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 از منظر قرآن ینیت دیعقلاندر پرتو  یسبک زندگ

 *ین احمدیاسیمحمد 

 دهیچک
را به همراه  یمتفاوت یت، معناهایمتفاوت از عقلان یرهاین بشر، در پرتو تفسینو یسبک زندگ

سبک زندگی در پرتو عقلانیت دینی از منظر قرآن  یهدف از پژوهش حاضتر، بررستآورده استت  

، یفی، روش توصتتتیق از ظ اف علمیت قن یروش ا و یاستتتت  پژوهش از ظ تاف هدف، راربرد

ها، باشد ره با مراجعه به رتابیم یامطاظب، روش رتابخانه یآورو جمع یو از ظ اف ابزار یلیت ل

ته قرارگرف شیو پاظا لیو ت ل هیو مورد تجز یدهستتتسا ستتتازمان یبردارشیافزار، فمقاظات و نرم

 یفرهنگ -یخید تاریک عصر جدیمعرّف ته ره ییافته های پژوهش نشتان می دهد ره مدرن استت 

استت ره پا از رنسانا و بعد از آن،  یا«زدهعلم»و « ادیتود بن»، «یت مادیعقلان»استت، پرداتت  

ت رسب ثروت، ظذّت و قدرت تمررز نموده، رمال و یز، صرفاً بر غاین ستیاگرا و دیبه مثاب  غول دن

 یو ستتتبک زندگ ینیره فرهنگ دیند  درحاظدایم ییاگرایو دن یامداریستتتعادت انستتتان را در دن

، ییاو را، در معناگرا یشتتود ره رمال انستتان و ستتامان زندگیپرورده م یتی، در دل عقلانیاستتلام

نگ جاد فرهی، ایزین ستتتیت مدرن با دید  عقلانیجویا و آترت میبه دن یو توأم نگر یدمداریتوح

ستتتر بر « تدا»ه یرفته و عل یآستتتمان یها، به جنگ آموزه یانگریو دن ی، انستتتان م ورییفردگرا

، علم ید ره با اتکاء به منبع وحیجویرا م یاز زندگ یگری، سبک دینیت دیافراشته است  اما عقلان

ستتبک  ز استتت یته متمایت مدرنیکرد، روش و اهداف، از عقلانیو شتتدود، در اصتتول، رو یحضتور

ر و همه جانبه است  رفتا ریفراگ یقلمرو یدارد و دارا یگسترده ا اریمفدوم بس دیننظر ماز  یزندگ

به  تیبه عمل صتاظ  شتتود و در ندا لیباشتتد و تبد مانیارزشتتمند استت ره همراه با ا یدر صتورت

  گردد یمنتد بهیط اتیح

  تین، معنویته، تدا، دی، مدرنینیت دی، عقلانیسبک زندگ :یدیواژگان کل

                                              
حکمت و مطاظعات  یه، مجتمع آموزش عاظیاظعاظم یمعاصر جدان اسلام، جامعه اظمصطف یرلام یاندایجر یدرتر  *

 M.yahmadi2991@gmail.com :انیاد
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 مقدمه

در  ت و ستتتدم آنینقش عقلان ، شتتتناتتینیاز مباحث مدم در حوزۀ فرهنگ د یکی

 ین ب ث از آنجا ناشتتیت ایانستتان استتت  اهم یو اجتماع یفرد یبه زندگ یستتبک بخشتت

در  اش،یشتدن و فرو افتادن از منزظت عرشتت ینیبشتر، پا از زم یرنون یشتود ره زندگیم

اد درآمده و روز به روز در یو تود بن یها، در استتتارت عقل مادها و حوزهستتتاحت یتمام

وع ی، شیابتذال فرهنگ یهیرویشتود  رشد بیآن، افزوده م یهایدیها، ابدامات و ناامیرگیت

امدها و وجوه ناپسند یت، از پیاز اتلاق و معنو یشدن زندگ یبدت آور فستاد و ف شاء، تد

 است  ینگران  بشر یانه و مادی، فرد گرایستیت اومانیمدرن است ره م صول عقلان یزندگ

ت یق با عقلانیها و نواقص عقل مدرن تندا در پرتو تطبیراستتتت رستتتد در یبه نظر م

 یامدهای، پینیت دیسته است با اظدام از عقلانیگردد و شاین می، معیاسلام یمستتدل و منطق

 ر، بهتنانهیگردد تا واقع ب یینگر، شتتتناستتتایت مادیفروافتاده در دامن عقلان ینتاگوار زندگ

او، نه مافوق و  یستگیوجه شتده و شتشنش در حد شات یانستان یمنزظت عقل در نظام زندگ

روشد ره یت، مین اهمیاقت آن، مشتخص شتود  نوشتتار حاضتر با در  ایمادون از مقام ظ

ر را در ستتبک یامدها و ظوازم هردو تفستتیرا شتتناتته، آثار، پ یین دو نوع عقل گرایز ایتما

قرآن و اقوال مفستتران و  ینایوح یبا استتتفاده از آموزه ها انستتان، یو اجتماع یفرد یزندگ

ک ین موضوع، در چند م ور به تفکید  مباحث مرتبط با اینما ین و معرفییقرآن پژوهان، تب

 گردد:یل ارائه میب ذیو ترت

 نه پژوهشیشیپ
ه مورد مطاظع یاز ابعاد مختلف یآن استتت ره ستتبک زندگ یایگو ینظر نهیشتتیمرور پ

صورت  م( 2229)بار توسط آظفرد آدظر  نیموضتوع اوظ نیا یعلم یقرارگرفته استت  بررست

 یزندگ ستتبک فیگروه به تعر نی  اافتیگستتترش  یو روانیو پا ازآن توستتط پ رفتیپذ
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و  یستتبک زندگ یاصتتل یهاو نگرش یودرآن در دوران ر یریپرداتته و ن وۀ شتتکل گ

قاظب  ررا داند و آنب ث ررده قیرا به طور دق گریکدیو تعامل آندا با  یزندگ یاصل فیوظا

روزمره، موردتوجه  یبا زندگ نیرابطه د یبه طوررل  نشتتتان دادند یدرتتت ستتتبک زندگ

، گتانگ 9332نجلای، ا2222 ،یموتی، ت2229)همچون پتاول  یاز م ققتان غرب یاریتبستتت

قرارگرفته استتتب به  یرانیا شتتمندانیاز اند ی( و برت9332، بوظن9330تزی، بوستتن9332شتتو

(ب حقوق متقابل 2032، یاستتتلام )مطدر دگاهیاز د ینتدگبته هتدف ز توانیعنوان نمونته، م

 ده،ی)پسند یاسلام ثیاحاد دگاهیاز د یاز زندگ تیب رضا(2039 ا،یو فرزندان )پا  ن نیواظد

 یاسلام یب(ب هدف و مقصتد زندگ 2032 ،یرازیدر پرتو اتلاق )مکارم شت یزندگ (2031

ب(ب  2032 ،یرازی)مکارم ش یماسلا دگاهیاز د یو پنجاه درس زندگ کصدی( 2032 ،یدی)فق

ب (2032، ی)جعفر یب هدف و فلستفه زندگ(2032فر،  یدیام) یاجتماع یدعا در زندگ قشن

 یسبک زندگ یبررس اشاره ررد  (2022، یمظاهر) ینید دگاهیاز د زیعوامل رنترل رننده غرا

بک ستت نیب تابن تلدون تفاو یمثال برا یبرا د،یدهم قدما  یهادر آثار و نوشتتته توانیرا م

 (2030)ابن تلدون،   جلب نظر رننده است ینیو شتدرنش ینینشتهیباد یهاوهیو شت یزندگ

 مفدوم در حال نیاست و ا نینو یمفدوم ید ره مفدوم ستبک زندگان آنی بربرت حال نیباا

 میاز مفاه یتوجه است ره سبک زندگ انینکته شا نیا یهررو به رشد است، به رو حاضتر

و به  (2022اصل،  یو شعبان یطوس یرضتو)  استت منبعث شتده تیفردو  تیمدرن عقلان

وسط است و ت افتهی تیانسان فرد ازی م صوظ یاظدار نمود ره ستبک زندگ توانیم یعبارت

از جامعه و  آن استتت و قطعات یاجتماع یموضتتوع ی،اظبته ستتبک زندگ شتتودیاو تلق م

 ود آن رات یقهیسل یاست ره بر مبنا افتهی تیانسان فرد نیاما ا شتودیاتذ م یرونیب طیم 

 (2032، یصفارهرند)  دهدیم شکل
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 یالف( مفهوم شناس

فدم ص ی  واژگان و مفاهیم  درگروفدم و ت لیل ص ی  یک موضوع علمی  دیتردیب

، پیش از ورود به مباحث اصتلی مقاظه، ضتروری است رونیازا ببکار رفته پیرامون آن استت

م یات و مفاهیموضوع مورد نظر، شناتت رل یدر بررس .ار بگیردمفاهیم اصلی مورد تبیین قر

 است: یل ضروریذ

 آن یو کارکردها ینیت دی. مفهوم عقلان1

 است: یل قابل فدم و بازتوانی، در سه ساحت ذینید تیعقلانمفدوم 

ت یعقلان»همان ت یمراد از عقلانن ستتتاحت یدر ا«: معرفتشتتتناتت و » ستتتاحت  2

قرار دارد  یو علوم حستتت یره باظاتر از ستتتط  دانش تجرب استتتت «حکمت» و« نیادیتبن

