






کالم نخست

در نگاه اکثر داوطلبان کنکور، درس دین و زندگی درسی حجیم و کم بازده است، ولی برخالف تصور، این درس 
یکی از امتیاز آورترین دروس کنکور به حساب می آید. در ابتدای نگارش کتاب »دین و زندگی جامع دوازدهم« از 
مجموعه »مرشد« به منظور فراهم آمدن ساختار کلّی کتاب جلسات زیادی با برترین اساتید کنکور برگزار شد تا 

کتابی جامع و متفاوت با کتاب های موجود در بازار پدید آید.

ساختار کتاب

این کتاب شامل موارد زیر است:
1( محتوا در یک نگاه: در ابتدای هر درس، مضمون کلّی درس ذکر شده است.

2( ترجمه و پیام آیات و احادیث: هر آیه شامل کادر موضوع )محتوای کلّی آیه(، کادر معنی، کادر کلیدواژه میانبر 

)کلمات کلیدی برای حل تست ها(، پیام آیه، بیشینة کنکوری )تعداد تکرار هر آیه در کنکورهای گذشته( و ارتباط 
)نکات ترکیبی با سایرقسمت ها( است.

3( متن خط به خط کتاب: متن درس به صورت تفکیکی و کادربندی شده ذکر شده است. در ابتدای هر کادر تیتر 

متناسب با متن به همراه آیة مربوط به آن و قسمت های مهم هر متن به صورت رنگی آمده است. هم چنین نکات 
تکمیلی هر متن در داخل پرانتز ذکر شده است.

4( سؤاالت کتاب درسی به همراه نکات تستی آنها ذکر شده است.

5( نمودار مرور سریع و جمع بندی متن درس برای استفاده در دوران جمع بندی و آزمون های سنجشی تعبیه شده 

است.
6( جدول روابط و نکات: در انتهای هر درس، جدول های اختصاصی مربوط به درس )علت و معلولی، مترادف تستی( 

برای فراگیری بهتر درس آمده است.
7( ویژه نامه: بیشتر درس ها دارای یک جدول اختصاصی به نام ویژه نامه هستند که نکات اصلی آن درس در قالب 

یک جدول ذکر شده است.
8( اشتباه نکنیم: این بخش برای جلوگیری از اشتباهات متداول دانش آموزان تعبیه شده است.

! (مشخص شده است. 9( سؤاالت: در سه سطح دسته بندی شده اند و سؤاالت ترکیبی با آیکون )

10( ناب آزمون: شامل 12 آزمون مبحثی و جامع برای دوران جمع بندی.

11( پاسخنامه: پاسخ هر تست شامل توضیح کامل پاسخ به همراه کلیدواژه )برای مرور سریع( و سبک می باشد.

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد



سپاسگزاری:

و صمیمانه از تمامی عزیزانی که تا آخـــرین لحظات در راه نشر این کتـاب، یار و یاور ما بودند، سپاس گزاریم:
 مدیر عامل محترم انتشارات: آقای یحیی دهقانی 

 دبیر مجموعه: مهندس هادی عزیززاده و همکاران ایشان در معاونت تألیف مبتکران به ویژه حسین کشتی کار 
و طوبی عینی پور

 ناظر علمی: آقای مرتضی محسنی کبیر
 صفحه آرا: ناهید جلیلیان

 تایپیست ها: ناهید صبائی - آسیه عبدالحسینی
 گرافیست: بهاره خدامی
 طراح جلد: مینا هرمزی

امیدواریم دانش آموزان عزیز و دبیران بزرگوار نظرات و پیشنهادهای خود را با مؤلفان در میان گذاشته و در ارتقای 
کیفی این کتاب  ما را یاری نمائید.

امید امیدبیگی ـ محّمد نجفی
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اّول بـخـش 

اندیشه و  تفکر 

این بخش از یک حدیث و متن کوتاه تشکیل شده است.

 ارزیابی محتوا: متن و حدیث این بخش در ارتباط با اندیشه مطرح شده است. 
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ترجمه و پیا مآیات و احادیث

»اَفَضُل الِعباَدِة اِدماُن التََّفّکِر ِفی الّلِه و ِفی ُقدرَِتِه« ..................................  برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست.

موضوع: اندیشیدن مداوم دربارۀ خدابسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلید واژۀ میانبر: برترین عبادت / تکرر تفّکر در ارتباط با خدا / تداوم اندیشه: عامل افزایش ایمان

پیام حدیث

 انسان ها با تفکر دربارۀ خدا و قدرت او، می توانند در مسیر بندگی او راحت تر قدم گذارند.
 اندیشه عامل محّرک رشد وجود انسان می باشد.

  این حدیث تاکنون در کنکور سراسری ذکر نشده است و احتمال طرح از آن وجود دارد.

