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 (3کالم و عقاید )

  نبوت

 

 

 

 معرفی دوره

ام و عکه جنبۀ  عامهت به بررسی نبوت عامه و نبوت خاصه پرداخته شده است. مخاطبان با مباحث نبو ،در این درس

خاص مربوط  ک پیامبرصه که به یو نیز نبوت خا ؛مانند ضرورت بعثت پیامبران: شودکلی دارد و شامل همۀ پیامبران می

 است، تاب اودین و ک آله( وورسول اکرم )صلی اهلل علیه  که در این درس،مانند بحث از تاریخ زندگی یک پیامبر  :است

 .شوندآشنا می
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 ل او جلسه

 )کلیات(

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 هدف از آفرینش انسان و نبوت عامه و خاصه؛

 دالیل عقلی ضرورت بعثت پیامبران.

 

 پرسشی مهم

یامبرانی از سوی اگزیر، پد تا نتواند به اتکای عقل و دانش خود راه صواب را تشخیص دهد و آن را بپیمایچرا انسان نمی

 شوند؟خدا برای تحقق این امر مبعوث 

 

 

 

 دوم  جلسه

 (1)دالیل عقلِی ضرورت بعثت پیامبران 

 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 هدف خلقت )رشد و کمال(؛ 

 معیار و مصادیق رشد و کمال و سعادت؛ 

 .راه رسیدن به این هدف و چگونگی پیمودن آن راه 
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 سوم جلسه 

 (2)دالیل عقلِی ضرورت بعثت پیامبران

 

 هدف درس

ها و ن انساانالفاات میااآشنایی با دیگر دالیل عقلی ضرورت بعثت پیامبران از جمله: تزکیه و تربیت اخالقی، رفع اخت

 عمل به رضای الهی. 

 

 

 

 

 جلسه چهارم 

 (3)دالیل عقلِی ضرورت بعثت پیامبران 

 

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 چگونگی رفع اختالفات زندگی فردی و اجتماعی توسط پیامبران؛ 

 بارۀ رابطۀ دین و دنیا؛ نظرات مختلف در 

 .دالیل ضرورت دخالت دین در امور دنیایی انسان 
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 جلسه پنجم 

 (4)دالیل عقلِی ضرورت بعثت پیامبران

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 دلیل وقوع دخالت دین در امور دنیایی انسان؛ 

 معنای دقیق امور دینی و امور دنیایی در فرهنگ اسالم؛ 

  دخالت دین در امور دنیایی.چگونگی 
 

 

 

 جلسه ششم 

 های شناخت پیامبران()راه

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

  های تشخیص پیامبر راستین؛برخی از راه 

 های آن؛معجزه و ویژگی 

 منکران اعمال خارق العاده و نقد و بررسی نظرات آنان؛ 

 العادۀ دیگران؛ تفاوت معجزات پیامبران با اعمال خارق 

  حقیقی معجزه؛فاعل 

 چگونگی داللت معجزات بر نبوت پیامبران؛ 

 بارۀ معجزات. پاسخ به یک اشکال مهم در 
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 جلسه هفتم 

 )وحی(

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 کاربردهای واژۀ وحی در قرآن؛ 
 ها.نظریات مربوط به ماهیت وحی و نقد و بررسی آن 

 

 

 

 جلسه هشتم 

 (1های پیامبران؛ عصمت پیامبران )ویژگی

 اهداف درس

 آشنایی با:

 معنای لغوی و اصطالحی عصمت؛ 

 بارۀ عصمت؛ های اسالمی دردیدگاه اجمالی فرقه 

 اقسام و مراحل چهارگانۀ عصمت؛ 

 دالیل عقلی و نقلی عصمت پیامبران؛ 

 .اهمیت قول و فعل شخصی پبامبران 

 

 مروری بر مباحث پیشین

و دنیا  ابطۀ دینگانه رپیامبران آشنا شدیم و سپس در بحثی جدادر جلسات پیشین، نخست با دالیل ضرورت بعثت 
ین جلسه و دو اتیم. در خن گفسرا بررسی کردیم. در ادامه در راستای آشنایی با مباحث مربوط به نبوت، پیرامون معجزه 

 جلسۀ آینده موضوع عصمت پیامبران را از زوایای گوناگون بررسی خواهیم کرد.
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 جلسه نهم 

 (؛ دالیل نقلی (2پیامبران ) )عصمت

 اهداف درس

 آشنایی با:

 دالیل نقلی عصمت پیامبران؛ 

 دالیل قرآنیِ اقسام چهارگانۀ عصمت. 