ن معنا یاستب به ا« یقت م وریحق»آن،  یاصل یو شتاتصه (29 :2033 ،یازغد پورمیرح)

ز ممکن است  یبه آن ن یابیگر، دستید یق ثابت وجود دارد و از ستویک ستو حقایره از 

وه بر تنوع ابزار معرفت علتان ستتتط ، یت در ایت( عقلتان233 -239 :2032 ،یآمل یجواد)

همانند  زیمتعدد ن یو اظدام از منابع معرفت یهمانند حا، عقل )به تمام انواع(، شتتتدود، وح

  برتوردار است ،بیعقل، و جدان غ خ،یجامعه و تار عت،یطب

و  ترقیدقمانه، یحک یهات تابع ارزشیعقلانن ستتاحت یدر ا «:اتیاتلاق» ستتاحت  9

سود » اریز دهدبیم رییتغز یها را نبر ارزش یمبتنسود و ضرر  فیتعرره  گرددیم یترجامع

با سود و ضرر  ،باشد تیو مسئوظ اریو اتت یروح اظد یموجود جاودانه ره دارا کی« و ضرر

ر به حدارث ۀمعطوف به دور دیم استتتباتش را با یهیره رل یعیو بدن طب یماد« فنومن» کی

بلکه احتماظاً متضاد تواهد  ست،ین کسانیو همواره  رند، ظزوماً یاز عمر مادمقدار چند دهه 

 بود 
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 ادتیت ت ق« نقل»در رنار « عقل»ز، ین ساحت نیدر ا«: شتیابزار و مع»ساحت  در  0

: 2033، یآمل یشود )جوادیدانسته م ینید یدر رفتارها« عتیمصباح شر»، یطرۀ وحیو ست

م اسبات  و ینیبشی، پیه مدندست است ره بین سط  عقلانیتری، عادیت ابزاری(، عقلان22

 یهاییپردازد  ضمن آنکه به توانایم یدن به رفاه و آبادانیجدت رس یزیرو برنامه یشتتیمع

ز یها، ندهیق و رشتتف روابط پدیآن، در  حقا یعت و ماورای، اعم از طبیاو در فدم هستتت

 ،یریل تطاپذیدظر، عقل به ین تفسی( در ا22 :2032ب یمیرر یموسوشود )ید و توجه میتشر

رد تا معلومات و مدررات یقرار گ یت وحید ت ت هدایها و موانع، باتی، م دودیریاثر پذ

 ،اتیباو فراهم گردد  ) یبرا یسر گشته و راه وصول به سعادت واقعیانستان م یبرا یقیحق

2032 :032) 

(، 01 /2 :2032، ینیت )رلیر حجینظ یستتودمند یراررردهاعقل  ی، براینیدر متون د

نباط، ، اثبات، استینید یهات و ابزار در  آموزهین، منبعیله عبادت و رستب بدشت بریوست

  2ندج اظبلاغه، خستتعادت و   ، )ر   : له رستتب یافتن وستتی، ینید یهام گزارهیم و تنظیتعل

 ب992 /2 :2022، یرازین شتتتیصتتتدراظد ب122: 2032ه ندج اظفصتتتاح  2-3، همان، ینیرل

 ( در نظر گرفته شده است 223 /0 :2033تسروپناه، 

 آن در قرآن ی. منزلت عقل و کاربردها2

ر قرا ینیش متون دیعقل بارها مورد ستتتتا ینفستتتان یرویمرتبط با ن یهاعقتل و واژه

ر عقل د قدس سره()ملاصدرا د  یآیشمار مد منبع و ابزار ادرا  انستان به یگرفته و در قرآن مج

 /2: 2022داند )ملاصدرا، یم یقل جوهرو ع یعقل عمل ،یعقل نظر یمعنارا به  ینیمتون د

ر یز انستان از سایره موجب تمادها استتیدها و نبایها، باعقل قوۀ در  هستت یعنی( 992

 گردد یوانات میح
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ه به ر یگریاز مشتتتقات و اظفاف د یم ره با برتیدر قرآن واژه عقل نه به طور مستتتق

ها استتت به رار رفته استتت مانند: قلب، از آن یتبها مری یانگر عقل و ادرارات عقلیب ینوع

 است ره در آن یک بر عقل به جدت تاصی، شعور و تفکر ره اطلاق هر یحجر، فئواد، اظنُد

 یهام با واژهین قرآن رری(  هم چن123 /93: 2033و دیگران،  یرفسنجاناست )ظ اف شتده 

را مرور  اتین آیاز ا یهانموده استتتت رته نمونه یتردورز را دعوت بتهمختلف، انستتتان

 م:یینمایم

 فَلَا » نظر: -2
َ
نگرند ره  یشتر نما آنان بهیآ (23ه/ی)غاشت «تَف ُخلِقَ ینُظُروَن إِلَى الْابِِل كَ یأ

 ده شده است؟!یچگونه آفر

ِ » تفقُّه: -9 ِ فِْرقٍَة مِ یَو ما كاَن الُْمْؤِمُنوَن ل
ِ ْنِفُروا َكاف ًَة فَلَْو لا َنَفَر ِمْن ُكل  ُهوا فِ یْنُهْم طائَِفٌة ل ِن یالد ِ  ىَتَفق َ

 ِ  ی)بسو یست مؤمنان همگیسته نیشا( 299)توبه/ «ْحَذُرونَ یِهْم لََعل َُهْم یْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِلَ یَو ل

ه نیدر مد یافهیرند )و طایروچ نم یافهیدان جداد( روچ رنند چرا از هر گروه از آنان، طایم

وم ق یابند و به هنگام بازگشتتت بستتوی ین )و معارف و احکام استتلام( آگاهید بهتابماند(، 

 رنند! ید )از مخاظفت فرمان پروردگار( بترسند، و تودداریم دهند؟! شایتود، آندا را ب

 فَلا » تتدبُّر و تتذرُّر: -0
َ
 «راً یِه اْختِلافاً َكثیفِر اّلل َِ لَوََجُدوا یَتَدب َُروَن الُْقْرآَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعْنِد غَ یأ

ر تدا بود، اتتلاف فراوانى در آن یغ یشند؟! اگر از سویاند یا درباره قرآن نمیآ  (39)نساء/

 فتند ایم

ُرونَ  َكذلَِك نُْخِرُج الَْمْوىت    » مرده را  یهانین گونه )ره زمیا     (ب23)اعراف/ «لََعل َُكْم تََذك َ

ن مثال( متذرّر ید )با توجه به ایرنم، شتتتایامت( زنده میقز در یزنتده رردم،( مردگتان را )ن

 د! یشو
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ََ ف    »( اعتبتار: 1 َذ  یْخِرُبوَن بُ یقُلُوبِِهُم الر ُْعَب  ىَو قََ

َ
 یدیوَتُهْم بِأ

َ
ا یَن فَاْعَتبُِروا یالُْمْؤِمن یدِ یِهْم َو أ

وِل 
ُ
بْصارِ  أ

َ
تود  یهاره تانه یاونهشان ترس و وحشت افکند، بگیو در دظدا     (ب9)حشر/ «الْأ

 م!صاحبان چش ید ایریرردند پا عبرت بگیران میش و با دست مؤمنان ویرا با دست تو

َللُونََك ما ذا ی    »( تفکُّر: 2 ََْ َُ لَُكُم الْآیبَ یْنِفُقوَن قُِل الَْعْفَو َكذلَِك یس ُرونَ یُن اّلل   «اِت لََعل َُكْم َتَتَفك َ

« تود  یازمندیز انفاق رنند؟ بگو: از ما زاد نیپرستتتنتد چه چ یو از تو م      (ب922)بقره/

 د!یشه رنید اندیسازد، شایشما روشن م یات را برایچنن تداوند آنیا

ره اعمال است ییاز واژه ها یات فوق اظذرر، بخشتیرار گرفته شتده در آظغات به     

ش یتو یاثبات مدعا یبرا یز در مواردیم نیرند، قرآن رریب میآن ترغان و بتهیتعقتل را ب

 توان اشاره ررد:یر میات زیآره از جمله بهل عقل پسند، اقامه ررده استیدظ

ا یلَْو كاَن ف»شر :  ینف -2 ِ الَْعْرِش َعم َ َُ لََفَسَدتا فَُسْبحاَن اّلل َِ َرب   اء/یب)ان «ِصُفونَ یِهما آلَِهٌة إِلا َ اّلل 

شتتدند )و نظام جدان یبود، فاستتد م گریان دیتدا« اظلَّّه»ن، جز یاگر در آستتمان و زم  (ب99

 رنند!یره آندا میفیتورد(! منزه است تداوند پروردگار عرش، از توصیهم مبه

را گوشزد و از اصول مسّلَّم  یتداوند بارها فلسف  وضع حکم یعنیتب یقاعدۀ عل -9

ن َ »ت استتفاده نموده استت: یمانند قاعدۀ عل یعقلان
َ
 لَْم تََر أ

َ
ْرُض  أ

َ
ماءِ ماًء َفُتْصبُِح اْلأ نَْزَل ِمَن الس َ

َ
ََ أ اّلل 

ََ لَ  إً إِن َ اّلل  ر َ د ره یوبارتداوند از آستتتمان، آب فرره  یدیا ندیآ  (ب20)حج/ «رٌ یٌف َخبیُمْخضََََ

