پرسمان
دروس معارف اسالمی

اندیشه (یک)
(مبدأ و معاد)

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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استاد محترم
سالم علیکم
با احترام ،در راستای اجرایی شدن اسناد باالدستی یکی از
فعالیتهای مهم و مؤثر نهاد ،رصد شبهات و پاسخگویی
مناسب و بههنگام دانشگاهیان می باشد.
همچنین ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخیابی در
کالسهای دروس معارف اسالمی به نشاط علمی و دینی
دانشگاهیان و تعمیق باورهای اعتقادی و مصونیت در برابر
جریانات زاویهدار با دین و انقالب ،کمک شایان توجهی
خواهد داشت.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی ،در
نظر دارد مجموعهای از پرسشهای دارای فراوانی و پرتکرار
در میان دانشجویان و متناسب با سرفصلهای دروس معارف
را آمادهسازی و با ارائه پاسخهای مناسب با شأن علمی و
حوصله دانشجویی ،در اختیار اساتید محترم دروس معارف
جهت بهرهگیری قرار دهد.
با توجه به تجربیات ارزشمند جنابعالی ،همکاری در موارد
ذیل موجب مزید امتنان است:
 .1حدود 15دقیقه از وقت کالس جهت مشارکت دانشجویان
و ارائه تحقیق براساس پرسشهای پیشنهادی سرفصلها
و دیگر پرسشهای دانشجویی برنامهریزی شود.
 .2با اشراف علمی اساتید محترم ،جمعبندی تحقیق کالسی
انجام گیرد و حاصل تحقیق میتواند بهعنوان یک پرسش
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و پاسخ برگزیده مرتبط با سرفصل برای طرح سؤاالت
آزمون پایان نیمسال دارای اولویت باشد.
 .3برای ارائه تحقیق با هماهنگی گروه علمی معارف نمره
مناسب منظور شود.
 .4در صورتی که درباره اصالحیه و تکمیل پرسش و
پاسخها

دارید،

پیشنهاداتی

در

آدرس

( )www.Porseman.com/maarefدرج فرمایید.
 .5برای مشاهده و دانلود جزوات «پرسمان دروس معارف»
به

آدرس

()www.Porseman.com/maaref

مراجعه

فرمایید.
 .6برای جستوجوی لفظی پرسش و پاسخها به آدرس

( )www.Porseman.org/qمراجعه نمایید.
با تشکر
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سرفصل اول  :انسان و ايمان
 -1-1نیازهای معنوی انسان
س -1فرصتها و چالشهای رشد معنوی انسان را بررسی کنید؟
س -2چند وقته حال معنوی و روحیام به شدت نزول کرده و از این بابت
ناراحتم ...نسبت به خیلی چیزهای دین بیتفاوت شدم ،می ترسم که بدعاقبت
بشم ،میشه راهنماییم کنید؟
س -3انسان در حال حاضر در بعد معنوی پیشرفت می کند یا مادی .چرا؟
سواالت تکمیلی:
س -نقش دین در رفع بحران های انسان چیست؟
س -علل کم رنگ شدن دین و دینگریزی در جامعه ما چیست؟ چرا مردم نسبت
به دین بیاعتماد شدهاند؟
 -2-1نقش ایمان مذهبی در زندگی انسان
س -1نقش ایمان در زندگی انسان از دیدگاه اسالم چیست و آیا با اختیار انسان
منافات دارد؟
س -2آیا دیانت و سیاست در تعارض با هم هستند یا نه؟ چرا؟
س -3عبادات و مناسک دینی مانند نماز و ...چه نقشی در زندگی انسان دارند؟
سواالت تکمیلی:
س -انسان برای تقویت ایمان خود چه وظیفه ای دارد؟
س -آیا دین اجباری است؟
 -3-1عقل و ایمان
س -1چه رابطه ای بین عقل و ایمان وجود دارد؟
س -2این که گفته می شود شناخت یقینی و ایمان به غیب با عقل بشری ،ممکن
نیست آیا درست است؟
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س -3با توجه به تأکید قرآن و روایات در مورد تعقل و به کار بردن عقل چرا در
آثار عرفانی مانند غزلیات موالنا عقل سرکوب شده است؟
سواالت تکمیلی:
س -چه کنیم از درجات باالی ایمان برخوردار باشیم؟
س -چرا برای خوب بودن مجبور هستیم که دین داشته باشیم در صورتی که
خودمان عقل داریم؟

