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 فصل اول: آزادی معنوی و اجتماعی

با توجه به اینکه یکی از معانی ولی معتق و آزاد کننده است، معنا و وظیفه ولی فقیه درحیطه آزادی  .1

 نمره( 3)می فرمایید؟ معنوی و آزادی های اجتماعی را چگونه تبیین

بر این اساس که در انسان شناسی اسالمی، وجه مشترک انسان با سایر موجودات را خود دانی و طبیعی  .2

بنامیم و وجه ممیزه انسان از سایر موجودات را خود عالی و فطری بدانیم، با توجه به رابطه خود عالی و 

واقعی برای جامعه و جوانان، چگونگی تربیت خود دانی، موسیقی و حجاب عالی و دانی، شادی و نشاط 

عالی فرزند، بهتروارزشمند بودن زن یا مرد را توضیح داده، دو نمونه از جنبه های عالی ودانی که در 

زندگی خود، با آن مواجه می باشید را بیان و تبیین فرمایید. )غیر از مواردی که در کتاب و کالس 

 نمره( 5) عنوان شده است.(

کریم در مواردی انسان مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است و در مواردی از خلقت انسان در قران  .3

و سه مورد از تمجیدهای قرانی از   تعریف و تمجید شده است. ضمن برشمردن سه مورد از نکوهش ها

انسان قرانی را بر اساس  خلقت انسان، دلیل این به ظاهردوگانگی قرانی را نام برده، زیانکاری و فالح 

شناسی خودعالی و دانی تبیین فرمایید.آیا چگونگی خلقت اولیه انسان که ابتدا از گل خشکیده بوده و 

سپس در او روح دمیده با مساله فوق ارتباطی دارد؟چرا مالئکه از ابتدا نسبت به خلقت انسان بدبین 

 نمره(3) بیان فرمایید.  بودند؟ دلیل جواب خود را با ذکر آیات

وان بدون آزادی معنوی آزادی اجتماعی داشت؟ به چه دلیل؟ آیا مگر در کشورهای غربی که آیا می ت .4

آزادی های اجتماعی فراوانی وجود دارد آزادی معنوی نیز وجود دارد؟ وضعیت آزادی های موجود در 

 نمره( 3) کشورهای غربی وکشور ایران اسالمی را تبیین و آسیب شناسی فرمایید.

خانواده آزاد و توصیف اعضای آزاد و آزاده خانواده را بر اساس انسان شناسی عالی و ویژگی های یک  .5

 نمره( 3) .دانی، توصیف فرمایید

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 

 انسان کتاب آزادی  -شهید مطهری  آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

شمردند و هرکسی برای رسیدن  ای است که همه آن را مقدس می معنی آزادی چیست؟ آزادی چه واژه .6

دانند و هم ال مذهب  آزادی میجوید، هم دینداران خویش را مدافع  به مطلوب خویش از آن استمداد می

دهند.هم در روابط دختر و پسر، در  های ضد دینی به نام آزادی، شعار ترویج ولنگاری می ها در فعالیت

شود و هم اینکه اسالم خود را مفسر  های اجتماعی و... شعار آزادی سرداده می قیدی مسأله حجاب، در بی

المللی، حمله آمریکا به عراق با نام آزادی صورت  بین کند. در صحنه و مدافع واقعی آزادی معرفی می

ها با نام آزادی است. در جنبه داخلی،  گرفت و در مقابل، مبارزه مردم عراق نیز برای اخراج آمریکایی

پیروزی انقالب با شعار آزادی بود و ضد انقالب نیز با شعار آزادی در صدد براندازی انقالب است. در 

های مختلف از شعار آزادی سود جستند و در عین حال با  ها و حزب انقالب، گروهطول سالیان بعد از 

آبادگر، کارگزار و... در حالی که  گرا،  طلب،اصول این شعار به مقابله با یکدیگر پرداختند. اصالح

دانند. واقعاً آزادی  دهند، همه خویش را مدافع آزادی می ها متفاوت و متعارض ارائه می گیری موضع

 نمره(3) ت؟ تعریف و مشخصات آن چگونه است؟یسچ

یک امر ضروری و حیاتی برای زندگی « آزادی»آزادی یک مفهوم سلبی است و یا ایجابی؟ چرا؟آیا اصال  .7

بشر است یا اینکه صرفا نیازی کاذب و امری فانتزی است که توسط مکاتب دست ساز بشری در چند 

 نمره(3) فتمان معاصر حقوق بشر می توان یافت؟قرن اخیر مطرح شده است که اوج آن را در گ

