
1 
 

Influencing variables on happiness education in Islamic culture 

 

Zohreh Oleiaeyee
1
 

 

 

 

Abstract 

This paper describes a Content analysis method to study the variables affecting the study of Happiness in 

Islamic culture. The statistical society is related to the subject matter of the research, which has been done 

through targeted sampling. In the descriptive section, the information was collected in a collection and 

analytical library and recorded in a notebook. In order to answer the research questions, while studying 

the background, related sources of Islamic happiness and Islamic culture were studied. Findings of the 

research indicate that prosperity is considered as the ultimate goal that humans seek, It is divided into two 

imaginary and real forms, And a lot of variables affect it, Including which can be Inheritance; conditions 

when Coagulation of the sperm; nutrition Environmental factors; education; Self-purification; will; faith; 

self-knowledge; Compliance with moral virtues; Patterns of happiness in the Qur'an; A lesson from the 

faces of evil in the Qur'an. Therefore, it is necessary to pay attention to all variables in Islamic culture as 

an effective factor in the study of prosperity. 

Keywords: Effective, variables, Education, Happiness, Islamic Culture. 
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 اسالمی فرهنگ در سعادت تحصیل بر تأثیرگذار متغیرهای

 اولیائی  هره 

 

  دهیچک

به بررسی متییرهای تأثیرگذار بر تحصیل سااادت در  ایو مقاله با روز تحلیل محتوا

وردا د. جاماۀ آماری، مناب  مرت   با موضوع تحقیق است که باه  فرهنگ استمی می

گیری هدفمند انجا  شده است. در بصاخ توصایفی، اطتعاات باه شایو   روز نمونه

ا  طریاااق صاااورت کیفااای و  تحلیل باااه و و تجزیاااهشاااده آوری  ای جمااا  کتابصاناااه

های واژوهخ،  برداری صورت گرفته است. برای دستیابی به واساخ ورساخ اشتیادد

ضمو میالاۀ ویشاینه، منااب  مارت   باا موضاوع سااادت و فرهناگ اساتمی میالااه 

برتاریو غاایتی کاه  منزلۀ های وژوهخ حاکی ا  ایو است که ساادت به گردید. یافته

و  شاود تقنایم می وناداری و واماای گوناۀجوی آن اسات، باه دو و اننان در جنات

 ،شارای  هنگاا  اناقااد نیفاه ،وراثات :ا  جملاه ؛متییرهای  یادی بر آن تأثیر دارناد

مت مات باا  ،خودشناسای ،ایمان ،اراده ،تهذیب نفس ،تربیت ،عوامل محییی ،تیذیه

آمااو ی ا   ع اارت ،هااای ساااادت در ماارآن الگااوگیری ا  چهره ،فضااایل اختماای

ه باه هماهای شقاوت در مرآن. لذا ت چهره  منزلاۀ متییرهاا در فرهناگ اساتمی به ۀوجه

 رسد. عامل تأثیرگذار بر تحصیل ساادت، ضروری به نظر می
                                                 


 .نور، ارا  استمی، دانشگاه ویا وتربیت  ارشد تالیم کارشناس 
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 ها واژه کلید

 متییرهای مؤثر، تحصیل، ساادت، فرهنگ استمی. 

 

 مقدمه

یا خوش صتی یکی ا  م احث مهم دینی، فلنفی، کتمی ( Happiness) ساادت ۀمقول

 ۀهای دیرین ( و ا  منائل بنیادیو و ورسخ0،  4611 یوسفی، و و اختمی )اسمصانی

آید که با ابااد مصتلفی ا   ندگی بشر ویوند دارد و لاذا ا   وایاای  بشری به شمار می

 (. 00،  4611 است )شریات و شفیای مهفرخی، شدهگوناگونی بررسی 

بصتای و ضاد  شادن، خوشا صتی، نیاک بصات شادن، نیاک خوش صت مانی بهساادت 

های اساسای اخاتق و ا  جملاه  ( و یکی ا  وایه031،  4601)عمید،  استقاوت ش

بارای  ها بیشاتر انناانرغم اینکاه  علای .منائل مهم و اساسی در  ندگی انناان اسات

                     یمشاااترک  در تاریاااف و تفنااایر آن عقیاااد کنناااد، رسااایدن باااه آن تاااتز مااای

اا  ؛های متفااوتی دارد مصتلاف مصاداق های ها و ملهت در فرهنگساادت ندارند و  امه

مدر منلم ایو است که سااادت ا  جملاه تجربیاات شاهودی اسات کاه بارای افاراد 

طاور ذاتای  بلکه به ،کند یانی امری است که اننان آن را کنب نمی ؛شود حاصل می

آن  ۀوسیل جو کنند و بهو ها فق  باید آن را جنت اننان .در نهاد هر اننانی وجود دارد

خواهند برسند )وینای و  تادادهای خود را به فالیهت برسانند و به آن هدفی که میاس

  (.0،  4610 اده،  حنو

های مصتلف بیان شده است که  شکل غرِّ به ۀساادت در بیو مشاهیر و فتسفمفهو  

، سااادت را (Spare nose) ناو ا موارد اشاره کارد: اساپیایو توان به  می ها  آن جمل

 ۀباا درنظرگارفتو جاماا ،(Plato) و افتطاوناسات گی عقتنی داننته یک  ند ۀنتیج

و  کناد تار ا  سااادت فارد ذکار می مراتاب مهام آرمانی خود، سااادت جامااه را باه

هرکس در طلب خیر و ساادت دیگران باشد، باالخره سااادت خاودز را  گوید می

 (. 110- 644،  4630هم به دست خواهد آورد )ذوالفقاری، 
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               کااه اننااان بایااد خااود را فاادایبودندباار ایااو باااور نیااز  (Altruism) دیگرگرایااان

