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) با اندكي تصرف (

كمْ رَسُولي بِهذَا الْكِتابِ ،وَ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلي كِتاب اللّه ِ وَ سُنﱠةِ نَبِيﱢهِ صلي اﷲ عليه و آله َ ،فاِنﱠ السﱡنﱠةَ قَدْ اُميْتَتْ وَ اِنﱠ البِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ
»وَ قَدْ بَعَثْتُ اِلَيْ ُ
س َمعُوا قَوْلي وَ تُطيعُوا اَمْري اَهْدِكُمْ سَبيلَ الرﱠشادِ وَ السﱠﻼمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه
وَ اِنْ تَ ْ
اكنون قاصدم را با اين نامه به سوي شما فرستادم و من شما را به كتاب خدا و سنّت پيامبر صلي اﷲ عليه و آله مي خوانم .پس به راستي سنّت
]پيامبر[ مرده و بدعتها زنده شده است .پس اگر سخنان مرا بپذيريد واز امرم اطاعت كنيد ،شما را به راهي كه رشد و اصﻼح شما در آن است
هدايت مي كنم .سﻼم و رحمت خدا بر شما باد«.
تاريخ طبري /ج  /٤ص  ٢٦٦و بحاراﻻنوار /ج  /٤٤ص .٣٤٠


مروري بر مباحث جلسات گذشته



بررسي اشكاﻻت و سواﻻت مطرح شده جلسات



رابطه ابزار معرفت و آنچه از جانب پروردگار براي انسان نازل شده است )وحي(
o

عقل مهمترين عامل و ابزار ارتباط با رسالت انبياء

o

رابطه ميان عقل و وحي


اشاره اي به دسته بندي افراد درباره رابطه عقل و وحي




گروهي ديگر و پذيرش وحي
o

تفاوت و دسته بندي بر مبناي كارايي وحي


وحي و كاربرد آن در مسائل شخصي و نه اجتماعي






دين رسالتي بر تحقق جامعه فاضله ندارد

وحي كاربرد حداكثري در سعادت بشر


تدبير الهي و تكوين عالم در تمامي شئون



ربوبيت پروردگار در عالم تكوين عام و فراگير است

بررسي گروه بندي انسانها ) دينداران( درباره ميزان كارايي وحي
o

گروهي و اعتقاد به رسالت اقلي وحي و دين

o

گروهي و اعتقاد به رسالت حداكثري وحي و دين ) نظام تكويني و جامع جميع صفات(




آيا عقل وحي را مي پذيرد ؟

ربوبيت حضرت حق و رابطه آن در نظام تكوين و تشريع

ريشه يابي تاريخي در اعتقاد به عدم كارايي وحي ) مسيحيان (
o

مسيحيت و تحريف كتاب و آئين الهي

o

اشاره به نمونه اي تفاوت احكام در اناجيل مسيحيان


گروه فرهنگي المنهاج

تفاوت احكام ) خوردن گوشت خوك  ،حجاب و مشروبات الكلي ( در فرقه مورمون ها
صفحه ١

امام حسين عليه السﻼم و تبيين

ريز موضوعات

موانع تحقق هدف انبياء عليهم السﻼم

سخنراني

جلسه يازدهم

دكتر اسدي گرمارودي

 ٢٩مهر ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (



مورمونها گروه مذهبي و فرهنگي مرتبط با شاخه ٔ◌ اصلي جنبش قديسان آخرالزمان مسيحيت احياگر هستند
مورمونها آيين خود را »جنبشي احياگر« ميدانند و بر اين باورند كه تعاليم ،آداب و رسوم و سازمان كليسا
كه بر اثر نافرماني بشر در قرون اوليه ميﻼدي به ورطه نابودي سپرده شده بود ،از طريق وحي الهي به جوزف
اسميت احيا شده است.



