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  یانسان شناس: فصل اول

  دلیل چند ساعتی بودن روح انسان چیست ؟ ساعت های اصلی وجود انسان کدام است ؟-۱

هر یک از ما بارها در زندگی عهد و تصمیم خود را به خاطر سستی و تنبلی زیر پا نهاده باشیم در این موارد 

پشیمون شده و خویشتن را سرزنش کردیم تنها خودمان تصمیم گرفته و تصمیم خود را نقض نموده و یا  

توضیح این وضعیت متناقض جز در پرتو پذیرش نوعی دوگانگی در وجود آدمی میسر نیست که انسان 

رود نفس حقیقتی غیر مادی و ملکوتی است که برای آن تعابیری چون جان نفس و قلب نیز به کار می

عقالنی  که آن را فرشته صفت می نامند قوه  انسان دارای چهار توانمندی و نیروی اصلی است روقوه

غضب که آن را درنده خو می شناسد قوه شهوت که آن را را حیوان صفت می گویند و قوه وهم که آن را 

  شمارند .نیروی شیطانی می

  ملکه در اخالق به چه معناست ؟ انواع ملکات انسانی را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید .-۲

ثابت نفس را ملکه می نامند . جسمانی : در اعضای بدن ظهور دارد و به دست آوردن آنها  توانمندی های

تربیت بدنی است . ذهنی : به دست آوردن آنها هدف تربیت ذهنی است. روحی و قلبی :  ملکه های 

  مثبت شجاعت و سخاوت و ...

  فاوت صنعت و تربیت چیست ؟-۳ 

بان روی شاخه نهال تربیت نام دارد هدف باغبان غایت وجود کار خراطی روی چوب صنعت است و کار باغ

این نهال است صنعتگر چهره و وضعیت دیگر برای ساخته خویش می پسندد و به کمک دستان خود آن 

  چهره را بدان می بخشد .

  چند اصول از اصول تحصیل ملکه را ذکر کنید .-۴

و تاثیر قطعی و نامحسوس عمل و دقت در مراحل امکان پذیری و تدریج و زمان بری و تکرار و استمرار   

  کسب ملکه و برنامه ریزی و بهره گیری از تجارب دیگران و اعتدال و احتیاط .
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  ی: مقصد رشد اخالقفصل دوم 

  ویژگی های هدف موجه را بیان کنید .-۱

  کامل و بدون نقص بودن و منطقی و معقول بودن و دست یافتنی و از میان رفتنی نباشد . 

  دا چیست و درک صحیح و آن چه اهمیتی دارد ؟مفهوم قرب به خ-۲

در قرآن و روایات آخرین مقصد حرکت انسان قرب به خدا معرفی شده است . درک بهتر مفهوم تقرب  

افزاید و هم اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا هم در شناخت ما از خود و جایگاه واالی ما در نظام جهان می

بخشد قرب به خدا به معنای کم شدن فاصله مکانی یا زمانی میان   به ما انگیزه بیشتری برای حرکت می

  ما و خدا نیست . چرا نگاه خدا فراتر از زمان و مکان است . 

  حیات طیب و آثار آن را توضیح دهید . -۳

کننده انسان در زندگی فردی است . خودشناسی و خود آگاهی و خودسازی فردی حیات طیبه تامین

  است .

  چه رابطه ای میان نفس انسان و درک وابستگی به خدا وجود دارد ؟ توضیح دهید . -۴

از آنجا که غیر خدا از خود چیزی ندارد و هر کمالی که آفریدگان خدا دارند اصالتًا از آن خدا و متعلق به 

ن اوست انسان در یک صفت هرگز به خدا نزدیک نمی شود و آن سفر غنا و استقالل است هرچه انسا

بیشتر تواند خدا را به نمایاند و مظهریت بیشتری برای پروردگار داشته باشد و به خدا مقرب تر است تا 

  جایی که انسان آیینه تمام نمای او می گردد .

  مظهریت مخلوقات برای خدا به چه معناست ؟-۵

شته باشد به خدا مقرب هر چه انسان بیشتر بتواند خدا را به نمایاند و مظهریت بیشتری برای پروردگار دا

تر است تا جایی که انسان آیینه تمام نمای او می گردد آن گونه که هر کس بدو نظر کند خدا را دیده 

  است .

  ارزش اجتماعی انسان چیست و چه نسبتی با ارزش فردی او دارد ؟-۶

گسترده تر   در حیات اجتماعی ارزش انسان به خدمات اوست آنگونه که هرچه این خدمات ارزنده تر و

تر دانست  توان او را در بعد اجتماعی موفقباشد تاثیر وجود فرد در جامعه فزون تر است و به همین رو می

ایمان و معرفت ارزش بعد فردی وجود انسان است و خدمتگزاری ارزش بعد اجتماعی او نتیجه رشد 

تماعی نیز تشکیل جامعه پاک اخالقی در بعد فرعی تربیت انسان پاک و حاصل رشد اخالقی در بعد  اج

  است. 

   