تاوان باه آراماخ رساید و  ساادت دیگران کند، تنها با ایاو فاداکاری اسات کاه می

بصتای را بایاد در  که آراماخ و نیاک اعتقاد داشتند (Eudemonism) گرایان ساادت

نت ات گرایان  لذت .لذات روحانی ج  جنمانی بر ایو عقیاده بودناد کاه بایاد باه لاذه

            گرایاااان  جنااامانی روی آورد و خوشااا صتی را در لذایاااذ ماااادی جنااات و لاااذت

کل یاان به اعتقااد  داننتند. می لذات مانوی محصولخوش صتی و آرامخ را  ،روحانی

            روامیااان  آیااد و بااه دساات میاعااراض ا  عتئااق دنیااوی  باااساااادت  ،گاارا ریاضاات

 اند شاتهنگاا سااادت و خوشای را اماری درونای  گرایاان( )گروهی دیگر ا  ریاضات

 (.  411-430،  4636 )دادبه،

خانی و  جوی آن است )فتحالیو برتریو غایتی است که اننان در جنت ،ساادت

شاود.  ونداری و وامای تقنایم مای گونۀ(. ساادت به دو 473  :4ج ،4617دیگران،

گذرانی، هرگاه برتریو غایت انگاشته شوند،  ثروت، عزت و خوزاموری چون علم، 

ساادت وامای آن است که حقیقتااً شاصص واس ا   .ساادت ونداری هنتندمصادیق 

جوی آن برنیایاد و جنات رسیدن به آن، غاایتی دیگار را فارا روی خاود ن یناد و در

 (. 470-473،  4636 ،همو ؛37،   4130)فارابی، 

گونه  ت خالص است و به هیآذخواجه نصیرالدیو طوسی، لساادت وامای ا  نظر 

اماری ثابات، وایادار و تیییرناواذیر اسات و تقلاب احاوال  .رنج و اَلَمی آمیصته نینت

)طوسای،  گاذارد نمایمردمان وگردز رو گار و مشکتت و مصاائب در آن تاأثیر 

 های روحانی و حصول کماال ساادت را نیل به لذت ،(. جاح 16 و 33صص، 4630

  .(10  :4، ج4617، خانی و دیگران )فتحالیداننته است مارفت 

کاه مارفای کارده ساادت حقیقی را مااارف حاق و اخاتق طیاب  ،محقق نرامی

ساادت را  ،عتمه ط اط ایی .(61-60  :4، جتا بی میلوِّ ذاتی اننان است )نرامی،

سیدن به ساادت داند. وی عمل اننان را در کنار مارفت و ایمان، راه ر مرِّ الهی می

 حث ساادت را ا  بهجات م(. ابو سینا، 3،  4617)موسوی و اک ریان، کند بیان می
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 حیاثو لذت را در حقیقت دریافتو و رسیدن به چیازی ا  آن  کند و لذت شروع می

داناد و ماتقاد اسات انناان باه بهجات و  کمال و خیار سااادت اسات، می ۀمقدمکه 

)ماسامی  شاود که برای نفس کامل اننان باد ا  فنای بدن ثابات می رسد ساادتی می

ساادت حقیقای آن اسات کاه  ،به تا یر علمای اختق (.0،  4614خزائی،  و او ان

اننان ا  نظر اختق فاضله و ملکات راسصه و اعمال و رفتارز به مقاامی ا  مانویات 

)بهشاتی و دیگاران،  ر دهادوکمال برسد که هیآ عاملی نتواند ظاهر یا باطنخ را تییی

خوشاا صتی در ایااو وااژوهخ، ساااادت  منظااور ا  ساااادت و .(040  :1ج ،4633

 طور کلی شامل ساادت دنیوی و اخروی است. حقیقی و به

هاا  ایاو وژوهخ ۀا  جملا ؛صورت گرفته است« ساادت» بار هایی نیز در وژوهخ

(، 4617محماادی ) و یی(، بابااا4631نااژاد ) صااادمی و مهاادوی بااه تحقیقااات تااوان می

(، 4631 مااانی ) و (، اربابیااان4613(، میر ابیگاای و فروهاای )4611صاا ری و علااوی )

شامالی  و (، غی ی4633حنینی شاهرودی )  اده و (، تقی4613ارمندیانی و اصیروور )

 . اشاره کرد( 4611یوسفی ) و (، اسمصانی4617)

ساؤال اسات کاه دن اال واساخ ایاو  تحقیاق حاضار باه با توجه به آنچاه گذشات،

 متییرهای تأثیرگذار بر تحصیل ساادت در فرهنگ استمی چینت؟

 ی  یر واسخ داده شد:ها لبه سؤاابتدا یی به ایو سؤال، گو سخبرای وا

 منظور ا  ساادت چینت؟ .4

 استمی چینت؟ثر بر تحصیل ساادت ا  منظر آیات و روایات ؤمتییرهای م .0

 چینت؟ نشمندان منلمانثر بر تحصیل ساادت ا  منظر داؤمتییرهای م .6

 

 روش پژوهش

گیری: وژوهخ حاضر ا  نوع کیفای اسات و باا  آماری و نمونه ۀطرح وژوهخ، جاما

ای  کتابصاناه  روز تحلیل محتوا انجا  شده است. در ایو وژوهخ، اطتعات به شایو

با رویکرد تحلیال محتاوا طای هفات مرحلاه  ها هتحلیل داد ،سپس و آوری شده جم 



 

 

 

ی 
الم

اس
گ 

رهن
ر ف

ت د
عاد

 س
یل

ص
تح

ر 
ر ب

ذا
رگ

أثی
ی ت

ها
ییر

متغ
 

 

