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بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

1
جزوات دوره قرآن و تربیت (سیر تحول دینی در قرآن کریم)
حجت االسالم ٍ الوسلویي دوتز ػثذالىزین تْجتپَر

 -1تؼزیفی اس هٌْذسی فزٌّگ ٍ هٌْذسی فزٌّگی
 -2تَضیح اّویت رٍش در تؼلیوات ٍ تزتیت دیٌی
ً -3مذی تز الذاهات تذٍى رٍش در حَسُ ّای هختلف فزٌّگی ٍ اجتواػی هثل ػفاف ٍ پَضص ٍ اهزتِ
هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز
 -4تیاى تفاٍت رٍش در ػلَم آهَسضی اسالهی (والم ،اخالق ،فمِ) تا رٍش ّای تزتیتی لزآًی
 -5لزآى هتٌی ًاظز تِ ٍالؼیتی خارجی یؼٌی هؼاصزاى ًشٍل استّ .ز چٌذ در ّواى ًشٍل درتارُ هؼاصزاى تِ
ًسل ّا ٍ هزدهاى غیز هىی ٍ هذًی تَجِ داضتِ است .اهام صادق «ًَشَلَ الْمُزْآىُ تِإِیَانِ أَػٌِِی ٍَ اسِوَؼِی یَا جَارَُُ»
 -6هؼاصزاًی وِ لزآى تا آًْا سخي گفتِ ٍ یا در تارُ آًْا سخي گفتِ سِ گزٌٍّذ:
1لف :پیاهثز وِ رّثز تحَل ٍ اصالح گز جاهؼِ است.
ب :گزٍُ ّوزاّی وِ پیام ّای ٍی را پذیزا ضذًذ.
ج :هؼارضاًی وِ تز تاٍرّا ،ضذ ارسش ّا ٍ رفتار ًاٌّجار جاّلی گذضتِ پافطاری هی وزدًذ ،ایي ّا هذافغ
ٍضغ گفتواى جاّلی ٍ هخالف تغییز تَدًذ.
 -7سخي اس سیز تحَل ،هثاحث رٍ تِ جلَ ٍ پیطزفت جاهؼِ است ،اس ایي رٍ تِ سیز تحَل گزٍُ ّوزاُ تا دػَت
پیاهثز گزُ خَردُ است .پیاهثز(ظ) وِ تِ گفتِ آیِ اٍل سَرُ اتزاّین ،خَد رّثز تحَل ٍ لاػذُ آى است،
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هذافؼاى ٍضغ هَجَد وِ هاًغ ٍ سٌگ راُ تحَل ّستٌذ .اس ایي رٍ جش در هَارد ًادر ٍ تِ ػٌَاى استلشاهی تىیِ
اصلی تز گزٍُ اٍل است.
 -8اًتخاب هؼاصزاى ًشٍل اس تیي هىیاى ٍ اّالی هذیٌِ تِ خاطز ضذت جْالت ٍ صؼَتت اصالح آًْا تَد .اس ایي
رٍ تا ٍجَد چْار توذى ایزاى ،رٍم ،هصز ٍ یوي ایي هٌطمِ دٍر اس هذًیت ٍ توذى اًتخاب ضذ تا لذرت
ٍظزفیت هستمل لزآى در تحَل ساسی را ًوایاى وٌذ.
 -9رٍایت اها م صادق(ع) ًَ« :شَلَ الْمُزْآىُ تِإِیَانِ أَػٌِِی ٍَ اسِوَؼِی یَا جَارَُُ»واضف اس اصالت ًذاضتي هزدم هىِ ٍ
هذیٌِ ٍ تٌْا ًوًَِ ٍ هثل تَدى آًْا است اس ایي رٍ آهَسُ ّای لزآى اس اتتذا در تاریخ دفي ًوی ضًَذ ٍ جْاى
ضوَل ٍ هَافك فطزت ّستٌذ.
 -11تحَل دیٌی تا تیاى رتَتیت اًحصاری خذا تز اًساى آغاس هی ضَد .ایي تحث اٍلی تزیي ٍ تا اّویت تزیي
هَضؼی است وِ پایِ دیگز هثاحث تحَل ساس للوذاد هی ضَد.
 -11رتَتیت هفَْهی تزگزفتِ اس هادُ «رتة» تِ هؼٌای هاله ٍ صاحة اختیار است .رتَتیت تِ هؼٌای تزتیت ٍ
رضذ السهِ آى است .در تارُ خذا ٍ هذػیاى الَّیت ٍلتی سخي اس رتَتیت هی ضَد یؼٌی تحث اس اختیارداری
است وِ اس هٌظز هالىیت تِ ادارُ ٍ توطیت اهَر هزتَب هی پزداسد ٍ هزاد هزتیاى ػزفی ًیست.
 -12اس ایي رٍ ػلت هماٍهت ضذیذ صاحثاى لذرت ٍ جایگاُ ّای اجتواػی تا دػَت اًثیا تِ رتَتیت خذای
سثحاى رٍضي هی ضَد .وساًی هثل فزػَى ٍ یا ًوزٍد ًگزاى هَلؼیت ٍ لذرت خَد ّستٌذ ٍ دػَت اًثیا تِ
تَحیذ رتَتی را در ضذیت تا التذار خَد را ارسیاتی هی وزدًذ.
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