؟ اینکه انسان از نظر فطرت و روح آزاد باشد به  آزادی معنوی چیست؟ آزادی انسان از خودش یعنی چه .8

 نمره(2) چه معناست؟

با توجه به اینکه انسان موجودی است که طبیعتاً اجتماعی است، آزادی اجتماعی یعنی چه؟ در مقابل  .9

 نمره(3) دگی اجتماعی چگونه است؟آن اسارت و بر

رابطه آزادی اجتماعی با آزادی معنوی چگونه است؟ آیا بشر می تواند آزادی اجتماعی بدون آزادی  .11

معنوی داشته باشد؟ آیا ممکن است بشر اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولی در عین 

های رایج دنیای غرب و  می توان آزادی حال آزادی دیگران را محترم بشمارد؟اگر جواب منفی است آیا

 نمره(3) مادی را انکار کرد؟آزادی های دنیا کنونی چه توجیهی دارد؟
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 نمره(3) آیا این سخن درست که آزادی هر کس تا جایی محترم است که به آزادی دیگران لطمه نزند؟ .11

ها و نبایدهانیست؟ آیا جهان غرب مهد آزادی و دین، محور محدودیت هاست؟ آیا سخن دین فقط باید .12

این لباس رانپوش این آهنگ را گوش نده این رابطه را نداشته باش حجاب داشته باش و.... آیانمی توان 

کامال منفی است و تعالیم اسالمی مغایر با آزادی « آزادی»نتیجه گرفت که نگاه دین اسالم به موضوع 

آزادی در انتخاب نوع پوشش را محدود  انسان است؟ مگر نه این است که فرضا قانون حجاب در اسالم

 نمره(3) می کند؟

سته اند حس منفعت طلبی بشر را کنترل توان هایی مکانیسم چه با  فکر می کنید جوامع سکوالر غربی .13

 تالش این آیا سازند؟ محقق خود جوامع در معنوی آزادی از فارغ را اجتماعی آزادی نتیجه در و  کرده

 نمره(3) است؟ برخوردار دائمی و محکم استوار، پشتوانه یک از ها

به طور نمونه فردی که تمایل  -برخوردار باشد « آزادی معنوی»اگر فردی در جامعه اسالمی نخواهد از  .14

« آزادی اجتماعی »تا چه اندازه ای از  -به رعایت قانون حجاب در یک جامعه اسالمی نداشته باشد

 نمره(3)  اجتماعی او را محدود نمود؟برخوردار است و چه میزان می توان آزادی 

از دیدگاه « آزادی»قوانین اجباری بودن حجاب در جوامع اسالمی را چگونه می توان از منظر بحث  .15

اسالم تبیین نمود؟ آیا این قوانین با احترام به آزادی افراد در تعارض نیست؟ فلسفه حکم حجاب بر 

 نمره(4) قابل تبیین است؟اساس انسان شناسی خود عالی و خود دانی چگونه 

 و شادی شود؟ بیشترمی نیز آنها نشاط و شادی بیشتر، جامعه افراد آزادی چه هر که گفت توان  آیا می .16

) اساس خود عالی و دانی چیست؟ چگونه می توان مملکت و جوان های شادی داشت؟ بر واقعی نشاط

 نمره(2

من کنت مواله » فرمودند:  )ص( است. اینکه پیامبر« کننده آزادمُعتِق و »یکی از معانی کلمه موال و ولی،  .17

فقیه به معنای فقیه آزاد کننده چه  چیست؟ با این تعبیر، معنی ولی موالمقصود از « فهذا علی مواله 

 نمره(3) ، آزاد کننده جامعه از چه چیزی است؟"ولی"تواند باشد؟  می



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

توان گفت آزادی اجتماعی از  تماعی قائل است. آیا میاسالم و قرآن کریم چه جایگاهی برای آزادی اج .18

 نمره( 2)اهداف انبیاء بوده است؟ چگونه؟

عامل عدم رعایت آزادی توسط بشر قدیم چه بود؟ آیا صرفاً جهل و نادانی عامل ضایع کردن آزادی بوده  .19

م به آزادی هم در توان آزادی را تأمین کرد؟ علت اصلی عدم احترا است؟ آیا امروز با تغییر قوانین می

 نمره(3 )دنیای قدیم و هم در عصر امروز چیست؟ وضعیت بشر امروز در رابطه با آزادی چگونه است؟

) المتقین )ع(آزاد مرد واقعی جهان است؟ رابطه تقوی و آزادی را بیان نمایید؟ چرا امیرالمؤمنین و امام .21

