
تفکر و اندیشه بخش اول1

اندیشه مانند بذری است که 

 

الف ـ در ذهن جوانه می زند،

ب ـ در دل و قلب ریشه می دواند )اندیشۀ توحیدی باید به اعتقاد قلبی و درونی تبدیل شود تا در رفتار و کردار شخص موحد مؤثر باشد.(
ج ـ و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.

جایگاه اندیشه
و ثمرات آن: 

 

پیامبر اکرم)ص( می فرماید:

پيام حدیث: 1ـ این حدیث، اهمیت و جایگاه تفکر و اندیشه در زندگی را از دیدگاه اسالم بیان می کند.
2ـ از نظر پیامبر اسالم)ص(، اندیشه و تفکر با داشتن دو ویژگی، افضل و برترین عبادت است: اواًل: مداوم و پیوسته باشد. ثانیًا: در صفات و اسماء 

خداوند و قدرت او باشد )نه در ذات و چیستی او(.
3ـ از آن جا که خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمی تواند 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 و اسماء الهی می باشد نه تفکر در ذات و حقیقت و چیستی او. 
4ـ هرگاه سؤال شود که منظور از تفکر در »فی اهلل و فی قدرته« چه می باشد؟ با توجه به فرمایش رسول اکرم)ص( پاسخ می دهیم: »تفّکروا 

في کل شیٍء و ال تفّکروا فی ذات اهلل : در همه چیز تفکر کنید؛ ولی در ذات خدا تفکر نکنید.«

برترین عبادت،  »َأفَضُل الِعباَدهًِْ    
ر ِفی اهلِل و ِفی ُقدَرِتِه   اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست.« اِدماُن التََّفکُّ

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

پیامبر اکرم)ص(موضوع: اهمیت تفکر و اندیشه از دیدگاه اسالم

تناسب معنایی: 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 فرمان های الهی داناترند. و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.« تناسب دارد. )درس 1 یازدهم(

این بخش از کتاب به همین عبادت پرداخته است: اندیشه دربارۀ خدا

1ـ بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، 
2ـ استعدادها را شکوفا می کند )یادآوری: نیاز به مقبولیت سبب می شود که نوجوان و جوان  بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند. درس 11 دهم(

3ـ و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.
4ـ عالوه بر آن می تواند برترین عبادت ها باشد. )البته با داشتن این دو شرط: 1ـ به صورت دائمی باشد. 2ـ دربارۀ خداوند و قدرتش باشد. ـ حدیث زیر(

 

 

اهمیت 
اندیشه در اسالم:

اندیشه، 
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ردس اول

ردس اول: هستی بخش

آیا تاکنون برایتان پیش آمده که 

 

به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و سّیاره، با میلیاردها موجود متنّوع از کجا آمده اند؟ 
موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟ 

آیا هرگز دربارۀ آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟ 

 

در فضایی آرام نشسته  
و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ این جهان پر جنب وجوش تفکر کرده باشید؟ 

 

سؤال از 
حقیقت هستی:

 درک فطری خداوند
 و دعوت قرآن کریم 
به معرفت عمیق تر 

خدا را مي یابیم )فطرت خدا آشنا ـ درس 2 دهم(الف ـ هر کدام از ما براساس فطرت خویش،
و حضورش را درک مي کنیم )به صورت فطری و درونی و غیر اکتسابی(

ج ـ با وجود این شناخت اّولیه )خداشناسی فطری(، قرآن کریم 
ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرا می خواند )شناخت عقلی(

 

آن را هدایت و پشتیبانی می کند )توحید در ربوبیت ـ درس 2 دوازدهم( 
و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند. )والیت معنوی : درس 4 یازدهم ـ ربوبیت الهی(

 

ب ـ به روشنی می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم

 

 

درک وجود )و هستی او؛ نه چیستی و چگونگی و ماهیت( او و راه های گوناگونی را برای
و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد. 

 

پدیده هایی می یابیم 
که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. )شباهت انسان با سایر پدیده ها(

الف ـ اگر به وجود خود نظر کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست.
ب ـ در اشیای پیرامون نیز که بیندیشیم، آنها را همین گونه می بینیم؛  مقدمۀ اّول:

 

د ـ آری در آفرینش نیز، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست، که خودش ذاتًا موجود باشد. )وجودش از خودش باشد.(

ب ـ همان طور که چیز هایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد. )مقدمۀ دوم و مفهوم بیت زیر(

مقدمۀ دوم:

 

 

ج ـ حیوانات، نباتات، جمادات )بی جان ها(، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را،

جهان دور دست؛ یعنی آسمان بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید و سّیارگان؛تفکر دربارۀ
و همین جهان نزدیک، یعنی زمین با جنگل ها، دریاها، جانوران، گیاهان و گل های زیبایش.

 

 نيازمندی جهان به خدا در پيدایش

الف ـ ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نیازمندیم که با توجه به دو مقدمۀ فوق 
می توانیم نتیجه بگیریم که: 

خودش پدیده نباشد )و اهلل هو الغنی الحمید(
و سرچشمه هستی باشد. )اهلل نور الّسماوات و االرض(

 

 

ب ـ این موجود برتر و متعالی »خدا« نامیده می شود.

معنی ابيات: 1ـ ذاتی که بهره و سهمی از وجود ندارد، چگونه می تواند وجود دهنده و هستی بخش باشد.
2ـ ابری که خشک و فاقد آب است، از آن، انتظار آبرسانی نمی رود.

چون تواند که بود هستی بخش )»بخش« در مصرع اول به معنای بهره و سهم است و در مصرع دوم به معنای عطا کردن.(  ذاِت نایافته از هستی، بخش   
ناید از وی صفت آب دهی خشک ابری که بود ز آب تهی  

  این ابیات، بیانگر چه حقیقتی در اثبات نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است؟

ج ـ عبدالرحمان جامی این معنا را در دو بیت چنین بیان می کند:موضوع مقدمۀ دوم در اثبات: نيازمندي جهان به خدا در پيدایش

پيام ابيات: 1ـ این دو بیت، بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است.
2ـ براساس این ابیات، پدیده های جهان که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد 
باشد. نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین  باشد؛ همان طور که چیز هایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن  از خودش  بلکه وجودش 

دـ یکي از این راه  ها )برای درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او(، 
تفکر دربارۀ نیازمندبودن جهان، در پیدایش خود، به آفریننده و خالق است. 

بیان این راه به شرح زیر است:

 

که وجودشان از خودشان نیست، الف ـ پدیده ها،
برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که

خودش پدیده نباشد،  
بلکه وجودش از خودش باشد؛ 

 

دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛ ه ـ در این صورت، چنین چیزی )که ذاتًا موجود است( 
همواره بوده است و همواره خواهد بود.

 

نکته طالیی: هر دو بیت، بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات مفهوم آیۀ شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل« می باشند.
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شما حتمًا نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام هشتم)ع(، است، شنیده اید. شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خوانده اید. 
این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از دورۀ تیموریان است و جاذبۀ زیادی برای گردشگران و زائران دارد. 

این مسجد باشکوه همچنان باقی است )بدون نیاز به سازندگان آن(، اما از معمار و بّنا و کارگرانی که آن  را با عشق و هنر بنا کرده اند، خبری نیست.

 

نیازمندی مسجد به بنا:

 نيازمندی جهان به خدا در بقا

آیا رابطۀ خدا با جهان نیز مانند رابطۀ بّنا با مسجد است؟ )نیازمندی مسجد به بّنا فقط مربوط به مرحلۀ ساخته شدن است ولی نیازمندی جهان به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا می باشد.(

 

سؤال:

 

تحلیل 
دو 
رابطه

رابطۀ جهان با خدا:

 

الف ـ اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خواص آنها و حّتی خالق خود بّنا است. )توحید در خالقیت ـ علت(

جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است )نیازمندی در بقا ـ توحید در ربوبیت(
و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. )نیازمندی دائمی جهان به خداوند در بقا(

1ـ وجود و هستی بّنا و نیز وجود مصالح و خواص آنها، همه وابسته به خداست )نیازمندی در پیدایش(ب ـ براین اساس
2ـ و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد. )نیازمندی در بقا(

 

ج ـ به همین جهت، 

 

رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با جریان برق است؛ )نیازمندی در پیدایش و بقا(دـ به عنوان مثال می توان گفت که
همین که مولّد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.

 

بنابراین، مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود، )نیازمندی ساخته های بشری به سازندۀ خود، فقط در مرحلۀ ساخته شدن و نظام یافتن است.(
نتیجه:

 

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

از این رو دائمًا با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. 

 

الف ـ مسجد گوهرشاد از مصالح ساختمانی تشکیل شده

اگر اندکی دقت کنیم، درمی یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. )بّنا تنها ناظم اجزاء است ولی خداوند هم خالق اجزاء و هم ناظم آنهاست.(

رابطۀ بّنا با مسجد:

 

دـ کار بّنا، فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است. )بنا ناظم اجزاء است نه خالق اجزاء و خواص آنها(

ب ـ هریک از این مصالح نیز خواّصی دارند که بّنا آن را ایجاد نمی کند. بّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ 
ج ـ به  عبارت دیگر بّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. 

مانند خاک و سنگ و گچ و چوب و کاشی و ...  
که هیچ کدام از آن ها را بّنا به وجود نیاورده است

 

معنی ابيات: 1ـ ما همچون ني هستیم که تو در ما مي دمي و صدا ایجاد مي کني، مانند کوه هستیم که صداي تو را بازتاب مي دهیم. 
2ـ ای که جان جانی، ما که هستیم که در برابر تو عرض اندام کنیم و در ایجاد افعال با تو مشارکت داشته باشیم؟ 

3ـ ما از این جهت که وجود حقیقی نداریم، عدم به شمار می رویم. پس ما نیسِت هست نمائیم و حال آنکه ای خداوند، تو وجود مطلقی و هسِت نیست نما هستی.« 
4ـ ما انسان ها همچون شیر پرچم هستیم که در اثر وزش باد به حرکت در مي آید. نه شیر، واقعي است و نه حرکتش از خودش است. 

  

  از نگاه مولوی، رابطۀ مخلوقات با خداوند چگونه است؟

زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:موضوع: رابطۀ جهان با خالق 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست
میان در  تو  با  باشیم  ما  که  تا 
نما فانی  مطلقی،  وجود  تو 
دم به  دم  باشد  باد  از  حمله مان 

1( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست
2( ما که باشیم ای تو ما را جاِن جان
ما ما عدم هاییم و هستی های   )3
َعلَم شیر  ولی  شیران  همه  ما  )نیازمندی در پیدایش و بقا(4( 

)نیازمندی در پیدایش و بقا(
)نفی شرک ربوبی = توحید در ربوبیت(

)انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید(

پيام ابيات: 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(
2ـ جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. 

3ـ براساس این ابیات، 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 خداوند، تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با جریان برق است؛ همین که مولّد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.

ماواِت َو اأَلرض ُکلَّ َیوٍم هو ِفی َشأٍن«  تناسب معنایی: این ابیات از نظر مفهومی با آیات شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«، »َیسألَُه َمن ِفی السَّ
و »اهلل نور الّسماوات و األرض«، تناسب داشته و نیازمندی جهان به خداوند را در دو مرحلۀ وجود یافتن و بقا معرفی می کنند.

تفکر 
در

 متن

مقدمه اول: ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و هستی مان از خودمان سرچشمه نمی گیرد.
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 پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن نیازمند آفریننده ای هستیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد.
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در آیات زیر تدبر کنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.
موضوع آیه: نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا و غنای ذاتی خداوند                      پیام های تکمیلی آیه:

»َيا َأيَُّها النَّاُس 
َأنُتُم الُْفَقَراء ِإلَی اهلِل

َو اهللُ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد« 
........... اي مردم 

نیازمند  خداوند  به  شما   ...........
هستید 

........... و خداوند است که )تنها( 
بي نیاز و ستوده است« 

)فاطر، 15(

1ـ  مخاطبان عبارت: »أنتم الفقراء إلی اهلل«، همۀ انسان ها ولی مصداق  نیازمندان به خدا، تمامی پدیده ها مي باشند. 
2ـ پیام عبارت شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل« این است که تمامی پدیده ها از جمله انسان، در وجود و هستی خود 

و هم در بقا و ادامۀ حیات خود به خداوند نیازمند هستند. )ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش(
3ـ با استناد به عبارت: »و اهلل هو الغنّي الحمید«، تنها وجود بی نیاز )غنی( خداست. او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.

4ـ چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست )و اهلل هو الغنّي الحمید ـ علت(، کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند. 
)معلول( او در ذات خود غنی و بی نیاز است. 

5ـ علت نیازمندی )فقر ذاتی( تمامی مخلوقات به خداوند، در پدیده بودن آن هاست، به عبارت دیگر چون وجود و 
هستي  مخلوقات از خودشان سرچشمه نمي گیرد و متکی به خود نیستند، بنابراین برای وجود و هستی یافتن به 

خداوند نیازمندند. )ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش(
6ـ علت بی نیاز بودن )غنای ذاتی( خداوند در این است که پدیده نیست و وجودش از خودش است.

»َيسألَُه 
ماواِت َو اأَلرض  َمن ِفی السَّ

ُکلَّ َيوٍم هو ِفی َشأٍن«
)رحمان، 29( 
»پیوسته از او درخواست می کنند 
آنچه در آسمان ها و زمین است، 

امری  اندرکار  دست  همواره  او 
است«

ماواِت َو اأَلرض(، به نیازمندی آنان به خداوند در پیدایش و بقا و  1ـ درخواست دائمی مخلوقات از خدا )َیسألَُه َمن ِفی السَّ
مفهوم آیۀ شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید« اشاره دارد.

2ـ درخواست مخلوقات )من فی الّسماوات و األرض( از خداوند، به زبان نیست، بلکه با نیازمندی به خالق خود در تمامی جهات است.
3ـ منظور از »َیْوٍم« در آیه، »روز« نیست، بلکه مطلق زمان است، زیرا خداوند، فراتر از زمان است.

4ـ این مفهوم: »کّل یوم هو فی شأن«، بیانگر آن است که کارهای خداوند تقلیدی نیست، بلکه بدیع و نوآورانه است.
را  آن  و  است  آفریده  را  دنیا  خدا  که  می گردد  مفهوم  شأن«  فی  هو  یوٍم  »کّل  شریفۀ:  عبارت  در  دقت  از  5ـ 
اداره می کند.  به حال خود رها نساخته است، بلکه پیوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستی را تدبیر و 

ارتباط: عبارت قرآنی: »کّل یوٍم هو فی شأن«، بیانگر توحید در ربوبیت است. )درس 2 دوازدهم(

1ـ فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ زیرا در تمامی جهات به خداوند نیازمندند.
2ـ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟ هم در هستی خود که باالترین داشتۀ اوست و هم در سایر داشته ها که برآمده از نعمت وجود است.

2ـ چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟ نیاز دائمی موجودات، لطف و فیض دائمی را طلب می کند، او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها 
است. چنین نیست که عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد، بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند. بنابراین او هر لحظه دست اندرکار امری است.  

    تدبّر در قرآن )1( 

پيام: 1ـ هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود  فقر و نیاز به او را بیشتر احساس می نماید  و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.
2ـ این درخواست عاجزانۀ پیامبر اسالم)ص( که »برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.«، نتیجۀ افزایش 
معرفت به خود )خودشناسی( و رابطۀ ایشان با خداوند بوده  که باعث شده فقر و نیاز به او را بیشتر احساس نمایند  و عبودیت و بندگی 

خود را به درگاه او بیشتر ابراز نمایند. 

خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار«  »اَلّلُهمَّ ال َتِکلنی إلی نفسی َطرَفهًْ َعيٍن أبًدا   
  درخواست رسول اکرم)ص( در این حدیث، ثمرۀ چیست؟

پیامبر اکرم)ص(موضوع: آگاهی سرچشمۀ بندگی

ارتباط: این سخن رسول اکرم)ص(: »»اَللُّهمَّ ال تَِکلنی ...«، نتیجه درک مفهوم آیۀ: »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل...« است.  )همین درس(

الف ـ انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اّما انسان های آگاه

 

تأثیر آگاهی 
بر زندگی 

افراد:

افزایش خودشناسی )علت(             درک بیشتر فقر و نیاز )معلول خودشناسی و علت بندگی(         افزایش بندگی )معلول دو مورد قبل(

1ـ دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند 
2ـ و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند. 

