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Abstract: The advantage-seeking view of religion is, moreover, an 
emerging approach to Western thinkers, especially with a pragmatic 
view of religion. Although such an attitude towards religion is the result 
of some intellectual methods that do not value the legitimacy and 
validity of propositions, whether religious or otherwise, and consider 
the criterion of validity of propositions to depend on its usefulness, but 
the roots and the signs of such an attitude can be found in the minds of 
religious scholars in the Islamic world. Muslim thinkers’ attitude 
towards this issue is a matter of the past and after the legitimacy and 
truth of religion. From the point of view of Muslim theologians, not only 
the rules of jurisprudence and law, but also religious beliefs include the 
interests and corruption and the benefits and harms that return to 
human life. Religion is not just a series of pure devotional regulations 
issued only by God and forcing servants to obey it. Rather, it is a truth 
adherence to which leads to human benefit and happiness. The 
usefulness of religion in life is conditional on the knowledge and faith 
in God and the believer. The most important benefit of religion to 
human beings is to give knowledge, provide guidance, motivation 
(good news and warning) and .... . Knowledge and faith in God and 
religiosity are the basis for the emergence of the benefits of religion. 
Some are the benefits of this worldly and urgent religion and some are 
the related to hereafter. Having an exclusively advantage-seeking view 
is not compatible with religions based on divine inspiration. 
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Introduction: The utilitarian view towards religion is an approach 

that some theologians put forward after the advance of new sciences 

in the west. In this view, maximum utility and benefit of religion is 

considered without attending to the truth and veracity of religious 

teachings. This topic has been discussed in the works of Muslim 

scholars under the notions of the benefits and excellence of the 

prophetic mission, reasons for the prophet mission f prophets, the 

constructive effects of believing in religion, etc.  

On the one hand, sensory and positivist empirical knowledge and 

epistemology and settling for it and believing in the eclipse of the 

reason on the other led to skepticism towards and denial of rational 

and Fitra-based [based on original disposition] proof. Hume rejected 

rational arguments in theology and Kant affirmed that reason could 

not prove metaphysics (Copleston, 1993: 313). Schleiermacher 

turned toward God minus religious law with the pattern of religious 

experience and believed in absolute dependence on God to achieve 

peace and have a meaningful life. 

Findings: Islam states that rational and abstract argumentation is not 

considered sufficient, rather religion has to be preached in a way that 

highlights its utility. There are a lot of arguments by Sharia Ahkam 

on the benefits and harms of religion. Thus, principles of Islamic 

jurisprudence (uṣūl al-fiqh) affirm that Ahkam are based on prudence. 

This means that any action that is Wajib (obligatory) is rightful and 

has benefits for the human and any action that is forbidden is 

necessarily harmful. Resorting to the principle of prevention of 

probable harm in the introduction of arguments on the necessity of 

research in religion in Kalam is based the notion of utilitarianism. 

Although this has not been much extended in Kalam, a thorough study 

of the discussion shows several instances such as the necessity and 

benefit of duty, rule, management of the society, and benefit of the 

prophetic mission. 

Nasir al-Din al-Tusi (Tusi, 2000: 364; Helli, 1996: 151) has listed ten 

major benefits of religion, most of which are in terms of Ta’lim or 

teaching. Accordingly, his view of the benefits of religion could be 

categorized into two groups of teaching and non-teaching. Among the 

benefits of the prophetic mission are confirmation of rational 

discoveries, establishment of meta-rational learnings, teaching the 

benefits and harms of livelihood, instruction of industries and tools, 

and perfection and transcendence of the human. 
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In Islamic verses and Hadiths, the benefits of religion could be seen 

in different matters including epistemology of God and human, 

remedying loneliness, giving meaning to life, alleviating pains, 

recognizing self-identity, and preventing self-denial. 

Discussion and conclusion: The utilitarian view towards religion in revelation is 

a late notion epistemologically after proof of God, legislating divinity, 

rightfulness of religion, and veracity of religious teachings and predicates. A 

utilitarian and worldly view towards religion while neglecting the truth and 

veracity of religion is a reductionist and instrumental view without spiritual value. 

Such a view could be criticized from numerous aspects. First, it lack 

epistemological basis as religion is ecclesiastical theology in this view and 

includes individual-personal issues and rituals without involvement in this-

worldly life. On the other hand, those with this view hold that the source of 

religion is to return to sociological affairs in the sociological view and 

psychological matters in the psychological view. It is evident that a religion not 

rooted in reason, Fitra, and revelation is flawed and unstable in its basis. How 

could such a religion provide stable maximum utility for human beings? 

Utility and benefit is a part of revelatory religions, particularly Islam as Muslim 

thinkers including the mutakallim, hakim, mystic, mufassir, and others. Utility, 

benefit, prudence, and good deed reward are based on believing in God. 

Religious law and benefits of religion are necessary and beneficial only when 

they are in regard with believing in God. The utilitarian view towards religion 

has been discussed under prophecy in Islamic Kalam as prophecy is one of the 

divine actions. In functional views toward religion, particularly the sociological 

view, religion is considered only as a social institution. In these views do not 

discuss the right and wrong, good and obscene, and true and false in religion. 

Rather, the utility of religion as a social institution beside other institutions is 

considered.  It is obvious that in this approach the revelatory or non-revelatory 

source of religion has not role in the utility of religion. Religion is different from 

that in the sociological view in pragmatic view and some psychological views 

as in these approaches, belief in an absolute, powerful, observant, benevolent 

God is a certain point of support that can give peace, hope, and security in time 

of hardship, be beneficial in preventing harms and loneliness, and help give 

meaning to life. The benefits of religion and being religious are not limited to 

this world as human beings will enjoy a large part of these benefits as a rewards 

in the afterlife. 

References 

- Eiji, A; Jorjani, S. (n.d.). Sharh al-Mawaqif. Beirut: Alam al-kotob 



  

 
 

 

310 

 

 

- Helli, Hasan Ibn Yousef (1984) Kashfol Morad, Qom: Mostafavi 

Publication. 

- Coplestone, Fredrick Charles (2007) A History of Philosophy: From Bentham 

to Russell, trans. Baha Al Din Khoramshahi, Tehran: Elmi va Farhangi Press



 

 
   

 

نندنتونددن  هرر  رر  ه   نگرش سوداننگرانن  ه  ان،  هشتو،ر  اکندران ندوردا ک ع،ق ب ه     چکیده: 

شودا  گره  هدش، نگرشوی ه  ان، صر ول هرتی  شودرت،ی ننگرشو،  عی گرکنن  ان، کنژه هر ت قی عنل 

هر نعم نز اندی ک رشر آ  نازش هددننی قرنل  هرن فدرن نسووک    هرنن صقرنشک ک  وودا گ ناه نح   

هرن هدش،  هر ک نتورن  ند  نعر انتو  ان هر ان کنهسو،  ه  عش ن  سوداعددن آ  عی نشسوک ک عک  نع،ارا گ ناه 

پژکهر  هرر  نسوک  هسو، د نندا  نگرش نندنتونددن  عسو نر  ه   تدن  اا نندنتو  ان، نگرشوی ان عی 

پژکهر  عسو نر   ن  تدرر نصدر   نن، عسوله  نعرن پسوشدی ک هقد نز صقرنشک ک  ودا ان، نسوک  نز عدیر ان، 

رهح ک عفرسود ک سودا ک زنرنی نسوک    هرزگتوک ه   فقری ک صقدقی ه د  نع،قرانت اندی عتو،نل هر ع و

زندگی هتور اناا  ان، تدرر ن  سو سو   عقرانت تقادن ترهی نشسوک    فق  نز نرصش  تدن  وراا  

شوده ک هددگر  ع ادا ه  نارعک نز آ  هرشوددب ه د  صقشق،ی نسوک    پرناددن ه  آ  ه  سودا ک سوقرات  

ک عقطدف ه  عقرفک ک نننر  ه  تدن ک زنسووک  نن رعد  سووداعددن ان، اا زندگی عتوورک   هتوور عی 

عؤعدرن  نسوک  عرن،رن، فرنده ان، ه  هتر عقرفک هشتی  نانن  ارنب هدننک  ننگش شد      نسک  عقرفک  

هررنی ک عرهل  - ک نننر  ه  تدن ک انددنان هسو،رن هرنن وردا فدنند ان، نسوک  هرتی فدنند ان، نن، 

هررنی ان، نگرشوی فرک رهتوی ک  ران ه  سودا نن، ک هرتی نش  آترتی ک آهل نسوک  نگرش ننح و

 .ننگرانن  ک فرقد نازش عقرف،ی نسک ک هر نانرنی کصشرنی سرزگرا نشسک کسش   
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 مقدمه

نگرش سوداننگرانن  ه  ان، اکندران نسوک    پا نز اشود ع د  هدند اا هرر  رر  

صقشقک ک  ودا آند  ه پژکهر  عطرح شوده نسوک  اا نن، اکندرا هینز سودن هرتی ان، 

نن، عدضوودد اا  گراا هرن اندی تده  شوودا  عش ن  سوودا ک عدفقک آ  هحر  عیآعدزه

ع ل هق،ک نناشر  آثرا سوورزنده  صسوو، هق،ک  دنئد کآثرا ع،د نر  عسوو نر   لنل عارصف ف

انان  هقد نز ارح شووده نسووک  هر نن، تفرکت    سووداعددن ان، ک ان،      نع،قرا ه  ان، ک

فش سودفر  عسو نر  نش  اا  شودا  صدنر کهرن اندی ارح عینثارت صقرنشک ک  ودا آعدزه

ان، ک شورنقک  کصشرنی    نشرز ه  قرند  نهری  ه  فدنئد ک صسو،  هحف ضورکات کصی  نادت ک

عقطدف ک عسووادا ه  کصشرنی هدا    نند  سووداعددن ان، ن ا نندنتوونددن  عسوو نر پرانت، 

هرن اندی نز تطرسک  هر نسرس نن، اکندرا  ان، ان، ک نثارت صقرنشک ک ع دنشک گ ناه

هودنول فرنکن  انشدن ک هی تورسووو،گوره کصشورنی ک نهری اناا ک انانن فدننود ک  ورا راهورن

هرن اندی هر هرنهش، فطرن ک نسوووک  اا نن، نگرش  صقرنشک ان، ک  ووودا آعدزهنترکن 

شووداب زنرن اندی    انتوو  اا عق ی نثارت گرانده ک آنگره سووداعددن ان، کن رکن عی

تدنند سوداعدد هداه هر  ک فطرت آاعی ندناا ک هرنهش، عق ی عؤند آ  نشسوک  هگدن  عی

 ک عدتل عدرفع پرندنا عران ک عقددن هرشد؟

نن، هحف اا عغر  زعش، هر اکندرا انگرن ارح شوده نسوک  اشود اننج ت رهی ک 

سود ک هرکاعددن ه   سودف شودرسوی صسوی ک پدزن،دنسو،ی ک هسوددگی ه  آ  نز ن عقرفک

عقل نز سودن انگر  هرعف شود  را را ک نع،ارا هرنهش، عق ی ک فطرن عدااتراند ک نندرا  

تدنشودرسوی ان عشدکش ننداند ک  رنک ت ورنح عق ی   کنقع شودا   سورنی عرندد هشد   ناه 

  شوکنرعرتر هر نهگدن  (313   1372 را عقل قراا ه  نثارت عرهقدنهاشطق  نشسوک ک رپ سو،د  

ت ره  اندی ه  تدنن عدررن شورنقک اکن آکاا    تدن  ورعک ک سور ک نسوک ک صرفی  

ر نسوووک ک هر هک تدررنی  هرگره تدهی هرنن ننسووور  اا سوووش،یهرنن گف،، ندناا  فق  تدش 

   1379فقرهی   کتدن  ه  آانعج اسوشد ک زندگی ان عقدرانا سورتک  نصسورس  نتدر  ه  نک عی