 نمره(3

 نمره( 2) انصاف یعنی چه؟ رابطه آن با آزادی چگونه است؟ .21

ـ شادی و نشاط، هجرت و جهاد،  در نظام فکری شهید مطهری رابطه خودعالی و خوددانی را با آزادی .22

تقوا، عبادت و دعا و بزرگی و بزرگواری روح تبیین نمایید؟ آیا همین که انسان های دیگر مانع آزادی ما 

 نمره(4) گی(نشوند، ما آزاد خواهیم بود؟)بعد از مطالعه کتاب آزادی بندگی، هدف زند

) باشد؟ می انبیاء برنامه بزرگترین عنوان به و است معنوی آزادی همان تقوی و نفس تزکیه چگونه .23

 نمره(2

از طریق اینترنت و سایر  -صرفنظر از محتوای آن -آیا اقتضای آزادی ما این است که به هر نوع اطالعاتی .24

 نمره(3) رسانه های مدرن دسترسی داشته باشیم؟

باشد. از دیدگاه های اساسی دو مفهوم انفکاک ناپذیر در اسناد حقوق بشری میآزادیحقوق بشر و  .25

 نمره(2) باشد؟ترین ایرادات وارد بر اعالمیه جهانی حقوق بشر چه میشهید مطهری مهم

اگر محدودیت بد نیست و پایه همه رشدها به نوعی محدودیت است نه آزادی مطلق و نه محدودیت  .26

 نمره( 3)ت نیست. حدود آزادی چیست؟مطلق هیچکدام ثاب

) آیا آزادی معنوی شرط الزم و کافی آزادی اجتماعی است یا فقط شرط الزم است و کافی نیست؟ .27

 نمره(2
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 را خود تحصیلی رشته  و شادی و نشاط ایرانی، مکتب حجاب، موسیقی، دانی، و عالی خود اساس بر .28

 نمره( 4) . نمایید تبیین و طرح اساس این بر را دیگر موضوع یک و داده توضیح

عالی و دانی یا انسانی و حیوانی یا واقعی و غیرواقعی یا اصلی « من»و دو « خود»چگونه انسان دارای دو  .29

تواند هم برده و  و فرعی و یا الهی و شیطانی است؟ آزاد و اسیر واقعی چه کسی است؟ چگونه انسان می

 نمره(3) اسیر خود باشد و هم از خود آزاد؟

؟ اینکه انسان از نظر فطرت و روح آزاد باشد به  آزادی معنوی چیست؟ آزادی انسان از خودش یعنی چه .31

 نمره( 3) چه معناست؟

رابطه آزادی اجتماعی با آزادی معنوی چگونه است؟ آیا بشر می تواند آزادی اجتماعی بدون آزادی  .31

و آز خودش باشد ولی در عین معنوی داشته باشد؟ آیا ممکن است بشر اسیر شهوت و خشم و حرص 

های رایج دنیای غرب و  حال آزادی دیگران را محترم بشمارد؟اگر جواب منفی است آیا می توان آزادی

 نمره( 3)مادی را انکار کرد؟آزادی های دنیا کنونی چه توجیهی دارد؟

شر را کنترل فکر می کنید جوامع سکوالر غربی  با چه مکانیسم هایی توانسته اند حس منفعت طلبی ب .32

کرده  و در نتیجه آزادی اجتماعی را فارغ از آزادی معنوی در جوامع خود محقق سازند؟ آیا این تالش 

 نمره(3) ها از یک پشتوانه استوار، محکم و دائمی برخوردار است؟

 نمره(3) فلسفه حکم حجاب بر اساس انسان شناسی خود عالی و خود دانی چگونه قابل تبیین است؟ .33

توان گفت آزادی اجتماعی از  قرآن کریم چه جایگاهی برای آزادی اجتماعی قائل است. آیا میسالم و  .34

 نمره(3) اهداف انبیاء بوده است؟ چگونه؟

 3) باشد؟ چگونه تزکیه نفس و تقوی همان آزادی معنوی است و به عنوان بزرگترین برنامه انبیاء می .35

 نمره(

دیت هاست؟ آیا سخن دین فقط بایدها و نبایدهانیست؟ آیا جهان غرب مهد آزادی و دین، محور محدو .36

نپوش این آهنگ را گوش نده این رابطه را نداشته باش حجاب داشته باش و.... آیانمی توان  این لباس را
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کامال منفی است و تعالیم اسالمی مغایر با آزادی « آزادی»نتیجه گرفت که نگاه دین اسالم به موضوع 