تحريف در دين عامل تقابل علم و وحي در تاريخ مسيحيت



راه حل هاي مسئله ي تعارض علم و دين در مسيحيت
o

راه حل هاي گاليله


گاليله ،نگارنده » كتابِ تكوينِ « طبيعت و فرستنده » كتاب تدوينِ « وحي را ،خداوند متعال مي دانست و به جهت
سرچشمه واحد هر دو معرفت ،تعارض اين دو منبع را نمي پذيرفت؛ بدي ترتيب،


اوّﻻً :طريق معرفت ،هم كتاب تكوين است و هم كتاب تدوين؛ وي بر اين باور بود كه هنگام تعارض ،بايد متشابهات
كتاب مقدّس را با محكمات علم جديد تفسير نموده و با تفسير جديد ،چالش ميان علم و دين را حل كرد؛زيرا اگر
هميشه در معناي لغوي ساده محصور گرديم ،دچار خطا و حتّي تناقضات متن مقدّس مي شويم.



ثانياً :گاليله براي حلّ تعارض علم و دين ،تفكيك » قلمرو دين « از » قلمرو علم « را پيشنهاد مي كرد .وي كتاب
مقدّس را متضمّن معارف معنوي ،نه حقايق علمي كه به كار رستگاري انسان برآيد ،مي دانست و برتر از عقل،
استدﻻل و مشاهدات بر مي شمرد.

o

o

آرتوركوستلر ،خوابگردها ،ترجمه منوچهر روحاني ،ص ٥٢٢ - ٥٠٩؛

o

عقل و اعتقاد ديني ،بخش علم و دين ،ص  ٣٥٩و علم و دين ،ص .٦

راه حل كانت


كانت با روش » تفكيك گستره علم و دين « ،به حل تعارض اين دو كانون معرفت اقدام كرده است .او دركتاب هاي »
تمهيدات « و » سنجش خردناب « با ارائه ذهن شناسي و تفكيك نومن از فنومن يا عالم في نفسه و عالم پديدارها،
فلسفه استعﻼيي خود را عرضه كرد .كانت وظيفه علم را كشف عالم طبيعت و وظيفه دين را راهنمايي و روشنگري ،ايثار
اخﻼقي و آرامش بيشتر و جامع تر و ضمانت اجرايي وجدانيّات اخﻼقي معرفي كرد و دين را در اعتقاد به خدا و اختيار و
وجود نفس انسان منحصر ساخت.




علم و دين ،ص .٩٥ -٩٣

نشانيدن » دين حدّاقّلي « به جاي » دين واقعي «
o

دين در تمام شئون فردي و اجتماعي مستقيم يا غير مستقيم دخالت دارد .متون دين » اسﻼم « نيز با اين ديدگاهها ناسازگار است
و در واقع ،اين گونه راه حل ها از سنخ تغيير دادن و جا به جا كردن رقيب است و نشانيدن »دين حدّاقّلي« به جاي »دين واقعي«.



اشاره به تحريفاتي در كتاب هاي آسماني و اديان الهي
o

آيا علم درخت )شجره( ممنوعه است ؟
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جلسه يازدهم
 ٢٩مهر ماه ١٣٩٥

در تورات ساختگى كه امروز مورد قبول همه مسيحيان دنيا و يهود است  ،شجره ممنوعه به عنوان شجره علم و دانش و
شجره حيات و زندگى معرفى شده است تورات ميگويد :آدم قبل از آنكه از شجره علم و دانش بخورد علم و دانشى
نداشت و حتى برهنگى خود را تشخيص نميداد ،و هنگامى كه از آن خورد ،و به معنى واقعى آدم گرديد ،از بهشت رانده
شد ،از ترس اينكه مبادا از درخت حيات و زندگى نيز بخورد و همچون خدايان ! حيات جاويدان پيدا كند!.



