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ترین مباحثی است که علم به آن بر هر انسانی واجب عقلی است به خودشناسی یکی از مهم
همین دلیل توسط اندیشمندان مختلف از منظرهای مختلفی مورد بحث واقع شده است. کتاب 

بوط حاضر این موضوع را با توجه به آیات قرآن و مباحث المیزان پیگیری نموده و مباحث مر
آوری کرده است. مباحثی چون هبوط، عالم ذر، مراتب مختلفش را جمعبه هویت انسان در 

 .نفس و روح ازجمله این مباحث است

تواند برای رشد و تکامل خود و نیز برای رسیدن به توان گفت اولین قدمی که انسان میمی
اب ن کتلذا در ای ؛برخورداری از حیاتی طیبه انجام دهد، آشنایی با خود است معرفت رّب و

گردآوری  ،باشدمباحثی را که پیرامون خودشناسی مطرح می از است که برخیبوده سعی بر آن 
 نماید.

 عبارتند از: ین کتابترین موضوعات مورد بحث در امهم
 و منشأ و غایت آن  هبوط انسان به زمین و تبیین و تفسیر داستان هبوط انسان 
 در این هایی میان مالئکه و خداوند سوال و جوابتفسیر هی انسان و لالةداستان خلیف

 وردهرقم خباره 
 و نظریات مطرح در این بارهپیدایش انسان اولیه  ،خلقت انسان 
 حقیقت عالم ذر و نقش ویژه این حقیقت در خودشناسی 
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 نیز شود و قی شکوفا میُرکه به واسطه ُطانگیز و ویژه آن های شگفتنفس و قدرت
 دندهقی که مکاتب مختلف برای شکوفایی قدرت نفس ارائه میُرُط
 روح 
 سینُفمعرفت نفس و سیر َا 
 سینُفمنتهی و غایت سیر َا 

 شد؟ چرا انسانِ مقیم بهشت وارد دنیا .1
ادن رار دآیا غرض خداوند از هبوط انسان به دنیا تنبیه آدم علیه السالم بود یا خلیفه ق .2

 انسان در روی زمین؟
 انسان اولیه از منظر قرآن کریم به چه صورت بوده است؟و خلقت پیدایش  .3
ی انقده نیزنظریات موجود در رابطه با پیدایش انسان اولیه از قبیل نظریه تطور انواع و  .4

 و ادله رد آنها چیست؟ دهوار
 عالم ذر چه عالمی است؟  .5
 ت؟آیا انسان قبل از ورودش در دنیا، خلق شده و شهادت بر وحدانیت خداوند داده اس .6
 فت انگیز از نفس است؟گهای شها عامل ظهور قدرتنفس چیست؟ آیا ریاضت .7
 جایگاه ریاضت در تعالیم دینی و ادیان و عرفان حقیقی چیست؟ .8
 امت و نیز ظهور آثار غریبه از نفس چیست؟فرق ظهور کر .9

 آیا دین همان عرفان نفس است؟ .10
 مجرد و غیر مادی است؟ ،آیا روح .11
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د ن و علمای روانکاوی و معتقدین به مبدأ و معاد در انکار تجرونظریات مادی .12
 شود؟روح چگونه رد می

 خود طریق و سلوکی به سوی خداست؟ ،آیا نفس .13
 فسی یا طی طریق نفس به سوی خدا به چه عاملیاختالف پدیده آمده در سیر ان .14

 گردد؟برمی
 تفاوت سیر آفاقی و انفسی در چیست؟ .15

 رساله انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا .1
 از خلقت تا بعثت .2
 رساله الوالیه .3
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