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زندگی انسان را حقایقی ثابت احاطه کرده است و بر اساس آن هر رخدادی در زندگی او 
شمار زندگی را عطا های بیمندی از نعمتجاری است. دانستن این حقایق به او توان بهره

دارد. علم به حقایق، مختصات انسان را های پیش بینی نشده مصون میکند و او را از آسیبمی
 .سازدهای هستی را تبیین میکند و رابطه انسان و سایر عناصر و مؤلفهی معلوم میدر هست

 روبروآنها در نظام جاری در عالم حقایقی وجود دارد که انسان با قدم نهادن در این دنیا با 
 د. نتوجه داشته باشد و خواه برایش مغفول واقع شو هاست، خواه به آنا

ساز نوع زندگی بهتر شده و اطالع از حقایق و قوانین جاری در عالم زمینهبدیهی است که 
ها حوادثی که با آن، کندانسان را در نگرش درست نسبت به عالم و دنیایی که در آن زندگی می

 نماید. و نیز انتخاب مسیر حقیقی و شیوه صحیح زندگی یاری می شودمی روبرو

 در عالم آن اثبات جاری بودن و  قانون علیت عمومی -
 معرفی خداوند به عنوان علت تامه موجودات -
 قانون هدایت الهی و عالم شمول بودن آن -
 انواع هدایت -
 علل محرومیت انسان از هدایت ویژه و خاص انسانی  -
 الهی امتحانحقیقت  -
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 نحوه انتسابشان به خداوندنیز و بالها و  با مصایبو نسبت این مطالب  زیبایی و زشتی -
 قضا و قدر -
 های استدالل مطرح در لسان روایات برای رد جبر و تفویضشیوه -
 عالم ذر -

 منظور از قانون علیت عمومی حاکم بر موجودات چیست؟ .1
 کند؟اعتقاد به چنین قانونی چه کمکی به انسان در زندگی می .2
 شود؟نمیمنجر آیا نظام علت و معلول به محدود کردن اراده الهی  .3
 آیا علت تامه بودن خداوند به منزله باطل شدن رابطه علیت بین موجودات نیست؟ .4
 هدایت به چه معناست؟ آیا هدایت فقط مختص انسان است؟ .5
 ون علیت چه ارتباطی دارد؟قانون هدایت با قان .6
 شان به گمراهی چیست؟علت محرومیت برخی از هدایت و دچار شدن .7
 امتحان الهی به چه معناست؟ .8
 ترین امکاناتی که خداوند برای امتحان انسان در اختیار او گذاشته چیست؟مهم .9

 ای دارد؟چه رابطه ءزشتی و زیبایی )حسن و قبح( با خلقت اشیا .10
 ها با حسن و قبح چیست؟نسبت بالها و مصیبت .11
 محدوده زشتی و زیبایی در زندگی انسان تا به کجا است؟ .12
 شود؟وجود قضا و قدر چگونه با اختیاری بودن اعمال انسان جمع می .13
 عالم ذر کجاست؟ .14
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چرا برخی منکر عالم ذر هستند و برخی آن را به صورت ذره یا در زمانی خاص  .15
 کنند؟تلقی می

 نهم و دهم ،های هشتماصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله
 رساله افعال
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