
بسم هللا الرحمن الرحیم



اسالم

سخنرانی امام موسی صدر در دانشگاه آمریکایی بیروت



مقدمه

ابهام و پیچیدگی در اصول اسالمی

شناخت اسالم

لزوم پژوهش  گسترده و بررسی کامل مفاهیم دینی
شناخت سلسله تجربیات روحی و زندگی معنوی
معاشرت طوالنی با بزرگان  و پایه گذاران اندیشه



اصالت

ادعای خاورشناسان و پژوهشگران اخیر

پاسخ به ادعا

اسالم آخرین حلقه از سلسله ادیان الهی

معرفی اسالم



اهلل

کمال مطلق
فی نگاه تجریدین

نفی تشریفات مذهبی
نفی هرگونه ارتباط ویژه با شخص یا شی

رهایی انسان از هر قیدی
نفی هر مانعی در راه پیشرفت انسان

اشراف و احاطه دائمی بر هستی و انسان

اطمینان و قدرت انسان
زایل شدن وحشت و نگرانی

مسئول و متعهد ساختن انسان



مالئکه

مالئکه خدا را می ستایند
اوامر الهی را انجام می دهند

نندنیروهای پیدا و پنهان هستی را به امر الهی مدیریت می ک
به پویندگان راه حق یاری می رسانند

سالک راه حق تنها نیست
نیرو های هستی او را حمایت می کنند

احساس تنهایی و نگرانی نمیکند
جهان همراه اوست

مطمئن است پیروز خواهد شد



شیطان

از نظر اسالم

خلقت پس از آدم
مطیع فرمان خدا بود

عدم سجد به آدم به سبب فخر و بزرگبینی
گمراه کردن بشر با همدستی لشگریان خود و قوای شر

مطیع فرمان خدا بود

تفاوت با شیطان موحد

زیرا برای غیر خدا سجده نکرد



تفاوت با اهریمن

اهریمن خالق بدی هاست

نبرد با اهورامزدا، آفریدگار نیکی ها

هستی و انسان هم خدای خیر را پیروی می کند هم خدای شر را

دوگانگی انسان در وجود خود و اجتماع، مبدا و سرنوشت

جنگی دائمی در ذات و سلوک و زمان و مکان

انسان شکست خورده و ناتوان است

شیطان



شیطان

اندیشه درباره شیطانتربیتیبعد 

غرور

انحراف و شقاوت و طرد شیطان پیامد عصیان او بود

او ذاتا شقی نبود و طرد و دور کردن او بی علت نبود



شیطان

بعد تربیتی اندیشه درباره شیطان

امتحان

بیانگر حد و قطعیت و آزادی و اختیار انسان

ترسیم آزادی انسان در داستان به صورت یک تابلوی زیبا

اراده خدا بر استقرار خلیفه ای مختار و آزاد بر روی زمین

آدم فرمانروای جهان و جانشین خدا

شیطان درعمق بخشیدن به اختیار و آزادی انسان نقش بارزی دارد



پیامبران

نه فرشته است نه نیمه خدا

دارای حاالت، خواسته ها و احساسات انسانی است

پیامبر، الگو و اسوه صالحی برای مردم

سند زنده برای واقعی بودن رسالتش



جزا پاداش در معاد چیزی نیست جز نفس اعمال صادره از انسان

تفاوت با مجازات های حقوقی

در مجازات حقوقی، عمل مقوله ایست و جزا مقوله ای

جزای معاد نفس عمل است که متناسب با عمل جاوید ظهور می کند

معاد جسمانی

حشر انسانی با جسم و روحش

اختالف فالسفه اسالمی در اصل معاد جسمانی نیست

تفاوت با عقاید مصریان قدیم، بت پرستان و زرتشتیان

معاد



معنویت

راننادیده گرفتن بعد معنویت اسالم توسط برخی پژوهشگ

دو دیدگاه نسبت به امور مادی و معنوی

نظر اسالم درباره زینت ها و طیبات



راننادیده گرفتن بعد معنویت اسالم توسط برخی پژوهشگ

دخالت اسالم در امور مادی زندگی

مقابله با دشمن

ازدواج

تشبیه بهشت به باغ

تاکید زعمای مسلمین به این امور



دو دیدگاه نسبت به امور مادی و ومعنوی

امور در جهان دو سنخ دارد

مادی مثل خوردن

معنوی مثل عبادت 

زایل شدنی و مناسب جسم انسان

مناسب روح و قوای انسانی



دو دیدگاه نسبت به امور مادی و ومعنوی

نظر دین و فلسفه

فلسفه

ماه در ذات متحرک است

پس جمیع حرکات انسان حتی عبادات مادی اند

هیچ گاه نمی توان انفصال جسم از روح را تصور کرد

معیار صحیح شناخت مادی یا روحانی بودن اعمال، انگیزه می باشد

چه بسا عباداتی که انگیزه های مادی دارند

چه بسا اعمال مادی ای که انگیزه انسانی دارند و مقدسند



اسالم

نظر دین و فلسفه

جمیع موجودات جهان در تمام جوانب مادی و معنوی مقدسند

جاحتی شر موجودات شریر هم نسبی است و اگر به اندازه و به
استفاده شود، دیگر شریر نیست

:هر عملی از انسان صادر شود، مقدس است

روابط انسان با دیگران تنظیم شود

تمایالت و شهواتش تعدیل شود

نقش جهانی خویش، یعنی خلیفه الهی بودن را بکار ببندد

بیشترین بهره را از هستی ببرد



نظر اسالم درباره زینت ها و طیبات

اینها برای بهره مندی انسان است

اما اینها هم گاهی فتنه هستند

لذا  ضروریست، هر چه نعمت ها، زیاد شوند، ایمان و تقوا هم
زیاد شود



تحول ها

امکان حفظ ایمان و اخالق در جامعه ای که با این
.دو منافات دارد

امکان تاسیس نظام دینی در جامعه ای متحول و 
امور در حال تغییر



امکان حفظ ایمان و اخالق در جامعه ای که با این
.دو منافات دارد

.انسان موجودیست اجتماعی و با جامعه تعامل و تاثیر متقابل دارد

.به همین علت اسالم بر لزوم ایجاد و تاسیس جامعه صالح تاکید دارد

.از نظر اسالم، ایمان و وضع نامطلوب اجتماعی ناقض یکدیگرند

.اصل حالل و حرام و نظام قانونی اسالم برای رسیدن به این جامعه است



امکان تاسیس نظام دینی در جامعه ای متحول و 
امور در حال تغییر

.تحول و پیشرفت بشری یعنی تعامل انسان با هستی

.دین یعنی شریعتی که آفریننده جهان و انسان وضع کرده است

.شریعت و قوانین مزبور بوسیله قرآن بیان شده است

.می توانیم ویژگی قداست را همراه با مجال تحول برای انسان و جامعه حفظ کرد

.تعالیم و مقررات تحول یافته خصلت های الهی را حفظ می کنند