 

1ـ نیاز به او را بیشتر احساس ب ـ هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، )علت(
2ـ و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. )معلول(

 

 برای یک لحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد ج ـ برای همین است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که
و او را به حال خود واگذار نکند: )دعای ذیل(

 

 آگاهی سرچشمۀ بندگی
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الف ـ قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که 

پيام آیه: 1 ـ قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را »نور آسمان ها و زمین« معرفي مي کند، یعني تمام موجودات، وجود خود را از 
او مي گیرند و به سبب او پیدا و آشکار مي شوند 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 آسمان ها و زمین مشاهده می شود، از خداوند است. 
3ـ از آن جا که تمامی موجودات وجودشان را از خدا می گیرند،)علت( در واقع، هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، 

قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. )مفهوم این آیه و سه بیت زیر و حدیث امام علی)ع( (

َماَواِت َو األْْرِض ...    خداوند نور آسمان ها و زمین است ...«  »اهللُ نُوُر السَّ
  این آیه، بیانگر چه حقیقتی در خصوص رابطۀ خداوند با جهان خلقت است؟

ب ـ  قرآن کریم می فرماید: )نور، 35( موضوع:  رابطۀ میان خداوند و جهان هستی

رابطۀ 
میان خداوند 

و 
جهان خلقت

ارتباط:  مفهوم این آیه، بیانگر توحید در خالقیت و مفهوم قضای الهی است. )درس 2 و 5 دوازدهم(

در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید. 
اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی می بریم؛

 

مفهوم
خداوند 

نور هستی 
و نتیجۀ آن:

 

الف ـ ما با نور خورشید، نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی نیست که

ب ـ پس، نور بودن خداوند به چه معناست؟ نور، آن چیزی است که

از اجسام ناشی می شوند،  
یعنی منشأ مادی دارند

 

خودش پیدا و آشکار است 
و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر می شود. 

 

ج ـ نورهای معمولی هم این خاصیت را دارند که
خودشان آشکار هستند 

و سبب آشکار شدن اشیای دیگر هم می شوند.

 

تمام موجودات، وجود خود را از او می گیرنددـ خداوند، نور هستی )نه نور مادی( است. یعنی
و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ وجود می گذارند. )مفهوم آیۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«(

 

ـ  در واقع، هر موجودی، در حّد خودش 1ـ تجلی بخش خداوند ه 
2ـ و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی )نه حقیقت و ذات خدا( است. )مفهوم ابیات زیر(

 

1ـ خداوند را مشاهده می کنند )معرفتی عمیق و واال( وـ از همین رو، آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی 

2ـ و علم و قدرت او را می بینند. )توحید در ربوبیت ـ درس 2 دوازدهم(

 

پيام بيت: 1ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو، آنان 
که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خداوند را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

2ـ در این بیت با اشاره به این کالم امیر مؤمنان که مي فرماید: »ما رایت شیئا ااّل و رایت اهلل قبله و بعده و معه«، شاعر مي گوید براي این که انسان 
به چنین دیدي )به هر چیزي که دید اول خدا دید( برسد، الزم است تالش و مجاهدۀ نفساني کند و به پاکی و صفای قلب برسد. )دلي کز معرفت نور و صفا دید(

به هر چیزي که دید اول خدا دید )معلول( دلي کز معرفت نور و صفا دید )علت(      
  در این بیت، بستر اصلی برای در هر چیزی خدا را دیدن، چه چیزی معرفی شده است؟

شبستریموضوع: در هر چیزی خدا را دیدن

ارتباط )1(:  او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو، هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان 
می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. )درس 2 دهم(

ارتباط )2(: اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند،  بیانگر »افزایش معرفت به خداوند« به منظور رسیدن به »حقیقت بندگی و اخالص« 
است. )درس 4 دوازدهم(

تناسب معنایی )1(: این آیه و بیت: »دلي کز معرفت نور و صفا دید ...« و دو بیتی باباطاهر: »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...« و حدیث امام 
علی)ع(: »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«، بیانگر این حقیقت می باشند که هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر 

حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 
تناسب معنایی )2(: از این آیه، مفهوم نیازمندی جهان و تمامی مخلوقات به خداوند در دو مرحلۀ وجود یافتن )هستی( و بقا برداشت می گردد و از این 

منظر با مفهوم آیات شریفۀ: »أنتم الفقراء الی اهلل« و »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« تناسب دارد.

 نور هستی
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پيام بيت: 1ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو، آنان که 
به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خداوند را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

2ـ در این ابیات، باباطاهر سخن امیرالمؤمنین را توضیح مي دهد که:  »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«

به دریا بنگرم دریا تو بینم  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  
نشان از قامت رعنا تو بینم به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  

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

باباطاهرموضوع: در هر چیزی خدا را دیدن

تناسب معنایی: این دو بیتی باباطاهر و بیت: »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید« و حدیث امام علی)ع(: »ما رایت 
شیئا اال و رایت 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 4 دوازدهم(

اميرالمؤمنين علی)ع( می فرماید:
موضوع حدیث: جهان، تجلی بخش خداوند است                                         پیام های تکمیلی آیه:

»ما َراَيت َشيئا 
ااِل و َراَيت اهللَ قبَله و بَعَده و َمَعه«

»هیچ چیزي را ندیدم 
مگر این که خداوند را قبل و بعد و با 

آن دیدم.« 

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 می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. )درس 2 دهم(

2ـ مطابق این حدیث، جهان جلوۀ حق است و هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر 
حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

3ـ براساس این روایت، اینکه انسان در پشت هر ظاهر و ورای هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست 
که ممکن است در نگاه نخست مشکل به نظر آید، اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و 

نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. 
تناسب معنایی: این روایت، از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات واالرض«، بیت: »دلي کز معرفت نور 
و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید«، دو بیتی: »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو 

بینم« و »به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم« تناسب دارد. 
ارتباط: این حدیث، بیانگر »افزایش معرفت به خداوند« از راه های رسیدن به »حقیقت بندگی و اخالص« است. )درس 4 دوازدهم(

نکتۀ طالیی: این حدیث، مصداق افضل العبادۀ )ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته( می باشد. 

مقصود امیرالمؤمنین از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چه می باشد؟ یعنی اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند. 

 

معرفتی 
عمیق و واال:

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

اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند،

1ـ معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید.  
2ـ اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. 

به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد 
و لّذت چنین معرفتی )با هر چیزی خدا را دیدن( را به ما خواهد چشاند. )معلول(

 

به ذات خداوند پی برد اکنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که آیا می توان
و چیستی او را مشخص کرد؟

 

در پاسخ می گوییم: موضوعاتی که می خواهیم دربارۀ آن ها شناخت پیدا کنیم دو دسته اند:

دستۀ اول موضوعاتی که در محدودۀ شناخت ما قرار می گیرند،
مانند گیاهان، حیوان ها، ستارگان و کهکشان ها؛ حتی کهکشان های بسیار 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 همۀ آن ها اموری محدود هستند.

 

دستۀ دوم موضوعاتی هستندکه نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارد.
زیرا الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است. 

در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور 
کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. 

 

ناتوانی انسان در شناخت ذات و چيستی خداوند

    تفکر در حدیث 

مفهوم
خداوند 

نور هستی 
و نتیجۀ آن:
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پيام حدیث: 1ـ چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند 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 کرده اند. )ال تفّکروا في ذات اهلل(

2ـ ما با تفکر در مخلوقات خداوند، می توانیم به وجود )و هستی( خدا به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم. بر این اساس، در این 
حدیث، رسول اکرم)ص( ما را به تفکر در هریک از مخلوقات خداوند )تفّکروا في کّل شیء( دعوت کرده اند.

در همه چیز تفکر کنید روا في ُکلِّ َشیٍء      َتَفکَّ

ولی  در ذات خدا تفکر نکنید. روا في ذاِت اهلل     َو ال َتَفکَّ
  مطابق این حدیث، علت عدم تفکر در ذات مقدس خداوند و دعوت به تفکر در نعمت های خداوند چه می باشد؟

پیامبر اکرم)ص( موضوع: در  ورای هر چیزی خدا را دیدن

نکتۀ طالیی: 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 رایت شیئا ااّل و رایت 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 و اسماء )نه ذات( خداوند هستند.

با وجود شباهت های ظاهری رابطۀ خدا و جهان با رابطۀ ساعت ساز و ساعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویسید. 
1ـ وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می کند.

2ـ نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگی یک ساعت است و نظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه نیست.
3ـ دوام ساعت، وابسته به ساعت ساز نیست اما بقای جهان وابسته به خداوند است.

اندیشه و تحقيق

سؤاالت تأليفی    / خط به خط و مفهومی /

برگ و بار اندیشۀ آدمی به چه صورت ظاهر می گردد؟ و بذر آن در چه جایگاهی جوانه می زند و سپس ریشه می دواند؟ - 1
4 ایمان و باور ـ قلب ـ روح 3 اعمال ـ ذهن ـ قلب  2 ایمان و باور ـ ذهن ـ قلب  1 اعمال ـ روح ـ قلب 

چه چيزی بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد؟ و به کارگرفتن آن در زندگی، نوید بخش چيست؟ - 2
2 عبادت ـ شناخت استعدادها 1 اندیشه ـ پاکی و صفای قلب  

4 اندیشه ـ امید به آینده ای زیباتر 3 عبادت ـ معرفت به حقیقت خداوند  

در روایات اسالمی، از چه چيزی به »برترین عبادت « تعبير شده است؟ - 3
2 اندیشیدن مداوم دربارۀ خداوند و قدرت او 1 یاد دائمی اسماء و صفات خدا و تفکر در قدرت او 

4 اندیشیدن مداوم دربارۀ ذات و حقیقت خداوند و قدرت او 3 تفکر دائمی در آیات و نشانه های الهی و حکمت او 

در بيان تأثيرات شگفت انگيز نيروی خرد و اندیشه، کدام یک نادرست است؟ - 4
2 برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می شود. 1 برترین عبادت ها است.  

4 در دل و قلب ریشه می دواند. 3 استعدادها را شکوفا می سازد.  

ر ِفی اهللِ و ِفی ُقدَرتِِه«، چه تعبيری به کار برده و در بيانات دیگر خود، آن را مقيّد به چه شرطی کرده اند؟ - 5 رسول گرامی اسالم)ص( در خصوص »اِدماُن التََّفکُّ
2 »اکبر العبادْهً« ـ »ال تفّکروا فی اسماء اهلل« 1 »اکبر العبادْهً« ـ »ال تفّکروا في ذات اهلل« 

4 »افضل العبادْهً« ـ »ال تفّکروا في ذات اهلل« 3 »افضل العبادْهً« ـ »ال تفّکروا فی اسماء اهلل« 

از دیدگاه نبی اکرم)ص(، کدام یک در زمرۀ برترین عبادت است؟ - 6
2 »تفّکروا في کل شیء« 1 »تفّکر فی اهلل و فی قدرته«   

4 »تفّکروا في ذات اهلل« 3 »ال تکلنی إلی نفسی«  

طرح سؤاالتی از قبيل: »موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟«، در چه صورت برای انسان مطرح می شوند؟ - 7
2 دغدغه ا ی در زندگی روزمره نداشته باشد و سعادت و رفاه خود را یافته باشد. 1 توانایی ها و استعدادهای فطری و خدادادی خود را به طور کامل بشناسد. 

4 به دور از هیجانات و هیاهوهای زندگی، دربارة این جهان پر از جنب وجوش تفکر نماید.  3 لذت های بی ارزش مادی و ظاهری نتوانسته باشد او را به خود سرگرم سازد. 

براساس تعاليم اسالمی، درک کدام حقایق برای آدمی، به صورت فطری و روشن صورت می گيرد؟ - 8
2 درک حضور خداوند ـ نیازمندي جهان در پیدایش خود، به آفریننده و خالق 1 شناخت صفات و افعال خداوند ـ نیازمندي جهان در پیدایش خود، به آفریننده و خالق 

4 شناخت صفات و افعال خداوند ـ هدایت و پشتیبانی جهان توسط خالقی حکیم 3 درک حضور خداوند ـ مدد رسانی خداوند حکیم به مخلوقات 

خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛

در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. )شناخت ذات و حقیقت و ماهیت و چگونگی خداوند محال است.(
بنابراین، با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم، 

اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم. )پی بردن به هستی و وجود خداوند و همچنین شناخت صفات و اسماء او از طریق تفکر در آیات الهی ممکن است.(
 از همین رو پیامبر اکرم)ص( فرموده است:
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از دیدگاه اسالم، درک حضور خداوند، برای چه کسانی ممکن است؟ و از چه طریقی محقق می شود؟ - 9
4 هر انسانی ـ اندیشیدن 3 هر عاقل و خردمندی ـ فطرت  2 هر انسانی ـ فطرت  1 هر عاقل و خردمندی ـ اندیشیدن 

درک کدام معرفت و شناخت از خداوند، برای افراد نوع بشر به روشنی صورت می پذیرد؟ - 10
1 آفریننده ای حکیم جهان را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.

2 آفریننده ای که پدیده نیست و هستی در ذاتش است، جهان را آفریده و به ما هستی داده است.

3 آفریننده ای حکیم جهان را هدایت و پشتیبانی می کند و به آن وسعت می دهد.

4 آفریننده ای که پدیده نیست و هستی در ذاتش است، جهان را آفریده و به مخلوقات مدد می رساند.

شناخت اوليۀ انسان از خداوند به چه صورت است؟ و با وجود آن، قرآن کریم ما را به چه شناختی از خداوند دعوت می کند؟ - 11
2 درونی و غیراکتسابی ـ شناخت صفات و ذات خدا 1 فطری و آموختنی ـ شناخت صفات و ذات خدا 

4 فطری و آموختنی ـ معرفت عمیق تر 3 درونی و غیراکتسابی ـ معرفت عمیق تر 

تمام عبارت های زیر، در خصوص راه های شناخت خداوند صحيح است، به جز این مفهوم  که ... - 12
1 هر یک از ما با تمام وجود، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم.

2 قرآن کریم برای درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او، راه مشخصی را به ما نشان می دهد.

3 قرآن کریم با وجود شناخت اولیۀ انسان از خدا، ما را به کسب معرفت عمیق تری از خداوند دعوت می کند.

4 درک نیازمندی جهان در هستی خود به خدا، یکی از راه های معرفت عمیق تر به اوست.

از دیدگاه قرآن کریم، تفکر دربارۀ نيازمند بودن جهان، در پيدایش خود به آفریننده و خالق، از راه های وصول به کدام هدف است؟ - 13
2 دریافت درونی و فطری خدا و درک حضور او 1 درک وجود خدا و شناخت حقیقت و افعال او 

4 درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او 3 دریافت درونی و فطری خدا و معرفت عمیق تر به او 

در راستای تحقق معرفت عميق تر به خداوند، اولين مقدمه  در اثبات نيازمندی جهان به خدا در پيدایش، کدام است؟ - 14
1 یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست، که خودش ذاتًا موجود باشد.

2 انسان و سایر مخلوقات، پدیده هایی هستند که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

3 اشیای پیرامون ما برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد.

4 انسان ها و سایر مخلوقات پدیده هایی هستند که وجودشان از خودشان است.

از دیدگاه حکما، اشتراک آدمی و اشيای پيرامون او در ... آن هاست، چراکه ... - 15
2 پدیده بودن ـ همواره بوده و همواره خواهند بود. 1 موجود بودن ـ در پدید آمدن به آفریننده اي نیازمندند که وجودش از خودش نباشد. 

4 پدیده بودن ـ وجودشان از خودشان نبوده و نیست. 3 موجود بودن ـ همواره بوده و همواره خواهند بود. 