 مروری بر مباحث پیشین

یِ( عصامت قلی )قرآندر جلسات پیشین، عصمت را به چهار قسم یا مرحله تقسیم کردیم. در این جلسه به طرح دالیل ن

 ه، اعجاز و الهایر جلسات آیندخواهیم بدانیم آیا قرآن کریم، به عنوان کتابی الهی ا که دیعنی میپردازیم، پیامبران می

ۀ عصامت را ککار ام چهارگانکند یا نه. حال، دالیل قرآنیِ اقسبودنِ آن اثبات خواهد شد ا عصمت پیامبران را تأیید می

 کنیم.  می

 

 

 جلسه دهم 

 (1)پاسخ به شبهات عصمت 

 

 اهداف درس

 نظریات مربوط به منشأ عصمت؛ 

 منشأ عصمت در اقسام چهارگانۀ آن؛ 

 .تعیین نقش خداوند و اختیار پیامبران در هر یک از اقسام چهارگانۀ عصمت 

 مروری بر مباحث پیشین



9 
 

موزش آن به ه وحی، آبوط بدر جلسات پیشین دانستیم که بر اساس دالیل عقلی و نقلی، پیامبران باید در امور مر
ی است، نی بر وحقت مبتنیز در گفتار و کردار شخصی خود که در ظاهر به وحی ارتباطی ندارد، ولی در حقیمردم و 

 معصوم باشند.
 

 جلسه یازدهم 

 (2)پاسخ به شبهات عصمت 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 دلیل و معیار برگزیده شدن افرادی خاص به عنوان پیامبر؛ 

  پیامبران؛دلیل اعطای مواهب خاص و صفت عصمت به 

 ها.معنا و دلیل ترک اوالی پیامبران و منافات نداشتن آن با عصمت آن 

 

 مروری بر مباحث پیشین

تی در امور حموارد،  ر همۀددر جلسات پیشین با دالیل و منشأ عصمت پیامبران آشنا شدیم و دانستیم که اوّالً آنان 

ت آنان ها اعطا کرده است که به عصماص به آناهبی خاند و ثانیاً خداوند مومربوط به زندگی شخصی خود، معصوم

 شود.کند و سبب تحقق کامل آن میکمک می
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 جلسه دوازدهم 

 های اسالمی در باره عصمت پیامبران()دیدگاه فرقه

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های اسالمی درباره عصمت پیامبران؛های فرقهدیدگاه 

 پیامبران.های روحی و جسمانی سایر ویژگی 
 

 مروری بر مباحث پیشین

لیل اعطای تیم که ددانس در جلسه پیشین با دلیل و معیار برگزیده شدن افرادی خاص به عنوان پیامبر آشنا شدیم و

با  داشتن آنفات نمواهب خاص و صفت عصمت به پیامبران چیست و نیز معنا و دلیل ترک اوالی پیامبران و منا

 کردیم.ها را بررسی عصمت آن

 

 سیزدهم  جلسه

 خاصه( )نبّوت

 درس اهداف

 :با آشنایی

  خاصه؛ نبوت 

 (.وآله علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر نبوت اثبات دالیل 
 

 پیشین مباحث بر مروری

 هایویژگی عصمت، رب عالوه پیامبران که دانستیم و شدیم آشنا آن دالیل و پیامبران عصمت با پیشین جلسات در

 بوتن اثبات دالیل و اصهخ نبوت به مربوط مباحث اکنون. بودند عامه نبوت همان موارد این همه که دارند نیز دیگری

 .کنیممی بررسی( وآله علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر
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 جلسه چهاردهم 

 (1)اعجاز قرآن 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های مختلف اعجاز قرآن؛جنبه 

 اعجاز قرآن از نظر سبک ادبی؛ 

  .اعجاز قرآن از نظر اخبارهای غیبی 
 

  مروری بر مباحث پیشین

 مقدمه

 اعجاز قرآن

 های اعجاز قرآنجنبه

 اعجاز قرآن از نظر سبک ادبی

 عجز از مقابله به مثل با قرآن

 اعجاز قرآن از نظر اخبارهای غیبی

 های قرآنیِ اخبارهای غیبینمونه
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 پانزدهم  جلسه

 (2 قرآن )اعجاز

 درس هدف

  با آشنایی

 تجربی و طبیعی علوم نظر از قرآن اعجاز. 
 

  پیشین مباحث بر مروری

 قرآن اعجاز هایجنبه

 تجربی و طبیعی علوم نظر از قرآن اعجاز

 قرآن علمی اعجاز از هایینمونه

 زمین حرکت

 جاکبه نیروی

 خورشید دورانی و طولی حرکات

 موجودات دیگر و گیاهان در زوجیت

 زمین در هاکوه نقش

 

 


