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  مفهوم عملي توحيد در زندگي
  احمد ساويز:  نگارنده 

  مقدمه
احساس اعتماد به نفس، اسـتحكام درونـي،   
نگاه سالم و اميدوارانه به بيرون، محبت بـه  
ــه   ــد و مســئوليت نســبت ب ــران و تعه ديگ

آيـا  ...جامعه، عشق به حركت و سـازندگي و 
همه اين خواص شخصيتي بدون ايمـان بـه   

  شوند؟ مع ميخداوند در يك انسان ج
هاي موجود آن چه كه از تحقيقات و بررسي

هـا را  آيد، نقطه اعالي تمام اين ويژگيبرمي
يابد كه ايمان به خداونـد  هايي ميدر انسان

قصد . در محور افكار و اهداف آنان قرار دارد
مــا در ايــن مقالــه خاطرنشــان كــردن ايــن 

احساس امنيت عميـق  واقعيت است كه 
حكام، قدرت شخصيت و تعهد و مهرورزي به ديگران است، پيوندي اصيل و مستقيم با ايمان كه خود پايه است
هـاي روانـي، ناشـي از    بسـياري از بيمـاري  سپس بايد اين درك روانشناسانه را يادآور شويم كـه  . به خداوند دارد

ن در سـاختار  گردد كه  انسـا به اين ترتيب واضح مي .احساس عدم امنيت به خصوص در دوران كودكي است
هايي روشن از  بندگي و نياز به خداوند قادر و مهربان دارد، و تنها در صورت درك حضـور  وجودي خود نشانه

تواند در تمام وجوه زندگي احساس امنيت كنـد، و بـه معنـاي واقعـي     خداوند در زندگي خويش است كه مي
   .شكوفا شود

  احساس امنيت
است و الزمه شخصيت قوي و استحكام دروني آن اسـت كـه شـخص خـود از      الزمه احساس تعهد داشتن شخصيت قوي

هاي آدمي آن است كه بـدون  از ويژگي. احساس امنيت از نيازهاي اوليه آدمي است. احساس امنيت  كافي برخوردار باشد
تـرين نيازهـاي   تـرين و بنيـادي  احساس امنيت از عميـق . تواند خالقيت و شكوفايي داشته باشدتر مياحساس امنيت، كم
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امنيـت فيزيكـي، تـأمين    . است... آدمي است كه داراي سطوح متعددي همچون امنيت فيزيكي، امنيت اجتماعي، شغلي و
شود و عموماً پس از تأمين حدودي اين امنيت، انسان به نيازهاي اجتماعي غذا، پوشش، سرپناه و ساير نيازها را شامل مي

نيازها نيز به نوبه خود به امنيت اجتماعي، امنيت شـغلي، نيـاز بـه دوسـت داشـته      اين . دهدخود توجه بيشتري نشان مي
وجـوي انسـان بـراي    شايد تشكيل خانواده را نيز بتوان به نوعي در راسـتاي جسـت  . شوندشدن، تعلق و محبت مربوط مي

  . امنيت، تعلق و محبت دانست
  :تواند از چند منبع به دست آيداين احساس امنيت مي 

  يه به افراد از تك -1
 از نظم اجتماعي -2
 هاي كسب شده و استعدادهاي خويشها و مهارتاز توانايي -3

 .دهيمگيري، پس از اين عوامل مورد بحث قرار ميتر، يعني ايمان به خداوند را به منظور نتيجهعامل بنيادي
 

  احساس امنيت ناشي از تكيه يك فرد به فرد ديگر •
شود؛ وقتي پدري دارد كه به قدرت او، و حمايت و دفاع او در يك كودك مشاهده مياين حالتي است كه به عنوان مثال 

 "هاباالييسال"يابند تا در محيطي كه درآن چنين كودكاني فرصت مي. در برابر خطرات و تهديد ديگران اطمينان دارد
شوند، انع از حركت طبيعي آنان ميكنند و با ايجاد ترس مهاي ديگر را كنترل ميممكن است با قلدري و كتك زدن، بچه

-شخصيتي توأم با اعتماد به نفس را در خود توسعه دهند و به مطرح كردن خود با سخنراني، پيشگامي در مسئوليت
-در صورت عدم ايفاي نقش مؤثر پدر، فشارهاي محيط بر كودك مي. هاي اجتماعي بپردازندپذيري و مشاركت در فعاليت

شود در مبادالت اجتماعي خصيتي ضعيف و گاهاً تحقير شده گردد و عدم احساس امنيت باعث ميتواند منجر به ايجاد ش
كند راهي براي باال ها و احساس عدم امنيت دروني خود دائماً سعي ميفردي غيرقابل اطمينان باشد؛ چرا كه او با ترس

  . پا بر روي ديگران بگذاردها بيابد حتي اگر براي اين كار الزم باشد رفتن و خروج خود از بحران

  كسب احساس امنيت از نظم اجتماعي •
جا منظور حالتي است كه در آن نظم حاكم بر سطح شهر و مبادالت بين مردم قادر به تأمين امنيت ذهني الزم در اين

