به زودی

منتشر میشود

دین
و
زندگی 3

1

بخش

تفکر و اندیشه

جایگاه
اندیشه
و ثمرات
آن:

الفـ در ذهن جوانه میزند،
اندیشه مانند
بـ در دل و قلب ریشه میدواند (اندیشۀ یکتاپرستی یا جهانبینی توحیدی باید به صورت یک باور قلبی در آید تا در رفتار و کردار شخص موحد مؤثر باشد).
بذری است که
«إن اهلل ربّي و ربّكم فاعبدوه  »...آمده است .ـ درس  3دوازدهم)
جـ و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر میگردد( .مصداق ظاهر شدن برگ و بار اندیشه در اعمال ،در آیۀّ :
1ـ بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد،
2ـ استعدادها را شکوفا میکند (یادآوری :نیاز به مقبولیت سبب میشود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و تواناییها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند .ـ درس  11دهم)
3ـ و امید به آیندهای زیباتر را نوید میبخشد.
4ـ عالوه بر آن میتواند برترین عبادتها باشد( .در صورت داشتن این دو شرط1 :ـ به صورت دائمی باشد2 .ـ دربارۀ خداوند و قدرتش باشد .ـ حدیث زیر)
صم» ـ درس  12یازدهم)
(نقطۀ مقابل حدیثّ :
«حب الشیء ُیعمی و ُی ّ

اندیشه،

موضـوع

اهمیت تفکر و اندیشه از دیدگاه اسالم

َ
فض ُل ال ِعبا َد ِهًْ
			
«أ َ
دمان ال َّت َف ُّکرِ ِفی ا ِ
		
ُدر ِت ِه
ِا ُ
هلل و ِفی ق َ
نگاه ویژه

پیـام
حدیـث

اهمیت
اندیشه در
اسالم:

تناسب
معنایی

توصیه

برترین عبادت،
اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست».

پیامرب اکرم
میفرماید:

(ص)

چه اندیشهای افضل عبادات است؟ و این نوع اندیشه ،باید در ذات خداوند باشد یا صفات او؟

1ـ این حدیث ،اهمیت و جایگاه تفکر و اندیشه در زندگی را از دیدگاه اسالم بیان میکند.
2ـ از نظر پیامبر اسالم(ص) ،اندیشه و تفکر با داشتن دو ویژگی ،افضل و برترین عبادت است؛ او ًال :مداوم و پیوسته باشد .ثانی ًا:
در صفات و اسماء خداوند و قدرت او باشد (نه در ذات و چیستی او).
3ـ از آنجا که خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمیتواند به این حقیقت احاطه پیدا کند و ذات و چیستی او را شناسایی نماید؛
بنابراین ،منظور از تفکر در خداوند در این حدیث ،تفکر و اندیشه در صفات الهی میباشد ،نه تفکر در ذات و حقیقت و چیستی او.
4ـ هرگاه سؤال شود که« :منظور از تفکر در «فی اهلل و فی قدرته» چه میباشد؟»؛ با توجه به فرمایش رسول اکرم(ص) پاسخ
میدهیم« :تفکّروا في کل شیءٍ و ال تفکّروا فی ذات اهلل  :در همه چیز تفکر کنید؛ ولی در ذات خدا تفکر نکنید».
این حدیث از نظر داللت بر اهمیت تفکر از دیدگاه اسالم ،با این سخن امام کاظم(ع) ...« :و آنان که در تعقل و تفکر برترند ،نسبت
به فرمانهای الهی داناترند .و آن کس که عقلش کاملتر است ،رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است ».تناسب دارد( .درس  1یازدهم)
برای مطالعۀ عمیق و مؤثر آیات و احادیث ،توصیه میشود به روش زیر عمل کنید:
اول :عبارت عربی و ترجمۀ آن را حفظ شوید؛ بهطوریکه با دیدن هر بخش از آیه یا حدیثی که ادامۀ آن حذف شده است،
بتوانید قسمت دیگر آن را به خاطر بیاورید.
دوم :موضوع اصلی هر آیه و حدیث را با توجه به تیتر آن قسمت و محتوای کلی آن درس به ذهن خود بسپارید.
سوم :پیامها و همچنین تناسب معناهایی که برای آیات و احادیث نوشته شده است را به دقت بررسی نموده و به طور کامل فراگیرید.
چهارم :در نظر داشتهباشید که در مواقع دورۀ درسها ،ارتباطهایی که برای آیات و احادیث نوشته شده است را به اطالعات خود اضافه کنید.
پنجم :نیازی نیست که به تمام توصیههای باال در یک زمان مشخصی عمل کنید ،بلکه میتوانید در عرض چند هفته و یا چند
ماه و با توجه به زمانی که تا کنکور فرصت مطالعه دارید ،این یادگیری را کامل نمایید.

درس اول

هستیخبش
سؤال از
حقیقتهستی:

و ب ه دور از هیجان و هیاهوی زندگی
آيا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته
دربارة این جهان پر جنبوجوش ّ
تفکر کرده باشید؟

سیارگان؛
جهان دور دست؛ یعنی آسمان بیکران با کهکشانها ،منظومهها ،خورشید و ّ
تفکر دربارۀ
و همین جهان نزدیک ،یعنی زمین با جنگلها ،دریاها ،بیابانها ،جانوران ،گیاهان و گلهای زیبایش.

سیاره ،با میلیاردها موجود متن ّوع از کجا آمدهاند؟
به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و ّ
آيا هرگز دربارة آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کردهاید؟
موجودات جهان ،هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟!
نیازمندی جهان به خدا در پیدایش
خدا را مييابيم (فطرت خدا آشنا ـ درس  2دهم)
الفـ هر کدام از ما ،براساس فطرت خویش (درونی و ناآموخته)،
و حضورش را درک ميکنيم( .به صورت فطری و درونی و غیر اکتسابی)
بـ به روشنی میدانیم در جهانی زندگی میکنیم که

آفرینندهای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند
و به موجودات مدد میرساند( .والیت معنوی  :درس  4یازدهم ـ ربوبیت الهی)

(توحید در ربوبیت ـ درس  2دوازدهم)

خداشناسیفطری
و دعوت قرآن
ما را به معرفت عمیقتر دربارة خداوند فرا میخواند (شناخت عقلی)
کریم
قرآن
،
فطری)
(خداشناسی
لیه
و
ا
شناخت
این
وجود
با
ـ
ج
بهمعرفتعمیقتر:
ّ
درک وجود (و هستی او؛ نه چیستی و چگونگی و ماهیت) او
و راههای گوناگونی را برای
و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان میدهد.
ّ
تفکر دربارۀ نيازمند بودن جهان ،در پيدايش خود ،به آفریننده است.
دـ يکي از اين راهها (برای درک عمیقتر وجود خدا و شناخت صفات و افعال او)،
بیان این راه به شرح زیر است:
الفـ اگر به خود نظر کنيم ،خود را پديدهاي مییابیم که وجود و هستیمان از خودمان نیست.

مقدمۀ ا ّول:

بـ در اشیای پیرامون نیز که بیندیشیم ،آنها را همینگونه میبینیم؛
همه را پدیدههایی مییابیم
جـ حیوانات ،گیاهان ،جمادات ،زمین ،ستارهها و کهکشانها،
که وجودشان از خودشان نبوده و نیست( .شباهت انسان با سایر پدیدهها)
(یعنی مستقل و قائم به ذات خود نیستند).

که وجودشان از خودشان نیست( ،أنتم الفقراء)
خودش پدیده نباشد،
الفـ پدیدهها،
برایموجودشدننیازمندبهپدیدآورندهایهستندکه
بلکه وجودش از خودش باشد؛ (هو الغنی)

بـ همانطور که چیزهایی که شیرین نیستند ،برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد.
موضـوع

مقدمۀ دوم در اثبات :نيازمندي جهان به خدا در پيدايش

«ذاتِ نایافته از هستی ،بخـش
خشک ابری که بود ز آب تهی
نگاه ویژه

مقدمۀ دوم:

(مقدمۀ دوم و مفهوم بیت زیر)

چون تواند که بود هستیبخش («بخش» در مصرع اول به معنای بهره و سهم است و در مصرع دوم به معنای عطا کردن).

نایـد از وی صـفـت آبدهــی»

این ابیات ،بیانگر کدام مقدمه و چه مفهومی در اثبات نيازمندي جهان به خدا در پيدايش است؟

معنی 1ـ ذاتی که از هستی و وجود ،بخش و سهم و بهرهای نیافته است ،چگونه میتواند هستیبخش باشد ،یعنی به دیگران هستی عطا کند؟
ابیات
2ـ ابری که خشک و فاقد آب است ،از آن ،انتظار آبرسانی نمیرود»
پیام
ابیات
نکتهطالیی

1ـ این دو بیت ،بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات نيازمندي جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق است.
2ـ مفهوم ابیات« :پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد
بلکهوجودشازخودشباشد؛همانطورکهچیزهاییکهشیریننیستند،برایشیرینشدننیازمندبهچیزیهستندکهخودششیرینباشد».
اثبات مفهوم آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل» میباشند.
هر دو بیت ،بیانگر مقدمۀ دوم در ِ

دـ آری در آفرینش نیز ،یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذات ًا موجود باشد.
هـ در این صورت ،چنین چیزی
نتیجۀ
دو مقدمة باال:

جـ عبدالرمحان
جامی این معنا را
در دو بیت چنین
بیان میکند:

(که خودش ذات ًا موجود است)

(وجودش از خودش باشد).

دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛
همواره بوده است و همواره خواهد بود( .سؤال :در چه صورت ،یک موجود پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؟)
(هو الغنی)

خودش پدیده نباشد
الفـ ما و همۀ پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن خود به آفرينندهاي نيازمنديم که
السماوات و االرض)
و سرچشمۀ هستی باشد( .اهلل نور ّ
بـ این وجود برتر و متعالی «خدا» نامیده میشود.
(و اهلل هو الغنی الحمید)

10
تفکر در
متن

مقدمه ا ّول :ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و هستیمان از خودمان سرچشمه نمیگیرد.
مقدمه دوم :موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به وجودی هستند که پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد.
نتیجه :ما و همۀ پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن نیازمند آفرینندهای هستیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد.

نیازمندی جهان به خدا در بقا
شما حتم ًا نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) است ،شنیدهاید .شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خواندهاید.
نیازمندی
ایرانی بازمانده از دورۀ تیموریان است و جاذبة زیادی برای گردشگران و زائران دارد.
این مسجد یکی از شاهکارهای هنر
ِ
مسجد به ب ّنا:
ن را با عشق و هنر بنا کردهاند ،خبری نیست.
این مسجد باشکوه همچنان باقی است (بدون نیاز به سازندگان آن) ،اما از معمار و ب ّنا و کارگرانی که آ 
سؤال:

آیا رابطة خدا با جهان نیز مانند رابطة ب ّنا با مسجد است؟ (نیازمندی مسجد به بنّا فقط مربوط به مرحلۀ ساختهشدن است ولی نیازمندی جهان به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا میباشد).

اگر اندکی دقت کنیم ،درمییابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد.

رابطۀ ب ّنا
با مسجد:
تحلیل
دو
رابطه:

(بنّا تنها ناظم اجزا است ولی خداوند هم خالق اجزا و هم ناظم آنهاست).

مانند خاک و سنگ و گچ و چوب و کاشی و ...
الفـ مسجد گوهرشاد از مصالح ساختمانی تشکیل شده
که هیچکدام از آنها را ب ّنا بهوجود نیاورده است

خواصی دارند که ب ّنا آنرا ایجاد نمیکند .ب ّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد میکند و نه سختی و استحکام سنگ را؛
بـ هریک از این مصالح نیز ّ
جـ بهعبارت دیگر ب ّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را.
دـ کار ب ّنا فقط جابهجا کردن مواد و چینش آنها است.

(بنّا ناظم اجزا است نه خالق اجزا و خواص آنها)

خواص آنها و ح ّتی خالق خود ب ّنا است.
الفـ اما خداوند ،خالق سنگ و گچ و چوب ،و
ّ

(اهلل خالق ّ
كل شيء ـ توحید در خالقیت ـ علت ب و ج)

خواص آنها ،همه وابسته به خداست
1ـ وجود ب ّنا و نیز وجود مصالح و
ّ
بـ براین اساس
2ـ و خداوند هر لحظه اراده کند ،آنها از بین میروند و ساختمان متالشی میگردد( .نیازمندی در بقا)
(نیازمندی در پیدایش)

رابطۀ جهان
با خدا:

جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است
جـ به همین جهت،
و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود( .ثُبات دائمی نیازمندی جهان به خداوند در بقا = مصداق
(نیازمندی در بقا ـ توحید در ربوبیت)

آیۀّ :
«کل یوم هو فی شأن»)

میتوان گفت که رابطة خداوند با جهان ،تا ح ّدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است؛
دـ بهعنوان مثال
همین که مولّد متوقف شود ،جریان برق هم قطع میگردد و المپهای متصل به آن نیز خاموش میشوند.

(نیازمندی در پیدایش و بقا)

نتیجه:
موضـوع

بنابراین ،مسجد با ساخته شدن ،از ب ّنا بینیاز میشود،
اما موجودات،

معنی
ابیات

نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند( .نیازمندی در پیدایش و بقاـ علت)
چنین نیستند و پس از پیدایش نیز همچنان ،مانند لحظۀ
ِ

از اینرو دائم ًا با زبان حال ،به پیشگاه الهی عرض نیاز میکنند.

(معلول)

رابطۀ جهان با خالق

 )1ما چو ناییم و نوا در ما ز توست
جان جان
 )2ما که باشیم ای تو ما را ِ
 )3ما عدمهاییم و هستیهای ما
 )4ما همه شیران ولی شیر َعلَم
نگاه ویژه

(نیازمندی ساختههای بشری به سازندۀ خود ،فقط در مرحلۀ ساخته شدن و نظام یافتن است).

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست
تا که ما باشیم با تو در میان (نفی شرک ربوبی = توحید در ربوبیت)
تو وجود مطلقی ،فانی نما (مصرع اول بیانگر مفهوم آیۀ« :انتم الفقراء الی اهلل» ـ مصرع دوم« :و اهلل هو الغنی الحمید»)
أن»)
حملهمان از باد باشد دم به دم (بیانگر نیازمندی در پیدایش و بقا ـ البته بیشتر بیانگر نیازمندی در بقا = « ُک َّل َیو ٍم هو فِی شَ ٍ

أن»)
(بیانگر نیازمندی در پیدایش و بقا ـ البته بیشتر بیانگر نیازمندی در بقا = « ُک َّل َیو ٍم هو فِی شَ ٍ

زبان حال
موجودات را
مولوی این گونه
بیان میکند:

هر یک از ابیات باال ،بیانگر چه حقیقتی در خصوص نیازمندی انسان و جهان به خداوند است؟

1ـ ما همچون ني هستيم كه تو در ما ميدمي و صدا ايجاد ميكني ،مانند كوه هستيم كه صداي تو را بازتاب ميدهيم.
2ـ ای که جان جانی ،ما که هستیم که در برابر تو عرض اندام کنیم و در ایجاد افعال با تو مشارکت داشته باشیم؟
هست نیست نما هستی.
نیست هست نمائیم و حال آنکه ای خداوند ،تو وجود مطلقی و ِ
3ـ ما از این جهت که وجود حقیقی نداریم ،عدم به شمار میرویم .پس ما ِ
4ـ ما انسانها همچون شیر پرچم هستیم که در اثر وزش باد به حركت درميآید .نه شير ،واقعي است و نه حركتش از خودش است»
1ـ این ابیات ،بیانگر این است که موجودات پس از پیدایش نیز همچنان ،مانند لحظۀ نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند( .نیازمندی در بقا)

پیام
ابیات

2ـ جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
3ـ مفهوم کاملتر این ابیات این است که جهان و مخلوقاتش ،هم در مرحلۀ «پیدایش و وجود یافتن» و هم در مرحلۀ «بقا و ادامۀ حیات» به خداوند نیازمندند.
4ـ رابطۀ جهان با خدا  ،تا ح ّدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است؛ همین که مولّد متوقف شود ،جریان برق هم قطع میگردد و المپهای متصل به آن نیز خاموش میشوند.

نکته
طالیی

السماواتِ َو َ
األرض ُک َّل َیو ٍم هو فِی
الغني الحميد»َ « ،یسألَ ُه َمن فِی َّ
این ابیات از نظر مفهومی با آیات شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
السماوات و األرض» ،تناسب داشته و نیازمندی جهان به خداوند را در دو مرحلۀ وجود یافتن و بقا معرفی میکنند.
شَ ٍ
أن» و «اهلل نور ّ

(نیازمندی در بقا)

سال دوازدهم ـ لوا سرد
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در آیات زیر تدبر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

تدبر در قرآن

موضوع آیه :نیازمندی مخلوقات در پیدایش و بقا به خدا و غنای ذاتی خداوند

پیامهای تکمیلی آیه:

َ
اس
َ
«يا أيُّ َها ال َّن ُ
َأن ُتم الْ ُفق ََراء ِإلَى ِ
اهلل
ُ
يد»
َو اهللُ ُه َو الْ َغ ِن ُّي ال َْح ِم ُ
اي مردم
شما به خداوند نيازمند هستيد
و خداوند است که (تنها)
بينيا ِز ستوده است».

1ـمخاطبان عبارت« :أنتم الفقراء إلى اهلل» ،همۀ انسانها ولی مصداق نیازمندان به خدا ،تمامی پدیدهها ميباشند.
2ـ پیام عبارت شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل» این است که تمامی پدیدهها از جمله انسان ،هم در وجود و هستی خود
و هم در بقا و ادامۀ حیات خود به خداوند نیازمند هستند.
الغني الحميد» ،تنها وجود بینیاز (غنی) خداست .او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.
3ـ با استناد به عبارت« :و اهلل هو ّ
4ـ علت نیازمندی (فقر ذاتی) تمامی مخلوقات به خداوند (أنتم الفقراء إلى اهلل) ،در پدیده بودن آنهاست ،به عبارت دیگر چون
هیچ یک از موجودات پیرامون ما در هستی خود مستقل و قائم به ذات نیستند ،لذا به وجودی مستقل و قائم به ذات
نیازمندند( .ذات نایافته از هستی بخش  /چون تواند که بود هستی بخش)
5ـ از آنجا که موجودات در هستی خود مطلق ًا به خدا متکیاند (أنتم الفقراء إلى اهلل) ،تا آنگاه که وجودشان دوام دارد ،به خدا
السماوات و األرض ّ
کل یوم هو فی شأن»)
وابستهاند و به او تکیه دارند( .نیازمندی در بقا و هم مفهوم با آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
الغني) در این است که پدیده نیست و وجودش از خودش (مستقل و قائم به ذات) است.
6ـ علت بینیاز بودن (غنای ذاتی) خداوند (هو ّ
7ـ علت اینکه تنها خداوند میتواند نیاز مخلوقات را برطرف کند ،غنی و بینیاز بودن ذات مقدس خداوند است.
«ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش  ،»...بیانگر
تناسب معنایی ( :)1این آیه و دو بیت:
ِ
مقدمۀ دوم در اثبات نيازمندي جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق است.
تناسب معنایی (« :)2غنی» بودن خداوند در این آیه و عبارت قرآنی« :و لم یولد  :زاده نشده است ،».بیانگر این
مفهوم است که خداوند علتی ندارد و از چیزی به وجود نیامده است ،چراکه مولود ،معلول است و نمیتواند خدا باشد.

« َیسألَ ُه
َ
ِ
السماوات َو األرض
َمن ِفی َّ
ُک َّل َیو ٍم هو ِفی شَ ٍ
أن»
«پیوسته از او درخواست
میکند هر آنچه در آسمانها
و زمین است ،او همواره
دست اندرکار امری است»

1ـ درخواست دائمی مخلوقات از خدا (یسأله من فی ّالسماوات و األرض) ،بیانگر نیازمندی آنان به خداوند در پیدایش و بقا و
البته بیشتر بیانگر نیازمندی آنان به خداوند در مرحلۀ بقا است.
2ـ تعبیر « َی َ
سألُ ُه» که فعل مضارع است بیانگر آن است که سؤال و تقاضای مخلوقات از خداوند بهصورت دائمی است
و موجودات همواره با زبان حال محتاج اویند.
3ـ درخواست مخلوقات (یسأله من فی ّالسماوات و األرض) از خداوند ،به زبان نيست ،بلكه با نیازمندی به خالق خود در تمامی جهات است.
4ـ منظور از « َي ْو ٍم» در آيه« ،روز» نيست ،بلكه مطلق زمان است ،زيرا خداوند ،فراتر از زمان است.
5ـ این مفهومّ :
«کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر آن است که کارهای خداوند تقلیدی نیست ،بلکه بدیع و نوآورانه است.
6ـ عبارت شریفۀّ :
«کل یو ٍم هو فی شأن» ،بیانگر این مفهوم است که خدا دنيا را آفريده است و آن را به حال خود
رها نساخته است ،بلكه پيوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند( .ربوبیت الهی)
ارتباط :عبارت قرآنیّ :
«کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر توحید در ربوبیت است( .درس  2دوازدهم)
الغني الحميد» ،به نیازمندی مخلوقات در
تناسب معنایی ( :)1این آیه و آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
پیدایش و بقا به خداوند اشاره دارند.
تناسب معنایی ( :)2این آیه و آیۀ« :اهلل الصمد» ،بیانگر این مفهوم است که تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن
و برطرف کردن نیاز مخلوقات است و توجه تمام موجودات ،خواسته یا ناخواسته به سوی خداست( .درس  2دوازدهم)
تناسب معنایی ( :)3عبارت قرآنیّ :
«کل یوم هو فی شأن» ،با آیاتی که بیانگر توحید در ربوبیت باشند ،تناسب معنایی دارد.

(فاطر)15 ،

(رحمان)29 ،

1ـ فکر میکنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ زیرا در تمامی جهات به خداوند نیازمندند.
2ـ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود؟ هم در هستی خود که باالترین داشتۀ اوست و هم در سایر داشتهها که برآمده از نعمت وجود است.
3ـ چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟ نیاز دائمی موجودات ،لطف و فیض دائمی را طلب میکند؛ او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریدهها
است .چنین نیست که عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد ،بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره میکند .بنابراین ،او هر لحظه دست اندرکار امری است.
آگاهی ،سرچشمۀ بندگی
الفـ انسانهای ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند (فقیر الی اهلل) ،بیتوجهاند؛ ا ّما انسانهای آگاه
تأثیر آگاهی
بر زندگی
افراد:

بـ هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود،
افزایش خودشناسی (علت)

(علت)

1ـ دائم ًا سایة لطف و رحمت خدا را احساس میکنند
2ـ و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او میدانند.

1ـ نیاز به او را بیشتر احساس
2ـ و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند( .معلول)

درک بیشتر فقر و نیاز (معلول مستقیم خودشناسی و علت بندگی)

افزایش بندگی (معلول غیر مستقیم اولی و معلول مستقیم دومی)

برای یک لحظه هم ،لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد
جـ برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی ،عاجزانه از خداوند میخواهد که
و او را به حال خود واگذار نکند( :توفیق الهی ـ درس )6
«اَل ّل ُه َّم ال ت َِکلنی إلی نفسی َطر َفهًْ َع ٍ
أبدا :خدایا هیچگاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار»
ین ً
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آگاهی (به نیازمندی خود در پیدایش و بقا) ،سرچشمۀ بندگی

«اَل ّل ُه َّم ال ت َِکلنی إلی نفسی َطر َفهًْ َع ٍ
		
أبدا
ین ً
نگاه ویژه

تأثیر
آگاهی
بر زندگی
افراد:

پیـام
حدیـث
ارتباط
نکته
طالیی

پیامرب

اکرم

خدایا هیچگاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار»

(ص)

درخواست رسول اکرم(ص) در این حدیث ،ثمرۀ چیست؟

ابراز بیشتر عجز و بندگی خود.
احساس بیشتر فقر و نیاز به او
1ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا
2ـ این درخواست عاجزانۀ پیامبر(ص) که «برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش (توفیق الهی) را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند ،».نتیجۀ افزایش
و ابراز بیشتر بندگی خود به درگاه او شده است».
که باعث احساس بیشتر فقر به او
معرفت به خود (خودشناسی) و رابطۀ ایشان با خدا بوده
این دعا ،بیانگر توحید عملی و همچنین بیانگر «راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او» ،از راههای تقویت اخالص است( .درس  3و  4دوازدهم)

بیان این سخن که« :اَللّ ُه َّم ال تَکِلنی  ،»...نتیجه آگاهی انسان به نیازمندی خود در پیدایش و بقا به خداوند و درک مفهوم
السماوات و َ
األرض ّ
کل یو ٍم هو فی شأن» و ابیات« :ما چو
این آیات« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل »...و « َیسأله من فی ّ
ناییم و نوا در ما ز توست  »...است که همگی بیانگر نیازمندی انسان به خدا در پیدایش و بقا میباشند.

نور هستی

در نظر ا ّول برای ما شگفتانگیز مینماید.
الفـ قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را با کلمهای (نور ّالسماوات و األرض) بیان میکند که اما پس از ّ
تفکر دقیق به معنای آن پی میبریم؛
موضـوع

رابطة میان خداوند و جهان هستی

«اهللُ نُو ُر السماو ِ
ات َو ال ْْر ِ
			
ض ...
َّ َ َ
نگاه ویژه

بیان
رابطة
میان خداوند
و
جهان خلقت:

پیـام
آیـه

ارتباط

مفهوم
خداوند
نور هستی
و نتیجۀ آن:

بـ قرآن کریم میفرماید:
(نور)35 ،

خداوند نور آسمانها و زمين است »...

این آیه ،رابطۀ میان خداوند و جهان خلقت را چگونه ترسیم کرده است؟

1ـ قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را «نور آسمانها و زمين» معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود
را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است( .نور بودن خداوند به معنای هستی بخشی اوست).
2ـ بر اساس همین آیه ،اگر اثری از نور وجود و روشنایی هستی در آسمانها و زمین مشاهده میشود ،از خداوند است.
3ـ از آنجا که تمامی موجودات وجودشان را از خدا میگیرند(،علت) در واقع ،هر موجودی در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر
حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است( .مفهوم این آیه و سه بیت زیر و حدیث امام علی(ع) ) از همین رو ،آنان که به دقت و تأمل
در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند»
مفهوم این آیه (اهلل نور ّالسماوات و األرض) ،بیانگر توحید در خالقیت و مفهوم قضای الهی است.