کدام گزینه، معّرف حقيقت وجودی »حيوانات، نباتات، جمادات، زمين، ستاره ها و کهکشان ها« می باشد؟ - 16
2 پیدایش و هستی یافتن آنها مستقل از هر عامل بیرونی است. 1 پدیده هایي هستند که وجود و هستی آنها متکي به خودشان نیست.  

4 پیدایش و هستی یافتن آنها مستقل از هر عامل درونی و بیرونی است. 3 پدیده هایي هستند که وجود و هستی آنها وابسته به خودشان است. 

دومين مقدمه در اثبات نيازمندی جهان و پدیده های آن به خدا در پيدایش، در کدام گزینه آمده است؟ - 17
1 یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری است که خودش ذاتًا موجود باشد.

2 پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.

3 یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری است که خالق و پدیدآورندۀ آن ذاتًا موجود باشد.

4 پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای وجود یافتن دائمی نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.

دليل نيازمندی دائمی پدیده ها به ... این است که ... - 18
2 آفریننده ای که ذاتًا موجود باشد ـ وجودشان از خودشان است. 1 پدیدآورنده ای که خودش پدیده نباشد ـ ذاتا موجود هستند. 

4 آفریننده ای که ذاتًا موجود باشد ـ ذاتا معدوم نیستند. 3 پدیدآورنده ای که خودش پدیده نباشد ـ وجودشان از خودشان نیست. 

این تمثيل: »چيز هایی که شيرین نيستند، برای شيرین شدن نيازمند به چيزی هستند که خودش شيرین باشد.«، بيانگر کدام حقيقت در خصوص اشيای - 19
پيرامون ما می باشد؟ 

2 فقر ذاتی به پدیدآورنده ای که مخلوق و سرچشمۀ هستی باشد.  1 نیازمند به پدیده ای است که خودش ذاتًا موجود باشد. 

4 نیازمند به پدیدآورنده ای است که هستی بخش باشد. 3 فقر ذاتی به پدیدآورنده ای که مخلوق و بی نیاز از پدیدآورنده است. 

در صورت تحقق این فرض که آدمی، ذاتاً موجود باشد، کدام نتيجه را در پی خواهد داشت؟ - 20
2 وابستگی به هزاران موجود پیرامون خود در هستی یافتن 1 عدم اتکای به خود و نیازمندی به دیگری در پیدایش 

4 خروج از شمول پدیده ها و تداوم همیشگی در وجود 3 عدم تساوی ذات و حقیقتش با موجود بودن و امکان نیست  شدن 

در اندیشۀ اسالمی، نيازمندی موجودات و پدیده های این جهان به پدیدآورنده ای که خودش پدیده نباشد، حاکی از چه حقيقتی است؟ - 21
2 »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود« 1 » ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش« 

4 »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید« 3 »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو بینم« 
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پيام بيت: »خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی«، ناظر بر کدام مقدمه در اثبات نيازمندی پدیده های این عالم به آفریننده است؟ - 22
1 پدیده ها که همواره بوده و خواهند بود، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد.

2 حیوانات، نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه پدیده هایی هستند که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. 

3 پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که وجودش از خودش باشد.

4 اگر به وجود خود نظر کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست و نیازمند به خالقی هستیم که وجودش از خودش نباشد.

بيت: »ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش«، مؤید پيام کدام آیۀ شریفه یا حدیث، در خصوص دليل نيازمندی مخلوقات این عالم - 23
به خالق و آفریننده است؟ 

2 »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید« 1 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 

4 »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 3 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« 

براساس بيت: »خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی«، بی نياز بودن از دیگری در پدید آمدن و وجود یافتن، در چه صورت شامل انسان - 24
و پدیده های این جهان خواهد شد؟ 

4 خودش ذاتًا موجود باشد.  3 وجودش از خودش نبوده و نیست.  2 وجودش از دیگری باشد.   1 ذاتًا پدیده و غنی از پدیدآورنده باشد. 

دیدگاه خاص حکما در خصوص موجودی که خودش ذاتاً موجود باشد، در کدام گزینه آمده است؟ - 25
2 در وجود و هستی خود نیازمند به دیگری است. 1 تداوم در هستی دارد و بی نیاز از پدید آورنده است. 

4 نیاز به پدیدآورنده ای دارد که همواره بوده است و همواره خواهد بود. 3 نیازمند به خالقی است که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. 

براساس آموزش های اسالمی، لفظ »پدیده بودن«، به کدام یک تعلق نمی گيرد؟ - 26
2 خودش همواره هست و نیاز به پدید آورنده دارد. 1 وجودش از خودش نبوده و نیستی در آن راه داشته باشد. 

4 ذاتا وجود داشته باشد و نیستی در آن راه نداشته باشد. 3 وجودش از خودش بوده و سپس پدید آمده باشد. 

حصول این نتيجه که »ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نيازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی - 27
باشد.«، نتيجۀ منطقی کدام یک از مقدمات زیر است؟ 

1 وجود و هستی مان از خودمان نیست. ـ ذاتًا وجود نداریم و نیستی در ما راه دارد. 

2 پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده و نیست. ـ برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستیم که وجودش از خودش باشد.

3 برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستیم که وجودش از خودش باشد. ـ وجود و هستی مان از خودمان نیست.

4 پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده و نیست. ـ ذاتًا جود نداریم و نیستی در ما راه دارد.

با استناد به آیات و روایات، هستی بخش به آدمی و مخلوقات این جهان، از کدام ویژگی برخوردار است؟ - 28
2 از ابتدای آفرینش جهان همواره بوده است و همواره خواهد بود. 1 خودش پدیده نبوده و وجودش از خودش نمی باشد. 

4 پدیدآورنده ای است که وجودش از خودش نیست. 3 خودش پدیده نبوده و سرچشمه هستی باشد. 

بنای مسجد گوهرشاد مربوط به چه دوره ای از تاریخ است؟ و بيانگر چه حقيقتی در ارتباط با سازندگان آن است؟ - 29
2 صفاریان ـ بقای آن تا به امروز بدون ارتباط با سازندگان آن 1 تیموریان ـ بقای آن تا به امروز بدون ارتباط با سازندگان آن  

4 تیموریان ـ ساخته شدن و بقای آن در ارتباط با معمار و بّنا و کارگران سازندۀ آن 3 صفاریان ـ ساخته شدن و بقای آن در ارتباط با معمار و بّنا و کارگران سازندۀ آن 

در پاسخ به این سؤال که: »آیا رابطۀ جهان با خدا نيز مانند رابطۀ بنّا با مسجد است؟«، باید بگویيم ... - 30
1 نیازمندی مسجد به بّنا فقط در بقاست ولی نیازمندی جهان به خداوند در وجود و بقا است.

2 کار بّنا فقط خاصیت دادن به اجزاء ساختمان است ولی خداوند هم خالق اجزا و هم خواص دهنده به آنهاست.

3 کار بّنا فقط خلق اجزاء است ولی خداوند هم خالق اجزا و هم خواص دهنده به آنهاست.

4 نیازمندی مسجد به بّنا فقط در ساخته شدن و نظام یافتن است ولی نیازمندی جهان به خداوند در وجود و بقا است.

در رابطۀ بين »مسجد با سازندگان آن« و »جهان با خداوند« چه تفاوت بنيادینی مشاهده می شود؟ - 31
1 بّنا فقط خالق اجزاست، نه پدیدآورندۀ خواص آنها، در صورتی که خداوند هم خالق و هم خواص دهنده به اجزای ساختمان است.

2 کار بَنا، فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است، ولی خداوند خالق اجزای ساختمان و خواص آنهاست.

3 بّنا خالق اجزا نیست، بلکه تعیین کنندۀ خواص آنهاست، در صورتی که خداوند هم خالق و هم خواص دهنده به اجزای ساختمان است.

4 کار بّنا، جابه جا کردن مواد و تعیین خواص آنها است، ولی خداوند خالق اجزای ساختمان و خواص آنهاست.

با توجه به آموزش های اسالمی، کدام یک دربارۀ نقش بنّا در ساخته شدن مسجد صحيح است؟ - 32
2 نیاز مسجد به بّنا تا زمانی که پابرجاست، هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. 1 بّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. 

4 هریک از این مصالح نیز خواّصی دارند که بّنا آن را ایجاد می کند. 3 وجود و هستی مسجد و نیز وجود مصالح و خواص آنها، همه وابسته به بّناست. 

مطابق تعاليم اسالمی، نيازمندی جهان به خداوند در کدام گزینه آمده است؟ - 33
1 جهان در پیدایش و هستی یافتن به خداوند نیازمند است و این نیاز ابدی نیست.

2 رابطۀ خداوند با جهان، تا حّدی شبیه رابطۀ بّنا با مسجد است.

3 جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

4 جهان فقط برای بقا و ادامۀ حیات به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
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با استناد به تعاليم اسالمی، نيازمندی »ساختمان به بنّا« و »جهان به خداوند«، به ترتيب، مربوط به چه مراحلی است؟ - 34
2 ساخته شدن و بقا ـ وجود و بقا  1 ساخته شدن و نظام یافتن ـ وجود و هستی یافتن  

4 ساخته شدن و نظام یافتن ـ وجود و بقا 3 ساخته شدن و بقا ـ وجود و هستی یافتن 

رابطۀ جهان با خداوند، با کدام  رابطه شباهت بيشتری دارد؟ و این مشابهت، ناظر بر چه حقيقتی است؟ - 35
1 مولّد برق با جریان برق ـ موجودات در پیدایش و هستی یافتن به خداوند نیازمند بوده و وجود خود را از او گرفته اند.

2 مسجد با معمار و سازندگان آن ـ خداوند هر لحظه اراده کند، معمار و سازندگان از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد.

3 مولّد برق با جریان برق ـ موجودات پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظۀ نخست خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند.

4 مسجد با معمار و سازندگان آن ـ مسجد بدون ارتباط با سازندگان آن همچنان باقی است.

این بيت مولوی: »ما چو نایيم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهيم و صدا در ما ز توست«، بيانگر چه مفهومی است؟  - 36
1 موجودات پس از پیدایش نیز همواره مانند خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند.

2 رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ معمار با بنای مسجد است.

3 جهان همواره به خداوند نیازمند است و این نیاز پس از پیدایش کم می شود.

4 موجودات پس از هستی یافتن بدون ارتباط دائمی با خالق، به هستی خود ادامه می دهند.

پيام بيت: »ما که باشيم ای تو ما را جان جان / تا که ما باشيم با تو در ميان«، حاکی از مشابهت کدام رابطه بين مخلوقات و خداوند است؟ - 37
4 انسان و غذا 3 نور با منبع نور  2 بّنا با مسجد  1 کتاب و نویسنده 

مفهوم بيت: »ما عدم هایيم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما«، با کدام آیه یا حدیث تناسب ندارد؟ - 38
2 »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید« 1 »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 

ماواِت َو اأَلرض ُکلَّ َیوٍم هو ِفی َشأٍن« 4 »َیسألَُه َمن ِفی السَّ 3 »اهلل نور الّسماوات و األرض«  

پيام قابل استنباط از بيت: »ما همه شيران ولی شير َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم«، نيازمندی انسان و جهان را به خداوند مربوط به چه چيزی - 39
می داند؟ و از این منظر، با کدام آیۀ شریفه یا حدیث تناسب دارد؟ 

2 وجود و سامان یافتن ـ »و ال تفکروا في ذات اهلل« 1 وجود و سامان یافتن ـ »اهلل نور الّسماوات و األرض« 

4 هستی یافتن و بقا ـ »اهلل نور الّسماوات و األرض« 3 هستی یافتن و بقا ـ »و ال تفکروا في ذات اهلل«  

پيام بيت: »ما چو نایيم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهيم و صدا در ما ز توست«، با مفهوم کدام بيت زیر تناسب بيشتری دارد؟ - 40
2 »ما که باشیم ای تو ما را جان جان / تا که ما باشیم با تو در میان« 1 »چه کنم با که توان گفت که دوست / در کنار من و من مهجورم« 

4 »ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم« 3 »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود« 

در پاسخ به سؤال: »نياز انسان به خدا شامل چه چيزهایی می شود؟«، از پيام کدام بيت مدد می گيریم؟ - 41
2 »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم« 1 »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« 

4 »شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها دامن وی« 3 »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما« 

عبارت قرآنی: »أنتم الفقراء إلی اهلل«، در توصيف چه موجوداتی است؟ و بيانگر چه مفهومی می باشد؟ - 42
1 ذاتًا وجود داشته باشند. ـ فقر ذاتی پدیده ها به مخلوقی که پدیده نیست و سرچشمۀ هستی است.

2 وجودشان از خودشان نباشد. ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش و بقا به خالقی که وجودش از خودش است.

3 ذاتًا وجود داشته باشند. ـ نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش و بقا به خالقی که وجودش از خودش است.

4 وجودشان از خودشان نباشد. ـ فقر ذاتی پدیده ها به مخلوقی که پدیده نیست و سرچشمۀ هستی است.

مفهوم عبارت شریفۀ: »و اهلل هو الغنی الحميد«، ناظر بر کدام حقيقت است؟ - 43
2 نیازمندی مخلوقات به پدیده ای که وجودش از خودش باشد. 1 وابستگی وجود انسان و سایر مخلوقات به مخلوقی بی انتها 

4 غیر قابل شناخت بودن ذات و اسماء خداوند به دلیل نامحدود بودن حقیقتش 3 استقالل و بی نیاز بودن خداوند از دیگری در هستی خویش 

پيام کدام بيت، از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ: »یا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحميد«، هم آوایی دارد؟ - 44
2 »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید« 1 »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو بینم« 

4 » ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش« 3 »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود« 

هر یک از ابيات زیر بيانگر مفهوم آیۀ شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحميد« می باشد، بجز این بيت که ... - 45
2 »ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش« 1 »یکی خط است ز اّول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر « 

4 »ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست« 3 »ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم« 

بر اساس آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و األَرض کّل یوم هو فی شأن«، رابطۀ موجودات با خداوند از چه نوع بوده و بيانگر چه حقيقتی است؟ - 46
1 ساختمان مسجد با سازندگان آن ـ موجودات پس از پیدایش، به خداوند نیازمند هستند.

2 نور با منبع آن ـ با وجود نیاز دائمی مخلوقات به خداوند، پس از هستی یافتن، نیاز کمتری به خالق خود دارند.

3 حیات انسان با آب ـ با وجود نیاز دائمی مخلوقات به خداوند، پس از هستی یافتن، نیاز کمتری به خالق خود دارند.

4 مولّد برق با جریان برق ـ موجودات پس از پیدایش، به خداوند نیازمند هستند.
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پيام آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و األَرض کّل یوم هو فی شأن«، بيانگر چه حقيقتی دربارۀ مخلوقات است؟ و تأیيدی ضمنی بر پيام کدام فرمایش - 47
خداوند متعال در قرآن کریم است؟ 

1 نیازمندی به خداوند در وجود و نظام یافتن ـ »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«

2 نیازمندی به خداوند در وجود و تداوم ـ »... ما لهم من دونه من ولّي و ال یشرک في  حکمه أحدا«

3 نیازمندی به خداوند در وجود و تداوم ـ »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«

4 نیازمندی به خداوند در وجود و نظام یافتن ـ »... ما لهم من دونه من ولّي و ال یشرک في  حکمه أحدا«

در پاسخ به سؤال: »چرا موجودات پيوسته از خداوند درخواست دارند؟«، از پيام کدام آیۀ شریفه یا حدیث مدد می گيریم؟ - 48
2 »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« 1 »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 

4 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« 3 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 

پيام کدام بيت، از نظر مفهومی با آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و األَرض کّل یوم هو فی شأن«، هم آوایی بيشتری دارد؟ - 49
2 »ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش« 1 »چه کنم با که توان گفت که دوست / در کنار من و من مهجورم« 

4 »ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم« 3 »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود« 

هرگاه سؤال شود که: »چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟«، با استمداد از آیات قرآن، کدام عبارت را در پاسخ به آن انتخاب می کنيم؟ - 50
4 »و الّسماء بنیناها بأید« 3 »إذا اّلرتاب المبطلون«  2 »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض«  1 »و اهلل هو الغنّي الحمید« 

این قسمت از آیۀ شریفۀ: »کّل یوم هو فی شأن«، بيانگر چه مفهومی است؟ 4- 51
2 جهان بدون ارتباط با خداوند، همچنان باقی است.  1 کار خداوند، خلق و نظام بخشیدن به مخلوقات است.  