شودرسوی ک ان، هرعف شود نگرش سوداننگرانن  ه    هدش، اکندران ه  عقرفک(380  –  373
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ان، هر اکندرا اکننتودرسورن  ک هرعق  شودرسورن  عطرح شودا  اا نن، اکندرا هر نندرا عدتول 

کصشورنی  فطرن ک عقکنی ان،  سوووداعدودن ان، عداا نازنورهی قرنا گرفوک  اا نن، ت قی  

نگر اندی هشچ پتو،دنن  فطرن ک عق ی ندنشو،  هرشود ک ص،ی نفسورن  ک عدهد  هرشود  کهی ه،دن  

نع،درسوک  هر نن، نسورس  عددن  ن  نررا نه،نرعی قرهلنن اا نیر گرفک  ه هرنن آ  فرنده

رنشک ک  ودا ان، هداب ه د  هرند اند آنر ان، سوداعدد نسک نر تشر؟ الز  نشسوک اا پی صق 

 هرک ع م ک ان، هش ن ه  نفسرن  عفشد نشسک!نزنن، 

اکندرا سوودانندنتوورن  ه  ان، نت، ووره ه  هرر  رر  ندنااب آنغ  اا رر  نتفرا  

نعر ان، نسووک  ه  اا ب  نن نز عشرنث عدانش،  نسووکهددن عدسوو نرن نف،را تدیشم ک  وودات

هر عا،دی هر ع ورهح ک عدرفع کنققی ک ن ود  ک هرکاهر ک ه  اا سورصک فرکد ک نازش  رصکسو 

هسو  ان، تدرر ه  ناه  عقکنی ک  د( اا نتور کک  کش هه( ک نهلن ر  کعرندگرا نسوک  پشرعار 

 رانود  و  هداو  سوووداعدودن آ  نن تا شغ عیگدنو  رانود  آنور  ان، ان هو نن، نعی ن ،فور ننی

اک  عضورا ان، نسوکب نزنن،  ه  هسوشران نز نصدر  شورنقک عتو،نل هر عدرفع کهرهسو،  هرشود  نا

نقدی  ب  شودا نصدر  فقری عا،دی هر ع و حک ک عفسوده نسوکت ورنح عی  اا اننج ن ود  فق 

ک ع ووو ح،ی اناا ک فق ی  و   فق ی  و  نه نعی ک کنهوا نسوووک  ص،نور  هرنن ننسووور  فورنوده

 ع لنن نسوک   سورنی عرندد  ودکا اا عد  نسوک  ضورکاتر  عتو،نل هر ضورا ک عفسودهعدری

  تدصشد نند ع ل نصدر  کعدرفع ک عضورا( ان نز  ،ر  ک سودک هشر   ددد   تکش  راه نهتورننع

عفضول نش  اا هنش، انسو،ر ه  ع ل هسوشران نز نصدر  شورعی پرانت،  ک صدنک  ع و حک ک 

هشر  شووده فرنده شوورنقک ان هشر   راه نسووک  فدنند هرتی نز نصدر  اا قرآ  ک سوودک نش   

اناا   ووودقرت ک ز رت  ع،ر   ننرز  آاعی ان نز هر فحتووور ک عددر هرزعیعددن نسوووک  ه 

شوودا   اسوورند  عدها اررات ننسوور  عینیر نز عدفقک ک سوودان    ه  فقرن عی وورف

ع،ره  هدگ هر تدنسوک   زاگی ک ه ع ورف عسودرنت عنل شوشطرنی ک اهرتدنان  شوشطر 

کعک هد   تقدنک ناناه ک  وار  نصسورس آگرهرن  ک انان   وحک ک سو عددن اکزهفرنده

هر ک نشدد ران  اهی هر آ سوورزن همشووردان ااا گرسوودگی گرسوودگر  هرنن فقر   ت ره 

نسوووک  تنسووو  ع،د نر  ه  قرعده افع ضووورا عح،نل اا عقدع  عارصف  کعی پشرنعد  
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 ضرکات تحقشب اا ان، نش  عا،دی هر ننگراه سدانندنتی نسک 

کصشرنی هرعادرن صقرنشک ک  ودا نعرن نسوک    نسورس پشنرش آ  سوداعددن ان،   

نعر هدرنغ  اندی ترسو،گره کصشرنی ندنشو،  ه  تضونشدی اا سوداعددن  ب  عقل ک فطرت نسوک

 وودات  ادا نشسووک    ه پرندنا آ  کهدا اناا؟ هدرنغ  سوودان هم انشوو،  هرشوود نن، 

فرنهرا  عفرد  سودا گرکن   هدنل آ  ان تلعش،  دد  هر نن، نسورس  عسوله  هسو،را صرضور هی

هررنی ک نانئ  نهگدنی هرنن هرعع گرکن نن،  هرن نن، ک فرنده ننگران ان، نز ص را تح شل

 هرن نسکعی نسک عفرد  ک تقرهی آ  هر پرن  آعدزه

 . نگرش سوداندیشانه به دین در حکمت و کالم اسالمی 1

انان  نننر  ک عنل ه  نکنعر ک ان، عدیدا نز سوودا گرکن اا سوورصک ان، نن، نسووک     

انا اا زندگی انشدن ک سوودان نسووک    عرند فرا ان،  ندنهی اندی  عتوو،نل هر عدرفع ک

عددن  پرانش  ع،دهک ک نهرن نسووک     گراا  سوودا گرکن اا عنل ه  ان، ه نترکن عی

ر سدا اهد  ع،دهک ک پرانش آترتی عدرفرتی هتدنکند ه  ساا نس،حقرا نر تفضل ه  هتر عی

نند  صدنرن عسوو نر  اا لنل ضوورکات هق،ک ک هنعک عدفقک انشدن ندناا ک نن، اک قرهل

نند  ننتر  گره  انان ان هشر   راهنادت  سدا ک سقرات ک عدفقک ک ع  حک ان، ک ان، 

هررنی ان، ان اا نندب هشد، فرنده نن، هر ارح عسله  سقرات ه  سدا پرندنا ان، نهنشک اناه

ننود  اکندرا صدنورن عسووو نور  هو  تر ننداهصددعوک ک سوووشورسوووک هرهسووو،و قورهوا قورند    

اهی عقورش نز ارنب ضووورکات زنودگی نه،نورعی هتووور ک نهنشوک آ  اا تولعش، ک سووورعور 

ترن، سوودا ان، نانئ  قرند  کصشرنی ع وود  نز تطر تدعرت ع،قرهل نسووک  نزنیر آنر   عرم

تدهی سداعددن ان، ان ه   شفررشرت  سشدر اا عقره  اهم نههرنن تدیشم زندگی هتر نسک  نه، 

  ( 454  -441   1405سوشدر   نه، نسوک کاا تلسوشا صددعک عا،دی هر قرند  کصشرنی هشر   راه  

سوشدر نیم نه،نرعی نسورس زندگی عشر  نسوک  ه  نیر نه، نز فدنند ان، سوش، ه    اا نن، عقره 

عددن ان، ان اا سوشدر سوداک صشرت اشا  نسوک ک هدک  آ  صشرت هتور اا عشراره نسوک  نه، 

اا   نشورانتشوشده هددگی ک سوشر ک سو د  نهی نر اا    زندگی شوش وی ننسور  نز ارنب نانئ 
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تاشش،  راه نسوووک  ه  نیر نک   (374  -  371  3ج  ا 1403سوووشدر   نهقرافش، کنه،   لنل عقرعرت

ترن، نشرز عراف ه  ان،  نشرز عقرف،ی نسووک  ه  عقشده کن ننسوور  اا عسووشر هددگی ک عنده

تدشوو   اه    عدننع ک عق وود ان هی نر عح،رج عقرفک کصشرنی نسووک تر انه  اهسوو د  ن

هتوودرسوود  سووره  هر نسوو،ندنا نز عقراف عا،دی هر کصی  عرنصل ک عرنتا سوو د  تدا ان 

پشنورنود  فش سووودفور  پسووورسوووشددن عرندود تدنهو  ن وووشر ادسوووی   پ و  تور عکقورت تودن عیپ و 

سوشدر هر نش  عرندد نه،   ارنی اا لنل هحف نادت ودانهن،لهرش،  صرهی سوا کنان ک عکع  اارا

فران  انشدن ک آترتی ان، اا  هو  فدننود نه،نورعی   ک سووودوک  تولثشرپوشنرن نز  ،ور  

 نند هراهد  نس،دال  عقکنی پرانت، 

  گدن     نن، نگرش اا  ک  نسووکعی نش  لنل صسوو، هق،ک عطرح شووده نسووک  هنر 

نادت ارح گرانده نسوووک  هر نن، نن، هحف اا صدنک نسوووکعی نش  اا هحف ضووورکات 

تفرکت    اا صدنک نسوکعی گسو،رس سوداعددن ان، عککه هر سورصک شوش وی نرور ه  

هدا  نه،نرعی زندگی ننسووور  ک هر اکندرا نشرز ه  قرند   صددعک  سوووشرسوووک ک عدنرنک  

د( نسووک  ان اندی سووداعدد ک ک  ، ش عق وودع   قرآ   رنم ک نصرانف  هرعق  نسووک  هر نن، 

انان اا سورنسور زندگی فران ک هنقی  انشرنی  رفی  راه ک سودا  ان، ک ان، پرعدفقک عق

تف وووشل هشر   راه نسوووک  هرن هسوووی تلعل نسوووک    هرن نن، هحف اا ک آترتی ان ه 

   ندی نز کورنف ع،د م افرد صدنک ک  ک  شرح ک هس  الز  پشدن ندراه نسک؟ هر نن، 

 راند تر هحف عی  پشرنعد  فدنند ان،   ر نز ان، نسوک  شورنسو،  هدا ع،د نر  عسو نر  عاسودا

نن نسوووک    که   گدن زنرن ااع هتووور ه ب  تر هرشووودپشنرش ان، هرنن عند  عرا  عطادد

اهد  ننگراس سوودانندنتوورن  اا اننج  عدفقک ک سوودا ان هر عقرفک ک سوورنر نعدا ترهشح عی

صس، هق،ک«  »( ک  96   1375 ک صس، تد شف« کص ی  هرنس،گی» ک  نسکعی هر اک اکندرا 

( ارح گرانوده نسوووک  نن، هحوف گرهو  اا اننج  ک  هسووو  زنوران نشورف،و   152کهنور    

تدن  ه  نن، ن،ش   اسووشد    ناسوور  نسووکب هشد، هر اقک اا زکننرن پشدن ک پدرر  هحف عی

 اسوود  ک نن ن   ،ر  ک تد شف هددگر  اا پی اسوو،شرهی ه  ع،دهک  پرانش  عدرفع  ع وورهح

هرک  انشر ک آترت هتور نسوک  ثدن  ک عدفقک نش  هنر  سودا ک فرنده نسوک  نزنن، زندگی 



316 

 

 1400، بهار و تابستان   26فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

هر ک گراا  اا لنل ه  هرتی نندن انان عقرع   پرسودان هرنن هتور عحسود  عیان، ک ان، 

 شدا هرن هحف نز نن، عسله  نشراه عیهرنگره

 ی و حسن تکلیف ستگیبا .1-1

ی نسوک    ه  نحد ننح وران اا تدرهشف  هرنسو،گی ک صسو، تد شف ه  سواا عدرفع ک ع ورهح

ک نصدر  نهری عدهدا نسوک  ه  گف،  تدنه  ن وشرنهدن، ادسوی  »نه،د شف صسو، الشو،نره   

هرک نشدد نسووک    عتوو،نل هر  (  تد شف نزنن، 96ع ی ع وو ح  التح وول هدکن «کهنر    

عکع  ص ی    آند ع و حک نسوک    نن، ع و حک فق  نز انه عنل ه  تدرهشف ه  اسوک عی

ندنسووود عدیدا نز ع ووو حک عدرفع عیشم نسوووک    ه  نز ارنب ا شووورح نن، عارات عیا