(درس  2و  5دوازدهم)

 )1این آیه و بیت« :دلي کز معرفت نور و صفا ديد  »...و دو بیتی« :به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  »...و حدیث امام علی(ع)« :ما رايت شيئا اال
تناسب
ی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
و رايت اهلل  ،»...بیانگر این است که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجل 
معنایی
 )2از این آیه ،مفهوم نیازمندی جهان و تمامی مخلوقات به خداوند در دو مرحلۀ وجود یافتن (هستی) و بقا برداشت میگردد و از
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» تناسب دارد.
این منظر با مفهوم آیات شریفۀ« :أنتم الفقراء الی اهلل» و «یسأله من فی ّ
از اجسام ناشی میشوند،
الفـ ما با نور خورشید ،نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و میدانیم که خداوند از نورهایی نیست که
یعنی منشأ مادی دارند
خودش پیدا و آشکار است
بـ پس ،نور بودن خداوند به چه معناست؟ نور آن چیزی است که
و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز میشود.
خودشان آشکارند
جـ نورهای معمولی (منشأ مادی دارند) هم این خاصیت را دارند که
و سبب آشکار شدن اشیای دیگر هم میشوند.
1ـ «وجود» خود را از او میگیرند،
دـ خداوند ،نور هستی (نور ّالسماوات و األرض) است .یعنی تمام موجودات2 ،ـ به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصة هستی میگذارند
3ـ و وجودشان به وجود او وابسته است.
بیانگر وجود خالق
هـ به همین جهت (جملۀ قبلی علت است) ،هر چیزی در این جهان،
و آیهای از آیات الهی محسوب میشود( .معلول برای جملۀ قبل ـ مفهوم آیۀ باال و سه بیت و حدیث ذیل)
ی خداوند (مفهوم ابیات و حدیث صفحۀ بعد)
1ـ تجل 
و ـ در واقع ،هر موجودی ،در ح ّد خودش (یعنی با ویژگیهایی که دارد)
2ـ و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی (نه حقیقت و ذات خدا) است.
زـ از همین رو (جملۀ قبلی علت است)،
1ـ خدا را مشاهده میکنند (معرفتی عمیق و واال)
آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی
2ـ و علم و قدرت او را میبینند( .توحید در ربوبیت ـ درس  2دوازدهم)

سال دوازدهم ـ لوا سرد
موضـوع
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در هر چیزی خدا را دیدن

«دلي کز معرفت نور و صفا ديد (علت)		
نگاه ویژه

در این بیت ،بستر اصلی برای با هر چیزی خدا را دیدن ،چه چیزی معرفی شده است؟

1ـ هر موجودی در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از همین رو ،آنان
که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند.
2ـ شاعر در این بیت ،با اشاره به اين كالم امير مؤمنان« :ما رايت شيئا ّال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،ميگويد براي اينكه انسان به
چنين ديدي (به هر چيزي که ديد اول خدا ديد) برسد ،الزم است تالش و مجاهدۀ نفساني كند و به پاکی و صفای قلب برسد( .دلي کز معرفت نور و صفا ديد)

پیـام
بیت

مفهوم
خداوند
نور هستی
و نتیجۀ آن:

 )1او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد .از این رو ،هر کس در خود مینگرد و یا به تماشای
محبتش را در دل احساس میکند( .درس  2دهم)
جهان مینشیند ،خدا را مییابد و ّ
)2اینکهانسانبتواندباهرچیزیخداراببیند،بیانگر«افزایشمعرفتبهخداوند» برایرسیدنبه«حقیقتبندگیواخالص»است(.درس4دوازدهم)

ارتباط

موضـوع

در هر چیزی خدا را دیدن

		
«به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
		
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت
نگاه ویژه

به هر چيزي که ديد اول خدا ديد (معلول)»

به دریا بنگرم دریا تو بینم
نشان از قامت رعنا تو بینم»

باباطاهر

این دو بیتی باباطاهر ،بیان شاعرانهای از کدام سخن امام علی(ع) است؟

پیـام
ابیات

ی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است( .علت) از همین رو ،آنان
1ـ هر موجودی در ح ّد خودش تجلّ 
که به دقت و تأمل در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند( .معلول)
2ـ در اين ابيات ،باباطاهر سخن اميرالمؤمنين را توضيح ميدهد که« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»

تناسب
معنایی

این دو بیتی باباطاهر و بیت« :دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد ،ا ّول خدا ديد» و حدیث امام علی(ع)« :ما رايت
شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» و آیۀ شریفۀ« :اهلل نور السماوات و االرض» ،به مفهوم «خداوند نور هستی است» ،اشاره دارند.

ارتباط

اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،بیانگر «افزایش معرفت به خداوند» به منظور رسیدن به «حقیقت بندگی و اخالص»
است( .درس  4دوازدهم)
تفکر در احادیث

موضوع حدیث :جهان ،تج ّلی بخش خداوند است.

امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید:
اهلل
«ما َراَيت َشيئا ِاال و َراَيت َ
قبلَه
عده
و بَ َ
و َم َعه»

«هيچ چيزي را نديدم
مگر اينکه خداوند را قبل و بعد و
با آن دیدم».

پیامهای تکمیلی حدیث:

1ـ خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد (فطرت خداآشنا) و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد (فطرت خداگرا) .از این رو ،هر
کس در خود مینگرد و یا به تماشای جهان مینشیند ،خدا را مییابد و محبتش را در دل احساس میکند( .درس  2دهم)
ی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت،
2ـ مطابق این حدیث ،جهان جلوۀ حق است و هر موجودی ،در ح ّد خودش تجل 
السماوات و االرض»)
رحمت و سایر صفات الهی است( .مفهوم آیۀ« :اهلل نور ّ
3ـ تعبیر «رايت اهلل قبله» اشاره به این نکته دارد که آن حضرت با نگاه دقیق خود وقتی به اشیای پیرامون خود مینگرند در مییابند
که همه این اشیا پدیدههایی هستند که قب ً
ال نبودهاند پس حتم ًا علتی آنها را به وجود آورده است ،پس پی به خالق آن میبرند.
4ـ در این حدیث ،تعبیر «معه» اشاره به این مفهوم دارد که آن حضرت وقتی مینگرند که این شیء که سرتاسر نیاز
و فقیر است ،در حال حاضر وجود دارد ،پس در مییابد که بقای آن مرهون خداست.
5ـ در این فرمایش امام علی(ع) ،تعبیر «بعده» ،اشاره به این دارد که ایشان وقتی میبینند که این شیء بعد از مدتی
از بین رفت میدانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است پس در فنای شیء نیز باز خدا را مشاهده میکنند.
السماوات و االرض» ،بیت« :دلي کز معرفت نور و
تناسب معنایی :این روایت ،از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
صفا ديد  /به هر چيزي که ديد ،ا ّول خدا ديد» ،دو بیتی« :به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم»
و «به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  /نشان از قامت رعنا تو بينم» تناسب دارد.
ارتباط :این حدیث ،بیانگر «افزایش معرفت به خداوند» از راههای رسیدن به «حقیقت بندگی و اخالص» است( .درس  4دوازدهم)
نکتۀ طالیی :این حدیث ،مصداق «افضل العبادهًْ» (تفکر دائمی در خداوند و قدرت او) میباشد.

مقصود امیرالمؤمنین از اینکه میفرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چه میباشد؟ یعنی اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند.
معرفتی
عمیق و واال:

شیخ حممود
شبسرتی

1ـ معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر میآید،
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند (مفهوم حدیث و ابیات قبل)،
2ـ ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.

م قوی حرکت کنیم( ،علت)
اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمی 

به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد
و ل ّذت چنین معرفتی (با هر چیزی خدا را دیدن) را به ما خواهد چشاند( .معلول)
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ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند
به ذات خداوند پی برد
اکنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که آیا میتوان
و چیستی او را مشخص کرد؟
مانند گیاهان ،حیوانها ،ستارگان و کهکشانها؛ حتی کهکشانهای بسیار دور هم ممکن است روزی
مورد شناسایی واقع شوند و انسان بتواند به ماهیت و ذات (یا چیستی) آنها دست یابد.
درحقیقت،ذهن ماتوانوگنجایش فهمچیستیو ذاتچنین موضوعاتی را دارد ،زیرا همة آنها اموری محدود هستند.

دستۀ اول موضوعاتی هستند که در
در پاسخ میگوییم :موضوعاتی محدودة شناخت ما قرار میگیرند،
که میخواهیم دربارة آنها
زیرا الزمة شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن است.
شناخت پیدا کنیم دو دستهاند :دستۀ دوم موضوعاتی که نامحدودند و
در واقع ،ما بهدلیل محدود بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی
ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛
وجودشان را دریابیم.
در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.
بنابراین ،با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی میبریم و صفات او را میتوانیم بشناسیم،
ا ّما نمیتوانیم ذات و چیستی او را دریابیم( .پی بردن به هستی و وجود خداوند و همچنین شناخت صفات او از طریق تفکر در آیات الهی ممکن است).
از همین رو پیامبر اکرم(ص) فرموده است:

(شناخت ذات و حقیقت و ماهیت و چگونگی خداوند محال است).

خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛

موضـوع

در ورای هر چیزی خدا را دیدن

« َت َف َّکروا في ُک ِّل شَ ٍ
			
یء
َو ال َت َف َّکروا في ِ
		
ذات اهلل
نگاه ویژه
پیـام
حدیث

نکته
طالیی

در همهچیز ّ
تفکر کنيد
ولی در ذات خداوند ّ
تفکر نکنيد».

پیامرب اکرم

(ص)

تفکر در ذات مقدس خداوند و دعوت به ّ
علت منع شدن از ّ
تفکر در آیات الهی ،در این حدیث چیست؟

1ـ چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس ،رسول
اکرم(ص) ما را از ّ
تفکر در ذات و چیستی خداوند منع کردهاند( .ال ّ
تفکروا في ذات اهلل)
2ـ ما با ّ
تفکر در مخلوقات خداوند ،میتوانیم به وجود (و هستی) خدا به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم .بر این اساس،
(ص)
در این حدیث ،رسول اکرم ما را به تفکّر در هریک از مخلوقات خداوند (تفکّروا في کلّ شیء) دعوت کردهاند.
بیت« :دلی کز معرفت نور و صفا دید »...و دو بیتی بابا طاهر« :به صحرا بنگرم صحرا تو بینم» و این حدیث امام علی(ع)« :ما رايت شيئا ّال و
رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،و هر عبارتی که ما را به دقت و تأمل در جهان هستی دعوت کند ،یاریگر ما در شناخت صفات (نه ذات) خداوند هستند.
اندیشه و تحقیق

با وجود شباهتهای ظاهری رابطۀ خدا و جهان با رابطۀ ساعتساز و ساعت ،تفاوتهای این دو رابطه را بنویسید.
1ـ وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعتساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم میکند.
2ـ دوام و بقای ساعت ،وابسته به ساعتساز نیست اما بقای جهان وابسته به خداوند است.

خالصــۀ کـامل درس 1
تفکر و
اندیشه

مراحل شکوفایی اندیشه« :جوانه زدن در ذهن»« ،ریشه دواندن در دل و قلب» و «ظاهر شدن برگ و بار آن به صورت اعمال»
ثمرات اندیشه« :پرطراوت و زیبا ساختن بهار جوانی»« ،شکوفا کنندۀ استعدادها» و «نوید بخش امید به آیندهای زیباتر» و «توانایی برترین عبادتها بودن»
دو ویژگی برترین عبادتها از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)1 :ـ «ادمان ال ّت ّ
فکر :تفکر مداوم و پیوسته» 2ـ «فی اهلل و فی قدرته :در صفات خداوند و قدرت او»

شناخت
فطری و
عمیقترخدا

شناخت اولیۀ ما از خدا1 :ـ خدایابی و درک حضور او به صورت فطری2ـ علم روشن داشتن به «هدایت و پشتیبانی جهان توسط خالقی حکیم و مددرسانی به موجودات»
روش قرآن کریم برای شناخت خداوند« :دعوت به معرفت عمیقتر دربارة خدا» و «نشان دادن راههای گوناگون برای درک وجود خدا و شناخت صفات و
افعال او» از جمله ّ
«تفکر دربارۀ نيازمند بودن جهان ،در پيدايش خود ،به آفریننده»

مقدمۀ اول :انسان و اشیای پیرامونش ،پدیدههایی هستند که وجودشان از خودشان نیست.
نیازمندی
جهان به
خدا در
پیدایش

مقدمۀ
دوم:

مفهوم :نیازمندی پدیدهها (که وجودشان از خودشان نیست) برای موجود شدن به پدیدآورندهای که «پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد».
مثال :نیازمند بودن چیزی که شیرین نیست به «چیزی که خودش شیرین است» برای شیرین شدن.
ابیات« :ذات نايافته از هستيبخش  /کي تواند که شود هستيبخش» و «خشک ابری که بود ز آب تهی  /نایـد از وی صـفـت آبدهــی»
استثنا :بینیاز بودن یک موجود در وجود خود به دیگری ،تنها در صورتی است که ذات ًا موجود باشد.
ویژگی موجود بالذات« :پدیده نیست»« ،بینیاز از پدیدآورنده است» و «همواره بوده است و همواره خواهد بود».

نتیجه :نيازمندی ما و همۀ پديدهها ،در پديد آمدن به «آفرينندهاي که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد ».اين وجود برتر و متعالي خداست.

نیازمندی
جهان به
خدا در بقا

ایرانی دورۀ تیموریان»« ،در جوار حرم مطهر امام رضا(ع)»« ،همچنان باقی بدون ارتباط با سازندگان آن»
مسجد گوهرشاد« :از شاهکارهای هنر
ِ
رابطۀ ب ّنا با مسجد« :به وجود نیاوردن مصالح و اجزای ساختمان مسجد و خواص آن اجزا» و کار او تنها «جابهجا کردن مواد و چینش آنها»
خواص آنها
خواص آنها و ح ّتی خلق خود ب ّنا توسط خداوند ،براین اساس1 :ـ وابسته بودن وجود ب ّنا و وجود مصالح و
رابطۀ جهان با خدا :خلق مصالح و
ّ
ّ
به خدا (نیازمندی در پیدایش) 2ـ از بین رفتن ساختمان در هر لحظه به ارادۀ الهی (نیازمندی در بقا) 3ـ براین اساس ،همواره و در هر «آن» نیازمندی
جهان به خدا و هیچگاه قطع و یا کم نشدن این نیاز (نیازمندی در بقا).
مثال برای رابطة خداوند با جهان :تا ح ّدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق (قطع شدن مولّد = قطع شدن جریان برق و خاموش شدن المپها)
نتیجۀ این مقایسه :الفـ «بینیاز شدن مسجد از ب ّنا با ساخته شدن (بینیازی در بقا به ب ّنا)» اما «نیازمند بودن موجودات به خدا ،پس از پیدایش همانند لحظۀ
نخست خلق شدن (نیازمندی در پیدایش و بقا)» بـ از اینرو ،عرض نیاز دائمی مخلوقات به پیشگاه الهی در ابیات« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست »...
ِ
َّ
ُ
أن»)
ِی
ف
هو
م
و
ی
ل
ک
«
=
بقا
در
نیازمندی
بیشتر
بقا
و
پیدایش
در
نیازمندی
(بیانگر
توست»،
ز
ما
در
صدا
و
کوهیم
چو
ما
/
توست
ز
ما
در
نوا
و
ناییم
چو
«ما
بیت:
شَ
ٍ
َ ٍ
جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان»( ،نفی شرک ربوبی = توحید در ربوبیت)
بیت« :ما که باشیم ای تو ما را ِ
بیت« :ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما»( ،مصرع اول بیانگر مفهوم آیۀ« :انتم الفقراء الی اهلل» ـ مصرع دوم« :و اهلل هو الغنی الحمید»)
أن»)
بیت« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم»( ،بیانگر نیازمندی در پیدایش و بقا بیشتر نیازمندی در بقا = « ُک َّل َیو ٍم هو فِی شَ ٍ
الغني الحميد»
آیۀ« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل (نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا) و اهلل هو ّ
السماوات و َ
األرض (نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا) ّ
کل یوم هو فی شأن (ربوبیت الهی)»
آیۀ« :یسأله من فی ّ

آگاهی
سرچشمۀ
بندگی

ویژگی انسانهای ناآگاه :بیتوجه بودن به نیاز دائمی انسان به خداوند (أنتم الفقراء إلى اهلل)
ویژگی انسانهای آگاه« :احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا» و «خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او ّ
(کل یوم هو فی شأن) دانستن»
نتیجۀ افزایش معرفت انسان به خودش و رابطهاش با خدا« :احساس بیشتر نیاز به او» و «ابراز بیشتر ناتوانی و بندگی خود»
بیان یک رابطه :افزایش خودشناسی درک بیشتر فقر و نیاز افزایش بندگی
ّ
هم ال تکلنی إلی نفسی طرف ًْه عین أبدا)
ل
(ال
خود
حال
به
او
نکردن
واگذار
و
لحظه
درخواست عاجزانۀ پیامبر(ص) از خدا :نگرفتن لطف و رحمت خاصش از او برای یک
ّ

نور هستی

درک
چیستی و
چگونگی
ِ

السماوات و األرض» که در نظر ا ّول شگفتانگیز اما پی بردن به معنای آن پس از ّ
تفکر دقیق است.
بیان رابطة میان خدا و جهان هستی در قرآن :با کلمۀ« :اهلل نور ّ
ویژگی نورهای معمولی« :آشکار بودن خودشان» و سبب «آشکار شدن اشیای دیگر»
معنای نور هستی بودن خدا« :تمام موجودات ،وجود خود را از خدا گرفتن»« ،به سبب او پیدا و آشکار شدن و پا به عرصة هستی گذاشتن» و «وجودشان به
وجود او وابسته بودن»
نتیجۀ نور هستی بودن خدا1 :ـ هر چیزی در جهان« ،بیانگر وجود خالق بودن و آیهای از آیات الهی محسوب شدن» 2ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش «تجلی
خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی بودن»
نتیجۀ نگریستن در جهان با دقت و اندیشه1 :ـ «در هر چیزی ،خدا را مشاهده کردن و علم و قدرت او را دیدن» 2ـ مفهوم بیت« :دلي کز معرفت نور
و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد» 3ـ دو بیتی باباطاهر« :به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  /به دریا بنگرم دریا تو بینم »...
تفکر در حدیث امام علی(ع)« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله (موجودات قبال نبودهاند ،پس خالقی دارند) و بعده (نیازمندی به خدا در بقا) و معه (در
فنای شیء خدا را مشاهده میکنند»).
با هرچیزی خدا را دیدن« :معرفتي عميق و واال»« ،در نگاه نخست مشکل به نظر ميآيد» ،اما «هدفي قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان
و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند».
راه رسیدن به معرفت برتر« :قدم پیش گذاشتن» و «با عزم و تصميم قوی حرکت کردن» و «با یاری خداوند لذت اين معرفت را چشيدن»
1ـ امور محدود« :ممکن است روزی شناسایی شوند» و «ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات و ماهیت چنین موضوعاتی را دارد».
2ـ امور نامحدود :بهدلیل محدود بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
3ـ خداوند :چون حقیقتی نامحدود دارد ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.
براساس سخن پيامبر اکرم(ص)« :تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل» ،تفکر در مخلوقات برای پی بردن
به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان و شناخت صفات اوست ،نه برای درک ذات و چیستی و ماهیت او.

16
سؤاالت تألیفی  /خط به خط و مفهومی/
1-1برگ و بار اندیشۀ آدمی به چه صورت ظاهر میگردد و بذر آن در چه جایگاهی جوانه میزند و سپس در کجا ریشه میدواند؟
1

اعمال ـ روح ـ قلب

1

اندیشه ـ پاکی و صفای قلب

2

ایمان و باور ـ ذهن ـ قلب

2

عبادت ـ شناخت استعدادها

3

اعمال ـ ذهن ـ قلب

3

عبادت ـ معرفت به حقیقت خداوند

4

ایمان و باور ـ قلب ـ روح

4

اندیشه ـ امید به آیندهای زیباتر

2-2چه چیزی بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد و بهکارگرفتن آن در زندگی ،نوید بخش چیست؟
3-3در روایات اسالمی ،از چه چیزی به «برترین عبادت» تعبیر شده است؟
1
3

یاد دائمی اسماء و صفات خدا و تفکر در قدرت او
تفکر دائمی در آیات و نشانههای الهی و حکمت او

2
4

اندیشیدن مستمر دربارۀ خداوند و قدرت او
اندیشیدن مستمر دربارۀ ذات و حقیقت خداوند و قدرت او

 4-4چند مورد از عبارتهای زیر در بیان تأثیرات شگفتانگیز نیروی خرد و اندیشه ،صحیح است؟
الفـ برترین عبادتها است.

بـ برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر میشود.
جـ استعدادها را شکوفا میسازد.

دـ در دل و قلب ریشه میدواند.
1

3

هـ تنها در ذات و ماهیت خداوند نهی شده است.
2

1

3

4

4

2

درتِهِ» ،چه تعبیری به کار برده و در بیانات دیگر خود ،آن را مقیّد به چه شرطی کردهاند؟
5-5رسول گرامی اسالم(ص) در خصوص «ا ُ
ِدمان ال َّت َف ُّکر فِی اهللِ و فِی ُق َ
1
3

«اکبر العبادهًْ» ـ «ال ّ
تفکروا في ذات اهلل»
«افضل العبادهًْ» ـ «ال ّ
تفکروا فی اسماء اهلل»

2
4

6-6مطابق سخن نبی اکرم  ،کدامیک میتواند مصداق برترین عبادت باشد؟
(ص)

1

السماوات و َ
األرض»
«یسأله من فی ّ

2

ّ
«تفکروا في کل شیء»

3

«اکبر العبادهًْ» ـ «ال ّ
تفکروا فی اسماء اهلل»
«افضل العبادهًْ» ـ «ال ّ
تفکروا في ذات اهلل»

«ال تکلنی إلی نفسی»

4

ّ
«تفکروا في ذات اهلل»

7-7طرح سؤاالتی از قبیل« :موجودات جهان ،هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟» ،در چه صورت برای انسان مطرح میشوند؟
1
3

تواناییها و استعدادهای فطری و خدادادی خود را بهطور کامل بشناسد.
لذتهای بیارزش مادی و ظاهری نتوانسته باشد او را به خود سرگرم سازد.

2
4

دغدغهای در زندگی روزمره نداشته باشد و سعادت و رفاه خود را یافته باشد.
به دور از هیجانات و هیاهوهای زندگی ،دربارة این جهان پر از جنبوجوش تفکر نماید.

8-8براساس تعالیم اسالمی ،درک کدام حقایق برای آدمی ،به صورت فطری و روشن صورت میگیرد؟
1
3

شناخت صفات و افعال خداوند ـ نيازمندي جهان در پيدايش خود ،به آفریننده و خالق
درک حضور خداوند ـ مدد رسانی خداوند حکیم به مخلوقات

2
4

درک حضور خداوند ـ نيازمندي جهان در پيدايش خود ،به آفریننده و خالق
شناخت صفات و افعال خداوند ـ هدایت و پشتیبانی جهان توسط خالقی حکیم

9-9از دیدگاه اسالم ،درک حضور خداوند ،برای چه کسانی ممکن است و از چه طریقی محقق میشود؟
1

هر عاقل و خردمندی ـ اندیشیدن

2

هر انسانی ـ فطرت

3

هر عاقل و خردمندی ـ فطرت

4

1010درک کدام معرفت و شناخت از خداوند ،برای افراد نوع بشر به روشنی صورت میپذیرد؟
1
2
3
4

هر انسانی ـ اندیشیدن

آفرینندهای حکیم جهان را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات و مخلوقات مدد میرساند.
آفرینندهای که پدیده نیست و هستی در ذاتش است ،جهان را آفریده و به ما هستی داده است.
آفرینندهای حکیم جهان را هدایت و پشتیبانی میکند و به آن وسعت میدهد.
آفرینندهای که پدیده نیست و هستی در ذاتش است ،جهان را آفریده و به مخلوقات مدد میرساند.

1111شناخت اولیۀ انسان از خداوند به چه صورت است و با وجود آن ،قرآن کریم ما را به چه شناختی از خداوند دعوت میکند؟
1
3

فطری و آموختنی ـ شناخت صفات و ذات خدا
درونی و غیراکتسابی ـ معرفت عمیقتر

2
4

درونی و غیراکتسابی ـ شناخت صفات و ذات خدا
فطری و آموختنی ـ معرفت عمیقتر

1212چند مورد از عبارتهای زیر ،در خصوص راههای شناخت خداوند نادرست است؟
ف ـ هر یک از ما با تمام وجود ،خدا را مییابیم و حضورش را درک میکنیم.
ال 

بـ قرآن کریم برای درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او ،راه مشخصی را به ما نشان میدهد.

جـ قرآن کریم با وجود شناخت اولیۀ انسان از خدا ،ما را به کسب معرفت عمیقتری از خداوند دعوت میکند.

دـ درک نیازمندی جهان در هستی خود به خدا ،یکی از راههای معرفت عمیقتر نسبت به اوست.
1

3

هـ به دلیل وجود شناخت اولیۀ هر انسانی از خداوند ،قرآن کریم ما را به معرفت آسانتری از خدا دعوت میکند.
2

1

3

4

4

2

1313از دیدگاه قرآن کریم ،تفکر دربارۀ نيازمند بودن جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق ،از راههای وصول به کدام هدف است؟
1
3

درک وجود خدا و شناخت حقیقت و افعال او
دریافت درونی و فطری خدا و معرفت عمیقتر به او

2
4

دریافت درونی و فطری خدا و درک حضور او
درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او

سال دوازدهم ـ لوا سرد

17

1414در راستای تحقق معرفت عمیقتر به خداوند ،اولین مقدمه در اثبات نیازمندی جهان به خدا در پیدایش ،کدام است؟
1
3

یک موجود در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست ،که ذات ًا موجود باشد.
اشیای پیرامون ما برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که پدیده نباشد.

2
4

1515از دیدگاه حکما ،اشتراک آدمی و اشیای پیرامون او در  ...آنهاست ،چرا که ...
1
3

موجود بودن ـ در پديد آمدن به آفرينندهاي نيازمندند که وجودش از خودش نباشد.
موجود بودن ـ همواره بوده و همواره خواهند بود.

