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 درس سوم
کارهاهای خوب برای انجام دادن خوبنّیت  ترین 

  



 

 

کنید. این بار سوره مبارکه ملک را  کهبه صورت آیه به آیه قرائت  مفاهیم آن برایتان مهم و تأثیرگذار  برخی از آیات سوره را 
کردنبوده است،  کنید در هر بار تکرار  کرده و سعی  کنید. برای  ،سه بار تکرار  آیه را با لحنی متفاوت از دفعه قبلی قرائت 

که هر بار به جنبه کرده  بدین ترتیب آیه را با مضمون و مفهومی متفاوت این منظور الزم است  از ای از مفاهیم آیه توجه 
کدام آیهدفعه قبل بفهمید. ]می کار را انجام دهید، هر  کرده و آن را ای را توانید در جمع دوستان هم این  سه بار انتخاب 

کنند. می کنید و یا آنکه هر سه نفر یک آیه را با سه لحن متفاوت قرائت  توانید بعد از هر دفعه با سه لحن متفاوت قرائت 
که چرا  کدام مضمون و مفهوم آیه توجه داشتهآیه را به این لحن خواندهآن قرائت توضیح بدهید   اید.[اید و به 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ىل ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ

كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

ديٌر )  (1قَّ
که م    .او بر هر چیزى توانا استست و لك به دست اوپر برکت است خدایی 

ُكْم  ي ُ
َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ

ال َّ
ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ

َّ
 (2أ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .ى آمرزنده استاو عزیز و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

رى اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
 يف ال َّ

ْل  رَّ هَّ صَّ اْرِجِع اْلبَّ فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ خَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
ر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ )اینکه خلقی با خلقی دیگبینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ُر  صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى  افتد و اختاللی یپلك چشمت از خستگی منه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم ما آسمان دنیا را با چراغ کردن( هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

َّ وَّ ِبْئسَّ  ن َّ هَّ ذاُب جَّ ْم عَّ ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
وَّ ِلل َّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
 ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
ُفوُر )ِإذا أ هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ که در آتش افکنده می (7ُعوا َلَّ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ْوٌج  ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ تَّ
ْم  ُ َلَّ

َّ
أ ذيٌر )سَّ ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ  (8خَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود هر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ ُقْلنا ما  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ قَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ يفٍء ِإْن نَّ

َّ
بيٍر  أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 



 

 

ْصحا
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر فَّ ِب الس َّ

(11) 
گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس در آخر به 

که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب و حیات محروم می)و از رحمت  شوند( آنان 
 هستند.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

لٌي ِبذاِت  ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
وَّ أ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
که موجودات را (14أ کسی  که او  آیا  گاه نیست؟ در حالی  عالم است آفریده از حال آنها آ

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ُهوَّ ال َّ
ُشوُر  يف ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا مَّ
(15) 

کردهاو است  که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،آن  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ ِبُكُم  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر چگونه خاطرتان جمع و ای من از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .ها را بر سرتان ببارندپارهند سنگ هست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (این غفلت تنها از شما نیست) کسانی هم 
گرفتار شدندانند دکردند و نمی  .که به چه عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا مییاور و لشکر خود  ،چه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که تر خزد هدایت یافتهپس آیا  کس  است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی



 

 

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییخاطر همان عتو و نفور و ناسپاسه و )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ذيٌر ُمبٌْي  ا نَّ نَّ
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ُقْل ِإّن َّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم

م َّ  لَّ ُروا وَّ فَّ فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 

ْو ُقْل 
َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
 أ

لٍي 
َّ
ذاٍب أ ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ رَّ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردکند )چه  کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس به  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

کرده است، خداوندی  در آفریده است. طبقه بر طبقه های هفتگانه را که آسمانخداوند خیر ثابت و همیشگی را جاری 
 اند:چنین بیان نموده« طباق»معنای واژه 

گونه - کلمات القرآن الکریم(تقابل میان دو چیز است به  که نوعی تساوی میان آنها باشد. )التحقیق فی   ای 
گونه - گرفتن چیزی باالی چیز دیگر است به  که با آن موافقت داشته قرار   باشد. )مفردات راغب اصفهانی(ای 
گفته - که به آن مشابهت نیز  که چیزی بر باالی چیز دیگر باشد،   اند. )قاموس قرآن(به معنای مطابقت است 

