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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اه  فعاليت قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می حافظون یک مؤسهه علمی  

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بییه فعاليییت نمییود و در همییان اولییي   12در منطقه  95دبهتان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربيت قرآنی از سال 

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. توليد و اجرای محتوای عميیید دینییی، خانواده ها و دانشسال فعاليت با استقبال ک  نظير  

های رشد، آموزش دو زبان انگليهی )در حیید مکالمییه( و عربییی )در محيط شاد و جذاب، تأکيد و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گيری از شيوهبهرههای مادر )ژیمناستيک و شنا(،  حد فه  متون دینی(، آموزش آکادميک ورزش

 دست دینی از ویژگيهای ای  دبهتان است.محيط کاماًل یک

الزم به ذکر است مدل تعلي  و تربيت قرآن محور توليد شده توسط تي  پژوهشی دبهتان آیات، توسط معلمان و مییدارس زیییادی 

 است.برداری قرار گرفته در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات   -2

سازی نوآموزان برای ی آمادهپيش دبهتان آیات )حافظون( نيز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمينه

 هییایهای اطالعات محور، بر روی مهارتآیات، به جای تمرکز بر آموزه دبهتانورود به دبهتان دارد. فعاليت های آموزشی پيش

ها عبارتند از: دقت و تمرکز، سرعت واکنش، ح  مهأله، حافظییه کوتییاه ماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای  مهارت

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنيدن و فه  کالم مربی، مهارت فه ، حفییو و عمیی  بییه آیییات مدت و دراز مدت، مهارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش آموزشگاه کنکور تحصیالت تکمی -3

تری  فعاليت مجموعه آموزشی حافظون، که موجب گردیده مؤمني  فرهيخته در سرتاسر کشور با حافظون آشیینا شییوند، قدیمی

-خدمات حافظون در زمينه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای الهيات است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعاليت می

ي  با اطمينان مدعی شوی  که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و مفيدتری  خدمات در زمينه تحصيالت تکميلی الهيات در توان

هییا، محصییوالت بییه روز، آمییوزش مجییازی در دهد. تنوع خدمات، تنییوع رشییتهها ارائه میمندان ای  رشتهسطح کشور را به عالقه

  هاست.منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکور دوره .1

 40های کنکور در سطح کشور است. تییا کنییون بییال  بییر کالسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالس

ی کنکور ارشد و دکتری الهيات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کالسها در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبانی دوره

گییردد. همییه سییاله حکمت اسالمی و در سه مقطع کارشناسی)ویژه حفاظ قییرآن( ، ارشیید و دکتییری برگییزار مییی حقوق و فلهفه و

 ها ههتند.های ای  کالسهای تک رقمی کنکور از خروجیبهياری از رتبه

 های آموزشیبسته  .2

شییجویان و داوطلبییان دسییت بییه نامه های حافظون در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشور بییي  دانها و تهتدرسنامه

الذکر و در دروس عمومی مث  ادبيات عییرب و زبییان انگليهییی، توان مدعی شد در سه رشته فوق شود. با اطمينان میدست می
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باشد. به روز رسانی ساالنه و انطباق بر کنکور هییر سییال، اشییتمال بییر همییه ها کاماًل کافی و وافی نيز میبرای کهب باالتری  رتبه

شده در حدود یک پیینج  های حهابنامه ها، تلخيصکنکورها، طبقه بندی موضوعی و پاسخنامه کاماًل تشریحِی تهت  سؤاالت

ی منهج ، حذف زوائد غيرکاربردی و... تنها بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضيحی بيشتر جهت تفهي  بهتر، محتوای طبقه

 ها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.بخشی از دالیلی است که موجب گردیده است حافظون تن

 آموزش مجازی .3

شد که از بخشییی از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهدر طول ای  سالها که کالس

حتییوای کالسها صوت یا فيل  تهيه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبییه بییه مییرور مییا را بییر آن داشییت کییه بییه سییمت توليیید م

الهيات تهيییه شییده و جهییت نشییر در سرتاسییر کشییور   تری  اساتيد رشتهدیجيتال رفته و نرم افزارهایی بهيار با کيفيت از برجهته

باشد. دو ویژگی مه  نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنيدن و دیدن درس ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 ره گيری از بهتری  اساتيد کشور.استاد به دفعات مکرر، به

 های هفتگی، ماهانه و جامعآزمون  .4

های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور می

ای حییافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزمونرا جهت دهد، اشکاالتش را به او گوشزد نماید، بهيار ضروری و حياتی به نظر می

هییا را مییرور کند که ه  به یک برنامه ریزی درست تری دست پيییدا کننیید و بتواننیید بییه انییدازه کییافی درسبه داوطلبان کمک می

 زنی و تنظي  وقت و دیگر شرایط خو بگيرند. نمایند و ه  مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تهت

   های آزاددوره .5

هایی با عناوینی مانند روش تحقيد، مقاله نویهی، آمادگی های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالسحافظون عالوه بر دوره

 نماید.مصاحبه، مت  خوانی عربی، تجزیه و ترکيب قرآن، تفهير و... نيز برگزار می

 های زبان هدور .6

o عربی 

آمادگی کنکور دکتری؛ شام  صرف و نحو، مکالمییه، بالغییت، ل ییت،  تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تاکام 

 القرآن و...اعراب  

o انگلیسی 

 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پيشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کليه رشتهها و بهتهدوره

 و همچني  زبان تخصصی الهيات

o  زبان کودک 

 )زبان قرآن( از مهد تا دوره راهنمائیهای انگليهی و عربی مند زبانآموزش نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائییه شییده اسییت کییه برخییی از آنهییا تکميیی   در ای  مرکز طرح
ً
پژوهشی متنوعی که مهتقيما

های آموزشی منتشر یافته است )مانند حاشيه قرآن کری  تحت عنوان فرهنگ اه  بيت:( و برخی شده و به عنوان کتاب یا بهته

فه  قرآن« که رویکییردی کییاماًل جدییید در آمییوزش قییرآن و زبییان عربییی دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صراط مهتقي  در  

 های آموزشی(است. یا »سبک زندگی قرآنی« و دیگر طرح

 



 

 

 

 ه مؤلف مقدم
 

 کنکییور سییال 11 و( 1400 تییا 72 سییال) سراسییری ارشیید کارشناسییی کنکییور سییال 29 کییالِم  هایتهییت بر مشتم  رو پيش  مجموعۀ

 بنییدیطبقه. اسییت تشییریحی پاسییخنامۀ بییا همراه اسالمی  کالم  و  فلهفه  الهيات گرایش  رشتۀ(  90  تا  81  سال)  آزاد  ارشد  کارشناسی

   هاتهت
ً
 علییی اضییافات و ترجمییه و( ره) حلی عالمه تأليف المرادکشف کتاب طبد بر که است کالم درسنامۀ بندیفص  مبنای بر اوال

   و  شده  تنظي   شيروانی
ً
 آزاد هایتهییت ،درسنامه مطالعه از پس  تواندمی  داوطلب.  است  شده  مرتب  کنکور  برگزاری  سال  طبد  بر  ثانيا

 غلط هایگزینه که است شده نوشته نحوی به  المقدورحتی  صحيح  پاسخ.  دهد  پاسخ  سال  ترتيب  به  را  درس  هر  به  مربوط  سراسری  و

 .است شده داده توضيح جداگانه هاگزینه بودن نادرست وجه فراخور، به نيز کمی موارد در. شود حذف خود به خود ،

 اسییت اسییالمی کییالم و فلهییفه دکتییرای و ارشیید  مقطییع  دو  هییر  در  کالم  درس  مطالعاتی  منابع  از  المرادکشف  کتاب  آنکه  به  توجه  با     

 مجموعییه اییی  خوانندگان از پایان در. باشد کتاب ای  مطالب تثبيت و زنیتهت تمری  جهت  مناسبی  منبع  تواندمی  حاضر  مجموعۀ

 .برسانند مؤسهه و مؤلف اطالع به ایمي  ارسال طرید از را خود نظرات شود می تقاضا

 

 خانی رؤیا فضلی 
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 درس  عنوان
منبع صفحات 

 اصلی 

صفحات 

 درس نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 6.5 27 6 11 (1)متعال خداوند صفات یبررس  و صانع  یههت اثبات

