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Instructor
Course

  2 انديشه اسالمي

مرشد سلوك: استاد
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جلسه اول

سه مبحث كلي در بحث آفرينش

فلسفه و هدف زندگي و ريشه هاي تاريخي آن
فلسفه پوچي

هدف جهان آفرينش
EXISTENTIALISMعلت توجه مردم به 

ساتر
هايدگر
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ي آيددر چه شرايطي سئوال از فلسفه آفرينش پديد م

ناپايداري هاي زندگي
مرگ
شكست در هدف گيري ها
شرايط نامساعد زندگي اجتماعي
سئوال حقيقي از فلسفه آفرينش

اشتباه پوچ گراها

تي بدون خروج از سراي طبيعت دنبال پاسخ به فلسفه هس
هستند

دو نوع نگاه به هستي
درون گرا
برون گرا

اه فلسفه هستي بدون خروج از سراي طبيعت و بدون نگ
برون گرا بدست نمي آيد
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)باشيم چرا به دنبال فلسفه(انسان و فلسفه آفرينش

 با مشخص شدن هدف انسان به اميد مي رسد و
بدنبال الگوي زندگي مي رود

:تعريف ايده آل

ودبر طبق ديدگاه هر انسان به زندگي تعريف مي ش
:)ايده ال موضوعي است كه:(مشخصات ايده ال

مورد گرايش انسان است
 هدف همه تالش هاي آدمي
معيار براي ارزشيابي ارزشهاست
مبناي رفتار و كردار آدمي است
دموقعيت و فلسفه خلقت انسان را تبيين مي كن
تمشخص مي كند چه چيزي دائر مدار حيات انسان اس
مشخص كننده انگيزه اعمال و رفتار انسان هاست
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:چرا به دنبال ايده آل باشيم

ر ارزش پيدا كردن زندگي فقط با ايده آل ميس
 است وگرنه زندگي چون بار سنگيني بر دوش

انسان احساس مي شود
را   ميل به كمال انسان ذاتي انسان است و انسان

وادار به داشتن ايده ال مي كند
  ايده آل عامل محرك براي تبديل استعدادهاي

بالقوه به بالفعل است
اايده آل معياري براي سنجش نقص ها و ضعف ه
تعادل اجتماعي با ايده آل ميسر است

خمهمترين ايده آلهاي بشر در طول تاري

علم
ثروت
شهرت
عشق
رفاه
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ويژگي هاي برترين ايده آل
پاسخ گوي مسائل اساسي بشري باشد
پذيرش آن اثر مثبت داشته باشد
  محرك انسان به سوي هدف اعالي حيات

باشد
منطقي و قابل وصول باشد

:حديث هفته

 قال امير المومنين علي عليه السالم  :
قام ان صمت دهر كله و قمت اليل كلمه بين الركن والم
في بعثك اهللا مع هواك بالغا ما بلغ ان في الجنه ف

الجنه و ان في النار ففي النار
  اگر تمام دهر را روزه دار باشي و تمام شب هايش را

بين ركن و مقام در حال عبادت باشي خدا ترا با 
هوايت محشور مي گرداند، هر چه مي خواهد باشد  

ستي اگر هواي تو ترا به بهشت راهمايي كند بهشتي ه
.وگرنه ، نه
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Course

  2 انديشه اسالمي

مرشد سلوك: استاد
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جلسه دوم

گيديدگاه متفكران نسبت به هستي و زند

  نگاه خوش بينيOPTIMISM
  نگاه بد بينيPESSIMISM

جهان آفرينش شامل خوبي ها و بدي ها
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ويژگي هاي فلسفه خوش بيني

رنج امري زود گذر و زندگي زيباست: مبناي اصلي

 جهان بهترين جاي ممكن است: اليبنيتس
تانسان ذاتا نيك و بدي بخاطر تربيت اس: ژان ژاك روسو
 وجود مساوي خير و شر امري عدمي است: فلسفه اسالمي