203 

 ها نهنمو و تحصیل ساادت است ،است. واحد تحلیل در تحقیق حاضرصورت گرفته 

          محتاوایی تحصایل سااادت در  ۀدو منیقا ،تحقیاق .اناد هدفمند انتصااِّ شاده طور به

                   آیاااات و روایاااات اساااتمی و تحصااایل سااااادت در آراء دانشااامندان اساااتمی 

متییرهای تأثیرگذار بار تحصایل سااادت ۀ دو مقولشامل  ها لهگیرد و مقو را در بر می

تحصاایل ساااادت در آراء  متییرهااای تأثیرگااذار باارو  درآیااات و روایااات اسااتمی

 . شوند می دانشمندان استمی
 

 روش اجرا

هاایی کاه  ویشاینه، کتاِّ ۀهای واژوهخ، ضامو میالاا برای دستیابی به واسخ ورسخ
منااب  و متاون  ،ساپس .شاد بررسایعناصر موضوع حاضر تاألیف شاده باود،  ر دربا

، میالاه شد. م نای کار داشتنداستمی که با موضوع ساادت و فرهنگ استمی ویوند 
ا  طریاااق  وای  کتابصاناااه روز  گاااردآوری اطتعاااات باااه ،در واااژوهخ حاضااار

  .برداری است یادداشت
 وال واژوهخ، متییرهاای ماؤثر بار تحصایل سااادت ؤباا تکیاه بار سا ،وس ا  آن

ه به آیات و روایات و نظار دانشامندان منالمان تحلیال جو با تو خوش صتی استصراج
ا  نظار اعت اار،  ها بیاان گردیاد. مابلیات اطمیناان یافتاه یتوصیف شکل شدند و نتایج به

ای  آثار متادد باا نموناه ۀو میالا ای کتابصانه  اعتماد، انتقال و تصدیق، با انتصاِّ شیو
تفنایر منیقای  ،همچنایو و نظاری اطتعااتها تا حد اش اع  هآوری داد جم  ،مناسب

ه به درهنتۀ ها با حف   هداد  ماان طی ها  هتیییر داد جۀاصلی متو در واحد مانا و توجه
 . ار یابی شدموجود،  ۀآن با ویشین ۀو مقاین

 

 پژوهش یها افتهی

با میالاه و تحلیل محتوای میالب و مضامیو مربوط به ساادت و خوش صتی در اسناد 

اختصاار در  ها، مناتندات باه داده  گنترد تنهیل دسترسی به حجم برای، شده بررسی

  گردد: می ارائهمالب جداولی به شرح  یر 
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 بار اسااسای ا  آیات و روایات مرت   با ساادت و خوشا صتی را  ، نمونه4جدول

 .دهد نشان میو ائمهآیات مرآن و احادیث ویام ر

 

 سعادت از منظر آیات و روایات و منابع اسالمیثر بر تحصیل ؤ. متغیرهای م1جدول 

 
 

 و منابع اسالمی ها در آیات و روایاتمتغیر
 

 منبع

 ۀو  مین یابد نمود میوراثت ا  همان آغا  تکویو جنیو در رحم مادر، 

 خورد. در همان دوران جنینی رمم می کسساادت یا شقاوت هر

 خوی نیکو، نشان وراثت نیکوست.

شاود  بصت می بصتی که نیک چه بنا نگون»فرماید:  میویام ر اکر 

 فرمایاد: مای ،همچنایو .«گاردد بصت می بصتی که نگون و ای بنا نیک

 .«چراکه رگ کشنده است ؛های خود گزینخ کنید برای نیفه»

شدت ا  ا دواج با دختاران  ی اایی کاه شارافت  ، بهرسول اکر  

کرده باشاد، برحاذر ای بد رشد  و در خانواده نداشته باشندخانوادگی 

دنیاا میادان اجنااس گونااگون اسات، بهتاریو »فرمایند:  اند و می داشته

 .«دامو است جنس آن،  ن صالحه و وا 

کنای ا   خواساتکاه ا  خداوناد اشاره به داستان حضرت ناوح

جای نگذارد تا دیگر ننل ولیدکار  ه هدایت نرفتند، براربه کافران که 

 و ناسپاس  اده نشود.

گونااه نفااریو کاارد:  کااار خااود را ایااو مااو  گنااه ،حضاارت نااوح 

هاا  نچراکاه اگرآ ؛احدی ا  کافران را روی  میو مگذار ،وروردگارا»

کاار و  و جاز ننالی گناه کنند بندگانت را گمراه می ،را  نده بگذاری

 .«آورند کافر به وجود نمی

، 4617اعرافی،  و رفیای)

تمیمی )؛ (436  :6ج

؛ (601،  4660دی، مآ

،  4170حقهی ال روسوی، )

 غزالی،)؛ (471:  4ج

؛ (14:  0ج، ق4174

؛ (07  ،4630مجلنی، )

؛ (01  ،4600 شرفی،)

، 4630محمدی اشتهاردی، )

 (00-03 :هود)؛ (07-04 

در  ،علای جاان یا: »فرمودخیاِّ به حضرت علیویام ر اکر 

 ،بااد ا  سااادت ،هم رسده شن ه جماع کو که اگر فر ندی ب شب سه

اسات  او را رو ی شااود و دهاانخ خوشاا و و دلاخ رحاایم و دسااتخ 

در : »فرماود ،همچنایو .«جوانمرد و  بانخ ا  غی ت و بهتان وا  باشد

 ؛(637،  4614 جاهد،)

ا   نقل به الجنان حیمصاب)

؛ (4761  ،4636 ،کلینی

، 07، جق4176 عاملی،)حر 
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 و منابع اسالمی ها در آیات و روایاتمتغیر
 

