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 94جلسه 

 توصيه به تفكّر آيه سوم : 

ًة َوَرْحَم  ُروَن َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ِلَك َلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ  ًة ۚ ِإنَّ ِفي َذَٰ

 (12)روم 

 : توصيه به ژرف نگرى آيه چهارم    

 49جلسه 

 توصيه به عبرت آموزى آيه پنجم :

 لَقَدْ كَانَ فِي قََصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي اْلَأْلبَابِ 
 
 وَتَْفصِيلَ  يْهِيَدَ بَيْنَ الَِّذي تَْصدِيقَ وَلَٰكِنْ يُْفتَرَىٰ حَدِيثًا كَانَ مَا ۗ

 (111يُؤْمِنُوَن )يوسف  لَِقْومٍ َورَحْمَةً وَهُدًى شَيْءٍ كُلِّ

  ( 56، 56، 65، 65، 65)جلسات شماره  هشدار نسبت به عدم تحصيل معرفت مبحث سوم :    

 معرفتىعذاب جهنم، فرجام نابخردى و بى آيه يكم :    

 هاها و پيامنكته     

 . مالزمت ميان خرد و شرع و دانش و دين1    

 تأييد روايى    

 . دعوت عقل و انديشه به دورانديشى2    

 . بازدارندگىِ دورانديشى از انواع انحرافات3    

 انديشىاحاديثى در تبيين عاقبت    

 . تعقل و دورانديشى راه نجات از دوزخ4    

 . خوددارى از تعقل صحيح مشخصه اصلى دوزخيان5    

 معرفتى در جن و انسشيوع نابخردى و بى آيه دوم :    



 هاى دوزخيانويژگى     

 

 55و  54جلسه 

 خطر عدم تحصيل معرفت

 171اعراف/پيامهای آيه و لقد ذرأنا لجهنم کثيرا من الجن و االنس.......

 مالک انسانیت .1

 فهم حقایق دینی 

 داشتن چشم حق بین و گوش حق شنو 

 مالک جهنمی شدن .2

 محرومیت از فهم حقایق دینی 

 هواپرستی 

 داستان بلعم باعورا

 مالک بهشتی شدن .3

 و فهم حقیقتبهره گیری از ابزار شناخت 

 هواپرستی، مانع شناخت .4

 گیرند.فراوانی کسانی که از عقل بهره نمی .5

 67تا  56جلسه 

 أم تحسب أن أکثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال کاالنعم بل هم أضل سبيال

 تفسیر آیه شریفه

 راه سعادت انسان

 شنیدن سخن حق 

 تعقل و تشخیص 

 پیام این آیه شریفه

 صحیح استمالک انسانیت جهان بینی  .1

 گیرندفراوانی کسانی که از عقل بهره نمی

 رأی اکثریت نشانه حقانیت آن نیست .2

 تبعیت از حق به جای اکثریت .3



 توان به آن توجه کرد.اگر رأی اکثریت مخالف حق نباشد می .4

 سئوال: رأی اکثریت تا کجا اعتبار دارد؟

 رد؟های موجود، شباهت داسئوال: حکومت اسالمی به کدام یک از نظام

 مردم ساالری دینی چیست؟

 روش تبلیغی قرآن در این آیه شریفه

  



 64تا  63جلسه 

 

ِذيَن ََل َيْعِقُلوَن  مُّ اْلُبْكُم الَّ ِه الصُّ َوابِّ ِعْنَد اللَّ  ِإنَّ َشرَّ الدَّ

 چهارمین آيه پیرامون: 

 خطر عدم تحصیل معرفت و به کار نگرفتن عقل و انديشه در زندگی

 چیست؟ « یَعْقِلُونَ لَا الَّذِینَ الْبُکْمُ الصُّمُّ اللَّهِ  عِنْدَ  الدَّوَاب   شَرَّ  إِنَّ» آیه شریفه  هایپيام

