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 ١

  بسمه تعالی

  

 

  )١(اندیشه اسالمی : عنوان درس

 

  ) ساعت نظری٣٢(دو واحد : ارزش دوره

  

 

بيان نيازمندی دانشجویان مسلمان به باورهای دینی و ارایه آن ضـرورت            : هدف ارایه درس  

شناخت دین و مقوالت دینی و تعميق و گسترش اطالعات و تقویت خـدا بـاوری و خـدا محـوری                     

  .مان دانشجویان در مباحث خداشناسی و اعتقاد به دستاخيز الهیدر زندگی و افزایش ای

  

  :سرفصل ها

  انسان و ایمان١- 

  نيازهای معنوی انسان - ١- ١

 نقش ایمان مذهبی در زندگی انسان - ٢- ١

 عقل و ایمان - ٣- ١

  

   مفهوم خدا-٢

   برداشت های مختلف درباره خدا-١-٢

  ) اسالم– مسيحيت –یهود ( خدا درادیان ابراهيمی -٢-٢

  

  ی خدایاب-٣

   دل و شهود-١-٣

   عقل و استدالل-٢-٣

  

   توحيد و شرک-٤

   توحيد ذاتی و صفاتی-١-٤

   توحيد افعالی-٢-٤

  )توسل و شفاعت( توحيد عبادی -٣-٤

 

   اوصاف خداوند-٥

   عدل الهی-١-٥

   حکمت و قدرت-٢-٥

   مساله شرور-٣-٥

  )قضا و قدر( جبر و اختيار -٤-٥
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 ٢

   رستاخيز و جاودانگی انسان-٦

   و برزخ  مرگ-١-٦

   قيامت-٢-٦
  

  )موضوعات مورد بحث در جلسه های درس(طرح درس دوره 

  موضوعهای درسشماره جلسه 

   عقل گرایی–دین در جهان معاصر    .١

   تجربه گرایی–دین و بحرانها    .٢

  خدا، انسان و جهان در جستجوی مبود   .٣

   چرا خداشناسی–بيشينه پرستش    .٤

  جوب برهان امکان و و–راه عقل و تجربه    .٥

   و فهم پذیری–شناخت ذات یا صفات    .٦

   صفات خداوند–توحيد نظری و عملی    .٧

  حکمت الهی و شرور   .٨

   جبر و اختيار–عدل الهی    .٩

  صفات ثبوتيه و سلبيه   .١٠

  انسان شناسی و حوزه های وجود انسان   .١١

   اسرار نماز–انسان کامل و نيایش    .١٢

   غيب و شهادت–جهان شناسی    .١٣

   جهان ماورای طبيعت–طبيعت  جهان –خدا و جهان    .١٤

   حسن مرگ– تجرد روح –معاد    .١٥

   ضرورت معاد– امکان معاد –زندگی برزخی    .١٦
  

  منبع اصلی

  . محسن جوادی، دفتر نشر معارف–، محمد سعيدی مهر ١معارف اسالمی  - ١

 .، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت٢و١معارف اسالمی  - ٢

 رفطهری، دفتر نشر معامعارف در آثار شهيد م - ٣

يزان اهميت آنان از نظر کيفی       کتاب فوق در مباحث دوره و م       ٣از  کاربری هرکدام    •

  .به صورت ترکيبی است اما ميزان کاربرد کمی به ترتيب اولویت فوق می باشد

  :منابع تکميلی

  ، علی موسایی، انتشارات دانشگاه پيام نور١معارف اسالمی  - ١

 .نتشارات معارف قمدرآمدی برخداشناسی فلسفی، دکتر محسن جوادی، ا - ٢

 .تبين براهين اثبات خدا، آیةاله جوادی آملی، قم مرکز نشر اسدی - ٣

 .، منصور شمس، انجمن معارف اسالمی١معارف اسالمی  - ٤

 . انتشارات اشراق– ارهایی در کالم جدید، مولفان، سمتجست - ٥
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 ٣

  :اهداف کلی درس

  .شناخت جهان و نگرش های مختلف آن - ١

اسـالمی و آمـوزش کالسـيک و اسـتداللی و           آشنایی علمی و کاملتر با معـارف         - ٢

 .پاسخ به شبهات حل نشده

تقویــت باورهــای شخــصی اســتفاده از ســالح عقــل و برهــان و دوری از جمــود و  - ٣

 .تعصب

 .آشنایی با حکمت و عرفان اسالمی و تقویت روحيه خدا محور - ٤

  

  .و عنوان توحيد و معاد قابل تقسيم می باشددبطور کلی مطالب این دوره در  •

  

  : در جهان معاصردین

  بحران های جهان معاصر

 scienticism) سيانتيسم(علم مداری 

  )جهان(علم 

 rationalism) عقل گرایی(عقل گراها  - ١

 )ميوسپوزیت(تندرو ) الف: تجربه گراها  - ٢

 empiricism) مامپریسيس(ميانه رو ) ب

  

  بار عقل گرایی با تامالت دکارت شروع شد اولين 

   از جمله دانشمندان عقل گرا هستندلنيس الیپ – کانت –اسپينوزا 

  

  )عقل(کانت معتقد بود که

  عقل نظری از اثبات وجود خداوند ناتوان است:نظری-١      

  علمی-٢      

  

حيـانی اعتبـار خـود را از دسـت داد            به دین در حوزه مسيحيت الهيـات و        رهيافت عقل گرایانه  

  .والهيات عقدانی جای آن را گرفت

  

  :تجربه گرایی

  تجربه گراها  

  فرانسيس بيکن-١      

  جان الک-٢      

  برکلی-٣      

  دیوید هيوم-٤      

  

  . بجای قياس بکار گرفته شودباید استقراء:بيکن
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 ٤

  ):humanism) (مساوماني(انسان محوری

  .از ویژگی های دوران تجدد،حاکميت دیدگاه های اومانيستی و انسان محورانه است

به گرا با وجود مخالفـت هـای بـسيار بـا یکـدیگر در یـک مطلـب هـم                      تجر  و دو جریان عقل گرا   

  :داستان هستند و آن اینکه

  .هر گونه شناخت فرا عقلی و فرا حسی را به دیده تردید باید نگریست

علـم مـداری بدسـت آمـد        از مجموعه تفکرات تجربه گرایـی و عقـل گرایـی دوره ای بـه نـام                    

  .قرن تالش جامعه اروپای پس از رنسانس بودمحصول مشترک سه )مساوماني(انسان محوری

  

  عقل وایمان و دین

  

  .نيروی دراکه آدمی است که هم بکار فهم می آید و هم استدالل گراست:عقل

  

  .نيروی نقا داست:عقل

  

   :اعتقادات بدیهی

  

  حسی-١    

  ذاتی-٢    

ن هـا و  اسـت کـه صـدق آن در کليـه مکـا     عقلی در نظریه عقل گرایی افراطی،تنها قضيه ای     

  .زمانها به اثبات رسيده باشد

  

  .قدسی است)نظری و علمی(مجموعه معارف:دین

  

  : عامل اساسی و موثر وجود دارد٣در تعریف ایمان 

  علم-١      

  اراده-٢      

  عمل-٣      

  

  .سکون و آرامش علمی خاص در نفس است:ایمان

  سير آفاقی-١      

  سير انفسی-٢      

  

  :در ایمان

  اقرار به قلب -١      

  اقرار به زبان          -٢      

  .شرط شده است عمل به جوارح-٣      
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  .گزاره های دینی بی معنا هستند:پوزیتيو ليست های منطقی معتقد بودند که

  . ایمان دینی همان پروای نهایی انسان است

سم به آنها می تجربه گراها یک جریان فکری بعد از رنوسانس بودند که امپریسيسم یا امپری           

گویند و معروف ترین آن تجربه گراها آقای فرانس بيکن بـود کـه ایـشان اصـرار داشـتند بـه جـای          

روش های قياسی، استقرا را بکار برند و بيشتر دیدگاه هایی که در نظر تجربی وارد می شـود                   

  .آن را بطور احساسی باید درک کرد

   افراطی-٢ منطقی  -١:پوزیتيویتها

  .لم مداری انسان محوری یا اومانيسم استاز محصوالت ع

  

  . بحران معرفتی، اخالقی، روانی، از دیدگاههای رنه گنون می باشد:چند بحران

  . ظهور از دنيای ماشينی و آمدن به عصر مدرنيستی است،فن آوری تکنولوژی

  

  . دین در حل بحران، دین و بحران معرفتی، دین و بحران های اخالقی:نقش دین

ی دیــدگاههای خــاص خــودش را دارد و  روان کاونامورسوئيــس١٩دانــشمند قــرن گ کــارل یونــ

  .بيشتر مسائل روانی را با دین کنار هم قرار داده و مورد ارزیابی قرار می دهد

  

  خدا، انسان، جهان

  : گفتار٤شامل 

  در جستجوی معبود - ١

 راهی به سوی او - ٢

 انسان شناسی - ٣

 جهان شناسی - ٤

  

 totemism:مستوتمي

ایج ميان انسان های نخستين و تقدیس و ستایش برخی از حيوانـات و گياهـان                از باورهای ر  

  .بوده است

  

 animism:آنيميسم

  . مقدس استنوعی جانمندانگاری اعنقاد به گياهان و حيوانات

فراعنه راپسر رع یکی از باینان اهرام، مصر : اهری داشتند مثال  مصریان باستان برای خود مظ    

  .خدایان لقب می دادند

  . کهن ترین متون دینی هند و داها در هيات انسانی به تصویر کشيده شده استدر

در ایران پيش از زردشت آئين مغان رواح دانست خدای خير و خدای شر با ظهور زردشت بـه                   

  .خدای واحد پول شد
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 ٦

  عقل و رابطه ی ایمان و عقل

نی دارد سـابقه     طـوال   ای خداشناسی فلسفی یا خردورزی یا مقایسه ایمان و عقل سـابقه          

  .این اندیشه به بلندای فکر تاریخ بشر است

  .اندیشه حيات انسانی و تامل در مورد خدای عالم این دو جز یک مجموعه هستند

حياتی هم مـورد توجـه دانـشمندان قـرار مـی گيـرد بخـش                ر کنار الهيات عقالنی و الهيات و      د

 شود که بيشتر الهيات عقالنی   ش یک نظام جامع الهياتی می     قابل توجه فيلسوفان صرف پرداز    

  .نام گرفته است

  .کالم خواجه نصير طوسی رنگ فلسفی می گيرد و دو علم با هم نزدیکتر می شوند

و در قرون بعد فيلسوفان مغرب زمين هم تحت تـاثير ایـن حرکـت بـه خداشناسـی فلـسفی                     

  .ندآگوستين از نسبت ایمان بر عقل سخن می گوی: متکلمانی مانند. روی می آورند

  .در همين دوره این رشد از اصالت عقلی در فلسفه خبر می دهد

دقيـق قلمـرو عقـل و ایمـان یـک           آقای تومـاس آکيونـاس تـالش مـی کنـد کـه از طریـق تبـين                   

  .ری ارائه دهدسازگا

  . پيشی می گيردالهيات عقلی بر الهيات وحيانی

  .قلی در کنار علوم تجربی تثبيت می شودجایگاه علوم ع

نش های بسيار متالهان بر منع کاربری عقـل و فلـسفه تـالش زیـادی صـورت                  م سرز علی رغ 

گرفته بر معقول سازی باورهای دینی، علوم عقلی، فلسفی، منطق، ریاضيات جـان دوبـاره ای                

  .می گيرند

شاعره را در مشرق زمين اتند در اوایل دوران های شروع در کالم اسالمی هم خرد ستيزی 

  .می بينيم

توتوليـانوس یـا قـدیس برنـار ایـن تعـارض بـين مـسيحيت و فلـسفه را حـل                      : متکلمانی مانند 

  .ناشدنی می دانستند

  .شدنی هستندناعقل و وحی از هم جدا 

رهيافت عقل گرایانه به دین بویژه در مغرب زمين در حوزه ی مسيحيت تا آنجـا پيـشرفت کـه     

ش یعنـی الهيـات عقالنـی       بـی نظيـر    اهره ظ الهيات وحيانی اعتبار خود را از دست داد و رقيب ب          

  .جای آن را گرفت

  :عقل استدالل گر با محدودیتهایی که دارد مشکالتی را نيز بوجود می آورد مثال

  .اصل وجود خداوند به روش عقلی قابل اثبات نيست

  .عقل و تجربه مجموعه ای را می سازد که علم ما در آنهاست

  

  :انواع عقل

ایـن عقـل قـوه      . عقل جزیی نيز می گویند    عقل ابزاری یا عقل استدالل گر به آن          - ١

  .ی شناسایی پدیده های طبيعی را دارد

که به آن عقل غير ابزاری هم می گویند معلومـات از            ) عقل کلی (ی  دعقل شهو  - ٢

 .طریق علم تجربی بر پایه ی قواعد منطقی بدست می آید

  



                                                  ١انديشه اسالمي  
------------------------  

 ٧

  . طبيعت را درک می کندءاین عقل قوه ای است که می تواند حقایق امور ماورا

از تالقی دو حوزه عقل گرایی دینـی و تجربـه گرایـی             . عقل می تواند با وحی هماهنگ شود      

منطقی پدیده علم گرایی بدست آمد و در کنار این بستر مناسب اندیـشه تجربـه دینـی شـکل                 

  .گرفت تقسيم ایمان و عقل در تعریف اسالمی ایمان دینی مبتنی بر عقل است

خداداد است قرآن بر خردورزی و تعقـل تاکيـد مـی کنـد            دین و عقل دو موهبت الهی است و         

  . و پيامبر را حجت ظاهری می داننددر روایات اسالمی عقل را حجت باطنی

  

هـم چنانکـه حکمـت هـم بـه ایـن دو             . عقل به دو دسته نظری و عملـی تقـسيم مـی شـود             

  .دسته قابل تقسيم است

  .عقل یکی از منابع احکام دین است

ی مـسيحی معتقـد اسـت کـه ایمـان دینـی اصـيل               يلـسوفان ایمـان گـرا     آقای کيرکه گارد از ف    

  .هنگامی ظاهر می شود که عقل به پایان خود برسد

ی است کـه بـا صـرف نظـر از اراده            یحکمت نظری تعقل متوجه هستی ها     : فارابی می گوید  

  .انسانی بدست می آید

  

   نظری-٢ بدیهی -١: الهيات بر دو دسته تقسيم می شوند

در صورت ارایه دليـل معقـول هـستند اعتقـاد بـدیهی چـون           ) اعتقادهای نظری (الهيات نظری   

  . نيازی به ارایه دليل نداردنقيضينامتناع اجتماع 

پاسکال ریاضی دان معروف فرانسوی به رغم روحيـه اسـتداللی کـه در مـورد خداونـد دارد از                    

ختيـار کـرده و در      هرگونه استدالل نظری خودداری می کنـد وی در بيـان نظـر خـود سـکوتی را ا                  

  .مقابل به ندای وجدان و دليل عقلی اکتفا می کند

  روش پاسکال به مصلحت اندیشی پاسکالی معروف است

  ميزان اميد= احتمال وقوع .  سود محتمل –هزینه ها 

  .اعتقاد به وجود خداوند در صورت ارایه دليل معقول، قانع کننده و پذیرفتنی است

ئين هستی جدای از یکدیگرند و ایندو در حوزه باالی هـستی  عقل نظری و عملی در حوزه پا 

  .متحد و یگانه می شوند

  .تمل بی نهایت می داندفرض وجود خدا را با سود محپاسکال 

  .آقای جان هيگ قابل طرح است: ایرادهایی که به نظریه پاسکال گرفته شده مثل

ردگرایانه یا همان اگزیـسياليزم  مانی که از بنيان گذاران فلسفه ف از دیدگاههای کيرکی گاردآل   

  .جوهر دین را مربوط به فردیت انسان می داندبود 

  .او می گوید که ایمان مقوله درونی وانفسی است و تعقل مقوله ی عينی و آفاقی است

ت آدامـز مطـرح   مطرح است که از آن جمله آقـای رابـر    بر مطالب کيرکی گارد ایرادهای چندی       

اگر چنانچه ایمان جهشی بدون سـنجش عقالنـی باشـد پـس بـا               کرده است آقای کيرکی گارد      

  کالم معيار باید به داخل دریای ایمان بجهيم؟

که اندیشه های آن در دو رساله ی تفکـر متقـدم و تفکـر متـاخر جمـع              : دیدگاه وین گنشتاین  

  .شده است
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  . وین گنشتاین فيلسوفی است که تحليل زبان دارد

ست بازی های زبانی یا ایمان گرایـی وی بـسيار معـروف             در واقع او یک پوزیویست منطقی ا      

 و مجاز بودن حرکتـی خـاص پـرس و جـو              توانند از موجه   است ایشان می گویند در هر بازی می       

  .کنيم ولی پرسش از موجد بودن کل یک بازی نارواست

  .یعنی هر بازی یک نحوه ی معيشتی دارد که در آن معيشت زیست می کند

  .می توانيم در آن بازی زبانی وارد شویم مشارکت با آن نبدون

در واقع می گویند ایمان آوردن هم یک بازی ربانی خاص است که در متن حيات دینی رویش 

  .می کند

  .آموزه های علمی و فلسفی ربطی با ایمان و باور دینی ندارند

نيـز  اجتناب از غرض یابی عقالنی دعاوی دینی بـر خـالف نظریـه ایمـان گرایانـه اگـر شـدنی                      

  .باشد کار درستی نيست

آن دسته که می گویند معرفت ما از خداوند بی واسطه و بدون نياز به دليـل و برهـان اسـت         

ویليــام پــر، آلــستون، : نـوعی معرفــت شناســی اصــالح شـده را مطــرح مــی کننــد افـرادی مثــل   

  .ينگاپالت

  

  :بررسی رابطه ی عقل و ایمان را از دیدگاه پالتينگا مطرح کنيم

  .صلی وی توجيح اعتقاد دینی یا بررسی رابطه ی عقل و ایمان استدغدغه ا

  .از نظر ایشان معرفت شناسی باید مبنا داشته باشد

  پالتينگا یک معرفت شناس مبناگراست اعتقادات انسان را به دو دسته تقسيم می کند؟

   غيرپایه-٢ پایه       -١

  .پایه ها بنای ساختار معرفتی انسان را تشکيل می دهند

 کـه نـشان دهـد باورهـای دینـی واقعـا پایـه        پالتينگا از فيلسوفان تجربه دینی تالش می کند     

  .پالتينگا تحت تاثير کانون قرار گرفته است. هستند

آقای پالتينگا معتقد است که این آگاهی از خداونـد ماننـد قـوی ادراک حـسی اسـت کـه در                      

  .ترین برهان بر وجود خداوند استصورت وجود شرایط مناسب عمل می کند و این همان قاطع 

تجربه ی دینی یک احساس آگاهی اسـت کـه از مواجهـه ی بـا خداونـد و شـهود او بدسـت              

  .می آید

  .باورهای حسی چون مبتنی بر تجربه و دردسترس همگان هستند عمومی هستند

ولی باورهای دینی که مبتنی بر تجربه های دینـی هـستند و در دسـترس همگـان نيـست،                    

  .استخصوصی 

می توان گفـت کـه در حـوزه ی علـوم اسـالمی همـان جـایی کـه روش فعلـی بـه اوج خـود                            

  .کسی از مرگ عقل خبری نداده است) مسائل روایی(رسيده 

در مغرب زمين بحـث عقـل سـابقه ی چنـد قرنـی دارد از عقـل زیـاد سـخن مـی گوینـد و در                            

 یک سمت و سو بـا اقتـدار          قرنی دارد هر دو در حوزه ی علم در         ١٢-١٠مشرق زمين که سابقه     

  .آمدند و عقالنيت را در کنار وحيانيت مکمل مسائل انسانی قرار داده اند
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  :خدایابی از راه دل

  .تجربه ی دینی یا مفهوم تجربه ی دینی از جهات گوناگون بحث انگيز بوده است

  .در اصل وجود چنين تجربه دینی اتفاق نظر نسبی وجود دارد

  . پيروان دین خاصی نداردتجربه دینی اختصاص به

  .این تجربه ها دیداری هستند

 ذهـن خـود را از تمـام مفـاهيم، تـصورات و      ،یاضت یا دقـت رشخص مکاشفه گر با مراقبه و یا     

  .احساسات خالی می کند تا آن جا که فقط خود آن آگاهی باقی بماند

  

  تجربه دینی از چه ماهيتی برخوردار است؟

  ن ادیان چه هسته ی مشترکی دارد؟تجربه ی دینی در ميان پيروا

اعتقادات دینی شخص تا چه اندازه در تعبير یا تفسير وی از تجربه ی دینـی او ایفـای نقـش                     

  می کند؟

  

  :سه نظریه وجود دارد

 معتقـد اسـت کـه تجربـه دینـی یـک نـوع احـساس اسـت کـه بـدون وسـاطت                         :دیدگاه اول 

در بحـث تجربـه دینـی حـسی         . آیـد مفاهيم و احکام و تنها از راه شناخت شخصی بدست می            

ویليام جيمـز، آقـای     یک شالیرماخر معتقد به این نظریه است آقای         رمی توان گفت که آقای فرد     

  .رفداران نام آور این دیدگاه هستندرودلف اتو از ط

 دین است و تنسيق های فلسفی و کالمی ز معتقد است که احساس منبع ژرفترآقای جيم

  .محصوالت درجه ی دوم هستند

ممکن است احساس راز هيبت انگيز در دل انسان بـرق آسـا همچـون نـسيم                 : اتو می گوید  

  .دل انگيز وارد شود

  .مایه ی اصلی دین نوعی احساس وابستگی مطلق استبن : آقای ماخر می گوید

ماخر شدیدا با اندیشه ی تحول و ارجاع دین به الهيات و ماورا طبيعه و اخالق مخالفـت مـی           

  .کند

 تجربه دینی نوعی ادراک حسی است که در اوصـاف عمـومی بـا ادراک هـای                  :دومدیدگاه  

  .دیگر مشترک است

  .یکی از معروف ترین ظرفداران این نظریه آقای ویالم آلستون می باشند

آلستون با تحليل این مطلب که چرا باورهای ما به داده هایی که از راه حـواس بدسـت مـی                  

  آیند معقول است؟

 نيز درست به همـان دليـل معقـول و معتبـر اسـت کـه حـواس قابـل توجـه                       تجربه های دینی  

  .است

ه نظر صـاحبان آنهـا تنهـا در         تجربه های دینی مصطلح تجربه هایی هستند ک       : دیدگاه سوم 

  .ای باورها و آموزه های دینی قابل تبيين استپایه 

 یـک   بحث تجربه های دینی دست کـم بـرای گروهـی از اندیـشمندان غربـی در عـصر حاضـر                    

  .دریچه ای بسوی شناخت خداوند است
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  :راه های خدایی

خداشناســی یــک عنــوان کلــی شــناخت بمعنــی آشــنایی جــدی تــر شــناخت خداونــد          

  .خدایابی از مصدر دیدن برداشتی ظاهری تر دارد.است

  

