
خشنود (استاد )     یوسفیان دکتر حسن   2 درس اندیشه اسالمیخالصه  جزوه   

    

تعریف دین فصل اول:  

 مقدمه:

بسیاری از کسانی که به تعریف دین پرداخته اند بر اساس مسلک مورد پذیرش  .رو هستیمبیف دین با موانع و مشکالتی رودر باب تعر

ان قائل به کید دارند. مسیحیان بر تثلیث و زرتشتیأخدامحوری تتعریف دین بر وحی گرایی و مسلمانان در  خود دین را تعریف کرده اند.

تعاریف گوناگون دین را به صورت زیر دسته بندی کرده اند: دانند. بعضی هم دین را ساخته دست بشر می .خدای خیر و شر هستند  

 

یرنده مکاتب الهی و الحادی است:گتعاریفی که در بر الف(  

مثال عالمه طباطبایی بر این  شود هم انسانهای کافر. به گونه ای است که هم شامل انسانهای مومن می برخی از تعاریفی که از دین آمده

به گفته  من و کافر دارای دین هستند.ؤشود و بر این اساس م باور است که از نظر قرآن کریم دین به راه و رسم زندگی اطالق می

ه نبوت و وحی باشد خواه از راه وضع و قرارداد بشری.ایشان دین همان راه و روش زندگی است خواه از ناحی  

 

فرا بشری:  تعاریف محدود به مکاتب معتقد به موجود ب(  

گوید دین نوعی دلجویی از نیروهایی است که از انسان برترند و هدایت طبیعت و زندگی آدمی را  جیمز جورج فریزر بر این اساس می

ما به معنای خدا نیست.طبیعی لزوی فرااین نیرو بر عهده دارند.  

 

توحیدی(:نده مکاتب خدا محور)توحیدی و غیرتعاریف در بر گیر ج(  

 دسته ای از اندیشمندان بر آنند که اگر در مکتبی نتوان ردپایی از اعتقاد به وجود خدا را یافت نباید آن را دین نامید. مصباح یزدی در

از  .تسا به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقایددین اصطالحا به معنای اعتقاد  گوید: این رابطه می

اینرو کسانی که مطلقا به آفریننده ای معتقد نیستند و پیدایش پدیده های جهان را تصادفی و معلول فعل و انفعاالت مادی و طبیعی می 

هرچند اعتقادات و مراسم دینی آنها همراه با انحرافات و خرافات باشد دیندار در مقابل معتقدان به آفریننده  دانند بی دین نامیده می شوند.

د.نبه شمار می آی  

 

تعاریف منحصر به مکاتب توحیدی: د(  

غالب اندیشمندان مسلمان تعریفی از دین داده اند که مکاتب غیر توحیدی را در بر نمیگیرد بر همین اساس یکی از اندیشمندان مسلمان 

برنامه حرکت به سوی هدفو  رکن میداند: اعتقاد به خدای واحد 2 دین را دارای  

 

مثال نظریه  .دشواری تعریف دین بر اساس یک عنصر مشترک در همه ادیان باعث شده برخی اندیشمندان راه دیگری در پیش گیرند

وجه مشترک توان حقایق گوناگونی که به صورت یک شبکه با هم در ارتباطند اما  وی معتقد است می گنشناین.یتوادگی و شباهت خان

وی با استفاده از واژه  ی ویژگی مشترک نباشیم.وجی چاره کار در این است که در جستبه نظر و نام خواند. کهمگانی ندارند را به ی

در یک  انند شباهت میان اعضای یک خانواده است.به باور وی شباهت میان بازی ها هم پردازد. بازی به توضیح نظریه اش می

 خانواده همه خواهرها و برادرها در یک ویژگی مشترک نیستند اما ویژگی های مختلف آنها را به صورت شبکه ای با هم مرتبط می

دکن  

 

توسط خدا ظاهر شده و از ابعاد مختلف انسانی اعم  یمجموعه حقایقی که به صورت گزاره های حقیقی و ارزشن: تعریف برگزیده دی

ت هدایت انسان به کند و از طریق وحی بوسیله کتاب و سنت جه دنیوی و اخروی حکایت می مادی و معنوی، از فردی و اجتماعی،

.دست بشر می رسد  



کارکردهای دین فصل دوم:  

 

تنهایی چند حالت دارد: :پاسخ به احساس تنهایی -1  

.زمانی که کسی کنار فرد نیست فیزیکی: تنهایی الف(  

گیرند. به خاطر خلق بد فرد از او فاصله می ،گاهی دیگران تنهایی اخالقی: ب(  

کنند. کند دیگران او را درک نمی فرد احساس می هایی روحی:تن ج(  

کند دیگران او را دوست ندارند. فرد احساس می تنهایی عاطفی: د(  

بیند. فرد خود را در برابر مشکالت تنها میزمانی که  تنهایی مصیبتی: ه(  

دهد. دهد و دلهره او را کاهش می ارتباط با خدا،انسان را از احساس تنهایی نجات می  

 

دهد.  دین ترس از مرگ را از راه های مختلف کاهش می کاهش ترس از مرگ: -2  

یر مرگ به انتقال از عالمی به عالم دیگر و ابطال عقیده دین با تفس کنند مرگ موجب نیستی و نابودی است. برخی افراد فکر می لف(ا

دهد. نابودی و نیستی ترس از مرگ را کاهش می  

هرچه انسان کمتر احساس  .دهد انجام امور دینی به انسان احساس رضایت می برخی به خاطر گناهکار بودن از مرگ می هراسند، ب(

ترسد. گنهکاری کند کمتر از مرگ می  

 

گوید اوال بسیاری از رنج ها زائیده دست بشر است  برند می دین در پاسخ این سوال که چرا آنان رنج می ناراحتی: کاهش رنج و -3

  ثانیا رنج ها وسیله شکوفایی استعدادهای انسان هستند و پاداش دنیوی و اخروی دارند.

 

فهمد اما دین از قبل آنها را  تیجه خوب و بد آن را نمیاموری هستند که بشر تا آنها را تجربه نکند ن پشتیبانی از فضایل اخالقی: -4

 مشخص کرده است تا انسان را از کجی ها و انحرافات باز دارد چون عقل قادر به درک همه امور نیست.

 

اساسی  برای اینکه حقیقت زندگی را دریابیم باید از پوچی دور شویم و این جز از طریق پاسخ به پرسش های دار کردن زندگی:معنا -5

دهد و ابهام های  دین به این پرسشها پاسخ می میسر نیست. کجا هستم؟ روم؟ به کجا می درباره فلسفه زیستن یعنی از کجا آمده ام؟

کند یا دیگران را. از اینرو یا خود را نابود می انسان بی دین برای خود هدفی ندارد. کند. زندگی را برطرف می  

 

قدرت و امور دنیوی با یکدیگر رقابت می کنند  دگی دنیوی همراه با کشمکش است چون افراد در ثروت،زن حل تنازع میان آدمیان: -6

 اما دین به سبقت در خیرات توصیه می کند و از برتری طلبی در امور مادی نهی می کند و موجب کاهش نزاع می شود.

 

نجارهای دینی است که موجب سالمت جامعه می شود.هخدا و معاد ضامن اجرای ارزشها و باور به کنترل افراد جامعه:-7  

 

باورهای دینی منشأ پیدایش انگیزه های مالی و گذشتن از منافع شخصی و توجه به منافع  تقدم منافع دیگران بر منافع شخصی: -8

 اجتماعی است.

 

دهد یاد  چیزی که به انسان آرامش میکند تنها  استرس ها و اضطراب ها انسان را فرسوده میجلوگیری از بحران های روانی: -9

گوید:اال بذکرهللا تطمئن القلوب خداست که قرآن در این زمینه می  

 



انسان بر اساس غریزه خویشتن دوستی دنبال نفع خود است حتی اگر به  همبستگی در اجتماع و کنترل رفتارهای اجتماعی افراد: -10

دین با تربیت اخالقی انسان و با تشویق به تمسک به  ی حیات اجتماعی می شود.دیگران ضربه بزند و این امر موجب از هم پاشیدگ

شود. حبل هللا موجب ایجاد وحدت می  

 

وال خرافه ها و زته اند همچنین شری در ترویج فضایل و آرمانها داادیان الهی نقش موث نقش دین در تمدن و فرهنگ اسالمی: -11

گیرد. است به دست دین صورت میعصبیت ها که مانع ترقی و تکامل انسان   

 

: نشان دادن راه سعادت و خوشبختی. اصلی ترین کارکرد دین12  

 

دین أچند دیدگاه در مورد منش فصل سوم:  

استگاه ادیان پرداخته و عوامل روانی و بیش نیست به جستجوی خبرخی از ملحدان با این پیش فرض که خدا و دین وحیانی سرابی 

عبارتند از: دین أدیدگاه های بیان شده در باب منش ثر دانسته اندؤپیدایش دین و گرایش به آن ما در اجتماعی ر  

 

ترس از پدیده های طبیعی: -1  

دین را به منزله پناهگاهی خیالی  در  ،تیوس اولین کسی است که با پیوند میان آموزه مذهبی و پدیده ترسشاعر رومی تیتوس لوکر

چشمه گرانی درباره رویدادهای زندگی سردین از ن به نظر هیوم، برابر حوادث طبیعی می شمارد و ترس را مادر خدایان می نامد.

فروید  مهر آورند. گرفته و انسانهای نخستین از آنرو به نذر کردن و قربانی روی می آورند که خشم خدایان را فرو نشانند و آنان را سر

که کودک با تکیه بر پدر همچنان روانکاو اتریشی معتقد است انسان با آرزو اندیشی خدایان را ساخته تا دلهره از طبیعت را کاهش دهد.

داند. خدای پنداری را پناهگاهی برای در امان ماندن از خشونت های طبیعت می ،کند انسان فاقد رشد عقلی بر ناامنی ها غلبه می  

 نقد این دیدگاه:

.داند در حالی که اینگونه نیست این دیدگاه علت روی آوردن به دین را نبودن زمینه عقالنی می-1  

تواند ترس را کاهش  شاید عده ای برای غلبه بر ترس به دین روی آورده اند اما نمی توان این احتمال را به همه سرایت داد دین می -2

 دهد اما دین زاییده ترس نیست.

 

جهل و نادانی: -2  

با این حال پیوند زدن دین با نادانی با نام  نددان نگرند جهل و نادانی را علت دینداری می ادی به دین میحنگرش البیشتر کسانی که با 

کند که عبارتند از: وی در روند تحول اندیشه بشری سه مرحله را از هم متمایز می .اگوست کنت پیوند خورده  
 

:شود و به سه مرحله خردتر تقسیم میکه ماهیتی مذهبی دارد  :ربانیمرحله  الف(  

 *در مرحله اول همه اشیاء بی جان را دارای روح می داند مثال روح درخت بلوط.

خدای دریاها.،  گوید خدای درختان گیرد و می م و فراگیر را در نظر میا*در مرحله دوم روحی ع  

گیرند. خورند و با شکل گیری مفهوم خدای واحد ادیان توحیدی شکل می *در مرحله سوم خدایان به هم پیوند می  
 

: در این مرحله به جای اینکه حوادث طبیعی را به خدایان نسبت دهد به کاوش درباره علت پدیده ها میپردازد فلسفی -مرحله عقلی ب(

پرسد. نشاند و از چرایی پدیده ها می و تعقل را به جای تخیل می  

 

به جای چرایی از چگونگی  .تیسن ندر این مرحله به دنبال علت یابی پدیده ها و وابسته سازی آنان به خدایا :تجربی -علمیمرحله  ج(

کند. گوید و با روش تجربی قاعده ای کلی استخراج می سخن می  



 نقد این دیدگاه:

تاریخ ظهور بسیاری از ادیان بزرگ در زمان اوج  بر اساس این دیدگاه تفکر دینی پیش از دوره فلسفی بوده درحالی که به گواهی -1

 شکوفایی فلسفی بوده است.

بر اساس این نظریه با پیدایش این علم جایی برای دین و اعتقاد به امور ماورای طبیعت باقی نمی ماند درحالی که دانشمندان  -2

 بسیاری هستند که دیندارند.

هم از وحی و هم از  ،رود بلکه برای تبیین بهتر باید هم از علم م خدا کنار نمیخداوند در عرض علت طبیعی نیست و با آمدن عل -3

 عقل کمک گرفت.

 

ده های روانی:عق-3  

دلیل فروید برای این تحلیل شباهتی است که میان  .به نظر فروید علت اعتقاد به خدا را باید در ناهنجاری های روانی ریشه یابی کرد

ین نیز خواستار سرکوبی و ددر سرکوبی محرک های جنسی دارد و چون روان رنجوری ریشه  .دارد دینداران و روان رنجوران وجود

 مهار غریزه جنسی است.

 انتقاد:

گوید افراد باید آزاد گذاشته شوند تا امیال خود را  داند و می فروید علت ناهنجاری های روانی را سرکوب غریزه جنسی می -1

ایز با آزاد گذاشتن فروکش در نتیجه دچار عقده روحی نشوند در حالی که اینگونه نیست.غرو  کند آورده سازند و این میل فروکشبر

همچنین در جوامع غربی که افراد آزادند روز به روز ناهنجاری ها  .د بلکه طغیان می کند و فرد را دچار عطش روحی میکندنمی کن

 بیشتر شده است.

ریزه جنسی هستند در حالیکه ادیان خواهان سرکوبی نیستند بلکه از افراد خواسته اند غکوبی گوید ادیان الهی خواهان سر فروید می -2

 امیال خود را در چهارچوب خاصی برآورده سازند تا دچار مشکل نشوند.

 

وحی و فطرت: ، مکتب عقل-4  

اراده خدا برای هدایت انسان است و این  ،دین علت پیدایش فکیک قائل شده اند.این دیدگاه میان علت پیدایش دین و علت گرایش به آن ت

انسان  گرایش به دین ثمره اندیشه عقالنی و فطرت خداجوی انسان است. عقالنی نیست که خدا مخلوقات را به حال خود رها کرده باشد.

ه به سمت خدا گرایش برد و با فطرت خداجویی که طینت انسان با آن سرشته شد با تفکر درباره هستی به وجود خدا و قدرت او پی می

 می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رابطه عقل و وحی فصل چهارم:  

یکی از پرسشهایی که آدمیان همواره با ان روبرو بوده اند و امروزه شکل های تازه تر و چالش برانگیزتری را از سر می گذرانند آن 

قربانی دیگری کرد؟است که آیا خردورزی و دین باوری با یکدیگر کنار می آیند یا باید یکی را   

در طول تاریخ نزاع عقل و وحی صورتهای مختلفی به خود گرفته و شکل کهن تر آن در تعارض فلسفه و دین جلوه گر شده است 

بساری از دینداران آموزه های فلسفی را با تعلیمات پیامبران مغایر انگاشتند و در مقابل شمار زیادی از فیلسوفان برای اثبات سازگاری 

و کوشیدند این تفاوتها دیدگاههای گوناگونی را پدید آورده که به آنها می پردازیمایند  

 

عقل گراها سه دسته هستند:عقل گرایی: -1  

 

برای اینکه نظام اعتقادات دینی واقعا مقبول باشد باید بتوان صدق آن را در نظریه عقل گرایی حداکثری  الف(عقل گرایی حداکثری:

اثبات به معنای اقامه برهان بر یک اعتقاد است به نحوی که جمیع عاقالن در تمام زمانها و مکانها آن را قانع کننده بیابند و  اثبات کرد.

