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ُه ِبُکَلِّ َشیٍء َمحیٌط  ﴿در آیۀ « لقاءالله»از دیدگاه برخی مفسران    .8 ِهم أال ِإنَّ قاِء َرَبِّ
ِّ
ن ِل ُهم ِفی ِمریٍة ِمِّ  به چه تفسیر شده است؟ ﴾أال ِإنَّ

  طریقتد(  ج( مرگ ب( معرفت الف(  ایمان 
 یابد؟ انسان با رسیدن به کدام مقام از مقامات عرفانی توفیق توبه و بازگشت به حریم قدس الهی را می   .0

  د( فقر ج( صبر ب( توکل الف( رضا 
ُکم ُتفِلُحوَن  ﴾ در آیۀ ﴿اصبرو  ﴿عبارت   .9

َّ
َعل

َ
قوا اللَه ل ذیَن آَمنوا اصِبُروا و صاِبُروا و راِبطوا وآتَّ

َّ
 به کدام مرتبه از صبر اشاره دارد؟ ﴾یا أیَها ال

  د( صیر بر معصیت ج( صبر بر طاعت ب( صبر در بال الف( صبر بر معصیت و بال 
نٌب »شود که  انسان در کدام مرتبه از فقر به حقیقت عمل خود و دیگران واقف می  .5

َ
نٌب ال ُیقاُس ِبِه ذ

َ
 ؟«وجوُدَک ذ

  د( فقر زاهدانه ج( فقر حقیقی ب( بازگشت به سابقۀ ازلی الف( فقر عرفانی 
 یک از موارد زیر بیانگر تفاوت حال و مقام است؟ کدام  .4

 نشیند، اما مقام حالتی ثابت است. است که بر قلب عارف میالف( حال حالتی ثابت  
 آید. ب( مقام موهوبتی الهی است، اما حال با سیر و سلوک به دست می

 ج( مقام از جنس عمل و حال از جنس فضل است.
  کند، اما حال صفتی ثابت است. د( مقام صفتی گذرا است که عارف کسب می

 کدام طور از اطوار سبعه، مقام عشق و محبت انسانی است؟  .1
 ب( طور اول، مقام صدر انسانی الف( طور پنجم، جّبة القلب 

  د( طور دوم، مقام قلب انسانی ج( طور چهارم، مقام فؤاد انسانی
 شود؟ سالک در کدام مرتبه، متخلق به اسمای ظاهر و باطن می  .9

  د( لطیفۀ اخفائیه ج( مقام اخفا خفی ب( مقام الف( لطیفۀ خفی 
نا آِتنا ِفی الد   ﴿آیۀ   .1  َربَّ

ُ
ول

ُ
اِس َمن َیق ِمَن النِّ

َ
ُه ِفی اآلِخَرِة مِ ف

َ
 به کدام بطن از بطون سبع اشاره دارد؟ ﴾َخالٍق  ننیا َوما ل

  د( مقام عقل ج( مقام روح ب( مقام سّر انسانی الف( مقام نفس 
 دیدگاه عرفای پیش از ابن عربی در رابطه با مبحث انسان کامل چه بود؟  .3

 ب( انسان عالم صغیر و جهان عالم کبیر است. الف( انسان عالم صغیر و جهان عالم صغیر است. 
  د( انسان عالم کبیر و عالم انسان صغیر است. ج( انسان عالم کبیر و جهان عالم صغیر است.

 کدام نوع از مکاشفات تنها استدارج و مکر الهی است؟« قیصری»بنابر دیدگاه   .81
  د( مکاشفات دنیوی و اخروی ج( مکاشفات اخروی ب( مکاشفات دنیوی الف( مکاشفات ربانی 

 یک از اسمای خداست؟ ، اگر انسان توانایی درک انواع مکاشفات صوری را داشته باشد، تجلی کدام«قیصری»بنابر سخن   .88
  د( علیم ج( بصیر ب( سمیع الف( قادر 