  خدایابی مقدم است یا خداشناسی؟

  ل راه عق-٣ راه تجربه     -٢ راه دل    -١سه راه عمده عمومی خدایابی 

  .راه فطرت، سرشت خمير مایه درون آدم است: راه اول

  :نقطه آغازین این راه راه فطری است

  .ميان عاشق و معشوق هيچ حایل نيست

 .تو خود حجاب خودی از ميان برخيز

  

اسـت آنـان کـه بـه ایـن راه رسـيده انـد               ) ع(برای شناخت قلبی و شهودی ميزان موال علی         

  .تجربه را نياز ندارند

  آن صفای آینه وصف دل است    صورت بی منتها را قابل است: رمایندفموال می 

  جيبز آینه دل تافت بر موسی ز                   صورت بی صورت بی حد عيب 

  کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا              کی بوده ای نهفته که پيدا کنم ترا

   نشان بل عين دیدار حقند      چه  صد نشان دارند و محو مطلقند          

  

  :قرآن و شناخت فطری خدا

  .هللا مخلصين له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکونفاذا رکبوا فی الفلک دعوا

وقتی سوار کشتی می شویم و باد آرامی می وزد بسيار خوب، اما وقتـی دریـا خـراب مـی                     

  .ری همه چيز یادمان رفته استشود آنرا مخلصانه می خوانيم بعد که نجات پيدا کردیم انگا

شناخت بسيار دقيقی وجود دارد که شناخت انفسی است یعنی در جان آدم ها می شـود             

  .آنرا یافت

  

   راه عقل-٣ راه تجربه   -٢ راه دل   -١: راه های خدایابی سه گروهند

  ؟به زبان ساده چرا در دیدگاه نظری قایل به اختيار می شویم اما در عمل جبری می شویم

نتيجه نگرفتـه ایـم مـی    آنجایی که کار به هدف اصابت کرده کار خودمان می دانيم و آنجا که         

حرف صحيح آن است که کار آنجا که انجام گرفته کـار خـدا بـوده بـا تـالش             . گوئيم خدا نخواست  

  .خودمان و آنجا که کار انجام نشده نتيجه از طرف خودمان بوده است

بودیعـه گذاشـته   برتر بين هستيم فطری بـودن از اول در مـا   فطرهم علی المعرفه  ما موجود   

  .شده

 وفـی االرض  – فی خلق السموات و االرض و اختالف الليل و النهـار الیـات ال ولـی االلبـاب              اّن

  آیات للموقنين
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خدا یکـی اسـت و اجـزا مـنظم و خـرد بایـد بکـار آیـد                   : به مفضل می فرمایند   ) ع(امام صادق   

تجربی ناميدن این سخن به آن معنی نيست که از          . اه تجربه وجود دارد   دالیلی بر وجود خدا از ر     

  .عقل دور باشد و همه جا در تجربه ار عقل مدد می گيرند

  .لحدان می توان سود جستماز استدالل های عقلی در مصاف با شبهات 

از امتيازهای راه عقلی کـه در مقابلـه بـا منکـران نـافع اسـت بـا عملـی بـودن ایـن راه عقـل                            

  .ستی دليل آنان را می توان ثابت کردس

  

  راه عقلی پاسخ مناسبی است بر شبهه منکران

  .برهان امکان و وجوب یک برهان عقلی است

از براهين بسيار کاربردی از صدر اسالم تا امروز است از دوره بو علـی سـينا مطالـب فـراوان                     

دنش دليل عقلی بـودن آن      دارد برهانی بودن یک راه یعنی طلب دليل کردن آن است برهانی بو            

  .است

  . بدست نمی آیدن مقدماتفهم کامل برهان بدو

. ممکن خبری که فرض نبودش بشود     .  یعنی پدیده ای که زمانی تصور نبود آن بشود         :ممکن

 امری که احتمال بودن آن مـساوی احتمـال نبـودن آن باشـد یعنـی                  یعنی ممکن به زبان ریاضی   

  نبودن% ٥٠بودن و % ٥٠

  .هستيميازمند ما از جنس ممکنات ممکن یعنی ن

  .در مقابل ممکن مفهوم واجب وجود دارد

واجب یعنی دائمی پدیده ای که زمانی نباشد کـه نبـوده باشـد واجـب یعنـی سـرمد جاویـد                      

  %.١٠٠هميشگی به زبان ریاضی یعنی آنکه هميشه بوده یعنی 

ب زمـين و مـشرقی      برهان امکان دو وجوب از بهترین براهينی است که هم دانشمندان مغـر            

  :به آن استدالل کرده اند

  .در برهان امکان و وجوب از اصل عليت استفاده بسيار شده است

 عالمـه   –بـوعلی سـينا     ا –اکثر دانشمندان اصل عليت را قبول دارند کـسانی چـون مالصـدرا              

  حلی 

پدیده تـا واجـب نباشـد وجـود پيـدا نمـی             "الشی مالم یحب لم یوجد      _ خواجه نصير طوسی    

  .یر از برهان دارند یکی برهان سينوی و غير سينایی عصر بو علی سينا دو تصودر" دکن

ی معـروف دو دانـشمند    زمين به برهان جهان شناخت    نام دیگر برهان امکان و وجوب در مغرب         

 مـی  لنامداری که در غـرب از برهـان امکـان و وجـوب سـخن گفتـه انـد آکيونـاس و الیـپ نيتـس                   

  .باشند

  . راه به این برهان پرداخته است٥آکویناس از طریق 

دانشمندانی که در غرب از برهان امکان و وجوب سخن گفته انـد عبارتنـد از اسـپيوزا حکـيم                    

دکتر حائری یزدی هم در ایـن برهـان نظـر         .  کانت بهترین نقد را بر آنسلم دارد       –  دکارت –آنسلم  

ليسنی کـه   نسيااگزیستا شریف جرجانی صحبت های زیادی دارند معروف ترین          –غزالی  . دارند

در این باره سخن فراوان دارد سورن کين کی کارد است اگر بخواهيم در بحث مفاد کـسی کـه                    
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بر اصل عليت ایراد وارد کرده بهترین موردی را بتوان نام برد آکيوناس تحت تاثير ابن رشد سخن                   

  .زیبایی داردهای تحليلی 

  

  :در تقریر برهان امکان و وجوب

تن یـا موجـود بـودن از دو حالـت خـارج نيـست یـا موجـود بـودن بـراش                       شی در هستی داشـ    

ضروری یا موجود بودن برای آن ضرورتی نيست بنحـوی کـه جـدا شـدن شـی از وجـود بـرای آن                        

 در نظــر متکلمــان و .شــدنی نيــست بــه موجــود اول ممکــن و بــه وجــود دوم واجــب مــی گــوئيم

  .ات ممکن هستندفيلسوفان واجب الوجود همان خداوند است و بقيه موجود

قانون عليت یک قضيه عقلی است برهانی بدیهی است بدیهی یعنی آنکـه بـه صـرف تـصور                 

  .تصدیق آن به دنبالش درآید

  .موجود ممکن موجودی است که نسبت آن با وجود و عدم یکسان است

رای شـکر   ورت ازلی است مثـل ضـرورت شـيرینی بـ          ضرورت وجود برای ذات واجب الوجود ضر      

  .اتی دارد موجود ممکن موجودی است که وجودش وابسته به دیگری استاست ضرورت ذ

  .علت و معلول علت عنوان اصلی است و معلول تابع است

کلمـه بایـد را     : بعضی واژه های متداول باید برگردد به زبان فلسفی ترجمه شود بطـور مثـال              

  )ضرورت دارد(ضرورت ترجمه کنيم غلط است؟ نمک طعام باید شور باشد 

  )ممکن بياید(ه شاید را به واژه امکان برگردانيم غلط است؟ علی شاید بياید کلم

موجودات اگر وجود داشتن عـين ذاتـشان اسـت واجـب ناميـده مـی شـوند چنـين موجـودی                      

  .ضروری است

  

موجوداتی که برای وجود داشتن به دیگری نيازمندند فرض بـودن و نبودنـشان مطـرح                :نتيجه

  .بدیهی است از ضروریات اوليه استست از ضروریات ممکن اند قضيه خدا موجود ا

دارد و  استدالل فلسفی هدردادن فرصت عبادت است آدمی را به آنچه بی ثمر است و اميـد               

  .ت باز می دارداز عباد

  .ليستفيلسوف آگزیستاسنيا) رکه گارديسورن ک(

وی معـروف   در برهان امکان و وجوب بهترین نظریـه را بـوعلی سـينا دارد کـه بـه برهـان سـين                     

  .است

  .گویند ارسطو هم در عصر خود از برهان امکان و وجوب استفاده کرده است

  .براهين خداشناسی را به دو دسته براهين کالمی و فلسفی می توان تقسيم کرد

براهين کالمی برهان حدوث اسـت بـراهين فلـسفی برهـان حکمـای طبيعـی برهـان امکـان                   

  .د در آثار غزالی و بوعلی و ابن رشد باید دیداست تاریخچه برهان امکان وجوب را بای

وی بــا نقــد بــر برهــان وجــود . در دانــشمندان مغــرب زمــين بایــد آثــار تومــاس اکوینــاس را دیــد

  . استدالل مظرح کرد٥شناختی آنسلم 

  . برهان امکان– برهان معلوليت – راه را مطرح کرد برهان حرکت ٥اکویناس 

  . آثار فارابی مطالب فراوان دارداکيوناس تحت تاثير ابن رشد است در
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مفهوم امکان و وجوب در یک تقسيم کلی و جزئی قابل تقسيم است جز معقوالت ثانی انـد                  

  .اثر پذیری از آرا غزالی می توان دید که مکتب تقارن را پی ریزی کرد یعنی مالبرانش را با 

  .را قبول نداردآنها دیوید هيوم گفت عليت امری واقعی نيست و ضرورت ادعایی ميان 

  . به عليت برگرداندکانت تالش کرد ضرورت را

  .بر اساس نظریه هایزنبرگ به نفی عليت می پردازند

هر ممکنی علتی دارد که وجودش متوقف بر آن است فقدان علت فقدان معلول است اصـل                 

  .یا استداللی است هر کدام یک نظر دارندعليت یک اصل عقلی است بدیهی 

  . از ضروریات اوليه استقضيه خدا موجود

  .بحث حدوث و قدم چه چيز حادث چه چيز قدیم جهان حادث خدا قدیم است

  .جهان حادث است. خدا از اول بوده و هيچ گاه نبود که نبودنش مطرح باشد

  .قرآن حادث یا قدیم؟ قرآن حادث است

 قـدیم  باید بـا هـم مخلـوط شـود قـدیم ذاتـی      قدم ذاتی و دهری قابل تفکيک است نحدوث و  

  .دهری متکلمان فقط یک راه برای اثبات وجود خدا داشتند و آنهم حدوث زمانی عالم بود

  

  :هيوم تجربه گرا

به اصالت حس قایل بود، عليت را هم امری واقعی نمی دانست، ضرورت بين علت و معلول                 

 جهـان   قابل مشاهده نيست برهان امکان و وجوب چند نام دیگر دارد برهان قيام ممکنات برهان              

  . برهان وجوب– برهان امکان –شناختی، برهان علی 

در امکان نسبت وجود و عدم یکسان است آنجا که عقل نتواند یکی از طرفين را ترجيح دهد                  

امکان است وقتی یک وجودی را در نظر بگيریم که عقل نتواند آنرا وابسته به غيـر بدانـد واجـب                     

  .است

  .رهان امکان و وجوبهمه حرف ما استفاده از عقل بود در ب

  .رابطه علت و معلول در آن ضرورت سنجيت و محال بودن بقای معلول بدون علت است

  .از عالی ترین براهين خداشناسی برهان امکان و وجوب است

  .اصل عليت علم حصولی که از علم حضوری نفس به افعال خودش بدست آمده است

 داخلـی و    – قریـب و بعيـد       –و معـده     حقيقـی    – بسيط و مرکـب      –تام و ناقص    :اقسام علت 

  .خارجی

 معلـول بوجـود      آنچه را معلول برای پيدایی نياز دارد به محض تحقـق علـت بـرای               :علت تامه 

  .وردمی آ

  . آنچه را معلول بدان نياز دارد نداشته است:علت ناقصه

   علتی که جز دارد :علت مرکب

   علتی که یک قسمتی است و جز ندارد:سيطعلت ب

  . همان علت اصلی است نقطه مقابل علت معده را علت حقيقی گویند:علت حقيقی

قرار گرفتن شی متحرک در هر نقطه ای که موجبات علت بعدی            ) کمک کننده (: علت معده 

  .علت قریب بی واسطه علت بعيد با واسطه را گویند. را فراهم کند

  .علت صوری را علت داخلی گویند+ جمع علت مادی : علت داخلی
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  .از جمع دو علت غایی و فاعلی علت خارجی حاصل می شود: رجیعلت خا

  .رابطه ضرورت ميان علت و معلول باید موجود باشند

هرگاه ماهيت چتری را در نظر گرفته عقل هيچ کدام از وجود یا عدم را نتواند ترجيحا                 : امکان

  .بپذیرد

  .استقالل در وجود و مقابل امکان است: وجوب

  

با علم حصولی اشيا خارجی را درک مـی کنـيم بـا علـم     :حضوریعلم دو نوع حصولی و      

  .حضوری حالت نفس قابليت درک پيدا می کند

  التسلسل و ورطلوب و اال استلز مه الستحاله الدالوجود ان کان واجبا فهو الم

  پدیده ها یا ممکن اند یا واجب اگر ممکن نيازمند اگر واجب بی نيازند

   برهان عليت استاز راه های اثبات وجود خداوند

امتناع تسلسل یا محال بودن تسلسل بـه ایـن معنـا اسـت کـه امـری بـدیهی و بـی نيـاز از                          

به علت نخستين خـود بـاز گـردد بـه سلـسله             استدالل است تسلسل یعنی یک عده علت که         

خواجه نصير می گویدند اگر وجود واجب اسـت مطلـوب ماسـت     .علت بی نهایت خواهيم رسيد    

   .وجود می آیدواال دور تسلسل ب

  .انواع دور با واسطه و بی واسطه است

  

  .دور چيزی است که شی با یک واسطه یا بی واسطه علت خودش واقع شود: تعریف

  دور صحيح و دور غير صحيح دور مضمر یا مصرح

  .ن ضروری نيستد ممکن موجودی است که وجود برای آوجود تعریف خودش را دار

  .استن با وجود و عدم یکسان نسبت آ

  .زمانی که می گویيم وجود واجب الوجود یعنی غير وابسته و مستقل منظور است

  

  :برهان عليه

  .گذر از معلوليت عالم به وجود خدا پی ببریم

بنابراین جهان نيازمند علتی اسـت کـه        . جهان معلول است، هر معلولی نيازمند علت است         

  . در نهایت به خدا می رسد-٢ خدا است -١آن علت یا 

  

اشتباه هاسپرز آن است کـه هـر        (می گوید هر موجودی نيازمند علت است        : جان هاسپرز 

  )معلولی نه هر موجودی

اثبات معلوليت عالم خيلی ساده است موجودی که تغيير می پذیرد بی گمـان فقـر وجـودی                  

 علتی است کـه آن را از      دارد موجود ناقص خود نمی تواند نقص خود را بر طرف کند بلکه نيازمند             

  .قوه به فعل برساند

  "آفریدگان او به ذات او راه ندارند"یحيط الخالیق باهللا عزوجل علما 

  .علم و شناخت همواره مستلزم نوعی احاطه عالم بر معلوم است

  یعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم و ال یحيطون به علما
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  :مهم ترین راه های خداشناسی عبارتند از

  راه عقل - ١

 فطرت - ٢

 يعتمطالعه جهان طب - ٣

 کشف شهود باطنی - ٤

 رجوع به قرآن و حدیث - ٥

  .علم و شناخت مستلزم نوعی احاطه عالم بر معلوم است

  .پدیده های ممکن راهی بر واجب ندارد

  . روش عمده می پردازیم٥راههای خداشناسی مختلف اند ما در اینجا به 

  .استدالل عقلی بر وجود خدا هستی او را به عنوان واجب الوجود ثابت می کند

  .را برای خدا ثابت می کند) مرکب نبودن خداوند(عقل صفت بساطت 

  .وجود خدا مرکب نيست

  .ده بوده است اولين مخلوق پيامبر بوفطرت الهی از روز ازل یگان

فطرت راهی است که بوسيله آن می توانيم به شناخت پاره ای از اوصاف او دسترسی پيدا            

  . ورقش دفتری است معرفت کردگار هر–کنيم برگ درختان سبز در نظر هوشيار 

هر جا سخن از اوصاف الهی به تنهایی به ميان می آید شامل افعـال خداونـد هـم نيـز مـی                       

  .شود

خلبان ها خيلی دیرتر از دیگران به انکار خدا می پردازنـد پـرواز زمينـه شـناخت بهتـر را مهيـا                        

  .می کند

مطالعه در جهان   . لوم می کند  هدفداری پدیده های طبيعی را مع     دقت در نظم عمومی عالم      

  .ما را به صفت علم و حکمت خدا نزدیک می کندطبيعت 

در پرتو استکمال روحی می توان جمال و جـالل خـدا را بـا چـشم و دل مـشاهده مـی تـوان                         

  .کرد

  . کل قائم فی سواه معلول: می فرمایند) ع(علی 

  .هر چيزی به غير خدا معلول است

  . ام خلقوا من غير شی ام هم الخالقون کل شی قائم به-:داقرآن و نيازمندی ممکنات به خ

  .آیا از هيچ خلق شده اند یا آنکه خود پروردگار خویشند

در غالب یک برهان عقلی گفتـه شـد کـه وجـود خداونـد بـه عنـوان آفریـدگار جهـان در مقـام                          

عنـا  احتياج به کافران گفته اند که شکی نيست که هر انسانی مخلوق و حـادث اسـت بـدین م                   

  .که زمانی وجود نداشته و بعدا موجود شده

  

  : با احتماالتی که رو به رو می شویم

  .انسانها بدون علت موجود شده باشند - ١

 .انسانها خود آفریدگار و خالق خود باشند - ٢

 . استآنان آفریده ی موجودی متعالی و برتر از خود باشند که همان خداوند - ٣
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  .ت هستل و موجد تمام موجودالخداوند علت الع

خداوند اگر ثابت شـده در جـان ماسـت بـه اثبـات نيـازی نـدارد اثبـات وجـود خـدا اصـطالحی                          

  .عاميانه است

  ما شناخت را از طریق ذات بدست آوریم یا از طریق صفات؟؟

  ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

  به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد حس قره دریا 

ذات الهـی مقـدور نمـی    خت خـدا از طریـق صـفات اسـت شـناخت از طریـق        شـنا  هبهترین را 

  .باشد

شناخت معانی اوصاف خدا عقل و وحی بر این باورند که خداوند دارای همه اوصـاف کمـالی                  

  .است شناخت خدا از مسير صفات بهترین طریق است

  .آیا معنای اوصاف خدا در هر کاربرد یکسان است

  

  :ف شناخت اوصاف الهی وجود داردسه دیدگاه عمده درباره اوصا

  .معانی اوصاف در کاربرد الهی و غيرالهی متفاوت است: دیدگاه اول

  .ميان اوصاف خدا و اوصاف مخلوقات وجود نداردتفاوت جدی : دیدگاه دوم

معانی اوصاف الهی با اوصاف موجودات متفاوت است اما این به منزلـه فهـم               : دیدگاه سوم 

  .باشدناپذیری اوصاف خدا نمی 

 خدا که واحد عددی نيست منـزه از         –یه و فهم پذیری اوصاف الهی یعنی منزه است خدا           تنز

  .تعریف ما 

  .))ع(امام علی (جها عن واجب معرفته لم یطلع العقول علی تحدید صفته و لم یح

  .خرد را بر چگونگی اوصاف خود آگاه نکرده و آنها را از معرفت خود محروم نکرده

  .دا منزه است هم او قابليت شناخت را در ما قرار داده استدر عين اینکه خ

ر چه بـه وصـف در آیـد دور      و تعالی عما یصفون او از ه       سبحانه   –سبحان اهللا منزه است خدا      

  .است

  .وحدانيت یا توحيد استدر خداشناسی مهم ترین و اولين صفت خدا صفت 

  ال اله اال اهللا   هيچ خدایی جز اهللا نيست

  هو   هيچ خدایی جز او نيستال اله اال 

  ال اله اال انا    هيچ خدایی جز من نيست

  .توحيد برجسته ترین صفت از صفات خدا است

  .در تعریف توحيد به دو شاخه نظری و عملی تقسيم می شود

  .ی به یکتایی خداوند در ذات صفات و افعال استی اعتماد قطعتوحيد نظر

  . و در صحنه عمل به آن توجه می کندکردار انسانهای معتمد موحدانه می شود

  .توحيد نظری به سه شاخه ذاتی، صفاتی، و افعالی تقسيم می شود

توحيد عملی نيز به شاخه های گوناگون قابل تقسيم اسـت کـه توحيـد عبـادی از آن جملـه                     

  .است 
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سـت  افت الهی اعتقاد به صورت عملی باور داشـتن وحـدانيت خداوند           توحيد به عنوان یک ص    

  . و عمل دومين صفت از صفات الهی علم خداوند استدر قول

  .خدا به همه امور عالم و از هر چيزی آگاه است

  يود و محدودیت ها دور بدانيم به خداوند بایستی آنرا از کليه قبرای انتساب مرتبه علم

  .ابدی که به واسطه نيازی نداردعلم الهی علمی است مطلق نامحدود 

  .علم خدا چه قبل و بعد آفرینش مهم ترین استمساله گستردگی بی منتهای 

  .علم خداوند یک اگاهی اعتباری نيست حقيقی است

  علم ازلی خدا با اختيار انسان چه رابطه ای دارد؟

  آیت علم پيشين خدا با اختيار انسان منافات ندارد؟

ود دارد  است آیا دليل سلبی بر اختيار انسان از طرف خداونـد وجـ             ممسایل نزد پروردگار معلو   

  .علم ازلی خدا با اختيار انسان در تضاد نيست

  .شبهه ناسازگاری علم پيشين خدا با اختيار انسان قابل جواب است

  علم خدا با اختيار انسان با هم دیگر قابل جمع هستند

  سهل بودمن می خورم و هر که چومن اهل بود   می خوردن من به نزد او 

    من می نخورم علم خدا جهل بودمی خوردن من حق ز ازل ميدانست   

  خداوند علم مطلق دارد بر اساس علم مطلق به انسان واگذار شده است

  .علم الهی در آیات بسياری از قرآن بصورت مختلف آمده است

  ام عّل– عليم –صيغه ها و ماده علم در قرآن ده ها بار بکار رفته است عالم 

  .ها بسيار علم داردام الغيوب یعنی کسی که به تمام پنهان عّل

  .اثبات علم الهی بی نياز از دليل و برهان است

ا یعلم من خلق و هو اللطيف الخبير آیا کسی که خلق کرده خود نمی دانـد او خـود بـسيار      اّل

