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      حافظ     زد توان آسمان بر سربلندی گلبانگ       نهادن توان سر گر جانان آستان بر                                   

 

 
 

انتخاب 
سبک 
د زندگی بای
براساس 
فکرماوبه 
دور از 
احساسات 
بوده و 
ودلیلی 
محکم 
د وعقل پسن

ازان حمایت 
کند

هرشیوه 
وسبکی از 
زندگی ریشه

در 
ه افکارواندیش
های خاصی 
داردواز جهان 
بینی ویژه ای
سرچشمه می 
گیرد وشناخت
آن ریشه ها 
به تصمیم 
گیری درست 
به ما کمک 
می کند 

زندگی 
ز توحیدی نی
شیوه ای از
زندگی است
که ریشه در
جهان بینی
توحیدی 
دارد

افکارواعتقادات
هرفرد مهم ترین 
عامل در تعیین 

هدف ها 
ورفتارهاست

پس هرفردی 
متناسب با 
اعتقادات 

خویش، مسیر 
زندگی خود را 
انتخاب وبرهمان 
اساس رفتار 
.خواهد کرد

بازتاب 
توحیددر
زندگی 

انسانی که 
خداوند را به 
عنوان تنها 
خالق جهان 
پذیرفته است
وایمان داردکه 
اوپروردگار 
هستی 
ان وپشتیبان جه
است چنین 
کسی رفتاری
متناسب بااین
اعتقادخواهددا
شت ویک 
ی زندگی توحید
برای خود 
تنظیم 
.خواهدنمود

ایمان واعتقادانسان ها دارای 
میزان .شدت وضعف است 

ه این تاثیرگذاری بستگی ب
درجه ایمان افراد به توحید 

هرچه .ویکتاپرستی دارد
ایمان قوی تر تاثیرعملی 
تر بیشتروهرچه ایمان ضعیف

تاثیرکمتر

کسی که بنده خداست 
واورامی پرستد دربرابراو 
خاضع وخاشع است 

اورامحبوب ومعبود خودمی 
داند برآستان او نماز می 
گذارد وبه درگاه او دعا می 
کند از اواطاعت می کند 

وجهت زندگی 
خودرااوقرارمی دهد

چنین کسی   درمسیر 
توحیدگام برداشته وبه 
توحیدعملی رسیده است 

نمودار درس سوم      توحیدوسبک زندگی           

  

  (1)تدبردرآیات
راط   ٰهذا فَاۡعب دوه َربُّكم وَ  َربّى اّلّلَ  ا ن   ۡستَقیم   ص   51 عمران، آل م 
کسی که فقط خداوند را به عنوان پروردگار)رب( هستی قبول دارد ،تنها اورا عبادت وپرستش نتیجه اعتقادبه توحیددرربوبیت چیست؟ -1

  می کند واز پرستش غیر او خودداری می کند

 همان صراط مستقیم ،عبادت وبندگی خداست.راه درست زندگی کدام است؟-2
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ابعادتوحیدعملی

بعدفردی توحیدعملی
وثمرات آن

ی بعداجتماعی توحیدعمل
وثمرات آن

امام علی)ع(:تقوای الهی پیشه 

کنید هم درمورد بندگان خدا 

شهروآبادی ها چراکه هم 

شما)دربرابرهمه اینها(حتی 

سرزمین ها وچهارپایان 

مسئولید خدارااطاعت کنید واز 

 عصیان بپرهیزید.

 شرک عملی فردی

 درمقابل

 هواه افانت تکون علیه وکیال ارایت من اتخذ الهه

 43فرقان/سوره 

ومن  الناس من یعبدهللا علی حرف فان  اصابه خیر اطمان به وان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسرالدنیا واالخره 

 11هوالخسران المبین سوره حج/ ذالک

 (2درقران )تدبر

 پرستشی که ازروی تردید باشد ،چه تفاوتی دارد؟پرستشی که از روی ایمان باشد با -1

پرستش ازروی ایمان ،پرستشی ثابت وپایداراست یعنی فردرهرشرایطی چه درخوشی وچه در راحتی ،چه در تنگنا وچه 

در آسایش ،دست از پرستش خدابرنمی دارد اما پرستش ازروی تردید ،مقطعی وسطحی است وحوادث تلخ وشیرین آن 

. یعنی وقتی خیری به فرد می رسد خداراعبادت وبندگی می کند وهنگامی که سختی وشری به وی می را تغییر می دهد

 رسد از خدارویگردان می شود.

