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 جسم و روح
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 .پذیرد نمی تحلیل و تجزیه -1
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 .ماند می باقی بدن، مرگ از بعد -3

 .دهد نمی دست از را خود حیات و آگاهی -4
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 خود بودن ثابت -الف

 رویا و خواب -ب



 ثابت بودن خود. 1

 احتیاج استداللی گونه هیچ به کند، می «من» به تعبیر آن از که چیزی وجود اثبات در و دارد «خود» از روشنی درک کس هر *

 .ندارد

   نوزادی زمان جسم با من امروز جسم و است تغییر حال در بدن های اندام و اعضا قیافه، و شکل زندگی، طول در که آن با *

 .شدم متولد روز فالن در پیش ها سال که هستم کسی همان اما است، متفاوت بسیار

 یاد به وقتی و کنم می خوشحالی احساس ام، کرده خدمتی خدا بندگان از ای بنده به سال فالن در که آورم می یاد به وقتی *

   را ام گذشته تا کند کمک من به خواهم می خدا از و کنم می مالمت را خود ام، شده خطایی مرتکب زمان فالن در آورم می

 .کنم می ریزی برنامه ام آینده برای اکنون هم از د دانم می خود از را ام گذشته رفتار که رساند می ها این .کنم جبران
 

 ثابت محور یک اما کند، می پیدا گوناگون حاالت زندگی طول در گرچه که یابد می خود درون در را این کس هر بنابراین

 .هستم گونه این اکنون و بودم گونه آن گذشته :گوید می آن پشتوانه به که دارد (تغییرناپذیر حقیقت)



 آیا این حقیقت ثابت، وابسته به جسم و کالبد مادی است؟

 

 حدود گذشت با اند گفته که ای گونه به .است بازسازی و تحلیل و تجزیه حال در مدام انسان بدن که دانیم می

 .شود می عوض بدن عناصر تمام سال، هفت

 دیگری شخص به و شده عوض بارها عمر دوران در باید باشد، او جسم به وابسته انسان «من» یا شخصیت اگر *

 .نیست چنین که درصورتی .باشد شده تبدیل

   .است بوده خودش همواره او و نشده او جایگزین دیگری کس که یابد می خود در را این کس هر *

 .شود می داده نسبت «خود» همین به گذشته سالیان طول در بد و خوب کارهای

 .اند شده بنا ،ثابت «منِ» همین پذیرش برای افراد بین روابط -2 و مقررات و قوانین -1

 عرضه جامعه به خدماتی یا کرده کشف علمی قانون یک یا نوشته کتابی قبل سال بیست که شخصی از تجلیل *

 ... قبل سال بیست جنایت جهت به مجازات و محاکمه یا است، کرده

 



 خواب و رویا. 2

   سرچشمه ما روزانه اتفاقات و حوادث از رویاها این از برخی .کنیم می مشاهده را رویاهایی خواب هنگام ما از کدام هر *

 ...و دارند اساس بی و آشفته هایی صحنه و اند کابوس برخی گیرند، می

  بیداری در هرگز که هستند یمکان دهنده نشان یا دهند می آینده رویدادهای یا گذشته حوادث از خبر ها، خواب از برخی * 

 .کنیم می مشاهده (واقعیت)خارج در بودیم، دیده خواب در را چه آن رویم، می جا آن به که بعدها و ایم ندیده را جا نآ

   باور را آن شدن بیدار از بعد که طوری به ندارد، ها آن درباره ذهنی سابقه کوچکترین شخص که اند چنان رویاها این گاه *

 را شخص و پیوندد می وقوع به جزئیات تمام با رویا همان زمانی، مدت گذشت از بعد اما کند، نمی اعتنا خود خواب به و نکرده

 .دارد وامی شگفتی به

   گذشته در زمانی به و شود می خارج خود مکان و زمان ظرف از گویند، می «صادقه رویای» آن به که خواب قبیل این به انسان

 .شنود نمی و بیند نمی چیزی او گوش و چشم و است رختخواب در او جسم که درحالی رود، می آینده در یا

 (ع)یوسف حضرت خواب مانند



 .تعبیر می شود« روح»انسان غیر از بعد جسمانی، بعد دیگری دارد که در فرهنگ دینی از آن به 
 

 نتیجه



 :بعد روحانی

 .دهد می «گیری تصمیم» و «انتخاب» توانایی انسان به -1

 .است نامحدود کماالت دنبال به -2

 .بخشد می اندیشه و تفکر ،واقعیات درک توانایی انسان به -3

 .کند می کسب را اخالقی های رذیلت و ها فضیلت -4

 .دهد نمی دست از را خود آگاهی و ماند می باقی بدن، مرگِ از بعد -5

 .شود نمی متالشی و پذیرد نمی تحلیل و تجزیه -6



 (معلول). مسجود فرشتگان می گردد -2(        معلول). مقرب درگاه خدا می شود -1
 

 (  علت)اگر بعد روحانی انسان به فضیلت ها آراسته شد؛ 

 (  علت)اگر بعد روحانی انسان به رذیلت ها تن داد؛ 

 (معلول). تا اعماق جهنم سقوط می کند
 



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی
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