صدق آن را تایید کنند مطابق این نظریه هر قضیه مورد پذیرشی یا آنچنان بداهت دارد که تمام عاقالن آن را می پذیرند یا به کمک 

د استنتاج که آن هم بدیهی است برای همه عاقالن به اثبات رسیده است قضایایی که این شرط را ندارند شایسته مقدمات بدیهی و قواع

تصدیق نیستند و پذیرش آنها عاقالنه نیست دیدگاه کلیفورد در این زمینه نمونه درخشان و تا حدی مبالغه آمیز از دیدگاه کسانی است که 

گوید:همیشه همه جا و برای همه  کلیفورد می ادشان معقول باشد باید قرائنی در دست داشته باشند معتقدند خداباوران برای آنکه اعتق

این کافی پیامدهای خطیری دارد بنابر گوید پذیرش یک اعتقاد بدون قرائن وی می کس اعتقاد به چیزی بر مبنای قرائن ناکافی خطاست.

از نظام های دینی نمی تواند معیار اثبات را برآورده کند. شخص عاقل نباید اعتقاد دینی داشته باشد چون هیچ یک  

 نقد:

و در همه جزئیات نمی توان به عقل تکیه کردعقل قدرت درک همه حقایق را ندارد   

یا فرصت یادگیری علوم عقلی را ندارند پس اینها نباید هیچ باوری بسیاری از انسان ها قدرت و توان یادگیری علوم عقلی را ندارند.

 داشته باشند؟

از جانب عده ای مورد تردید قرار هیچ قضیه ای را نمی توان یافت که معیار عقل گرایان را برآورده کند حتی بدیهی ترین بدیهیات نیز 

  گرفته است 

ثبات رسد در ن برای همه عاقالن در همه زمانها و مکانها به اآانطباق این معیار که تنها می توان قضیه ای را عقال پذیرفت که صدق 

 مورد هیچ گزاره ای ممکن نیست زیرا امکان جستجو در همه زمانها و مکانها وجود ندارد.

 پذیرش اعتقادی که فاقد قرائن کافی است کاری است شرورانه غیر اخالقی و خباثت آمیز

 

دیدگاه از یک طرف تلقی خوش بینانه این دیدگاه حدفاصل بین ایمان گرایی و عقل گرایی حداکثری است این  ب(عقل گرایی انتقادی:

ای که عقل گرایی حداکثری به عقل داشت را ندارد بلکه تلقی محدودتری از توانایی عقل ارائه می دهد از طرف دیگر معتقد است 

دینی  ارزیابی و بررسی عقالنی باورهای دینی امکانپذیر است لذا نظر ایمان گرایی درباره عدم امکان ارزیابی عقالنی باورهای

چنین نظام هایی  اثبات قاطعاما  بر اساس این دیدگاه نظام های اعتقادات دینی را باید عقال مورد نقد و ارزیابی قرار داد . نادرست است

ه چون پژوهشهای عقلی دارای قطعیت نیستند بر اساس این رویکرد باید تمام تالش خود را در شناخت برهان ها و ادل امکان پذیر نیست

بکار برد و براهین و انتقادات رقیب را با آنها مقایسه کرد و به داوری پرداخت. ای که موید نظام دینی هستند   

کند. عقل گرایی انتقادی بیش از آن که طالب اثبات قطعی باورهای دینی باشد بر نقش عقل در سنجش باورها تاکید می  

 مراحل ارزیابی باور دینی توسط عقل انتقادی

ر خاصی را برای مطالعه انتخاب کنیم و این باور زیر بنای باورهای دینی باشد و خود به قبول آن تمایل داشته باشیم.باو1  

آن باور را به درستی بفهمیم ولوازم و مبانی آن باور را بدانیم . 2  



کنیماصول و ضوابط عقالنی بررسی  شواهد و مدارک موافق و مخالف را بدانیم و آنها را در پرتو. 3  

   نقد:

اینها به بررسی عقالنی باورهای دینی می پردازند اما هرگز نمی توانند قاطعانه حکم کنند که بحث درباره حقیقت و اعتبار اعتقادات 

 دینی شان به نتیجه نهایی رسیده است

ایمان هم وجود ندارد چون ایمان بر  این دیدگاه هیچگاه به نتیجه یقینی نمی رسد چون امکان ارزیابی مجدد وجود دارد وقتی یقین نباشد

 پایه یقین است

 

 ج(عقل گرایی اعتدالی:

 دیدگاهی است که بر مبنای عقالنیت متعارف یا عقل سلیم استوار است برخی ویژگی های این دیدگاه عبارت است از 

هایی دارند از هر دو طرف خواسته *عقل سلیم حکم می کند که وقتی درباره یک مسئله اختالف نظر وسیعی وجود دارد و طرفین ادعا

 شود که ادله خود را بیان کنند و در توجیه نظر خود بکوشند 

*محدودیت عقل به رسمیت شناخته می شود و اثبات حداکثری در همه مسائل ناممکن دانسته می شود یعنی نمی توان صدق همه 

مکانها قانع شوند اعتقادات را به نحوی اثبات کرد که همه انسانها در همه زمانها و   

 *می توان صدق پاره ای مدعیات را برای همه کسانی که از عقل سلیم برخوردارند و به نحو متعارف می اندیشند به اثبات رسانید

در حوزه تفکر اسالمی عقل گرایی معتدل مورد قبول می باشد و عقل گرایی حداکثری و ایمان گرایی مطرود است قرآن کریم از مردم 

تدبر و نظر کردن ترغیب و از تقلید کورکورانه نهی می کند قرآن کریم بتنی بر اندیشه را می طلبد و آدمی را به تفکر تامل ایمان م

بدترین موجودات را کسانی می داند که از شنیدن و گفتن حق کر و اللند و تعقل نمی کنند إن شر الدواب عند هللا الصم والبکم الذین ال 

ز آن کسانی می داند که اهل تعقل نیستند همچنین در روایات عقل به عنوان حجت و رسول باطن نامیده شده چنانکه یعقلون و پلیدی را ا

 انبیا و ائمه حجت ظاهر خداوند بر مردم هستند

 

ایمان گرایی: -2  

یکی از رویکردهای مهم در دین شناسی معاصر است این واژه در برابر عقل گرایی به معنای کالمی قرار دارد . در دیدگاه ایمان 

گرایانه حقایق دینی مبتنی بر ایمان است و از راه خردورزی و استدالل نمی توان به حقایق دینی دست یافت این دیدگاه نظام اعتقاد دینی 

و سنجش عقالنی نمی داند ایمان برای توجیه خود نیازی به عقل ندارد و تالش برای اعمال و کاربرد مقوالت  را موضوع ارزیابی

 عقلی برای دین بطور کامل بیهوده است به دلیل اهمیت کیرکه گارد در حوزه ایمان گرایی دیدگاه او در این باره را مطرح می کنیم 

است که آدمی می تواند به آن برسد ایمان برای ارضای عمیق ترین خواسته انسان به نظر وی ایمان نه عقل بزرگترین فضیلتی 

 ضرورت دارد.

 استدالل تقریب

 تحقیقات تاریخی منجر به نتایج تقریبی می شود

 نتایج تقریبی برای ایمان دینی که اقتضای قطعیت می کند ناکافی است

 استدالل تعویق 

ه باز نگری در نتایج آن در آینده ممکن باشد از انجا که در هر تحقیق عقالنی امکان بازنگری ایمان نمی تواند بر تحقیق مبتنی باشد ک

 وجود دارد هیچ ایمان دینی معتبری نمی تواند بر آن تحقیق عقالنی مبتنی باشد 

  

ایمان بدون استدالل تحقق می این رویکرد بیانگر این محتواست که نظام های دینی به سنجش و ارزیابی عقالنی در نمی آیند و اصوال 

در اینجا مقصود از ایمان  در روایات اسالمی ایمان بدون تعقل ناممکن است اما در فرهنگ مسیحیت ایمان جایگزین عقل است. یابد.

ررسی ایمان بر پایه این دیدگاه اگر کسی در صدد ب دارد. گرایی دیدگاهی است که دینداران را از ارزیابی عقالنی باورهای دینی باز می



در نظر این گروه ایمان به معنی پذیرش چیزی است که عقل  عقلی خود برآید در واقع از بی ایمانی و کفر درونی خود خبر داده است.

 راهی به اثبات آن ندارد.

قوی این است که همچنین الزمه ایمان  .رسد بهتر است پاره ای روش های عقالنی برای دفاع از باورها داشته باشیم به نظر می نقد:

 فرد با روش عقالنی به انتقادات پاسخ دهد.

 وی برای اثبات ایمان گرایی از استدالل عقلی کمک گرفته است

در نقد استدالل تعویق می توان گفت نفی کامل قطعیت استداللهای عقالنی خالف بداهت است علومی مثل ریاضیات قطعیت دارد برخی 

دارنداخبار تاریخی متواتر نیز قطعیت   

اگر فرد بخواهد از بین ادیان موجود دینی را انتخاب کند با چه مالکی یکی را ترجیح دهد؟ اگر بدون مالک دست به ترجیح بزند که 

ترجیح بالمرجح است و باطل است اگر مالک او پذیرش والدین باشد که تقلید کورکورانه و ناپسند است اگر مقایسه کند و بهترین را 

عقل است پس قبل از ایمان آوردن آن دین مورد ارزیابی عقالنی قرار گرفته که همان نگرش عقل گرایانه به دین است برگزیند که کار  

کیرکه گارد مطرح می کند که براهین عقالنی بر وجود خدا به یقین منتهی نمی شود در برابر این نظر می توان گفت که یقین با ایمان 

افراد استدالل عقالنی بر وجود خدا یقین آور است قابل جمع است و همچنین برای برخی  

بر اساس رویکرد ایمان گرایی هیچ مبنایی برای انتخاب دین درست وجود ندارد چراکه اگر بگویند با بررسی ادیان مختلف آن را که 

 درست است انتخاب می کنیم در حقیقت به عقالنی بودن ایمان تن داده اند 

 

نص گرایی: -3  

از نظر اینها  اینها نسبت به تعقل و اندیشه ورزی بی اعتنا هستند. کید می ورزند.أنای ظاهری الفاظ متون دینی تعهستند که بر ممکاتبی 

رهنمایی عقل زمانی سودمند است که دست ما را در دست رهبران دینی گذارد و معتقدند اگر عقل در پی فهمی فراتر از ظاهر آیات 

گمان ندارد. برآید دستاوردی جز حدس و  

تفسیر الزم است تا گمراه نشویم. کید کنیم گاهیأمی توانیم صرفا به معنای ظاهری تما ن نقد:  

 

تجربه دینی فصل پنجم:  

عصری که عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام گرفته عصری است که مباحث جدید کالمی و مسائل فلسفی توجه بسیاری از اذهان 

  یکی از این مباحث جدید کالمی طرح مسئله تجربه دینی استرا به خود جلب کرده است 

 

تجربه دینی از دو وازه مجزا و مستقل تشکیل شده . تجربه معنای واحدی ندارد و در طول زمان دچار تغییر و تعریف تجربه دینی: 

اشته باشیم و حالتی در ما اتفاق بیفتد تحوالت زیادی شده که امروزه به این معناست که ما از فاعل ها و عوامل خارجی تاثیر پذیری د

مثال خرسند یا ناخرسند شویم در تجربه دینی دارای حالت کنش پذیری و انفعالی نسبت به پدیده های دینی هستیم و دین در نفس ما تاثیر 

 گذار است

فرد آگاهی هایی از غیب یا  ،دسمواجهه با امر مقو آرامش است و در سایه آگاهی بی واسطه از امری مقدس که همراه با لذت  نوعی

 آینده بدست می آورد

 

 تاریخچه 

اگر بخواهیم تاریخچه بحث را در دوره جدید جستجو کنیم باید از شالیر ماخر بعنوان اولین قهرمان این موضوع نام ببریم پس از قرون 

از مردم می خواست با دیدی عقالنی وسطی جنبش های پروتستانیسم و رنسانس ظهور کردند که منتهی به نهضت روشنگری شد که 

وی پس  .تمام مباحث را مورد نقد و بررسی قرار دهند لذا کسانی به این فکر افتادند که جانشینی مناسب برای استداللهای سنتی پیدا کنند



ند استدالل باشد بلکه از تحقیقات مختلف به این نتیجه رسید که گوهر دین امر معنوی است و از سنخ مفاهیم و تصورات نیست که نیازم

ر ماخر از طرح تجربه دالیل شالی.حقیقتی یافتنی است و راه یافتن به آن فقط از طریق مشاهده حقایق است و آن را تجربه دینی نام نهاد

نی:دی  

وی دین را از الهیات منفک ساخت تا دین را از حمالت منتقدان نجات دهد*   

شایع شده بود و تالش می کرد که آموزه های  19روشنگری بود که در آغاز قرن  نظر وی در واقع علیه عقل گرایی و نهضت* 

مسیحیت را تبیین عقالنی کند و این مسئله معضلی برای مسیحیت بوجود آورده بود زیرا آموزه های اساسی مسیحیت را نمی توان تبیین 

  .عقالنی نمود بلکه باید آن را بر اساس ایمان پذیرفت

تعارضی بود که بین کتاب مقدس و علم بوجود آمده بود و امکان دفاع از آموزه های کتاب مقدس وجود نداشت نظر وی بخاطر *   

 وی با تجزیه و تحلیل تجربه دینی گوهر دین که پیوند با خداست را استخراج کرد

باید برای مدعای خود دلیل و  در دنیای غرب زمانی که براهین اثبات وجود خدا و صفات خدا مورد حمله قرار گرفت کلیفورد گفت

شاهد بیاورید چون اعتقاد به هر چیزی باید با دلیل و شاهد باشد و اگر برای چیزی دلیل و شاهد و بینه نداشته باشیم نباید آن را باور 

شاهدی است و برای توجیه ردی به نام شالیر ماخر مکتب خود را بر پایه تجربه دینی قرار داد و گفت تجربه دینی فدر این شرایط  کنیم.

نوعی شاهد است خدا را می پذیرددر تجربه دینی فرد بر اساس تجربه اش که  ایمان کافی است.  

