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پاسخ نامۀ تشريحى

متن: صفحۀ ۳۱، مقدمه: صفحۀ ۳۰ ۲۰۴۸ گزينۀ «۲» 
افکار و اعتقادات هر فرد، مهم ترين عامل در تعيين هدف ها و رفتارهای اوست.

هر سبکی از زندگی، ريشه در انديشه های خاصی دارد و از جهان بينی ويژه ای 
سرچشمه می گيرد. در نتيجه، افكار و اعتقادات هر فرد، همان جهان بينی اوست 

كه زايندۀ (ايجادكنندۀ) شيوه و سبک زندگی انسان است.
متن: صفحۀ ۳۱/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۰۴۹ گزينۀ «۱» 

مفهوم جمالت مطرح در صورت سؤال آن است که: توحيد در نظر و عقيده، توحيد 
در عمل را به همراه خواهد داشت. بنابراين مفهوم: «گام نهادن در مسير توحيد 

عملی، بازتاب اعتقاد به توحيد و ايمان به خداوند است.» صحيح است.
آيه ای كه به اين رابطۀ عليت اشاره دارد، آيۀ ！ِإنَّ اهللاَ َربّی َو َربُّكم فاعبدوه می باشد 
زيرا می فرمايد چون خداوند، پروردگار جهان است، پس بايد او را عبادت كرد.

آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۵۰ گزينۀ «۳» 
اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ ۱۱ سورۀ حج پاسخ داد:

و من الّناس من يعبد � عP حرف از مردم كسی هست كه خدا را بر يک جانب 
و كناره ای (تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و بندگی می كند.

فان اصابه خV+ اطماّن به پس اگر خيری به او رسد، دلش به آن آرام می گيرد.
ه ... و اگر رنجی به او رسد، از خدا روی گردان می شود. YZو Pو ان اصابته فتنة انقلب ع

� اين همان زيان آشكار است. ذلك هو ا�D_ان ا^ب[+
طبق مفاهيم باال، افرادی كه در برابر خير و رنج دو روش متفاوت پيش می گيرند، 
خدا را مقطعی و فقط هنگام وسعت و آسودگی عبادت و بندگی می كنند و اين 

عمل آن ها در آخر آيه، زيان آشكار ناميده شده است.
آيه: فرقان، ۴۳ ۲۰۵۱ گزينۀ «۱» 

خداوند، برای كسی كه هوای نفس خود را خدای خود گرفت، می فرمايد:
ًأ رايت من اّتخذ الهه هواه ا فانت تكون عليه وكيال！

متن: صفحۀ ۳۱/ تدبر در قرآن: صفحۀ ۳۲ ۲۰۵۲ گزينۀ «۲» 
كسی كه بندۀ خداست و او را می پرستد، از خدا اطاعت می كند و جهت زندگی 
خود را خدا قرار می دهد. چنين انسانی در مسير توحيد گام برداشته و به توحيد 
به  وصول  نشانۀ  خدايی كردن،  را  زندگی  جهت  نتيجه  در  است.  رسيده  عملی 

مرحلۀ توحيد عملی است.
 عبارت «فاعبدوه» در آيۀ ！اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

بيانگر توحيد عملی است.
متن: صفحۀ ۳۲ ۲۰۵۳ گزينۀ «۱» 

و  درونی  تمايالت  می كوشد،  فرد  اين  می گوييم:  عملی  توحيد  فردی  بعد  در 
تصميم ها و فعاليت های خود را در جهت خواست و رضايت الهی قرار دهد. در 
انتخاب همسر، شغل، دوست، در چگونگی تحصيل، تفريح، ورزش و حتی در 

انتخاب نوع پوشش، خدا را در نظر می گيرد.
برای يک انسان موّحد، جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او هيچ حادثه ای 
در عالم بی حكمت نيست، گرچه حكمت آن را نداند. او باور دارد كه دشواری های 
زندگی نشانۀ بی مهری خداوند نيست، بلكه بستری برای رشد و شكوفايی اوست.

آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۰۵۴ گزينۀ «۳» 
اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ ۵۱ سورۀ آل عمران پاسخ داد كه می فرمايد: 
َربّی َو َربُّكم فَاعْبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم. طبق اين آيه، راه درست  ！ِإنَّ اهللاَ 
زندگی، اطاعت و بندگی خداست و علت آن، توحيد در ربوبّيت است؛ يعنی چون 

خدا پروردگار هستی و پشتيبان جهان است، بايد او را عبادت كرد.
 مالكيت سود و زيان همۀ موجودات، بيانگر توحيد در مالكيت است.

آيه: فرقان، ۴۳ ۲۰۵۵ گزينۀ «۱» 
با توجه به ابتدای آيه كه می فرمايد: ！أ رايت من اّتخذ الهه هواه، امر مورد 
كه  آن جا  از  است.  خود  معبود  عنوان  به  نفس  هوای  اّتخاذ  خداوند،  نكوهش 
معبود قراردادن هوای نفس، به بعد فردی مربوط است، اين آيه بيانگر شرک 

عملی در بعد فردی آن است.

گزينۀ «۲»۲۰۴۸

گزينۀ «۱»۲۰۴۹

گزينۀ «۳»۲۰۵۰

و من الّناس من يعبد � عP حرف
و ن ز ه ر و
رفان اصابه خV+ اطماّن به ر پس

اگاگگر ه ... ووو YZو Pفتنة انقلب ع فو ان اصابته
+V

� ذلك هو ا�D_ان ا^ب[+
P ب و

گزينۀ «۱»۲۰۵۱

گزينۀ «۲»۲۰۵۲

گزينۀ «۱»۲۰۵۳

گزينۀ «۳»۲۰۵۴

گزينۀ «۱»۲۰۵۵
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دين و زندگى جامع

دلش آرام می گيرد و اگر باليی به او رسد، از خدا رويگردان می شود. او در دنيا 
و آخرت، هر دو زيان می بيند و اين همان، زيان آشكار است.» با توجه به اين 

مفهوم، گزينۀ (۳) صحيح است.
 گزينۀ (۴) را بدان جهت رد می كنيم كه آرام شدن دل پس از خيرات 
مادی، مصداق زيان كاری نيست، بلكه دوگانه بودن عمل هنگام رسيدن خير و 

زيان، مورد نكوهش است.
متن: صفحۀ ۳۴/ تركيبی: درس ۱۰ ـ يازدهم ۲۰۶۳ گزينۀ «۲» 

در  اجتماعی  نظام  يک  اركان  همۀ  قرارگرفتن  معنای  به  توحيد  اجتماعی  بعد 
جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست.

وقتی يک نظام اجتماعی توحيدی است كه حاكم و زمامدار آن، براساس قوانين الهی 
به حكومت رسيده باشد و همان شرايطی را كه خداوند برای حاكم تعيين كرده، دارا 
باشد. برخورداری از شرايط تعيين شده توسط خداوند، همان مفهوم مشروعيت است.

