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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 زدهمسیجلسه 

 تاثیـرات روانی توحـید

امروز اگرچه بحث ما درباره توحید است اما بحثی است که تناسبی دارد با مباحث اول ما که در زمینه 

ایمان و تاثیرات ایمان و نویدهایی که به مومنین داده شده است؛ آنجا ما بحث کردیم. عقیده به توحید 

 و تعهدآفرین. تعهدی که زاایمانی است عمل ،آگاه موحّدیک ایمان است. ایمانی است آگاهانه برای یک 

ترین تعهدها، موثرترین تعهدها در میان گذارد؛ بزرگترین تعهدها، سنگینمی موّحدتوحید بر روی دوش 

 شود در، در حقیقت خالصه میموّحد. تعهد توحید از طرف یک شودعقاید اسالمی و دینی محسوب می

، عبارت است از تعهدِ زدودن موحّدو برای  موحّدتعهد سازندگی یک دنیای توحیدی. تعهد توحید از نظر 

 ها تعهدات توحید است.تمام آثار شرک. این

کلمه  .ای را اینجا تذکر بدهم به دوستان و برادرانی که مختصری با زبان عربی آشنا هستندو من یک نکته

یست؟ اش چای شما بپرسید که یعنی چه؟ معنای لغویتوحید از باب تفعیل است. توحید را از هر طلبه

دت است دیگر. از ماده وحدت، از ریشه وحدت، یعنی یکی ـخواهد گفت یکی کردن! توحید از وح

ردن، د یعنی یکی کـشود یکی کردن. توحیها، مید صیغه باب تفعیلش به قول ما طلبهـبودن. توحی

 د کردن، واحد ساختن.ـواح

ردن! جامعه غیرتوحیدی را توحیدی صورت خدای واحد در آویعنی چه؟ یعنی خدایان متعدد را به

قرار دادن. پس این یک ایمانی است، آگاهانه  موّحدو دل  موحّدکردن! مغز مشرک و دل مشرک را مغز 

و  تر استاست، همراه با تعهد است، تعهدش از تعهد همه مبانی اعتقادی مذهبی و غیرمذهبی، سنگین

 تر، این توحید است. و شامل ترتر و جامعقاطع

یم ی است؛ جا دارد که ما بررسی کنیم؛ ببینـح واقعـگر ایمان توحیدی به این معناست؛ و یک ایمان صحیا

زا، در روان معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد؟ فایده این ده عملـقیان، تاثیر این عـتاثیر این ایم
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وحید به فهمیم که تشویم. میبحث دو چیز است. یکی این است که ما با توحید یک قدری بیشتر آشنا می

یم یا موحّدشناسیم که معنای چه آموزش روحی و روانی است. فایده دوم این است که خودمان را می

 نیستیم؟  موحّد

شود تاثیر روانی توحید در چند جمله. محکی است برای شناختن مایه توحید در دل خویشتن. خالصه می

برد، یکی این است. دارای وسعت افق او از ناحیه و ِقبَل توحید میاز جمله تاثیراتی که روح  موّحدانسان 

د حّوه و راحت است. آدم مآسود موحّدها، بینیها، از نزدیکبینیها، از کوتهنظریشود. از تنگدید می

نشست و کار به زیان ما تمام گوید من در این میدان شکست خوردم یا جبهه ما در این زمینه عقب نمی

 قدر نیست. بین ایننزدیک اوشد! 

 موّحدر، دارای قلمرو است. آدم ـر بشـر، به درازای عمـرو عمـدی به قلمـداند که فکر توحیاو می

ترین ترین و عزیزها نیاز، صدها نیاز، از عظیمکند؛ در کنار نیازهای مادی، دهدر مقابل خود وقتی نگاه می

ت و ـحواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پس و فکرشتمام ذهنش و بیند. نیازهای انسان را می

رت ـل به آخـکه آخر دنیا را متصبرای دنیا آخری قائل نیست. برای خاطر این موّحدر و کوچک! ـحقی

اه پایان این رداند! وار زندگی نمیـداند. مرگ را دیار میـبیند. آخرت را با دنیا، سر و ته یک توممی

ها خواص تر. اینعـداند به سوی دنیایی وسیای و مََمرّی و معبری میهـدریچ کند. بلکهفرض نمی

 توحید است. 