 2.4 10 3 7 (2)متعال خداوند صفات یبررس  و صانع  یههت اثبات

 7 29 6 10 (3)متعال خداوند  صفات یبررس 

 5.8 24 3 5 (۴) متعال خداوند  صفات یبررس 

 2.9 12 4 7 (۵) متعال خداوند  صفات یبررس 

 1.5 6 4 8 (۶) متعال خداوند  صفات یبررس 

 0.5 2 4 7 (7) متعال خداوند  صفات یبررس 

 1.5 6 5 9 (8) متعال خداوند  صفات یبررس 

 3.2 13 4 7 (9) متعال خداوند  صفات یبررس 

 2.4 10 4 7 (1) قبح و حه  بحث و صانع فعالا

 1 4 3 6 (2) قبح و حه  بحث

 3.2 13 5 10 (3) قبح و حه  بحث

 3 12 6 13 (1)  انهان تيفاعل

 1 4 4 7 (2)  انهان تيفاعل

 3.9 16 4 9 آن فاع  و متولد فع 

 4.1 17 3 4 قدر و قضا

 3.4 14 5 6 (1) فيتکل احکام و ضاللت و تیهدا

 1.7 7 5 12 (2) تکليف احکام

 1 4 3 8 (3) تکليف احکام

 1.7 7 5 8 (1) آن احکام و تيماه لطف،

 0.25 1 4 7 (2) آن احکام و تيماه لطف،

 0 0 4 6 (1) رنج و درد به مربوط مهائ 

 1.7 7 3 6 (1) عوض و( 2) رنج و درد به مربوط مهائ 

 0 0 4 8 (2) عوض بحث

 0.7 3 4 8 (3) عوض بحث

 0 0 4 8 (۴) عوض بحث

 1 4 5 10 رزق  و اج  بحث

 1.2 5 3 6 آن احکام و اصلح بحث و متهايق بحث

 1.4 6 3 8 آن دیفوا و حه   بعثت،

 4.1 17 4 9 معجزه و عصمت بحث  بعثت، وجوب

 3.6 15 4 9 معجزه با آن نهبت و کرامات بحث

 1.7 7 3 3 (ص)اعظ  رسول یامبريپ بحث و زمان هر در  بعثت وجوب

 3.2 13 5 20 نهخ بحث و کری  قرآن اعجاز

 3 12 3 6 خداوند بر امام نصب وجوب

 3.4 14 4 9 امام بودن منصوص و افضليت معصوميت،

 0.7 3 4 8 (1( )ص)پيامبر از پس( ع)علی بالفص  امامت



 مقدمه مولف 

 7  اشکال دارد. هرگونه کپی برداری از این اثر از لحاظ شرعی  

 درس  عنوان
منبع صفحات 

 اصلی 

صفحات 

 درس نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 1.2 5 3 7 (2( )ص)پيامبر از پس( ع)علی بالفص  امامت

 0 0 4 7 (1( )ع)علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (2( )ع)علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (3( )ع) علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (۴( )ع) علی غير امامت عدم

 0.5 2 4 10 (1( )ع)علی افضليت

 0 0 4 10 (2( )ع)علی افضليت

 0.2 1 4 10 (3( )ع)علی افضليت

 0.7 3 5 11 (۴( )ع)علی افضليت

 0.2 1 2 3 گانه12 امامان امامت

 1.2 5 4 8 آن امتناع و امکان دالی  و دیگر جهان خلد امکان

 1.2 5 5 11 آن چگونگی و جهان عدم

 1.2 5 4 6 جهمانی معاد و معاد بحث

 1.2 5 5 14 (1) کيفر و عقاب

 3.4 14 5 14 (2) کيفر و عقاب

 1.7 7 4 4 شفاعت بحث

 0 0 5 10 (1)توبه بحث

 1 4 5 12 (2)توبه بحث

 2.7 11 6 12 منکر از نهی و معروف به امر و قيامت درباره مباحثی

 100 412   کل

 

 

 

 

 

 

 منابع:

یبومنصور جمالا
ّ
 1390دارالعل ، ، 2و1ترجمه و اضافات علی شيروانی، ج ، کشف المراد ،الدی ، حه  ب  یوسف ب  مطّهر حل

 

 و حرف »ص« صفحه است. مهألهدر ارجاعات منظور از حرف »م« مقصد، حرف »ف« فص ، حرف »س«  توضیح:





 

 

 

 مطالب  فهرست
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 سوم: مقصد  
  تعالی، صانع اثبات

    او آثار و صفات
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 ( ١)اثبات هستی صانع و بررسی صفات خداوند متعال 

 استلزمه»اثبات هستی صانع:  .  1
ّ

 و إاال
ٌ

 .« ، الستحالة الدور و التسلسلالموجود إن کان واجبا
 «.، بیه خیاطر محیال بیودن دور و تهلهی ( مهیتلزم واجیب خواهید بیود وموجود اگر واجب باشد )مطلوب ما حاص  است( وگرنه )ممک  است  »

امکان حکمیا بهیره  از برهان وجوب و  برای اثبات وجود واجب تعالی، از برهان حدوث و قدم متکلمي  استفاده نمی کند، بلکه  خواجه در ای  جا
َُ    »ای  استدالل از نوع »استدالل لّمی «است.  ،اشاره شده است  استوار  برهان  ای   به  صلتسوره ف  53  آیه  درو    گرفته است.

َ
َأ أ َبرَ   ب رب

 
َْ ََ   ْ َ

 َو لَ
َ
أ

يٌد؛ آَا اَن رس ُيست ك  پبوردگار تو رب هب چيزى گواه و آگاه است ٍء َشهب  َشي 
 

ل
 
 .«َعلى ك

عیال  حیادث اسیت، یعنیی نبیوده و سیدس پدیید آمیده اسیت، پیس بایید  :بر اثبات واجب تعـالی   برهان حدوث و قدم متکلمان .  1.1
آیید. و اگیر آن پدیدآورنیده قیدی  تهله  و یا دور الزم میباشد، ای داشته باشد. حال اگر آن پدیدآورنده، خود نيز حادث پدیدآورنده

شود، زیرا قدی  بودن مهتلزم واجیب بیودن اسیت، و هیر ابت میموجودی که هميشه و در همۀ زمانها بوده است، مطلوب ما ث،  باشد
 موجود قدیمی واجب نيز ههت.

 :صفات صانع تعالی  .  2
 :»وجود العالم بعد عدمه ینفی االیجاب«صانع تعالی قادر بودن  .  1.2

د صیانع آن یعنی اگر عال  حادث است بای  «.کندرا نفی می  (فاع  موجب بودن خدای متعال)ایجاب  آن  ههتی عال  پس از نيهتی  »
 قادر مختار باشد، نه قادر موجب )قادری که مجبور به  کاری شده است(.

فاع  موجب بودن صانع تعالی مهتلزم آن است که ییا او حیادث باشید و ییا اینکیه عیال    :بودن واجب تعالی    مختاردلیل بر قادرِ  .  2.2
ف نمیاگر مؤثر موجب باشد هرگز اثر و فعلش از او )بيان مالزمه:(  قدی  باشد.

ّ
 کند؛ و ای  امر مهتلزم یکی از ای  دو امیر اسیت:تخل

ت پدیدآورندۀ عال ؛ که مهتلزم تهله  اسیت.  .2است.که ما فرض کردی  عال  حادث  قدی  بودن عال ؛ درحالی.  1
ّ
حادث بودن عل

ت پدیدآورندۀ  لذا
ّ
 عل

 
 قادر و مختار است.،  عال

 :لی اشکاالت قائالن به موجب بودن واجب تعاپاسخ به  .  3.2
، ذات او اقتضیای پدیید آوردن معلیولی را دارد  مختار؛ وتوان فرض کرد واجب تعالی فاع  موجب است نه می  :اشکال اول .  1.3.2

ت مباشر در پيدایش عال  است،   که
ّ
طبد ای  فرض، واجب تعالی قدی  و فاع  موجیب  .باشدفاع  مختار میو ای  معلول، عل

  واسطۀ واجب تعالی( واسطه در آفرینش عال  است.باشد و صادر اول )معلول بیاست، و عال  حادث می
فرض شیده اسیت کیه ميیان »والواسطُة غير معقولٍة«. واسطه ميان واجب تعالی و عال  معقول نيهت.    :  اشکال اول  بهپاسخ   

ه و ماسوی ال
ّ
ه واسطهالل

ّ
حیادث تمام عال  ماسوی الله رو ز ای اای وجود دارد؛ اما وجود ای  واسطه غير معقول و باط  است؛ ل

 .باشد؛ حال آنکه طبد آنچه در اشکال آمده است، ای  واسطه باید قدی  باشدمی
ت پدیدآورنده از دو حال بيرون نيهت:م :  اشکال دو .  2.3.2

ّ
دارد. پس صدور و را در بر ه()علت تامهمۀ جهات مؤثر بودن . یا  1  عل

پیس صیدور اثیر از او محیال  همۀ جهات میؤثر بیودن را در بیر نیدارد.. یا  2تحقد اثر)معلول( از او واجب و ضروری خواهد بود.  
لیذا فاعی  بنابرای ، در هيچ حالی قدرت بر دو طرف ایجاد و عیدم ایجیاد تحقید نیدارد، چون علت ناقص است(.  )بود خواهد  

 .موجب خواهد بود 
امکان آن ههیت کیه نهیبت وجیوبی و نهیبت امکیانی، »و یمکُ  الوجوب و االمکان اِلثر باعتباری « و    :اشکال دومبه  پاسخ  