ن امور یقتریار است وبه دقیبسطف ت وظیره همانا تدارا باتلق عنا ردرسبز و ترّم ران یزم

 آگاه است عاظم 

به رار رفته استتت ره در ظغت و  یر، عقل در قرآن به همان معانینگاه عاظمان تفستت در

 ز با آندا دارد:ین یهااز آن مراد استب اما تفاوت یورلام یاصطلاحات فلسف یبرت

ات مربوط به تعقل و یل آیمفستتتران در ذ یوادرارتات آن: برت یاظف( نفا انستتتان

ان ید و مینمایق را ادار  میده استتت ره حقااطلاق رر ی، عقل را به نفا انستتانیتردورز
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 ی( گاه132 /0 :2020، یی)طباطبا دهدیز میرذب تم حق و باطل صتلاح و فساد و صدق و

 شودیدن به رار رفته است: از آن جدت بر ادرا  عقل اطلاق میادرا  و فدم یعقل به معنا

 نیند و به ایاقل گون جدت عیق استتت  و انستتان را به ایبه تصتتد یره در ادرا  عقد قلب

ده ره ین آفریسب ان انسان را فطرتا چن یدانند ره تدایر جانداران میصه ممتاز از سایتصت

ر را از شر و نافع را از مضر یت یحق را از باطل و در مسائل عمل یو نظر یدر مسائل فکر

 (   031 /23 :2031، یی)طباطبا ن همان عقل استیص دهد   و ایتشخ

ن یا قوه از آن، فطرتا چنیهمان ادرارات استتت ره نفا انستتان  ن استتاس عقلیبر ا

د و در مقابل ینمایر و شتتر افعال میق و تیص حقایدارد و انستتان را قادر به تشتتخ یادرارات

ا فقدان آن یرمبود، نقصتتتان  یآن ستتتفاهت، جنون، حماقت و جداظت قرار دارد ره به معنا

 است 

ر من یمتنع من كثیعقل مجموع العلوم لا جلها ال»اند: گفته یب( علوم و متدررات: بعضتتت

من  ح الفعل و كلیزجر عن قبی ی: العقل هو العلم الاول الذىراً من الواجبات و قال الرمانیعقل كثیالقبائح 
 ی( فدم همراه با احستتتاس: برت932 /2: 2139، ی)طوستتت «یكان عقله اقو یكَان ذاجر  اقو

رود ره فدم با احستتاس و عواطف یبه رار م یمفستتران معتقدند ره عقل در قرآن در موارد

ود و جاد شیق و مدررات ایگردد، و به دنبال فدم، عاطفه و م بت نستبت به حقایخته میآم

شه یان ررده و دستور به اندیرا ب یق هستیت و اقدام گردد، قرآن اگر در موارد حقایمنشش فعاظ

و  زهیبلکه تواسته است با آن انگ نبوده یداده استب هدف تندا دادن اطلاعات و آگاه یورز

 /9: 2031، یرازید   )مکارم شیدار نماخته شتود و انسان را به رفتار تا  وایعواطف برانگ

022) 

د ره در نگاه قرآن راربرد عقل همراه با تعقل یآیمطاظب فوق به دستتت م یاز ملاحظه

 ی، هر چند مبنایشتته ورزیبه نام عقل بدون اند یدن استتت و گر نه وجود قوهیشتتیو اند
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  ستتتیبرتوردار ن یت چندانیاز اهم یوانات استتتب وظیگر حیز انستتان از دیف و تمایتکل

ْکَثَرُهْم اَ » انیتر از چدارپار گمراهیها تعباز انستان یدرباره برت یقرآن گاه
َ
ن َ أ
َ
 ُعونَ ْسمَ یْم تَْحَسُب أ

ْو 
َ
نْعاِم بَْل ُهْم  ْعِقلُونَ یأ

َ
 َسبِ إِْن ُهْم إِل َا َكالْأ

َضل ُ
َ
شنوند  یارثر آندا م یبر یگمان م ای( آ11)فرقان/  «لًایأ

ه قوه نکیبه رار برده استتتت، با ا  بلکه گمراه تر! انندیفدمند؟ آندا فقط همچون چدارپا یم ای

ش ریرا ره از پذ ین رسانیچناند  همده شتدهیتعقل در انستان وجود داشتته فطرتاً عاقل آفر

شمند م سوب یتوانده است  هرچند ممکن است متفکر و اند هین حق ستربار زدند، سفید

ِفَه َنْفَسهُ یْرَغُب َعْن ِمل َِة إِبْراهیَو َمْن »شتود:  ز در ین ( چنانکه امام صادق203)بقره/ «َم إِلا َ َمْن سََ

ب از آن حضرت العقل ما عبد به الرحمن و اكتسببب به الانا »تصتو  رار ررد عقل فرمود: 

 (01 /2: 2032، ینی)رل« طنةیقال: الشه وجود داشت چه بود؟ یدر معاوسؤال شد آنچه ره 

  ی. مفهوم سبک زندگ3

ر رفتار در ی، نظیستتتیمستتائل ز تمامو مستتتمر انستتان در ارتباط با  یاراد یهارنش

 سبک رفتار ،گرانیبا د روزمره یهاتیمصرف، فعاظ یاظگو مستکن،تانواده، ستبک ازدوا،، 

« یسبک زندگ»، به ین علمیات نویسازد ره در ادبیرا م یمفدومو   ، با دوستت و دشتمن، 

امبر یپ یعمل یرهی، ستتیستتبک زندگ ینیدر منطق قرآن، منبع د  شتتودین مییر و تبیتفستت

انسان دانسته  یو اجتماع یات فردیدر ح  تانواده معصتومش یو ستبک رفتار اررم

ْسَوٌإ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َرُسو ىلََقْد َكاَن لَُكْم فِ »د: یشده آنجا ره مفرما
ُ
ََ َوالْ یِل اّلل َِ أ ْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر یرُْجو اّلل 

ََ َكثِ   یبود، برا ییکویرسول تدا سرمشق ن یشما در زندگ یمستلما براب (92حزاب/ا) «ًرایاّلل 

 رنند یاد میار یز دارند و تدا را بسید به رحمت تدا و روز رستاتیآندا ره ام

شکل  ،ینیت دیاستت ره در پرتو عقلان یاز زندگ ینوع»ات معقول یح ر،ین تفستیدر ا

تا آنجا ره مقدور استتت در برطرف ستتاتتن  یوجود آدم یگرفته و در آن همه استتتعدادها
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 یرستتد و در پرتو آن، انستتان به رماظات مطلوب اظدیت میاو به فعل یو معنو یماد یازهاین

ن نوع از ی( ا012-013تا، ی، بی)ر   : جعفر « دیآیل میانستتتان نتا یمتعتاظ یهتاو آرمتان

 اتیح»، «نهیات مستتتتند به بیح»، «بهیات طیتح»چون  یگریم دیدر قرآن بتا مفتاه یزنتدگ

، توأم با یگرا و آرمانرمال یاد شتتتده و زنتدگیتو   (  93م/یابراه ب23و   ، )ن تل/« یقیحق

 اعلام شده است  یدو جدان یرستگارو  یسعادتمند

 یت و سبک زندگین. رابطه عقلا4

 ستتنت و»چون  یمی، بارها از مفاهین بشتترینو یمرتبط با نظام فرهنگ یهادر پژوهش

ها، ستتخن به ا تقابل آنین وه تعامل « یعقل و وح»، «نیعلم و د»، «ن و تجددید»، «تهیمدرن

 یده و نگارشیطرح نگرد ی، نه تندا ستخنیت و ستبک زندگیعقلان یان آمدهب اما از رابطهیم

 یکه ن وهیآن مغفول مانده استتتت، در حاظ یهاستتتاحت ینگرفته ره تارنون تمام شتتتکل

توان یش گذارده است ره نمیرا به نما یاز زندگ یمتفاوت یها، ستبکییگراکرد به عقلیرو

 یمخصوصا در حوزه رفتارها« یستبک زندگ» یو اثربخش بودن آن در مقوظه یمنداز رابطه

 ، غافل ماند ینید

 یگرید یا معانیده یگرد معنای، بمدرن امروز، راملا یایبشتتتر در دن یگاگرستتتبک زند

م باور یتقجه مسیرا، به تود گرفته، نت«  سمیسکوظار»و « سمیویتیپوز»، «ستمیوناظیراست»چون 

، «ییفردگرا»، «یزین ستتتید»آن را  یاستتت ره ستتاتتار رل یادیو تودبن یت ابزاریبه عقلان

 است یناقص تیعقلانهمان  یدهییز، زایآن ن یامدهایو پبخشتد یو   ، شتکل م« ستمیاومان»

وجود انسان پاسخ  نیادیبن یهابه پرسشچگاه نخواهد توانست ی( ره ه233: 2032)مارا، 

 اهلتیفض، دهایو نبا دهایجدت، هدف، با، آغاز و انجام انسان یره درباره ییهادهدب پرسش

 دهدیه مرا ارائ یاز زندگ یستتتبک ،یتین عقلانیچنجه آنکه ینت  رنندیم نییتع را هالتیو رذ
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وش، ستتر)  ردیگیانستتان شتتکل م ریناپذیریظذت ستت یدارد و بر مبنا یستتتیلیند تیره ماه

ن مؤثر و داشتتتت تیفعاظ ییبه فرد توانا، ضتتتمن آنکه ینیت دیکه عقلانی( در حاظ32: 2032

