پرسمان
دروس معارف اسالمی

اندیشه (دو)
(نبوت و امامت)

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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استاد محترم
سالم علیکم
با احترام ،در راستای اجرایی شدن اسناد باالدستی یکی از
فعالیتهای مهم و مؤثر نهاد ،رصد شبهات و پاسخگویی
مناسب و بههنگام دانشگاهیان می باشد.
همچنین ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخیابی در
کالسهای دروس معارف اسالمی به نشاط علمی و دینی
دانشگاهیان و تعمیق باورهای اعتقادی و مصونیت در برابر
جریانات زاویهدار با دین و انقالب ،کمک شایان توجهی
خواهد داشت.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی ،در
نظر دارد مجموعهای از پرسشهای دارای فراوانی و پرتکرار
در میان دانشجویان و متناسب با سرفصلهای دروس معارف
را آمادهسازی و با ارائه پاسخهای مناسب با شأن علمی و
حوصله دانشجویی ،در اختیار اساتید محترم دروس معارف
جهت بهرهگیری قرار دهد.
با توجه به تجربیات ارزشمند جنابعالی ،همکاری در موارد
ذیل موجب مزید امتنان است:
 .1حدود 15دقیقه از وقت کالس جهت مشارکت دانشجویان
و ارائه تحقیق براساس پرسشهای پیشنهادی سرفصلها
و دیگر پرسشهای دانشجویی برنامهریزی شود.
 .2با اشراف علمی اساتید محترم ،جمعبندی تحقیق کالسی
انجام گیرد و حاصل تحقیق میتواند بهعنوان یک پرسش
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و پاسخ برگزیده مرتبط با سرفصل برای طرح سؤاالت
آزمون پایان نیمسال دارای اولویت باشد.
 .3برای ارائه تحقیق با هماهنگی گروه علمی معارف نمره
مناسب منظور شود.
 .4در صورتی که درباره اصالحیه و تکمیل پرسش و
پاسخها

دارید،

پیشنهاداتی

در

آدرس

( )www.Porseman.com/maarefدرج فرمایید.
 .5برای مشاهده و دانلود جزوات «پرسمان دروس معارف»
به