که همه مادی و جسمانی هستند، به صورت طبقه طبقه و یکی بر باالی دیگری آفریده خداوند آسمان های هفتگانه را 
گونه که همه با یکدیگراست به  که از همه به ما نزدیکانطباق دارند. )پایین ای  تر است همین آسمان ترین آسمان 

که آن را می  ها در آن وجود دارند.(شناسیم و انواع ستارهدنیاست 
کید بر خلقت آسمان ای و منطبق با یکدیگر، چه جایگاهی در جریان های هفتگانه آن هم به صورت مرتبهبه نظر شما تأ

گوشزد می ثابت خیر داشته و کنید.[ ..................چه حقیقی را به ما  گفتگو   کند؟ ]در این خصوص با دوستان خود 
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
چنانکه در درس قبلی هم بیان شد، انجام دادن بهترین عمل در هر موقعیتی ما را به جریان ثابت خیر در عالم متصل 

بهترین دهیم. برای داشتن مقصدی مشخص انجام مینماید. طبیعتا ما هر عملی را با نّیت و مند میکرده و از آن بهره
که بهترین نّیت  ها را داشته باشیم.عمل الزم است 

یم، طبیعتا هر  کاری در نظر دار که برای انجام دادن هر  داشتن بهترین نّیت به معنای ارتقای اهداف و مقاصدی است 
تر تر، ماندگارتر، با خیرات عمومیاین اهداف بلندمرتبهتوان با اهداف و مقاصد متعددی انجام داد، هر چقدر کاری را می

 دهد.و همچنین منطبق با دیگر اهداف و مقاصد باشد، عمل ما را بیشتر به سوی بهترین عمل سوق می



 

 

کنید. پس از آن  کار را یادداشت  کرده و نّیت خودتان از انجام دادن آن  کارهای مهم و اصلی خود را یادداشت  تعدادی از 
گونهکنید تا نّیتی بلندمرتبهتالش  کار در نظر بگیرد به  که با نّیت قبلیتر برای آن  تان منطبق بوده و یا آنکه موجب ای 

که انجام می کاری  کنید تا برای  کار را تا سه دفعه تکرار   دهید مراتبی از نّیت ایجاد شود.ارتقای آن بشود. این 

که  کاری خوبی 
 انجام می دهم.

که  از نّیت و هدفی 
کار  انجام دادن این 

 دارم.

گرفتن نّیت و  در نظر 
هدف باالتری برای 

کار  انجام این 

گرفتن نّیت و  در نظر 
هدف دیگری برای 
کار  انجام دادن این 

گرفتن نّیت و  در نظر 
هدف دیگری برای 
کار  انجام دادن این 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

که در  کنید  کنون بررسی  گرفتن این نّیتا کار میهای متعدد و همنظر   گذارد؟راستا چه تأثیری برای نحوه انجام آن 
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

کن:   هاآسماندوباره نگاه 



 

 

کنید.  کنار هم جمع  کرده و در  گرفته شده است، تا تصاویر مختلی از آسمان را جستجو  ی زمین  که از رو ]از تصاویری 
که ماهواره که از چشمان پرندگان تصویربرداری شده است تا تصاویری  گرفتهتصاویر  که هر مرتبه اند.[ ها از آسمان  انگار 

کدام از این منظرها، عالم دیگری از آسمان به چشم ن رنگ و حال مخصوص به خود را دارد، از آسما که در هر  انگار 
 آید.می

گشوده و پرواز می که در وسعت آن بال   کنند؛از این پایین آسمان آبی آبی است، با انواع پرندگانی 
 ابرها؛سفید و تیره کمی باالتر آسمان است و دنیای 

هیچ پرنده یا موجود دیگری، انتها، بدون ، یکدست و بیشودکم رنگ میانگار آسمان ، باالتر از تمامی ابرها، باالترکمی 
 ؛خلوت خلوت فقط با خورشید

کم تیره میکمی  کم  کوچک شباالتر آسمان  ی زمین ده و اشیاء دیگری به چشم میشود، زمین  که از رو آیند، چیزهایی 
 شدند، ولی بودند؛دیده نمی