 هنر ( ک  سکش نتدرهشف قرهل تح شل  

عند، نسوک عدرفع عیشم انشدن ک آترتی  تدرهشف هر هنگر  عق د  ک عتوردا نارشود   

نعر اکشو، نسوک    تدرهشف نهری عرندد اسو،دانت زعرعدنان  نشسوک    نعدر  هشرداگی اا 

شوداب نن، نصدر  نز تدنن صدشم  وراا شوده ک عتو،نل هر عدفقک  ع و حک ک آ  فرض 

هدرهرنن، تدنکند نز سور هطف ک اصنک هدده تدا ان علعدا ه  تد شف  راه ب  صدنک نسوک

هر ان نز ع رنن تدرهشف ه  سودا ک عدفقک هرسورند  ع،د نرنی نیشر عشر سوشد شورنف  تر ننسور 

انده ننگورشووو،  ک عق،قدند فرنده ان، هنر  ع،دهک ک نه، ندهشوک فدنند نن، هرورنی ان، ان نر

انان فق  اا هرر  آترت ن وشا  ک ان،   نسوک  ع،دهک ک عدفقک ک سودا صر ول نز ان، 

هر ه  نن، شوورح نسووک  تتوورنع تدرهشف فق  هرنن  گراا  تک وو  نسوو،دال  آ هتوور عی

اا نن، نرهی هتر ه  ثدن  نسک  نز ارفی نن ر  تدرهشف سشک ک اشدنا هداه ک عؤع، اسک

انان  ثدن  ک سوودا صر وول نز ان،   هدرهرنن، ب اسوودگره ه  سوودا ک آسوورنج ننیانشر هشچ

ب ص ی   234   8ج  1412نن ی گراا کعددن  پورانش اا هرور  آترت ن وووشوا هتووور عیهو 

1373  150 ) 

 . قانون و مدیریت جامعه 2-  1

سوووک  هدک  قرند  هرن نهری نهرن نسوووکعی  عدنرنک هرعق  عا،دی هر آعدزههر پرن  آعدزه

 دد  قرند  کصشرنی ک شوشده نهرنن زندگی هتور سورعر  پشدن ننی  کصشرنی ک صددعک عراالن 
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آکاا هق،ک نناشرسوک  نزنیر نندنتونددننی نیشر تدنه  ن وشر ادسوی نن، عدنهک نه،نرعی اه

ترن، فدنند ان، اا عر و  زندگی نه،نرعی ننسور  نسوک  »فکنسو،قشم نعرهم نال نعر نز عرم

(  نعدا هتووور  103 1416  ک ال ن دز ن  ندد  عقدا له  نهقد  نصد عدرم«کادسوووی   هقد

ننی پشج  نهری  قوورند   ک  عوودنهووک  هوور  ک ه   تتووورنع  صب  عاوورانت  نن،  اا  اکا  تدنهوو  

هرک  انند  نزنن، گشنان ان نز آ  تدنکند ک تدصشد تتورنقی ان نرفی تقدش، هتورن عیقرند 

هراهد  ان، عتووورکد نشدنهد هدا  نن، عارات  اا نیر نک سوووشرسوووک ک صددعک ه  اا 

تدنهو  عککه هر هشور  فدننود ان، اا عر ووو  زنودگی نه،نورعی هشورنگر ناتاور  تدگورتدوگ  

هررنی ک تدیشم عدرسوووارت  سوووشرسوووک هر ان، نسوووک  نک فرنده ان، ان عدح ووور اا نعدا نن، 

نهری   دد  اا نگره نک هقل ک تتوورنع قدننش،  نه،نرعی ک تتوودشل صددعک ک سووشرسووک ننی

 نن  دات گرف،     عت،نل هر عدرفع ک ع رهح پرندنا انشر ک آترت آاعشر  نسک گدن ه 

 بعثت  حسن .3 - 1

( هرنن ان، اه فرنده 151   1375ب ص ی   364   1379ادسوی   ک  ی کعتدنه  اا آثرا 

هرک  ه اگ هرشووونراه نسوووک    هشتووو،ر نن، فدنند نز ندد تق شم ک آعدزش نسوووک  نزنن، 

 هددن نندا د ان، ان نز عدیر نک ه  اک ندد تق شنی ک رشر تق شنی ااق تدن  فدننعی
 آوردهای عقلالف. تأیید دست

نتکا   هر کآکاا عقل اا سرصک نازشترن، فرنده ان، تلنشد ک پت،شارنی نز اهندی نز عرم 

ع د  ک  تووف قدننش، هرر  ااشقک( نسووک  هر تده  ه  هر کفق  ک صقدا نسووکعی( ک هشدج 

(  عقرضدت 16   1365  شدی   نسک ک  اا عقراف کصشرنی عقل اسد  ک ص ک هرادی  نندد

شوودا    نر صدم ه  ک هندران ان، هر عقل ه  صدّن نسووک    اا اننج ن وود  گف،  عی

هرک نازش    نزنن، (217   1403ب عیفر   257  2ج    1413تدنی   نهتووورد کنهققل صدم ه  

نن، هندوران تدگورتدوگ ان، هور عقول ان   ک نع،اورا صدم قطقی عقول هور کصی هرنهر نسوووک 

آکااهرن عق ی ک ع نی هتوور  ترن، تدعرت ک صسوودرت ان، ه  اسووکتدن  ندی نز عرمعی

نن هرنن ن ند عقل ک کصی  شودا نکال  زعشد عحسود  نندا  هدش، نگرشوی ه  ان، عدها عی

دان   ک ع م ک ان، هورقی ننورنود  ثورنشور  تولسوووشا تنود  ندن، اندی هور سووو  عؤهفو  تدصشود عح
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 پشنر شدا عدنهک  قس  ک عقرا عحدان نعدر 
 ب. تأسیس معارف فراعقلی 

عقرند   –نصدر   نازش کهسوشران نز عقراف عداانشرز هتر اا اک صدزه عنل ک نیرب اننج ک 

آند  هشتوی نز نن، عقراف فرنعق ی نسوک  نن، اسوک نتکا( هر تققل عحض ه  اسوک ننی

 آکاا هق،ک ک تقرهشم نادن نسک ک اه  نز عقراف تلسشسی ک کصشرنی
 های معیشتیج. تعلیم سود و زیان

هر  پدشور  ک نعدا هر  ندشوشدنیان، فدنند ک عضورا هسوشران نز نعدا اا سورصک تداانی

عرهد  ه  هردنشوک  نیرفک  اررات  سوکعک عقددن ک    هشر   راه نسوک  نهنشک هرتی 

پ شودی هسوشرا هداه نسوک  نن، ندد   آکااهرن اننج نز نن، عدناا اا گششو،  قال نز اسوک

فدنند ک تدعرت ان، ه  هتوور نعدا فرنزعرنی ک انئنی ناداه ک نز کورنف لنتی اسوورهک نناشر  

نشسووک ک ع،درسووا هر زعر  ک عدر  ک نشرز هرعق  نسووک  هرهطاع نن، ندد تدعرت ان، ه  نحد 

ه  آ  ان ندنشوو،  هرشوود  نن نشسووک    هتوور تدن  اسوو،رسووی  گدن ننح ووران نشسووک نقدی ه 

نش  ه  آ  اسووک نرهد  نعرکزه هر تده  ه  اشوود   عند، نسووک هر تکش ک  دشووج ک ت ره 

اننج فدنند ک زنر  هسوشران نز نن، نعدا هرنن اننتونددن  عق د  شودهب کهی اا گششو،  هدش،  

هر   ناداه نسوک  عند، نسوک اننتونددن  نفع ک زنر  هقضوی نز  راهرن هتور عرندد تداانی

ان هددز  تف ندراه هرشددب هشد، ان، نساک ه  نن ر  ک تر  آ  تد ش        هر کرعشدنیآش

اناا  نز ارفی سدا ک زنر  عدح ر اا نعدا هسنرنی ک عرهد  ه  سکعک هد  نشسکب ه د  

نندنزا ک تلثشر اا اکح  اکن  ک نتکا  نعدان نسک    سکعک عقددن ننسر  ان ه  تطر عی

فقک ک ضورا آ  نر اشودنا ک نر فرنتر نز فرم ک  توف عقل ک اننج  آاعشر  اناا ک  توف عد 

اسورنی  نقدی ندعی  ن ب  نن، عسورئل شواش  نکنعر ناشوران نسوک  هتور نسوک  تد وش  ان، اا

 ه  عقل هتر هرنن تنتشک نعدا زندگی نسک 
 د. تعلیم صنعت و ابزار 

آ  هددن  آشودر نادا  هرتی  ودرنع ک نه ناهر هرنن زندگی هتور نشرز نسوک    اا نه،دن هتور هر 

کسورز آ  ان ه  هتور آعدزش اناند  نن، نعدا عرندد تق شم سودا ک زنر  نشوشر  نناشر شوشده سورتک

اا صرشوش  اسورهک ک علعدانک ک تقرهشم نادن نسوک هشد، نزنیر قرآ  ک نصرانف هسوشران نز 
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 نند سرزن ک    ان نناشر ه  هتر آعدت، سرزن  زاههر عرندد  دقک  ت،ی درنع ک صرف 

 هـ. کمال و تعالی انسان 

ترن، فدنند ان، تدنشل نفدس آاعشر  نسووک  ان، نز اک ارنب ه  هتوور  ن  ندی نز عرم

ترن، عقرعرت ننسورنی اسوک نرهد  نشسوک  عسوشر  نر  ک عرنصل آ  ان  دد تر نک ه  عرهیعی

زندگی تدنج هتور  اهد  اک  هر نانئ  نهگدب نناشر ک نکهشرن نهری هر شوشده  ه  هتور آعدزش عی

اا   اهدد  هشتو،ر ع،د نر  نیشر فشر انزن  نن ی  تف،رزننی ک   ان ه  سونک  نر  سودا عی

ترن، فدننود ان، ان اا عرم  (151   1375ب ص ی   364   1379ادسوووی   ک  لنول هحوف نادت 

 نند فدنئد تلسشسی ک تلنشدن آ  عدح ر ننداه
 . دین و تدّین 2 

انان فرا گشنشک  اسرهک ان، نانئ  ارنب  ان، ک ان،   اا نن، هحف الز  نسک هش، فرنده

شدا ننسر  ه   راگشرن ان، عدها عیانان ک ه عقرفک هشتی ک نن را ننگش ه نسک  ان، 

تدننود  تدا ننیفدننود ان، هرسووود  هدورنغو  هتووور هو  تقورهشم اندی ع ،   ناورشووود ان، تداهو 

ران نیشر هدن ک تداششد نشسک     زنرن ان، ن  پدنده ااشقی ک عب  نن ه  هتر هرسرندفرنده

انان  کهدا عسو،ق ی نز ننسور  انشو،  هرشود ک ننسور  ااهر ودات نز آ  عد،فع هرشود  ان، 

 دد ک ان، ه  ننسور  عقرفک  نانئ  ارنب ک ننگش ش  نسوا،ی نسوک    ننسور  هر ان، پشدن عی

نشرنی ک ثنرنت ک صسوودرتج اا زندگی فران ک نه،نرعی  ا اهد ک پا نز نه، ن  ه  ان، عی

عرندگی هرر  نسووک  نش  اا هنش، عسووله  نسووک     شوودا  انز عقاآترتی نک آشوودرا عی

فرم ااسووو،ی نز ان، نودنانودب ثورنشور   هشتووو،ر عرا  ع ،   هو  قدننش، ک نصدور  ان،   عرا  نکال  