 از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(، به کدام نوع از مکاشفات داللت دارد؟« حق را به بهترین صورت شهود کردم.»حدیث   .80
  د( مکاشفات از طریق المسه ج( مکاشفات از طریق مشاهده ب( مکاشفات ذوقی الف( مکاشفات معنوی 

اج طوسی»های مکاشفه ازنظر  گونه  .89  چیست؟« ابو نصر سرِّ
  د( مکاشفه و لقاءالله ج( قلب و عقل عارف ب( قلب عارف و حقایق غیبی الف( قلب عارف و حقایق غیبی 
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 به مبحث توحید کدام است؟ « فالسفه مشاء»رویکرد   .85
  د( کثرت وجود و موجود شخصی وجودج( وحدت  ب( تشکیک خاص وجود الف( کثرت موجود و وحدت وجود 

 دیدگاه اشاعره و معتزله در باب توحید صفاتی چیست؟  .84
 ب( نیابت صفات از ذات ـ عینیت صفات از ذات الف( زیادت صفات بر ذات ـ نیابت صفات از ذات 

  د( نیابت صفات از ذات ـ زیادت صفات از ذات ج( عینیت صفات با ذات ـ زیادت صفات بر ذات
 داند؟ یک از اندیشمندان غربی منشأ عرفان اسالمی را آیات و روایات اسالمی می کدام  .81

  د( نیکلسون دوم ج( ویلیام جونز ب( گلدزهیر الف( نیکلسون اول 
 نخستین عارفی که دربارۀ محبت و فنا سخنانی به صراحت بیان کرد و از او شطحیاتی معروف شده است، چه کس است؟  .89

  د( شقیق بلخی ج( معروف کرخی ب( ابراهیم ادهم الف( بایزید بسطامی 
 نخستین تفسیر عرفانی کدام است؟  .81

  د( تفسیر سهل تستری ج( تفسیر کشف البیان ب( تفسیر لطائف اإلشارات الف( تفسیر البیان 
 منظور از جوهر در فلسفۀ صدرایی چیست؟  .83

 مستقلب( وجود  الف( وجود وابسته 
  د( ماهیتی که هرگاه در جهان خارج محقق شود، الفی موضوع است. ج( موجودی که اگر در جهان خارج محقق شود، الفی موضوع است.

 چیست؟« عشق مجازی»در نگاه عرفان منظور از   .01
 ب( عشق به ذات حق الف( عشق به اولیای خدا 

  عشق دنیوید( عشق به مظاهر اسمای خدا و  ج( عشق دنیوی
 داند؟ ریشۀ واژۀ تصوف را چه زمانی می« قشیری»  .08

  هجری022د( پیش از سال  ج( قرن سوم ب( اواسط قرن دوم الف( ابتدای قرن دوم 
 ارکان علم حضوری چیست؟  .00

  د( ُمدَرک، واسطه ج( ُمدرِک، ُمدَرک ب( ُمدرِک، واسطه الف( ُمدرِک، ُمدُرک، واسطه 
 عرفان در فرهنگ غرب از جنس ..... است.  .09

  د( عقل و استدالل ج( یقین ب( تجربه و احساس الف( معرفت 
 است؟« فانی از ماسوی الله و باقی باالله»کدام گروه از اهل عرفان از « هجویری»از نظر   .05

  د( صوفی و مستصوف ج( مستصوف ب( صوفی الف( متصوف 
 شود؟ سالک در کدام سفر از اسفار اربعه عرفانی مظهر اسمی از خدا می  .04

  د( سفر اول ج( سفر دوم ب( سفر چهارم الف( سفر سوم 
 غایت عرفان و کالم چیست؟  .01

 ب( وصل ـ فهم الف( فهم ـ وصل 
  د( لقاءالله ـ اثبات عقاید دینی ج( اثبات عقاید دینی ـ لقاءالله

 بدایت و نهایت سفر اول از اسفار اربعه عرفانی چیست؟  .09
  د( فنا ـ رسالت ج( والیت ـ نبوت ب( بقا ـ اراده الف( توبه ـ توحید 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