4 جهان با ساخته شدن از خداوند بی نیاز نمی شود. 3 خداوند در وجود خود به هیچ موجودی وابسته نیست. 

مفهوم آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و األَرض کّل یوم هو فی شأن«، با کدام بيت تناسب ندارد؟ - 52
2 »به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / به دریا بنگرم دریا تو بینم« 1 »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما « 

4 »ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست« 3 »ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم« 

نياز انسان به خداوند چگونه است؟ و چه کسانی به آن بی توجه اند؟  - 53
4 دوره ای ـ انسان های ناآگاه 3 دائمی ـ افراد متظاهر  2 دوره ای ـ افراد متظاهر  1 دائمی ـ انسان های ناآگاه  

واکنش انسان های »ناآگاه« و »آگاه« در برخورد با نيازهای دائمی خود به خداوند، به ترتيب، در کدام گزینه آمده است؟ - 54
1 بی 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.

2 کم توجهی ـ احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت خدا و اینکه خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند.

3 بی توجهی ـ احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت خدا و اینکه خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند.

4 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.

چه کسانی خود را نيازمند عنایات پيوستۀ خدا می دانند؟ و افزایش احساس نياز به خداوند با چه چيزی رابطۀ مستقيم دارد؟ - 55
2 افراد آگاه ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا 1 افراد آگاه ـ پاکی و صفای قلب  

4 جوانان پاک اندیش ـ پاکی و صفای قلب 3 جوانان پاک اندیش ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا 

از دیدگاه اسالم، با افزایش معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا به ترتيب، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟ - 56
2 احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت خدا و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او دانستن 1 مشاهدۀ خداوند در همه چیز و دیدن علم و قدرت او 

4 احساس نیاز بیشتر به خدا و ابراز بیشتر عجز و بندگی خود 3 درخواست عاجزانه از خداوند برای نگرفتن لطف و رحمت خاصش از او 

مطابق تعاليم اسالمی، نتيجۀ مستقيم و غير مستقيم افزایش خودشناسی برای آدمی، به ترتيب، در کدام گزینه آمده است؟ - 57
2 احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت خدا ـ افزایش عبودیت و بندگی 1 احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت خدا ـ ابراز بیشتر عجز و ناآگاهی خود 

4 درک بیشتر فقر و نیاز ـ ابراز بیشتر عجز و ناآگاهی خود 3 درک بیشتر فقر و نیاز ـ افزایش عبودیت و بندگی 

در اندیشۀ اسالمی، »ابراز بيشتر عجز و بندگی« و »درک بيشتر فقر و نياز«، به ترتيب، متناسب با افزایش چه چيزی معرفی شده است؟ - 58
2 معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا ـ خودشناسی  1 معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا ـ عبودیت و بندگی 

4 صفای قلب و احساس سایۀ لطف و رحمت خدا ـ عبودیت و بندگی 3 صفای قلب و احساس سایۀ لطف و رحمت خدا ـ خودشناسی 

افزایش عبودیت و بندگی، به ترتيب، نتيجۀ مستقيم و غير مستقيم چه چيزی است؟ و برای رسول گرامی اسالم)ص( عامل چه چيزی بوده است؟ - 59
1 درک بیشتر فقر و نیاز، افزایش خودشناسی ـ تفکر دربارۀ خداوند و قدرتش که افضل عبادات است. 

2 افزایش خودشناسی، درک بیشتر فقر و نیاز ـ درخواست عاجزانه از خدا که او را به حال خود واگذار نکند.

3 درک بیشتر فقر و نیاز، افزایش خودشناسی ـ درخواست عاجزانه از خدا که او را به حال خود واگذار نکند.

4 افزایش خودشناسی، درک بیشتر فقر و نیاز ـ. تفکر دربارۀ خداوند و قدرتش که افضل عبادات است.

در تفکر اسالمی، درک بيشتر فقر و نيازمندی خود به خدا، نتيجۀ و عامل چه چيزی معرفی شده است؟ - 60
2 افزایش عبودیت و بندگی ـ پاکی و صفای قلب 1 افزایش خودشناسی ـ افزایش عبودیت و بندگی 

4 افزایش خودشناسی ـ پاکی و صفای قلب 3 افزایش عبودیت و بندگی ـ افزایش خودشناسی 
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مطابق احادیث و روایات اسالمی، کدام یک، ثمرۀ درک نيازمندی به خدای بی نياز است؟ - 61
2 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 1 »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 

4 »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین أبدا« 3 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« 

این درخواست عاجزانۀ پيامبر گرامی ما، از خداوند که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد و او را به حال خود واگذار نکند، مؤیّد چيست؟- 62
2 افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی 1 افزایش رابطه با خدا  احساس لطف و رحمت خدا  افزایش عبودیت و بندگی 

4 افزایش خودشناسی  احساس لطف و رحمت خدا  افزایش عبودیت و بندگی 3 افزایش رابطه با خدا  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی 

تعبير قرآنی »نور هستی« برای خداوند، به چه حقيقتی اشاره دارد؟ و مفهوم آن چيست؟ - 63
1 نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند است.

2 نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرۀ درک آن ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.

3 نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.

4 نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرۀ درک آن ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند است.

دیدگاه شگفت  انگيز قرآن کریم در خصوص ارتباط خداوند با جهان هستی، با کدام تعبير بيان شده و بيانگر چه حقيقتی است؟ - 64
2 فقراء الی اهلل ـ »ما چو ناییم و نوا در ما ز تست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست« 1 نور هستی ـ »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید« 

4 نور هستی ـ »ما چو ناییم و نوا در ما ز تست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست« 3 فقراء الی اهلل ـ »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید« 

خداوند در قرآن کریم خودش را ... معرفی می کند، چراکه ... - 65
2 »اهلل هو الغنّي الحمید« ـ تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند. 1 »نور الّسماوات و األرض« ـ نیاز جهان به خدا، کم ولی هیچ گاه قطع نمی شود. 

4 »اهلل هو الغنّي الحمید« ـ نیاز جهان به خدا، کم ولی هیچ گاه قطع نمی شود. 3 »نور الّسماوات و األرض« ـ تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند. 

پيام آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«، به بيان کدام یک از حقایق و اسرار عالم پرداخته است؟ و معنای آن چيست؟ - 66
1 رابطۀ میان خداوند و جهان هستی ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند است.

2 نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرۀ درک آن ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.

3 رابطۀ میان خداوند و جهان هستی ـ پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست.

4 نیازمندی جهان در پیدایش و ثمرۀ درک آن ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند است.

این مفهوم که: »تمام موجودات، وجود خود را ازخدا می گيرند و به سبب او پيدا و آشکار شده و پا به عرصۀ وجود می گذارند.«، پيام کدام آیۀ شریفه بوده و - 67
نتيجۀ توجه به آن، در کدام کالم معصوم)ع( آمده است؟ 

2 »اهلل نور الّسماوات و األرض« ـ »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 1 »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل« ـ »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« 

4 »اهلل نور الّسماوات و األرض« ـ »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین أبدا« 3 »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل« ـ »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 

کدام یک، از نظر مفهومی با سایر گزینه ها متفاوت است؟ - 68
2 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 1 »ذاِت نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش« 

4 »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو بینم« 3 »ما چو ناییم و نوا در ما ز تست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست« 

براساس معارف اسالمی، نتيجۀ توجه و عمل به این سفارش رسول اکرم)ص(: »تفکروا في کل شیء«، چيست؟ و کدام عبارت ناظر بر آن است؟ - 69
1 مشاهدۀ علم و قدرت خداوند در همه چیز ـ »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید«

2 پاکی و صفای قلب ـ »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین أبدا«

3 پاکی و صفای قلب ـ »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید«

4 مشاهدۀ علم و قدرت خداوند در همه چیز ـ »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین أبدا«

وابستگی وجودی تمامی مخلوقات به خداوند، مفهوم کدام عبارت قرآنی بوده و علتی بر فهم کدام موضوع است؟  - 70
1 »و اهلل هو الغنی الحمید« ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است.

2 »اهلل نور الّسماوات و األرض« ـ هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است.

3 »و اهلل هو الغنی الحمید« ـ با چیزی خدا را دیدن، هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارد.

4 »اهلل نور الّسماوات و األرض« ـ با هر چیزی خدا را دیدن، هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوان که پاکی و صفای قلب دارد.

این مفهوم که هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است، پيام کدام روایت بوده؟ و علت این امر چيست؟ - 71
ـ  »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض«  2 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«  1 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« ـ »اهلل نور الّسماوات واألرض« 

4 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« ـ  »اهلل نور الّسماوات واألرض« 3 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« ـ »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض« 

در بيت: »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چيزی که دید اول خدا دید«، به کدام مفهوم اشاره شده است؟ - 72
1 با هر چیزی خدا را دیدن، هدفی امکان پذیر و قابل دسترس است.

2 افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی

3 یک موجود فقط در صورتی نیازمند به دیگری نیست، که خودش ذاتًا موجود باشد.

4 هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.
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ابيات زیر، ما را به درک کدام حقيقت سوق می دهند و از نظر مفهومی با کدام آیه مطابقت دارند؟ - 73
به دریا بنگرم دریا تو بینم  به صحـرا بنگرم صحـرا تو بینم   

نشان از قامت رعنا تو بینم  به هر جا بنگرم کوه و در و دشت   
1 هر چیزی نمایش دهندۀ خالق خود است. ـ »اهلل نور السماوات و االرض«

2 با هر چیزی می توان به حقیقت خدا پی برد. ـ »اهلل نور السماوات و االرض«

3 هر چیزی نمایش دهندۀ خالق خود است. ـ »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«

4 با هر چیزی می توان به حقیقت خدا پی برد. ـ »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«

با توجه به معارف اسالمی، »با هرچيزی خدا را دیدن«، چگونه معرفتی است؟ - 74
1 معرفتی عمیق و واالست که از همان ابتدا آسان به نظر می آید.

2 معرفتی عمیق و واالست به خصوص برای جوان که تمایالت نفسانی ضعیفی دارد.

3 با وجود مشکل بودن، برای جوان که فاقد گناهان کبیره است، از همان ابتدا آسان و ساده به نظر می رسد.

4 با وجود مشکل بودن، برای جوان که پاکی و صفای قلب دارد، هدفی قابل دسترس است.

در اندیشۀ اسالمی، از چه چيزی، به عنوان معرفتی عميق و واال یاد شده و کدام بيت ناظر بر آن است؟ - 75
1 در کنار هر پدیده ای خدا را دیدن ـ »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید«

2 با هر چیزی خدا را دیدن ـ »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید«

3 در کنار هر پدیده ای خدا را دیدن ـ »بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد«

4 با هر چیزی خدا را دیدن ـ »بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد«

در معارف اسالمی، دستيابی به این معرفت که: »ما رایت شيئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«، ... و هدفی قابل دسترس به خصوص برای ... معرفی شده - 76
است، زیرا ... 

2 معرفتی قلبی و واال ـ افراد خردمند ـ ایمان و تقوا دارد. 1 معرفتی عمیق و واال ـ افراد جوان ـ پاکی و صفای قلب دارد. 

4 معرفتی قلبی و واال ـ افراد خردمند ـ گرایشی نیرومند به حقیقت جویی دارد. 3 معرفتی عمیق و واال ـ افراد جوان ـ گرایشی نیرومند به پرستش دارد. 

در چه صورت، لذت »با هرچيزی خدا را دیدن«، نصيب ما خواهد شد؟ - 77
1 اگر لحظه ای از یاد خدا غافل نشویم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت معرفت تجربی خودش را به ما خواهد چشاند.

2 اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم  قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لّذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

3 اگر لحظه ای از یاد خدا غافل نشویم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت معرفت ذات خودش را به ما خواهد چشاند.

4 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.

موضوعاتی که می خواهيم دربارۀ آن ها شناخت پيدا کنيم، چند دسته اند؟ و امکان شناسایی کهکشان های بسيار بسيار دور، جزء کدام یک از آنهاست؟- 78
2 موضوعاتی که مادی هستند و موضوعاتی که معنوی اند. ـ دستۀ اول 1 موضوعاتی که در محدودۀ شناخت ما قرار می گیرند و موضوعاتی که نامحدودند.ـ  دستۀ دوم 

4 موضوعاتی که مادی هستند و موضوعاتی که معنوی اند. ـ دستۀ دوم 3 موضوعاتی که در محدودۀ شناخت ما قرار می گیرند و موضوعاتی که نامحدودند.ـ  دستۀ اول 

فهم چيستی و ذات »ستارگان«، »کهکشان های بسيار بسيار دور«، برای انسان به ترتيب، در کدام گزینه آمده است؟ - 79
1 ممکن است، زیرا اموری محدود هستند. ـ ناممکن است، زیرا امور نامحدودي هستند و الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است.

2 ممکن است، زیرا اموری فناپذیرند. ـ ناممکن است، زیرا امور نامحدودي هستند و الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است.

3 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.

4 ممکن است، زیرا اموری فناپذیرند. ـ ممکن است، زیرا امور فناپذیری هستند و به دلیل فناپذیر بودن ذهن خود می توانیم ذات این امور را تصور کنیم.

براساس آموزش های اسالمی، ذهن ما توان و گنجایش فهم چه موضوعاتی را دارد؟  - 80
2 فناپذیر مانند گیاهان و حیوانات زیرا همۀ آن ها امور محدودی هستند.  1 محدود مانند کهکشان ها زیرا در آیات قرآن از ماهیت آنها سخن گفته شده است.  

4 محدود مانند کهکشان ها زیرا ممکن است روزی مورد شناسایی واقع شوند.  3 فناپذیر مانند گیاهان و حیوانات زیرا همۀ آنها در تیررس احاطۀ انسان هستند. 

از نظر عالمان و دانشمندان الزمۀ شناخت هرچيزی ... است، و بر این اساس ... - 81
1 احاطه و دسترسی به آن ها  ـ ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.

2 محدود بودن و تکرارپذیری آن ـ ما به دلیل نامحدود بودن ذهن خود می توانیم ذات بسیاری از امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.

3 محدود بودن و تکرارپذیری آن ـ ذهن ما نمی تواند به حقیقت کهکشان های بسیار بسیار دور احاطه پیدا کند و ذات آنها را شناسایی نماید.

4 احاطه و دسترسی به آن ها ـ ذهن ما می تواند به حقیقت خداوند احاطه پیدا کند و حقیقت و صفات او را شناسایی نماید.

بر اساس معارف اسالمی، درک »هستی«، »حقيقت و ماهيت«، »اسماء و صفات« خداوند، به ترتيب، برای انسان چگونه است؟  - 82
2 ناممکن ـ ناممکن ـ ناممکن 1 ممکن ـ ناممکن ـ ناممکن  

4 ناممکن ـ ناممکن ـ ممکن 3 ممکن ـ ناممکن ـ ممکن  

ناتوانی ذهن آدمی در عدم احاطه بر امور نامحدود، عامل ناتوانی در شناخت کدام یک از موضوعات زیر است؟ - 83
4 حقیقت و صفات خدا 3 اسماء و صفات الهی  2 چیستی و ماهیت خدا   1 هستی و ماهیت خدا 
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در روایات اسالمی، تفکر در چه چيزی نهی شده است؟ - 84
1 وجود و هستی خدا، زیرا الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است و ذهن ما نمی تواند به امور نامحدود دسترسی پیدا کند.

2 ذات مقدس خدا، زیرا الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است و ذهن ما نمی تواند به امور محدود دسترسی پیدا کند.

3 وجود و هستی خدا، زیرا هستی خداوند مطلق است و ذهن ما نمی تواند به آن احاطه پیدا کند و وجود و هستی او را شناسایی نماید.