اد و به زمان، اقتص یسازنهیبد ت،یم استبه، رنترل، تلاش، فعاظ ،یامور زندگ یبرنامه در تمام

 عاقلانه برتورد رردن یطور رل

 نگرو جامع م وریگرا، وحدیتوح دهدیرا م یمرتبط به زندگ یهادهیپد یبتا همه 

، یو انتخاب مدل و سبک زندگ ییگراان عقلیم یقیم و وثین استاس رابطه مستقی  برااستت

 رد یوجه قرار گد مورد تی، باینیبرقرار است ره در حوزه فرهنگ د

  ینیت دیار عقالنیب( مع
ن یا یاریم، بر چه معیدانینم یرا عقلان یا امریم و یرنیت حکم میمتا بته عقلتان یوقت

م، یرا با آن بستتتنج یت امریره ما عقلانیتیار عقلانیرد؟ و معیگیها صتتتورت میاثبات و نف

ابق آن ت استوار نبوده و مطینرا بر ضوابط عقلایت نداردب زیم آن امر، عقلانییست؟ تا بگویچ

 ست یارها نیمع

ره در دارد  یبستگ یفین پژوهش به تعریت، در ایار عقلانید گفت معیدر پاسخ با      

 یبتنارها مید بر آن معیبودن باورها وعقا یعقلان یابیارائه شتتتد و ارز ینیت دیابتدا از عقلان

 قرار یت وحیطره و ت ت حارمیس ره در استت یا، قوهیرا عقل در تفکر استلامیاستتب ز

ان، هدف و برنام  مشتتخص، ارزشتتمند، در یره در آن ستتود و زیطید با شتترایدارد  پا با

ت برتوردارگردد  یده باشتتد، ستتازگار باشتتد تا از عقلانینه و پرفایدستتترس، رارآمد، رم هز

مند است و ( بدری)استدظاظ ینیت در استلام، هم از عقل زمی( عقلان239: 2039)تسترو پناه، 

تر یت در استتتلام، با توجه به اهداف عاظیار عقلانی( و معی)شتتتدود یهم از عقتل آستتتمان

سلام، ا یدر نظام معرفت یانیبا معرفت وح یشود و معرفت عقلانیات( مطرح میت غای)عقلان
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 یستتازگارتر با برنام  وح یاستتت  هرچه عمل آدم یز وحیمعرفت ن یمتلازم و منبع اصتتل

 شتتوند ویم یابیز با آن هدف ارزیها نل، ابزارها و راهیدارد  وستتا یشتتتریبت یباشتتد، عقلان

حق »ره است ییتا وصول به آن هدف غا یانیم یهامنظور از در دسترس بودن هدف، هدف

مان ین رو،  تعبُّد به ظوازم ایشود  ازایروشن م یبا نور اظد یت اسلامیباشد و عقلان« یم ور

د باش یت برتوردار است ره اطاعت از وحیا اساس آن از عقلانریاستتب ز یز عقلانین ینید

 دارد  یو تداوند، پشتوان  عقلان یو اطاعت از وح

 ینیت دیکردها به عقالنیج( رو
 مواجه بوده است: یمتفاوت یکردهایبا رو ینیدر قلمرو تفکرد ییگراعقل

 یافراط ییگرا. عقل1

و  یانسان یازهایقت، قادر به رفع تمام نیحقار یرا معمدار، عقلنیاز متفکران د یاعده 

دق آن ره صرفت یتوان پذیرا م یاهیتوانا بر در  تمام امور دانستته و معتقدند ره تندا قضت

 ،ده باشتتد  )پترستتون و دیگرانیاثبات رستت ها بهها و مکانزمان یتمام عاقلان در تمام یبرا

دانند یرا باطل م یورزنیطوره دانسته و درا است ینید و اعمال دین گروه، عقای( ا39: 2032

ره ان استی، معتزظیدر رلام اسلام یافراط ییگران قائلند  سمبل عقلید ینقش حداقلا به یو 

ق با تواف رش نصو  را مشروط بهیل بوده و پذیمتما ییگران ن وه از عقلیا به یتا حدود

  معارف، مُدرَّ یتمام« بالعقل، واجبةٌ بنظر العقلالمعارف كلها معقولةٌ »دانند و معتقد اند: یعقل م

م: 2213 یه از نظر عقل است )شدرستانشتان برتواستشتوند و اظزام و وجوبیعقل واقع م

2/ 19-10) 
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 یافراط یزیست. عقل 2

ان(ب به جنگ عقل رفته یگرامانیان و ایگراگر )نصید یادر مقابل گروه نخستتت، عده

ن گروه، شتتترط یاند  ارا ناپستتتند دانستتتته ینید یفتارهادر حوزه ر یو هرگونته تردورز

 یدارنیرا اساس ددانند، رنار ندادن عقل یاد در برابر عقل میرا عدم اطاعت و انق یورزنید

حمد مثل ا یدانند  رسینم یرا موضتوع سنجش عقلان ینیرنند و نظام اعتقادات دیم یمعرف

د و یآیتصتتور عقل نمشتتودب چون تدا به یمد عداظت تدا با عقل، در  نیگویبن حنبل م

: 2032، ت است  )پترسون و دیگرانیده تلاف واقعچه تصور شاگر عقل هم تصور رند، آن

ٌة یمعالواجبات كلها س»ره معتقدند: ها استیه و حنبلی، سلفیافراط یزیستت( طرفداران عقل33

ض، یفرا یعنی( 232 /2 م:2213یشدرستان« )ناً یحاً و لا تحسیتقب ىقتضَیلاً و لا یوجب شَیوالعقل لا

ز در یحستتتن و قب  نرند و قضتتتاوت به یز نمیچ چیهانتد و عقتل ملزم به یتعبتد یهمگ

 ست  یدسترس عقل ن

توستتط ماظک بن انا در قرن دوم، ابواظ ستتن  یگریان ستتلفیان اهل ستتنت جریدر م

م در یه و ابن قیمیدر قرن شتتشتتم و ابن ت ی(، غزاظ232و  20در قرن چدارم )همو،  یاشتتعر

 یادن استرآبیره توسط م مد امیگر یان اتباریان جریعیان شیو در م یهفتم و هشتم هجر

نباط ت استتتتیان عقل را از منبعیجه هر دو جریج شتتتد ره در نتیرا یازده قمریدر قرن ده و 

 ند یآیان مخاظف عقل به شمار می( ونص گرا231 :2031 ،یحذف رردند  )مطدر

 یاعتدال ییگراعقل. 3 

بع مثتاب  منرا بته عقتل یگری، گروه دیطیو تفر یافراط ییگراان عقتلیتدر برابر دوجر

ها و ت عقل، ظغزشیحج ( و ضمن اعتقاد به12: 2039، یاستنباط احکام شرع دانسته )صادق

ن یرا م افظ و مصتتتباح دگر عقل و عقل تیرا هدا نیرفته و دیز پذیاو را ن یهاتیم تدو
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، استنباط ینید یها، عقل را در فدم گزارهیکرد اعتداظی( رو03: 2039ند  )تسروپناه، ادانسته

ها حجت دانستتتته و در اثبات ل گزارهیهتا از منتابع و متون مقدس، اثبات، نقد و ت لگزاره

آورند و هر دو )عقل یبه شمار م ین و حین و   ، معید ین، اثبات اصتول اعتقادیت دیحقان

ند  آورین، به حستتاب میگر استتتنباط احکام دیبع مستتتقل در رنار منابع د( را دو منیو وح

   (931 -933 :2039عت ی، شریآمل ی)جواد

ت عقل قبول ی( م دود2: یکرد اعتداظیل آنکه در روین نوشتتتتار به دظینگتارنتده در ا

صتتادق  ی( اثبات صتت ت باورها0رش امور دانستتته شتتدهب یار پذیل معیت دظی( تابع9شتتدهب 

ه ردانستتتیرش حق ندارند، امکان پذیپذ یبرا یاند و مانعمیعقل ستتل یره دارایستتانر یبرا

ات قرار ر اعتقادیقبول سا یره تود مقبول است، مبنانیات ضمن ایدیات و بدینیقی( 1شدهب 

ت یلانداند و مفدوم عقیم ینیدر تفکر د یابیارزشت یرا مبنا یاعتداظ ییگراگرفته استت  عقل

 د یجویم یاعتداظ ییگرارد عقلکیرا در رو ینید

 ینیت دیت مدرن از عقالنیزات عقالنید( تما
 :متفاوت است ینیدت یعقلاناز چند جدت با ت مدرن یعقلان

 ز در مبنا و اصولی( تما1

ره  است ینیشده و تندا عنصر سعادت آفر یتلق یت مدرن، عقل متضتاد وحیدر عقلان

ن نه تندا ی، عقل و دینیت دیما در عقلانت دارد ایتمرجع یات انستتتانیتدر تمتام شتتتئون ح

ه یعت اظدین با هم تطابق دارند و شتترید و مکمل همند و عقل و دینداشتتته ره مؤ یتعارضتت

نابود » ن:یدر تضاد باشد و به قول صدراظمتشظد یضرور ینیقیمنزه از آن استت ره با معارف 

( 29 ق:2123نب یصدراظمتشظد«  )ار نباشدن آن با رتاب و سنت سازگیره قوان یباد آن فلسفه

