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پاسخ  شــناخت صفــات جمــال و جــالل خداونــد در پرتــو عبــادت خالصانــه و اســتکمال 

روحــی ناظــر بــه راه کشــف و شــهود باطنــی از راه هــای خداشناســی اســت.

ت خدا
ت صفا

قرآن و روایاتراه های شناخ

مشاهده قلبی بسیاری از حقایق از جمله صفات جمال و کشف و شهود
جالل الهی بر اثر تکامل روحی و کسب فضایل معنوی

مطالعه و بررسی جهان هستیسیر در آفاق و انفس

عقل، وجود موجودی غنی بالذات را اثبات می کند.راه عقلی

صفات ثبوتی و سلبی

صفات الهي به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- صفات ثبوتي )جماليه(  بيانگر کماالت خداوند هستند و نبود آن ها نقص محسوب مي شود؛ مثل علم، قدرت، حيات و... 

۲- صفات سلبي  نقص و کاستي را از خدا نفي مي کند.

صفات ثبوتي خود به دو صورت وجود دارند:

صفات ذاتي  از ذات خدا سرچشمه مي گيرند و براي توضيحشان نياز به تصور موجودات نيست؛ مثل: علم، قدرت، حيات

صفات فعلي  صفاتی که از ارتباط ذات الهي با مخلوقات انتزاع می شود؛ مثل خالقيت )نياز به مخلوق(، رازقيت.

علم الهی

خــدا هــم بــه ذات خــود، عالــم اســت و هــم بــه موجــودات و مخلوقــات پيــش از آفرينــش و هــم پــس از آفرينــش آن هــا. بينايــی و شــنوايی 

)يــا ســميع و بصيربــودن( خداونــد بــه علــم او برمی گــردد. خــدا بــه موجــودات علــم حضــوری دارد.

قدرت الهی 

از نظــر متکلمــان، قــدرت، انجــام يــا تــرک اختيــاری فعــل اســت. به طــور کلــي قــدرت خداونــد بــه امــوري تعلــق مي گيــرد کــه امــکان تحقــق 

دارنــد، پــس امــور محــال، متعلــق قــدرت نيســتند؛ مثــل قــراردادن همــه ي دنيــا در يــک تخم مــرغ!

حیات الهی

ــّی  ــدا ح ــم خ ــه می گويي ــی ک ــت. هنگام ــودن« دانس ــت« و »عالم ب ــوان »فعالی ــی را می ت ــودات طبيع ــای موج ــات در گونه ه ــانه های حي نش

اســت، يعنــی موجــودی اســت کــه هــم قــدرت انجــام فعــل را دارد و هــم بــه ذات خــود و موجــودات ديگــر کــه مخلــوق اوينــد، عالــم اســت. 

اراده الهی

اراده ی خداوند متناسب با ذات اوست. اراده الهی را می توان به دو صورت در نظر گرفت:

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۱۲انواع صفات خدا

اراده ي تکوينــي  از رابطــه ي خــاص خــدا بــا مخلوقــات سرچشــمه می گيــرد و چــون 

خــدا امــري را اراده کنــد بالضــروره تحقــق مي يابــد.

�� 2- شناخت صفات جمال و جالل خداوند در پرتو 

عبادت خالصانه و استکمال روحی ناظر به کدام يک از 

راه های خداشناسی است؟ )پزشکی و دندان پزشکی قطبی( 

الف عقل

ب فطرت
ج مطالعه ی جهان طبیعت

د کشف و شهود باطنی
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اراده ي تشريعي  از رابطه ي خاص خدا با برخي افعال اختياري انسان سرچشمه می گيرد که امکان تخلّف وجود دارد. 

حکمت

همه افعال خداوند به نيکوترين و کامل ترين شکل ممکن تحقق می يابد و از هر نقص و کاستی مبّراست.

