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 درس سواالت  متن

 را توضیح داده و ثابت کنید. پیدایش در خدا به جهان نیازمندی-1

 نباشد، پدیده خودش که هستند ای پدیدآورنده به نیازمند شدن موجود ایبر نیست، خودشان از وجودشان که ها، پدیده-الف

 .باشد خودش از وجودش بلکه

 صورت، این در .باشد موجود ذاتا   خودش که نیست دیگری به نیازمند خود وجود در صورتی در فقط موجود یک-ب

 .داشت نخواهد پدیدآورنده به نیاز و نیست پدیده دیگر چیزی چنین

. این نباشد پدیده خودش که نیازمندیم ای آفریننده به خود شدن هست و پدیدآمدن در جهان، های پدیده همه   و ما نتیجه

 است.« خداوند »موجود برتر همون 

 مفهوم شعر زیر را بنویسید:-2

  بخش هستی بود که تواند چون بخش هستی، از نایافته ذات  

 یده آب صفت وی از ناید تهی آب ز بود که ابری خشک

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

 .باشد خودش از وجودش بلکه

 

 .بنویسید خالصه طور به استدالل، یک صورت به را قبل صفحه توضیحات

 هستیم ای پدیدآورنده به نیازمند شدن موجود برای ، وجودمان از خودمان نیست جهان این و ما :اّول مقدمه

  .ندباش می موجود ذاتا   ان خودش نیستند دیگری به نیازمند خود وجود در که موجوداتی :دوم مقدمه

. این نباشد پدیده خودش که نیازمندیم ای آفریننده به خود شدن هست و پدیدآمدن در جهان، های پدیده همه   و ما :نتیجه

 .است« ند خداو»موجود برتر همون 

 

 

 

 .دهید پاسخ شده طرح سؤال به و کنید تدبر زیر شریفه   آیه   در

 مردم ای النّاس   اَیَُّها یا

 هستید نیازمند خداوند به شما ٰللّا   ا لَی الف قَراء   اَنت م  
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 .است ستوده نیاز   بی ]تنها[ که است خدا و  الَحمید   الغَن یُّ  ه وَ  ٰللّا   وَ 

 شود؟ می چیزهایی چه شامل خدا به انسان نیاز-1

 ر هستیم وبه خدایی که غنی به ذات هست نیازمندیم.یعنی ما در همه چیز فقکلی گفته یرا خدا به انسان نیازکریم  قران

 کند؟ برطرف را دیگری موجود هر و انسان نیاز تواند می خداوند چرا -2

 بالذات است. ها،چون خداوند غنی و بی نیاز از همه چیز

 است؟ چرا ؟ مسجد با بنّا رابطه   مانند خدا نیز با جهان رابطه   آیا -3

 از گوهرشاد مسجد .دارد وجود رابطه دو این میان بنیادین تفاوت یک که یابیم می در کنیم، دقت اندکی اگرخیر، زیرا 

 نیاورده وجود به ابنّ  را آنها از کدام هیچ که شده تشکیل ...و کاشی و چوب و گچ و سنگ و خاک مانند ساختمانی مصالح

 نه و کند می ایجاد را گچ چسبندگی نه بنّا .کند نمی ایجاد را آن بنّا که دارند خواّصی نیز مصالح این از هریک .است

 فقط بنّا کار .را اجزا آن خواص نه و آورده پدید را ساختمان اجزای نه بنّا دیگر عبارت به را؛ سنگ استحکام و سختی

 .است آنها چینش و مواد کردن جا جابه

 بقا را توضیح دهید. در خدا به جهان نیازمندی -4

 چینش و مواد کردن جا جابه فقط بنّا کار .را اجزا آن خواص نه و آورده پدید را ساختمان اجزای نه بنّاال ثبه عنوان م

 و وجود اساس این بر .است بنّا خود خالق حتّی و آنها خّواص و چوب، و گچ و سنگ خالق خداوند، اما .است آنها

 می بین از آنها کند، به اراده لحظه هر خداوند و خداست به وابسته همه آنها، خواص و مصالح وجود نیز و بنّا هستی

 هیچ نیاز این و است نیازمند خداوند به آن هر در و همواره جهان جهت، همین به .گردد می متالشی ساختمان و روند

 از پس و نیستند چنین موجودات اما شود می نیاز بی بنّا از شدن، ساخته با مسجد این،بنابر .شود نمی کم یا و قطع گاه

 .هستند نیازمند خداوند به شدن، خلق نخست   لحظه   مانند همچنان، نیز پیدایش

 جهان،همانند رابطه چه چیزی با چیز دیگر است ؟ با خداوند رابطه   که گفت توان می مثال مقام در-5