 لذا نه فاع ، موجب خواهد شد و نه ترجيح بال مرجح الزم خواهد آمد.. هریك به اعتبار خاصی، براثر عارض شود 
و یا در حال تعلد ی  صورت واجب است و مقدور نخواهد بود.که در ااثر یا در حال تعلد قدرت موجود است    :اشکال سوم .  3.3.2

 ، که در ای  صورت ممتنع است و قدرت به آن تعلد نمی گيرد.است قدرت، معدوم
بیه سوم به وجوب و امتناع سابد بر وجود و عدم معلول نظر داشت، که وجوب و امتناع بال ير است، و اشکال   دوم  اشکال  نکته:  ✓

 وجوب و امتناع الحد، که به شرط محمول است، نظر دارد.
کیه قیدرت بیر وجیود شییي درآینیده بیا عیدم آن در حیال  ممک  استو  «و اجتماُع القدرة علی المستقبل مع العدم»  :پاسخ

گویي  که قدرت هنگام عدم اثر، وجیود اثیر را در همیان هنگیام اثر هنگام حصول قدرت معدوم است و ما نمی  حاضرجمع شود.
باشید، بلکیه وجیود اثیر را در تا گفته شود ای  امر مهتلزم اجتماع وجود و عدم در زمان واحد است و محیال می  ،سازد محقد می

 قدرت بر پيدایش شیي در آن دوم با عدم آن شیي در آن اّول جمع شود.  لذاسازد. زمان بعد محقد می
است، چون ای  وجود مشروط به آینده اسیت و آینیده  ممتنع (اول آِن ) در زمان حال (دوم آِن ) وجود در آینده :اشکال به پاسـخ

و منقضیی شیدن آن ) مقدور نيهت؛ و هنگام حصول استقبال    حال  و چون چني  است آن شیي در زمان  ندارد،تحقد  ،  در حال
 شود. همان سخ  تکرار می( اّول و رسيدن آن دوم
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سازد، کیه می شیي را در آن اول محقد  دوِم   وجود آِن   ،ادرق  فاعِ    قائلي که ما  کرده  کننده گمان  اشکال  :نقد اشکال به پاسخ
 گویي  در آن اّول که شیي معدوم است، فاع  قادر است که آن را در آن دوم موجود کند.البته امری محال است،  ما می

فعِ  فاعِ  قادر، به عدم تعلد نمی گيرد ، پس فع  او به وجود ه  تعلد نمی گيرد. )اگر شخصی قدرت بر  :اشکال چهارم .  4.3.2
( انجام ندادن فع  را ترک فع  می دانند و ترک فع  یعنیی عیدم و ترک نشهت  نداشته باشد، پس قدرت بر نشهت  ه  ندارد 

 .قدرت بر عدم تعلد نمی گيرد، پس بر وجود ه  تعلد نمی گيرد 
 الضّد«  :اشکال چهارمبه  پاسخ  

َ
)تیرک فعی ( و منتفیی شیدن فعی  غيیر از انجیام دادن ضیّد آن   » و انتفاُء الفعِل لیس فعل

( تیر  فعی )قادر کهی است که برایش امکان دارد که انجام دهد و انجام ندهد؛ و انجام ندادن همان انجیام دادن ضیّد است.
 نيهت. 
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 های آزاد تست

 (81)آزاد  مباحث کالمی چه کسانی هستند؟  شیخان در منظور از   

 ( شيخ ابوعلی جبایی و شيخ ابو هاش  جبایی1

 ( شيخ صدوق و شيخ مفيد2

 ( شيخ ابوالحه  اشعری و شيخ حه  بصری3

 ( شيخ الرئيس ابوعلی سينا و شيخ شهاب الدی  سهروردی )شيخ اشراق(4

 

 های سراسری تست

 (72  ی)سراسر باشد؟  کالم صحیح نمیکدامیک از تعاریف زیر از علم  

 ( تحقيد و مطالعه در باب اصول اعتقادات1

 ( عل  به شرایع و احکام2

 ( عل  به فصول و اجزاي کتاب الهی3

 ( قضایای برهانی به منظور دفاع از دی 4

از نظر عالمه حلی)ره( استدالل »الموجــود ان کــان واجبــا فهــو الماللــوب و اال اســتلزمه الســتحالة الــدور و  

 (73  ی)سراسر التسلسل« چه نام دارد؟  

 ( قياس مقهِّ 4 ( برهان شبه ل 3 ( برهان اّنی2 ( استدالل لمی1

 (74  ی)سراسر   دلیل خواجه طوسی)ره( بر قادر و مختار بودن خداوند چیست؟ 

 ( احکام و اتقان صنع4 ( تناهی عال 3 ( حدوث عال 2 ( وجود عال 1

 (77  ی)سراسر عبارت »وجود العالم بعد عدمه ینفی االیجاب« از خواجه طوسی به کدام معنا است؟   

 ( اینکه بر عال ، عدم رواست، واجب الوجود بودن آن منتفی است.1

 سازد.ا منتفی می( حادث زمانی بودن عال ، غير مختار بودن خداوند ر 2

 ( وجوب وجود عال  ههتی پس از عدم ذات حد منتفی است.3

 کند.( وجود عال  بعد از عدم عال ، انتفاي آن را ایجاب می4

»متعلق قدرت یا حاصل است فی الحال و یا معدوم، در صــورت اول واجــب اســت و در صــورت   پاسخ شبهه  

 (77  ی)سراسر دوم ممتنع و در هیچ حالتی مقدور نیست« کدام است؟  

   ( الواسطة غير معقوله1

 ( انتفاي الفع  ليس فع  الضد2

 ( اجتماع القدرة علی المهتقب  مع العدم3

 ان لالثر باعتباری ( یمک  عروض الوجوب و االمک4

ی معتقد است که طریق متکلمین در اثبات صانع تعالی به طریق فالسفه بر می  
ّ

 ( 77  ی )سراسر گردد؟ زیرا:  چرا عالمه حل

 باشد.( در هر دو استدالل منظور مصنف اثبات صانع تعالی می1

 رسند.( در هر دو طرید از راه ابطال دور و تهله  به نتيجه می2

 طرید تفاوت اساسی با ه  ندارند.( هر دو 3
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 ( حد وسط استدالل هر دو گروه واحد است.4

 (80  ی)سراسر چرا واجب الوجود موجود است؟ زیرا :   

 آید.( اگر موجود نباشد ترجح بال مرجح یا دور و یا تهله  الزم می1

 ( صفتی از صفات ماهيت واجب مقتضی وجود اوست.2

 باشد.وجودش می( ماهيت واجب بالذات مقتضی 3

 ( واجب الوجود بالذات واجب الوجود م  جميع الجهات است.4

 (81  ی)سراسر ی االیجاب« عبارت است از آنکه :  عبارت »وجود العالم بعد عدمه ینف تفسیر 

 ( خداوند فاع  مختار است.2 ( خداوند عال  به همه چيز است.1

 فاع  مختار است.( انهان 4 ( انهان در امور تکوینی مختار است.3

با توجه به قاعده »کل ما ال ینفک عن الحوادث فهو محَدث« اگر مؤثر فیــه جهــان فاعــل موجــب باشــد الزم  

  آید: می

 (81  ی)سراسر 
 ( حدوث جهان یا حدوث حد تعالی2 ( حدوث حد تعالی یا حدوث جهان1

 ( قدم جهان یا حدوث حد تعالی4 ( قدم جهان یا قدم حد تعالی3

 (82  ی)سراسرغیر معقولة« کدام است؟  الواسالة مراد از واساله در عبارت »وجود العالم بعد عدمه ینفی االیجاب و  

 ( ميان واجب و ممتنع4 ( ميان خدا و ماسوی3 ( بي  جبر و اختيار2 ( بي  وجود و عدم1

 (83  ی)سراسر بسیاری از متکلمان در مورد فعل قادر معتقدند که :  

 ( گاه ترجيح بال مرجح ممک  است و گاه ممتنع2 بال مرجح جایز است و گاه واجب. ( گاهی ترجيح1

 ( ترجيح بال مرجح محال است.4 ( ترجيح بال مرجح جایز است.3

 (85  ی)سراسر فاعل قادر در علم کالم عبارت است از موجودی که:   

ط علی فعله2 ( ان شاي فع  و ان ل  یشأ ل  یفع 1
ّ
 ( یهل

 ( یصح منه االیجاد و الترک4  الفع  و الترک( تهاوی له 3

 (85  ی)سراسر آید؟  شمار نمیکدام گزینه از دالیل اثبات وجود خداوند به  

 ( برهان وجود شناختی4 ( برهان معرفت شناختی3 ( برهان جهان شناختی2 ( برهان غایت شناسی1

 (85  ی)سراسر  ه است؟ خواجه طوسی )ره( برای اثبات قدرت خداوند از چه ماللبی استفاده کرد 