عدل

عــدل از صفــات ثبوتــی فعلــی خداونــد اســت. مقصــود از عــدل قــرار دادن هــر چيــز در جــای مناســب خــود اســت. امــام علــی )ع( می فرمايــد: 

»عدالــت، هــر چیــز را در جــای خــود می نشــاند.«

پاسخ  حکمت به دو معنا به کار می رود: 

ــای نخســت حکمــت آن اســت کــه افعــال فاعــل در نهايــت اتقــان و اســتواری و  معن

ــد. ايــن معنــای حکمــت از  ــه فعــل او راه نياب کمــال باشــد و هيــچ نقــص و کاســتی ب

صفــات ثبوتــی فعلــی اســت، نــه ذاتــی. بــرای ايــن معنــای حکمــت داليلــی وجــود دارد:

۱. مطالعــه نظــم و اســرار خلقــت: هنگامی کــه مــا در جهــان خلقــت و اســرار آن دقيــق 

می شــويم، بــه روشــنی در می يابيــم کــه ايــن نظــام بــه بهتريــن صــورت ممکــن و بــه 

نحــوی شايســته تحقــق يافته اســت.

ــد متناســب باشــد. از  ــر خويــش باي ــا مؤث ــر هــر فاعلــی، ب ــر: اث ــا مؤث ــر ب ۲. تناســب اث

ايــن رو خداونــد کــه کمــال مطلــق و پيراســته از هــر عيــب و نقــص اســت، بايــد افعــال 

و آثــارش بــه بهتريــن شــکل ممکــن و در نهايــت اســتواری باشــد. يعنــی بهتــر از ايــن 

نظــام کنونــی خلقــت امــکان تحّقــق نداشــت.

ــل، معمــواًل  ــک فع ــر نااســتواري: علّت هــای نااســتواري و نقــص ي ــی ب ــودن علّت 3. نب

جهــل و نادانــي و يــا عجــز و ناتوانــي و عــدم خيرخواهــي فاعــل اســت و هيچ يــک از 

ــر محــض  ــق و خي ــادر مطل ــم، ق ــدا عال ــدارد. چــون خ ــود ن ــدا وج ــا در خ ــن علّت ه اي

اســت و در نتيجــه او حکيــم اســت. 

ــن نظــام  ــه نظــام هســتی بهتري ــای حکمــت، آن اســت ک ــن معن ــرش اي ثمــره ی پذي

ــی نظــام احســن اســت.  ممکــن، يعن

پاسخ  معنــاي ديگــر حکمــت، قبيــح و بيهــوده نبــودن فعــل فاعــل اســت؛ يعنــی خــدا 

ــه ايــن  ــث و بيهــوده انجــام نمی دهــد. صفــت حکمــت ب کار قبيــح و زشــت و لغــو َعَب

معنــا، يــک صفــت ســلبی اســت.

دليـل اثبـات آن، چنيـن اسـت: ايجـاد افعـال قبيـح و يـا لغـو و بيهـوده، ناشـي از جهل يا 

ناتوانـي فاعـل و يا نيازمندي او اسـت. چون خداوند از همه ی اين نقص ها پيراسـته اسـت، 

هيـچ گاه عمـل زشـت و بيهـوده انجام نمي دهـد. در نتيجـه، افعال او حکيمانه اسـت.

نظام  يعنی  نظام ممکن،  بهترين  نظام موجود،   -1 👸

اين نگاه ثمره پذيرش کدام صفت برای  احسن است. 

خداوند است؟ )دندان پزشکی شهریور ۱۴۰۰( 

الف قدرت مطلق

ب علم مطلق
ج حکمت

د رحمت

ــه  ــد ک ــا می کن ــد اقتض ــت خداون ــدام صف �� 2- ک

ــد و  ــان ها برگزين ــت انس ــرای هداي ــی ب ــم پیامبران ه

ــدگان  ــاداش بن ــر و پ ــرای کیف ــری ب ــم ديگ ــم عال ه

برپــا کند؟ )پزشــکی شــهریور ۱۴۰۰( 

ب عدل الف حکمت 

د الوهیت ج ربوبیت    

بانه
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مطابــق حکمــت الهــي، خــدا رســوالني را بــراي هدايــت انســان ها می فرســتد. خداونــد، 

ــن  ــه اي ــد ب ــي نمي توان ــه تنهاي ــي آفريده اســت و چــون انســان ب ــراي هدف انســان را ب

هــدف برســد، حکمــت خــدا اقتضــا مي کنــد کــه پيامبرانــي مبعــوث شــوند تــا انســان در 

پرتــو تربيــت و تعليــم آنــان بــه کمــال واقعــی خويــش برســد.

هم چنيــن به دليــل حکمــت خــدا، مــرگ پايــان زندگــي نيســت؛ زيــرا انســان، ظرفيــت 

جاودانه زيســتن را دارد.