تمام وقايع نيك است حتي سيل كه مصلحتي دارد
اعتقاد به وجود خير و شر ولي پيروزي با خير است
خوشبيني براي فرار از مسئوليت است

ويژگي هاي فلسفه بدبيني

اميدي به پيروزي خير نيست
 شرور اصل هستند و غلبه با بدي هاست: ماكياول
 عالم جز زشتي و فساد نيست: ديدگاه رواني ها
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برسي زندگي بد بينان عالم

بودا
ماني
 ابوالعال معري

خيام
شوپنهاور

بودا

  قرن ششم
  زندگي سراسر رنج و درد است
 سنساره(انسان اسير دايره وجود(
انسان اسير تولد ها و مرگ هاي پي درپي است
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مباني عقايد بودا

حقيقت مقدس رنج1)
حقيقت خواستگاه رنج2)
حقيقت رهايي از رنج3)
حقيقت راه رهايي از رنج4)

انگيزه بدبيني بودا

وضع رواني بودا در آغاز زندگي  1)
)مرگ بودن آخر همه چيز(تفكر بودا 2)
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)ميالدي 216(ماني

زمان پادشاه اشكاني در بابل: تولد
سالگي به دست بهرام گور پوست 60در : مرگ  

كنده شد

نظرات ماني

جهان شامل دو ركن تاريكي و نور و خير و شر
پر   خداي نور نمي تواند دنيايي(خالق جهان خداي تاريكي است

)از رنج خلق كند
وظيفه انسان آزاد كردن بخش روشناي وجود است كه اسير  

تاريكي هاست
 يطان  زيرا موجب گسترش قلمرو ش: زناشويي و توليد مثل ممنوع

است
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انگيزه بد بيني ماني

ه جهان  ريشه در اعتقاد به آيين گنوسيسم است ك1.
را سراسر شر و تاريكي مي پندارد

ا  جهان ساخته خدا نيست بلكه ساخته ائون ه2.
)معادل امشاسپندان زرتشت(است

يابوالعالي معر

 بغداد 363متولد
شش سالگي كور شد
  ده سالگي مادرش مرد
خانه نشين و زاهد شد
 انسان را ذاتا فاسد و بد سرشت مي دانست
 فحاشي و زنده بگور كردن زن را بسيار خوب مي دانست
  ازدواج و توليد مثل بسيار بد
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انگيزه هاي بد بيني ابوالعال

نابيني و رنجوري 1.

تحقير و سرزنش ديگران نسبت به او2.

حيرت در معماري هستي و علت مرگ3.

توجه بيش از حد به عقل4.
وح گرفتار در سه زندان كوري،خانه نشيني جسم و ر*

در تن

خيام

م ابن خيام يا علي خيا/ حكيم عمر خيام فيلسوف *
)عالمه طباطبايي(شاعر

 در نيشابور 439متولد
  چهره اي ناشناخته در تاريخ
مرگ را عامل بدبختي و زود گذري دنيا مي دانست
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شوپنهاور
 19قرن
دام گيوتين مواجهه با  شكست واترلو و ناپلئون و فقر واع(نطفه بدبيني را كاشت(
 سالگي 17مرگ پدر در
بي بندباري هاي مادر
در گيري هاي فراوان با استادش هگل
زياده روي در عشق بازي
سو ظن نسبت به همه
 سالگي 30مريضي در سن
روح جهان(با اسلحه خوابيدن و زندگي مشترك با سگش آتما(

نظريات شوپنهاور

 زندگي سراسر شر
علت رنج شدت اراده
راه رهايي از سختي و رنج بي اراده بودن
مرگ باالترين مواهب
  مرگ عامل رهايي از رنج
 زن موجودي با گيسوان بلند و عقل كم
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:حديث هفته

 قال االمام الحسين عليه السالم :
واعلموا ان الدنيا حلوها و مرها حلم 

و االنتباه في االخره 
والفائز من فاز فيها

 بدانيد كه دنيا شيرين و تلخش يك خواب است
وبيدار شدن از اين خواب در اخرت است
و رستگار كسي است كه در انجا رستگار باشد.
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  2 انديشه اسالمي