  .آگاه است

  .است ههی از احوال و خصوصيات آفریده شدآفریدون، نيازمند آگا

  .واند علم نامحدود او را منکر شودکسی که خدا را به وصف آفریدگاری شناخته نمی ت

  .اعتقاد به این اصل که خداوند از همه نيات آشکار و پنهان انسان ها خبر دارد

  ."واهللا بکل شی عليم"قرآن نامتناهی بودن علم الهی را به صراحت دارد 

  .آنچه در زمين روید و باشد و باال رود همه را می داند هر کجا باشيد او با شماست

 آسمان ها و زمين است خدا می داند آنچـه در سـينه هـای خـود مخفـی کـرده ایـد                        آنچه در 

  نمی داند؟

  .گستردگی علم خدا هم در روایات ما انعکاسی فراوان دارد

خدا از صدای حيوانات در دل کوهها و گناه بندگان در خلـوت و آمـد و شـد ماهيـان                     ): ع(علی  

  .آگاه است 

  .پایانی نيستامام صادق می فرمایند دانش خدا را 

  .صفت قدرت اوستهی صفت خداونددر باب اوصاف السومين 

  .ما مرتبه ضعيفی  از مفهوم قدرت خدا را در خود ادراک می کنيم

  .از مفهوم قدرت به طور معمول مفهوم عجز را می فهميم
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  .قدرت در فيزیک معادل نيرو و انرژی به کار رفته است

  . کاری را انجام دهد توان آن را داردموجود قادر موجودی است که اگر بخواهد

  .قادر به کسی گفته می شود که قدرت در انجام و عدم انجام را دارا باشد

  .مقصود از قدرت الهی آن است که اگر اراده کند می تواند انجام دهد

  .معنای قدرت خدا قيد و محدودیت ندارد و این معنا با قدرت آدمی قابل مقایسه نيست

  .فعل از سوی انسان تابعی از انگيزه های درونی و بيرونی اوستانجام یا ترک 

  .یردمفهوم قدرت از اشياء تاثير نمی پذذات الهی در 

  .قدرت خدا امری مطلق است و اعتباری نيست

  .خداوند قدرتش حدی ندارد

  .بيکرانی قدرت خداوند و حل معمای قدرت

  .ن آن عاجز باشدآیا خداوند قادر است سنگی بيافریند که خود ازبرداشت

  .آیا خداوند می تواند کره ای بزرگتر از کره ی زمين خلق کند و آن را در زمين جای دهد

  هل بقدر ربک ان یدخل الدنيا فی بيضه من غيران تصغر الدنيا و تکبر البيضه

آیا خدا قادر است که دنيا را در تخم مرغی جا دهد بدون آنکه دنيا کوچک و یا تخم مرغ بزرگ         

  .شود

  .بعض مسایل متعلق فعل خدا واقع نمی شوند

  : انواع محال ها–اموری هستند در این جهان که محال اند و نشدنی 

  محال ذاتی  - ١

 محال وقوعی - ٢

 محال عادی - ٣

 محال عقلی - ٤

  

حد نفسه و در ذات خودش محـال و نـشدنی اسـت بـدون               امری است که فی     :محال ذاتی 

  .آنکه به محال دیگری سرایت کند

مری است که فی حد نفسه و بالحاظ ذات خود ممتنع نيست اما وقوعش               ا :محال وقوعی 

  .مستلزم محقق ذاتی است

  محال عقلی= محال وقوعی + محال ذاتی 

 امری است که وقوع آن تنها با نظر به قوامين شناخته شده طبيعـت نـاممکن        :محال عادی 

  .ستمی نمایند اما تحقق آن نه ذاتا ممتنع است ونه مستلزم محال ذاتی ا

و انـداختن عـصای موسـی و تبـدیل          ) ع( محال عادی شفای بيمار توسـط عيـسی        مثال های 

  شدن به اژدها اکثر مواردی که در این جهان از آن سخن گفته می شود محال عادی

محال عادی محالی است که هم بشود آن را تصور کرد و هم تصدیق تمام معجـزات انبيـاء از                    

  .ست انوع محال عادی

  ال محال عادی هستند مثل بيماری را شفا دهد حضرت عيسیبعضی از افع

نمـی   اینکه بگوئيم خدا نمی تواند یک امر نشدنی را خبـر مـی دهـيم نـسبت عجـز بـه خـدا                      

  .دهيم
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انجام کار بی مورد از طرف خدا نشدنی است یعنـی مـورد تعلـق فعـل حـضرت احـدیت قـرار                       

  .نمی گيرد

 وقوعی محدودیتی برای خدا به دنبـال نمـی          عدم تعلق قدرت خداوند به محال ذاتی و محال        

  .آورد

  .ما گاهی فاعل و گاهی قابليم خداوند فاعل اما قابليت در طرف مقابل نيست

ساختن یک کوزه با آب و گل شدنی است برای ایجاد کوزه با آب تنها امری محـال اسـت بـه                      

  .کوزه نسبت عجز دادن در نهایت بی خردی استکوزه گر در ساخت 

  . بر محاالت عقلی صدق نمی کندمفهوم شی

  .ان اهللا علی کل شی قدیر خداوند بر همه چيز تواناست

  .نقصان و کاستی در امور محال به قابل باز می گردد نه به فاعل قادر

  .ان اهللا تبارک و تعالی ال ینسب الی العجز  به خداوند تبارک و تعالی نسبت عجز معنا ندارد

ف نيست قابليت در وجود موجودات با توانایی قـادر دو مـساله             خداوند به عجز و ناتوانی منص     

  .مختلف است

  .خداوند بر هر کاری تواناست.قدرت یکی از صفات خداست  ان اهللا علی کل شی قدیر  

  .محيط بما خلق علما و قدره    خداوند از جهت علم و قدرت بر هر آنچه آفریده احاطه دارد

يا نزد خداوند یکسان هـستند و علـم و قـدرت خـدا شـامل      االشياء له سواه علما و قدرة  اش  

  .آنها است

  .صفتی که خداوند را به ما می شناساند صفت حيات استچهارمين 

  .موجود حی موجودی که دارای فعاليت ارادی و آگاهانه است

  .حيات نوعی کمال وجودی است که از فعاليت ارادی و علم و آگاهی برخوردار است

  .ک موجود نشانه حيات اوستفعاليت و آگاهی ی

  .حی بودن خداوند او را از همه قيود و محدودیت هایی که در حيات مخلوقات منزه می دانيم

زنده بودن خدا با زنده بودن انسان قابل مقایسه نيست حيات انسانی از حيـات حـق تعـالی                   

  .بوجود آمده است

  .حيات الهی ذاتی ازلی و ابدی و تحول ناپذیر است

  .ودن نياز به صفاتی که ما برای او قرار دهيمخدا حی ب

  .موجودات به نحو ایجاب جزیی استخدا حيات دارد به نحو ایجاب کلی است و حيات 

  .حيات خداوند دائمی است حيات موجودات قراردادی و تبعی است

  

  حيات الهی در منظر قرآن و حدیث

  اهللا ال اله اال هو الحی القيوم

  .نيست و زنده و بر پا دارنده استخداست که معبودی جز او 

  هو الحی ال اله اال هو

  .اوست زنده ای که خدایی جز او نيست

  .حيات حقيقی تنها از آن خداوند است

  .قرآن خداوند را حيات بخش دیگر موجودات می داند
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  .حيات الهی ذاتی و ازلی و ابدی است و حيات حيوانات تابعی از حيات اوست

   ال یموت الذیو توکل علی الحی 

  .برآن زنده که نمی ميرد توکل کن

  

  و کان اهللا حيا بال حياة حادثه

  .خداوند حی است اما حيات او حادث نيست

  .بل حی لنفسه    خداوند زنده است بلکه حيات او ذاتی است

  .حيات خداوند بر خالف حيات آفریدگانش حادث نيست

  .ذات الهی ازلی از ما صفتی عرضی است

  .وند با ازلی و ابدی بودن خداوند قرینه و همراه و با هم هستندصفت حيات خدا

  .خدا در همه زمانها وجود دارد خدا موجودی زمانمند و مفيد  نيست

  .ذات الهی فراتر از زمان قرار دارد

  .خداوند بر زمان و موجودات زمانمند احاطه دارد

  

  ازليت و ابدیت خداوند در آئينه قرآن و روایات

  . را به عنوان اول و آخر معرفی می کندقرآن خداوند

  . او است اول و آخر و طاهر و باطن هم اوست–هو االول و االخر و الظاهر والباطن 

  .مقصود از اول و آخر همان صفت ازليت و ابدیت است

  .خداوند اولی است که قبل ندارد و آخری است که بعد ندارد): ع(علی 

  .آنکه پایانی داشته باشد همواره بوده استاو پایانی است بدون ) ع(امام صادق 

  .کل شی هالک اال وجهه    جز ذات او همه چيز نابود می شودند

 قـدرت یـک مرتبـه       – علـم    –صفاتی چون توحيـد     . خدا قدیم است  . صفات خداوند ذاتی است   

  .قابليم

  .بيان صفات خداوند جهت تسریع معنا در ذهن است

  .تبدیل معنای مشکل به آسان در ذهن استانواع صفات خدا را مختلف نام بودن 

  .خداوند دارای جميع صفات است در حالی که واحد است

  .اگر کثرتی در صفت بيان می کنيم برای ظهور و بروز آن در صحنه هستی است

  .ذات خداوند در تمام صفات او تجلی دارد

  .يچ صفتی از خداوند بر صفت دیگری تقدم ندارده

  .ن صفات خداستتوحيد اولين و مهم تری

  .خداوند حکيم است یعنی خداوند دانای مطلق

  .حکمت یکی از اوصاف خداوند است

  .به معنای معرفت و شناخت حقایق اشياء است: حکمت

  .معنای دیگر حکيم آن که افعال فاعل در غایت کمال و بدور از هر نقصانی است

  .ه طبيب بدن و روح اطالق می شددر قدیم حکيم ب

   گویند که هم فلسفه می داند و هم عرفان مثل مال هادی سبزواریحکيم به کسی
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  .حکمت یکی از شاخه های علم الهی است

  .کار حکيم از هر گونه کمبود و نقصی دور است

  .خداوند حکيم یعنی همه افعال او به نيکوترین صورت انجام می گيرد

  .ميان هر فاعلی با فعلش نوعی تناسب و سنخيت وجود دارد

  .فاعل است جلوه ای از کمال ذات اوستلی وجود فعل تج

  خدا آنچه را آفریده اندازه گيری کرد و پس از اندازه گيری آنرا استوار ساخت): ع(علی 

  .خدا در خلقت خلقش بدون نمونه کار کرد

  .از نتایج مهم پذیرش حکمت الهی آن است که نظام موجود را نظام احسن بدانيم

  .خداوند استجهان با همه گستردگی فعل 

  .سومين معنای حکمت دوری حکيم از کار قبيح و ناشایست است

  .ذات کامل او اقتضا می کند که فقط افعال خوب ایجاد کند

  .عدل یکی از شعب حکمت است خداوند به کسی ظلم نمی کند

چهــارمين معنــای حکمــت آن اســت کــه فاعــل خــود را بــر اســاس غایــات معقــول و اغــراض   

  .خردپسند انجام دهد

  .حکمت الهی غایتمندی فعل است

  .ميان غایتمندی کارهای ما و حکيمانه بودن افعال الهی تفاوت اساسی وجود دارد

  .غایت افعال ما رفع نياز است و یا تحصيل کمال است

  .غایت در انسان تبدیل جهل به علم است

  .خدا کامل مطلق است کار او رساندن موجودات به کمال مطلوب آنها است

  .بودن کار خدا یعنی بر طرف کردن نياز انسانهاعبث ن

  .آیا گمان کردید شما را بيهوده آفریدیم: قرآن

  .خدا انسان را آفریده تا در دنيا از امکانات آن بهره برد

 آسمان و زمين و انچه را کـه ميـان آن دو             –و ما خلقنا السماوات و االرض و مابينهما ال عبين           

  .است به بازی نيافریدیم

  

   خدا بنده را آفرید؟چرا

  .خدا در خلقت به آنان سود می رساند و به نعمت جاویدان واصل می کند 

  .چرا یکی را زشت و دیگری زیبا خلق شده اند

  .ایرادهایی که در عالم هستی مشاهده می کنيم چرا به خدا نسبت می دهيم

  .ادآیا طوفان و زلزله کار خداست؟ چرا زلزله و طوفان را ویرانگر قرار د

  حکمت الهی با شرور چه رابطه ای دارد؟

  .آیا وجود شرور با غایتمندی انسان سازگار است. خداوند حکيم است

  .ندبال و مصيبت خالی از علت نيست

  .شرها در عالم همه نمی توانند بد باشند پاره ای از فواید شرور قابل شمارش اند 

  .مظهر عدم اندشرور و خدا مظهر وجود 

  .ین نتيجه سختی ها برای انسان شکوفا شدن استعدادهاستاولين و برتر
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   .یک ورزشکار بدون تمرین به آمادگی جسمانی نخواهد رسيد

  .ن هر سختی آسانی و سهولتی استادر دام

  .فان مع العسر یسرا  همراه هر سختی آسانی است

  ردبدانيد که شاخه درخت بيابانی سخت تر است آتش افروخته تری هم دا: امام علی 

  .یکی از سنت های عمومی خداوند سنت امتحان یا آزمون است

  .ن امتحانی جدی با کار روبرو می شودآیا دانشجو بدو

 از دیت رفتن اموال و جان ها و محصوالت          – گرسنگی   –ما شما را با خبری مانند ترس        : قرآن

  .آزمایش می کنيم

  .اگر امتحانات را موفق شدید بدانيد صبوری نتيجه آن است

  

  :پاره ای از فواید سختی ها

  شکوفائی در استعداد - ١

 امتحان الهی - ٢

 بيدارگری - ٣

  

  .نعمت های دنيوی غفلت آور است

  .ماهی ها در حالی که در آب غرقند از آن غافلند

  .گاهی هشدارها برای آگاه شدن بسيار مناسب است

  ....م تا انبياء را در هر شهری که فرستادیم مردم را به سختی و رنج دچار کردی: قرآن

  .هدف از نزول بال بر فرعونيان یادآوری بود

  .ما فرعونيان را به خشکسالی دچار کردیم که عبرت گيرند

قدرشناسی نعمت های الهی از مواردی است که بسيار در مواجهه با سختی ها بکار مـی                 

  .آید

  .با شرور اهميت نعمت بهتر درک می شوددر مواجهه 

  .يبتی دچار شودقدر عافيت کسی داند که به مص

   .هر چه سنگ است برای پای لنگ است؟ برای آدم های خوب هم سنگ است

  .بيماری عطش عارف الهی مرحوم قاضی بزرگ امتحان الهی بود

فوایدی در قدرشناسی وجود دارد نسبت معلومـات انـسان بـا مجهـوالتش مثـل قطـره بـرای                    

  .عسی ان تکر هوا شيئا و هو خير لکمو .  دریاست

  .لهی با شرور یک نقش جامع و واقعی استحکمت ا

  .هدف نهایی آفرینش انسان تن آسایی نيست

  .ق با مسایل ظاهری داردواقع بينی و جامع نگری خيلی فر

  .چرا کار غلط خود را به خدا نسبت می دهيم

  .قانون عمومی عليت جزء بدیهيات است و عقل هم آنرا درک می کند

  .ان استبعضی بالها نتيجه غلط کاری خودم

  .به سبب آنچه با دستان مردم انجام می شود بال و سختی رخ می نماید



                                                  ١انديشه اسالمي  
------------------------  

 ٢٣

  .مستحب است قبل از سير شدن از غذا دست بکشيد

  .بسياری از مسایل مرهون عملکرد غلط خود ماست

  .شریک امر عدمی است و خدا در عدم نقش ندارد

  .هر جا علم نداشتيم همانجا جهل خواهد بود

  .ورزی یکی از ارکان مهم خداشناسی استعدل الهی و عدالت 

  . نبوت– معاد –اصول دین سه مورد توحيد 

  .اصول مذهب امامت و عدالت

  .عدليه از جمع تفکر شيعه و متعزله بدست آمد

  .عدل یک معنای عام دارد عدل یعنی هر چيزی سر جای خود

  .عدل و ظلم دو نقطه مقابلند ظلم هر چند به غير جای خود است

  .ی به طور ذاتی کاری بسيار خوب استراستگوئ

  .عقل ما به تنهایی می تواند خوبی را راستگوئی را بفهمد

  .آیا حسن و قبح افعال ذاتی افعال است؟ آیا حسن وقبح یک امر عقالنی است

  .معيارهای عدل و ظلم جنبه قراردادی ندارند

  .ذاتا قبح خدا مرتکب آن نخواهد شدظلم 

  . قبح افعال جنبه عقلی ندارد بلکه جنبه ای شرعی دارداشاعره معتقدند که حسن و

  .از نظر اشاعره به جهنم بر دل انسان های خوب عين عدل است

  .از خداوند به جهنم بردن حضرت امام خمينی کاری قبح است

  .مرد یا زن مومنی که عمل صالح انجام دهد وارد بهشت می شود

  .خداوند امر کرده همه را به خوبی

  .دان هستند صالح همردیف مفسآیا مومين

  .هل جزاء االحسان اال االحسان

  .آیا جزای خوبی جز خوبی است

  ..تفاوت با تبعيض چه فرقی دارد

  .ظلم بشری با عدل الهی غير قابل خلط است

  .اکثر بدی های ما نتيجه عمل خود ماست

  

  . موجودی با انجام کاری حقی پيدا کند که حق او نزد خدا پایمال شود:ظلم

  

  عدل

  رعایت تساوی و دوری از تبعيض یا عدل به معنی رعایت حقوق دیگران : معنای عدل

  . است در جایگاه شایسته خودءعدل قرار دادن افراد و اشيا

  .العدل یضع االمور مواضعها

  .یعنی عدالت هر چيز در جای خود قرار گيرد

  .هر چيزی جایگاه ویژه خود را داراست و تناسب مراعات می شود

  .خداوند با هر موجودی آنچه شایسته آنهاست و سزاوار هستند به آنان می دهد
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  .مرتبه انسان مومن باال و مرتبه انسان کافر در پایين جایگاه قرار می دهد

  :شاخه های کلی عدل سه زیر شاخه اصلی دارد

  عدل تکوینی - ١

 عدل تشریعی - ٢

 عدل جزائی - ٣

  

ایستگی هایش از نعمت ها عنایـت مـی          خداوند به هر موجودی به اندازه ش       :عدل تکوینی 

کند عدل تکوینی خدا مقتضی ان است کـه بـه هـر موجـودی بـه انـدازه ظـرفيتش افاضـه کـرده                         

  .است

  

  .خدا به هيچ انسانی عملی را که فوق طاعت اوست امر نمی کند: عدل تشریعی

نکـرده  خداوند در ایجاد تکاليف و قراردادن قانون برای رسيدن بـه بـشر بـه سـعادت کوتـاهی                    

  .است

  ال یکلف اهللا اال وسعها

  .خدا به هر کسی به قدر وسعت و توانایی او تکليف نموده است

  

  .خدای سبحان جزای هر کسی را متناسب با عملش مقرر کرده است: عدل جزایی

به عدل جزایی خدا هيچ انسانی را به سبب تکليفی که به او ابالغ نـشده مجـازات نخواهـد      

  .کرد

زایی خداوند تنها اختصاص به انسانها ندارد بلکه موجودات مکلـف دیگـر را              عدل تشریعی و ج   

  .هم شامل می شود

  .عدالت به طور کلی مربوط به انسانهاست

  .عدل جزایی خداوند به عدل تکوینی او بازگشت خواهد نمود

  .لم و ستمگری از ساحت خدا بيان شده استلهی خداوند در قرآن از طریق نفی ظعدل ا

  .ر حق هيچ انسانی ستم نمی کند ليکن مردم به خود ستم می کنندخداوند د

  .ترازوهای داد در روز رستاخيز برای آن است که بگویند به هيچ کس ستم نمی شود

  .آیا وجود تفاوت ميان موجودات با عدل الهی سازگار است

  .آیا تفاوت ها نوعی تبعيض و بی عدالتی در حق عده ای از مخلوقات نخواهد بود

  .وانين و نظام های تغييرناپذیر در عالم وجود دارد که جدایی آنها از جهان ممکن نيستق

  .تفاوت نوعی و نژادی اجتناب ناپذیر است

  .بهيچ روی تبعيض قلمداد نخواهد شدتفاوت های تکوینی در موجودات 

  .شی با قابليت یکسان بهره متفاوت بگيرند تبعيض در جایی است که دو

  .رفيت موجودات محدودظحدود است اما فيض خداوند نام

  .محدودیت از  ویژگی های جدایی ناپذیر این جهان است

  .چرا آدم پس از چشيدن لذت حيات باید طعم مرگ را تجربه کند

  .مرگ از لوازم جدایی ناپذیر زندگی در عالم طبيعت است
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گر زنـدگی  مرگ پایان هستی انسان نيست مرگ پایان بخشی از زندگی این جهـانی و آغـاز              

  .دیگری در حيات معنوی است

  .تناسب کيفر اخروی با گناهان نسبتی می یابد

  .قتل عمدی برابر بدانيمشایسته نيست سزای خطای در رانندگی را با خطای 

  .آیا مجازات های اخروی با جرم و گناه بندگان تناسب دارد

  .کيفر اخروی با مجازات های قراردادی در دنيا تفاوتی اساسی دارد

  .مقدار و کيفيت مجازات های قراردادی تابع وضع و قراردادست

  ت بلکه نتيجه تکوینی و قهری اعمال مجرمان استمجازات اخروی امری قراردادی نيس

  .مجازات تجسم عمل است

  .حقيقت گناهان در آخرت ظرف ظهور حقایق است

  .استکه در این دنيا به انسان می رسد با عدالت خدا سازگار درد و رنجی 

  .بخشی از سختی ها نتيجه عمل ماست

  .عدل الهی اقتضا دارد که به طریقی گروه سختی کشيده را جبران نماید

  .از طریق رنجوری و دردمندی جبران نقص ما شود

  .آالم دنيوی انسان ها سيمای عدل الهی را خدشه دار نمی کند

  .هيه وجودیه حقيقيه کماليه و جماليدو دسته صفت دارد ثبوتخدا 

  .صفات ثبوتيه صفاتی است که در خداوند وجود دارد

  .صفات سلبيه صفاتی است که در خداوند راه ندارد

  . رویت است– اتحاد – حلول – جسم داشتن – مکان داری :از صفات سلبيه

  .ن گونه صفات خداوند منزه استصفات سلبيه صفاتی که در آ

  .و منزه که خدای منعم نه مربی نه محل بی شریک استجسم نه مرکب بود و 

  .یکی از صفات سلبيه خداوند که مهم ترین آن هم می باشد نفی جسمانيت است

  .دومين صفت سلبی خدا آن است که خداوند در جهت خاصی قرار نمی گيرد

  .سومين صفت خدا آنکه در هيچ موجودی حلول نمی کند

  .جسمانی بودن خدا امری محال و غير معقول است

  .ط و مرکب بودن در ذات الهی راهی نداردذات خداوند بسي

  .به هر جا رو کنيد خدا را آنجا می یابيد

  .معنای شرق و مغرب در آیه قرآنی نفی بودن خداوند در تمام جهات است

  .اشغال حسی و مادی مستلزم ترکيب است

قرار گرفتن دو جسم در محل واحد ممکن نيست خدا باید غير جـسمانی باشـد چـون صـمد                    

  .است

ول در موجودات طبيعی قرار گـرفتن در محـل مفـروض اسـت خـدا از قـرار گـرفتن در محـل                        حل