آدرس

()www.Porseman.com/maaref

مراجعه

فرمایید.
 .6برای جستوجوی لفظی پرسش و پاسخها به آدرس

( )www.Porseman.org/qمراجعه نمایید.
با تشکر
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سرفصل اول :پیشینه دين و پیامبري
 -1-1تعريف دين و پیشینه آن در تاريخ
س -1كارويژههاي معرفتي دين چیست؟ دين چه آموزههايي دارد كه از راه ديگر
به چنگ نميآيد؟
س -2ما در  1000سال قبل از اسالم حقوق بشر را ابداع كرديم ،خیلي از مسائلي
كه اسالم و قرآن به آنها تأكید دارد به وسیله كورش براي مردم آن زمان جا افتاد.
پس چه نیازي به اسالم داشتیم؟ آيا با همان دين زرتشتي نميتوانستیم زندگي
كنیم؟
س -3چرا درابتداي اسالم هرچي فقیر و برده و كالً آدمهاي بدبخت و بيارج در
جامعه آن زمان بوده جذب اسالم شده؟
سواالت تکمیلي:
س -آيا اطالعاتي كه از پیامبر(ص) به ما رسیده معتبر است؟ چون امکانات كافي
وجود نداشته است؟
 -2-1يهوديت و مسیحیت  ،پیدايش و سرنوشت آنان
س -1سه كلمه «يهودي»« ،كلیمي» و «صهیونیزم» چه تفاوتهاي مکتبي و
ريشهاي با هم دارند؟
س -2آيا نسخه هاي تحريف نشده و صحیح از كتابهاي (تورات) و (انجیل) هم
وجود دارد؟ يا اينکه هر چه هست ،كامالً تحريف شده؟
س -3آيا يهوديها و مسیحيهاي فعلي همه جهنمي هستند؟ با مخترعان و
دانشمنداني مانند اديسون در آخرت چگونه برخورد ميشود؟
سواالت تکمیلي:
س -اگر اين اديان االهي هستند و از يک منشاء سرچشمه ميگیرند پس چرا
اينقدر به خون هم تشنهاند؟ آيا دين نميتواند اين حداقلها را به آنها آموزش
دهد؟
س -آيا دنیاي امروز ما به صلح و مسیحیت بیشتر از اسالم و جنگ و خونريزي و
داعش نیازمند نیست؟
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 -3-1آشنايي با تورات و انجیل و مقايسه آن دو با قرآن
س -1چگونه ميتوان حقانیت اسالم را نسبت به مسیحیت و يهوديت اثبات كرد؟
چه اشکالي دارد كه همه اديان بر حق باشند و «پلورالیسم ديني» صحیح باشد؟
س -2نمازخواندن يهوديان ومسیحیان چگونه است؟
س -3چرا خداوند تورات و انجیل را همانند قرآن از تحريف حفظ نکرد؟
سواالت تکمیلي:
س -راه همگرايي و تقريب اديان االهي و دوري از تعصبات فرقهاي چیست؟ چرا
مسلمانان براي اين مهم تالش واقعي نميكنند؟
 -4-1تأثیر حاكمیت مسیحیت بر جامعه غربي و مقايسه آن با تأثیر اسالم در
پیدايش تمدن اسالمي
س -1آيا مي توان شکست قدرت ديني كلیسا در قرون وسطي را دلیلي بر ناتواني
دين دانست؟ لطفاً توضیح دهید.
س -2لطفاً علت چالش هاي غرب را با اسالم حول محور گفتمان تمدن ها شرح
دهید .
س -3برخي میگن تاثیر اسالم بر غرب و برخي میگن تاثیر غرب بر اسالم و يا
شايد هر دو.
سؤاالت پیشنهادی
س -عوامل و دالیل فروپاشی تمدن اسالمی چیست؟ چرا کشورهای مسلمان
امروز عقب مانده اند؟
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سرفصل دوم :اهداف ،ابعاد و قلمرو دین
 -1-2ضرورت وحي و پیامبري براي سعادت معنوي و زندگي دنیا
س -1اصوالً چرا انسان بايد دين داشته باشد؟
س -2آيا دين ميتواند و يا بايد ،نقشي در فرايند علم (تحقیق و پژوهش علمي)
ايفا كند يا خیر؟ اين نقش را چگونه ايفا ميكند و میزان و قلمرو آن چیست؟
س -3دين در خدمت انسان است يا انسان در خدمت دين؟
سواالت تکمیلي:
س -علت دين گريزي جوانان چیست؟ و چه پیامدهايي را به دنبال خواهد داشت؟
 – 2-2عصمت پیامبران
س -1آيا عصمت پیامبران تنها در ابالغ وحي است و ممکنه در كارهاي شخصي