است که فرضا قانون حجاب در اسالم آزادی در انتخاب نوع پوشش را محدود انسان است؟ مگر نه این 

 نمره(3) می کند؟

آنها نیز بیشترمی شود؟ شادی و  آیا می  توان گفت که هر چه آزادی افراد جامعه بیشتر، شادی و نشاط .37

) نشاط واقعی بر اساس خود عالی و دانی چیست؟ چگونه می توان مملکت و جوان های شادی داشت؟

 نمره(2

 فصل دوم: اسالم و آزادی تفکر

 اندیشی آزاد های کرسی ایجاد لزوم و ضرورت.فرمایید گذاری ارزش و تعریف را اندیشه و عقیده آزادی .1

 نمره(3) رائه فرمایید.ا خانواده، سطح در اندیشی آزاد کرسی از ای نمونه و مدل فرمایید، تبیین را

اکراه فی الدین، پس چرا مذهبیون و حکومت اسالمی با زور و اکراه در حالی که در قران می فرماید ال  .2

 نمره(2.) مردم را مجبور می کنند تا احکام اسالمی مانند حجاب را اجباری نمایند

با توجه به مساله الاکراه فی الدین و آزادی اندیشه تحقیق فرمایید چرا حکم کسی که با اختیار خود از  .3

 نمره( 3) .اعدام است. شرایط اجرای حکم فقهی ارتداد را برسی نماییدارتداد و -دین بر می گردد 

تفاوت آزادی عقیده و تفکر در چیست؟ آیا پیروان ادیان دیگر مجازند در جامعه اسالمی تفکر خود را  .4

 نمره( 3)تبلیغ نمایند؟ مدیریت اندیشه و جایگاه کرسی های آزاد اندیشی چگونه است؟

چیست؟ چرا در احادیث مختلف، پاداش تفکر، متفاوت بیان شده است به طور ارزش تفکر از نظر حدیث  .5

نمونه در برخی احادیث، تفکر یک ساعت معادل هفت سال و در برخی روایات، معادل هفتاد سال بیان 

 نمره(2)شده است؟

ی، چرا عقیده اسالمی اجبار بردار نیست؟ آیا وضع قوانین در خصوص اجبار حجاب و سایر شعائر مذهب .6

در حالی که در قران می فرماید ال اکراه فی الدین، پس چرا مذهبیون و حکومت اسالمی با  مغایر با آزاد

 نمره(2) .زور و اکراه مردم را مجبور می کنند تا احکام اسالمی مانند حجاب را اجباری نمایند
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تضعاف کشانده و مانع آیا اعمال زور علیه حکومت و دولتهایی که ملت های تحت حکمرانی خود را به اس .7

آزادی تفکر و عقیده آنها شده اند، با این هدف که موانع موجود برداشته شوند و بتوان فضای آزاد تبلیغ 

 نمره( 3)ایجاد نمود، در عمل منجر به اعمال خشونت و کشتار افراد و مردم عادی نخواهد شد؟

در عالم واقع و در عمل می توان میان تعریف و تمایز آزادی عقیده و مذهب و آزادی تفکر چیست؟ آیا  .8

 نمره(3) آنها تمایز قائل گردید و معیارهای عینی این تفکیک چه می باشد؟

همانطور که انتخاب نوع  -این رویکرد که دین امری سلیقه ای و مربوط به وجدان شخصی فرد است  .9

چگونه ارزیابی می  از منظر تعالیم اسالمی –خوراک، مسکن یا رنگ و شکل پوشش چنین می باشند 

 نمره(3) شود؟

جایگاه تعقل و تفکر در اندشه اسالمی چه می باشد؟ با توجه به اینکه این شبهه مطرح می باشد که  .11

اسالم در مقایسه با نظام های فکری غربی برای عقل جایگاهی قائل نمی باشد، تفاوت رویکرد غرب و 

 نمره(4) و ریشه دیدگاه غرب چه می باشد؟اسالم نسبت به آزادی عقیده و آزادی تقکر و مبانی 

معنای اختیار و اجبار در دین چیست؟ آیا به زور میتوان کسی را پایبند به اسالم کرد و این امر مطلوب  .11

 نمره(3) اسالم است؟

اگر دین اجبار بردار نیست، پس بر چه اساس برخی اعمال و رفتارهای مغایر با تعالیم دینی از جمله:        .12

بی، خیانت در امانت، سرقت، توهین و افترا به افراد و غیره در قوانین و مقررات جرم انگاری و بی حجا

