
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

«جاثیه»سواالت تحلیلی سوره   

 سیاق اول

و با «  وَفِی خَلْقِکُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ »سوره جاثیه  4بر طبق تفسیر آیه .1

، ابعاد وجودی انسان را «آزادی انسان»در کتاب « انسان شناسی اسالمی»توجه به مباحث 

انسان جسم صغیری است که عالَم کبیر در او »نمایید و این جمله را تبیین بفرمایید: تبیین 

 «.خالصه شده است

وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِی  »سوره جاثیه  13با توجه به آیه  .2

، ربط و نسبت میان تعالی و رشد « آزادی انسان»کتاب  ، و مباحث«ذَلِکَ آلیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 

وی را ترسیم و تبیین نمایید.  « خود دانی و حیوانی»انسان و دادن حظ و بهره به « خود عالی»

به این سوال پاسخ دهید: آیا « اخالق اسالمی»در کتاب « فلسفه زهد»با توجه به مبحث 

گیری از و غرایز طبیعی و کناره« دانیخود »به معنای سرکوب کردن « خود عالی»پرورش 

 تمامی مواهب دنیوی است؟

 

 سیاق دوم

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ »سوره جاثیه  15ثمرات عملی و موارد تبدیل معرفت به رفتار آیه  .3

که هر کس فقط  را بیان کنید. این طرز نگرش قرآنی« وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِِّکُمْ تُرْجَعُونَ

بیند، چه اثراتی فردی و اجتماعی در زندگی انسان حاصل و نتیجه تالش اختیاری خود را می

به « مراقبه و محاسبه»، نقش «تربیت و رشد اسالمی»تواند داشته باشد؟ با توجه به کتاب می

 ید.عنوان یکی از عوامل تربیت را در تبدیل این نگرش و معرفت به رفتار را تبیین نمای

 



 

 

 سیاق سوم

أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى  »سوره جاثیه  23با توجه به آیه  .4

ا توجه به ،  و ب«سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَال تَذَکَّرُونَ

در قرآن کریم، به معنای « تطهیر نفس»، آیا تعبیر «آزادی انسان»در کتاب « تزکیه»مباحث 

است؟ الگوی مطلوب اسالمی برقراری موازنه و تعادل میان ابعاد مادی و ابعاد « نفس کُشی»

 باشد؟عالی انسان چه می

 سیاق چهارم

فَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیَاتِی تُتْلَى عَلَیْکُمْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ وَأَمَّا الَّذِینَ کَ »سوره جاثیه  31بر طبق آیه  .5

، آیا خداوند کسانی را که خالف مقتضای عقل خود رفتار نموده، ولو از «وَکُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِینَ 

کند؟ با توجه به مباحث کتاب طریق وحی، حقیقت به آنها نرسیده باشد را عذاب و عقاب می

 از دیدگاه شیعه را تبیین نمایید.« حسن و قبح عقلی و شرعی»، مفهوم « عقل و علم»

 

 