ن آگاه نموده یابد ره انسان را به همه مقاصد دیین، توان آن را میت شده توسط دیهدا عقل
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ن ی( برا220: 2022ن، یت و سعادت او را به او نشان دهد  )ر   : صدراظمتشظدیر هدایو مست

ه ن معنا رید هم استب به ایکسو، مکمل و مؤین از ی، نستبت عقل و دینید یاستاس در تلق

به دور  نیا دین و یده از دیتواند ثمربخش باشد و ارتفا به عقل برین و عقل بدون هم نمید

تواند یابد و نه عقل میین به مرادش دست می، اشتباه بوده نه دیمانده از فدم و استنباط عقل

 چیعقل ه ینیقین و احکام ید یقطع یهاان آموزهیگر مید یت رند  از ستتتویبشتتتر را رفتا

ان دو حکم یم یها و تعارضتتات ظاهریناهماهنگ ییستتت  اگر چنانچه در جاین یناستتازگار

ت حکم یا عدم قطعی ینیدر متون د یاز عدم ژرف نگر یشتتود، ناشتتتیده مین دیعقل و د

   (232 :2032، یآمل ین  )جوادیرض عقل و دعقل است نه تعا

 یهست یده است  برایچیک مسشظ  مبدم و پیانستان  یشت  وجودیت مدرن ریدر عقلان

 ن عدمیستتت و به تبع ایاو مطرح با شتتد، متصتتور ن یقیره به عنوان رمال حق یاو غرضتت

ن عمل را انجام دهد تا ید ایم باییاو وجود ندارد تا بگو یهم در زندگ« یدیبا»، یمندغرض

 یانستان روشن و دارا یشته وجودیر ینیت دیکه در عقلانیابد  در حاظیبه آن رمال دستت 

  ابدییل به آن غرض، نظم و نستتق مین یبرا یانستتان یزندگ یدهاین استتت و بایض معغر

َرب َنا َما »ر ممکنات استت ره در منطق قرآن تماما غرضتمند است: یچون انستان همزاد با ستا

  (239 ، همان:یآمل یر حق موجودند  )جواد( و حول م و222)آل عمران/ «َخلَقَت هذا بَاِطلاً 

 و هدفز در روش ی( تما2

دارد،  بوده و آنچه در آن اصتتاظت یتجربیستتتیتویبر روش پوز یته، مبتنیت مدرنیعقلان

ره  یو تمدن اسلام ینیت دیبر تلاف عقلان (93-99: 2033، یم پور ازغدیاست  )رحظذّت 

و  ت دارد نه اصاظتیباشد و ظذّت در آن مطلوبی، میشدود ینقل یبر روش جامع عقل یمبتن

بدون ملاحظ  مبدأ،  یات انسانی، حینیاست  در نگرش د« یرمال انسان»د آن چه اصاظت دار
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ن یمته، تشیت مدرنیباشتتتد  هدف عقلان یتواند عقلانیمعتاد و در نظر گرفتن مفدوم رمال، نم

استتتت و به  یو ابزار یت مادیک عقلانیت، ین عقلانیظوازم ظذت استتتت و به ظ اف آن ره ا

آن  ت هدفیباشد و مطلوبین هدف میترمطلوب یراله بین وسیترمفدوم استتعمال مناستب

شود، فقط برآوردن ظذت زود گذر یم صورو واگذار م یزیو غر یهم، صرفا به طلب نفسان

ن هدف، متناستتب با یتوستتعه و تمدن، معطوف به چن یرا مد نظر دارد  تئور یویو دن یماد

ک نظام یتمدن مدرن، ده شتده است  ظذا نظام یچ یزیو غر ین چشتم انداز م دود مادیهم

ر در ته م صتتویت مدرنی، عقلانیگر تلقیانه استتت نه رمال طلبانهب  به دیو ظذت جو یزیغر

ز به یآن ن یهایزی( و برنامه ر230ن، یشتتیپ ،تستترو پناه) مثلث ستتود، قدرت و ظذت بوده

ز قرار یت، در ستتتیرستتب آن ستته هدف متمررز استتت و ظذا با اتلاق، رمال و معنو یستتو

 گرداند یت آن ها به اصاظت دادن به آندا رو میب چون از مطلوبردیگیم

 ینیت دیعقالن یها یژگی( وـه

 ل است:یذ یهایژگیها و وشاتصه ی، داراینید یت اثرگذار در سبک زندگیعقلان

 ییگرا فهیوظ .1

 ،یمطدر  )گراعملاستتت نه قرارداد گرا و  گرافهیوظفرد رنشتتگر  یاستتلام تیعقلاندر 

( 223: 2032، یجانیاست  )ظار یاسلام تیعقلانم صول  نیاوظ، فهیوظ صیتشخ( 021 تا:بی

ره  داندیم یطِریمستتتو  یقوقدار،  یتدا، عتامتل، تود را بندۀ یاستتتلتام تیتعقلتاندر 

فرد مؤمن انجام  یرین تفستتی( در چن222استتت  )همو،  نیداناترو  نیترمیرح، نیدظستتوزتر

بخردان  عمل،  صیتشخ، پا از فهیوظو از سر  دهدیماو انجام  تیرضااعماظش را با قصد 

 دُ یرِ یَمْن َكاَن »: داندیممان به تداوند یز در گرو عزت ایو عزت تود را ن رندیم یعملآن را 

إُ َجمِ  إَ فَلِل َِه الِْعز َ َعدُ ی هِ یإِلَ  ًعایالِْعز َ الُِح  ُب یالَْكلُِم ال  َ  صَْ ره تواهان  یسر (23)فاطر/ «ْرَفُعهُ یَوالَْعَمُل الصَ َ
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 یبه سو زهیتداستب سخنان پار یاز تدا بخواهد چرا ره( تمام عزت برا دیعزت استت )با

  بردیباظا ماو ، و عمل صاظ  را رندیاو صعود م

 .یرامونیپ طیمح. عدم انحصار در 2

م صتتتور نمانده چنانکه منطق  یو جدتان متاد یرامونیط پیدر م « ینید تیتعقلتان»

نْ  اُتَنایإِل َا حَ  ىَما هِ : »ده بودیستتتتوار گردان بر آن ایگرایماد ْهرُ  ْهلُِكَنایَوَما  ایَنُموُت َونَحْ  ایالد ُ  «إِل َا الد َ

و  رندیمیاز ما م یب گروهستتتتیما در رار ن یایتدن یزنتدگ نیجز هم یزی( چ91/ یتجتاث)

  رندیو روزگار ما را هلا  نم عتیب و جز طبرندیگیها را مآن یجا یگروه

 :2032، یجانی  )ظارداندینمعتامل را تمام و رمال امکانات  یاروظوژ، ینیت دیتعقلتان

 یاهدافانسان در جدان و به  گاهیجا، علم به یاز مبدأ، معاد، در  فلستف  زندگ یآگاه( 222

  تاس تیعقلان نیا یاآوردهو    جزء دستت  دهندیمات انستان را ارزش یو ح ستتنیزره 

 (  222 :2033، یازغدپور  میرح)

 یظدامصدر  یکیدر مبدأ  یگانگدو  ظ اف به، یآنکه عقل و وح رغمر، به ین تفسیدر ا

 یلانعقفاقد ابعاد  یوح رهستیندر مبدأ موجب آن  تیثنو نیاداردب اما  یبشترو دگر منبع 

و  طهیح کیدر  دو آن یختگیآمب بلکه یانیوحو اظدامات  وضاتیفبدره از یبعقل  ایباشد و 

اً مستتشظه، رامل کی ندیفرادر  گریهمد یهاتیظرفاستتتفاده متقابل از امکانات و استتتمداد و 

از  برتر را یوحنموده و  ریتفسعقل و نقل  تعامل به را تعامل نیا ره استمشتدود و موجه 

ب بلکه ستتتین یعاددر دستتترس انستتان  یوح رهظ اف  از آن دانندیمبا عقل  ستتهیمقاحد 

 انیم به دو آنسخن از رابط   یوقت( 01 :2033، یآمل یجواد)  تستلطان بر عقل و نقل اس

 یوح یوظعقل و نقل تطا بردارند، »همند   دیمؤ ره استتت، منظور رابط  عقل و نقل دیآیم

  )همو(  ت، ضبط و ابلاغ معصوم اسیتلّقو ص ت تام است و در مرحل   نیقیاظ نیع«  مرتب
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 یشناس یهست رعلم د تیکفا ی. نف3

 آن استتت ره علم را تندا راه تبر یستتتیتویاد و پوزیتودبن تیعقلان یامدهایپ از یکی

که یعلوم نموده است  در حاظ ریستا« میپارادا»ز یرا ن یتجربو علوم  داندیم یهستتاز  افتنی

 زیندانستتتته و در رنار عقل به نقل  یهستتتت افتنیدر یهاراهاز  یکی، علم را ینیت دیعقلان

، دوشتتا ینیدو در درون هندستته معرفت  یوح طرۀیستتنقل را در    عقل وبخشتتدیماعتبار 

 ی( تلق293: 2032 ،انیملک  )آوردیمحصتتتول معرفت به حستتتاب  یهاراهدوش هم و از 

ا َم َّ َ فَإِذَ »د: یفرمایاز علم، در منطق قرآن مورد نکوهش قرار گرفته آنجا ره م یستتتتیتویپوز