2
4

انسان و سایر مخلوقات ،پدیدههایی هستند که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.
انسانها و سایر مخلوقات پدیدههایی هستند که وجودشان از خودشان است.
پدیده بودن ـ همواره بوده و همواره خواهند بود.
پدیده بودن ـ وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

1616کدام گزینه ،مع ّرف حقیقت وجودی «حیوانات ،نباتات ،جمادات ،زمین ،ستارهها و کهکشانها» میباشد؟
1
3

پديدههايي هستند که وجود و هستی آنها متکي به خودشان نيست.
پديدههايي هستند که وجود و هستی آنها وابسته به خودشان است.

2
4

پیدایش و هستی یافتن آنها مستقل از هر عامل بیرونی است.
پیدایش و هستی یافتن آنها مستقل از هر عامل درونی و بیرونی است.

1717دومین مقدمه در اثبات نیازمندی جهان و پدیدههای آن به خدا در پیدایش ،در کدام گزینه آمده است؟
1
2
3
4

یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری است ،که خودش ذات ًا موجود باشد.
پدیدهها که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد.
یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری است ،که خالق و پدیدآورندۀ آن ذات ًا موجود باشد.
پدیدهها که وجودشان از خودشان نیست ،برای وجود یافتن دائمی نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد.

1818دلیل نیازمند بودن دائمی پدیدهها به  ...این است که ...
1
3

پدیدآورندهای که خودش پدیده نباشد ـ ذاتا موجود هستند.
پدیدآورندهای که خودش پدیده نباشد ـ وجودشان از خودشان نیست.

2
4

آفرینندهای که ذات ًا موجود باشد ـ وجودشان از خودشان است.
آفرینندهای که ذات ًا موجود باشد ـ ذاتا معدوم نیستند.

1919تمثیل« :چیزهایی که شیرین نیستند ،برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد ،».بیانگر کدام حقیقت در خصوص اشیای پیرامون ما میباشد؟
1
3

نیازمند به پدیدهای هستند که خودش ذات ًا موجود باشد.
فقر ذاتی به پدیدآورندهای که مخلوق و بینیاز از پدیدآورنده است.

2
4

فقر ذاتی به پدیدآورندهای که مخلوق و سرچشمۀ هستی باشد.
نیازمند به پدیدآورندهای هستند که هستی بخش باشد.

2020در صورت تحقق این فرض که آدمی ،ذاتاً موجود باشد ،کدام نتیجه را در پی خواهد داشت؟
1
3

عدم اتکای به خود و نیازمندی به دیگری در پیدایش
عدم تساوی ذات و حقیقتش با موجود بودن و امکان نیست شدن

2
4

وابستگی به هزاران موجود پیرامون خود در هستی یافتن
خروج از شمول پدیدهها و تداوم همیشگی در وجود

2121در اندیشۀ اسالمی ،نیازمندی موجودات و پدیدههای این جهان به پدیدآورندهای که خودش پدیده نباشد ،حاکی از چه حقیقتی است؟
1
3

« ذاتِ نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش»
«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم»

2
4

«ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر ،یا آن که قمر سازد؟»
«دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»

2222پیام بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آبدهی» ،ناظر بر کدام مقدمه در اثبات نیازمندی پدیدههای این عالم به آفریننده است؟
1
2
3
4

پدیدهها که همواره بوده و خواهند بود ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد.
حیوانات ،نباتات ،جمادات ،زمین ،ستارهها و کهکشانها ،همه پدیدههایی هستند که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.
پدیدهها که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که وجودش از خودش باشد.
اگر به وجود خود نظر کنيم ،خود را پديدهاي مییابیم که وجود و هستیمان از خودمان نیست و نیازمند به خالقی هستیم که وجودش از خودش نباشد.

ِ
«ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش» ،مؤید پیام کدام آیۀ شریفه یا حدیث ،در خصوص دلیل نیازمندی مخلوقات این عالم
2323بیت:
به خالق و آفریننده است؟
1
3

«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

2
4

الغني الحميد»
«أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»

2424براساس بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آبدهی» ،بینیاز بودن از دیگری در پدید آمدن و وجود یافتن ،در چه صورت شامل انسان
و پدیدههای این جهان خواهد شد؟
1

ذات ًا پدیده و غنی از پدیدآورنده باشد.

2

وجودش از دیگری باشد.

3

وجودش از خودش نبوده و نیست.

4

2525دیدگاه خاص حکما در خصوص موجودی که خودش ذاتاً موجود باشد ،در کدام گزینه آمده است؟
1
3

تداوم در هستی دارد و بینیاز از پدیدآورنده است.
نیازمند به خالقی است که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد.

2
4

خودش ذات ًا موجود باشد.

در وجود و هستی خود نیازمند به دیگری است.
نیاز به پدیدآورندهای دارد که همواره بوده است و همواره خواهد بود.

2626براساس آموزشهای اسالمی ،لفظ «پدیده بودن» ،به چند مورد از عبارتهای زیر به درستی تعلق میگیرد؟
الفـ وجودش از خودش نبوده و نیستی در آن راه داشته باشد.

بـ خودش همواره هست و نیاز به پدیدآورنده دارد.

جـ وجودش از خودش بوده و سپس پدید آمده باشد.

دـ ذاتا وجود داشته باشد و نیستی در آن راه نداشته باشد.
1

2

هـ وجودش از دیگری بوده و جاودانگی در هستی دارد.
2

4

3

3

4

1
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2727حصول این نتیجه که «ما و همۀ پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن خود به آفرينندهاي نيازمنديم که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی
باشد ،».نتیجۀ منطقی کدامیک از مقدمات زیر است؟
1
2
3
4

وجود و هستیمان از خودمان نیست .ـ ذات ًا وجود نداریم و نیستی در ما راه دارد.
پدیدههایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده و نیست .ـ برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستیم که وجودش از خودش باشد.
برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستیم که وجودش از خودش باشد .ـ وجود و هستیمان از خودمان نیست.
پدیدههایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده و نیست .ـ ذات ًا وجود نداریم و نیستی در ما راه دارد.

2828با استناد به آیات و روایات ،هستیبخش به آدمی و مخلوقات این جهان ،از کدام ویژگی برخوردار است؟
1
3

خودش پدیده نبوده و وجودش از خودش نمیباشد.
خودش پدیده نبوده و سرچشمۀ هستی باشد.

2
4

از ابتدای آفرینش جهان همواره بوده است و همواره خواهد بود.
پدیدآورندهای است که وجودش از خودش نیست.

2929بنای مسجد گوهرشاد مربوط به چه دورهای از تاریخ است و بیانگر چه حقیقتی در ارتباط با سازندگان آن است؟
1
3

تیموریان ـ بقای آن تا به امروز بدون نیاز به سازندگان آن
صفاریان ـ ساخته شدن و بقای آن در ارتباط با معمار و ب ّنا و کارگران سازندۀ آن

2
4

صفاریان ـ بقای آن تا به امروز بدون نیاز به سازندگان آن
تیموریان ـ ساخته شدن و بقای آن در ارتباط با معمار و ب ّنا و کارگران سازندۀ آن

3030در پاسخ به این سؤال که« :آیا رابطة جهان با خدا نیز مانند رابطة بنّا با مسجد است؟» ،باید بگوییم ...
1
2
3
4

نیازمندی مسجد به ب ّنا فقط در بقاست ولی نیازمندی جهان به خداوند در وجود و بقا است.
کار ب ّنا فقط خاصیت دادن به اجزای ساختمان است ولی خداوند هم خالق اجزا و هم خواص دهنده به آنهاست.
کار ب ّنا فقط خلق اجزا است ولی خداوند هم خالق اجزا و هم خواص دهنده به آنهاست.
نیازمندی مسجد به ب ّنا فقط در ساخته شدن و نظام یافتن است ولی نیازمندی جهان به خداوند در وجود و بقا است.

3131در رابطۀ بین «مسجد با سازندگان آن» و «جهان با خداوند» چه تفاوت بنیادینی مشاهده میشود؟
1
2
3
4

ب ّنا فقط خالق اجزاست ،نه پدیدآورندۀ خواص آنها ،در صورتی که خداوند هم خالق و هم خواص دهنده به اجزای ساختمان است.
کار ب َنا ،فقط جابهجا کردن مواد و چینش آنها است ،ولی خداوند خالق اجزای ساختمان و خواص آنهاست.
ب ّنا خالق اجزا نیست ،بلکه تعیین کنندۀ خواص آنهاست ،در صورتی که خداوند هم خالق و هم خواص دهنده به اجزای ساختمان است.
کار ب ّنا ،جابهجا کردن مواد و تعیین خواص آنها است ،ولی خداوند خالق اجزای ساختمان و خواص آنهاست.

3232با توجه به آموزشهای اسالمی ،کدامیک دربارۀ نقش بنّا در ساخته شدن مسجد صحیح است؟
1
3

ب ّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را.
وجود و هستی مسجد و نیز وجود مصالح و خواص آنها ،همه وابسته به ب ّناست.

2
4

نیاز مسجد به ب ّنا تا زمانی که پابرجاست ،هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
خواصی دارند که ب ّنا آنرا ایجاد میکند.
هریک از این مصالح نیز
ّ

3333مطابق تعالیم اسالمی ،کدام گزینه به تبیین نیازمندی جهان به خداوند پرداخته است؟
1
3

جهان در پیدایش و هستی یافتن به خداوند نیازمند است و این نیاز ابدی نیست 2 .رابطة خداوند با جهان ،تا ح ّدی شبیه رابطة ب ّنا با مسجد است.
جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود 4 .جهان فقط برای بقا و ادامۀ حیات به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.

3434با استناد به تعالیم اسالمی ،نیازمندی «ساختمان به بنّا» و «جهان به خداوند» ،به ترتیب ،مربوط به چه مراحلی است؟
1
3

ساخته شدن و نظام یافتن ـ وجود و هستی یافتن
ساخته شدن و بقا ـ وجود و هستی یافتن

2
4

ساخته شدن و بقا ـ وجود و بقا
ساخته شدن و نظام یافتن ـ وجود و بقا

م رابطه شباهت بیشتری دارد و این مشابهت ،ناظر بر چه حقیقتی است؟
3535رابطۀ جهان با خداوند ،با کدا 
1
2
3
4

مولّد برق با جریان برق ـ موجودات در پیدایش و هستی یافتن به خداوند نیازمند بوده و وجود خود را از او گرفتهاند.
مسجد با معمار و سازندگان آن ـ خداوند هر لحظه اراده کند ،معمار و سازندگان از بین میروند و ساختمان متالشی میگردد.
مولّد برق با جریان برق ـ موجودات پس از پیدایش نیز همچنان ،مانند لحظۀ نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند.
مسجد با معمار و سازندگان آن ـ مسجد بدون ارتباط با سازندگان آن همچنان باقی است.

3636این بیت مولوی« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» ،بیانگر چه مفهومی است؟
1
3

موجودات پس از پیدایش نیز همواره مانند خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند.
جهان همواره به خداوند نیازمند است و این نیاز پس از پیدایش کم میشود.

2
4

رابطة خداوند با جهان ،تا حدی شبیه رابطة معمار با بنای مسجد است.
موجودات پس از هستی یافتن بدون ارتباط دائمی با خالق ،به هستی خود ادامه میدهند.

3737پیام بیت« :ما که باشیم ای تو ما را جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان» ،حاکی از مشابهت کدام رابطه با رابط بین مخلوقات و خداوند است؟
1

کتاب و نویسنده

2

ب ّنا با مسجد

3

نور با منبع نور

4

انسان و غذا

3838چند مورد از عبارتهای قرآنی و احادیث زیر با مفهوم بیت« :ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما» ،تناسب دارد؟
الفـ «أفضل العبادهًْ ادمان التّف ّکر فی اهلل و فی قدرته»
الغني الحميد»
بـ «أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو
ّ

1

3

السماوات و األرض»
جـ «اهلل نور ّ
َ
َّ
َ
ُ
ِ
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ش
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هـ «الل ّ ّ
2

1

3

4

4

2

سال دوازدهم ـ لوا سرد
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3939پیام قابل استنباط از بیت« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم» ،نیازمندی انسان و جهان را به خداوند مربوط به چه چیزی میداند
و از این منظر ،با کدام آیۀ شریفه یا حدیث تناسب دارد؟
1
3

السماوات و األرض»
وجود و سامان یافتن ـ «اهلل نور ّ
هستی یافتن و بقا ـ «و ال تفکروا في ذات اهلل»

2
4

وجود و سامان یافتن ـ «و ال تفکروا في ذات اهلل»
السماوات و األرض»
هستی یافتن و بقا ـ «اهلل نور ّ

4040پیام بیت« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» ،با مفهوم کدام بیت زیر تناسب بیشتری دارد؟
1
3

«چه کنم با که توان گفت که دوست  /در کنار من و من مهجورم»
««نظیر دوست ندیدم ،اگرچه از مه و مهر  /نهادم آینهها در مقابل رخ دوست»

2
4

«ما که باشیم ای تو ما را جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان»
«ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم»

4141در پاسخ به سؤال« :نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود؟» ،از پیام کدام بیت مدد میگیریم؟
1
3

«از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود  /به کجا میروم آخر ننمایی وطنم»
«ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما»

2
4

«دوست نزدیکتر از من به من است  /وین عجبتر که من از وی دورم»
«شده او پیش و دل ها جمله در پی  /گرفته دست جانها دامن وی»

4242عبارت قرآنی« :أنتم الفقراء إلى اهلل» ،در توصیف چه موجوداتی است و بیانگر چه مفهومی میباشد؟
1
2
3
4

ذات ًا وجود داشته باشند .ـ فقر ذاتی پدیدهها به مخلوقی که پدیده نیست و سرچشمۀ هستی است.
وجودشان از خودشان نباشد .ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش و بقا به خالقی که وجودش از خودش است.
ذات ًا وجود داشته باشند .ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش و بقا به خالقی که وجودش از خودش است.
وجودشان از خودشان نباشد .ـ فقر ذاتی پدیدهها به مخلوقی که پدیده نیست و سرچشمۀ هستی است.

4343مفهوم عبارت شریفۀ« :و اهلل هو الغنی الحمید» ،ناظر بر کدام حقیقت است؟
1
3

وابستگی وجود انسان و سایر مخلوقات به مخلوقی بیانتها
استقالل و بینیاز بودن خداوند از دیگری در هستی خویش

2
4

نیازمندی مخلوقات به پدیدهای که وجودش از خودش باشد.
غیر قابل شناخت بودن ذات و اسماء خداوند به دلیل نامحدود بودن حقیقتش

الغني الحميد» ،هم آوایی دارد؟
4444پیام کدام بیت ،از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ« :يا أيّها النّاس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو
ّ
1
3

«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم»
«قطرهای کز جویباری میرود  /از پی انجام کاری می رود»

2
4

«دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش»
« ِ

الغني الحميد» است؟
4545چند مورد از ابیات زیر ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو
ّ
الفـ «یکی خط است ز ا ّول تا به آخر  /بر او خلق جهان گشته مسافر »

ِ
«ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش»
بـ
جـ «ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم»

دـ «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»
1

2

هـ «به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم»
2

4

3

3

4

1

السماوات و األَرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،رابطۀ موجودات با خداوند از چه نوع بوده و بیانگر چه حقیقتی است؟
4646بر اساس آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
1
2
3
4

ساختمان مسجد با سازندگان آن ـ موجودات پس از پیدایش ،به خداوند نیازمند هستند.
نور با منبع آن ـ با وجود نیاز دائمی مخلوقات به خداوند ،پس از هستی یافتن ،نیاز کمتری به خالق خود دارند.
حیات انسان با آب ـ با وجود نیاز دائمی مخلوقات به خداوند ،پس از هستی یافتن ،نیاز کمتری به خالق خود دارند.
مولّد برق با جریان برق ـ موجودات پس از پیدایش ،به خداوند نیازمند هستند.

السماوات و األَرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر چه حقیقتی دربارۀ مخلوقات است و تأییدی ضمنی بر پیام کدام فرمایش
4747پیام آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
خداوند متعال در قرآن کریم است؟
1
2
3
4

الغني الحميد»
نیازمندی به خداوند در وجود و نظام یافتن ـ «يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
ي حكمه أحدا»
ولي و ال يشرك ف 
نیازمندی به خداوند در وجود و تداوم ـ « ...ما لهم من دونه من ّ
الغني الحميد»
هو
اهلل
و
اهلل
إلى
نیازمندی به خداوند در وجود و تداوم ـ «يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء
ّ
ي حكمه أحدا»
ولي و ال يشرك ف 
نیازمندی به خداوند در وجود و نظام یافتن ـ « ...ما لهم من دونه من ّ

4848در پاسخ به سؤال« :چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟» ،از پیام کدام آیۀ شریفه یا حدیث مدد میگیریم؟
1
3

«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»

2
4

الغني الحميد»
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

السماوات و األَرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،هم آوایی بیشتری دارد؟
4949پیام کدام بیت ،از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
1
3

«چه کنم با که توان گفت که دوست  /در کنار من و من مهجورم»
«قطرهای کز جویباری میرود  /از پی انجام کاری می رود»

2
4

«ذاتِ نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش»
«ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم»

5050هرگاه سؤال شود که« :چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟» ،با استمداد از آیات قرآن ،کدام عبارت را در پاسخ به آن انتخاب میکنیم؟

		
الغني الحميد»
« 1و اهلل هو ّ
		
« 3إذا ّلرتاب المبطلون»

2
4

السماوات و َ
األرض»
«یسأله من فی ّ
السماء بنيناها بأيد»
«و ّ

20
5151این قسمت از آیۀ شریفۀّ :
«کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر چه مفهومی است؟
1
3

کار خداوند ،خلق و نظام بخشیدن به مخلوقات است.
خداوند در وجود خود به هیچ موجودی وابسته نیست.

2
4

5252نیاز انسان به خداوند چگونه است و چه کسانی به آن بیتوجهاند؟
1

دائمی ـ انسانهای ناآگاه

2

دورهای ـ افراد متظاهر

3

جهان بدون ارتباط با خداوند ،همچنان باقی است.
جهان با ساخته شدن از خداوند بینیاز نمیشود.
دائمی ـ افراد متظاهر

4

دورهای ـ انسانهای ناآگاه

5353واکنش انسانهای «ناآگاه» و «آگاه» در برخورد با نیازهای دائمی خود به خداوند ،به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟
1
2
3
4

بیتوجهی ـ درخواست عاجزانه از خداوند که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از آنان نگیرد و آنها را به حال خود واگذار نکند.
کم توجهی ـ احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا و اینکه خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او میدانند.
بیتوجهی ـ احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا و اینکه خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او میدانند.
کم توجهی ـ درخواست عاجزانه از خداوند که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از آنان نگیرد و آنها را به حال خود واگذار نکند.

5454چه کسانی خود را نیازمند عنایات پیوستۀ خدا میدانند و افزایش احساس نیاز به خداوند با چه چیزی رابطۀ مستقیم دارد؟

		
 1افراد آگاه ـ پاکی و صفای قلب
 3جوانان پاکاندیش ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا

2
4

افراد آگاه ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا
جوانان پاکاندیش ـ پاکی و صفای قلب

5555از دیدگاه اسالم ،با افزایش معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا به ترتیب ،چه نتایجی حاصل خواهد شد؟
1
3

مشاهدۀ خداوند در همه چیز و دیدن علم و قدرت او
درخواست عاجزانه از خداوند برای نگرفتن لطف و رحمت خاصش از او

2
4

احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او دانستن
احساس نیاز بیشتر به خدا و ابراز بیشتر عجز و بندگی خود

5656مطابق تعالیم اسالمی ،نتیجۀ مستقیم و غیر مستقیم افزایش خودشناسی برای آدمی ،به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟
1
3

احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا ـ ابراز بیشتر عجز و ناآگاهی خود
درک بیشتر فقر و نیاز ـ افزایش عبودیت و بندگی

2
4

احساس دائمی سایة لطف و رحمت خدا ـ افزایش عبودیت و بندگی
درک بیشتر فقر و نیاز ـ ابراز بیشتر عجز و ناآگاهی خود

5757در اندیشۀ اسالمی« ،ابراز بیشتر عجز و بندگی» و «درک بیشتر فقر و نیاز» ،به ترتیب ،متناسب با افزایش چه چیزی معرفی شده است؟
1
3

معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا ـ عبودیت و بندگی
صفای قلب و احساس سایة لطف و رحمت خدا ـ خودشناسی

2
4

معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا ـ خودشناسی
صفای قلب و احساس سایة لطف و رحمت خدا ـ عبودیت و بندگی

5858افزایش عبودیت و بندگی ،به ترتیب ،نتیجۀ مستقیم و غیر مستقیم چه چیزی است و برای رسول گرامی اسالم
1
2
3
4

درک بیشتر فقر و نیاز ،افزایش خودشناسی ـ تفکر دربارۀ خداوند و قدرتش که افضل عبادات است.
افزایش خودشناسی ،درک بیشتر فقر و نیاز ـ درخواست عاجزانه از خدا که او را به حال خود واگذار نکند.
درک بیشتر فقر و نیاز ،افزایش خودشناسی ـ درخواست عاجزانه از خدا که او را به حال خود واگذار نکند.
افزایش خودشناسی ،درک بیشتر فقر و نیاز ـ .تفکر دربارۀ خداوند و قدرتش که افضل عبادات است.

(ص)

عامل چه چیزی بوده است؟

5959افزایش عبودیت و بندگی انسان ،ریشه در پذیرش آگاهانۀ پیام کدامیک از آیات یا احادیث زیر دارد؟
1
3

«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

2
4

الغني الحميد»
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
«اللّ ّ

6060در تفکر اسالمی ،درک بیشتر فقر و نیازمندی خود به خدا ،نتیجه و عامل چه چیزی معرفی شده است؟
1
3

افزایش خودشناسی ـ افزایش عبودیت و بندگی
افزایش عبودیت و بندگی ـ افزایش خودشناسی

2
4

افزایش عبودیت و بندگی ـ پاکی و صفای قلب
افزایش خودشناسی ـ پاکی و صفای قلب

6161مطابق احادیث و روایات اسالمی ،کدامیک ،ثمرۀ درک نیازمندی به خدای بینیاز است؟
1
3

«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

2
4

«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
«اللّ ّ

6262این درخواست عاجزانۀ پیامبر گرامی ما ،از خداوند که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند ،مؤیّد چیست؟
1
2
3
4

افزایش رابطه با خدا  احساس لطف و رحمت خدا  افزایش عبودیت و بندگی
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی
افزایش رابطه با خدا  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی
افزایش خودشناسی  احساس لطف و رحمت خدا  افزایش عبودیت و بندگی

هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا» ،نتیجۀ درک مفهوم کدام مورد است؟
6363این درخواست رسول گرامی اسالم « :الل ّ ّ
(ص)

1
3

«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»

2
4

السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن»
«یسأله من فی ّ
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

6464اعتراف به این حقیقت که« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم» ،توجه ما را به درک پیام کدام حدیث زیر ضروری میسازد؟
1
3

«أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»

2
4

«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
«اللّ ّ

سال دوازدهم ـ لوا سرد

21

6565تعبیر قرآنی «نور هستی» برای خداوند ،به چه حقیقتی اشاره دارد و مفهوم آن چیست؟
1
2
3
4

نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند است.
نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرة درک آن ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.
نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.
نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرة درک آن ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلّی خداوند است.

6666دیدگاه شگفتانگیز قرآن کریم در خصوص ارتباط خداوند با جهان هستی ،با کدام تعبیر بیان شده و بیانگر چه حقیقتی است؟
1
3

نور هستی ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
فقراء الی اهلل ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»

2
4

6767خداوند در قرآن کریم خودش را  ...معرفی میکند ،چرا که ...
1
3

السماوات و األرض» ـ نیاز جهان به خدا ،کم ولی هیچگاه قطع نمیشود.
«نور ّ
السماوات و األرض» ـ تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند.
«نور ّ

2
4

فقراء الی اهلل ـ «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»
نور هستی ـ «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»
الغني الحميد» ـ تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند.
«اهلل هو ّ
الغني الحميد» ـ نیاز جهان به خدا ،کم ولی هیچگاه قطع نمیشود.
«اهلل هو ّ

السماوات و األرض» ،به بیان کدامیک از حقایق و اسرار عالم پرداخته است و معنای آن چیست؟
6868پیام آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
1
2
3
4

ی خداوند است.
رابطة میان خداوند و جهان هستی ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجل 
نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرة درک آن ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.
رابطة میان خداوند و جهان هستی ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.
ی خداوند است.
نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرة درک آن ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجل 

6969این مفهوم که« :تمام موجودات ،وجود خود را از خدا میگیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصة وجود میگذارند ،».پیام کدام آیۀ شریفه بوده و
نتیجۀ توجه به آن ،در کدام کالم معصوم(ع) آمده است؟
1
3

«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل» ـ «تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل» ـ «أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»

2
4

7070کدامیک ،از نظر مفهومی با سایر گزینهها متفاوت است؟
1
3

«ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود هستیبخش»
ِ
«دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»

2
4

السماوات و األرض» ـ «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
«اهلل نور ّ
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
السماوات و األرض» ـ «اللّ ّ
«اهلل نور ّ
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم»

7171براساس معارف اسالمی ،نتیجۀ توجه و عمل به این سفارش رسول اکرم(ص)« :تفکروا في کل شیء» ،چیست و کدام عبارت ناظر بر آن است؟
1
2
3
4

مشاهدۀ علم و قدرت خداوند در همه چیز ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
پاکی و صفای قلب ـ «اللّ ّ
پاکی و صفای قلب ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفهًْ عین أبدا»
مشاهدۀ علم و قدرت خداوند در همه چیز ـ «اللّ ّ

7272وابستگی وجودی تمامی مخلوقات به خداوند ،مفهوم کدام عبارت قرآنی بوده و علتی بر فهم کدام موضوع است؟
1
2
3
4

«و اهلل هو الغنی الحمید» ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر صفات الهی است.
السماوات و األرض» ـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر صفات الهی است.
«اهلل نور ّ
«و اهلل هو الغنی الحمید» ـ با هر چیزی خدا را دیدن ،هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
السماوات و األرض» ـ با هر چیزی خدا را دیدن ،هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
«اهلل نور ّ

7373این مفهوم که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر صفات الهی است ،پیام کدام روایت بوده و علت این امر چیست؟
1
3

السماوات واألرض»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل» ـ «اهلل نور ّ
َ
السماوات و األرض»
«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل» ـ «یسأله من فی ّ

2
4

السماوات و َ
األرض»
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ـ «یسأله من فی ّ
السماوات واألرض»
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ـ «اهلل نور ّ

7474در بیت« :دلی کز معرفت نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید» ،به کدام مفهوم اشاره شده است؟
1
2
3
4

با هر چیزی خدا را دیدن ،هدفی امکانپذیر و قابل دسترس است.
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی
یک موجود فقط در صورتی نیازمند به دیگری نیست ،که خودش ذات ًا موجود باشد.
هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود ،نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند.

