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 «اخالق اسالمی»کتاب  سواالت

 اصول و ارکان اخالق اسالمی -فصل اول

، «اخالق اسالمی»پایه و ریشه اخالق اسالمی چیست؟ چرا به رغم اینکه در متون اسالمی و بطور خاص  .1

های اکید و فراوان شده است، ولی این اصل در طول زمان در میان کرامت نفس، توصیه»بر توجه به 

به بوته فراموشی سپرده شده است؟ آیت دعوت به کرامت نفس، به نوعی دعوت به غرور و مسلمین 

 نمره( 4باشد؟)عُجب و خودپرستی نمی

را بیان کنید. راهکار « بزرگی و بزرگواری روح»و « آزادی»ربط و نسبت مبانی اخالق اسالمی با مباحث   .2

بند و معتقد شود و ایمانی ر منافع شخصی پایاخالق اسالمی برای اینکه بشر به فضائل اخالقی در براب

 نمره( 4پیدا کند تا به دلیل التزام به اخالق، از منافع شخصی خودش بگذرد، چیست؟)

 

 نمره( 3از دیدگاه اسالم، فعل اخالقی با فعل طبیعی، چه تفاوتی دارد. با بیان مثال تبیین نمایید.) .3

 نمره( 3باشد؟)ست. علت نیاز انسان به اخالق چه میا« اخالق»یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان،  .4

خواهی و اخالق به شود از یک سو به جهان بینی مادی معتقد بود و از سوی دیگر حرف از صلحآیا می .5

 نمره(2)میان آورد؟

شود که از خودپرستی گریزان بوده و به نچه در رفتار بعضی بزرگان و مشایخ صوفیه مشاهده میآآیا  .6

اخالق صوفیه را  گماشتند مورد پسند و تایید اسالم است؟رفع هر گونه انانیت همت می ترک خودی و

 نمره(3)شناسی قرار دهید.از منظر مبانی و اصول اخالق اسالمی، مورد نقد و آسیب

اش ابتالی به رذایلی نظیر تکبر و تحقیر دیگران آیا دعوت به کرامت و بزرگی و بزرگی نفس، نتیجه .7

 نمره(2)ابن سینا از تکبر بر غیرحق چیست؟ آیا ما تکبر ممدوح هم داریم؟نیست؟ منظور 
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فعل طبیعی و فعل اخالقی را تبیین نمایید. آیا اگر کاری در جهت منافع دیگران انجام شود، ان فعل  .8

آید؟ اگر انسان از انجام کار لذت ببرد و عواطفش تحریک شود کافی است برای اخالقی به حساب می

آن کار را اخالقی به معنای واقعی کلمه ندانیم؟ آیا اینکه بعضی غریزه و محبت مادری نسبت  دیگراینکه 

برد یا عامل دیگری دانند به این علت است که مادر از کار خود لذت میبه فرزند را فعل اخالقی نمی

 نمره( 3)مطرح است؟

باشد و حق خود را از ظالم بستاند به چه معنا است؟ آیا اینکه انسانی به دنبال حقش « اخالق حقوقی» .9

آید؟ چه خصوصیتی در اخالق دینی وجود دارد که آن را کامال از این کار امری اخالقی به حساب می

 نمره(2)کند؟اخالق مادی جدا می

چرا با اینکه بالیا این همه آثار مفید بدنبال دارند، در عین حال ما وظیفه داریم که از بالیا به خداوند  .10

 نمره(2)ه شویم؟پناهند

بند و معتقد شود و ایمانی پیدا چه کار باید کرد که بشر به فضائل اخالقی در برابر منافع شخصی پای .11

 نمره( 2)کند تا به خاطر راستی و حق از منافع شخصی خودش بگذرد؟

 شان به مسایل معنوی وبندیکنیم که در عین عدم پایآیا همین که در ملل متمدن جهان مشاهده می .12

گردد بهترین مذهبی، اصول اخالقی و اساسی کامال در بین آنها به رسمیت شناخته شده و عمال اجرا می

 نمره( 2)ای اخالقی داشت منهای اعتقاد به توحید و ایمان و .. نیست؟توان جامعهدلیل بر اینکه می

خانواده خود و یا آنکه او ان قدر توسعه پیدا کرد که نسبت به « خودی»آیا همین مقدار که کسی دایره  .13