4 ذات مقدس خدا، زیرا حقیقتی بدون محدودیت دارد و ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. 

از دقت در این سخن رسول گرامی اسالم)ص(: »تفکروا في کل شیء ...«، کدام حقيقت مفهوم می گردد؟ - 85
1 تفکر در ماهیت و حقیقت خداوند به منظور رسیدن به شناختی نسبی از اسماء و صفات الهی

2 تفکر در آیات و نشانه های الهی به منظور رسیدن به شناختی نسبی از اسماء و صفات الهی

3 تفکر در آیات و نشانه های الهی به منظور دستیابی به شناخت مطلق از اسماء و صفات الهی

4 تفکر در ماهیت و حقیقت خداوند به منظور دستیابی به شناخت مطلق از اسماء و صفات الهی

از دقت در این توصيۀ نبی اکرم)ص(: »ال تفکروا في ذات اهلل«، چه مفهومی دریافت می گردد؟ - 86
1 غیر قابل شناخت بودن حقیقت نامحدود خداوند، به دلیل عدم احاطه و دسترسی به چیستی او

2 ناتوانی ذهن آدمی در شناخت هستی خداوند، به دلیل نامحدود بودن آیات و نشانه های الهی

3 غیر قابل شناخت بودن حقیقت نامحدود خداوند، به دلیل نامحدود بودن آیات و نشانه های الهی

4 ناتوانی ذهن آدمی در شناخت هستی خداوند، به دلیل عدم احاطه و دسترسی به چیستی او

از دقت در روایت: »أفضل العبادۀ ادمان التّفّکر فی اهلل و فی قدرته«، سفارش دین اسالم به ... و عليت آن، یعنی ... مفهوم می گردد. - 87
1 تفکر در نعمت ها و نشانه های الهي ـ در دایرۀ شناخت ما قرار گرفتن حقیقت خداوند از طریق تفکر در اسماء و صفات الهی، تا حدودي امکان پذیر است.

2 عدم تفکر در حقیقت خداوند ـ در دایرۀ شناخت ما قرار گرفتن حقیقت خداوند از طریق تفکر در اسماء و صفات الهی، تا حدودي امکان پذیر است. 

3 تفکر در نعمت ها و نشانه های الهي ـ امکان پذیر بودن شناخت صفات و ویژگي هاي خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش

4 عدم تفکر در حقیقت خداوند ـ امکان پذیر بودن شناخت ماهیت و چگونگی خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش

 سؤاالت سراسری  

)خارج از کشور 98(- 88 مفهوم نيازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بيت، بيان شده است؟ 3 
عاشق خود کرده بودی نیست را 2 لذت هستی نمودی نیست را  لطف تو ناگفتۀ ما می شنود  1 ما نبودیم و تقاضامان نبود 

ناید از وی صفت آب دهی 4 خشک ابری که بود ز آب تهی  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست  3 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

)خارج از کشور انسانی 98(- 89 پيامبر اکرم)ص( کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اند؟  
2 گرایش به خداوند و تمسک به او 1 اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او  

4 رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او 3 بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 

)ریاضی 98(- 90 اکنون که می دانيم »ما همه شيران ولی شير علم / حمله مان از باد باشد دم به دم« شایسته است، چگونه دعا کنيم؟  
2 »رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت« 1 »إّن صالتي و نسکي و محیاي و مماتي هلل رب العالمین« 

4 »اهلل أعلم حیث یجعل رسالته« 3 »اللّهم ال تکلني إلی نفسي طرفۀ عین ابداً« 

)تجربی 98(- 91 برترین عبادت کدام است و ثمرۀ آن چگونه ظاهر می گردد؟  
2 »ادمان التفکر في اهلل و في قدرته« ـ شکوفایی استعدادها 1 »ادمان التفکر في اهلل و في قدرته« ـ نیازمندی به خدا  

4 »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار« ـ شکوفایی استعدادها 3 »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار« ـ نیازمندی به خدا 

)زبان 98(- 92 اگر سؤال شود: »آیا می توانيم به ذات خدا پی ببریم؟«، پاسخ ما کدام است و دليل آن چيست؟  
2 مثبت ـ ذات و صفات خداوند یکی است. 1 منفی ـ احاطه جزء بر کل محال است. 

4 منفی ـ فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمی توان به صفات خدا پی برد. 3 مثبت ـ در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چیزی خداوند را می توان دید. 

)انسانی 98(- 93 این درخواست که »ال تکلني إلی نفسي طرفۀ عين ابدا«، ثمرۀ فهم کدام مسئله است؟  
1 آفرینش همه تنبیه خداوند  دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

به دریا بنگرم دریا تو بینم 2 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  

به هر چیزی که دید اول خدا دید 3 دلی کز معرفت نور و صفا دید  

حمله مان از باد باشد دم به دم  4 ما همه شیران ولی شیر علم  

به کدام علت، پيامبر گرامی اسالم)ص( به »تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهلل« دستور داده اند؟  )ریاضی 95(- 94
1 الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.

2 تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چیستی خداوند را داریم.

3 به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات خداوند را دریابیم و چگونگی وجودش را دریابیم.

4 هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم.
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)زبان 95( - 95 از حدیث شریف: »ما رایت شيئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« به کدام پيام و مقصد پی می بریم؟  
2 مشاهده کردن خداوند در همه حال 1 وابسته بودن جهان در پیدایش  

4 پاکی و صفای قلب، وسیلۀ رؤیت هستی 3 فطرت خداآشنا و خداگرا  

)خارج از کشور 94با تغییر(- 96 از آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و االرض کل یوم هو فی شأن«، کدام موضوعات مفهوم می گردد؟  
1 بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و نیازمندی مخلوقات به خالق در مرحله پیدایش

2 وابستگی مخلوقات به ارادۀ الهی و نیازمندی مخلوقات به خالق در مرحله پیدایش

3 بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا

4 وابستگی مخلوقات به ارادۀ الهی و وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا

)هنر 94(- 97 با توجه به حدیث شریف: »ال تفکروا في ذات اهلل...«، پيامبر گرامی اسالم)ص( فرمودند دربارۀ چه چيزی فکر نکنيد و علت آن چيست؟  
1 چیستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست. 

2 هستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست.

3 چیستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه بر آن است.

4 هستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه بر آن است.

)خارج از کشور 92(- 98 پيام آیۀ شریفۀ: »اهلل نور السماوات و االرض«، این است که جهان، در .... نيازمند به خدا است و تمام موجودات .... اند.  
2 پیدایش و هستی یافتن ـ آیه ای از آیات الهی 1 پیدایش و بقا ـ آیه ای از آیات الهی  

4 پیدایش و هستی یافتن ـ نوری از انوار وجود 3 پیدایش و بقا ـ نوری از انوار وجود  

با توّجه به معارف باقی مانده از بنيان گذار مکتب توحيدی خاّص اسالم، حضرت محّمد صلّی اهلل عليه و آله و سلّم، تفّکر در ذات و نشانه های خداوند، به ترتيب - 99
.... و .... است و پيام آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و االرض و کل یوم هو فی شأن« .... است.  )تجربی 92 با تغییر(

2 ممنوع ـ ممنوع ـ توحید در ربوبیت 1 ممنوع ـ مورد تشویق ـ توحید در ربوبیت 

4 مورد تشویق ـ ممنوع ـ توحید در خالقیت 3 ممنوع ـ مورد تشویق ـ توحید در خالقیت 

با توجه به معارف اسالمی، شناخت »هستی« و »چيستی« خداوند، به ترتيب موصوف به .... و .... است.   )هنر 92(- 100
4 ناممکن ـ ناممکن 3 ممکن ـ ممکن  2 ناممکن ـ ممکن  1 ممکن ـ ناممکن 

اگر گفته شود: »اعتقاد پيروان ادیان الهی بر آن است که: وجود خدا وابسته به چيزی نيست«، بر فهم پيام کدام آیه تأکيد شده است و چه مرتبه ای از - 101
توحيد، ترسيم شده است؟   )زبان 92(

2 »یا اّیها الّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنّی الحمید« ـ اصل توحید 1 »یا اّیها الّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغّنی الحمید« ـ ربوبّیت 

4 »یسأله من فی الّسماوات و االرض کل یوم هو فی شأن« ـ اصل توحید 3 »یسأله من فی الّسماوات و االرض کل یوم هو فی شأن« ـ ربوبّیت 

دد.   - 102 .. مفهوم می گر و .  . .. يب  رت ه ت که ب م  ری می ب ی  .. پ به . يه  ب تش ین  ز ا ت« ا اس ن  بع آ با من نور  وهای  رت ۀ پ بط را د  نن موجودات، ما گر  بطۀ ما و دی م: »را ویي بگ اگر 
)خارج از کشور 91(   

2 خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها ـ غنی ـ فقیر 1 نیاز پدیده ها به پدیدآور در ایجاد و بقا ـ فقیر ـ غنی 

4 نیازمندی ذاتی پدیده ها و بی نیازی ذاتی پدیدآور ـ غنی ـ فقیر 3 وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا ـ غنی ـ فقیر 

اگر بگویيم: »هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت، و سایر صفات الهی است.«، پيام کدام جمله را ترسيم - 103
کرده ایم؟   )هنر 91 با تغییر(

4 »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل« 3 »اهلل نور الّسماوات و األرض«  2 »قل اللّهّم مالک الملک«  1 »و اهلل هو الغنّي الحمید« 

»نياز ذاتي پدیده ها در موجود شدن و بقا« و »نيازمندی دائمی جهان خلقت به تدبير خداوند«، به ترتيب، از دقت در آیۀ .... و .... مفهوم مي گردد.  - 104
  )خارج از کشور 90 با تغییر( 

1 »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« ـ »اهلل نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاهًْ فیها مصباح«

2 »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« ـ »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید«

3 »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید« ـ »اهلل نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاهًْ فیها مصباح«

4 »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید« ـ »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«

معرفت عميق و واال، معرفتي است که .... و درک لذت این معرفت معلول .... است.   )ریاضی 90 با تغییر(- 105
1 انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند. ـ قدم نهادن با عزم و تصمیم

2 هیچ نقطه ي مبهم و ناشناخته اي براي انسان کاوشگر، باقي نگذارد. ـ قدم نهادن با عزم و تصمیم

3 انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند. ـ غیرمستقل دانستن پدیده ها در اثرگذاري

4 هیچ نقطه ي مبهم و ناشناخته اي براي انسان کاوشگر، باقي نگذارد. ـ غیرمستقل دانستن پدیده ها در اثرگذاري

در صحنۀ پرغوغای حيات، بين افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت وی، رابطۀ ... برقرار است که بندگی حقيقی، زایندۀ ... است و قطع رابطه بين نور - 106
)هنر 90 با تغییر( و منبع نور ....  

2 مستقیم ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است. 1 عکس ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است.  

4 مستقیم ـ غنا و بی نیازی ـ به فنای نور می انجامد. 3 عکس ـ غنا و بی نیازی ـ به فنای نور می انجامد. 
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لذت معرفت عميق و واال، آن گاه به کام انسان چشانده مي شود که .... با .... گره بخورد تا توفيق الهي نصيب گردد و موانع راه به لطف و حمایت او، بي اثر - 107
شود.   )خارج از کشور 89 با تغییر(

2 پاکي و صفاي قلب ـ توحید در خالقیت 1 پاکي و صفاي قلب ـ عزم و تصمیم  

4 اخالص در عمل و توحید عملی ـ توحید در خالقیت 3 اخالص در عمل و توحید عملی ـ عزم و تصمیم 

معرفت عميق و واال، معرفتی است که ... و بستر اصلی حرکت به سوی این هدف ... است.   )ریاضی 89(- 108
2 انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند. ـ پاکی و صفای قلب 1 تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم. ـ پاکی و صفای قلب 

4 تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم. ـ اخالص عبودّیت و بندگی برای خدا 3 انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند. ـ اخالص عبودّیت و بندگی برای خدا 

)خارج از کشور 87 با تغییر(- 109 این بيان اميرمؤمنان علي)ع( که مي فرماید: »ما رایت شيئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«، با کدام عبارت تناسب معنایي ندارد؟  
2 »تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات اهلل« 1 »اهلل نور السماوات و االرض«  

4 »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید« 3 »أفضل العبادْهً ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی قدرته« 

کدام بيت، با حدیث شریف، »ما رایت شيئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«، تناسب ندارد؟   )ریاضی 87 با تغییر( - 110
نشان از قامت رعنا تو بینم 2 به هرجا بنگرم کوه و در و دشت   به هر چیزي که دید اول خدا دید  1 دلي کز معرفت نور و صفا دید  

به دریا بنگرم دریا تو بینم 4 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم   ناید از وی صفت آب دهی  3 خشک ابری که بود ز آب تهی 
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گزینه ۳ 1
اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند و در دل و قلب ریشه 

می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.
روش مطالعه برای مطالعۀ مؤثر دین و زندگی و کسب درصد باالیی 

در این درس، توصیه می کنیم به روش زیر عمل کنید: 
1ـ ابتدا درس نامۀ هر درس را به صورت روزنامه  وار مطالعه کنید و چند بار 

این کار را تکرار کنید تا محتوای کلی آن درس را درک نمایید. 
2ـ پس از درک مفهوم کلی هر درس، سعی کنید با حوصله و گذاشتن وقت 
بیشتری، متن درس نامه را به صورت عمیق تر دوره کنید و جزئیات آن را 

به ذهن بسپارید. 
3ـ پس از یادگیری متن درس، آیات و روایات و اشعار آن را با در نظر گرفتن 
دقیق تر   صورت  به  قسمت،  آن  موضوع  با  ارتباط  با  و  درس  کلی  مفهوم 

بررسی نموده و پیام آن ها را به خاطر بسپارید. 
4ـ ترجیحا یک هفتۀ بعد، تست های تألیفی را پاسخ دهید. اگر می بینید که 
تعداد تست ها زیاد است، می توانید آنها را به صورت زوج یا فرد و یا با مضرب 

مشخصی پاسخ دهید. 
5ـ تست های سراسری را قبل از شرکت در آزمون های آزمایشی و برای 

محک زدن میزان یادگیری و تسلط خود بر هر درس پاسخ دهید.

گزینه 4 2
شکوفا  را  استعدادها  می سازد،  زیبا  و  پرطراوت  را  جوانی  بهار  اندیشه، 
می تواند  آن  بر  نوید می بخشد. عالوه  را  زیباتر  آیندۀ  به  امید  و  می سازد 

برترین عبادت ها باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 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 )2( هم نادرست است، چراکه با توجه به قسمت دوم سؤال، انجام 

عبادت باعث رسیدن به کمال می شود نه شناخت استعداد.

گزینه 2 3
ر ِفی اهللِ و  ِ اِدماُن التََّفکُّ مطابق این سخن پیامبر اسالم)ص(: »أَفَضُل الِعباَدْهً
ِفی ُقدَرتِِه«، اندیشه و تفکر با داشتن دو ویژگی، افضل و برترین عبادت 
است: اواًل: مداوم و پیوسته باشد. ثانیًا: در صفات و اسماء خداوند و قدرت 

او باشد )نه در ذات و چیستی او(.
نوع تست ها که صورت  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
سؤال یا گزینه های نامفهومی دارند، بهتر است از روش حذف گزینه های 

نادرست استفاده شود. 
نادرست   )4( گزینۀ  است.  نادرست   )3( و   )1( گزینۀ  باال،  توضیح  مطابق 
است، چراکه خداوند حقیقتی نامحدود دارد در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به 

حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. 

گزینه 1 4
هر تفکری نمی تواند برترین تفکر باشد. از نظر پیامبر اسالم)ص(، اندیشه و تفکر 
با داشتن دو ویژگی، افضل و برترین عبادت است: اواًل: مداوم و پیوسته باشد. 

ثانیاً: در صفات و اسماء خداوند و قدرت او باشد )نه در ذات و چیستی او(.
توضیح در کنکورهای چند سال اخیر، تست های منفی با صورت سؤال: 
»کدام گزینه نادرست است«، طرح نشده است. طرح شدن این نوع تست ها در این 
کتاب، بیشتر جنبۀ آموزشی دارند و برای یادگیری بهتر و عمیق تر بیان شده اند.