 شود برای انسان خطر آ فرین استهر آ چنه که ابعث زایل شدن عقل می .1

 کند خداوند حرام کرده استهر چه عقل را زایل می .2

 ای بیشرت استکنند، از خطر هر حیوان موذی و درندهخود اس تفاده منیخطر انساهنآ ی جاهل، کساین که از عقل و اندیشه  .3

 اگر مدعیان امیان به مقتضای امیانشان معل نکنند در واقع اب کفار یکسان هستند، مالک امیان، معل است. .4

 « یَعْقِلُونَ لَا الَّذِینَ الْبُکْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَاب  شَرَّ إِنَّ »  شریفه آیه تفسیر

 کند؟این آیه شریفه چگونه خطر عدم تعقل و اندیشه را بیان می

 شود انسان جزء بدترین جانوران محسوب بشود چیست؟مقصود از کر و اللی که باعث می

 شودبه کار نگرفتن عقل و اندیشه باعث کری و کوری می

َوابِّ   چه ویژگی دارند؟َشرَّ الدَّ

 شود چیست؟میعواملی که باعث زوال عقل 

 شود؟از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السالم چه عواملی باعث مستی و زائل شدن عقل می

 ثروت 

  قدرت 

 علم 

 مدح 

 جوانی 

 موانع فکر انسان چیست؟

 رابطه عقل و محرمات چیست؟

 فرمایند؟امام رضا علیه السالم علت حرمت شراب را چه می



 های جهل چیست؟نشانهاز دیدگاه رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله 

 فرمایدآیاتی که نتیجه عمل بر اساس مقتضای ایمان را بیان می

 اگر انسان بر اساس علم خود عمل نکند چه نتیجه ای دارد؟

 دارد؟ آیا هشدار قرآن کریم پیرامون عمل به علم اختصاص به امت پیامبر اسالم 

 بیان قرآن کردیم پیرامون آثار عمل کردن به علم چیست؟

 بیان قرآن کریم پیرامون آثار عمل نکردن به علم چیست؟

 

  



 05تا  08جلسه 

 

ِذيَن ََلَيْعِقُلوَن  ْجَس َعَلی الَّ ِه و ََيْجَعُل الرِّ ْن ُتْؤِمَن ِإَلَّ ِبِإْذِن اللَّ
َ
 َو َماَکاَن ِلَنْفٍس أ

 پنجمين آيه پيرامون:

 زندگیخطر عدم تحصيل معرفت و به کار نگرفتن عقل و انديشه در 

ِذيَن ََّلَيْعِقُلوَن  »آیه شریفه  هایپيام ْجَس َعَلى الَّ ِه و ََيْجَعُل الرِّ  چیست؟« َو َماَكاَن ِلَنْفٍس َأْن ُتْؤِمَن ِإَّلَّ ِبِإْذِن اللَّ

 مطلق نبودن آ زادی انسان .1

 تبینی قانون تکویین امیان: تعقل، قانون تکویین امیان و ابورهای دیین است .2

 مانند جسم پایک و آ لودگی جان .3

 افزایش تدرجیی آ لودگی جان .4

 تالزم کفر و هجل .5

ِذيَن ََّلَيْعِقُلوَن  »تفسیر آیه شریفه  ْجَس َعَلى الَّ ِه و ََيْجَعُل الرِّ  «َو َماَكاَن ِلَنْفٍس َأْن ُتْؤِمَن ِإَّلَّ ِبِإْذِن اللَّ

 یست؟مُؤْمِنِینَ چ یَکُونُوا حَتَّى النَّاسَ تُکْرِهُ أَفَأَنْتَوَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا شأن نزول آیه شریفه 

 ت؟با آیه قبل چیس ونَََیَجْعَلُ الر جْسَ عَلَى الَّذِینَ لَا یَعْقِلُ وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وارتباط آیه شریفه 

