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ای جز بروز و ظهور ندارد. عمل، ابزاری برای این ظهور  اش چارهانسان در زندگی روزمره 
است که از سویی به علم و ادراک مرتبط است و از سوی دیگر به اخالق و صفات انسان و نیز 

های مثبت و منفی ارتباط دارد. مطالعه قوانین عمل از این سه  العمل به نتایج و آثار و عکس
 .و مراعات و در نظر داشتن قوانین، عامل موفقیت در زندگی دنیا و آخرت است منظر

 ،ساحت درونی :آید، دو ساحت برای او قابل تصور استهرگاه سخن از انسان به میان می
-وی میکه مربوط به اعمال و رفتار  ،و ساحت بیرونی ادراک و درونیات فرد ،مربوط به علم

 .باشد
هر کس لذا با توجه به رفتار  ؛ساحت رفتار و عمل آشکار کننده ساحت درون فرد است

باور و  ،نشان از چه ادراک ،و هر رفتاری گذردتوان دریافت که در ساحت درون او چه میمی
امانت الهی  ،اثری بر ساختار وجودی انسان دارد، خود ، عالوه بر آنکهعلمی دارد. هر عمل

شد بامیوابسته به آن وی و حیات جاویدان  شتهاست که تنها در نشئه دنیا در اختیار او قرار دا
 زند.و انسان با اعمالش سعادت یا محرومیت ابدی را برای خود رقم می

 رابطه علم با عمل 
 مراتب ایمان و ارتباط آن با اعمال 
  فعل و عملارتباط 
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 مفهوم عمل، منشأ بروز اعمال و تاثیر آن در زندگی دنیا و آخرت 
 العملکسرابطه عمل و ع 
 حبط و تبدیل و انتقال اعمال( احکام عمل( 
  خلقیات و ملکات نفسانیبا اعمال ارتباط 
 آثار ملکات و شاکله در رفتار و اعمال انسان 

 آیا عمل در علم انسان تاثیر دارد؟ .1
 مؤمن است؟ ،سبت به چیزی است و هر کس عالم باشدآیا ایمان به معنای علم ن .2
 تواند با شرک مخلوط شود؟آیا ایمان می .3
 آیا ایمان مرتبه بردار است؟ .4
 فرق اسالم و ایمان با یکدیگر چیست؟ .5
ترسد و چیزی اندوهناکش ای از ایمان است که فرد دیگر از چیزی نمیدر چه مرتبه .6

 کند؟نمی
 افعال اضطراری و ارادی انسان چه فرقی با یکدیگر دارند؟ .7
 شود؟نظرات فالسفه مادی در وجود جبر چگونه رد می .8
 تواند جوابی برای رد جبر و تفویض باشد؟قانون علیت میآیا  .9

 آیا انسان در عمل آزاد است؟ .10
 عامل بروز اعمال چیست؟ .11
 یابد؟می العمل در زندگی فرد چرا و چگونه تحقققانون عمل و عکس .12
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 حبط شدن اعمال به چه معناست؟ .13
 اعمال نیک و بد چگونه بر یکدیگر تأثیر دارند؟ .14
 شود؟چگونه اعمال از کسی به دیگری منتقل می .15
کند، سلب می ،هم در دنیا و هم در آخرت ،چگونه آیاتی که علم را از مجرمین .16

 قابل جمع است؟ ،کندبا آیاتی که اثبات علم براى آنان می
 شود و دانستن آن چه فوایدی دارد؟ق به چه علمی گفته میعلم اخال .17
 گردد؟باز می ویریشه خلق و رفتار انسان به چه نیروهایی در  .18
 های اصالح اخالق چیست؟راه .19
 بین رفتارهای انسان و شاکله و ملکات او چه ارتباطی وجود دارد؟ .20
 محیط چه تأثیری بر رفتارهای انسان دارد؟ .21
 محکوم به ظلم کردن است؟ ،داشته باشد اگر کسی شاکله ظلم آیا .22

 ششم و هفتم ،پنجم ،چهارم ،های سوممقاله ،اصول فلسفه و روش رئالیسم .1
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