و روزانه خود اشتباه كنند؟
س -2اگر عصمت پیامبران و امامان ،موهبتي الهي است؛ چرا ما مشمول اين
عنايت نشديم؟ اگر خدا به ما هم لطف مينمود و علم خدادادي عنايت ميكرد ،ما
نیز معصوم ميشديم؟
ال حضرت آدم يا موسى يا يونس و يا ديگر پیامبران،
س -3در قرآن آمده كه مث ً
برخى دستورات خداوند را اجرا نکردند و خداوند آنها را مجازات كرد؛ ولى باز
هم ما مىگويیم كه همه پیامبران معصوماند! لطفاً به طور مستند و قانع كننده،
جواب دهید.
سواالت تکمیلي:
س -چگونه عصمت مي تواند براي يک انسان اتفاق بیفتد؟
س -آيا همه معصومین به يک اندازه معصوماند؟
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 -3-2نقش دين در زندگي دنیايي (بررسي ديدگاههاي اومانیزم ،سکوالريزم و
لیبرالیزم و نظريه جامعیت ديني)
س -1فوايد دين در دنیاي مدرن امروز چیست ،و با وجود علم و تکنولوژي چه
حاجت به دين است؟
س -2به كسي كه هیچ كمبودي در زندگي ندارد چگونه ميتوان ضرورت و نیاز
به دين را تفهیم كرد؟
س -3سکوالريسم چیست و جامعه سکوالر چه مفهومي دارد؟ نظر اسالم در اين
باره چیست؟
سواالت تکمیلي:
س -آيا جوامع عقالني و اخالقي ،زندگي بهتر و آرام و معقول تر و اخالقي تري
از مسلمانان ندارند؟
 -4-2گوهر مشترک و راز تعدد اديان و شرايع
س -1علت وجود اديان مختلف در جهان چیست؟
س -2چرا خدا از اول يک دين واحدرابراي مردم نفرستاد تا اين همه دين و مذهب
و فرقه به وجود نیايد و مردم با هم متحد باشند؟
س -3نظريه قرائتهاي مختلف از دين ،تا چه اندازه داراي وجاهت عقلي و
پشتوانه علمي و منطقي است؟
سؤاالت پیشنهادی
س -گوهر مشترک ادیان االهی چیست؟ و چرا مبلغین دینی بیشتر آن را تبلیغ
نمیکنند و بیشتر بر تفاوتها تکیه می کنند؟
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 -5-2رابطه علم و دين
س -1انواع رابطه علم ودين را بیان كنید كدام نظرات صحیح هستند؟
س -2علم علت زلزله را كمربند زلزله و گسلها مي داند و قران علت زلزله را
گناه ميداند!!! اين تناقض مثل عقايد كلیساي قبل از رنسانس نیست؟
س -3باسالم چگونه است كه میان كشف علمي به تعريف غربي آن يعني
 scienceو عقايد متافیزيکي مذهبي بعضاً فاصله ميافتد؟ مثالً چطور روانشناسان
تأثیر شیطان در اعمال انسان را نميبینند؟ يا مثالً تأثیر صله رحم برطول عمر را
دانشمندان لمس مي كنند؟
سؤاالت پیشنهادی
س -با وجود علم و پیشرفت آن چه نیازی به دین داریم؟
س -آیا علت عقب ماندگی جوامع اسالمی وابستگی بیش از حد به دین نیست؟
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سرفصل سوم :شناخت اسالم
 -1-3قرآن و سنت *
س -1چگونه قرآن كه حدود  1400سال قبل براى اعراب بدوى نازل شده،
مىتواند موجبات تکامل و سعادت انسانها را فراهم كند؟
س -2چرا در قرآن همه چیز با جزيیات كامل نیامده مثل مسايل احکام و تعداد
ركعات نماز؟
س -3ايا حضرت مهدي(عج) قرآن جديد  ،سنت جديد و دين جديد ميآورد؟!
سواالت تکمیلي:
س -چرا در روايات ما آمده است كه بیشترين دشمنان حضرت مهدي(عج) از میان
عالمان ديني هستند؟
 -2-3عقل و جايگاه آن در شناخت دين
س -1میزان ارزش و اعتبار عقل در شناخت معارف از نظر اسالم چیست؟
س -2آيا عقل و دين هر دو يک چیز را ميگويند يعني آيا همان چیزي كه عقل
ميگويد ايا دين هم بايد بگويد لطفا شرح دهید؟
س -3آيا عقل در كنار كتاب و سنت ،يک منبع مستقل ،محسوب مي شود يا يک