 براساس تعالیم دین اسالم، هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند، براساس معیارهای دینی صورت گیرد، عبادت است. 
)درس 1 سال دهم(

 منظور از تفّکر دربارۀ خدا، تفّکر دربارۀ صفات و افعال الهی است. )نه چیستی خداوند(

متن خط به خط کتاب

اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.
 ) عمل  مظهر اندیشه(

اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. عالوه بر آن می تواند 
برترین عبادت ها باشد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »اَفَضُل الِعباَدِة اِدماُن التََّفّکِر ِفی الّلِه و ِفی ُقدرَِتِه«

جدول روابط و نکات

معلولعلت

اندیشه1(

1( پرطراوت کردن بهار جوانی

2( شکوفا کردن استعداد

3( نوید دادِن امید به آینده



 درس اّول 
)هـسـیت بخش(

این درس شامل سه آیه و سه حدیث و چهار شعر است. محوریت کلی درس دربارۀ نیازمندی 

موجودات در پیدایش و بقا به خداوند و ثمرۀ درک این نیاز است.

ارزیابی محتوا: متن و آیات این درس، به یک اندازه اهمیت دارد. تناسب میان متن و آیۀ مرتبط 

با آن را رعایت و بصورت ترکیبی مطالعه فرمایید.
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ترجمه و پیا مآیات و احادیث

َها الّناُس ...................................................................................................................................................................................................  ای مردم یا اَیُّ

.............................................................................................................................................  شما به خداوند نیازمند هستید اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اللِه 

.................................................................................................................  و خدا است که ]تنها[ بی نیاِز ستوده است. َو اللُه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد 
فاطر، 15  

موضوع: فقر و نیازمندی ذاتی مخلوقاتبسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلید واژۀ میانبر: نیازمندی و فقر مخلوقات / غنی و بالذات بودن خدا

 

 این آیه خطاب به همه انسان ها است و شامل تمام مخلوقات می شود. »یا اَیُّها الّناس«
 تمام مخلوقات، ازجمله انسان در وجود و هستی خود )پیدایش و بقا( نیازمند خداوند هستند. »الُفقراء«

 خداوند تنها وجود بی نیاز در هستی می باشد که به دیگری محتاج نیست. »ُهَو الَغنّی«
 چون وجود خدا وابسته به چیزی نیست )علت( ، کسی نمی تواند وجودش را بگیرد و نابودش کند )معلول( . او در ذات خود غنی و بی نیاز 

است. »َو اللُه ُهَو الَغنّی الَحمید«
  مضمون کلی این آیه تاکنون بیش از 6 بار در کنکور سراسری سال های اخیر مطرح شده است. )احتمال طرح تست از این 

آیه متوسط است(
 این آیه با شعر »ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش« ارتباط مفهومی دارد.

 نیازمندی موجودات در پیدایش خود به خداوند بیانگر توحید در خالقیت است. )درس 2 سال دوازدهم(

...................................................  هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. ماواِت َو االَرِض  َیسأُلُه َمن ِفی السَّ

......................................................................................................................................  او همواره دست اندرکار امری است. ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن 
رحمان،29

موضوع: نیاز مستمر موجودات در بقا

کلید واژۀ میانبر: دست نیاز به سوی خدا / مبتکر بودن خداوند / طلب لطف و فیض الهی / تدبیر علی الّدوام خداوند

 

ماواِت َو االَرِض(  فرشتگان و موجودات آسمانی نیز همچون زمینیان، دست نیاز به سوی خدا دارند. )یَسألُه َمن فِی السَّ
 کارهای الهی تقلیدی نیست، بلکه ابتکاری و نوآورانه است. )ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن(

 نیاز دائمی موجودات، لطف و فیض دائمی خدا را طلب می کند. )او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است.(
 چنین نیست که خداوند، عالم را ، آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد، بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند. 

  منظور از »َیْوٍم« در آیه، روز نیست، بلکه مطلق زمان است، زیرا خداوند در زمان نمی گنجد، بلکه فراتر از زمان است. )تدبیر علی الّدوام 
خداوند(

 خداوند هر روز امر جدیدی ایجاد می کند که قباًل نبوده است. » ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن«
  این آیه در کنکورهای گذشته ذکر نشده است . )احتمال طرح تست به  صورت ترکیبی از آن می رود.(

 این آیه با نیاز موجودات به خداوند در بقا متناسب است.
 تدبیر و ارادۀ خداوند در امور هستی؛ بیانگر توحید در ربوبیت است. )درس 2 سال دوازدهم( 
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ماواِت َو االَرض.........................................................................................................................  خداوند نور آسمان ها و زمین است. الّلُه ُنوُر السَّ
نور، 35

موضوع: خداوند مسّبب پیدایش و بقاء موجودات 

کلید واژۀ میانبر: خداوند، نور هستی / نور مسبب پیدایی و آشکاری / مشهود بودن خداوند در هستی

 
 خداوند در این آیه خود را »نور آسمان ها و زمین« یا »نور هستی« معرفی می کند. »اللُه نوُر«

 تمام موجودات، وجود و هستی خود را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است.
 هر چیزی پیش از آن که نمایش دهندۀ خود باشد، نشان دهندۀ خالق خود است.

  این آیه تاکنون 3 بار در کنکور سراسری مطرح شده است . )احتمال طرح تست از این آیه به صورت ترکیبی است.(

 این آیه با حدیث امام علی)ع( که می فرماید:» ما رَاَیُت َشیًئا اِّل َو رَاَیُت اللَه َقبَله و َو َبعَده و َو َمَعه و « ارتباط مفهومی دارد.
 این آیه با ابیات »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید، اّول خدا دید« ، »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم 

دریا تو بینم « و »به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم « ارتباط معنایی دارد.

