و اگر نبود كه با اعالم نصرت مردم، بر من اتمام حجـت شـد اگر گردآمدن مردم نبود

آ خد گ نجا كه مردم به دو گروه تقسيم مي اوند از دانايان پيمان گرفته كه و كرده» ترش«اند روهي پرخور كه از بس خورده شوند اند
و محروم، اگر اينها نبود من افسار مركب خالفت را روي شانه  مي گروهي گرسنه مي اش و رهايش و كاري به كـارش انداختم كردم

».نداشتم
ه دانيم كه علي پس از عهده همه مي و در رأس برنامه خو دار شدن مسئوليت دو كار را وجهه و:د قرار داد مت و انـدرز  يكـي پنـد

و بيان معارف الهي كه نمونه و اخالق مردم و اش نهج اصالح روحيه به)ع( علي. ديگر مبارزه با تبعيضات اجتماعي البالغه است  تنها
د و آزادسازي معنوي قناعت نكرد، اصالح د. حات اجتماعي را كافي ندانست كه تنها اصال همچنان رون او جبهه در صـالح دسـت بـه

كه)ع( سيره عملي علي اين. زد و تربيت در راه يگانگي فرديو منطبق بر برنامه اسالم بود و برنامه تعليم و دعوت  در دستي منطق
و در هـم ريخـتن طبقـات و در دستي ديگر تيغ براي قطع روابط نـا متعـادل انـساني و اجتماعي انسانها در جهت خداپرستي داشت

و در هم شكستن طاغوتها .اجتماعي
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و رسيدن به يگانگي انسان

نـه جامعـه. بي محروم، جامعه بي طاغوت، جامعه عادله، جامعه بي ظلـم جامعه بي طبقه اسالمي، يعني جامعه بي تبعيض، جامعه
و بي بي تفاوت  و تفاوت فرق است، همچنان.عدالتي است كه خود نوعي ظلم و ميان تبعيض كه در نظام تكويني جهان، تفاوت هـست

و تكامل بخشيده است، اما تبعيض نيـست   مدينـه فاضـله اسـالمي، مدينـه ضـد.اين تفاوتهاست كه به جهان زيبايي، تنوع، پيشروي
و برادريهاتبعيض است نه ضد تفاوت، جامعه اسالمي جامعه و برابريها . امـا نـه تـساوي منفـي، بلكـه تـساوي مثبـت.ست تساويها

و سلب امتيازات اكتسابي آنها بـراي برقـراري برابـري، تـساوي مثبـت تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد
و ظالمانهيع و سلب امتيازات موهوم و تعلق مكتسبات هر فرد به خودش . ني ايجاد امكانات مساوي براي عموم

و از عـابراني كـه از آنجـا اند كه جباري در كوهستاني زنـدگي مـي تساوي منفي از قبيل تساوي است كه در داستانها آورده كـرد
م خواب مهمان بايد روي تختخواب معيني بخوابد، غالمان ميزبـان مهمـان را روي هنگا كرد، ند به عنوان مهمان پذيرايي مي گذشت مي

مي تختخواب مي و نه بلندتر، اجازه داده شد كه بخوابـد امـا واي بـه حـال خوابانيدند، اگر اتفاقاً اندام مهمان از تخت نه كوتاهتر بود
ميبخت اگر اندامش با تخت مساوي نبود، اگر اندامش بلندت مهمان نگون  و اگر كوتـاهترر بود از طرف پا يا سر با اره مساوي كردند

و به هر حال پايان كارش معلوم بود بود آنقدر از دو طرف مي . كشيدند تا برابر شود
مي،نظري اما تساوي مثبت از نوع بي در صورت تـساوي. كند يك معلم مهربان دلسوز است كه به همه شاگردان با يك چشم نگاه

ميجوابه ميا نمره مساوي و در صورت اختالف در جوابها به هر كس همان نمره را .دهد كه استحقاق دارد دهد
و توحيد عملي اجتماعي عبارت است از يگانه شدن فرد در جهت يگانه پرستي خدا بنابراين توحيد عملي اعم از توحيد عملي فردي

ق  هوو نفي هرگونه پرستش پوٰيلبي از قبيل جه پرستي، جاهلپرستي، و يگانه شدن جامعه در و غيره ت يگانه پرستي حق از پرستي
و بي وتهاطريق نفي طاغ و جامعه تا به يگانگي نرسد، به سعادت نائل نمي. عدالتيهاو تبعيضها و جز در پرتو حـق پرسـتي فرد گردد
. رسد به يگانگي نمي

تش29قرآن كريم در سوره مباركه زمر آيه و و بـي تفرق و سـرگرداني او و تت شخـصيت انـسان جهتـي او را در نظـام شـرك
و در مسيـمتقابالً يگانگ  و يك جهت شدن و به وحدت رسيدن واي : كنــد نظام تـوحيـدي چنيـن بيـان مـي قع شدن او را در ـر تكامل

و رجال سلما لرج مث«ل هل يستويان مثالو ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ميخدا مثل مردي كه بنـده چنـد: وردآ لي
مي(فرد بد خوي ناسازگار است  و بدخويي او را به سويي فرمان و مردي ديگـر كـه تـسليم يـك فـرد) دهند كه هر كدام با خشونت

»آيا اين دو مانند يكديگرند؟. است
و به جانب قطبي كش ميانسان در نظام شرك، هر لحظه به سويي د يده ريا، موجها هر لحظـه او را در جهتـي شود، خسي است بر

يك. برند با خود مي  حر كشتي مجهز به دستگاههاي راهنما اما در نظام توحيدي، مانند و هماهنـگ تحـت فرمـان كه در يك كت منظم
. خيرخواه قرار داردرهبر

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله

)ادامه دارد(
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