ید، آسمان که باالتر برو گویی عالم دیگری برپاست، با موجودات دیگری طبقه امتداد دارد و در هرهمچنان  هر چقدر  ای 
کدام برای خودشان حرکت و سیری مخصوص به خود دارند.  که هر 

گرچه همه به هم  کاری به مراتب دیگر آسمان ندارند، ا موجودات در هر مرتبه از آسمان برای خودشان در حرکتند، انگار 
که وابسته هستند  کنون  که در هر طبقه است، منظم و ا مو ا ی زمین هستیم، تمامی این طبقات با آن همه چیزهایی  بر رو

 دهند.پیوسته به حرکت و سیر خود ادامه می
کدام از این آسمان ید،حاال خود را در هر  گفته و از آنجا نگاهی به زمین بیانداز  ها در نظر 

 انگیز و دیدنی است،شگفت
 ،گسترده است برای فرود آمدن وسیع ودر نگاهی زمین سطحی 

کنده از سبزیتر است در نگاهی زمین جایی پایین کوهآ یدن و جاری شدن،ها ها و   برای بار
کمدر نگاهی زمین سطح قهوه کستری  ی آن دیده نمیای یا خا که جز یک سطح چیز دیگری بر رو  شود،رنگ است، 

 آبی رنگ است در حال چرخیدن،ای کرهدر نگاهی زمین 
که در نظامی وسیع با  در کوچک است   سیارات دیگر در حرکت است،نگاهی زمین جسمی 

 ها همچنان ادامه دارد...ها و نگاهو این مرتبه
 کتاب درسی: حقیقت بندگی )عبودیت و شرک(

 توحید در عبادت
کنیم، تسلیم فرما - که فقط خدای یگانه را پرستش  کارهای خود را های او باشیم و نتوحید در عبادت آن است 

کسب رضایت او انجام دهیم.  فقط به قصد اطاعت از او و برای 
گرامی او و اطاعتا - و فرمان الهی  را حکمید در عبادت است زیرت الزمٔه توحنان آن حضیشجان طاعت از رسول 

اعت از از آنان، اطت و اطاعت یرسد و بدون تبعنان بزرگوار آن حضرت به مردم مییاز طرىق رسول خدا و جانش
 ست.یخداوند ممکن ن

 ابعاد توحید در عبادت



 

 

عد فردی و اجتماعی است: -  توحید در عبادت دارای دو ب 
o   که خداوند را بپرستد و از او اطاعت نماید.عد فردیب کسی است  کوشد تمایالت او می : انسان موحد 

گونهها و فعالیتدرونی، تصمیم که سمت و های خود را به  کند  سوی خدایی بگیرد. ای ساماندهی 
گردش رضایت خدا را مورد توجه قرار  ریزی و...، برنامهاو در انتخاب همسر، دوست، تحصیل، 

که در این جهت پیش میمی رود امیال و غرایز خود مانند میل جنسی، میل به دهد. او به میزانی 
کنترل می گرایشقدرت، میل به ثروت را تنظیم و  دوستی، طلبی، نوعقتهای برتر مانند حقیکند و 

یابد.چنین انسانی دارای شخصیت خواهی، احسان و جوانمردی در رفتارهایش بیشتر بروز میعدالت
 شود.یکپارچه و یگانه در جهت پرستش و عبودیت خداوند می

o :که به معنای یگانه و یکپارچه  بعد اجتماعی بعد دیگر توحید در عبادت، بعد اجتماعی آن است 
گر افراد و نهادها و سازمانماعی در جهت خداوند و اطاعت همهشدن نظام اجت ها جانبه از اوست. ا

ها بپذیرند و اجرا معیار خود را اجرای احکام الهی بگذارند، و آن را به جای تمایالت خود و طاغوت
عی کنند، و مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را بر پایه احکام خدا بنا نمایند، بعد اجتما

 کند. توحید عبادی، تحقق پیدا می
o .میان دو بعد فردی و اجتماعی تناسب و تشابه برقرار است 

 دژ مستحکم خداوند
که توج به آن می« ال اله اال اهَّلل»کلمه توحیدی - تواند انسان را در راستای تحقق توحید عبادی دارای معنایی است 