 این آیه با ابیات »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی فانی نما« و »باد ما و بود ما از داد توست ...« ارتباط مفهومی دارد. 
)درس 2 سال دوازدهم(

موضوع: تنازع بقا در زندگی

اَلّلُهمَّ ال َتِکلنی إلٰی َنفسی َطرَفَة َعیٍن أبًدا ..............................................................................  خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.

حدیث پیامبر )ص( 

کلید واژۀ میانبر: نسبت کسب کماالت و نیازمندی به خدا / وصول به اوج درک فقر و نیازمندی / معرفت: عامل توّکل

پیام حدیث

 اگر خداوند متعال یک لحظه ما را به حال خودمان واگذار نماید، هدایت الهی قطع خواهد شد و سرانجامی جز ظاللت نخواهیم داشت.
 این حدیث مصداق عبارت »َیسألُه من فی السماواِت و األرض« می باشد.

 معرفت و شناخت تمایالت انسان، موجب افزایش توّکل بر خداوند می شود.
 این حدیث در نتیجة فهِم عبارت »یا اَیُّها الناس أنتم الفقراء إلی الله« می باشد.

  این حدیث در کتاب های گذشته ذکر نشده است. )احتمال طرح تست به  صورت ترکیبی از آن می رود.(

............................................................................................................................................................................  هیچ چیزی را ندیدم ما رَاَیُت َشیًئا 

.........................................................................................................................................................................  مگر اینکه خداوند را اِّل َو رَاَیُت اللَه 

.................................................................................................................................  قبل از آن و بعد از آن و با آن دیدم َقبَله و َو َبعَده و َو َمَعه و 

موضوع: مشهود بودن خداوند در موجوداتحدیث امیرالمؤمنین علی )ع(

کلید واژۀ میانبر: وابستگی مخلوقات به خداوند / فطرت خدا آشنا

پیام حدیث

 هر موجودی ابتدا نمایانگر خالق خود است و سپس نمایانگر خود. )اولویت مشهودیت خالق بر مخلوق(.
  این حدیث تاکنون 2 بار در کنکور سراسری سال های اخیر مطرح شده است. )احتمال طرح تست از آن بصورت ترکیبی وجود دارد.(

ماواِت َو الَرِض« ارتباط معنایی دارد.  این حدیث با آیه »اللُه ُنوُر السَّ
 این حدیث با ابیات »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید، اّول خدا دید« ، »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم 

دریا تو بینم « و »به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم« ارتباط معنایی دارد.



دمه
واز

یه د
ی پا

زندگ
ن و 

دی

12

روا فی ُکلِّ َشیٍء ..........................................................................................................................................................  در همه چیز تفکر کنید َتَفکَّ

روا فی ذاِت اللِه ....................................................................................................................................  ولی در ذات خداوند تفکر نکنید. َوال َتَفکَّ

موضوع: عدم تفکر در ذات خداحدیث پیامبر اکرم )ص(

روا کلید واژۀ میانبر: خداوند، حقیقتی نامحدود / منع از تفکر در ذات الهی / ال تََفکَّ

پیام حدیث

 تفکر در ذات خداوند )چیستی = ذات = ماهیت( ممنوع است بلکه تفکر باید دربارۀ صفات خداوند )هستی( و نعمت های او و همه چیز باشد.
 الزمة تفکر در ماهیت خداوند )چیستی( احاطه و دسترسی به آن است و این دربارۀ خدا غیر قابل تصور است؛ زیرا محدود نمی تواند به 

نامحدود احاطه پیدا کند. 
  این حدیث تاکنون 3 بار در کنکور سراسر سال های اخیر مطرح شده است. )احتمال طرح تست از آن بصورت ترکیبی می رود.(

متن خط به خط کتاب

مقدمه
آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضای آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ این جهان پر جنب وجوش تفکر 
کرده باشید؟ تفکر دربارۀ جهان دوردست؛ یعنی آسمان بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید و سّیارگان؛ و تفکر دربارۀ همین جهان 

نزدیک، یعنی زمین با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، جانوران، گیاهان و گل های زیبایش.
آیا هرگز دربارۀ آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟ به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و سّیاره، با میلیاردها موجود 

متنوع از کجا آمده اند؟ موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟

نیازمندی جهان به خدا در پیدایش )متناسب با آیة »یا اَیُّها الّناس أنُتم الُفقرا إلی اهلل...«(
هر کدام از ما، براساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم ) درک حضور خداوند  فطری است(. به روشنی 
می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند 
)هدایت براساس حکمت( . با وجود این شناخت اّولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرا می خواند و راه های گوناگونی 
را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارۀ نیازمندبودن جهان، در پیدایش 

خود، به آفریننده و خالق است. بیان این راه به شرح زیر است:
مقدمۀ اول )متناسب با بیت »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی فانی نما«(

اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای )موجودات = وابسته = فقیر = وامدار = ممکن الوجود( می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان 
نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل کنیم، آنها را همین گونه می بینیم؛ حیوانات، نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را، 

پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. )مقدمه اول  هر پدیده ای وجودش از خودش نیست(

مقدمۀ دوم )متناسب با شعر »ذات نایافته از هستی بخش ...«
پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از 
خودش باشد؛ همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد. عبدالرحمان 

جامی این معنا را در دو بیت چنین بیان می کند:

بخــش هســتی  از  نایافتــه  چــون توانــد کــه بــود هســتی بخــشذاِت 
ــی ــود ز آب ته ــه ب ــری ک ــک اب آب دهــیخش صفــت  وی  از  نایــد 

شعر
 بیانگر نیازمندی تمام پدیده ها به دیگری در پیدایش است و متناسب با مقدمة دوم می باشد.