 که همین است؛ برق جریان با برق مولدّ  رابطه   شبیه حدی تا جهان، با خداوند رابطه   که گفت توان می مثال مقام در

 .شوند می خاموش نیز آن به متصل های المپ و گردد می قطع هم برق جریان شود متوقف مولدّ 

 .مفهوم بیت زیر را بنویسید-6

 توست ز ما در صدا و کوهیم چو ما توست ز ما در نوا و ناییم چو ما

 میان .......... در تو با باشیم ما که تا جان جان   را ما تو ای باشیم که ما

 زبان با دائما   رو این از .هستند نیازمند خداوند به شدن، خلق نخست   لحظه   مانند همچنان، نیز پیدایش از پس موجودات

 .کنند می نیاز عرض الهی پیشگاه به حال،

 

 

 .دهید پاسخ سؤاالت هوب کنید تدبّر زیر آیه   در

 .کند می درخواست او از پیوسته است، زمین و ها آسمان در آنچه هر -االَرض   وَ  السَّماوات   ف ی َمن و یَسأَل ه

 است امری اندرکار دست اوهمواره -َشأن   فی ه وَ  یَوم   ک لَّ 

 دارند؟ درخواست خداوند از پیوسته موجودات چرا -1
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 یش و هم در بقا به خداوند نیازمند هستند.چون همه مو جودات همه در پیدا

 است؟ امری اندرکار دست لحظه هر خداوند چرا -2

چون خداوند قدرت بر هر کاری دارد و هیچ محدودیتی برای خداوند در هر کاری مطرح نیست و خداوند هر آن  چه 

 را که اراده کند انجام میشود.

 چیست ؟ نیاز بی خدای به نیازمندی درک ثمرۀ-7

 .دانند می او پیوسته   عنایات نیازمند را خود و کنند می احساس را خدا ورحمت لطف سایه   دائما   آگاه های انسان ّماا

 بیشتر را خود بندگی و عجز و احساس بیشتر را او به نیاز شود، بیشتر خدا با اش رابطه خود و به انسان معرفت هرچه

 .کند می ابراز

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

 حدیث را ترجمه کرده و ومفهوم ان را بنویسید.-8

مَّ  ) لنی ال اَللّه   (أبًدا َعین   َطرَفةَ  نَفسی إلی   تَک 

 . وامگذار خودم به زدنی هم به چشم مرا خدایا ترجمه :

 الهی، پیشگاه در خود منزلت و مقام آن با ا،م گرامی پیامبر    -نیاز بی خدای به نیازمندی درک و نتیجه ثمرۀ مفهوم :

 خود حال به را او و نگیرد او از را خاصش رحمت و لطف هم، لحظه یک برای که خواهد خداوند می از عاجزانه

 واگذار نکند.

 منظور از اینکه خداوند نور هستی و و نور آسمانه ها و زمین است چیست ؟-9

 نور خداوند ،بیان می کند    است زمین و ها آسمان نور خداوند با را هستی نجها و خداوند میان رابطه   کریم، قرآن

 هستی عرصه   به پا و شده وآشکار پیدا او سبب به و گیرند می او از را خود«وجود » موجودات تمام یعنی .است هستی

 صفات سایر و مترح قدرت، حکمت، نشانگر و خداوند بخش تجلّی خودش حدّ  در موجودی هر درواقع، .گذارند می

 و کنند می مشاهده را خدا چیزی هر در نگرند، می هستی جهان در تأمل و دقت به که آنان رو همین از .است الهی

 .بینند می را او قدرت و علم

 مفهوم و موضوع اشعار زیر چیست ؟-10

 دید . خدا اّول دید، که چیزی هر به دید صفا و نور معرفت کز دلی

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

 بینم تو رعنا قامت از نشان دشت و در و کوه بنگرم جا هر به

 .بینند می را او قدرت و علم و کنند می مشاهده را خدا چیزی هر در نگرند، می جهان هستی در تأمل و دقت به که آنان

 

 :فرماید می علی امیرالمؤمنین

 ندیدم را یچیز هیچ-َشیئًا َراَیت   ما

 را خداوند اینکه مگر -ٰللّاَ  َراَیت  االا

 دیدم آن با و بعد و قبل  و -َمعَه وَ  و بَعَده وَ  و قَبلَه
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 را خدا چیزی هر همراه  و بعد و قبل فرماید می اینکه از امیرالمؤمنین مقصود چیست؟ حدیث این پیام شما نظر به