 منبع

حااف  مارآن و  ،هام رساده شب دوشن ه جماع کو که اگر فر ندی ب

آمیزز در شب عید فیار  نتیجۀ، همچنیو .«راضی به منمت خدا باشد

دار را  آمیازز در  یار درخات میاوه ،را فر ندی که شر بنایار رسااند

 ،ظالماان  مارد  یاا رئایس و سارکرد  موجب فر ندی جاتد، ک شاند

فر ناادی کااه در  شاادن  ادهآمیاازز در میااان اذان و امامااه را باعااث 

آمیزز در رو  آخر ماه شاا ان و آمیازز  ،با  است ریصتو بی خون

فر ناادی کاه یااور ظالماان اساات؛  تولاد رو ه را موجاب در سافر ساه

 ار وذگا با  را فر ندی منافق، ریاکار و بادعت حاصل آمیزز بر وشت

ل شب را موجب  فر ندی ساحر و جاادوگر تولد آمیزز در ساعت اوه

 اند. بیان کرده ،که دنیا را به آخرت بفروشد

در ومت آمیازز را موجاب  «الهِ  بنم»نیز نگفتو اما  جافر صادق

دشااامو اهااال فر نااادی کاااه تولاااد  ،شاااراکت شاااییان و در نتیجاااه

 دانند. خواهد بود، میبیت

صانای، )؛ (007-003 

؛ (414-411، 4634

 (03،  4630 مجلنی،)

 

 ،هر  نی که تا ه  اییده ،به عزت و جتلم سوگند»فرماید:  خداوند می

 .«و ص ورگردانم اگر رطب بصورد، فر ند او را بردبار

باه  ن بااردار، در آن مااهی کاه بایاد » فرماید: میحضرت محمهد

 .« یارا فر ناد او بردباار و ورهیزکاار خواهاد شاد ؛خرما بدهیاد ،بزاید

ا  غذاى اضافی بپرهیزیدکاه ملاب را ورمنااوت »فرماید:  می ،همچنیو

 سا د و گوز را ا  شانیدن موعظاه، یکند و ا  اطاعت حق، تن ل م می

 .«کند کر می

               اینکااه چاارا خداونااد خااون را   در روایتاای دربااارامااا  صااادق

اینکاه خداوناد خاوردن خاون را حارا  » فرماید: حرا  کرده است، می

رأفات و  یکما دلی و آن است که س ب جنون و سنگ دلیل به ،کرده

که ممکو است فر ند یاا وادر و ماادرز را  آنجاشود... تا  مهربانی می

 «.به متل برساند

 

 ؛(03،  4630 مجلنی،)

 :477، ج4630 ،)همو

، 4614 جاهد،)؛ (00 

 عیاشی،)؛ (610-606 

 (014  :4 ، ج4637

اصاحاِّ  هاسات...، های گذشاته، ع ارت برای شما در سرنوشت امت

رسااو  هااای آنااان را وایمااال و  رس کااه ویااام ران را کشااتند و ساانت

  ورگویان را بر وا کردند، کجایند؟...

؛ (430نهج ال تغه، خی ه )

؛ (36- 04 : )سوره 

، مجلنی)؛ (67-00 :مائده)
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 و منابع اسالمی ها در آیات و روایاتمتغیر
 

 منبع

 

مانند ابلیس، مابیل،  - های شقاوت هایی ا  چهره نمونه ،در مرآن کریم

 بارای - اصحاِّ فیال، ماو  عااد و ماو  لاوط ،فرعون، ونر نوح 

 اند. شده مارفیآمو ی و دوری ا  رذایل  ع رت

؛ (067  :44، ج4630

-03 :هود)؛ (10 :یونس)

 :0، ج4604 ط رسی،)؛ (00

-34 :هود)؛ (017-016 

 (31 :اعراف)؛ (36

لقماان، طاالوت، ماریم مانناد  –سااادت  هاای چهره ،در مرآن کاریم

برای الگاومراردادن  - اصحاِّ کهفو ، ، حضرت یوسف 

 اند. طال ان راه ساادت بیان شده

 :یوسف)؛ (41-43 :مریم)

 ( 00-1 :کهف)؛ (4-444

والدیو و مربیان باید کود  و نوجوان را ا  کاودکی باا فرماان خادا 

و مرام ت کنناد چشمان خود ا  آشنا سا ند و آنان را عادت دهند که 

هااا را ا   خااود الگااو باشااند و آن . همچناایو،بااه نااامحر  نگاااه نکننااد

مح ت  ،ویژه به دختران به ،ها چرانی آگاه سا ند. به آن خیرهای چشم

ها و فاسادکردن  ی جننی آنیووشی و خودنما کنند تا ا  طنا ی، م دل

توجاه  ا   نان و دختران برای جلب باضیجاماه ویشگیری کنند )ال ته 

 .(کنند جننی طنا ی می  و بدون انگیز

کشاایدن و اباارا  مح اات بااه او، دارای  بوساایدن کااود ، درآغااوز

ای باشااد کااه موجااب  بایااد بااه گونااهحاادومر  مشصصاای اساات و 

 نشود.او برانگیصتگی جننی 

سااله را ن وساد و  شخ ۀدختربچ ،ونربچه» فرماید:  میاما  صادق

 ۀن ایاد دختربچا» ؛ «سااله بپرهیزناد هفات ۀ نان نیز ا  بوسایدن وناربچ

                   بیگانااه را در آغااوز بگیااری یااا در دامااان خااود بنشااانی  ۀسااال شااخ

               ومتای دختربچاه»فرمایاد:  مایحضرت اما  رضاا .«ب وسی یا او را

                    رساااید، ماااردان بیگاناااه ن ایاااد او را در آغاااوز گیساااال باااه شاااخ

 .«کشند و ب وسند

 

 

 :0ج ،4617 بهشتی،)

؛ (070و  010، 070صص

 ق،4174 ،کاشانی فی )

