


مقدمه
(:معارفی)اعتقادی-ضرورت توجه به بحث های فکری

.ساماندهی نظام معرفتی-1

«انسان ها همانگونه که فکر می کنند ، زندگی می کنند » :توضیح 

:حوزه های وجودی انسان
(معرفت)فکری حوزه 

(شخصیت)عاطفی_روانیحوزه 

(زندگی)کاکرد حوزه 



ثبات معرفتی

ثبات شخصیتی

ثبات در زندگی

معرفتیبحران 

شخصیتیبحران  

بحران در زندگی

معرفت

شخصیت

زندگی



حوزه فکری«269بقره ، »« وَمَن یُؤتی الحِکمَه فَقَد اُوتِیَ خَیراً کَثیراً.....»

حوزه روانی عاطفی«4نهج البالغه، حکمه»«  نِعمَ القَرینُ الرِضا » 

حوزه زندگی«زندگیویکتور فرانکل ، معنای »« کسی که چرایی زندگی را می داند با هر چگونگی خواهد ساخت » 



:  مالحظات تحصیل ثبات در حوزه معرفتی

دار عاطفی کاذب و ناپای-اگر آگاهی های انسان درحوزه معرفتی جهل مرکب باشد،آرامش وثبات حوزه روانی: 1
.خواهد بود

(ایمان)عاطفی-روانیپایداری و ثبات حوزه باشد،میزان شناخت انسان عمیق تر معرفتی،هرچه حوزه در :2
.بیشتر خواهد بود

معرفتفلسفی، مثل باورهای ( علم الیقین)حصولی 
:( آگاهی)شناخت 

ایمانعرفانیمثل باورهای ( عین الیقین)حضوری 



رواج اندیشه ایده آلیسم دینی–2

نین امروزه عده ای براین باورندکه هرچندپایبندی به اعتقادات دینی در زندگی مفیداست،ولی چ: توضیح

.اعتقاداتی منطقی وعقالنی نیستند زیرا واقعیت آن را نمی توان اثبات کرد

ندکهرامی خواندمی بی(انجیل)کسیکه رسائل عهدجدید»:می گوید(اندیشمندقرن بیستم)ویتگنشتاین

دعیآنچه درآن آمده نه فقط منطقی نیست بلکه احمقانه است،باور دینی نه فقط منطقی نیست بلکه م

.«منطقی بودن هم نیست

ردکهدلیل ویتکنشتاین استقراء ناقص است،زیرا بامشاهده برخی عقایدمسیحی،نتیجه می گی-1: جواب

.ازنظرقرآن،اصول اعتقادی اسالم قابل اثبات عقالنی است-2.عقاید همه ادیان غیرمنطقی هستند



:نکته 

 نظام  فکریعرضهمکتب های فلسفی و آموزه های اعتقادی ادیان الهی عهده دار

.در راستای ایجاد ثبات معرفتی هستند



پیشینه دین و پیامبری: بخش اول 

تعریف دین و پیشینه آن در تاریخ –الف 

ادیان

ابتدایی 

فلسفی

مثل

(جان انگاری)آنیمیسم 

مثل

کنفوسیوس-هندوئیسم-بودیسم

(الهی)وحیانی
مثل

زردشت-یهود-مسیحیت-اسالم



عناصر اعتقادی ادیان الهی:
اعتقاد به توحید
اعتقاد به معاد
اعتقاد به وحی

حقیقت واحد ادیان الهی:

 مالدّینَ عِنداللّه االِسالاِنّ ».به همه آنها اطالق می گردد« اسالم»نظر واژهروح ادیان الهی تسلیم در برابر خداست و از این....  »

«،19آل عمران»

(خدا)تسلیم بودن در برابرحق : معنای عام 
اسالم

(ص)آیین اسالم ،دین حضرت محمد : معنای خاص 



پیدایش و سرنوشت آنها: یهودیت و مسیحیت ( ب
پیدایش و فرجام یهود

او از . قرن پیش از میالد بوده15تا 13که حیاتش بر اساس متون دینی در است(ع(یهودیت عنوان دین حضرت موسی
مورد نام او در قرآن آمده 136در.زندگی می کرد(فلسطین)بود که در کنعان( اسرا،ئیل:اسرائیل)نوادگان حضرت یعقوب

.است

:آموزه های اعتقادی دین یهود 
اعتقاد به خدا-1
اعتقاد به تجرد خدا-2
اعتقاد به توحید-3
اعتقاد به علم خدا-4
اعتقاد به نبوت-5
اعتقاد به رستاخیز مردگان-6
اعتقاد به آمدن مسیحای موعود-7
8-....................