  .خاص دور است

  یا محول الحول واالحوال

  .وریای کسی که زمستان را بردی و بهار آ

  .خداوند وجودی نامحدود دارد و غنی مطلق است
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  .خداوند با هيچ موجود دیگری متحد نمی گردد

  .ل و ترکيب استتحول یا اتحاد مقتضای انفعا

  .اگر مقصود از اتحاد معنای حقيقی آن باشد یعنی تبدیل دو ذات به یک ذات واحد

  !!خداوند از اتحاد مجازی و اتحاد حقيقی منزه است از دانشگاه مجازی هم بی نياز

  .رویت حسی خداوند چه در دنيا و چه در آخرت محال است

  .امری نشدنی استرویت حسی خداوند از طریق ادراک حسی و بينائی 

  .ی امری دست یافتنی استی به معنای شهود باطنی و ادراک قلبرویت قبل

  .قرآن به صراحت امکان رویت حسی را منتفی می داند

  ال تدر که االبصار و هویدرک االبصار

  .نمی یابند و اوست که دیدگان را در می یابددر چشم ها او را 

  .بادت نمی کنممن خدایی را که نبينم ع): ع(ادقامام ص

  .لن ترانی یا موسی  برای هميشه مرا نخواهی دید: خدا به موسی فرمود

  .ایمان سلمان فارسی مظهر جلوه حق تعالی است

در علم خدا همه چيز مشخص و معلوم است مرتبه ایمان سلمان فارسی قابل فهـم اسـت                  

  .برای یاران موسی

  

  :گفتار سوم

  .انسان موجودی راز آلود است

  .جودی انسان بسيار گسترده استوابعاد 

  .پيدا کردن انسان کاری سخت است

  .اومانيسم یعنی انسان محوری هيچ ربطی به انسان شناسی ندارد

  .اهميت انسان شناسی برای ما قابل توجه و کاربرد است

  .در بحث اسما و صفات خدا به چند سوال پاسخ دهيم

  .ابدآیا خدایی جدای از تصور صفات قابليت وجود می ی

  .فوئر باخ ادعا کرد که خدا وجود ندارد

  .شناخت ما از موضوعات چيزی غير از مجموعه صفات آن نيست

  .با اسم خدا به صفت او اشاره می کنيم

  .دوست داشتن هر شی به منزله دوست داشتن صفات آن شی است

  .پرستش خدا به معنای پرستش همين اوصاف است

  .ن دین و خبری از عالم واقع نمی دهدی متدینان آدینی نشانگر روان شناسگزاره های 

  .کسی که معتقد به خدا است بر هر چيز که نام الهی گذاشته شده آنرا دوست دارد

نيستند عقـل حکـم مـی کنـد کـه اعـراض نمـی توانـد بـدون                   اوصاف اشياء منحصر در اعراض      

ی از اوصـاف     چيـزی جـدا    .جـای جـوهر را مـی گيـرد        موضوع مستقل باشد با نفی جوهر اعراض        

  .بعنوان ذات را نمی توان منکر شد

  .واقعی بودن اعم از تجربی بودن آن شی است
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تحقق پيدا نمی کند وقتی کـسی را دوسـت داریـم فرزنـد او را هـم دوسـت        اگر منشا وصف    

  .خواهيم داشت

  .االت مظهر دوست داشتن ذات اوستدوست داشتن کم

  .اریم و صفات هم عين ذات اوستذاتی بنام خدا وجود دارد که ما او را دوست د

  .مطلق هر صفتی در خدا وجود دارد در انسان مرتبه نازله آن هم یافت می شود

  

  انسان شناسی

  .گفتيم انسان راز آلود و اسرارآميز است

  .از انسان در تاریخ رازهای بسياری ناگشوده مانده است

  .اهميت انسان شناسی نياز به توضيح ندارد امری بدیهی است

  .ابطه ای وجود دارددر فلسفه حيات بين ما و موجودات را دنبال شناخت هستيم م

 – فلــسفی –مباحــث گونــاگون انــسان شناســانه در چهــار حــوزه انــسان شناســی علمــی  

  .عرفانی و دینی قابل تقسيم است

  .شناخت جامع انسان بدون توجه به اطراف هستی ممکن نيست

  .ن آیات الهی استدمی نيز همانند عالم برون کانودرون آ

  .به زودی نشانه های خود را در دل های ایشان روشن می کنيم

  .ن غفلت از خویشتن را مالزم با فراموش کردن خدا می داندقرآ

  .نان را دچار خود فراموشی کردخدا را فراموش کردند خدا هم آ

  .فهم درست تعاليم دین بدون شناخت انسان ميسر نمی باشد

  .اوت های بسيار از اصلی واحد و مشترک ساخته شده اندانسان ها به رغم تف

  .دم می داندقرآن انسان ها را فرزندان آ

  .ارتباط انسان های امروزی با نخستين حلقه تاریخ بشری بسيار مربوط است

  

  . من بشری از گل خواهم آفرید:خدا

  اولين آدم کيست؟

  .شروع چرخه آفرینش از کجاست

  . خاکی و سپس روح آفریدخداوند بشر را از یک ترکيب

  .از دیدگاه دین انسان موجودی کامال مادی و طبيعی است

  .با فرزندان خودش متفاوت بوده است) آدم(آفرینش انسان اولين 

  ان مثل عيسی کمثل آدم

  .مثال خلقت عيسی مثل خلقت آدم است

  .داروین به تکامل معتقد بود و جهش را به آن افزود

  .ازگاری کامل نداردقرآن با سخنان داروین س

  .نداریم که نظریه داروین را به انسان ها چون حيوانات تعميم داددليل استواری 

  .وجود سنگواره ها تائيدی بر نظریه داروین نخواهد بود

  .نمی توان بر اساس یک تئوری علمی غير ثابت شده از مدلول دینی روشن دست برداشت
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  .یدگاه قرآنی مطابقت نداردنظریه تکامل و نظریه انواع داروین با د

  .خدا در کالبد انسان روح خودش دميد

  .تئوری تکامل انواع بر اصل انتخاب طبيعی استوار است

  .آیا آموزه های وحيانی در آفرینش نخستين انسان با تئوری تکامل داروین معارض است

  .بعد از دوره داروین در مغرب زمين گمان تضاد ميان علم و دین پدیدار شد

) تحـول و تکامـل انـواع     (بل از نظریه تکامل انواع داروین نظریه فيکسيسم و ترانسفورميسم           ق

  .مطرح بود

  .اولين کسی که نظریه تکامل را مطرح کرد المارک بود

تکامل یافته نوع قبل خـود اسـت ضـمن آنکـه در             هر نوعی   در فيکسيسم یا نظریه ثبات انواع       

  .خلقت از یک ثبات کلی برخورداراند

  .بين نظریه تکامل با وجود خداوند تعارضی وجود داردآیا 

  .در دیدگاه های الحادی قرون وسطی گاه خدا را بصورت موجودی عجيب معرفی می کردند

نظریه خلق دفعی و آنی یعنی آنکه آیا خداوند موجودات را تدریجی خلق کرده یا بصورت آنی                 

تـدریجی بـودن خلقـت از طـرف خـدا را            بعضی از نظریه پردازان در رد نظریه خلقـت آنـی فرضـيه              

  .مطرح کردند

  .مده باشدره و در کمتر از چند لحظه بوجود آآیا الزمه خلق آن است که همه چيز یکبا

  .خلق انسان کار حکيم عالم و آگاه مشهود استدر 

  .می کند فت آور موجودات مطرحد را در اثبات نظام شگداروین به خدا معتقد است دليل خو

  .ی بر وجود علم الهی و قدرت در ساخت نمی باشد نقضف در خلقتنظرات مختل

 رد مـی  را که نژاد انسان محصول شکل گرفته ای از حيونات انسان نما است    نظریه ای   قرآن  

  .کند

  .خلقت حضرت آدم دليل کرامت ذاتی انسان و برتری او بر دیگر موجودات است

  .عی نيستاز دیدگاه دین انسان موجودی کامال مادی و یا طبي

  .روح است+ ساحت وجودی انسان دو بعدی جسم 

  .ان را گوشت رویانده به آن روح دميدندبعد از ساخت جسم از نطفه و علقه و مضغه استخو

  .چرا قرآن بجای کلمه خلقنا در ساخت وجود آدمی از کلمه انشانا استفاده کرده است

  .فوق انشاء و خلق در تفاوت بنيادی آندو روشن می شود

ر خلق آفرینش جسمی را شامل می شود و در کلمه انشاء به گوهر وجودی او یعنـی روح                د

  .توجه می کند

  . بدن را موزون کرد و بعد روح در کالبد او دميد–خدا از روح خودش در انسان دميد 

  .اضافه روح خدا به جسم ارزش به آن ميدهد بيانگر منزلت و شان واالی اوست

  . یعنی روح از عالم امر من استقل الروح من امر ربی   

  .دو عالم داریم عالم خلق که جسم ما را در بر دارد و عالم امر که روح ما را می سازد 

  . ادامه ميدهدمرگ بدن روح به حيات مستقل خودبعد از 

  .در مرگ طبيعی جسم از ميان می رود

  .بين جسم و روح اصالت با روح اوست
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يوان شباهت فراوان دارد اما ساحت روحانی او بسيار         ت جسمانی خود به ح    انسان در ساح  

  .با حيوانات تفاوت می کند

  .ویژگی انسان دستگاه ادراکی اوست که بسيار کامل است

  .یدمجموعه داده های حسی او بدست می آشناخت حيوان از 

  .آدميان از رهگذر عقل به  درک قوانين طبيعی فایل می شوند

 کـه حيـوان فاقـد آن اسـت گـرایش دانـایی،              سان وجـود دارد   مجموعه ای از گرایش هـا در انـ        

  .زیبایی، اخالق، تقدیس

  .انسان دارای روح مجرد است و روح را جسم لطيف هم می دانند

  .انسان گرایش به دانایی دارد انسان موجودی دانشجو است

  .علم صفت خداست ميل به دانستن در عمق جان انسان است

  . فضل می تواند معنای مثبت هم داشته باشدانسان فضول است فضول از کلمه

  .آگاهی از باطن هر چيز برای انسان بسيار دوست داشتنی است

  .خدا جميل را دوست دارد

  .زیبایی در رفتار نسبت به زیبایی در جسم برتر است

  . خاص انسانی بی بهره اندیحيوانات از گرایش ها

  .ستيمما نسبت به گرایش های درونی حيوانات بی اطالع ه

نوع خردورزی انسانی را حيوان ندارد گرایش به اخالق برترین موضوع از ابعاد معنـوی انـسان         

  .است

  .زیبایی طلبی از نمادهای درونی انسان است

  .انسان های با چهره های معمولی با اخالق خوب بسيار زیبا جلوه می کنند

  .نداردحيوان متوجه خيلی مسایل که ما انسانها توجه می کنيم 

  .سوگند به نفس و آنکه او را درست کرد و سوگند به انسان پليدی و پرهيز را الهام کرد

  .ميل به اخالق در اروپا کمتر از آسيا نيست ميل به اخالق در همه دنيا فعال است

  .امروز گرایش های اخالقی در مدیریت های مختلف در جهان مطرح است

  .رستش استچهارمين گرایش وجودی انسان حس تقدیس و پ

  .انسان همواره با پرستش مانوس بوده است

  .حس تقدیس و پرستش آرزوی هميشگی انسانهای نخستين تا امروز بوده است

  .گل سرسبد آفرینش انسان است

  .در کل جهان آفرینش انسان نسبت به تمام موجودات مقامی و منزلتی ممتاز دارد

خداوند در زمـين    جانشين  ) ع( دادم علی    انسان را در زمين جانشين خودم یعنی خليفه قرار        

  .است

ی خواهـد در زمـين فـساد کنـد حـق            مالئکه وقتی گفتند چرا آدمی را خلق می کنـی کـه مـ             

  . پاسخ داد من خبری می دانم که شما به آن آگاه نيستيدتعالی

  .گزینش انسان برای احراز مقام جانشينی حاکی از استعداد و کمال انسان است

  .ا به آدم آموخت خدا همه معانی نام ها را به آدم آموختخدا دانش خاصی ر

  .خليفه خدا در زمين علی در شب ليله المبيت به همه مالئکه معرفی شد
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  .اولين مرتبه ای که خدا به بشر داده قابليت تکوینی قائم مقامی اوست

  . را اسامیخدا بعد از تعليم اسماء به انسان از او خواست که ای آدم به مالئکه خبر ده آن 

  .ظرفيت علمی بشر همان بس که او را به مرتبه آموزگاری مالئکه رساند

  انی جاعل فی االرض خليفه

  .اراده کرده ام که بشر در زمين جانشين من باشد

  .انسان تنها موجودی است که بار سنگين امانت الهی را پذیرفت

  .ه زدندآسمان بار امانت نتوانست کشيد   قرعه کار به نام من بيچار

  .امانتی را که خداوند به انسان تکليف کرد چه بود

تکليـف و کمـال همـان امـانتی اسـت کـه همـه از پـذیرش آن سـرباز زدنـد و انـسان                          و  اختيار  

  .پذیرفت

  اینکه گویی این کنم یا آن کنم     این دليل اختيار است ای صنم

  .تواند به کمال نایل شودآدم چون آفریدگار او را مختار قرار داده در پرتو اختيار می 

  .انسان از مالئکه باالتر می شود

  .اختيار جلوه دیگری از برتری های ذاتی انسان است

  .جایگاه بزرگ انسان همين بس که خداوند سراسر گيتی را کارگزار انسان قرار داده است

  .همه عالم برای آدمی است تا او برای خدا و به یاد خدا باشد

  . گذارده اندن است که تمام جهان را در اختيارشآه ویژه انسان گاجای

  .حيوانات اهلی شدند برای انسان آهن نرم است در دست انسان 

  .به فرشتگان دستور دادند که به آدم سجده کند

  .همه مالئکه به مرتبه انسانی اقرار و اعتراف کردند با سجده خویش

نـد قـرار گيـرد بـه کرامـت ذاتـی            قابليت های ذاتی آدم که سبب می شود مـورد تکـریم خداو            

  .معروف است

  .نا بنی آدم    ما فرزندان آدم را گرامی داشتيمو لقد کرّم

  .مقصود از کرامت عمومی همان کرامت ذاتی است

  .انسان در پيشگاه خدا موجودی بلند مرتبه است

 انسان حاضر نيست توهين شود ذاتا کرامت درونی به شما اجازه نمی دهد که مورد توهين               

  .قرار گيرید

  .بریدبسيار تاکيد شده که بچه ها را توهين نکنيد با القاب بد کسی را نام ن

  .بچه هاتان را با نام های نيکو بخوانيد

  .کرامت ذاتی انسان طلب می کند که مورد توهين قرار نگيرد

  .قابليت های درونی انسان سبب شد که انسان را مورد تحسين قرار دهند

  .پاکتری دارند حساس ترند زودتر متوجه می شوند آدم هایی که روح 

  .عادت نکنيم به تحقير شدناست خداوند ما را کریم خلق کرده 

  .با تربيت می شود کرامت ذاتی را زنده کرد

  .پرفسور دکتر حسابی می فرمود بچه ها آدم بزرگ ها هستند فقط سن آنها کم است 

  . انسان استاز امتيازات و ارزش های انسانی دو بعدی بودن
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انسان در حالی که مـی توانـد کرامـت ذاتـی داشـته باشـد در همـان حـال مـی توانـد مـورد                           

  .نکوهش قرار گيرد

  .قرآن می فرماید انسان موجودی بسيار ستم گر و نادان و بسيار نا سپاس است

  .مجادله گری از صفات نکوهيده انسانی است

  . نداردميان ستایش و نکوهش قرآن از انسان تعارضی وجود

  .انسان یگانه موجودی است که از جامعيت وجودی برخوردار است

  .نفس انسان دو جهت دارد خوب شود و یا بسيار بد یک سکه است دو رو دارد

  .اگر انسان در مسير حيوانی رفت بسيار بد و اگر در مسير خوبی رفت بهترین می شود

  .ستبعد انسانی و بعد حيوانی بطور مشترک در جان انسان ا

  .هر کس عقلش بر شهوتش غالب آید از فرشتگان برتر خواهد شد

  .به گفته قرآن انسان می تواند از چهار پایان هم پست تر شود

  .انسان دارای اختيار ساحت های وجودی انسان ميل به اختيار دارد

چندی هم در انسان وجود دارد اما اصـل صـورت بنـدی انـسان بـر اسـاس           صورت های جبری    

  .پی ریزی شده استاختيار 

  

  جبر و اختيار کدام یک اختيار

  .اختيار اساس وجود آدمی است چون اندیشه او را در برگرفته است

  .پيرامون وجود اختيار آدمی دور می زندبحث متکلمين مسلمان 

  .می رسد) ع(سابقه بحث جبر و اختيار در حوزه اسالمی به عصر خوارج در زمان موال علی 

  .ن در پذیرش حکميت اشتباه نکردم شما راه جبر پيشه نمودیدفرمود م) ع(علی 

در جهان اسالم سه گروه اصلی اشاعره و متعزلـه و شـيعه وجـود دارنـد کـه پيرامـون جبـر و                        

  .اختيار صاحب نظر هستند

  .دناشاعره در اندیشه با شيعه و متعزله فاصله دار

  .مکتب وسط نظری غير از اشاعره و متعزله دارد

  .قدند که قدرت انسان نقشی در افعال حق تعالی ندارداشاعره معت

  .اشاعره پيدایش هر پدیده ای را منحصرا به خدا نسبت می دهند

آنها می گویند در آتش از خود امتيازی از سوختن ندارد و فقط خدا سوزاندن را به آتـش مـی                     

  .دهد

  .تنگ نظری آنها بودآنچه اشاعره را در وادی جبر و سقوط انداخت 

ود از تفویض واگذاری است یعنی همه کارهـا بـه خـدا واگذاشـته شـده و دیگـران در آن                      مقص

  .هيچ نقشی ندارند

  .ن اعتقاد شيعيان استين امریب وسط یا مکتب امرمکتب 

  . نه جبر و نه اختيار صرف بلکه حد وسط  بين امرینالجبر و ال تفویض بل امر

  .استاختيار و انتخابگری رشد با انسان خدا استعداد و قابليت شگرفی به انسان داده که 

  .مساله جبر و اختيار یک مساله قدیمی در علم کالم است

  همواره این بحث مطرح بود که منظور از اختيار چيست؟
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  .آیا انسان فعل اختياری دارد

  .منظور از فاعل و قابل چيست

  .وجود مسایل غير اختياری نشانگر صحت نظریه جبر انگارانه نمی باشد

  .برگرایان با توجه به خصلت های آدمی ميل به جبر را تقویت نموندج

  .رابطه اختيار با اعتقادات دینی درباره صفات خدا چگونه است

  .آیا اصول اعتقادی اسالم با اعتقاد به اختيار سازگار است

آیا توحيد در خالقيت و علم ازلی خداوند و عموميت اراده الهـی سـه دليـل عمـده قرآنـی بـر                       

  .رش جبر استپذی

بله عموميت خالقيت خداوند کارهای انسان را شامل می شود اما دليل پذیرش نظریـه جبـر         

  .نخواهد بود

 که تنها یک موجود مستقلی است کـه بـه آفـرینش             قيت آن است  معنای دقيق توحيد در خال    

  .دست زده است

  .دت در خلقت منافاتی با اختيار نداردوح

  .ه هر حادثه ای شکل دهد اما دليل سلب اختيار نخواهد بودعلم ازلی خدا اقتضا دارد که ب

  .علم الهی قطعی است اختيار نکردن انسان هم حتمی است

  .شبهه ناسازگاری علم الهی با اختيار انسان در سرنوشت و قضا و قدر قابل بحث است

  .تقدیر الهی هيچ منافاتی با اعمال اراده و تصميم آزاد انسان ندارد

اعتقادی مسلمانان که می توان از آن برداشت جبری کرد اصل عموميـت اراده              یکی از اصول    

  .خداست

  .هيچ امری بدون دخالت اراده الهی و بيرون از حوزه مشيت او واقع نمی شود

  .اراده خداوند به وقوع فعل به صورت مطلق و خالی از آن خصوصيات تعلق نمی گيرد

  .حفظ همه خصوصيات آن صادر می شودهر معلولی از یک علت مباشریابی واسطه با 

  .اختيار انسان از عهده شبهات جبر گرایان بر می آید

  .وضع قوانين اجتماعی نشانه اختيار انسان است

  .پشيمانی از کارهای زشت نشانه وجود اختيار است

  .کفر و ایمان نشانه اختياری بودن انسان است

  .در پذیرش اسالم و انکار آن اختيار داریم

  .ن های مختلف الهی نشان اختيار و وجود مسئوليت او ناشی می شودامتحا

  .اختيار در ما بدون گمان وجود دارد که امکان انکار ندارد

  

  مفهوم قضا و قدر

  .آیا قضا و قدر ما را از انجام کارهای اختياری خودمان باز می دارد

  .ه نقشی دارداگر خدا ميداند که سرنوشت ما تا آخر چيست اختيار ما در اینجا چ

  .قضا و قدر دو لفظ مانوس در علم کالم است

  .قضا به معنی گذراندن به پایان رساندن یکسره کردن

  .قضا در قرآن بمعنی حکم قطعی و فرمان نهایی دادن است
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  .قضا در تمام موارد قطعی و حتمی است خواه تکوینی خواه تشریعی

  . به اندازه معينی ساختن آمده است اندازه گيری یا چيزی را–اندازه =  تقدیر –قدر 

  .قضا چون با قدر همراه شود بمعنی انجام کار است

  .قضا و قدر مالزم یکدیگرند و از هم جدا نمی شوند

  .قضا به معنی بنا و قدر به منزله خود زیر بنا است

باش پـس   ما بقول له کن فيکون وقتی امری از جانب خدا فرارسه گفته شود              اذا قضی امرا انّ   

  .راهم ميشودف

  .خدای تو روز قيامت بين آنها داوری می کند

  .خدای ميداند راجع  به آنچه در دریا و هر چه در زمين است

  . درخت هم در علم خداوند موجود استافتادن یک برگ

  . وقتی مریض می شوید خداست که شفا می دهد

  

  قضا و قدر نگاه معصومين

  .) اسالمرسول گرامی(دفع نمی کندقضا را جزء دعا 

  .))ع(امام علی (دعا قضا های حتميه رادفع می کند

ن اذ-٥قـدر  -٤  قـضا  -٣اراده -٢مـشيت  -١هر حادثه ای به وجود نمی آید مگر با هفـت شـرط            

  . رسيدن وقت آن عمل-٧ ثبت در کتاب الهی -٦خدا 

 کـه   سـخن ایـن   .هر مسيری را که ما می پيمائيم بـه قـضا و قـدر الهـی اسـت                 ) ع(امام علی 