سرفصل دوم :مفهوم خدا
 -1-2برداشت های مختلف درباره خدا
س -1چه کار کنم که گاهی اوقات نعوذ باهلل تصویری از خداوند بر ذهنم می آید؟
س -2فروید مى گوید :انسان نیازمند است که در دل حس کند کسى بزرگ تر و
قوى تر از وى ،پشتیبان او است و بنابراین به پرستش موجودى که «خدا» نامیده
مى شود ،نیاز پیدا مى کند .جواب آن چیست؟
س -3بر اساس برهان نظم چگونه می توان سحابیان سرگردان و دیگر پدیده هاى
نابسامان را توجیه کرد؟ آیا وجود بی نظمی در جهان دلیل بر نبود خالق نظم
آفرین نیست؟
سواالت تکمیلی:
س -جوامعی که بدون توجه زیادی به خدا موفق هستند چگونه عمل میکنند؟
س -چرا تمامی دین ها به ما آموزش داده نمیشود تا بتوانیم خودمان انتخاب
کنیم؟
 -2-2خدا در ادیان ابراهیمی (یهود ،مسیحیت ،اسالم)
س -1برخی از مسیحیان معاصر تناقض موجود در عقایدشان را اینگونه توجیه
میکنند که خدا واحد است اما در سه کالبد مختلف ظهور یافته است .آیا این گفته
صحیح است؟
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س-2آیا ثنویت زرتشتی بهتر از توحید نیست؛ زیرا دیگر مسئولیت بدیها به
گردن خدا نمیافتد؟
س -3قرآن خداوند را چگونه برای انسان معرفی می کند؟
سواالت تکمیلی:
س -قرآن در توصیف خدا می فرماید« :هواالول واالخر والظاهر والباطن و هو
بکل شیء علیم» لطفاً براساس این آیه خدا را معرفی کنید.
س -آیا از سایر ادیان هم میتوان به خداشناسی رسید؟ چه اصراری هست که
حتماً مسلمان باشیم؟

سرفصل سوم  :خدایابی
 -1-3دل و شهود
س -1از آنجا که معرفت خدا از راه معرفت نفس پیدا مى شود ،خواستم بدانم منظور
از «معرفت نفس» یا خودشناسى چیست و چطور مى توان به آن دست پیدا کرد؟

س -2من خیلی دنبال خدا گشتم؛ باالخره هم توی کتابها پیداش کردم و عقلم
قبولش کرد اما احساسم درکش نمیکنه چه جوری میشه خدا رو همیشه ،همه جا،
در همه حال حسش کرد؟
س -3مگر خداوند انسانها را با فطرت خداجو نیافرید پس چرا همگی ایمان
نمیآورند؟
سواالت تکمیلی:
س -چرا نباید درباره کنه ذات خدا بیندیشیم؟ آیا خدا دست نایافتنی است؟ چه
کنم با خدا بیشتر انس بگیرم؟
س -آیا خدا ترسناک است؟ چرا گفته میشود باید از خدا بترسیم و اولیاء خدا در
هنگام عبادت می لرزند و گریه می کنند؟

6

 -2-3عقل و استدالل
س -1آیا خدا هست؟ (ما اگر بهدنبال او میگردیم چون به ما گفتهاند .اگر کسی سخن
از خدا نمیگفت ما نیز بهدنبال او نمیگشتیم .مثالً به کسی بگویند؛ آیا فالن شیء را
در خانهداری؟ اگر او به دنبال آن برود؛ دلیل بر وجود داشتن آن شیء نیست)

س-2از کجا میدانید خدایی وجود دارد؟ بر چه مبنایی استدالل میکنید که انسان
باالذات خداجو است؟ لطفاً برای من وجود خدا را اثبات کنید؟
س -3مگر نه این است که هر چیزی علت و آفریدگاری دارد ،پس علت خدا
چیست؟ آیا با وجود خدا قانون علیت نقض میشود؟
سواالت تکمیلی:
س -از کجا میتوان فهمید که ما خدا و صفات او را شناخته و درک کردهایم؟
س -افراد معموالً یک اعتقاد درونی و قلبی به یک خالق (خدا) دارند اما
شناختها و درکها متفاوت است عامل این تفاوت چیست؟