و به زبان آوردن آن حتّی هنگام این اسم،مقدس.است(یعنی موجود)یهود،یهوهاسم خدا دردین

آسمانی خود را تنخ می نامند که همان عهد عتیق یهودیان کتاب.خواندن تورات حرام است

.نامیده می شود( یعنی مقبول)عرفان یهود قباال .است

(نصاری)پیدایش و فرجام مسیحیت 

یهود به بود ودر میان قوم(در فلسطین)پیامبر دین مسیحیت است که از شهر ناصره(ع)حضرت مسیح

پیامبری رسید ولی قوم بنی اسرائیل با اینکه معجزات او را دیدند جز عدۀ اندکی به اوایمان نیاوردند و 

.سرانجام با تحریک یهودیان، سربازان رومی به منظور قتل او به محلّی در خارج شهر حمله کردند



:آموزه های اعتقادی دین مسیحیت 

اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی-1
( ،روح القُدُس(عیسی)،خدای پسر(God)خدای پدر:الوهیت موجودات سه گانه)اعتقاد به تثلیث-2
.اعتقاد به تجسد خدا -3
( .ایمان معصومانه)لزوم ایمان بدون علم-4
.کافی بودن ایمان بدون عمل -5

:کتاب مقدس 

دربارۀ تاریخ،شرح حال و (به معنی کتاب هاbiblia)مجموعه ای از نوشته ها یی(bible)کتاب مقدس مسیحیان

عهد )سخنان پیامبر است که سال ها پس از پیامبر نوشته شده است ودریک تقسیم بندی کلی به دو بخش بزرگ

ها ونامه کتاب و عهد جدید شامل انجیل های چهارگانه 17عهد قدیم شامل .تقسیم می گردد(قدیم و عهد جدید

.تورات،واژۀ عبری به معنای قانون و شریعت است .و نوشته های متعدد است



م  85ـــــــــــ حدود سال متی

م70..............ـــــــــــ  مرقس 

های چهارگانهانجیل 
م90...................ــــــــــــلوقا

رسوالناعمال 
م    110.................ــــــــــیوحنّا

ها                                             نامه عهد جدید

و مکاشفهرؤیا 

کتاب مقدس

پیدایش، خروج ، الویان ، اعداد ،تثنیه(  : اسفار خمسه)شریعت موسی  
انبیاء عهد قدیم             

مکتوبات



«  استوسیرساله ای درالهیات »از معروف ترین نقد های تورات توسط اسپینوزا،فیلسوف یهودی هلندی درکتاب یکی :نکته

او (.ینیروش برون د)باید به شواهد تاریخی آن پرداختمقدس او معتقد است که برای بررسی اعتبار کتاب .گرفته استصورت 

.                                       نوشته شده است( ع)هایی داشته است ولی تورات کنونی سال ها پس از موسینوشته (ع)باور است که حضرموسیبراین 

ف  تحریو گروه دوم جز همان نوشتند وآن رابه میل خود رامی خواندند آسمانی خود گروهی ازیهودیان کتاب »:ازنظرقرآن کریم

.79و 78بقره، آیۀ سوره :ک.ر« .که گروه اول به آنها می گفتند چیزی نمی دانستندهایی 



:فرقه های مسیحی

(مخالف تثلیث)نسطوریان -1

ارتدکس             ارامنه-2

کاتولیک-3

:پروتستان ، شامل فرقه های-4

، مورمون ها، سپاه نجات (لرزندگان)( Quakers)، کویکرها (مخالف تثلیث)لوتری ها،کالونی ها، انگلیکن ها، یونیتارین ها 

و ( Christian science monitor)به دستان ، علم مسیحیمار ، ( منتظران)، اَدونتیست ها( مخالف تثلیث)یهوه شاهدان 

................