 ( 311-310  :00ج

ی شاما وس ما به»: آمده استبقره خیاِّ به منلمانان   روس 04ۀ آیدر 

 هاا واا  دگیوت آیات الهی شما را ا  آلوویام ری فرستادیم تا با تت

یخ بارای والن خاوند بار فرساتادن رساوخدا ،ای دیگر آیهدر . «سا د

بقره نیز اباراهیم   روس 401 ۀآی. در ان منت نهاده استآنبشر بر  ۀتزکی

 :شمس)؛ (401 و 04 :رهبق)

تمیمی )؛ (41 :اعلی) ؛( 1

 ،436،  4660دی، مآ

، 4630 مجلنی،)؛ (6131ح
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 و منابع اسالمی ها در آیات و روایاتمتغیر
 

 منبع

 کنناد النی میوند تقاضای فرستادن رسوا  خدا ،اسماعیل  و

 .کندها وا   دگیوان را ا  آلآن ۀذری وننل  که

 فرد در دنیا و آخرت است. ینفس موجب رستگار ۀتزکی

تریو مارد  در دنیاا کنای  خوشا صت»فرمایاد:  مایحضرت علی

دوری کنااد و  ،آور اساات داتااد باارایخ  یااان اساات کااه ا  آنچااه ماای

تریو آنان کنی است کاه ا  هاوای نفاس خاود ویاروی کناد.  بدبصت

شود و جز با ماصیت خدا  کس جز با اطاعت خدا خوش صت نمی هیآ

 .«گردد بدبصت نمی

تریو  میال تریو مارد ، بای خوشا صت»فرمایاد:  میحضرت محمهد

 .«تریو آنان به دنیا است تریو مرد ، مایل آنان به دنیا و بدبصت

 (430  :01ج

یا کفران خواهاد  کند ما راه را به اننان نشان دادیم یا شکرگزاری می»

 .)نقخ اراده و اختیار اننان( «کرد

بگو، دیو حق هماان اسات کاه ا  »فرماید:  خداوند در مرآن کریم می

خواهاد ایماان آورد و  هرکاه مای ،جانب وروردگاار شاما آماد. واس

 .«خواهد کافر گردد هرکس می

 ؛(6 :اننان)

 (01 :کهف)

 

کنی که به خودشناسی دست یاباد، باه » فرماید: میحضرت علی

 .«تریو ساادت و کامیابی رسیده است بزرگ

آفریده اننان باید بنگرد که ا  چه » فرماید: خداوند در مرآن کریم می

 .«شده است

 :3ق، ج4140 ی،یط اط ا)

 (0 :طارق ) ؛(406 

ایمان راستیو که باعث ساادت آدمی است، ایمان توأ  با عمل اسات. 

کنانی که به هیآ روی به لوا   عملی ایمان خاود وای ناد   مرآن دربار

ایماان  :ایام. بگاو نشینان گفتناد: ایماان آورده بادیه»فرماید:  می ،نینتند

 .«ایم است  آورده :اند، بلکه بگویید نیاورده

درستی کاه  ای فر ند ، به»فرماید:  لقمان حکیم خیاِّ به فر ندز می

 ،وس .اند دنیا دریای  رفی است که عالمان فراوانی در آن هت  شده

 .«کشتی نجات خویخ را در آن، ایمان به خداوند مرار ده

ی، یدرضامس حانی و مح)

 :حجرات)؛ (41،  4630

، تا بی شیخ صدوق، ؛(40

 (0100، ح030  0ج
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شرای  هنگا   ،، بیانگر ایو است که در آیات و روایات استمی، وراثت4جدول 

 ،نفاس ۀتربیات و تزکیا ،عوامل محییی )خانوادگی و اجتمااعی( ،تیذیه ،اناقاد نیفه

 هاای هالگاوگیری ا  چهر ،خودشناسای ،میلی باه دنیاا بی ،اراده و اختیار اننان ،ایمان

شقاوت در مرآن، متییرهای تأثیرگذار  های ها  چهرآمو ی  ساادت در مرآن و ع رت

 ند. ا هبر ساادت مارفی شد

بیانگر حالت تالیقی ساادت و شقاوت ناشی ا  وراثات اسات و سصو ویام ر 

هاایی ا   نقخ وراثت، بیانگر ایو اسات کاه فر ناد ویژگی ۀسصو دو  ایشان در  مین

بیاانگر ایاو سصو اما  صاادق ،مادر و خویشان مادری دارا خواهد بود. همچنیو

 ۀ مینا تواناد افراد بیگانه در اجتمااع میرفتار در محی  خانه یا  است که رفتار والدیو

بار تحصایل ثر ؤمتییرهاای ما، 0جادول  انحراف و شقاوت کاود  را فاراهم آورد.

 .دهد نشان میرا  ساادت ا  منظر دانشمندان منلمان

 

 ثر بر تحصیل سعادت از منظر دانشمندان مسلمانؤ. متغیرهای م2جدول 

 
 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

 اما  خمینی 4

                 تهااااذیب  دربااااارامااااا  خمیناااای

آن عالمی کاه تزکیاه » فرماید: نفس می

                 نشاااااده اسااااات خیااااارز بنااااایار 

 یادتر است. جاهل اگر فاسد هم باشاد 

ا اگر عاللم فاساد مخودز فاسد است، ا

کناد، کشاور را  باشد، عالَم را فاسد می

شااد؛ تزکیااه م اال ا  ک فناااد ماای بااه

هم است تالیم  «.وتال

 ،اما  خمینی)

4600  ،613) 

 فی  کاشانی 0

رعایت حدود شرعی، مکاان و  ماان و 

شرای  روحی و جنمی والدیو هنگاا  

اناقاااد نیفااه در ساااادت یااا شااقاوت 
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

 کود  نقخ دارد.