هدرهرنن، سوداعددن ان، ب  هرک ان، اا زندگی هددن  تلثشرن نگشنشو،  نسوکنشسو،دد  نزنن، 

سوک  تنر  فدنند ان، هقد نز عقرفک ه  تدن ک نننر  ه  ک عنل ه  ان، نسوک  نعرن پسوشدی ن

آنووک گف،وو   ک هوو   ع نی  لتوورنر  اا  ان،  نصدوور   کهدا  ،ووا  هرگ   آع ی   نر هدنان 

هرن تدانا  نف،ر  ک تا شغ   ووورف   هر اا  رسووویهرن عش   ک نش  کهدا هفیی آ  ،ر 

هور اا نفدورا   ووورف کهدا لهدی آ هشج هورعقو  ننسووورنی نشدنهود هدا  هدورندو  هور  صشورت

 ( 83  1372هدنان آع ی  شد کعرهنر  ان،  هرعق  هترن ع،ند  نشدنهد  
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 های کارکردگرایانه به دین. نگرش3 

شدرسرن  ک تدنه اکننتدرسرن   تدهری ه  صقرنشک  نن، ندد نگرش ه  ان، تدنه نز عدیر هرعق 

صب ک اا نن، نگرش تقسوشم ان، ه هرن اندی ندناا  ان، ک  ودا عدطقی ک عقرف،ی گ ناه

هرن   دد ان، عدتوول کصشرنی انشوو،  هرشوود نر تشر  گ ناههرال عطنح نیر نشسووک  فرقی ننی

ن   ک عقرفک هشج هرشود نر فرقد عقدرن شودرت،ران ک عرنل هرشودب هشچ  اندی قرهل شودرتک

عدناا هحور  ننی هو گراا  اا نن، نگرش ان، نزنن، نز نن،  ا عددن  نو  نرورهروک  و  

نندرا  عددن  ک پشرکننی اناا  رشرقرهلنه،نرعی ک ن  کنققشک ع ندس    اا عشر  هتر عکق 

نه، ن  ه  ان، ه  سودان ه  صر    نسوک  پا نز نلعر  ه  نن، عط ا سوش، اا نن، نسوک   

تدنند هرآکااه  هدنل عیعرنده هتور ان ه  نحد ننح وران ک هیهتور اناا؟  دن  صرهک زعش، 

شوداب عدفقک ک سوداعددن ان، سوداعددن ان، پرسوج انگرن عطرح عیسورزا؟ اا فرض 

شوودرسوورن  هشتوو،ر ه  سووداعددن هنقی ک هرنن فرا عفشد نسووک نر نه،نرد؟ اکندرا هرعق 

اکندرا اکننتوودرسوورن  ه  عدفقک فران نانر  تل شد اناا  هرتی نش  عرندد نگدسووک  دک هر 

(  اکان  86   1396انند    ک یع ن گرن  ترانخ هتوور ه  اهرنی  ف سووفی کتقسووشم عرنصل سوو 

شووده ت قی ننداه ک سووداعددن ان، ان عرهد  ه  ع وور گششوو،   عددن ان، ان سوویرنفرنده

نشرزن ه    انند ک هر نن، عقشده نسوک    اا اکاه هدند هر اسو،شرهی هتور ه  ع م کاهرنی( عی

تدرر   ا ن  سورنی عرندد فدنرهر  ک عرا زنرن ع م هرنگ ن، ان، گرانده نسوک ب  ان، نشسوک

شونرا آکااه عرندگی هرعق  ه اننددب ه د  ان، ان عرعل تشدنر ک عقاان، ان سوداعدد ننی

نند  ه  نیر عرا ا ان، عاورات نسوووک نز ن  نیور  نع،قوران     ک ه  عاورازه هر آ  پرانت،و 

(  هدش، نش  14   1377هنش ،د    نسک کهدف عنده آ  تدهش  کضع عدهدا ه  نفع س،نگرن   

ه   ن   ( ک577  3  ج   1374عطررن  کهرسوووک  عرا ا عق،قد هدا ان، نفشد  تداهتاع  ه 

نسو،رهش، هر اند،رتدان ک تتودنک  تنر  ننراهرن اندی ان اا ق نرک صددعک عرا سوشسو،ی  

 نرهدا  را 

 شناسانه به کارکرد دینجامعه  کردیرو .1 - 3
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داعددن عدااهحف  گدن     گششوک اا نن، اکندرا هدا  نه،نرعی ان، ه  هحر  سو هنر 

تدن  نز سوداعددن ان، پشنرا  کق،ی عینسوک  تاشش، ان، هر نسورس  را را آ   ودات عی

سوش، گفک    فرنده ان، ه   ل نه،نرد هرسود  اا نن، اکندرا سودا فران ک شوش ووی  

عشرهر نسووک کان، نهنشک هددننی ندناا  ه  گف،  اکا شم ان، عرعل هناسوو،گی نه،نرعی  

زنرن ان، عورندود زهور   لنتور  نعرن نه،نورعی نسوووک ک ننسووور  اا ب  (322   2  ج1375نهشوراه   

    اسد  ان، ت  ی نشرزهرن نه،نرعی نسک  ه  گنر  کن هر نن، هرعق  ه  آ  عی  هراهد 

هورکاهورن اندی صقشق،ی نودنانود کهی  ورا را انانود ک هقورن ان، اا ع ووور ع م نش  هو  تورار 

هرزتر  نشرز  ن ول ک سورهتون  نشرز قدسوی  عددن نصسورس تدنکند ه   زنرنب  را را آ  نسوک

(  ه  گف،  انهرت 7   1376هش    گراا کعط ب هرعق  ه  کفرانان نعضوورنج عحسوود  عی

نسووونشوک  ان، اک  ورا را اناا  ندی تدیشم اف،ورا فران هرنن تشر هنگور  ک انگرن 

اک عدرسووو  اندی هشر  تدرنان  هرننگشش،، نصسووورس نشووو،رن  ک کصدت نه،نرعی  نزنن، 

   1377هنش ،د    هشتود کک  را راهرنی نسوک    نشو،رن  نه،نرعی ان تحدشم عیکصدت  

نش  کسوشقر  آعرج نن،قرا  شودرسوی نررنی(  ه  نیر نهشراه نن، نگرش ه  سواا فقدن  ررنک170

 ورهود  نن، هداه نسوووک  و  هر کفب آ  ان، ان اا صود  ورا را ننسووو ور  هشج آ  فرک عی

فرک رهتووی نز ان، نسووک    اا آ  ان، تدرر ه   را را نه،نرعی  اکندرا ندعی تح شل  

(  نن، 329   1375عشرهر نهشراه   شودا کتدا تق شل نرف،  ک سورصک انگر آ  نرانده گرف،  عی

ترن نش  عدنهر  نسوک  کق،ی  اکندرا عککه هر هدا  فرک رسو،ی هدانج هر عتودل نسورسوی

عددن  ن  شودا  اا نن،  ودات ان، ه   شودرسورن  هراسویان، ک  را را آ  نز عدیر هرعق 

شووودا   گراا ک عورنودگوران ک زکن  ان، نش  تورهع نشورز هورعقو  عینرورا نه،نورعی هحور  عی

هدرنغ  نررا انگرن ه،دنند نن، نشرز ان هرآکااه سوورزا  ان، نز  ووحد  اقرهک  درا تدنهد  

 را را  افک  تق شل ک ننح وورا سووداعددن ان، اا هناسوو،گی نه،نرعی  نگرهی نق ی ه  

ان، ک نورانوده گرف،، کهده انگر نز فدننود ان، نیشر عقرفوک هشتوووی ک نتکقی نسوووک  نز 

ارفی نندرا عدتوول کصشرنی ان، ک ان، ان عدهدا نشرزهرن نه،نرعی هتوور اننسوو،، نز نسوورس 

هرال نسوک  نها،  نانر  کصشرنی نرور هر نشرزهرن هتور نعم نز نشرزهرن فران ک نه،نرعی نسوک 
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انتج عا،دی هر ع وورهح ک عدرفع آاعشر  نسووک  هسووشران نز عقرند ک نصدر   ک نصدر  ک اسوو،د

هر اا قرآ   هرن پشدن ک پدرر  هرعق  نسوووک  نن، پرسوووج فقری صقدقی صر ووول پرسوووج 

هر تحقب  سئل( آعده ک ان، اا پرسخ ه  آ  دات کنسئ دن ( ک اا نصرانف ه  دات که 

 نرف،  نسک 

ی نسووک  ع وواشک ک پشدند نه،نرعی  شوودی نشسووک    ان، عرعل هناسوو،گی نه،نرع

ه( نز اکزهرن  نعیم کهرترسوو،  نز ان، هرعف نتحرا ک ننسوو ر  هرعق  اندی نسووک  پشرعار 

سورزن اندی ه  انار  نن را نتدت اندی هدا ک نشسوک هق،ک هرنن گسو،رش اعدت ک هرعق 

نن سورنن ر  نز عرا  ع،فرا ک ع،تو،ک ص رز نعک نسوکعی شودل گرفک  نعک کنصد نندن 

 پشنرا ز هناس،گی نه،نرعی نسک    اا هراهد  ان،  دات عین

 شناسانه به دینروان  کردیرو .2- 3

 پریشی الف. مقابله با بحران روان 

تدن  ه  سوداعددن اا نن، اکندرا هر تح شل ترسو،گره ان، ک سورّ گرننج ننسور  ه  ان، عی

دا ک عدفقک ان، نشرزهرن  ترن، سو انان پی هرا  نز عدیر  سورنی نیشر فرکند عرمان، ک ان، 

اکصی ک اکننی هتور ک نصسورس آانعج اکننی ک نعدشک ترار اا زندگی نسوک ک هنش، نعر  

عدها گرننج هتوور ه  ان، شووده نسووک  ه  گنر  فرکند  هتوور هرنن اسوو،شرهی ه  آانعج 

تدنهد ع،دی ه  پدا  قداتندد ک اا پدره نک هرشوود   اکننی ک ر ا  هر ترس  هسوور   دا ی عی

شوودا هتوور نصسوورس نعدشک  آانعج ک انصک ننرند  فرکند    ان، ک تدن عدها عیهرکا ه

اننسوک  نع،قرا ه  تدن هنر  نانع  ان، ان نرشوی نز آازک نندنتوی ننسور  ک ننندی ا ای نک عی

هورن نورگدنا زنودگی هودن   تدنهود اا عدنهرو  هور کنققشوکنتدور  ا ای  دا ورنو  نسوووک  و  عی

(  اا نن، نگرش تدرر  را را ان، نن را آانعج ک افع ک افع 293   1374هراهدا   هرا کپدوره 

ترس ک نضوطرن  نسوک  هرکا ک نننر  ه  تدن عند، نسوک افع هک ک ع ورئا نددد  هشد،  

 گراا هسر عدها  رهج آال  ک نضطرن  عینزنیر اکننی ه 
 های ناشی از تمدن یها و کاست ب. جبران محرومیت

اهد  ندی نز فتوورا  هدد نشرک  نعدشک تدا ان نز اسووک عیفرکند عق،قد نسووک ننسوور  تحک
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شودا تر آال  صر ول نز تند  هرکان عرنع نز آ  عیهر تند  ک تلسوشسورت آ  نسوکب ان، آ 

نزنن،  هرن ا   هم  هوو   ان  نک  اکح  ک تدشآانعج  اکسووو،ی  هرقرنان  اا  ان،  هش،  اک   هشدی 

 د دو هورن صور ووول نز تنود   ننفورن نقج عیهور ک عنددعشوکر ک هارن  عحرکعشوکهو ننسووور 

(  نر وا اکنندورکن  پا نز فرکنود عورندود نانو  فرک  ک ندنوگ هو  158   1339فرکنود   ک