مرشد سلوك: استاد
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جلسه سوم

ي  علل به پوچي رسيدن برخ:فلسفه پوچي
جوامع

رواج مكتب مادي گري
به بن بست رسيدن برخي اصول ثابت انساني
دگرگوني ارزشهاي اخالقي و روابط عاطفي

جنگ هاي پي در پي و انقالبهاي خونين و  
استعمارها

فقر فالكت و بد بختي جوامع
شكست انسان در عرصه علم و صنعت با وجود  

جنگ ها
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نقد و برسي نظريات پوچگرايان

فرانتس كافكا
البر كامو
ژان پل سارتر
صادق هدايت

  فرانتس كافكابررسي زندگي

 1883-1924در سال  
در زمان جنگ هاي جهاني
خانواده اي سخت گير
دوران تحصيل بدون دوست
درگير بروكراسي هاي اداري
  در ازدواج ناموفق
صاحب رمان هاي سگ و حشره
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  البر كامونقد و برسي زندگي

1913 در الجزاير
مرگ پدر در جنگ مارون
فقر شديد مالي
زندگي همراه با شكست مادردر چند ازدواج
شكست در ازدواج
 پا فشاري در موضع گيري هاي سياسي
سر شار از پوچي. صاحب رومان سيزيف
به نتيجه نرسيدن در حل مسئله مرگ

 ژان پل سارترنقد و برسي زندگي

 م1900متولد پاريس در سال
 دو سالگي يتيم و تحت تكفل پدربزرگ قرار گرفت
درگيري شديد با پدر بزرگ
دوري از مادر
 در آثارش خود را يتيم،حرام زاده ودروغ گو مي خواند
نفرت عميق نسبت به كشيشان
اولين ارائه كننده فلسفه عمومي و در دسترس مردم
  اخذ مدرك دكتري فلسفه از پاريس
  هرگز ازدواج نكرد
آثارش تخيل، تهوع و ديوار
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نقد و برسي نظريات صادق هدايت

 در خانواده اي اشرافي 1281بهمن
  فوق العاده منزوي و محصل دارالفنون
سفر به بلژيك براي اخد مدرك مهندسي
خودكشي ناموفق در رودخانه مارن
اشتغال در اداره و درگيري هاي اداري
كسب تخصص در علوم سحر و اسطرالب و روح شناسي
روي آوردن به گياه خواري تحت انديشه بودا
يادگيري زبان پهلوي در هند
تفسير زندگي به احمقانه بودن و مضحك بودن

نقد و برسي نظريات صادق هدايت

 بودا، خيام و كافكا:توجه شديد به سه شخصيت
حيطاز بودا رنج از خيام غنيمت شمردن دم و ناسازگاري با م

تنهايي را ازكافكا

:آثار
  ترانه هاي خيام ،پيام كافكا،زنده بگور، بوف كور
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هيپي گري -1: جلوه هاي پوچي گري

 فردي سر خورده اواره و رانده شده از همه جا: هيپي
علل پيدايش هيپي گري:
سست شدن نظام خانواده
نابساماني هاي جامعه
بي هدفي و بي ارماني
واژگوني ارزشها
سرخوردگي از تمدن
مادي گري بي حصر

خودكشي -2: جلوه هاي پوچي گري

زندگي را تهي از معنا مي دانند
خود خواهانه و ديگر خواهانه: انواع خود كشي
موفق و نا موفق:انواع ديگر خود كشي
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:علل و عوامل خودکشی 

 بيگانه شدن از گروه هاي اجتماعي: دور كيم
 محروميت هاي اجتماعي: سمبوري
 عدم ارضاء نياز جنسي  : فريد
 احساس تنهايي  : هرناي

:علل و انگيزه هاي خود كشي

- عدم هماهنگي ميان من واقعي و من ارماني
عشق
نارضايتي از وضع موجود
احساس تنهايي
عذاب وجدان
انتقام از ديگران
 افسردگي ها
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:حديث هفته