ــی  ــد کــه هــم پيامبران ــد اقتضــا می کن ــن توضيحــات، حکمــت خداون ــه اي ــا توجــه ب ب

بــرای هدايــت انســان ها برگزينــد و هــم عالــم ديگــری بــرای کيفــر و پــاداش بنــدگان 

برپــا  کنــد.

ــق حضــرت حــق  ــم مطل ــر اســاس عل ــاده ب ــم م ــه: عال ــدون ک ــم ب ــه رو ه ــن نکت اي

بنــا شــده و بــه ايــن شــکله کــه خداونــد هيــچ چيــزي رو بيهــوده نيافريــده و ناشــي از 

ــق اوســت. حکمــت و عقــل مطل

پاسخ   اقسام عدل الهی عبارتند از:

ــه  ــت آن اســت ک ــان خلق ــا جه ــن ي ــدل در نظــام تکوي ــاي ع ــي: معن ــدل تکوين ۱. ع

خــدا در چنيــن نظامــي بــه هــر موجــودي بــه انــدازه ی شايســتگي و قابليــت او نعمــت 

ــه  ــت اســتوار شده اســت ک ــر عدال ــان ب ــه جه ــز آمده اســت ک ــات ني داده اســت. در رواي

ايــن معنــا بــه عدالــت تکوينــي اشــاره دارد.

۲. عــدل تشــريعي: عــدل تشــريعي بــه ايــن معناســت کــه تکاليفــي که خــدا به وســيله ی 

ــر پايــه ی عــدل و دادگــري اســت؛ يعنــي اواًل  ــازل کرده اســت، ب ــر مــردم ن پيامبــران ب

همــه ی احــکام الزم بــراي ســعادت انســان را فروفرستاده اســت و ثانيــاً هيــچ انســاني را 

بيــش از تــوان و ظرفيتــش مکلـّـف نساخته اســت. بــه بيانــی ديگــر خــدا بــه هــر انســاني 

بــا توجــه بــه توانايي هايــش تکليــف مي دهــد و اهمــال )فروگذاشــتن چيــزی بــه خــود( 

نمی ورزد.

ــه عــدل داوری می کنــد و جــزاي  3. عــدل جزايــي: خــدا در روز قيامــت ميــان افــراد ب

ــا اعمالــش مي دهــد. هــر انســاني را متناســب ب

بنابرايــن گــزاره ی خداونــد همــه احــکام الزم بــرای ســعادت بشــر را فروفرستاده اســت، 

بيانگــر عــدل تشــريعی اســت.

ــه رســالت  ــزول وحــی، ب ــودن فرشــتگان در ن ــدون کــه: ميانجی ب ايــن نکتــه رو هــم ب

ــردد. ــاز می گ ــا ب تشــريعی آن ه

�� 3- کدام گزاره بیانگر عدل تشريعی است؟ )پزشکی 

شهریور ۱۴۰۰( 
الف خداونــد افــرادی را کــه بــه آن هــا تکلیــف ابــالغ 

نشــده، مجــازات نمی کنــد. 

ب خداونــد همــه احــکام الزم بــرای ســعادت بشــر 

فروفرستاده اســت.  را 

ج خداونــد هیچ کــس را بــه تکالیفــی کــه حکمتــش 

ــازد. ــف نمی س ــد، مکل را نمی دان

بانهد الف و ب
طبی

نشر 
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پاسخ   امور محال يا ممتنع را می توان به سه دسته تقسيم کرد:

۱- محال ذاتی: امری است که در ذات خويش محال و ناشدنی است.
۲- محال وقوعی: امری است که با نظر به ذات آن محال نيست ولی وقوع آن مستلزم 
محال ذاتی است مانند وجود معلول بدون علت که محال وقوعی است، زيرا تحقق آن 
مستلزم تناقض خواهد بود. محال ذاتی و محال وقوعی را »محال عقلی« نيز می گويند.

3- محال عادی: امری است که وقوع آن با نظر به قوانين شناخته شده ی طبيعت ناممکن 
است، ليکن تحقق آن نه ذاتاً ممتنع است و نه مستلزم محال ذاتی است.

