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اسالمسواالت مقاله   
 )کتاب نای و نی(

 پیشامتنی

 چگونه می توان اسالم را به طور صحیح شناخت؟ 

 نظرات مستشرقان و اسالم پژوهان غربی درباره اسالم چقدر قابل اعتماد و استناد است؟ 

 ت تاثیر ادیان و فرق پیش از خود قرار گرفته است؟آیا اسالم تح 

  از دیگران و انسان های زمان خود آموخته است؟آیا پیامبر اسالم قرآن و اسالم را 

 نظر اسالم در مورد سایر ادیان چیست؟ 

 آیا اسالم با سایر ادیان دشمنی دارد؟ 

 یک دین مستقل نیست؟اسالم و مسیحیت می باشد؟ مگر  م در بعضی موراد مشابه به یهودیتچرا اسال 

  باشد؟ چرا؟آیا عقاید و احکام و قصه های تورات و انجیل در قرآن می 

 رابطه اسالم با هستی و کائنات چیست؟ 

 اینکه بدانیم خداوند کمال مطلق است به چه دردی می خورد؟ 

 می گویند خداوند بر همه چیز احاطه و اشراف دارد ، این چه مشکلی را از من حل می کند؟ 

 هید؟برای رسیدن به احساس اطمینان و قدرت و دوری از وحشت و نگرانی چه پیشنهادی می د 

 فرق تعریف خدا در اسالم و مسیحیت چیست؟ 

 فرق اهلل با خدا در سایر ادیان و فرق در چیست؟ 

 آیا تصور ما از اهلل درست می باشد؟آیا این تصور اثر خارجی بر ما دارد؟ 

 چرا اهلل ترجمه ندارد؟ 

 فرق مالئکه در اسالم با فرشتگان در فلسفه چیست؟ 

  چیست؟دیدگان مستشرقان درباره مالئکه 

 ادیان الهی و محتوای آنها را تایید می کند؟ آیا اسالم 

 آیا اعتقاد به حقیقت مالئکه و جزئیات آنها جز ضروریات ایمان یک مومن است؟ 

 آنها چه نتیجه عملی ای در زندگی انسان دارد؟ اعتقاد به عدم مالئکه و اثر 

 فرق شیطان با اهریمن چیست؟ 

 آیا جهان، خدای خیر و شر دارد؟ 

 مزدا می باشد؟ در حال نزاع  با خدای خیر یعنی اهورا نا اهریمیا شیطان یآ 

 انسانی که معتقد به دو خدای خیر و شر می باشد، دچار چه مشکالتی می شود؟ 

 آیا شیطان ذاتا موجود پلید و شقی ای می باشد؟ 

 از درگان الهی رانده شد؟ به واسطه ی چه ویژگی ناپسند خود شیطان 

 ان چه درسی باید بگیریم؟از داستان شیط 

 انسان لطف می کند؟ با وسوسه و اغواگری خود چگونه به شیطان 

 شیطان چه نقشی در اراده و اختیار انسان دارد؟ 

 فلسفه وجود خیر و شر در هستی و گرایش انسان به هر دوی آنها چیست؟ 

 گرایش و میل به شر را درون او گذاشته است؟ مگر خدا نخواسته که انسان خوب باشد؟ پس چرا ؟چرا انسان گرایش به شر دارد 

 چرا پیامبران به صورت انسان های خارق العاده نیامدند تا مردم راحت تر ایمان بیاوردند؟ 



 32ما هرگز نمی توانیم مثل پیامبران باشیم چون آنها موجوداتی خارق العاده بودند؟ ص 

  بسوزانند مسخره نیست؟در جهنم یک زن هزاران سال او را  ر مویتا 4به خاطر  اینکه 

 حقیقت عذاب و پاداش چیست؟ 

 کارهای بدمان به ما می چشانند؟ مجازات آیا عذاب یعنی آتشی که به 

 چگونه می شود فهمید که قرآن و اسالم تحت تاثیر نظرات علمی زمان خود قرار نگرفته است؟ 