 اجازه خدا برای ایمان آوردن به چه معناست؟

 الر جْسَ تفسیر کلمه 

 رجس در فرمایش امام صادق علیه السالم به چه معناست؟

 مصادیق رجس چیست؟

 قانون ضاللت در نظام آفرینش چیست؟

 مبدأ همه آلودگیها چیست؟

 شود؟نمیبه چه کسی اجازه مؤمن شدن در نظام هستی داده 

 شوند؟چه کسانی دچار شک می

 مفهوم جبر چیست؟

 مفهوم تفویض چیست؟

 آیا جبر صحیح است یا تفویض؟



 چه پاسخی دادند؟« یا أباالحسن الخلق مجبورون»امام رضا علیه السالم در پاسخ به مأمون که سئوال کرد 

 رابطه عقل و خداشناسی 

 طبق این آیه شریفه علت آلودگی جان چیست؟

 اط پاکی جان و پاکی جسم چیست؟ارتب

 طبق فرمایش امام صادق علیه السالم ذیل آیه تطهیر، شک عامل چیست؟

 رابطه تعقل با پاکی جان چیست؟

 روایاتی در باب آثار طهارت قلب

 رابطه کفر و جهل چیست؟

 ورزد ؟آیا انسان عاقل، کفر می

 اولین نشانه نادانی چیست؟

 

 

 

  



 46تا  06جلسه 

 

َضلُّ َسِبیًل َوَمْن 
َ
ْعَمی َوأ

َ
ْعَمی َفُهَو ِفي اآلِخَرة أ

َ
 َکاَن ِفي َهِذهِ أ

 ششمين آيه پيرامون:

 خطر عدم تحصيل معرفت و به کار نگرفتن عقل و انديشه در زندگی

َضلُّ َسِبیًل »آیه شریفه  هایپيام
َ
ْعَمی َوأ

َ
ْعَمی َفُهَو ِفي اآلِخَرة أ

َ
 چیست؟ «َوَمْن َکاَن ِفي َهِذهِ أ

 جان انسان مانند جسم او چشم دارد .1

 مزیان بینایی و انبینایی اخروی .2

 ش نایس خرد وجوب آ سیب .3

 رساندممنوعیت آ چنه به خرد و خردورزی آ سیب می .4

 ارزمشندی ابزار ش ناخت وابس ته است به اکربرد آ ن در هجت آ سایش مهیشگی انسان .5

 از دیدگاه قرآن کریم کوری حقیقی به چه معناست؟

 آخرت چیست؟ مفهوم کوری در

 چه تناسبی بین معرفت اخروی و معرفت دنیوی وجود دارد؟

 کمترین درجه تعقل چیست؟

 آیاتی پیرامون آثار هوا و هوس

  



 088تا  40جلسه 

 

 فصل دوم: ارزش معرفت

 شوندتوان از آنها ارزش معرفت را استنباط کرد به چند دسته تقسیم میآياتی که می

 بر حجیت معارف عقلی دارنددسته نخست: آياتی که دَللت 

 آياتی که نهی از پیروی از پندار و امر به پیروی از عقل و علم کرده اند

 آياتی که دعوت به تحصیل معرفت کرده اند

 آياتی که خطر بی معرفتی را يادآور شده اند

 

ْر  ِذيَن  ِعَباد َفَبشِّ ِبُعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَّ ْحَسَنهُ  َفَیتَّ
َ
 أ

 آيه پیرامون:اولین 

 ارزش معرفت

نخستین آيه ای که امام کاظم علیه السلم درباره دعوت مردم به تعقل در زندگی، به ويژه در مسائل اعتقادی 
 چیست؟

 رواياتی  پیرامون حجیت  عقل

يشه حجیت ادله و معارف دينی کجاست؟  ر

 سئوال:

 ؟آيا اعتقاد به حجیت معارف عقلی، به معنای تكثرگرايی دينی است

 

 

 

 


