
 

 

 باسمه تعالی

 تأثیر اندیشه در زندگی انسان
ای  از خصوصیات اعتقاد به توحید این است که یک فکر و اندیشه

که خود به خود در انسان نوعی بودن و نوعی زیستن را به است 

ست که در انسان از نظر ه ها آورد. اما بعضی از اندیشه وجود می

 گذارد. اینکه چگونه باید بود هیچ اثری نمی

آغاز و پایان اول دین شناختن  فرمایند: میامیرالمؤمنین

تشبیه کنیم باید بگوییم  خداست. اگر دین را به ساختمانی

 اخالقیات و دستور ،اعتقادات ،زیربنای همه افکار ،زیرسازی

و اگر ساختمانی را بخواهیم به  های دین خداشناسی است العمل

 روی حساب باید صورت بگیرد.یعنی  ؛وجود آوریم ترتیب دارد

دینداری اگر بخواهد به صورت صحیح و معقول و منطقی برای 

تا این ، باید از پایه توحید و خداشناسی آغاز شود کسی پیدا شود

 اصل در روح و دل تأسیس شود.

ن درباره توحید نظری و مقایسه دو آیه قرآ

 توحیدعملی
که تعبیر قرآن برای توحید نظری)توحید ذاتی و توحید افعالی 

 اللََّهُ إِلََّا آلِهَةٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ »البته اینها الزم به یکدیگرند(:

 جز زمین، و آسمان در اگر »(22)سوره انبیاء، آیه...«فَسَدَتَالَ

و نظام جهان به هم  شدند می فاسد بود، دیگری خدایان «اللَّه»

 خورد. می

داشت، این نظام در  طالق میالعالم اگر بیش از یک حاکم علی ا

تباه  المکرد و عالم نیست و نابود شده بود، ع عالم حکومت نمی

شده بود. این که این نظام بر عالم حاکم است. دلیل این است که 

کند. این در توحید  یک واحد حکم فرما بر عالم حکومت می

 نظری است.

 شُرَکَاءُ فِیهِ رَجُلًا مَثَلًا اللََّهُ ضَرَبَ »گوید:در توحید عملی می

 خداوند » (22آیه)سوره زمر، ...«لِرَجُلٍ سَلَمًا وَرَجُلًا مُتَشَاکِسُونَ

 او درباره که است شریکانی مملوک که را مردی: است زده مثالی

 یک تسلیم تنها که مردی و مشغولند، مشاجره به هم با پیوسته

 ...«است نفر

توحید عملی را با یک تعبیر خاص روانی به شکل  ،این آیه قرآن

پس اولین اثر توحید و خدا در  اعجاز آمیزی بیان کرده است.

زندگی انسان یک اثر روان شناسی و علم النفسی است، یک اثر 

و سالمت روانی است. سالمت روانی که قرآن در اینجا از  اخالقی

جنبه وحدت روان و از جنبه هماهنگی اجزای روانی مورد 

است با  ینسان مساوامطالعه قرار داده است. خدا در زندگی 

ر همین جاست در وحدت روانی انسان، ریشه اخالق در اسالم د

 اسالم همه چیز از توحید سرچشمه می گیرد.

ن و مسائل دو نوع طرز تفکر درباره اندیشه انسا

 زندگی انسان
در جهان، مردمی که فکرشان از تثلیث و از ثنویت و از اینها بوده 

قدرت حاکم قائل  ،به عدد و انواعی که در عالم وجود داردیا 

گفتند  میاند؛  دند و قائل به ارباب انواع بودند وجود داشتهبو

نوع دیگر است و  دارد یا آب انسان یک نوع است پس یک خدا

 خدای دیگری دارد و ..

جهان بینی توحیدی وجود دارد که تمام آن چه  دیگر سویدر 

در عالم هستی وجود دارد را منتهی به یک قدرت و به یک مبدأ 

داند و نظام عالم را نظام جعلی و کلی و عالم را نظام خیر  می

داند؛ یعنی معتقد است که بنیان هستی در اصول چیزی که  می

ر چه خلق شده نباید خلق بشود و خلق شده است وجود ندارد ه

 باید خلق می شد که منطق قرآن است.

 تحوالت اجتماعی در زندگی بشر
تفاوت اساسی میان زندگی انسان و حیوان، این است که آن 

کنند یعنی از  حیوانات اجتماعی، یک زندگی نواخت را طی می

چند هزار سال پیش که بشر اطالع دارد تا امروز کوچکترین 

ین حیوانات به وجود نیامده است. ا تمدنتحولی در زندگی و 

اتی است که پنج منظامات زندگی زنبور عسل امروز همان نظا

د. اما زندگی اجتماعی انسان دائماً در نا هزار سال پیش داشته

نوسان است. توقف در آن کم است. گاهی در حال پیشروی است 

بدون شک تحوالت جامعه بشری  و گاهی در حال انحطاط است.

 رو به توسعه و تکامل و رو به پیش است. 

 رانقالب فکری پیامب -انقالب
اسالم در تمام شئون زندگی بشر انقالب به وجود آورد. اما متد 

و  (نه فقط علم)اسالم این متد است که انقالب اول باید در فکر

بشود و جهان بینی او باید درست باشد. در جهان بینی بشر پیدا 

شناسی و خداپرستی جهان بینی بر اساس توحید، براساس خدا

های دیگر  همه انقالبو  براساس توحید نظری و توحید عملی

های این  ها و به منزله میوه ها و به منزله برگ باید به منزله شاخه

 انقالب باشد.