صورت نقض  ماند و دراي كه شخص از اين اطمينان نسبي برخوردار باشد كه حريم و حقوق او محفوظ ميباشد؛ به گونه
از اين نظر امنيت بر حسب حوزه  .آن، حقوق او از طريق استناد به همين نظم به سرعت  قابل استيفا خواهد بود

. بندي شوددسته... تواند به امنيت اجتماعي، امنيت شغلي، امنيت عاطفي، امنيت تردد وحضور انسان مي
تر دليلي بودن جايگاه شغلي خود نسبتاً مطمئن باشد، كم نمونه ساده اثر امنيت شغلي آن است كه اگر شخص از محفوظ

چنين رفتارهاي غير متعهدانه شغلي در بسياري موارد . دارد كه از ديگران بدگويي نمايد يا جايگاه آنان را تضعيف نمايد
ها در سوار نها و هل دادزدنگاه علت تنه. حاكي از عدم احساس اطمينان و يا احساس خطر در مورد جايگاه خويش است

شدن به اتوبوس شلوغ، عدم احساس امنيت ذهني است؛ چرا كه شخص نگران بسته شدن درب اتوبوس و رفتن آن است؛ 
در صورت مكث . و اين موردي است كه در اثر عجله رانندگان و كمبود اتوبوس در شهر تهران بسيار رخ داده است

لذا نظم اجتماعي . دادنين احساسي و متعاقباً چنين رفتارهايي رخ نميها به مقدار كافي و آرامش در اين زمينه چاتوبوس
  . گرداندمنجر به احساس امنيت ذهني شده، شرايط را براي برخورد توأم با تعهد مساعد مي
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  احساس امنيت ناشي از علم يا مهارت كسب شده  •
ر از جانب ديگران براي موقعيت يا تدر مواردي شخص از احساس توانائي در يك حيطه مشخص برخوردار است و  كم

ها عبور كرده و نوعي به عبارتي او در اثر تالش خود، از سطح منازعات و رقابت. كندجايگاه خود احساس خطر مي
تواند در مواردي كه به آن چنين شخصي مي. اطمينان دروني براي او حاصل شده، و از اين رو به آرامش رسيده است

وعي احساس بزرگواري و سخاوتمندي از خود نشان دهد و رفتارهايي حاكي از احساس تعهد شوند نحيطه مربوط مي
  . داشته باشد

  

  احساس امنيت ناشي از درك عملي حضور خداوند در زندگي

دانيم كه در شبه جزيره عربستان قبل از همه مي. تر استاين احساس امنيت از تمام موارد مطرح شده قبل به مراتب قوي
كردند و ريختند، و قبائل مختلف يكديگر را غارت ميترين مقدار آب خون يكديگر را مي، گاهاً افراد براي كماسالم

  . و دشمني بين اقوام مختلف شايع بود احساس كينه
در عين نداري،  هايي ساخت كهها نمونهاما توحيد و اعتقاد عميق به خداوند در مدت دعوت پيامبر  اسالم؛ از همين انسان

افرادي كه پس از مهاجرت مسلمانان از مكه به مدينه خانه . كردندها با هم تقسيم مياندك غذاي خود را در سختي
دادند، يتيمان را خود رادرخانه خويش مسكن مي  "خواهران"و  "برادران"كردند و كوچك خود را با پرده به دو نيم مي

  .هم مهربان بودند داشتند و بابه مهر از زمين برمي
اگر اين مطلب را با اين يافته معتبر علمي تطبيق دهيم كه نياز به امنيت يكي از نيازهاي اوليه آدمي است، 
. درخواهيم يافت كه توحيد و درك حضور خداوند چه ميزان احساس امنيت در دل آنان به وجود آورده بود

ر بگوييم  كه حتي در غياب سه عامل امنيتي مورد انساني كه به اين ريسمان متصل شود، گزافه نيست اگ
ترين شرايط هنوز قادر به ادامه اشاره در قبل، باز هم از استحكام و استواري دروني برخوردار بوده و در سخت

البته اين به معناي رد سه عامل ديگر نيست، و هر انسان سالمي در كنار . وظيفه و تعهد خويش خواهد بود
  .اي ممكن است از تركيبي از اين عوامل بهره برددر هر دوره رشد ايمان خويش،

حضرت يوسف  كه در كودكي به چاه انداخته شد، و از حمايت پدر خود محروم گشت، با اتكاي به خداوند از امتحانات 
ليت الهي بر فراواني كه پس از آن بر سر راه او ظاهر شد سرافراز بيرون آمد و جواني رشيد و برومند گشت كه بار مسئو

در شرايطي كه مردمي ناآگاه در هنگام عبور ايشان از معابر زباله بر سر ايشان ) ص(حضرت رسول . دوش او قرار گرفت
تحريك به سنگ زدن به  –داشت طور دوست ميكودكاني كه پيامبر آن –ريختند، و در سفر به طائف كودكان را مي

