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 "احیای تفکر دینی و علل دین گریزی"کتاب 

 

 احیای تفکر دینی -فصل اول

 

در میان مسلمانان رواج یافته است را « دینی»شهید مطهری، چگونه انچه به نام فکر و عمل  .1

، منطبق با اسالم ناب دهد؟ تا چه اندازه، رویه مسلمانانمورد نقد و آسیب شناسی قرار می

 محمدی است؟

 حداقل مطهر، بینش مطالعاتی سیر دو و یک سطح های¬کتاب در شده مطرح مباحث به توجه با .2

 احیا  و شده واقع شناسی¬آسیب و نقد مورد مطهری، شهید توسط که دینی مفاهیم از مورد ده

 .نمایید بیان را است شده

 جامعه فرمایند،¬می مطرح مطهری شهید که معیارهایی و ها¬مالک به توجه با شما بنظر .3

 چه دارید که موقعیتی به توجه با مرده؟ نیمه یا مرده یا است زنده جامعۀ یک ما، کنونی

 جامعه یا و «دانشگاه» ،«مدارس» ،«خانواده» در دینی تفکر احیای برای راهکارهایی

 نمود؟ ارائه توان¬می

 در خصوصا ما کنونی جامعه در گریزی¬دین وضعیت اوال، مطهری، شهید مباحث به توجه با .4

 با مقابله برای الگو برنامه یک ثانیا،. دهید قرار شناسی¬آسیب و نقد مورد را جوان نسل میان

 کار و سر آن با که دیگری محیط یک یا و دانشگاه مدرسه، محله، خانواده، در گریزی دین

 .نمایید ارائه را دارید

 را است یافته رواج مسلمانان میان در «دینی» عمل و فکر نام به انچه چگونه مطهری، شهید .5

 ناب اسالم با منطبق مسلمانان، رویه اندازه، چه تا دهد؟¬می قرار شناسی آسیب و نقد مورد

  است؟ محمدی

 چگونه دارد؟ هایی نشانه چه مرده جامعه چیست؟ اجتماعی و فردی بودن زنده و زندگی نشانۀ .6

  یافت؟ دست انسانی حیات به میتوان

 دهید؟ می ارائه دینی فکر احیاء برای حلی راه چه .7

 یک است؛ ای جامعه چگونه امروز اسالمی جامعه چیست؟ اسالمی جامعه یک حیات عالئم .8

 مرده؟ یا است زنده جامعه



2 
 

 است انفعالی مفهوم یک یا است دینامیک و پویا مفهوم یک اسالمی جوامع در «توکل» مفهوم .9

 شهید نقش آید؟¬برنمی انسان دست از اقدامی و کار هیچ دیگر که دارد کاربرد جایی در که

 .نمایید تبیین را «توکل» مفهوم احیاگری در مطهری

 این با مختلف موضوعات تطبیق و فکری نظام یک ایجاد در مطهری شهید شناسی روش .10

 است؟ صورت چه به

 سه در رفتاری و( اخالقی) قلبی ،(فکری) عقلی بعد سه در دینی تفکر احیاگری اقسام .11

 های¬جنبه از کدام هر برای مثال یک ذکر با را اجتماعی و خانوادگی فردی، عرصۀ

 .نمایید تبیین مذکور، گانه¬دوازده

 عوامل. کنید بیان را زنده فکر کردن تر زنده و مرده فکر کردن زنده برای راهکار ده .12

 .کنید بیان را تفکر یک ماندن زنده

  کنند؟ احیا را دین باید مسلمانان یا کند احیا را مسلمانان باید دین .13

 باشد؟¬می چه اسالمی تفکر در «زهد» فلسفه .14

 .دهید توضیح باشد؟¬می چه جوامع در گریزی دین علل و عوامل .15

نشانۀ زندگی و زنده بودن فردی و اجتماعی چیست؟ جامعه مرده چه نشانه هایی دارد؟  .16

 چگونه میتوان به حیات انسانی دست یافت؟ 

 می دهید؟ه راه حلی برای احیاء فکر دینی ارائه چ .17

دین ما را زنده می کندیا ما باید احیاگر دین باشیم؟ دین را چگونه می توان احیا کرد؟ ایا  .18

