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 "اسالم و توسعه" کتاب 

 بررسی علل و انواع تغییر مقتضیات زمان -فصل اول

َو اشفَقَن ِمنها َو  فَاَبَیَن اَن یَحِملنَهاَعلَی الّسمواِت و االَرِض و الِجباِل  االَمانة َعَرضنَادر آیه "انّا  .1

منظور از امانت و عرضه کردن چیست؟ منظور از  1"َظلوما َجهوالَحَملََها االنساُن انَّهُ کاَن 

شود خداوند چیزی را به کسی عرضه کند و آن قبول نکند؟ اباکردن و امتناع چیست؟ مگر می

شود از فرمان خداوند سر باز زد؟ چرا موجودات دیگر این امانت را نپذیرفتند و اصال مگر می

کرد تا به دوش بگیرند و در میان مخلوقات فقط انسان پذیرفت؟ اگر خداوند این امانت را عرضه 

 تنها انسان آن را قبول کرد پس چرا قرآن انسان را ظلوم و جهول خوانده است؟ 

 جه تمایز انسان با سایر موجودات در چیست؟ از نظر خداوند بدترین جنبندگان کدامند؟ و .2

مخالفت نمود؟ انواع شود هماهنگی کرد یا اساسا باید با تغییراتی که در طول زمان پیدا می .3

 تغییرات کدامند؟ مقیاس تشخیص تغییرات خوب از بد چیست؟

تواند مسلمان باشد و در عین حال خودش را با مقتضیات زمان تطبیق دهد یا نه؟ آیا انسان می .4

 تواند دیندار بماند؟کند، انسان چگونه میبا توجه به اینکه مقتضیات زمان تغییر می

 شود علم، اسیر و آزاد باشد؟ سیر چیست؟ مگر میمنظور از علم آزاد و ا .5

اگر قرار است با تمام مقتضیات زمان و پیشرفتهای آن هماهنگی کرد و آن را  پذیرفت پس چرا  .6

-بشر امروز مخالف بمب اتمی و موشک و ... است که ساالنه هزاران نفر را به کام مرگ می

 ای زمان است؟ کشاند؟ مگر نه این است که بمب اتمی هم جز پیشرفته
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علت شکوفایی تمدن اسالمی در قرون چهارم و پنجم هجری چیست؟  چرا ین دو قرن بعنوان  .7

 "دوران طالیی" تمدن اسالمی نام گرفته است؟ ربط و نسبت این شکوفایی و اسالم  در چیست؟

از نظر گوستاولوبون علل انحطاط مسلمین و تمدن اسالمی چیست؟ نظر شهید مطهری در این  .8

 ه چیست؟بار

های مخالف انطباق با مقتضیات زمان در صدر اسالم و  معاصر را نام ببرید ای از جریاننمونه .9

 ها چیست؟ و بگویید نظر اسالم راجع به آن

روی فراخوانده است، پس چرا اسالم که در مقابل افراط و تفریط، مسلمانان را به میانه .10

شود باز فتوی بر تحریم آن ت خوک رفع میزمانی که بطور مثال فلسفه کلی حرام بودن گوش

 دارد؟

راه رسیدن به اعتدال و میانه روی و "امت وسط" که قرآن فرموده چیست؟ انسان  .11

هایی دارد؟ امروز که شعار دولت اعتدال است، چگونه می توان به این اعتدال معتدل چه ویژگی

 رسید؟

م؟ مگر نه این است که نماز خوانیزبان اسالم چیست؟ چرا نماز را به زبان عربی می .12

گفتگوی ما با خداست پس چه اشکالی دارد با زبان خودمان با خدا صحبت کنیم؟ مگر خدا زبان 

 مخصوصی دارد؟

چرا فقه شیعه برخالف فقه اهل تسنن برای عقل اصالت قائل است و عقل یکی از   .13

ر اظهار نظری را به های چهارگانه در استنباط احکام است؟ منظور از عقل چیست؟ آیا هحجت