امر طفیلي و ظلي و تبعي؟ به عبارت ديگر آيا عقل در عرض كتاب و سنت است
يا در طول آن؟ به هر تقدير كدامین عقل و با كدامین ويژگيها ،منبع استنباط
احکام اسالمي است؟
سواالت تکمیلي:
س -اينکه پیامبر مي فرمايند كه كسي كه عقل ندارد دين ندارد ،چه مفهومي
دارد؟
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 -3-3خاتمیت و پاسخگويي اسالم به نیازهاي متغیر انسان
س -1يکي از داليل فرستادن دين جديد رشد بشر و به وجود آمدن نیازهاي جديد
است.اما اسالم دين خاتم است .اسالم چگونه به نیازهاي جديد انسان پاسخ
ميدهد؟
س -2چرا بايد دين خاتم داشته باشد .چرا سلسله پیامبران غیرتشريعي (تبلیغي)
ادامه پیدا نکرد؟
س -3چرا پس از پیامبر خاتم(ص) امامان(ع) آمدند؟ چرا همان روند ارسال انبیاء
ادامه نیافت يا اين كه چرا زودتر امامان(ع) نیامدند و سلسله امامت آغاز نشد؟
نميتوانم در خصوص شروع امامت به دلیل قانع كنندهاي برسم .فکر مي كنم اصالً
نیاز نبود.
سواالت تکمیلي:
س -اگر آمدن امامان اين قدر مهم بود ،چرا خداوند شرايطي را ايجاد نکرد تا
پس از پیامبر آنها به حکومت برسند؟ و اكنون اكثريت مسلمانان با امامت نا آشنا
(اگر نگويیم مخالف) باشند؟
 -4-3روش فهم دين (تکاملپذيري ،فهم بشري ،واليت سیاسي ـ واليت معنوي)
س -1در شناخت دين اسالم توجه به روش درون ديني بهتر است يا برون ديني؟
س -2به نظر من معارف دينى قداست ندارند چون فهم بشرى نسبى است؟
س -3تکامل پذيري فهم دين چیست؟
سواالت تکمیلي:
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سرفصل چهارم  :امامت و والیت
 -1-4معناي امامت و واليت
س -1مقايسه مقام امامت و واليت چگونه است؟
س -2از حضرت علي(ع) خواستند كه خالفت را بپذيرد ،تقاضا كرد كه رهايش
سازند .فقط به اين سوال جواب بدهید كه اگر امامت و واليت حضرت علي(ع) از
سوي خداوند و از واجبات دين است چرا از آن سرباز زد؟
س -3خالفت و وصايت در قرآن و كتب عهدين (جديد و قديم) را مقايسه
فرمايید؟
سواالت تکمیلي:
س -مگر مي شد قريب به اتفاق كساني كه به وسیله پیامبر اكرم(ص) مسلمان
شده بودند علي(ع) را تنها بگذارند؟
 -2-4ابعاد و شئون امامت (مرجعیت ديني  ،واليت سیاسي ـ واليت معنوي )
س  1ـ آيا امامت امري موروثي است؟
س -2آيا ائمه اطهار(ع) واليت باطني دارند يا واليت ظاهري و حکومتي؟
س -3آيا امیرالمؤمنین(ع) براي اثبات امامت و واليت خود ،يادي از حديث غدير
كرده است؟
سواالت تکمیلي:
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 -3-4عصمت امامان و ادله نصب آن
س -1عصمت امامان ما همرديف عصمت پیامبرمان است يا تفاوتي دارد؟
س -2چگونه ميتوانیم بادلیل عقلي عصمت امامان را اثبات كنیم؟
س -3اگر معتقديد كه علي معصوم هست پس چرا اين قدر اشتباه حکومتي دارد؟
سواالت تکمیلي:
 -4-4مهدويت
س -1مقوله «مهدويت» در ساير اديان الهي چگونه است؟ آيا آنان نیز به ظهور
ايشان كه جهان را پُر از عدل و داد ميكند ،معتقدند؟
س -2تفاوت مکتب تشیع و اهل سنت را درباره مهدي موعود بیان كنید؟
س -3بر فرض اينکه امام حسن عسکرى(ع) فرزندى داشته؛ آيا مىتوان باور كرد
كود كى پنج ساله ،به مقام واليت و امامت منصوب گردد و به مأموريت حفظ و
تحمل احکام الهى ،انتخاب شود و در آن سن كم ،از حیث علم و عمل ،پیشواى
مردم و حجت الهى باشد؟
سواالت تکمیلي:
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سرفصل پنجم :مرجعیت و واليت در عصر غیبت