سرفصل چهارم :توحید و شرک
 -1-4توحید ذاتی و صفاتی
س -1با توجّه به اینکه خداوند نامحدود است ،آیا ما مىتوانیم صفات نامحدود او
را درک کنیم؟
س -2اگر به گفته حضرت علی(ع) در نهج البالغه صفات حق تعالی بر یکدیگر
پیشی نمیگیرد پس چگونه خدا در حدیث قدسی میگوید« :ان رحمتی سبقت
غضبی»؟
س -3مگر خداى متعال از همه چیز بى نیاز نیست؛ پس چه نیازى به آفرینش
جهان داشت؟ اگر بگویید خدا فیاض است ،این سؤال پدید مى آید که پس خداوند
باید جهان را بیافریند تا فیاض باشد؛ آیا این نوعى نیاز نیست؟
سواالت تکمیلی:
س -دلیل وحدانیت و یگانگی خدا چیست؟ عقالً پاسخ دهید.
س -هنگام خداشناسی انسان افکاری دارد که منجر به کفر است آیا این گناه است؟
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 -2-4توحید افعالی
س  1ـ چرا برخی انسانها به راه خطا میروند آیا خداوند آنها را به حال خود
وامیگذارند با توجه به اینکه میگوییم هیچ جنبشی نیست مگر به نیروی خدا؟
س -2با توجه به آیه «و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی» در بحث توحید افعالی
میتوان گفت اعمال نیک که البته با اختیار ما انجام می دیم وابسته به خدا بوده و
میتوان به خدا نسبت داد اما اعمال مشرکان و بدکاران که البته با اختیار است ،چطور؟
س -3با توجه به توحید افعالی قاتل امام حسین(ع) یزید است یا خداوند؟ با دلیل
توضیح دهید
سواالت تکمیلی:

 -3-4توحید عبادی (توسل و شفاعت)
س -1بهترین راه و روش برای توسّل به معصومان(ع) چیست؟ آیا در زمان
پیامبر(ص) نیز توسّل سابقه داشته است؟
س -2آیا هنگامی که ما به پیامبر(ص) و امامان(ع) توسل میجوییم ،خودشان
بهطور مستقیم قدرت برآوردن حاجت ما را دارند یا تنها حاجت ما را به خدا
میگویند؟
س -3باالترین درجه توحید چیست و برای رسیدن به این درجه باید چهکار
کنیم؟
سواالت تکمیلی:
س -افرادی هستند که رابطه دینی چندان محکمی با خدا ندارند (مثالً نماز
نمیخوانند) اما احساس نزدیکی به خدا میکنند !!!...این چگونه قابل توجیه است؟
س -آیا شفاعت نوعی پارتی بازی نیست؟
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سرفصل پنجم :ساير اوصاف خداوند
 -1-5عدل الهی
س -1اگر کسی پدرو مادرش مال حرام خورده آیا روی فرزندانش تأثیر دارد؟ یا این
که پدرو مادرش مسلمان نیست ...آیا این موارد با عدل خداوند سازگاری دارد؟