قــدرت الهــي از صفــات ثبوتــي ذاتــي خداونــد اســت و قــادر کســي اســت کــه کار خــود 
را بــا اختيــار و اراده انجــام دهــد؛ مثــًال آتــش قدرتــي از خــود نــدارد زيــرا بــراي ســوزاندن 

فاقــد اراده اســت. قــدرت خداونــد بــه محال هــای عــادی تعلــق می گيــرد.
پاسخ  يکــی ديگــر از صفــات ثبوتــی الهــی، »ازلیــت« و »ابدیــت« بــاری تعالــی اســت، 

از نظــر همــه ی خداپرســتان، خداونــد موجــودی ازلــی اســت بديــن معنــا کــه در گذشــته، 
ســابقه عــدم نداشته اســت و از طــرف ديگــر خداونــد موجــودی ابــدی اســت؛ يعنــی در 
آينــده هيــچ گاه معــدوم نخواهدشــد؛ بــه عبــارت ديگــر، خداونــد هيــچ گاه نــه در گذشــته 

و نــه در آينــده، معــدوم نبــوده و نخواهدبــود.
از آن جايــی کــه اساســاً خداونــد فراتــر از چارچــوب زمــان قــرار دارد، ذات او مقيــد بــه هيچ 
ــی نيســت و در اصــل، زمــان از ويژگی هــای موجــودات  ــد زمان ــی قي حــد و قيــدی حت

مــادی و متحــرک اســت کــه ذات الهــی از ماديــت و حرکــت منــزه اســت.
بنابرايــن، وقتــی ســخن از ازلــی و ابــدی بــودن خداونــد بــه ميــان می آوريــم، بايــد توجــه 
ــر از  ــد فرات ــن اســت کــه ذات خداون ــق و شايســته آن اي ــای دقي داشته باشــيم کــه معن

زمــان اســت و بــر موجــودات زمانــی احاطــه دارد.
پاسخ  اراده الهـی را می تـوان بـه دو صـورت در نظـر گرفـت. اراده ي تکوينـي و اراده ی 

تشـريعی. اراده ی تکوينـی از رابطـه ي خـاص خدا بـا مخلوقات سرچشـمه می گيرد و چون 
خـدا امـري را اراده کنـد بالضـروره تحقـق مي يابـد. بـرای مثـال، اگـر خـدا اراده کنـد که 

موجـود خاصـی، کـه امـکان تحقـق دارد، موجود شـود، حتمـاً موجود می شـود.
اراده ي تشــريعي از رابطــه ي خــاص خــدا بــا برخــي افعــال اختيــاري انســان سرچشــمه 
ــه  ــت ک ــدا اراده کرده اس ــال، خ ــرای مث ــود دارد. ب ــف وج ــکان تخلّ ــه ام ــرد ک می گي
انســان ها بــه راه مســتقيم هدايــت شــوند. بــا ايــن حــال، برخــی انســان ها می تواننــد از 
ايــن امــر تخلّــف کننــد. شــايد دربــاره تخلــف از اراده تشــريعی بتوانيــم بگوييــم کــه آن 

ــار آفريده اســت. ــرا خــدا انســان را مخت نيــز مطابــق اراده الهــی اســت؛ زي

با توجه به اين توضيحات، امکان تخلف از اراده تشريعی الهی هست.

�� 4- قدرت خدا به چه اموری تعلق می گیرد؟ به 

محاالت ............ )پزشکی آبان ۱۴۰۰- میان دوره کشوری( 

الف ذاتی

ب وقوعی
ج عادی

د عقلی

�� 5- معنای دقیق و پذيرفتنی دو اصطالح »ازلی و 

ابدی« کدام گزينه است؟ )دندان پزشکی قطبی( 

الف ذات الهی فراتر از زمان است.

ب نوعی بقا و ابديت برای خداوند
ج ذات خداوند از اول بوده و تا آخر نیز هست.

د خداوند اولین موجود و آخرين موجود است.

�� 6- در رابطــه بــا اراده الهــی، کــدام گزينــه 

 )۱۴۰۰ اســفند  است؟ )پزشــکی  درســت 

الف امکان تخلف از اراده تکوينی الهی هست.

ب امکان تخلف از اراده تشريعی الهی هست.

ــريعی و  ــوع اراده تش ــر دو ن ــف از ه ــکان تخل ج ام

تکوينــی الهــی هســت.