 باشد؟ می چه دیدم

 و عزم با و گذاریم پیش قدم اگر .اما واالست و عمیق معرفتی وببیند، را خدا چیزی هر اب تواندمی  انسان اینکهپیام:

 .چشاند خواهد ما به را معرفتی چنین لذّت و کرد خواهد کمک نیز خداوند یقین به کنیم، حرکت قوی تصمیم

 فته است .این است که خداوند نور هستی است ونورش تمامی وجود اشیاء را در برگرمقصود امام علی :

 چند دسته هستند آنها را مختصرا شرح دهید.  کنیم پیدا شناخت آنها درباره   خواهیم می که موضوعاتی -11

 کهکشان و ها،ستارگان حیوان گیاهان، مانند گیرند، می قرار ما شناخت محدوده   در که هستند موضوعاتی اول دسته  

 محدود اموری آنها همه   زیرا دارد، را موضوعاتی چنین ذات و چیستی فهم گنجایش و توان ما ذهن حقیقت، در ها؛

 هستند

 چیزی هر شناخت الزمه   زیرا ندارد؛ را آنها درک گنجایش ما ذهن و نامحدودند که هستند موضوعاتی دوم دسته .

 کنیم تصور را نامحدود امور ذات توانیم نمی خود ذهن بودن محدود دلیل به ما واقع، در .است آن به دسترسی و احاطه

 .دریابیم را وجودشان چگونگی و

 کرد؟ مشخص اورا چیستی و برد پی خداوند ذات به توان می آیا -12

خود  ذهن بودن محدود دلیل به آو را ندارد و ما انسان ها ما  درک گنجایش ما ذهن خیر زیرا خداوند نامحدود است  و

 می پی جهان آفریدگار عنوان به خداوند وجود به ما اینکه با بنابراین، .کنیم تصور را نامحدود امور ذات توانیم نمی

 .دریابیم را او چیستی و ذات توانیم نمی اّما بشناسیم، توانیم می را او اسماء و صفات و بریم

 حدیث را ترجمه و موضوع و مفهوم ان را بنویسید.-13

 .نکنید تفکر خداوند ذات در ولی  کنید تفکر چیز مهه در-ٰللّا   ذات   فی تَفَکَّروا َوال َشیء   ک ل ّ  فی تَفَکَّروا

 خداوند چیستی و ذات شناخت در انسان ناتوانی : موضوع و مفهوم

 

 

. بنویسید را رابطه دو این های ساعت،تفاوت و ساز ساعت رابطه   با جهان و خدا رابطه   ظاهری های شباهت وجود با

 

جنس -شیشه  -عقربه »ساعت از دارد وجود رابطه دو این میان بنیادین تتفاو یک که یابیم می در کنیم، دقت اندکی اگر

 خواّصی نیز اجزاء این از هریک .است نیاورده وجود به ساعت سازرا آنها از کدام هیچ که شده تشکیل ...وو...... -

 خداوند، اما .ستا آنها چینش و اجزاء کردن جا جابه فقط ساعت سازکار .کند نمی ایجاد را آن ساعت ساز که دارند

 .است ساعت سازخود خالق حتّی و آنها خّواص و عقربه ها و فلز ویا پالستیک ساعت و جنس ساعت خالق

 درس و گزاره های دینینقطه چین ها 

 .اوست قدرت و خدا درباره   مداوم اندیشیدن عبادت، برترین-1

 .کنیم می درک را حضورش و یابیم می را خدا خویش، فطرت براساس ما، از کدام هر-2

 ما از خداوند است. شناخت اولیه شناخت فطری-3
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 و آفریننده به خود، پیدایش در ،جهان بودن نیازمند درباره   تفکر به خداوند ترنسبت عمیق معرفت ها راه از یکی-4

 .است خالق

 است. برق جریان با برق مولدّ  رابطه   شبیه حدی تا جهان، با خداوند رابطه   -5

 را خود بندگی و عجز و احساس بیشتر را او به نیاز شود، بیشتر خدا با اش رابطه خود و به انسان تمعرف هرچه-6

 .کند می ابراز بیشتر

 پیوسته   عنایات نیازمند را خود و خدا و رحمت لطف ٔ  سایه احساس دائمی نیاز بی خدای به نیازمندی درک ثمرۀ -7

 دانستن می باشد. او

 بندگی می شود. و عبودیت فزایشا واین نیز باعث نیاز و فقر بیشتر درک باعث خودشناسی افزایش -8

 رحمت و لطف سایه   دائما   آگاه های انسان اّما اند؛ توجه بی خداوند، به انسان دائمی نیاز به نسبت ناآگاه های انسان -9

 .کنند می احساس را خدا

 