 

 عوامل مؤثر بر رویکرد تجربی به دین:

ضعف نظام های فلسفی در دفاع عقالنی از آموزه های دینی -1  

نقد کتاب مقدس -2  

همراهی با قافله علم تجربی -3  

مادی گرایانه از پدیده های به ظاهر ماوراییتحلیل  -4  

 

 انواع تجارب دینی:

مانند اینکه غروب خورشید ما را به یاد خدا اندازد. با واسطه امر حسی در قالب پدیده ای همگانی و متعارف: -1  

سوزد. نمیمانند بر آمدن صدا ار بوته مشتعلی که  به واسطه امر حسی در قالب پدیده ای همگانی و نامتعارف: -2  

مانند رؤیای صادقه ی و قابل بیانشخصواسطه امر حسی در قالب پدیده ای با  -3  

د.ندان مثال عارفانی که توصیف تجربه خود را دشوار می با واسطه امر حسی در قالب پدیده ای شخصی و غیر قابل بیان: -4  

سیمای حقیقت نادیدنی درک می گردد.الهامات و مکاشفات واالی عارفان و  ،بدون واسطه حسی که به یاری چشمان روح و عقل -5

قرار دارددر این دسته پیشوایان دینی   

 

 سه نظریه در باب ماهیت تجربه دینی

شالیر ماخر بنیانگذار مکتب رمانتیک است وی بجای تکیه بر عقل برای احساس و عاطفه جایگاه  :.تجربه دینی نوعی احساس است1

توسط غالب متفکران طرد شده بود را دوباره به میان آنان بازگردد وی ادعا کرد که  18رفیعی قائل شد و تالش کرد دینی که در قرن 

زات و نظایر آنها هیچ کمکی به کسب اعتبار دین نزد اندیشمندان نمی کند مباحث عقلی مثل براهین اثبات خدا اعتبار کتاب مقدس معج

دین بر پایه احساس و معرفت باطنی استوار است از نظر وی بی نظیر بودن عیسی را نباید در تولد معجزه آسای او و و معجزات او 

سیده است و بدین ترتیب به نظر وی اهمیت بدانیم معجزه اصلی خود عیسی است که احساس حضور خدا در وی به عالیترین درجه ر

 عیسی در این است که این احساس وابستگی مطلق در وی به عالیترین درجه رسیده است



شالیر ماخر معتقد است تجربه دینی از نوع تجربه معرفتی نیست و معرفتی به ما نمی دهد انسان در تجربه دینی تنها یک احساس  

احساسی که از نوع تعلق و وابستگی به موجود مافوق طبیعی است او معتقد است این احساس تجر به ای نسبت به امر مقدس پیدا می کند

 شهودی و شخصی است و نمی توان آن را برای دیگران توصیف کرد

 سوال: این احساس شخصی است یا همگانی 

احساس زبان توصیف نیست بلکه زبان شالیر ماخر معتقد است احساس اتکای مطلق ذات بشر است و خصوصی نیست و زبان این 

تنبیهی است یعنی با این احساس که در خود داریم می توانیم دیگران هم نسبت به وجود این احساس در درونشان متوجه کنیم احساس 

هست اتکای مطلق یک احساس عمومی است که مال دیگران هم هست ولی باید به آن توجه کنند ماخر معتقد است این احساس در همه 

 اما خیلی ها به آن توجه ندارند.

 

.تجربه دینی نوعی تجربه حسی است2  

ویلیام آلستون یکی از سرشناس ترین افرادی است که در فلسفه تحلیلی کار کرده و تعالیم و اثار وی سازنده ترین انگیزه های اولیه را 

جربه دینی همان ساخت تجربه حسی را دارد در تجربه برای رشد و پرورش این حوزه در آمریکا فراهم کرده است وی معتقد است ت

حسی سه عنصر مدرک مدرک و ادراک وجود دارد در تجربه دینی هم این سه عنصر وجومد دارد شخصی که این تجربه را از سر 

 می گذراند خداوند که به تجربه در می آید ظهور و تجلی خداوند بر شخص تجربه گر

ه دینی ساختاری شبیه تجربه حسی دارد بعد نتیجه می گیرد هر حکمی که ادراک حسی دراد تجربه دینی آلستون تا اینجا می گوید تجرب

 هم دارد اگر آن را قبول می کنیم و به آن اعتماد داریم باید این را هم بپذیریم و به ان اعتماد کنیم اگر کسی با من حرف می زند شاهدی

ینطور وقتی خدای من با من حرف می زند شاهدی بر وجود خداوند است بر وجود فرد است و نیازی به دلیل ندارد هم  

 بعضی می گویند پذیرش اینکه تجربه دینی نوعی تجربه حسی است مشکل است چون چند تفاوت میان آنها وجود دراد 

 الف( ادراک حسی یک ادراک همگانی است ولی تجربه دینی اینگونه نیست 

رند اما بسیاری از افراد هستند که استعداد تجربه دینی را به هیچ وجه ندارند ب( همه استعداد تجربه حسی را دا  

 ج( اطالعات بدست آمده از ادراک حسی زیاد است در حالیکه در تجربه دینی اندک است 

 پاسخ آلستون: ما نگفتیم هر دو از هر لحاظ عین هم هستند بلکه 

ساختار اینهاستگفتیم ساختار اینها مثل هم است مالک مقایسه   

اشکال دیگر : در تجربه حسی همه درک یکسانی دارند اما در تجربه دینی انسانها تجربه متفاوتی از خدا دارند و توصیفات انها متفاوت 

 است 

پاسخ علت تفاوت این است که درک برخی ناقص و درک برخی کامل است همینطور که برخی در حواس پنجگانه نقص دارند و نمی 

درک مربوط به آن حس را داشته باشند توانند  

 

تجربه دینی ارائه نوعی تبیین مافوق طبیعی است . 3  

پراودفوت می گوید اگر تجربه دینی را از سنخ تجربه حسی به شمار اوریم الزم است متعلق تجربه در خارج موجود باشد و علت 

دینی واقعا وجود دارند نمی توان پذیرفت کسی واجد تجربه دینی باشد اما پیدایش تجربه ما باشد و اگر بپذیریم که متعلق این تجربه های 

وجود خدا را قبول نداشته باشد درحالیکه چنین نیست اینکه فاعل ها تجربه را بر حسب موجود مافوق طبیعی می فهمند به این معنا 

حساب می آید که فاعل آن را در چارچوب نظام  نیست که واقعا موجود مافوق طبیعی را تجربه می کنند بلکه از این جهت دینی به

اعتقادی خود تبیین می کند و هر کس تجربه خود ار انگونه که می اندیشد تفسیر می کند و این تمایزی است که میان تجربه دینی و 

و تمام افراد می توانند  تجربه حسی وجود دارد بنابراین مدعای تمام ادیان در باب وجود تجارب دینی و تفاسیر اینها قابل قبول است

 دارای چنین تجاربی باشند.



 نقد

.طبق تعریف پراودفوت از تجربه دینی یک پدیده می تواند امروز دینی باشد فردا نباشد امروز فکر می کند علت مافوق طبیعی دارد 1

 ولی فردا متوجه می شود علت طبیعی داشته است و این عجیب است

تجربه های عارفان در چارچوب از پیش موجود نظامهای فکری فرهنگی و ارزشی آنان قرار می گیرد . نمی توان مدعی شد که تمام 2

.ائمه و افراد صالحی بوده اند که این تجارب را داشته اند اما مبارزات سختی با ارزشها و فرهنگ حاکم داشته اند  

 

 

. 

 

 تاریخچه بحث تجربه دینی در جهان اسالم

ر آیه در جهان اسالم اولین بار خود قرآن از وجود چنین تجاربی سخن گفته است و پیامبران را دارای رابطه غیر طبیعی با خدا می داند چنانکه د

قصی کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات واالرض و لیکون من الموقنین و یا آیه سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد اال

 الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا . معراج پیامبر ناب ترین و خالص ترین تجربه دینی است 

به اهتمام قرآن به این مسائل باعث شد که علمای اسالمی به آن بپردازند در میان عالمان اسالمی بیش از همه عارفان به مباحث مربوط به تجر

شتر از لفظ مشاهده و مکاشفه استفاده می کنند که با لفظ تجربه دینی مشابهت دارد عرفانی و مکاشفات پرداختند البته عرفا بی  

ل در میان فالسفه اسالمی هم بحث هایی پیرامون این تجارب وجود دارد مثال ابن سینا در داستان سالمان و ابسال به مقاماتی که سالک در طو

ر این داستان نشان می دهد که چگونه یک عارف با طی مقامات به مرحله کشف و سلوک خود توانی رسیدن به آن را دارد اشاره می کند وی د

 شهود می رسد 

 شیخ اشراق بنای فلسفه ای را می گذارد که سراسر اشراق و مکاشفه است و بسیاری از علوم عرفانی را در خود داراست

، عرفان و برهان توانست بسیاری از مشکالت فلسفه و عرفان را فیلسوف مشهوری که حق مطلب را ادا کرد مالصدرا بود که با جمع میان قرآن 

 حل کند وی تعریف جامعی از تجربه عرفانی مطرح کرد و ماهیت این تجربه را به روشنی تبیین نمود

اییهای عالمه طباطبائی مفسران اسالمی هم از این قافله عقب نماندند این بحث بیش از همه در تفسیر المیزان عالمه خودنمایی می کند یکی از توان

 شرح و بسط آایت مربوط به مشاهده عرفانی است شاگرد او جوادی آملی روش او را ادامه داد کتابهای او نیز می تواند ما را در راستای بحث

 های کالمی خصوصا تجربه دینی رهنمون سازد

 

 

این تجارب از نظر عارفان مسلمان: چگونگی رویداد  

در انسانهای عادی این قوه سرگرم لذات حسی است اما در انسانهایی : دارد شأناین قوه دو  نام قوه خیال است. انسان دارای قوه ای به

شود یا اطالعاتی از آینده بدست  که پرورش روحی دارند این قوه به غیب وصل شده و در اثر این اتصال حقایق غیبی بر او روشن می

و نتیجه آن رؤیای صادقه است اما در  رخ می دهدشده است در حالت خواب در انسانهای عادی که این قوه به غیب وصل  می آورد.

شود که نتیجه آن وحی و الهام  دهد و فرد در حالت بیداری با عالم غیب متصل می تر برای فرد در حالت بیداری هم رخ میمقام باال

دهد. است که برای بندگان خاص رخ می  

 

 

  : در لغت به معنای پیام سریع و پنهانی استوحیفصل ششم 

 

 موارد استعمال وحی:

: بیشترین استعمالی که وحی در قرآن دارد وحی نبوی است که به ان وحی تشریعی هم گفته می شود که عبارت است از وحی نبوی .1

 القای معارف و آگاهی های خاص از طرف خدا به برگزیدگان خود 



گاهی پاکی و صفای باطن باعث تابش آگاهی بر قلب انسان می شود این آگاهی مبدئی غیبی دارد مادر موسی پیامبر  :رحمانیالهام  .2

 نیست اما قرآن تصریح می کند به او وحی کردیم او را به دریا بیفکن و او را از آینده درخشان موسی آگاه کردیم

روهای شیطانی که بطور ناپیدا در دلهای مستعد القا می شود.: القای امور منفی از طرف شیطان یا نیوسوسه .3  

یک نیروی غریزی در حیوان برای تداوم زندگی . هدایت غریزی:4  

انتقال مطلب از طریق اشاره . هدایت: 5  

 

 

 اقسام وحی:

: نوعی ادراک شهودی و درونی که نه واسطه ای است نه حجابی وحی مستقیم .1  

ارتباط مستقیم ولی حائلی وجود دارد که از بیرون، پیام خدا دریافت می شود.وحی به موسی از طریق درخت: وحی از ورای حجاب .2  

: گاهی فرشته پیام الهی را به پیامبر القا می کند.گاهی فرشته دیده نمی شود فقط مطلب القا می کند. گاهی وحی با واسطه فرشته .3

ن بر حضرت مریم نمودار شد گاهی همک فرشته با واقعیت تجردی با پیامبر رابطه فرشته تمثل می یابدمثال جبرئیل به شکل انسا

 برقرار می کند.

 

 خصوصیات وحی

دارای مبئی غیبی است. دریافتی آگاهانه است . ارتباطی درونی است یعنی پیامبر از درون با عالم غیب ارتباط برقرار می کند نه از 

نفوذ ندارد چون شیطان تناسبی با عالم نور و حقایق ندارد. احتمال خطا در آن وجود ندارد.  کانال حواس ظاهری. در این رابطه شیطان

 به صورت الفاظی قابل فهم بیان می شود چون بشر چیزی فراتر از لفظ را نمی فهمد. حامل پیامی است که باید ابالغ شود.

 

 

 

 

 

 

:دیدگاه های گوناگون درباره حقانیت ادیان :هفتمفصل   

شاهد ادیان متعدد است ادیانی که هریک خود را دین حق و یگانه راه نجات و سعادت بشری می داند در مواجهه با این واقعیت سه دنیا 

 دیدگاه عمده مطرح می شود

 

انحصار گرایی.1  

می داند از نظر  دیدگاهی است که نه تنها صدق و حقانیت را در انحصار دینی خاص می داند بلکه نجات ار نیز در انحصار دینی خاص

اینها یک دین حق موجود است و آن هم متعلق به سنتی خاص است و سنتهای دیگر ضاله هستند اینها در بهشت را به روی پیروان 

ادیان دیگر بسته می دانند و معتقدند تجلی خداوند در شارع دین انها بوده و پیامبر آنها برترین نماد حق روی زمین است و فقط او بوده 

می تواند جلوه حقیقی خداوند را آشکار سازد مثال مسیحیان معتقدند حضرت عیسی جلوه ذات حق بوده و انسان یکبار برای همیشه که 

پذیرفتن و قبول این واقعیت که همه وجود خداوند  ،پس ایمان عبارت است از شناخت .از طریق تجلی خدای مسیح تطهیر و تقدیس شد

 در مسیح تحقق یافته است

یان نیز همین تفکر را دارند آنها معتقدند خداوند اولین بار خود ار به صورت آتش به موسی نشان داد و عهد عتیق همان اوامر خدا یهود

.بر بشر است که همه باید فرمانبردار آن باشند  



کند خاص متجلی نمی گند خود را صرفا در یک زمان یا فرهو هدایت شونه انسانها او را بشناسند اگر خدا مایل باشد هم :نقد  

 

 

 

شمول گرایی: -2  

گستراند چون حقیقت به  سازد اما دامنه نجات را نزد پیروان ادیان دیگر نیز می این دیدگاه حقانیت را به دینی خاص منحصر می

 پیوند می شمول گرایی را با دیدگاه فردی به نام کارل رانر ای دینی دیگر نیز منعکس شده است.صورت جزئی و کم رنگ در سنت ه

 زنند.