متن: صفحۀ ۳۴/ آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۶۴ گزينۀ «۱» 
می شود  باعث  طاغوت،  از  فرمان پذيری  و  نفسانی  اميال  برابر  در  تسليم بودن 
شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد. آيه ای که به شخصيتی 
 ... ناپايدار در انسان مشرک اشاره دارد، آيۀ ！و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف
می باشد، زيرا اين آيه می فرمايد انسان مشرک در باليا، از خدا رويگردان می شود.

آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۰۶۵ گزينۀ «۳» 
با توجه به آيۀ ！ِإنَّ اهللاَ َربّی َو َربُّكم فَاعْبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم، نتيجۀ اعتقاد 
به توحيد در ربوبّيت، پرستش و بندگی خداوند است و خداوند، آن را با عبارت: 

！هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم تكميل كرده است.
آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۶۶ گزينۀ «۲» 

اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ ۱۱ سورۀ حج پاسخ داد. اين آيه می فرمايد:
！و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف فان اصابه خير اطمأّن به و اصابته فتنة 
انقلب علی وجهه: «از مردم كسی هست كه خدا را بر يک جانب و كناره ای (تنها 
به زبان و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و بندگی می كند. پس اگر خيری به 
او رسد، دلش آرام می گيرد و اگر باليی به او رسد، از خدا رويگردان می شود.»
شرک پنهان زمانی است که در ظاهر خدا را می پرستد ولی در عمل، به گونه ای 
ديگر رفتار می کند. همان طور که در اين آيه می گويد، فقط خدا را هنگام خوشی 
عبادت می کند و اين شرک زمانی در عمل خود را نشان می دهد که باليی به او رسد.

متن: صفحۀ ۳۵ ۲۰۶۷ گزينۀ «۱» 
اگر در جامعه ای، توحيد نباشد، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گيرد و امكان 
رشد و تعالی از بين می رود. بنابراين دوری از تفرقه و تضاد با تمسک به توحيد 
از  نشانی  و  می گردد  ميسر  الهی  حكومت  سايۀ  در  قرارگرفتن  و  يكتاپرستی  و 

برخورداری از بعد اجتماعی توحيد عملی است.
متن: صفحه های ۳۶ و ۳۷ ۲۰۶۸ گزينۀ «۳» 

امروزه بسياری از انسان ها، جهان خلقت را ملک خود تلقی می كنند و بدون توجه به 
نظر و رأی مالک حقيقی آن، يعنی خدا، هرگونه كه بخواهند در اين جهان تصرف 
می كنند. اين افراد و جوامع، در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهندۀ جهان 
می پندارند كه از جمله پيامدهای آن، تخريب محيط زيست، آلوده شدن طبيعت، 

پيداشدن جوامع بسيار فقير در كنار جوامع بسيار ثروتمند و مانند آن هاست.
متن: صفحه های ۳۲ و ۳۵ ۲۰۶۹ گزينۀ «۴» 

و  محرومان  از  خداوند،  فرمان  به  بنا  می كند.  مبارزه  ظالمان  با  موّحد  جامعۀ 
مستضعفان حمايت می كند: بعد اجتماعی. موحد واقعی همواره انسانی اميدوار است. 

در مقابل سختی ها و مشكالت، صبور و استوار است: بعد فردی
ارتباط مفهومی بيت/ آيه ۲۰۷۰ گزينۀ «۲» 

مفهوم بيت مطرح در صورت سؤال آن است كه: هيچ  كس را بهتر از خداوند كه 
معبود واقعی است، نديدم حتی با وجود اين كه، خداوند را در مخلوقات بسياری 
ديدم. کسی که جز خدا را معبود خود قرار داده، در تضاد با اين بيت عمل نموده 
است. گزينه ای كه به اين مفهوم اشاره دارد، آيۀ ！ا رايت من اّتخذ الهه هواه است.

گزينۀ «۲»۲۰۶۳

گزينۀ «۱»۲۰۶۴

گزينۀ «۳»۲۰۶۵

گزينۀ «۲»۲۰۶۶

گزينۀ «۱»۲۰۶۷

گزينۀ «۳»۲۰۶۸

گزينۀ «۴»۲۰۶۹

گزينۀ «۲»۲۰۷۰

تركيبی: درس ۹ـ دهم/ ۵ ـ يازدهم ۲۰۵۶ گزينۀ «۳» 
را  او  و  خداست  بندۀ  که  کسی  می گوييم:  عملی  توحيد  در  اين كه  به  توجه  با 
:می پرستد، خدا را محبوب و معبود خود می داند، آيۀ ！و اّلذين آمنوا اشّد حّباً هللا

«و مؤمنان به خدا محبت بيشتری دارند.» بيانگر توحيد عملی است. 
هم چنين با توجه به اين كه در توحيد عملی می گوييم: بندۀ خدا از او اطاعت 
می کند، آيۀ ！قل إن كنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی نيز بيانگر توحيد عملی است.
آيۀ ！اّنما وليكم اهللا و رسوله و اّلذين آمنوا ولّی و سرپرست مسلمانان را خدا 
و رسولش و امامان معصوم بيان نموده و در نتيجه بيانگر توحيد در واليت است.

آيه: ممتحنه، ۱ ۲۰۵۷ گزينۀ «۴» 
اين سؤال را بايد با توجه به مفهوم آيه پاسخ داد. اين آيه می فرمايد: «ای كسانی 
كه ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد، به گونه ای 
كه با آنان مهربانی كنيد. حال آن كه آنان به دين حقی كه برای شما آمده است، 
كفر ورزيده اند.» اين آيه، مسلمانان را از دوستی با دشمنان خدا، برحذر می دارد 

و علت و چرايی آن كه همان كفر به دين حق است را بيان می كند.
بررسی ساير گزينه ها:

گزينۀ (۱): اين آيه به خطر ظالمان و مستكبران اشاره ندارد. در نتيجه گزينۀ (۱) 
نادرست است.

گزينۀ (۲): اين آيه در خصوص اطاعت از كافران نمی باشد، بلكه در مورد عدم 
دوستی با دشمنان خداست. در نتيجه گزينۀ (۲) نيز نادرست است.

بلكه  نمی دهد،  كافران  با  دشمنی  دستور  مسلمانان،  به  آيه  اين    :(۳) گزينۀ 
می گويد با چنين افرادی نبايد دوستی كرد.

متن: صفحۀ ۳۵ ۲۰۵۸ گزينۀ «۳» 
جامعه ای كه در مسير توحيد اجتماعی حركت می كند، اقتصاد و فرهنگ و ساير 
ابعاد و اركان آن نيز به سوی اجرای فرمان های خدای يگانه پيش می رود و به 

صورت جامعه ای عدالت گستر درمی آيد: عدالت گستری
جامعۀ توحيدی، با آنان كه نسبت به خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی 
نمی كند و با ظالمان مبارزه می كند: دوستی نکردن با دشمنان خدا و مبارزه با ظالمان.