بزرگترين تحريف تاريخ
o

در تورات ،تحريفي واقع شده است كه من خيال نمي كنم در جهان تحريفي به اندازه اين تحريف به بشريت زيان وارد كرده
باشد.ميدانيم كه هم در قرآن و هم تورات داستان آدم و بهشت به اين صورت مطرح است كه آدم و همسرش در بهشت حق دارند
از نعمت ها و ثمرات آن استفاده كنند و يك درخت هست كه نبايد به آن درخت نزديك شوند و از ميوه آن بخورند .آدم از ميوه
آن درخت خورد و به همين دليل از بهشت رانده شد.اين مقدار در تورات و قرآن هست .مسئله اين است كه آن درخت چگونه
درختي است؟ از خود قرآن و قرائن ان برمي آيد كه آن ميوه ممنوع  ،به جنبه حيوانيت انسان مربوط مي شود نه جنبه انسانيت،
يعني يك امري بوده از مقوله شهوات ،حرص ،حسد و به اصطﻼح از مقوله ضد انساني.ولي آدم از آدميت خود تنزل كرد و به آنها
نزديك شد.به او گفتند بايد بروي بيرون].چه موقع به او گفتند؟[ بعد از آنكه» علم ادم اﻻسماء كلها« همه حقايق به او آموخته
شده است.

o

در تورات دست جنايتكاران تحريف ،آمده است قضيه را به اين شكل جلوه داده است كه آن درختي كه خدا به ادم دستور داد كه
نزديك آن نشو ،مربوط است به جنبه انسانيت آدم نه جنبه حيوانيت.

o

دو كمال براي انسان وجود داشت كه خدا مي خواست آنها را از او دريغ كند :يكي كمال معرفت و ديگري كمال جاودانه بودن.
آدم از درخت »شناخت« يعني شناسايي چشيد و چشمش باز شد .و با خود گفت تا حاﻻ كور بودم ،تازه چشمانم باز شد .تازه مي
فهمم خوب يعني چه بد يعني چه .خدا به فرشتگان گفت  :ديديد! ما نمي خواستيم او از شجره معرفت و شناخت بهره مند شود،.
اما خورد و چشمش باز شد ،.حاﻻ كه چشمش باز شده خطر اينكه از درخت جاودانگي بخورد و جاودانه نيز بماند هست .پس بهتر
است او را از بهشت بيرون كنيم.

o

اين فكر و اين تحريف براي مذهب به طور عموم بسيار گران تمتم شد ) .مذهب يعني دين خدا يعني دستور خدا( گفتند پس معلوم
مي شود كه ميان دين و معرفت تضاد است :يا آدم بايد دين داشته باشد و امر خدا را بپذيرد،يا از درخت معرفت بخورد و چشمانش
باز شود؛ يا بايد دين و مذهب داشت ،امر خدا را پذيرفت و كور بود و نشناخت ،يا بايد شناخت  ،عصيان كرد ،زير امر خدا زد ،دين
را كنار گذاشت و رفت اين معصيت را مرتكب شد تا چشم ها باز شود .كم كم مثل هايي در اروپا رايج شد كه مي گفت  » :من جهنم
با چشم باز را ترجيح مي دهم به بهشت با چشم بسته« .اين است كه شما مي بينيد در اروپا يك مسئله مهم مساله تضاد علم و
دين است.




منبع :كتاب مسئله شناخت؛ استاد مرتضي مطهري )با تلخيص(

نگاه افراطي به وحي در دين مسيحيت
o

آگوستين قديس در اعترافاتش مي گويد:

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٣

امام حسين عليه السﻼم و تبيين

ريز موضوعات

موانع تحقق هدف انبياء عليهم السﻼم

سخنراني

جلسه يازدهم

دكتر اسدي گرمارودي

 ٢٩مهر ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (



عقل را سست بنيادتر از آن يافتم كه به تنهايي قادر به كشف حقيقت باشد و بنابراين به مرجعي همچون كتاب مقدس
نياز داشت.


o

اعترافات آگوستين ،ترجمه سايه ميثمي ،ويراسته مصطفي ملكيان ،ص.١٧٦

آنسلم قديس


او كه از ديگر برجستگان فلسفه قرون وسطي است از ايمان گرايان معتدل محسوب مي شود و از اين جهت در زمره
آگوستينيهاست .اما تفاوتي كه ميان آراي آنها وجود دارد اين است كه آنسلم همه تعاليم وحياني را قابل اثبات عقﻼني
مي داند ،در حالي كه آگوستين برخي از آنها را قابل اثبات عقﻼني مي دانست .اما در اينكه عقﻼنيت آموزه هاي دين
مبتني بر ايمان است و اگر بخواهي كه بفهمي بايستي ايمان بياوري ،هر دو مشترك اند.