داند. بر حق است هرکس دین خود را حق می دین بدانیم کدام و با کدام معیار جاکدانند از  ادیان متعددی خود را بر حق مینقد:  

 

یسم(لپلورا) کثرت گرایی:-3  

مده آفورد به دو معنا در فرهنگ آکس  

  .گروهها دارای زندگی دینی مختلف هستند.زندگی در جامعه ای که از گروههای نژادی مختلف تشکیل شده و این 1

.. پذیرش این اصل که گروههای نژادی مختلف می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند2  

 

:پلورالیسم در دو حوزه مطرح شد  

اریم و ادعای انحصارگرایی .پلورالیسم در حقانیت: هر کدام از ادیان آسمانی بهره ای از حقیقت دارند بنابراین یک دین حق مطلق ند1

 غلط است

. پلورالیسم در نجات و رستگاری : همه ادیان راهی برای نجات و رستگاری آدمی فراهم می آورند و راه نجات و رستگاری منحصر 2

 در دینی خاص نیست

 

زمانی که انحصارگرایی  تاریخچه : مستندات تاریخی حاکی از آن است که این موضوع به معنای امروزی بطور جدی از قرون وسطی

است. جان هیک  هیک  ن دارد جانآیسم دینی و تحکیم پایه های لفردی که بیشترین نقش را در دفاع از پلورامطرح شد اوج گرفته بود 

 ،مسلمانان ،دمت می کند و در اثر معاشرت با غیر مسیحیانپس از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد به عنوان کشیش در کلیسا خ

هندوها به این نکته پی برد که میان ادیان وجوه مشترک وجود دارد و این باعث شد در این قضیه که حقیقت و راه نجات  ،یهودیان

وی و پیروانش عامل اصلی تفکر انحصار گرایی و شمول گرایی را محدود نگری و عادت به  .منحصر در مسیحیت است تردید کند

  داند. سنت های خاص قبیله ای و قومی می

قت یبر اساس این نگرش حق .داند را معتبر حق و موجب رستگاری می یسم دینی دیدگاهی در باب مسئله تعدد ادیان که همه ادیانالپلور

بدین سان  .دین یا مذهب ویژه ای اختصاص ندارد بلکه هر یک از ادیان بهره ای از حقیقت داشته و راهی به سوی حق استه ب

نان را  آند و با حقیقت دانستن همه ادیان ک جو میتیت همه ی ادیان جسندیدگاهی است که رستگاری انسان را در حقایسم  دینی لپلورا

استفاده می کند و می گوید حقیقت یکی  وی برای توجیه دیدگاه خود از داستان مولوی)مردان کور و فیل( . داند راه وصول به حق می

  :یسم دینی به این شرح استلپلوراگی ویژ وی از نظر .است اما تفسیرها متفاوت است

از ادیان ه بهشت راه یابد به شرط اینکه از طریق یکی از ادیان به حق توجه کند چون هر یک تواند با هر عقیده ای ب هر کس می. 1

.بهره ای از حقیقت دارند  

.برای ترجیح یک دین بر دین دیگر درست نیست دین حق یا صراط مستقیم موهوم است همه ادیان حق اند و استدالل های عقالنی. 2  

. 

پلورالیسم دینی: مبانی فلسفی کالمی  



کنند و از نظر اینها حقیقت ثابت و واحدی وجود ندارد. اینها از گوناگونی حقیقت جانبداری می نسبی بودن حقیقت: -1  

چون انسانها به علت محدودیت بشری هر کدام از منظری خاص  .تمثیل فیل و نابینایان بیانگر این تنگناست تنگناهای ادراک بشری: -2

کرده است.با دانسته های خود تصویری ارائه به دین نگاه کرده و متناسب   

کند. خدا مهربان است و انسان را گمراه نمی گستردگی رحمت الهی: -3  

 

: نقد   

 حق ارائه می ارهتوان تمام نگرش هایی که ادیان مختلف درب رو هستند چگونه میدینی با مشکل دشواری رو ب یسملپلوراحامیان .1

 .را قبول دارند ثلیثعده ای تو یت ونثای  عده ،عده ای خدای یکتا. بسیاری از اینها با هم در تعارض هستند .دهند را درست دانست

  .دانند بعضی خدا را جسمانی و بعضی غیر جسمانی می

شود نه چیزی که هست  یرا از نظر اینها واقعیت چیزی است که بر فرد ظاهر میشود ز نها منجر به نسبیت میی.نگرش ا2  

یسم دینی هر امر موهوم و خرافه ای حتی شیطان پرستی و بت پرستی ..... راهی به سوی حق است لپلورا. طبق 3  

وم و گفته های طو گوش و خر پا هکردند ستون و مار و بادبزن بود ننچه اینها درک آنظر وی درست نیست چون  ، . در مورد تمثیل4

.توان حقیقت را شناخت کردند نه المسه پس با ابزارهای دیگر می اینها برای درک حقیقت باید از ابزار چشم استفاده می .نها خطا بودآ  

 

 

 

 حقانیت و رستگاری در اسالم 

ی در زمان خود حقانیت دارد و با ار است و هر دیندر اسالم میان حقانیت و رستگاری تمایز وجود دارد حقانیت به معنای تاریخ اعتب

اسالم در بعد حقانیت دیدگاهی انحصار گرایانه دارد  .نشده باشند حریفشده و حقانیت ندارد حتی اگر تن تمام آمدن اسالم تاریخ اعتبار آ

. اما مسئله ی پاسخ مثبت بدهدم است به دعوت او هر کسی دعوت وی به او برسد بر او الز (ص)یعنی پس از بعثت حضرت محمد 

ل نجات فقط کسانی باشند که به شریعت هاگونه نیست که نرستگاری و نجات غیر از مسئله حقانیت است و به این معنی است که ای

 اسالم گرویده باشند رستگاران از نظر اسالم عبارتند از 

ی و عمل صالح بلرط ایمان قتا انقراض عالم به ش (ص)یک پیروان شریعت اسالم از عصر بعثت محمد   

ن پیامبر پیروی کنند به شرط ایمان و عمل صالح آاز  الهی در عصری که موظف بوده اند ء. پیروان هر یک از انبیا2  

نها نرسیده آاسالم بگروند یا پیام دین حق به سفاهت نتوانند به دین  ،کم خردی ،. قاصران کسانی که به علت نقص در خلقت مثل جنون3

  .دباشن
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نگاهی به مهمترین ادیان جهان تم:شفصل ه  

 

آیین هندو شکل تحول یافته ای از آئین برهمایی است. هندوئیسم:  

 

 کتاب مقدس هندوها:

 می دعاها و آئین هندوها در مجموعه ای از وداها گرد آمده و به آن شروتی یعنی وحی و الهام و علوم مقدس موروثی لقب وداها: -1

 دهند.

محتوای اساطیری رزمی و بزمی دارد. مهابهارته و رامایانه: -2  

یعنی سرود خدای مجید که در اصل بخشی از مهابهارته است که مستقال مورد توجه قرار گرفته است. د گیتا:وبهگ -3  

 

کاست می خواندند که به معنی نژاد در کشور هندوستان نظام طبقاتی شدید حاکم بود که پژوهشگران این طبقات را : طبقات هندوها

طبقه اصلی وجود دارد:4در این کشور  است.  

کارگران -4بازرگانان و دهقانان، -3شاهان و شاهزادگان و جنگاوران، -2روحانیون، -1  

 کبیره بود.خصوصا طبقه آخر که نگاه کردن به آنها از طرف طبقات باالتر گناه . یک طبقه با طبقه دیگر ممنوع بودمعاشرت افراد 

فروتر از این طبقه گروهی به نام نجس ها بودند که بومیان غیر آریایی هندوستان بودند و حق نداشتند در محله این طبقات چهارگانه 

کردند تا نگاه دیگران به آنها نیفتد و اگر  رفت و آمد کنند جز برای جمع آوری زباله که در این هنگام باید حضور خود را اعالم می

دادند سرب  گوش دادن اینها به تالوت کتاب مقدس حرام بود و اگر گوش می کرد. دید باید با غسل خود را تطهیر می آنها را میکسی 

دانستند چون گرفتاری این دنیا را نتیجه اعمال بد خود  شد و خودشان این کارها را در حق خود جایز می مذاب در گوش آنها ریخته می

نستند.دا در دوره های قبلی می  

 

گاو حیوان مقدسی است و  از نظر اینها باید به موجودات زنده از جمله گاو احترام گذاشت. به معنی پرهیز از آزار جانداران. اهمیسا:

نوشیدن ادرار گاو و سرگین آن  سپارند. میرد او را با مراسم مذهبی به خاک می خوردن گوشت گاو حرام است و هنگامی که گاوی می

و تطهیر درونی معمول است.برای تبرک   

 

اینها جسد مردگان را می سوزانند و خاکستر آن را در رود گنگ می ریزند و اگر زنی مایل باشد او را  سنت مذهبی سوزاندن مردگان:

 با شوهرش می سوزانند و اگر مایل نباشد سر خود را می تراشد و مشغول کارهای خیر می شود.



 

قربانی کردن به اعتقاد کشور  رهمنی آئین قربانی به افراط گرایید و مسائل عمیق دینی فراموش شد.در دوره ب دها:شافلسفه اوپانی

 ادها نام گرفت.شآوردند که دسته ای از آن اوپانی آسیب وارد کرد و برهمنان چاره کار را در اصالح دین دیدند و معارفی را به وجود

ن دادن نقاط اشتراک عرفان اسالمی و هندوئی به زبان فارسی ترجمه کرد و آن را سر این کتاب را نخستین بار شاه جهان به انگیزه نشا

این کتاب ترجمه مردم را از آداب و رسوم ظاهری به اسرار درونی و مفاهیم باطنی جلب می کند. اکبر نامید.  
 

 خدایان سه گانه هندو:

)قائم با لذات و ازلی( برهما: -1  

در عین حال احیاگرخدای فانی کننده و  : شیوا -2  

آخرین تجلی آن کلکی است که  .شود تا به مردم خدمت رسانی کند به شکل حیوان یا انسان متجلی می کهخدای حفظ کننده  ویشنو: -3

 موعود آخر الزمان آنهاست.

 قانون کرمه:

بازگشت انسانها به این  بیند. جهان میکرمه به معنی کردار است یعنی آدمی نتیجه اعمال خود را در دوره های بازگشت خود به این 

 دنیا به جهار صورت است:

فسخ)حلول در نبات( -2رسخ)حلول در جهاد(                                  -1  

نسخ)حلول در انسان( -4مسخ)حلول در حیوان(                                -3  

 

 سمساره)تناسخ(:

دهای مکرر در جهان پر از رنج و بال مواره در گردونه های تناسخ و تولعقیده هندوها آدمی ه به در آئین هندو اهمیت زیادی دارد.

این کلمه در  تنها راه رهایی از گردونه تناسخ دست یافتن به موکشه یعنی رهایی و به تعبیر دیگر پیوستن به نیروانه است. گرفتار است.

معنای فنای فی هللا اشاره دارد.لغت به معنای خاموشی و آرامش است و در اصطالح به   

کند و معموال با  یوگا به ریاضت های سخت و طاقت فرسا داللت می یابی به حقیقت از طریق یوگا امکانپذیر است.به عقیده هندوها دست

گیرد. نشستن آرام و پیوسته به صورت چهار زانو با تأمل صورت می  

 

بدنی به بدن دیگران و اقسام مختلفی دارد:تناسخ به معنی انتقال روح از : اقسام تناسخ  

 

تناسخ نامحدود)مطلق(: -1  

 نفوس تمام انسانها در تمام زمان ها به هنگام مرگ از بدنی به بدن دیگر منتقل می شود پس معاد یعنی بازگشت به همین دنیا.

در حالی که  .فس خارج شده از بدن پیشینالزمه این قول تعلق دو نفس به یک بدن است یکی نفس که از جانب خداست دیگری ن:1نقد

 اجتماع دو نفس در یک بدن محال است چون بر خالف وجدان است و تا کنون انسانی در طول تاریخ مدعی دو نفس نبوده است.

:لاشکا این پاسخ اینها به  

 نفس تناسخی مانع از تعلق نفس دیگر به بدن می شود پس دیگر دو نفس نداریم.

اعطایی از طرف خدا مانع نفس تناسخی نشود این قول منجر به ترجیح بالمرجع است.چرا نفس جواب:  

 

الزمه این قول عدم هماهنگی میان نفس و بدن است.نفس انسان بالقوه است و همراه تکامل بدن به فعالیت می رسد چگونه نفس به :2نقد 

ر مرحله قوه است هماهنگ شود.فعلیت رسیده با سلول نباتی و نطفه حیوانی و با جنین انسانی که د  

 

با این تغییر جایی برای معاد که با براهین عقلی اثبات شده باقی نمی ماند.:3نقد  



 

)نزولی(: تناسخ محدود -2  

ت می روند و بقیه این سیر را ادامه می دهند تا به کمال برسند سپس ه جهان مجرداانسانهایی که موفق به تخلیه نفوس از رذائل شده اند ب

 به جهان نور )مجردات( بپیوندند.

نفس زمان جدایی از بدن به کمال و فعلیت خاص رسیده اگر همراه با این کماالتی که به دست آورده به بدن دیگر تعلق گیرد اوال :1نقد

را داشته باشد چون  ثانیا در این صورت جنین باید از اول همه آگاهی ها با آن بدن هماهنگی ندارد چون بدن هنوز کمالی بدست نیاورده.

 قبال بدست آورده در حالی که اینگونه نیست.

ممکن است گفته شود نفس با سلب فعالیت ها و کماالت به بدن دیگر تعلق می گیرد این قابل قبول نیست زیرا حرکت از کمال به :2نقد

ذاتی شیء نیست. ،نقص  

الهی منافات دارد زیرا مقتضای حکمت خداوند رساندن هر  اگر سلب کماالت ناشی از عوامل خارجی باشد که با عنایات :3نقد

 موجودی به کمال ممکن است.

نفس برای انتقال به بدن دیگر یا مادی است که در این صورت انتقال آن از موضوعی به موضوع دیگر محال است یا مجرد  :4نقد

تی تکامل پیدا کرد بی نیاز از بدن می شود.است که بعد از تکامل باید به جهان  مجردات برود نه به بدن دیگر چون وق  

 

فیض الهی که حیات است اول به نبات بعد حیوان بعد انسان تعلق می گیرد و آمادگی بیشتری برای کسب فیض  تناسخ صعودی: -3

 الهی ایجاد می شود.

درحالیکه شهوت و غضب مانع کمال نفس حیوان نمی تواند به بدن انسان تعلق گیرد چون کمال نفس حیوانی شهوت و غضب است  نقد:

 است و کماالت انسان با حیوان متفاوت است.

 

 

 دالیل طرفداری تناسخ:

 

عدالت الهی: -1  

 سوالی که در ذهن انسانها ایجاد می شود این است که چرا انسانها در بهره مندی از لذات متفاوتند؟

زندگی دیگر داشته است و متناسب با اعمالی که در آنها انجام داده اینها در پاسخ می گویند چون هرکسی قبل از این زندگی یک 

مثال فردی که در زندگی قبلی آدم خوبی بوده در زندگی جدید مرفه به دنیا می آید و کسی  .جایگاهش در زندگی بعدی مشخص شده است

 که گناهکار بوده در یک خانواده بیچاره به دنیا می آید.

پس تفاوتها از سرجای خود باقی است یا یکسان استاگر آغاز دارد که یا متفاوتند که باز اشکال  دارد یا ندارد. این تولدها یا آغاز پاسخ:

اگر هم آغاز ندارند که مشکل تفاوتها حل نمی شود چون تفاوتها به عقب برمی گردد. شرایط محیط است.  