های شریف انسانی، همه چیز برایش دم مرگ ، هرچه فداکار، هرچه مجذوب ایدهموّحدیک آدم غیر

ر و تتر و یک محیط جالباو آغاز یک زندگی وسیع ی، دم مرگ براموّحدپایان یافته است! در حالی که 

 دلپذیرتر است! 

 وحّدمخشکاند. کسی که ، این است که ریشه ترس را در او میموحّداز جمله تاثیرات توحید در روان یک 

نم، کرود. و بنده وقتی نگاه میبود؛ کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت؛ ترس در او از بین می

هراس است که دنیا را و آخرت را از دارندگانش بیم و بینم ترس است، کنم، میکنم، محاسبه میتأمل می

شود انسان انفاق نکند! ترس از مبتال شدن و دچار شدن به ر موجب میـترس از فقکند! سلب می

ه کترس از اینها بدهد! ها و خواریها و ذلتها و فاجعهشود که انسان تن به جنایتها موجب میناراحتی

 ای!ای! چگونه زندگیتوی این عالَم زندگی کند و چه زندگی نتواند انسان دو روز دیگر بیشتر
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می ـت که معلوم نیست دو روز بشود، سه روز بشود، سند رسـاز دست دادن همین زندگی پس ،ازترس 

یک چنین زندگی  ناز دست داد ،که ندارم تا فالن سال تا فالن تاریخ شما زنده خواهید بود! ترس از

 اجتماعی را تلخ کند! یا از بین ،ها خاتمه بدهد! زندگیِکه انسان، به زندگیشود اعتباری؛ موجب میبی

 ببرد! ترس!

هاست! شما در طول تاریخ نگاه ها در زندگی انسانها ریشه بدبختیگردد به ترس! و ترسها برمیطمع

لیت آنجا که در اق ؛کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرفداران حق در اقلیت قرار بگیرند

قرار گرفتند. چه چیزهایی موجب شد که مردمی که حق را شناخته بودند؛ دنبال حق نروند؛ آنجا که 

 شناسی دنبال حق نرفتند! مردم حق

میه اشناخت عبدالملک مروان را؟! دودمان بنی! چه کسی نمیمعاویه را؟بنشناخت یزیدچه کسی نمی

زموده باشند، تجربه نکرده باشند، سخن قرآن را و سخن انشناسند، نی را چه کسانی بودند که ندانند،

ها را نفهمیده باشند، لمس نکرده باشند؟ همه ی محکوم کننده نسبت به آنـپیامبر را، و واقعیت تاریخ

  !دانستند! جز ترسمی

علت  ،ندشدمیکه مزدور علت این ،کردندکه همکاری میعلت این ،شدندرفتند تسلیم میکه میعلت این

ها. کردند؛ این نبود جز ترسکردند! خوش رقصی هم میکه در مقام مزدوری، خودشیرینی هم میاین

سبت نمردم هایی که های معروف! تا آن! تا چهرهو این ترس از طبقات پایین مردم بگیر تا طبقات عالیه

 ها امیدها داشتند؛ همه را فرا گرفت! به آن

ه که چیک انسان این است که در راه خدا، در راه تکلیف، در راه آنروی  بر توحید ترین تاثیر روانیمهم

گویم ضعف اعصاب نداشته باشد، دهد، از دشمنان این راه نهراسد! نمیهدف وجود خود تشخیص می

ترس فعال نداشته باشد، بیم فعال نداشته باشد، ترس و بیمی که او را از  نه، !گاهی اضطراب پیدا نکند

هایی که جلوگیر ها، این هراسها، این بیماو نباشد. این ترس در وجودپیمودن راه خدا باز بدارد، 

ها یمها و باین ترس ؛هاستها و فاجعهجنایت دهاست، رشهاست، زمینه بسیار خوب رشد نامردمیتیلفض

 .باید کنار بگذاردرا 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در