ه از خود نداریم سخن اهـل کفـر و قدریـ   ل ما به قضا و قدر حتمی الهی است و ما اختياری   اعما

  .این امت است

  .)علم به ذات دارد(هر موجود مجردی به ذات خود عالم است

   .تياری انسان یعنی اعتقاد به قضای الهیافعال اخ

  .علم پيشين خداوند با اختيار ما نا سازگاری ندارد

  .لم را باور صادق موجه گفته اندع=فالسفه

بعضی علم خدا را علم حصولی می دانند و تفاوت آن با علم انسانها از ناحيه گستردگی آن                  

  .است خداوند به همه قضایای بشری معرفتی صادق دارد

علم خدا با اختيار انسان ناسـازگار اسـت منظـور از علـم خـدا علـم مطلـق خـدا نمـی                       :پایک

  .باشد

  

     ایک و آلوین پال تينگاپ نظریه نلسون

  .ا اختيار اتسان سخن می گویدناسازگاری علم الهی ب:نلسون

پایک معتقد است اگر خدا موجود باشـد و علـم او بـر عمـل ثابـت پـس انجـام کـار اختيـار مـا                            

  .نخواهد بود

 در جهـان کنـونی بـه قـضایای           علـم خداونـد    پالتينگا نظریه نلسون را رد می کند و مـی گویـد           

  .ق می گيردصادق تعل

  .تعلق علم خدا به امور سلبی توهمی بيش نيست
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اراده ما وابـسته بـه اراده خداسـت اراده خـدا و اراده انـسان در طـول یکدیگرنـد اراده انـسان               

  .منسوب به خداست

  .ميله تعادل برای قرار به طرفين خود محتاج است

  .علت تامه شرط الزم و کافی برای معلول است

  . علت تامه معلول بوجود می آیدبه محض وجود و ظهور

  .قدرت مطلق خدا با بحث خيرات رابطه مستقيم دارد

  .خير و شر دو نقطه مقابل یکدیگرند خير وجودی است و شر عدمی است

شر نسبی است یعنی می توان مساله ای را در عين حال که برای یکـی خيـر اسـت بـرای                      

  .دیگری شر تلقی شود

 ال مکـی در اثبـات شـر سـخن گفتـه اسـت او از نـا                    جـی  –شر واسطه ضـروری خيـر اسـت         

  .سازگاری شرور با وجود خدا سخن گفته است

  .وجود شرور را مانع اثبات قادر مطلق بودن خدا می داند: جی ال مکی

انجـام  : آیا خدا می تواند سنگی بيافریند که خود از برداشـتن آن نـاتوان باشـد پاسـخ آن کـه                    

  . خدا از جمله محاالت ذاتی استاینگونه امور و نسبت دادن آن به

 خدا می تواند موجودی بيافریند که از مهار آن عاجز باشد و در عين حـال قـادر مطلـق                    : مکی

  .هم باشد

  .این از زمره محاالت عقلی است: جواب

  .انسان که همگی از ناحيه شر نيستتفاوت ها در خلقت 

  .ی شوندبعضی تفاوت ها جنبه رحمت اند و بعضی ممکن است بال تلق

 قدر برای چيست؟ قرار نيست حکمت تمام مـسایل را بـدانيم نـه جـائز نـه                   مجهول بودن سرّ  

  .مقدور رازآلود بودن سر قدر به آدمی جهت می دهد

  .وسعت تاثير اندیشه بجای خود و در جایگاه اختيار وجود دارد

  .جبر در حيطه فيزیک و بدن ماست

يری کند ظرف ببریم معيار داشته باشيم کار انجام         شب قدر یعنی فرد به اختيار خود اندازه گ        

  .می دهيم با دعا در صحت عمل آن تالش می کنيم

  .هر چه تو پدید آوری جز زیبایی چيز دیگری نبود: زینب در واقعه کربال می فرماید

  .تمام شرور از ناحيه یزید بود

  .کامی بدل کنيممی یابيم که تمام امور شيرین است مگر ما آنرا به تلخ با کمی دقت 

  

  قرآن و اختيار انسان

  .قرآن بر اختياری بودن کفر و ایمان تاکيد کرده است

  .آیاتی که از آزمایش انسان در حيات دنيوی سخن می گوید بر مختار بودن او داللت دارد

  .آدم در برابر اعمال خود مسئول است

  .شهود درونی نشانگر اختيار آدمی است+ 

  .د آمدنش از وجود اختيار آدمی استتردید و شک منشا بوجو

  .امر کردن و یا نهی کردن دليل وجود اختيار در انسان است
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  .نظام پاداش و کيفر نشان می دهد که اختياری در ما وجود دارد

  .پنجمين دليل بر وجود اختيار در آدمی پشيمانی از کارهای زشت اوست

  یجبر بودی کی پشيمانی بدی   ظلم بودی کی نگهبانی بد

  .اد به جبر به دوره امویان و عباسيان بازگشت می نمایدمنشا بروز اعتق

در مساله ای که به ما ظلم می شود می گوئيم که واگذار به خدا نمودم این نشانه پذیرش                   

  .جبر است

  

  کمال انسان

  .انسان موجودی کمال طلب است

  .کمال خواهی جز مسائل اصلی در انسان است

  .عنایات هستی معنادار می شوددر پرتو کمال هر چيزی 

  .هر اندازه موجودی به اهداف آفرینش نزدیکتر شود کامل تر است

  .کمال آدمی در جسم او نهفته نشده کمال اختياری در روح اوست

  .مراتب کماليه انسان حد و مرزی ندارد

  .رونده و سالک و راه در مراتب کماليه یکی می شوند

  .بودنشان آشکار استمالست یکی حبيب و محبوب و حب وحدتشان بر 

  .مراتب معنوی مقامات دنيایی نيستند

  . نهایی را وصول به معبود می داندقرآن غایت

  .آدم هر چه عابدتر شود کامل تر می شود

 معرفـت آخـر اخـالص و بعـد          – محبـت    – مناسـک    – خـشوع    –شون و احوال انسانی خـضوع       

  .عالی تر می شود

  .بدانيمعالم مظهر اسماء و اوصاف خدا 

  .چيزی را ندیدم که قبل و بعد آن خدا وجود داشت): ع(علی 

  .انسان قوه است در مراحل کماليه باید به فعليت در آورد قوه را به فعل تبدیل کند

  .انسان کامل چند بعدی است

  .بعضی کمال انسانی را در کمال قوه عاقله او ميدانند

  .و مراقبت این مرتبه کماليه حاصل می شودبعضی از اهل معرفت با دوری از اجتماع و زهد 

  .در دیدگاه اسالم کمال جز در سایه پرورش هماهنگ همه استعدادها بدست نمی آید

  .ریفته دنيا نمی تواند باشد دنيا مزرعه آخرت استانسان کامل ف

از درد و رنـج مـردم لـذت نمـی بـرد رنجـور مـی                 . کار مظهر حق تعالی اسـت     در دیدگاه عارف    

  .صد سال گذشته در متن جامعه حضور داشتند عارفان همه. شود

  .امام خمينی بدنبال حل مشکل مردم بود

  .پيامبر به هدایت مردم حریص است

  .یکی از مظاهر کمال انسانی در دین اسالم تعقل است

  .مقصود از خرد ابزاری نيست

  .تعقل که اسالم تاکيد کرده اندیشه ورزی است
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 ٣٦

  .ه مستقيم با هم دارندخودشناسی بعد خداشناسی رابط

  .اندیشه عبادت آگاهانه است

  .تعقل ایمان و تقوی مظاهر کماليه انسان است

  .بهترین مرتبه رسيدن به کمال راه عقل است

  .لحظه ای فکر کردن برتر از هفتاد سال عبادت است

  .یدانسان کامل در نيایش بدست می آ

  .دات استنيایش یکی از ویژگی های برتری انسان بر دیگر موجو

  .راز خود گفتن و نياز خویش بر مال ساختن از زیباترین جلوه های پرستش است

  .انسان معبود خود را از همه به خود نزدیکتر می بيند

  .زبانی را که انسان با آن نيایش می کند خدا زبان خود می داند

  .آدم عاقل در موقعيت های مختلف خدا را می خواند

  .نيد خدا را خالصانه بخوانيد هدیه عالی ترین خوب استخدا را در همه حال بخوا

  .رف قرآن توصيه شده استنيایش پنهانی خدا از ط

  .در خلوت روح آدمی آمادگی ارتباط معنوی بهتر می یابد

  .ارتباط آشکار و پنهان بسيار تاکيد شده است

  .بهترین الگو نماز اولياء و اوصياء است

  .وردگار استنماز زیباترین جلوه نيایش با پر

  .در عبادات همه ادیان نگاه کنيد منطقی ترین عبادت از آن اسالم است

  .زیباترین عبادت نماز است

  .حقيقت نماز بسيار عميق و دارای مراتب است

  .رعایت مقدمات در نماز اولين شرط بهره وری آثار معنوی آن است

  .اسرار باطنی نماز است که انسان را زیر و رو می کند

  .هر اندازه در درک اسرار نماز کامياب تر باشد در عمق فهمی موفق تر استآدمی 

  .نماز معراج مومنان است

  .انسان با نماز است که مجذوب جمال می گردد

  .یک دانه از نمازها قبول شد همه اعمال پذیرفته شده است

  .آنانی که در هر حالی خدا را عبادت می کنند استثنا هستند

  . نماز راه یابی به اعماق نيایش انسان استبيان اسرار باطنی

  

  اسرار نماز

   رکوع-٦ قرائت     -٥ نيت    -٤ قيام    -٣ اذان و اقامه   -٢ وضو   -١

   سالم-٩ تشهد     -٨ سجود    -٧

  

  .هيچ عملی به اندازه نماز در کتب فقهی از آن سخن بميان نيامده است

  .يکران رحمت الهی استسر عبادت نماز است قطره ای از اقيانوس ب

  .وضو دو مرتبه ظاهری و باطنی دارد
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  .های آشکار جسمی استی  زدودن پليدمرتبه ظاهری وضو

  .وضو آشتی دادن با پاک کننده هاست

  .باطن وضو تطهير قلب و جان نمازگزار است با آب تجليات الهی

  .باران پاک کننده همه ناپاکی هاست وضو هم عمل باران را انجام ميدهد

نمــازگزار بــا شــستن صــورت وجهــه ظــاهری و صــورت بــاطنی یعنــی قلــب را از هــر چــه غيــر 

  .خداست پاک می کند

بـرای   فرا رسيدن وقت نمـاز و دعـوت مـسلمانان اسـت              –اذان در لغت اعالم و آگاهی است        

  .اجتماع و برگزاری عبادت

  .اقامه مرتبه ظاهری آن بر پاساختن نماز است و دعوت به مناجات الهی

  .ام باطنی اذان فرا خواندن تمام هستی برای حضور پروردگارمق

در نماز قيام همه هستی را نمایان می کند تحویل و تحول روز و شب را در وقت نماز آشـکار        

  .می کنند

   تکبير زدم یکسره بر هر چه که هستساختم از چشمه عشق چهارمن از آن دم که وضو 

  .ر نمازگزار استتکبير جلوه عظمت و کبریایی حق تعالی ب

 گل یعنی رسـالت     .اذکار اذان همه شهادت دادن به رسالت و والیت است در کار گالب و گل              

  .پيامبر گالب مرتبه والیت باطنی و معنوی امامان است

  .حی علی الصالة    بمعنی حيات دوباره زنده شدن است

  .اذان گوامين مردم است

بيـنم اذان بيـان مرتبـه بزرگـی خـدا در زمـين              وقت اذان آدم حضور الهی را در جـان خـود مـی              

  .است

 اهللا اکبـر یعنـی خـدا        -آیا در کنار خدا چيزی هست که از خدا بزرگتر باشـد               ): ع(امام صادق   

  .بزرگتر از آن است که بوصف آید

  .آتش اشتياق به وصال دوست را با ذکر قد قامت الصالة بيان کنيم

  .هی سرعت کنيدیعنی برای انجام فرمان ال: عجلوابالصالة

توجه به اسم اهللا در نماز که بزرگ تر از هر چه در وصف در آید ارزشمندی آنرا به ظهـور مـی                       

  .رساند

  

  قيام 

  .ظاهر قيام بر پاداشتن بدن به صورت مستقيم در مقابل پروردگار است

بر پایی قلب از مقام عبودیت و قرار گـرفتن در صـراط مـستقيم انـسانيت از آالب                   :باطن قيام 

  .قيام آنکه نمازگزار متذکر باشد

  .سر را به عنوان تواضع پائين بيندازددر قيام شایسته است نمازگزار 

  .در قيام با دیدن خاک سجده گاه در مقابل عظمت پروردگار سر به زیر باشيم

  .ت علمی و فعلی قلبی استني

  .ت عبارت از تصميم و عزم به انجام کارني

  .بر طاعت است تا به مقام فنا نایل شوندت در نزد اولياء الهی عزم ني
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  . نيت خالص کردن خود است از هر عنوان زیادیاز آداب

  .اخالص نزد اهل دل پراستن از خود خواهی و خودپرستی است

  .قرائت مردم معمولی یک سری الفاظ است که باید خوب ادا شود

  .حقيقت قرائت ترجمه مشاهده قلبی است

  .کشف شود چون نهفته استنماز اسراری دارد که باید 

  

  :رکوع

  .در رکوع نمازگزار به مقام مسکنت در برابر پروردگار وارد می شود

  .ظاهر رکوع در مقابل عظمت خدا خود را خوار دیدن است

  .باطن رکوع مقام پائين بودن ما و باال بودن نور عظمت الهی است

  . بيندنمازگزار در رکوع به چشم دل همه اشياء را تجلی خداوند می

  .موسی در مقابل جلوه حق تعالی بيهوش شد

  .جلوه ای که به کوه در مقابل موسی ارایه شد جلوه نور ایمان سلمان فارسی بود

  

   اتمام نماز استسجده سّر

  .سجده آخرین منزل تقرب به محبوب است

  .نمازگزار در مقام سجده به مقام فنا می رسد به خاک می افتد

  . باقی می مانداحدیتند و ذات بی نياز همه اشياء فانی و هالک

  .حقيقت تشهد بازگشت نمازگزار است از عالم فنا به عالم کثرت

درسجده خاکساری و در تشهد نفی شـریک از اهللا مطـرح مـی شـود و بـه پيـامبر درود مـی            

  .فرستد

  جهان شناسی

  .جهان شناسی نتيجه خداشناسی و انسان شناسی است

  .انسان موجودی جستجوگر است

  .رشد در بشر از طریق فطرت است

  .خدا انسان جهان شعار کلی کتاب معارف اسالمی است

  .زمينه خدا شناسی در کنار انسان شناسی بهتر مطرح می شود

  .اسالم حقایق فراوانی در مورد شناخت از طریق جهان دارد

  .جهان یاری می کندوحی که خطا ناپذیر به حکم عقل ما را در شناخت 

ــسيا  ــاوت ب ــی    تف ــا جهــان شناســی قرآن ــادی ب ــان شناســی م ــين جه ــدگاه .ر اســت ب در دی

  .سيوس این جهان هم به خودی خود اصيل می شودفکن

  .حقایقی از عالم خلقت غایت نهایی تعریف شده قرآن است

  .این جهان گذرگاه تعریف شده است

  .در جهان شناسی طبيعی این جهان هدف غایی و مورد طلب است
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  ا جهان شناسی علمی فرق داردجهان شناسی دینی ب

  . در اعتقادات خود ضمن عدم انکار قيامت به توجه به این دنيا می پردازدکنفسيوس

  .مصریان باستان اکثر به مسایل آن جهانی و معاد توجه بيشتری نشان ميدهند

  .جهان شناسی طبيعی از اهداف علوم طبيعی است

 اتکـا بـه تجربـه حـسی     –محاسـبه   – آزمـایش  –از نقاط قوت جهـان شناسـی علمـی دقـت          

  .است

دانشمندان عقلی و علمی قائلند که مطالب کلی علم در قرآن موجود اسـت امـا بطـور سـر                    

  .بسته و امکان کشف آنها در آینده وجود دارد

  :جهان شناسی دینی دارای خطوط کلی است

  .جدا کردن پدیده های طبيعی از فرا طبيعی کار این جهان بينی است - ١

ميان عـالم غيـب و شـهادت از پایـه هـای مهـم جهـان شناسـی اسـالمی                     ن  تفکيک ميا  - ٢

است غيب و شهات پنهان و آشکار مقصود از غيب آن است که از حوزه ادراک و آگاهی                  

خارج باشد بر خالف شهادت که قابل ادراک است معنـای غيـب و شـهادت یـک معنـای                    

 ادراکـی خاصـی     نسبی است قابل تعاریف مختلف است حقيقتی مـی توانـد بـرای قـوه              

 .غيب باشد و نسبت به دیگری شهادت تلقی گردد

در بينش اسالمی بخشی از هستی غيب و بخـشی شـامل شـهود و قابـل ادراک               

 .حسی است

منظور از تفکيک بين غيب و شهادت در حوزه علوم اسالمی معين کردن حدود مکاتب مـادی                 

  .است که منکر واقعيت های غير مادی و نامحسوس است

  .دمی به یک سری امور غير مادی دسترسی نداردحواس آ

  .راجع به ذات اقدس الهی هيچ شناخت و راهی نداریم

 در کنار مسایل ظاهری مسایل باطنی وجود دارد که لزوم ایمان بـه غيـب از نيازهـای                   :قرآن

داونـد معنـا نـدارد      خآن است بخش غيبی عالم برای موجودات مـادی مطـرح اسـت غيـب بـرای                  

  . غيب و شهادت می دانيمخداوند عالم 

  .تفکيک غيب از شهادت بمعنی آن است که هستی در عالم طبيعت محدود نيست

  . هستی استلم طبيعت پست ترین عالم بين عوالمعا

  . طبيعت ترتيب می یابد– مثال –طبقه بندی فالسفه شامل عالم عقول 

 وناسـوت تقـسيم     لـک  م – ملکـوت    – جبـروت    – عالم الهوت    ٥عرفا تقسيم بندی عوالم را به       

  .می کنند

 عالم الهوت و جبروت و ملکوت در حوزه غيب قرار دارند و بقيه در عالم شهادت و از مراتـب       ٣

  .این دنيا می دانند

  .)غيب و شهادت(قرآن قسم می خورد به آنچه نمی بينيد 

  .هر چه در عالم شهادت است ریشه ای در غيب دارد

  . ماوراء طبيعت می باشندهمه موجودات طبيعی صورت نازله جهان
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  حق مداری جهان

  .چرخ گردون بر اساس حق می چرخد

وقتی در قرآن از آنچه ميان آسمان و زمين است سخن بميان می آید منظـور جهـان طبيعـت              

  .است

  .خدا این جهان را بيهوده خلق نکرده است

  .سنت الهی بر این است که این جهان بر پایه نظم و انتظام است

  .لهی همان سنت خدا هستندقوانين ا

  .خورشيد به سوی قرارگاه خود در حرکت است

  .نگاهی بمن ده که ترا دليل هر سببی بدانم

  .دست خداوند در قوانينی که خود درست کرده هرگز بسته نخواهد بود

  .حکمت الهی اقتضا دارد که جهان بر همان مسيری که او مقرر کرده حرکت کند

  .راده الهی در چهار چوب قوانين عادی استپذیرش اصل محصور نبودن ا

  .بروز معجزه در بعضی مسایل از طرف خداوند در راستای مشيت الهی است

  .فهم معجزه نشانگر مسيرشناسی است

  

  هدفمندی آفرینش

  .خداوند همه موجودات را بر اساس حق قرار داده است

  .دهدآیا بشر در کارهای روزمره کاری بدون هدف را می تواند انجام 

  .کارهای بطور ظاهر عبث انسان هم دارای هدف است

  .در جهان طبيعت هيچ طریقی بطور تصادفی اتفاق نمی یابد

  .قانون احتمالی و تصادفی نداریم

  .جهان بر اساس غایتی تدبير شده است

  .کائنات به سوی پایانه معلومی در حرکت است

  .اصل هدفمندی عالم نقش جدی در حيات دارد

  .ر می خواهد حيات مادی را به حيات واقعی وصل کندآدم تالشگ

  .حرکات رئيس گروه موسيقی هماهنگی خود را از روی مدل طبيعت الهام گرفته است

  .نظام ممکنات هم نظام احسن است

  .حکمت الهی ایجاب می کند که از ميان نظام های موجود بهترین آنرا برای ما انتخاب کند

  . جامعه حکمتی نهفته و بسيار با حساب استحکمت الهی با شرور موجود در

  . و بيدار شدن است بروز سختی ها برای امتحان و ابتالبعضی از

  

  شعور باطنی و تسبيح عمومی

مکاتب مادی از شعور و آگاهی اشـياء سـخنی بميـان نمـی آورنـد آنـان منکـر شـعور اشـياء                        

 شـعور و درک مخـصوص   اجزای جهان خلقت و پدیده های جهان مـادی دارای یـک نـوع            .هستند

شعور منجر به تسبيح می شود حتی در جمادات امـا شـما تـسبيح آنهـا را درک                .بخود هستند 

   .اشياء اطراف پيامبر در طول مسير رفتن پيامبر به حراء تسبيح می گفتند .نمی کنيد
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   .پيامبر تدبير کننده امور مخلوقاتند

   .فهم تسبيح عمومی نيست اصل تسبيح عمومی است

   . و این جهان نسبت به ما رابطه ای مستقيم داردخدا

  .در عين باال بودن در پایين ترین مرتبه در کنار دست ماست): ع(علی 

  .خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است

  .او با شماست هر کجا باشيد

  .خدا همراه هر چيزی است بدون آنکه با او باشد

  .دارد ارتباطی سایه وار با همه آنها داردخداوند در پدیده های این عالم با آن جدایی ن

  .وجود خدا و حضور او به منزله کل و موجودات به مثابه جزء آن هستند

  .او تنظيم کننده همه امور است. خدا محرک نخستين است

  .او یک نحوه معيت با اشياء دارد از آن به معيت قيومی تعبير نموده اند

جودات و لحظه ای اشاعه رحمت او قطع نخواهد         خدا دانم فيض رسانی می کند به همه مو        

  .شد

  . قبص روح القدس همواره و دائم استچگونه رودخانه یک لحظه قطع شدن ندارد

  

  : توحيد 

  عملی) صفاتی   ج) ذاتی   ب) الف:  نظری-١

  عبادی:  عملی-٢

  

  .یکی از اصول اصلی در فهم خدا توحيد افعالی است: توحيد افعالی

  .فهميدن معنای توحيد افعالی استمشيت و اراده را 

  .توحيد افعالی تنها فاعل مستقل که فاعليتش وابسته به موجود دیگری است

  .بدون اذل الهی کاری انجام نمی شود

  .يد افعالی استر حادثه ای خدا را دیدن معنای توحپس ه

  ال حول و ال قوة اال باهللا: مفهوم اصلی توحيد افعالی

يعی و فرا طبيعی هر دو موجود قابل توجه همه دانـشمندان بـوده              موجودات دو دسته اند طب    