متن: صفحۀ ۳۵ ۲۰۵۹ گزينۀ «۳» 
ميان بعد فردی و بعد اجتماعی توحيد رابطۀ متقابل وجود دارد. هر قدر كه مردم يک 
جامعه به سوی توحيد حركت كنند، اركان جامعه نيز بيشتر رنگ توحيدی به خود 
می گيرند، همان طور كه هر قدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانين الهی باشد، 
زمينه برای رشد انسان ها و حركت به سوی خداوند و زندكی موحّدانه آسان تر می گردد.

آيه: ممتحنه، ۱ ۲۰۶۰ گزينۀ «۳» 
با توجه به آيۀ ۱ سورۀ ممتحنه كه می فرمايد: ！يا ايّها الّذين آمنوا ال تّتخذوا عدّوی 
و عدوّكم اولياء تلقون اليهم بالموّدة و قد كفروا بما جاءكم من الحق، «ای کسانی  که 
ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد، به گونه ای که با آنان 
مهربانی کنيد، حال آن که آنان به دين حقی که برای شما آمده است کفر ورزيده اند.» 
مؤمنان از مهربانی با دشمن خدا نهی شده اند و علت آن، کفرورزی به دين حق است.

متن: صفحۀ ۳۳/ حديث: صفحۀ ۳۳ ۲۰۶۱ گزينۀ «۲» 
انسان موّحد، موجودات جهان را مخلوق خداوند می بيند و می داند كه خداوند، 
او را در برابرشان مسئول قرار داده است. به همين جهت، امام علی ⒔ به مردم 
زمان خود و همۀ مردمی كه به خدا ايمان دارند، می فرمايد: «تقوای الهی پيشه 
كنيد، هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و هم آبادی ها، چرا كه شما 

در برابر همۀ اين ها حتی سرزمين ها و چهارپايان مسئوليد.»
آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۶۲ گزينۀ «۳» 

اين آيه را بايد با توجه به آيۀ ۱۱ سورۀ حج پاسخ داد.
اين آيه می فرمايد: ！و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف فان اصابه خير اطمأّن 
به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الّدنيا و اآلخرة ذلك هو الخسران 
المبين: «از مردم کسی هست که خدا را بر يک جانب و کناره ای (تنها به زبان 
و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و بندگی می کند. پس اگر خيری به او رسد، 

گزينۀ «۳»۲۰۵۶

گزينۀ «۴»۲۰۵۷

گزينۀ «۳»۲۰۵۸

گزينۀ «۳»۲۰۵۹

گزينۀ «۳»۲۰۶۰

گزينۀ «۲»۲۰۶۱

گزينۀ «۳»۲۰۶۲
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پاسخ نامۀ تشريحى

گزينۀ «۳» ۲۰۷۷
ارتباط مفهومی: بيت/ آيه/ تركيبی: درس های ۱ و ۷ ـ دوازدهم  
ـ بيت «بر آستان جانان گر سر توان نهادن/ گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد» 
پيرامون بندگی و توحيد عملی است و با عبارت قرآنی «و اعتصموا به: به او تمّسک 

جستند» مرتبط است.
ـ بيت «ما كه باشيم ای تو ما را جان جان/ تا كه ما باشيم با تو در ميان» به بی نيازی 
خدا و فقر مخلوقات اشاره دارد و با عبارت ！انتم الفقراء الی اهللا ... هم مفهوم است.
رخ  مقابل  در  آينه ها  نهادم  مهر/  و  مه  از  اگرچه  نديدم،  دوست  بيت «نظير  ـ 
دوست» به يکتايی و بی همتايی خداوند اشاره دارد و با عبارت ！و لم يكن له 

كفواً احد مرتبط است.
متن: صفحه های ۳۲ و ۳۳ ۲۰۷۸ گزينۀ «۴» 

و  دارند  عملی  توحيد  هستند،  سؤال  صورت  در  مطرح  آيۀ  مصداق  كه  كسانی 
بندگی خدا را می كنند.

ـ انسان موّحد چون زندگی خود را براساس رضايت خداوند تنظيم کرده و پيرو 
فرمان های اوست، شخصيتی ثابت و پايدار دارد.

ـ از نظر انسان موّحد هيچ حادثه ای در عالم بی حکمت نيست، گرچه حكمت آن 
را نداند، از همين رو موّحد واقعی همواره انسانی اميدوار است.

ـ انسان موّحد موجودات جهان را مخلوق خدا می بيند و می داند كه خداوند او را 
در برابرشان مسئول قرار داده است. امام علی ⒔ در اين باره می فرمايند: «تقوای 

الهی پيشه کنيد، هم در مورد بندگان خدا، ...».
آيه: ممتحنه، ۱/ متن: صفحه های ۳۲ و ۳۶ ۲۰۷۹ گزينۀ «۴» 

ـ علت دوستی نكردن جامعۀ توحيدی با دشمنان خدا در عبارت «قد كفروا بما 
جاءكم من الحق: حال آن كه آنان به دين حقی كه برای شما آمده است، كفر 

ورزيده اند» بيان شده است.
ـ شركی كه پيچيده تر از شرک قديم است: بسياری از انسان ها در واقع خود را 
مالک و ولی و پرورش دهندۀ (رّب) جهان می پندارند كه از جمله پيامدهای آن 

تخريب محيط زيست و ... است.
ـ ميزان تأثيرگذاری توحيد بستگی به درجۀ ايمان افراد به توحيد و يکتاپرستی دارد.

گزينۀ «۲» ۲۰۸۰
ارتباط: بيت/ آيه/ تركيبی: درس های ۱، ۸ و ۹ دهم/ درس ۱ ـ يازدهم/  
درس های ۱، ۴ و ۶ ـ دوازدهم  
بيت «سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ...» به بندگی خدا و توحيد عملی اشاره دارد.

بررسی آيات:
ـ «يسأله من فی السماوات و ...»  نيازمندی مخلوقات به خدا در بقا (نامرتبط)
ـ «استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم ...»  پذيرش دين الهی و بندگی خدا (مرتبط)

ـ «و اّلذين آمنوا اشّد حّبا هللا»  ايمان به خدا و محبت به او (نامرتبط)
ـ «قل اّن صالتی و نسكی و ...»  زندگی برای خدا و بندگی او (مرتبط)

ـ «و اّلذين جاهدوا فينا ...»  جهاد در راه خدا و بندگی او (مرتبط)
ـ «و اصبر علی ما اصابك ...»  صبر در مقابل سختی ها از ويژگی های انسان 

موحد (مرتبط)
گزينۀ «۴» ۲۰۸۱

تدبر در قرآن (۲): صفحۀ ۳۴/ تركيبی: درس های ۲ و ۴ ـ يازدهم  
هنگام  به  [تنها  كناره ای  و  جانب  يک  بر  را  خدا  كه  هست  كسی  مردم  «از  ـ 
وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می كند (بندگی متزلزل و ايمان ضعيف) ... 

