


 :علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری 

 در ساحت شناخت    خود تعالیم نارساست     مفاهیم دینی     -1

 نارسایی مفاهیم کلیسا در باره خدا و ماوراء الطبیعة         

 عدم امکان جمع بین زندگی دنیا و خداپرستی                   

 مفاهیم فلسفی    علیت                                                        

 :  مفاهیم سیاسی ، اجتماعی                                                        

 نفی حق مردم بر حاکم≠اعتقاد به خدا                                                      

 عرضه تعالیم نا مطلوبست    اظهار نظر غیر متخصص  فردی                         

 تشکیالتی                                                                                      

 در ساحت عواطف و احساسات     گرایشات به حق ارضا نشده است چون -2

 تعالیم نارسا بوده یا درست عرضه نشده است(             گرایشات ارضا نشود)

 تعالیم به نحو نامطلوبی اجرا شده است                                                   

 گرایشات نا به حق است    محیط اخالقی و                                             

 اجتماعی فاسد     اخالق     معرفت                                             

 



 در ساحت رفتارهای خارجی -3

 ( انگیزیسیون یا تفتیش عقاید)خشونت های کلیسا: فردیمراعات الزم صورت نگرفته است  

 

 سنگر قهرمانی و پرخاشگری رها شدن: اجتماعی                                                   

 

 تضاد کلیسا با مفاهیم سیاسی درست باعث جدایی آزادیخواهان و      : چرا ؟    در مسیحیت      

 استقاللشان از دین شد                                

 عافیت طلبان کرسی دینی را گرفتند و آن را توجیه عافیت طلبانه : در اسالم                 

 کردند                             

 



 :محورهای مورد سهمیه گذاری و بحث در گرایش به مادیگری 

 

 اگر خود مفاهیم رساست     تحریف معنویعقل     •

 تالش در عرضه مفاهیم نامطلوب               

 

 به حق     تأکید بر مفاهیم نارسا و همت بر عرضه نادرست آنها                         گرایش       •

 تأکید و انگشت گذاشتن بر مواردی که بد اجرا می شود                                

 نا به حق     ترویج فساد اخالقی و اجتماعی و بزرگ جلوه دادن آن                   

 

 استفاده و تأکید بر مدارا و تساهل و متهم کردن متدینین به خشونترفتارهای خارجی   •

 به دست گرفتن سنگر قهرمانی و موضع اپوزیسیون                              

      

 



 عقل  عرضه مکتب الهی به صورت معقول در تمامی ابعاد مذکور    در مقابل چه باید کرد؟  

 اجتماعی –بعد الهی     بعد سیاسی                                          

 جلوگیری تشکیالتی از عرضه های نامطلوب                                      

 دشمن: بستن مطبوعات                                                         

 خودی: تحریفات عاشورا                                                         

 گرایش     به حق    عرضه تعالیم به صورت رسا                            

 تأکید بر اجراهای مثبت                                                     

 مبارزه همه جانبه با فسادهای اخالقی و اجتماعی: نا به حق                                      

 رفتار خارجی    تأکید بر محبت و تبیین معنای صحیح خشونت و                            

 استفاده حداکثری از مدارا و حداقلی از خشونت                                               

 به دست گرفتن سنگر قهرمانی و پرخاشگری و عدالت                                            

 خواهی و مبارزه با مفاسد خصوصا اقتصادی                                            

 مادیگری مطلق= برون دینی     تام علل گرایش به مادیگری     

 درون دینی     اعتقاد و التزام غیر حداکثری به دین   نظر                                   

 سکوالریسم                                                                                                      

 عمل                                                                                                