 عسل و شیر است  نیست چرا که حتی بهشت آن باغ و حوری و کاخ و اسالم دین معنوی ای 

 گفت مادی و به چه چیز می توان گفت معنوی؟ به چه چیز می شود 

 آیا نماز معنوی است و ازدواج و تجارت مادی می باشد؟ 

 نی تجارت و ازدواج و ورزش مقدس هستند؟ و چه زمانی نماز و روزه غیرمقدس و مادی هستند؟چه زما 

 و پلید هستند؟ موجودات خطرناک و مضر برای انسان، بد اآی 

  شر مطلق است؟ شیطانآیا 

 چیز ثابت است؟ یزهایی شر هستند؟ آیا شر همیشه یکشر چیست؟ چه چ 

 عکس؟ن شر باشد و برای دیگری خیر یا برآیا ممکن است چیزی برای م 

  پرداخت؟ آنها را کال نباید بهشان عضی ازاست یا بآیا همه تمایالت و رغبت های انسان قابل استفاده 

 در چه صورتی جمیع افعال انسان عبادت و مقدس است؟ 

 آیا جهان هستی با این همه بدی و خشونت مقدس است؟ 

 موضوع اسالم درباره استفاده از نعمت ها و زینت ها چیست؟ 

 است؟و زهد خوب نعمات  چرا استفاده از زینت ها و نعمتها در اسالم مذموم است و ترک 

 ؟ا در اسالم اموال و نعمات بد استچر 

 ؟حرام می دارد چیسترا حالل  ذاتکه استفاده از لع اسالم در برابر کسی موض 

  ؟به معنی ترک دنیا و نعمات آن است دهزآیا  ؟چیست زهد 

  ؟دنچه ویژگی هایی دار ؟دننعمت های بهشتی چه فرقی با نعمت های دنیوی دار 

  ؟چرا ؟بهترین نعمت بهشت چیست 

  قصاص؟ مثل زندنمی ضربه انسانیت روح و انسانیت به آیا اجتماعی مسائل در کردن مثل به مقابله 

  قصاص اصل است یا عفو؟ اسالم در 

 ؟ستصورت عفو خوب نی در چه 

 ؟سیاسی اجتماعی دخالت کرده است وچرا در مسائل دنیوی  اسالم که یک دین آسمانی است 

  ؟نبودند و اسالم احترام بیشتری نداشت ارترداگر اسالم در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت نمی کرد مردم دین 

 ؟ین اگر در محدوده اخالقیات و عقاید بماند برای خودش و مردم بهتر نیست د 

  ؟نند چه اشکالی دارداداره ک مدیریت کند و امور دنیوی را خود مردم امور معنوی و اخالقی مردم رادین این حرف که 

 ؟چرا اسالم تاکید به تأسیس و ایجاد یک جامعه و نظام دینی دارد 

 ؟است حیصح مانشینداشته باشد از نظر اسالم ا یبه مسائل و مشکالت جامعه توجه یداشته باشد ول مانیا یاگر کس 

 چه کاربردی دارد؟امروز ما  یقانون برا نیا؟  ستیچ یقانون حالل و حرام برا 

 ؟باشد یامروز شرفتهیانسان پ یازهاین یتواند جوابگو یچگونه م انیاد شیهزار سال پ نیاحکام و قوان 

 ندارد بردیانسان امروز کار یبرا و است شیهزار سال پ ۱۰۰۰ یانسان بدو یبرا نشیاسالم و قوان. 

 ؟آوردینبود را به وجود م یهستدر که  یزیمگر انسان چ ؟انسان به چه معناست شرفتیپ 

  ؟را برطرف کندامروز ما  ازین میتواند ،شیسال پ ۱4۰۰است مربوط به  یمتن کهقران 

 ؟دوره باشد کیفهم بشر تواند محدود به  یبرداشت از قرآن م ایآ 

 جدیدتر انجام دهد؟ یهامتن واحد و ثابت مثل قرآن برداشت کیاز  تواندینه انسان مچگو 

 ؟کند ین برنامه را ارائه میچگونه ا ؟دارد یدیانسان برنامه جد اتیهر مرحله از ح یاسالم برا ایآ  

 ؟ثابت و مقدس قابل جمع هستند نیمعارف و قوان سلسلهچگونه با  رییتحول و تغ 
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