او در دنيا و آخرت، [هر دو] زيان می بيند اين همان زيان آشكار است.»
طاغوت  نزد  داوری  می خواهند  الطّاغوت:  الی  يتحاكموا  ان  «يريدون  عبارت  ـ 

برند» از آفات شرک عملی در بعد اجتماعی است.
ـ طبق آيۀ «و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو فی اآلخرة من 
الخاسرين» هر کس دينی جز اسالم را برگزيند در آخرت از زيانكاران خواهد بود. 

بنابراين به لزوم پذيرش آخرين دين الهی اشاره دارد.

گزينۀ «۳»۲۰۷۷

گزينۀ «۴»۲۰۷۸

گزينۀ «۴»۲۰۷۹

گزينۀ «۲»۲۰۸۰

گزينۀ «۴»۲۰۸۱

متن: صفحۀ ۳۴ ۲۰۷۱ گزينۀ «۱» 
می شود  باعث  طاغوت،  از  فرمان پذيری  و  نفسانی  اميال  برابر  در  تسليم بودن 
شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد. زيرا هم هوای نفس هر 
روز خواستۀ جديدی جلوی روی او قرار می دهد و هم قدرت های مادی هر روز 

رنگ عوض می كنند و او را به بردگی جديدی می كشانند.
آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۷۲ گزينۀ «۳» 

با توجه به آيۀ ！و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف فان اصابه خير اطمأّن به 
و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه پرستشی كه از روی ايمان باشد، هميشه و 
در همه حال يعنی هنگام خوشی و سختی اتفاق می افتد، اما افراد ضعيف االيمان، 
با كوچک ترين باليی ايمانشان بر باد می رود. هم چنين طبق اين آيه، راه مأمون 
ماندن از خسارت هر دو دنيا، خروج از دسته ای است كه فقط خدا را هنگام خوشی 
عبادت می كنند و چون باليی به آن ها می رسد، از خدا رويگردان می شوند. در 

نتيجه رويگردانان دلخوش به بهره های زودگذر دنيايی پاسخ صحيح است.
 معنای «مأمون ماندن»، ايمن بودن است.

متن: صفحه های ۳۴، ۳۶ و ۳۷/ مقدمه: صفحۀ ۳۰ ۲۰۷۳ گزينۀ «۲» 
ـ زندگی توحيدی شيوه ای از زندگی است كه ريشه در جهان بينی توحيدی دارد. 
اين جمله بيانگر رابطۀ توحيد در نظر و توحيد در عمل است كه در آيۀ: ！اّن 

اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه به آن اشاره دارد.
ـ تسليم بودن در برابر اميال نفسانی و فرمان پذيری از طاغوت؛ به بعد فردی شرک 
عملی اشاره دارد. اما از آن جا كه در ادامه می گويد شخص درونی ناآرام و شخصيتی 
ناپايدار داشته باشد، آيه: ！و من النّاس من يعبد اهللا علی حرف پاسخ صحيح است.

ـ اين افراد و جوامع در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهندۀ (رب) جهان می پندارند 
！انا ربّكم االعلی كه از جمله پيامدهای آن تخريب محيط زيست و ... است.

متن: صفحه های ۳۱ تا ۳۵ ۲۰۷۴ گزينۀ «۲» 
بررسی موارد:

و  عملی  توحيد  اجتماعی  بعد  مستضعفان   و  محرومان  از  حمايت  الف) 
ثمرات آن. (نادرست)

ب) مشروعيت ولی فقيه  بعد اجتماعی توحيد عملی. (درست)
ج) مسئوليت در برابر مخلوقات جهان  بعد فردی توحيد عملی و ثمرات 

آن. (درست)
د) سخنان جعفر بن ابی طالب در حضور نجاشی  بازتاب توحيد در زندگی 

(توحيد عملی). (نادرست) جهان بينی توحيدی به توحيد در نظر اشاره دارد.
متن: صفحه های ۳۴، ۳۵ و ۳۷ ۲۰۷۵ گزينۀ «۲» 

ـ بسياری انسان ها چنان به امور دنيوی سرگرم شده اند كه خدا را فراموش كرده 
و خداوند در قلب آن ها جايگاهی ندارد؛ زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در 
دلشان فزونی يافته كه جايی برای خلوت انس با خدا و درک معنويت نيايش با 

پروردگار باقی نگذاشته است.
ـ اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمايالت دنيوی خود را دنبال كنند، تفرقه 

و تضاد جامعه را فرامی گيرد.
می شود  باعث  طاغوت  از  فرمان پذيری  و  نفسانی  اميال  برابر  در  تسليم بودن  ـ 

شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد.
آيه: حج، ۱۱ و فرقان: ۴۳ و ممتحنه: ۱ ۲۰۷۶ گزينۀ «۴» 

ـ «ا رايت من اتّخذ الهه هواه ا فانت تكون عليه وكيالً: آيا ديدی آن كسی را كه 
هوای نفس خود را معبود خود گرفت، آيا تو ضامن او می باشی [و به دفاع از او 

برمی خيزی]» 
ايمان  كه  كسانی  ای  اولياء:  و عدوّكم  تّتخذوا عدّوی  ال  آمنوا  اّلذين  ايها  ـ «يا 

آورده ايد دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد.»
ـ «و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف ... خسر الّدنيا و اآلخرة: از مردم كسی هست 
كه خدا را بر يک جانب و كناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت 

و بندگی می كند ... او در دنيا و آخرت [هر دو] زيان می بيند.»

گزينۀ «۱»۲۰۷۱

گزينۀ «۳»۲۰۷۲

گزينۀ «۲»۲۰۷۳

گزينۀ «۲»۲۰۷۴

گزينۀ «۲»۲۰۷۵

گزينۀ «۴»۲۰۷۶
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دين و زندگى جامع

متن: صفحه های ۳۲ و ۳۳/ تركيبی: درس ۴ ـ دوازدهم ۲۰۸۹ گزينۀ «۲» 
پيرو  و  کرده  تنظيم  خداوند  رضايت  براساس  را  خود  زندگی  چون  موحد،  انسان 
فرمان های اوست، شخصيت ثابت و پايدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است. 
تنظيم كردن زندگی براساس رضايت الهی، همان مفهوم اخالص در بندگی خداست.

انسان موحد، در مقابل سختی ها و مشكالت، صبور و استوار است و آن ها را 
زمينۀ موفقيت های آينده اش قرار می دهد.

تدبر در قرآن، صفحۀ ۳۴ ۲۰۹۰ گزينۀ «۳» 
خدا  كه  كسی هست  مردم  است: «از  اين  سؤال  صورت  در  مطرح  آيۀ  معنای 
را بر يک جانب و كناره ای (تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و 
بندگی می كند، پس اگر خيری به او رسد، دلش به آن آرام می گيرد و اگر باليی 
به او رسد، از خدا رويگردان می شود.» اين معنا را در گزينه ها بررسی می كنيم 

تا ببينيم كدام گزينه پاسخ صحيح است.
بررسی گزينه ها:

گزينۀ (۱): اين گزينه مفهوم آيۀ: ！ا رايت من اّتخذ الهه هواه است.
گزينۀ (۲): آيۀ سؤال ارتباطی به اتخاذ دين از بزرگان و اجداد ندارد.