ِ الْإِنَْساَن ُضر ٌ َدَعانَا ُثم َ إَِذا خَ  وت
ُ
لَْنا ُ نِْعَمًة ِمن َا قَاَل إِن ََما أ ْکَثَرُهْم لَا  ىِعلٍْم بَْل هِ  ىَعلَ  ُتهُ یو َ

َ
 «نَ ْعلَُمویفِْتَنٌة َولَِكن َ أ

ب ستتسا تواندیحل مشتتکلش( م یرستتد، ما را )برا یانیره انستتان را ز یهنگام (12)زمر/

 یت را به تاطر رارداننعم نیا: »دیگوی، ممیده یرته از جتانتب تود بته او نعمت یهنگتام

  دانندینم شترشانیها( است، اما ب)آن شیآزما لهیوس نیا یب وظ«اندتودم به من داده

 -2انسان بر شمرده شده ره عبارتند از:  یبراچدار نوع شتناتت  یاستلام تیعقلاندر 

د ب از راه اعتمایتعبد -0 هیثانو معقوظات  یانتزاع میمفاهب توستتط یعقل -9 یعلمو  یتجرب

 :2032ب یزدی)مصباح   یذهنب بدون وساطت صورت و مفدوم یشتدود -1بر مخبر صتادق 

 توجه ییغا یفاعلجدا افتاده، به علت  یاظدآنکه علم دورۀ مدرن چون از فلستتتف   جهینت( 29

م دود  اءیاش یافق ریستاستت ره در  یقابلندارد و تمام همت آن، معطوف به رشتف علل 

 ( 233 :2033، یآمل یجواد)  تغافل شده اس یودصعو  یعمود ریسمانده و از 

 ندانستن اعمال انسا تمندیغا. 4

است   یاظد یرضتااز اعمال انستان، تقرب و جلب  ییندا، هدف یاستلام تیعقلاندر 

 یادآزو  شدیاندیم یجدان نیستکوظار ره صترفاً به ستود و منافع انسان ا تیبرتلاف عقلان
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امل ستتاز تک نهیزم یمثابهاهانه افراد مطرح استت، نه به منافع تودتو نیتامانستان به منظور 

 ش یاند تهیمدرندر   رندیماو را ظگد مال ت ، ررامیآزادبه نام  یوانیح لاتیتما یارضاآنان  

ذهن و ارادۀ  یافتگی تینیعآن،  یاجزاو هم   خیتار رهاستتتاستتاس استتتوار  نیاتجدد بر 

و موجود  ندینشیمتدا  یجاکتب انسان به م نیا( و در 22 :2033، هیریبشت)ت انستان است

 (02 :2032، یمشک)  تاس یغنو  ازین یبتود  یماورااز  رهاست یفرماو تود  نییآتود 

 ای دره از سود و منافع تود چشم بسوش تواهدیاستلام از انستان نم، ینید تیعقلاندر 

 یتیاما به عقلان بماندم روم ب یو نعمات اظد ذیاز ظذا ایرنتد  گرانید ذیتظتذا یهتا را فتداآن

  رندیم رییستود و ضرر تغ فیتود و انستان و به تبع، تعر فیره در آن تعر رندیمدعوت 

 تر،قیتفاوت ره دق نیاستتت با ا یو ستتود به قوت تود باق نهیدستتتگاه هز گریبه عبارت د

فَإَِذا » یروح اظد یموجود جاودانه ره دارا کی« سود و ضرر» رای  زگرددیتر متر و جامعرلان

و َ  َََ وحِ یَنَفْخُت فِ  ُتُه وَ یس اِجدِ  ىِه ِمن ر ُ َََ ان یپا هنگامى ره رار آن را به پا (92حجر/) «نَ یَفَقُعواْ لَُه س

دم، همگى براى او ستتجده یستتته و بزر ( دمیک روح شتتایرستتاندم و در او از روح تود )

ِ » اریو اتت  دیرن بِ ین َا َهدَ ا اكًِرا وَ یَنا ُ السَ َ ا شََ ا َكُفوًراَل إِم َ  م،ی( ما راه را به او نشان داد0)انستان/  «إِم َ

ُهْم َمْسُلولُونَ » تیمسئوظ و« ناسساس ای( را گرددیشتارر باشد)و پذ تواه ( 91/)صافات «َوقُِفوُهْم إَِن 

باشد با سود و ضرر  .د ره در رارشان سخت مسئوظندی)در موقف حستاب( نگاهشتان دار و

معطوف به دوره حدارثر به  دیم استتتباتش را با هیره رل یعیو بدن طب یماد« فنومن» کیت

 بلکه احتماظاً متضاد تواهد بود  ست،ین کسانیمقدار چند دهه رند، ظزوماً و همواره 

 ینید تیعقالناز  زیگر  یامدهایپو( 
 رایبستتتت مدرن، ناگوار و یآوردن به عقلان ی، و روینیت دیز از عقلانیگر یامتدهایتپ

ظتبع ، بادهندیم لیتشک، نیدرا عناصتر ناسازگار با  ستمیمدرن یهاهمؤظف یوقتاستت چراره 
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واهانه و ت یآزاد، نیدبا  انهیزجویست، انهیفردگرا، انهیگراانستان، انهیاگرایدن زینآن  یامدهایپ

  : اظف  رشد شررینظتواهد داشت   یپناپستند را در  یعواقبطلبانه تواهند بود و  یبرابر

 ب د  گسترشیاتلاقب ،  گستترش ف شتاء، فستاد و مشکلات یانگگیبو اظ ادب ب  از تود 

 یهایناهنجارفقر و حقارت  هت   ادیازد جهینت، عدم تعاون و در ییاگرایدن، ییفردگرا  یروح

ان انستت یتباهدر  ماًیمستتتق چهآن یتمامو  ادیاعت، تشتتونت، یبندوبار یب، یاجتماع، یروان

شتتده و موجب هلارت و  جیرا هایناهنجار، ینید یهاارزشو  نیداز  یدورنقش دارد، با 

 یپو    را در  یروان، یاجتماع، یاتلاق یهایزشتاو گشته و هم   تیانساناستقاط انستان از 

  م یرنیمل اشاره یب ذیامدها به ترتیاز پ ینک به برتی  اآورندیم

 تیمعنواخلاق و  ینف .1

و  ت مدرن، زدودن اتلاقیعقلان و تمسک به ینیت دیاز عقلان یامد تلخ دورین پینخستت

 و امیپاد یانستتان استتت  انستتان مدرن، با تمستتک به عقل تودبن یاز ستتاحت زندگ تیمعنو

را سته یت و اتلاق پیتود را از معنو یبرده و ساحت زندگ ادیو قداست را از  یوح یمعنا

 یهاجانیه  در عوض به دانندیم یر عقلانیت را عمل غیش بته اتلاق و معنوینموده و گرا

 نکهیاحال آورده است   یرو ییگرا، علم یپرست ییبایز، یمستلک طانیشتهمچون  یتصتنُّع

 یدرست، عصتمت، صداقت و ءایانبو  یوحما طبق ادظ  متقن، به صت ت و صتدق  یوقت

و  شتتتودیم یعقلان زینت، اتلاق و تعبّد ما ی، معنومینمود نیقی قول و عمل معصتتتوم

بردارند  پا  تیعقلان یاوظ قیطردارند، به  یعقل دیمؤو هم  ینید دیمؤره هم  ییهاگزاره

 نیددر  یعقلان ریغ یهاآموزه  ستتتین، جدا از هم ینیدر نگرش د تیعقلانتعبُّد و  یطهیح

 ریزمبنا و  ایو  انددهیرستتت یعقل یادظه دییتشبه  ماًیمستتتتق ای، هاآموزه یب چون تماممیندار

 ، سبب بروز ترافات وتیعقلاناز  تیمعنو وندیپ تنخیگسدارند و استاستاً  یعقلانستاتت 
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را دچار  تیعقلان زین« ییگرامعنا »از « یورزترد » یدور، چنانچه شتتودیمظدور ان رافات 

ر ستتازگار د یزندگ جادیا، به تیعقلانو  تیمعنو  یستتو  رابط  دو رندیم یدیامو نا یپوچ

  رندیمرمک  مانیاو  شهیاند یدگباظناز ابتذال و ترافه و به  دنیگز یدورعصر مدرن و 

 یاز ساحت زندگ نیدمثبت  یکارکردها ی. نف2

ت مثب ی، راررردهاینیت دیاز عقلان یت مدرن و متواریانستان بندآمده در حصار عقلان

و  یفرد یو مذهب را از ستتاحت زندگ مانیا یاآوردهده گرفته و تمام دستتت ین را نادید

، انسان ین حاظتی  در چنداندیم یبندگدا از م ل را ج یزندگتود طرد و عرصت   یاجتماع

ن یاستتت  در نظرگاه ا یمادجدان  یاز معارف ماورا یمستتتغن شیتو یزندگدر تمام ابعاد 

 اندیابیدستتتقابل رشتتف و  یمادجدان  نیاگونه افراد هدف تمام رفتار و پندارها در تود 

د ریگیمان ، سامیمتعاظ قتیحقد به با استنا یویدن یزندگ، فدم ینید ینیبکه در جدانیدرحاظ

ادعا  توانیماست  به جرأت  ینید یهاآموزهو  قتیحقمتشثر از آن  یزندگ یهاحوزهو تمام 

 یمانیگاه نخواهد توانست سکونت و آرامش اچی، هینیت دیعقلان ینمود ره بشر مدرن با نف

به دست آورد   ینگرایبا تمسک به دن دیآیمن به حستاب ید یآوردهااز دستت  یکیرا ره 

ْعَرَض َعْن ِذْكر»: دیفرمایمچنانکه قرآن 
َ
رُ ُ یفَإِن َ لَُه َمع یَو َمْن أ ْنكاً َو نَْحشََُ ًة ضَََ ْعمىیْوَم الْقِ یشَََ