 ( گهتردگی و عظمت عال 4 ( نظ  عال 3 ( حدوث ذاتی عال 2 ( حدوث زمانی عال 1

این عبارت »الوجوب باعتبار الداعی ال ینافی امکان الصدور باعتبار االختیار« پاسخ به این اعتراض اســت  

 که :

 (86  ی)سراسر  
 بدون مرجحی محقد سازد.( چگونه صانع ممک  است یکی از طرفي  تهاوی را 1

 ممتنع است پس قادر بودن چگونه است؟2
ّ

 ( اگر تمام شرایط تاثير فراه  باشد تاثير حتمی و اال

 ( اثر یا بالفع  موجود است پس وجوب دارد و مقدور نيهت یا بالفع  موجود نيهت و امتناع دارد.3

 قابليت ممکنات ه  برای پذیرش وجود برابر است.( قدرت واجب الوجود نهبت به مقدور فراگير و یکهان است و 4
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 (86  ی)سراسر کند؟ چرا خواجه استداللی را که برای اثبات صانع آورده لمی قلمداد می 

 ( چون در استدالل خواجه به حقيقت وجود توجه شده نه مفهوم آن.1

 ( چون غير حادث ممتنع نيهت که قدی  و ممک  الوجود و محتاج علة باشد.2

 اگر موجود فقط ممک  الوجود باشد حتی خودش نيز تحقد پيدا نخواهد کرد.( 3

 گردد.( چون اگر از واجب هيچ فعلی ه  صادر نشود با ای  استدالل وجودش ثابت می4

 (89  ی)سراسر پردازد؟  از نظر عالمه حلی، خواجه طوسی از طریق کدام برهان به اثبات واجب می 

 وجوب و امکان (4 ( صّدیقي 3 ( نظ 2 ( حدوث1

 (89  ی)سراسر کند؟ عبارت »وجود العالم بعد عدمه ینفی االیجاب« چه ماللبی را اثبات می 

 ( حدوث ذاتی عال 2  ( قدرت و اختيار خداوند1

م عال 4  ( حدوث عال  3  ( ِقد 

 (90  ی)سراسر برهان خواجه طوسی بر اثبات وجود خدا در تجرید االعتقاد کدام است؟   

 ( وجوب و امکان4 ( حدوث3 ( اسّد و اخصر2    ( اتقان ُصنع1

 (90  ی)سراسر مختار بودن ذاتی خداوند با کدام مورد منافات دارد؟   

 ( قدم عال 2  ( حدوث زمانی عال 1

 ( عدم قدرت بر مهتقب  معدوم در حال4 مهما ثبت قدمه امتنع عد ( قاعده3

 ( 91  ی )سراسر داند؟  عالمه حلی کدام آیه را ُمشئر بر استدالل »الموجود إن کان واجبا فهو الماللوب و اال استلزمه« می  

 ( أ فی الله شک فاطر الهماوات و االرض2 ( او ل  یکف بربک انه علی ک  شیي شهيد1

 ( لو کان فيهما آلهة اال الله لفهدتا4 الخالقون( ام خلقوا م  غير شیي ام ه   3

از نظر خواجه طوسی وجــود یــافتن عــالم بعــد از آن کــه نبــود )حــدوث عــالم( نشــان دهنــده کــدام صــفت  

 (94  ی)سراسر خداوند است؟  

 ( فاع  مختار بودن خداوند2  ( خالد بودن خداوند1

 ( فاع  موجب بودن خداوند4  ( فاع  قادر بودن خداوند3

 اســتلزمه الســتحالة الــدور و خوا 
ّ
 و اال

ال
جه نصــیر در اثبــات واجــب الوجــود گویــد »الموجــود إن کــان واجبــا

 (94  ی)سراسر حلی این دلیل چگونه استداللی است؟   التسلسل« از نظر عالمه 

 ( اّنی2  ( لّمی1

 ( اّنی از طرید مالزمات عامه4  ( اّنی شبيه به ل 3

 (95  ی)سراسر دلیل فاعل مختار بودن خداوند چیست؟  

 ( برهان امکان و وجوب2  ( حادث بودن عال 1

 ( امتناع دور و تهله  در فع  خداوند4 ( قدی  بودن ذات واجب الوجود3

 (96  ی)سراسر  برد؟خواجه طوسي، براي اثبات »قادر مختار بودن خداوند« از کدام مورد در استدالل خود بهره مي  

 قدی  زماني بودن عال  (2  ( حدوث عال 1

 الوجود بالذات بودن خداوندواجب (4 ( عل  مطلد داشت  خداوند3
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 (97  ی)سراسر    کدام عبارت بیانگر نظر متکلمین در مورد قدرت خداوند است؟  

 ( انجام فع  از روي اراده2 ( مبدئيت فع  از روي عل  و اختيار 1

 ی( مبدئيت فع  بدون اجبار باعث بيرون4 ( صحت انجام فع  و تر  آن  3

عبارت »ویمکن عروض الوجوب و االمکان لالثر باعتبارین«، برای تبیین عدم منافات میــان کــدام مالالــب  

 98)سراسری   است؟ 

 فاعليت الهی و تکليف الهی (۲ ( اختيار فاع  و تکليف الهی۱

 ( اختيار فاع  و وجوب علت تامه ۴ ( فاعليت الهی و وجوب علت تامه۳ 

 (98)سراسری   چرا متکلم قائل به حدوث عالم است  

 پندارد.( خداوند را با قدم عال  مجبور می۲ پذیرد.عدم انفکاک معلول از علت تامه را نمی (۱

 پذیرد.ی( زمان موهوم را م۴ ( در مورد خداوند قائ  به فاع  مختار است.۳

 (98)سراسری      کدام مورد، پاسخ گفته زیر از متکلمان است؟  

 ی داشته باشد.«حدهد بدون آن که مرّج »فاعل قادر یکی از دو مقدور خود )فعل یا ترک( را بر دیگری ترجیح می

 ( داشت  انگيزه برای قادر مختار بودن کافی است.۲ .ح باط  است( ترجح بدون مرّج ۱

 ( برای تحقد فع ، قدرت فاع  به تنهایی کافی است.۴ ح است.ر انجام فع ، خودش مرّج ( داعی انگيزه ب۳

دام مورد با ابالال این سخن برخی از متکلمین که »القادر یــرجح احــد مقدوریــه علــی ارخــر ال لمــرجح« ک 

 (98)سراسری    تناسب دارد؟ 

 داشت.با عدم اجتماع تمام جهات تأثير، قادر بودن فعليت نخواهد  (۱

 ( با اجتماع تمام جهات تأثير، داعی و قدرت، با امکان منافات ندارند.۲

 .( با عدم اجتماع تمام جهات تأثير، اثر ممتنع بوده، امکان طرفي  مفروض نخواهد بود۳

 ( با اجتماع تمام جهات تاثير، تحقد اثر ضروری است و اال باید ترجيح با مرجح زائد باشد. ۴

 (98)سراسری    عبارت »نفس در تعقل نیاز به محل ندارد«، استدالل برای کدام مورد است؟  

 تجرد نفس ( ۴ ( جاودانگی نفس۳س         ( جوهریت نف۲    ( عدم ترکب نفس1
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 شریحی آزاد پاسخنامه ت

 1گزینه  

 شود. اطالق می  شيخ طوسی  و  شيخ مفيد  به  شيعه  در اصطالح فقهای و  به ابوهاش  و ابوعلی جبایی  در اصطالح متکلمي  شيخي   
 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 2گزینه  

ها در تعریف عل  کالم جای دارد. )برای مطالعه بيشییتر بییه مجموعییه عل  به شرایع و احکام در حوزه فقه است نه کالم. بقيه گزینه

 مراجعه شود( 57-58، ص 3، ج 1375انتشارات صدرا، آثار، مطهری، 

 1گزینه  

ای  استدالل لّمی است چون در آن از معلول به وجود علت پی نبردی  بلکه اگر از واجب، معلوالتی ه  صادر نشود وجود او ثابییت 

 ( 7، ص 1، س 1، ف 3است. )م 

 2گزینه  

  مهبوق به عدم است یعنی قبال نبوده و بعدا موجود 
 
ب بودن را از خداوند نفییی عال شده است. پس حادث است. همي  امر موج 

 (11، ص 1، س 2، ف 3کند یعنی بر خداوند واجب نيهت عال  را خلد کند. او فاع  قادر مختار است. )م می

 2گزینه  

  74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 3گزینه  

است، وجود آن را در همان حال عدم، محقیید سییازد بلکییه قییدرت، پاسخ خواجه: چني  نيهت که قدرت هنگامی که اثر، معدوم  

بخشد. پس ای  امکان وجود دارد که قدرت بر پيدایش شیي در زمان دوم با عییدم آن شیییي در وجود اثر را در زمان بعد تحقد می