ــت و  ــی هس ــی اله ــف از اراده تکوين ــکان تخل د ام

ــی نیســت. ــف از اراده تشــريعی اله ــکان تخل ام

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  کيفــر اخــروي بــا مجازات هــاي قــراردادي در دنيــا تفاوتــي اساســي دارد. مقــدار 

و کيفيــت مجازات هــاي قــراردادي تابــع وضــع و قــرارداد اســت ولــي مجــازات اخــروي 

امــري قــراردادي نيســت بلکــه نتيجــه ي تکوينــي و قهــري اعمــال مجرمان اســت. ثواب 

ــاداش  ــع پ ــوي انســان اســت و در واق ــال دني ــروي نتيجــه ی تجســم اعم ــاب اُخ و عق

ــون  ــن چ ــوي نيســت؛ بنابراي ــل دني ــي عم ــور واقع ــز ظه ــزي ج ــروي چي ــاب اُخ و عق

مجــازات آخــرت نتيجــه قهــری عمــل اســت، جاودانگــی برخــی گنهــکاران در دوزخ بــا 

عــدل الهــی ســازگاری دارد.

ــد  ــد خداون ــه علــم بی پايــان الهــی موجــب می شــود کــه انســان بدان پاسخ  عقيــده ب

در همــه حــال بــه او علــم حضــوری دارد؛ در نتيجــه: 

۱( به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد. 

۲( با ميل و انگيزه بيش تری به کارهای نيک اقدام می کند. 

3( هيــچ گاه احســاس تنهايــی و حيــرت و سرگشــتگی نمی کنــد و در مقابــل مشــکالت 

ــری مــی ورزد. ــا اســتقامت بيش ت دني

ــت  ــت. صف ــل اس ــل فاع ــودن فع ــح و بيهوده نب ــت، قبي ــی حکم ــی از معان پاسخ  يک

عــدل، يکــی از لــوازم ايــن معنــِی حکمــت اســت کــه پيونــد نزديکــی بــا صفــت حکمــت 

ــح و زشــتی انجــام نمی دهــد و از  ــچ کار قبي ــم اســت، هي الهــی دارد. چــون خــدا حکي

ســويی، ظلــم، يکــی از نمونه هــای فعــل قبيــح اســت. در نتيجــه خداونــد هيــچ ظلمــی 

ــه اســت و می توانيــم صفــت عــدل  انجــام نمی دهــد؛ يعنــی تمــام اعمــال خــدا عادالن

را بــه خــدا نســبت دهيــم.

پاسخ  بــا توجــه بــه نمــودار پاييــن صفــات »علــم، اراده و عــدل« بــه ترتيــب ذاتــی، 

فعلــی و فعلــی هســتند.

ت خدا
صفا

ثبوتی
حیات، قدرت، علمذاتی

رازقیت، خالقیت، عدالت، ارادهفعلی

جسم نیست، جوهر نیست، مرئی نیست، در مکان نیست سلبی

پاسخ  بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال 3 و نمــودار پاييــن، عــدل تشــريعی يعنــی خداونــد در 

وضــع تکاليــف اهمال نمــي ورزد.

انواع عدل

خدا به هر موجود با توجه به شایستگی هایش نعمت می دهد.

خدا جزای هر انسانی را متناسب با اعمالش می دهد.

خدا به هر انسانی با توجه به توانایی هایش تکلیف می دهد و اهمال 
)فروگذاشتن چیزی به خود( نمی ورزد.

عدل تکوینی

عدل تشریعی

عدل جزایی

�� 7- جاودانگی برخی گنهکاران در دوزخ، چگونه با 

عدل الهی سازگار است؟ )دندان  پزشکی اسفند ۹۹-کشوری( 

الف قرار خداوند با مجرمان چنین بوده است. 

ب گنهکار بايد به اشد مجازات برسد. 
ج مجازات آخرت نتیجه قهری عمل است. 

د اختیار بندگان به دست خداست.

�� 8- اگر انسان بداند خداوند به همه کارهای او آگاه 

است و گفته  هايش شنیده و کارهايش ديده می  شود، همه 

موارد زير حاصل می  شود، بجز: )پزشکی شهریور ۱۴۰۰( 

الف اقدام به کارهای نیک بیش  تری می  کند.

ب از گناهان اجتناب می  ورزد.
ج احساس ترس و تنهايی می  کند.

د در مقابل مشکالت استقامت می  ورزد.