بودن با فضایل اختمی شاجاعت،  مت  

 .عفت و عدالت

نظرگرفتو نیاا  کاود  باه اناس و  در

ه جاالفت، حف  حرمت و کرامات و تو

هاای وی ا  ساوی والادیو و  به توانایی

های اختمای و  که ا  ناهنجاریاجتماع 

 کند. شقاوت فرد جلوگیری می

والادیو  نقخ تهذیب نفس در سااادت

بایااد باارای اومااات بیکاااری و فراغاات 

ریاازی کننااد و در ایااو  فر ناادان برنامااه

اومااات، کنااار فر ناادان و اهاال و عیااال 

خود باشند و با بیان لیاایف و ظرایاف، 

 ها را ورورز دهند. آن

کاشانی،  فی )

 :0ق، ج4174

؛ 066-061 

ق، 4140، همو

-044صص :00ج

041 ،067-066 ،

040-043  ،060-

؛ 040- 040و  066

 :4ق، ج4611، همو

؛ 111و  000صص

، ق4636، همو

، همو؛ 070 

4604  ،070-

، همو؛ 047

 (034ق،  4143

6 
ابوحامد محمهد 

 غزالی

وراثات و تاأثیر آن بار  ۀغزالی در  مینا

، دختران کند شصصیت فر ند تأکید می

 شت روی، بدخوی،   خود را به مردان

توجااه بااه وظااایف  ایمااان و باای سناات

 خویخ تزویج نکنید.

فر ند امانتی است نزد وادر و ماادر کاه 

هیآ آلودگی نادارد و سراسار اساتاداد 

ال   است ا  آغا ، مراماب  ،است؛ وس

تربیت او باشند و باه او ادِّ آمو ناد و 

اختمخ را وا  کنند و به خوی نیکاو 

عااادتخ دهنااد و او را ا  عواماال منفاای 

 تربیتی با دارند.

                و او کناااای اساااات کااااه بااااا رفتااااار

خااود، فر ناادز را در مااارض  دناوناان

 

 

 

،  4133غزالی، )

 ؛04  :6ج

 :0، جهمان

 ؛040 

 :0، جهمان

 043-040صص

، همو؛ 01و 

 ؛441،   4133
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

 نهد. عاق نمی

ب وسند و باا ودر و مادر باید کود  را 

 ،باد بانی نکنناد ،او به مهر رفتاار کنناد

بیو فر ندان ناحق فرق ننهند و باه آناان 

بیو دختر و ونر فارق  ،برابر هدیه دهند

ننهناااد و ا  یکااای شااااد و ا  دیگاااری 

اندوهگیو نشوند. ا  او بایخ ا  تاوانخ 

 نصواهد.

واادر و مااادر بایااد در تربیاات کااود  

ار بکوشااند و او را ا  ویاماادهای ناااگو

 خواری آگاه سا ند. حرا 

هاااام نیکااااو شاااامارد، ا                آنچااااه را مال

             نگاااااه کااااود  هاااام نیکوساااات و 

هاا نیاز  هرچه را وی باد بداناد، نازد آن

 ناونند است.

 

 

 

 ؛03  :6، جهمان

، ق4141 ،همو

 ؛403 

،  4133، همو

 10) 

 منکویه 1

بودن با فضایل اختمی: عدالت  مت   .4

)صدامت، الفت، صلة رحام، مکافاات، 

حنااو شاارکت، حنااو مضااا، تااودهد، 

ع ااادت(؛ شااجاعت )بزرگاای نفااس، 

نَجااَدت، باازرگ همتاای، ث ااات، حلاام، 

(؛ عفات  سکون، شهامت، احتماال کَاده

هاات،  )حیااا، دعااه، صاا ر، سااصاوت، حری

نااو هاادا،  مناعاات، دماثاات، انتظااا ، ح 

مت )ذکااء، منالمت، ومار، ورع(؛ حک

ذ کر، تاقل، صفای ذهو، جودت ذهو، 

 باارایسااهولت تالاام( و تااتز دائاام 

 ها در نفس؛ تقویت آن

                   اشاااتیاق و نشااااط بااارای رسااایدن .0

 به ساادت؛

یحیی بو  کریا، )

-60، صص4630

 و 10، 14، 17 ،61

و ؛ بهشتی 440

، 4633دیگران، 

؛ یحیی 01  :0ج

، 4630بو  کریا، 

 00-03، 01صص

 (407و
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

                      شاااااااااارمندگی ا  جهاااااااااال و .6 

 نقصان مریحه؛ 

                  تحصاااااایل علااااااو  حقیقاااااای و  .1

 .ماارف یقینی

      کماااال ا  نظااار مناااکویه، سااااادت و

دادن کارهااای  اننااان، در گاارو انجااا 

                           باااااار اساااااااس تاقاااااال و  اننااااااانی

 اندیشیدن است.

هااات، اراده، دیاااو و  وی باااه نقاااخ مح 

شریات در تربیات و سااادت فارد نیاز 

 .اشاره دارد

0 
خواجه نصیرالدیو 

 طوسی

ط یات باضای ا  مارد  امتضاای خیار »

کنااد و بااه هاایآ وجااه ا  آن انتقااال  ماای

اناد و ط یاات  کند و ایشاان اناد  نمی

کناد و باه هایآ  باضی امتضای شار مای

کننااد و ایشااان  وجااه م ااول خیاار نماای

انااد کااه بااه  بااامی متوساا بناایارند و 

شااوند و بااه  مجالناات اخیااار خیاار ماای

« شاااوند مصالیااات اشااارار شاااریر مااای

 )وراثت(

ساااادت را اشاارف و  ،خواجااه طوساای

اکر  چیزهاا و فضاایل اختمای عفات، 

شجاعت، حکمات و عادالت را اسااس 

دانااد. وی بااه  دسااتیابی بااه ساااادت ماای

نقخ تربیات و تهاذیب نفاس، ایماان و 

ت والادیو  امح مح ت به خداوند و نیز

و مربیان )در تربیت( به کود  و اراده 

 .در ساادت اشاره داشته است

 

، 4630 طوسی،)

-34، 471صص

31 ،31 ،473 ،

460، 006 ،003 ،

 (00-03 و 031
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

 ابو خلدون 3

               اباااااو خلااااادون ملکاااااات ایماااااان، 

طاعاات و اخاات  را در رساایدن بااه 

 داند. مؤثر می ساادت

وهااااوا،  آِّ ،ا  نظاااار وی ،همچناااایو

 یناات و نااوع غااذا باار روان،  محاای 

 اختق و تربیت تأثیرگذارند.