 دین و حقایق دینی قابل مردن است؟ 

 احیاء تفکر دینی به چه معناست؟ ایا تفکر دینی قابل احیا شدن است؟ چگونه؟ .19

کشورها هستند ؟ ایا ترین ترین و منحطبه چه دلیل برخی کشورهای اسالمی، عقب مانده .20

اسالم، عامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی این کشورها است؟ چگونه می توان تمدن ساز 

 بود؟ 

مالک مردگی و زندگی چیست؟ از منظر قران، مرگ در زندگی چیست و چگونه ایجاد  .21

 می شود؟ 

 سخن اسالم و شیعیان در رابطه با ایمان و عمل چیست؟ نقش اموی ها در تحقیر عمل .22

 چگونه بود؟
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عالئم حیات یک جامعه اسالمی چیست؟ جامعه اسالمی امروز چگونه جامعه ای است؛  .23

 یک جامعه زنده است یا مرده؟

نقش استعمار بر حالت نیم مردگی حاکم بر جامعه چگونه است؟  چرا از دیدگاه شهید  .24

د، از حالت مطهری، دشمن بیش از آنکه از هالکت و نابودی کامل اسالم و مسلمین، سود ببر

برد و همواره درصدد نگهداشتن وضعیت جامعه اسالمی در نیمه مردگی مسلمانان سود می

 حالت نیمه مردگی بوده است؟

 ریشه فکر نحوست سیزده از کجا پیدا شده ؟ ایا سیزده نحس است؟  .25

شئامت قائل شدن برای شب و روز و ایام چه حکمی دارد؟ ایا ما در ایام نحاست به سر   .26

 می بریم که دچار عذاب الهی شده ایم؟ 

باشند؟ شیوه مورد توجه می« احیاگر تفکر دینی»چرا شهید مطهری به عنوان یک  .27

 شهید مطهری در احیای تفکر دینی، به چه نحو بوده است؟

ع اسالمی یک مفهوم پویا و دینامیک است یا یک مفهوم در جوام« توکل»مفهوم  .28

آید؟ انفعالی است که در جایی کاربرد دارد که دیگر هیچ کار و اقدامی از دست انسان برنمی

 را تبیین نمایید.« توکل»نقش شهید مطهری در احیاگری مفهوم 

ویش از گیری از جامعه و محروم کردن خبه معنای انزوا و کناره« زهد»آیا مفهوم  .29

در جوامع اسالمی را « زهد»مواهب و نعمات این دنیا است؟ چگونه شهید مطهری مفهوم رایج 

 دهند؟مورد نقد و اسیب شناسی سازنده و احیاگری قرار می

جامعه بشری در هر صد سال یا هزار سال نیاز به یک »آیا این ایده صحیح است که  .30

 باشد؟نقد و رد نمودن این نظر چگونه می؟ مواجهه شهید مطهری در «احیاگر و منجی دارد

سال هنوز به روز است و پاسخگوی نیازهای  1400به چه دلیل مطالب قران بعد از  .31

 بشریت است؟

های سطح یک و دو سیر مطالعاتی بینش مطهر، با توجه به مباحث مطرح شده در کتاب .32

شناسی واقع شده و  سیبحداقل ده مورد از مفاهیم دینی که توسط شهید مطهری، مورد نقد و آ

 احیا شده است را بیان نمایید.