7575ابیات زیر ،ما را به درک کدام حقیقت سوق میدهند و از نظر مفهومی با کدام آیه مطابقت دارند؟

به دریا بنگرم دریا تو بینم
نشان از قامت رعنا تو بینم

1
2
3
4

به صحـرا بنگرم صحـرا تو بینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
هر چیزی نمایشدهندۀ خالق خود است .ـ «اهلل نور السماوات و االرض»
با هر چیزی میتوان به حقیقت خدا پی برد .ـ «اهلل نور السماوات و االرض»
هر چیزی نمایشدهندۀ خالق خود است .ـ «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
با هر چیزی میتوان به حقیقت خدا پی برد .ـ «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»

22
7676با توجه به معارف اسالمی« ،با هرچیزی خدا را دیدن» ،چگونه معرفتی است؟
1
2
3
4

معرفتی عمیق و واالست که از همان ابتدا آسان به نظر میآید.
معرفتی عمیق و واالست به خصوص برای جوان که تمایالت نفسانی ضعیفی دارد.
با وجود مشکل به نظر رسیدن ،برای جوان که فاقد گناهان کبیره است ،از همان ابتدا آسان و ساده به نظر میرسد.
با وجود مشکل به نظر رسیدن ،بهخصوص برای جوان که پاکی و صفای قلب دارد ،هدفی قابل دسترس است.

7777در اندیشۀ اسالمی ،از چه چیزی ،به عنوان معرفتی عمیق و واال یاد شده و کدام بیت ناظر بر آن است؟
1
2
3
4

در کنار هر پدیدهای خدا را دیدن ـ «دلی کز معرفت نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید»
با هر چیزی خدا را دیدن ـ «دلی کز معرفت نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید»
در کنار هر پدیدهای خدا را دیدن ـ «بر آستان جانان گر سر توان نهادن  /گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد»
با هر چیزی خدا را دیدن ـ «بر آستان جانان گر سر توان نهادن  /گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد»

7878در معارف اسالمی ،دستیابی به این معرفت که« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ... ،و هدفی قابل دسترس بهخصوص برای  ...معرفی شده
است ،زیرا ...
1
3

معرفتی عمیق و واال ـ افراد جوان ـ پاکی و صفای قلب دارند.
معرفتی عمیق و واال ـ افراد جوان ـ گرایشی نیرومند به پرستش دارند.

2
4

7979در چه صورت ،لذت «با هرچیزی خدا را دیدن» ،نصیب ما خواهد شد؟
1
2
3
4

معرفتی قلبی و واال ـ افراد خردمند ـ ایمان و تقوا دارند.
معرفتی قلبی و واال ـ افراد خردمند ـ گرایشی نیرومند به حقیقتجویی دارند.

اگر لحظهای از یاد خدا غافل نشویم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت معرفت هستی و چیستی خودش را به ما خواهد چشاند.
اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمی م قوی حرکت کنیم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و ل ّذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.
اگر لحظهای از یاد خدا غافل نشویم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت معرفت ذات خودش را به ما خواهد چشاند.
اگر با عزم و تصمیم برای شناخت حقیقت خدا به راه افتیم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت این معرفت را به ما خواهد چشاند.

8080موضوعاتی که میخواهیم دربارة آنها شناخت پیدا کنیم ،چند دستهاند و امکان شناسایی کهکشانهای بسیار بسیار دور ،جزء کدامیک از آنهاست؟
1
3

موضوعاتی که در محدودة شناخت ما قرار میگیرند و موضوعاتی که نامحدودند .ـ دستۀ دوم
موضوعاتی که در محدودة شناخت ما قرار میگیرند و موضوعاتی که نامحدودند .ـ دستۀ اول

2
4

موضوعاتی که مادی هستند و موضوعاتی که معنویاند .ـ دستۀ اول
موضوعاتی که مادی هستند و موضوعاتی که معنویاند .ـ دستۀ دوم

8181فهم چیستی و ذات «ستارگان» و «کهکشانهای بسیار بسیار دور» ،برای انسان به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟
1
2
3
4

ممکن است ،زیرا اموری محدود هستند .ـ ناممکن است ،زیرا امور نامحدودي هستند و الزمة شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن است.
ممکن است ،زیرا اموری فناپذیرند .ـ ناممکن است ،زیرا امور نامحدودي هستند و الزمة شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن است.
ممکن است ،زیرا اموری محدود هستند .ـ ممکن است ،زیرا امور محدودي هستند و ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد.
ممکن است ،زیرا اموری فناپذیرند .ـ ممکن است ،زیرا امور فناپذیری هستند و بهدلیل فناپذیر بودن ذهن خود میتوانیم ذات این امور را تصور کنیم.

8282براساس آموزشهای اسالمی ،ذهن ما توان و گنجایش فهم چه موضوعاتی را دارد؟
1
2
3
4

محدود مانند کهکشانها زیرا در آیات قرآن از ماهیت آنها سخن گفته شده است.
فناپذیر مانند گیاهان و حیوانات زیرا همة آنها امور محدودی هستند.
فناپذیر مانند گیاهان و حیوانات زیرا همۀ آنها در تیررس احاطۀ انسان هستند.
محدود مانند کهکشانها زیرا ممکن است روزی مورد شناسایی واقع شوند.

8383از نظر عالمان و دانشمندان الزمۀ شناخت هرچیزی  ...است ،و بر این اساس ...
1
2
3
4

احاطه و دسترسی به آن ـ ما بهدلیل محدود بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
محدود بودن و تکرارپذیری آن ـ ما بهدلیل نامحدود بودن ذهن خود میتوانیم ذات بسیاری از امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
محدود بودن و تکرارپذیری آن ـ ذهن ما نمیتواند به حقیقت کهکشانهای بسیار بسیار دور احاطه پیدا کند و ذات آنها را شناسایی نماید.
احاطه و دسترسی به آن ـ ذهن ما میتواند به حقیقت خداوند احاطه پیدا کند و حقیقت و صفات او را شناسایی نماید.

8484بر اساس معارف اسالمی ،درک «هستی»« ،حقیقت و ماهیت»« ،اسماء و صفات» خداوند ،به ترتیب ،برای انسان چگونه است؟

		
 1ممکن ـ ناممکن ـ ناممکن
		
 3ممکن ـ ناممکن ـ ممکن

2
4

ناممکن ـ ناممکن ـ ناممکن
ناممکن ـ ناممکن ـ ممکن

8585ناتوانی ذهن آدمی در عدم احاطه بر امور نامحدود ،عامل ناتوانی در شناخت کدامیک از موضوعات زیر است؟
1

هستی و ماهیت خدا

2

چیستی و ماهیت خدا

8686در روایات اسالمی ،تفکر در چه چیزی نهی شده است؟
1
2
3
4

3

اسماء و صفات الهی

4

حقیقت و صفات خدا

ن است و ذهن ما نمیتواند به امور نامحدود دسترسی پیدا کند.
وجود و هستی خدا ،زیرا الزمة شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آ 
ن است و ذهن ما نمیتواند به امور محدود دسترسی پیدا کند.
ذات مقدس خدا ،زیرا الزمة شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آ 
وجود و هستی خدا ،زیرا هستی خداوند مطلق است و ذهن ما نمیتواند به آن احاطه پیدا کند و وجود و هستی او را شناسایی نماید.
ذات مقدس خدا ،زیرا حقیقتی بدون محدودیت دارد و ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.

سال دوازدهم ـ لوا سرد

23

8787از دقت در این سخن رسول گرامی اسالم(ص)« :تفکروا في کل شیء  ،»...کدام حقیقت مفهوم میگردد؟
1
2
3
4

تفکر در ماهیت و حقیقت خداوند به منظور رسیدن به شناختی نسبی از اسماء و صفات الهی
تفکر در آیات و نشانههای الهی به منظور رسیدن به شناختی نسبی از اسماء و صفات الهی
تفکر در آیات و نشانههای الهی به منظور دستیابی به شناخت مطلق از اسماء و صفات الهی
تفکر در ماهیت و حقیقت خداوند به منظور دستیابی به شناخت مطلق از اسماء و صفات الهی

8888از دقت در این توصیۀ نبی اکرم « :ال تفکروا في ذات اهلل» ،چه مفهومی دریافت میگردد؟
(ص)

1
2
3
4

غیر قابل شناخت بودن حقيقت نامحدود خداوند ،به دلیل عدم احاطه و دسترسی به چیستی او
ناتوانی ذهن آدمی در شناخت هستی خداوند ،به دلیل نامحدود بودن آیات و نشانههای الهی
غیر قابل شناخت بودن حقيقت نامحدود خداوند ،به دلیل نامحدود بودن آیات و نشانههای الهی
ناتوانی ذهن آدمی در شناخت هستی خداوند ،به دلیل عدم احاطه و دسترسی به چیستی او

8989از دقت در روایت« :أفضل العبادۀ ادمان التّف ّکر فی اهلل و فی قدرته» ،سفارش دین اسالم به  ...و علیت آن ،یعنی  ...مفهوم میگردد.
1
2
3
4

تفکر در نعمتها و نشانههای الهي ـ در دايرۀ شناخت ما قرار گرفتن حقیقت خداوند از طریق تفکر در اسماء و صفات الهی ،تا حدودي امکانپذير است.
عدم تفکر در حقیقت خداوند ـ در دايرۀ شناخت ما قرار گرفتن حقیقت خداوند از طریق تفکر در اسماء و صفات الهی ،تا حدودي امکانپذير است.
تفکر در نعمتها و نشانههای الهي ـ امکانپذير بودن شناخت صفات و ويژگيهاي خداوند ،از راه شناخت مخلوقاتش
عدم تفکر در حقیقت خداوند ـ امکانپذير بودن شناخت ماهیت و چگونگی خداوند ،از راه شناخت مخلوقاتش
سؤاالت ترکیبی جدید

 9090پاسخ هریک از سؤاالت زیر ،در کدام گزینه ،به صورت ،صحیح ،صحیح و نادرست آمده است؟
ـ چرا خداوند هر لحظه دستاندرکار امری است؟

ـ دایرۀ نیازمندی هر یک از مخلوقات به خداوند ،تا چه اندازه گسترش دارد؟

ـ درخواست دائمی مخلوقات از خداوند ریشه در چه چیزی دارد؟

1
2
3
4

السماوات و َ
األرض» ـ «يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل»
الغني الحميد» ـ «یسأله من فی ّ
«و اهلل هو ّ
السماوات و األرض» ـ ّ
«کل یوم هو فی شأن»
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل» ـ «اهلل نور ّ
السماوات و األرض» ـ ّ
«کل یوم هو فی شأن»
الغني الحميد» ـ «اهلل نور ّ
«و اهلل هو ّ
َ
السماوات و األرض» ـ «يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل»
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل» ـ «یسأله من فی ّ

 9191علت هریک از موارد زیر ،بهترتیب ،کدام است؟
ـ «رأيت اهلل قبله و بعده و معه»

ـ «تفکروا في کل شیء»
َ
السماوات و األرض»
ـ «یسأله من فی ّ

1
2
3
4

الغني الحميد»
«اهلل نور ّ
السماوات و األرض» ـ «ما که باشیم ای تو ما را جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان» ـ «و اهلل هو ّ
الغني الحميد»
هو
اهلل
«و
ـ
میان»
در
تو
با
باشیم
ما
که
تا
/
جان
جان
را
ما
تو
ای
باشیم
که
«ما
ـ
اهلل»
إلى
الفقراء
«أنتم
ّ
السماوات و األرض» ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد» ـ «أنتم الفقراء إلى اهلل»
«اهلل نور ّ
«أنتم الفقراء إلى اهلل» ـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد» ـ «أنتم الفقراء إلى اهلل»

السماوات و األَرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،تناسب ندارد؟
9292چند مورد از ابیات زیر ،با مفهوم آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
الفـ «دوست نزديكتر از من به من است  /وين عجبتر كه من از وي دورم»

بـ «به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  /نشان از قامت رعنا تو بينم»
جـ «ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهمان از باد باشد دم به دم»

دـ «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»
1

2

هـ «ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟  /یا آن که برآرد گل ،صد نرگس تر سازد؟»
2

3

 9393بهترتیب ،هر یک از ابیات زیر ،با مفهوم کدام آیه تناسب دارد؟
ـ «ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم»

3

4

4

1

ـ «ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟  /یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟»
ـ «ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما»

1
2
3
4

الغني الحميد»
«یسأله من فیالسماوات و األرض» ـ «قل ّ
إن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ّ
رب العالمین» ـ «أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
السماوات و األرض»
نور
«اهلل
ـ
ًْ»
ه
اآلخر
و
نيا
د
ال
ثواب
اهلل
«فعند
ـ
الغني الحميد»
ّ
ّ
«أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
الغني الحميد»
«یسأله من فیالسماوات و األرض» ـ «فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخرهًْ» ـ «أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
السماوات و األرض»
الغني الحميد» ـ «قل ّ
إن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ّ
رب العالمین» ـ «اهلل نور ّ
«أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ

24
 9494عبارتهای زیر ،بهترتیب ،با کدام عنوان ارتباط دارد؟

ـ آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خدا را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند.

ـ نیازمند بودن چیزهایی که شیرین نیستند ،برای شیرین شدن به چیزی که خودش شیرین باشد.

خواص آنها ،همه وابسته به خداست.
ـ وجود بنّا و نیز وجود مصالح و
ّ

1
2
3
4

خداوند نور هستی است .ـ نياز ذاتی پدیدهها به سرچشمۀ هستی ـ نيازمندي هر موجودی به سازنده در پيدايش
فطرت خداآشنای انسان ـ نیازمندی ذاتی پدیدهها به خدا در بقا ـ نيازمندي هر موجودی به خدا در پيدايش
فطرت خداآشنای انسان ـ نیازمندی ذاتی پدیدهها به خدا در بقا ـ نیازمندی جهان به خدا در پیدایش و بقا
خداوند نور هستی است .ـ نياز ذاتی پدیدهها به سرچشمۀ هستی ـ نیازمندی جهان به خدا در پیدایش و بقا

الغني الحميد» ،آمده است؟
 9595پاسخ چند مورد از سؤاالت زیر ،در آیۀ شریفۀ« :يا أيّها النّاس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو
ّ
الفـ افزایش عبودیت و بندگی انسان ریشه در درک چه واقعیتی دارد؟

بـ در چه صورت ،یک موجود پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؟

جـ چرا هر چیزی در جهان ،آیهای از آیات الهی محسوب میشود؟

1

3

دـ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود؟
هـ علت منع شدن از تف ّکر در ذات مقدس خداوند چیست؟
2

2

3

4

4

 9696در صورت تشبیه رابطۀ خداوند با جهان به هریک از موارد زیر ،بهترتیب ،چه واقعیتی حاصل خواهد شد؟

1

ـ ساعت و ساعتساز

ـ نور آسمانها و زمین

ـ مولد برق با جریان برق

 1استقالل مخلوقات از خالق در تداوم حیات ـ در نگاه نخست به معنای آن پی میبریم .ـ نیازمندی پدیدهها به خداوند پس از پیدایش قطع و یا کم نمیشود.
 2فقر دائمی مخلوقات به خالق در پیدایش و استمرار حیات ـ در نظر ا ّول برای ما شگفتانگیز مینماید .ـ فقر ذاتی پدیدهها در پیدایش و بقا به خداوند
 3استقالل مخلوقات از خالق در تداوم حیات ـ در نظر ا ّول برای ما شگفتانگیز مینماید .ـ فقر ذاتی پدیدهها در پیدایش و بقا به خداوند
 4فقر دائمی مخلوقات به خالق در پیدایش و استمرار حیات ـ در نگاه نخست به معنای آن پی میبریم .ـ نیازمندی پدیدهها به خداوند پس از پیدایش قطع و یا کم
نمیشود.
9797چند مورد از عناوین زیر با عبارتهای مربوط به خود ،مناسبت دارد؟
الفـ پدیدههایی هستیم که وجودمان از خودمان نیست.

ّ
«کل یوم هو فی شأن»

بـ هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
السماوات و األرض»
«اهلل نور ّ

1

3

1

3

جـ پدیده نیست و سرچشمۀ هستی است.
دـ دائماً سایة لطف و رحمت خدا را احساس میکنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او میدانند.
السماوات و األَرض»
هـ همواره بوده است و خواهد بود.
«یسأله من فی ّ
2

2

3

«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»
ین أبدً ا»
«اَلل ّ ُه َّم ال تَکِ لنی إلی نفسی َطر َفهًْ َع ٍ

4

4

السماوات و األرض» است؟
9898چند مورد از عبارتهای زیر ،پیام آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ

1

الفـ «ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟  /خوبی قمر بهتر ،یا آن که قمر سازد؟»

بـ «دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
جـ هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.

دـ در جهانی زندگی میکنیم که آفرینندهای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات و مخلوقات مدد میرساند.
ِ
«ذات نایافته از هستـی ،بخـش  /چون تواند که بود هستیبخش»
هـ
2

2

 9999هریک از مفاهیم زیر ،بهترتیب ،با کدام عبارت ارتباط دارد؟

3

4

4

1

ـ برترین هدف

ـ تنها خداوند خالق موت و حیات است.
ـ ناتوانی ابدی در درک آن

1
2
3
4

«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم» ـ «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ـ «و ال تفکروا في ذات اهلل»
«ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟» ـ ّ
«کل یوم هو فی شأن» ـ «و ما لهم بذل ِك من علم»
«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم» ـ ّ
«کل یوم هو فی شأن» ـ «و ما لهم بذل ِك من علم»
«ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟» ـ «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ـ «و ال تفکروا في ذات اهلل»

سال دوازدهم ـ لوا سرد

25

سؤاالت برگزیدۀ آزمونهای آزمایشی
 10100هر یک از عبارتهای زیر ،متناسب با کدام عبارت ،از نیازمندی جهان به خدا در بقا و پیدایش میباشد؟

(آزمایشی ماز )1400

الف) نفی وجود ذاتی پدیدهها

ب) ذات نایافته از هستی بخش  /چون تواند که بود هستی بخش
عین أبداً»
ج) «اللهم التکلنی إلی نفسی طرف ًۀ ٍ

1
2
3
4

مقدمۀ اول نیازمندی به خدا در پیدایش ـ نیازمندی به خدا در بقا ـ «ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله »...
مقدمۀ دوم نیازمندی به خدا در پیدایش ـ مقدمۀ اول نیازمندی به خدا در پیدایش ـ «ما رایت شیئا اال و رایت اهلل »...
مقدمۀ اول نیازمندی به خدا در پیدایش ـ مقدمۀ دوم نیازمندی به خدا در پیدایش ـ ثمرۀ درک عبارت «یسأله من فی السماوات و األرض»
مقدمۀ دوم نیازمندی به خدا در پیدایش ـ مقدمۀ دوم نیازمندی به خدا در پیدایش ـ ثمرۀ درک عبارت «یسأله من فی السماوات و األرض»

 10101کدام عبارت ،موضوع شناخت ما از خداوند را به درستی به تصویر کشیده است؟
1
2
3
4

شناخت اولیۀ خداوند ،از مسیر ارسال تعالیم و رهنمودهای الهی گذر میکند.
درک مددرسانی خداوند به مخلوقات و هدایت و پشتیبانی جهان  ،برای هر فردی به روشنی امکانپذیر نیست.
قرآن کریم تنها یک راه نهادینه را برای شناخت صفات بیمانند خداوند به انسان ارائه میدهد.
قرآن کریم به منظور دریافت صفات ناب الهی ،انسان را به شناخت اولیه در اینباره ،محدود نمیسازد.

10102برخورداری از پاکی و صفای قلب و حرکت با عزم و تصمیم قوی ،زمینهساز چشیدن لذت کدام معرفت است؟
1
3

«ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما»
هم ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عین أبدا»
«اللّ ّ

2
4

رب ّ
كل شيء»...
«قل أ غير اهلل أبغي ربّا و هو ّ
«ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه»

 10103کدام عبارت ،مفهوم قابل برداشت از حدیث« :تف ّکروا فی ّ
کل شی ٍء َو ال تف ّکروا فی ِ
ذات اهلل» است؟
1
2
3
4

الزمة توانمندی ذهن انسان مبنی بر دستیابی به هستی امور ،محدود بودن آنهاست.
عدم درک چیستی امور محدود ،به دلیل محدود بودن ذهن انسان است.
دیدن خداوند با هر چیز ،هدفی دور از دسترس برای عموم افراد است.
ی خداوند در هریک از موجودات عالم ،نشانگر صفات مختلف خداوند است.
تجلّ 

 10104چرا قرآن کریم رابطۀ خداوند و جهان هستی را با کلمۀ «نور» بیان میفرماید و کدام مرتبه از وحدانیّت خداوند را به تصویر میکشد؟
1
3

خداوند تجلّی موجودات جهان است ـ ربوبیت
خدا سبب پیدایی و آشکاری موجودات است ـ خالقیت

2
4

خداوند تجلّی موجودات جهان است ـ خالقیت
خدا سبب پیدایی و آشکاری موجودات است ـ ربوبیت

10105رابطۀ خداوند با مخلوقات جهان و بر عکس ،در کدام عبارتهای قرآنی به تصویر کشیده شده است؟
1
3

ّ
السماوات و األرض»
«كل يوم هو في شأن» ـ يسأله من في ّ
ّ
السماوات و األرض»
«كل يوم هو في شأن» ـ«اهلل نور ّ

2
4

الغنی الحمید»
«اهلل نور ّ
السماوات و األرض» ـ «و اهلل هو ّ
السماوات و األرض» ـ ّ
«كل يوم هو في شأن»
«اهلل نور ّ

10106خداوند ،پیام «اَنت ُُم ال ُف َقرا ُء اِلَی اهللِ» را خطاب به کدام دسته از افراد بیان میدارد و ستوده بودن خود را به کدام علت معرفی میکند؟
1
3

عموم مردم ـ بینیازی ذاتی خداوند از دیگران
مؤمنان ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات به خداوند

2
4

مؤمنان ـ بینیازی ذاتی خداوند از دیگران
عموم مردم ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات به خداوند

(آزمایشی ماز )1400

(آزمایشی ماز )1400

(آزمایشی ماز )1400

(آزمایشی ماز )1400

(آزمایشی ماز )1400

(آزمایشی ماز )1400

10107هرگاه بخواهیم برای درک مفهوم بیت« :دلی کز معرفت نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید» ،اقدام کنیم ،چه چیزی امداد الهی در چشیدن
(آزمایشی ماز )1400
لذت این معرفت عمیق را به همراه خواهد داشت؟

		
« 1و ال تفکروا في ذات اهلل»
		
 3خدایابی فطری و درک حضورش

2
4

حرکت با عزم و تصمیم قوی
«ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل»

10108استمرار فیضرسانی خداوند به مخلوقات عالم و علت این امر ،به ترتیب ،مفهوم قابل برداشت از کدام عبارتهای قرآنی زیر است؟
1
3

« ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ ْأن» ـ«أَنْ ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء إِلَی اهللِ»
«أَنْ ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء إِلَی اهللِ» ـ « َو ا ُ
َنی الحمید»
هلل ُه َو الغ ُّ

ات َو ْ َ
ض»
الس َما َو ِ
ال ْر ِ
 2« ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ ْأن» ـ« َي ْس َألُ ُه َم ْن فِي َّ
ْ
« 4أَنْ ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء إِلَی اهللِ» ـ« ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ أن»

(آزمایشی ماز )1400

 10109بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آبدهی» ،بر کدام بخش از استداللها برای نیازمندی جهان به خداوند و به اثبات چه موضوعی
(آزمایشی ماز )1400
در این زمینه اشاره دارد و همچنین کدام آیة شریفة متناسب با این موضوع است؟
1
3

مقدمۀ اول ـ پیدایش ـ «یا أ ّیها ال ّناس أنتم الفقراء إلی اهلل»
مقدمۀ دوم ـ بقا ـ « ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ ْأن»

2
4

مقدمۀ دوم ـ پیدایش ـ «یا أ ّیها ال ّناس أنتم الفقراء إلی اهلل»
مقدمۀ اول ـ بقا ـ « ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ ْأن»

 11110اگر بخواهیم به سه عبارت (معرفت نسبت به خدا)( ،نیازمندی نسبت به خدا) و (ابراز بندگی نسبت به خدا) ویژگیهای زیر را نسبت دهیم ،کدام گزینه به
(آزمایشی ماز )1400
درستی بیان شده است؟

		
 1ثابت ـ ثابت ـ قابل افزایش
		
 3قابل افزایش ـ ثابت ـ قابل افزایش

2
4

ثابت ـ قابل افزایش ـ ثابت
قابل افزایش ـ قابل افزایش ـ ثابت

26
سؤاالت سراسری
 11111با توجه به بیت زیر ،چرا با نگاه دقیق و اندیشه در جهان هستی ،میتوان در هر چیزی خدا را مشاهده کرد؟
«دلی کز معرفت نور و صفا دید

1
2
3
4

به هر چیزی که دید ،اول خدا دید»

جهان با تمامی موجوداتش همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است.
تمام موجودات هستی وجود خویش را نیازمند عنایات پیوستة الهی میدانند.
هر موجودی به اندازة ظرفیت خود تجلّی خداوند و نشانگر صفات الهی است.
ذهن انسان توان گنجایش فهم چیستی و ذات همة موجودات جهان هستی را دارد.

 11112قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را با کدام کلمه بیان میکند و معنای دقیق آن چیست؟
1
2
3
4

(خارج از کشور ریاضی )1400

(خارج از کشور انسانی )1400

خداوند نور هستی است ـ تمام موجودات ،وجود خود را از او میگیرند.
خداوند َر َّب العالَمین است ـ تمام موجودات ،وجود خود را از او میگیرند.
خداوند نور هستی است ـ تصرف و سرپرستی مخلوقات ،به دست خداوند است.
خداوند َر َّب العالَمین است ـ تصرف و سرپرستی مخلوقات ،به دست خداوند است.