 قال الحسين عليه السالم  :
ه الحمد اهللا الذي خلق الدنيا دار فناء و زوال متصرف

من  باهلها من حال بعد حال فالمغرور من غرته و اشقي
فتنته 

ي و ستايش و سپاس خدايي را كه دنيا را سراي نيست
عيت زوال و اهل آن دستخوش تغيير از وضعيتي به وض
يبش ديگر قرار داد پس فريب خورده كسي كه دنيا فر

.دادو بد بخت كسي كه دنيا مفتونش ساخت
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جلسه چهارم 

نقد و برسي نظريات پوچگرايان

فرانتس كافكا
البر كامو
ژان پل سارتر
صادق هدايت
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  فرانتس كافكابررسي زندگي

 1883-1924در سال  
در زمان جنگ هاي جهاني
خانواده اي سخت گير
دوران تحصيل بدون دوست
درگير بروكراسي هاي اداري
  در ازدواج ناموفق
صاحب رمان هاي سگ و حشره

  البر كامونقد و برسي زندگي

1913 در الجزاير
مرگ پدر در جنگ مارون
فقر شديد مالي
زندگي همراه با شكست مادردر چند ازدواج
شكست در ازدواج
 پا فشاري در موضع گيري هاي سياسي
سر شار از پوچي. صاحب رومان سيزيف
به نتيجه نرسيدن در حل مسئله مرگ
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 ژان پل سارترنقد و برسي زندگي

 م1900متولد پاريس در سال
 دو سالگي يتيم و تحت تكفل پدربزرگ قرار گرفت
درگيري شديد با پدر بزرگ
دوري از مادر
 در آثارش خود را يتيم،حرام زاده ودروغ گو مي خواند
نفرت عميق نسبت به كشيشان
اولين ارائه كننده فلسفه عمومي و در دسترس مردم
  اخذ مدرك دكتري فلسفه از پاريس
  هرگز ازدواج نكرد
آثارش تخيل، تهوع و ديوار

نقد و برسي نظريات صادق هدايت

 در خانواده اي اشرافي 1281بهمن
  فوق العاده منزوي و محصل دارالفنون
سفر به بلژيك براي اخد مدرك مهندسي
خودكشي ناموفق در رودخانه مارن
اشتغال در اداره و درگيري هاي اداري
كسب تخصص در علوم سحر و اسطرالب و روح شناسي
روي آوردن به گياه خواري تحت انديشه بودا
يادگيري زبان پهلوي در هند
تفسير زندگي به احمقانه بودن و مضحك بودن
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نقد و برسي نظريات صادق هدايت

 بودا، خيام و كافكا:توجه شديد به سه شخصيت
حيطاز بودا رنج از خيام غنيمت شمردن دم و ناسازگاري با م

تنهايي را ازكافكا

:آثار
  ترانه هاي خيام ،پيام كافكا،زنده بگور، بوف كور
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پوچيعلل گرايش انسان به

علل و عامل درون ذاتي يا فردي 1.

علل و عوامل برون ذاتي و اجتماعي2.

پوچيعلل گرايش انسان به

معماي آفرينش
راز مرگ
  شك رواني
 بي هدفي (فقر آرماني(
واژگوني ارزش ها
 زندان عقده حقارت،تبعيض بين فر(نارسايي هاي تربيتي(
ناسازگاري با محيط
شرايط نامناسب اجتماعي
پشيماني از زن يا مرد بودن خود(ناخودپذيري(
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ارزيابي و نقد فلسفه پوچي

  پوچ گرايي امري منفي و غير قابل پذيرش است چون

زه امري فطري و دروني نيست و با غري(نادر بودن تعداد1.
)حب ذات منافات دارد

در صورت بر طرف شدن عوامل آن اصل آن نيز بر طرف  2.
مي شود

كه مي  بزرگ ترين دليل پوچ گرايي طرز تفكر منفي است3.
مي   گويند بايد به زندگي معنا داد پس معنايي دارد كه

گويند بايد دنبال آن رفت
ستيعدم ارائه دليل از طرف پوچ گرايان نسبت به پوچي ه4.