 نمره(2)برای آنها مجازات تعیین شده است ؟

آیا اساسا تسامح و تساهل مسلمین در مواجهه با عقاید مخالف مورد پذیرش است؟ و استراتژی  اسالم  .13

 نمره(2) برای برخورد با عقاید مخالف چه می باشد؟

از دیدگاه « آزادی»قوانین اجباری بودن حجاب در جوامع اسالمی را چگونه می توان از منظر بحث  .14

فلسفه حکم حجاب بر  اسالم تبیین نمود؟ آیا این قوانین با احترام به آزادی افراد در تعارض نیست؟

 نمره(3) اساس انسان شناسی خود عالی و خود دانی چگونه قابل تبیین است؟

ا ما انتظار داریم وقتی زنان  مسلمان به کشورهای اروپایی سفر می کنند ممانعتی برای ایشان در چر .15

مورد حجابشان صورت نگیرد، در حالیکه در کشور خودمان زنان بی حجاب را که از سایر کشورها آمده 

 نمره(2)اند، مجبور به داشتن حجاب می کنیم؟
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افراد و نیز ممانعت آنها از گرایش به برخی عقاید، حقوق بشر  آیا اسالم با محدود کردن رفتار و گفتار .16

 نمره(3) آنها را نقض نمی کند؟

چرا مخالفان در نظام اسالمی نمی توانند آزادانه نظرات و عقاید خود را ابراز کنند؟ به طور مثال چرا  .17

 نمره(3)می شود؟اجازه راه اندازی شبکه تلویزیونی و رادیویی به احزاب و اقلیت های دینی داده ن

همانطور که انتخاب نوع  -این رویکرد که دین امری سلیقه ای و مربوط به وجدان شخصی فرد است  .18

از منظر تعالیم اسالمی چگونه ارزیابی می  –خوراک، مسکن یا رنگ و شکل پوشش چنین می باشند 

 نمره(2) شود؟ 

ر و مبانی و ریشه دیدگاه غرب چه می تفاوت رویکرد غرب و اسالم نسبت به آزادی عقیده و آزادی تقک .19

 نمره(3)باشد؟ 

چرا برخی اقلیت های دینی و گروه ها در نظام اسالمی با محدودیت و برخی نیز با ممنوعیت مواجه  .21

 نمره(2) هستند؟ 

تفاوت یک فرد مسیحی بایک مسلمان که هر دو از طریق آباء و اجداد و به صورت تقلیدی دین خود را  .21

 نمره(3)   پذیرفتند چیست؟ 

از دیدگاه اسالم آزادی تفکر به رسمیت شناخته شده است، حال سوال مطرح این می باشد که آیا آزادی  .22

) دسترسی به اطالعات نیز که ابزار تفکر قلمداد می شود نیز بدون قید و شرط پذیرفته شده است؟

 نمره(2

 نمره(3)  نقض آزادی افراد نیست؟آیا حکم ارتداد در دین اسالم مغایر با آزادی عقیده و به معنی  .23

   

 

 فصل سوم و چهارم: هجرت و جهاد

با توجه به تعریف هجرت ،خانواده مهاجر دارای چه ویژگی هایی است؟ با چه نوع برنامه ریزی هایی می  .1

 نمره(3) توان چنین خانواده ای درست کرد؟ چند نمونه کاربردی را ذکر فرمایید



 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 می واقعی بسیجی و رزمنده مجاهد، خانواده یک اسالمی، شناسی انسان در جهاد تعریف به توجه با .2

 نمره(3) باشد؟ وعملکردی روحیات چگونه دارای بایست

صلح بهتر است یا جنگ ؟ آیا در زمان غیبت امام معصوم جهاد ابتدایی وجود دارد؟چگونه اسالم به خود  .3

مسلمان نماید یا از آنها باج و جزیه  اجازه می دهد که به کشوری لشکر کشی کند و مردم را به زور

 نمره(3) بگیرد؟

حکم تعرّب و زندگی در کشور های خارجی و غربی را بیان نموده و دلیل این  -با توجه به مبحث جهاد .4

 نمره(2) .حکم را مشخص نمایید

 نمره(3)نمایید تبیین را شناسی انسان اساس بر آزادی با را جهاد و هجرت رابطه .5

؟ چرا در اسالم علیرغم مسیحیت، حکم جهاد وضع شده طلب یا خشونت طلب است اسالم، دین صلح .6

است؟ چرا در حالی که در قران به ال اکراه فی الدین تصریح شده است ولی برای اشاعه دین ، جهاد 

 نمره(3).وضع شده است و در کشور اسالمی احکام دینی با زور و اکراه باید تحقق پیدا نماید

ت وبرای بدست آوردن آن باید جنگید آیا برای توحید هم باید جنگید؟ اهمیت کدام اگرآزادی مهم اس .7

 نمره(3) بیشتر است؟

حکم جنگ تهاجمی و جنگ دفاعی چیست؟ آیا حکم جهاد ابتدایی یا تهاجمی در تعارض با آیا شریفه  .8

 نمره(3)باشد؟نمی« ال اکراه فی الدین...»