گزينۀ (۳): با توجه به اين كه آيۀ سؤال، می گويد برخی افراد فقط هنگام خوشی 
و آسودگی خدا را بندگی می كنند، در نتيجه به افراد سست عنصر و با ايمان 
ضعيف اشاره دارد كه معيار حقانيت دين را مسائل مادی می پندارند؛ چراكه اگر 

باليی به آن ها برسد، از خدا رويگردان می شوند.
گزينۀ (۴): آيۀ سؤال ارتباطی به بی  رغبت شدن به امور دنيوی ندارد. عالوه بر 

آن، اين گزينه از لحاظ مفهومی نيز غلط می باشد.
آيه: فرقان، ۴۳/ متن: صفحۀ ۳۴ ۲۰۹۱ گزينۀ «۳» 

در شرک عملی می گوييم: تسليم بودن در برابر اميال نفسانی و فرمان پذيری از 
طاغوت باعث می شود، شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد. 
آيه ای كه به شرک عملی اشاره دارد، آيۀ ！أ رايت من اّتخذ الهه هواه أ فانت 

تكون عليه وكيالً است.
تدبر در قرآن، صفحۀ ۳۴/ متن: صفحۀ ۳۴ ۲۰۹۲ گزينۀ «۴» 

انسان هايی که خدا را فقط هنگام وسعت و آسودگی عبادت می کنند، دچار شرک 
 ... عملی هستند: ！و من الناس من يعبد اهللا علی حرف فان أصابه خير اطمأّن به
می شود  باعث  طاغوت  از  فرمان پذيری  و  نفسانی  اميال  برابر  در  تسليم بودن 

شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد.
جامعۀ  ويژگی  بيانگر   ... اولياء  عدوّكم  و  عدوی  تّتخذوا  ！ال  آيۀ:   

توحيدی است كه با دشمنان خدا دوستی نمی كند.
آيه: فرقان، ۴۳ ۲۰۹۳ گزينۀ «۲» 

با توجه به آيۀ ！ارأيت من اّتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيالً: «آيا ديدی 
آن كسی را كه هوای نفس خود را معبود خود گرفت، آيا تو می توانی ضامن او 
باشی (و به دفاع از او برخيزی؟)» هدايتگری پيامبر ④ در مورد كسی بی تأثير 
است كه گرفتار شرک عملی در بعد فردی شده است. زيرا طبق عبارت: ！ا فانت 
تكون عليه وكيالً، پيامبر ④ نيز نمی تواند چنين شخصی را مجبور به عبادت 

خدا كند و در نتيجه هدايت ايشان نيز در او اثر ندارد.
گزينۀ «۱»  ۲۰۹۴

آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴/ تركيبی: درس ۶ ـ دوازدهم  
 كسانی كه در عبادت مشمول عبارت: ！و من الّناس من يعبد اهللا علی حرف
هستند، كسانی اند كه خدا را فقط هنگام وسعت و آسودگی و فقط با زبان، عبادت 
و بندگی می كنند، اين افراد در مواجهه با سنت ابتالء، با توجه به ادامۀ آيه كه 
:می فرمايد: ！فان اصابه خير اطماّن به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه

«پس اگر خيری به او برسد، دلش به آن آرام می گيرد و اگر باليی به او رسد، از 
خدا رويگردان می شود.» از خدا رويگردان می شوند.

 كلمۀ «فتنه» در اين آيه اشاره به سنت «ابتالء» دارد.

گزينۀ «۲»۲۰۸۹

گزينۀ «۳»۲۰۹۰

گزينۀ «۳»۲۰۹۱

گزينۀ «۴»۲۰۹۲

گزينۀ «۲»۲۰۹۳

گزينۀ «۱» ۲۰۹۴

تدبر در قرآن (۱): صفحۀ ۳۲ ۲۰۸۲ گزينۀ «۱» 
آيۀ «اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» نتيجۀ توحيد در ربوبيت را 

توحيد عملی معرفی می کند.
بررسی موارد:

مسير  پس  خداست،  بندگی  و  عملی  توحيد  زندگی،  درست  مسير  تنها  الف) 
 .بندگی غير خدا نتيجه ای جز سقوط ندارد

ب) در آيه نتيجۀ توحيد در ربوبيت را توحيد عملی و قدم گذاشتن در مسير 
 .درست زندگی بيان می كند

ج) ميزان تأثيرگذاری توحيد عملی در زندگی انسان به درجۀ ايمان بستگی دارد 
 .و هر چه ايمان قوی تر باشد تأثير عملی آن در زندگی بيشتر است
 .د) اين آيه به ارتباط بعد فردی و اجتماعی توحيد عملی اشاره ندارد

تركيبی: درس ۸ ـ يازدهم/ ارتباط مفهومی: حديث/ آيه ۲۰۸۳ گزينۀ «۴» 
جملۀ شرطی در حديث امام رضا ⒐ ، عبارت: «بشروطها و أنا من شروطها» بود 
كه چون بر اطاعت از امام و واليت ايشان در زندگی اجتماعی تأكيد می كند، 

بيانگر بعد اجتماعی توحيد است.
آيه ای كه به توحيد اجتماعی اشاره دارد، آيۀ ！يا ايّها اّلذين آمنوا ال تّتخذوا 

عدّوی و عدوّكم اولياء ... است.
آيه: ممتحنه، ۱/ فرقان، ۴۳/ تركيبی: درس ۹ ـ دهم ۲۰۸۴ گزينۀ «۴» 

عدم  بر  تأكيد  با   اولياء عدوّكم  و  عدّوی  تّتخذوا  ال  آمنوا  اّلذين  ايّها  ！يا  آيۀ 
با  دشمنی  است.  عملی  توحيد  اجتماعی  بعد  بيانگر  خدا،  دشمنان  با  دوستی 

باطل، بيانگر تبّری است.
آيۀ ！أ رايت من اّتخذ الهه هواه با تأكيد بر عدم پيروی از هوای نفس، بيانگر 

اهميت بعد فردی توحيد عملی است.
ارتباط مفهومی: آيه، آيه/ متن: صفحۀ ۳۵ ۲۰۸۵ گزينۀ «۱» 

آيۀ ！ا فانت تكون عليه وكيالً به پيامبر خدا می فرمايد كه تو نمی توانی مشركان 
را اجبار به پذيرش هدايت كنی و ضامن آن ها در اجرای فرامين الهی باشی.
اين مفهوم بيانگر اختيار انسان است كه با آيۀ ！اّنا هديناه الّسبيل اّما شاكراً و 

اّما كفوراً مرتبط است.
هر قدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانين الهی باشد، زمينه برای رشد 

انسان ها و حركت به سوی خداوند و زندگی موّحدانه آسان تر می گردد.
آيه: فرقان، ۴۳/ متن: صفحۀ ۳۷ ۲۰۸۶ گزينۀ «۱» 