 

خاطره های زندگی قبلی: -2  

اینها می گوییم  به صورت هیپنوتیزم.که در نقد. 1را به یاد می آورند به دو صورت: برخی مدعی هستند که زندگی پیشین خود

بدون هیپنوتیزم که زائیده توهم است.. 2ت افراد تحت تأثیر عقاید آنهاست.مکاشفا  

های گذشته.همچنین چرا فقط یک زندگی را به یاد می آورند نه تمام زندگی  چرا فقط یک عده به یاد می آورند نه همه. : 2 نقد  

شهوتران مثل  و حیوانی برود که خلق و خوی آن دارد مثال انسان حریص مثل مورچه اینها معتقدند روح انسانها ممکن است به :3نقد

این ترجیح بالمرجع استاگر کسی چند صفت بد اخالقی داشته باشد چه شکلی می شود؟ینکه حال سوال این ا خوک.  

در پاسخ اینها می گوییم در آخرت قوانین مادی  چند رذیلت دارند پس حرف شما هم مشکل دارد.گفته شده است در آخرت هم افراد 

.ضیه در جهان مادی امکانپذیر نیستاین ق .نیست و چنین چیزی امکانپذیر است  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آئین بودا:

نگذار این مکتب فردی به بنیا زیادی دارد.یکی از شاخه های آئین برهمائی است که به علت داشتن اندیشه های لطیف عرفانی پیروان 

تری به نام و تعالیم اخالقی وی در مجموعه ای اندیشه وی اختالف طبقاتی را از میان برد  ما شاکیامونی معروف به بودا است.نام گوتا

کند. مکرر در جهان تأکید میاین تعالیم بر مراقبه و تالش برای رهایی از تولد . پیتکه یعنی سه سبد گرد آمده که کتاب بودائی هاست  

پدید آید از نیکو نیکو و از بد بد قانون زندگی از نظر وی:  

 

معروف بودند، شاهزاده ای به دنیا « ساکیاها»پیش، در هندوستان در پای کوههای هیمالیا در میان مردمی که به 2500حدود : پیشینه

در اثر یک انقالب روحی مدت هفت سال از تخت و تاج و ناز و نعمت کناره وی  آمد و در حدود سی سال در ناز و نعمت بزیست.

گیری کرد و به خلوت و انزوا و ریاضت و تفکر پرداخت. پس از سالها رنج و ریاضت و تفکر و خلوت، عاقبت در زیر یک درخت 

ت روحی و ذهنی آرامش بخشی دست هنگامی که زیر یک درخت انجیر نشسته بود،به وضعی گوتاماانجیر اندیشه ای را کشف کرد. 

او به شاگردانش نیز چگونگی دستیابی و رسیدن به این حالت را یادداد و بودا نامیده  یافت که به آن  نیروانا )نداشتن اندوه( می گویند.

کنند.زندگی می  میلیون بودایی در سراسر جهان 350آیین بودا از هند به ژاپن،چین و آسیا رفت .هم اکنون حدود  شد.  

 

آیین بودا دو شکل اصلی دارد :: شکل های متفاوت آیین بودا  

که به روشن بینی دست یافته است  که در جنوب شرقی آسیا متداول است وپیروان آن،بودا را انسانی معمولی می دانند تراوادا  

الهی در قالب انسان است .که در شمال شرقی آسیا رواج دارد و پیروان آن بر این باورند که بودا روحی ماهایانا   

 

دیدگاه  راه میانه لذت و رنج است که از راههای هشتگانه بدست می آید که عبارتند از: ،از نظر وی راه درستقوانین هشتگانه:

تأمل درست. توجه درست، کوشش درست، معاش درست، رفتار درست، سخن درست، درست، اندیشه درست،  

 

آن مجسمه بودا، حال عبادت و دعا به خود می گیرند.بوداییان با احترام به مجسمه ، از او تشکر می  در مقابلا: مراسم احترام به بود

 کنند که راه حقیقت را کشف کرده و به آنها نشان داده است.

 

رهنه راه مي راهبان بودایي لباسي گشاد )احرام گونه( از پارچه اي نارنجي مایل به زرد )زعفراني( مي پوشند و پاب: راهبان بودایی

و در آن هدایاي سایر بوداییان را حمل مي كنند. ند و كاسه گدایي در دست مي گیرنآنان سر خود را مي تراش روند.  



 

پیر و جوان و حتی کودک، به مجسمه بودا یا به اماکن مقدس بودایی گل هدیه می کنند یا چراغی در آنجا روشن : مراسم اهدای گل

سوزانند.بعد از اهدای گل به مجسمه بودا، با ظرف کوچکی چندبار به سر مجسمه آب می ریزند.می نمایند یا عود می   

 

مانکهای بودایی برخالف کشیش های مسیحی  ازدواج در آیین بودایی ساده است و رسم و رسوم خاصی ندارد. :مراسم ازدواج بوداییان

بودا در مورد ازدواج شنیده شده است همانا لزوم برابری زن و مرد و تنها نکته ای که از زبان  در مراسم عروسی شرکت نمی کنند.

گاهی در  مانعی برای ازدواج یک بودایی با پیروان سایر مذاهب وجود ندارد. احترام دو طرفه زوجین در زندگی زنا شویی است.

درباره یکدیگر از دیدگاه بوداست.مراسم ازدواج خطبه سنگاال نیز برای زوج جوان قرائت می شود که بیان وظایف زن و شوهر   

تشییع جنازه بوداییان مانند مراسم ازدواج ساده و آسان است. اگر یک بودایی از دنیا برود، خویشاوندان ت: آداب و مراسم اموا

سه روز نزدیک وی تعدادی مانک را به خانه نو گذشته یا به قبرستان دعوت می کنند تا مراسم را اجرا کنند.بودایی ها مرده را 

نگهداری می کنند.بوداییان می توانند مردگان را بسوازنند یا به خاک بسپارند. محل خاکستر بودا و بعضی از مقدسان به صورت 

 زیارتگاه درآمده است.

 یهودیت:

و دارای پسری شد که بنیانگذار یهودیت شد و او حضرت  یل با دختر قبیله خود ازدواج کرددر کتاب تورات آمده یک تن از بنی اسرائ

شار حضرت موسی فرعون را به شیوه های مختلف تحت ف موسی)ع( است و قرار بود بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات دهد.

ران را جمع کرد تا موسی زاد کند و از آزار آنها دست بردارد اما فرعون به جای تسلیم موسی شدن جادوگآقرار داد تا بنی اسرائیل را 

موسی می خواست عذاب را  زصریان فرود آمد و هر بار فرعون اچند عذاب بر م پس از معجزات موسی)ع( را شکست دهند.

 برطرف کند تا آنها را آزاد کند اما به وعده خود عمل نمی کرد.

مرگ حیوانات  زیاد شدن مگس، زیاد شدن پشه، ین آنها،زیاد شدن قورباغه در ب تبدیل شدن آبهای مصریان به خون،: عذابها عبارتند از

تاریک شدن خانه های مصریان تا سه روز. زیاد شدن ملخ، فرود آمدن تگرگ بر آنان و تلف شدن حیوانات و مزارع، با وبا،  

 

بخش دارد: سهو  یق مسیحیان استتخ می نامند که همان عهد عودیان کتاب های آسمانی خود را تنیه کتاب آسمانی یهودیت:  

که عبارتند از: نام داردکتاب اول آن تورات  5ب است که کتا 17بخش تاریخی : بخش تاریخی  -1  

آفرینش جهان و داستانهای برخی از پیامبران سفر پیدایش: -الف  

تولد و بعثت موسی و خروج بنی اسرائیل از مصر سفر خروج: -ب  

احکام کاهنان )روحانیون یهودی( سفر الویان: -ج  

آمار بنی اسرائیل در هنگام خروج از مصر سفر اعداد: -د  

تکرار احکامی که در اسفار پیشین آمده است سفر تثنیه: -ه  

حکمت و مناجات و شعر -2  

پیشگویی های انبیا. -3   

 

این کتاب یک  کتابی بزرگ است که احکام و احادیث یهود را در بر می گیرد و در واقع تفسیر تورات است.: )تورات شفاهی( تلمود

می خوریم:عنصر اساسی بردر تلمود به دو دایره المعارف یهودی است که حفاظت از این آئین را به عهده داشته و منبع فقه یهود است.  

به معنای راه و روش که عبارت است از دستورات دینی برای زندگی صحیح هالخا: -1  

  .و شواهدی از پیشوایان یهودبه معنای روایت که عبارت است از داستانها  اگادا: -2

 

 فرقه های یهودی:



این فرقه خدا را از جسم و صفات جسمانی منزه می داند و رستاخیز مردگان و دادگاه عدل الهی را می پذیرد و به عبادات  فریسیان: -1

را قبول دارند.اینها عالوه بر عهد عتیق که تورات مکتوب است تورات شفاهی  از قبیل نماز و غیره اهمیت می دهد.  

اینها قائل به جسمانیت خدا بودند و جاودانگی نفس و قیامت  اینها به جای نماز به قربانی کردن اهمیت زیادی می دادند. صدوقیان: -2

 را انکار می کردند و معتقد بودند سزای نیکی و بدی در همین دنیا داده می شود و با حضرت مسیح مخالف بودند.

هد عتیق را رد می کند همچنین به کتاب دیگر ع 34قه کوچک و رو به انقراض پنج سفر تورات را می پذیرد و این فر سامریان: -3

داست کوه جرزیم اعتقاد دارند و آن را قبله خود می دانند.ق  

بزرگی کردند و برای این منظور حوض های  روزی چندبار غسل می این فرقه به ازدواج روی خوش نشان نمی دادند، اسنیان: -4

قبله آنها خورشید بود و سطح معلومات آنها  روز شنبه دست از کار می کشیدند و به عبادت و مطالعه تورات می پرداختند. ساخته بودند،

 در تفسیر و عرفان باال بود.

ب می ورزند.صتعاین فرقه با تلمود مخالفت می کردند و بر معنای ظاهری تورات  قارئون: -5  

هیات و فرقه که پس از مطالعه و بررسی الدر برخی مواقع آنها را شبتین می نامند منصوب به شبتای صبی مؤسس این  دونمه:-6

در  وی خود را نخستین فرزند خدا می نامید. .یهود است و برای نجات آنان آمده است یعرفان یهودی کم کم مدعی شد که مسیحا

و با یک زن نامید دی نهم پذیرفت و اسم خود را محمد اف از او خواسته شد مسلمان شود اواورشلیم به دست پادشاه عثمانی دستگیر شد و 

 مسلمان ازدواج کرد.

 

رجعت و  ،اظهور مسیح حوادث آخر الزمان، اسم اعظم، عنوانی برای عرفان یهودی است و درباره مسائلی چون عرش الهی،قباال:

 قیامت می پردازد.

 

زیرا یهودیان دین خود را مخصوص بنی اسرائیل می دانند و اگر کسی بخواهد وارد  یهودیت تبلیغ ندارد. جذب پیروان ادیان دیگر:

 یهودیت شود دادگاه در مورد ورود و عدم ورود او به یهودیت تصمیم می گیرد.

 

نظر اینها حیوانات نشخوار کننده از  اینها احکام زیادی دارند در الویان احکام حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت آمده است. احکام:

از نظر اینها خوردن  همچنین درباره نحوه ذبح و قسمت های حالل حیوانات محدودیت های فراوانی دارند. .و سم شکافته حالل هستند

شستن دو بند از انگشت بعد از غذا واجب است. گوشت با لبنیات حرام است.  

 

یهوه  اسم خاص خدا در دین یهود، استوار شده و همه انبیای یهود با شرک مبارزه کردند. یهودیت از آغاز بر توحید توحید در یهودیت:

قیق آن را نمی داند چون دن آوردن آن حرام است و کسی تلفظ این نام بسیار احترام دارد و بر زبا است به معنی باشنده و موجود.

اند معجزه کند.حروف آن بهم ریخته است و اگر کسی اسم درست آن را بداند می تو  

 

اینها نبوت را قبول دارد و برای نبوت معنای ویژه ای قائلند که پیشگوئی است.نبوت در یهودیت:  

 

مسئله معاد در عهد عتیق نیامده و منظور از آخرت عاقبت دنیوی است و دینداری جلب نعمت های دنیوی است اما در  معاد در یهودیت:

فرقه صدوقیان منکر قیامت بودند اما فریسیان به قیامت معتقدند. کتاب تلمود از معاد سخن گفته شده.  

 

اینها معتقدند به رستاخیز مردگان هستند و می گویند هنگامی که خدای خیر به خدای شر  پیروز شد و او را نابود  باور اصیل یهودیت:

 کرد مردگان زنده می شوند.



 

بستن پیشانی و بازوبند برای نماز صبح واجب است و قبله  و عصر و مغرب.صبح  روزی سه بار نمار می خوانند. نماز در یهودیت:

 آنها اورشلیم است.

 

روزه آنها در روزهای سال توزیع شده که مهمترین آنها در یوم کیپور است که یک شبانه روز روزه می گیرند و در  روزه در یهودیت:

عطر و آرایش و پوشیدن کفش چرمی پرهیز می کنند. ،شو بجز شستن انگشتانآشامیدن و شست زمان روزه از خوردن،  

 

و عهد خدا با ابراهیم است که در روز هشتم طی مراسمی به دست روحانیون  دختنه در یهودیت فریضه ای مؤک ختنه در یهودیت:

چنین  تنه می کرده اند.آنان به سبب اهمیتی که برای فریضه ختنه قائل بوده اند کودکان غیر یهودی را نیز خ یهودی انجام می گیرد.

 رسمی در کشور ما نیز وجود داشته است اما مسیحیان و زرتشتیان ختنه ندارند.

 

 

 تحریفات یهودیت:

عده زیادی از نویسندگان و مفسران کتاب مذهبی قوم یهود به این حقیقت رسیده اند که تورات  .است عهد عتیق کتاب مقدس ملت یهود

اصلی در همان فتنه و جنگ های اولیه فلسطین از میان رفته است و سپس عده ای با کمک گرفتن از حفظیات افراد و مکتوبات پراکنده 

ن و ملت آواره یهود حکایت از این دارد که بارها دولت های متجاوز )بخت تاریخ دراماتیک فلسطی به نوشتن تورات جدید پرداخته اند.

النصر پادشاه بابل( سال ها پس از درگذشت موسی به این سرزمین حاصلخیز یورش بردند و هر چه که آن ملت داشته حتی پرستشگاه 

آدم کشی هایی که در سرزمین یهود به وقوع  آتش سوزی ها، جنگ ها، ها و کتاب های مذهبی آنان را ویران ساخته و نابود کردند.

لیه مدارک مذهبی ایشان را از بین برد و قوم یهود از فلسطین مهاجرت کرد و کودی ثروت های این قوم نشد بلکه پیوست تنها موجب ناب

اره می کنیم:در زیر به برخی تحریفات یهودیت اش شدند.ردگی و دیگر کشورهای مجاور برده بسیاری از آنان به اسارت و ب  

 

بزرگترین هدف پیامبران دعوت به خدای یکتا و دوری از شرک بوده اما تورات فعلی هارون را گوساله پرست و مشرک معرفی  -1

سازند تا به آن خدای خود ساخته عبادت کنند بتورات تحریف شده به صراحت می گوید هارون پیامبر که دستور داد گوساله ای  می کند.