�� 9- بـر اسـاس کـدام معنـا، عـدل يکـی از شـعب 

حکمـت است؟ )پزشـکی خـرداد ۱۴۰۰- میـان  دوره کشـوری( 

الف دوری از انجام فعل قبیح

ب شناخت حقايق اشیا
ج اتقان و استواری فعل

د غايت  مندی افعال

ترتیــب  بــه  اراده و عــدل«  10- صفــات »علــم، 

و  است؟ )پزشــکی  الهــی  صفــات  از  کدام يــک 

قطبــی(  دندان پزشــکی 
الف ذاتی، فعلی، ذاتی

ب فعلی، ذاتی، فعلی
ج فعلی، ذاتی، ذاتی

د ذاتی ، فعلی ، فعلی  

11- کدامیـک از مـوارد زيـر بـه معناي عدل تشـريعي 

است؟ )دندان پزشـکی اسـفند ۹۹- کشـوری(

الف خداوند در وضع تکالیف اهمال نمي ورزد. 

ــا  ــب ب ــاني را متناس ــر انس ــزاي ه ــد ج ب خداون

مقــرر مي کنــد.  تکالیفــش 

ج خداونــد بــه هــر موجــود بــه انــدازه ی ظرفیتــش 

ــد.  ــه می کن افاض

د خداوند بر اساس حکمت، موجودات را آفريده  است.

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  اگــر ثــواب و عقــاب اخــروی را نتيجــه تجســم اعمــال دنيــوی انســان بدانيــم )در 

واقــع پــاداش و عقــاب اخــروی چيــزی جــز ظهــور واقعــی نباشــد( و هم چنيــن تجســم 

اعمــال در آخــرت از قوانيــن و ســنت های عالــم تکويــن باشــد، چنيــن عدلــی در زمــره ی 

عــدل تکوينــی قــرار می گيــرد.

پاسخ تعبيــر »هوالحــی« در قــرآن کريــم بــه ايــن موضــوع اشــاره دارد کــه حيــات ذاتی 

و حقيقــی از آن خداونــد اســت. خداونــد کــه خالــق و آفريننــده همــه موجــودات اســت، 

حيــات خــود را از جايــی نگرفته اســت و اعطاکننــده ی حيــات بــه ســاير موجــودات اســت.

پاسخ  قــدرت خداونــد بــه امــور محــال ذاتــی تعلــق نمی گيــرد بلکــه بــه امــور ممکــن 

ــه  ــد و ايــن نقــص ب تعلــق می گيــرد و امــور غيرممکــن متعلــق قــدرت قــرار نمی گيرن

قابليــت قابــل برمی گــردد، نــه فاعليــت فاعــل.

ــان را در  ــد انس ــواره مي خواه ــق اســت هم ــال مطل ــر کم ــه سرتاس ــد ک پاسخ  خداون

راه رســيدن بــه ايــن صفــت يــاري کنــد. پايــان ايــن ســير کمالــي رســيدن بــه مقــام 

عبوديــت اســت.

ــد  ــی خداون ــات ثبوت ــات از صف ــول و حي ــؤال ۱۰، حل ــودار س ــه نم ــه ب ــا توج پاسخ  ب

هســتند.

پاسخ  بــر اســاس پاســخ ســؤال 8، توجــه بــه علــم الهــی ســبب دوری انســان از گنــاه 

می شــود.

اعمال  تجسم  نتیجه  اخروی  عقاب  و  ثواب  اگر   -12
دنیوی و ظهور واقعی آن باشد و اين تجسم از سنت  های 
قرار   ......... عدل  زمره  در  عدل  اين  باشد،  هستی  عالم 

می  گیرد. )پزشکی آبان ۱۴۰۰- میان  دوره کشوری( 
ب تشريعی الف تکوينی 
د حقوقی ج جزايی 

13- تعبیــر »هوالحــی« در قــرآن کريــم بــه چــه چیــز 
اشــاره دارد؟ )دندان پزشــکی و پزشــکی قطبــی( 

الف حیات خداوند ازلی است.
ب حیات خداوند ازلی و ابدی است.

ج خداوند تنها موجود زنده است.

د حیات ذاتی و حقیقی از آن خداوند است.

ــح  ــال انســان صحی ــاره ی کم ــه درب 15- کــدام گزين
قطبــی(  است؟ )پزشــکی 

الف کمال در سايه ی دوری از طبیعت به دست می آيد.
ب سیر تکاملی انسان پايان پذير است.

ج پايان سیر کمالی، وصول به مقام عبوديت است.