:منابع

حسین توفیقی ،آشنایی با ادیان بزرگ ، انتشارات سمت-1

جواد باغبانی ، شناخت مسیحیت ،مؤسسه پژوهشی امام خمینی-عباس رسول زاده-2

جان بایر ناس ، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت-3

مسعود جاللی مقدم ، تاریخ اجمالی ادیان جهان ، انتشارات سخن-4



تأثیر مسیحیت بر جامعه غربی در مقایسه با تأثیر اسالم بر پیدایش تمدن اسالمی.د

تأثیر مسیحیت بر جامعه غربی-1

تعارض آشکار آموزه های مسیحیت با عقل-
تعارض آشکار آموزه های مسیحیت با دستاوردهای علمی-
خشونت و تفتیش عقاید-
فساد مالی و اخالقی حاکمان کلیسا-
گسترش دین گریزی و دین ستیزی در جامعه: نتیجه -
تأثیر اسالم در پیشرفت تمدن اسالمی-2

تشویق اسالم به فراگیری علم-
بسط عدالت-
مدارا و همزیستی مسالمت آمیز-
پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمی در عرصه های مختلف:نتیجه -



اهداف ، ابعاد و قلمرو دین: بخش دوم 

(یکی از عناصر اعتقادی ادیان الهی)ضرورت وحی و پیامبری ( الف

(:ص)ویژگی های نبی. 1

نرو واسطه پیامبر به مرحله تلقّی علم الهی رسیده است ازایاست، انسان فراتر پیامبر )وحیدریافت کننده . 1-1
(معارف الهی است

عالیمرحله وحی .استاز معارف الهی برخوردار ( کمال وجودی )انسانی به اندازۀ وسعت وجودی خود هر :نکته 

از اینرو سیر و سلوک .آن به عنوان شرط الزم برای انسان ممکن استتحصیل کمال وجودی یک انسان و 

«یا ایّهَاالمُزَّمِل قُمِ الَّیلَ اِلّاقَلیالً » .بر پیامبر الزم بوده استهمواره 

.نفی تفسیر طبیعی از وحی و نفی اندیشۀ بشری بودن وحی : نتیجه ویژگی اوّل



بشرمخاطب پیام الهی انسان است از این رو پیامبران از جنسچون (نیستفرا انسان پیامبر )بودنبشر . 2-1

.نفی اُلوهیت پیامبر : نتیجه ویژگی دوّم .     «6فصّلت،» « اِلَیَّقُل اِنّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم  یُوحی » هستند

قل عقل در حوزه هایی است که عوحی،روشنگری فلسفۀ وجودی ؛ (هستندهدایتگر پیامبران )هدایتگری. 3-1

.                                                         « 113نساء ، «» اَنزَلَ اللّهُ عَلَیکَ الکِتابَ وَالحِکمَه وَعلَّمَکَ ما لَم تَکُن تَعلَم ..َ» :درک آن ساکت است از 

ری است چون در غیر این صورت ، روشنگری وهدایتگ( عصمت)الزمه هدایتگری پیامبران،خطاناپذیری:نکته 

.نخواهد یافت تحقق 

بر این نفی ارتجاعی بودن ادیان الهی است ؛ نقش ادیان الهی در شکل گیری تمدن ها گواه: نتیجه ویژگی سوّم

.استمطلب 



الیق  قداست انبیاء ؛ بر خالف کتاب  مقدّس ، قرآن انبیاء الهی را سرآمد بندگان خاصّ خدا و برگزیدگان خ. 4-1
 عِمرانَ انّ اللّهَ اصطَفی آدَمَ و نوحاً و آلَ ابراهیمَ و آلَ». توصیف می کند« محسنین»و«صالحین»دانسته وآنان را به 

«33آل عمران، » علیَ العالَمین 

«..............با خدا کشتی گرفت و( پیامبر)یعقوب » : 32کتاب مقدّس ، سفر پیدایش ، باب 
«...........شراب خوار مستی بود که ( پیامبر )نوح » :  9کتاب مقدّس ، سفر پیدایش ، باب 

دیدگاه کتاب مقدّس با فلسفۀ وجودی پیامبران کامالً در تضاد : نکته 

(تشریعی ) شریعت دارای 
( رسول) به ابالغ مأمور 

تبلیغی) فاقد شریعت 
پیامبران : نکته

ابالغمأمور به غیر 

است313وتعداد رسوالن 124000خطاب به ابوذر،آمده است که تعداد انبیاء الهی ( ص)در روایتی از پیامبر اسالم