نظر قرآن هارون پیامبری راستین است. در حالیکه از  

 

 بر همسایه خود شهادت دروغ نده اما در کتاب زکریا آمده دزدی نکن، زنا نکن، سفر خروج از کتاب عهد عتیق آمده قتل نکن، در -2

خدا نخست اورشلیم را  سربازان و مجاهدان راه ،به فرمان زکریای نبی )کتابی که یهودیان و مسیحیان به آسمانی بودن آن اعتقاد دارند(

این  این مطالب نشان می دهد این کتاب جعلی و ساختگی است. تصرف کردند سپس به تاراج اموال عمومی و تجاوز به زنان پرداختند.

 رفتارهای غیر انسانی دور از تعالیم الهی است.

 

خروج می گوید لیکن هرگز گناه را بی سزا  او در سفر کشد. یل نبی آمده که هرکس بار گناه خود را به دوش میقدر کتاب حز -3

 نخواهد گذاشت بلکه خطای پدران به پسران و ......خواهد گرفت یعنی تا چهار پشت انسان گنهکار باید سزای گناه او را بچشند.

 

وا در حمده که آدم و وا آحا در سفر تکوین در داستان آدم و در کتاب امثال سلیمان آمده چشمان خدا همه جا به نیکان می نگرد ام -4

 میان درختان پنهان شدند خدا به آنها گفت کجا هستی؟

 

سال دارم و دیگر طاقت  120آمده موسی به بنی اسرائیل گفت من امروز  31ر سفر تثنیه در باب د تناقض در باب از یک کتاب: -5

اما  ت،کارهای ضروری نیازمند پرستار اس در اینجا موسی پیامبری از کار افتاده معرفی می شود که حتی برای .دخول و خروج ندارم

سال داشت درحالیکه نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. 120آمده چون موسی وفات یافت  24در باب   



 

)رهبران  وای بر آنان .ذا من عندهللا یشتروا به ثمنا قلیالهلون کتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقوفویل للذین ی : سوره بقره آمده 79در آیه 

سوره مائده این گروه به خاطر  13سپس در آیه  د و می گویند این از جانب خداست.که با دستهای خود چیزی می نویسن یهود و مسیح(

ترویج باطل و تحریف حقایق و عهد شکنی به باد انتقاد گرفته می شوند و می فرمایند چون این گروه پیمان شکستند لعنتشان  ،کتمان حق

 کردیم چون کلمات خدا را از معنای آن منحرف کردند.

ومی و یونانی موجب شد این انحراف ها و تحریف ها و گذشت زمان و ارتباط یهود با قوم بابلی و ایرانی و برخورد آنان با تمدن ر

ستاره پرستی و فلسفه های یونانی و رومی این ها را تحت تاثیر قرار دهد و از تعالیم آسمانی موسی دور سازد و فرقه  ،عقاید ثنویت

 های گوناگونی در اینها پدید آید.

 تحریف دین، گوساله پرستی، کتاب خدا،جهل و تحریف  پیامبرکشی، قرآن موارد زیر را از گناهان و اشتباهات بنی اسرائیل می داند:

علمای  و همین مسئله موجب مخالفت شدید آنان با اسالم ومنشأ جنگ های بعدی شد. کردگناهان آنان را بیان  اسالم پیامبر .شرک ظلم،

هانی بود که در قرآن به آن تصدیق پیامبر به منزله اقرار به گنا بزرگ یهود و نصاری یا باید پیامبر اسالم را تأیید می کردند یا تکذیب.

کشاندند.)ص( اشاره شده بود و این برای آنان گران بود اینان پیامبران را تکذیب کردند و قبایلشان را به جنگ و مخالفت با پیامبر   

 مسیحیت:

 

اینها معتقدند خدا با انسان دو عهد بسته: کتب مقدس مسیحیان دو بخش دارد،  

در حقیقت عهد عتیق نام دارد آن قسمت از کتاب مقدس که درباره پیمان کهن سخن می گوید عهد عتیق  عهد عتیق یا پیمان کهن:-1

عهد عتیق که به وسیله انبیای  قرار داده اند. ودقائل شده آن را در آغاز کتاب خ کتای آسمانی یهودیان است که مسیحیان برای آن احترام

در این پیمان نجات از طریق قانون ( وسیله پیامبران پیش از عیسی مسیحبه )غ شد قبل از حضرت مسیح بود از طریق وحی لفظی ابال

 و شریعت بدست می آید و انسانهای طرف این پیمان بنی اسرائیل هستند.

طریق لفظ  ازعهد جدید  که درباره پیمان نو می گوید عهد جدید نامیده می شود.از کتاب مقدس آن قسمت   عهد جدید یا پیمان نو:-2

ا به خد 20مسیحیان می گویند هنگام ابالغ این پیمان در قرن بود.  لوهیت و حضور در میان مردمبلکه با جسم شدن جنبه ای از انبود 

در این پیمان نجات از طریق محبت صورت می گیرد به این صورت که . به نام عیسی حلول کرد یصورت بشر درآمد و در انسان

کفاره گناهان می شود. ،ل رنج صلیبحمبا ت ی شود وبه شکل انسان مجسم م خدای پسر  

کتاب است  27که مربوط به یهودیان است و عهد جدید  است کتاب 39عهد عتیق  .کتاب است 66مجموعه کتابهای عهد عتیق و جدید 

  :شود قسمت می 4که از نظر موضوع 

تاست: 4که  اناجیل -1  

پیشگوئی های عهد عتیق.ه و سخنان مسیح با تأکید بر رسی انجیل متی:  

ه و سخنان مسیح.رقدیمی ترین و کوتاهترین کتاب سی انجیل مرقس:  

ه و سخنان مسیح با تأکید بر جزئیات.رسی انجیل لوقا:  

ه و سخنان مسیح با تأکید بر فوق بشر بودن اورسی انجیل یوحنا:  

نوشته لوفات در شرح حال رسوالن به ویژه پولس. :اعمال رسوالن -2  

:برخی از رسوالن نامه هایی به جوامع مسیح نوشتند که کم کم اهمیت پیدا کرد و به عهد جدید راه یافت.نامه های رسوالن -3  

خود را در این کتاب شرح می دهد. :یکی از حواریون کم سن و سال حضرت عیسی رؤیای سن پیریمکاشفه یوحنای رسول -4  

 

:مسیحیان اعتبار کتاب مقدس  

مثل کتاب  یمسیحیان تمام القاب و احترامات شایسته یک کتاب آسمانی را در مورد عهد جدید و عتیق روا می دارند و تعبیراتیهودیان و 

 4یهودیان و مسیحیان معتقدند تورات را خود موسی نوشته اما مسیحیان درباره  کتابها معمول است. نآکتاب خدا و وحی بر  مقدس،



یوحنا نوشته اند و برای عیسی  ا ولوق ،مرقس ،نامه و سخنان مسیح است که متیرا نوشته اند و آن زندگیریون آن انجیل معتقدند که حوا

س بود که از طریق الهام نویسندگان اناجیل را ی عیسی شفاهی بود و این روح القدقائل به کتابی نیستند چون معتقند سخنان و کارها

د.ش نن این کتاب و ثبت سخنان وی رهنموبرای نوشت  

 

:لراه شناخت تحریف انجی  

این برای کسانی است که حقانیت قرآن کریم را به عنوان یک کتاب آسمانی پذیرفته اند و این کتاب خبر از  :مکریاز طریق قرآن  -1

بیان  14آیه قرآن عقاید موجود در اناجیل مثل تثلیث و پسر خدا بودن مسیح را انکار می کند و در سوره مائده  تحریف انجیل می دهد.

 می کند که بخشی از انجیل واقعی بوسیله مسیحیان فراموش شده است.

اناجیل نازل بر حضرت عیسی به دست رومیان از بین رفت و مسیحیان مدت زیادی : ق مراجعه به مدارک تاریخی و نقلیاز طری -2

 قول ها پرداختند و مقدار زیادی از انجیل فراهم شد.بعدها حواریون به جمع آوری شنیده ها و نقل  .بدون کتاب آسمانی به سر بردند

شده از دسترس عموم بر کنار ماند و تنها چهار انجیل مجاز معرفی شدند. مجیل ها از سوی رهبران مسیحی تحریبرخی از این ان  

 

 آئین های مقدس:

ه ای تعمید گون وارد جامعه مسیحیت می شود.انسان با تعمید  نخستین و اصلی ترین آئینی است که برای همه ضرورت دارد. تعمید: -1

 رود و بیرون می آید. د در برخی دیگر رسم است که شخص زیر آب مینریز شو است که در برخی کلیساها آب روی شخص میتشس

اس شده می ی اقتباین عبارت را که از آخر انجیل متهنگام تعمید کشیش  برند. در برخی کلیساها تعمید شونده را به آبهای طبیعت می

س تعمید می دهم.روح القد ،پسر ،تو را به نام پدر خواند:  

 

آمده عیسی در این مراسم نان  لدر اناجی بود و بازسازی شام آخر عیسی با شاگردانش در شب پیش از مرگ است.یاد عشای ربانی: -2

مسیحیان در این مراسم باور دارند مسیح با جسم خود  و شراب را به عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا بخورند و بیاشامند.

 نزد آنها ظاهر می شود.

 

از نظر اینها در این آئین خدا با فرد گناهکار آشتی می کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و اطاعت فرا می خواند. تایید: -3  

 

برای زندگی مشترک همراه با امانت داری و ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص با یکدیگر ازدواج مسیحی:-4

 اینها با طالق در زمان حیات همسر مخالف هستند. متعهد می شوند و برای تولید مثل و تربیت فرزندان می کوشند.دو نفر همکاری 

 روحانیون کاتولیک و ارتدکس به پیروی از حضرت مسیح به منظور فراغت برای خدمت به دین نباید ازدواج کنند.

 

دسته است: 3درجات اصلی روحانیت دستگذاری)درجات مقدس روحانیت(:-5  

دهد. رهبری مراسم عبادی را بر عهده دارد و تعلیم می قف:سا-1  

معاون اسقف است و به او کمک می کند. کشیش:-2  

احتضار می پردازد.بیماران و افراد در حال  سالخوردگان، وی کالم خدا را تبلیغ می کند و به مساعدت بینوایان، شماس:-3  

 

شود. بخشایش الهی را دریافت می کنند چون معتقدند توبه موجب بخشش الهی می مسیحیان از طریق اعتراف، اعتراف:-6  

 

شفا دادن ایشان و آماده کردن آنان در لحظات جان دادن فرستاده  مسیحیان معتقدند خدا مسیح را برای عیادت بیماران،: تدهین نهایی-7

هد که د مسح کردن بیماران با روغن مقدس نشان می این آئین این است که با احساس تنهایی و بی کسی بیماران مقابله کند.هدف  است.

می شود. ناست و آنان را به سوی خدا رهنمو نانآآنان تنها نیستند مسیح با   

 

 فرقه های مسیحی:



چون عصمت در صدور فتوا قائلند.اسقف شهر رم را پاپ می دانند و برای او امتیازی  کاتولیک: -1  

یگر برابر می دانند.درا با اسقفان رهبری اسقف رم را نمی پذیرند و مرتبه او  ارتدکس: -2  

اینها به رهبری متمرکر عقیده ندارند و به روحانیت مسیحی ارج نمی نهند. پروتستان: -3  

 

 اعیاد مسیحیت:

به مناسبت تولد مسیح کریسمس: -1  

شب زنده  مراسم مسیحیان در عید پاک عبارت است از: استن وی از مردگان.مناسبت پیروزی عیسی بر مرگ و برخبه  عید پاک: -2

اهدای تخم مرغ رنگین. جشن و چراغانی، برگذاری مراسم عشای ربانی، دعا و نیایش، داری،  

 

پاپ  نتخابکاردینال نامیده می شود برای ااسقفان برجسته که  میرد ی است وقتی میرمم العامنصب پاپ ماد. رهبر مسیحیان  پاپ:

کاغذهای رأی را به همراه  نصاب الزم که به دست آمد جمع می شوند و به مشورت و رأی گیری مشغول می شوند. نبعدی در واتیکا

اگر  می شوند.کاه می سوزانند و دودی سفید از دودکش مخصوص بیرون می دهند و خبرنگاران و سایر مردم از انتخاب پاپ جدید آگاه 

تعدا به حد نصاب نرسد کاغذ رأی را با علف می سوزانند و دود خاکستری از دودکش بیرون می دهند به این معنی که هنوز رایزنی 

 ادامه دارد.

 

قرآن رسوالن حضرت عیسی را حواری می  تن از شاگردان خویش را برگزید و آنان را رسول نامید. 12حضرت عیسی  حواریون:

وی برای تبلیغ  است که حضرت عیسی وی را پطرس نامید و او را سنگ زیر بنای مسیحیت قرار داد. شمعونرگترین رسول بز نامد.

از دیرباز مرکز مسیحیت کاتولیک  نیکان روم است به همین علت واتیکاآرامگاهش در تپه وات مسیحیت به شهر رم رفت و شهید شد.

خود کرده بود فرد دیگری به نام پولس موقعیت بهتری بدست آورد و معمار مسیحیت  پطرس را جانشین ،با آنکه حضرت مسیح است.

پولس دومین مؤسس آیین مسیحیت است  اعتقادات کنونی مسیحیان محصول فعالیت های پولس است. ،به گفته محققان غربی .کنونی شد

با ادعای مکاشفه توبه کرد و به تبلیغ آیین مسیحیت  زار و اذیت می کرد ناگاهو شاگردان وی را آ وی زمانی مخالف حضرت عیسی بود

پرداخت اما مسیحیتی که او تبلیغ می کرد مسیحیتی نبود که حضرت عیسی منادی آن بود بلکه ترکیبی از افکار یونانی، یهودی ، 

 مصری بود و به نام بشارت عیسی آن را ترویج کرد.

 

 تحریفات مسیحیت:

 

و اعتقاد به تثلیث انحراف از توحید .1  

اناجیل همنوا )متی،مرقس،لوقا( در بیان سیره و موعظه های حضرت عیسی تأکیدی بر الوهیت آن حضرت ندارند و او را پیامبری می 

در نامه ای به  یذات خدا شمرد و دانند که شریعت تازه ای آورده اما پولس برای عیسی مقام الوهیت قائل شد و آن حضرت را هم

عیسی با زنده شدن پس از مرگ ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است و در جای  :مسیحیان روم می نویسد

دیگر می گوید مسیح چهره دیدنی خدای نادیدنی است او فرزند خداست. وی تثلیثی پایه گذاری کرد که در اوایل قرن چهارم در شورای 

به ور یافته پسر و روح القدس ظه نی است که خداوند در سه شخص پدر ،. تثلیث به این مععنوان اعتقاد مسیحیان تصویب شدنیقیه به 

 این ترتیب خدا در عین اینکه از نظر تعدد یکی است در سه شخصیت موجود است و این سه در ازلیت ، قدرت و جالل با هم برابرند.