رن از اسالم، هنوز هم از کارآیی برخوردار است یا اینکه آیا احکام هجرت با گذشت بیش از چندین ق .9

 نمره(2)احکام اسالم راجع به هجرت، اختصاص به صدر اسالم دارد؟

 مبنی بر نفی هجرت بیرونی مبنای هجرت چیست و چرا باید مهاجرت کرد؟ برداشت غلط از هجرت .11

 نمره(2)چیست و چه جوابی دارد؟

 نمره(2) محسوب می شود؟در چه صورتی طالب علم مهاجرالی اهلل .11

چگونه امام حسین)ع( هم مهاجر بود هم مجاهد؟ اوج جهاد فی سبیل اهلل را چگونه می توان در کربال  .12

 نمره(3) دید؟
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فرق اسالم و مسیحیت در موضوع جهاد چیست؟ مسیحیت چه انتقادی بر اسالم دارد و آیا این انتقاد  .13

 نمره(3) بحق است؟

ای بودن دین حق عمومی؟ هر یک از دو دیدگاه مذکور )شخصی و سلیقهآیا توحید حق شخصی است یا  .14

 نمره(3)باشد؟می از دیدگاه حکم جهاد و عمومی بودن دین( ، هر یک دارای چه آثار و تبعاتی

.  کنید توصیف را مجاهد مهاجر دانشجوی ، دانی و عالی خود اساس بر جهاد و هجرت تعریف به توجه با .15

 نمره(3)

را به عنوان دو مکانیسم کارآمد موثر جهت تضمین برخورداری انسان « هجرت و جهاد»می توان  چگونه .16

 نمره(3)ها از آزادی معنوی و اجتماعی دانست؟

از نگاه اسالم تطبیق داد؟ آیا در تعارض با «  آزادی»را چگونه می توان با بحث « هجرت و جهاد» .17

 نمره(3)یکدیگر قرار ندارند؟

 2) ارتباط معنایی برقرار نمود؟« مجاهد واقعی»و مفهوم « منتظر واقعی فرج»میان مفهوم آیا می توان  .18

 نمره(

آیا ممکن است در جامعه مدرن معاصر  به عنوان یک مسلمان دانش آموز، دانشجو، معلم، کارمند، معلم  .19

از زندگی  موفقیت آمیزی  خود مادی و دانیو استاد، پزشک، مهندس، اقتصاددان و غیره، به لحاظ 

به عنوان یک  خود عالیبرخوردار بود، و در تمامی این عرصه ها نیز در هر لحظه و در هر مکان، از منظر 

موفق و پیشگام ، از لذت زندگی انسانی و نه فقط حیوانی « مجاهد فی سبیل اهلل »و « مهاجر الی اهلل»

 نمره(3)بهره جست؟

به جبر محیط برای ارتکاب گناه و معصیت پذیرفته شده است؟ به تعبیر  آیا از نظر اسالم، تمسک جستن .21

دیگر، آیا این عذر رایج که اوضاع و شرایط جوامع امروزی اقتضا می کند که مرتکب گناه و رفتارهای 

 نمره(2) غیراسالمی شویم، از نگاه اسالم پذیرفتنی است؟

ی اهلل حرکت کند و نهایتا به مقام قرب نایل گردد، آیا انسان برای اینکه بتواند در مسیر سیر و سلوک ال .21

فقط باید به طور درونی مراتب اخالقی را طی کند و سلوک معنوی داشته باشد بدون اینکه نیاز باشد از 

هجرت چیست؟ آیا هجرت در جوامع اسالمی امروز نیز وجود دارد یا تنها مختص زمان پیامبر)ص( بوده 

 نمره(2)است؟



 
 
 
 
 
 
 

11 
 

اقعی  از نگاه اسالم را از  سایر مسافرت ها و مهاجرت ها متمایز می کند؟ به طور چه چیزی هجرت و .22