 توان پذیرفت؟ عوامل گمراهی عقل کدامند؟نام عقل می

در طول تاریخ اسالم شیوه برخورد ائمة معصومین علیهم السالم به عنوان الگوی   .14

 شیعیان با تغییرات عصر و زمان خود چگونه بوده است؟
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افرادی  مصادیق افراد جاهل و متحجر یا روشنفکر نما و مقدس ماب در جامعه ما چه .15

 هستند؟

سه عامل تشکیل دهنده و تهدید کنندۀ فرهنگ و تمدن کنونی ما عبارتند از:            .16

؛ «سنت و فرهنگ غربی»و « گرایی و سنت ایرانیتملی»، «گرایی افراطی یا تحجرسنت»

اسالم با توجه به داعیۀ جاودانگی که دارد با هر کدام از این سه عامل، چه مواجهه و 

 دارد؟برخوردی 

 روشنفکران امروز ما با چه خطراتی مواجه هستند؟ .17

 است؟ یافته حیات ادامه چگونه پس است باطل اگر نه؟ یا است مطلق باطل غرب اساسا .18

 غربی کتابهای ترجمه با آیا کرد؟ باید چه غرب فرهنگ با باشد؟ باید چگونه غرب با ما مواجهه

 یا کرد اسالمی کار کتابها این با توان می آیا کرد؟ اسالمی را آن و گرفت یاد را علمی توان می

  نه؟ یا است اسالمی ما علمیه حوزه اصال آیا حوزه؟ رفت باید

 سایر و اسالم میان نرم جنگ دارد؟ غرب با سازنده تعامل برای کاری و ساز اسالم آیا .19

 اسالم نظر گفتمان؟ یا و تقابل یا است تعامل ای هسته مذاکرات باشد؟ می چه غربی های تمدن

 کرد؟ قانع را او و کرد مذاکره غرب با دارد لزومی چه اصال چیست مذاکرات این درباره

و « تحجر»با توجه به اینکه دو عامل  چیست؟ زمان مقتضیات با بصیرت نسبت و ربط .20

را در تحقق داعیۀ اسالم برای لحاظ « بصیرت»اند، نقش ، دشمنان اصلی بصیرت«گراییغرب»

 زمان تبیین نمایید. نمودن مقتضیات

در اسالم با « آزاد اندیشی»ربط و نسبت میان  چیست؟ واقعی و ناب اسالم از منظور .21

 مبحث اسالم و مقتضیات زمان را بیان کنید.
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 و تجددگرایی مانند گیرد می شکل جهان در که مختلفی های نحله با امروزه ایرانیان .22

 در مطهری شهید نظر چیست؟ گرا سنت و تجددگرا تفاوت کنند؟ می برخورد چگونه گرایی سنت

وظیفه ما به عنوان یک  بگویید توسعه و اسالم کتاب به توجه با بعبارتی یا است؟ کدام باره این

 چیست؟ گرایی سنت و تجددگرایی پسا تجددگرایی، چون هایی نحله با برخورد مسلمان در

چگونه می  "غرب"و  "ایرانیت"، "اسالمیت "عامل  3، با توجه به ما در نظام کنونی .23

 داشت؟ "بصیرت "توان 

 

 «مقتضیات زمان»های اسالمی در مورد توجه به نگاهی بر جریان -فصل دوم

چرا خوارج در تاریخ اسالم مصداق تحجر و جمود هستند؟ چه ویژگی ها و خصلتهایی بیانگر  .1

 روحیه و تفکر تحجرگرایی است؟

توانند به عنوان عوامل تصفیه فکر اسالمی به کار روند؟ ما رآن و سنت و عقل چگونه میق .2

 کردند؟چگونه باید از قرآن استفاده کنیم؟ ائمه ما چگونه استفاده می

توان احراز نمود که ما از طبقه معتدل و امت وسط )از دیدگاه قرآن( هستیم با چه مقیاسی می .3