( :ضرورت دین)اثبات ضرورت وحی و پیامبری . 2

استدالل بر اساس کمال اجتماعی انسان
(برگرفته از کتاب الهیات شفا از ابن سینا)

(جامعه ظرف تحقق کمال وجودی انسان است ) کمال انسان به اجتماع است -

.قوام وپایداری اجتماع به قانون است -

.هر قانونی بر اساس واقعیت هایی است -

(فیزیک ، دنیا ، مادّی ، گیتی)طبیعت 
:واقعیت های هستی -

(، آخرت ، غیرمادّی ، مینو متافیزیک )فراطبیعت

.این دو حوزۀ هستی در ارتباط و در تعامل با یکدیگر هستند : نکته 



عت ادراک انسان اشراف کامل بر حوزه فراطبیعت و چگونگی رابطه و تعامل آن با عالم طبی-
.ندارد 

(  یوح)انسان برای درک کامل هستی به منظور وضع قانون جامع و کامل نیاز به ادراک مکمّل -
.دارد 

.خالق هستی حکیمی است مدّبر که برای هر نیاز انسان پاسخی قرار داده -

. اگر خدای عالم قادر حکیم وجود دارد ، پس وحی هم تحقق دارد : نتیجه -



وحی رقیب عقل نیست بلکه -1
مکمّل عقل است

نفی عقالنیت مستقل از وحی -2
(      شاخصه تمدن دینی)

که عقل به طوریقینی می درمواردی -3
فهمد تابع عقل ودرمواردی که ابهام 

هستیم          (وحی معتبر)داردتابع وحی

برهان نتیجه گیری از 
:          نبوّتضرورت 



:منابع 

، انتشارات مؤسسه پژوآموزشی و ( عصر نیاز ) ابوالفضل ساجدی ، دین و دنیای مدرن -1
.پژوهشی امام خمینی 

، انتشارات طه2محمد سعیدی مهر ، کالم اسالمی ،جلد -2

الشیخ الرئیس ابن سینا ، االلهیات من کتاب الشفاء ، بوستان کتاب-3



اهداف بعثت انبیاء

یاد آوری فطریات-1

آزاد کردن انسان از قید و بند های نادرست-2

دعوت به توحید-3

بر پایی قسط و عدالت در جامعه بشری-4

آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی-5

بشارت و انذار-6

(رذایل اخالقی ) عالج امراض روحی -7

به کمال رساندن فضایل اخالقی -8



( کیفیت نزول وحی ) انواع وحی 

ال رسیده کمبه سرحد دریافت وحی از طریق شخصیت درونی پیامبر یعنی جنبۀ روحانی و ملکوتی او که 

.  به شکل شنیدن صوت بوده گاهی (41سورۀ شوری آیۀ)دینیهرچند بر اساس شواهد درون صورت می گیرد 

تفسیرهای ناروا از وحی 

(تفسیر پوزیتیویستی ) پیامبران نابغه های اجتماعی هستند -1

است  ( 20تا اواسط ق16ق)اندیشه پوزیتیویسم یکی از مؤلفه های فکری دوره مدرنیسم 



این مکتب،هرگزاره براساس بود 19قاندیشمند فرانسوی ، «آگوست کنت »پوزیتیویسم ،بنیانگذارمکتب 

وتجربه معلوم  آزمایشازطریق آن ودرستی یانادرستیباشد معنا دار است وتجربه آزمایشکه قابلای

.و قابل تجربه نباشد بی معنا و نادرست است محسوس (گزاره ای)می شود واگرمطلبی

امبران بر پیومعجزات آموزه های دینی مثل وحی غیبی وتأویل نفی امور پوزیتیویسم رواج مکتب نتیجه 

که آیروراسلد مثل برترانتوسط فیلسوفانی در قرن بیستم مکتب پوزیتیویسم .عقل تجربی بوداساس 

.از طرفداران آن بودند مورنقدقرارگرفت زمانی 



پوزیتیویسمنقد 

.خودشکن بودن نظریه -1

:آزمایش و تجربه دلیل حقّانیت یک نظریه علمی نیست زیرا –2

که اثر  مورد تجربه ، اثر خاصکرد ولی از کجا  می توان ثابت « . اگر گزاره علمی درست باشد ، اثر آن مشاهده خواهد شد » 