آنسلم قديس در كتاب خود ،تحت عنوان چرا خدا انسان شد ،به اثبات عقﻼني تثليث پرداخته است ،به خﻼف آگوستين
كه آن را يك راز مطلق مي دانست .از ديدگاه او ايمان مسيحي محتواي مكاشفه اي يهودي دارد و نه فلسفي ،لذا مي
گويد :من در پي آن نيستم كه بفهمم و ايمان آورم ،بلكه ايمان مي آورم تا بفهمم .ايمان من بدان دليل است كه تا ايمان
نداشته باشم نمي توانم درك كنم.



رابطه عقل و وحي در فرهنگ اسﻼمي
o

وحي و آموزهاي الهي شرط ﻻزم براي كسب كمال و سعادت

o

قرآن كتاب آسماني تحريف نشده



قرآن و تبيين دين اكثري يا اقلي



ربوبيت عامه حضرت حق در نظام تكوين و تشريع با توجه به آيه  ٣٨سوره مباركه انعام



وَ ما مِنْ دابَّة فِي اﻷَرْضِ وَ ﻻ طائِر يَطيرُ ِبجَناحَيْهِ إِﻻّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
o

و هر جنبندهاي در زمين و هر پرندهاي در هوا كه به دو بال پرواز ميكند همگي طايفههايي مانند شما )نوع بشر( هستند .ما در
كتاب )آفرينش ،بيان( هيچ چيز را فرو گذار نكرديم ،آن گاه همه به سوي پروردگار خود محشور ميشوند.



خﻼصه تفسير الميزان :
o

همه جنبندگان زميني ياپرندگان آسماني همه امتهايي مانند شما هستند،يعني مقاصد و غايات معين و واحدي دارند و در مقاصدي
مانند رزق و جفت گيري و تهيه مسكن و چگونگي زندگي با هم مشابهت دارند ،و نيز مانند انسان داراي آراء و عقايد اجتماعي
وفردي هستند كه اجتماعشان بر اساس آنهابنا شده است  ،اما در اين آيه جهت اشتراك ديگري نيز ذكر شده و آن مسأله بازگشت
به سوي خداست  ،چون حشريعني بازگشت و اجتماع مردم به سوي خداوند بوسيله برانگيختن و از جاي كندن و به سوي كاري
بسيح دادن و مﻼك در حشر انسان زندگي ارادي وشعوري است كه انسان مي تواند راه سعادت يا شقاوت را به ميل خود اختيار
كند .در حيوانات نيز همين شعور ،منتهي به نحوي نازلتر وجود دارد و اينكه خداوند انسانها و حيوانات را براي جزا دادن در قيامت
محشور مي كند ،دال برتساوي آنها با انسان  ،در شعور و اراده نيست ،وليكن مرجع در حسابرسي همه آنها يكي است و آن صواب
دادن به نيكان و انتقام گرفتن از ستمكاران مي باشد ونيكو كاري و ستم در حيوانات هم جريان دارد و حشر دائر مدار همين
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جلسه يازدهم
 ٢٩مهر ماه ١٣٩٥

امراست  .اما اينكه فرمود) :ما فرطنا في الكتاب  (...يعني كتاب تكوين و آفرينش و لوح محفوظ كامل و تمام است و از هيچ چيز در
آن فرو گذار نشده است و يا آنكه قرآن كريم كه كتاب الهي است كامل و تمام است و در آن بيان همه چيز آمده است ) ،و نزلنا
عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء( )،ما كتاب را در حالي بر تو نازل كرديم كه بيان كننده هر حقيقتي است (.