کید میباطل میفردی و اجتماعی قرار دهد زیرا نفی همه معبودهای   نماید.کند و بر یگانگی خداوند تأ
که انسان را در عقیده و عمل از شرک حفظ می - نماید به همین دلیل از قول پیامبر)ص(به عنوان دژ مستحکمی 

کرده است. کلمه به عنوان حصن و دژ مستحکم خود یاد   توصیف شده است. همچنین خداوند از این 
 توحید و شرک در دنیای امروز

حید محور و روح زندگی دینی و شرک محور زندگی ضد دینی است. زندگی انسان در عصر حاضر از نظر میزان تو -
یابی است.  قوت و ضعف توحیدی خود، قابل ارز

که خالق جهان، خدای یگانه است و همین خدا جهان را تدبیر و اداره می - کند. با اغلب مردم دنیا  قبول دارند 
که با این پذیرش همخوانی ندارد. از جمله اینکه: مواردی بر میاین حال در عصر جدید به  یم   خور

ینت .1 های آن یاد خدا را از قلبشان برده است و هوا و سرگرمی بسیاری از مردم، به دنیا و شهوات و لذت و ز
که از مرحله ذهن و  هوسشان بت و معبودشان شده است. معرفت به خداوند زمانی میوه خود را می دهد 
گرایی و ابزارهای آن مانع رسیدن به ایمان و  که دنیا شناخت به ایمان قلبی برسد و این در حالی است 

کوچک و بزرگ عالم هستند.  مشاهده تدبیر خدا در 
کشورها مانند هند و ژاپن، همچنان بت .2 هایی از جنس سنگ و چوب پرستیده با اینکه در برخی از 

ها و مستکبرانی ترین آنها خود را در اطاعت از طاغوتی و پیچیدهپرستشوند اما اصلی ترین مظاهر بتمی



 

 

که بر رسانهنشان می کورکورانه الگوی زندگی خود را دهد  ها مسلط هستند و بسیاری از مردم با تقلیدهای 
گام بر میکسانی قرار داده که در جهت مخالفت با دین   دارند.اند 

--------------------- 
بر این اساس آیند. ها و باورها نیز بر اساس علم پدید میزندگی است، نّیتتالش انسان در رکت و و باور اساس ح نّیت

شناخت حقیقت توحید به معنای آنکه همه چیز از آن خداوند است، تمام اهداف و مقاصد انسان را تحت الشعاع خود 
کارهای تواند هدف دیگری بدهد، به صورتیکه انسان نمیقرار می گر مقاصدی برای  ه جز رسیدن به خداوند داشته باشد و ا

 گیرد، همگی در همین راستاست.خود در نظر می
که کند، نّی های انسان به سوی یک نّیت واحد سوق پیدا میبدین ترتیب با شناخت توحید حقیقی، تمامی نّیت تی 

 رود.ها و آرزوها نیز به شمار میبلندترین نّیت
 هاها و نّیتباال بردن نگاه تمرین عملی:

کردنی داده است تا بتوانند هر پدیدهخداوند به انسان یت  کنند، بدین ترتیب ها قدرت رو یت  ای را از مراتب مختلفی رو
که انجام میانسان می کارهایی  شود دهد، مراتب متعددی از نّیت و مقصد را در نظر بگیرد. این توان موجب میتواند برای 

کارهای ما با که ساده کند.ترین   مقاصدی بلند و متعدد انجام شده و بدین ترتیب آثار خیر فراوان و متعددی پیدا 
 هایمان از منظرهای مختلفتمرین اول: مشاهده خودمان و مسئولیت

کردن هستیم، بنابراین خودمان را بایما فقط به خودمان تعلق نداریم، بلکه در الیه د در های متعددی در حال زندگی 
کرده و به مسئولیت  های مختلف خودمان واقف شویم.تمامی این مراتب مشاهده 

گرفته و با بررسی خود از این منظرها، که به شما ارتباط دارد را در نظر  ید، مسئولیتمنظرهای مختلفی  که دار هایی را 
کنید.  مشخص 

که به من ارتباط دارد و من در آنها  منظرهای مختلفی 
که با توجه به آن منظر بر عهده من است. نقش دارم.  مسئولیتی 

که پدر و مادر آن فرزند یک خانواده هستم، خانواده ای 
کشیدهز  اند.حمات بسیاری برای من 

 

کنون هیچکدام در دنیا نتیجه پدر بزرگ که ا هایی هستم 
ساز های دور، زمینهنیستند، ولی زحمات آنها در سال

 زندگی امروز من بوده است.