اس أَنْت ُُم ال ْ ُف َق َرا ُء إِلَی اهللِ َو اهللُ ُه َو ال ْ َغن ُِّي ال ْ َح ِميدُ » ارائه نمود؟
 11113کدام بیت را میتوان بهعنوان تمثیلی گویا از مفهوم مندرج در آیۀ شریفۀ«يَا أ َ ُّي َها ال َّن ُ
1
2
3
4

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
خشک ابری که بود ز آب تهی
نظیر دوست ندیدم ،اگر چه از مه و مهر
مهر رخسار تو میتابد ز ذرات جهان

بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بـیـنـم
نــایــد از وی صـفــت آ بدهـــی
نهــادم آینـههــا در مقابـل رخ دوسـت
هر دو عالم ُپر ز نور و دیده نابینا چه سود

جان جان
ما کـه بـاشیم ای تـو مـا را ِ
نظیر دوست ندیدم ،اگرچه از مه و مهر
		
مهر رخسار تـو میتـابد ز ذرات جهان
جـامـههـای خلـق بـدریـدی ز خــار

تــا کــه مــا بـاشیم بـا تــو در میـان
نهـادم آینـههـا در مقـابـل رخ دوسـت
هر دو عالم ُپر ز نور و دیده نابینا چه سود
پــای درویــشـان بِـخستــی زار زار

		

« 11114موجودات جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند هستند و این نیاز هیچگاه قطع یا کم نمیشود» .کدام بیت در تبین این موضوع آمده است؟
1
2
3
4

 11115بیت زیر ،مفهوم کدام آیۀ شریفه را تبیین نموده است؟
«ما همه شیران ولی شیر علم

الس َما َواتِ َو َما فِي ْ َ
ض»
ال ْر ِ
َ « 1و ِ َّلِ َما فِي َّ
		
ان ُي ِري ُد الْ ِع َّز َة َفلِلّ ِه الْ ِع َّز ُة َجمِي ًعا»
َ « 3م ْن َك َ

(ریاضی )1400

(انسانی )1400

(زبان )1400

حملهمان از باد باشد دم به دم»
2
4

َّاس أَنْ ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء إِلَی اهللِ»
« َيا أَيُّ َها الن ُ
« َما لَ ُه ْم م ِْن ُدون ِ ِه م ِْن َول ٍِّي»

11116کدام بیت ،مفهوم عبارت« :ما رأیت شیئاً اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه» را بیان نموده و چرا امکان دسترسی به آن برای جوانان و نوجوانان بیشتر
(خارج از کشور ریاضی )99
است؟
1
2
3
4

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
بــه بیـنندگــان آفـــریننـده را
بـه بیــــنندگـان آفــریننـده را

نشان از قامت رعنا تو بینم ـ معرفت عمیق و واال
نشان از قامت رعنا تو بینم ـ پـاکی و صفـای قلب
نبینی مرنجان دو بیننده را ـ پـاکی و صفای قلب
نبینی مرنجان دو بیننده را ـ معرفت عمیق و واال

11117پیام کدام آیۀ شریفه ،حاکی از آن است که هر موجودی در ح ّد خودش تجلی خداوند و نشانگر حکمت و قدرت الهی است؟

		
َ « 1و لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا أَ َح ٌد»
الس َما َواتِ َو ْ َ
« 3ا ُ
		
ض»
ال ْر ِ
هلل نُو ُر َّ

2
4

« ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو فِي شَ ْأ ٍن»
«إِ َّن ا َ
هلل َربِّي َو َرب ُّ ُك ْم َفا ْع ُب ُدو ُه َه َذا صِ َر ٌ
ِيم»
اط ُم ْس َتق ٌ

11118مایۀ طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادهای انسان ،کدام است؟

		
« 1ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته»
		
« 3کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه»

2
4

الس َما َو ِ
ض» ،کدام مفهوم ،دریافت میشود؟
ات َو ْالَ ْر ِ
ور َّ
11119از آیۀ شریفۀ« :اهللُ نُ ُ
1
2
3
4

هر چیزی در این جهان ،نشانگر نور خالق و پروردگار جهان است و روشنیبخش آسمان و زمین میباشد.
شناخت ذات خداوند ،معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل ،اما هدفی قابل دسترسی است.
هر موجودی در حد خودش تجلّی خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
خداوند نور هستی است و تمام موجودات تنها در مرحلۀ پیدایش وجود خود را از او میگیرند و به سبب او نورانی میشوند.

12120بیت زیر با کدام مورد ،تناسب مفهومی دارد؟
«دوست نزدیکتر از من به من است

1
3

«من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار»
«أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید»

«اللهم ال تکلنی نفسی طرفهًْ عین ابداً»
«ما رایت شیئ ًا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه»

(تجربی )99

(تجربی )99

(ریاضی )99

(هنر )99

وین عجبتر که من از وی دورم»
2
4

«تفکروا فی کل شی ء و ال تفکروا فی ذات اهلل»
«انّما المومن بمنزلهًْ کفهًْ المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه»

سال دوازدهم ـ لوا سرد

27

12121مفهوم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر «آن» ،در کدام بیت ،بیان شده است؟
1
3

«دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد»
«ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»

12122پیامبر اکرم

(ص)

2
4

کدام مورد را برترین عبادت معرفی نمودهاند؟

		
 1اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او
 3بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر

2
4

(خارج از کشور )98

«بر آستان جانان گر سر توان نهادن  /گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد»
«خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آب دهی»
گرایش به خداوند و تمسک به او
رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او

(خارج از کشور انسانی )98

12123اکنون که میدانیم «ما همه شیران ولی شیر علم  /حملهمان از باد باشد دم به دم» شایسته است ،چگونه دعا کنیم؟
1
3

«إن صالتي و نسكي و محياي و مماتي هلل رب العالمین»
ّ
«اللّهم ال تكلني إلى نفسي طرفهًْ عين ابداً»

«رب ارجعون لعلّى أعمل صالحا فيما تركت»
ّ
«اهلل أعلم حيث يجعل رسالته»

2
4

12124برترین عبادت کدام است و ثمرۀ آن چگونه ظاهر میگردد؟
1
3

«ادمان التفكر في اهلل و في قدرته» ـ نیازمندی به خدا
«من يعيش باالحسان اکثر ممن يعيش باالعمار» ـ نیازمندی به خدا

«ادمان التفكر في اهلل و في قدرته» ـ شکوفایی استعدادها
«من يعيش باالحسان اکثر ممن يعيش باالعمار» ـ شکوفایی استعدادها

2
4

12125اگر سؤال شود« :آیا میتوانیم به ذات خدا پی ببریم؟» ،پاسخ ما کدام است و دلیل آن چیست؟
1
3

منفی ـ احاطه جزء بر کل محال است.
مثبت ـ در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چیزی خداوند را میتوان دید.

2
4

مثبت ـ ذات و صفات خداوند یکی است.
منفی ـ فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمیتوان به صفات خدا پی برد.

12126این درخواست که «ال تكلني إلى نفسي طرفهًْ عين ابدا» ،ثمرة فهم کدام مسئله است؟
1
2
3
4

12127به کدام علت ،پیامبر گرامی اسالم
1
2
3
4

به «تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهلل» دستور دادهاند؟

12128از حدیث شریف« :ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه» به کدام پیام و مقصد پی میبریم؟

		
 1وابسته بودن جهان در پیدایش
		
 3فطرت خداآشنا و خداگرا

4

(زبان )95

مشاهده کردن خداوند در همه حال
پاکی و صفای قلب ،وسیلۀ رؤیت هستی

السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن» ،کدام موضوعات مفهوم میگردد؟
12129از آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
1
2
3
4

13130با توجه به حدیث شریف« :ال تفکروا في ذات اهلل ،»...پیامبر گرامی اسالم
1
2
3
4

(خارج از کشور 94با تغییر)

بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و نیازمندی مخلوقات به خالق در مرحله پیدایش
وابستگی مخلوقات به ارادۀ الهی و نیازمندی مخلوقات به خالق در مرحله پیدایش
بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا
وابستگی مخلوقات به ارادۀ الهی و وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا
(ص)

چیستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگیهای خداوند امکانپذیر نیست.
هستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگیهای خداوند امکانپذیر نیست.
چیستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه بر آن است.
هستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه بر آن است.

فرمودند دربارۀ چه چیزی فکر نکنید و علت آن چیست؟

13131پیام آیۀ شریفۀ« :اهلل نور السماوات و االرض» ،این است که جهان ،در  ....نیازمند به خدا است و تمام موجودات  ....اند.

		
 1پیدایش و بقا ـ آیهای از آیات الهی
		
 3پیدایش و بقا ـ نوری از انوار وجود

2
4

(زبان )98

(ریاضی )95

الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.
تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند میشود و ما فقط توان فهم چیستی خداوند را داریم.
به دلیل محدود بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات خداوند را دریابیم و چگونگی وجودش را دریابیم.
هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمیگنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم.
2

(تجربی )98

(انسانی )98

«آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار»
«به صحرا بنگرم صحـرا تـو بینم بـه دریـا بنگـرم دریـا تــو بینـم»
«دلی کز معرفت نـور و صفا دیـد به هر چیزی که دید اول خدا دید»
«مـا همـه شيـران ولی شیـر علم حملهمان از بـاد بـاشد دم بـه دم»
(ص)

(ریاضی )98

پیدایش و هستی یافتن ـ آیهای از آیات الهی
پیدایش و هستی یافتن ـ نوری از انوار وجود

(هنر )94

(خارج از کشور )92

خاص اسالم ،حضرت مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ،تف ّکر در ذات و نشانههای خداوند ،به
توجه به معارف باقیمانده از بنیانگذار مکتب توحیدی
13132با ّ
ّ
(تجربی  92با تغییر)
السماوات و االرض و کل یوم هو فی شأن»  ....است.
ترتیب  ....و  ....است و پیام آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
1
3

ممنوع ـ مورد تشویق ـ توحید در ربوبیت
ممنوع ـ مورد تشویق ـ توحید در خالقیت

2
4

ممنوع ـ ممنوع ـ توحید در ربوبیت
مورد تشویق ـ ممنوع ـ توحید در خالقیت

13133با توجه به معارف اسالمی ،شناخت «هستی» و «چیستی» خداوند ،به ترتیب موصوف به  ....و  ....است.
1

ممکن ـ ناممکن

2

ناممکن ـ ممکن

3

ممکن ـ ممکن

4

ناممکن ـ ناممکن

(هنر )92

28
13134اگر گفته شود« :اعتقاد پیروان ادیان الهی بر آن است که :وجود خدا وابسته به چیزی نیست» ،بر فهم پیام کدام آیه تأکید شده است و چه مرتبهای از
(زبان )92
توحید ،ترسیم شده است؟
1
3

ربوبیت
«یا ا ّیها ال ّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغ ّنی الحمید» ـ ّ
ربوبیت
«یسأله من فی ّ
السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن» ـ ّ
ت
ب
ش
ی
ن
س
ع
م
ط
ب،.:آنباپیتمفزکگد«»ورۀهگدج

1
3

2
4

الغنی الحمید» ـ اصل توحید
«یا ا ّیها ال ّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو ّ
السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن» ـ اصل توحید
«یسأله من فی ّ

نیاز پدیدهها به پدیدآور در ایجاد و بقا ـ فقیر ـ غنی
وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا ـ غنی ـ فقیر

2
4

13
135

(خارج از كشور )91

خالقیت خداوند بینیاز و مخلوقیت پدیدهها ـ غنی ـ فقیر
نیازمندی ذاتی پدیدهها و بینیازی ذاتی پدیدآور ـ غنی ـ فقیر

13136اگر بگوييم« :هر موجودی در ح ّد خودش تجلّیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت ،و سایر صفات الهی است ،».پيام كدام جمله را ترسيم
(هنر  91با تغییر)
كردهايم؟
1

الغني الحميد»
«و اهلل هو ّ

2

السماوات و األرض»
«و هلل ما فی ّ

3

السماوات و األرض»
«اهلل نور ّ

4

«يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل»

«13137نياز ذاتي پديدهها در موجود شدن و بقا» و «نیازمندی دائمی جهان خلقت به تدبیر خداوند» ،بهترتيب ،از دقت در آیۀ  ....و  ....مفهوم ميگردد.
1
2
3
4

(خارج از كشور  90با تغییر)

السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ـ «اهلل نور السماوات و االرض مثل نوره كمشكاهًْ فيها مصباح»
«یسأله من فی ّ
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ـ «يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد»
«یسأله من فی ّ
«يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد» ـ «اهلل نور السماوات و االرض مثل نوره كمشكاهًْ فيها مصباح»
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن»
«يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد» ـ «یسأله من فی ّ

13138معرفت عميق و واال ،معرفتي است كه  ....و درک لذت این معرفت معلول  ....است.
1
2
3
4

		

(ریاضی  90با تغییر)

انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند .ـ قدم نهادن با عزم و تصمیم
هيچ نقطهي مبهم و ناشناختهاي براي انسان كاوشگر ،باقي نگذارد .ـ قدم نهادن با عزم و تصمیم
انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند .ـ غيرمستقل دانستن پديدهها در اثرگذاري
هيچ نقطهي مبهم و ناشناختهاي براي انسان كاوشگر ،باقي نگذارد .ـ غيرمستقل دانستن پديدهها در اثرگذاري

13139در صحنۀ پرغوغای حیات ،بین افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت وی ،رابطۀ  ...برقرار است که بندگی حقیقی ،زاییدۀ  ...است و قطع رابطه بین نور
(هنر  90با تغییر)
و منبع نور ....
1
3

عکس ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است.
عکس ـ غنا و بینیازی ـ به فنای نور میانجامد.

2
4

مستقیم ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است.
مستقیم ـ غنا و بینیازی ـ به فنای نور میانجامد.

14140لذت معرفت عمیق و واال ،آنگاه به كام انسان چشانده ميشود كه  ....با  ....گره بخورد تا توفيق الهي نصيب گردد و موانع راه به لطف و حمايت او ،بياثر
(خارج از كشور  89با تغییر)
شود.

		
 1پاكي و صفاي قلب ـ عزم و تصميم
 3اخالص در عمل و توحيد عملی ـ عزم و تصميم

2
4

پاكي و صفاي قلب ـ توحيد در خالقیت
اخالص در عمل و توحيد عملی ـ توحيد در خالقیت

14141معرفت عمیق و واال ،معرفتی است که  ...و بستر اصلی حرکت به سوی این هدف  ...است.
1
3

تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم .ـ پاکی و صفای قلب
انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند .ـ اخالص عبود ّیت و بندگی برای خدا

2
4

(ریاضی )89

انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند .ـ پاکی و صفای قلب
تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم .ـ اخالص عبود ّیت و بندگی برای خدا

14142اين بيان اميرمؤمنان علي كه ميفرمايد« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،با كدام عبارت تناسب معنايي ندارد؟
(ع)

		
« 1اهلل نور السماوات و االرض»
« 3أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته»

2
4

«تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»
«يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد»

14143کدام بیت ،با حدیث شریف« ،ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،تناسب ندارد؟
1
3

دلي کز معرفت نور و صفا ديد
خشک ابری که بود ز آب تهی



به هر چيزي که ديد اول خدا ديد
ناید از وی صفت آبدهی

2
4

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم

(خارج از كشور  87با تغییر)

نشان از قامت رعنا تو بينم
به دريا بنگرم دريا تو بينم

(ریاضی  87با تغییر)

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

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

پاسخنامه

کامال

تشریحی

218

درس اول :هستی بخش
تعداد سؤاالت تألیفی

تعداد سؤاالت ترکیبی جدید

تعداد سؤاالت سراسری 1400

تعداد سؤاالت سراسری  99تعداد سؤاالت سراسری 98

89
5

10
5

تعداد سؤاالت آزمایشی
11
3

1
گزینه 3
اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه میزند و در دل و قلب ریشه میدواند
و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر میگردد.
روش مطالعه برای مطالعۀ مؤثر دین و زندگی و کسب درصد باالیی در
این درس ،توصیه میکنیم به روش زیر عمل کنید:
1ـ ابتدا درسنامۀ هر درس را چند بار به صورت روزنامهوار مطالعه کنید تا با
مفاهیم و محتوای کلی آن درس آشنا شوید.
ق دوره
2ـ پس از درک مفهوم کلی هر درس ،متن درسنامه را به صورت عمی 
کنید و جزئیات آن را به ذهن بسپارید.
3ـ پس از یادگیری متن درس ،آیات و روایات و اشعار آن را با توجه به مفهوم
کلی درس و ارتباط با موضوع آن قسمت ،به صورت دقیقتر بررسی نموده و
پیام آنها را به خاطر بسپارید.
4ـ ترجیح ًا یک هفتۀ بعد از مطالعۀ هر درس ،به تستهای خط به خط و
مفهومی و همچنین تستهای ترکیبی جدید پاسخ دهید .اگر میبینید که
تعداد تستها زیاد است ،میتوانید آنها را به صورت زوج یا فرد و یا با مضرب
مشخصی پاسخ دهید.
5ـ توصیه میشود قبل از شرکت در آزمونهای آزمایشی ،به تستهای
آزمایشی و سراسری پاسخ دهید.
6ـ در دورههای پایانی خود ،به تستهای چهار و پنج ستاره پاسخ دهید.

گزینۀ 4
2
اندیشه ،بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد ،استعدادها را شکوفا میسازد و

امید به آیندۀ زیباتر را نوید میبخشد .عالوه بر آن میتواند برترین عبادتها باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم گزینۀ ( )3نادرست است ،زیرا
در روایات اسالمی ،تفکر در هر چیزی توصیه شده است ،بجز تفکر در حقیقت
یا چیستی و ذات خداوند که شناخت و معرفت به آن محال است .گزینۀ ( )2هم
نادرست است ،چراکه با توجه به قسمت دوم سؤال ،انجام عبادت باعث رسیدن
به کمال میشود نه شناخت استعداد.

گزینه 2
3
(ص)
َ
ُّ
ُ
ه
ِدمان ال َّت َفکر فِی اهللِ و فِی
مطابق این سخن پیامبر اسالم « :أ َ
فضل العِبا َد ًِْ ا ُ
درتِهِ» ،اندیشه و تفکر با داشتن دو ویژگی ،افضل و برترین عبادت است :او ًال:
ُق َ
ً
مداوم و پیوسته باشد .ثانیا :در صفات و اسماء خداوند و قدرت او باشد (نه در
ذات و چیستی او).
زنی
تمرین تست
برای پاسخ دادن به این نوع تستها که صورت سؤال یا
گزینههای نامفهومی دارند ،بهتر است پس از حذف گزینههای نادرست ،گزینۀ
صحیح را انتخاب نمایید.
مطابق متن حدیث ،گزینههای ( )1و ( )3نادرست است .گزینۀ ( )4نادرست
است ،چراکه خداوند حقیقتی نامحدود دارد در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به
حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.
گزینه 1
4
از بین عبارتهای مذکور ،سه عبارت «ب»« ،ج» و «د» صحیح است و تأثیرات

شگفتانگیز نیروی خرد و اندیشه را بیان میکند.

دلیل نادرستی سایر گزینهها برای پاسخ دادن به این سبک سؤال که
برای نخستین بار در کنکور  99طرح شده و بیشتر وقتگیر است ،حتما باید از
روش حذف گزینههای نادرست استفاده کنید.
قسمت «الف» نادرست است ،زیرا هر تفکری برترین عبادت نیست ،تنها
تفکری که مستمر و در صفات خدا و قدرتش باشد ،برترین عبادت است.
قسمت «ه» نادرست است ،زیرا عالوه بر تفکر در ذات خداوند ،تفکراتی که
گناهآلود باشد ،نیز نهی شده است.

گزینه 4
5
فضـ ُ
ـان ال َّت َف ُّکــر
ال ـفـ مطابــق ایــن ســخن پیامبــر اســام(ص)« :أَ َ
ـل العِبــا َدهًِْ ا ِدمـ ُ
درتِــهِ» ،اندیشــه و تفکــر بــا داشــتن دو ویژگــی ،افضــل و
فِــی اهللِ و فِــی ُق َ
ً
برتریــن عبــادت اســت :اوال :مــداوم و پیوســته باشــد .ثانیـ ًا :در صفــات و اســماء
خداونــد و قــدرت او باشــد .بـ رســول اکــرم(ص) در خصــوص تفکــر دربــارۀ
«تفکــروا فــي کل شــی ٍء و ال ّ
خداونــد فرمودهانــدّ :
تفکــروا فــی ذات اهلل :در
همــه چیــز تفکــر کنیــد؛ ولــی در ذات خــدا تفکــر نکنیــد.».
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تستها ،بهتر است متن عربی
آیات و احادیث را با تکرار زیاد حفظ شوید.
قسمت دوم گزینۀ ( ،)3مطابق سخن پیامبر اسالم(ص) ،نادرست است.
گزینه 2
6
هرگاه سؤال شود که منظور از تفکر در «فی اهلل و فی قدرته» چه میباشد؟ با
ّ
«تفکروا في کل شی ٍء و ال
توجه به فرمایش رسول اکرم(ص) پاسخ میدهیم:
ّ
تفکروا فی ذات اهلل  :در همه چیز تفکر کنید؛ ولی در ذات خدا تفکر نکنید».
دلیل نادرستی سایر گزینهها
گزینۀ ( ،)1به معنای درخواست همۀ
مخلوقات از خداوند و گزینۀ ( ،)3به معنای واگذار نکردن رسول خدا(ص) به
خودش از مصادیق تفکر در خدا و قدرت او نمیباشد .گزینۀ ( ،)4به معنای
تفکر در ذات و حقیقت خداوند ،به دلیل ناتوانی انسان در شناخت آن ،نهی شده
است.

گزینه 4
7
سیاره ،با
و
ستاره
و
کهکشان
میلیارد
میلیاردها
این
راستی
«به
که:
سؤاالت
این
ّ
میلیاردها موجود متنوع از کجا آمدهاند؟ و موجودات جهان ،هستی خود را وامدار
چه کسی هستند؟» ،زمانی مطرح میشوند که انسان در فضایی آرام نشسته
باشد و بهدور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارة این جهان پر جنبوجوش
تفکر کرده باشد.
نکته تفکر در وجود و هستی مخلوقات و نسبت دادن ویژگیهای آنها به
خداوند ،مفهوم آیۀ« :اهلل نور السماوات و االرض» میباشد.
گزینه 3
8
هر کدام از ما براساس فطرت خویش ،خدا را مييابيم و حضورش را درک
ميکنيم .به روشنی میدانیم در جهانی زندگی میکنیم که آفرینندهای حکیم
آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات و مخلوقات مدد میرساند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( )4و قسمت
دوم گزینۀ ( ،)2به صورت عقلی درک میشوند نه به صورت فطری.
گزینه 2
9
هر کدام از ما براساس فطرت خویش ،خدا را مييابيم و حضورش را درک ميکنيم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( )3نادرست
است ،چراکه خداشناسی یکی از گرایشهای فطری انسان است .امور فطری
به صورت درونی و بدون نیاز به استدالل درک میشوند.
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گزینه 1
10
هر یک از ما به روشنی میدانیم که در جهانی زندگی میکنیم که آفرینندهای
حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات و مخلوقات مدد میرساند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها عبارتهای گزینههای ( )2و ( )4بخشی از
استدالل عقلی «نیازمندی جهان در پیدایش به خداوند» است که به صورت
عقلی درک میشود نه فطری .عبارت« :به آن وسعت میدهد» ،در گزینه (،)۳
یک نظریۀ علمی است و نیاز به اثبات دارد.
گزینه 3
11
هر کدام از ما براساس فطرت خویش ،خدا را مييابيم و حضورش را درک ميکنيم.
این شناخت به صورت فطری و درونی و غیر اکتسابی است .با وجود این شناخت
ا ّولیه ،قرآن کریم ما را به معرفت عمیقتر دربارة خداوند فرا میخواند و راههای
گوناگونی را برای درک وجود و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان میدهد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( )4نادرست
است زیرا امور فطری ،آموختنی و اکتسابی نیستند .قسمت دوم گزینۀ ( )2نادرست
است ،زیرا ذهن ما نمیتواند به ذات خداوند احاطه پیدا کند و آن را شناسایی نماید.
گزینه 4
12
از بین عبارتهای مذکور ،سه عبارت قسمتهای «الف»« ،ج» و «د» ،در مورد
راههای شناخت خداوند صحیح است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت« :ب» ،نادرست است ،زیرا قرآن
کریم راههای گوناگونی را برای درک وجود و نیز شناخت صفات و افعال او به ما
نشان میدهد .قسمت «ه» نادرست است ،زیرا با وجود این شناخت ا ّولیه ،قرآن
کریم ما را به معرفت عمیقتر دربارة خداوند فرا میخواند
گزینه 4
13
تفکــر دربــارۀ نيازمندبــودن جهــان ،در پيدايــش خود ،بــه آفریننده و خالــق ،یکی از
راههایی اســت که قرآن کریم برای درک وجود (و هســتی؛ نه چیســتی و چگونگی
و ماهیــت) خداونــد و نیــز بــرای شــناخت صفــات و افعال او بــه ما نشــان میدهد.
تمرین تستزنی برای پاسخ دادن به این تست ،که گزینههایی مشابه هم
دارد ،فقط باید از طریق حذف گزینههای نادرست عمل کنید تا به پاسخ صحیح برسید.
در گزینۀ ( ،)1شناخت حقیقت خدا نادرست است ،زیرا خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛
در نتیجه ،درک ذات و حقیقت خداوند برای انسان ممکن نیست .گزینه ( )2و ()3
نادرست است ،زیرا دریافت درونی و فطری خداوند نیازی به تفکر ندارد.
گزینه 2
14
مقدمۀ اول در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» ،عبارت است از:
«اگر به وجود خود نظر کنيم ،خود را پديدهاي مییابیم که وجود و هستیمان از
خودمان نیست .در اشیای پیرامون نیز که تأملکنیم ،آنها را همینگونه میبینیم.
حیوانات ،نباتات ،جمادات ،زمین ،ستارهها و کهکشانها ،همه را پدیدههایی
مییابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست».
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینههای ( )1و ( ،)3مربوط به مقدمۀ دوم
میباشند و در گزینۀ ( ،)4عبارت «پدیدهها وجودشان از خودشان است» نادرست است.
15
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4

دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا
پدیدهها برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که وجودش از
خودش باشد( .نه اینکه بگوییم آن پدیدآورند ه وجودش از خودش نباشد؛ یعنی،
به دیگری وابسته باشد ).قسمت دوم گزینههای ( )2و ( )3نادرست است ،زیرا
عبارت« :همواره بوده و همواره خواهند بود» ،ویژگی خداوند است نه پدیدهها.