نمونه، آیا کوچ کردن از وطن برای برخورداری از شرایط زندگی بهتر )ولو اینکه ارتکاب گناه هم صورت 

نپذیرد( و یا مهاجرت برای بهره مندی از تحصیالت آکادمیک مطلوب تر ، فی نفسه مشمول مفهوم 

 نمره(3)اجرت از نگاه اسالم می شود؟مه

 نمره(2)تکلیف ما در ارتباط با عادات و آداب و رسوم اجتماعی چیست؟ .23

مهاجرت عبارت است از حرکت کردن و کوچ کردن از جایی به جای دیگر برای حفظ و نجات ایمان،  .24

لودگی محیط حال سوال که ممکن است مطرح شود ، اینکه آیا مسلمان باید همواره در مواجهه با آ

پیرامون خود ، مبادرت به مهاجرت نمایند، پس در این میان تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چه 

 نمره(2) می شود؟

) آیا اساسا صحیح است که در متن یک دین و در متن قانون آن، قانون جنگ وجود داشته باشد یا نه؟ .25

 نمره(3

 نمره(3)ست یا تجاوز؟چیست؟ آیا دفاع ااز دیدگاه اسالم ماهیت جهاد  .26

گفته شده است که یکی از وجوه امتیاز و برتری مسیحیت بر اسالم این است که مسیحیت مطلقا جنگ  .27

را ممنوع کرده ولی در اسالم نه تنها این ممنوعیت وجود ندارد، بلکه قانون جنگ هم وضع شده است، 

 نمره(3)این گفته را چگونه می توان تبیین نمود؟

های مسیحیان به اسالم تجویز و بلکه تشویق و تقدیس حکم جهاد و جنگ  اشکال یکی از مهمترین .28

است؟ چرا در اسالم چنین حکمی وضع شده است؟ آیا اسالم دین خشونت و جنگ نیست؟ درآموزه 

 نمره(3)های اسالم صلح بهتر است یا جنگ؟

به حکومت اسالمی « یهجز»از دیدگاه قوانین اسالمی، در صورتی که اهل کتاب مبادرت به  پرداخت  .29

 نمره(2)چیست و فلسفه آن چه می باشد؟« جزیه»بنماید، جنگ کردن با آنها مجاز نیست، 

داند پس چرا با گرفتن پول به عنوان جزیه دست از  های انسانی می اگر اسالم جهاد را برای دفاع از ارزش .31

 نمره(2)دارد؟ جهاد برمی

رفتن نیست؟ با توجه به اینکه باج به هر شکل و شیوه ای از اهل کتاب همان باج گ« جزیه»آیا گرفتن  .31

که باشد، زور و ظلم است و خود قرآن ظلم را اساسا نفی می کند، آیا حکم قرآن در مورد گرفتن جزیه 

 نمره(3)در تعارض با سایر احکام اسالمی نمی باشد؟
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هاد و قانون جنگ باشد، زیرا .یکی از تبلیغات مسیحیان علیه اسالم این است که اساسا در دین نباید ج .32

جنگ چیز بدی است و دین باید ضد جنگ باشد نه اینکه خودش قانون جنگ وضع کند، در حالی که 

 نمره(3)اساسا یکی از فروع دین اسالم، جهاد است. این شبهه را چگونه پاسخ می دهید؟

انی که در جنگ شرکت آیا در جهاد اسالمی هرگونه تجاوز و تعدی جایز است؟ آیا کشتن زنان و مرد .33

 نمره(2)ها جایز است یا نه؟ اند و تخریب درختان و قنات نکرده

رابطه آزادی عقیده با جهاد چگونه است؟ اگر اسالم آزادی عقیده را قبول دارد پس چرا برای از بین  .34

 نمره(4)داند؟ بردن شرک جهاد را جایز می

جات مستضعفین باشند، الزم است خود مظلوم آیا برای اینکه مسلمانان مجاز به جنگ برای رهایی و ن .35

تقاضای کمک کند یا اینکه لزومی ندرد تقاضای کمک کند، همین قدر که در واقع  آن مظلوم، مظلوم 

 نمره(2)باشد باید مسلمانان برای برداشتن موانع سعادت آنان اقدام کنند؟

، منظور از فتنه «از میان برود فتنه تابا آنها بجنگید »سوره انفال خداوند متعال می فرماید:  39در آیه  .36

 نمره(2)چیست که تنها رفع آن فقط سبب برداشتن تکلیف جهاد از مسلمانان است؟

است، آنچه محل چالش و نزاع میان اندیشمندان « دفاع»بدون تردید، ماهیت جهاد از نظر اسالم،  .37