کنژه اا  ورهج آال  ک آانعج ک نعدشوک اکصی ننسووور  ت ووورنح   ورا را ع،اوک ان، هو 

عشرهفک  را ک هرنن ان، ت ووو ک    نند  ندنگ هر اندگره فرکند پشرنعد  عدتووول ان،  راه

   1377هنش ،د    هشتوود کااعرنی قرئل شوود ک عق،قد هدا ان، ه  زندگی ننسوور  عقدر عیاکن 

هرنی نیشر کن شر  هشن  گره  تدرر عقشرا صقشقک ان سووداعددن ک  را (  پرنگنرتشسووک117

نش  ه  عدفقک  ( ک ااهراه هرکا ه  تدن ک ان، 335  8 ج   1370 رپ سو،د    انندد کآنی آ  عی

اسود هرکا ه  تدنکند ک ان، آسونرنی عرناشور  ک سودااهی آ  تده  اناند  کهی ه  نیر عی

نن  کن شر  هشن  نع،قرا انشوک اا اکن  ننسور  صا عسو،ق ی ه  هرشود ن  ان، عدهد  ک نفسورن 

ک    کهدا اناا  و  عدتوووول ان، ک  نور  صا اندی اا  دورا صا نتکقی  زناورشووودورت،ی 

هرن اندی نسوک  ه  عقشده کن  ننسور  هرکاعدد ه  ان،  آانعج ک شدننی ت ره انان ک پان، 

هر  شودا ک تشرگیسورکا تر وی اناا  اهدد ه  ان، هرعف نن را شودا ک هش ر  اا ننسور  عی

اهد هرگ  نز هرا  ه  نیر کن قداتی    ان، ه  ننسور  عیک ع ورئا زندگی ان نز عشر  عی

(  ه  نیر کن نع،قرا ه  هرکاننگی اکن  ننسووور  178   1378هشن    ک  دنآعرده نتکا هرننی

نش  اناا  نگر هدش، نع،قوران ناورشوووود    عککه هر  ورا راهورن فران   ورا را نه،نورعی 

هر  هر ک نزتداگششو،گی پشنر نشسوک  ان، فدن رانهر تدهش هر ک نزتداگششو،گیفدن ران

ه  نن، نعر اا زندگی هتور ندنشو،    سورزا  نگر عشها ن،ش   انگرننتوش، عیان آسور  ک ا 

 ( 30هنر   هترنسک کترن، عرعل زندگی  هرشد  هرز عرم

شودرسرن  ک اکننتدرسرن  سداعددن ان، ک تدنهرکان  گره  هر نسورس اک اکندرا هرعق 

انان عترک  ه  زنرن عدرفع پرندنا ک عرندگرا ان، ک ان، ب هررنی اناانت، ره ه  سدا نن، 

عدودن ه  عدتووول کصشورنی ان، نسوووک  هدش، نع،قوران هر عاورنی نر وا نن، نننور  ه  تدن ک هرکا

تدرر هرکا ه  عرهقدنهطاشق  ان پرانزن  پشرنعد  عدتول ان، نرسورزگرا نسوک  هد  هرتی ن نیرن 
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هورن عورهقودنهطاشقو  ان عدهدا سوووفسوووطو  عحض  پدودنانود  ص،ی هسوووشوران نز هحوفعدهد  عی

عدضووودعی هشتووو،ر عدهدا  د دورکن ک  ن،ر عفشود انندود  نزنیر نن، گرکه عورهقودنهطاشقو  عی

  (261  1378هر  ع   دنان   نسک کفرنده 

نگر گرننج ه  تدن انتو  اا فطرت ک هر  آاعی ندنشو،  ک عدتول کصشرنی ان، نندرا  

شووودا اا نن،  ووودات سوووداعددن ان، عا،دی هر نعدا عدهد  ک پددنا هرال نسوووک  هدش،  

نز هراهد  عقکنشک نسوووک  عگر  وووحشح اکندران ه  ان،  ندعی فرنادران ک ترکج 

کسووقم  نسووک گف،  شوودا ع،  ران ه  کصشرنی ک رشر کصشرنی هدا  عدتوول ان، ک  ووحک

ن  ک صقشقک ان عش، سداعددن هرن اندی ندنا   فق  هتم ه  سداعددن ان، اکت، آعدزه

اننم؟ نگر سوداعددن عا،دی هر ن ود  ثرهک ک نسو،دنا نارشود هدش، سودان  تدهنی نسوک  عی

 صقشقی ک کنققی   ن 

 . نگرش سودگروانه به دین از منظر قرآن و احادیث 4 

اردر  نندنتونددن  عسو نر  ه  ان،  هشتو،ر عقطدف  ه   ودا ک صقرنشک آعدزه هرن اندی  

نسووک  ن   فرنده عددن آ    نها،  نن، عط ا ه  نن، عقدر نشسووک    سووداعددن ه  ادا   ی 

ع،د نر  عسوو نر   اا لنل هحف فدنند هق،ک  ه    نرانده گرف،  شوودا  پشج تر گف،  آعد   

نهنور  هو  نن، هحوف پرانت،و  ننود هشد، هورنود نلعور  نندا  و  نن، عقودنا هحوف هدودن  گرهی 

نز عدضوودد هرز ننی  دد   ع،د نر    عفسوورن   فقشرر  ک ه  ادا   ی ان، شوودرسوور  هرر   

افرد ائرهشسوو،ش   ک  نسووک   ه  هحر  اکش شوودرسووی تاشش، ک افرعتوور  نز ان،   »تاشش، ک

کنققگرننرن  نسووک  نز نن، اک هن  تکشووتوور  هر نن، نسووک    نتوور  اهدد    گ ناه هرن 

عدهدا اا ع،د  اندی عطرهب هر کنقع ک  وراا نسوک  کهی ه  سودا عددن آ  تده  الز  ننی 

شووودا  هرهقدا اا هرر  هدند عککه هر نن،    ن ووورهک عنل ک فرنده عددن اا عقرفک 

( افورد   198   1377نز عقشورا هورن  ووودا  عحسووود  عی شوووداکفقورهی شووودورسوووی ندی  

پرنگنورتسووو،شو  نز ان، هم هو   ووودات کنفرن پور هو  عشودن  گوشنشووو،و  نسوووک  اا افورد  

پرنگنرتشسوو،ش  ه   وودا ک ش   گ ناه هرن اندی عدهدا اا ع،د  عقدس نه،فرتی ننی 
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نر  سورنی     شودا ه د  سوش، اا نن، نسوک    فک  گ ناه ه   وراا ک ه   رل  هرشود آ

ه  نن، عق،قدند هر نثر نن، نع،قرا صرهک اکننی هر،رن اناند  نر ن ؟هحف هر سر نن، نن، نسک   

نن،    ع،ک  قرآ  فرعداه نسوک  فن، نقنل ع،قر  لاه تشرن  نره ک ع، نقنل ع،قر  لاه شورن  

رهود ک (نگر  سوووی هو  ننودنزه گرا کراورا هدن نشدی  دود  آ  نشدی ان عی نو   8-7نره کزه ن /  

نگر هو  هنور  ننودنزه هودن  دود آ  ان عی نورهود کعی هشدود   سووورنی  و  هو  نن، آنو   عق،قودنود 

(  نگرش   188   1385زنودگی هر،رن انانود نور  سوووورنی  و  عق،قود نشسووو،دود؟کع شدشور    

سوداگرکنن  ه  ان، اا سورصک عقرفک شودرسورن  هر نگرش پرنگنرتشسو،ش  ع،فرکت  هداه ک ه  

ی ک تئدان  ودا عا،دی هر عنل سورزگرا نشسوک ک هدش، نگرشوی هشچ که  هر عقرفک شودرسو 

عدها فرک رسوو،، ان، اا سوورصک عنل ک فرنعدشووی سوورصک هرن عقشده ک هرکانسووک  

نعرکزه هر تده  ه  نن،    افرد نز ان، هرااک را کنقع گرننرن  هددن  عؤثر نشسک نز نن، اک 

ا نندنترن   نش  تده  الز  گراا   الز  نسک عککه هر هدا  نثارتی ه  افرد عنل گرکنن  ک سد

هدورهر نن، نگرش سووودا ننگرنن  ه  قرآ  کصدنف عی تدنند عشور  عقشوده کعنول ترنه  هر قرنا 

 راه ک هسووو  عفرد  لهدی ان هور  ورا نعودن اف،ورا عقدورهشتووود  هسوووشوران نز آنورت قرآ  ک 

نسووک     نصرانف عککه هر نهقرا عقشدتی ه  سووداعددن نع،قرا ک عنل ه  آ  ت وورنح  راه

هشتوو،ر عدناا اا آنرت نالصدر  هقد نز هشر  شوورنن  ک نصدر  ه  عدفقک ک ع وورهحی     اا 

نن ر  تد شف نهری نرف،  نسوک ت ورنح  شوده نسوک  هر نن، صر  اا تفسوشر آنرت ک اکننرت 

هدودن  تدهری ه  هشور  عدورفع ک ع ووورهح نصدور  نهری  ک سوووداعدودن آعدزه هرن اندی ننی 

ه   ه  ر ا  نگرش سودا ننگرانن  اا سورصک هرن عش، ف نز هن   ان،  گراا  نعرکزه هر تد

هرز تدننج قرآ  کصدنف هر هدش، اکندران ضورکان نسوک  نها،  عقدرن نن، سش، ه  هشچ  

نشسووووک پوشنرش ان، ن ا عند  عرا     کهو  رف وک نز هداو  هورن کنقع گرننورنو  ک نثاورتی 

دن عقشرا  هن   دج هر ک عح وود  فدنندن نسووک    هر انددنان ع،رتا نسووک  سووداعد 

زنسوک عؤعدرن  ک نعدا نتکقی ک عقددن نسوک   عدطب سودا ننگران ک عدفقک ا ای    اا 

کعشد( تقاشر عی شوودا نسوورس ک   -ناهشرت اندی نز آ  ه  نهر  ع،دهک  ننشنا  تاتووشرک کعده 

عحر  ک عرشج ننگش ه هر ک نندنتوو  هر ک اف،را هرن عؤعدرن  عحسوود  عی شوودا  ه  هنش،  
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(  هرنن   47اا ع ی کد( ه  فرزندننج  تد وووش  نندا  ک نعنک هکهرک نرج نهاکر   نرع  سووو 

اسو،شرهی ه  نهرت  را  دشد  نها،  اا عشر  نکهشر نهری  سورنی هسو،دد    هتوم انع هددننی  

ه   سدا ک عدرفع  عارات ک هددگی ندناند  هدش،  سرنی تدرر عتب ه  هنر  ک هرر   صضرت  

هددگی آنررسک  عحر   عدرفع انشدن ک آترتی ان،  ک ترس نز عقر     صب  نسرس ک هدرن

ک انع ه  نقنک هرن هرتو،ی اا هتونتور  ه ده ننی  دد  ع ی کد( اا نشرنتوی عی گدند    

نهری عورعاودتو  تدفور ع، نورا  کالانقور  فی هد،و  هول کهودتو  نهک  ه قاوراه فقاودتو ک 

ه  ت وووده نز عدیر قرآ  ک   ی(  پرانزش ه  ننگراه سووودا نندنتووو  14  41ع  سوووی   ج 

نصرانف نشورز عدود هرزتدننج هدن نسوووک   نندو  ه  هرتی نز عرم ترن، فدنئدان، نز عدیر 

 قرآ  ک نصرانف ه  نت، را نشراه عی گراا 

 . معرفت بخشی 1 - 4

نن نسوک    نفب فرنج عحدکا نسوک  هشتو،ر ناان رت  گدن سورت،را اسو،گره ناان ی هتور ه 