ابو خلدون عقیاده دارد کناانی کاه ا  

کننااد،  ماای شاایر و گوشاات شااتر تیذیااه

ها و  و در ساااصتی نااادشاااکی ا، توانمند

 .تحمل بیشتری دارندها  گرفتاری

ابو خلدون، )

4133 ، 

 و 17، 133صص

11-14) 

0 
)دانشمندان( گروه 

 الصفااخوان 

 ،ها )وراثت( عناصر اجناد و ترکیب آن

 ،هاا خا  مناطق و شاهرها و هاوای آن

رشد بر اساس خاوی و عاادت وادران، 

همان و مربیان )تربیت و الگووذیری(  ،مال

وضااایت سااتارگان و اجاارا  آساامانی 

هنگا  والدت ) مان اناقاد نیفاه( را ا  

  اصول مؤثر بر اختق و خارج ا  دایار

 داند. اختیار شصص می

، الصفا اخوان)

 :1، جق4170

 31) 

 فارابی 3

 ودیدآوردن خلق جمیال و ماوه الاذهو

بودن با فضاایل اختمای )فضاایل  مت  

و فضااایل  ،نیقیااه: حکماات و  یرکاای

لقیااه: شااجاعت، عفاات، سااصاوت و  خ 

 .عدالت(

آماو ز سااادت و  برایوتربیت  تالیم

ا  طریااق شااناخت  ،راه وصااول بااه آن

افاال و اعمالی کاه باه سااادت منتهای 

 شود. می

 نقخ اراده در ساادت اننان

 

،  4130فارابی، )

 ؛434 

ق، 4170، همو

 ؛67 

، 4633، همو

 (34و  30-31صص
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

 متمهدی نرامی 1

وتربیاات را  هاادف غااایی تالاایم ،نراماای

کناد. وی  دستیابی به ساادت ذکار مای

عقلاای، تربیاات اختماای و   تقویاات مااو

ضمو عمل بار ظاواهر  را تحول درونی

 احکا  شارعی، راه وصاول باه سااادت

شناسای  و خودشناسی و فضیلت داند می

ا  )حکمااات، عفااات و شاااجاعت( را 

ساااااادت دنیااااا و آخاااارت  عواماااال

 .شمرد برمی

بارگی )شهوت شکم(، افراط  وی شکم

در آمیااااازز جننااااای، ریاکااااااری، 

فراطای را خودونندی، بدبینی و خشام ا

موجب انحراف اختمی و شقاوت فارد 

 کند. بیان می

 :4، جتا بی نرامی،)

، 63 ،1، 3صص

 ،نرامی؛ 61، 10-13

 ،3-0، صص4630

و  00، 06، 04، 43

61) 

 سادی 47

وراثاات و سرشات فاارد   ساادی درباار

 گوید: می

نیااک ا  آهااو بااد چااون کنااد  رشمشاای

 کنی؟

 س به تربیت نشود، ای حکیم، کسکنا

طاا اخ خااتف  تدر لیافاا باااران کااه

 نینت

 سخبو   در بان الله روید و در شوره

 گوید: تربیت می  وی دربار

ااارد ادِّ نکنناااد          از یهرکاااه را در خ 

 در بزرگی فتح ا  او برخاست

 

 

، 4630سادی، )

 ؛00  :4باِّ

 :0، با4601ِّ، همو

 (400 و 401 

 عتمه مجلنی 44

 های برتر: عشق یاا بودن با فضیلت مت  

هاات شااادید باااه خداوناااد صااادق  ،مح 

: صا ر در ذیال ص ر در مااانی ؛حدیث

طاعت، شجاعت، را داری، کظم غای  

، 4630مجلنی، )

؛ 070  :3ج

صص  :04، جهمان

-4و  36،  33-31
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 منبع متغیر دانشمند مسلمان ردیف

و شرح صدر؛ توکل، اخت ، شاکر و 

نو خلق در   اجتماعی؛ تاامتتح 

عتمه مجلنی به نقاخ اراده نیاز اشااره 

 دارد.

 :0، جهمان؛ 40

 003، 3 ،403) 

 جاح  40

مومایت جیرافیاایی و  ،جاح  اعتقادبه 

وهااوا ی ساار مینی کااه فاارد در آن  آِّ

تواناد در عقال و  کناد، مای  ندگی می

هااوز، عواطااف و احناسااات، مااوت 

 بدنی و شصصیت وی تأثیر بگذارد.