َها الّناُس اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اللِه َو اللُه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد« متناسب است.  مفهوم کلی شعر با آیة » یا اَیُّ
آری در آفرینش نیز، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد؛ در این صورت، 
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چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود. )مقدمة دوم  هر پدیده ای 
وجودش از دیگری است.(

 با توجه به دو مقدمة فوق می دانیم نتیجه بگیریم که ما و همة پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود به آفریننده ای 
نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. این موجود برتر متعالی »خدا« نامیده می شود. 

ماواِت ...« و »یا ایُّها الّناس ...«( نیازمندی جهان به خدا در بقا )متناسب با آیة »یَْسَألَُه َمن فِی السَّ
شما حتماً نام مسجد گوهرشاد که در جوار حرم مطهر امام هشتم)ع( است، را شنیده اید. شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خوانده اید. 
این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از دورۀ تیموریان است و جاذبة زیادی برای گردشگران و زائران دارد. این مسجد 
باشکوه همچنان باقی است، اما از معمار و بّنا و کارگردانی که آن را با عشق و هنر بنا کرده اند خبری نیست. آیا رابطة جهان با خدا نیز 

مانند رابطة بّنا با مسجد است؟
اگر اندکی دقت کنیم، درمی یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. مسجد گوهرشاد از مصالح ساختمانی مانند خاک 
و سنگ و گچ و چوب و کاشی و ... تشکیل شده که هیچ کدام از آنها را بّنا به وجود نیاورده است. هریک از این مصالح نیز خواّصی دارند که 
بّنا آن را ایجاد نمی کند. بّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند . نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر بّنا نه اجزای ساختمان را 
پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار بّنا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است؛ اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خّواص 
آنها و حّتی خالق خود بّنا است. بر این اساس وجود و هستی بّنا و نیز وجود مصالح و خواص آنها، همه وابسته به خداست و خداوند هر 
لحظه اراده کند، آنها از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد. )علّت( به همین جهت، جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند 

است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. )معلول( )نیامندی به خدا کم یا زیاد نمی شود  نیازمندی مطلق(.
در مقام مثال می توان گفت که رابطة خداوند با جهان، تا حدی )نه کاماًل( شبیه رابطة مولّد برق با جریان برق است؛ همین که مولّد متوقف 
شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند. بنابراین، مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود؛ 
اما موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظة نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. از این رو دائماً با زبان 

حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:

مــا چــو کوهیم و صــدا در ما زتوســتمــا چــو ناییم و نـــوا در ما ز توســــت
تـــــا که ما باشیـــــم بــا تو در میانما که باشیم ای تـــو ما را جاِن جـــان
تــو وجـــــود مطـــــلقی، فـــانی نمــاما عـــــدم هاییم و هســــتی های مــا
حمـــــله مان از بـــاد باشــد دم بــه دمما هـــــمه شیــــران ولی شیـــر َعلَـم
هستـــــی مــا جمله از ایجاد توســـتبــــــاد مــا و بـــود مــا از داد توســـت
عاشـــق خود کــــرده بودی نیســت رالذت هســـــتی نـــــمودی نیســت را
لطــــــف تـــــو ناگفتــة ما می شــنودمــا نبـــــودیم و تــــــقاضامان نبـــود

 شعر
 تمامی ابیات بیانگر نیازمندی موجودات و جهان به خداوند در بقا می باشد.

ماواِت َو الَرِض ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن« و »یا ایُّها الّناس أنتم الُفقراء ...« ارتباط دارد.  تمامی ابیات به نوعی با آیة » َیسأُله و َمن ِفی السَّ

ثمرۀ درک نیازمندی به خدای بی نیاز ) متناسب با آیة » اَللُهمَّ ال تَکلِنی إلی نَفسی َطرَفَة َعیٍن أبًدا« (
انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اّما انسان های آگاه دائماً سایة لطف و رحمت خدا را احساس می کنند 
و خود را نیازمند عنایات پیوستة او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود )خودشناسی( و رابطه اش با خدا بیشتر شود )علت(، نیاز به او و 

احساس عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. )معلول(
افزایش خودشناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی

           )علت 1(                     )معلول 1(   )علت 2(                     )معلول 2(
برای همین است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم، لطف 

و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند:
»اَللُهمَّ ل َتِکلنی إلي َنفسی َطرَفَة َعیٍن أبًدا«؛ خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.
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نور هستی )متناسب با آیۀ »اهلُل نوُر ...«  و ابیات »دلی کز معرفت ...« و »به صحرا بنگرم ...« و حدیث »ما َراَیُت ...«
قرآن کریم، رابطة میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید؛ اما پس از تفکر 

دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید:
ماواِت َو الَرِض« ... خداوند نور آسمان ها و زمین است... »اَللُه نوُر السَّ

ما با نور خورشید، نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی می شوند، یعنی 
منشأ مادی دارند. پس، نور بودن خداوند به چه معناست؟

نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود. نورهای معمولی هم این 
خاصیت را دارند که خودشان آشکار هستند و سبب آشکارشدن اشیای دیگر هم می شوند.

خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و »وجود« ، خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات آشکار شده و پا به عرصة هستی 
می گذارند. در واقع، هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین 

رو آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

ــد ــا دی ــور و صف ــت ن ــی کــز معرف بــه هــر چیزی کــه دید، اّول خــدا دیددل

شعر
 جهان جلوه ای از جمال حق و هر موجودی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.

 به کار گیری این روش که ما بتوانیم در پشت پردۀ ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را ببینیم؛ بیانگر »افزایش معرفت به خداوند« 
از راه های رسیدن به »حقیقت بندگی و اخالص« است . )درس 4 سال دوازدهم(

و به تعبیر بابا طاهر:

ــم ــو بین ــرا ت ــم صح ــرا بنگ ــه صح ــمب ــو بین ــا ت ــرم دریـ ــا بنگ ــه دری ب
نشــان از قامــت رعنــا تــو بینـــمبــه هــر جا بنگــرم کــوه و در و دشــت

شعر
 هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.

 دیدن خداوند در پشت پردۀ ظاهر و در ورای هر چیزی؛ بیانگر »افزایش معرفت به خداوند« از راه های رسیدن به »حقیقت بندگی 
و اخالص« است. )درس 4 سال دوازدهم(

اینکه انسان بتواند در هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اّما هدفی قابل دسترس 
است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین 

خداوند نیز کمک خواهد کرد و لّذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند
اکنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی او را مشخص کرد؟

در پاسخ می گوییم: موضوعاتی که می خواهیم دربارۀ آنها شناخت پیدا کنیم، دو دسته اند:
دستة اول موضوعاتی هستند که در محدودۀ شناخت ما قرار می گیرند، مانند گیاهان، حیوان ها، ستارگان و کهکشان ها؛ حتی کهکشان های 
بسیار بسیار دور هم ممکن است، روزی مورد شناسایی واقع شوند و انسان بتواند ماهیت و ذات آنها را شناسایی کند. در حقیقت، ذهن ما 

توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد، )معلول( زیرا همة آنها اموری محدود هستند. )علت(
دسته دوم موضوعاتی هستند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛ زیرا الزمة شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن 
است. در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.خداوند، 
حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین، با اینکه ما به وجود 
خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم، اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم؛ از همین 

رو پیامبراکرم )ص( فرموده است:
روا فی ذاِت اللِه« روا فی ُکلِّ َشیٍء  َول َتَفکَّ »َتَفکَّ
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تفکر در متن

توضیحاتی که در متن درس دربارۀ »نیازمندی جهان به خدا در پیدایش« گفته شده را به صورت یک استدالل، به طور خالصه بنویسید.
مقدمۀ اول: ما و این جهان پدیده هستیم و وجودمان از خودمان نیست.

مقدمۀ دوم: موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به دیگری هستند.

 ما و مجموعة پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن، به آفریننده ای نیازمندیم که سرچشمة هستی است و هستی از او جدا 
نمی شود.

تدبر در قرآن (۱)

 در آیۀ زیر تدبّر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.
َها الّناُس اَنُتُم الُفَقراُء اَِلی اللِه َو اللُه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد«  »یا اَیُّ

فاطر، 15

1- نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟ 

پاسخ: همۀ مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود به خداوند نیازمند هستند. )پیدایش و بقا(
2- چرا خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را برطرف کند؟

پاســخ: از آنجا که خداوند علت اصلی مخلوقات است و به آنها وجود بخشیده )خالق است(، موجودات، در بقای خود نیز به او 
نیازمندند و همچنین همواره هر موجودی به علت حقیقی خود که بدان وجود بخشیده، وابسته است، به همین دلیل خداوند می تواند 

نیاز انسان را برطرف کند.

تدبر در قرآن (۲)

 در آیۀ زیر تدبّر کنید وبه سؤاالت پاسخ دهید.
ماواِت َو االَرِض ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن »یَسَألُه و َمن ِفی السَّ

رحمان،29

1- چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟

پاسخ: زیرا خداوند مسبّب ایجاد هر پدیده و عملی در این جهان است، به همین دلیل موجودات همواره به او اظهار نیاز می کنند.

2- چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟

پاسخ: چون منشأ و سرچشمۀ هرکاری از ذات اقدس الهی می باشد، به همین دلیل در همۀ امور، نقش خداوند مشهود است.