هرن نن، اک نه نا  م نشسوک  تطرن صدنس ک هتور نز اک نه نا صدنس ک عقل نسوک  آسوشا 

هرن عقکنی ع ود  ک ع د  عا،دی هر صا ک ت ره  هر  سوی پدشوشده نشسوک  عقل ک اهشرفک

ک هتور نشرزعدد ه  عقرف،ی نسوک    عق ود  ک ع ود  نز هرعق ود  نز تطر نشسوک  نزنن، 

تطر هداه ک صقرنقی ان    هر صدنس ک عقل پدشوشده ک پدرر  نسوک  هرننج آشودرا سورزا  

ترن، فرنده نانر  نهری  ان، کصشرنی هدش، عقرف،ی ان هرنن هتور ه  ناعغر  آکااه نسوک  عرم

اا سورصک نندنتو  ک نیر  عقرفک هشتوی اا اک سورصک نندنتو  ک عنل نسوک  عقرفک هشتوی  

 تدن  اا هررا نعر تک   نندا هرن هدشران ان عیکنژه اا آعدزهه 

 . شناخت خدا  2-  4 

سودن هتور نسوک  نگر ان، نهری نادا   ندی نز فدنند نانر  نهری هرزنندا  هر  عقرف  نر ه 

  سودن ننسور  عسودکا هدا ک هتور انهی هرنن شودرتک  وحشح نسونر ک  وفرت هر  عقرفک ه 

تدشو   اه    پرانش  نهری ندنشوک  نانر  نهری شودرتک نر  انه اسوشد  ه  نر  انهدنر  اه

نند  گره  تدنشوودرسووی  فطرن ک عقکنی نسووک ک فطرت ک  شفر ک    ان ه  هتوور نانئ  اناه
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نر  دود  کهی عقرفو   عقول نز ااک  ننسووور  ان هو  تودنتدنهی ک تودنشووودورسوووی اعدت عی

دصشد  نسنر   فرت ک نفقر  نهری( فرنتر نز صدکا فطرت ک عقل  شدرتک تف ش ی عرنتا تک

هتور نسوک  ان، سوشرکتنددنن  ک هدک  هشچ ع ا ک عد،ی هدش، عقرافی ان اا نت،شرا هتور قرنا 

نند   اهد   سووورنی    نز گششووو،و  تر  دد  صرضووور ه  پشنرش عقرفک کصشورنی نتووودهعی

زندد  هشتو،رن، هسورعد  کپر عیاسوکتدننرنتور  ه نا شودل ک نندن  اناا ک اا کاا  شور  

آنرت قرآ   رنم پشرنعد  تدنسوک  عرز تدصشد ک شور  هسوشرا هران  ک نرعرئی نسوک ک 

اهدهی نز هر  سوی سورت،  نشسوک  قرآ  ک اکننرت هسو،ر   -فرم اقشب ک ژافرن تدصشد نفقرهی  

هرتی   ننودنتوووی تدصشودن ان هرنن هتووور عرشور  راه تور هو  عنب عقدورنی تدصشود انه نورهود نور   

تدنند ه  آ  که  هر تکش شوش وی تدا ننیهشچنن نسوک    هتور ه گدن عقراف اندی ه 

(  پشرعار ه  شوونر صقرنقی ان 151هقره/ تق ند  کاسوو،رسووی پشدن  دد  نق ندم عر هم تددندن  

نر هدنان آع ی آعدزنند    هرگ  ن ا تدا تدن  اانرفک آ  ان ندناند  ه  عقشده آنکعی

گورهی تدرور هور آعدزش ک تق شم نناشور ک نکهشور قورهول تح وووشول نسوووک ک نن، تقورهشم هو  نن، اتاو  آ

نسوک ( نز ن ا نناشر نش  نتولت نگرف،  ک ع م نهری  113ع ودنا ع ن  عر هم تد، تق م کنسور/

 ( 378  1372هدنان آع ی  ک

 . معرفت انبیا الهی 3ـ 4

ترن، سوودا ک اانف ه اگتدن  اا  هق،ک نناشر ک ناسوور  اسوودال  نهری نز ارف تدن ان عی

عدفق،ی عحسود   را    هتور اا صشرت فران ک نه،نرعی تدا نز آ  عد،فع شوده نسوک  

ن   رندن ع،  ب کهرانگر نناشر ناداند هتور اا نندنتو  ک عنل اا ضوکهک ک گنرنهی هسور عی

( گره  گنرنهی عرا  قال نز هق،ک آشودرا هدا  صضودا نناشر  2هنق /ک  ، ش عا قال هفی ضوک  

شودا  هرن آسونرنی اا زندگی ننسور  نز نهطرف ه اگ تدن ه  ننسور  عحسود  عیر ک  ، 

هرک تدن اا هرنهر نن، سوودا ک عدفق،ی    نعیم فدنند نسووک هر هتوور عدک گشنشوو،   نزنن، 

( نناشر عرندد هرنری  164عنرن  آ اسووودال  کنسوووک  هقد عّ، نر ع ی نهنؤعدش، نل هقف فشرم  

 رن ش عد نسوور  اکشوو،  راند  ک انعشر  نهی نر هرلن  کسوورنهر   عسووشر نندنتوو  ک عنل ان هرنن ن
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سودن نک ک هرن  ندانفتورنی  نگر هتور نن، هرن  ان شودسوک ک  ددده ه   اعدت(46نص ن /ک

گره ه  عق ود نشدنهد  تدا ان نز ندا آ  عحرک   را  قطقر  انه زندگی ان گم ننداه ک هشچ

 اسشد 

افک ک اا زندن  رر  ااشقک گرعی هرالتر ننینگر تقرهشم نناشر نادا هتووور نز ص ووورا ه

هرن ف سووفی نز گششوو،  اکا تر دد  ت وودنر عرند  عد،اعراه  عدت ک عدر  عح وودا عی

نند  ان، هر اکشوودی نز عرهم عرکانن ااشقک  هرر  آترت ک صشرت نهدن ننسوور  نانئ  ندناه

ه  عرهم ع ددت هرن هرر  رشا هر اکن هتور نک ان نز فرنسودن عرهم ع    گتودا  ااکنزه

 دود  ص م عیشنی نز آنورت قرآ  هو  عقرفی عورهم آترت ک ک عدنهم عورفدا آ  اهدند  عی

 زندگی پا نز عرگ نت، ره اناا 

 شناسی . انسان 4ـ 4

نانر  نهری هرنن ننسور  اک سورصک هسونرنی ک اکصرنی قرئل نسوک ک عرنصل پشدننی ننسور  نز 

 ودات اقشب هشر  شوده نسوک  عککه هر نن، ان، عسوشر  نر  ک هدش، ه  تر  تر نفخ اکح

نش هشر   راه نسک ک هتر ان ننسر  ک تدرهشف ک عسؤکهش،ج ان ه  فرنتدا نس،قدنا ک تدننرنی

تد وش  ه  تداشودرسوی  راه تر نهقرا پشدن ک پدرر  کهداش ان هتودرسود  تداشودرسوی ان نسورس 

عتوودکت قرنا اناه نسووک  اا ان، عقرفک نفا  ک پرن  تدنشوودرسووی ک صک  هسووشران نز  

  ح 1410آعودن نهنقوراف کسوووداعدودترن، عقوراف هرشووونراه نسوووک  عقرفو  نهدفا ننفع  

ترن، هدن  ان، ه  هتور نسوک  اا نن، نگره عاد  (  هدش، هشدتوی نسواک ه  ننسور  ه اگ9865

   هتور اهرا    شوداک عد،ررن ننسور  عق د  نسوک  هرکاعددن ه  هدش، عقرافی عرنع نز نن، عی

 گراا  پرنتی  تدررنی ک   عقدرنی  اکن هرن هیهحرن 

 . درمان احساس تنهایی  5 - 4

ندی نز فدنند ان، ک هرکااندی ک نننر  ه  تدن ک عقرا نن، نسوووک    ننسووور  تدن هرکا هشچ  

(  هور تدهو  هو  اشووود ع م ک   1380گوره نصسووورس تدرورنی ننی  دودک آنو  نر هدنان آع ی 

تدنند دقک ناتارارت  زعشد  ناتار  آاعشر  هر نددنگر هشتو،ر شوده نسوک  نک عیفدرکان ک  و 
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صور  نصسووورس  انص،ی ناتاور  پشودن  دودب نعور هورنن، هور ناصور  ک اکسووو،ورنج اا هر نقطو  انشور هو 

آکان نرشووی نز نن، نسووک    هتوور هدنک ک  دد  هدش، نصسوورس انجتدررنی ک ررهک عی

اناه ک درت،  ک نقط  نتدر ک آانعج تدا ان نزاسوکااسو،ی نتو صقشقک ننسورنی تدنج ان ه 

اک ااا ک انج تدرورنی هرننج تاودنول هو  عقنورنی الندحول  هشدود  نزنن، پدوره عیتدا ان تدرور ک هی

گوشناا  نع،شورا   شوووده نسوووک  هدش، ان ی آثورا ک پشورعودهورن ت شی اا زنودگی هتووور عی

هرن تدررنی نسک  ان، ه  جهرن اکصی ک اکننی ک    تدرر هشتی نز انتدا تی  نفسراگی

نش  آعدزا هگدن  نز انج تدررنی تکه گراا  ننا ک افرقک هر تدن تأل تدررنیننسور  عی

  اعورن هدشووو،  1386قنی   هو  ک دود  نور ننشا ع، ال ننشا هو ب نور افشب ع، الافشب  ان پر عی

ا نن، گوشناا ا اشر(  نگر هتووور هودننود  و  تودن هور نکسوووک ک اا هشچ صورهی نک ان تدرور ننی

(  اا آن  4صدند/ د،م کنصسورس تدررنی هرننج آزنااهدده نشسوک  هد عقدم نندنر     ودات

  (16ا/ ک  دننهدافرعرند  نح، نقر  نهش  ع، صال  انگر عی

 . معناداری زندگی 6 - 4

نن نز ترانخ گششو،  عرندد اکان   ددنی تداشوشف،  ک عغرکا نادا  ننسور  هتور اا هشچ اکاه

تدرور انه  سوووا عقرفوک عق،ار قرنا انا  نن، ررکا ک تداشوووشف،گی  عودا  عقول ت رهی ان  

شووده نشرزن نز تدن ک ان،  دد ک پددنشووک    اکاه ان، سوویرنعدها شوود نصسوورس هی

نسووک  هر اشوود ع م ک فدرکان  ننسوور  عدا  تشر   را    ع م هرنگ ن، تدنسووک  هر 

ن تدننسووو،و  تور  عتووود ی ان هور اسووو،ورکااهورن ع نی صول تدنهود نندا  گرهو  ع م ک فدورکا

نرف،  ان تلعش،  دد  کهی هسوددگی ه  افره ک آسورنج عرا  هرتی  توداهرن تدسوق  صدکان

هورن عورندود هحرن  عقرفوک  ع م ک فدورکان ک رف وک نز ان، ک عقددنوک عدهوا پشودننی هحرن 

گرننی  عقدر شوود  زندگی  پد پرنتووی  نتکا  عقددنک  نفسووراگی  نضووطرن   هیاکن 

اسوود نهحرا ک رف ک نز تقرهشم  زندگی ننسوور  عدا  شووده نسووک  ه  نیر عینهحرا ک    اا  

ترن، انج هتور نهحرا نسوک  نهحرا ک صشف تدن هرسوک  ه اگعقددن ترسو،گره تنر  هحرن 

اکز رم ک نندکه هتووور نف کاه  نز زندگی عدها شووود هر کهدا هن  نعدرنرت افرهی  اکزه 
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نرعشد! زندگی اا پرتد تقرهشم کصشرنی    ر ر  ع و تدن  نن، ع ور ان نن    عیگدن گراا  ه 