س -2شک نیست که در میان افراد بشر تفاوتهایى (غنی و فقیر ،گرسنه و سیر،
سالم و ناقص الخلق و )...وجود دارد ،آیا این با عدالت خدا منافات ندارد؟
س -3آیا حبط و نابودی اعمال نیک فراوان ،با یک گناه و لغزش عادالنه است؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا فرزندان ناقص الخلقه که از مواهب الهی و لذت های دنیوی محرومند با
عدل الهی سازگار است؟
س -اگر خدا وجود دارد ،پس چرا در مقابل جنایت هایی که رخ می دهد ،ساکت
است؟
 -2-5حکمت و قدرت
س -1شکى نیست که خدا موجودى غنى و بى نیاز است .پس چرا بشر را
آفریده؟ به دیگر سخن ،اگر در آفرینش انسان هدفى وجود داشته ،پس خدا
موجودى محتاج بوده و اگر هدفى وجود نداشته پس کار بیهوده ای کرده است؟
س -2اگر هدف اصلی آفرینش انسان رسیدن به قرب الهی است ،چرا غرایزی در
او نهاده شده که او را به سوی لذتهای مادی و ظواهر فریبنده دنیوی میکشانند و
بیشتر مردم در برابر آنها آسیبپذیرند؟ آیا این نقض غرض و خالف حکمت
نیست؟
س -3از کجا بدانیم االن خداوند ناظر و کمک کننده به ماست و دعای ما را
میشنود و بیشترین تأثیر را در زندگانی ما دارد؟
سواالت تکمیلی:
س -چرا دعاهای ما به اجابت نمیرسد؟ احساس میکنم فراموش شدم و شدید ًا
تنها هستم .چرا خدا دستم را نمیگیرد و در مسیر رضایتش قرار نمیدهد؟
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 -3-5مسئله شرور
س -1سوال من این است که اگر خدا روزی رسان است پس چرا این همه کودک
در آفریقا و کشورهای عقب مانده بهخاطر گرسنگی میمیرند؟
س -2وجود بالهای طبیعی و اجتماعی  ,چگونه با حکمت و عدل الهی سازگار
است ؟
س -3چرا خدا شیطان را آفرید و به او مهلت داد تا انسان را گمراه کند؟
سواالت تکمیلی:
س -چرا خدا همگان را یکسان نمیآفریند تا آنان در شرایط مساوی در امتحان
الهی شرکت کنند؟!
س -چرا یک نوزاد ناقص الخلقه به دنیا میآید؟
 -4-5جبر و اختیار (قضا و قدر)
س -1تفاوت تقدیر و قسمت و رابطه آنها چگونه میباشد؟
س -2با توجه به آیه  93سوره نحل« :یضل من یشاء و یهدى مـن یشاء» اینکه
هدایت و گمراهى به خواست خداست ،دلیل بر جبر نمی شود؟
س -3رابطه اختیار انسان با اراده و علم الهی چگونه است؟ با توجه به مطلق
بودن علم خدا  -به نحوی که حتی به کارها و حوادثی که در آینده رخ خواهد داد
نیز علم (پیشین) دارد  -پس کارهای ما در آینده از قبل مشخص است؛ این مسأله
چگونه با اختیاری بودن افعال ما سازگار است؟
سواالت تکمیلی:

10

سرفصل ششم :رستاخیز و جاودانگی
 -1-6مرگ و برزخ
س -1آیا در برزخ شفاعت وجود دارد؟
س -2وضعیت افراد غیربالغ یا دیوانه در برزخ و قیامت چگونه خواهد بود؟ آیا
بچه هایی که قبل از بلوغ میمیرند وارد بهشت میشوند؟ (بدون هیچ تالشی برای
کسب مقامات معنوی؟)
س -3آیا تکامل در عالم برزخ امکان دارد ،اگر جواب مثبت است ،این تکامل
چگونه است؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا شفاعت چرا غ سبز به گناهکار نیست؟
س -اگر قرار است در نهایت انسان زندگی جاودانه داشته باشد ،چرا به دنیا آمده
است؟
 -2-6قیامت
س -1آیا جاودانگی در بهشت ،یکنواختی و دلزدگی را به دنبال ندارد؟
س -2آیا جانوران هم مثل انسانها ،دارای روح و تکلیف هستند؟ برای آنها هم
برزخ و قیامت وجود دارد؟
س -3معیار سنجش اعمال در آخرت چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -چگونه ممکن است جسم مادی انسان که فانی شده و از بین رفته ،مجدد ًا
زنده شده و وارد صحرای محشر و کارزار قیامت شود؟
س -آیا بهشت و جهنم همانطوری است که در قرآن گفته شده یا نمادین است؟
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بیانات مقام معظم رهبری:

ذهن جوان دانشجو ،ذهن پرسشگری است؛
اين خیلی چیز خوبی است.
بعضی خیال میکنند اين نقطه ضعف است ،نه.
اين نقطه خوب است.
بهترين کسانی که می توانند در مسايل دينی،
اعتقادی ،سیاسی ،معرفتی ،توحیدی ،پرسشگری کنند،
جوانان دانشجو هستند.
1385/8/23
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