در  استعدادها  رشد  گرو  در  تنها  انسان  کمال  د 
حوزه ی روحانی است.

17- توجه به کدام يک از صفات خداوند، سبب دوری 
انسان از گناه می شود؟ )دندان پزشکی و پزشکی ریفرم و 

کالسیک آذر ۹۸- میان دوره ی کشوری( 
ب صفت الهی الف رحمت الهی 

د حکمت الهی ج علم الهی 

14- آيا خدا می تواند کار محال انجام دهد؟ )پزشکی و 
دندان پزشکی قطبی(

الف خداوند می تواند کار محال انجام دهد، اما انجام 
نمی دهد. 

ب اگر محال ذاتی باشد، قدرت خداوند به آن تعلق 

نمی گیرد. 
ج قدرت خدا به هیچ کار محالی تعلق نمی گیرد. 

د هیچ چیز در برابر قدرت خدا محال نیست.

ــات  ــات، جــزء کــدام دســته از صف ــول و حی 16- حل
خداونــد محســوب می شود؟ )پزشــکی قطبــی( 

ب سلبی، ثبوتی الف ثبوتی، سلبی 
د سلبی، سلبی ج ثبوتی، ثبوتی 

بانه
طبی

نشر 



29معارف و انقالب اسالمی

181920سؤال
جالفالفپاسخ

پاسخ  بــا توجــه بــه متــن درســنامه و پاســخ ســؤال 4، قــدرت خداونــد بــه امــور ممکــن 

ــرد. ــق می گي تعل

پاسخ  همانطــور کــه در درســنامه هــم اشــاره شــد، صفــت ســميع و بصيــر، از علــم خدا 

جــدا نيســتند؛ بلکــه بــه همــان صفــت علــم برمی گردنــد.

پاسخ همانطــور کــه در درســنامه گفتيــم، عــدل بــه معنــی قــراردادن افــراد و اشــيا در 

جايــگاه شايســته خــود اســت.

18- گستره قدرت الهی، عام، مطلق و نامحدود است؛ لذا 
به ......... تعلق می گیرد. )پزشکی شهریور ۱۴۰۰( 

الف امور ممکن
ب امور محال ذاتی  
ج امور محال عقلی

د همه امور، چه ممکن و چه محال

19- ســمیع و بصیــر بــودن خداونــد، بــا کــدام صفــت 
زيــر ارتبــاط دارد؟ )پزشــکی قطبــی( 

د حکمت ج اراده  ب عدل  الف علم 

انواع شّر

شــّر اخالقــی: گاه شــّر نتيجــه ي عامــل انســاني اســت کــه بــه آن شــّر اخالقــي می گوينــد؛ ماننــد دزدي، قتــل، غــارت و جنــگ کــه ناشــی از 

آزادی انســان اســت.

شــّر طبيعــی: اگــر شــّر بــدون دخالــت عامــل انســاني پديــد بيايــد، بــه آن شــّر طبيعــي می گوينــد؛ ماننــد زلزلــه، آتشفشــان، ســيل، طوفــان و 

امــراض العــالج کــه ايــن شــر الزمــه ی جهــان مــادی اســت.

راه حل های مسئله شرور

۱. شّر، الزمه جهان مادی است.

۲. شّر ناشی از آزادی انسان است.

3. شّر ناشی از جزئی نگری و محدودبودن است.

4. شّر ناشی از جهل انسان است.

دو پاســخ عمــده بــه شــرور عالــم عبارتنــد از اين کــه: ۱. شــّر در عالــم وجــود نــدارد، هرچــه هســت خيــر اســت و ۲. اگــر شــّري وجــود دارد 

نســبي اســت يعنــي خيــرش از شــّرش بيشــتر اســت.

راز و فواید شرور جهان

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۴مسئله ی شّر

۱. شـرور، الزمـه ذاتـی عالم مـاده: الزمه ی عالـم ماده عـالوه بر محدوديـت وجودي، 

تزاحـم و تضـاد اسـت. حکمـت و لطـف خداونـد ايجـاب می کند کـه عالم مـادی خلق 

20- قراردادن افراد و اشیا در جايگاه شايسته خود، معنی 
جامع کدام يک از اصطالحات زير است؟ )دندان پزشکی 

دی ۹۹-میان دوره کشوری( 
ب رحمت الف حکمت 
د قدرت ج عدالت      

بانه
طبی

نشر 




