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 صبح 10-8  1اندیشه اسالمی      01/07/99تاریخ:

 جلسه اول 

 باسمه تعالی 

 

 ا میرویم ایم و به کجکجا آماده   : ازمبدا و معاد     اندیشه اسالمی 

   نبوت و امامت  

 

 

 

 

 

 .شد چه نباشد با ه واقف چ دش نسان از خوامهم ترین سوال هر   :چیستی انسان

 )چیستی انسان( را بدانیم.   خ این نیازاس و پاسخ دادن به هر سوالی نیاز است پ دن به خداشناسینکته: برای رسی

 و دانایی است( نهایت شناخت  ام المعارف )معرفت،  خودشناسی   چیستی انسان

 ی است.ختناضوعی فرادینی است و قدم اول برای رسیدن به هر ش ، موخود شناسی

 رسیده است.  یابد به بزرگترین سعادتسی دست )ع(: هرکسی به خودشناامام علی 

 ، پس اشتباه حرف نمیزند.امام عصمت دارد ❖

لی از خودشناسی استفاده کرد )اهمیت  تفاده کند و، ایمان و ... اس مام میتوانست از کلمه دیگری مثل تقواا ❖

 خودشناسی(.

از خودشناسینکته:   بهیعنی ش   است.س  نفت  ، معرفمنظور  انسان نسبت  توانمامکا  تمام  ناخت  و  ندی های  نات 

 .قوت و ضعف آن هاقاط وجودی اشو همچنین علم به ن

ی شناس  خدا  

 اعتقادات دینی 
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 صبح 10-8  1اندیشه اسالمی    08/07/99تاریخ:

 سه دوملج

 باسمه تعالی 

 مهمترین دالیل اهمیت یا فواید خودشناسی 

 مقدمه رسیدن به کمال  •

 سیشنان هامقدمه ج •

 مقدمه خداشناسی •

 انسانحالل مشکالت  •

 مقدمه رسیدن به کمال

در دنیا در ساختار فکری دو رویکرد درمورد کمال وجود دارد. اولی که طرفداران زیادی دارد و بیشتر مورد   

این است که کمال یک امری مطلق است. تابع زمان و مکان نیست و نگاهی توحیدی محسوب  مقبول است  

سبی و تابع شرایط است و  باور دارند که کمال امری ن  ارانش اندک استد دوم که تعداد طرفد کرویمیشود. ر 

شند. ما  میتواند تعاریف متعددی داشته باشد. حتی در بعضی جاها ممکن است تعاریفشان ضد و نقیض هم با

 .طرفدار هر کدام یک باشیم باز برای رسیدن به آن کمال خودشناسی مقدمه است

 ن به کمال شامل سه مقدمه است:سید ر مه خود مقد 

به عنوان مثال فرض کنیم محدودیت مالی    ه ای شناخت آن پدیده است. ها راه استفاده از هر پدید نت .1

شی دنیا چه است. در انتها بهترین گوشی دنیا را  نداریم، از آشنایان پرس و جو میکنیم که بهترین گو

یک گوشی  به چه نحوی استفاده کنیم پس فرقی با    یش میخریم. اگر ندانیم که از امکانات این گو

کنیم اما استفادۀ بهینه ای نیست و شناختی از آن  ارزان قیمت ندارد. اگرچه از گوشی استفاده می

 نداریم.

آن علت بوجود آورنده   ده است.ی دارد که کمالی برایش ترسیم کر هر پدیده ای علت بوجود آورنده ا .2

پل در نظر میگیریم. وقتی  جود آورنده را شرکت ال قبلی علت بوثام  مینامیم. در ادامه   "کمال"را  

آپشن های جدیدی اضافه کرده    10انه بازار میکند نسبت به مدل  را رو  11شرکت اپل گوشی مدل  

استفاده میکرده و    10آن استفاده کنند. اما وقتی کاربری که از مدل  است تا مشتریان به سهولت از  

ده میکند، از نظر شرکت اپل او  هم از همان امکانات گوشی قبلی استفا ز اب 11بعد خرید گوشی مدل 
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ون به دید عقالنی به این موضوع از ابتدا نگاه میکنیم پس بهانه هایی مثل  به کمال نرسیده است. چ

 اقالم در بحث ما جایی ندارد. پز دادن و ازین 

مثال ما وقتی لباسشویی    شتر میشود.بیا  هرچه پدیده ای پیچیده تر باشد لزوم استفاده از دفترچه راهنم .3

آور به منزل می  و  رامیخریم  آن  بروشور  یا  ابتدا  در  تماس   یم  تکنیسین  با یک  یا  مطالعه میکنیم 

در مقابل برای استفاده از ماژیک نیازی به  میگیریم. چون ماشین لباسشویی چیز پیچیده ای است.  

 ارد.د ن  یبروشور یا یک متخصص نداریم چرا که پیچیدگی خاص

ترین ساخته    با وجود پیچیدهانسان. حتی  م چیست؟ پاسخ:  ن پدیده عالپیچیده تری  سوال(  نتیجه نهایی:

ت فاقد یک ویژگی نمیتواند  های توسط انسان باز هم نمیتواند پیچیدگی اش بیشتر از انسان باشد. چون هیچوق

 اعتا کننده آن ویژگی باشد.

در نظر گرفته است که    دفیاین علت برای انسان از خلقتش ه  ت.اس انسان یک پدیده است و یک علت داشته  

ین لباسشویی و امثال این نمیتوانند پیچیده تر از انسان باشند. آن ها از نظر  آن را کمال مینامیم. گوشی، ماش 

و مرتبه وجودی پایین تر از انسان هاست. آن ها هم محصولند و هدف و کمالی برایشان در  وسعت وجودی  

د کمال  ن ها به طریق اوالء پیچیده تر و وسیع تر است اما فاقه شده است. چگونه است که انسان از آت فرگنظر  

ترین  از مهم    خودشناسیباشد؟ و راهی جز شناخت و خواندن بروشور برای رسیدن به آن کمال نیست. پس  

 دلیل خلقت انسان است که آن کمالش است.ت رسیدن به امقدم

 

 مقدمه جهان شناسی 

پدیده و یا  ست و یک  اشته باشیم، شناخت تعاملی بین فاعل شناسابخواهیم تعریف ساده و اجمالی از آن د  رگا

دی که توانمندی  شیءی که قرار است شناسایی شود. یک طرف ما هستیم به عنوان عامل شناسا یعنی موجو

ی قرار دارد که ما با آن  ء یش های شناسایی و ابزار های شناسایی را در خود دارد. یک طرف یک پدیده یا یک  

 یکنیم. ژگی های آن هارا رصد میکنیم و شناخت از آن پیدا مابزار ها وی

 بزند؟  انسان از چه ابزارهایی استفاده میکند تا کار شناسایی درمورد یک پدیده را رقم سوال( 

 .  مینامیم "قوای ادراکی" . اسم این سه ابزار را عقل، حواس و شهود پاسخ:

  