گزینه 4 5
ر ِفی اهللِ و ِفی  ِ اِدماُن التََّفکُّ مطابق این سخن پیامبر اسالم)ص(: »أَفَضُل الِعباَدْهً
ُقدَرتِِه«، اندیشه و تفکر با داشتن دو ویژگی، افضل و برترین عبادت است: اواًل: 
مداوم و پیوسته باشد. ثانیاً: در صفات و اسماء خداوند و قدرت او باشد. رسول 
اکرم)ص( در خصوص تفکر دربارۀ خداوند فرموده اند: »تفّکروا في کل شیٍء و ال 

تفّکروا فی ذات اهلل: در همه چیز تفکر کنید؛ ولی در ذات خدا تفکر نکنید.«.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست ها بهتر است متن عربی 

آیات و احادیث را با تکرار زیاد حفظ شوید.

گزینه 1 6
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح در صورتی که عبارت: »تفّکر فی اهلل و فی قدرته«، در بین گزینه ها 
نباشد، گزینۀ )2( می تواند مصداق »برترین عبادت« باشد.

گزینه 4 7
این سؤاالت که: »به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و سّیاره، با 
میلیاردها موجود متنوع از کجا آمده اند؟ و موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 
کسی هستند؟«، زمانی مطرح می شوند که انسان در فضایی آرام نشسته باشد و 
به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ این جهان پر جنب وجوش تفکر کرده باشد.
نکتۀ تفکر در وجود مخلوقات و هستی و ویژگی های آنها را به خداوند 

نسبت دادن، مفهوم آیۀ: »اهلل نور السماوات و االرض« می باشد.

گزینه ۳ 8
هر کدام از ما براساس فطرت خویش، خدا را مي یابیم و حضورش را درک 
مي کنیم. به روشنی می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم 

آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  درک قسمت اول گزینه های )1( و )4( و 
قسمت دوم گزینۀ )2(، به صورت عقلی صورت می پذیرد نه به صورت فطری.

گزینه 2 9
هر کدام از ما براساس فطرت خویش، خدا را مي یابیم و حضورش را درک مي کنیم. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، چراکه خداشناسی یکی از گرایش های فطری انسان است. امور فطری 

به صورت درونی و بدون نیاز به استدالل درک می شوند.

گزینه 1 10
هر یک از ما به روشنی می دانیم که  در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای 
حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت های گزینه های )2( و )4( بخشی 
از استدالل عقلی »نیازمندی جهان در پیدایش به خداوند« است که به صورت 
عقلی درک می شود نه فطری. عبارت: »به آن وسعت می دهد«، در گزینه )3(، 

یک نظریه علمی است و نیاز به اثبات دارد.
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گزینه ۳ 11
هر کدام از ما براساس فطرت خویش، خدا را مي یابیم و حضورش را درک 
مي کنیم. این شناخت به صورت فطری و درونی و غیر اکتسابی است. با وجود 
این شناخت اّولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرا می خواند 
و راه های گوناگونی را برای درک وجود و نیز شناخت صفات و افعال او به ما 

نشان می دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 
است زیرا امور فطری، آموختنی و اکتسابی نیستند. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 
است، زیرا ذهن ما نمی تواند به ذات خداوند احاطه پیدا کند و آن را شناسایی نماید.

گزینه 2 12
 هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش، خدا را مي یابیم و حضورش را درک 
مي کنیم. با وجود شناخت اّولیه و فطری، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر 
دربارۀ خداوند فرا می خواند و راه های گوناگونی )نه راه مشخصی( را برای درک 

وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.

گزینه 4 13
تفکر دربارۀ نیازمندبودن جهان، در پیدایش خود، به آفریننده و خالق، یکی 
از راه هایی است که قرآن کریم برای درک وجود )و هستی؛ نه چیستی و 
چگونگی و ماهیت( خداوند و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد. 
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، که گزینه هایی مشابه هم 
دارد، فقط باید از طریق حذف گزینه های نادرست عمل کنید تا به پاسخ صحیح 
برسید. در گزینۀ )1(، شناخت حقیقت خدا نادرست است، زیرا خداوند حقیقتی 
نامحدود دارد؛ در نتیجه، درک ذات و حقیقت خداوند برای انسان ممکن نیست. گزینه 
)2( و )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 کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که وجود و هستی مان 
از خودمان نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل  کنیم، آن ها را همین گونه 
را  نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه  می بینیم. حیوانات، 

پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3(، مربوط به مقدمۀ 
دوم می باشند و در گزینۀ )4(، عبارت »پدیده ها وجودشان از خودشان است« 

نادرست است.

گزینه 4 15
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم  قسمت  نادرستی سایر گزینه ها  دلیل 
زیرا پدیده ها برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که وجودش از 
خودش باشد. )نه اینکه بگوییم آن پدیدآورنده  وجودش از خودش نباشد؛ یعنی، 
به دیگری وابسته باشد.( قسمت دوم گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا 

عبارت: »همواره بوده و همواره خواهند بود«، ویژگی خداوند است نه پدیده ها.

گزینه 1 16
اگر به وجود خود نظر کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که وجود و هستی مان 
از خودمان نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل  کنیم، آن ها را همین گونه 
را  نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه  می بینیم. حیوانات، 

پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها   برای پاسخ دادن به این تست و انتخاب 
گزینۀ صحیح، بهتر است به شیوۀ حذف گزینه های نادرست عمل شود. در 
گزینه های )2( و )4(، عبارت »مستقل از هر عامل بیرونی است.« یعنی وجودش 
از خودش است، در مورد پدیده ها نادرست است. در گزینۀ )3(، عبارت »وجود 
نادرست است. آنها وابسته به خودشان است.«، در مورد پدیده ها  و هستی 

گزینه 2 17
مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش«، این است: »پدیده ها 
که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای 
هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد. همان طور که 
چیز هایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که 

خودش شیرین باشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینۀ )1(، عبارت »ذاتاً موجود باشد« 
ویژگی خداوند است نه پدیده ها. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا شرط نیازمند 
بودن به دیگری این است که وجودش از خودش نباشد نه اینکه شرط کنیم 
خالق آن ذاتاً موجود باشد )یعنی نیازمندی را باید در خودش جستجو کنیم 
نه در دیگری( در گزینۀ )4(، کلمۀ »دائمی« نادرست است، زیرا هیچ یک از 

پدیده ها وجود دائمی ندارند.

گزینه۳ 18
با توجه به مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش«، تمامی 
پدیده ها برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده 

نباشد، زیرا وجودشان از خودشان نبوده و نیست.
تمرین تست زنی   برای پاسخ دادن به این تست، که قسمت اول تمام 
گزینه های آن به یک مفهوم می باشند، باید با توجه به قسمت دوم گزینه ها پاسخ 
داد. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا هیچ پدیده ای ذاتاً موجود نیست و تنها خداوند 
این ویژگی را دارد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا تنها خداوند وجودش 
از خودش است.  عبارتی که در قسمت دوم گزینۀ )4( آمده است، علت نیازمندی 

پدیده ها به دیگری نمی باشد.

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 گزینه ها   گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ما و همۀ 
نیازمند آفریننده ای )نه پدیده (  پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن 
هستیم که او خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. در گزینه های )2( و 
)3(، کلمۀ »مخلوق« نادرست است، زیرا پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست 
شدن نیازمند آفریننده  و خالقی )نه مخلوقی( هستند که او خودش پدیده نباشد و 

سرچشمۀ هستی باشد.

گزینه  4 20
یعنی  باشد  موجود  ذاتاً  »آدمی،  که  )محال(  فرض  این  تحقق  صورت  در 
نیاز به  او دیگر پدیده نیست و  از خودش باشد«، در این صورت،  وجودش 

پدیدآورنده نخواهد داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
که  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  گزینه ها   سایر  نادرستی  دلیل 
گزینه های مفهومی دارد، باید ابتدا گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری 
حذف نمایید تا به پاسخ صحیح برسید. اگر انسان ذاتا موجود باشد، دیگر پدیده 
نیست و ویژگی های سایر پدیده ها را نخواهد داشت. بر این اساس، سایر گزینه ها 
که ویژگی پدیده ها را بیان می کند؛ در مورد انسانی که ذاتا موجود است؛ نادرست 

می باشد.
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گزینه 1 21
بیت: »ذاِت نایافته از هستی، بخش/ چون تواند که بود هستی بخش«، بیانگر  مقدمۀ 
دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« است. بر اساس این مقدمه: 
»پدیده های جهان که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند 
به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد.«
توضیح بیش تر گزینۀ )2(، اشاره به هدفمندی جهان دارد. گزینه های )3( 
و )4( بیانگر این مفهوم است که هر موجودی، در حد خودش تجلی بخش 

خداوند و نشانگر حکمت ، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

گزینه ۳ 22
بیت: »خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی«، بیانگر 
مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« است. بر اساس 
این مقدمه: »پدیده های جهان که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود 
شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش 

از خودش باشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )1(، عبارت: »همواره بوده است 
و همواره خواهد بود.«، ویژگی  خداوند است نه پدیده ها. گزینۀ )2(، مربوط به 
مقدمۀ اول است نه دوم. در گزینۀ )4(، عبارت »وجودش از خودش نباشد.«، 

ویژگی پدیده ها است نه خداوند.

گزینه 2 23
بیت: »ذاِت نایافته از هستی، بخش/ چون تواند که بود هستی بخش«، بیانگر 
مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« است. بر اساس 
این مقدمه: »پدیده های جهان که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود 
شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از 
خودش باشد.« آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي 
الحمید«، به نیازمندی مخلوقات در هستی و بقای خود به خداوند اشاره دارد.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر این مفهوم است که 
جهان جلوۀ حق است و هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و 
نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. گزینۀ )3(، بیانگر 
این مفهوم است که چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما 
نمی تواند 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 کرده اند. گزینۀ )4(، 

اهمیت و جایگاه تفکر و اندیشه را در زندگی بیان می کند.

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 ذاتاً موجود باشد. در این صورت، چنین 

چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )1(، عبارت »ذاتاً پدیده باشد.« 

و گزینۀ )2( و گزینۀ )3(، از ویژگی های یک پدیده است. 

گزینه 1 25
که  نیست،  دیگری  به  نیازمند  وجود خود  در  در صورتی  فقط  موجود،  یک 
خودش ذاتاً 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.
بیان  را  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   سایر گزینه ها ویژگی پدیده  

می کند که در پیدایش و بقا نیازمند پدیدآورنده می باشند. 

گزینه 4 26
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینۀ )1(، عبارت »نیستی در آن راه 
داشته باشد.«، در گزینۀ )2(، عبارت »نیاز به پدید آورنده دارد.« و در گزینۀ )3(، 

عبارت: »سپس پدید آمده باشد.«، از ویژگی  های پدیده ها می باشند.

گزینه  2 27
این نتیجه که »ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود 
به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد.«، 
نتیجۀ منطقی مقدمۀ اول: »ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و 
از خودمان سرچشمه نمی گیرد.« و مقدمۀ دوم: »موجوداتی که  هستی مان 
وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به وجودی هستند که 

پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.« است.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه های )1( و )4(، بیانگر 
مقدمۀ دوم نیست. در گزینۀ )3(، مقدمۀ اول و دوم به ترتیب نیامده است، بلکه 

ابتدا مقدمۀ دوم و سپس مقدمۀ اول آمده است. 

گزینه ۳ 28
نتیجۀ مقدمۀ اول و دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« این 
است که: »ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن نیازمند 

آفریننده ای هستیم که او خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینه های )1( و )4(، عبارت: »وجودش 
از خودش نمی باشد.«، بیانگر ویژگی پدیده ها است. در گزینۀ )2(، عبارت: »از 
نادرست است،  ابتدای آفرینش جهان همواره بوده است«، در مورد خداوند 
زیرا وجود خداوند از خودش است و به همین دلیل همواره بوده و خواهد بود.

گزینه 1 29
 بنای مسجد گوهرشاد مربوط به یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از 
دورۀ تیموریان است و جاذبۀ زیادی برای گردشگران و زائران دارد. این مسجد 
باشکوه بدون ارتباط با سازندگان آن همچنان باقی است، اما از معمار و بّنا و 

کارگرانی که آن  را با عشق و هنر بنا کرده اند، خبری نیست.
روش مطالعه تمام 25 سؤال سراسری به صورت مفهومی طرح نمی شوند، 

و برای پاسخ دادن به سؤاالت حفظی باید عین عبارت های کتاب را حفظ نمود.

گزینه 4 30
 در پاسخ به این سؤال که: »آیا رابطۀ جهان با خدا نیز مانند رابطۀ بّنا با مسجد 
است؟«، باید بگوییم که بّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن 
اجزا را زیرا کار بّنا، فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است ولی نیازمندی 
جهان به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا می باشد و با کمی دقت می فهمیم بّنا 

تنها ناظم اجزاء است ولی خداوند هم خالق اجزاء و هم ناظم آن است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این تست مفهومی 
باید به شیوۀ حذف گزینه های نادرست عمل کنید تا به پاسخ صحیح دست 
با  ارتباط  بدون  باشکوه  مسجد  این  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  یابید. 
سازندگان آن همچنان باقی است. گزینۀ )2( و )3( نادرست است، زیرا کار بّنا، 
فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است نه خاصیت دهنده و یا خالق اجزاء.

گزینه 2 31
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

در گزینۀ )1(، خالق اجزاء و در گزینه های )3( و )4(، خواص دهنده یا تعیین 
خواص به اجزاء برای بنا نادرست است.
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گزینه 1 32
در ساختن مسجد، بّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار 

بّنا، فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2( نادرست است، زیرا مسجد در 
بقای خود بی نیاز از بنا می باشد. گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا بّنا نه 

اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را 

گزینه ۳ 33
جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع 

و یا کم نمی شود.
 ،)1( گزینۀ  در  باال،  توضیح  اساس  بر  گزینه ها  سایر  نادرستی  دلیل 
 ،)2( گزینۀ  است.  نادرست  نیست«،  همیشگی  و  دائمی  نیاز  »این  عبارت: 
نادرست است، زیرا  مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود، اما موجودات، 
چنین نیستند. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا جهان در پیدایش و بقا به خداوند 

نیازمند است نه فقط در بقا.

گزینه 4 34
نیازمندی »ساختمان به بّنا«، فقط مربوط به مرحلۀ »ساخته شدن و نظام یافتن« 
است  آنها  و چینش  مواد  جابه جا کردن  فقط  بّنا،  کار  دیگر  عبارت  به  است. 
ولی نیازمندی جهان به خداوند در دو مرحلۀ »پیدایش و بقا« می باشد. یعنی 
موجودات، پس از پیدایش نیز، مانند لحظۀ نخسِت خلق شدن، همچنان به 

خداوند نیازمند هستند.
 )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  گزینه ها   سایر  نادرستی  دلیل 
نادرست است، زیرا ساختمان در مرحلۀ بقا به سازندۀ خود نیازی ندارد. قسمت 
دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا جهان هم در مرحلۀ »وجود و هستی یافتن« 

و هم در مرحلۀ »بقا« به خداوند نیازمند است.

گزینه ۳ 35
رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با جریان برق است؛ 
)نیازمندی در پیدایش و بقا( همین که مولّد متوقف شود، جریان برق هم قطع 
می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند. این رابطه، بیانگر 
این حقیقت است که موجودات، پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظۀ 
نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند و جهان همواره و در هر »آن« 

به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، چراکه جهان بر خالف مسجد عالوه بر نیازمندی در پیدایش در بقا هم به 
خداوند نیازمند است. قسمت دوم گزینۀ )1( ناقص است، چراکه موجودات، پس از 
پیدایش نیز، مانند لحظۀ نخسِت خلق شدن، همچنان به خداوند نیازمند هستند.