 باشیم؟یا از طبقه انحرافی می

زمان چیست؟ آیا هر آنچه در قرن جدید پیش آید خوب و در جهت معنای صحیح مقتضیات  .4

صالح و سعادت بشریت است؟ آیا اینکه گفته می شود انسان باید با مقتضیات زمان هماهنگی 

 کند بدین معنی است که باید با پسند و سلیقه مردم زمان هماهنگ باشد؟

 ست؟ آیا تعبیر رایج "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو" صحیح ا .5

 آیا این حرف درست است که همه چیز دائما در تغییراست؟ .6
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معنای اجتهاد و تفقه در دین چیست و تفاوت آن با علم کدام است؟ چرا از نظر اقبال الهوری  .7

 اجتهاد قوه محرکه اسالم است؟ چرا شیعه به اجتهاد معتقد است؟ 

ست و تشخیص آن چگونه تعبد به چه معناست؟ قاعده مالزمه چیست؟ قانون اهّم و مهم چی .8

 است؟ 

آیا اساسا اسالم دین سختگیری است؟ اسالم در چه مواردی بر انسان سخت گرفته و در چه  .9

 مواردی انعطاف نشان داده است؟ 

اخالق و آداب مطلق است یا نسبی؟ تفاوت اخالق و آداب چیست؟ آیا جمله "ال تودبوا   .10

 ان عوض می شود؟ آداب چطور؟اوالدکم ..." درست است؟ آیا اخالق با تغییر زم

معنای انتقاد چیست؟ آیا انتقاد در مسائل دینی الزم است یا اینکه هر آنچه به نام دین و  .11

 مربوط به دین است غیر قابل انتقاد و معصوم است؟ انتقاد در مسائل دینی چه کاربردی دارد؟

ه است؟ اگر اسالم دین جامعی است، پس چرا در بسیاری از جزئیات دستوری نداد .12

وظیفه ما در عمل به این جزئیات چیست و تشخیص حکم مسائل نو و تازه ای که در هر زمانی 

 پیدا می شود چگونه و از چه راهی است؟

اساسا چرا خداوند را عبادت می کنیم؟ عبادت جزء امور ثابت است یا متغیر؟ رابطه   .13

چه اشکالی دارد انسان پایبند  عبادت با سایر تعلیمات اسالم چون اخالق، عدالت و ... چیست؟

 به امور اخالقی باشد اما نماز نخواند؟

آیا اجتهاد ناصحیح هم داریم یا هر آنچه هر مجتهدی می گوید درست است و می توان  .14

 بر همان اساس عمل کرد؟

آیا آنچنان که حضرت علی ع با خوارج برخورد کردند امروزه جامعه ما در مقابل  .15

 ن عمل می کند؟ روشنفکرنماها و متحجری
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اهمیت تفقه در دین چیست که قرآن تاکید دارد که از هر فرقه ای، طایفه ای در دین  .16

 تفقه پیدا کنند؟

با توجه به آیه "و اعّدوا ما استطعتم من قّوه و من رباط الخیل" امروزه حکم استفاده از  .17

 انرژی هسته ای و سالح هسته ای چیست؟

شد و برای مردمی آمد که حداقل شعور تمدنی را سال قبل صادر  1400آیا اسالم که  .18

تواند پاسخگوی نیازهای ها بود، میداشتند و قرآنی که متناسب با فهم و شعور و زبان آن

 باشد؟امروز بشر 

تواند امروزه در دنیای علم و فناوری سخن جّدی آیا قرآن نازل شده در عهد جاهلیت می .19

 برای انسان داشته باشد؟

شد، آیا قرآن همین گونه بود یا تغییر پیدا می کرد و عوض امبری نازل میاگر امروز پی .20

 شد؟می

گوییم اسالم و مقتضیات زمان؟ اما بحث کنیم میچرا زمانی که از اسالم صحبت می .21

 مسیحیت و مقتضیات زمان نداریم؟

 توانیم فرزند زمان خود باشیم؟چگونه می .22

میان جامعۀ مؤمنانۀ ما چیست؟ و مهمترین عامل پذیرش سبک زندگی غربی در  .23

ایرانی را در جامعه -سالمیتواند سبک زندگی اسالمی یا سبک زندگی امهمترین عاملی که می

