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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 مـه نهـجلس

 المـوژی اسـایدئول د درـتوحی

 

 باید .همه بدانند باید را هااین .زمینه تفکرات اسالمی الزم هست مسائلی هست که برای همه در کی

پاسخ  به صورت یک ؛کنیدمطرح می که گویم آقایان توحید رامن میاست.  اینها از آنیکی  .بفهمند

 نش وای که دانستبلکه به صورت یک مسئله .نکنید مطرح نقدی خشک ساده به یک سوال علمی و

 دهم. توضیح می حاالمطرح کنید.  جور تعیین کننده است،آن ندانستنش حیاتی است،

مین جاده ه توی همین سرعت، همین ماشین با یک ماشین نشستید،ی تو نفر دو یک وقت هست که شما

 سدریم میورای که ما داریم میین جادهمن ا به نظر گوید:ن میارفیقت هو. یککندحرکت می دارد

ای که ما داریم این جاده ،آقا ید نه خیرویگشما می درحالی که هدف شما جنوب است، ؛به شمال

 .یردگمی در نفر این بحث بین شما دو .ید نهویگمی شما .نه ویدگمیاو  به جنوب، رسدیم میورمی

اری ک ن طرف. آرفت این طرفش باید از .ندابرگرد بایدا ماشین ر سر ،احرفش ر ثابت کند او اگر

 دترخرده هم تن کی بلکه ،همین روش با ،همین رویه باا؛ ن راحرفت شما ثابت کنید اگرنداشتیم. 

ه وجود زبانی که ب دو االن همین دودلی که میان شماست و. یدوپیش بر بگیرید وان را بایستی راهت

 حاال ببینیمد. کنرده شلش میک خی .ترمزی رو ودرمی شیکه راننده پا است اولین اثرش این؛ آمد

 رسیم. نمی رسیم یامی یم باالخره به مقصدورکجا می
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 .ستا هکنندنتیجه آن بحث تعیین پاسخ آن بحث و ،بحثی که، جوابی که سوال و دنویگمیرا  این

 توحیدی است باالتر از ؛کندمین دعوت آاسالم به  ن توحیدی کهاست. آ وریاین ط بحث توحید

  ؟ستچیپس  به یک استفهام، حد یک پاسخ به یک سوال،

 در جامعه، سیر زمینه در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه حکومت، الهامی است در توحید اسالمی،

 دا،مقابل خ ها درهایی که انسانزمینه مسئولیت در زمینه تکالیف مردم، در های جامعه،زمینه هدف

 ینا توحید ؛هستند عالم دارا های دیگرمقابل پدیده درو  مقابل یک جامعه، در، مقابل یکدیگر در

تا  ؛آیدمی "ت " و آیدمی "پ " آید ومی "ب "ش ست که بعدا "الفی "ن اتوحید اسالمی هم .است

 ! قضیه ودتمام بش نیست و دو یک است و ی خداوینیست که بگ جور این آید.می "ی "

 اًات عمومجامعه و وجود خودت شخصاً تمام منطقه که دراست  معناش این ؛نیست دو یک است و خدا

 که تمام آنچه در است ش اینینیست معنا دو یک است و خدا. خدا کسی حق فرمانروایی ندارد جز

دارانی هدیعو داران وشما عاریت .مال خداست، های دیگرهمه انسان و ثروت تو از ،داری اختیار

 بیش نیستید. 

 یجناب عال، داریدعاریه شما بس. دارید وودیعه پول را  شما ؟حاال دباش دموح  است ی حاضر سکچه 

 آقا .ددهب منتظرید ایشان حواله ؟کنیدمی کاره چ د؛ن باشان امانت دستتاطرف رفیقت پولی از اگر

ین ا ده تومان از خویش، نآبه  بیگانه،ن آبه  ن پیرمرد،آبه  ن بچه،آبده به ا این پول ر تومان از ده

یر غ خط صاحب پولید دیگر.! منتظر دستبسوزان اصالًا ده تومانش ر فالن صندوق، ندازیابا پول ر

  این پول امانت و ودیعه قائل هستید؟ مالکیتی در ،ن حقیاست؟ آیا برای خودتا از این

ها سپرده امانت دست انسان به ودیعه و خداا مال ر » «اسالن  ندَعِ عَدایِوَها لَعَجَ اهلل مالُ لمالُاَ »

بعیض ت جامعه اختالف طبقاتی و در ؛چنانچه قائل به توحید باشی اگر .این الزمه توحید است «.است

ن آ، پایینی دارد و ییباال، ی داردهت ای که سری وآن جامعه .معنی ندارد اصالًدیگر.  معنا ندارد