مورد نظر است ؟    پدیده  



(یکی از دلیل های صدق ادعای نبوّت )معجزۀ انبیا  (  ب 

پیامبر پیشینبشارت 

...کماالت اخالقی ، محتوای متعالی دعوت و : دالیل صدق ادّعای نبوت           شواهد و قراین  

معجزه

( .بی معارضه طل)برای اثبات ادّعای نبوت انجام داده و همراه است با ابطال گری ( ص)پیامبرخارق العاده ای است که عمل :معجزه 

.ولی بر خالف قوانیین  عقلی نیست ( خارق العاده ) معجزه حادثه ای غیر طبیعی است ( : ماهیت معجزه) معجزه سرشت 



(        متعارف ) شده شناخته 
(  حادثه طبیعی)طبیعی  

شعبده بازی: مثل ( غیر متعارف ) ناشناخته 

وقوع  یک حادثه علت 
عمل مرتاض   ( :های روحی،تمرینات معنویریاضت )تأثیر نفس

سحر                از طریق ارتباط با شیطان: با وسایل و آموزش (         حادثه خارق العاده)طبیعیغیر 

علت های فراطبیعی غیر نفس              

معجزه: به قدرت الهی 



قانون : ثل مفلسفی قوانیین )عقلیقانون خالف ولی است (علمی)طبیعیخالف قانون هرچند (مثل معجزه)العادهامور خارق : نکته 

.نیست .... ( و علّیت 

:های معجزه ویژگی 

(  غیرقابل معارضه بودن ؛ ناتوانی انسان ها ازاینکه مثل آن رابیاورند ویا آن راخنثی سازند)ابطال گری –1

.غیر اختیاری –2

.در مسیر مصالح  الهی  –3



(آموزه های دینگسترۀ )دنیاییدر زندگی نقش دین . د
:سؤال

هم نظردارد؟امور دنیوی آن،به دین تنها برای سعادت اخروی نازل شده یا عالوه بر آیا 

م توجّه هاجتماعیبرآن به زندگی نظرداردیاعالوه (به آخرتوعبادت خدا،توجّه ایمان )انسانبرجنبه فردی آیادین فقط 
دارد ؟ 

.  سکوالریسم:دیدگاه دوم گرایی جامع : دیدگاه اول : جواب 

جامع گراییدیدگاه 

زندگی دنیوی واجتماعی،زندگی فردی و زندگی می گیرد،زندگی ابعاد زندگی انسان را در بر همه (دین اسالم)دین

(.آلخره مَزرَعه االّدنیا )دردنیا است که درپرتو دین کامل می شودزندگی سعادتمندانه سعادت اخروی،بازتاب .اخروی



:                                     توضیح 

رابطۀ انسان با خود ، مصالح فردی( : شخصی)بُعد فردی

شؤون اجتماعی ، رابطۀ انسان با اجتماع: بعد اجتماعی 

شؤ ون الهی ، رابطه انسان با خدا : بعد معنوی 

احکام فردی   :  ، مثل (رابطه انسان با خود ) برگیرنده شؤونات فردی در 

احکام اجتماعی: ، مثل (رابطه انسان با دیگران ) روابط اجتماعی ...........  های دینیآموزه 

اعتقادات ، عبادات: ، مثل (رابطه انسان با خدا ) معنویت انسان .........  

حیات 
انسان

دارای سه
بعد است



:دین اسالم( سیاسی ) هایی از آموزه های اجتماعی نمونه 

«لَقَد اَرسَلنَا رُسُلَنا بِالبَیّنات وَ اَنزَلنا مَعهُم الکِتابَ وَالمیزان لَیَقُومَ الناسُ بِالقِسط» :برقراری عدالت اجتماعی-1

142اعراف،«وَقالَ موسی ألخیهِ هارونَ اخلُفنی فی قومی واَصلِح والتَتّبِع سَبیل المُفسدین» :مبارزه با مفاسد اجتماعی-2

36نحل ، « ولَقَدبَعَثنافی کلِّ اُمَّۀٍ رَسوالً اَنِ اعبُدوا اهلل واجتَنِبُوا الطّاغوت » (:رابطه باجامعه های دیگر)اجتناب ازطاغوت-3

