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مقدمه
دیرینه ترین آثاری که باستان شناسان به آن دست یافته اند  ،بر آن دﻻلت دارد که زندگی انسان پیوسته

با دین و دینداری همراه بوده است  ،هر چند این پدیده در هر عصر و قاره ای به صورتی خاص جلوه گر
شدهاست .

قرآن نیز بر آن است که در طول تاریخ بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف و به تعبیری متناسب با
استعدادهای امت ها ،جلوه دین که همان اسﻼم ) تسلیم بودن در برابر خدا ( است به شکل شریعت

های مختلف بروز یافته است  .اسﻼم با معجزه جاوید خود  ،قرآن  ،از روز نخست  ،دعوت به فطرت و
خرد را اساس آیین خود دانست  .شریعتی که با خواست های درونی انسان هماهنگ است و بر عقل

تا کید می ورزد  ،باید پیوسته و جاودانه باشد و رمز جاودانگی اسﻼم نیز در همین عامل نهفته است .
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فصل اول  :پيشينه دين و پيامب ی
الف( تعریف دین و پیشینه آن در تاریخ :
دین در لغت  :فرمانبرداری – خضوع – پیروی – اطاعت – تسلیم – جزا.
دین در اصﻼح  :عقاید و قوانین نازل که خداوند با هدف هدایت و سعادت انسان ها که از طریق پیامبران
بیان می شود.
ابعاد مختلفی نظیر بعد  :شناختی  ،آموزه ای  ،اخﻼقی  ،فردی  ،عبادی  ،حکومتی  ،اقتصادی ،حقوقی و

جزایی ،احساسی و روانی و آرمانی.

از دیدگاه قرآن ،دین در نزد خدا اسﻼم است.
یعنی تسلیم در برابر خدا بودن ،که معنای عامی است که همه شریعت های تحریف ناشده در هر عصری

را در بر می گیرد.

دین حقیقت واحدی است که به صورت شریعت های مختلف نظیر شریعت های مختلف نظیر شریعت

نوح ،ابراهیم ،موسی و عیسی و… جلوه گر شده است.

پیشینه دین در تاریخ :
تاریخ دین حق که همان دین اسﻼم می باشد ،هم زمان با پیدایش انسان بوده است.
هنگامی که تنها حضرت آدم و حوا می زیستند ،حضرت آدم پیامبر الهی بود و پیام های الهی بر وی نازل

می شد ،دین ایشان بر کلیاتی چند بوده است از جمله  :یکتاپرستی ،باور به معاد و زندگی ابدی ،اعتقاد
به بعثت پیامبران از سوی خدا برای هدایت بشر و تعدادی از قواعد اخﻼقی و احکام عملی.

فطری بودن دین :
دین امری فطری است ،به این معنا که دین مجموعه اعتقادات و اعمالی است که فطرت و ساختار

وجودی آدمی آن را اقتضا میکند و در پرورش استعدادهای آدم ها موثر است.
توحید ،نبوت و معاد به عنوان عناصر اصلی دین ،اقتضای وجود آدمی است.
میل به جاودانه زیستن ،میلی فطری است.

بنابراین فطری بودن دین ،یعنی مطابق بودن محتوای دین با ساختار وجودی انسان.
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مراتب دین :
شریعت ها و مذاهب دارای حقیقت واحدی هستند که همان اسﻼم است،اختﻼف آنها بر حسب درجات
کمال است.

همه این شریعت ها و روشها ،راه هایی برای رسیدن به اصول و اهداف کلی هستند که فراخور

استعدادهای مقام انبیا شکل گرفته و این راهها مکمل هم اند نه ناسازگار.

نخستین راه و روش صحیح را حضرت آدم به فرزندان خود آموخت .خداوند نیز به وسیله نوح ،اولین

شریعت را برای هدایت انسانها نازل فرمود.

آخرین و کاملترین شریعت نیز شریعت پیامبر گرامی اسﻼم است.

ب( یهودیت و مسیحیت  :پیدایش و سرنوشت آنها

پیدایش و فرجام یهودیت:
یهودیت :عنوان دین حضرت موسی است.
این دین از آن قوم اسرائیل است.
نیای بزرگ حضرت ابراهیم
عنوان دیگر برای این قوم ،عبرانیان یا قوم عبرانی است.
زبان مخصوص این دین زبان عبری ،برگرفته ازهمین نام است.
ماده عبر به معنای گذر کردن از نهر است.

خﻼصه از پیشینه پیدایش دین یهودیت :
در پی وقوع اتفاقات که فرمانروایی به حضرت یوسف )ع( منصوب گردید که با دوران قطعی در مصر و
اطراف آن همراه بود .و باعث شد حضرت یعقوب و فرزندان به مصر مهاجرت کنند و اسباط یا قبایل

دوازده گانه منصوب به فرزندان حضرت یعقوب در مصر رشد و فزونی یافتند .

و فراعنه نسبت به وجود قوم بنی اسرائیل احساس خطر کردند لذا فرعون دستور داد فرزندان پسر قوم
بنی اسرائیل در هنگام تولد را به قتل برسانند و خداوند مقرر نمود تا حضرت موسی )ع( متولد شد  .و
تقدیر خداوندی به گونه ای رقم خورد که این کودک در قصر فرعون و تحت دایگی مادر خود رشد یا به

منجی بنی اسرائیل گردد  ،خداوند به موسی )ع( دو معجزه اعطا نمود ) اژدها شد ( عصا و ید بیضا در
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