یان اولیه جایی نداشته و گفته شده اولین بار این عقیده را پولس وارد مسیحیت کرده است و بعدها بر : چنین اعتقادی در میان مسیح1نقد

این عقیده جزئی از عقاید مسیحیان شد.اساس مصوبهایی که شورای اسقفهای اعظم کلیسا منتشر کرده اند   

.یک چیز است سه چیز باشد: عقیده به تثلیث با عقل ناسازگار است محال است یک چیز در عین اینکه 2نقد  

. قرآن با نقل داستان مسیح بر جنبه بشری بودن او تأکید می کند و برای وی مقام رسالت قائل است.3  



، مصر ،گروهی از بت پرستان یونان قدیم یابیراهبوسیله  ؟املی باعث شد که مسیحیان بعد از مسیح به شرک گرفتار شوندچه ع

تثلیث در عقاید مسیحیت تقلیدی است از سه گانه پرستی اقوام و ملل پیش از میالد  . ا و معابر مسیحیتهند به کلیسا ه ،ایران ،رومانی

.سه گانه پرستی هندوها در معابر و عقاید مسیحیان را یافته است  مسیح .  

 

. تحریف مفهوم نبوت2  

سعادت رهنمون شود و آنان را به راه راست هدایت کند از دیدگاه اسالم خداوند پیامبرانی را فرستاده است تا انسانها را به سوی 

حضرت عیسی نیز پیامبری بود که همانند پیامبران پیش از خود مبعوث شده بود تا حجت الهی را به انجام رساند از اینرو در قرآن در 

الیکه کتاب تورات که پیش از او توصیف حضرت عیسی می خوانیم: به دنبال آنها )پیامبران پیشین( عیسی بن مریم را فرستادیم در ح

است که خدا تلقی تمام ادیان از مسئله نبوت این  فرستاده شده بود را تصدیق داشت و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود.

یت مردم و ابالغ ا برای هدایت و ابالغ وحی می فرستد و عیسی نیز یکی از پیامبران الهی بود که برای هداانسانهای برگزیده ای ر

بار خود زلی و دارای ذات الهی است که اینموجودی قدیم، ا دیگر وحی آمده بود اما پولس ادعا نمود حضرت عیسی برخالف پیامبران

.برای هدایت انسانها آمده است. بنابراین پولس عالوه بر توحید که از ارکان دعوت عیسی بود نبوت و مفهوم آن را نیز تحریف کرد  

ه بخشی و بهشت فروشی گنا. 3  

اعتقاد باعث شد فکر کنند که اعمال نیک و  نای .مرزیدن نداردآبخشم خدا راهی جز  اینها معتقد هستند اگر کشیشی بگوید من تو را می

 ن را بخرند و به هرکهآتوانند با دادن پول بخشی از  نها میآنج هایی نزد پدران روحانی است و کماالت و فضایل عیسی مانند گ

  .بخواهند عطا کند و گناهان خود را محو کنند

نان قرار گرفت اربابان کلیسا از این موقعیت روحانی خود استفاده آاین اعتبار بخشش گناهان و فروش بهشت جاودانی در دست بنابر

از بهشت و رهایی از سند مالکیت بخشی  تا به منزله  ددادن می ست کشیشاندکردند و در  مرزش نامه هایی درست میآکردند و  می

مرزش حتی اقوام و نزدیکان آتوانید با خرید برگه های  دوزخ به پیروان مسیح بفروشند و کار به جایی رسید که کلیسا اعالم کرد می

پیتر را در روم بنا کند و نیاز به پول  های معروف سنخواست کلیسا خود را از عذاب نجات دهید و این ماجرا زمانی بود که پاپ می

هان خود اند ونزد کشیش به گناکرده  نی که توبه ناآای مردم بدانید  د تا بگویدستاها فرلبرت اسقف راهبی را به شهرآ .زیادی بود

نان به شما آید اکنون به صدای عزیزانتان زیر خاک گوش ده .مرزیده شدهآنان آم گناهان اداخت کرده اند تمرو پول پ داعتراف کرده ان

در  بدین سان رهبران کلیسا. توانید با هدیه کوچکی ما را از این عذاب رها کنید ند به ما رحم کنید شما مییگو و می دکنن التماس می

عده ای چون راسل به انکار  این امر موجب شد اندوختند.داختند و ثروت های کالنی پر یمسیح مردم ثمارلباس مذهب به اغفال و است

.سوزاندند ف ها دارد اینها افراد مرتد را زنده زنده میاسقو ن پاپ  دازند که جانشینانی چوبپر عیسایی  

 

فدا و عقیده انحرافی و بدآموز. 4  

نسل بشر را آلوده کرده و انسانها نیازمند پاک شدن مجدد هستند و یک نماینده از بشر که پاک و بی  مسیحیان معتقدند گناه آدم و حوا،

به باور اینها عیسی یکبار برای همیشه  می تواند کفاره گناهان قرار گیرد و آثار گناه را زایل کند.گناه باشد و با حکمت الهی متحد باشد 

مد و تمام رنج ها را آدهند که عیسی مسیح به دنیا  یم میپدران روحانی به مسیحیان و همه انسانهای جهان تعل کفاره آن را پرداخت کرد.

چگونه ممکن است . ده مقتضای عقل و خرد انسانی نیستاین عقی .رستگاری مردم شودتحمل کرد و سپس کشته شد تا موجب نجات و 

راحت صانجیل متی به  .کیه کندزخود را ت نیطناپاکی باانسانی که گرفتار گناه است بدون هیچ تالشی تنها با عشق و محبت به مسیح 

مسئله فدا از ساخته های افکار انحرافی مسیحیت است اما  .مرزش گناهان مردم ریخته شده استآکند که خون مسیح به جهت  م میالاع

یعنی اعتقاد به گناهان موروثی یا  .ن را به پیروان خود تعلیم داده استآی دیگری است که عهد جدید و قدیم این مورد یک عقیده انحراف

تواند  این هیچ بشری نمیبنابر .ناه ذاتی استدم و حوا دچار گآگوید نوع انسان با گناه  منابع دست اول مذهب مسیحیت می .گناهان ذاتی

.پلید است که باید به عاملی پناه برد تا درون نا پاکش را تطهیر کند یمانیسم مسیحی موجودودر ا نپاک و بی گناه باشد انسا  



 

به صلیب کشیده شدن عیسی به منزله کفاره:. 5  

ند دارای دو صفت عدل و اوالدش را مستوجب عقوبت کرد و چون خداومسیحیان معتقدند آدم با خوردن میوه ممنوعه خود و همه 

نادیده گرفتن این خطا با عدلش نمی سازد و از طرف دیگر عقاب نمودن بندگان با رحمتش ناسازگار است . رحمت است،  

.عتی است که پولس وارد مسیحیت کرد: نظریه فدیه بد1نقد  

.اولیه بشر را بخرد: عقل قبول نمی کند که فرد دیگری گناه 2نقد  

. همچنین از نظر روح به آسمان برد : قرآن این قضیه را نمی پذیرد و می گوید فرد دیگری مصلوب شد و خدا عیسی را با جسم و3نقد

  .اسالم همه پیامبران معصومند و مرتکب گناهی نشده اند تا با فدا شده عیسی گناه فرزندان که از وی به ارث برده اند بخشوده شود

 

اطاعت از حاکمان ظالم. 6  

حضرت عیسی نه تنها از پادشاهان ظالم اطاعت نمی کرد بلکه در تحقیر هیرودیس وی را روباه نامید اما پولس اطاعت از حاکمان را 

 تبلیغ می کرد و آن را همپایه اطاعت خدا می نامید.

:. تهمت به پیامبران در عهد عتیق7  

ناروایی به پیامبران الهی زده شده که در مورد آنها صدق نمی کند مثال:در متون مقدس اینها تهمتهای   

.الف( حضرت لوط با شراب توسط دخترانش مست می شود و با دختران خود همبستر می شود تا از او نسلی به یادگار بماند  

عنوان خواهر خود معرفی می کند و به ب( حضرت ابراهیم )ع( از ترس جانش، زنش ساره که بسیار زیبا بوده را در دربار فرعون به 

 ازدواج فرعون در می آورد.

 ج( حضرت داوود یکی از مجاهدان مخلصش را می کشد و زن او را تصاحب می کند.

د( حضرت عیسی در اثر معجزه ای در یک عروسی شراب بسیار مست کننده ای می سازد. پیامبری چون عیسی که برای هدایت بشر 

نی و تربیت اخالقی آمده در اناجیل کنونی به صورت انسانی باده پرست معرفی شده که این سخنان بی اساس بر و اصالح جوامع انسا

اساس خواهشهای نفسانی مردم دوران نگارش کتاب مقدس صورت گرفته است. در اسفار پنجگانه تورات و کتابهای عهد عتیق 

انبیا نسبت می دهد یا به گونه های مختلف استعمال آن را جایز می داند. مواردی دیده می شود که یا استعمال مشروبات الکلی را به  

اما تصویر پیامبران الهی در کتاب  .اخالقی شایسته باشند تو نمونه های شرم آور دیگر.... در حالیکه پیامبران الهی باید واجد صفا

ی ماند مقدس آنچنان آلوده است که جایی برای اطمینان به درستکاری آنان باقی نم  

 

. زمان برخاستن عیسی از مرگ 8  

شکم ماهی ماند مسیح نیز سه شبانه  رنویسد همچنان که یونس سه شبانه روز د انجیل متی می .در مورد مرگ مسیح تناقض وجود دارد

است وقتی جمعه شب شد  نبوده بیسی در قبر بیش از یک روز و دو شمده مدت توقف عآمرقس  لاما در انجی .روز در شکم زمین بود

انید صبح روز یکشنبه بر سر سنگ طبر سر قبر غلمد و جسد عیسی را کفن کرد و در قبری از سنگ گذاشت و سنگی آیوسف نامی 

.ستااسته گوید عیسی بر خ ن نشسته و میآار زده شده و جوانی در طرف راست ند سنگ کنمدند دیدآ  

 

ربانی  یمراسم عشا .9  

داند  ن را مظهر عبادت و نیایش باالتر میآورد و گاهی آس ترین کارهای کلیسا به شمار می ربانی را از مقد یعشا ارباب کلیسا مراسم

رد تهیه کنند با شیشه ای از شراب به آنی که خود دستور داده از بهترین کیفیت این مراسم این گونه است که کشیش بزرگ هر کلیسا نا

کنند و در دهان هر  ن را به صورت دانه های ریزی اندازه عدس خورد میآخوانند سپس  می نآگیرند و ذکرهای خاصی بر  دست می

ن دندان بزنند و با آس شده جسم مسیح است و نباید روی اینها معتقد هستند نان تقدی .گوید بخورید گذارد و می یک از مسیحیان می



ور جسم و آنان یاد  .و شراب شاگردان خود را پذیرایی کرد نیسی با نادانند که ع خر میآاین عمل را یادگار شام  .ن مسیح شدهآخوردن 

پستی دارد مر توتور خون عیسی است که ریشه دآشراب یاد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

امامت و والیت م:نهفصل   

ائمه گاه گمراه است) (ائمه یهدون بأمرنا )که گاه عادل است به تعبیر قرآن  یعنی کسی که پیشرو است و عده ای پیرو او هستند امام:

(عون الی الناردی  

 

اما امامت به معنای رهبری است و وظیفه امام این است که مردم را  نبوت یعنی راهنمایی و وظیفه بنی تبلیغ است. فرق امامت و نبوت:

ممکن است کسی رهبر باشد اما راهنما نباشد. رهبری کند.  

 

 تفاوت شیعه و سنی در مسئله امامت:

اینها فقط پیامبر را معصوم می دانند و برای هیچ یک از افراد خاندان پیامبر و صحابه و خلفا چنین اعتباری قائل نیستند و  اهل تسنن:

معتقدند با رفتن پیامبر امامت به معنای معصوم بودن تمام شد و امامت یه منصب الهی نیست که خدا آن را مشخص کند مردم باید 

 انتخاب کنند.

نفر امامند که تفسیر اینها از  12از نظر قرآن  .کند د الهی است و حاکمیت حق خداست و کسانی که او را تعیین میامامت عه شیعه:

.مبر دریافت کرده اند و حافظ آننداینها علوم اسالمی را از پیا دین درست است و باید از آنها اطاعت کنیم.  

د دیدگاه شیعه درست است:در آیات قرآن و سخنان پیامبر شواهدی هست که نشان می ده  

 

ال عهدی الظالمیننالی آیه عهد)امامت(:-1  

 خود افتاد و گفت از نسل من چطور؟ ذریه دا پیشوا قرار دادم ابراهیم به یاوقتی خدا بعد از آزمایشات به حضرت ابراهیم گفت من تو ر

قرآن امامت را عهد و میثاق با خدا می داند و  .معصومندیعنی به کسانی که گناهکار و غیر رسد فرماید عهد من به ظالمین نمی خدا می

در این آیه چند نکته وجود دارد: کسی را امام می خواند که طی یک دوره آزمایشی صالحیت خود را به اثبات رسانده باشد.  

 الف( تعیین امام را نمی توان به آرای مردم سپرد بلکه امام از جانب خدا به این مقام منصوب می شود.

 ب( امامت مقامی باالتر از نبوت است حضرت ابراهیم)ع( بعد از مقام نبوت مقام امامت را دریافت کرد.

ج( امام باید از گناه معصوم باشد در قرآن ظلم معنای گسترده ای دارد و عالوه بر ظلم به خویشتن ظلم به خدا را دربرمی گیرد. در 

 قرآن از شرک به ظلم عظیم تعبیر شده است.

 

انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرایه تطهیر:آ-2  



)رجس( چه پلیدی ظاهری چه باطنی را از آنها دور می داند و خدا می  این آیه عصمت طهارت اهل بیت را می رساند و هرگونه پلیدی

 خواهد از همه آلودگی ها دور باشند.

 

در اینجا گفته شده از خدا و رسول و اولی االمر .  الرسول و اولی االمرمنکما اطیعوهللا و اطیعویا ایها الذین امنوا  آیه اولی األمر:-3

روی و کج اندیشی دور باشد.ن اطاعت شایسته کسی است که از کجاطاعت بی چون و چرا داشته باشد ای  

 

ر بازگشت از حج بیان کرد و علی را به روشن ترین گفتار درباره امامت حدیث غدیر است که پیامبر در حج آخر دحدیث غدیر:-4

عنوان ولی بعد از خود معرفی نمود سپس ایه اکمال دین و اتمام نعمت نازل شد.این پیام اینقدر مهم بود که ابالغ آن به معنای به پایان 

.ص و نعمت الهی ناقص و ناتمام بودرساندن رسالت بود و در صورت فقدان آن دین خدا ناق  

 

 همه شیعیان و اهل تسنن معتقدند در آخر الزمان فردی از خاندان رسول خدا قیام می اهل تسنن و شیعه در مورد موعود: تفاوت دیدگاه

دهد اما اهل تسنن معتقدند امام زمان هنوز متولد نشده و در آخر الزمان متولد می شود اما ما  کند و مردم را از ظلم و ستم نجات می

نده است و در میان مردم حضور دارد.شیعیان معتقدیم امام زمان ز  

 نقش امامان شیعه:

بخش مهم دین اصول اعتقادی آن است اگر این عناصر درست فهم نشوند جامعه در انحراف عقیدتی فرو می رود در جامعه ای که  -1

وجود داشته باشند و مردم را هدایت پیامبر حضور ندارد خرافه پردازی زیاد می شود در اینجا باید عالمانی که فهم صحیح از دین دارند 

 کنند.