«اَلّذینَ ان مَکّنّاهم فی االرض اقامواالصَّلوۀ وآتَوُالزَّکوۀ واَمَروابالمَعروف ونَهَوعن المنکر»:امربه معروف ونهی ازمنکر-4

( پاسگاه مرزی : مرزبان ؛ رباط : مرابِط) 200آل عمران ، «یا ایّهاالذین آمَنوا اِصبِروا وَ صابِروا و رابِطوا» : دفاع از مرزها -5

.... (   سوره بقره و 43،83،110آیات)جمع آوری و مصرف زکات، (بقرهسوره 281تا 275آیات )ربا حرمت :احکام ومقررات مالی -6



:روشن بر اسالم سیاسی شواهدی 

....و48مائده ، «فَاحکُم بَینَهُم بِما أَنزَلَ اهلل » : تأکید های قرآن بر لزوم مطابقت احکام اجتماعی با اصول کلی دین -1

.«سنۀحأسوۀ فی رسول اهلل ولکم »اوگرفتن از برالگو قرآن وتوصیه به تشکیل حکومت دراقدام (ص)پیامبرسیرۀعملی -2

.آیه سیاسی اجتماعی در قرآن ( 500)وجود نزدیک به پانصد -3

(282آیه مداینه ، بقره ،. )ا ینکه طوالنی ترین آیه قرآن، درباره أحکام مالی و اقتصادی است-4

:                    کنند توبیخ و مذمّت قرآن نسبت به کسانی که قرآن را قسمت قسمت کرده،به بعضی آیات عمل کرده و بعضی را ردّ می-5

150نساء « ویَقولونَ نُؤمِنُ بِبَعض وَ نَکفُرُ بِبَعض وَیُریدونَ اَن یَتَّخِذَوا بَینَ ذالِکَ سَبیالً» ، 91حجر ، «اَلّذینَ جَعَلوا القُرآنَ عِضین» 



.            هدفمکر و حیله،زد و بند برای رسیدن به -2. اداره امور جامعه -1: سیاست، به چند معنی به کار می رود : نکته اول

.از سیاست در این بحث ، معنای اول است منظور 

:               نکته دوم 

عدالت،رفاه اقتصادی،آزادی:آرمان ها،مثالً(          توتالیتاریسم،دموکراسی: مثالً)تئوری
مشارکت مردمی ارزشهای معنوی در تئوری             

مردم ساالردینی 

راهکارها(                  نظام پارلمانی، پادشاهی:مثالً)ساختار(        سیاست)حکومت 

(214نهج البالغه،خ فلَیسَت تَصلَحُ الرّعِیَهُ الّا بِصَالحِ الوُاله )کارگزار                عملکردها 



سکوالریسم
.است«دنیوی ، غیر مقدس » به معنی ( laique)والئیک ( secular)سکوالرواژه 

:  سکوالریسم اصطالح 

.به معنی اعتقاد به خدای ساعت ساز است،اعتقاد به خدای منهای دین: فلسفیسکوالریسم 

.اعتقاد به اینکه قلمرو دین امور فردی است نه امور اجتماعی: دینی سکوالریسم 

:زمینه ها و عوامل پیدایش سکوالریسم 

.متون مقدس و منابع اولیه دینی-1



جدایی دین از سیاست . أ 

می دانست که چون ععیسیحضرت »:کتاب مقدس،شواهد فراوانی برجدایی دین ازحکومت وجودداردمثلدر 

براساس آموزه های مسیحیت،دنیا . .....و215،شماره6مکاشفه یوحنا،باب«برآمدکوه او را به زورپادشاه سازند،باز تنهابه خواهندبیایند 

( یترهبان)ازهرگونه مسئولیت استو دوری هستندوارزش معنوی،درکناره گیری ازجامعه جدا وآخرت ازیکدیگر 

ی همراه با قناعت و سادگی،زمینه ساز سعادت اخرواجتماع از نگاه اسالم،برخورداری ازدنیا وحضوردرصحنه اما 

.است

قوانین اجتماعی نبود .ب



نارسایی مفهوم کلیسایی حقوق سیاسی-2

عنی مردم در آن تسلیم باشندیبرابر قدرت حاکمان خواست خدااست ازاینرو مردم باید در »:متولّیان کلیسا بر این باور بودند که