 رواج دهد چیست؟

 به رسیدن و زمان مقتضیات با هماهنگی مانع اسالم، قوانین جاودانگی به اعتقاد آیا .24

  نیست؟ ترقی و رشد مسیر در حرکت و ماّدی پیشرفتهای
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مورد را ذکر  5م چه ساز و کاری طراحی کرده است تا دین جاودانه ای باشد؟ )اسال .25

 بفرمایید.(

 

 

 

 

 «نیازهای زمان»بررسی رویکرد اسالم در پاسخ به  -فصل سوم

 

اسالم به حکم اینکه دینی است تغییرناپذیر و مقتضیات زمان به حکم اینکه در زمان قرار گرفته  .1

چیز که یکی خاصیتش ثبات است و دیگری تغییر و تحول، و متغیر است، در این صورت دو 

 توانند با یکدیگر هماهنگی داشته باشند؟ چگونه می

 نظور از ترقی و انحطاط در مسیر زمان چیست؟ مسیر ترقی و تنزل کدام است؟م .2

 آیا در اسالم نسخ امکانپذیر است؟ اصال معنای تغییر چیست؟ آیا هر تغییری نسخ است؟ .3

 نواع آن کدام است؟ و قوانین اسالمی چه نوع قضیه ای است و چرا؟قضیه چیست؟ ا .4

 چرا قوانین اسالمی از نوع قضایای حقیقیه است؟ .5

های مختلف گاهی میان آیا امکان دارد تکلیف مردم در دو زمان فرق بکند؟ چرا در زمان .6

 هایی وجود دارد؟ علت چیست؟فتواهای مجتهدین تفاوت
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شود مثال معنای نسخ نیست مگر نه این است که حکم عوض میچرا ترجیح اهم بر مهم به  .7

شود یا واجبی حرام؟ علت جواز آن چیست؟ تشخیص اهم بر مهم بر عهده حرامی، واجب می

 کیست؟ وظیفه ما در قبال آن چیست؟

راه تشخیص حکم درست چیست؟ آنجا که اسالم حکمی را به طور عام ذکر کرده و نه در قرآن  .8

 لسفه ای را نگفته، وظیفه ما در عمل چیست؟ چگونه باید تشخیص دهیم؟و نه در سنّت ف

آیا هر آنچه شریعت گفته عقالنی است و هر آنچه عقالنی است، شرعی است؟ بر چه اساسی  .9

 توان پذیرفت؟مالزمه حکم عقل و شرع را می

 تفاوت تغیّر با نسخ در احکام چیست؟ .10

تنباط احکام قرار داده است؟ اصال با چرا فقه اسالمی عقل را به عنوان یک مبدأ اس .11

وجود قرآن و سنت، عقل چه لزومی دارد؟ اگر در جایی کتاب و سنت دستور قاطعی داشته باشد 

 و عقل بطور قطع ضد آن را بگوید تکلیف چیست؟ آیا اساسا چنین چیزی ممکن است؟

رات روابط قانون چیست؟ کدامیک از قوانین اسالمی ثابت و کدام متغیرند؟ رابطه تغیی .12

ها انسان ها با حقوق و تکالیف چیست؟ آیا با تغییر روابط، حقوق و تکالیف و وظایف انسان

 شود؟نسبت به یکدیگر هم عوض می

 احکام منصوص العلّه و مستنبط العلّه چیست؟ فتوای فقها شامل کدام احکام است؟ .13

 والیت پدر بر فرزندان والیت مطلق است یا نسبی؟ چرا؟ .14

مورد( ثابت است آیا این بدین معناست که 9و مالیات چیست؟ اگر زکات ) تفاوت زکات .15

 تواند موارد دیگری به نام زکات وضع کند؟حکومت اسالمی نمی

در تقابل میان عقل و علم باید به کدام عمل کرد؟ اسالم چه راهکاری برای            .16