 -1-5مرجعیت ديني در عصر غیبت
س -1لطفاً خیلي روشن و خالصه به هم جواب بدين .من خودم نماز و روزه رو
بلدم ،چرا بايد تقلید كنم؟ آيا آيه يا حديثي مبني بر تقلید از علما داريم؟
س -2آيا واليت فقیه ،يک مسأله كالمي است يا مسأله فقهي و تقلیدي؟
س -3در موارد تعارض بین نظر ولي فقیه با نظر مرجع تقلید چه بايد كرد؟
سواالت تکمیلي:
س -وقتي ما خودمان عقل داريم چرا بايد از ديگران تقلید كنیم؟
 -2-5واليت فقیه و رهبري سیاسي در زمان غیبت
س - -1تفاوت حکومت واليت فقیه با ديگر نظامهاي سیاسي (سکوالر و الئیک)
را بیان كنید؟
س -2با توجه به اينکه دين و روحانیت امري مقدس است و سیاست شیطنت آلود،
چگونه ميتوان بین آنها رابطه برقرار كرد؟
س -3واليت مطلقه فقیه؛ يعني اينکه او فوق قانون است در اين صورت همه
قوانین بيفايده خواهد بود؟!
سواالت تکمیلي:
س -رهبري مادام العمر چه تفاوتي با حکومت هاي استبدادي مادام العمر ديگر
دارد ،چه اسمش رهبري باشد ،يا ريیس جمهور يا پادشاه؟
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 1ـ  2ـ  5ـ تاريخچه واليت فقیه
س -1چگونه واليت فقیه را در امتداد واليت ائمه(ع) ميدانیم؛ در حالي كه برخي
از علماي بزرگ اعتقاد به چنین واليتي نداشتند؟
س -2چرا قبل از انقالب ولي فقیه به عنوان يک اصل مطرح نبود؛ در حالي كه
اكنون آن را به عنوان يک اصل بعد از غیبت ميدانیم؟
ال نیز در جوامع اسالمي پیاده شده ،يا فقط بعد از انقالب
س -3آيا واليت فقیه قب ً
در جمهوري اسالمي عملي شده است؟
سواالت تکمیلي:
س -اگر واليت فقیه جزو تعالیم اسالمي است پس چرا هیچ مرجع تقلیدي در اين
هزار و جند سال آن را اجرا نکرده است؟
 2ـ  -5- 2مبناي مشروعیت حکومت ديني و اختیارات ولي فقیه
س -1آيا واليت مطلقه فقیه داراي تمامي اختیارات رسول اهلل(ص) در زمان غیبت
هست؟
س -2منشأ مشروعیت حکومت ديني از ديدگاه اسالم و شیعه را بیان كنید؟
س -3اگر حکومت و حاكمیت اسالمي خواست مردم است؛ چنانچه رأي مردم
عوض شد ،حاكمیت اسالمي چه جايگاهي پیدا ميكند؟
سواالت تکمیلي:
س -چرا اگر پدران ما به قانونی اساسی و والیت فقیه رأی دادهاند ما باید آن را
بپذیریم؟ چرا االن رفراندم برگذار نمی شود؟
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 3ـ  2ـ  5ـ نصب  ،عزل و نظارت بر ولي فقیه
س -1در مقابل خطاهاى ولى فقیه چه مکانیسمى وجود دارد؟ و از چه راه هايى
مىتوان بر واليت فقیه نظارت كرد؟
س -2آيا ميتوان از وليفقیه انتقاد كرد؟ اين مسأله با واليت و لزوم پیروي از او
منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد ،گوش شنوايي هست؟
س -3از ديدگاه حقوقي رابطه مجلس خبرگان و رهبري چگونه است؟ آيا به دلیل
عزل و نصب رهبر از سوي خبرگان ،اين مجلس جايگاه رفیعتري ندارد؟
سواالت تکمیلي:
س -چرا با آنکه مقان معظم رهبري فرموده اند كه مي توان آزادانه از ايشان حتي
در حضور ايشان انتقاد كرد ،انتقاد از ايشان اين همه عواقب بد و ترسناک دارد؟
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بیانات مقام معظم رهبری:

ذهن جوان دانشجو ،ذهن پرسشگري است؛ اين خیلي
چیز خوبي است.
بعضي خیال مي كنند اين نقطه ضعف است ،نه.
اين نقطه خوب است.
بهترين كساني كه مي توانند در مسايل ديني،
اعتقادي ،سیاسي ،معرفتي ،توحیدي ،پرسشگري كنند،
جوانان دانشجو هستند.
1385/8/23
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