امیرالمؤمنین علی )ع( می فرماید: 

»ما رَاَیُت َشیًئا اِّل َو رَاَیُت الّلَه َقبَله و َو َبعَده و َو َمَعه و« 

 به نظر شما پیام این حدیث چیست؟ مقصود امیرالمؤمنین )ع( از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چه 
می باشد؟

پاسخ: جهان جلوۀ حق است و هر موجودی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
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اندیشه و تحقیق

با وجود شباهت های ظاهری رابطۀ خدا و جهان با رابطۀ ساعت ساز و ساعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویسید.

تفاوت هاشباهت ها

)1
نظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه نیست، نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از هر دو هدفمند هستند.

پیچیدگی یک ساعت است.

)2
اما هر دو پدیده اند و به خالق نیازمندند. است،  اجزا  نظم دهندۀ  فقط  و  نیست  ساعت  اجزای  بخش  هستی  ساعت ساز، 

خداوند هم هستی بخش است و هم نظم دهنده

)3
دوام و بقای ساعت وابسته به ساعت ساز نیست، اما دوام و بقای جهان وابسته به هر دو متشکل از اجزاء گوناگون هستند.

خالق آن است.

نمودار مرور سریع و جمعب ندی

استدالل نیازمندی جهان به 
خدا در پیدایش

1( مقدمۀ اول: 

1( هر پدیده ای وجودش از خودش نیست. 

2( تناسب معنایی با بیت : ما عدم هـاییم و هستی های ما / تو وجود مطلـقی، 

فانـی نمـا

2( مقدمۀ دوم: 

1( هر پدیده ای برای موجود بودن، نیازمند دیگری است.

2( یک موجود فقط زمانی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که 

خودش ذاتاً موجود باشد.
3( نمونه: چیزهایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به 

چیزی هستند که خودش شیرین باشد.
تناسب معنایی با ابیات : ذاِت نایافته از هستـی بخــش/چون تواند که 

بود هستی بخش
خشک ابری که بود ز آب تهی / نایــد از وی صفــت آب دهی

3( نتیجه: ما و پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن، نیازمند خداوند هستیم.

نیازمندی جهان به خدا در بقا 

1( نیازمندی جهان به خداوند در هر»آن«

2( مشابه رابطة مولّد برق با جریان برق / مشابه رابطة نور و منبع نور

3( نیازمندی موجودات پس از پیدایش همانند لحظة خلق شدن است و کم نمی شود.

4( متناسب با شعر » ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ....«
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خـــداوند؛ نور هستی  

1( نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود.

2( خداوند نور هستی است:  که تمام موجودات، »وجود« خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار 

می شوند.
ماواِت َو الَرِض« 3( متناسب با آیة : »اللُه ُنوُر السَّ

4( متناسب با ابیات: دلی کز معرفت نـور و صفا دیــد / به هر چیزی که دید، اّول خدا دید 

 به صحرا بنگـرم صحـرا تو بینــم / به دریــــا بنـگـرم دریـا تو بینـم
 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قـــامت رعنــــا تو بینم 

  مشاهدۀ خداوند در قبل و بعد هر از چیز )وراء( 
1( معرفتی عمیق و واال

2( در نگاه نخست  مشکل، اما  هدفی امکان پذیر و قابل دسترسی است.

3( بستر اصلی حرکت به سوی آن   پاکی و صفای قلب.

موضوعاتی برای شناخت خداوند 

1( محـدود  

1( موضوعاتی که در محدودۀ شناخت ما قرار می گیرند.

2( احاطه داشتن ذهن ما بر آنها

3( ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات آنها را دارد.

1( عدم گنجایش ذهن ما برای درک آنها2( نامحدود 

2( عدم احاطة ذهن ما به حقیقت آنها

جدول روابط و نکات

معلولعلت

نیازمندی مستمر جهان به خداوند و عدم قطع این نیازارادۀ آنی خداوند مبنی بر از بین بردن یا حفظ موجودات جهان1(

درک بیشتر فقر و نیازافزایش خودشناسی2(

افزایش عبودیت و بندگیدرک بیشتر فقر و نیاز3(

درک حضور خداوندوجود فطرت در انسان4(

دیدن خداوند در هر چیزینگریستِن با تأّمل در جهان5(
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ویژه نامۀ درس اّول

ارتباطعبارت / واژه / مفهوم

»یا اَیُّها الّناس أنتم الُفقراء إلی الله«نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش1(

1( »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی فانی نما«مقدمة اّول )پدیده بودن موجودات جهان(2(

موجودی 3( به  پدیده ها  )نیازمندی  دّوم  مقدمة 
دیگر برای پدید آمدن(

1( »ذاِت نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش«

2( »خشک ابری که بود ز آب ُتهی / ناید از وی صفت ابدهی«

1( »یا أیُّهاا لّناس أنتم الفقراء إلی الله ...«نیازمندی موجودات به خداوند در بقا4(

ماواِت ...« 2( »َیسأَلَُه َمن فی السَّ

3( »ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ...«

4( »ما همه شیران ولی شیر َعَلم ...«

5( »باد ما و بوِد ما از داِد توست ...«

»اللُه نور الّسماواِت و األرض«وابستگی موجودات به خداوند در پیدایش و بقا5(

»الّلُهَم لَتِکْلنی إلی َنفْسی َطرَفًة َعیٍن اََبداً«ثمرۀ درک نیازمندی به خداوند6( 