 چرابرخی انسان ها ،دربرابر خیروشری که به ان ها می رسد ،دوروش متفاوت پیش می گیرند؟ -2

فته وایمان به خدادر متن زندگی اش قرار نداشته این به ایمان انسان برمی گردد. کسی که خدارا با جان ودل نپذیر

باشد،بسته به شرایط خدارا می پرستد .این افراد همانند کسانی هستند که درلبه چیزی قرار گرفته اند که دران 

چیزمستقر وپابرجا نیستند وباتکان مختصری از مسیر خارج می شوند.اماانسان مومن چون دل به خدا بسته وتابع 

وست ،درهرشرایطی دست از پرستش خداوند برنمی دارد زیرا می داند این جهان تحت تدبیر خداوندی فرمان های ا

 حکیم است وهیچ حادثه ای درجهان بی حکمت نیست.

یاایهاالذین 

امنوا التتخذوا 

عدوی 

وعدوکم اولیاء 

تلقون الیهم 

بالمودة وقد 

کفروا بما جاء 

کم من الحق 

سوره 

 1ممتحنه/

 درمقابل

شرک عملی 

 اجتماعی

رابطه 

 متقابل

 برآستان جانان گرسرتوان نهادن 

 گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد

 سرارادت ماوآستان دوست     

 که هرچه برسرمامی رود ارادت اوست

نظیردوست نديدم اگرچه از مه ومهر       

 حافظنهادم آينه ها درمقابل رخ دوست  
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 اندیشه وتحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 تست

بسیاری از مردم چنان به -2
اموردنیوی سرگرم شده اند که 

خدارافراموش کرده اند 
ندارد وخدادرقلب آنان جای 

وزرق وبرق وزینت دنیا 
وشهوات جایی برای خلوت 
باخدا ودرک نیایش بااو باقی 

 نگذارده
 

امروزه بسیاری از انسان ها -1
جهان خلقت را ملک خود تلقی می 
کنند وخودرامالک وولی وپرورش 

دهنده)رب(جهان می پندارند 
ودرنتیجه تخریب محیط 

طبیعت،پیداشدن  زیست،آلوده شدن
جوامع فقیردرکنارجوامع غنی 
مانند فرعون انا ربکم االعلی 
 خودرامالک مردم می پندارند

  

قران کریم معیار ثابت شرک وبت 
پرستی رابه ماارائه نموده وتطبیق 

این معیارها برزندگی فردی 
واجتماعی رابرعهده خودمان 

اطاعت ارباب هایی  قرارداده است
جز خدا،بندگی کسانی جزاو،خارج 

کردن دین از زندگی،تقلید از 
مخالفان دین  شرک وبت پرستی 

 است.
 

ریشه بت پرستی  وشرک 
جدیدآن است که برخی از 

انسان ها درعین قبول داشتن 
خداوند دین ودستورات آن را 
درمتن زندگی خود وارد نمی 

وتمایالت دنیایی کنند 
ونفسانی خودرااصل قرارمی 

 دهند.
 

وظیفه ماوچگونگی 

 2و1اصالح مورد 

قدم اول:شناخت 

وضع موجود وبت 

 پرستی نوین است.

 

 توحیدعملی معتقدبود ولی جنبه اجتماعی آن را قبول نداشت؟آیامی توان تنها به جنبه فردی 

خیر،میان بعد فردی وبعداجتماعی توحید رابطه دوسویه وجوددارد.هرقدمردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنندفارکان 

الهی جامعه نیز رنگ توحیدی به خود می گیرد ؛همان طور که هرقدر نهادهای اجتماعی درخدمت اجرای قوانین 

باشند،زمینه برای رشد انسان ها وحرکت به سوی خداوند وبندگی موحدانه آسان تر می شود.بنابراین اگرنهادها وارکان 

جامعه مانند ارکان سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی و...توحیدی نباشد وجامعه براساس طاغوت اداره شود،بستر الزم برای 

 هد گرفت.حرکت انسان هادرمسیر توحید به سختی صورت خوا
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سراسری خارج از ؟پیام کدام عبارت گویای این است که انسان موحد کسی است که امیال وغرایزخودراتنظیم وکنترل می نماید .30

 97کشور

 فلیستجیبوالی ولیومنوا بی لعلهم یرشدون-1

 ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -2

 الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا الشطان انه لکم  عدو مبین -3

 ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر-4

 تست

 96چراپذیرش بندگی خداوند تنها راه راست وصحیح زندگی است؟ سراسری زبان .31
 فقداستمسک بالعروه الوثقی-4ایاک نعبد وایاک نستعین   -3سبحانه عما یشرکون     -2ان هللا ربی وربکم          -1

 تست
 (94کدام مطلب مفهوم می گردد؟)سراسری ریاضی « ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»از آیه ی شریفه ی  .32
 پشتیبان جهان است، در میابیم که اداره کننده جهان هستی اوست.با آگاهی از اینکه خدا تنها مالک و -1
 آگاهی به این که خداوند پروردگار شماست باعث می شود انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد.-2
 الزمه ی توحید در عبادت اطاعت از حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان آن حضرت می باشد.-3
 خدا تنها اداره کنندی جهان است در میابیم که تنها وجود شایسته ی پرستش خداست ینکهبا اعتقاد به ا-4

 تست
 * 91پیام كدام آیه حاوي مراتب ربوبي وعبادي  توحیداست؟سراسري تجربي  .33
     اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا  -2هذاصراط مستقیم     ان هللا ربي وربكم فاعبدوه  -1
 ومن یسلم وجهه الي هللا وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقي -4ولقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدوهللا       -3

 تست
 *91پیام كدام آیه حاوي دریافت نتیجه وبازتاب آشنایي باتوحید در خالقیت وتوحید ربوبي است ؟سراسري ریاضي  .34
 ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -2      هو  وماامروا اال لیعبدوا الها واحدا الاله اال-1
 ولقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدوهللا واجتببواالطاغوت   -4    اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا -3

 تست 
الاله االهللا به ترتیب كدام یك از ابعاد توحید  از دقت درآیه ي شریفه ي   ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم وكلمه ي مقدس  .35

 *90مفهوم مي گردد؟سراسري تجربي 
 درعبادت -درخالقیت -درخالقیت-ربوبي -2درخالقیت    -درعبادت-درخالقیت-درعبادت-1
 درخالقیت -درعبادت–عبادي -ربوبي-4درعبادت    -درخالقیت -درعبادت-درخالقیت -3

 تست
استفاده شده وبه این معناست که زمانی نظام سلطه بدون مانع ایجاد می شود که انسان به شرک  س صورت سوال از واژه های نامانو نکته: 

 .عملی در بعد اجتماعی گرفتار شود 
ع ومانع بر به منصه ي ظهور خودنمایي مي كند كه انسان به شرك .....گرفتار آید وپیام آیه ي شریفه ي حاكمیت سلطه آن گاه بي راد .36

 *90....به فراموشي سپرده شود.سراسری خارج از کشور 
 ان هللا ربي وربكم فاعبدوه       –درعبادت دربعد اجتماعي  -2ان هللا ربي وربكم فاعبدوه        -درربوبیت دربعد فردي-1
 انتم الفقراء الي هللا   یاایهاالناس -درربوبیت دربعد فردي -4انتم الفقراء الي هللا   یاایهاالناس -درعبادت دربعد اجتماعي -3

 تست 
  بازتاب یعنی نتیجه گرفتار درآمدن به شرک عبادی در بعد فردی است. نکته:
 *89رویش نهال شوم دروني سلب كننده ي آرامش ،بازتاب گرفتارآمدن به شرك ....دربعد.....است.سراسري تجریي  .37
 فردي -درخالقیت-4                فردي     -عبادي-3دراجتماعي                    -درخالقیت-2اجتماعي                      -عبادي-1

 تست
 ریشه بت پرستی وشرک جدید آن است که برخی ازانسانها درعین قبول داشتن خداوند ...که ازمصادیق شرک...است. .38

 * 88سراسری ریاضی 
 در عبادت -نددین و دستور های آن را در متن زندگی خود وارد نمیکن-1
 در ربوبیت -ندزندگی خود وارد نمیکندین و دستور های آن را در متن  -2
 در عبادت -فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند-3
 در ربوبیت -فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند -4

 تست
 بیانگر کدام ابعاد توحید است و رابطه بین آنها چگونه است؟آیه شریفه ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم به ترتیب  .39

 *86سراسری ریاضی 
 توحید در ربوبیت میوه درخت توحید در عبادت است –ربوبیت و عبادت -1
 توحید در عبادت میوه درخت توحید در ربوبیت است -ربوبیت و عبادت-2
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