ر چه مواردی دفاع جایز اسالمی است، این است که دفاع از چه چیزی مورد نظر  اسالم است و د

 نمره(2)است؟

از دیدگاه اسالم جنگیدن به عنوان دفاع از حقوق انسانیت که جزء  حقوق فرد و یا حقوق ملت خاص  .38

 نمره(2)نیست، چه حکمی دارد، آیا مشروع است یا غیرمشروع؟

« الاکراه فی الدین»رابطه میان جهاد برای رفع مانع و تبلیغ برای جذب به اسالم را بر مبنای آیه شریفه  .39

 نمره(3تبیین نمایید.)

آیا جنگ برای تحمیل ایمان و عقیده توحید و در یک کالم، مسلمان کردن ملل مشرک جایز  .41

 نمره(2)است؟

 نمره(3)                 جایگاه جهاد و رابطه آن با آزادی اجتماعی و آزادی معنوی چگونه است؟ .41

را چگونه می توان از منظر تعالیم اسالمی تبیین « نهی از منکرامر به معروف و »و « هجرت»رابطه میان  .42

 نمره(2)نمود؟
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گویند با مشرکین بجنگید و هرکجا آنها را  برخی از آیاتی که راجع به جهاد است،  بدون هیچ شرطی می .43

اند را جایز  بکشید ولی برخی دیگر از  آیات، تنها جنگ با مشرکینی که به مسلمانان تجاوز کرده ،یافتید

 نمره(2)توان این آیات را با یکدیگر جمع نمود؟ چگونه می. دانند می

 

همه احکام و تعالیم اسالمی که در قالب بایدها و نبایدها برای جنبه های مختلف زندگی مسلمانان  .44

جزیی از نظام جامع تعلیم و تربیت اسالمی می باشد. از این منظر، ارزش و اهمیت  آورده شده است،

هجرت و جهاد را )اگرچه در ظاهر امری خشن و ضد تربیتی است( به عنوان دو عامل تربیتی مهم در 

 نمره(3)پرورش و تکمیل روح انسان چگونه می توان تبیین نمود؟

ی برای طلب علم، جالی وطن کند ، نیز مهاجر الی اهلل قلمداد می آیا از نظر اسالم، فردی که با  نیت اله .45

 نمره(2)گردد و مستحق دریافت پاداش مهاجرت به عنوان یکی از تکالیف مسلمانان می باشد؟

« خالص کردن نیت» آیا می توان فقط و فقط با توجه دادن محصالن و دانشجویان به موضوع با اهمیت  .46

که در همه جوامع معاصر –یعنی تالش و حرکت برای ادامه تحصیل ی عمل ماددر انجام کارها، یک 

 عمل عالی و الهیرا آنچنان ارزش بخشید که به یک  -غربی و شرقی ، اقدامی معمول قلمداد می گردد

با آن توصیف ها و « مهاجرت الی اهلل»مبدل شود و در پیشگاه الهی، به عنوان مصداقی از مصادیق  

 نمره(2)پاداش های وصف ناشدنی محسوب شود؟

اسالم چون طرفدار صلح است، پس باید با جنگ مخالف باشد و »این بیان را چگونه تحلیل می کنید:  .47

 (نمره3)؟« آن را  به طور مطلق، ممنوع کند.

از نگاه اسالم فقط در مقابل حمله مسلحانه به سرزمین های اسالمی باید صورت بپذیرد یا « دفاع»آیا   .48

اینکه دفاع به معنای اعم در مقابل ظلم های موجود  در سراسر جهان از جمله دفاع از کل مستضعفین 

 نمره(3)عالم، مورد نظر اسالم است؟

جهاد و جنگ برای مسلمانان، درصدد تحمیل عقاید خود به اسالم با وضع قانون جهاد و مجاز دانستن  .49

در تعارض « آزادی عقیده»ملت ها برآمد، بنابراین آیا جهاد در اسالم با  حقوق بشر از جمله 

 نمره(2)است؟
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تواند، آیا حتماً باید  تواند وجود داشته باشد یا نه؟ اگر مى آیا جهادى به عنوان مبارزه با خرافات مى .51

اى باید متوسل شد؟ خصوصاً باتوجه به اینکه غالباً خرافات تکیه گاه  ق باشد یا به هر وسیلهبراساس منط

 نمره(3)(317، ص: 2 ها، ج اعتقادى رژیمها و نظامهاى فاسد است. )یادداشت

 

 

 

 