گزینه 1
16
اگر به وجود خود نظر کنيم ،خود را پديدهاي مییابیم که وجود و هستیمان از
خودمان نیست .در اشیای پیرامون نیز که تأملکنیم ،آنها را همینگونه میبینیم.
حیوانات ،نباتات ،جمادات ،زمین ،ستارهها و کهکشانها ،همه را پدیدههایی مییابیم
که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینهها برای پاسخ دادن به این تست و انتخاب
گزینۀ صحیح ،بهتر است به شیوۀ حذف گزینههای نادرست عمل شود .در
گزینههای ( )2و ( ،)4عبارت «مستقل از هر عامل بیرونی است ».یعنی وجودش
از خودش است ،در مورد پدیدهها نادرست است .در گزینۀ ( ،)3عبارت «وجود و
هستی آنها وابسته به خودشان است ،».در مورد پدیدهها نادرست است.
گزینه 2
17
مقدمۀ دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» ،این است« :پدیدهها که
وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند
که خودش پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد .همانطور که چیزهایی که
شیرین نیستند ،برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد».
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینۀ ( ،)1عبارت «ذات ًا موجود باشد»
ویژگی خداوند است نه پدیدهها .گزینۀ ( )3نادرست است ،زیرا دلیل نیازمند بودن به
دیگری این است که وجودش از خودش نیست ،نه اینکه شرط کنیم خالق آن ذات ًا
موجود باشد (یعنی نیازمندی را باید در خودش جستجو کنیم نه در دیگری) .در گزینۀ
( ،)4کلمۀ «دائمی» نادرست است ،زیرا هیچ یک از پدیدهها وجود دائمی ندارند.
گزینه 3
18
با توجه به مقدمۀ دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» ،تمامی پدیدهها
برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد ،زیرا
وجودشان از خودشان نبوده و نیست.
تمرین تستزنی برای پاسخ دادن به این تست ،که قسمت اول تمام
گزینههای آن به یک مفهوم میباشند ،باید با توجه به قسمت دوم گزینهها
پاسخ داد .گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا هیچ پدیدهای ذات ًا موجود نیست و تنها
خداوند این ویژگی را دارد .قسمت دوم گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا تنها
خداوند وجودش از خودش است .عبارتی که در قسمت دوم گزینۀ ( )4آمده
است ،علت نیازمندی پدیدهها به دیگری نمیباشد.
گزینه 4
19
عبارت صورت سؤال ،بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در
پیدایش» است .این مقدمه در دو پرسش قبل ذکر شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا ما و همۀ
پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن نیازمند آفرینندهای (نه نیازمند به پدیده)
هستیم که او خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد .در گزینههای ( )2و ( ،)3کلمۀ
«مخلوق» نادرست است ،زیرا پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن نیازمند
آفریننده و خالقی (نه مخلوقی) هستند که او خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد.
گزینه 4
20
در صورت تحقق این فرض (محال) که «آدمی ،ذات ًا موجود باشد یعنی وجودش از
خودش باشد» ،در این صورت ،او دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد
داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها برای پاسخ دادن به این تست ،که
گزینههای مفهومی دارد ،باید ابتدا گزینههای نادرست را یکی پس از دیگری حذف
نمایید تا به پاسخ صحیح برسید .اگر انسان ذاتا موجود باشد ،دیگر پدیده نیست و
ویژگیهای سایر پدیدهها را نخواهد داشت .بر این اساس ،سایر گزینهها که ویژگی
پدیدهها را بیان میکند؛ در مورد انسانی که ذاتا موجود است؛ نادرست میباشد.
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گزینه 1
21
«ذات نایافته از هستی ،بخش /چون تواند که بود هستیبخش» ،بیانگر مقدمۀ
بیتِ :
دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» است .بر اساس این مقدمه:
«پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به
پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد».
توضیح بیشتر گزینۀ ( ،)2به برترین هدف انسان اشاره دارد .گزینههای
( )3و ( )4بیانگر این مفهوم است که هر موجودی ،در حد خودش تجلیبخش
خداوند و نشانگر حکمت  ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
گزینه 3
22
بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آبدهی» ،بیانگر مقدمۀ
دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» است .بر اساس این مقدمه:
«پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند
به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد».
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینۀ ( ،)1عبارت« :همواره بوده است
ی خداوند است نه پدیدهها .گزینۀ ( ،)2مربوط به
و همواره خواهد بود ،».ویژگ 
مقدمۀ اول است نه دوم .در گزینۀ ( ،)4عبارت «وجودش از خودش نباشد،».
ویژگی پدیدهها است نه خداوند.
گزینه 2
23
«ذات نایافته از هستی ،بخش /چون تواند که بود هستیبخش» ،بیانگر مقدمۀ
بیتِ :
دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» است .بر اساس این مقدمه:
«پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به
پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد ».آیۀ
الغني الحميد» ،به نیازمندی
شریفۀ« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
مخلوقات در هستی و بقای خود به خداوند اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1بیانگر این مفهوم است که
جهان جلوۀ حق است و هر موجودی ،به اندازة خودش تجلیبخش خداوند و
نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .گزینۀ ( ،)3بیانگر این
مفهوم است که چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند
به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس ،رسول
اکرم(ص) ما را از تفکر در ذات و چیستی خداوند منع کردهاند .گزینۀ ( ،)4اهمیت
و جایگاه تفکر و اندیشه را در زندگی بیان میکند.
گزینه 4
24
بیت مورد سؤال ،بیانگر مقدمۀ دوم در در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش»
است .براساس این مقدمه ،یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به
دیگری نیست ،که خودش ذات ًا موجود باشد .در این صورت ،چنین چیزی دیگر پدیده
نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینۀ ( ،)1عبارت «ذات ًا پدیده باشد ».و
گزینههای ( )2و ( ،)3از ویژگیهای یک پدیده است.
گزینه 1
25
یک موجود ،فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست ،که خودش ذات ًا
موجود باشد ،یعنی وجودش از خودش باشد .در این صورت ،چنین چیزی دیگر پدیده
نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها سایر گزینهها ویژگی پدید ه را بیان میکند
که در پیدایش و بقا نیازمند پدیدآورنده میباشند.
گزینه 4
26
تنها عبارت قسمت «الف» ،ویژگی یک پدیده را بیان میکند.

دلیل نادرستی سایر گزینهها در قسمت «ب» ،عبارت« :خودش همواره
هست» و در قسمت «ج» ،عبارت« :وجودش از خودش بوده» و در قسمت «د»،
عبارت« :ذاتا وجود داشته باشد و نیستی در آن راه نداشته باشد ».و در قسمت
«ه» ،عبارت« :وجودش از خودش بوده» ،از ویژگیهای پدیدهها نمیباشد.

گزینه 2
27
این نتیجه که «ما و همۀ پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن خود به آفرينندهاي
نيازمنديم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد ،».نتیجۀ منطقی مقدمۀ
اول« :ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و هستیمان از خودمان سرچشمه
نمیگیرد ».و مقدمۀ دوم« :موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود
شدن نیازمند به وجودی هستند که پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد ».است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم گزینههای ( )1و ( ،)4بیانگر
مقدمۀ دوم نیست .در گزینۀ ( ،)3مقدمۀ اول و دوم به ترتیب نیامده است ،بلکه
ابتدا مقدمۀ دوم و سپس مقدمۀ اول آمده است.
گزینه 3
28
نتیجۀ مقدمۀ اول و دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» این است که:
«ما و همۀ پديدههاي جهان ،در پديد آمدن و هست شدن نیازمند آفرینندهای هستیم
که او خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد».
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینههای ( )1و ( ،)4عبارت« :وجودش
از خودش نمیباشد ،».بیانگر ویژگی پدیدهها است .در گزینۀ ( ،)2عبارت« :از
ابتدای آفرینش جهان همواره بوده است» ،در مورد خداوند نادرست است ،زیرا
وجود خداوند از خودش است و به همین دلیل همواره بوده و خواهد بود.
گزینه 1
29
ایرانی بازمانده از
هنر
بنای مسجد گوهرشاد مربوط به یکی از شاهکارهای
ِ
دورۀ تیموریان است و جاذبة زیادی برای گردشگران و زائران دارد .این مسجد
باشکوه بدون ارتباط با سازندگان آن همچنان باقی است ،اما از معمار و ب ّنا و
ن را با عشق و هنر بنا کردهاند ،خبری نیست.
کارگرانی که آ 
روش مطالعه تمام  25سؤال سراسری به صورت مفهومی طرح نمیشوند ،و
برای پاسخ دادن به سؤاالت حفظی باید عین عبارتهای کتاب را حفظ نمود.
گزینه 4
30
در پاسخ به این سؤال که« :آیا رابطة جهان با خدا نیز مانند رابطة ب ّنا با مسجد
است؟» ،باید بگوییم که ب ّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن
اجزا را زیرا کار ب ّنا ،فقط جابهجا کردن مواد و چینش آنها است ولی نیازمندی
جهان به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا میباشد و با کمی دقت میفهمیم ب ّنا
تنها ناظم اجزاء است ولی خداوند هم خالق اجزاء و هم ناظم آن است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها برای پاسخ دادن به این تست مفهومی
باید به شیوۀ حذف گزینههای نادرست عمل کنید تا به پاسخ صحیح دست یابید.
گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا این مسجد باشکوه بدون ارتباط با سازندگان آن
همچنان باقی است .گزینۀ ( )2و ( )3نادرست است ،زیرا کار ب ّنا ،فقط جابهجا
کردن مواد و چینش آنها است نه خاصیت دهنده و یا خالق اجزاء.
گزینه 2
31
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل .در گزینۀ ( ،)1خالق اجزاء و در گزینههای ( )3و
( ،)4خواص دهنده یا تعیین خواص به اجزاء برای بنا نادرست است.
گزینه 1
32
در ساختن مسجد ،ب ّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را .کار ب ّنا ،فقط
جابهجا کردن مواد و چینش آنها است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( )۲نادرست است ،زیرا مسجد در
بقای خود بینیاز از بنا میباشد .گزینههای ( )3و ( )4نادرست است ،زیرا ب ّنا نه
اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را.

شخب یتسه :لوا سرد

گزینه 3
33
جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا
کم نمیشود.
ها
ه
گزین
سایر
نادرستی
دلیل
براساس توضیح باال ،در گزینۀ (،)1
عبارت« :این نیاز دائمی و همیشگی نیست» ،نادرست است .گزینۀ ( ،)2نادرست
است ،زیرا مسجد با ساخته شدن ،از ب ّنا بینیاز میشود ،اما موجودات ،چنین
نیستند .گزینۀ ( )4نادرست است ،زیرا جهان در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند
است نه فقط در بقا.
گزینه 4
34
نیازمندی «ساختمان به ب ّنا» ،فقط مربوط به مرحلۀ «ساختهشدن و نظام یافتن» است.
به عبارت دیگر کار ب ّنا ،فقط جابهجا کردن مواد و چینش آنها است ولی نیازمندی
جهان به خداوند در دو مرحلۀ «پیدایش و بقا» میباشد .یعنی موجودات ،پس از
نخست خلق شدن ،همچنان به خداوند نیازمند هستند.
پیدایش نیز ،مانند لحظۀ
ِ
ها
ه
گزین
دلیل نادرستی سایر
قسمت اول گزینههای ( )2و ( )3نادرست
است ،زیرا ساختمان در مرحلۀ بقا به سازندۀ خود نیازی ندارد .قسمت دوم گزینۀ
( )1نادرست است ،زیرا جهان هم در مرحلۀ «وجود و هستی یافتن» و هم در
مرحلۀ «بقا» به خداوند نیازمند است.
گزینه 3
35
رابطة خداوند با جهان ،تا حدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است؛ (نیازمندی در
پیدایش و بقا) همین که مولّد متوقف شود ،جریان برق هم قطع میگردد و المپهای
متصل به آن نیز خاموش میشوند .این رابطه ،بیانگر این حقیقت است که موجودات ،پس
نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند و جهان
از پیدایش نیز همچنان ،مانند لحظۀ
ِ
همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست
است ،چراکه جهان بر خالف مسجد عالوه بر نیازمندی در پیدایش در بقا هم
به خداوند نیازمند است .قسمت دوم گزینۀ ( )1ناقص است ،چراکه موجودات،
نخست خلق شدن ،همچنان به خداوند نیازمند
پس از پیدایش نیز ،مانند لحظۀ
ِ
هستند.
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گزینه 1
38
بیت مورد سؤال ،بیانگر این مفهوم است که موجودات پس از پیدایش نیز ،همچنان
مانند لحظۀ نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند و جهان همواره و در
هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود .آیات
ماوات
الس ِ
الغني الحميد»َ « ،یسألَ ُه َمن فِی َّ
شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
َو َ
السماوات و األرض» ،نیز نیازمندی
األرض ُک َّل َیو ٍم هو فِی شَ ٍ
أن» و «اهلل نور ّ
جهان به خداوند را در دو مرحلۀ پیدایش و بقا معرفی میکنند.
توضیح بیشتر فرمایش پیامبر اسالم(ص) در قسمت «الف» اهمیت و جایگاه
تفکر و اندیشه در زندگی را بیان میکند و اشارهای به ارتباط جهان با خدا ندارد.
فرمایش پیامبر اسالم(ص) در قسمت «ه» ،به سرچشمۀ بندگی که آگاهی است،
اشاره دارد و اشارهای به ارتباط جهان با خدا ندارد.
گزینه 4
39
بیت« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،نیازمندی انسان و
جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی میکند .یعنی موجودات پس از
پیدایش نیز ،همچنان مانند لحظۀ نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند .و جهان
همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( )2نادرست
است ،زیرا موجودات جهان عالوه بر وجود و پیدایش در بقا هم به خداوند
نیازمندند .در گزینۀ ( ،)3عبارت« :و ال تفکروا في ذات اهلل» ،رابطۀ انسان و جهان
با خداوند را بیان نمیکند.
گزینه 4
40
هر دو بیت« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»
و «ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،نیازمندی انسان و
جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی میکنند .و بیانگر این مفهوم
هستند که موجودات پس از پیدایش نیز ،همچنان مانند لحظۀ نخست خلق شدن ،به
خداوند نیازمند هستند( .نیازمندی در پیدایش و بقا) جهان همواره و در هر «آن» به
خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1به فطرت خدا آشنای انسان
اشاره دارد .گزینۀ ( ،)2به وضوح این نیازمندی را بیان نمیکند .گزینۀ ( ،)3به
بیهمتا بودن خداوند اشاره دارد.

گزینه 1
36
بیت« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»،
به نیازمندی جهان و مخلوقاتش ،هم در مرحلۀ «پیدایش و وجود یافتن» و هم
در مرحلۀ «بقا و ادامۀ حیات» به خداوند اشاره دارد .این بیت ،بیانگر این مفهوم
است که موجودات پس از پیدایش نیز ،همچنان مانند لحظۀ نخست خلق شدن،
به خداوند نیازمند هستند .جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و
این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا رابطة
خداوند با جهان مانند رابطة معمار با بنای مسجد نیست که فقط مربوط به مرحلۀ
ساختهشدن باشد .گزینههای ( )3و ( )4نادرست است ،زیرا جهان همواره و در هر
«آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.

گزینه 3
41
بیت« :ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی نما» ،بیانگر این
مفهوم است که جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز
هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
ها
ه
دلیل نادرستی سایر گزین
گزینۀ ( ،)1به درک آینده خویش از
نیازهای برتر انسان اشاره دارد .گزینۀ ( ،)2به این حقیقت اشاره دارد که ما بر
اساس فطرت خویش خدا را مییابیم و حضورش را درک میکنیم .گزینۀ (،)4
به هدایت معنوی پیامبر اسالم(ص) اشاره دارد.

گزینه 3
37
پیام« :ما که باشیم ای تو ما را جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان»،
بیانگر این حقیقت است که جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند
است( .نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش و بقا) بهعنوان مثال میتوان گفت
که رابطة خداوند با جهان ،تا حدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است؛
همین که مولّد متوقف شود ،جریان برق هم قطع میگردد و المپهای متصل
به آن نیز خاموش میشوند.
ها
ه
گزین
دلیل نادرستی سایر
سایر گزینهها نمیتواند مقصود باال را بیان کند

گزینه 2
42
عبارت قرآنی« :أنتم الفقراء إلى اهلل» ،بیانگر این حقیقت است که تمامی پدیدهها
ي آنها از خودشان سرچشمه
در پیدایش و بقا به خداوند نیازمندند ،زیرا وجود و هست 
نميگيرد و متکی به خود نیستند.
ها
دلیل نادرستی سایر گزینه
برای پاسخ به این سؤال ،بهتر است به
روش حذف گزینههای نادرست عمل کرد .قسمت اول گزینههای ( )1و (،)3
ویژگی خداوند را بیان میکند نه مخلوقات را .در گزینۀ ( ،)4کلمۀ «مخلوق»
نادرست است ،زیرا مخلوقات برای پدید آمدن ،نیازمند خالق هستند نه مخلوق.
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گزینه 3
43
الغني الحميد» ،بیانگر این مفهوم است که تنها وجود بینیاز
عبارت شریفۀ« :و اهلل هو ّ
خداست .او در هستی خود به دیگری محتاج نیست و در ذات خود غنی و بینیاز است.
تمرین تستزنی برای پاسخ دادن به سؤاالتی که صورت سؤال نامفهوم
دارند ،ابتدا باید به حذف گزینههای نادرست پرداخت تا به پاسخ صحیح رسید .در گزینۀ
(،)1کلمۀ «مخلوقی» و در گزینۀ ( ،)2کلمۀ«پدیدهای» نادرست است و به جای آنها
کلمات «خالق و پدیدآورنده» صحیح است .گزینه ( )4نادرست است ،زیرا ذات خداوند
غیر قابل شناخت است ولی اسماء خداوند و صفات او را میتوان شناخت.
گزینه 4
44
بیت« :ذات نایافته از هستیبخش  /چون تواند که بود هستیبخش» ،بیانگر مقدمۀ
دوم در اثبات «نیازمندی جهان به خدا در پیدایش» (أنتم الفقراء إلى اهلل) است.
بر اساس این مقدمه« :پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای
موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش
الغني
از خودش باشد ».آیۀ شریفۀ« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
الحميد» ،به نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینههای ( )1و ( ،)2بیانگر این مفهوم
است که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت،
رحمت و سایر صفات الهی است .گزینه ( ،)3به هدفمندی جهان اشاره دارد.
گزینه 3
45
الغني الحميد» ،به نیازمندی
آیۀ شریفۀ« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد .در حالی که بیت «یکی خط است
ز ا ّول تا به آخر  /بر او خلق جهان گشته مسافر » ،به موضوع ختم نبوت اشاره دارد.
«ذات نایافته از هستی ،بخش  /چون تواند که بود
نکتۀ طالیی بیت:
ِ
هستیبخش» ،تنها به نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش خود اشاره دارد.
ابیات« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» و
«ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،نیازمندی انسان
و جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی میکنند.
گزینه 4
46
السماواتو َ
األرض ّ
کلیومهوفیشأن»،بهنیازمندیمخلوقات
آیۀشریفۀ«:یسألهمنفی ّ
به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد .بر این اساس ،میتوان گفت که رابطة خداوند با
موجودات ،تا حدی شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است و همین که مولّد متوقف
شود ،جریان برق هم قطع میگردد و المپهای متصل به آن نیز خاموش میشوند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا
نیازمندی مسجد به ب ّنا فقط مربوط به مرحلۀ ساختهشدن است ولی نیازمندی
موجودات به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا میباشد .در قسمت دوم گزینههای
( )2و ( ،)3عبارت «نیاز کمتری» نادرست است ،زیرا جهان همواره و در هر «آن»
به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
گزینه 3
47
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،به نیازمندی
آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد .و آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل
الغني الحميد» ،نیز به همین مفهوم اشاره دارد.
و اهلل هو ّ
ها
ه
گزین
سایر
نادرستی
دلیل
قسمت اول گزینههای ( )1و ( )4نادرست
است ،زیرا مخلوقات عالوه بر وجود و نظام یافتن ،در بقا و تداوم هم به خداوند
نیازمند هستند .آیۀ گزینۀ ( ،)2به توحید در والیت (درس بعد) اشاره دارد.
گزینه 2
48
در پاسخ به این سؤال که چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ باید
بگوییم به دلیل نیازمندی مخلوقات به خداوند در تمامی جهات به خدا (أنتم الفقراء
إلى اهلل) ،پیوسته از او درخواست دارند.
نکتۀ طالیی عبارتّ :
«کل یو ٍم هو فی شأن» ،به ربوبیت الهی اشاره دارد.

گزینه 4
49
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» و بیت:
آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
«ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،بیانگر این
مفهوم هستند که موجودات پس از پیدایش نیز ،همچنان مانند لحظۀ نخست
خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند( .نیازمندی در پیدایش و بقا) جهان همواره
و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
نکتۀ طالیی نیازمندی جهان در پیدایش و بقا ،به ترتیب ،بیانگر توحید در خالقیت
و ربوبیت میباشند( .درس بعد) گزینۀ ( ،)1به فطرت خدا آشنای انسان ،گزینۀ ( ،)2به
نیازمندی جهان به خدا در پیدایش خود و گزینۀ ( ،)3به حکیمانه بودن نظام جهان اشاره دارد.
گزینه 2
50
در پاسخ به این سوال که« :چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟» ،با استمداد از آیۀ شریفۀ:
«یسألهمنفیا ّلسماواتو َ
األرض ّ
کلیومهوفیشأن»،میتوانگفتکهنیازدائمیموجودات(یسأله
منفیا ّلسماوات)،لطفوفیضدائمیراطلبمیکند،وخداوندهرلحظهدارایفیضیجدیدومستمر
برای آفریدهها است و چنین نیست که عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد ،بلکه همواره
امورهستیراتدبیروادارهمیکند.بنابرایناوهرلحظهدستاندرکارامریاستّ .
(کلیومهوفیشأن)
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1به غنای ذاتی خداوند ،گزینۀ ( )3به
موضوع امی بودن پیامبر اسالم(ص) و گزینۀ ( ،)4به اعجاز علمی قرآن کریم اشاره دارد.
گزینه 4
51
این قسمت از آیۀ شریفۀّ :
«کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر این مفهوم است که خدا
دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها نساخته است ،بلكه پيوسته بر آن نظارت
دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها این قسمت آیه ،بیانگر نیازمندی جهان در
مرحلۀ بقا است ،بر این اساس ،گزینۀ ( )1نادرست است .گزینۀ ( )2از نظر مفهومی
نادرست است .گزینۀ ( ،)3مفهوم این قسمت آیه نمیباشد.
گزینه 1
52
با توجه به تعالیم اسالمی ،نیازمندی مخلوقات به خداوند به صورت دائمی میباشد و
انسانهای ناآگاه نسبت به این نیاز دائمی انسان به خدا بیتوجهاند.
نکتۀ طالیی نیاز دائمی انسان به خداوند ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :یسأله من
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» است.
فی ّ
گزینه 3
53
انسانهای ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند ،بیتوجهاند .ا ّما انسانهای آگاه ،دائم ًا
سایة لطف و رحمت خدا را احساس میکنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او میدانند.
روش مطالعه برای یادگیری بهتر و تسلط کامل بر مطالب حفظی ،بهتر است
نکات مشابه را در برگههایی نوشته و یا مطالب حفظی هر درس را یادادشت نموده و
به صورت پیوسته در اوقات فراغت خود مطالعه نمایید.
گزینه 2
54
انسانهای آگاه دائم ًا سایة لطف و رحمت خدا را احساس میکنند و خود را نیازمند
عنایات پیوستۀ او میدانند .هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر
شود نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند.
نکتۀ طالیی مقدا ِر «احساس عجز» و «ابراز بندگی» انسان ،رابطۀ مستقیمی
با آگاهی او (خودشناسی) دارد.
گزینه 4
55
هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود( ،علت) نیاز به او را بیشتر
احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند( .معلول)
روش تشخیص علت از معلول هر اتفاقی که رخ میدهد ،معلول است .علت
که وجود دهنده به معلول است ،همیشه تقدم وجودی بر معلول دارد .یعنی قبل از به وجود آمدن
علی و معلولی بین دو چیز ،هرکدام تقدم
معلول ،علت وجود داشته است .پس در یک رابطۀ ّ
وجودی داشته باشد (قبل از آن اتفاق وجود داشته است) ،علت میباشد .مانند رابطۀ بین سرما و
یخ بستن آب که اول سرما بوده (تقدم وجودی داشته) و سپس یخ بستن آب شکل گرفته است.
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گزینه 3
56
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش بندگی
برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی،
عاجزانه از خداوند میخواهد که برای یک لحظه هم ،لطف و رحمت خاصش را از
او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.
توضیح افزایش بندگی» ،نتیجۀ مستقیم «درک بیشتر فقر و نیاز» و نتیجۀ
غیر مستقیم «افزایش خودشناسی» است.

گزینه 2
63
هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود ،نیاز به او را بیشتر احساس
و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند .آیات شریفۀ« :يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء
السماواتِ َو َ
األرض ّ
کل یو ٍم هو فی شأن» و ابیات« :ما
إلى اهلل »...و « َیسألَ ُه َمن فِی َّ
چو ناییم و نوا در ما ز توست  »...به نیازمندی انسان به خدا در پیدایش و بقا اشاره دارند.
نکتۀ طالیی گزینۀ ( ،)1بیانگر اهمیت تفکر در زندگی از دیدگاه اسالم
است .گزینۀ ( ،)3به فطرت خدا آشنای انسان اشازه دارد .گزینۀ ( ،)3رسول
اکرم(ص) ما را از تفکر در ذات و چیستی خداوند منع کردهاند ،چراکه خداوند
حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند
و ذاتش را شناسایی نماید.

گزینه 3
58
هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود( ،علت) نیاز به او را
بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند( .معلول)
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش بندگی
برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت در پیشگاه الهی ،عاجزانه
از خداوند میخواهد که برای یک لحظه هم ،لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد
و او را به حال خود واگذار نکند.
نکتۀ طالیی «درک بیشتر فقر و نیاز» ،نتیجۀ مستقیم افزایش خودشناسی و
«افزایش بندگی» ،نتیجۀ غیر مستقیم آن است.