  .است

  .جهان را به دو دسته عالمان تقسيم می کنند جهان طبيعت و جهان ماوراء طبيعت

  .آیات الهی را بطور معمول به آفاقی وانفسی تقسيم می کنند

  .جهان طبيعت این جهان را در شش روز خلق نموده انددر آفرینش 

  .چ جایگاهی در مکان این عالم طبيعت نداردخداوند هي

  .علم نجوم تا پنج آسمان از هفت آسمان خلق شده را بيشتر نمی شناسد

   مرحله؟٦ دوره یا ٦جهان در شش روز خلق شده منظور از یوم در این آیه چيست 

  .یوم به معنای فاصله زمانی معين تعبير می شود مقدار معينی هم ندارد

  . زمين هر کدام در دوره صورت گرفته استآفرینش آسمان ها و

  .اهللا الذی خلق سبع سماوات  او خدایی است که هفت آسمان را آفرید
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مرحله اول آسمان بخار دود یا غبار متراکم بوده که بـدون ایجـاد سـتون آنهـا را اسـتوار کـرده                       

  .است

  .خداوند آسمانها را طبقه طبقه ایجاد کرد

  .اره ها آراستآسمان این دنيا را به زینت ست

  .اطالع ها از مراحل مختلف آسمانها ناچيز است

  .قرآن می گوید آسمانها بصورت طبقات و برفراز یکدیگرند

  .ستاره ها در پائين ترین مرحله از آسمان هفت گانه قرار گرفته اند

  .نام  زمين در  قرآن بر خالف آسمانها بصورت مفرد آورده شده است

  .ینه روزی و محل آرامش برای شما قرار دادیمبستر خزقرآن می فرماید زمين را 

  .در ارسال باران احياء مردگان را برای ما تمثيل می کند

  .خورشيد و ماه و ستاره ها به فرمان الهی رام هستند

اجرام آسمانی در مدار اصلی خود حرکت می کنند و هـر کـدام در مـدار خـود شـناوری مـی                       

  .کنند

  .د کوه ها ميخ های نگهدارنده زمين هستندکوه ها لنگرهای زمين هستن

کوه ها نه تنها ثابت نيستند بلکه چون ابرها در حرکـت هـستند ایـن همـان حرکـت جـوهری                      

  .مالصدرا است که قرآن یادآوری نموده است

  .دریاها زیورآالت فراوان برای ما دارند بادها حيات را به ارمغان می آورند

  . ها هستندجانواران و گياهان در خدمت انسان

  .بدون گياه و جانور زندگی انسان مختل خواهد شد

  .آیا می شود تصور کرد که خداوند برای لحظه ای فيض خود را از انسان ها منع کند

  .قرآن شناوری و حرکت پرندگان را فعل خدا می داند

  .حيوانات اهلی را دليل عبرت قرار داده است

  . باروری گياهان هستندحشرات ریز کار گرده افشانی دارند مامور

ما گمان می کنيم که حشرات ریز بدردی نمی خورند آنها هـم راجـع بـه مـا چنـين فکـر مـی                  

  .کنند

رئيس مورچه ها به مورچه ها گفت بروید داخـل منـزل کـه سـليمان و لـشکرش شـما را لـه                        

  .نکنند چون بيشعورند

  .در خلق موجودات مختلف برای بشر عبرت ها نهفته است

  .چه ها درس زندگی داردزندگی مور

یکدست بودن طبيعت و حيوانات نشانه توحيد خداوند است اگـر دو جـور مختلـف بـود معلـوم                  

  .ميشد دو خداوند تدبير امور را انجام داده اند در حالی که یک خدا آنها را مدبر است

  .در جهان ماوراء طبيعت اولين موجود فرشته است

  .صنف صنف و گروه گروه هستند فرشته ها عصمت دارند عبادت می کنند

زنــدگی انــسان و جــن و فرشــته هــا همــه در حيطــه طبيعــت و مــاوراء طبيعــت قابــل بحــث و 

فرشته ها نمادین ترین موجودات در بررسی و بحـث جهـان مـاوراء طبيعـت مـی                   .بررسی است 

  .از مشخصات فرشته ها اینکه آنها موجوداتی غير مادی اند .باشند
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اهيتی مشخص در قرآن ندارند از سرشت آنها در قرآن سخنی بميـان             مالئک یا فرشته ها م     

  .نيامده است

  .)امام علی ع(تفاوت بين خلقت فرشته ها و آدميان وجود دارد 

امـام  . (فرشته در ارحام مادر و صلب پدر قرار نگرفته انـد از آب پـست هـم آفریـده نـشده انـد           

  .)علی ع

عـضی مـی گوینـد از جـنس نورنـد و جـسم              آیا فرشته جسم است؟ آیا جسمی لطيف دارد ب        

  .ندارند

  .فرشته ها در کمند حواس ظاهری بشر گرفتار نخواهند شد و قابل ادراک حسی نيستند

  .فيلسوفان مسلمان فرشته ها را موجودی مجرد و غير مادی می دانند

  .فرشته ها عبادت می کنند و اهل گناه و بدکاری هم نيستند

  .ند و مخالفت خدا را هم نمی کنندفرشته ها خواست شهوانی ندار

  .فرشته ها نگهبان دوزخند و سرپيچی فرمان نمی کنند

  .بعضی از فرشته ها بعنوان رسول الهی بوده اند

 شفاعت و امداد بـه      – ابالغ پيام الهی     –کارهای فرشته ها بسيار است بطور مثال وساطت         

خـسته هـم نمـی شـوند و         مومنان فرشته هـا تـسبيح خـدا مـی گوینـد و غفلـت نمـی کننـد و                     

  .سستی هم به خود راه نمی دهند

  

  اصناف و مراتب فرشگان

  .فرشته ها هم مثل همه موجودات دارای اصناف مختلف هستند در مراتب مختلف هستند

  .هيچ یک از فرشته ها نيستند که برای آنها مقامی معلوم معين شده است

 هـر کـدام از جایگـاه بلنـدی          فرشته وحـی جبرائيـل اسـت فرشـته قـبض روح عزرائيـل اسـت               

  .برخوردارند

  .فرشته ها می توانند به چهره بشری در آیند مثل تمثل فرشته بر مریم بنت عمران

  .جن موجود فرا طبيعی قابل مشاهده حسی در شرایط عادی نيست

  .هر موجود مخفی را جن گویند جن از اصول اندیشه اسالمی است

 قرآن به ایـن نـام ناميـده    ٧٢ها توضيح می دهد سوره    یک سوره به نام جن در قرآن زندگی آن        

  .شده است

  .سرشت جن از تشعشی از آتش خلق کردیم

  .تش که جن از آن خلق شده گونه ای از انرژی استمی توان تصور کرد که منظور از آ

انسان هم که از خاک خلق شده تعبير از خاک باید روشن شود خـاک بـصورت کنایـه و اصـل                  

  .ن است آتش هم برای جن همين گونه قابل قابل تصور استخمير مایه انسا

  .تقدم جن بر انسان در خلقت را قرآن تاکيد می کند

  .جن سرشتی آتشی دارد و در خلق مقدم بر انسان است و دارای شعور و اختيار است

  .جنيان گروهی مومن و اهل تکليف اند و عده ای کافرند

  .ودگروه منحرف جنيان هيزم جهنم خواهند ب

  .از بعض آیه های قرآنی حکایت می توان نمود که خداوند در بيان جنيان پيامبر داشته است
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  .ن استهدف خلقت است که عبادت نقطه مشترک آوجه اشتراک انسان و جن در 

خلط جایگاه زندگی ميان انسان و جن تعلق نگرفته زندگی جن ها جمعی است اراده خدا بر      

  .است

  .ه نظام اجتماعی و توليد مثل آنهاستواژه است بر جن نشاند

  .رابطه جن و انسان در شرایط معمولی بدليل نامحسوس بودن شدنی نيست

جن ها در خدمت سليمان نبی بودند بعضی انسان ها به عبادت جن پرداخته انـد و جـن هـا               

  .بعضی در خدمت انسان بوده اند

نمـی   پایين تر از خـود انتخـاب         مرتبه جن از انسان پایين تر است انسان های با فهم دوست           

  .کند

دخالت جن در زنـدگی انـسان سـنت شـکنی اسـت خـالف معمـول اسـت دوری از تـالش و                        

  .کوشش است

بسياری از تصرف های در اجنه خيالی بيشتر نيـست و انـسان هـای آگـاه از خيـاالت واهـی                      

  .فرار می کنند

  .و این بمعنای نفی وجود جن نخواهد بود

  .ه برای انسان شيطان استسومين موجود ناشناخت

  .شيطان سرگذشتی بس عجيب و عبرت آموز دارد

  .کارهای غلط در این دنيا را به شيطنت تعبير می کنند

  .شيطان یا ابليس واژه ای قرآنی است بمعنی شریر به کار رفته است

شيطان در قرآن هم بصورت وصفی و غير وصفی آمده یعنی بـا ال و بـدون ال شـيطان مفـرد                      

  .رفته استبکار 

  .آمده است آنجا که ابليس آمده اسم خاص استگاهی شيطان بنام ابليس 

  .گاهی هم ابليس به معنای شيطان کاربردی می شود

  .ماهيت شيطان که از جماعت جنيان است

  .شيطان اولين موجودی است که قياس کرد

  .برتر است که قياس نابجایی بودمن از آتشم انسان از خاک آتش از خاک 

  .ید نه اینکه خودمان ادعا کنيمی موجودات به توجه خدا بدست می آتربر

  اگر بنده خویشم خوانی ز سر خواجگی کون و مکان بر خيزم

  .انسان هم اگر ارزشمند شد چون خدا این ارزش را به او ارزانی نمود

  .ماهيت شيطان از آتش است و سابقه عبادت او هم به هزاران سال می رسد

  .ان نشانه مرتبه بلند شيطان استط بلند شيطسقو

داستان شيطان یکی از نمادهای زیبای هستی است که بـرای همـه مـا انـسانها قـرار داده             

  .شيطان استکبار کرده فرمان خدا را عمل نکرده است قياس کرده و ندا

  .است ها تا روز رستاخيز مطرود و لعن شدشيطان از طرف خد

  .مهلت می دهد برای فریب دادن آماده استشيطان از خدا مهلت می خواهد او هم 

  .کار شيطان استاخراج آدم از بهشت این جهانی 

  .ترک اولی آدم باعث محروميت او از استفاده از نعم شد



                                                  ١انديشه اسالمي  
------------------------  

 ٤٥

  .آدم از نحوه بی زحمت بهشتی دور شد آدم از بهشت جاوید اخراج نشده است

  .شم او از بين می بردشيطان لذت گناه را در دیده او محو می کند و بدی کار را در چ

  .شيطان وعده های مختلف می دهد هر چند که عمل نمی کند

  . نيازی از طرف خداستی پول شدن در امر ازدواج از طرف شيطان است و وعده بیوعده ب

همه غلط ها را گردن شيطان انـداختن بـی معرفتـی اسـت خـود مـا هـم دسـت کمـی از او                         

  .نداریم

  . تاثير نمی پذیرد در آدم ضعيف شيطان اثر می کندوظيفه شيطان اغواگری است مومن
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  فصل دوم
  
  معاد
  
  

و مختصات زندگی اخـروی سـخن    مرگ و جاودانگی انسان   –بحث در معاد از حقيقت انسان       

  .بميان آمده است

  .جاودانگی از صفات خداست انسان هم بر این صفت مایل است

  .نيستی معنا نشده استرگ دارد اما مرگ انسان جاودانه نسبت م

  .انسان ها زماندارند زمان ذاتا قرار ندارد از جمع آنات زمان درست می شود

  .خدا به زمان نياز ندارد انسان به زمان نيازمند است

  .ستنيما انسانها در محاصره نيستی هستيم مرگ نيستی محض 

 گرفته ایم که زندگی هـيچکس پایـدار         با تجربه یاد  . هر کسی یکبار می ميرد تجربی نيست        

  .نيست

  .رفتن از نيستی به هستی و از هستی به نيستی دو نقطه اصلی زندگی انسان است

  .انسان می فهمد که مهمان هست است بدون قيد و شرط هم نيست

در هر صورت فاصله ای با مرگ نـداریم نقطـه غـروب بـر خـالف شـروع زنـدگی اسـت هـراس           

  .انگيز است

  . و غير مومن در هراسی است که از مرگ به افراد دست ميدهدفرق مومن

  آیا راهی برای فرار از مرگ وجود دارد؟

  آیا پس از مرگ هستی ما باقی است؟

  .انسان دارای دستگاه شعور و آگاهی و ادراک و قدرت است

  .اعتقاد انسانها درباره مرگ از باستان شناسی به خوبی روشن می شود

گ بر جسد او یا     نصب سنگ برر  . حفظ مردگان خود اقداماتی انجام ميدادند     اقوام باستانی در    

فرو کردن نيزه در جـسم او و دوخـتن او در زمـين و حتـی دفـن انـسان در دل زمـين در یـک بـاور                   

  .ابتدایی برای حفظ انسان بود

مرگ باوری یک اعتقاد زیبا است مفهوم مـرگ در کـشور مـصر بـا مـرگ در ژاپـن فـرق بـسيار                      

  .دارد

  .همراه فرعون ها زنان را دفن می کردند باوری از معاد را اینگونه نشان ميدادند

  .کسی که نام او بماند مرده نخواهد بود

  .مرگ باوری به زبان ساده باور جاودانگی است

  .آرمان دستگاه خرد آدم است که می خواهد به اسرار آن جهانی واقف شود

  .شتیهستی تو در تو است کاشکی هستی زبانی دا

راجع مرگ و حيات بعد از مرگ که وجود دارد بایستی بپذیریم که نياز به شناخت داریم و آنرا                   

  .درست باور کنيم
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دو عاملی که در شناخت عالم پس از این دنيا می توان نام برد کار دانشمندان است و منبع                 

  .ویندعلم و فلسفه علم دانش های تجربی و فلسفه دانش های عقلی را سخن می گوحی 

راهی که ما را کمک می کند دست یابی به معرفت از طریق عقل است در زمينـه شـناخت                    

  .دنيای دیگر علوم تجربی به راحتی نمی تواند راهی را به سوی مرگ و شناخت آن بگشاید

  .عقل می تواند پرسش های درونی را پاسخ دهد

  .تصویر رخداد پس از مرگ و کيفيت آن هم دیگر کار عقل نيست

  .ل را بر طرف می کند منبع وحی استنها راه که نقصان عقت

پيامبر را که خدا فرستاد بر ما منت نگذاشت از طریق انبيا شناخت مسایل باطن هـستی را                  

  .می توان شناخت

قرار است از واقعيت یک تصویر جامعی در مقابل چـشمانش قـرار گيـرد کـه توسـط پيـامبران                     

  .شدنی است

  .ار نغمه جاودانگی را در جان انسانها زمزمه کردندپيلمبران برای نخستين ب

  .جاودانگی روح عطش واقعی آدم را با عروج روح پاسخ می دهد

  .پيامبران ابدیت را تعریف کرده با مبدا آشنا کرده و هدایت کردند

انبيا برای شناخت کمک کرده ميوه ایمان را در اختيار ما قرار دادند که هيچ گاه از بين رفتنی                   

  .تنيس

  .انبيا ميوه ایمان را دور از شک و تردید در اختيار انسان قرار دادند

  .ایمان به مبدا ایمان به رجوع ایمان به خداست

  .هویت الهی را هم حتی در امر طبيعی برای انسان بيان می کنند

پيامبران راه آسمان و زمين را برای بشر نشان ميدهنـد او را از طبيعـت بـه ورای آن رهنمـون                   

  . شوندمی

  .تعيين پيشنهادی انبيا زایل کننده شک و تردید وجودی آدمهاست

  .وحی و رسالت دارای ویژگی های خاص خود هستند

  .ما برای فهم از دانش این بشری استفاده می کنيم پيامبران از وحی استفاده می کنند

  .بهره مندی از منبع علم الهی دليل عصمت انبيا و دوری ما از عصمت است

  .بران متکی به آموزه هایی هتند که مبنای علمی و عينی داردپيام

  .جنبه های هستی را کشف می توان کرد با دقت در وحی منبعی که از خطا دور است

  .تکيه بر وحی به معنای تعطيل عقل نخواهد بود

  .حقيقت مرگ به بن بست رسيدن مسيرشناسی کشف حقایق است

  .ئيل امين آنجا اندازه هر کدام بخوبی روشن شدتميز حد پيامبر است با جبردر معراج 

  .شناخت انسان تاثير مستقيمی در فرجام شناسی او دارد

  .اصول انسان شناسی ارتباط نزدیکی با بحث جاودانگی دارد
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  حقيقت انسان: گفتار اول

  .آدمی کوشيده که رابطه و جایگاه خود را در این جهان با سایر موجودات بيابد

  .قت انسان کار ساده ای نيستشناخت حقي 

  .تاریخ علم نشان می دهد که انسان برای این شناخت زحمت بسيار کشيده است

  .وجود انسان با سایر موجودات یکسان نبوده

  .دانشمندان فيزیکی می گویند جهان یکسره از ذرات بی هدف درست شده است

ورش دهـد کـه هدفمنـد       دی را در خـود پـر      وچگونه می شود تصور کرد جهان فاقد هـدف موجـ          

  .است

  .جهان در ذات فاقد هدف اما موجود هدفدار در خود ایجاد کند چگونه ممکن است

  .از جهان جبری این همه اختيار چگونه استخراج می شود

  .جبر انگاری جایی که صرف کند مطلوب ما می شود

  . اندانسان با دو مفهوم مختلف روبروست وزن سعيد یا امير سعيد دو مفهوم مختلف

  .مفهوم وزن سعيد با امير سعيد قابل مقایسه نيست

غم و ترس و بی تابی می تواند وجودی یا عدمی با شـد غـم همـه جـا عـدمی نيـست هـر                          

غمی بد نيست بعضی از غم ها الهی است اوصافی هستند کـه بـدیهی انـد مثـل درد عقلـی                    

ميدن زخم معده سه عامـل      است ناشی از زخم معده اما فهم اینکه بدانيم زخم معده داریم فه            

دارد مکانمند بودن عمومی بودن دسترسی غير مستقيم که این مـوارد را از اوصـاف جـسمانی                  

  جدا می کند

  جوهری انسان چه می کنددر ساحت 

  .نوعی دوگانگی در واژه های هر زبان در مورد توصيف انسان وجود دارد

تکی است یـا دو جـوهره نـاهمگون    آیا دوره دوگانه در اوصاف انسان به یک ساحت و منشا م      

  .اما مرتبط

  به تنهایی قابل بررسی هستندآیا بررسی دو ساحت وجودی در انسان روح و جسم 

دوانگـاران  ) جـسم +روح(رفـداران نظریـه دوم      به تک انگـاران و ط     ) جسم(ظریه اول   طرفداران ن 

  .نام گرفته اند

 جـسم بـه روح نخـواهيم      باور گروه اول توصيف جسم فقط مطرح است یعنـی بـدون بررسـی             

  رسيد و ترتيب شرط آن است 

اميد تابعی از حالت های خـاص کـه بوسـيله مغـز و اعـصاب رخ مـی نمایـد پـس دو سـاخت                          

  .مختلف وجود ندارد فرض انسان بدون بدن فرض عدم انسان است

ب متمایزنـد و    مجموعه ویژگی ها آن چنان متمایز هستند روح و جسم دو ترکي           : اما گروه دوم  

  . به اصالت هویت انسانی اصرار دارندر می کنندکدام برای خود کاهر 

هویت انسانی با هم اما راز آلوده اند ارتباط روح با بدن همـواره از اعـاظم مـشکالت در طـول                      

  .تاریخ بشریت بوده است

گروه دومی ها دقت درونی دارند که می گویند هر یک از ما در درون حقيقتـی دارد جـدای از                     

   آن از من تعبير می شودبدن که به

  .از من به شخصيت تعبير می شود من قابل تبدیل هم نمی باشد
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افعال و آثار این شخصيت که نمی تواند به بدن مستند شود ناچار او را بـه روح نـسبت مـی                      

  .دهند

 عواطف و احـساسات از جملـه ادلـه دال بـر             – حکم   – تحليل   –از آثار روح ادراک حسی تفکر       

  .د بنام روح استوجود این موجو

  

  دوبعدی بودن انسان و دالیل آن

آنهایی که قایل به وحدت نظرند بين جسم و روح افعال و آثـار انـسانی بـه یـک روال نيـست                       

  .این دليل بر وجود روح است

ار طبيـب    به قوانين حـاکم بـر روح کـ          نسبت قوانين حاکم بر طبيعت بشر فهمش آسان است       

  .انشناسبسيار آسان تر است از کار یک رو

  .من منسوب به انسان چه نقشی در ميان اعضا بدن دارد

  .تغایری موجود است که نشانه دو بعدی بودن وجود انسان استبين دست و من 

در وجه تمایز بين علوم طبيعی و علوم انسانی خوب است به تـک بعـد نبـودن انـسان توجـه        

  .شود

فته تر می داند علتش سـادگی در        علوم طبيعی نسبت به علوم انسانی خود را برتر و پيشر          

  .کار نيست به امور مشاوره ای است

  آنچيزی که بين جسم و روح تميز می دهد وجود اختياری است که در انسان وجود دارد

  :علل پيش افتادن علوم طبيعی از انسانی می تواند عوامل زیر باشد

  وجود اختيار در انسان - ١

 غایت دار بودن انسان - ٢

 میمعنا داری افعال آد - ٣

  

  .روح مجرد مادی نيست قابل اشاره حسی نيست

  .پيامبر می فرماید روح از عالم رب من است

  .اصالت روح یک واقعيت پذیرفته شده است

  .روح با جسم تفاوت کلی دارد روح مجرد است و جسم مادی است

  

  ابعاد وجود انسان در قرآن

 اسـتخوان و در پایـان       مراحل تشکيل بنـدی انـسان را نطفـه بعـد علقـه سـپس مـضعه آنگـاه                  

  .دیم تبارک اهللا بر صنع خداونديگوشت را در استخوان رویان

وقتی اندام انسان آفریده شد از روح خود در آن دميـد و بـرای شـما گـوش و دیـده و دل قـرار                    

  .داد

  .روح از شما پرسيده می شود بفرمائيد روح از جنس فرمان خداوندی استباره درپيامبر 

  . عالم امر از آن اوستبدانيد عالم خلق و

  .خداوند وقتی به چيزی فرماید که باش بی درنگ موجود می شود

  .در آیه اول مراحل ترکيبی شکل بندی انسان را مشخص می کند
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  .ادثه دوم شباهتی به خلق اولی نداردم با نشاء روح بسيار متفاوت است حآفرینش جس

ای متفاوت است با تمـام      د اما حادثه    نمی توان گفت که روح از بيرون به بدن دميده می شو           

