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لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .0مراد از شاهد در آیۀ شریفۀ
أ .پیامبرصلیاهللعلیهو آهل 
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 .0به نظر مصنف ،استدالل به آیۀ شریفۀ «إنا ن ْح ُن ن َّزلنا الذ َ
ون» برای اثبات  .....نوعی استدالل دوری است .ب 070- 072
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أ .تحریف لفظی و معنوی 

ب .زیاد نشدن چیزی بر قرآن 

ج .کم نشدن چیزی از قرآن 

د .زیاد و کم نشدن قرآن 

 .9نقطۀ اصلی اختالف شیعه و سنی در بحث امامت چیست؟
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أ .مدیر بودن حاکمیت سیاسی امام 

ب .الهی بودن منصب امامت 

ج .عدالت امام 

د .علم امام به تمام مسائل 

 .2کدام گروه معتقدند« :گناه به ایمان و سعادت مؤمن ضرر نمیزند»؟
أ .معتزله 

ب

ب .مرجئه 

229
د .زیدیه 

ج .اشاعره 

تشریحي
 .0چگونه میتوان مطمئن شد که پیامبران در دریافت و ابالغ وحی هیچگونه خطایی نداشتهاند؟
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مقتضای علم و قدرت و حكمت الهی آن است که پیام خود را سالم و دست نخورده به بندگانش برساند؛ زیرا اگر نداند چگونه آن را حفظ
کند با علم نامتناهی او منافات دارد و اگر نتواند با قدرت نامحدود او و اگر بداند و بتواند أمّا آن را حفظ نكند با حكمت او تنافی دارد چرا
که نقض غرض میشود.
 .0ضرورت بعثت انبیاء چگونه قابل اثبات است؟

077-071

با توجه به سه مقدمه ضرورت بعثت انبیاء قابل اثبات است.
مقدمه  .0هدف از آفرینش انسان تكامل اختیاری است  .0اختیار محتاج به شناخت صحیح کارهای خوب و بد است و حكمت الهی اقتضا
می کند که ابزار تحصیل چنین شناختی را برای بشر فراهم کند  . 9چون علم بشر محدود است برای شناخت کامل راه سعادت از شقاوت
کافی نیست .بنابر این حكمت الهی مقتضی است که راه دیگری خبر حس و عقل را در اختیار بشر قرار دهد و آن بعثت انبیاء است.
 .9با توجه به ضرورت بعثت انبیاء برای هدایت همه انسانها چرا همۀ آنها در خاورمیانه مبعوث شدند؟ (دو جواب)
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اوالً :ظهور انبیاء به منطقۀ خاص اختصاص ندارد و آیات قرآن داللت میکند بر اینكه هر قوم و امتی پیامبری داشتهاند .ثانیاً :تعداد انبیاء
منحصر به افرادی که در قرآن نام برده شده اند نیست .ثانیاً :محروم ماندن بسیاری از مردم از هدایت انبیاء در اثر اختیار سوء خود آنها بوده
است و یا آنكه گروهی از مردم موانعی بر سر راه انبیاء ایجاد کردند و لذا دعوتشان به گوش عدهای نرسیده است.
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 .2عصمت انبیاء چگونه با دلیل عقلی قابل اثبات است؟ (یک دلیل)
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 . 0چون هدف اصلی پیامبران راهنمایی بشر به راه راست است چنانچه خود ایشان به محتوای رسالت خود عمل نكنند و به دستورات الهی
پای بند نباشند دیگران به گفتار آنها اعتماد نكرده و هدف آنها تحقق نمییابد و نقض غرض میشود .0 .وظیفۀ دیگر انبیاء تزکیه و تربیت
مردم است و ایشان به عنوان تسوۀ مردم باید خود به عالیترین مدارج کمال رسیده و از کاملترین ملكات نفسانی که ملكه عصمت است
برخوردار باشند.
 .1از چه راههایی میتوان پی برد که پیامبری در ادعای نبوتش راستگو است؟
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 . 0از راه قراین اطمینان بخش مانند راستی و درستی و عدم انحراف از مسیر حق و عدالت در طول زندگی .0 .معرفی شخصی به پیامبری
توسط پیامبر پیشین یا معاصر .9.ارائه کردن معجزه.
 .2دو وجه از جهات اعجاز قرآن را توضیح دهید.

029-027

 .0فصاحت و بالغت؛ خدای تعالی برای بیان مقاصد خود از شیواترین و زیباترین الفاظ بهره گرفته و چنین ترکیب هماهنگ با معانی بلند
برای کسی میسّر است که احاطۀ کافی بر همۀ ویژگیهای الفاظ و دقایق معانی داشته باشد .0 .امّی بودن آورنده؛ قرآن کریم مشتمل بر
انواعی از معارف و علوم و قوانین فردی و اجتماعی است که بررسی هر دسته از آنها نیازمند به گروههای متخصصی است که سالیان
متمادی به تحقیق آنها مشغول باشند و تدریجاً رازهای نهفته آن را کشف کنند و حال آنكه این کتاب عظیم توسط فردی که درس نخوانده
عرضه شد .9 .هماهنگی و عدم اختالف؛ قرآن کریم در طول بیست و سه سال عرضه شد و این دوران پر از فراز و نشیب و حوادث تلخ و
شیرین بود ولی این دگرگونیها هیچ تأثیری در انسجام مطالب و شیوۀ اعجاز آمیز آن نگذاشت.
 .7تصور صحیح معاد ،نیازمند به چه اصولی است؟

923

أ :باید وجود روح را پذیرفت و ثانیاً باید آن را امری جوهری دانست نه از قبیل اعراض بدن ب .باید آن را قابل استقالل و قابل بقاء بعد از
متالشی شدن بدن دانست.
 .1دلیل «اعم نبودن مفهوم نبی از مفهوم رسول» و «اعم بودن مصداق نبی از مصداق رسول» را بیان کنید091 .
دلیل اعم نبودن مفهوم :چون در برخی آیات ،صفت نبی بعد از صفت رسول آمده در حالی که اگه نبی اعم بود باید طبق قواعد لغت قبل از
رسول میآمد.
دلیل اعم بودن مصداق :چون به لحاظ تاریخی همه پیامبران دارای مقام نبوت بودند و مقام رسالت تنها مخصوص عدهای از آنان بوده است.
 .3چگونه عصمت امام از آیۀ «اولو االمر» و حدیث ثقلین استفاده میشود؟ 903-900
آیۀ اولو االمر :چون در این آیه اطاعتِ مطلق از ائمۀ را الزم شمرده و آن را قرین اطاعت رسول

خدا(صلی اهلل علیه و آهل)

قرار داده میشود لذا اطاعت

ایشان در مسیر اطاعت الهی است.
حدیث ثقلین :زیرا ارتكاب کوچکترین گناه ،حتی سهوی ،باعث جدایی از قرآن است.
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