َ
 «اَمِة أ

تواهد داشتب و  ی)سخت و( تنگ یگردان شتود، زندگ یمن رو ادیهر را از ب (291)طه/

  میرنیم شور م نای، او را نابامتیروز ق

 ادیخودبن تیعقلان تیحاکم .3

 گرید، بعد ینگرآن استتت ره انستتان با شتتک ینیت دیز از عقلانیگر یامدهایگر پیاز د

و  تیفعاظو تمام ساتتار،  ندیبینمو مشتاهده است،  شیآزمارا ره دور از دستترس  یهستت

 تاز امتداد معرف دهیبرفرهنگ  یوقت  درنیم متمررز یمادمقاصتتتد  نیتشمهدف تود را بر 
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و  است یویدنبه منافع  یابیدستآن فرض شتد، هدف آن،  ینامتناه شت یرومنقطع از  یاظد

  رندیمانسان را فراهم  شتریبهرچه  یورمدرن ره استباب بدره یابزاراد و یتود بن تیعقلان

 رد  ردیگیمشتتکل  دیجدگرفته و جدان او قرار  یویدن یهایابیرام، یانستتانملا  ستتعادت 

مام ، تیمعرفت، تزظزل شتتودیمفرو راستتته  یذهنبه امور  ایانکار و  ایتداوند ، ینظام نیچن

 زین یتجربمعرفت  ریدامنگ یحت تیشتتتکارو  ردیگیمرا در بر یانستتتانمعارف و معلومات 

    شودیم

 یویدن ذیظذاوجود نداردب بلکه مقاصتتتد و  یهستتتتبه  انهیجو، نگاه رمال دهیا نیادر 

 چیه و، رنگ باتته یویدننگاه  نیا، با اتیاتلاقدرن استتتت  م تیعقلان ریمستتت هیاظ یمنتد

باشتتد،  شتتتریب ایدناز  یمندهرچه بدره د وجود ندار یماد یایدن نیا یماورادر  یستتعادت

اً در اد صتترفیتود بن تیعقلاناستتت  روشتتش  شتتتریبه ب دگاهید نیادر  زینستتعادت انستتان 

ز آن است و استفاده از عقل در حوزۀ ا شتریب یمندو بدره عتیطبانسان بر  طرهیست یراستتا

 تعقل نیام صور است و  یویدنو  یماد نیمعحساب شده به اهداف  یدستترست یچگونگ

، معاد و آترت گروانه انهیگراو نگاه فرجام  رندیمتستتلط، تلاش  یبرارشتتف ره  یبرانه 

 ندارد  

استب  یابزار تیعقلان امدیپ و تیتصتوصت نیاآشتکار  یمعنا« یبستندگعقل » ریتعب

 ،استیستهم چون علم، اتلاق،  یانستان اتیحشتئون  یتمامعقل در  تیمرجع میتعم یعنی

از حد به عقل  شیبعقل موجب ارتفا و اعتماد  یهاتیم دودانگاشتتتتن  دهینتادو   ،  نید

هم  و سازدیم  دست بشر و اتلاق فروراسته شده را ساتت ینید، هم یعقل نیچنده و یگرد

  رندیم میتنظ یویصرفادنه سود و ظذت و اجتماع را ب استیس
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 نانسا اریاختو  تیمسئول نگرفت دهینادو  ینف .4

شدن  نیگزیجاانسان و  اریاتتو  تیمسئوظ یمدرن، نف تیعقلانگر تمستک به ید امدیپ

 کی ستتمیاومانانه، یگرا یدر نگرش مادآن استتت   یجابه  یصتتنعتو  ینیماشتت یتکنوظوژ

 یاتیاظدمعقول و جدا از مقدرات  یموجوداو را  رهتاستتتاز مقام انستتتان  دیجد افتیتدر

 یفرماو تود نییآو موجود تود ندینشتتتیمتدا  یجامکتتب، انستتتان به  نیا  در دانتدیم

 یدمورراسمدل از  نیا( در 02: 2032، یمشک)  تاس یغنو  ازینیبتود  یماورااز  رهاست

( و 933 :2032، اتیب)د ابییم تیاوظو، یاستتیستت گرید یهاارزشو  میمفاهبر تمام « یآزاد»

آن، به رار گرفته  تیمصتتونو  یآزاددر استتتخدام  یدمورراستت یهامؤظفهعناصتتر و  ریستتا

ت، اس انهیگراو ارثر  انهیگرااجتماع  رهیواقع یمعنابه « یدمورراست» انیم، هرچند شتوندیم

 یربغ یراستتدمورآشتتکار وجود دارد اما  یتنازعاستتتواراستتت،  ییبرفردگراره  ستتمیبراظیظبا 

 تیجعمر ینفو  استتتیستتاز  نید ییجدا  ینظرو  تاستت یستتتیاومان م،ستتیبراظیظبر  یمبتن

دور   ظشتتودیم، مطرح یدمورراستت برالیظقبول  بیتعق، به کیظائو حکومت  یاظدحکومت 

رار  به ینید میمفاه ینف یراستاتود را در  همت رهیاحزابو  هاائتلاف، یاجتماع یهادهیپد

 ینید ریتفسره در  یاست  در حاظ سمیمدرن یاسیسو  یاجتماع گرید یامدهایپ زین، ردیگیم

 د شیدانیبمسئوظانه تندا به تود  ریغ رهستین یهستت، انسان وانداده در عرص  یاز عقلان

 جهینت
، نییتبدار ره نوشتتتار حاضتتر عدده« ینیت دیدر پرتو عقلاگ یسبب ز دگ  »موضتتوع 

 تیلانعقبر  یمبتن یستتبک زندگ»آن با  زاتیتماو  ، مشتتخصتتات، مشتتترراتتیماه لیت ل

 و   ، روشن ازاتیامتامدها و ی، عناصر، پهامؤظفه، شناتت میمفاهبود، در پناه وضوح « مدرن

 ، آنیثرگذار در ستتبک زندگامقبول و  تیعقلاننوشتتتار آن استتت ره  یافت رلیشتتد  ره
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، واقع تدا تیم ورار باشد بر و رمال و سعادت انسان سازگ یاظد نیداست ره با  یتیعقلان

ا از ، نظر داشته باشد، تیزندگو اظزامات  اتیمقتضو انستان،  یهستتو جامع نگرانه به  نانهیب

 یآدم، در اصتتاظت دادن و ارتفاء رردن به عقل م دود تهیمدرن تیعقلانعواقب و اشتتکاظات 

و  شیتشو، (یشناس یهست)در  تیواقعو  یهستت(، انکار بخش مدم از یشتناستمعرفت)در 

 برالیظ یدمورراس(، اتیاظد)در  یعمل ای ینظر تیعقلانبه  یاندازو دست  یفکر یچندگانگ

منافع تود تواهان  افراد استتتت )در عرصتتت   نیتشمآن  تیغاره  یفردتواهتانت   یآزادو 

( و ت قُّق تیمعنوفاقد برنامه و هدف )در عرصتتت   یهاتیمعنوآوردن بته  یرواجتمتاع(، 

، یزندگ یایزواگروانه در تمام  یمادو  انهیجو، تود تواهانه، سود انهیجوظذت  یهایآزاد

 ماند  منیا

رفته گ «حا»به تدمت « یروشتتتنگر»د زده مدرن ره از عداد و علمیت تودبنیعقلان

ا به ر یحدارثر ییگراعقل، جنبش یفرودستتتاز حد انستتان مدرن به عقل  شیبشتتد، اعتماد 

رافراشته ، قد بتیشکارو  ییگراحا هیعل یانستانعقل  ادیبن ره بر تیعقلان نیادنبال آورد  

دچار شتتتد  عوامل، ستتتاتتار و « یزدگعلم »و ستتتسا به  لیمتما یتجرب تیعقلانبود، به 

« یوح» یریدستتتگو  تیهداناقص آن، به دور از  تیعقلانو نظام  تهیمدرن ینیزم یهامؤظفه

و ، «ییگرا یماد»، «یم ورانسان »ورد  آ یپدر  یانستان یزندگ یایزواناگوار را در  یعواقب

 اب، آنگاه ره شتتوندیمم ستتوب  تهیمدرن یهامؤظفه نیترره از عمده« یحدارثر ییعقلگرا»

جمع گردند، سبب قدرتمند ان طاط اتلاق،  یاندوزثروت  انیپایبو طمع  ینیدیب، تیفرد

  شوندیم تیانسان یتباه، سقوط و یزندگفقر معنا و روح ، روا، فساد و ف شا

( یاظاستتتدظ) ینیزم، هم از عقل ینید تیعقلانبر  یمبتن یگر، ستتبک زندگید یاز ستتو

ه در اسلام، با توج تیعقلان اریمعاست و  ضیمستف( یشدود) یآسمانو هم از عقل  مندبدره

ر د یانیوحبا معرفت  یعقلانو معرفت  شتتودیم( مطرح اتیغا تیعقلان) تریعاظبه اهداف 



 

 

20 

 

31 31 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 75_99صص  1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 