 جلوگیری از این تضادها دارد؟
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 یت واحد وجود ندارد؟آیا اجتهاد نسبی است؟ آیا واقع .17

مخّطئه و مصّوبه چه کسانی بودند؟ چه نظری راجع به اجتهاد داشتند؟ آیا اجتهاد سوء  .18

 هم داریم؟

 های سیستم قانون گذاری در اسالم چیست؟ویژگی .19

 اخالق مطلق است یا نسبی؟ معیار اخالق چیست؟ .20

عنوان شده به چه زیبایی عقلی )نظریه توازن( که به عنوان یکی از معیارهای اخالق  .21

 معناست؟ رابطه این نظریه با  نسبیت اخالق چیست؟

 از نظر شهید مطهری معیار تعادل رفتار چیست؟  .22

آیا پیشرفت در علم و فناوری، پیشرفت در ناحیه آدمیت و انسانیت را هم به دنبال    .23

 دارد؟ رابطه علم و دین چیست؟

مردم از دین صرف نظر کرده  اگر دین امر فطری بشر است، پس چرا گروه زیادی از .24

 اند؟ از امر فطری که نمی شود صرف نظر کرد!

تواند اسالمی یا پیشرفت اسالمی با غیر اسالمی چه تفاوتی دارد؟ مگر پیشرفت هم می .25

های علمی غیر مسلمانان و غیر اسالمی باشد؟ آیا این به این معناست که ما نباید با پیشرفت

-ن باعث عقب ماندگی ما نمی شود؟ اگر استفاده کنیم چه اتفاقی میغربیها استفاده کنیم؟ آیا ای

 افتد؟ 

والیت فقیه به عنوان حاکم اسالمی از چه حقوقی برخوردار است؟ حاکم            .26

 اسالمی بر اساس تشخیص مصلحت نظام چه قوانینی را می تواند تغییر دهد یا وضع کند؟

صالحات یعنی چه؟ اساسا اصالح و تغییر اصول گرایی در جامعه امروز ما یعنی چه؟ ا .27

 در نظام اسالمی بر چه اموری باید مترتب شود؟
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 آیا دین، فوق عقل است یا دین، عقالنی است؟ .28

دالیل امکان دخالت عقل در دین چیست؟ آیا دخالت عقل در استنباط احکام به معنای  .29

 تعارض میان آن و قران و سنت نیست؟ 

-ه مستقلی دارد؟ آیا اجتهاد باید همیشه باشد یا رسالهچرا هر مجتهدی برای خود رسال .30

 کند و نیاز به اجتهاد جدیدی نیست؟های مجتهدین در هر عصری کفایت می

 اسالم مگر نیست؟ اسالم بر نقص ایراد موجب حكومت شكل و ساختار نشدن آیا تعیین .31

 پس است؟ نكرده بیان را انسان اجتماعى و فردى نیازهاى همه اسالم مگر و نیست كامل دین

 است؟ نكرده تعیین را حكومت ساختار چرا

 اکثر چرا است، آفرین حرکت و پویا غنی، فرهنگی دارای اسالم که این وجود با .32

 دارند؟ قرار مانده عقب و نیافته توسعه کشورهای زمره ی در اسالمی کشورهای

 است؟ ناسازگار اخالقی ارزشهای با مدرن، و پیشرفته تکنولوژی با همراه توسعه ی آیا .33

؟ علوم بشری در علم اسالمی را تعریف کنید. مالک های علم اسالمی چه می باشد .34

مواجهه با اسالم چگونه است؟ امروزه با رشد دانشجوی میلیونی و علوم متکثر، چگونه می 

 توان با این علوم برخورد کرد؟

 .مراحل اسالمی کردن یکی از علوم دانشگاهی رایج را تبیین نمایید .35

تواند با گستردگی و پیشرفتهایی اسالم که ادعا دارد دین خاتمیت است آیا می            .36

که امروزه در علوم مختلف روانشناسی، هوافضا و... صورت گرفته پاسخگوی همه نیازهای 

 بشر باشد یا فقط پاسخگوی احتیاجات دینی است؟
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