ملت خود عدالت ورزید و به هیچ روی نسبت به آنها ظلمی روا نداشت کافی است که چنین انسانی را 

آن خودی که در اسالم مذموم است و باید با آن مبارزه کرد، کدام شخصی اخالقی بدانیم و بنامیم؟ 

 نمره(3)؟ خودی است؟ آیا مبارزه با خودی به معنای از بین رفتن خود است
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 موانع سیر اخالقی -فصل دوم

کند و سبب بوجود آمدن مفاسد اخالقی بنظر شما چرا الزم و ضروری است اموری که روح را فاسد می .1

سیر  شود، شناخته شود؟ مگر طبع اولی و فطرت اصلی انسان بر خیر و سالمت نیست؟ چهار مورد از موانعمی

 نمره(3اخالقی را بیان کنید )

ساز مفاسد اخالق گردد؟ تواند زمینهکاری منشا فساد  اخالق است، کار زیاد هم میگونه که بینآیا هما .2

« کار به عنوان یکی از عوامل تربیت»در مورد « تربیت و رشد»ربط  و نسبت میان این مباحث با مباحث کتاب 

 نمره(3) را تبیین نمایید.

کند؟ معموال چه افرادی مبتالی به انسان ایفا میطول امل و آرزوی دراز چه نقشی در عمل و رفتار  .3

آیا الزمه مذمت  شود؟شوند؟ چگونه طول امل و آرزو باعث فساد اخالق و مانع سیر اخالقی میطول امل می

هدفی انسان تحرکی و بیطول امل، مطلوب بودن کوتاه شدن و بلکه آرزو نداشتن انسان و بدنبال آن، بی

 نمره(3)نیست؟

افراد نسبت به بعضی امور با اینکه مخالف حقیقت است، تعصب دارند؟ مگر نه این است که چرا بعضی  .4

 نمره(2)در انسان میل و عشق به حقیقت آفریده شده است، پس چرا در کام بعضی، قبول حقیقت تلخ است؟

-اند؟ چه اموری منشا پیدایش بیماری حسد در انسان میآیا حسد و غبطه دو واژه مترداف .5

 نمره(2)گردند؟

 حقیقت زهد و ترک دنیا -فصل سوم

تفسیر صحیح از دیدگاه  تلقی فرد از نگاه دین به دنیا چه تاثیری در اخالق فردی و اجتماعی او دارد؟ .1

باشد؟ تفاسیر مختلف ارائه شده در این زمینه را مورد نقد و تحلیل قرار چه می« دنیا»اسالم در مورد 

 نمره(2)دهید.

گرچه اصل دنیا بد نیست و خداوند چیز بدی خلق »آیا این تفسیر از دنیا صحیح است: از دیدگاه شما  .2

؟ اگر این تفسیر را بپذیریم که دنیا ذاتا بد است و «باشدنکرده، اما آنچه شر است عالقه به آن است که مذموم می
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ر دنیا و در نهایت سعادت و یا اینکه عالقه به آن بد است، بر اساس این دو تفسیر چه راه حلی برای نجات از ش

 نمره( 3)خوشبختی بشر وجود خواهد داشت؟ آیا در این میان، راه سومی هم وجود دارد؟

فلسفه زهد از دیدگاه اسالم را تبیین نمایید. آیا فلسفه زهد این است که میان طیبات دنیا و طیبات  .3

 نمره( 2)ا انتخاب کند؟آخرت تضاد وجود دارد و انسان مخیر است که از میان این دو، یکی ر

های زهد مطرح باشد؟ آیا ایثار یک امر نسبی است یا امری تواند به عنوان یکی از فلسفهآیا ایثار می .4

 نمره( 2)؟آیدبه حساب میمطلق 

ای در نظر گرفت که در آن صورت به یک وظیفه عمومی تبدیل توان برای زهد فلسفهآیا می .5

 نمره(2)شود؟

در زندگی زاهدانه وجود دارد که حتی پیشوایان غیردینی هم ان را پذیرفته و به  ها و فوایدیچه جنبه .6

 نمره(2)اند؟آن تن در داده

 

 