پیامبر نتوانست همه مسائل را بیان کند و تربیت اخالقی مومنان و بیان مسائل بر عهده امام گذاشته شد. -2  

وجود امامان تهدیدی علیه دستگاه های جور است تا از ظلم آنها نسبت به مومنان کاسته شود. -3  

 

؟ت چه توجیهی برای غیبت وجود داردی اساگر وجود امام ضرور فلسفه غیبت:  

ناشی از رفتار خود ماست و باید زمینه ظهور را فراهم کنیم. ،وجود امام لطفی از جانب خداست و این محرومیت از امام -1  

شت ابر بهره شاید امامت ظاهری وجود نداشته باشد اما امامت باطنی وجود دارد و مردم هنگام غیبت از وجود امام مانند خورشید پ -2

 می برند و اعتقاد به وجود امام رفتار آنها را غایت دار می کند.

 

 

 اهمیت و ضرورت بحث والیت فقیه:

ویژگی اسالمی خواهد داشت که در دو بعد قانون گذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزشهای  ییک نظام اجتماعی و سیاسی هنگام

اگر عقاید و ارزشها فراموش شود یا گرایش های انحرافی رخ دهد پایه های نظام  اسالمی باشد و مردم به عقاید و ارزشها پایبند باشند.

زمانی که مردم شناخت صحیح از اصول و ارزشها  ردم پدید می آید.انحراف ابتدا در زمینه شناخت های م اسالمی سست می شود.

مردم از نظر مبانی فکری تقویت که اینجا راه حل این است  افکار نادرست را ترویج می کنند. ،نداشته باشند دست های شیطنت آمیز

را بدانند.شوند تا افکار انحرافی در آنها اثر نگذارد و آگاهی آنها تقویت شود تا پاسخ شبهه ها   

 

 شرط الزم ایجاد جامعه اسالمی:

آیا کسی که حکومت و قدرت را در دست دارد اعتبار الزم برای حاکمیت دارد؟ مشروعیت: -1  

یعنی با خواست و اراده مردم ایجاد شود. مقبولیت)پذیرش مردمی(: -2  

 در تاریخ اسالم سه دوره برای ایجاد جامعه اسالمی وجود دارد:



پیامبر مشروعیت حکومت وی از طرف خدا بود و اگر مردم همه نمی پذیرفتند پیامبری او لغو نمی شد البته مردم هم در در زمان -1

 تحقق حکومت اسالمی نقش داشتند.

به نظر اهل سنت مشروعیت پیامبر از طرف  بعد از پیامبر بین گروه شیعه و سنی در مورد مشروعیت حکومت تفاوت است. -2

از پامبر سه عامل مبنای مشروعیت است. خداست اما بعد  

اجماع         -الف  

نصب از جانب خلیفه قبل          -ب  

تعیین اهل حل و عقد)یعنی بزرگان و رجال سیاسی( -ج  

اما به نظر شیعه مشروعیت در دوران بعد از پیامبر و در زمان ائمه از جانب خداست اگرچه مردم نپذیرند اما به علت عدم پذیرش 

شد مثل زمان حضرت علی)ع(. دم گاهی حکومت اسالمی تشکیل نمیمر  

مشروعیت از جانب  آن خداست و تحقق آن به کمک مردم است. زت امام معصوم هم مشروعیت حکومت ادر دوران غیب -3

حقق آن را و مردم باید زمینه ت خداست)یک سری ویژگی در شرع بیان شده که هرکسی دارا باشد مرجعیت او مورد رضای خداست(

در اینجا فقیه جامع شرایط برای تاسیس حکومت به زور متوسل نمی شود و فقط در صورتی که مردم  فراهم کنند مانند زمان انقالب.

 تمایل نشان دهند دست به تشکیل جامعه می زند.

 

سرپرست :ولی   

 انواع والیت

و مربوط به خداست درجه نازلی از این والیت را به بنده  به معنی تصرف در عالم وجود و قانونمندی های آن والیت تکوینی: -1

 خاص هم داده است مانند معجزات و کرامات.

والیت قانونی یعنی فرد بتواند از طریق وضع قوانین در زندگی افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم و  والیت تشریعی: -2

  تشریعی است.والیت ولی فقیه از نوع والیت  اطاعت او هستند.

 

 دلیل ضرورت وجود ولی فقیه:

وجود حکومت برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد الزم است. -1  

عالی ترین حکومت حکومتی است که امام معصوم در رأس آن باشد و آن را اداره کند. -2  

نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم داشته باشیم.در شرایطی که از حکومت معصوم محرومیم باید  -3  

کسی شایستگی دارد که:  -4  

  حکام کلی اسالم داشته باشدعلم به ا -الف

  و تحت تاثیر هوای نفس قرار نگیردشایستگی روحی و اخالقی داشته باشد  -ب

مدیریت خوبی در حوزه سیاسی و اجتماعی داشته باشند. -ج  

 نتیجه:

معصوم کسی که بیشتر از همه واجد این شرایط باشد باید پیشوای جامعه شود و جامعه را به سوی کمال مطلوب در زمان غیبت امام 

 سوق دهند.

 

 شبهه ها در باب والیت فقیه

 

:: سکوالریزم یا نظریه جدایی دین از سیاست 1شبهه   



از سیاست جداست و هیچکدام از اینها نباید در امور سکوالریزم یا نظریه جدایی دین از سیاست به این معناست که حوزه و قلمورو دین 

مربوط به دیگری دخالت کند مطابق این نظریه دین و سیاست مثل دو خط موازیند که هیچ نقطه تالقی با هم ندارند و مسیر آنها از هم 

 جداست

ت نظامی و اقتصادی باالیی داستان سکوالریزم از اروپای قرون وسطی شروع می شود که پاپ ها حکومت می کردند و از قدر

برخوردار بودند و حاکمیت خود را بر سراسر قاره اروپا تحمیل می کردند و با حکام درگیر می شدند. کلیسا در آن زمان مایه علمی و 

یح دینی قوی نداشت. به تدریج حرکت هایی علیه دستگاه پاپ بوجود آمد و منتهی به نهضت رنسانس شد. یکی از نتایج رنسانس تقب

دخالت کلیسای کاتولیک در امور سیاسی بود و گفته شد مسیحیت اصیل دینی است که در آن حکومت نباشد و به کار سیاست نپردازد و 

به تحکیم رابطه انسان با خدا محدود شود. بر اساس این تفکر گفته شد اگر خدایی هست و  کسی به آن معتقد است نباید به کارهای 

جای دین در کلیسا است دین یک حوزه خاص دارد و سیاست حوزه دیگری. سیاست تدبیر امور جامعه است و  اجتماع ربط پیدا کند.

دین رابطه شخصی انسان با خداست. در دوره بعد از انقالب هم گفته شد اینکه اساس حکومت را دین قرار دادید مثل کار کلیسا شکست 

ترام قرار گیرد تنها راه این است که دین را از صحنه سیاست خارج کنیدخواهد خورد اگر می خواهید دینتان محفوظ ومورد اح  

 

اگر انسان به دین نیاز دارد در همه امور نیاز دارد و باید در همه امور منتظر دستور دین باشد اما اینگونه نیست اگر دین  دلیل اینها:

بنابراین دین امری اخروی است و برای آباد کردن آخرت است.می توانست همه نیازهای انسان را حل کند کس دنبال علم نمی رفت.   

اسالم برای همه حوزه ها برنامه و دستورالعمل دارد همچنین خود را از سیاست برکنار نکرده و اینگونه نیست که زندگی  پاسخ قرآن :

ظور آمده که برای رفتارهای ما در این دنیا ما دو بخش داشته باشد بخشی مربوط به این دنیا و بخشی مربوط به آخرت. دین برای این من

 دستور دهد چون چگونگی زندگی ما در آخرت بر اساس رفتارهای ما در دنیاست

 

 

: دایره اختیارات ولی فقیه 2شبهه   

منزلت امام معصوم نیست. منزلت واقعی ولی فقیه همانست که البته جانشین امام معصوم ا ،؟والیت فقیه در بعد رهبری الف(  

ولی فقیه از اختیارات الزم برای تصمیم گیری در حوزه مصالح عمومی برخوردار است و می تواند برای رعایت مصلحت هایی  ب(

که بقای نظام اسالمی در گرو آن است برخی فروعات فقها را نادیده بگیرد مثال با صدور حکمی مردم را برای مدت موقت از انجام 

 حج بازدارد

دو شخصیت حقیقی و حقوقی است. از آن جهت که شخصیت حقیقی است مانند یک شهروند است و در برابر قانون ج( ولی فقیه دارای 

 قرار می گیرد و از آن جهت که دارای شخصیت حقوقی است به تصمیمات نظام مشروعیت می دهد.

وری. یعنی ولی فقیه وقتی به حکومت رسید برخی می گویند والیت فقیه والیتش همان حکومت استبدادی است و والیت فقیه یعنی دیکتات

 هرکاری دلش خواست انجام می دهد.

 پاسخ: در نظام ولی فقیه با تمام اختیاراتی که ولی فقیه دارد جامعه دچار استبداد و تمرکز قدرت نمی شود چون:

ست خدا عمل می کند و تابع قوانین اوال در حکومت دیکتاتوری حاکم بر اساس میل شخصی تصمیم می گیرد اما ولی فقیه بر اساس خوا

 و احکام الهی است.

 ثانیا ولی فقیه به آرای عمومی احترام می گذارد و از نظام شورایی استفاده می کند. 

ثالثا در حکومت دیکتاتوری و استبدادی اگر حاکم خطایی کرد عزل نمی شود اما در نظام ولی فقیه اگر ولی فقیه مرتکب معصیت شود 

.عزل می شود  

 رابعا مجلس خبرگان که وظیفه نظارت بر کارهای رهبر دارد زمینه انحراف او را از بین می برد.

 

 

: خبرگان و والیت فقیه 3شبهه   



ولی فقیه مجتهدی است اصلح و کسی است که از لحاظ ویژگی های الزم برای رهبری نزدیکترین فرد به امام معصوم است حال باید 

مشخص می شود. در مقام تعیین ولی فقیه فرضهای مختلفی می توان در نظر گرفت :ببینیم این فرد چگونه   

برای تعیین ولی فقیه برتر که سه ویژگی فقاهت، تقواو کارآمدی را داشته باشد و اصلح از دیگران از طریق رأی مستقیم مردم:  .1

اصلح را ندارند و بهتر است فقها تشخیص دهند چه باشد استفاده از آرای عمومی ناصحیح است چون مردم قدرت تشخیص ولی فقیه 

 کسی اصلح است. 

انتخاب رهبر توسط رهبر قبلی هم راه را برای تبلیغات سوء دشمنان باز می کند گرچه رهبر قبلی بر تعیین توسط رهبر قبلی :  .2

را به مردم معرفی کند اما ممکن است ما ویژگی های افراد به لحاظ شایستگی احاطه دارد و می تواند فردی که صالحیت بیشتر دارد 

 را به دیکتاتوری متهم کنند یا ممکن است رهبر را به مالحظه منافع فردی یا گروهی متهم کنند. 

. بهترین گزینه است اما در این زمینه شبهه ای مطرح شده است: تعیین توسط مجلس خبرگان .3  

ان رهبر را تعیین می کند از طرف دیگر اعتبار خود این خبرگان و کار اشکال دور:  مشکل این است که از یک طرف مجلس خبرگ

 آنها به رهبر بازمی گردد و این دور است 

کسانی که می خواهند برای مجلس خبرگان انتخاب شوند باید صالحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تایید شود. بنابراین  پاسخ:

شورای نگهبان کسب می کنند. همچنین ولی فقیه اعتبار خود را از خدا می گیرد و مجلس اعضای مجلس خبرگان اعتبار خود را از 

 خبرگان بر اساس قوانین خدا و اجرای آن اعتبار او را تایید می کنند. بنابراین دوری وجود ندارد .

 

:4شبهه  

قوه مدیریتی توان  ا دارند اما در موردشرط والیت فقیه فقاهت، تقوا و مدیریت است. اعضای خبرگان توان تشخیص فقاهت افراد ر

اجرائی و سیاسی و اجتماعی تعیین کنند. که توانایی وی را در حوزهپس باید افرادی در کنار خبرگان باشند تشخیص ندارند.  

اجتماعی  پاسخ: برای تایید خبرگان تنها شرط اجتهاد کافی نیست. اعضای خبرگان باید حد نصابی از آگاهی نسبت به مسائل سیاسی و

داشته باشند و مسائل روز را بدانند همچنین شرط فقاهت برای ولی فقیه مهمتر است چون باید بر مبنای قوانین خدا عمل کند و نظام را 

کمک گیرد. امور دیگر تخصص داشته باشد و می تواند از مشاور در چارچوب اسالم هدایت کند و الزم نیست در  

 

 

:5شبهه  

ولی فقیه اعلم تر باشد چه اتفاقی می افتد ؟ اگر یکی از مراجع از  

منظور از اصلح و اعلم، اصلح و اعلم فقهی نیست بلکه عالوه بر فقاهت، رهبر باید تقوا و مدیریت داشته باشد و به اوضاع کشور و 

کسی که از سیاست آگاهی جهان آگاهی داشته باشد. دشمنان اسالم و طرفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب تصمیم گیری نماید. 

ندارد در کشورداری اعلم نیست و نمی تواند رهبری نظام اسالمی را بر عهده گیرد. امام خمینی )ره( می فرماید اگر کسی نتواند 

مصالح جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح را از ناصالح تشخیص دهد و در زمینه سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و 

تصمیم گیری باشد نمی تواند زمام امور جامعه را در دست گیرد.قدرت   

 

 

:6شبهه  

والیت فقیه با جمهوری اسالمی سازگار نیست زیرا الزمه جمهوری بودن یک حکومت حق رأی داشتن مردم است و الزمه والیت 

 داشتن فقیه، عدم بلوغ اجتماعی مردم است .

از مردم بگیرد. هدایت جامعه ای که مردم آن گرایشها و تفکرات متفاوت دارند بدون پاسخ: اینگونه نیست که ولی فقیه حق رأی را 

 وجود رهبر ممکن نیست.

 



:7شبهه   

 چرا باید از رهبری غیر معصوم پیروی کرد؟

 اوال خود امامان دستور داده اند در زمان غیبت از ولی فقیه جامع الشرایط اطاعت کنید.

ثانیا قرآن مواردی از والیت را ذکر می کند که مشروط به عصمت نیست مثل والیت پدر بر فرزند یا والیت شوهر بر زن. اینکه فردی 

 معصوم نداریم دلیل بر این نیست که جامعه نباید رهبر داشته باشد. 

خطا در ولی فقیه وجود دارد مجوزی برای سرپیچی ثالثا جامعه برای استمرار و حکومت برای دوام نیاز به رهبر دارد. اینکه احتمال 

.از ولی فقیه نیست  

 

 

 

 