 (17، ص 1، س 2، ف 3زمان اول جمع شود. )م 

 2گزینه  

پردازند و فالسفه از راه وجوب و امکییان )حییدوث ذاتییی عییال ( کییه ابیی  سییينا آن را متکلمي  از راه حدوث عال  به اثبات صانع می

شود. متکلمي  گفتنیید زمییانی بییود کییه نامد و هر دو روش استدالل نيز متمهک به استحاله دور و تهله  میبرهان صدیقي  می

الوجییود آنگاه مطلییوب مییا کییه فاعیی  واجییب  عال  در آن زمان موجود نبود. پس از آن توسط فاع  ایجاد شد. اگر فاع  قدی  باشد

شود. اگر حادث باشد پس خود به فاع  دیگری نياز دارد کییه در اییی  حالییت یییا مهییتلزم دور اسییت یییا تهلهیی . است حاص  می

شییود. اگییر الوجییود اسییت حاصیی  میییفالسفه گفتند موجود یا ممک  است یا واجب. اگر واجب باشد مطلوب ما که فاعیی  واجییب

 (7،ص  1، س 1، ف 3آید یا تهله . )م س مهتلزم علت واجب است؛ در غير ای  صورت یا دور الزم میممک  باشد پ

 1گزینه  

توضيح داده شد. ترجح بال مرجح از ای  قرار است کییه اگییر موجییود ممکیی  وجییود داشییته   77وجه دور و تهله  آن در سراسری  

آید به ای  معنا که ممک  از حالت استواي النهبه بالوجود و العییدم یباشد بدون اینکه علت آن موجود باشد ترجح بالمرجح الزم م

 (7، ص 1، س 1، ف 3درآمده و وجوِب وجود یافته است اما بدون علت وجوب دهنده و ای  باط  است. )م 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 2گزینه  

 77 و 74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 4گزینه  

ب باشد مهتلزم دو عال  حادث است. بر اساس قاعده »هر آنچه از حادث جدا نش ود، خود نيز حادث است«، اگر موثر عال ، موج 

کند و همواره موجود خواهد بود چراکه علت، همواره مجبور به ایجاد است، الجرم معلول فعلش از او تخلف نمی -1حالت است:  

، س 2، ف 3کننیید. )م ف نمیییفاع  موثر، حادث است زیرا موثر و فع  از ه  تخلیی  -2قدی  است و زمانی نيهت که معدوم باشد. 

 (11، ص 1

 3گزینه  

با ای  توضيح که »الواسطه غيرمعقولییه« پاسییخ بییه اعتراضییی اسییت کییه بییر .  81 و 77توضيح بخش اول ای  عبارت، در سراسری 

کییه  انییدفاع  مختار بودن خداوند شده است؛ به ای  ترتيب که برخی ميان خداوند و عال  )معلوالت( واسییطه قائیی  شییده و گفتییه

کند کییه خداونیید مختییار کند که موثر و موجد عال  مختار است اما ثابت نمیدلي  شما مبنی بر اینکه عال  حادث است اثبات می

باشد بلکه ممک  است خداوند به نحو ایجابی معلولی را ایجاد کرده و آن معلول به نحو اختياری عال  را ایجاد کرده است؛ یعنییی 

 (12، ص 1، س 2، ف 3لول واسطه است. )م بي  خداوند و عال  یک مع

 4گزینه  

رأی  .خییاص برگزینیید مقصییدیو  غایییترا بییدون  متماثیی و  متهییاوی امییر، یکییی از دو فاعیی ترجيح بالمرّجح بدی  معناسییت کییه 

ای محییال. امییا نظییر عالمییه دهداننیید و عیی ای همچون اشاعره آن را جایز میییمتکلمان درباره ترجيح بال مرجح متفاوت است. عده

ی در بحث فاع  قادر، به اکثریت متکلمانی است که آن را محال می
ّ
دانند و معتقدند اگییر خداونیید فاعیی  قییادر باشیید محییذور حل

 ( 14، ص 1، س 2، ف 3آید که محال است. )م ترجيح بال مرجح الزم می

 1گزینه  

فع  باید سلطه بر ترک ه  داشته باشد یعنی اگر بخواهد فع  را انجام دهد و اگر عالوه بر سلطه بر فاع  قادر    معتقدندمتکلمي   

ب شییدن خداونیید، )بییرخالف بخواهد انجام ندهد، نه ایجاد شیي واجب است و نه ترک آن ممتنع . آنییان بییرای جلییوگيری از موجیی 

 نتيج ان شاي« وجوب ندارد تاحکماي( قائلند که »
ً
ممتنییع نيهییت تییا »لیی  یفعیی «  ي«ن لیی  یشییأفع  ه  وجوب داشییته باشیید و »ا تا

اما حکماي چون علت را خود ذات و مشيت را هیی  عییي  ذات  ،ه  سلطه بر فع  دارد و ه  سلطه بر ترک خداوندممتنع باشد بلکه 

 رأی فالسفه در باب قدرت است.  4گزینه  .استممتنع  آن فع  برای حضرت حد وجوب دارد و ترک عتقدنددانند ممی

 3گزینه  

شناسییانه و شناسانه مانند برهان تمانع. برهان جهییانشناسانه مانند برهان وجوب و امکان )صدیقي (. برهان جهان  برهان وجود

 شناسانه مانند برهان نظ  و برهان حرکت. نيز غایت

 2گزینه  

 های دیگر.و به نحو پراکنده در سال 74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 2گزینه  

یا همه جهات تاثير در  -1ای است که بر فاعِ  قادر بودن خداوند شده است: علت موثر از دو حال خارج نيهت: پاسخ شبههای   

ب )مجبور( است. فع  )معلول( را دارد که در ای  صورت صدور فع  از او واجب می اما اگر صدور اثییر از آن مییؤثر شود و فاع  موج 

و ای   شود ترجيح ای  فع  توسط آن مؤثر، به یک مرجح زائد بر آن جهات مؤثریت نياز دارد  واجب نباشد، برای اینکه فع  محقد

واجییب  صییدور فعیی ، جهییات مؤثریییت ههییت و در عییي  حییال  یا اینکه همه  .بدان معنا است که فاع ، برخی جهات تاثير را ندارد

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF
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جهات تأثير را  مؤثر، همهیا   -2  .است که محال است  ترجيح بال مرّجح  است و ای  مهتلزمنيهت و با ای  حال باز ه  صادر شده  

 صدور اثییرکه در ای  صورت فع ، ممتنع است و فاع  مجبور به ترک است. تقریر پاسخ: علت همه جهات تاثير را دارد و نيز   ندارد

ارن قییدرت و داعییی اما تق فع ، ممک  است ؛ یعنی به لحاظ قدرت فاع ،است ممک  ای  فع اما در عي  حال  است  واجب  از او

سازد. ای  وجوب با امکان فع  که تنها نظر به قدرت و اختيار بدون داعییی دارد، منافییاتی نییدارد. بر فع ، صدور فع  را واجب می

 (14، ص 1، س 2، ف 3)م 

 4گزینه  

 73در سراسری  سؤالمشابه ای  

  4گزینه  

  77توضيح برهان وجوب و امکان، ضم  پاسخ سراسری  

 1گزینه  

 های پيش چندی  بار تکرار شده است.در سال سؤالبه ای  مشا

 4گزینه  

 توضيح داده شد که برهان فالسفه از جمله خواجه بر اثبات وجود خداوند، برهان وجوب و امکان است.  77در پاسخ سراسری 

 2گزینه  

که قبال حاص  نبوده اسییت،  گيردد میتعلایجاد امری  بهاست و قصِد فاع  مختار همواره  مریدمختار و  اوندخدرأی متکلمان: 

حادث بودن عال  است و ِقدم فع  با مختار بییودن   وند،صورت تحصي  حاص  خواهد بود. پس، الزمه مختار بودن خدادر غيرای 

 .فاع  ناسازگار است

 1گزینه  

شهيد است پییس مشییهودات همگییی کند که همواره مشهود، محکوم شاهد است و وقتی خداوند به همه چيز آیه مذکور بيان می

محکوم و تحت احاطه او ههتند. پس از شاهد باید به مشهود رسيد و ای  مفاد استدالل مذکور است که در آن از واجب به ممک  

 (7، ص 1، ف 3منتق  شده است. )م 

 2گزینه  

 های پيش چندی  بار تکرار شده است.در سال سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

  86 و 73سراسری  در سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

  85 و 77، 74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

 های پيش چندی  بار تکرار شده است.در سال سؤالمشابه ای  

 3گزینه  

  85در سراسری  سؤالمشابه ای  
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 4گزینه  

 صدور فعیی  از اودر عي  حال چنانچه علت همه جهات تأثير را داشته باشد )یعنی علت تامه باشد( صدور فع  از او واجب است و 

در مرحله بعد، فع  به  -2ممک  است.  ،به تنهایی قدرت فاع  اعتباربه  فع  -1 نيز ههت. ای  سخ  به دو اعتبار است:  ممک 