اهد  نفقی      دد  ان، نگرش ننسور  ان نسواک ه  زندگی تغششر عیعقدرن تر وی پشدن عی

هرا    دد هسشرا فرن  نسک  نک ان تر فرنسدن عرهم ااشقک پشج عیان، اا هرنهر ننسر  هرز عی

 دد  هدش، نگرهی ه  عرهم ک یننسور  ان نز ص ورا ااشقک هشرک  آکااه ک عر  هر  ع ددت ع

اهود  عککه هر نن، تودنن ان، کصشورنی تودنن اصنور  ک آا  ک هو  زنودگی هتووور عقدور عی

گراا ک نسوواک ه  اصشم نسووک  گسوو،رس عرر ک عحاک نک هشدرن  نسووک ک شوورعل هن  عی

نند هر هحدی  نش رفرا ک سووو،را نسوووک  تدنکند نسووواک ه   سووورنی ه  تدا سووو،م  راههدده

فرعرند  قل نر عاران نهشن، نسرفدن ع ی ننفسرم التقدطدن ع، اصن  نر ن  نر عیآعش   عحاک

فرعورنود  ناّع عاوران ننّی ننور (  اا آنو  انگر هو  اسووودهج عی53زعر/  ک  قور ش هننغفر نهوشند   

 ( 49ص ر/ک  مش نهرصنهغفدا ک 

نسووک ه  عقشده آن   نر هدنان آع ی عر،رن، فرنده ان، عقدرهشتووی ه  زندگی ننسوور  

زنرن زعرنی زندگی هرنن ننسوور  عقدر اناا    هدنند هدف ک عقدرن  آ  هشسووک ک هرنن ه   

آفرنده شوده نسوک  نگر عقدرن زندگی ان اا هرک تلعش، هرکاننگی کنهدنک ننسور  تاشش،  

 دشم هو  ندی نز عیشم ترن، کن ووو ی ترن، فدننود ان، اسوووک نورف،و  ننمک آنو  نر هدنان  

 (  45   1380آع ی 

 ها؛ بازشناسائی هویت خویش و رهایی از خود فراموشی آالم و رنج  کاهش .7- 4  

هر نقج نسورسوی اناا  هدک  ترند  ن،ر  سوی نسوک    آال  ک ان، اا  رهج آال  ک انج 

[ آالعی    عدتوول 1هرن نن، هرر  ان نندرا  دد  آال  نز اک  وودات تراج نشسووک   انج

کفرنی  تدنهی  ااک   ت کنر  هی،ی  عدنکت  تداعدنهننسرنی انااب عرندد هدگ  و م  هی

[ آالعی    عدتل  2   فقر  صسود  هشل ک تنر  الننل ننسورنی    عدتول آسشا ه  انگرن  نسک 

ااشقی انااب هنغد  هشنران  پشرن  هدگ  سوشل ک ادفر   زه ه  ک       ان، اا عدنهر  هر 

سورزن  ک تداسورزن فران ک هرعق آالعی    عدتول ننسورنی اناا  ه  عسوله  ترهشک ک نتکا  

انان اا سووورصک ناتار  ننسووور  هر تدا ک اهد  ن ووودال  هشج عرم ان، نهنشک فرکن  عی
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نورهود  ان، اا سووورصوک ناتاور  ننسووور  هور تدنتووو،، هو  ناتاور  ننسووور  هور انگرن  تحقب عی

تداسوورزن  ترشنا نفا  تقدن  ع ت   رنعک  تدنضووع   ووار  تد ل  تسوو شم  اضوور  

اندی  عحاک  نن،را  عفد  صسو، عقرشورت   و   ناصر  ک تر  تداتدنهی  صسود  نتدت  

ان ن  وووحشح ک نه، ن  هو  نن، نعدا اا  ورهج  عودنرنوک ک هرنورعو    دود  ار ک    تد وووشو  عی

هر هسووشرا نرفع نسووک  اا عدنهر  هر صدناثی    الزع  هرر  ااشقک نسووک ک شوور اا انج

رنورعو  اناا  نهف  تغششر هرور  هشرک   عودنرنوک  پشودننی آ  نقتوووی نودناا  ان، اک انه ک ه

هر ه  نندنزه تدن      تغشر هرر  ااک  ک ناتقرن سطح هشدج  عررا  پشتگشرن ک عقره   هر آ 

 اندی 

هش ن اا نن، هرر  نز اننره اهدهشک تددندی تدنکند تراج نشسوووک  هن  ع ل ک هشچ

عش دا ک آفرنوده تودنسوووک   ننود ک اا ا س هنو  نه شا نش   نسووواور   صدناث  هددا نهری

هرن ااشقی ک عران الزع  هرر  ااشقک نسوووک  هتووور هرند ه،دنند زندگی صدناث ک پدنده

 تدا ان هو  گدنو  ارنصی ک عودنرنوک  دود  و   ن،رن، آسوووشوا نز نورصشو  نن، صدناث هو  آ 

هرسوود  نگر ن،دننسووک هر عدنرنک ک تدهشر نن، صدناث ان عررا ک هرر  هشرک  ان تغششر اهد  

انا الز  نسوک هر  نن،  ودات الز  نسوک هرر  ااک  تدا ان تغششر اهد  ننسور  ان، اا  

هورن هشرکنی سووورزگورا گراا  هورنود هور  نن ترهشوک ک پرکاش  دود  و  هور عرناتگدنو تدا ان هو 

هر  ن،ر ه  نک آزنا اسورند ک  دد تر نن، ت شینسو،ندنا نز تدنکند شودر کهداش ان زنرا عی

گراا ک زندگی هتور ان هاشدد  نگرش نهری عدها  رهج آال  عی  هش  ان تد  ک زنارهن 

شوودا ننسوور  نگر سوورزا  نن، ندد نگره عدها عیهر عند، ک عطادد عیاا عدنهر  هر ت شی

هورن توراهی ک عشدی عحش  زنودگی سووو،ش   راه ک آ  ان تغششر اهود  تدننود هور کنققشوکننی

سورزا  کق،ی نن، سورزگران صر ول   له، ک هرر  ااک  تدا ان عدنفب ک سورزگرا هر هرر 

 شد ننسر  هدک  نع،رنض ک آسداگی زندگی تدنهد  را 

تدن  هو  نفع هرور  ااک  تغششر انا؟ نر وا گف،و   آنور هرور  توراج نز کهدا تدا ان عی

تدننشم آ  ان ان  تدا سوورزنم  ن وودال  شوودا هرر  هشرک  اا نت،شرا عر نشسووک ک عر ننیعی

هشرک  نشسک  سشل  ادفر   زه ه   هشنران  پشرن  عرگ ک    نعدا    ننسور  قراا ه  تغششر هرر 
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تدننود هور تودهشر نز آسوووشوا هرتی نز نن، صدناث  ااشقی نن، هرور  نسوووک  گرهو  هتووور عی

هرن نانر  نهری  تدنند ترسو،گره ک سورهتون  آ  ان هاددا  هر نسورس آعدزههدرهد  هشد، ننی

 تار  ک  دتوگرن ع،قرهل نسوک  ان، هرنن افعهش، اف،را آاعشر  ک قدننش، نن، هرر  ندعی نا

ان ن  حشح    دد  عککه هر عدنرنک ک هرنرع صل نانئ  عیهر انهک افع هکهر ک ه ا نقنک

نننر  ک تقدن  تد ل  اضور  ننفرا ک  ودقرت  نصسور   عدنهک  شودر  عررهرنی  اعر ک    ان 

شر هرور  هشرک  هو  نفع هرور    دود  تقرود ک نه، ن  هو  نن، نعدا نقج عرنی اا تغتد وووشو  عی

ااک  اناا  عدتول هسوشران نز عتودکت  عقرف،ی  اکصی ک اکننی  نتکقی ک    اا نعرنض 

(  رف ک نز نرا تدن 124ا /ضوددر  کنز نرا تدنسوک  ک ع، نعرض ع، ل رن فر  ه  عقشتو   

شوودا  ک التددندن  رهشن، ک فرنعدشووی تدن عدها تدا فرنعدشووی ک نزتداهشگرنگی عی

(   عکع  ااراارنی اا تفسوشر نن، آن  عی ندنسود  هدش،  19صتور/ننفسورم کر فرنسوشرم  نسودن

 سوی تدنن تدا کهرزگتوک ه  سودن نک ان فرنعدش عی  دد ک نز تده  ه  تدن اکن هرعی  

گرانند ک ه  رشر نک تده  عی  دد که  رشر نک تده  عی  دد  ن،ش   هن  نندرر نن، عی شووودا  

 ددب هد  نک نز تداش ت دان اناا    آ  نشسکک عکع      تداش انهم فرنعدش عی 

(  ننسورنی    تدا ان فرنعدش  راه  هدنک ننسورنی   220   19  نهنش ن   ج  1414ااراارنی   

اهد  ک عند، نسوک تر سور صد صشدن  کپسو،ر نز تدانج نز اسوک عینش ان ه ک تدا صقشقی

ندراه نند ه د  صشدن  ت ب شوووده  صشدن  تد   نرهدزنرن صشدننرت صشدننشک تدا ان نن،شر   

نند کصر ک آنرر اا عسشر صشدننشک نز تدا هشگرنگی نشسک کهی ننسر     ننسر  ت ب شده 

(  هر نن،      64    1379نسووک  نگر صشدننشک ان هر گ ند نز تدا هشگرن  شووده نسووککاهای 

صقشقک ک هدنک ننسوور  عش، اه  ه  تدنسووک ک تسوو شم تدنشوود  عش، هرز نرف،، تدنج  

(   اا هرر  عقر وور ننسوور  نز تدا هشگرن  هرنن اهرنی نز هدش، ان ی   65سووکک هنر    ن

هورن هورزگتوووک هو  تودن ک عقددنوک هو  سووونوک نع،شورا هو  نهدول  عدنا عشودا ک سووورنن ور  هو 

تدا توووی اکن عی آکاا  تدرر انه اهرنی نز نن، عتووودکت هرزگتوووک ه  ان، ک ننا هر 

هرن اندی اا زندگی  راگشرن تد ش نه، ن  ک ه تدنسک  شدرتک تدن ک تقرهشم کصشرنی ک  

فران ک نه،نرعی ک سوا  زندگی اندی ک تدنپسوددنن    شد  گتودا  نن، عتودکت نسوک  
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ترن هر تدن انش،دد  نعرکزه هر گسسک ناتار  هر تدن اکزه   هر اا گشش،  ناتار  عنشبننسر 

 گراا تر عینش هشت،ر ک ااانر هرن اکصی ک اکننیاکز زتم

ننگش  پشدن  راه نسوک  نعر    اننج اا هرر  عقر ور اشود ت ورعدن ک شوگفکهر نن، 

هورن ننسووور  ع، ودا هو  هحور  عقرف،ی ااعدققشوک نورعدورسوووای قرنا گرف،و  نسوووک  نیرنو 

شودرسورن  پا نز ف سوف   رنک اا تتودند تحشر ک سورگتو،گی  عقرف،ی ننسور  عقر ور  عقرفک

شدرسی  ه  شدر شک ک تحّشر ک اا صدزه  عقرفک  آفرندی  را  هحرن  عقرف،ی اا صدزهنقج 

گرننی نن رعشد  عقل ت رهی  گرننی ک نهحرا ک اا صدزه نتکا ه  نسووایهشدی ه  عرانهرر 

هر نر راآعد نسوک  ننسور  سود،ی تدنن عررهرنی انشوک    اا عدا  نش  نز ااعر  نن، انج

اننسک اصشم  تشرتدنه  قراا  عرهم ک    عیزنرن تدن ان اصنر   ب  هراهر ه  نک پدره عیسش،ی

 را  ه  هدگر   ک اسوک نشرزش هندناه ه  سونک تدن اانز هدا  نز نک نعشد ک نران ا ا عی

هور نک انز ک نشورز عیتدگیا   راب زنودگی ک هرورنج عقدورانا هدا  عودانش،و  تودن ان نز هور 