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 هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
رابطۀ  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  گزینه ها  نادرستی سایر  دلیل 
مربوط  فقط  که  نیست  بنای مسجد  با  معمار  رابطۀ  مانند  با جهان  خداوند 
به مرحلۀ ساخته شدن باشد. گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا جهان 
همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا 

کم نمی شود.

گزینه ۳ 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( به عنوان مثال می توان 
گفت که رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با جریان برق 
است؛ همین که مولّد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های 

متصل به آن نیز خاموش می شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها نمی تواند مقصود باال را بیان کند.

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 هیچ گاه قطع و یا کم 
نمی شود. آیات شریفۀ: »أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«، »َیسألَُه َمن 
ماواِت َو اأَلرض ُکلَّ َیوٍم هو ِفی َشأٍن« و »اهلل نور الّسماوات و األرض«،  ِفی السَّ
نیز نیازمندی جهان به خداوند را در دو مرحلۀ پیدایش و بقا معرفی می کنند.

توضیح بیشتر  فرمایش پیامبر اسالم)ص( در گزینۀ )1(، اهمیت و جایگاه 
تفکر و اندیشه در زندگی را بیان می کند و اشاره ای به ارتباط جهان با خدا ندارد.

گزینه 4 39
 بیت: »ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان از باد باشد دم به دم«، نیازمندی 
انسان و جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی می کند. 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 

هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا موجودات جهان عالوه بر وجود و پیدایش در بقا هم به خداوند 
نیازمندند. در گزینۀ )3(، عبارت: »و ال تفکروا في ذات اهلل«، رابطۀ انسان و 

جهان با خداوند را بیان نمی کند.

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 / حمله شان از باد باشد دم به دم«، نیازمندی انسان 
و جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی می کنند. 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 هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، به فطرت خدا آشنای انسان 
اشاره دارد. گزینۀ )2(، به وضوح این نیازمندی را بیان نمی کند. گزینۀ )3(، به 

حکیمانه بودن نظام جهان اشاره دارد.

گزینه ۳ 41
  بیت: »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما«، بیانگر این 
مفهوم است که جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز 

هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
از  خویش  آینده  درک  به   ،)1( گزینۀ  گزینه ها  نادرستی سایر  دلیل 
نیازهای برتر انسان اشاره دارد. گزینۀ )2(، به این حقیقت اشاره دارد که ما بر 
اساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. گزینۀ )4(، 

به هدایت معنوی پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد.
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گزینه 1 42
 عبارت قرآنی: »أنتم الفقراء إلی اهلل«، بیانگر این حقیقت است که تمامی 
از  آنها  زیرا وجود و هستي   نیازمندند،  به خداوند  بقا  و  پیدایش  در  پدیده ها 

خودشان سرچشمه نمي گیرد و متکی به خود نیستند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای پاسخ به این سؤال، بهتر است به 
روش حذف گزینه های نادرست عمل کرد. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، 
ویژگی خداوند را بیان می کند نه مخلوقات را. در گزینۀ )4(، کلمۀ »مخلوق« 
نادرست است، زیرا مخلوقات برای پدید آمدن، نیازمند خالق هستند نه مخلوق.

گزینه ۳ 43
 عبارت شریفۀ: »و اهلل هو الغنّي الحمید«، بیانگر این مفهوم است که تنها 
وجود بی نیاز خداست. او در هستی خود به دیگری محتاج نیست و در ذات 

خود غنی و بی نیاز است.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به سؤاالتی که صورت سؤال نامفهوم 
دارند، ابتدا باید به حذف گزینه های نادرست پرداخت تا به پاسخ صحیح رسید. در 
گزینۀ )1(،کلمۀ »مخلوقی« و در گزینۀ )2(، کلمۀ»پدیده ای« نادرست است و به 
جای آنها کلمات »خالق و پدیدآورنده« صحیح است. گزینه )4( نادرست است، زیرا 
ذات خداوند غیر قابل شناخت است ولی اسماء خداوند و صفات او را می  توان شناخت.  

گزینه 4 44
بیت: »ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش«، بیانگر 
مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« )أنتم الفقراء إلی اهلل(  
است. بر اساس این مقدمه: »پدیده های جهان که وجودشان از خودشان نیست، 
برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد بلکه 
وجودش از خودش باشد.« آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل 
هو الغنّي الحمید«، به نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، بیانگر این مفهوم است 
که هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 
رحمت و سایر صفات الهی است. گزینه )3(، به هدفمندی جهان اشاره دارد. 

گزینه 1 45
 یۀ شریفۀ: »یا أّیها الّناس أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«، به نیازمندی 
مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد. در حالی که بیت »یکی خط است 
ز اّول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر «، به موضوع ختم نبوت اشاره دارد.
بود  تواند که  / چون  از هستی، بخش  نایافته  بیت: »ذاِت  نکتۀ طالیی 
هستی بخش«، 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 / حمله شان از باد باشد دم به دم«، نیازمندی 

انسان و جهان به خداوند را مربوط به مرحله پیدایش و بقا معرفی می کنند.

گزینه 4 46
آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، به 
این اساس،  بر  دارد.  اشاره  بقا  پیدایش و  به خداوند در  نیازمندی مخلوقات 
می توان گفت که رابطۀ خداوند با موجودات، تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با 
جریان برق است و همین که مولّد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد 

و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
نیازمندی مسجد به بّنا فقط مربوط به مرحلۀ ساخته شدن است ولی نیازمندی 
موجودات به خدا در دو مرحلۀ پیدایش و بقا می باشد. در قسمت دوم گزینه های 
)2( و )3(، عبارت »نیاز کمتری« نادرست است، زیرا جهان همواره و در هر 

»آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.  

گزینه ۳ 47
آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، به 
نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد. و آیۀ شریفۀ: »أنتم 

الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّي الحمید«، نیز به همین مفهوم اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 
است، زیرا مخلوقات عالوه بر وجود و نظام یافتن، در بقا و تداوم هم به خداوند 

نیازمند هستند. آیۀ گزینۀ )2(، به توحید در والیت )درس بعد( اشاره دارد.

گزینه 2 48
مفهوم آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، حاکی 
از نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا می باشد. و به دلیل نیازمندی 

مخلوقات به خداوند در تمامی جهات به خدا، پیوسته از او درخواست دارند.
نکتۀ طالیی عبارت: »کّل یوٍم هو فی شأن«، به ربوبیت الهی اشاره دارد. 

گزینه 4 49
 آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« و بیت: 
»ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله شان 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 هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
نکتۀ طالیی نیازمندی جهان در پیدایش و بقا، به ترتیب، بیانگر توحید در خالقیت 
و ربوبیت می باشند. )درس بعد( گزینۀ )1(، به فطرت خدا آشنای انسان، گزینۀ )2(، به 
نیازمندی جهان به خدا در پیدایش خود و گزینۀ )3(، به 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: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، می توان گفت 
که نیاز دائمی موجودات )یسأله من فی الّسماوات(، لطف و فیض دائمی را طلب می کند، 
و خداوند هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است و چنین نیست 
که عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد، بلکه همواره امور هستی را تدبیر 

و اداره می کند. بنابراین او هر لحظه دست اندرکار امری است. )کّل یوم هو فی شأن(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به غنای ذاتی خداوند، گزینۀ )3( به 
موضوع امی بودن پیامبر اسالم)ص( و گزینۀ )4(، به اعجاز علمی قرآن کریم اشاره دارد.

گزینه 4 51
این قسمت از آیۀ شریفۀ: »کّل یوم هو فی شأن«، بیانگر این مفهوم است که 
خدا دنیا را آفریده است و آن را به حال خود رها نساخته است، بلکه پیوسته بر 

آن نظارت دارد و همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  این قسمت آیه، بیانگر نیازمندی جهان در 
مرحلۀ بقا است، بر این اساس، گزینۀ )1( نادرست است. گزینۀ )2( از نظر مفهومی 

نادرست است. گزینۀ )3(، مفهوم این قسمت آیه نمی باشد.

گزینه 2 52
 یۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، به نیازمندی 
مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد. در حالی که بیت »به هرجا بنگرم کوه و 
در و دشت / به دریا بنگرم دریا تو بینم«، به این مفهوم اشاره دارد که هر موجودی، در حّد 

خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، ابتدا باید مفهوم 
اصلی آیه را در نظر داشته باشید و سپس با توجه به آن، ابیاتی را که با آن 
هم مفهوم  هستند را یکی پس از دیگر حذف کنید تا به پاسخ صحیح برسید.
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گزینه 1 53
با توجه به تعالیم اسالمی، نیازمندی مخلوقات به خداوند به صورت دائمی می باشد 

و انسان های ناآگاه نسبت به این نیاز دائمی انسان به خدا بی توجه اند. 
نکتۀ طالیی نیاز دائمی انسان به خداوند، مفهوم آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی 

الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن« است.

گزینه ۳ 54
انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند. اّما انسان های آگاه، دائمًا 
سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند.

روش مطالعه برای یادگیری بهتر و تسلط کامل بر مطالب حفظی، بهتر است 
نکات مشابه را در برگه هایی نوشته و یا مطالب حفظی هر درس را یادادشت نموده 

و به صورت پیوسته در اوقات فراغت خود مطالعه نمایید.

گزینه 2 55
 انسان های آگاه دائماً سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را 
نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا 
بیشتر شود نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.

نکتۀ طالیی  مقداِر »احساس عجز« و »ابراز بندگی« انسان، رابطۀ مستقیمی 
با آگاهی او )خودشناسی( دارد. 

گزینه 4 56
  هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، )علت( نیاز به او را 

بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. )معلول(
روش تشخیص علت از معلول  هر اتفاقی که رخ می دهد، معلول است. 
علت که وجود دهنده به معلول است، همیشه تقدم وجودی بر معلول دارد. یعنی 
قبل از به وجود آمدن معلول، علت وجود داشته است. پس در یک رابطۀ علّی و 
معلولی بین دو چیز، هرکدام تقدم وجودی داشته باشد )قبل از آن اتفاق وجود داشته 
است(، علت می باشد. مانند رابطۀ بین سرما و یخ بستن آب که اول سرما بوده )تقدم 

وجودی داشته( و سپس یخ بستن آب شکل گرفته است. 

گزینه ۳ 57
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 می خواهد 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 58
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه ۳ 59
 هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، )علت( نیاز به او را 

بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. )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 می خواهد 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 1 60
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 61
 این درخواست عاجزانۀ پیامبر اسالم)ص( که: »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین 
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 گزینه ها  گزینۀ )1(، بیانگر اهمیت تفکر در زندگی از 
دیدگاه اسالم است. گزینۀ )2(، بیانگر این مفهوم است که جهان جلوۀ حق است و 
هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت 
و سایر صفات الهی است. در گزینۀ )3(، رسول اکرم)ص( ما را از تفکر در ذات و 
چیستی خداوند منع کرده اند، چراکه خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن 

ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. 

گزینه 2 62
  مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

نکتۀ طالیی این حدیث: »اللّهّم ال تکلنی إلی نفسی طرفْهً عین أبدا«، ریشه در 
معرفت و آگاهی انسان دارد.

گزینه 1 63
 قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را »نور آسمان ها و زمین« 
معرفي مي کند، یعني تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند و به سبب او 
پیدا و آشکار مي شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. از آیۀ شریفۀ: »اهلل 
نور الّسماوات و االرض«، مفهوم نیازمندی جهان و تمامی مخلوقات به خداوند 

در دو مرحلۀ وجود یافتن )هستی( و بقا برداشت می گردد
نادرست  است، زیرا  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )4( 
نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش و بقا می باشد )نه فقط در پیدایش(. قسمت 

دوم گزینۀ )3(، مفهوم تعبیر قرآنی »نور هستی« برای خداوند نمی باشد.

گزینه 1 64
قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که در نظر اول 
برای ما شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی می بریم. قرآن کریم، 
رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را »نور آسمان ها و زمین« معرفي مي کند، یعني تمام 
موجودات، وجود خود را از او مي گیرند و به سبب او پیدا و آشکار مي شوند و وجودشان 
به وجود او وابسته است. بیت مورد سؤال، بیانگر این است که هر موجودی، در حّد 
خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیحات باال قسمت اول 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، مفهوم آیۀ »اهلل 

نور الّسماوات و األرض« نمی باشد. 

گزینه ۳ 65
  خداوند در آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«  خودش را »نور آسمان ها و زمین« 
معرفي مي کند، یعني تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند و به سبب او پیدا و 
آشکار مي شوند و وجودشان به وجود او وابسته است بر اساس همین آیه، اگر اثری 
از نور وجود و روشنایی هستی در آسمان ها و زمین مشاهده می شود، از خداوند است. 
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید به شیوۀ حذف گزینه های 
نادرست عمل نمود. اگر قسمت اول تمام گزینه ها را درست بگیریم، قسمت دوم 
گزینه های )2( و )4(، مفهوم عبارت قرآنی: »اهلل هو الغنّي الحمید« نمی باشد. قسمت 
دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا نیازمندی مخلوقات به خداوند کم یا قطع نمی شود. 
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گزینه 1 66
 قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با عبارت شریفۀ: »نور الّسماوات 
و األرض« بیان می کند. خداوند، نور هستی است، یعنی تمام موجودات، وجود خود 
را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ وجود می گذارند. در 
واقع، هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 

رحمت و سایر صفات الهی است.
 )4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  گزینه ها   سایر  نادرستی  دلیل 
در  به خداوند  نیازمندی جهان  مورد سؤال،  آیۀ  مطابق  زیرا  است،  نادرست 
پیدایش و بقا می باشد نه فقط در پیدایش. در قسمت دوم گزینۀ )3(، عبارت: 
»پدیده بودن تمام موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست«، مفهوم آیۀ 

شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض« نمی باشد.

گزینه 2 67
 خداوند در آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«، خودش را »نور آسمان ها 
و زمین« معرفي مي کند، یعني تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند و 
به سبب او پیدا و آشکار مي شوند و وجودشان به وجود او وابسته است، پس 
هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 
رحمت و سایر صفات الهی است و این سخن امام علی)ع( »ما رایت شیئا اال و 

رایت اهلل قبله و بعده و معه«، به همین مفهوم اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم سایر گزینه ها مفهوم قسمت 

اول آن نمی باشند.

گزینه1 68
مفهوم گزینه های )2(، )3( و )4( این است که هر موجودی، در حّد خودش 
تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 
از همین رو، آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی 
خداوند را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند. ولی بیت گزینه )1(، 

بیانگر مقدمۀ دوم در اثبات »نیازمندي جهان به خدا در پیدایش« است.

گزینه 1 69
 هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 
رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو، آنان که به دقت و تأمل در 
جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خداوند را مشاهده می کنند و علم و 
قدرت او را می بینند. بیت: »دلي کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که 

دید اول خدا دید«، به همین مفهوم اشاره دارد. 
اول   قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  گزینه ها  نادرستی سایر  دلیل 
گزینه های )2( و )3(، نتیجۀ توجه و عمل به این سفارش: »تفکروا في کل 
به موضوع »آگاهی سرچشمۀ  شیء«، نمی باشد. و قسمت دوم گزینۀ )4(، 

بندگی« اشاره دارد.

گزینه 2 70
 خداوند در آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«  خودش را »نور آسمان ها 
و زمین« معرفي مي کند، یعني تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند 
و به سبب او پیدا و آشکار مي شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. بر 
از نور وجود و روشنایی هستی در آسمان ها و  اساس همین آیه، اگر اثری 
زمین مشاهده می شود، از خداوند است. در واقع، هر موجودی، در حّد خودش 
تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینه های )1( و )3(، عبارت قرآنی: 
»و اهلل هو الغنی الحمید«، بیانگر این است که خداوند در ذات خود غنی و 
بی نیاز است. قسمت دوم گزینۀ )4(، معلول و نتیجۀ فهم آیۀ شریفۀ: »اهلل نور 

الّسماوات و األرض« نمی باشد.