ماواِت و األرض«تجلی خداوند در موجودات7( 1( »اللُه نور السَّ

2( »دلی کز معرفت نور و صفا دید ...«

3( »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...«

4( »مارأیُت شیئاً ...«

کلمات مترادف تستی

مترادفات و کلیدواژه های کنکوریکلمه/ عبارت                           

پدیده = عدم استقالل = ممکن الوجود = قائم به غیرموجودات جهان     1(

ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است = مستقل = قائم به ذات = هستی از او جدا خداوند2(
نمی شود = واجب الوجود

تقّدم نیستی بر هستی= پدیده بودن موجودات = سرچشمه نگرفتن وجود آدمی از خودمقدمۀ اول:3(

نیازمندی به دیگری در پیدایشمقدمۀ دوم:4(

اشتباه نکنیم

1( اشتراک انسان و دیگر موجودات جهان، در پدیده بودن است. )نه در موجود بودن( 

2( هر یک از عبارات » ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است« ، » قائم به ذات« ، »هستی از او جدا نمی شود« و »واجب الوجود« 

متناسب با خداوند می باشد و عبارات »پدیده« ، »عدم استقالل« ، »ممکن الوجود« و »قائم به غیر« متناسب با موجودات جهان است. )الفقرا 
 نیازمندی در پیدایش و بقا(

3( مطابق آیة شریفة » انتم الفقراء الی الله« نیازمندی مخلوقات به خداوند در تمام مراحل هستی است و در به وجود آمدن و پدید آمدن 

محدود نمی شود.
4( نسبت فقر و نیازمندی انسان ها و سایر مخلوقات به خداوند ثابت است و انسان ها با کسب معرفت بیشتر نسبت به رابطة خود با خداوند، 

تنها درک بیشتری نسبت به این فقر پیدا می کنند. و این فقر اضافه یا کاسته نمی شود. )نسبت  ثابت / معرفت بیشتر  درک بیشتر(
5( رابطة خداوند با جهان، با رابطة و بّنا و مسجد قابل مقایسه نیست، اما رابطة خداوند با جهان، مشابه رابطة مولّد برق و جریان برق است.

)رابطة خدا با جهان  غیر قابل قیاس با رابطة بنا و مسجد / قابل قیاس با رابطة مولّد برق و جریان برق(
6( مطابق آیۀ » اللُه نورالّسماواِت و األرض«، هر چیزی در جهان، جلوه ای از جلوه های الهی است، نه نوری از انوار وجود خودشان.
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

آسان(مرور مباحث کلی)

ر ...« ، برترین عبادت در نظر پیامبر اکرم )ص( ، ..................... می باشد.- 1 مطابق حدیث »اَفَضُل الِعباَدِة اِدماُن التََّفکُّ
٢ نگرش مثبت در ارتباط با زندگی انسان و آیندۀ او ١ داشتن استمرار در زمینة اندیشه دربارۀ خدا و حکمت او 

٤ عمل به احکام اسالمی در عین توجه به دیدگاه های فردی ٣ توجه به ذات اقدس باری تعالی و دوری از ناپاکی 

نوعی  - 2 افعال خداوند،  و  و هم چنین شناخت صفات  است  بشریت  ذات  در   ..................... بر وجود  مبتنی  درک حضور خداوند ، 
..................... نسبت به اوست.

٤ فطرت ـ شناخت اولیه ٣ وجدان ـ شناخت اولیه  ٢ اختیار ـ معرفت عمیق  ١ فطرت ـ معرفت عمیق 

اگر بگوییم »ما و همۀ پدیده های جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد.« کدام عبارت - 3
ما را به این نتیجه نمی  رساند؟

١ انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند.
٢ هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن نیازمند دیگری است.

٣ موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، در موجود بودن نیازمند به وجودی هستند که وجود، عین ذاتش نباشد.
٤ یک موجود، فقط درصورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد.

هر گاه سؤال شود که پیام عبارت شریفۀ : »انتم الفقراء الی الله« در مورد چه کسانی است؟« باید بگوییم ..................... .- 4
٢ آنها که در کسب کماالت حقیقی می کوشند. ١ همة مخلوقات از جمله انسان ها 

٤ هر موجودی که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد. ٣ در مورد مؤمنان  

در قیاس رابطۀ جهان با خدا و رابطۀ بّنا با مسجد، تفاوت ..................... به چشم می خورد ..................... .- 5
٢ اساسی ـ بّنا تنها جابه جا کنندۀ مصالح ساختمان است. ١ بنیادین ـ بّنا برای اتمام کار خود به همکار نیاز دارد. 

٤ جزئی ـ بّنا برای اتمام کار خود به همکار نیاز دارد. ٣ جزئی ـ بّنا تنها جابه جا کنندۀ مصالح ساختمان است. 

با توجه به مفهوم بیت: » ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش«، یک چیز، در صورتی برای موجودبودن به - 6
دیگری نیازمند نیست که ..................... .

٢ نبوده و سپس پدید آمده باشد. ١ تنها در پیدایش متکی به غیر خود باشد. 
٤ تساوی ذات و حقیقتش با موجود بودن محقق باشد. ٣ سرچشمة هستی و وجودش، ذاتش نباشد. 