لب مسئولیت است با سبرابرخدامساوی در خدا مسئول هستندومسئولیت تکلیف دارند نه حق وحاکمان دربرابر برابرحکوت،فقط 

.  «دربرابرمردم

ه اجتماعی مردم،در نتیجحقوق چنین رویکردی این ذهنیت را به همراه داشت که دین واعتقاد به خدا مساوی است با سلب 

وامل دین بدین ترتیب درقرون وسطی یکی از ع. پیدا می کندتحقق به حقوق اجتماعی مردم فقط با کنارگذاشتن دین احترام 

.  به دست متولیان دین شکل گرفت« سکوالریزاسیون»ویادین گریزی ستیزی،یا 



حقوق اجتماعی از نگاه اسالم

مردم الزم وپذیرش که درصورت خواست (مشروعیت الهی دارد)ازنظر اسالم،حکومت یک وظیفۀ الهی است

ِ قَْد ....انالنَّْهَروَ ُمْنَصَرفِِه ِمَن ِكتَاباً بَْعد عکتََب أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن :شود اإلجرامی  َقَاَل ََااْبَن أ َبِي فَ َعْهداً عِهدَ ِلَيَّ صَكاَن َرُسوُل اَّللَّ

تِي)لََك َطاِلٍب  ا فََق ُْْ بِ َلَْيَك فَإِْن َولَّْوَك فِي َعافِيٍَة َو أَْجَمعُوا عَ ( ِوََلُء أُمَّ ََ فيهَوَما ُه ْْ فَدَْعُه ْْ بِأَْمِرِه ْْ َواِِن اْختََلَفُواَعَلَْيكَ الرضِ

(.   15،ص 30بحاراَلنوار،ج)

3البالغه،خطبۀک،نهج .نیز،ر



برگزاری یکی ازوظایف رهبریرهوبراساس تئوری حکومت دینی امام خمینی باتوجه به مطلب پیش گفته : 1نکته 

.استانتخابات 

ت به هم است وایندو نسب(حاکم)وکارگزار(مردم)کارفرمابین مردم و حاکم ، رابطۀ بین اسالم ،رابطۀ نظر از :2نکته 

.حقوق متقابل و وظایف متقابل دارند

و رفتار (.604،ص 5تمدن،جک،تاریخ .ر)فساد اخالقی متولیان دین: رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا-3

(263،ص6همان،ج)هشت هزار وهشصدتن،سوزانده شدند1488تا1480به گفته ویل دورانت،ازسال.خشونت آمیز



:منابع 

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی« قلمرو پیام پیامبران » احد فرامرز قداملکی ، -1

«اندیشه دینی و سکوالریسم  » همایون همتی ، -2

پژوهشگاه ،«آسیب شناسی دین پژوهی معاصر ، تحلیل دین شناسی شریعتی  بازرگان و سروش »  عبدالحسین خسروپناه ، -3
.فرهنگ و اندیشه اسالمی

، مرکزمطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه« اسالم و دموکراسی » نصراهلل سخاوتی ، -3

،شرکت سهامی انتشار(انتظارات مردم از مراجع،مجموعه آثار) « مرجعیت و روحانیت » مهدی بازرگان ، -4



شناخت اسالم
و     ســنتقــرآن      

:قرآن 

تاریخ قرآن.مستند بودن قرآن. أ 

دین،علوم قرآن،تفسیرفلسفه .                      معنا و داللت قرآن. ب

علوم قرآن.اعجاز و خارق العاده بودن قرآن. ج



:مؤثر در مستند ماندن قرآن عوامل . أ 

در عصر نبویتوسط کاتبان وحی( کتابت وحی)کتابت قرآن-1

در عصر نبویبه حافظه سپردن آیات قرآن توسط مردم-2

در عصر خلیفه اولجمع آوری و مجلد کردن مصحف ها-3

در عصر خلیفه سومیکپارچه سازی قرآن  -4



:کتابت قرآن -1

نامِن ومااَرسَل»:سخنگفتهزیراهر پیامبری به زبان قوم خود «قرآناًعَرَبیاًغیرَذی عِوَج»قرآن عربی استزبان 1-1
.«رَسولٍ اِلّابلسان قومه