 از منظر قرآن ینیت دیدر پرتو عقالن یسبک زندگ
 ین احمدیاسیمحمد 

 
ان ذرر استتت ره یشتتا ت استت یوح زینمعرفت  یاصتتللام، متلازم و منبع استت یمعرفتنظام 

 یو اجتماع یفرد یز در ساحت زندگیرا ن یازات فراوانیت مدرن دستت آوردها و امتیعقلان

آن، بدره برد و از مضتترات  یایمزا، از ینید تیعقلاند در پرتو یانستتان به ارمغان آورده ره با

، ینگررا بر م دود ینگرو جامع یاظ اد ینیبرا بر حدان یداظ ینیبآن، به دور مانده و جدان

ستتعادت و رفاه تود  نیتشم یبرا یمعنوو  یمادگوناگون  یابزارهاو  هانهیزمغلبه داد و از 

 تود را به دست آورد  یرستگارتدا و هم  یرضااستفاده رردب تا هم 
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 منابع

 م یقرآن رر 

  ندج اظبلاغه 

 ،، جلد اول، تدرانیگناباد نیم مد پرو یمه، ترجمهابن تلدون، عبداظرحمن، مقد (2

 ش 2030 یو فرهنگ یعلم

 ق  2131، یاظلغ ، مصر، مطبع  اظمصطف اییبن فارس، احمدب معجم مقاا (9

 ق   2121ظبنان، دار صاد،  -روتیظسان اظعرب، ب ،ابن منظور (0

 ش 2032، تمار میثم، قم ،اجتماعی زندگی در دعا نقش عبداظلّه، فر، یامید (1

هنگ، فر هنام ه، فصلنامیافروز اسلام ،، ترجمهنیو د سمیب ستکوظار ریرت اف، برنب (2

 ش  2032، تابستان 99ش 

 2033، 23 -23ش سنت و تجدد، مجله نقد و نظر،  ، اقتراح در بارهنیحس، هیریبش (2

  ش

 2032، 9چ  ،ینید فرهنگ و شهیاند مؤسسه قم، ،هافرهنگ واژه ل،، عبداظرسواتیب (3

  ش

 ش 2039، رمال اظملک ،و فرزندان، قم نیحقوق متقابل واظد م،یبداظکرع ا،یپا  ن (3

 میو ابراه یاحمد نراق ،، ترجمهینیعقل و اعتقادات د ،گرانیو د کلیپترستتتون، ما (2

  ش 2032، 0، تدران، طرح نو، چ یسلطان

 ش 2031، ثیداراظ د قاتیمررز ت ق ،قم ،یاز زندگ تیرضا ،عباس ده،یپسند (23

نگ هشگاه فره، تدران، پژیعبداظله نصر ین، گردآوریسفه د، فلی، م مدتقیجعفر (22

 تا ی، بیشه اسلامیو اند

، 0، قم، استتتراء، چ ینیمنزظت عقل در هند ستتته معرفت د ،، عبد اظلهیآمل یجواد (29

 ش  2033

/ 2رجاء، چ یز نشر فرهنگن  معرفت، تدران، مررییعت در آیشرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  (20

 ش 2039س
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، ی، تدران،  نیزیز عزیبرتتام ،علم، ترجمتته میعقتتل ستتتل ،یکوب، برونستتتکیج (21

 ش 2032چ

 2032، قم، نشر معارف، یاستلام کردیبا رو دیرلام جد ،نیتسترو پناه، عبد اظ ست (22

 ش 

 ش  2039، 2، تدران، معارف، چ عتیگسترۀ شرتتتتتتتتتتتتت،  (22

ر، معاص شهیدانش و اند یموسسه فرهنگ ،تدران ،تیعقلان ،حسن ،یازغد پورمیرح (23

 ش 2033

ات مطاظعی، سبک زندگ یستیچ ،اصل، فاطمه یمعصومه و شعبان ،یطوست یورضت (23

 ش 2022ی،زندگ سبک

     2033 ،2، چیغات اسلامیر راهنما، نشر دفتر تبلیاربر، تفس یو   ، عل یرفسنجان (22

 یایدنیی، ب ران  یعبداظواحد  خیشتت ای( René Guénon: ی)به فرانستتو رنه گنون، (93

  تایب، جایب(، یریدهش نیاءاظدیضمتجدد، )ترجمه: 

  ش 2033، 0، چ ریرب ری، تدران، امیفرهنگ شناس هنیزم ،، م مودینیروح اظام (92

، تدران، نشتتر دیتا فرو لهی، از گاظدیدر دوران جد تیمعنو یماجرا ،اری، شتتدریزمان (99

 ش 2032، یفرهنگ اسلام

نشر  ،تدران گدر، کین نیمارا وبر، ترجمه عبداظ س یجامعه شتناس ،، فراندنیژوظ (90

 ش  2032، زنیرا

 ش  2032، 2، تدران، برهان، چ یشناتت در فلسفه اسلام ،، جعفریسب ان (91

 ش  2032صراط، ، تدران، سمیسنت و سکوظار ،میسروش، عبداظکر (92

 ، یاظتجار نی، مکتب  اظ ستت2اظملل و اظن ل، ، ،می، م مدبن عبداظکریشتتدرستتتان (92

 م 2213

 ش 2031، 2چ ،یه، انتشارات امام علرنمونی، مکارم، تفسیرازیش (93

 )ب(  2032نشر سرور، ،قم در پرتو اتلاق، یزندگ ،مکارمتتتتتتتتتتتتت،  (93



 

 

22 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 75_99صص  1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 

 ر قرآناز منظ ینیت دیدر پرتو عقالن یسبک زندگ
 ین احمدیاسیمحمد 

 
، ی، تدران، مکتب  اظم مودیاصتتتول راف ،می)ملاصتتتدرا(، م مدبن ابراه یرازیشتتت (92

 ق 2022

 ق   2123روت/ ی، ظبنان، بیاءالتراث العربیدار اح، الاسفار الاربعة تتتتتتتتتتتتت، (03

 ش 2039معارف، و ، قم، رتاب طه دیلام جدبر ر یدرآمد ،ی، هادیصادق (02

 ش2032، 2، قم، طه، چ مانیا تیعقلانتتتتتتتتتتتتت،  (09

  12،2032ش  شهیسوره اند چندسال دارد؟ یسبک زندگ، ، سجادیصفارهرند (00

( قم، جامعه یهمدان یموستتو، )ترجمه: زانیاظم ریتفستت، نیحستت، م مد ییطباطبا (01

 ش 2031، پنجم، نیمدرس

، 0، چهیر القرآ ، نشببررارالبتب الاسببلامیتفسبب یا  فیالتب سببن،طوسببم مدمد بن ح (02

 ق 2139

سن : حسن حقیت ق)، نایابن س داتیشترح اظاشتارات و اظتنب ،نیراظدی، نصتیطوست (02

 ش  2030قم، بوستان رتاب،  (یزاده آمل

 ش 2032ی،دفتر انتشارات اسلام ،قم شناتت راه و مقصد،ی، نقیعل ،یدیفق (03

پژوهشگاه حوزه و  ،قم ،و ابزار سنجش آن یستلاما یزندگ ستبک ،م مّد ،یانیراو (03

 ش 2022، دانشگاه

 ش 2032، اسوه، پنجم، جایب، یراف، اصول عقوبی، م مد بن ینیرل (02

نگ، آذر نیعبداظ س ،، ترجمهستیز طیو ب ران م  یتکنوظوژ ،نیاز مؤظف یگروه (13

 ش  2021، ریرب ریتدران، ام

 2032، یدانشتتگاه علوم استتلام ،انتیو د ی، روشتتنفکرتهیمدرن ،نیاز مؤظف یگروه (12

 ش 

 ش  2033، تدران، مررز، ی، ترجمه م سن ثلاثتیمدرن یامدهایپ ،ی، آنتوندنزیگ (19
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 ته،یمدرن یاستتتلام تیو عقلان ته،یپستتتت مدرن ته،یمدرن ،م متد جواد ،یجتانیظتار (10

 ،یآستان قدس رضو ،مشدد (یریظد دیمج دیبه اهتمام ست) انتیو د یروشتنفکر

  ش 2032

 ش  2032، زمستان 22ارغنون، شماره  عقل، هیعلعقل  ،مریهورردامارا،  (11

 مؤستتستت ، قم ،تهیمدرن یریگ شتتکل ندیو فرا یبر مبان یدرآمد ،ی، مددیمشتتک (12

  ش 2032 ،ینیامام تم یپژوهش و یآموزش

  ش 2032، اظملل نینشر ب ،تدران، آموزش فلسفه ،یم مدتق ،یزدیمصباح  (12

، تدران، تیو معنو تیباب عقلاندر  یجستتتتار ییبه رها یراه ،ی، مصتتتطفانیملک (13

 ش  2032نگاه معاصر، 

  تای، بنی، قم، جامعه مدرسخی، جامعه و تاری، مرتضیمطدر (13

 ش 2031، 3ن، چیتار، قم، جامعه مدرسده گفتتتتتتتتتتتتت،  (12

 ش 2032، یاسلام یحزب جمدور ،جا یب ،ی، هدف زندگیمرتض تتتتتتتتتتتتت، (23

و فلستتفه علم تاما گوهن،  یرفت علمت معید، عقلانیر ستتعی، میمیرر یموستتو (22

 ش  2032، سال سوم، شماره دوم، سال فصلنامه ذهن
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