  .حوادث قبلی

  .وقتی روح به جسم منتقل شد همان جسم دارای شعور آگاهی حيات و علم و اختيار شد

عالم امر عالم باال است عالم خلق عالم پائين است عالم غيب و شهادت روح موجود امـری                  

  .است با جسم متفاوت است

  . طراوت از روح می گيردروح نهانخانه جسم است پيکره بی جان

  .آدمی ترکيبی از جسم و روح است و روح مجردات و مادی نيست

  .ام پذیری آنهاستساز خواص موجودات مادی انق نيست روح مجرد یعنی جسمانی

 هم قابل تفکيک و قابـل تقـسيم بـه اجـزاء        روح انسان  ی شود منمن بدو یا چند جزء تقسيم       

  .می باشدنکوچکتر 

 آنها که بـه     -١ند  ا دو نوع   روانشناسی تقسيم های خاص خود دارند پدیده       از شاخه های فرا   

  . پدیده هایی که با ساله زندگی پس از مرگ ارتباط دارند-٢ادراک فراحسی در نوع اول قائلند 

  .در تله پاتی اندیشه موجود در ذهن به ذهن فرد دیگر منتقل ميشود

  .ودميششدن ارتباط ذهنی از راههای بسيار دور قابل 

  .طت اندام های حسی واقع ميشوداهاله درمانی و انرژی درمانی بدون وس

  .پدیدهای فرا طبيعی انسان را دارای ظرفيت های مختلف تعریف می کند

انسان موجودی تک ساحتی -١مساله جاودانگی نظریه های مختلفی در مورد آن وجود دارد 

 کـسانی کـه انـسان را در         -٣ارد   انسان موجـودی دو سـاحتی امـا ویژگـی نـاهمگون د             -٢است  

  .عالم طبيعت دو ساحتی ميداند اما حقيقت اصلی و هویت او را منحصر در روح ميداند

  .ندروح ميدان+کسانی که حقيقت انسان را مجموع جسم-٤

  

  مرگ

  .انسان موجودی مرگ باور است

  .آنچه انسان اختيار دارش نمی باشد تولد و مرگ خود است

  . معنا دارای مرگ حاصل می شودمعنا دارای زندگی از

  .آرزوی بقا زندگی او را به پيش می برد

با سفيد شدن مو رسول مرگ فریاد می زند دنبال آن ميدویم که رسـول مـرگ را از خـود دور                      

  .می کنيم

  .که جاودانگی جای آنرا بگيردخاطره مرگ سایه خودش را وقتی کم می کند 

 . معنـی کـردیم مـرگ هـم همـان معنـا دارد             از نظر فلسفی مرگ چيست هـر چـه رنـدگی را           

  . می دانند و مرگ بدن را پایان زندگی ميدانندبدل مادیگروهی انسان را در 

  .مرگ منفی شدن وجود انسان است

گروه دیگری معتقدنـد کـه سـهمی بـرای جـسم تـصور نـشاید روح اصـيل اسـت مـرگ پایـان                         

  . تن خارج می شودزندگی نخواهد بود روح در دام جسم گرفتار با مرگ از قفس
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  .بدن است مرگ را مسافرت می دانند+ آدمی مرکب از جسم : نظریه سوم

  .در تفسير مرگ موجودات امکانی را به دو قسم مادی و مرکب تقسيم می کنند

  موجودات امکانی بدو دسته مادی و مجرد تقسيم می شوند

  .انسان در جنين که قرار گرفت باید رشد کند و اال ناقص می ماند

نرسـيده شـاخه هـا او را        دنيا به درخت تشبيه می شود و ما ميوه های آن درختيم تـا ميـوه                 

  محکم نگه می دارند سيب که رسيده شد آماده بهره برداری می شود آن موقع دیگر رفتن

  .خداوند روح مردم را هنگام مرگ به تمامی می گيرد

  .توفی در قرآن بمعنی مرگ نفس آمده است

  .که حقيقت آدم گرفته می شودهنگام مرگ روح 

  .خواب ادراک ضعيفی از پدیده مرگ را به تجربه آدمی در می آورد

  .روح تا هنگامی که به بدن مادی تعلق دارد خواب و یا مرگ را تجربه می کند

  .مرگ نابودی نسبت از مقوله دنيایی نيست

  .روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

  .از آشکاری به نهانی سير کردن استمرگ گذرگاه با عبور از این مرحله 

  .مرگ از طرفی خروج است و از طرف دیگر ورود

  .همانگونه که زنده کردن دست خداست مرگ هم دست اوست

همانطور که در وقت تولد از خود اختيار نداشتيم برای مرگ هـم بایـد صـبر کـرد تـا مهلـت آن                        

  .برسد هر نفسی طعم مرگ را می چشد قانون مرگ عمومی است

هر کجا باشيد مرگ به شما می رسد اگر در آسـمان باشـيد و یـا در بـرج هـای بـسيار بلنـد                          

  .مرگ شما را فرا می گيرد

  .ترس نشانه جهل ترس از مرگ نشانه کسی است که نسبت به مساله جاهل است

  .ترس از فقر و ترس از دست رفتن آبرو در عين حال که وجودی اند عدمی هم هستند

  .ر است مرگ امر شناخته شده ای نيستمرگ اجتناب ناپذی

  مرگ انسانها بطور انفرادی است اگر مرگ همه دسته جمعی بود بهتر می شد؟

  .متفکران قصد دارند با اثبات جاودانگی ترس را از جوهره جان انسانها بزدایند

  

عاشق حقيقت گوید حقيقت پاک را جز در آن جهان نمی تـوان یافـت ابلهـی اسـت            :سقراط

  .از مرگ بترسداگر کسی 

  

  . انسان آزاد کمتر از هر چيزی از مرگ می اندیشد:اسپيفوزا

ماده گرایان چون اپيکوریان با نفی زندگی پس از مرگ می خواهند هـراس از مـرگ را از بـين                     

  .ببرند

  .دین آمده که ترس را از انسان بگيرد

  .اگر ترسی از دل باشد باید ترس از خدا باشد

  . هراسدمومن به خدا از خدا می

  .خدا موجودی که مومن در دل از او می هراسد



                                                  ١انديشه اسالمي  
------------------------  

 ٥٢

  .انسان با ترس از خدا ریشه همه ترس های دیگر را از بين می برد

  .ترس از خدا کمال و ترس از انسان نقص است

  .شجاع کسی است که از غير خدا نترسد

  .ترس نازل شد برای آدم ترسو

  .ت خداست یعنی ایمان بهبهترین راه دوری از ترس توحيد اس

  .مرگ اندیشی چيز خوبی است غفلت بيجا را از بين می برد

  .دین انسان را جاودانی و فنا ناپذیر می کند

  .حب بقا با مرگ نقيض است دلبستگی به دنيا باعث زحمت است

  .یاد مرگ با نگاه درست به دنيا تسلی می یابد

   بر بندید محمل هانزل جانان چه امن عيش چون هردم ترس فریاد ميدارد کهمرا در م

سومين عامل برای زوال ترس از مرگ بدست کسانی از کار مـی افتـد کـه بـه سـر چـشمه                       

  .علم الهی پيوسته اند

سوال شد که چرا مسلمانان مرگ را ناخوشـایند مـی دارنـد فرمودنـد چـون                 ) ع(از امام جواد    

  .ندیدبدان جهل دارند اگر بدان معرفت داشتند بدان محبت می ورز

را عزرائيل گفت دوست ترا می خواند ابراهيم فرمود چگونه دوست جان دوست             ) ع (ابراهيم

  .را می گيرد پاسخ آمد که ای ابراهيم آیا شنيده ای که دوستی دعوت کند و او نپذیرد

عامل چهارم مرگ مرحله ای از مراحل هستی و مقـوم وجـودی زنـدگی اسـت مـرگ بـه مـا                       

  .ی باشد که آنرا با دیگران تجربه و یا تقسيم کنيمتعلق دارد و از حوزه های مشترک هم نم

خداوند برای دوستان خود شرایطی فراهم می کند که مـرگ آنهـا نـه تنهـا بـرای انـان تلـخ و         

سخت نباشد بلکه آنرا شيرین در جان آنان قرار می دهـد مثـل مـرگ موسـی و آمـادگی کامـل                       

  .شرایط برای پذیرش آن 

بداند که لـوازم ایـن عـالم         به این دنيا است اگرکسی       پنجمين عامل ترس از مرگ دلبستگی     

تفرقه وجدایی او را فراهم می کند اگر شخص دنيا را مزرعـه آخـرت بدانـد مـرگ بـرای او سـهل                

  .جلوه می کند

توجـه بـه حـسابرسی از مـرگ مـی هراسـند             با  ترس از حسابرسی امرنيکوئی است مومن       

  .کافران از احتمال آن ترس دارند

رزا محمد بهاری وقتی طبيب در گوش فرزندش خبر داد آقـا فرمودنـد فریـاد بـزن                از مرگ آقا مي   

  .خبر خوشحالی است چرا مخفی می کنيد

 راجع به مـرگ ایـشان       مرحوم آیت اهللا نجابت را وقتی یکی از فرزندانش از رویای صادقانه ای            

  .آمادگی خود را اعالم فرمودجت و شادی خبر داد با به
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  گفتار سوم

  فت های مختلف فلسفی در باب جاودانگی انسان رهيا

  .هر انسانی می خواهد که پس از مرگ جسمی جاویدان بماند

  .تصور جاودانگی نه از طریق فرزندان بلکه از نوع غير شخصی است

  .انسان بقای نام و یا اثر و نسل خود را گویا بقای شخص خود می داند

 از خودنـد و آنـان کـه معنـوی انـد بـدنبال حفـظ                 آنان که مادی می اندیشند در حفظ مواد بعـد         

  .حقيقت انسانی تالش می کنند

بعضی جاودانگی را هویت جسمانی انسان ميدانند و عده ای قابل به بقـای روح مجـرد غيـر             

  .مادی اند

نظریه رستاخيز بدنی می گوید که حقيقت انسان منحصر در بدن مادی اوست در عين حـال                 

  .جاودانگی او را می پذیرند

نظریه عالمه حلی نفس انسان را اجزاء اصلی و رئيسه انـسان اسـت و تغييـر ناپـذیر اسـت                     

  .بعد از مرگ از بين نمی رود در آخرت روح خود را به این جسم می رساند

بر اساس این دو دیدگاه آدمی تا رسيدن بـه رسـتاخيز فاقـد حيـات اسـت و در روز رسـتاخيز                       

  .حيات واقعی کلمه می یابد

ن سایه ای می گوید روح استقالل دارد اما روح به شکل سایه وار جـسمی لطيـف                  نظریه بد 

ندگی سایه وار جسم     از خصوصيات جسم را دارد در طول ز        دارد که جرم و وزن نداشته و برخی       

  .را همراهی می کند و با مرگ جسم از بدن خارج می شود

اهی می کند حيات بـدن      بر اساس نظریه بدن سایه ای که جسم را تا هنگام مرگ بدن همر             

مادی یک حيات اصيل نمی باشد بلکه این بدن حيات خود را از مصاحبت با بـدن لطيـف بدسـت                     

  .می آورد

بدن مادی نيازمند به تغيير و دگرگـونی اسـت در حکـم زایـده ای بـر بـدن لطيـف و سـایه ای                          

  .است که به هنگام مرگ به دور افکنده می شود

  .ه بدن سایه ای موافقت در زمينه حيات روح داردتحقيقات جدید علوم هم با نظری

این دو نظریه وجه مشترکی غير مادی را تاکيد می کنند روح را هم بـا جـسم مخلـوط نمـی                      

نقص این نظریه وقتی آشکار می شود کـه جـایی بـرای جـاودانگی روحـانی محـض بـاقی                      .کند

  .ندنمی گذار

  .نمی توان آدمی را صرفا موجودی جسمانی پنداشت

  .یه روح نا متجسد را اولين بار افالطون مطرح کرد و گفت وجود روح بدن و جسدنظر

  .افالطون می گوید روح قبل از بدن بوجود آمده و متعلق به عالم مجردات است

  .ا مردن بدن بازگشت به جایگاه اصلی خود می کندن فقط ابزاری است در خدمت روح و ببد

  

  . رهسپار دیار نيکبختی خواهم شد مرا به خاک سپارید من با مرگ:سقراط

  .نظریه افالطون را دانشمندان مسلمان و فالسفه و عرفا قبول دارند

این نظریه که روح نا متجسد پس از مرگ بدن تا ابد با بدن ارتباطی نداشته باشد مورد قبول                   

  .دانشمندان مسلمان نيست
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  .شت به نزد خدا ميداند جدایی روح از جسم را اشتياق وجود آدمی ميداند بازگ:موالنا

  

روح را به کبوتری تشبيه کرده که با نيرو از جایگاه عـالم اصـلی بـه سـمت عـالم                     : ابن سينا 

  .طبيعت آمده و در راه عهد خود را فراموش کرده است

در هر دو دیدگاه سخن از یک جایگاه اوليه اسـت کـه روح از آنجـا جـدا شـده و دوبـاره بـه آن                           

  .بازگشت خواهد نمود

 هم ابن سينا و هم موالنا وجـه مـشترک            ميداند ی فرا طبيعی  ر دو دیدگاه روح را موجود     در ه 

  .دارند

  .قرآن رجوع روح به سوی خداوند در قيامت بدون مصاحبت با بدن را تائيد نکرده است

  قرآن می گوید انا هللا و انا اليه راجعون

  ح با بدن در راه فلسفی خود در جهت اثبات مصاحبت مجدد رومثل ابن سينا 

  .واری مشاهده می کنندمه نا

  .معاد جسمانی می گوید که بدن در قيامت حاضر می شود

  .نان که وحی را بر عقل در استنباط مقدم ميدانند قابل به حضور جسمانی در قيامت اندآ

  .رابطه انسان با بدن جزء اصلی بدن است و روح از بدن جدا نيست

است که در فاصـله ميـان زنـدگی دنيـایی و اخـروی روح               در نظریه ابن سينا این سوال مطرح        

  .باشد بدون بدن بهترین راه حل در مواجهه با هر دو نظریه بروز توان جمع بندی صحيح آندوست

که چرخه هستی نظریه تناسخ که در مکاتب هندی بودایی و خبينی مقبول است می گوید     

دیگری وارد می کنـد و حيـات دوبـاره       روح برخی انسان ها را پس از مرگ بدن به قالب موجودی             

  .ای آغاز می شود

در نظریه تناسخ این سخن مطرح است که بعـد از مـرگ بـدن روح چگونـه ادامـه حيـات مـی                        

  .دهد

قانون کرمه تولد ثانوی را مطرح می کند و از علت انتقال روح به جسد دیگری خواه پـائين تـر                     

  .از خود و خواه باالتر از خود سخن می گوید

  . قانون کرمه حيات آینده هر موجود انسانی مشخص می شودتوسط

  .با خروج روح از بدن آیا امکان انتقال به بدنی دیگر وجود دارد

نقش ملکات موجود قبلی در روح جدید چه خواهد شد آدم های تندخو در قالب جدید تنـدخو                  

  .هستند

  .حلول انسان شریر در موجودات عالی رخ خواهد داد

ه تناسخ برای صحت ادعای خود ادله فراوانی را از جایگاه مختلـف دسـت و پـا      طرفداران نظری 

  .کرده اند

  .نان برای اثبات موجه نيست دليل برای رد نظریه آنان بيشتر فراهم استدالیل آ

  . حکم کرد t٢ و t١در نظریه تناسخ به چه دليل می توان بر یکی بودن روح در دو زمان 

 توان شد درد و حالت یکی زن و دیگری مرد چگونه قابل جمـع               استمرار خاطرات را منکر نمی    

  .بندی در نظریه تناسخ است

  .استمرار هویت شخصی در دو زمان مفروض امکان پذیر نيست
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  .مشابهت در خصوصيات روانی الزم بين دو موجود در نظریه تناسخ حاصل نخواهد شد

نهادن مسافت عـالم طبيعـت      ایراد دومی که به نظریه تناسخ واردست آنکه مرگ پشت سر            

است نه صرف جدایی روح از بدن نمی توان فرض کرد کـه روح پـس از مفارقـت از بـدن بـه بـدن                          

  .دیگری حلول کند و در همين عالم طبيعت هم باقی باشد

نظریه تناسخ مثل بازگشت جوان به کوکی و بازگشت از کمال به نقص است کـه پـذیرفتنی                  

  .نيست

 که ميـان آن نفـس بـا بـدن دیگـر      ود رابطه ای منحصر به فرد است    رابطه هر نفسی با بدن خ     

  .چنين رابطه ای وجود ندارد

وقتی در اثر سر انگشتان و ذرات خون با هم مشابهت نداریم چگونه روح های یکـسان قابـل            

  .تصور است

در تفاسير معصومين آمده که بعضی در وقت حشر به شکل حيوان محـشور مـی شـوند امـا         

  .ه تناسخ نداردربطی به نظری

و ربطـی بـه   تجسم نفس در عالم آخرت با بدنی حيوانی که از عقاید و افعال دنيوی بر آمـده                  

نظریه تناسخ ندارد هر انسانی بصورت افعالی که در نيت دارد محشور می شـود انـسان هـای                   

خيانتکار شـکلی حيـوانی مـی گيرنـد ایـن نتيجـه کـردار افـراد اسـت قيامـت برآمـده از کارهـای                          

  .هاستآن

ن حاصـل از تجـسم      خ بدن های عالم طبيعت است ولی بـد        بدن های متوالی در نظریه تناس     

  .اعمال در قلمرو جهان طبيعت نيست

  

  زندگی برزخی و اخروی

  .گفتيم انسان موجودی جاودانه است دوست دارد آنرا از خدا ودیعه گرفته است

  .ادی اوستآدمی در دنيا مجموعه دو بعدی است یکی نفس و دیگری بدن م

انسان وقتی می ميرد در عالم برزخ وارد می شـود همراهـی تـدبيری جـسم و روح از ميـان                      

دنياست نفـس در ایـن عـالم بـسر مـی بـرد و بـدن در        برزخ که حد فاصل این دنيا و آن          .می رود 

سير طبيعی خود متالشی می شود سپس در قيامت بدن ها جمع شده با روح ارتباط تـدبيری                  

 بدن مثالی مثل گرافيکی است و غير از بدن سایه ای است که در نظریـه روح نـا                    پيدا می کنند  

  .متجسد گفته شد

  .انسان با مجموع نفس و بدن وارد عالم آخرت می شود

  .بعضی متفکران فاصله برزخ را برای روح بدون بدن قلمداد کرده اند

  .ن می یابندبدن مثالی و مشابه به بدن مادی شخص تو اماعده ای روح را همراه 

ادراکات جزیی جسمانی دارد و بدنی هم سنخ بـا بـدن            دیدگاه آخر انسان در برزخ      بر اساس   

  .قبلی دارد در قيامت نفس با همان بدن مادی حاضر می شود

در قيامت کمال بدنی رخ داده چون عالمی است باقی و دور از فساد و تباهی پس باید بدن                   

  .ته باشدقابل تصور سازگاری با آن مقطع داش

  .برزخ در لغت به معنای مانع و حایل و حد ميان دو چيز تعریف شده است

  .در بحث معاد فاصله ميان این جهان و قيامت را برزخ گویند
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  برزخ حد ميان دو دنياست

انسان های معتقد به معاد سه نوع زندگی دارند که هر کدام با دیگـری متفـاوت اسـت ایـن                      

 زندگی برزخی یا ميانـه و زنـدگی اخـروی        –ی دنيوی یا طبيعی     سه مرحله عبارت است از زندگ     

  .یا حيات جاوید

و (آیات قرآنی زیادی وجود دارد که از وجود فاصله این دو جهان سـخن بميـان آورده از جملـه                     

پيش روی آنان برزخی است که تا روزی که بر انگيختـه شـوند              ) من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون     

  .ادامه خواهد داشت

  . این آیه می توان فهميد که رجوع به این دنيا پس از حلول مرگ ممکن نيستاز

ی آیات قرآنی از اعتراف انسان های بدکار سخن به ميان آمده و سوال می کننـد آیـا                   در بعض 

  راهی برای بيرون شدن از آتش هست؟

  .آدم در فاصله برزخ زنده و آگاه است

ست اولـی تولـد و مـرگ معمـولی دومـی پـس از               برای کافران دو مرگ دو زندگی قابل تصور ا        

زندگی برزخـی و مـرگ و انتظـار قيامـت اسـت البتـه کـافران چـون زنـدگی پـس از مـرگ را بـاور                        

  .نداشتند گویی برای آنها هم باید یک حيات و مرگ باشد اما چنين نيست

  .کنفسيوس به این جهان اعتقاد داشت اما این نظریه به منزله انکار معاد نبود

انتقال از یک نحوه زندگی به طور دیگر زندگی است بر اساس اعتقاد دینی می گـویيم                 مرگ  

  .د آنها زنده اند و شما نمی دانيد در راه خدا شهيد شدند را مرده مپنداریکه کسانی

  

  بدن برزخی

فرض زندگی برزخی بدون قایل شدن به سـاحتی غيـر جـسمانی در انـسان امـری مـشکل                    

  .بنظر خواهد رسيد

  . مرگ پوسيده شده و قلمداد هيات انسانی بر آن غلط استبدن با

  .بدن مادی دفن شده فاقد روح است و نمی شود زندگی برزخی را به او نسبت داد

  .آنها که طرفدار بدن مثالی اند خود بر یک عقيده واحد نيستند

اگــر فقــط روح قــادر بــه ادراک امــور کلــی و نامحــسوس باشــد چگونــه عــذاب و نعمــت هــای  

ب ایل به بدن مثـالی مـصاح      را در برزخ درک کند بر همين اساس بعضی علما ق          الهی  انی  جسم

  .با بدن حقيقی شده اند

  .ن این جسم با بدل مثالی در برزخ وارد ميشوددروح بارها کر

گ و حـضورش در بـرزخ و آخـرت تردیـد     تجرد روح و بقـای آن پـس ار مـر        به ادله عقلی و نقلی      

  .اپذیر است ن

  .و زنان با ایمان وعده باغ هایی با مشخصات عالی داده استدان خداوند به مر

ذت هـای جـسمی مـو منـان در     از آیات قرآنی معلوم می شود رضایت خداونـدی در مقابـل لـ        

  .به معاد جسمانی در ميان مسلمانان رایج استآخرت قرار می گيرد  در هر صورت اعتقاد 

اک زمـين و سـپس در رسـتاخيز از آن           بعضی آیان قرآنی ازبازگشت آدمی پس از مرگ بـه خـ           

  .خارج می شوند حکایت می کند

  .بعضی آیات به صراحت می گویند در روز رستاخيز همه انسانها از درون گورها بر می خيزند
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عده ای از آیات داللت از معاد جسمانی دارد بيان نعمت ها و عذاب ها در آیات قرآنـی تاکيـد                     

  .شده است

  .ک نعمت های مادی داردحضور جسمانی داللت بر در

  .قرآن همه جا از دو ساحت جسمانی و روحانی انسان سخن می گوید

  

  :بدن اخروی

  .از دیدگاه اسالم معاد جسمانی و روحانی است

  .ستوآیا این بدن اخروی همان بدن دنيوی ا

 و مورد سوال و جواب قـرار مـی          در روز رستاخيز این همان بدن دنيوی است که باز می گردد           