اشكال كار پوچ گرايان

  كنار گذاشتن خدا و عدم ايمان به او

درك نا صحيح از مفهوم مرگ و برداشت خال وجودي
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راه هاي مفهوم دادن به زندگي

انجام كار هاي شايسته1.

درك ارزش هاي روحي   2.

پذيرش رنج3.
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:حديث هفته

 قال الحسين عليه السالم  :
وما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون اي ليعرفون 
معرفت كل اناس امامهم الذي يجب عليهم طاعته

فت انسانها و جنها را خلق نكرديم مگر براي كسب معر
ان انها نسبت به امام زمانشان كه اطاعت از او برايش

واجب است
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  2 انديشه اسالمي

مرشد سلوك: استاد
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جلسه پنجم

انسان از ديدگاه مكاتب  هدف نهايي

مكتب اصالت لذت1.

مكتب خودگرايي2.

مكتب اصالت نفع3.

مكتب اصالت انسان4.

مكتب اصالت طبيعت5.

مكتب اصالت علم6.

مكتب فلسفه اسالمي7.
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مكتب اصالت لذت)HEDONISM(

شتر از سعادت نهايي انسان بستگي به بهره گيري هر چه بي
لذات دارد

 صاحب نظران اين مكتب:
)معاصر افالطون(اريستيپ1.
غنيمت شمردن لحظات به خوش گذراني:هوراس2.
تقسيم بندي لذات به مادي و معنوي: اپيكور3.

لذاتي مانند خوردن، ارضا شدن و جاه طلبي                   

نقد نظريه اصالت لذت

اگر لذت را هدف بدانيم يك سلسله از ارزش هاي انساني  
غير قابل پذيرش مي شود مانند ايثار
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)EGOISM(مكتب خودگرايي يا 

ارضا هر چه بيشتر حس خود خواهي
نظريه پردازان:
ماكياول
  نيچه
 توماس هابس

مكتب اصالت نفع يا خير
)UTILITARIANISM(اجتماعي

تري  هر كس براي اجتماع مفيد تر باشد ارزش باال
دارد

راي  سعادت واقعي يعني تامين بيشترين لذت ب
بيشترين افراد 

  بنتام و استوات ميل
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نقد مكتب اصالت نفع

ي  عدم ارائه معياري مشخص و تامين مالك خوش1)
افراد

در اين مكتب ممكن است هر كس بر اساس  2)
تمايالت خود چيزي را خير بداند  

ته نفع تابع خواسته ها و اميال افراد قرار گرف3)

)HUMANISMامانيسم يا (مكتب اصالت انسان 

 سرنوشت انسان در اين مكتب بدست خودش1)
  است و بايد با اتكا به طبيعت خويشتن را

دگرگون سازد  
اگوست كانت،ماركس،سارتر2)
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امانيسم يا  (مكتب اصالت انساننقد 
HUMANISM

اعتقاد  معتقدين به اين مكتب گمان مي كنند ميان
گر  به خدا و اصالت انسان تضاد وجود دارد يعني ا

ان  خدا را بپذيريم ديگر نمي توانيم براي انس
اصالت و ارزش قائل شويم

NATURALISMاصالت طبيعت يا 

ي كنندبه آنچه كه طبيعت بشري اقتضا مي كند عمل م
تمدن را دشمن سعادت انسان مي داند: الئوتسه
ي مانند بايد به ساده زيستي برگشت و زندگ: كلبيون

سگ داشت
حكومت ثروت و ازدواج : رواقيون و ژان ژاك روسو

منفورترين چيز ها هستند
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اصالت علم  

علم بايد جانشين خدا و مذهب شود : فرويد
ا  علم مساوي است ب: راسل و فرانسيس بيكن

توانايي  

نقد اصالت علم

 علم به تنهايي نمي تواند كامل باشد
علم در پرتو ايمان به حركت در مي آيد
ان مي علم فقط وسيله است و ايمان مقصد نهايي را نش