ضودان هرنن تدن زندگی هتور صشف  را ک عقل ان هرنگ ن، تدن  را ک هشچ نقج ک ص

تدنسوک ننسور  عدا  نز عقل  اا زندگی هتور قرئل نتود  ننسور  سود،ی هر آنغ  نز تدن عی

عقول عدا (  تدن کنعر نن،  ب سووور  عقول ت رهی تدنن ننسووور  عدا  شووودا وا  را  هدن، 

 دد هرآکااه سورزا  اا هدد اه   عره تر نز آ  هدا    ه،دنند هر آنغ  هتور نز آ  ا ا عی

عدا  هر زنر سوؤن  هرا  عقل ت رهی هن  اناننی عقرف،ی گششو،  تدا ان نتشر ننسور  پسوک

پدرهی عی  ددب هد  ن  تدن اناا نن نصسرس هیاا هدت  تراند قرنا انا ک هشج نز هر اکاه

هرن گششو،  نسوک  ننسورنی ک ن  عقل  نز نن، نیر ااا ک انج ننسور  عقر ور هشج نز هن  ننسور 

هر اکهراه ااسوک نسوک نر تشر  اا هدش، فضورنی تنر  انج انندانند آنغ  عینسوک    ننی

عقدورن زنودگی نک ان هشج نز هنو   پوشنرتر  راه نسوووک ک تطر هیعدا  راه ک نک ان ضووورهو 

هور هحرن  عقرف،ی ک هرنن هرک ترودنود عی افوک نز نن، هحرن  هو    دود  ان، اا عدنهرو  

 نه کصا ک ت ره  ک عقل  سودان ه  ننسور  عی اسورند ؟ ان، عدرهع شودرتک ان عحدکا ه  

انند  عککه هر نن، اک  کصی ان نش  اا  درا عقل قرنا گر( ننیعحرسووا   -عقکنشک نه نانک

هرا  کنق ندم عرهم تددندن  اناه     هنسوود هر عقل  نفب فرم ان تر فرنسوودن ااشقک هرال عی
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راا ه  ناان  آ  (  ک صقورنقی ان ه  نک تق شم عی اهد    نک ه  تدرورن قو   151تق ند  ک هقره/ 

نشسووک   عدنا تق شم قرآ   رنم ع د  ک عقرافی نسووک     ننسوورنرر هدک  نسوو،ندنا نز ندا 

(  هتور هر نسو،فراه نز 106   1381کصی تدن  اسو،شرهی ه  آ  ان ندناندک آن  نر هدنان آع ی  

د   صقرنب عرهم عحسوودس ک عققد  ک ص،ی ه  ع ددت عرهم انه نره تدنند ه ع،د  کصشرنی عی

سوور  هتوور هر عرنهق  ه  ان، ک هر نتدر ه  عدرهع عقرف،ی    ان، اا عقرض نک قرنا اناه هدن، 

تدنند  هر تدا شوودرسووی ک تدنشوودرسووی تدا ان نز گران  تحشر  شوودر شک ک نسوواشک  عی

ک نتکه ه  سووودا ک  عقرف،ی هرهرند  ننسووور  تدرر اا پرتد نننر   تدنهرکان  عنل  ووورهح

 اسد سقرات انشر ک آترت عی

 گیرینتیجه 

نگرش سوداگرکنن  ه  ان، اا نندنتو  کصشرنی ه  هحر  عقرف،ی هحف پسوشدی ک هقد نز نثارت  

نگره   هرن اندی نسووک هر ک گ ناهتدنکند  اهدهشک تتوورنقی  صقرنشک ان، ک  وودا آعدزه

هررنی ه  ان، ک نرانده گرف،،  وودا ک صقرنشک ان،  نگرشووی فرک  سوودانندنتوورن  ک نن، 

اکندران ه  ان، نز هسوشران    هدش،  فرقد نازش عقرف،ی نسوک  ننگرانن  کش   رهتوی ک کسو 

زنرن ان، عداانیر آنر   ب  هررت نقدپشنر نسووکب نشسووک نندد  فرقد پتوو،دنن  عقرف،ی نسووک

ک اا   ک عدرسو  نسوک  شوش وی ک آنش،   -ق نرک آ  عسورئل فران  نهرشرت   شسورنی نسوک ک

ارفی عدتووول ان، اا نیر ارنصور  نن، عسووولهو  هرورنی اتوره،ی نودناا  نز  صدزه زنودگی نن، 

شووودورت،ی ک هو  عسووورئول اکننی اا اکندرا هورزگتوووک هو  نعدا نه،نورعی اا اکندرا هورعقو 

اکننتودرسورن  اناا  هدنری نسوک اندی    انتو  اا عقل  فطرت ک کصی ندنشو،  هرشود  نز 

پرندنا    تدنند هرنن هتوور سووداآکانهدشر  نسووک  هدش، اندی هگدن  عینسوورس ع، ه   ک هی

 انش،  هرشد؟

کنژه نسوک  عداا نتفرا نندنتونددن  عسو نر   سودا ک عدفقک هشتوی نانرنی کصشرنی ه 

نعم نز ع،د م  صدشم  عراف  عفسوور ک    نسووک  فرنده  عدفقک  ع وو حک  ع،دهک هرعادرن 

تدنهرکان نسوک  شورنقک ک فدنند ان، آنگره ضورکان ک عفشد نسوک    عقطدف ه  هرکا ه  
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  نگرش سوودانندنتوورن  ه  ان، اا  ک  نسووکعی اا لنل هحف نادت ارح تدنکند هرشوود

هورن  ورا راگرننورنو  هو  ان، گرانوده نسوووکب زنرن نادت نز نفقور  نهری نسوووک  اا نگرش

عددن  ن  نررا نه،نرعی عدنیر نسوک  شودرت،ی  ان،  ورفر  ه ت وده اکندرا هرعق ه 

 دا ک  ش  ان، نشسووکب ه د اا نن، اکندراهر سووش، نز صب ک هرال  صسوو، ک قاح   وو 

شودا  هدنری عددن  ن  نررا نه،نرعی اا  درا سورنر نرراهر عکصی  عیسوداعددن ان، ه 

نسووک اا نن، اکندرا عدتوول کصشرنی نر رشر کصشرنی ان، نقتووی اا سووداعددن ان، ندناا  

شووودرسووورن  نند ی هر نگرش هرن اکن هرن پرنگنرتشسووو،ی ک هرتی اندگرهان، اا نگرش

شووودورت،ی ع،فورکت نسوووکب زنرن اا نن، اکندرا هورکاعدودن هو  تودنن قوراا  نورور ک هورعقو 

هر آانعج  نعشد ک تدنند اا سوش،یتشرتدنه عط ب  پدره ک نقط  نتدرن عطنئدی نسوک    عی

نعدشوک هودهود ک اا افع ک افع هکهور ک نصسووورس تدرورنی عفشود ک هو  عقدورانان زنودگی  نو   

هررنی نشسوووکب هشج نعیم نن، فدنند ر ه  فدنند نن، انان عدح ووو ننرند  فدنند ان، ک ان، 

 گراا عددن  پرانش اا عرهم آترت ن شا هتر عیه 

 

  
  اخالقی:مالحظات 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 ، این مقاله تعارض منافع ندارد.  ه: طبق اظهار نویسندتعارض منافع

 ت.گرفته از پایان نامه/رساله نبوده اساین مقاله بررساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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 منابع

 قرآ   رنم 

شودرسوی  ترهن  هرقر پرهر   تررن   ع نی (   عرنصل نسورسوی اا هرعق 1396آاک   انند  ک  -

 ک فرهدگی 

 تررن   پگره (  اندن  نقار  الهدان   1364نقار  الهدان  عحند ک  -

  ترهن  هرر نهدن، ترعتوورهی  تررن   پژکهتووگره 2ج پژکهی   (  ان، 1375نهشراه  عشرهر ک   -

 ع د  ننسرنی ک عطرهقرت فرهدگی 

 (   شرح عدنقف  هشرکت  انا نهد،ا نهق نش  1419نن ی  عضد نهدن، ک  -

 (   ع م ک ان،  تررن   عر   نتر اننتگرهی 1374هراهدا  ننر  ک  -

 (  ررانهحدم ک ااا نهد م  قم  انا نهد،ر  نالسکعی 1410  عادنهدنصد ک  تنشنی آعدن -

 (  شرنقک اا آند  عقرفک  قم  عر   نتر فرهدگی اهر 1372هدنان آع ی  عادنر  ک  -

 ( ان، شدرسی قم  عر   نتر نسرن  1381 ک____________  -

 ( نن،یراهتر نز ان، قم  عر   نتر نسرن  1380 ک____________  -

 (  ان، ک اکن   ترهن  عردن قرنشدی  قم  انانهفدر 1378کن شر  ک   هشن   -

(   توف نهنرنا فی شورح ت رند نالع،قرا  هر عقدع  ک تق شق   1375ص ی  صسو، ه، ندسوف ک   -

 آن  نر ساحرنی  قم  عدسس  نعر   راا کد( 

   عد،ا  نهدکنان قم  2ج نال د    ع ارح ( 1314تدنی  نهدنهقرسم  ک -

(  ننسور  شودرسوی قم  نن،تورانت عؤسوسو  آعدزشوی کپژکهتوی نعر     1379 کاهای  عحندا -

 تنشدیکاه( 

 (   هردف  قم  هدس،ر   ،ر  1381اضی نهدن،  نه، ارکس  ک  -

 (  آندده ن  پددنا  ترهن  هرشم اضی  تررن   آسشر 1339فرکند  زنگندند   ک -

عقرکنک نعدا نسورتشد  (  اا آعدن هر عقرفک شودرسوی عقر ور  قم   1377فقرهی  عحند تقی  ک  -

 ک ااکس عقراف نسکعی 
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(  نهنش ن  فی تفسووشر نهقرآ   قم   اف،ر نن،توورانت    1417ااراارنی  سووشد عحند صسووش،  ک  -

 نسکعی کنهس،  ه  هرعق  عداسش، صدزه ع نش  قم 

(   قدنعود نهققورئود  تحقشب ع ی اهورنی گ یورنگورنی  قم  عر      1416ادسوووی  ن وووشرنهودن،  ک  -

 ع نش  عدنرنک صدزه 

 (  ت ششی نهنح ل  تررن   عدسس  نسکعی 1379ک   ____________  -

  ترهن  هرر نهدن، ترعتوورهی  تررن   8ج (   ترانخ ف سووف    1370 رپ سوو،د   فراان ک  -

 سرکش 

ترهن  نسوونرعشل سووقرات ک انگرن     6ج (  ترانخ ف سووف    1372  ک____________  -

 تررن   سرکش 

    تررن   انا نهد،ا نالسکعش   1ج (     نهدرفی  1365  شدی  عحند ه، نققد  ک   -

   هشرکت  عؤسس  نهدفر  41(  هحرا نالندنا  ج  1404ع  سی  عحند هرقر ک -

(  تفدر اندی اا قر  هشسووو،م  ترهنو  هر نا سووورهدی  تررن   1378عو   دنان  هور   ک   -

 نعشر اشر 

    قم   دان 3ج ع  آثرا   (   ع ند 1374عطررن  عرتضی  ک -

    هشرکت  انا نه،قراف 2ج (   ن د  فق    1403عیفر  عحنداضر  ک  -

 (   عت،رقی ک عر دان  تررن   نتر نگره عقر ر  1385ع دشر   ع طفی  ک  -

 شدرسی ان،  ترهن  عحس، ثکثی  تررن   تاشر  (   هرعق 1377هنش ،د   ع دم  ک  -

(   ف سف  ان،  ترهن  هر نا سرهدی  تررن   هدن  1376هش   هر   ک  -