 

کش برای فرزند مّلتی هستم  گرفته تا آب و خا که از مردم 
 اند.ها خوردهپروراندن من خون دل

 

که زندگی توحیدی را  وارث جریان انبیای الهی هستم 
کنون به من برسد.پاس داشته  اند تا ا

 

که زندگی کی هستم  کره خا ی این  ام با تمامی انسانی بر رو
گره خورده است.انسان  های دیگر 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

کارهای خوب از منظرهای مختلفدومتمرین   : بررسی 
کرده و آن را از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار دهید. با توجه به هر   کارهای خوب خودتان را یادداشت  تعدادی از 

کار در نظر بگیرد. با جمع بندی مقاصد شناسایی شده صورت بهتری برای انجام دادن منظر، هدف و مقصدی برای آن 
کار  کنیدآن  کارهای ]در حقیقت شما می .طراحی  گونهبایست  گروهخود را به  که برای  های مختلف ای ارتقاء دهید 

ها و همچنین شئونات مختلف مسئولیت خودتان، فایده داشته باشد، بدین ترتیب عمل شما از مراتب مختلف انسان
 شود.[نّیت و مقصد برخوردار شده به أحسن عمل بسیار نزدیک می

که انجام می  دهم.کار خوبی 
از 

کارنّیت و مقصد  منظر  انجام دادن آن 
کار با  پیشنهاد انجام دادن آن 

 صورتی بهتر

 درس خواندن
 یا

کارهای خانه کردن در   کمک 
 یا

کاری برای درآمدزایی  انجام دادن 
 یا

... 

فرزند خانواده بودن
   

هم
کالسی بودن

  

شاگرد مدرسه بودن
  

ت ایران بودن
عضو مّل

 

 

مسلمان بودن
  



 

 

یار امام زمان 
بودن

  

 

 

 رفع مشکالت مردمعملیات جمعی: 
که در میان افراد جامعه است، برای  تی  کرده و عالوه بر شناسایی مشکال گروه دوستان خود در میان افراد جامعه بررسی  با 

که:رفع برخی از آنها برنامه کنید. برای این منظور الزم است   ریزی و اقدام 
گرفته تا معّلم، دوستان، خادم محّله و مسجد، اهالی محلهمسایه ازهای اطراف خود، فهرستی از انسان - ، ها 

کنید.و  کسبه، افراد سالمند  دیگران تهیه 
کنید - که در زندگی این افراد وجود دارد، شناسایی  تی را  که امهمترین و بارزترین مشکال کار ی. ]مراقب باشید  ن 

کرده و جنبهنمی کند، بلکه ناظر به مسائل و  های مخفی زندگیبایست صورت تجسس پیدا  افراد را آشکار 
که تقریبا آشکار بوده و  تی است   [اندازد.آبروی فرد را به خطر نمیمشکال

کرده و برای رفع آن برنامه - کردن آن در توان جمع شماست، انتخاب  که بر طرف  ریزی و تعدادی از مشکالت را 
کار انجام دهید.  تقسیم 

گروه در این اقدام اقدام خود را به تا جائیکه  - امکان دارد به صورت مخفی انجام دهید، هر چقدر افراد بیشتری از 
 تر خواهید بود.ناشناس بمانند، شما در انجام این عملیات موفق

یابی قرار دهید. -  پس از اتمام عملیات میزان موفقیت آن را به صورت جمعی مورد ارز
که می]یکی از مهمترین جنبه که هیچیک از شما بایست در انجهایی  گیرد آن است  ام این عملیات مدنظر قرار 

که انجام مینمی کاری  بایست در نهایت دهید، دچار توّقع و انتظار از دیگران بشوید، این عملیات میبایست نسبت به 
یابی دقیق قرار بگیرد.[ که از این جنبه هم عملیات مورد ارز  خلوص نّیت انجام شود، بنابراین الزم است 

 
  