بررسي معناي امت و تفاوت آن با ملت
o

معناي ملت :


در فرهنگ عميد زير كلمه ملّت نوشته است» :مردم يك كشور كه از يك نژاد و تابع يك دولت باشند «.كه البته اين
معني اكنون گستردهتر و به شكل »عموم مردم يك كشور« مفهوم ميگردد.

o

معناي لغوي »امت«


امت به معناى جماعتى است از مردم ،كه اشتراك در هدف واحد مانند» :دين« و يا »سنت واحده« و يا »وحدت در زمان
و مكان« آنان را مجتمع ساخته باشد .اين كلمه در اصل لغت به معناى قصد است» ،أم« يعنى قصد كرد و »يؤم« يعنى
قصد مىكند.

o

حيوانات نيز مانند انسان داراي آراء و عقايدي هستند


اين آيه خطابش به مردم است ،و مىفرمايد حيوانات زمينى و هوايى همه امتهايى هستند مثل شما مردم ،و معلوم است
كه اين شباهت تنها از اين نظر نيست كه آنها هم مانند مردم داراى كثرت و عددند...ليكن از اينكه در ذيل آيه فرمود»:
حشَرُونَ« استفاده مىشود كه مراد از اين شباهت تنها شباهت در احتياج به خوراك و جفتگيرى و تهيه
ثُمﱠ إِلى رَبﱢهِمْ يُ ْ
مسكن نيست ،بلكه در اين بين ،جهت اشتراك ديگرى هست كه حيوانات را در مساله بازگشت به سوى خدا شبيه به
انسان كرده است.حال بايد ديد آن چيزى كه در انسان مﻼك حشر ،و بازگشت به سوى خدا است چيست؟ ...آن مﻼك
در انسان جز نوعى از زندگى ارادى و شعورى كه راهى به سوى سعادت و راهى به سوى بدبختى ،نشانش مىدهد ،چيز
ديگرى نيست)...و( حيوانات هم مانند انسان داراى آراء و عقايد فردى و اجتماعى هستند ،و حركات و سكناتى كه در
راه بقاء و جلوگيرى از نابود شدن از خود نشان مىدهند ،همه بر مبناى آن عقايد است ،مانند انسان.

o

همراهي فطرت انساني و دين الهي در رساندن انسان به سعادت


فطرت انسانيت است كه به كمك دعوت انبياء راه مشروعى از اعتقاد و عمل به رويش باز مىكند كه اگر آن راه را سلوك
نمايد و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت كند در دنيا و آخرت سعادتمند مىشود ،و اگر خودش به تنهايى و بدون
همراهى و موافقت مجتمع آن راه را سلوك كند در آخرت سعادتمند مىشود ،يا در دنيا و آخرت هر دو ،و اگر آن راه را
سلوك نكند بلكه از مقدارى از آن و يا از همه آن تخلف نمايد ،در دنيا و آخرت بدبخت مىشود.



اين آن سنتى است كه فطرت هر انسانى آن را قبول داشته ،و در دو كلمه خﻼصه مىشود ،و آن دو كلمه عبارتند از :به
كار خير و اطاعت خدا وادار كردن ،و از عمل بد و معصيت بازداشتن و يا به عبارتي ديگر به عدل و استقامت دعوت
نمودن ،و از ظلم و انحراف از حق نهى كردن .آرى هر انسانى به فطرت سليم خود امورى را در باره خود و ديگران نيكو
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شمرده و آن را عدالت مىداند ،و امورى ديگر را زشت دانسته آن را به خود و به ديگران ظلم مىشمارد ،دين الهى هم
اين فطرت را در همين تشخيص اجماليش تاييد نموده و تفصيل عدالت و ظلم را برايش شرح مىدهد.
o

تام و كامل بودن كتاب


جمله »ما فَرﱠطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ« جملهاى است معترضه ،و ظاهرش اين است كه :مراد از آن چيز ،كه در آن تفريط
و كوتاهى نشده ،همان كتاب است ،و مراد از »شىء« كوتاهيهاى گوناگونى است كه نفى شده ،و خﻼصه معنا اينكه :چيزى
نيست كه رعايت حال آن واجب و قيام به حق آن و بيان آن ﻻزم باشد ،مگر اينكه ما آن را در اين كتاب رعايت نموده و
در امر آن كوتاهى نكردهايم ،پس كتاب ما تام و كامل است.