 اخالق مذهبی و تردید مخالفین -فصل چهارم

 شهید احیاگری دهند؟می قرار شناسی آسیب مورد چگونه را «توکل» مفهوم مطهری، شهید .1

 انسان، که است معنا این به و «وکالت» ماده از توکل آیا است؟ ترتیب چه به مفهوم، این از مطهری

 و امور در صرفا توکل، آیا کند؟ واگذار او به را کارهایش و بگیرد وکیل وظایفش انجام در را خدا

 (نمره 3)کند؟می پیدا معنا مقدس اهداف

شود که  وجود دارد؟ آیا ممکن است توکل طوری تفسیر« توکل»چه تفسیرهایی درباره واژه دینی  .2

 نمره( 2)اش تضعیف و تخدیر روح بشر باشد؟نتیجه

چرا وقتی دعوت حضرت نوح )ع( موثر واقع نشد و قومش همگی در مقابل او ایستادند حضرت نوح  .3

؟ چرا حضرت سیدالشهدا «فعلی اهلل توکلت»بر زبان جاری کردند و فرمودند: « توکل»)ع( سخن از 

یت مطلق قرار گرفت همان جمله حضرت نوح بر زبان )ع( هم وقتی در مقابل دشمن و در اقل

 نمره(3)مبارکش جاری گردید؟

های توکل دانست که در آن شخص مستخیر امور خود را به توان یکی از جلوهآیا استخاره را هم می .4

 نمره( 2)طلبد؟کند و از او راه حل مشکلش را میخداوند واگذاری می
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شود؟ آیا در امور و کل صرفا در امور و اهداف مقدس محقق مییا توارکان توکل را تبیین نمایید. آ .5

 نمره( 2)اهدافی که مقدس نیستند هم توکل به خدا معنا دارد؟

آیا اینکه انسان در کارهایش به اسباب و علل توجه داشته باشد منافی با روح توکل نیست؟ چگونه  .6

فرماید: و روایاتی که می« اندق شدهها محتاج یکدیگر خلگوید: انسانتوان بین روایاتی که میمی

 نمره( 2)، جمع نمود؟«گاهش بادی خداوند سبحان باشدمومن یگانه تکیه»

بایست همه امور را فعل خدا بدانیم و الجرم از آن آیا راضی بودن به رضایت خداوند و اینکه می .7

نسبت به اعمال زشت راضی باشیم با نارضایتی و اعتراض و قیام و امر به معروف و نهی از منکر 

 نمره(3)ها منافات ندارد؟دیگر انسان

شود نارضایتی از یک چیزی گذارد؟ آیا میدر چه مواردی نارضایتی اثر نامطلوب بر روح انسان می .8

 نمره(2)زمینه و منشا خیر و سعادت انسان شود؟

دند، ولی در باطن از توان گفت سیدالشهدا ولو به ظاهر در مقابل ابن زیاد و یزید قیام فرموآیا می .9

دانستند اگر راضی بودند چرا که می -چون همگی جلوه قضا و قدر الهی بود –مد وقایعی که پیش آ

 نمره( 2)ابن زیاد و یزیدی نباشد، او هم به آن مقامات عالیه نخواهد رسید؟

قضای با توجه به اینکه یکی از مشکالت معرفتی و علمی، چگونگی راه جمع میان راضی بودن به  .10

الهی از یک سو و ناراضی بودن از گناهان و فسق و کفر است از سوی دیگر؛ و هر فرقه و گروهی به 

اند مساله را حل نمایند، آیا یک راه حل ساده و یک معیار و میزان برای حل این طریقی خواسته

 نمره(3)مساله و تشخیص مرز رضا از نارضایتی وجود دارد یا خیر؟

از دیدگاه معارف اسالمی را تبیین نمایید. آیا صبر به معنای انتظار و دست « صبر»معنای صحیح  .11

« زهد»و معنای « صبر»ربط و نسبت میان معنای  روی دست گذاشتن است یا معنای دیگری دارد؟

 نمره( 2)را بیان کنید.

انسان  آیا رضا در مقام فکر و عقل هم امکان دارد یا رضا امری است که صرفا در احساسات و عواطف .12

نمودار است؟ آیا مقام رضا چه در محدوده فکر و چه در محدوده قلب، از محدوده تکلیف خارج است 

 نمره( 2)رضا بشود، را ندارد؟ مو قابلیت امر و تکلیف کردن به کسی مبنی بر اینکه دارای مقا