گزینه 4
64
بیت«:ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،به نیازمندی
انسان به خدا در پیدایش و بقا اشاره دارد .هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش
با خدا بیشتر شود ،نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز
میکند .برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه
الهی ،عاجزانه از خداوند میخواهد که برای یک لحظه هم ،لطف و رحمت خاصش
را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.
نکتۀ طالیی این حدیث«« :اَللّ ُه َّم ال تَکِلنی  ،»...نتیجه آگاهی انسان به
نیازمندی خود در پیدایش و بقا به خداوند و درک مفهوم آیات« :يا أ ّيها ال ّناس
ماوات َو َ
األرض ّ
کل یو ٍم هو فی
الس ِ
أنتم الفقراء إلى اهلل »...و « َیسألَ ُه َمن فِی َّ
شأن» و ابیات« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  »...میباشد.

57
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2

گزینه 2
59
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش بندگی
الغني الحميد» ،به نیازمندی
آیۀ شریفۀ «يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
انسان به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد .درک فقر و نیازمندی ذاتی انسان
به خداوند در پیدایش و بقا ،نتیجۀ خودشناسی است که به افزایش بندگی انسان
میانجامد.
ها
ه
گزین
سایر
نادرستی
دلیل
گزینۀ ( ،)1بیانگر اهمیت تفکر در زندگی
(ص)
از دیدگاه اسالم است .در گزینۀ ( ،)3رسول اکرم ما را از تفکر در ذات و
چیستی خداوند منع کردهاند گزینۀ ( ،)4درخواست پیامبر اسالم(ص) از خداوند
است.
60
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه 1

گزینه 4
61
(ص)
ّ
هم ال تکلنی إلی نفسی طرف ًْه عین
ل
«ال
که:
اسالم
پیامبر
عاجزانۀ
درخواست
این
ّ
أبدا  :خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار» ،نتیجۀ افزایش معرفت به خود
(خودشناسی) و رابطۀ ایشان با خداوند بوده (علت) که باعث شده 1ـ فقر و نیاز به او
را بیشتر احساس نمایند 2ـ و عبودیت و بندگی خود را به درگاه او بیشتر ابراز نمایند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1بیانگر اهمیت تفکر در زندگی از
دیدگاه اسالم است .گزینۀ ( ،)2بیانگر این مفهوم است که جهان جلوۀ حق است و
هر موجودی ،به اندازة خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت
و سایر صفات الهی است .در گزینۀ ( ،)3رسول اکرم(ص) ما را از تفکر در ذات و
چیستی خداوند منع کردهاند ،چراکه خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن
ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.
62
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2

نکتۀ طالیی
هم ال تکلنی إلی نفسی طرف ًْه عین أبدا» ،ریشه
این حدیث« :اللّ ّ
در معرفت و آگاهی انسان دارد.

گزینه 1
65
قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را «نور آسمانها و زمين»
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او
پيدا و آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است .از آیۀ شریفۀ« :اهلل
السماوات و االرض» ،مفهوم نیازمندی جهان و تمامی مخلوقات به خداوند
نور ّ
در دو مرحلۀ وجود یافتن (هستی) و بقا برداشت میگردد
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینههای ( )2و ( )4نادرست است ،زیرا
نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش و بقا میباشد (نه فقط در پیدایش) .قسمت
دوم گزینۀ ( ،)3مفهوم تعبیر قرآنی «نور هستی» برای خداوند نمیباشد.
گزینه 1
66
قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را با کلمهای بیان میکند که در نظر اول
برای ما شگفتانگیز مینماید .اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی میبریم .قرآن کریم،
رابطة میان خداوند و جهان هستی را «نور آسمانها و زمين» معرفي ميکند ،يعني تمام
موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و آشکار ميشوند و وجودشان
به وجود او وابسته است .بیت مورد سؤال ،بیانگر این است که هر موجودی ،در ح ّد
خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیحات باال قسمت اول
گزینههای ( )2و ( )3نادرست است .قسمت دوم گزینۀ ( ،)4مفهوم آیۀ «اهلل نور
السماوات و األرض» نمیباشد.
ّ
گزینه 3
67
السماوات و األرض» خودش را «نور آسمانها و زمين»
خداوند در آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و
آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است بر اساس همین آیه ،اگر اثری
از نور وجود و روشنایی هستی در آسمانها و زمین مشاهده میشود ،از خداوند است.
تمرین تستزنی برای پاسخ دادن به این تست ،باید به شیوۀ حذف گزینههای
نادرست عمل نمود .اگر قسمت اول تمام گزینهها را درست بگیریم ،قسمت دوم
الغني الحميد» نمیباشد .قسمت
گزینههای ( )2و ( ،)4مفهوم عبارت قرآنی« :اهلل هو ّ
دوم گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا نیازمندی مخلوقات به خداوند کم یا قطع نمیشود
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گزینه 1
68
السماوات و األرض»
قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را با عبارت شریفۀ« :نور ّ
بیان میکند .خداوند ،نور هستی است ،یعنی تمام موجودات ،وجود خود را از او میگیرند و به
سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصة وجود میگذارند .در واقع ،هر موجودی ،در ح ّد خودش
تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست
است ،زیرا مطابق آیۀ مورد سؤال ،نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش و بقا
میباشد نه فقط در پیدایش .در قسمت دوم گزینۀ ( ،)3عبارت« :پدیده بودن تمام
موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست» ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :اهلل نور
السماوات و األرض» نمیباشد.
ّ

گزینه 1
74
بیت« :دلی کز معرفت نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید» ،به این
مفهوم اشاره دارد ،که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر
حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از همین رو ،آنان که به دقت و
تأمل در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را مشاهده میکنند و علم و
قدرت او را میبینند.
زنی
تمرین تست
برای پاسخ به این تست ،باید از روش حذف گزینههای
(ص)
نادرست بهره گرفت .گزینههای ( )2و ( ،)4مفهوم این حدیث پیامبر اسالم :
ین أب ًدا» میباشند .گزینۀ ( ،)3بیانگر مفهوم
«اَللّ ُه َّم ال تَکِلنی إلی نفسی َطر َف ًْه َع ٍ
مقدمۀ دوم در اثبات نيازمندي جهان به خدا در پيدايش است.

گزینه 2
69
السماوات و األرض» ،خودش را «نور آسمانها و زمين»
خداوند در آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و
آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است ،پس هر موجودی ،به اندازة خودش
تجلیبخشخداوندونشانگرحکمت،قدرت،رحمتوسایرصفاتالهیاستواینسخن
امام علی(ع) «ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،به همین مفهوم اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم سایر گزینهها مفهوم قسمت
اول آن نمیباشند.

گزینه 1
75
مفهوم ابیات مورد سؤال این است که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش
خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از همین رو،
آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را مشاهده
السماوات
میکنند و علم و قدرت او را میبینند .و این ابیات و آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
و األرض» ،به موضوع «خداوند نور هستی است» اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )2و ( ،)4نادرست
است چرا که خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمیتواند به این حقیقت
احاطه پیدا کند و ذات و چیستی خدا را شناسایی نماید .قسمت دوم گزینۀ (،)3
نادرست است ،زیرا در صورت سؤال ،مطابقت با آیه خواسته شده نه حدیث.

گزینه 1
70
مفهوم گزینههای ( )3( ،)2و ( )4این است که هر موجودی ،در ح ّد خودش
تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از
همین رو ،آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند
را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند .ولی بیت گزینه ( ،)1بیانگر مقدمۀ
دوم در اثبات «نيازمندي جهان به خدا در پيدايش» است.

گزینه 4
76
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که در نگاه
نخست مشکل به نظر میآید .ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای
جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.

گزینه 1
71
هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و
سایر صفات الهی است .از همین رو ،آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی مینگرند،
در هر چیزی خداوند را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند .بیت« :دلي کز
معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد» ،به همین مفهوم اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیح باال ،قسمت اول
گزینههای ( )۲و ( ،)۳نتیجۀ توجه و عمل به این سفارش« :تفکروا في کل شیء»،
نمیباشد .و قسمت دوم گزینۀ ( ،)4به موضوع «آگاهی سرچشمۀ بندگی» اشاره دارد.

گزینه 2
77
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست .بيت« :دلی کز معرفت
نور و صفا دید  /به هر چیزی که دید اول خدا دید» ،بیانگر این مفهوم است که هر موجودی
در ح ّد خودش تجلّیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها در قسمت اول گزینههای ( )1و (،)3
عبارت «در کنار هر پدیدهای خدا را دیدن» نادرست است ،زیرا در پشت هر ظاهر
و ورای هر چیزی خدا را دیدن ،معرفتی عمیق و واالست .قسمت دوم گزینۀ (،)4
موحد است.
بیانگر سبک زندگی توحیدی یک انسان ّ

گزینه 2
72
السماوات و األرض» خودش را «نور آسمانها و زمين»
خداوند در آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و آشکار
ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است .بر اساس همین آیه ،اگر اثری از نور وجود و
روشنایی هستی در آسمانها و زمین مشاهده میشود ،از خداوند است .در واقع ،هر موجودی،
در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینههای ( )1و ( ،)3عبارت قرآنی« :و اهلل
هو الغنی الحمید» ،بیانگر این است که خداوند در ذات خود غنی و بینیاز است .قسمت
السماوات و األرض» نمیباشد.
دوم گزینۀ ( ،)4معلول و نتیجۀ فهم آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ

گزینه 1
78
دستیابی به این معرفت« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،به این
معنا که انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که ممکن
است در نگاه نخست مشکل به نظر آید .ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص
برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست
است ،زیرا معرفتی عمیق و واال مورد نظر است نه معرفتی قلبی و این معرفت فقط
مخصوص خردمندان نیست .بلکه جوانان و نوجوانان با پاکی و صفای قلب نیز میتوانند
به این معرفت برسند.

گزینه 4
73
این مفهوم که هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر صفات الهی
(ع)
اهلل قبلَه و بَع َده و َم َعه»
است ،پیام این سخن امام علی « :ما َراَيت َشيئا اِال و َراَيت َ
السماوات و االرض» است ،در هر چیزی مشاهده میشود.
است .چون خداوند «نور ّ
ها
ه
گزین
دلیل نادرستی سایر
قسمت اول گزینههای ( )1و( )3بیانگر این
مفهوم است که چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به
حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .قسمت دوم گزینۀ ( ،)2بیانگر
درخواست دائمی مخلوقات از خدا و نیازمندی آنان به خداوند در پیدایش و بقا است.

گزینه 2
79
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که در نگاه
نخست مشکل به نظر میآید .ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای
جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند .اما اگر قدم پیش گذاریم و با عزم
و تصمی م قوی حرکت کنیم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و ل ّذت چنین
معرفتی (با هر چیزی خدا را دیدن) را به ما خواهد چشاند .
نکتۀ طالیی با هر چیزی خدا را دیدن ،بیانگر توحید در ربوبیت است( .درس بعد)

شخب یتسه :لوا سرد

225

گزینه 3
80
موضوعاتی که میخواهیم دربارة آنها شناخت پیدا کنیم دو دستهاند دستۀ اول
موضوعاتی که در محدودة شناخت ما قرار میگیرند ،زیرا همة آنها اموری محدود
هستند و دستۀ دوم موضوعاتی هستندکه نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها
را ندارد .امکان شناسایی کهکشانهای بسیار دور ،جزء دسته اول میباشد زیرا
کهکشانهای بسیار دور هم ممکن است روزی مورد شناسایی واقع شوند و انسان
بتواند ماهیت و ذات آنها را شناسایی کند .در حقیقت ،ذهن ما توان و گنجایش فهم
چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد .زیرا همة اینها اموری محدود هستند.
81
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3

82
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه 4

گزینه 1
83
الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن است در واقع ،ما بهدلیل
محدود بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و
چگونگی وجودشان را دریابیم.
ها
دلیل نادرستی سایر گزینه
قسمت دوم گزینه ( )۴نادرست است ،زیرا
خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ و ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند
و ذاتش را شناسایی نماید ولی میتوان صفات و اسماء او را شناخت.
گزینه 3
84
بر اساس معارف اسالمی ،ما میتوانیم هستی ،صفات و اسماء خداوند را بشناسیم ا ّما
نمیتوانیم ذات ،چیستی ،حقیقت و ماهیت او را دریابیم زیرا خداوند حقیقتی نامحدود
دارد و ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیحات باال و با استفاده از
روش حذف گزینه ،گزینه ( )۳صحیح است.
85
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2

گزینه 4
86
در حدیث« :تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل» ،تفکر در ذات خداوند نهی
شده است ،چرا که خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت
او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .در واقع ،ما بهدلیل محدود بودن ذهن خود
نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( )3نادرست
است ،زیرا وجود و هستی خدا را میشود شناسایی کرد ولی ذات و حقیقت او را هرگز
نمیتوان شناسایی کرد .قسمت دوم گزینه ( )۲نادرست است ،زیرا ذهن ما میتواند
ذات امور محدود را تصور کند.
گزینه 2
87
در این سخن رسول گرامی اسالم(ص)« :تفکروا في کل شیء  ،»...به تفکر در آیات و
نشانههای الهی به منظور رسیدن به شناختی نسبی از صفات الهی توصیه شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینههای ( )1و ( )4نادرست است ،زیرا
خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا
کند و ذاتش را شناسایی نماید .در گزینۀ ( ،)3شناخت مطلق نادرست است بلکه به
دست آوردن شناخت نسبی صفات الهی صحیح است.
گزینه 1
88
چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او

احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس ،رسول اکرم(ص) ما را از
تفکر در ذات و چیستی خداوند منع کردهاند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها در گزینههای ( )۲و ( ،)۳نامحدود بودن
آیات و نشانههای الهی گزینۀ ( )۴نادرست است ،زیرا نامحدود بودن آیات و
نشانههای الهی علت غیر قابل شناخت بودن حقيقت نامحدود خداوندنیست.

گزینه 3
89
رسول گرامی اسالم(ص) در روایت« :أفضل العبادۀ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل و فی قدرته» ،به تفکر در
نعمتها و نشانههای الهي سفارش کرده است ،چراکه با تفکر در مخلوقات الهی ،میتوانیم به
وجود و هستی خدا به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها برای پاسخ سریع و مطمئن دادن به این
نوع تستها حتما از روش حذف گزینههای نادرست استفاده شود .قسمت دوم سایر
گزینهها به دلیل غیر قابل شناخت بودن حقیقت و ذات خداوند نادرست است.
گزینه 2
90
الفـ در پاسخ به اولین سؤال« :چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟»،
باید بگوییم که «نیاز دائمی موجودات (أنتم الفقراء إلى اهلل) ،لطف و فیض دائمی را
طلب میکند؛ او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریدهها است .چنین
نیست که عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد ،بلکه همواره امور
هستی را تدبیر و اداره میکند .بنابراین ،او هر لحظه دست اندرکار امری است».
بـ در پاسخ به سؤال دوم ،باید بگوییم که نیازمندی هر یک از مخلوقات به
خداوند ،هم در هستی خود که باالترین داشتۀ اوست و هم در سایر داشتهها که
السماوات و األرض»،
برآمده از نعمت وجود است ،میباشد .آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
به نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد.
جـ در پاسخ به سؤال سوم باید بگوییم که «موجودات پیوسته از خداوند درخواست
دارند ،زیرا در تمامی جهات به خداوند نیازمندند( .أنتم الفقراء إلى اهلل)» در ضمن
یادمان باشد که در صورت سؤال ،در این قسمت پاسخ نادرست از ما خواسته شده است.
تمرین تستزنی برای پاسخ دادن به سؤاالت ترکیبی ،سعی شود در
مرحلۀ اول صورت سؤال با دقت تمام خوانده شود و منظور طراح سؤال درک
شود و سپس از طریق حذف گزینههای نادرست ،به پاسخ صحیح دست پیدا
کنید .مثال باید دقت شود که برای قسمت سوم باید پاسخ نادرست را انتخاب
نمایید .با توجه به توضیح باال ،قسمت اول گزینههای ( )1و ( )3و قسمت دوم
گزنۀ ( )4نادرست است.
گزینه 3
91
السماوات و األرض) .به همین جهت (جملۀ
نور
(اهلل
است
هستی
نور
خداوند،
الفـ
ّ
قبلی علت است) ،هر چیزی در این جهان ،بیانگر وجود خالق و آیهای از آیات
الهی محسوب میشود .در واقع ،هر موجودی ،در ح ّد خودش تجلیبخش خداوند
و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از همین رو ،آنان که
به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خدا را مشاهده میکنند
و علم و قدرت او را میبینند( .رأيت اهلل قبله و بعده و معه»)
بـ ما با ّ
تفکر در مخلوقات خداوند ،میتوانیم به وجود (و هستی) خدا به عنوان
آفریدگار جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم .بر این اساس ،در این
تفکر در هریک از مخلوقات خداوند ّ
حدیث ،رسول اکرم(ص) ما را به ّ
(تفکروا في
ّ
کل شیء) دعوت کردهاند .جـ در پاسخ به این سؤال که چرا موجودات پیوسته از
السماوات و َ
األرض)؟ باید بگوییم زیرا در
فی
من
(یسأله
دارند
درخواست
خداوند
ّ
تمامی جهات به خداوند نیازمندند (أنتم الفقراء إلى اهلل).
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به اینکه این نوع سؤاالت وقتگیر
هستند ،برای پاسخ دادن به سؤاالت ترکیبی جدید ،حتما از روش حذف گزینه
استفاده کنید .با توجه به توضیح باال ،قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست
است .قسمت دوم گزینۀ ( ،)1بیانگر نیازمندی مخلوقات به خداوند است و به
مفهوم در کنار هر چیزی خدا را دیدن اشاره ندارد.

226

گزینه 2
92
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،بیانگر
آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا و البته بیشتر بیانگر نیازمندی آنان
به خداوند در مرحلۀ بقا است.
ها
ه
گزین
دلیل نادرستی سایر
بیت قسمت «الف» ،به فطرت خداگرای
انسان اشاره دارد .بیت قسمت «ب» ،به موضوع در هر چیزی خدا را دیدن
اشاره دارد .بیت قسمت«ج» ،به برترین هدف انسان که همان نزدیکی و
تقرب به خداوند است ،اشاره دارد.
گزینه 3
93
الفـ بیت« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» ،به
نیازمندی مخلوقات به خداوند در بقا اشاره دارد .آیۀ شریفۀ« :یسأله من فیالسماوات
و األرض» به این مفهوم اشاره دارد .بـ بیت« :ای عقل تو به باشی در دانش و در
بینش؟  /یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» و آیۀ شریفۀ« :من کان یرید
ثواب ال ّدنیا فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخرهًْ» ،بیانگر این حقیقت است که با انتخاب
خداوند به عنوان برترین هدف انسان ،به برخورداری از بهر ههای مادی زندگی آخرتی
آباد اشاره دارد .جـ بیت« :ما عدمهاییم و هستیهای ما  /تو وجود مطلقی ،فانی
الغني الحميد» اشاره دارد.
نما» ،به مفهوم آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول تمام گزینهها صحیح است.
آیۀ قسمت دوم گزینههای ( )1و ( ،)4مفهوم دومین بیت نمیباشد .مصراع
السماوات و األرض» نمیباشد.
دوم سومین بیت ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
گزینه 4
94
الفـ این عبارت« :آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر
چیزی خدا را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند ،».به موضوع «خداوند،
نور هستی است» اشاره دارد .بـ این عبارت که« :نیازمند بودن چیزهایی که
شیرین نیستند ،برای شیرین شدن به چیزی که خودش شیرین باشد ،».بیانگر
مقدمۀ دوم در اثبات نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش است.
خواص آنها ،همه وابسته به
جـ این عبارت« :وجود ب ّنا و نیز وجود مصالح و
ّ
خداست ،».بیانگر نیازمندی جهان به خدا در پیدایش و بقا است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیح باال ،قسمت دوم
گزینههای ( )2و ( )3نادرست است .قسمت سوم گزینۀ ( ،)1به نیازمندی
مخلوقات به خداوند در بقا اشاره ندارد.
گزینه 1
95
الغني الحميد» ،بیانگر این
هو
اهلل
و
اهلل
إلى
الفقراء
أنتم
اس
ن
ال
ها
ي
أ
«يا
آیۀ شریفۀ:
ّ
ّ
ّ
حقیقت است که تمامی پدیدهها از جمله انسان ،در وجود و هستی خود و هم در بقا
و ادامۀ حیات خود به خداوند نیازمند هستند .با توجه به مفهوم این آیه ،پاسخ سؤاالت
(الف) این است« :افزایش عبودیت و بندگی انسان ،ریشه در افزایش خودشناسی و
درک بیشتر فقر و نیاز انسان به خدا در پیدایش و بقا و درک مفهوم آیۀ مورد سؤال را
دارد ،».پاسخ سؤال (ب) این است« :با توجه به این آیه ،یک موجود فقط در صورتی در
الغني الحميد)
وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذات ًا موجود باشد (و اهلل هو ّ
و پاسخ سؤال (د) این است« :نیاز انسان به خداوند شامل پیدایش و بقا میباشد».
دلیل نادرستی سایر گزینهها پاسخ سؤال (ج) ،در آیۀ شریفۀ« :اهلل نور
السماوات و األرض» آمده است .پاسخ سؤال (ه) ،این است که خداوند نامحدود
ّ
است و به احاطۀ انسان در نمیآید.
گزینه 3
96
الفـ در صورت تشبیه رابطۀ خداوند با جهان به رابطۀ ساعت و ساعتساز،
نیازمندی جهان به خداوند ،فقط در مرحلۀ پیدایش است و مخلوقات در تداوم
حیات مستقل و بینیاز از خالق هستند .این تشبیه نادرست است ،زیرا جهان در دو
مرحلۀ پیدایش و بقا به خداوند نیازمند است .بـ تشبیه رابطۀ خداوند با جهان به
«نور آسمانها و زمین» ،بیانگر نیازمندی جهان به خداوند ،در دو مرحلۀ پیدایش

و بقا است .این تشبیه ،در نظر ا ّول برای ما شگفتانگیز مینماید اما پس از ّ
تفکر
دقیق به معنای آن پی میبریم .جـ تشبیه رابطۀ خداوند با جهان به «مولد برق با
جریان برق» ،بیانگر نیازمندی جهان به خداوند ،در دو مرحلۀ پیدایش و بقا است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیح باال ،قسمت اول
گزینههای ( )2و ( )4و قسمت دوم گزینۀ ( )1نادرست است.

