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"معارج"مبارکه سوره سواالت تحلیلی   

 سیاق اول:

با کنید.  نرا بیا« معارج»، منظور از «مَّن اهلِل ذِی المَعاِرج»سوره حاقه  3با توجه به آیه  .1

، ربط و نسبت میان معارج و قرب را تبیین «آزادی بندگی»در کتاب « قرب»توجه به انواع 

 نمایید.

، مقصود از صبر جمیل «فَاصبِر صَبراً جَمیلً »معارج سورع  5مقصود از صبر جمیل در آیه  .2

مطهری بر طبق مباحث کتاب اخلق  از دیدگاه شهید« صبر»تعریف و ثمرات  چیست؟

 اسلمی راتبیین نمایید.

، منظور از قرب و بُعد را بیان «اِنَّهُم یَرَونَُه بَعیداً َو نَراهُ قَریباً»سوره حاقه،  6با توجه به آیه  .3

از دیدگاه شهید « قرب»، مفهوم و انواع «آزادی بندگی»کنید. با توجه به مباحث کتاب 

 مطهری را تبیین نمایید. 

 سیاق دوم

، «ا الُمَصلّین* الّذینَ هُم علی َصلتِهِم دائِمونَاِلّ»سوره معارج،  23و  22با توجه به آیات  .4

آزادی »بودن از دیدگاه قرآن را تبیین نمایید.  با توجه به مباحث کتاب « مصلّی»منظور از 

را تبیین « نماز»، دیدگاه شهید مطهری در مورد آثار و ثمرات فردی و اجتماعی «بندگی

 باشد؟ن یکی از عوامل تربیتی مینمایید. چگونه نماز از دیدگاه اسلم، به عنوا

، و با «َو الّذینَ هُم لِفُروجِهِم حافِظون* اِّلا علی ازواجهم...»سوره معارج  22با توجه به آیه  .5

)شهید مطهری(، شاخصه های نظام اخلق « اخلق جنسیتی»توجه به مباحث کتاب 

اسخ به این شبهه را که جنسیتی از دیدگاه اسلم را تبیین نمایید. با توجه به این آیات، پ

 کنند، پاسخ دهید. اسلم را محکوم به سرکوب نیازهای طبیعی و غریزه جنسی می

اِذا مَسَّهُ  َجُزوعاٌ* وَ اِنَّ االِنسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ»سوره حاقه  12-21آیات  آیا  .6

در تضاد است؟ آیا از دیدگاه قرآن، « اّلذی َاحسََن کُل شیٍء خَلَقهُ»با آیه « الخیرُ مُنوعاً 
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د رکتاب « انسان شناسی اسلمی»انسان ذاتا موجودی پست و شر است، با توجه به مباحث 

سیر  3های سطح }البته در صورتی که کتاب« انسان شناسی»و کتاب « آزادی انسان»

العاتی بینش مطهر را مطالعه فرموده اید{ دیدگاه اسلم در مورد شر بودن یا خیر بودن مط

 ذات انسان تبیین نمایید.

 سیاق سوم

اعتنایی به ، ناظر بر رها کردن و بی«فَذَرُهم یخُوضُوا َو یَلعَبُوا...»سوره معارج  42آیا آیه  .7

، تبیین «ربیت و رشد اسلمیت»و کتاب « تبلیغ»کافران است؟ با توجه به مباحث کتاب 

 در تعارض نیست؟ توضیح دهید. « تبلیغ»نمایید که آیا این آیه با وظیفه انذار و تبشیر در 

 