زول ، شأن ن)بودهواقعه ای خاص ،که برخی آیه ها متناسب با (نزول تدریجی قرآن)قرآن،تدریجی نازل شدهآیات 2-1

.(اسباب نزول

«مُبطِلونلَارتابَ البِیَمینِک إذاً وماکُنتَ تَتلوُامِن کتابٍ والتَخُطّهُ »خواندن و نوشتن نمی دانسته(ص)پیامبر3-1
48عنکبوت،

(وحیتبان کا)رابنویسندکرده بودتا هنگامه نزول،آن افرادی رامنصوب (ص)قرآن،پیامبربه منظورحفظ آیات 4-1



:به حافظه سپردن قرآن -2

ش های سفارکتاب آسمانی به قرائت،حفظ وجمع آوری قرآن به عنوان کالم الهی وآخرین نسبت (ص)پیامبر1-2

می دانستند وظایف روزمرۀ خود از دین خود و حفظ وقرائت آن را واساس آن را محور زیاد داشت ومسلمانان 

کردند حفظ وضبطآنان قرآن را با تمام جزئیاتش طوری که عهدۀ توده مردم بود به بخش به اصلی دراین وظیفه 

...(  و7ص5اثیر،النهایه،ج ک،ابن .ر)که برخی وقایع تاریخی گواه بر این است

سؤال در(ع)اماصادقدرمیان مردم رایج است،حجّت است چنانکه ازقرآن که قرائتی دین تنها ازاینروازنظر بزرگان 

دم رایج نصّ اصلی همان است که امروز در میان مر»:فرمودند( تلفّظ اصلی قرآن)شدهنازل (ص)که برپیامبرازنصّی 

«است



:جمع آوری و مجلّد کردن مصحف ها-3

زاوزیدبن پس ا.مشغول شدجمع آوری قرآن اوبه وطبق وصیت (ص)نخستین کسی بودکه پس ازوفات پیامبر( ع)علی

.جمع آوری ودرمجلّدی ازچرم قراردادابوبکرقرآن را به دستور (وحیازکاتبان )ثابت

:یکپارچه سازی قرآن -4

س از بودپشده به شهرها و مناطق اسالمی فرستاده هایی که عثمان برای جلوگیری ازاختالف قرائت در مصحف 

واحد ازآن کردای باصحابه وتشکیل کمیته ای اقدام به جمع آوری مصحف هاوتکثیرنسخه مشورت 



معنا و داللت قرآن. ب

:قواعد فهم قرآن 

(واژه شناسی)علم لغتدرعصرنزول(اسم،فعل،حرف)شناخت معانی واژگان قرآنی-1

علم صرف و نحو و بیانآشنایی با دستورزبان عربی-2

(اموری که ارتباط با کالم داشته ودرفهم معنای آن مؤثر است)درنظرگرفتن قرینه ها -3

آیات محکم و احادیث معتبر: لفظی مثل
قرینه

وقایع خارجی و برهان عقلی و حقایق علمی : غیر لفظی مثل 



(نیاز به تفسیر دارد)ظواهر :1نکته 
(ظاهر لفظ مراد است)محکم

(نیاز به تفسیر ندارد)نصوص 
آیات قرآن

(ظاهر لفظ مراد نیست)متشابه

ظاهر و باطن قرآن: 2نکته 

(تفسیر قرآن)معنای ظاهری آیه که از طریق قواعد فهم قرآن فهمیده می شود : ظاهر قرآن 

ااهل الیعلم تأویله الّ()تأویل قرآن)معنای عمیق آیه که ازطریق وحی ودقّت های عقلی فهمیده می شود:باطن قرآن

(فی العلموالرّاسخون 



إعجاز قرآن. ج 

اعجاز علمی

اعجاز در معارفاعجاز در معنا        

اعجاز در پیشگویی

فصاحت
اعجاز در لفظ        إعجاز قرآن

بالغت

اعجاز طریقی   



:منابع 

1-

:منابع 

آیت اهلل معرفت ، علوم قرآنی ، انتشارات سمت-1

آیت اهلل معرفت ، تاریخ قرآن ، انتشارات سمت-2

مرتضی مطهری ، اعجاز قرآن ، کتابخانه الکترونیکی تبیان-3