گزینه 4 71
 این مفهوم که هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر 
صفات الهی است، پیام این سخن امام علی)ع(: »ما َراَیت َشیئا ااِل و َراَیت اهلَل 
قبلَه و بَعَده و َمَعه« است. چون خداوند »نور الّسماوات و االرض« است، در 

هر چیزی مشاهده می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و)3( بیانگر 
این مفهوم است که چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما 
نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. قسمت دوم  
گزینۀ )2(، بیانگر درخواست دائمی مخلوقات از خدا و نیازمندی آنان به خداوند 

در پیدایش و بقا است.

گزینه 1 72
 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 حّد خودش تجلی بخش خداوند و 
نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو، آنان که به 
دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خداوند را مشاهده می کنند 

و علم و قدرت او را می بینند
تمرین تست زنی برای پاسخ به این تست، باید از روش حذف گزینه های 
نادرست بهره گرفت. گزینه های )2( و )4(، مفهوم این حدیث پیامبر اسالم)ص(: 
بیانگر   ،)3( گزینۀ  أبًدا« می باشند.  َعیٍن  َطرَفْهً  نفسی  إلی  تَِکلنی  »اَللُّهمَّ ال 

مفهوم مقدمۀ دوم در اثبات نیازمندي جهان به خدا در پیدایش است.

گزینه 1 73
 مفهوم ابیات مورد سؤال این است که هر موجودی، در حّد خودش تجلی بخش 
خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین 
رو، آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خداوند را 
مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند. و این ابیات و آیۀ شریفۀ: »اهلل 

نور الّسماوات و األرض«، به موضوع »خداوند نور هستی است« اشاره دارند. 
تمرین تست زنی برای پاسخ به این سؤال، حتما دقت شود که در صورت

سؤال، از ما خواسته شده است که این ابیات با کدام آیه ارتباط دارند نه کدام 
حدیث. قسمت اول گزینه های )2( و )4(، نادرست است چرا که خداوند حقیقتی 
نامحدود دارد و ذهن ما نمی تواند 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 4 74
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در 
نگاه نخست مشکل به نظر می آید. اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص 

برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
نکتۀ طالیی  در ورای هر چیزی خدا را دیدن، بیانگر توحید در ربوبیت و یکی 

از راه های تقویت اخالص است.

گزینه 2 75
 اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست. بیت: 
»دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید«، بیانگر 
این مفهوم است که هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر 

حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 
 ،)3( )1( و  اول گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها در قسمت 
عبارت »در کنار هر پدیده ای 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(، بیانگر سبک زندگی توحیدی یک انسان موّحد است.
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گزینه 1 76
 دستیابی به این معرفت: »ما رایت شیئا اال و رایت 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. اّما هدفی قابل دسترس است، 

به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
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 2 77
اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در 
نگاه نخست مشکل به نظر می آید. اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص 
برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. اما اگر قدم پیش گذاریم 
و با عزم و تصمیم  قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و 

لّذت 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(

گزینه ۳ 78
 موضوعاتی که می خواهیم دربارۀ آن ها شناخت پیدا کنیم دو دسته اند دستۀ 
آن ها  زیرا همۀ  قرار می گیرند،  ما  در محدودۀ شناخت  که  موضوعاتی  اول 
اموری محدود هستند و دستۀ دوم موضوعاتی هستندکه نامحدودند و ذهن ما 
گنجایش درک آن ها را ندارد. امکان شناسایی کهکشان های بسیار دور، جزء 
دسته اول می باشد زیرا کهکشان های 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 همۀ این ها اموری محدود هستند.

گزینه ۳ 79
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 80
 مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه 1 81
ما  واقع،  در  است  آن   به  دسترسی  و  احاطه  هرچیزی  شناخت  الزمۀ   
به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور 

کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه )4( نادرست است، 
زیرا خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ و ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه 
پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید ولی می توان صفات و اسماء او را شناخت. 

گزینه ۳ 82
را  خداوند  اسماء  و  هستی، صفات  می توانیم  ما  اسالمی،  معارف  اساس  بر 
زیرا  دریابیم  را  او  ماهیت  و  حقیقت  چیستی،  ذات،  نمی توانیم  اّما  بشناسیم 
خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند 

و ذاتش را شناسایی نماید. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیحات باال و با استفاده از 

روش حذف گزینه، گزینه )3( صحیح است.

گزینه 2 83
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 84
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 نمی تواند به 
حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. در واقع، ما به دلیل محدود بودن 
ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا وجود و هستی خدا را می شود شناسایی کرد ولی ذات و حقیقت او را  
هرگز نمی توان شناسایی کرد. قسمت دوم گزینه )2( نادرست است، زیرا ذهن ما 

می تواند ذات امور محدود را تصور کند.

گزینه 2 85
 در این سخن رسول گرامی اسالم)ص(: »تفکروا في کل شیء ...«، به تفکر 
در آیات و نشانه های الهی به منظور رسیدن به شناختی نسبی از صفات الهی 

توصیه شده  است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا 
خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛  در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا 
کند و ذاتش را شناسایی نماید.  در گزینۀ )3(، شناخت مطلق نادرست است بلکه به 

دست آوردن شناخت نسبی صفات الهی صحیح است.

گزینه 1 86
چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند 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 کرده اند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینه های )2( و )3(، نامحدود بودن 
آیات و نشانه های الهی گزینۀ )4( نادرست است، زیرا نامحدود بودن آیات و 
نشانه های الهی علت غیر قابل شناخت بودن حقیقت نامحدود خداوندنیست. 

گزینه ۳ 87
رسول گرامی اسالم)ص( در روایت: »أفضل العبادۀ ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی 
قدرته«، به تفکر در نعمت ها و نشانه های الهي سفارش کرده است، چراکه با تفکر 
در مخلوقات الهی، می توانیم به وجود و هستی خدا به عنوان آفریدگار جهان پی 

ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ سریع و مطمئن دادن به این 
نوع تست ها حتما از روش حذف گزینه های نادرست استفاده شود. قسمت دوم 
سایر گزینه ها به دلیل غیر قابل شناخت بودن حقیقت و ذات خداوند نادرست 

است.

گزینه ۳ 88
 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 هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.
تحلیل تست 98  این تست، 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. 
گزینه های )1( و )2(، به نیازمندی جهان به خداوند در بقا اشاره ندارند و امسال از کتاب 
حذف شده اند. بیت گزینۀ )4(، به نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش اشاره دارد.
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گزینه 1 89
مطابق فرمایش پیامبر اسالم)ص( در حدیث: »أفضل العبادۀ ادمان الّتفّکر فی اهلل و فی 
قدرته«، اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی: اواًل: مداوم و پیوسته باشد. ثانیاً: در 
صفات خداوند و قدرت او باشد )نه در ذات و چیستی او( افضل و برترین عبادت است.

تحلیل تست 98  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 گزینه ای بجز عین عبارت آیه یا حدیث نادرست است.(

گزینه ۳ 90
 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 می کند. درک این نیازمندی، 
شناخت و معرفت ما را به خود )خودشناسی( و رابطۀ ما را با خداوند افزایش 
می دهد. و هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به 
او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. برای همین 
است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از 

خداوند می خواهد که: »اللّهم ال تکلني إلی نفسي طرفۀ عین ابداً«
تحلیل تست 98  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 )1(، به توحید عملی فردی اشاره دارد و دعا و نیایش نیست. گرینۀ )2(، 
تقاضای بازگشت به دنیا در برزخ از سوی مشرکان است. گزینۀ )4(، علت انتخاب 

انبیای الهی به مقام نبوت را علم الهی به عصمت آنان معرفی می کند.

گزینه 2 91
 مطابق فرمایش پیامبر اسالم)ص( در حدیث: »أفضل العبادۀ ادمان الّتفّکر فی 
اهلل و فی قدرته«، اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی: اواًل: مداوم و پیوسته 
باشد. ثانیاً: 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 می سازد. استعدادها 

را شکوفا می کند و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تسط حفظی از متن عربی حدیث یا آیه می باشد. 
برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، ابتدا باید متن عربی آیات و احادیث را حفظ نمود 

سپس با در نظر گرفتن عین عبارت  آیه یا حدیث به سؤال پاسخ داد. 

گزینه 1 92
ما  واقع،  در  است؛  آن   به  دسترسی  و  احاطه  هرچیزی  شناخت   الزمۀ 
به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور 
کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ 
در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی 

نماید. بر این اساس، احاطه جزء بر کل محال است.
تحلیل تست 98   این تست، نسبتا ساده بوده و ما را امیدوار می سازد که تمام 
سؤاالت کنکور به صورت مفهومی و دشوار طرح نمی شوند و می توان با مطالعۀ 

صحیح به درصد قابل قبولی در این درس دست یافت.

گزینه 4 93
هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش 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 
می کند. برای همین است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه 
الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که: »اللّهم ال تکلني إلی نفسي طرفۀ عین ابداً«
تحلیل تست 98 این تست، مشابه تست ریاضی 98، یک تست مفهومی و از نوع 
مطابقت ابیات با مفهوم درس است. گزینه های )1( و )2( و )3(، به موضوع »خداوند نور 
هستی است« اشاره دارند، ولی حدیث مورد سؤال به خودشناسی و نتیجۀ آن اشاره دارد.

گزینه ۳ 94
الزمۀ شناخت هرچیزی احاطه و دسترسی به آن  است. در واقع، ما به دلیل محدود 
بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را 
دریابیم. چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند 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 می کند چرا که ما با تفکر در مخلوقات خداوند، می توانیم 
به وجود )و هستی( خدا به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات او را بشناسیم.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ما به هستی 
خداوند می توانیم پی ببریم. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا ما نمی توانیم به چیستی 
خدا پی ببریم. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا تنها چیستی است که در ذهن ما 

نمی گنجد نه )نه هستی و چیستی( خداوند. 

گزینه ۳ 95
 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 مي یابیم و حضورش را درک مي کنیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، مفهوم این حدیث نمی باشد. 
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا مشاهده کردن خداوند در آیات و نشانه های الهی 
مفهوم این حدیث است نه مشاهده کردن خداوند در همه حال. گزینۀ )4( نادرست 

است، زیرا پاکی و صفای قلب وسیلۀ رؤیت خداوند در ورای هر چیزی است.

گزینه 4 96
 آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و االرض کل یوم هو فی شأن«، به نیازمندی جهان به 
خداوند در پیدایش و بقا اشاره دارد، یعنی اینکه خدا دنیا را آفریده است و آن را به حال خود رها 
نساخته است، بلکه پیوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند.

گزینه ۳ 97
.مراجعه شود به پاسخ سومین پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها .قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است 
زیرا شناخت صفات و ویژگی های خداوند از طریق تفکر در آیات و نشانه های 
الهی امکان پذیر است. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا 

در چیستی خداوند نباید تفکر کرد نه در وجود و هستی او.

گزینه 1 98
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. این که 
خداوند در قرآن کریم، خودش را »نور آسمان ها و زمین« معرفي مي کند، به این 
معناست که تمام موجودات، وجود خود را از او مي گیرند و به سبب او پیدا و آشکار 
مي شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. به همین جهت، هر چیزی در این 

جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، نیازمندی 
مخلوقات به خداوند را به صورت ناقص بیان کرده است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 
است، زیرا هر یک از مخلوقات »نوری از انوار الهی« هستند نه »نوری از انوار وجود«

گزینه 1 99
 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 نشانه های 
الهی به منظور شناخت نسبی صفات خداوند، مورد تشویق است. با توجه به َیسألَُه 
ماواِت َو اأَلرض ُکلَّ َیوٍم هو ِفی َشأٍن«، این مفهوم که خداوند دنیا  َمن ِفی السَّ
را آفریده است و آن را به حال خود رها نساخته است، بلکه پیوسته بر آن نظارت 
دارد و همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند بیانگر توحید در ربوبیت است.
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گزینه 1 100
 بامراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 101
پیام عبارت شریفۀ: »یا اّیها الّناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغّنی الحمید«، 
این است که همۀ مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود به خداوند 
نیازمند هستند و با استناد به عبارت شریفۀ »و اهلل هو الغنّی الحمید«، تنها وجود 
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 مندی جهان به خداوند در مرحلۀ بقا، بیانگر توحید در ربوبیت است.

گزینه 1 102
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 هیچ گاه تغییر نمی کند.

دیگر  و  ما  رابطۀ  األرض«،  و  الّسماوات  نور  »اهلل  شریفۀ:  آیۀ  توضیح 
موجودات با خداوند را مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن معرفی می کند. 

گزینه ۳ 103
در آیۀ شریفۀ: »اهلل نور الّسماوات و األرض«، خداوند، خودش را نور آسمان ها 
و زمین معرقی می کند. نور، آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و 
سبب پیدایی و آشکار شدن چیز های دیگر می شود. نور بودن خداوند بسیار 
برتر و باال تر است. او نور هستی است. یعنی تمام موجودات وجود خود را از او 
می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته 
است. به همین جهت هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیۀ ای از 

آیات الهی محسوب می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به غنای ذاتی خداوند و آیۀ 
گزینۀ )2(، به توحید در مالکیت و گزینۀ )4(، به نیازمندی مخلوقات به خداوند 

در پیدایش و بقا اشاره دارند. 

گزینه 4 104
نیازمندی موجودات به خداوند در دو مرحلۀ »پیدایش و بقا«، مفهوم آیۀ شریفۀ: 
»یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید« است. از دقت در 
آیۀ شریفۀ: »یسأله من فی الّسماوات و اأَلرض کّل یوم هو فی شأن«، مفهوم 
می گردد که خدا دنیا را آفریده است و آن را به حال خود رها نساخته است، 
بلکه پیوسته بر آن نظارت دارد و همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند 

که بیانگر توحید در ربوبیت است.
به قسمت دوم سؤال، سایر  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

گزینه ها نادرست است.

گزینه 1 105
 اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در 
نگاه نخست مشکل به نظر می آید. اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص 
برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. اگر قدم پیش گذاریم 
و با عزم و تصمیم  قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد 

و لّذت چنین معرفتی )با هر چیزی خدا را دیدن( را به ما خواهد چشاند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت: »غیرمستقل دانستن پدیده ها در 
که  است  این  معنای  به   ،)4( و   )3( گزینه های  دوم  در قسمت  اثرگذاري«، 
اثرگذاري مخلوقات از خداوند نیست و تماما از خود آنان است که بیانگر شرک 

در ربوبیت است.

گزینه 2 106
 بین افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت انسان، یک رابطه مستقیم برقرار 
است، چرا که هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به 
او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. برای همین 
است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از 

خداوند می خواهد که: »اللّهم ال تکلني إلی نفسي طرفۀ عین ابداً«
قطع رابطه بین نور و منبع نور ناممکن است. 

از  دیگری  تعابیر  بازتاب«،  و  منتج  مانند »مولود،  کلماتی  نکتۀ طالیی  
معلول و کلماتی مانند »زاینده، متبوع و مولّد«، تعابیر دیگری از علت می باشند.

گزینه 1 107
 مراجعه شود به پاسخ دومین پرسش قبل.

گزینه 2 108
 مراجعه شود به پاسخ سومین پرسش قبل.

گزینه 4 109
این حقیقت است که جهان جلوۀ حق است و  بیانگر  امام علی)ع(  فرمایش 
هر موجودی، به اندازۀ خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 
رحمت و سایر صفات الهی است. آیۀ شریفۀ: »یا ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل 
و اهلل هو الغني الحمید«، بیانگر نیازمندی مخلوقات به خداوند و بی نیاز بودن 

خداوند در پیدایش و بقا به دیگری می باشد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها هر سه گزینۀ )1( و )2( و )3(، به تفکر در 

آیات و نشانه های الهی اشاره دارند.

گزینه ۳ 110
بیت : »خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی«، بیانگر 
مقدمۀ دوم در اثبات نیازمندي جهان به خدا در پیدایش است و بیانگر نیازمندی 

پدیده ها به پدیدآورنده ای است که خودش پدیده نباشد.
به   ،)4( و   )2( و   )1( ابیات گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

مشاهدۀ خداوند با هر چیزی اشاره دارند.