دهد
علم حركت و ايمان جهت مي دهد
علم تنها آفت است
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فلسفه اسالمي

قائل به دو قوص نزولي و سعودي است
انا هللا وانا عليه راجعون
علت نزول نيل به كماالت و كسب فضائل است
ت انسان بايد در عالم طبيعت خود را رشد دهد تا به غاي

خود يعني فناي في اهللا برسد
ه نفس انسان دو قوه دارد عاقله و عامله به از نشئه طبيعت ب

دو از نفس به عقل سليم به وسيله عمل نيكو مي رس

:حديث هفته

 قال االمام باقرعليه السالم  :
:بني االسالم علي خمس دعائم

علي الصاله و الزكاه و الصوم و الحج و الواليه 
الميرالمومنين و ائمه من ولده

 اسالم بر پنج پايه استوار شده است
 و  روزه و حج و واليت امير المومنينو و زكات بر نماز

امامان از نسل او 
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Instructor
Course

  2 انديشه اسالمي

مرشد سلوك: استاد
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جلسه ششم

سه مبحث كلي در بحث آفرينش

فلسفه و هدف زندگي و ريشه هاي تاريخي آن
فلسفه پوچي

هدف جهان آفرينش
EXISTENTIALISMعلت توجه مردم به 

ساتر
هايدگر
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ارزش حيات از ديدگاه قران

دو ديدگاه انسانها نسبت به دنيا  از بيان قران
يتمتعون و ياكلون كما تاكل االنعام:     دنيا زدگان   
وال تنس نصيبك من الدنيا:     دنيا گريزان  

كلوا من رزقه و اليه نشور                             
فاخرج من الثمرات رزقا لكم                             

ديدگاه قران در مورد دنيا

 دو جلوه اساسي حيات
1-  جلوه پوچ حيات  :
 يا  واضرب لهم مثل الحيوه الدن: در عرصه نا پايداري دنيا

ح هشيما كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض فاصب
تزور الرياح  

 ع و ماالحيوه الدنيا اال متا: در عرصه خود طبيعي انسان
الغرور

  انما الحيوه الدنيا لعب و لهو
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:دو جلوه اساسي حيات 

: جلوه حقيقي حيات دنيا  -2  
اولئك ....ان الذين ال يرجون لقائنا و رضوا بالحيوه الدنيا و طمئنوا بها 

ماواهم النار  
تريدون عرض الحيوه الدنياو اهللا يريد االخره
قل متاع الدنيا قليل و االخره خير لمن اتقي

انما هذه الحيوه الدنيا متاع و ان االخره  هي دار القرار
والتقتلوا انفسكم ان اهللا كان بكم رحيما

وال تلقوا بايديكم الي تهلكه

:سه شرط الزم برای حيات اخروی

1- اراده انسان
2- سعي و تالش
3-                    ايمان
  ومن اراد االخره و سعي لهل سعيها و هو مومن

فاولئك كان سعيهم مشكورا     
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:  حيات طيبه 

من عمل صالحا من ذكر و انثي و هو مومن  
فلنحيينه حيوه طيبه 

ول اذا  يا ايها الذين امنوا استجيبوا هللا ولرس
دعاكم لما يحيكم

ويژگي هاي حيات طيبه قراني
 1با دو ويژگي                        : زندگي متكي به خدا-  

حركت  -2رهايي از بد بيني  و پوچي                     
بسوي كمال 

 انا هللا وانا اليه راجعون: زندگي هدفدار
 ذالك الكتاب الريب فيه: زندگي رهبري شده
                                     اطيوا اهللا و اطيوا الرسو
 من استوي يوماه مغبو: زندگي خالق واگاهانه
زندگي ازادانه
 المالرهبانيه في االس: زندگي مادي و معنوي  توأمان
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:حديث هفته

 قال الحسين عليه السالم  :
ايها الناس اتقوا اهللا و اعلموا  انكم اليه ترجعون  
و باز اي مردم تقوا الهي پيشه كنيد و بدانيد به سوي ا

خواهيد گشت