كسی كه مصداق عبارت: ！من اّتخذ الهه هواه است، گرفتار شرک عملی است. 
بسياری از انسان ها چنان به امور دنيوی سرگرم شده اند كه: خدا را فراموش كرده 
و خداوند در قلب آن ها جايگاهی ندارد. زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در 
دلشان فزونی يافته كه جای برای خلوت انس با خدا و درک معنويت نيايش با 

پروردگار باقی نگذاشته است.
 گزينۀ (۲) بدان علت نادرست است كه گفته: «در دنيا خود را مشغول 
و سرگرم نموده است.» در حالی كه عبارت درست آن اين است: «مشغول امور 
دنيوی شده اند.» زيرا همۀ انسان ها در دنيا مشغول و سرگرم به كاری هستند و 

فقط زمانی نادرست است كه انسان خود را فقط مشغول امور دنيوی می كند.
متن: صفحۀ ۳۵/ آيه: ممتحنه، ۱ ۲۰۸۷ گزينۀ «۱» 

نداده  حكومت  حق  آن ها  به  خداوند  كه  را  كسانی  حكومت  توحيدی،  جامعۀ 
است، نمی پذيرد و با دشمنان خدا، دوستی نمی كند و به اين سخن خداوند 
و  عدّوی  تّتخذوا  ال  آمنوا  اّلذين  ايّها  ！يا  است:  فرموده  كه  فرامی دهد  گوش 

عدوّكم اولياء
تدبر در قرآن، صفحۀ ۳۲ ۲۰۸۸ گزينۀ «۱» 

آيۀ مطرح در صورت سؤال می فرمايد كه چون خداوند، رّب و پروردگار انسان 
است، پس بايد او را پرستش كرد؛ يعنی ربوبّيت الهی، علت و خاستگاه پرستش 

خداوند و توحيد عملی است.

گزينۀ «۱» ۲۰۸۲

گزينۀ «۴»۲۰۸۳

گزينۀ «۴»۲۰۸۴

گزينۀ «۱»۲۰۸۵

گزينۀ «۱»۲۰۸۶

گزينۀ «۱»۲۰۸۷

گزينۀ «۱»۲۰۸۸
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پاسخ نامۀ تشريحى

آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۲ گزينۀ «۴» 
ربوبّيت  در  توحيد  است:  عليت  رابطۀ  يک  بيانگر  سؤال  صورت  در  مطرح  آيۀ 

علت توحيد عملی است.
ّبdُْ  همانا خداوند، پروردگار من و شماست: توحيد در ربوبّيت: علت ّ َو َر Yeِإن َ� َر

َف پس: نشان دهندۀ نتيجه
اْعُبُدوُه او را بندگی كنيد: توحيد عملی: نتيجه

گزينه ای كه به اين مفهوم اشاره دارد، گزينۀ (۴) است: با اعتقاد به اين كه خدا 
وجود  تنها  كه  در می يابيم  ربوبّيت)،  در  (توحيد  است  جهان  اداره كنندۀ  تنها 

شايستۀ پرستش، خداست (توحيد عملی).
بررسی ساير گزينه ها:

گزينۀ (۱): اين گزينه می گويد توحيد در مالكيت، علت توحيد در ربوبّيت است 
كه طبق مفهوم آيه نادرست است.

موجب نمی شود كه انسان در صراط  توحيد در ربوبّيت  گزينۀ (۲): آگاهی از 
مستقيم قرار گيرد، بلكه عبادت و بندگی خدا (توحيد عملی) موجب می شود 

انسان در راه راست قرار گيرد.
گزينۀ (۳): اين آيه اشاره ای به اطاعت از رسول خدا و امامان معصوم نكرده است.

متن: صفحۀ ۳۱/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۳ گزينۀ «۴» 
تسليم خداوند بودن و انجام كارها برای رضايت او، بيانگر توحيد عملی يا توحيد 

در عبادت است و عبارت: ！فاعبدوه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم بيانگر آن است.
متن: صفحۀ ۳۱/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۴ گزينۀ «۴» 

تسليم خداوند بودن مربوط به توحيد در عبادت يا توحيد عملی است كه آيۀ 
！ِإنَّ اهللاَ َربّی َو َربُّكم  فَاعْبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم با كلمۀ «َفاْعُبُدوُه» بيانگر 

آن است.
متن: صفحۀ ۳۴/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۱ ۲۱۰۵ گزينۀ «۱» 

در بُعد اجتماعی توحيد عملی می گوييم: وقتی يک جامعه توحيدی است كه حاكم 
آن براساس قوانين الهی به حكومت رسيده باشد و همان شرايطی را كه خداوند 
برای حاكم تعيين كرده است، دارا باشد. در نتيجه سرسپردگی در برابر پيامبر و 
جانشينان منصوص الهی او، بعدی از ابعاد توحيد در عبادت يا توحيد عملی است.

عبارت: ！ِإن اهللاَ َربّی َو َربُّكْم بيانگر توحيد در ربوبّيت است.
آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۶ گزينۀ «۴» 

ّبdُْ توحيد ربوبی ّبى َو َر ِإن الiَّ َر

َفاْعُبُدوُه توحيد عملی
آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۷ گزينۀ «۲» 

نتيجۀ توحيد در عقيده و نظر كه همان توحيد در خالقيت، مالكيت، واليت و 
ربوبّيت است، توحيد در عمل يا توحيد عملی است. اين مفهوم از آيۀ ！ِإن اهللاَ 
َربّی َو َربُّكْم فَاعْبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم به دست می آيد، زيرا می فرمايد چون 

خداوند، پروردگار همه چيز است، پس بايد از او اطاعت كرد.
آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۸ گزينۀ «۲» 

نتيجه و بازتاب آشنايی با توحيد در خالقيت و توحيد ربوبی، توحيد در عمل 
هذا  فَاعْبُُدوُه  َربُّكْم  َو  َربّی  اهللاَ  ！ِإن  آيۀ  از  مفهوم  اين  است.  عملی  توحيد  يا 
ِصراٌط ُمسَتقيٌم دريافت می شود. زيرا اين آيه می فرمايد چون خداوند، پروردگار 

همه چيز است، پس بايد در عمل نيز از او اطاعت كرد.
 حرف «فـ» در كلمۀ «فاعبدوه» بيانگر اين رابطۀ عليت و نتيجه بودن است.

آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۹ گزينۀ «۱» 
توحيد در ربوبّيت از عبارت: ！ِإن اهللاَ َربّی َو َربُّكْم برداشت می شود و توحيد 
عملی از عبارت: ！فاعبدوه. تنها آيه ای كه به هر دو مرتبۀ توحيد اشاره نموده، 

گزينۀ (۱) است.