شود. وجوب از ناحيه علت تامه است کییه بییا وجییود ح یکی از دو طرف وجود و عدم( واجب میاعتبار مقارنت قدرت و داعی )مرجِّ 

، ف 3شود. ای  وجوب با امکان فع  که تنها نظر به قدرت و اختيار بدون داعییی دارد، منافییاتی نییدارد. )م داعی، عارض فع  می

 (14، ص 1، س 2

 1گزینه  

ب دارد یعنی علت تامییهدانند زیرا قائ  نمتکلمي  عال  را حادث می ای کییه صییدور معلییول از آن واجییب يهتند که عال  فاع  موج 

ب دو پيامد دارد که مورد قبول آنان نيهت:  ب باشد )علت تامییه باشیید(  -1است. فاع  موج  قدم زمانی عال ؛ اگر موثر عال ، موج 

ره مجبور بییه ایجییاد اسییت. در اییی  حالییت الجییرم کند و همواره موجود خواهد بود چراکه علت، همواهرگز فعلش از او تخلف نمی

حییادث بییودن علییت مییوثر  -2معلول، قدی  است و زمانی نيهت که معدوم باشد در حاليکه فرض ای  بود کییه عییال  حییادث اسییت 

ب باشد )علت تامه باشد( و فرض ما ای  باشد که عال  حادث است، بر اساس اینکه هر آنچییه از حییا دث عال ؛ اگر موثر عال ، موج 

کنند و در ای  صورت موثر عال  نيییز حییادث خواهیید بییود؛ کییه مهییتلزم جدا نشود خود حادث است، موثر و فع  از ه  تخلف نمی

 (11، ص 1، س 2، ف 3تهله  است. )م 

 3گزینه  

 ، موثِر م  جميع
 
انجام فعیی  نيییز الجهات است به ای  معنا است که عالوه بر قدرت، داعی بر خواجه معتقد است اینکه فاع  عال

-دارد. داعی، خود، مرجح بي  ترک و فع  یا ایجاد و عدم ایجاد است. اما متکلمان مرجح داشتِ  فاع  را منییافی اختيییار او مییی

ب )موثر م  جميع ، 2، ف 3الجهات( یعنی علتی که مرِجح دارد، به معنای فاع  مجبییور اسییت. )م  دانند. از نظر آنان فاع  موج 

 ( مراجعه شود.27)سؤال  98( و سراسری 15)سؤال  86مطالعه بيشتر به پاسخ سراسری  (. برای14، ص 1س 

 2گزینه  

 (. 29و  27)سؤال  98و سراسری   86مشابه ای  سؤال در سراسری 

 4گزینه  

و  آورد کییه: »لتجییرد عارضییها« )ترجمییهگوید: »و هی جوهر مجرد« و برای اثبات تجرد نفس استدالل میخواجه در باب نفس می

کنیید و ادراک کلییی (. یعنییی نفییس ادراک کلییی مییی230و 241، ص 1389المراد، ابوالحه  شعرانی، نشر هییرمس، شرح کشف

(. 241مجرد است به ای  معنا که جهمانی نيهت و طول و عرض ندارد، پس نفس ه  که مح  او است مجرد است. )همان، ص 

. »نفس در تعق  نياز به مح  ندارد« بییه اییی  جه  یا جهمانی باشد  مح  معقوالت نمی تواندنفس ناطقه مح  معقوالت است و  

  معناست که قيام به جه  ندارد زیرا نفس و معقوالتش هر دو مجردند.
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 ( ٢)اثبات هستی صانع و بررسی صفات خداوند متعال 

 العلة تستلزم عمومیة الصفة« .  1
ُ
 نظر خواجه در راباله با متعلق قدرت خدای متعال: »و عمومیة

 ، است.(قدرت داشت  بر هر امر مقدور( مهتلزم فراگيری صفت )مکان)اشمول و فراگيری علت 
ممکنات است، پس  علت اینکه خداوند را قادر می داني  امکاِن گرفت، لذا  نخواهد تعلد آن به قدرت باشد،  ممتنع یا  و  واجب  از آنجا که اگرشیي 

  همه ممکنات را شام  می شود . ،صفت قدرت
 :آن ها پاسخ عالمه حلی بهدر باب قدرت خداوند و نظرات ی برخ .  2

پذیرنید بیا ایی  تفیاوت کیه اماميیه آن را بیه اشاعره همچون اماميه عموميت قدرت خداوند و توحيد در خالقيت را مینظر اشاعره:   .  1.2
 ند.کند که با عدل سازگار افتد، برخالف اشاعره که چندان تحفظی بر صفت عدل ندار ای تبيي  میگونه

 )قاعده الواحد(واجب تعالی تنها بر یك شیي قادر است؛ چون علت واحد، اثر متعدد ندارد. : فالسفه نظر .  2.2
 تعالی باری قدرت تعلد لذا. است شخصی واحد منظور بلکه نيهت، عددی واحد از واحد، مقصود در قاعده الواحد، : به شبههپاسخ 

 .نيهت محال موجودات تمام به
 خير از سوی خدای متعال و شّر از جانب شيطان است؛ چون خدای متعال خير محی  اسیت و فاعی  شیّر، لزومیا :زرتشتیان نظر .  3.2

 پس از خداوند شر صادر نمی شود. باشد.شریر می
 چيیزی بیه نهیبت شییي ییك که است جایز .ذات صفات نه رود،می شمار به فع  صفات جزي و اندنام دو شریر  و  خّير  پاسخ به شبهه:

 باشد. شّر  دیگری چيز به نهبت و خير
 پرستان برآنند که خير از نور و شر از ظلمت است. دوگانه: پرستاندوگانهنظر  .  4.2
خدای متعال قدرت بر انجام فع  قبيح ندارد، چون انجام کار قبيح بر نادانی یا نيازمنیدی فاعی  داللیت دارد؛ و خیدای   :نظام  نظر .  5.2

 نيازمندی منزه است.متعال از هرگونه نادانی و 
 ذاتیی امکیان بیا منافیاتی رو، ای  از است، و  داعی  به  توجه  با  سبحان  خدای  از  قبيح  فع   صدور  بودن  محال  به  پاسخ به شبهه :حک 

 یعنی برای ذات خداوند محال نيهت که شر انجام دهد. .ندارد  است، آن به قادر قدرت تعلد صحت مقتضی که قبيح،  فع   صدور
که فع  خداوند هيچ خداوند بر مث  مقدور بنده، قادر نيهت؛ زیرا فع  بنده یا طاعت است و یا ل و و بيهوده، در حالی   :بلخی   نظر .  6.2

 حکي  است.ون خداوند موالی همگان است و چنمی تواند باشد، یك از ای  دو  
گردد،)ذات فعی  میا می عارض فع  بر خارجی اعتبارات به توجه با که فع  برای است  صفت  دو  بودن،  بيهوده  و  پاسخ شبهه: طاعت

 ونمی تواند منشأ اختالف ذاتی باشد. مثال تحریک است که گاهی طاعت و گاهی عبث است.(
وگرنیه اجتمیاع ، گيیرد بر عیي  مقیدور بنیده تعلید نمیقدرت خدای متعال : جبائیان )ابی علی جّبائی و ابی هاشم جّبائی(نظر   .  7.2

 عدم احداث آن را.  که خداوند ارادۀ احداث آن فع  را دارد و بنده ارادۀآید. در آنجا وجود و عدم الزم می
 شیده، ییاد  فیرض در بنابرای ،. باشد نداشته وجود  فع  ایجاد  بر داعی دیگر قادرِ  برای که شود می حاص  وقتی پاسخ به شبهه: عدم

 .شود می ایجاد  فع  آن، عدم ارادۀ بنده و دارد  فع  ایجاد  ارادۀ خداوند که
همان گونیه کیه  مقدور، امکان آن است، اند، چون مقتضی تعلد قدرت خدای متعال به یك امرجملگی باط غير از گفتار اشاعره،   ای  گفتارها  و 

 »شمول و فراگيری علت، یعنی امکان، مهتلزم فراگيری صفت، یعنی قدرت داشت  بر هر امر مقدور، است.« خواجه معتقد است:
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 آزاد های  تست

 (82)آزاد  کند؟  مرحوم محقق طوسی در تجرید االعتقاد، نظر چه کسانی را در مورد قدرت خدا تأیید می 

 ( نظر حکيمان که قائ  به قاعده الواحد ههتند1

 ( نظر اشاعره که همه کارها را فع  خدا می دانند2

 دهد( نظر نظام که معتقد است خدا کار قبيح انجام نمی3

 داندمانند مقدورات بندگان را برای خدا غير مقدور می( نظر بلخی که 4

 

 های سراسری تست

ة تستلزم عمومیة الصفة« مراد از صفت چیست؟  
ّ
 (74  ی)سراسر در جمله : »عمومیة العل