  .دگير

  .عدل الهی اقتضا دارد که نعمت یا عذاب جسمانی بر همان بدن ئنيایی اعمال شود

عده ای می گویند ضرورتی ندارد که همين بـدن مـادی آنجـا فـراهم شـود و از ایجـاد مثـل و                         

  .مانند انسان در آخرت سخن می گوید

نند اینان مـی    گروه آخر تعایری که بين بدن دنيوی و اخروی وجود دارد را مشکل ساز نمی دا               

  .گویند روح همان است که در آخرت خواهد آمد و دوگانگی در روح وجود ندارد

بدن طبيعی تفاوت های زیادی خواهـد داشـت بـدن اخـروی مرتبـه کمـال یافتـه بـدن دنيـوی                       

اوست محـدودیت هـا و نقـایص دوران ایـن جهـانی را پـشت سـر گذاشـته و بـدن اخـروی دیگـر                           

  .اشتمریضی و درد و رنج نخواهد د

تعریر کرده وی نظریه ای بر اسـاس اصـولی چـون اصـالت وجـود                حکيم زنوزی نظر مالصدرا را      

  .تشکيک و حرکت جوهری استوار کرده است

  .شمس اگر واقعه کربال را می دید هشت از آن پنج معين به یقين گم می کرد

  

  گفتار چهارم

  انسان چگونه موجودی است

  االت نفسانی و غير نفسانیدو دسته امور در انسان موجود است ح

  :حاالت نفسانی معموال بصورت سه گانه مطرح می شوند

  مکانمند نيستند - ١

 التفاتی اند - ٢

 .به دیگری قابل انتقال نيستندخصوصی اند یعنی  - ٣

  

  .حاالت نفسانی جوهری است دو بعدی دو دیدگاه در این باره مطرح است

  ک انگارانتدیدگاه  - ١

 معروف افالطون است و دکـارت هـم از آن دفـاع             دیدگاه دو گانه انگاری که نظریه      - ٢

 .کرده است

  : توجه قرار می گيرددهویت شخصی انسان با سه شاخصه مور

   نفس یا روح-٣ حافظه     -٢ بدن      -١      
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  گویند انسان در فرزندانش زندگی می کند این دل خوش کنکی بيش نيست: اوناموتو

  :ين استزندگی شخصی پس از مرگ دسته بعدی آن چن

  )رستاخيز ابدان(احياء ابدان  - ١

 نظریه تناسخ - ٢

 )وجود هست بدون جسد(وجود نا متجسد  - ٣

 )ترکيب از روح و جسم(بقای روح جسمی  - ٤

 

بعضی قایل به دو زندگی دو مرگ وعده ای شدند و عده ای قول یـک زنـدگی و دو مـرگ                      

 .را مطرح کردند

 .ن مـی گوینـد    اشـود شـيپوردار   ما نخواهيم مرد به ما بدنی دیگر داده می          : کتاب مقدس 

  .بدن خاکی به بدن آسمانی تبدیل خواهد شد

  

  .در نظریه ای جاودانگی بمعنی ناميرایی آمده است

در اثبات عقالنی زندگی پس از مرگ عده ای معتقدند بدن دو گونـه اسـت بـدن مـادی و                     

  .ریاتبدن 

مـی شـود ایـن    از بدن مادی جـدا  ری یک کپی از بدن مادی است وی هنگام مرگ           اتبدن  

نظریه را جان هنگ مطرح می کند می گوید بعضی ها نمـی فهمنـد کـه مـرده انـد لـذا گـاه                         

و اتـری بـه هـم       خودم را نيشگون می گيرم تا بـدانم کـه خـودم هـستم ایـن دو بـدل مـادی                      

  .وابسته است با مردن جسم بدن اتری آزاد می شود

 اسم آنرا نفس می گذارنـد و        همه انسانها برای حقيقت روح بک موجود غير مادی قائلند         

  .حقی برای آن در وجود قائلند

  .بعضی حقيقت را فقط روح تنها و عده کمی هم جسم تنها را مطرح می کنند

افالطون بدن را مشابه قفسی ميداند که با مـرگ روح از قفـس خـارج مـی شـود دکـارت                   

  .هم نظر افالطون را تائيد می کند

  

 بـدن را مـی تـوانيم مطـرح کنـيم موجـودی فقـط        نلسون امکـان منطقـی بـودن روح بـدون        

  . سخن بگوئيما می توانيم از افراد مجرد از بدنروحانی بدون جسم م

دانشمندان قرن بيستمی هم می گویند باور دارند عقيده بقا پس از مـرگ بـه شـخص و                   

شکل غير جسمانی از انجام برخوردار نيست نظر نلسون را نمی پذیرند از این دسته آنتـی                 

  . جان پری براین باورند – برناردویليامز – فلو

  

  :شواهدی بر وجود روح

  انسان دو ساحتی یک ساختن روح: تجربه دینی - ١

 .وجود روحانی روح قابل تصور است - ٢

 مسئوليت های اخالقی دليل بر وجود روح - ٣

  و متافيزیکینظر به موجودات فرا طبيعی - ٤
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  :جمع بندی نظریه های موجود

  )دعدم تجس(عود روح به بدن  - ١

 همراهی روح با بدن مثالی - ٢

 لحوق بدن به روح - ٣

  

  :نظریه هایی راجع به تناسخ

نظریه تناسخ چندین نام دارد نام دیگرش تولد مجدد اسـت تناسـخ ارواح یـا انتقـال نفـس یـا                      

باززایی نام های نظریه تناسخ است در اقوام بدوی قابل به انتقـال روح از انـسان بـه جـانوران و                      

این نظریه گفته می شود که روح انسان از بدن به جسمی دیگر منتقل می               گياهان بوده اند در     

  .شود

  .ریاضت های فيثاغورثيان دليل بر وجود اعتقاد به تناسخ است

 .آدميان ممکن است به صورت حيوانات یا گياهـان تجدیـد حيـات پيـدا کننـد                : قانون کارما گوید  

ومی موجـب آن نخواهـد شـد کـه دو           اولين ایراد بر نظریه تناسخ آن است که شباهت های عمـ           

  .فرد را در یک شخص به حساب آوریم

  .محکم ترین دليل بر رد نظریه تناسخ حرکت جوهری مالصدرا است

بهترین نظریه در مقابل تناسخ نظریه جاودانگی روحی جسمی است که یهـود مـسيحيان و                

  .مسلمانان به آن معتقدند

   نهایی– ميانه –يه زندگی را سه دوره تقسيم می کنند زندگی اول

  .نظریه ای می گوید روح پس از مفارقت با بدنی مثالی همراه می شود

  .نظریه ای می گوید روح پس از جدایی به عالم مثال وارد می شود

  .نظریه سوم معتقد است بدن خاکی با بدن مثالی با هم در یک جا جمع می شوند

  

  :جمع بندی این نظریات

  نظریه عود روح به بدن - ١

 یه اتصال روح به بدن مثالینظر - ٢

 نظریه همراهی روح با بدن مثالی - ٣

 نظریه لحوق بدن به روح - ٤
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  گفتار چهارم

   مختصات زندگی اخروی در قرآن

  .بخش گسترده ای از آیات قرآن به تبين اصل معاد می پردازند

  .هيچ موضوعی به اندازه بحث معاد در قران مورد توجه قرار نگرفته است

  .ضرورت معاد از امور بدیهی استامکان و 

  .قرآن در دو مرحله به تحکيم مبانی عقلی معاد پرداخته است

مرحله اول از حضور دوباره جسم و روح در آخرت خبر می دهد مرحله دوم دالیل وقـوع هـا را                     

  .بعنوان ضرورت بيان می کند

اگر صـادقيد برهـان     قرآن می گوید    . همواره دعوت پيامبر همراه با تحدی صورت پذیرفته است        

  .بياورید

  .پيام تحدی کنار گذاران ظن و گمان وروی کرد به مدرک و دليل خردپسندانه است

 در بحث امکان معاد باید گفت که منکران معاد فاقد دليل اند منکران حيات اخروی هيچ دليـل                 

ر پی آنند ربه اینان فقط استبعاد معاد است منکران معاد د عقل پسندی بر مدعای خود ندارند ح      

  .که حيات مجدد انسان ها به سوی خداوند را امری بعيد و غير معقول نشان دهند

گاهی افراد منکر به پيامبران تهمت می زدند پيامبر بر پيامبر دروغی نمی بندد و مجنون هم                 

  .نمی باشد

  .انکار معاد بر پایه علم و دانش نبوده و از ظن و گمان سر چشمه می گيرد

  .تند اگر راستگو هستيد از پدران ما عده ای را برای ما زنده کنيدمنکرین می گف

  انکار معاد فاقد دليل است - ١

 ادعای انکار علمی و عقلی نيست - ٢

  

  آفرینش نخستين با چه کيفيتی صورت گرفته است

  .تدبر در آفرینش اوليه انسان راه را برای پذیرش معاد هموارتر می کند

د آورد این سخن در پاسخ کـسی اسـت کـه اسـتخوان              همان کسی که نخستين بار آنرا پدی      

پوسيده ای را بدست گرفت و خرد کرد و پرسيد چه کسی می تواند ذرات این استخوان را بهم                   

  .متصل کند قرآن جواب ميدهد همان که آنرا در ابتدا آفرید

ردیـد   ميدهد آنهـا دربـاره خلـق جدیـد ت     دوم تردید روا ميدارند قرآن جواب  چرا اغلب در آفرینش   

  .دارند

ای مردم اگر درباره بر انگيخته شـدن خـود در شـک هـستيد بدانيـد کـه مـا شـما را از خـاک                           

  .آفریدیم

با اندک تامل درآفرینش اوليه انسان او را بـه امکـان حيـات مجـدد پـس از مـرگ معتـرف مـی                         

  .سازد و از استبعاد و تردید دور می سازد

  .قدرت بی کران الهی دليلی بر امکان معاد است

  .قدرت خدا دليل است و در قياس با قدرت های این جهانی قابليت مقایسه ندارد

  .وقوع معاد از جمله محاالت ذاتی و عقلی نيست و امری شدنی و ممکن است

  .نباید با نظر به عظمت امر معاد امکان وقوع آن را مورد تردید قرار داد
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  .الهی از بهترین آن دالیل می باشدامکان وقوع معاد ادله مختلفی دارد که قدرت بی کران 

  .پنجمين دليل بر وجود معاد نمونه هایی تاریخی معاد است

پاره ای از آیات قرآنی از قصه های خاصی سخن می گوید که دال به رستاخيز انسان ها در                   

  .آخرت است

ت قرآن به رابطه وقوع حوادث معجزه آینه خبر ميدهد این حوادث از نشانه بروز رسـتاخيز اسـ              

ارميای پيامبر وقتی از کنار روستائی عبور می کرد با خود اندیشيد که چگونه خداونـد اهـل ایـن       

  . سال ميراند آنگاه او را برانگيخت١٠٠قریه را زنده می گرداند خدا او را به مدت 

در بحث ضرورت معاد در تبين معاد و احيای دوباره مردگان آنرا امری ممکن و غير ممتنع مـی                   

  .ی در آیاتی وقوع ضروری معاد را تاکيد می کنددانيم حت

  .وقوع معاد از لوازم گریز ناپذیر هستی شمرده می شود

داونـد حکـيم اسـت    خدر بحث اوصاف الهی گفتيم که یکی از صفات خداونـد حکمـت اوسـت              

هـيچ موجـودی را بيهـوده خلـق نکـرده و بازگـشت همـه موجـودات بدسـت                    یعنی آنکـه خداونـد      

  .اوست

  . را خدا لغو و باطل نيافریده استجهان طبيعت

  .غایت مند بودن افعال خداوند هيچ تنافی با غنای مطلق بودن او ندارد

خداوند کار بيهوده نمی کند و وظيفه خود را چنين می داند که جایگـاه اصـلی مومنـان را بـه                      

  .آنان بنمایاند و در این مسير به رشد و تعالی و کمال برساند

  .ا بطور فطری دارد روح قابليت حيات جاویدان را داردانسان جاوید بودن ر

  .از نمونه های طبيعی معاد باد و باران است

  .جسم انسان را بعنوان ميوه در نظر بگيریم که از دل زمين بعد از کاشت برداشت می شود

دادورزی و عدل یکی از اوصاف خداوند اسـت از جلـوه هـای عـدل الهـی آن اسـت کـه نظـام                         

  .ر مطرح باشدپاداش و کيف

  .آیا گمان کردید که شما را عبث خلق کردیم و به سوی ما بازگشت نمی کنيد

  .جهان طبيعت گنجایش پاداش و کيفر را به تمام وجه خود ندارد

  .تساوی دانستن سزای مومنان و کافران امری مطلوب نخواهد بود

  .آیا فرمانبرداران را چون عاصيان بدانيم آیا مومن و کافر برابرند

  .آیا مفسدین فی االرض با متقين برابرند

  .عدل الهی ایجاب می کند که سوال و جوابی در کار باشد

سيمای آخرت در قرآن که از ویژگی های آن عالم است که از حوزه تجربه حسی بشر خـارج   

  .است و عقل جز برخی اوصاف کلی را در نمی یابد

 وحـی مـدبر عقـل    –یم جز مراجعـه بـه وحـی    برای آنجا که عقل توان فهم ندارد چاره ای ندار    

  .است

  .چرا اینقدر در قرآن بطور پی در پی از معاد سوال شده است
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 ٦٢

  :سيمای کلی آخرت در این دسته بندی می گنجد

  رخدادهای پيش از رستاخيز  - ١

 رصدنفح  - ٢

 ظهور زندگانی اخروی - ٣

 حساب اعمال - ٤

 شاهدان اعمال - ٥

 جزا - ٦

 جهنم - ٧

 بهشت - ٨

 قـسمت اسـت اولـين قـسمت آن رخـدادهای پـيش از       سيمای آخرت در قرآن شامل هـشت   

  .رستاخيز است که به گواهی قرآن قبل از وقوع رستاخيز حوادث عجيبی رخ می دهد

  .مده غبار بوجود می آید ارکان زمين بعد از زلزله به هم می ریزندکوه ها به لرزه در آ

  .طومار خورشيد در هم نوردیده می شود ستارگان بی فروغ می شوند

  .ن شکافته شده و بسان فلزی گداخته می گرددآسما

 بار بکار رفته اسـت کـه نـاظر بـه            ١٠آیاتی که از نفح صور صحبت می کند در قرآن کلمه صور             

  .پایان دنيا یا ظهور قيامت است

ده می شود اولی با دومی متفاوت است همـه آنچـه در آسـمانها و زمـين                  يدر صور دو بار دم    

  .ه خدا بخواهداست بی هوش می شوند مگر آنک

تعبير از بی هوش شدن همان مرگ همگانی است وضـع عـالم طبيعـت از پيامـدهای نفحـه                    

  .اول و آماده شدن برای محاسبه به نفحه دوم مربوط است

نفحه اول مرگ هستی های امکانی و نفح دوم بخشنده زندگی به آنهاست دميدن به آتش                

  .ه ورتر می کندگاهی آنرا خاموش می کند و گاهی دميدن آنرا شعل

ميان نفحه اول با دوم فاصله وجود دارد نفح اول را اسرافيل انجام می دهد نفح دوم از کارای 

  خداوند است

دسته سوم آیات قرآنی از ظهور زندگانی اخروی سخن می گوید پس از نفح دوم که دميـدن                  

 مثـل ملـخ     زندگی در بدن های در خاک است ارواح و اجساد اخـروی متحـد مـی شـوند آدم هـا                    

دنبال راه فرار می گردد فرزند از مادر فرار می کند همه به سوی حـق تعـالی رهـسپارند چهـره                  

است کافران از مومنان متمایز است چهارمين دسته از آیات قرآنی که به حساب اعمال معروف                

  .از نام های روز واپسين می توان به مواردی متذکر شد

روز جمع شدن،   = روز برخاستن، یوم الجمع     = لقيامه  از اسامی روزهای حساب اعمال یوم ا      

روز = روز خـارج شـدن از قبـور، یـوم الحـسره             = روز برانگيخته شدن ، یوم الخـروج        = یوم البعث   

روز بـسيار نزدیـک ، یـوم        = روز جدایی حق از باطل ، یـوم االزفـه           = اندوه و حسرت، یوم الفضل      

  .نگیروز جاودا= روز پایان، یوم الخلود = االخر 

  .حساب خود را برسيد قبل از آنکه به حساب شما رسيده شود) ع(علی 

گویند اگر نامه عمل به دست راست دهند یعنی خوب و اگر نامه عمل به دست چـپ دهنـد                    

  .نشانه غلط کاری است
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 ٦٣

  .هرکسی باقی به عمل خود است حقيقت سرمایه ها در جهان کامل معلوم می شود

و نيست و نتيجه تـالش و کوشـش خـود را بـه زودی خواهـد                 برای انسان حاصلی جز تالش ا     

  دید

  .اگر معتقد باشيم که خدا ناظر و حاضر می بينيم که بار کسی را دیگری حمل نمی کند

اعمال هر شخصی به ظاهری و باطنی تقسيم می شود اعمال نهـان آنهـایی اسـت کـه در              

  .ضمير آدمی می روید هر چه در دل دارید نزد خدا معلوم است

  .عمل هر فردی جزیی از اوست بلکه عين حقيقت اوست

  .عمل عارض بر حقيقت انسان نيست بلکه از مقومات شخص انسان است

  .انسانها با اختياری که دارند در عمل اختالف نوعی پيدا می کند

  .هر کسی در گرو دستاورد خویش است. عمل در اختيار و در حيطه و سلطه افراد است

  .خودش بدین معنی است که عمل هر کس به عهده خود اوستاتحاد آدم با عمل 

  .تفاوت های دنيا و آخرت در نوع عمل افراد معلوم می شود

د اما از بين نمـی رود شـهيدان بـا شـهيد شـدن پـرده ای بـر                    ممکن است عمل فراموش شو    

 مـی   ند پرده به کنار می رود و به آنها عمل آنان نـشان داده             دعمل آنها می کشند اگر مغرور ش      

  .شود

برسيم خـدا کـه نيـازی بـه         قرار است با محاسبه اعمال از ظاهر به باطن یا از باطن به ظاهر               

  .دانستن عمل ما ندارد مائيم که نيازمند آگاهی هستيم 

  .مواظب باشيم نفس کاله سر ما نگذارد بعضی از ما سر شيطان هم کاله می گذاریم

  . سراغ شما خواهد آمدقرآن می فرماید آنکه از او فرار می کنيد به

  .پنجمين دسته از دالیل قرآنی مشاهدان اعمال است

شاهد های الهی غير از شاهدان این دنيای است شاهد بر عمل است نه شـاهد بـر گفتـه                    

  .دیگری است آنجا عين عمل حاضر می شود شاهد الهی صادق و کامل و ناظرند

  شاهدان اعمال شاهدی ظاهری و باطنی است

  .اهدی است که از پوسته ظاهر می گذرد و به درون عمل نفوذ می کندشاهد کامل ش

شــاهد عمــل بایــد معــصوم باشــد راه خطــا را بــر آن بــسته باشــد شــهادت کامــل از آن اوليــا  

  .خداست 

  .شوندگواهی معصومين ختم به گویند در روز جزا دست خبر می دهد آری ولی باید 

  .گوئی وجود نداردنجا مامور به ظاهر نيستند در آنجا زوردر آ

  .ششمين عنوان از دسته بندی های قرآنی روز جزا است

  .از نام های روز واپسين یوم الدین و روز جزا بود

جزا در لغت به معنی مقابله است به پاداش و کيفر نيز جزا می گوینـد معنـای دیگـر آن دیـن                       

ی دیگـر فـرق مـی      پاداش و کيفر دنيوی قراردادی است جرمی در یک جـا بـا جـرم در جـا                  .است

  .اغراض این جهانی گاهی برای جلوگيری گاه تنبيه و گاهی تشفی خاطر مظلوم است .کند

  .اما جزای اعمال در آخرت امری حقيقی است

  .حقيقت اعمال خود انسانها است که ظهور و بروز پيدا می کند

  .ی شودعمل و جزای آن در آخرت خبر داده مرابطه عينيت بين 
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 ٦٤

  .کردید سزا داده می شویدنچه می آیا جز آ

نتيجه هر انسانی در قيامت مقابل واقعيتی قرار می گيرد که نتيجه عمل خود اوسـت بـرای                  

  .خوب کاری ده برابر برای بدکاری برابر عمل جزا داده می شود

  .هفتمين دسته از دسته بندی های قرآنی راجع جهنم است

  .جهنم نام آتش اخروی است که جایگاه عذاب است

  .نام های جهنم حطمه یعنی خرد کننده استاز 

  .آتش اخروی موجودی زنده است که به صورت خشم و غضب به خود می گيرد

عذاب جهنم مهين است یعنی خوارکننده است عظيم است و اليم دردآور است گویند آتـش                

نکـره و ثابـت   احاطه کننده  . جهنم مقيم است یعنی ثابت است خالد است یعنی دائم و شدید             

  .است

  .این همان جهنمی است که تبهکاران آنرا دروغ می پنداشتند

 ترس از جهنم بـرای کـافران اسـت ایـن            –جهنم هم مانند بهشت از نعمت های الهی است          

  .باز خورد و نتيجه عمل خود ماست

از نعمت و رحمت سخن گفتن بسيار بهتر است یا از عذاب و سختی ها گفتن کدام نيکو تـر                    

  .است

  . که جوانان را به رحمت دعوت کنيم تا به جهم و عذابعادت کنيم

خدایا من ترا برای خودت عبادت می کنم نه به شوق بهشت و نه از ترس جهـنم                  : )ع(علی  

  عبادت نمی کنم

  .کالس درس خوب مظهر بهشت است جهنم جایگاه سختی هاست

 نباشـد دل    بهشت یعنی جنت فراوانی نعمت آنجا که فساد نباشد تباهی نباشـد دل تنگـی              

خر اسـت مـی روم زیـر        گشایی که دلم تنگ کند  باغبانی که بمن جنگ کند   این دلگشا جای                 

  .سروهای آغاباباخانی که بهتر است

  .هشتمين عنوان از دسته بندی آیات قرآنی موضوع بهشت است

  .قرآن از محل زندگی اخروی مومنان به جنت یاد کرده است

   را با کسی کاری نباشدبهشت آنجا که آزاری نباشد   کسی

  .ای نفس مطمئنه خشنود و خدا پسند به سوی پروردگارت باز گرد

  .هل الدین اال الحب آیا دین غير از دوستی بهشت مظهر  دوستی است

  .در بهشت کينه وجود ندارد حب و بعض نيست جایگاه آرامش است

  .بهشتی که معطلی داشته باشد نخواهيم در بهشت تکرار نيست

  .اران هر چه بخواهند در بهشت برای آنان حاضر استپرهيزک

  .بهشت بر خالف دنيا سيمای یکنواخت ندارد

  .تغيير آن محتاج به زمان و استعداد و فساد و تباهی نيست

  .انسان بهشتی از هر گونه پليدی منزه است

  .بهشت سرای امنيت و سالمت است

  .نجا وجود نداردخوف و خستگی در آ

                                                                             پایان                              