گزينۀ «۴»۲۱۰۲

ْdُّب ّ َو َر Yeن َ� َر� ِإ
َف

َِ

اْعُبُدوُه

گزينۀ «۴»۲۱۰۳

گزينۀ «۴»۲۱۰۴

گزينۀ «۱»۲۱۰۵

گزينۀ «۴»۲۱۰۶
ْdُّب ى َو َر ىىّ ِإن الiَّ َر

ااَفاْعُبُدوُه
گزينۀ «۲»۲۱۰۷

گزينۀ «۲»۲۱۰۸

گزينۀ «۱»۲۱۰۹

آيه: تدبر در قرآن (۲)، صفحۀ ۳۴ ۲۰۹۵ گزينۀ «۱» 
اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ ۱۱ سورۀ حج پاسخ داد:

و من الّناس من يعبد الiّ عP حرف از مردم كسی هست كه خدا را بر يک 
بندگی  و  عبادت  آسودگی)  و  وسعت  هنگام  و  زبان  به  كناره ای (تنها  و  جانب 

می كند: گروهی که به صورت مقطعی خدا را عبادت می کنند.
فان اصابه خV+ اطمأّن به پس اگر خيری به او رسد، دلش به آن آرام می گيرد: 

حال اين گروه در خير
رويگردان  خدا  از  رسد،  او  به  باليی  اگر  و  ه  YZو Pانقلب ع فتنة  و ان اصابته 

می شود: حال اين گروه در بال
با توجه به اين مفاهيم، گزينۀ (۱) صحيح است.

تدبر در قرآن (۲): صفحۀ ۳۴ ۲۰۹۶ گزينۀ «۳» 
اين سؤال را بايد طبق عبارات آيه پاسخ داد: 

و من الّناس من يعبد الiّ عP حرف از مردم كسی هست كه خدا را بر يک 
بندگی  و  عبادت  آسودگی)  و  وسعت  هنگام  و  زبان  به  كناره ای (تنها  و  جانب 

می كند: پرستش از روی ترديد و ايمان ضعيف
ه پس اگر خيری به او  YZو Pاطمأّن به و ان اصابته فتنة انقلب ع +Vفان اصابه خ
برسد، دلش به آن آرام می گيرد و اگر باليی به او رسد، از خدا رويگردان می شود: 

مصاديق پرستش از روی ترديد
خ_ الّدنيا و ا�mخرة و در دنيا و آخرت، هر دو زيان می بينند: سرنوشت اين 

افراد، زيان ديدن در دنيا و آخرت
متن: صفحۀ ۳۵ ۲۰۹۷ گزينۀ «۲» 

ميان بعد فردی و بعد اجتماعی توحيد، رابطۀ متقابل وجود دارد. اگر قرار باشد همۀ 
مردم فقط خواسته ها و تمايالت دنيوی خود را دنبال كنند و تنها منافع خود را 
محور فعاليت اجتماعی قرار دهند (دورشدن مردم يک جامعه از توحيد)، تفرقه 
و تضاد جامعه را فرا می گيرد. در چنين جامعه ای، روزبه روز انسان های ستمگر 
بيشتر قدرت پيدا می كنند. در نتيجه (پيامد)، ديگر سخنی از حاکميت خداوند و 

فرمان های او نيست، بلکه سخن از حاکميت طاغوت و دستورهای اوست.
متن: صفحه های ۳۶ و ۳۷ ۲۰۹۸ گزينۀ «۴» 

بدون  و  می کنند  تلقی  خود  ملک  را  خلقت  جهان  انسان ها  از  بسياری  امروزه، 
اين  در  بخواهند  که  هرگونه  خدا،  يعنی  آن،  حقيقی  مالک  رأی  و  نظر  به  توجه 
جهان تصرف می کنند. برخی از اين انسان ها، مانند فرعون كه «انا ربّكم االعلی» 
ديگر  مالک  را  خود  می كرد،  معرفی  مردم  بزرگ  پروردگار  را  خود  و  می گفت 

جوامع می پندارند و برای آن ها تصميم گيری می كنند.
آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۰۹۹ گزينۀ «۳» 

«همانا   :مستقيم صراط  هذا  فاعبدوه  ربّكم  و  ربّی  اهللاَ  ！اّن  آيۀ:  به  توجه  با 
راه  اين  كه  كنيد  بندگی  را  او  پس  شماست.  پروردگار  و  من  پروردگار  خداوند 
راست و درست است.»، نتيجۀ اعتقاد به توحيد در ربوبّيت، توحيد در عبادت 
است، يعنی اگر كسی بپذيرد كه خداوند، پروردگار جهان است، در عمل نيز او 

را می پرستد و از او اطاعت می كند.
متن: صفحۀ ۳۵ ۲۱۰۰ گزينۀ «۳» 

كنند  دنبال  را  خود  دنيوی  تمايالت  و  خواسته  ها  جامعه،  افراد  از  يک  هر  اگر 
و تنها منافع خود را محور فعاليت اجتماعی قرار دهند، دچار شرک عملی يا 

عبادی در بعد اجتماعی شده اند.
آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۰۱ گزينۀ «۱» 

با توجه به آيۀ ！اِن اهللاَ َربّی َو َربُّكْم فَاعْبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقيٌم چون خداوند، 
پروردگار همه چيز است، پس بايد فقط او را بندگی كرد و بندگی خدا، راه راست 

و درست زندگی است.

گزينۀ «۱»۲۰۹۵

و من الّناس من يعبد الiّ عP حرف ا

فان اصابه خV+ اطمأّن به

ه YZو Pانقلب ع فتنة  و ان اصابته 

گزينۀ «۳»۲۰۹۶

و من الّناس من يعبد الiّ عP حر

ه پسپسپس YZو Pاطمأّن به و ان اصابته فتنة انقلب ع +Vفان اصابه خ

خ_ الّدنيا و ا�mخرة

گزينۀ «۲»۲۰۹۷

گزينۀ «۴»۲۰۹۸

گزينۀ «۳»۲۰۹۹

گزينۀ «۳»۲۱۰۰

گزينۀ «۱»۲۱۰۱
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دين و زندگى جامع

تسليم بودن در برابر اميال نفسانی و فرمان پذيری از طاغوت، باعث می شود شخص، 
درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار داشته باشد. در نتيجه، پرستش و اطاعت از غيرخدا، 
موصوف به شرک عملی است و ناپايدار شدن انسان با جهت گيری های متفرق، نشانۀ 

گرفتارآمدن به شرک در عبادت در بعد فردی است.
متن: صفحۀ ۳۵/ آيه: ممتحنه، ۱ ۲۱۱۷ گزينۀ «۱» 

در بعد اجتماعی توحيد عملی می گوييم: جامعۀ توحيدی به سوی وحدت و 
و  توحيد  به  تمسک  با  را  هماهنگی  و  وحدت  اين  و  می نمايد  حركت  هماهنگی 
يکتاپرستی و قرارگرفتن در سايۀ حکومت الهی می توان به دست آورد. در نتيجه، 

تحقق بعد اجتماعی توحيد عبادی، مرهون تشکيل نظام الهی است.
عدم  بر  تأكيد  با   اولياء عدّوكم  و  عدّوی  تّتخذوا  ال  آمنوا  اّلذين  ايّها  ！يا  آيۀ 

دوستی با دشمنان خدا به بعد اجتماعی توحيد عملی اشاره دارد.
متن: صفحه های ۳۳ و ۳۴ ۲۱۱۸ گزينۀ «۳» 

در بعد اجتماعی توحيد عملی می گوييم: وقتی يک نظام اجتماعی توحيدی است که 
حاکم و زمامدار آن براساس قوانين الهی به حکومت رسيده باشد. در نتيجه، اطاعت 
از پيامبر ④ و اطاعت از جانشينان معصوم بزرگوار كه خدا به پيروی از آنان دستور 
داده، الزمۀ توحيد عملی است. در بعد فردی توحيد عملی می گوييم: انسان موّحد چون 
زندگی خود را براساس رضايت خداوند تنظيم کرده، شخصيتی ثابت و پايدار دارد. در 
نتيجه دست يابی به شخصيت پايدار و ثابت، مرهون عبوديت خدا در بعد فردی است.

آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۱۹ گزينۀ «۲» 
مفهوم آيۀ ۵۱ سورۀ آل عمران به اين صورت است:

ّبnُ همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست: توحيد در  ّ َو َر Yeِإن َ� َر
ربوبّيت: علت

ف پس: رابطۀ عليت
اعبدوه او را بندگی كنيد: توحيد در عبادت: معلول

از اين مفهوم می فهميم كه: چون خداوند، رّب جهان است، پس فقط بايد او را 
بندگی و عبادت كرد: توحيد در عبادت، ميوۀ درخت توحيد در ربوبّيت است.

گزينۀ «۱»۲۱۱۷

گزينۀ «۳»۲۱۱۸

گزينۀ «۲»۲۱۱۹

 nُّب ّ َو َر Yeِإن َ� َر

ف
اعبدوه

تركيبی: درس ۲ ـ دوازدهم ۲۱۱۰ گزينۀ «۴» 
يگانگی خدا يا اصل توحيد از آيۀ ！قل هو اهللا احد: «بگو خداوند يكتاست.» 
برداشت می شود. توحيد در خالقيت، از آيۀ ！خالق كّل شیء و توحيد عملی 
از هر آيه ای كه به عبادت و بندگی خدا اشاره دارد، برداشت می شود. با وجود 
اين كه آيۀ ！أعبد ربّك در كتاب درسی نيامده، ولی به لحاظ ساده بودن معنای 

آن، در كنكور آمده است و بيانگر توحيد عملی است.
متن: صفحۀ ۳۴/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۱۱ گزينۀ «۱» 

در بُعد اجتماعی توحيد عملی می گوييم: وقتی يک جامعه توحيدی است كه 
حاكم آن براساس قوانين الهی به حكومت رسيده باشد و همان شرايطی را كه 
رسول  از  اطاعت  نتيجه،  در  باشد؛  دارا  است،  كرده  تعيين  حاكم  برای  خداوند 

گرامی اسالم ④ و اطاعت از جانشينان آن حضرت، الزمۀ توحيد عملی است.
 توحيد عملی، نتيجۀ توحيد ربوبی است. زيرا طبق آيۀ ！ِإنَّ اهللاَ َربّی َو َربُّكم فاعبدوه
می گوييم: چون خداوند، پروردگار جهان است، شايستۀ پرستش و عبادت است.

ّبnُ توحيد در ربوبّيت: علت ّ َو َر Yeَر َiِّإن ال
ف پس: نشان دهندۀ رابطۀ عليت

اعبدوه توحيد عملی: معلول و نتيجه
گزينۀ «۲»   ۲۱۱۲

تركيبی: درس ۲ ـ دوازدهم/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲  
ء توحيد در خالقيت <L Mّ خالق

ّبn توحيد در ربوبّيت ّ و ر Yeاّن � ر
فاعبدوه توحيد در عبادت

متن: صفحۀ ۳۵/ آيه: تدبر در قرآن (۱)، صفحۀ ۳۲ ۲۱۱۳ گزينۀ «۲» 
در شرک در عبادت در بعد اجتماعی می گوييم: اگر قرار باشد همه فقط خواسته  ها 
و تمايالت دنيوی خود را دنبال كنند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گيرد. در چنين 
جامعه ای انسان های ستمگر بيشتر قدرت پيدا می كنند. در نتيجه حاكميت نظام 
سلطه آن گاه بدون مانع ايجاد می شود كه انسان به شرک در عبادت در بعد اجتماعی 

گرفتار شود.
 آيه ای كه به توحيد در عبادت، اشاره دارد، آيۀ ！اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه
است. در نتيجه در جامعۀ شرک آلود، پيام اين آيه كه همان توحيد عملی است، 

به فراموشی سپرده می شود.
 كلمۀ «رادع» به معنای «مانع» و «بازدارنده» است.

متن: صفحه های ۳۲ و ۳۵ ۲۱۱۴ گزينۀ «۳» 
در بعد فردی توحيد عملی می گوييم: هر كسی در زندگی خود از فرمان های خدا 
اطاعت کند و او را بپرستد، گام در مسير توحيد عملی گذاشته است. در نتيجه 

توحيد عبادی در فرد به صورت پرستش و اطاعت از خداست.
در بعد اجتماعی توحيد عملی می گوييم: جامعه ای كه در مسير توحيد اجتماعی 
حركت می كند، اقتصاد و فرهنگ و ساير ابعاد و اركان آن نيز به سوی اجرای 
فرمان های خدای يگانه پيش می رود و به صورت جامعه ای عدالت گستر حرکت 
می نمايد؛ در نتيجه تجلی توحيد عبادی در جامعه، تحقق قسط و عدالت است.

متن: صفحۀ ۳۴ ۲۱۱۵ گزينۀ «۳» 
در شرک عملی در بعد فردی می گوييم: تسليم بودن در برابر اميال نفسانی و 
فرمان پذيری از طاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصيتی ناپايدار 
نتيجۀ  و  بازتاب  آرامش،  سلب كنندۀ  شوم  نهال  رويش  نتيجه  در  باشد.  داشته 

گرفتار آمدن به شرک عملی در بعد فردی است.
متن: صفحه های ۳۳ و ۳۴ ۲۱۱۶ گزينۀ «۴» 

در شرک عملی در بعد فردی می گوييم: اگر كسی دل به هوای نفس سپرده و 
او را معبود خود قرار دهد يا در پی كسب رضايت قدرت های مادی و طاغوت ها 

برآيد، چنين شخصی گرفتار شرک عملی شده است.

گزينۀ «۴»۲۱۱۰

گزينۀ «۱»۲۱۱۱

nُّب ّ َو َر Yeَر َiِّإن ال
ف

اعبدوه
گزينۀ «۲»۲۱۱۲

ء <L Mّ خالق
nّب ّ و ر Yeاّن � ر

L M ق

فاعبدوه ت
گزينۀ «۲»۲۱۱۳

گزينۀ «۳»۲۱۱۴

گزينۀ «۳»۲۱۱۵

گزينۀ «۴»۲۱۱۶
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