گزینه 1
97
عبارتهایی که در سه قسمت (ب)( ،ج) و (د) بیان شده است ،با هم مطابقت دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها عبارتهایی که در دو قسمت (الف) و (ه)
بیان شده است ،با هم مطابقت ندارند .این دو عبارت ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :يا أ ّيها
الغني الحميد» است.
ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
گزینه 2
98
دو عبارت قسمتهای (ب) و (ج) ،مفهوم آیۀ مذکور میباشند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها عبارتهایی که در سه قسمت (ب)( ،د) و
(ه) بیان شده است ،مفهوم این آیه نمیباشند.
گزینه 4
99
الفـ این مصراع« :ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟» ،به برترین هدف
انسان که همان نزدیکی و تقرب به خداوند است ،اشاره دارد .بـ در این فرمایش
امام علی(ع)« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،تعبیر «بعده» ،اشاره به
این دارد که ایشان وقتی میبینند که این شیء بعد از مدتی از بین رفت میدانند که
تنها خداست که خالق موت و حیات است پس در فنای شیء نیز باز خدا را مشاهده
میکنند .جـ چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به
(ص)
حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس ،رسول اکرم
تفکر در ذات و چیستی خداوند منع کردهاند( .ال ّ
ما را از ّ
تفکروا في ذات اهلل)
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )1و ( ،)3به
تجلی خداوند در همۀ مخلوقات اشاره دارد .قسمت دوم گزینههای ( )2و ( ،)3به
نیازمندی جهان به خداوند در بقا اشاره دارد.
گزینه 3
100
الفـ «نفی ذاتی پدیدهها» ،یعنی «وجود پدیدهها از خودشان نیست» و این
مفهوم ،بیانگر مقدمۀ اول در اثبات نبازمندی جهان به خداوند در پیدایش است.
بـ بیت مورد سؤال ،بیانگر مقدمۀ دوم است ،یعنی «ابیات« :پدیدههای جهان که
وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورندهای هستند
که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد ».جـ این درخواست رسول
اکرم(ص) که« :خدایا هیچگاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار»» ،ثمرۀ درک
نیازمندی خود در پیدایش و بقا به خداوند (یسأله من فی السماوات و األرض) است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیح باال ،قسمت اول
گزینههای ( )2و ( )4نادرست است .قسمت دوم گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا
بیت مذکور به نیازمندی در پیدایش اشاره دارد نه بقا.
گزینه 4
101
هر کدام از ما ،براساس فطرت خویش (درونی و ناآموخته) ،خدا را مييابيم و
حضورش را درک ميکنيم .با وجود این شناخت ا ّولیه (خداشناسی فطری) ،قرآن
کریم ما را به معرفت عمیقتر دربارة خداوند فرا میخواند( .شناخت عقلی)
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا شناخت
اولیۀ انسان از خداوند به صورت فطری است نه از طریق ارسال تعالیم الهی.
گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا هریک از ما به روشنی میدانیم در جهانی زندگی
میکنیم که آفرینندهای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات
مدد میرساند .گزینۀ ( )3نادرست است ،زیرا قرآن کریم ،راههای گوناگونی را
برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان میدهد.
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گزینه 4
102
الفـ این سخن امام علی(ع)« :ما رايت شيئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه» ،به
در هر چیزی خدا را دیدن اشاره دارد .بـ اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم
قوی حرکت کنیم( ،علت) به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و ل ّذت چنین
معرفتی (با هر چیزی خدا را دیدن) را به ما خواهد چشاند( .معلول)
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1به نیازمندی مخلوقات به
خداوند در پیدایش و غنای ذاتی خداوند در وجود اشاره دارد .گزینۀ ( ،)2به
ربوبیت الهی و تدبیر جهان توسط خداوند اشاره دارد .گزینۀ ( ،)3به «آگاهی،
سرچشمۀ بندگی» اشاره دارد.
گزینه 4
103
مفهوم حدیث« :تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل» ،این است که ما
با ّ
تفکر در مخلوقات خداوند ،میتوانیم به وجود (و هستی) خدا به عنوان آفریدگار
جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1در مورد پی بردن به چیستی و
چگونگی مخلوقات صحیح است ،نه در مورد هستی آنها ،چراکه پی بردن به
هستی مخلوقات نیاز به احاطه ندارد .گزینۀ ( )2از نظر علمی نادرست است ،زیرا
پی بردن به چیستی و چگونگی امور محدود برای انسان امکانپذیر است .گزینۀ
( )3از نظر علمی نادرست است ،زیرا در هر چیزی خدا را دیدن ،هدفی قابل
دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
گزینه 3
104
السماوات و األرض) است .یعنی تمام موجودات،
الفـ خداوند ،نور هستی (نور ّ
«وجود» خود را از او میگیرند ،به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصة هستی
میگذارند و وجودشان به وجود او وابسته است .بـ هستی بخشی بودن خداوند،
بیانگر توحید در خالقیت است.
ها
ه
دلیل نادرستی سایر گزین
قسمت اول گزینههای ( )1و ( ،)2برعکس
ی خداوند است.
بیان شده است ،چراکه هر موجودی ،در ح ّد خودش تجل 
گزینه 1
105
الفـ عبارت شریفۀّ :
«کل یو ٍم هو فی شأن» ،بیانگر این مفهوم است که خداوند
پيوسته بر جهان نظارت دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند.
السماوات و األرض» ،بیانگر نیازمندی
بـ عبارت شریفۀ« :یسأله من فی ّ
مخلوقات به خالق خود در تمامی جهات است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم سایر گزینهها ،به رابطۀ
مخلوقات با خداوند اشاره ندارد.
گزینه 1
106
الفـمخاطبان عبارت« :أنتم الفقراء إلى اهلل» ،همۀ انسانها ولی مصداق نیازمندان
الغني الحميد»،
به خدا ،تمامی پدیدهها ميباشند .بـ مطابق عبارت شریفۀ« :و اهلل هو ّ
حمید و ستوده بودن خداوند به دلیل غنی و بینیاز بودن ذات مطلق خداوند است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها با توجه به توضیح باال ،قسمت اول
گزینههای ( )2و ( )3نادرست است .و قسمت دوم گزینۀ ( ،)4مفهوم عبارت
قرآنی« :أنتم الفقراء إلى اهلل» است.
گزینه 2
107
الفـ بیت« :دلي کز معرفت نور و صفا ديد  /به هر چيزي که ديد اول خدا ديد» ،به
در هر چیزی خدا را دیدن اشاره دارد .بـ اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم
قوی حرکت کنیم( ،علت) به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و ل ّذت چنین
معرفتی (با هر چیزی خدا را دیدن) را به ما خواهد چشاند( .معلول)
توضیح این مفهوم که «هر موجودی در ح ّد خودش تجلّیبخش خداوند و نشانگر
حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است ،».بیانگر توحید در ربوبیت است( .درس بعد)
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گزینه 2
108
الفـ عبارت شریفۀّ :
«کل یو ٍم هو فی شأن» ،بیانگر این مفهوم است که خداوند
پيوسته بر جهان نظارت دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند.
السماوات و األرض» ،بیانگر نیازمندی
بـ عبارت شریفۀ« :یسأله من فی ّ
مخلوقات به خالق خود در تمامی جهات است .تعبیر « َی َ
سألُ ُه» که فعل مضارع
است بیانگر آن است که سؤال و تقاضای مخلوقات از خداوند بهصورت دائمی
است و موجودات همواره با زبان حال محتاج اویند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )3و ( ،)4به
نیازمندی مخلوقات به خداوند اشاره دارد .قسمت دوم گزینۀ ( ،)1به علت
فیض رسانی مخلوقات به خداوند اشاره ندارد.
گزینه 2
109
الفـ بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /نایـد از وی صـفـت آبدهــی»،
بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات نيازمندي جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق
است .بـ این بیت ،بیانگر مقدمۀ دوم در اثباتِ مفهوم آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء
إلى اهلل» میباشد.
توضیح این عبارتها ،بیانگر نیازمندی موجودات به خداوند در بقا است)1 :
السماوات « )3 »...ما
«يا أ ّيها ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل َ « )2 »...يسأل ُه َمن في َّ
چو ناییم و نوا در ما ِز توست « )4 »...ما همه شیران ولی شیر َعلَم »...
گزینه 3
110
معرفت انسان نسبت به خداوند قابلیت افزایش دارد.
احساس نیاز به خداوند
نیاز به خداوند ثابت است و قابلیت افزایش نداره ،اما
ِ
قابلیت افزایش دارد و وابسته به افزایش معرفت انسان نسبت به خداست.
همچنین ابراز بندگی نسبت به خداوند نیز قابلیت افزایش دارد.
رابطۀ علّی و معلولی 1ـ افزایش خودشناسی (علت) درک بیشتر فقر و
نیاز 2ـ درک بیشتر فقر و نیاز (علت) افزایش عبودیت و بندگی 3ـ وجود
فطرت در انسان (علت) درک حضور خداوند 4ـ نگریستن با تأمل در جهان
(علت) دیدن خداوند در هر چیزی.
گزینه 3
111
پیام بیت مورد سؤال این است که هر موجودی در ح ّد خودش تجلّیبخش
خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از همین رو،
آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی خداوند را
مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند
تحلیل تست  1400این تست ،یک تست مفهومی و متوسط است.
برای پاسخ دادن به آن ،باید با به یادآوردن متن درس ،به حذف گزینههای
نادرست پرداخت .گزینههای ( )1و ( )2نادرست است ،زیرا با توجه به توضیح
باال ،این دو گزینه ،علت خدا را در هر چیزی دیدن نمیباشد .گزینۀ ( )4از نظر
علمی نادرست است ،زیرا ذهن انسان تنها به چیستی و چگونگی امور محدود
پی میبرد.
گزینه 1
112
قرآن کریم ،رابطة میان خداوند و جهان هستی را «نور آسمانها و زمين»
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او
پيدا و آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است( .نور بودن خداوند
به معنای هستی بخشی اوست).
تحلیل تست  1400این تست ،یک تست کامال حفظی از این درس
است .با حفظ بودن متن درس ،به آسانی میتوان به این نوع سؤال پاسخ داد.
با توجه به توضیح باال ،قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست است.
قسمت دوم گزینۀ ( ،)3بیانگر توحید در والیت است.
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گزینه 2
113
الفـ بیت« :خشک ابری که بود ز آب تهی  /نایـد از وی صـفـت آبدهــی»،
بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات نيازمندي جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق
است .یعنی «پدیدههای جهان که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن
نیازمند به پدیدآورندهای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش
باشد .بـ آیۀ شریفۀ« :أنتم الفقراء إلى اهلل» ،نیز بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات
نيازمندي جهان در پيدايش خود به آفریننده و خالق است.
تحلیل تست  1400این تست ،یک تست مفهومی از این درس و برای
اولین بار طرح شده است .ابیات گزینههای ( )1و ( ،)3به تجلی خداوند در هر
چیزی اشاره دارند .گزینۀ ( ،)4به غفلت انسان از خداوند با وجود پراکندگی
نشانههای الهی در پیرامونش اشاره دارد.
گزینه 1
114
الفـ بیت« :ما که باشیم ای تو ما را جان جان  /تا که ما باشیم با تو در میان» ،به
نیازمندی مخلوقات به خداوند در بقا اشاره دارد .بـ براساس این بیت ،موجودات
جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند هستند و این نیاز هیچگاه قطع یا
کم نمیشود».
1400
تست
تحلیل
این تست ،یک تست مفهومی از این درس است.
برای پاسخ دادن به آن ،باید با در نظر گرفتن سؤال باید به حذف گزینههای
نادرست پرداخت .بیت گزینۀ ( ،)2به تجلی خداوند در هر چیزی اشاره دارد.
گزینۀ ( ،)3به غفلت انسان از خداوند با وجود پراکندگی نشانههای الهی در
پیرامونش اشاره دارد .بیت گزینۀ ( ،)4به تأخیر در توبه اشاره دارد( .درس 7
دوازدهم)
گزینه 2
115
بیت« :ما همه شیران ولی شیر َعلَم  /حملهشان از باد باشد دم به دم» و آیۀ يا أ ّيها
الغني الحميد» ،بیانگر نیازمندی جهان به خدا
ال ّناس أنتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو ّ
در دو مرحلۀ پیدایش و بقا میباشند.
تحلیل تست  1400این تست ،یک تست مفهومی و نسبتا دشوار از
این درس است .آیۀ گزینۀ ( ،)1به توحید در مالکیت و آیۀ گزینۀ ( ،)3به تالش
برای دستیابی به عزت و کرامت نفس از طریق بندگی خداوند اشاره دارد.
آیۀ گزینۀ ( ،)4به توحید در والیت اشار ه دارد.
گزینه 2
116
الفـ بیت« :به صحرا بنگرم صحرا تو بينم  /به دريا بنگرم دريا تو بينم» و
این سخن امام علی(ع) ،بیانگر این مفهوم است که هر موجودی در ح ّد خودش
تجلّیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
از همین رو ،آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند ،در هر چیزی
خداوند را مشاهده میکنند و علم و قدرت او را میبینند .بـ اینکه انسان بتواند
با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به
نظر میآید .ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص برای جوانان و نوجوانان
که پاکی و صفای قلب دارند.
تحلیل تست  99این تست ،یک تست متوسط سراسری است که برای
پاسخ دادن به آن باید به ارتباطهایی که برای آیات و احادیث نوشتهایم دقت
کرد و همچنین بین عبارتهای هر قسمت و موضوع آنها ارتباط برقرار کرد.
گزینه 3
117
السماوات و األرض» ،خودش را «نور آسمانها و
نور
«اهلل
شریفۀ:
آیۀ
خداوند در
ّ
زمين» معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او
پيدا و آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است ،پس هر موجودی ،به اندازة
خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.

تحلیل تست 99
این تست ،یک تست متوسط است که برای پاسخ
دادن به آن باید به ارتباط آیات و احادیث و عبارتهای یک موضوع دقت کرد.
آیۀ گزینۀ ( ،)1به یگانگی خدا و بی همتا بودن خداوند و آیۀ گزینۀ ( ،)2به
تدبیر جهان توسط خداوند و آیۀ گزینۀ ( ،)4به رابطۀ بین توحید در ربوبیت و
توحید عملی اشاره دارد.
گزینه 1
118
مطابق فرمایش پیامبر اسالم(ص) در حدیث« :أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل
و فی قدرته» ،اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی :او ًال :مداوم و پیوسته
باشد .ثانی ًا :در صفات خداوند و قدرت او باشد (نه در ذات و چیستی او) افضل و
برترین عبادت است .اندیشه ،بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد .استعدادها
را شکوفا میکند و امید به آیندهای زیباتر را نوید میبخشد.
تحلیل تست  99این تست ،یک تست متوسط است که برای پاسخ
دادن به آن ،باید به ارتباط مطالب و عبارتهایی که قبل و بعد از آیات،
احادیث و ابیات میآید ،دقت کافی کرد .حدیث گزینۀ ( ،)2به سنت تأثیر
اعمال انسان در زندگی او و حدیث گزینۀ ( ،)3به سنت ابتال و آزمایش و
آیۀ گزینۀ ( ،)4به نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارند.
گزینه 3
119
السماوات و األرض» ،خودش را «نور آسمانها و زمين»
نور
«اهلل
شریفۀ:
آیۀ
خداوند در
ّ
معرفي ميکند ،يعني تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا
و آشکار ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است ،پس هر موجودی ،به اندازة
خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است.
تحلیل تست  99این تست ،یک تست متوسط است که برای پاسخ
دادن به آن باید به ارتباط آیات و احادیث و عبارتهای یک موضوع دقت کرد.
گزینههای ( )1و ( )4نادرست است ،زیرا در این گزینه ،نور آسمان و زمین
بودن خداوند به معنای نور مادی و فیزیکی در نظر گرفته شده است در
صورتیکه خداوند نور هستی است .گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا ذات
خداوند ،به دلیل نامحدود بودن برای انسان قابل شناخت نمیباشد.
گزینه 3
120
بیت« :دوست نزدیکتر از من به من است  /وین عجبتر که من از وی دورم»
و حدیث« :ما رایت شیئ ًا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه» ،هر دو به سرشت
خداگرای انسان اشاره دارند.
تحلیل تست  99این تست ،یک تست ترکیبی از درس  2دهم و این
درس است .برای پاسخ دادن به این نوع تستها باید به ارتباط مفهومی که
برای آیات و احادیث و ابیات که بیان شده است توجه کرد.
گزینه 3
121
بیت« :ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست»،
به نیازمندی مخلوقات در پیدایش و بقا به خداوند اشاره دارد و بیانگر این حقیقت
است که موجودات پس از پیدایش نیز همچنان ،مانند لحظۀ نخست خلق شدن،
به خداوند نیازمند هستند( .نیازمندی در بقا) جهان همواره و در هر «آن» به
خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه قطع و یا کم نمیشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست سراسری ،یک تست کامال
مفهومی بوده که برای پاسخ دادن به آن ،عالوه بر تسلط کامل بر متن درس،
بر مفاهیم ابیات نیز باید مسلط بود .گزینههای ( )1و ( ،)2به نیازمندی جهان به
خداوند در بقا اشاره ندارند و امسال از کتاب حذف شدهاند .بیت گزینۀ ( ،)4به
نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش اشاره دارد.

شخب یتسه :لوا سرد

گزینه 1
122
مطابق فرمایش پیامبر اسالم(ص) در حدیث« :أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی اهلل
و فی قدرته» ،اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی :او ًال :مداوم و پیوسته
باشد .ثانی ًا :در صفات خداوند و قدرت او باشد (نه در ذات و چیستی او) افضل
و برترین عبادت است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست ،یک تست حفظی از ترجمۀ
حدیث است و برای پاسخ دادن به این سبک از سؤاالت سراسری ،ابتدا باید متن
عربی آیات و احادیث را حفظ نمود سپس با در نظر گرفتن عین ترجمۀ آیه یا حدیث
به آن پاسخ داد( .یعنی هر گزینهای بجز عین عبارت آیه یا حدیث نادرست است).
گزینه 3
123
بیت« :ما همه شیران ولی شیر علم  /حمله مان از باد باشد دم به دم» ،نیازمندی
انسان در پیدایش و بقا را به ما گوشزد میکند .درک این نیازمندی ،شناخت و
معرفت ما را به خود (خودشناسی) و رابطۀ ما را با خداوند افزایش میدهد .و هرچه
معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود ،نیاز به او را بیشتر احساس و
ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند .برای همین است که پیامبر گرامی ما،
با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی ،عاجزانه از خداوند میخواهد که« :اللّهم
ال تكلني إلى نفسي طرفهًْ عين ابداً»
دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست ،یک تست کامال مفهومی بوده
و برای پاسخ دادن به آن ،باید بر مفاهیم و هدف کلی درس تسلط داشت تا بتوان
به توجه به آن ،منظور طراح سؤال را دریافت و گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
گرینۀ ( ،)1به توحید عملی فردی اشاره دارد و دعا و نیایش نیست .گرینۀ (،)2
تقاضای بازگشت به دنیا در عالم برزخ و از سوی مشرکان است .گزینۀ ( ،)4علت
انتخاب انبیای الهی به مقام نبوت را علم الهی به عصمت آنان معرفی میکند.
گزینه 2
124
مطابق فرمایش پیامبر اسالم(ص) در حدیث« :أفضل العبادهًْ ادمان ال ّت ّ
فکر فی
اهلل و فی قدرته» ،اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی :او ًال :مداوم و پیوسته
باشد .ثانی ًا :در صفات خداوند و قدرت او باشد (نه در ذات و چیستی او) افضل و
برترین عبادت است .اندیشه ،بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد .استعدادها
را شکوفا میکند و امید به آیندهای زیباتر را نوید میبخشد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست ،یک تسط حفظی از متن عربی
حدیث یا آیه میباشد .برای پاسخ دادن به این نوع تستها ،ابتدا باید متن عربی آیات و
ت آیه یا حدیث به سؤال پاسخ داد.
احادیث را حفظ نمود سپس با در نظر گرفتن عین عبار 
گزینه 1
125
الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن است؛ در واقع ،ما بهدلیل محدود بودن
ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت او احاطه پیدا
کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس ،احاطه جزء بر کل محال است.
دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست ،نسبتا ساده بوده و ما را امیدوار
میسازد که تمام سؤاالت کنکور به صورت مفهومی و دشوار طرح نمیشوند و
میتوان با مطالعۀ صحیح به درصد قابل قبولی در این درس دست یافت.
گزینه 4
126
هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود (آگاهی به این حقیقت که
همواره و در هر آن به خداوند نیازمندند« :ما همه شیران ولی شیر علم  /حمله مان از
باد باشد دم به دم») ،نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز
میکند .برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه
الهی ،عاجزانه از خداوند میخواهد که« :اللّهم ال تكلني إلى نفسي طرف ًْه عين ابداً»
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دلیل نادرستی سایر گزینهها این تست ،مشابه تست ریاضی  ،98یک
تست مفهومی و از نوع مطابقت ابیات با مفهوم درس است .گزینههای ( )1و
( )2و ( ،)3به موضوع «خداوند نور هستی است» اشاره دارند ،ولی حدیث مورد
سؤال به خودشناسی و نتیجۀ آن اشاره دارد.

گزینه 3
127
ن است .در واقع ،ما بهدلیل محدود
الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آ 
بودن ذهن خود نمیتوانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را
دریابیم .چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمیتواند به حقیقت
او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید .بر این اساس پیامبر اسالم(ص) ،ما را به
تفکر در صفات الهی تشویق میکند چرا که ما با تفکر در مخلوقات خداوند ،میتوانیم
به وجود (و هستی) خدا به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات او را بشناسیم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( )1نادرست است ،زیرا ما به
هستی خداوند میتوانیم پی ببریم .گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا ما نمیتوانیم
به چیستی خدا پی ببریم .گزینۀ ( )4نادرست است ،زیرا تنها چیستی است که
در ذهن ما نمیگنجد نه (نه هستی و چیستی) خداوند.
گزینه 3
128
این فرمایش امام علی (ع) «ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه» به
این حقیقت اشاره دارد که هر کدام از ما براساس فطرت خدا آشنا و خداگرا او
را مييابيم و حضورش را درک ميکنيم.
دلیل نادرستی سایر گزینهها گزینۀ ( ،)1مفهوم این حدیث نمیباشد.
گزینۀ ( )2نادرست است ،زیرا مشاهده کردن خداوند در آیات و نشانههای الهی
مفهوم این حدیث است نه مشاهده کردن خداوند در همه حال .گزینۀ ( )4نادرست
است ،زیرا پاکی و صفای قلب وسیلۀ رؤیت خداوند در ورای هر چیزی است.
گزینه 4
129
السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن» ،به نیازمندی جهان به
آیۀ شریفۀ« :یسأله من فی ّ
خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد ،یعنی اینکه خدا دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها
نساخته است ،بلكه پيوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند.
گزینه 3

130
مراجعه شود به پاسخ سومین پرسش قبل.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت دوم گزینۀ ( )1نادرست است زیرا
شناخت صفات و ویژگیهای خداوند از طریق تفکر در آیات و نشانههای الهی
امکان پذیر است .قسمت اول گزینههای ( )2و ( )4نادرست است ،زیرا در
چیستی خداوند نباید تفکر کرد نه در وجود و هستی او.
گزینه 1
131
پیام آیۀ شریفۀ« :اهلل نور السماوات و االرض» ،این است که جهان و تمامی
مخلوقات در دو مرحلۀ وجود یافتن (هستی) و بقا به خداوند نیازمندند .اینکه
خداوند در قرآن کريم ،خودش را «نور آسمانها و زمين» معرفي ميکند ،به این
معناست که تمام موجودات ،وجود خود را از او ميگيرند و به سبب او پيدا و آشکار
ميشوند و وجودشان به وجود او وابسته است .به همین جهت ،هر چیزی در این
جهان ،بیانگر وجود خالق و آیهای از آیات الهی محسوب میشود.
دلیل نادرستی سایر گزینهها قسمت اول گزینههای ( )2و ( ،)4نیازمندی
مخلوقات به خداوند را به صورت ناقص بیان کرده است .قسمت دوم گزینۀ ( )3نادرست
است ،زیرا هر یک از مخلوقات «نوری از انوار الهی» هستند نه «نوری از انوار وجود»
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گزینه 1
132
با توجه به سخن پیامبر(ص) « :تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل»،
تفکر در ذات خداوند ،به دلیل غیر قابل احاطه بودن آن ممنوع و تفکر در
نشانههای الهی به منظور شناخت نسبی صفات خداوند ،مورد تشویق است .با
السماواتِ َو َ
أن» ،این مفهوم
األرض ُک َّل َیو ٍم هو فِی شَ ٍ
توجه به َیسألَ ُه َمن فِی َّ
که خداوند دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها نساخته است ،بلكه
پيوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند بیانگر
توحید در ربوبیت است.
133
بامراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1

گزینه 2
134
پیام عبارت شریفۀ« :یا ا ّیها ال ّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغ ّنی الحمید»،
این است که همۀ مخلوقات از جمله انسان ،در وجود و هستی خود به خداوند
الغنی الحمید» ،تنها وجود
نیازمند هستند و با استناد به عبارت شریفۀ «و اهلل هو ّ
بی نیاز (غنی) خداست .او در هستی خود به دیگری محتاج نیست .اگر گفته شود:
«وجود خدا وابسته به چیزی نیست» ،بیانگر یگانگی خداوند و اصل توحید است.
نکتۀ طالیی نیازمندی جهان به خداوند در مرحلۀ پیدایش ،بیاگر توحید در
خالقیت و نیازمندی جهان به خداوند در مرحلۀ بقا ،بیانگر توحید در ربوبیت است.
گزینه 1
135
این تشبیه« :رابطۀ ما و دیگر موجودات ،مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن
است» ،بیانگر این مفهوم است که نیازمندی مخلوقات به خداوند ،منحصر به
مرحله پیدایش نیست ،بلکه برای بقا نیز به او نیازمندند .در قرآن کریم خداوند
غنی خوانده شده انسان و سایر مخلوقات فقیر و این نسبت هیچگاه تغییر نمیکند.
توضیح
السماوات و األرض» ،رابطۀ ما و دیگر
آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
موجودات با خداوند را مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن معرفی میکند.
گزینه 3
136
السماوات و األرض» ،خداوند ،خودش را نور آسمانها و
در آیۀ شریفۀ« :اهلل نور ّ
زمین معرقی میکند .نور ،آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب
پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر میشود .نور بودن خداوند بسیار برتر و باالتر
است .او نور هستی است .یعنی تمام موجودات وجود خود را از او میگیرند و به
سبب او پیدا و آشکار میشوند و وجودشان به وجود او وابسته است .به همین
جهت هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیۀای از آیات الهی محسوب
میشود.
ها
ه
گزین
سایر
نادرستی
دلیل
آیۀ گزینۀ ( ،)1به غنای ذاتی خداوند و
آیۀ گزینۀ ( ،)2به توحید در مالکیت و گزینۀ ( ،)4به نیازمندی مخلوقات به
خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارند.
گزینه 4
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نیازمندی موجودات به خداوند در دو مرحلۀ «پیدایش و بقا» ،مفهوم آیۀ شریفۀ« :يا
ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد» است .از دقت در آیۀ شریفۀ:
السماوات و َ
األرض ّ
کل یوم هو فی شأن» ،مفهوم میگردد که خدا
«یسأله من فی ّ
دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها نساخته است ،بلكه پيوسته بر آن نظارت
دارد و همواره امور هستى را تدبير و اداره مىكند که بیانگر توحید در ربوبیت است.

دلیل نادرستی سایر گزینهها
نادرست است.

با توجه به قسمت دوم سؤال ،سایر گزینهها

گزینه 1
138
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که در
نگاه نخست مشکل به نظر میآید .ا ّما هدفی قابل دسترس است ،بهخصوص
برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند .اگر قدم پیش گذاریم و با
عزم و تصمی م قوی حرکت کنیم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و ل ّذت
چنین معرفتی (با هر چیزی خدا را دیدن) را به ما خواهد چشاند.
دلیل نادرستی سایر گزینهها عبارت« :غيرمستقل دانستن پديدهها در
اثرگذاري» ،در قسمت دوم گزینههای ( )3و ( ،)4به معنای این است که
اثرگذاري مخلوقات از خداوند نیست و تماما از خود آنان است که بیانگر شرک
در ربوبیت است.
گزینه 2
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بین افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت انسان ،یک رابطه مستقیم برقرار
است ،چرا که هرچه معرفت انسان به خود و رابطهاش با خدا بیشتر شود ،نیاز به
او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز میکند .برای همین
است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی ،عاجزانه از
خداوند میخواهد که« :اللّهم ال تكلني إلى نفسي طرفهًْ عين ابداً» قطع رابطه
بین نور و منبع نور ناممکن است.
نکتۀ طالیی کلماتی مانند «مولود ،منتج و بازتاب» ،تعابیر دیگری از
معلول و کلماتی مانند «زاینده ،متبوع و مول ّد» ،تعابیر دیگری از علت میباشند.
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مراجعه شود به پاسخ دومین پرسش قبل.

گزینه 1

141
مراجعه شود به پاسخ سومین پرسش قبل.

گزینه 2

گزینه 4
142
(ع)
فرمایش امام علی بیانگر این حقیقت است که جهان جلوۀ حق است و هر
موجودی ،به اندازة خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت
و سایر صفات الهی است .آیۀ شریفۀ« :يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل
هو الغني الحميد» ،بیانگر نیازمندی مخلوقات به خداوند و بی نیاز بودن خداوند
در پیدایش و بقا به دیگری میباشد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها هر سه گزینۀ ( )1و ( )2و ( ،)3به تفکر
در آیات و نشانههای الهی اشاره دارند.
گزینه 3
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بیت « :خشک ابری که بود ز آب تهی  /ناید از وی صفت آبدهی» ،بیانگر مقدمۀ
دوم در اثبات نيازمندي جهان به خدا در پيدايش است و بیانگر نیازمندی پدیدهها به
پدیدآورندهای است که خودش پدیده نباشد.
دلیل نادرستی سایر گزینهها ابیات گزینههای ( )1و ( )2و ( ،)4به
مشاهدۀ خداوند با هر چیزی اشاره دارند.