فرمایند، جامعه ها و معیارهایی که شهید مطهری مطرح میبنظر شما با توجه به مالک .33

کنونی ما، یک جامعۀ زنده است یا مرده یا نیمه مرده؟ با توجه به موقعیتی که دارید چه 
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-و یا جامعه می« دانشگاه»، «مدارس»، «خانواده»راهکارهایی برای احیای تفکر دینی در 

 توان ارائه نمود؟

 

 

 علل دین گریزی -فصل دوم

چرا شهید مطهری عنوان " علل گرایش به مادیگری" را برای این بخش ذکر می کنند؟ چرا نگفته  .1

 اند: علل گرایش به دین چیست؟ 

یا انسان مجبور است که به دینی معتقد باشد؟ ایا اگر درمنطقه ای به دنیا امده بودیم که معتقد به ا .2

 هیچ دینی نبودند، ما نیز بی دین بودیم؟  

چگونه فردی را با دین آشنا می کنید تا در او رغبتی برای پذیرش دین بوجود اید و دین گریز  .3

 نشود؟

 چه دلیلی وجود دارد که معتقد به ماورای ماده و طبیعت شویم؟ هر انچه که ما میبینیم طبیعت است، .4

ماتریالیسم به چه معناست؟ با نگاهی به تاریخچه و پیشینه مادیگرائی، ماتریالیسم از چه زمانی  .5

 اغاز شده است؟ 

ایا گرایش مادی بشر، پدیده ای مخصوص قرون اخیر است؟ چه عواملی باعث شده در اروپا،  .6

 رت مکتب ظهور کند؟ ماتریالیسم به صو

 اقدامات و ادعاهای ماتریالیست ها را بیان کنید . اقدامات انها در ایران چگونه است؟  .7

چه عواملی سبب می شود بی دینی، بی فرهنگی، بی هویتی، در جوامع رواج پیدا کند؟ چه عواملی  .8

 در تهاجم فرهنگی دخیل است؟

اسالمی در برابر این طرز تفکر چه نظری  طرز تفکر کلیسا در مورد خدا چگونه است؟ تعلیمات .9

 ارائه می دهد؟ 
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یکی از عوامل دین گریزی، نارسائی عملکرد دینی کلیساست؛ این عامل را چگونه می توان با   .10

 وضع موجود جامعه تطبیق داد؟ 

حق حاکمیت بر مردم و رفتار حاکمان بر مردم در غرب، چگونه باعث دین گریزی گردیده   .11

 است؟ 

وامل دین گریزی، نارسائی مفاهیم اجتماعی و سیاسی است؛ در جامعه کنونی ما این یکی از ع .12

 عامل چگونه سبب گریز از دین شده است؟ 

 تعلیمات خالف حقیقت برخی مبلغین، چگونه باعث فرار مردم از دین گردید؟  .13

 ایا دین دار بودن مستلزم محروم ماندن از مواهب و لذتهای طبیعی است؟   .14

تاثیر محیط اجتماع )اعم از خانواده و جامعه( بر روی عقاید چگونه است؟ محیط اجتماعی  .15

 نامساعد چه نقشی در دین گریزی دارد؟ 

چرا جوانان در ذهن خود به این نتیجه رسیده اند که یا باید خداپرست بود و ساکت و بی تفاوت،  .16

 یا باید ماتریالیست بود و دشمن استعمار و استبداد؟ 

چه دلیل سنگر قهرمانی و پرخاشگری بیشتر از سوی مادیین و بی خداها اشغال شده است؟ به  .17

های انحرافی اسالمی و تکفیری چگونه با استفاده از این ظرفیت توانسته اند در جذب جوانان جریان

 خصوصا از کشورهای غربی و اروپایی اقدام نمایند؟

تواند موثر بارزه جویی، در جذب جوانان میچگونه دین با فتح کردن سنگرهای پرخاشگری و م .18

 واقع شود؟ 

گریزی در جامعه کنونی ما خصوصا در با توجه به مباحث شهید مطهری، اوال، وضعیت دین .19

شناسی قرار دهید. ثانیا، یک برنامه الگو برای مقابله با دین میان نسل جوان را مورد نقد و آسیب

اه و یا یک محیط دیگری که با آن سر و کار دارید را گریزی در خانواده، محله، مدرسه، دانشگ

 ارائه نمایید.

 