همه فرزندان  »« رابن تُمُ مِآدَ م وَکُلُکُم مِن آدَ» که گویدمی توحید نیست.توحیدی جامعه جامعه 
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ر بیشت یهرکس بس. به تقواست و رجحان شما، نزدیکی شما به خدا و «.خاک است آدم از و آدمند

برای تبعیض وجود  ای که هزاران موجبیک جامعه در اال  است و باالتر او؛ مراقب فرمان خدا باشد

  !حساب دیگری دارد او .اشراف است خب فالنی جزء گویدمی ،است وریفالنی این ط آقا؛ دارد

 یکدیگر های مردم به شدت باای که برخورداریهعجام در. غیراشراف دارد ای که اشراف وجامعه در

د نیستن یک تراز ای که بندگان خدا همه درجامعه در .داندحق خود می آن برخوردار متفاوت است و

 ؛آمد وقتی توحید به یک جامعه .نیست این جامعه توحید در؛ دیگر هستند بنده بعضی، ضی بازبع و

. فتمگ که دیروز. شوند بنده خدایعنی همه می یعنی چه؟ .گیرندمییک تراز قرار  بندگان در همه

ها دیگر جهان انسان و موجودات" نوشتیم:این جمله را  است،ای که مربوط به دیروز این ورقهی تو

  .دیروز مشروحاً بیان کردیمرا  این "ترازند.هم همگان شریک و عبودیت او در و بندگان مقبول اویند

 بیرون نیست. دایره عبودیت خدا از ،نیشأهم همسری، عنوان فرزندی، زیهیچ چیز  هیچ کس و و

ردنشان گ به دیگر یک زنجیر باز رایک عده بنده یک عده دیگر  ،عبودیت حوزه در دمعنی ندارر دیگ

-نمی رگهم دی با اصالً .ستبندگی غیرخدا به معنای آزادی از بندگی خدا معنی ندارد. اصالً. ندبندب

 هم باشد! بنده غیرخدا؛ باشد معنی ندارد که کسی بنده خدا هم. این دوتا ندساز

 خدا بودنبنده  هرکس غیرخداست. و بندگی هرچه غیرخدا عبودیت و بندگی خدا یعنی آزادی از

زه اندا وسایل کمال هر از یعنی یعنی به سوی کمال رفتن، یعنی آگاه بودن، بودن، یعنی آزاد

. آزادی این جوری بود اسالمی، جامعه در ین طور که. همشدن مندبهره بخواهی استفاده کردن و

 نسان درا او یک قانون صحیح انسانی که بر از آزادی به معنای تبعیت ،نه العنانی،به معنای مطلق

طرف  حاکم از اگر!  حاکم را حتی بار دوش نبرد، بر کس را هیچ بار ،اجتماع انسان در و ن نظم،آ

به  اگر .گیردمی حرفش مورد قبول قرار ست.حاکم اسالمی حرف زد، به الهام خدا ؛خدا حرف زد

 ،همه چیز برای او ،اما وقتی که انسان مسلمان شد حرف او هم مردود است. ؛سخن نگفت الهام الهی

 وسیله چی؟ برای چی؟ وسیله است. است، برای او مقدمه همه چیز
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ود خ ددی بینش و جهان فکر و مرگ. ازد م جهان بعویگنمی وسیله رسیدن به یک جهانی پهناور.

این که  برای از ،برای انسان وسیله هستند همه چیز .گسترده است وسیع و ،که به وسعت خدا انسان،

 نیاهای دمحبت ،آسایش دنیا پول دنیا، زندگی دنیا، بیاورد. به دست بتواند رضای خدا راانسان 

 فی سبیل راه خدا باشد، که در کندش ارزش پیدا میین وقتی براآ ندارد. اصالت ش ارزش ویبرا

 ،ثیتحی این این آبرو، این فرزند، این زندگی، این مقام،، این مال چنانچه این محبت، اگر اما .اهلل

ه آخرت ب دنیا و ندارد. ارزشی ش هیچ قیمتی ویبرا ؛نگرفت قرار و راه وظیفه نبود در و راه خدا در

که  ین شخص. به نظر آآخری ندارد دنیا برای یک مسلمان، اسالمی و فکر طرز در ،است هم دوخته

 مرگ یک یع،وس اما برای این دنیا. دنیا محدود است؛ موجودات ناقص است برده بنده بندگان و

 و هایگیت و دنیاها ها وبوستان ها ون طرف باغآ ،کنیوقتی نگاه می این دریچه دریچه ایست که از

هم م .این دریچه بگذرد از و ه به این دریچه برسدک است بینی که فوقش اینمی لذا .هاستجهان

 است. توحید از یهایگوشه هایی وها جلوهاین. ای نیستمرگ برایش مسئله .نیست

 

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در