مراد از كتاب در آيه »ما فَرﱠطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ«


در معناى »كتاب« دو احتمال هست:
o

يكى اينكه مراد از آن لوح محفوظى باشد كه خداى سبحان در مواردى از كﻼم خود آن را كتابى
ناميده است.

o

دوم اينكه مراد از آن ،همين قرآن باشد ،به شهادت اينكه در چند جا از كﻼم مجيدش قرآن را كتاب
ناميده است .و نيز ممكن است آيه را طورى معنا كنيم كه هر دو قسم كتاب را شامل شود ،چنان كه
گفته شود :معناى آيه اين است كه خداى سبحان در آنچه كه مىنويسد )چه در كتاب تكوين و چه
در قرآن كه كﻼم او است( تفريط و كوتاهى نمىكند.



قرآن و تبيين همه نيازهاي بشر با توجه به آيه  ٨٩سوره مباركه نحل


وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فىِ كلُ أُمﱠةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مﱢنْ أَنفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شهِيدًا عَلىَ هَؤُلَاءِ وَ نَزﱠلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنًا
لﱢكلُ شىَءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْ ُمسْلِمِينَ)(٨٩

o

و روزى كه ما در ميان هر امتى از )رسوﻻن( خودشان گواهى بر آنان برانگيزيم و تو را )اى محمد( بر
اين امت گواه آريم )آن روز سخت را ياد كن و امت را متذكر ساز( ،و ما بر تو اين كتاب )قرآن عظيم(
را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند و براى مسلمين هدايت و رحمت و بشارت باشد.

o

هدايت تكويني و تشريعي در كنار يكديگر و به مقتضاي ميزان اختيار



روايتي در معناي »ما فَرﱠطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ« و كامل بودن قرآن



امام محمد باقر عليه السّﻼم آن شكافنده علوم ،در مورد فراگيرى قرآن همه علوم و مطالب ﻻزم را و اينكه خداوند هر امرى را كه در هدايت
انسان مورد نياز بوده است ،براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم در قرآن نازل نموده است و اينكه از جمله اعجاز قرآن ،آن است كه
دربرگيرنده همه مطالب گرانسنگ و بىبديل هست ،مىفرمايد:
o

اﻻمام الباقر »ع« :إنّ اللﱠه لم يدع شيئا تحتاج اليه اﻻمّة الى يوم القيامة الّا أنزله في كتابه ،و بيّنه لرسوله .و جعل لكلّ شيء حدّا ،و
جعل عليه دليﻼ يدلّ عليه.
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امام باقر »ع« :خدا چيزى از آنچه امت تا روز قيامت به آن نيازمند است فرو نگذاشته ،مگر كه آن را در كتاب خود فرو
فرستاده و براى فرستاده خويش بيان كرده است .و براى هر چيز حد و اندازهاى نهاده ،و دليلى براى راه يافتن به آن قرار
داده است.




» بحار«  -٨٤ /٩٢از كتاب» بصائر الدّرجات«  -تفسير نورالثقلين ج  – ٣ص٧٤

o

عقل عامل و وسيله براي فهم درست ربوبيت پروردگار كه پس از خالقيت مهمترين صفت حضرت حق هست

o

ربوبيت تكويني حضرت حق مانند ربوبيت تشريعي خداوند كامل و بدون نقص بيان شده است.

نتيجه گيري و جمع بندي بحث
o

اقلي نگري دين ريشه در دين تحريف شده مسيحيت دارد

o

خﻼصه بيان امام حسين )ع( در بررسي دليل عدم تحقق جامعه اسﻼمي


برخي و عدم درك صحيح كﻼم معصوم



برخي و فريب خوردگي دنيا و حركت در مسير شهوات



برخي و زير سلطه انسانهاي شيطان صفت



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.29_011.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.29_011.pdf
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