در راستای تحقق معرفت عمیق تر خداوند، اولین مقدمه در اثبات نیازمندی جهان در هستی خود به خداوند، ....................... است.- 7
١ تساوی ذات ما و اشیای موجود در عالم با موجود بودن

٢ سرچشمه نگرفتن وجود و هستی آدمی سایر موجودات از ذاتشان
٣ پدیده نبودن موجودی که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است.

٤ نیازمند بودن هر چیزی که فاقد شیرینی است، به دیگری برای شیرین شدن

دومین مقدمه، در اثبات نیازمندی جهان در هستی خود به خداوند، در کدام گزینه آمده است؟- 8
١ هیچ یک از پدیده ها را نمی توان یافت که به خود متکی و از غیر خود بی نیاز باشد.

٢ ذات ما و اشیای موجود در عالم مساوی با موجود بودن نیست و ممکن است که نباشیم.
٣ هر چیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.

٤ خداوند پدیده نمی باشد، بلکه سرچشمة هستی است.
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اگر بخواهیم نسبتی میان فقر ذاتی انسان ها و غنای خداوند بیابیم، این رابطه ................... است و با افزایش معرفت انسان به - 9
خدا .................... .

٢ متغیر ـ این فقر افزایش می یابد. ١ ثابت ـ این فقر افزایش می یابد. 
٤ ثابت ـ انسان درک بیشتری نسبت به این فقر می یابد. ٣ متغیر ـ انسان درک بیشتری نسبت به این فقر می یابد. 

متوسط

کدام گزینه درست است؟- 10
١ درک حضور خداوند و شناخت و افعال او، شناخت اولّیة او به شمار می رود.

٢ هدایت و پشتیبانی مخلوقات جهان و مدد رسانی به آنها، بیانگر صفت عّزت الهی است.
٣ قرآن کریم تنها یک راه نهادینه را به منظور شناخت صفات خداوند به انسان ارائه می دهد.

٤ قرآن کریم به منظور دریافت صفات ناب وجودی خداوند، انسان را به شناخت اولّیه در این باره، محدود نمی رساند.

اندیشۀ هر انسان نیکوکار، از کجا نشأت می گیرد؟ و در چه چیزی نمود می یابد؟- 11
٤ قلب ـ اعمال او ٣ ذهن ـ سخنان او  ٢ قلب ـ سخنان او  ١ ذهن ـ اعمال او 

به ترتیب، محل »جوانه زدن اندیشه« و »ریشه دواندن اندیشه« کجاست؟ و هم چنین نمود ظاهری اندیشۀ هرشخص در ................ - 12
او نمایان است.

٤ ذهن ـ قلب ـ اعمال ٣ اعمال ـ اعمال ـ ذهن   ٢ اعمال ـ قلب ـ گفتار  ١ قلب ـ قلب ـ اعمال 

انسان و دیگر موجودات جهان، در ..................... اشتراک دارند؛ زیرا ..................... .- 13
٢ پدیده بودن ـ منشأ وجود آنها از ذات خودشان است. ١ پدیده  بودن ـ نیستی مقدم بر هستی دارند. 

٤ موجود بودن ـ منشأ وجود آنها از ذات خودشان است. ٣ موجود بودن ـ نیستی مقدم بر هستی دارند. 

غنای ذاتی خداوند در .................... که نتیجۀ فهم معارف گران مایۀ قرآنی است، از دقت در پیام کدام عبارت شریفه دریافت - 14
می گردد؟

٢ هستی خود به ذات خویش ـ و اهلل هو الغنی الحمید ١ هستی خود به دیگری ـ و اهلل هو الغنی الحمید 
٤ هستی خود به ذات خویش ـ أنُتم الفقراء إلی اهلل ٣ هستی خود به دیگری ـ أنُتم الفقراء إلی اهلل 

پیام بیت: »ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش« مؤیّد کدام مقدمه در اثبات نیازمندی جهان به خداوند است؟- 15
١ عدم تساوی ذات ما و اشیای موجود در عالم  با موجود بودن و امکان نیست شدن برای تمامی مخلوقات

٢ نیازمند بودن هر چیزی که فاقد حالوت باشد، به دیگری برای شیرین شدن
٣ فقدان استقالل از دیگری برای هیچ یک از پدیده های این جهان

٤ ما و همة پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم.

کدام مقدمه، حاکی از مفهوم »تقدم نیستی بر هستی« برای انسان و سایر موجودات می باشد؟- 16
٢ ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش ١ برای موجود شدن استقالل ذاتی از دیگری دارد. 

٤ خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی ٣ وجود و هستی از ذات ما سرچشمه نمی گیرد. 

کدام گزینه درست است؟- 17
١ نور خاصیت روشنایی ذاتی دارد و همچنین روشنی بخشی اکتسابی است.
٢ نور خاصیت روشنایی اکتسابی دارد و همچنین روشنی بخشی ذاتی است.

٣ نور خاصیت روشنایی ذاتی دارد و همچنین روشنی بخشی ذاتی است.
٤ نور خاصیت روشنایی اکتسابی دارد و همچنین روشنی بخشی اکتسابی است.