ز ریشه ضربه خورده از نظر قرآن: اسالم هر وقت ضربه خورده ا

در  باشد؟ قرآن معتقد است که باید اندیشه خدا را ریشه چه می

بشر  دیشه که عین حقیقت است وجامعه بشری زنده کرد. این ان

 تش با آن آشنایی دارد.در عمق وجدان و فطر

رستگاری بشر از این پایه باید آغاز بشود و باقی دیگر اینها 

گیرد و از  ها که از ریشه مایه می اند، برگ ها هستند، میوه شاخه

 کند. ریشه تغذیه می

ب فکری و از یک انقالب خودش را از یک انقالمپیامبر اسال

جهان بینی اساسی، از یک فکر که جهان بینی انسان را از ریشه 



 

 

دهد آغاز کرد و اولین سخنی که به زبان مبارکش آورد  تکان می

قولوا ال اله االَّ اهلل »بار اعالم کرد که من مبعوثم  و برای اولین

 (51)نهج الفصاحه، ص «تفلحوا

انقالبی در فکر ایجاد کرد یعنی در نقطه حساس پیامبر

در مغز پیدا شد به دنبال خودش  رفکری انسان، که وقتی آن فک

 کشد. دائم می

 ن اسالم برای بشراصالت قائل شد
اسالم معتقد است که بشر در درون خودش اگر یک انقالب 

دارترین  ترین سخنان، از ریشه فکری درستی، که در آن عمیق

ای که اگر دست روی آن نقطه بگذاری تمام  سخنان، از آن نقطه

خورد؛ یعنی عالم انسانی همین طوری که خود  عالم تکان می

طه آغاز شده از آن نق مخروط ای است که این حقیقتش آن نقطه

 از آن نقطه آغاز شده است. هم است، عالم هستی

شد،  ائمه همه چیزشان خدا بود و از خدا همه چیز ناشی می

همین طور که در عالم هستی تمام عالم هستی از خدای متعال 

و در نظام روحی انسانی هم تمام خیر است ظهور کرده است 

 گیرد. وجود انسان از ایمان به خدا سرچشمه می

 دو نظریه درباره رابطه فکر و سایر شئون
اگر ما برای فکر بشر اصالت قائل شویم و اندیشه کنیم که اگر 

فکر بشر اصالح شود سایر شئون زندگی او اصالح می گردد. به 

 مبدأ و آغاز اصالح خودمان قرار دهیم.ناچار می توانیم فکر و 

اگر برای فکر بشر اصالتی قائل نشویم هر گونه کوششی بر اصالح 

 فکر مردم بیهوده و بی اثر و کاری لغو است.

کند  تغییر می هم اگر سائر شئون زندگی تغییر کند، فکر و بینش

گفته شود، هر گونه کوشش برای اصالح جامعه  هدر این نظریه ک

ده باشد. طرز تفکری که یفا تواند بی اصالح افکار جامعه میاز راه 

طرز تفکری که برای فکر اصالت و برای فکر اصالتی قائل نیست 

نظریه مقابل هم هستند نظر اسالم دو قائل است در مجموع این 

هایی که از نظر  های رافی و شرقی یعنی انسان باره انسان در این

توانند تمام زندگی را بر پایه  یاند، منطقی هستند. م فکری بالغ

تواند آن قدر استحکام  یک فکر منطقی بنا کنند. این فکر می

هایی هستند که اینها هم به یک  داشته باشد. در مقابل انسان

معنا فکر و اندیشه دارند یعنی اعتقاد به یک سلسله مسائل دارند. 

 است.ریشه  گونه اعتقادها بی اند این اما انسانهایی غیر بالغ

 تقسیم مردم به بیان امام علی
دسته اول یعنی یشه سه دسته اند: دای کمیل مردم از نظر ان

اند  اند عالم ربانی هستند از نور علم استضائه کرده خودشان عالم

گاهی مانند کوه  چراغ دلشان از پرتو علم روشن شده است و تکیه

  تواند آنهارا تکان بدهد. دارند و هیچ بادی نمی

ین دسته اول دست اطاعت ادسته دوم به این حد نیستند ولی به 

اشان را قبول  اند و پیروی ینها را شناختهاند یعنی الاقل ا داده

 اند. اند. اینها حد وسط کرده

اند که باد از این طرف و بیاید از  هایی سرگردان مگس دسته سوم:

باد هنوز  نیستند؛هایی بیش  ها و پشه روند و مگس این طرف می

 دهند. بینند راهش را تغییر می نیامده می

ها را باید به آن  انسان انسانپس ما دو نوع فکر داریم و دو نوع 

های فکری و منطقی آن وقت است که  حد برد به صورت انسان

  گیرد. فکر، علم، دانش ایمان زیر بنای اصلی قرار می
 

واحد پژوهش مدرسه علمیه  _)پایه دوم(آتین فاطمه تنظیم کننده:

 پیروان حضرت زهرا

 

 

 

 

 انسان زندگی در خدا :خالصه کتاب

 لیف استاد شهید مرتضی مطهریتأ

 
 

 