 ( قدرت باری تعالی4 ( عل  باری تعالی3 ( حدوث اشياي2 ( امکان ماهيات1

ی در خصوص خیر و  
ّ
 (76  ی)سراسر دهد؟  شر را نشان می کدام گزینه دیدگاه عالمه حل

 ( نهبی نيهت.4 ( عقلی است.3 ( ذاتی شیي نيهت.2   ( ذاتی شیي است.1

 العلــة تســتلزم عمومیــة الصــفة« کــدام گزینــه بیــانگر خواجه نصیر در بحث قدرت خدا می 
ُ

گوید: »عمومیــة

 (81  ی)سراسر مقصود خواجه است؟  
 اند.درت خدا شده( همه ممکنات وجود یافتند پس همه مشمول ق1
 ( عموميت قدرت خدا مهتلزم عموميت صفت امکان برای همه ممکنات است.2
 ( چون قدرت خدا علت وجود ممکنات است، پس قدرت خدا عموميت دارد.3
 ( چون همه ممکنات متصف به امکان ههتند پس همه مشمول قدرت خدایند.4

 (83  ی)سراسر گیرد؟  قدرت خداوند به چه چیزی تعلق می 

 گيرد.( به عي  مقدور ما تعلد نمی2 گيرد.( به همه مقدورات تعلد می1
 گيرد.( به کار قبيح تعلد نمی4 گيرد.( به مث  مقدور ما تعلد نمی3

 (85  ی)سراسرگیرد. عبارت »عمومیة العلة مستلزم عمومیة الصفة« ناظر به این است که قدرت الهی به .... تعلق می 
 ( غير قبيح2 واحد ) از واحد، واحد صادر می شود (( شیي 1
 ( هر مقدوری4  ( غير مقدور عبد3

 (88  ی)سراسر در عبارت »عمومیة العله تستلزم عمومیة الصفة« مصداق »علت« چیست؟   

 ( قدرت4 ( خالقيت3 ( اقتضاي2 ( امکان1

 (94  ی)سراسر مالابق نظر خواجه طوسی، علت مقدور واقع شدن مخلوقات برای خداوند چیست؟  

 ( واجب الوجود بودن خداوند2  ( فاع  تام بودن خداوند1

 ( حادث زمانی بودن مخلوقات4 ( ممک  الذات بودن مخلوقات3

 (95  ی)سراسر  کدام عبارت مربوط به دیدگاه نظام درباره قدرت خداوند می باشد؟ 

 ( خداوند قادر به فع  قبيح نيهت .2 ( خداوند قادر به هر مقدوری است.1

 ( خداوند قادر به مث  مقدور عبد نيهت .4 ( خداوند قادر به عي  مقدور عبد نيهت.3
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 گیرد؛ دلیل ایشان کدام است؟جبائیان معتقدند که قدرت حق تعالي به عین مقدور عبد تعلق نمي 

 (97  ی)سراسر 
 ( قائ  به نظریه کهب ههتند.2 دهد. ( ترجيح بال مرجح رخ مي1

 شود.ی( افعال خداوند متصف به طاعت و کفر نم4  تواند فع  قبيح انجام دهد.ی( خداوندا نم3

 (99)سراسری    ن صفت قدرت الهی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی است؟ کدام گزینه مبّی  

 ( عمومية العلة تهتلزم عمومية الصفة2 ّد ض( انتفاي الفع  ليس فع  ال1

 ( اجتماع القدرة علی المهتقب  مع العدم۴ ه ینفي االیجابم( وجود العال  بعد عد3

 یمنظور از »عمومیة الصفة« در عبارت »عمومیة العلة تستلزم عمومیة الصفة« شــمول کــدام صــفت الهــ  

 (1400)سراسری     است؟

 ی( عدل اله۴ یاله( عل  ۳ ( قدرت خدا ۲ ی( اراده اله۱

 (1400)سراسری     ست؟ینظر ک انگریب رد«یگی اعمال انسان تعلق نم ِن یعبارت »قدرت خدا بر ع 

 او روانيو پ ینظام معتزل( ۴ یبلخ ی( ابوالقاس  کعب3 ( اماميه و معتزله۲ اني( ُجبائ1
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 2گزینه  

 85  و   83،  81،  74است و ای  رأی اشاعره نيز ههت. توضيح در سراسری  خواجه معتقد است خداوند بر هر مقدوری قادر  

 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 4گزینه  

تعالی به همه ممکنات« بيان کرده است. تعلد قدرت خداوند به امییر مقییدور، خواجه ای  عبارت را برای اثبات »تعلد قدرت باری

گيرد. پس ای  امکان است که همواره بییا ماهيییت باشد قدرت به آن تعلد نمیمقتضی امکان آن است. اگر شیي واجب یا ممتنع  

 (20، ص 1، س 2، ف 3گيرد. )م شیي ثابت است. از ای  رو قدرت خداوند همواره به آن تعلد می

 2 گزینه  

راگيری آن نهبت بییه هییر  عالمه حلی دیدگاه خود در باب خير و شر را در قالب پاسخ به شبهه مجوس در مورد عموميت قدرت خداوند و ف 

کند. شبهه مجوس: خداوند خير مح  است پس تنها قادر به انجام فعیی  خيییر اسییت و شییر از جانییب شییيطان اسییت.  مقدوری بيان می 

اند. ممک  است یک شیي نهبت به چيییزی خيییر و نهییبت بییه  پاسخ عالمه: خير و شر جزي صفات ذاتی افعال نيهتند بلکه اموری نهبی 

 ( 20، ص  1، س  2، ف  3د. در ای  صورت اسناد هر دوی آنها به یک ذات صحيح است. )م  چيز دیگر شر باش 

 4گزینه  

صحيح نيهت زیرا مفاد سخ  خواجه آن است که »امکان موجییودات مهییتلزم شییمول  2. گزینه 74در سراسری   سؤالمشابه ای   

 ی  معنا است.بر عکس ا 2آنکه مفاد گزینه لقدرت خداوند بر ایجاد هر مقدوری است«؛ حا

 1گزینه  

 81 و 74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 4گزینه  

 83 و 81، 74در سراسری  سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

 74توضيح ضم  پاسخ سراسری 

 3گزینه  

 هال پيش چندی  بار تکرار شده است.در سال سؤالمشابه ای  

 2گزینه  

رأی  3رأی اشاعره است. گزینییه  1مهتلزم جه  و نيازمندی او است. گزینه دیدگاه نظام: خداوند قادر بر انجام قبيح نيهت زیرا  

 (21، ص 1، س 2، ف 3رأی بلخی است. )م  4جبائيان است. گزینه 

 1گزینه  

وجود و عدم است. بییه اییی  ترتيییب   اجتماعمهتلزم    اگر قادر باشدطبد رأی جبائيان خداوند قادر به عي  مقدور بنده نيهت زیرا  

علول را اراده کرده و بنده وجود آن را. آنان معتقد بودند که دو علت یعنی خواست خداوند و خواست بنییده بییر یییک که خدا عدم م
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ها بر دیگییری تییرجيح داده کند. اگر در ای  صورت معلول صادر شود به ای  معنا است که یکی از علتمعلول )فع ( اجتماع نمی

 (21، ص 1، س 2، ف 3)م  شده است بدون آنکه مرجحی در کار باشد.

 3گزینه  

دهیید. کند و در ادامه بییه اشییکاالت وارد بییر اییی  دیییدگاه پاسییخ میدر ابتدای فص  دوم دليلی را برای اثبات قدرت الهی بيان می

ب بودن خداوند را نفی می  (15،ص1،س2،ف2کند. )مههتی عال  بعد از نيهتی آن، فاع  موج 

 ۲ نه یگز 

تلزم عمومية الصفة. أقول: یرید بيان أنه تعالی قادر علی ک  مقدور و هو مذهب األشییاعرة و خییالف أکثییر : و عمومية العلة تهقال

ي واحد ألن الواحد ال یتعدد أثره و قد تقییدم بطییالن مقییالته . /کشییف الناس في ذلك فإن الفالسفة قالوا إنه تعالی قادر علی شي

 .۲۸۳المراد، 

 ۱ نه یگز 

تعالی ال یقدر علی عي  مقدور العبد و إال لزم اجتماع الوجود و العدم علی تقدیر أن یرید اللییه إحداثییه و ذهب الجبائيان إلی أنه    و

 .۲۸۳العبد عدمه./ کشف المراد، صفحه 
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 ( ٣)بررسی صفات خداوند متعال 

 العلـم«صانع تعالی عالم است .  1
ُ

، مجیرد بیودن (خلقیت الهیی)اتقیان و اسیتحکام »،: »و االحکاُم و التجرُد و استناُد کل شیء الیه دالئـل
بیه خیود و دیگیران )ههیتند، دالیی  علی  و آگیاهی خداونید   (مخلیوق و معلیول اوموجودات مهیتند بیه او )  که همۀو ای   (از ماده)خداوند  

