
  بسمه تعالی
  

    )11(  شماره–تامل براي تعامل            
  

   یا راه سوم؟؟تشویق یا تنبیه -
  .جاهل را نمی بینی مگر در حال تندروي یا کندروي: فرمودند) ع(حضرت علی  -
  . دعوت نموده است که نه شرقی است و نه غربیاسالم به راه میانهبنابراین  -
 . هنگ با مقتضیات آن و کمال انسان عمل کردنتی بودن و هماین حاکم بر هسناو تسلیم قاسالم یعنی -
 . عمل بوده استیا  حوزه نظر  دومهمترین محور انحرافات مکاتب فلسفی، عرفانی و دینی از بعد افراط و تفریط در -
 

  :برخی از انحرافات موجود در حوزه مباحث نظري و عملی
 ؟ به کثرت وجودعتقادا یاد اعتقاد به وحدت وجو -1

   .ب الوجود و کثرت ممکن هاج وات اعتقاد به وحد: راه سوم      
  ؟ی و تنزیهیل اعتقاد به معبود جالیااعتقاد به معبود جمالی و تشبیهی  -2

  .ی و تشبیهی و تنزیهیل اعتقاد به معبود جمالی و جال: راه سوم    
  ؟ي مطلق انسانداعتقاد به آزا  یا در الهی و جبر انسانیقضا و قاعتقاد به  -3

 .)نتایج اعمال(یه وثانجبر  و )وجودي( اولیه جبر دو ي انسان بیند آزا: راه سوم      
 ؟ اعتقاد به بد بودن ذاتی انسانیا اعتقاد به خوب بودن ذاتی انسان -4

 . و خوب بودن یا بد بودنبد ه خوب واد به آزادي انسان در انتخاب راق اعت:راه سوم      
 ؟آنها با هم اعتقاد به دشمنی ذاتی یابا یکدیگر  ها انسان ذاتیدوستیاعتقاد به  -5

  .اعتقاد به برادري ذاتی انسانها و دشمنی اختیاري آنها با یکدیگر برحسب اعمال خوب و بدشان: راه سوم     
  ؟از لذت هاي ماديبدون میزان  اعتقاد به برخورداري یا) دنیا گریزي(اعتقاد به ریاضت و رهبانیت -6

  .وسیله بودن دنیا و هدف را کمال انسانی قرار دادناعتقاد به  : راه سوم     
  ؟ اعتقاد به سیر صعودي و پیشرفت جبري انسانها در تاریخیااعتقاد به سیر نزولی و جبري انسانها در تاریخ  -7

  .دانستنمثبت تاریخ را  و سرآمد جبر تاریخعتقاد به آزادي فردي انسانها از ا: راه سوم       
  ؟ اعتقاد به انواع بودن انسانهایا ه یک نوع بودن همه انسانهااعتقاد ب -8

  برترین  موجود تا  پست ترین  ازل اختیارياعماانواع بودن آنها در  د به یک نوع بودن فطري انسانها وااعتق:  راه سوم      
  .      موجود هستی

 ؟ه تربیت و اخالق اعتقاد به تنبیه درحوزیا اعتقاد به تشویق درحوزه تربیت و اخالق -9
 . بعنوان اساس صیانت و تکامل جامعه-مجرمان نیکان و تنبیه بزه کاران و اعتقاد به تشویق خوبان و:  راه سوم       

 ؟ اعتقاد به تبعیت مطلق فرد از افکار و قوانین اجتماعییااعتقاد به آزادي مطلق فردي در اندیشه و عمل   -10
  .ارزشها در زندگی اجتماعیو تبعیت عملی از قوانین و ی فردي انگزند وردي در حوزه اندیشه اعتقاد به آزادي ف:  راه سوم      
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