داد و با آنان فت و باز دعوت خويش را براي نجات همين مردم ادامه ميگايشان كردند، با خداوند راز دل خويش مي
ها هاي بشر، مبارزه كردند تا همين انسانچنين بود كه ايشان با جهل و ناداني؛ يعني با ريشه عمده گرفتاري. مهربان بود

  .را به الگوهاي تالش و تعهد تبديل كردند
گرايي او ها حس كمالامنيت شده، و با كاهش اضطرابحضور خداوند در زندگي منجر به احساس درك 

در  .هاي دشواري داردپيمودن مسير رشد علمي و خودسازي عموماً گردنه. يابدفرصت و مجال فعاليت مي
در مسير چنين انساني وجود دارد و عبور  "مخرّب"هاي بسياري جاها، سختي درس خواندن و خودداري از برخي لذت
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- ها و موارد مشابه، در كنار ناماليمات احتمالي در عرصه اجتماعي و خانوادگي، با اتكا به خداوند امكانهموفق از اين گردن
 . پذير است

 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

 

  
  

او در مسيري كامالً معنادار، يكي از مخلوقات منحصر به فرد . يابدانسان موحد، خود را در مسيري هدفمند مي
-ها گشوده ميبه وعده خداوند مطمئن است، كه با تالش او دريچه. ود را ايفا نمايدخداوند است كه بايد نقش خ

دانند، به كرامتي كه خداوند به آنان داده،  موحدين، كسي را جز خداوند در سرنوشت خود مؤثر نمي. شود
اوند است و دانند كه نتيجه از سوي خدشوند، چون ميترس ندارند، و مضطرب نمي. عزتمند و سرفراز هستند

- ها را كالسي براي رشد ميبينند، بلكه آنها را مصيبت نميسختي. اند و نه نگران نتيجه آنان مأمور به وظيفه
هاي ديگر از دريچه به انسان. ها عبور نمايند اشان از آنهاي درونيبينند كه بايد با تفكر و گسترش ظرفيت

محبت خود را از مردم انتظار ندارند، بلكه آن را نزد خداوند نگرند، چرا كه قدرداني در قبال رحمت الهي مي
در مشاهده جهان و در مورد كارهاي خود . توانند با مسئوليت و تعهد عمل كننددر نتيجه مي. كنندذخيره مي

 نگرش توحيدی
شناساند، و نه بر اساس منابع گونه که او خود را به ما ميالزم است خداوند را همان    

تر، و در عين مهرباني بر هر امري خداوند مهربان، از خود ما به ما نزديک. ديگر، بشناسيم
  .داندافتد مگر آن که خداوند آن را ميتوانا است و برگي از درخت نمي

ه در مسير حرکت به سوی خداوند، کند کيادآوري مي اچنين درکي از حضور خداوند به م    
گيري که بدون و نه ناظر سخت(ها، او خود پناه و ياور ما است ها و سختيآساني یدر تمام

آيات فراواني از قرآن ). نگرد تا کيفر دهدهای ما، خطاهاي ما را ميتوجه به ضعف و قوت
که ارتباط با او ارتباطي مستمر آموزد کنند که او را بسيار ياد کنيم، به ما ميکه به ما امر مي

ترين آن را با ترين چيزهاي زندگي تا بزرگکند از کوچکو دائمي است و ما را دعوت مي
پس الزم است وقتي سوالی داريم در دل . حضور او به عنوان يک مربي مهربان تجربه کنيم

ميان بگذاريم و  شويم، شادي قلبي خود را با او درپاسخ را از او بخواهيم، وقتي موفق مي
  . داندوقتی باری بر دل داريم با او درددل کنيم، اگرچه او مي

شمول خود به دستان من خواهم که از قدرت جهانهر جا نياز به ياری دارم از او می"    
من . قدرت و توان عطا کند تا بتوانم کاري را که در پيش دارم در جهت درست انجام دهم

-دانم که قرار است تالش من در سختیشوم چون ميرگز نااميد نميمن ه. هرگز تنها نيستم
  ..."پاسخ نخواهد گذاشتآيد موجب رشد من گردد و خداوند تالش مرا بيهايی که پيش می
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كنند، چرا كه داده شدن قدرت تفكر به انسان، خود به معناي لزوم استفاده از آن توسط انسان براي تفكر مي
نمونه واالي چنين عظمت، . انسان موحد، آرام، متين، مهربان و در عين حال محكم است. و حركت است رشد

است كه تمام آزارهاي گروهي از مردم نادان در عصر ايشان، ايشان را از آن بازنداشت كه ) ص(روحي پيامبر اكرم 
  . پيام خود را بيان كنند و در آن پايداري ورزند

تأكيد بر كلمه . گيري تعهد و الزمه آن استگردد كه توحيد، بستر شكلمي به اين ترتيب آشكار
توحيد در اين مجموعه براي رساندن اين واقعيت است كه مفهوم توحيد در عمل  و نقش آن در 
زندگي انسان بيش از حد تصور گسترده است، و اين كه ما در اين بخش به كاري فراتر از ارائه دروس 

 .معمول نيازمنديم

   

  

۵ 