 «باشد(.می
 :عالم بودن خداوندبر دالیل  .  2

 هرکس فعلش چني  باشد، عال  است.خدای متعال کارهای محک  کرده است و :(دلیل متکلماندلیل اول ) .  1.2
مقدمۀ نخهت یك امر حّهی است، زیرا عال  یا فلکی است و یا عنصری و آثار حکمت و اسیتواری در هیر دو سیاحت آشیکار و مشیهود 

کند که محال است از غيیر عیال  فعی  محکی  و اسیتوار یکیی پیس از مقدمۀ دوم یك امر ضروری است؛ زیرا ضرورت حک  می  و  است.
 سر زند. دیگری

 دارد.مجّردی به خود و به غير خود عل   است و هر (غير مادیخدای متعال مجّرد): (حکیماندالیل دلیل دوم ) .  2.2
 از دو قهمت تشکي  شده است:  مقدمه دوم

و هر مجیردی کیه مجیردی بیرای او حاصی  و حاضیر  ،هر مجردی ذاتش برای ذاتش حاص  است  :علم مجرد به خودش  .  1.2.2
 همان حصول و حضور است.کند، زیرا مقصود از تعق  باشد، آن مجرد را ادرا  می

برای هر مجردی ای  امکان ههت که به تنهایی معقول باشد و هرچه ممک  است به تنهیایی  علم مجرد به غیر خودش:  .  2.2.2
ن غيیر آگیردد، عاقی  قول باشد. و هر مجردی که بیا غيیر خیود معقیول میمعقول باشد، ممک  است که با غير خودش نيز مع

 خواهد بود. 
بیه خیاطر ، مقارن شدن در معقوليت و اما امکان .تواند معقول باشد، روش  است؛ چون مانع ادرا ، ماده استاینکه هر مجردی می

توانید بیا هرییك از ایی  امیور نيهت و بنابرای ، هر معقولی میآن است که هر معقولی از امور عامه مانند امکان، وجود و وحدت جدا 
و اما اینکه در ای  صورت، آن مجرد را ادرا  خواهد کرد، به خاطر آن است که امکان مقارنت مجردی بیا غيیر، متوقیف بیر   تعق  شود 

ن شیي متوقف بر ثبیوت و تحقید حضور در عق  نيهت. و اگر امکان مقارنت مجردی با غير خود متوقف بر حضور در عق  باشد امکا
 .فعلی آن خواهد بود و ای  باط  است

اوسیت؛ و و معلیول مهتند به واجب تعالی  هر موجودی جز خدای متعال ممک  است، و هر ممکنی )دلیل حکیمان(: دلیل سوم .  3.2
 دارد. عل  به علت مهتلزم عل  به معلول است. و خدای متعال، به خودش عل  دارد، پس به غير خودش نيز عل 

3  . » ق علم خداوند به همه حقایق: »و االخیُر عامُّ
ّ
د علی  خداونید بیه همیۀ )عموميت دارد،  )از سه دلي  باال(دلي  اخير»،تعل

ّ
و داللت بر تعلی

و خیواه یا عرض قائ  به غيیر باشید، جوهر باشد و خواه جزیی باشد یا کلی،  خواه، است خداوند عال  به هر موجود ممکنی«.  (حقاید دارد 
باشد.و خواه صورت ذهنیی، صیورت ییك امیر میمک  ای م. زیرا وجود صورت در ذه  نيز پدیدهاشد و یا در اذهاندر اعيان تحقد داشته ب

او پنهیان  یا ممتنعیی از علی پس هيچ شیي ممک  و متنع باشد. وجودی باشد و یا صورت یك امر عدمی ممک  و یا صورت یك امر عدمی م
 ای  برهانی قاطع است. نيهت،

« اعتباری بودن تغایر میان عالم و معلوم در علم خداوند .  4 ميان عال  و معلوم در عل  خداونید بیه )ت ایر و »،به ذاتش: »و التغایُر اعتباریُّ
مهتلزم اضافه است. و بر هر دو تقرییر،   و یااست  ای ميان عال  و معلوم  عل  اضافهبرخی اعتراض کرده اند که:  «  اعتباری است.  (ذات خود 

 ميان عال  و معلوم م ایرتی نيهت. ،که در عل  خداوند به خود باید ميان عال  و معلوم م ایرت باشد، حال آن
ست . در اینجا ذات خدای تعالی از آن جهت که عال  است، م ایر اهمراه است پاسخ: م ایرت گاهی بالذات است و گاهی با نوعی از اعتبار

  افی است.باشد. و همي  اندازه در تعلد عل  خداوند به خود، کبا آن ذات از آن جهت که معلوم می
 مغایرة للمعلومات عنده ألّن نسبة الحصول الیه أشـدُّ صورتحصول از طریق   ،نفی علم خداوند به غیر .  5

ال
: »وال یستدعی العلم صورا

کیه خداونید علی  بیه غيیر یعنی بیرای آنیر با معلومها نزد خداوند، نيهیت،)یی م اهاعل  خواهان صورت»،من نسبة الصور المعقولة لنا«
های هیبت صیورتچون نهبت حصول به خداونید شیدیدتر از ن(خودش داشته باشد الزم نيهت صورتی از آن غير نزد خداوند حاضر باشد.

 «معقول برای ما است.
عل  انید. تقرییر اعتیراض بیدی  صیورت اسیت:دههای م ایر با او را نفی کر ماهيتای  بيان، پاسخ اعتراض کهانی است که عل  خداوند به   

ها در های آن معلومآید که صورتهای دیگر عل  داشته باشد، الزم میصورتی برابر با معلوم، در عال  است. پس اگر خدای متعال به ماهيت
کیه او .ای 2باشد.که خداوند متکثر و مرکب ای  .1اند:همگی باط ذات خداوند حاص  شده باشد. اما ای  امر مهتلزم چند چيز است که 

 برای آثارش باشد..ای 3قاب  و فاع  باشد.
ّ

که او صرفا با اتکا به ذاتش نتواند چيزی که مبای  با ذات اوست بيافریند، بلکه ای .4که او مح 
 در او ههتند، ایجاد کند، و همۀ

ّ
داونید سیبب ذات خ .1از آنجیایی کیه؛پاسخ آن است که: تقریر  اند. وای  امور باط   توّسط اموری که حال

انید، اعتبیارا دو ذات او و عل  او به ذاتش، که هیردو علت .و3عل  او به آثارش؛  عل  او به ذاتش علت است برای. و2برای هرموجودی است؛  
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خواهیان لیذا عل  ا ییك چيیز و بیا نیوعی اعتبیار، دو چيزانید.معلول خداوند و معلوم خداوند ذاتی.4گيری :  یك چيزاند؛ نتيجه میچيز و ذاتا

های م ایر با معلومها نزد خدای متعال نيهت، زیرا عل ، همان حصول نزد مجرد اسیت. و تردییدی نيهیت کیه اشیياي جملگیی بیرای صورت
 های معقول برای ما است.خداوند حاص  اند. و نهبت حصول به خداوند شدیدتر از نهبت صورت

  .«ها ممک  استو دگرگون شدن اضافه»،:»و تغّیر االضافات ممکن«اوند به جزییات زمانی علم خد .  6
عل  بایید تقریر اعتراض آن است که: دانند. وجزئيات زمانی را منتفی می  ای  عبارت پاسخی به اعتراض حکيمانی است که عل  خداوند به

آید . از طرفی، جزیيات زمانی مت يراند. پس اگر معلوم خداوند باشند، الزم میبا ت يير معلوم، ت يير کند، وگرنه مطابقت منتفی خواهد بود 
نه در ذات و نیه در هاست جا در اضافهت يير در ای پاسخ آن است که:    تقریر  که عل  خداوند ت يير کند، و ت يير در عل  خداوند محال است.

 اند و تحققی در خارج ندارند.ها امور اعتباریها جایز است، چون اضافهو ت يير و دگرگونی اضافه صفات حقيقی.
ُُ الوجوب و االمکان باعتبارین.هاعلم خداوند به امور حادث و متجدد پیش از تحقق آن .  7  «:»و یمکن اجتماُع

مطابقت عل  خداوند بر معلیوم اسیت کیه ییک وجیوب الحید منظور از وجوب ؛ وجوب   «ب و امکان، به دو اعتبار، جایز است.وجاجتماع و»
ای  پاسخی است به استدالل کهانی که عل  خداوند به امور حیادث و متجیدد پیيش از و  است. و منظور از امکان؛ امکان ذاتی معلوم است.

 اند.تقریر سخ  ایشان آن است که: ها را نفی کردهتحقد آن
ی و بالت يير است. پس بداي در آن راه ندارد. حوزه وقوع بداي، عل  فعلی است کیه حیادث و عل  ذاتی، عي  ذات خداست و ازل  نکته: ✓

 در محدوده ممکنات است.

 

  