وی باااه نقاااخ دوسااات و  ،همچنااایو

نشاایو و اراده نیااز در ساااادت یااا  هاام

 دارد.شقاوت اننان اشاره 

 :0، جتا بیجاح ، )

؛ 413و 410 

 :1، جهمان

، همو؛ 460 

4100  ، 10-

13) 

 ابو سینا 46

کنب فضایل اختمی )حکمت، عفت، 

 .شجاعت و عدالت( در ساادت

ان یای الهی و نیل به   گرفتو ا  سیر بهره

 .علمی و عملی  کمال در دو مو

ق، 4171سینا،  )ابو

،  110، 106صص

100) 

 

 کاه یمتییرهاای به دست آمد که اوالً،، ایو نکات 0جدول با تحلیل محتوای متو  

، متأثر ا  آیات مرآن کریم و روایات ویاام ر اکار  اند میرح کرده دانشمندان منلمان

شارای   ،ا  نظار دانشامندان منالمان، وراثات و ثانیااً، استو ائمه ماصومیو

هنگا  اناقاد نیفه )رعایت حدود شرعی، مکان و  ماان و شارای  روحای و جنامی 

وهااوا و وضااایت املیماای، محاای   عواماال محییاای ماننااد آِّ ،نااوع تیذیااه ،والاادیو(

ت والدیو به فر ند، نوع رفتار والدیو با فر ندان مثل عفت درگفتاار  خانوادگی )مح

هاا( و محای  اجتمااعی  تربیات صاحیح آن نشدن بیو فر ندان و ت ای  مائل ،و رفتار

 ،نشیو و مومایت جیرافیایی محل  ندگی( )مح ت مربی به متربی، نقخ دوست و هم

 ،تاقال و اندیشایدن ،ایماان و عشاق باه خداوناد ،تهذیب نفاس ،تربیت ،خودشناسی
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مت مت با فضایل اختمی )شجاعت، عفت، ساصاوت و عادالت( و دوری ا  رذایال 

اراده، اشاتیاق و نشااط فارد بارای  ،وتفری  در فضایل اختمی( اطاختمی )حالت افر

رسیدن به ساادت و تحصیل علو  حقیقی و ماارف یقینای، متییرهاای تأثیرگاذار بار 

 ساادت اننان هنتند. 

که ا  مضامیو آیاات و روایاات و آراء دانشامندان  0 و 4با تحلیل میالب جدول 

رعایات حادود  ؛شاود کاه وراثات می منلمان گرفته شده است، ایو میلب دریافات

شرعی، مکان و  مان و شرای  روحی و جنمی والدیو هنگاا  اناقااد نیفاه؛ تیذیاه؛ 

عوامل محییی )املیم، محی  خانوادگی و اجتمااعی(؛ تربیات؛ تهاذیب نفاس؛ اراده؛ 

ایمااان تااوأ  بااا عماال؛ خودشناساای؛ مت ماات بااا فضااایل اختماای و دوری ا  رذایاال 

هاای  آماو ی ا  چهره هاای سااادت در مارآن و ع ارت الگوگیری ا  چهره ،اختمی

 شقاوت در مرآن، ا  متییرهای تأثیرگذار بر ساادت اننان هنتند.
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 یریگ جهینت

یکی ا  منائل مهم و اساسای  نادگی انناان، ا  جملاه  منزلۀ ساادت یا خوش صتی به

               و ا  نظاار علمااای اخااتق،  م احااث مهاام دیناای، فلناافی، کتماای و اختماای اساات

ساادت حقیقی آن است که اننان ا  نظر اختق فاضله و ملکات راساصه و اعماال و 

رفتارز به مقامی ا  مانویت وکمال برسد که هیآ عاملی نتواناد ظااهر یاا بااطنخ را 

 تیییر دهد. 

             باا جاز ایاو واژوهخ، تااکنون تحقیقای هوژوهخ مشصص شد، با ۀبا بررسی ویشین

              ایااو موضااوع صااورت نگرفتااه و تحقیقااات گذشااته، بااه بررساای تی یقاای ساااادت و

متییرهاای ماؤثر بار سااادت درباار  شقاوت ا  دیدگاه دانشمندان منلمان ورداخته و 

 .اند سصو نگفته

ایو   دهند های ایو وژوهخ، نشان های مرت   گذشته با داده نتایج وژوهخ ۀمقاین 

                       سااااادت و فضاااایل اختمااای باااا نتاااایج  ۀت کاااه نتاااایج واااژوهخ در  مینااااسااا

(، صادمی 4633 اده و حنینی شاهرودی ) (، تقی4611یوسفی ) و اسمصانی اتتحقیق

( و 4613(، میر ابیگاای و فروهاای )4611(، صاا ری و علااوی )4631نااژاد ) و مهاادوی

 و نفس با نتایج تحقیاق اسامصانی ۀب و تزکیتهذی ۀدر  مین ،(4631 مانی ) و اربابیان

                             ییالگوهاااای سااااادت باااا نتاااایج واااژوهخ باباااا موضاااوع(، در 4611یوسااافی )

 غی ای ونقاخ ایماان در سااادت باا نتاایج تحقیاق  موضوع (، و در4617محمدی ) و

 خوانی دارد.  ( هم4617شمالی )

تاکنون باه نقاخ وراثات، شارای  هنگاا  گرفته  یک ا  تحقیقات صورت در هیآ

اناقاد نیفه، تیذیه، محی ، تربیت، خودشناسی، تاقل و اندیشایدن، علام و مارفات و 

                    آمااو ی ورداختااه نشااده اساات و تحقیقااات گذشااته، اغلااب بااه بررساای ع اارت

              تی یقاای ساااادت و شااقاوت ا  دیاادگاه دانشاامندان مناالمان و غیرمناالمان و تحلیاال

و به متییرهاای ماؤثر بار تحصایل سااادت  اند توجه داشتهها  مانای ساادت ا  نظر آن

 . اند پرداختهورداخته ن
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با میالاه و تحلیل محتوای مناب  استمی ایو گوناه دریافات شاد کاه در فرهناگ 

برتاریو غاایتی کاه انناان در  منزلاۀ سااادت به ،آیات و روایاات استمی، با توجه به

و متییرهاای  شاود وناداری و واماای تقنایم می گوناۀوی آن است، باه دو جو جنت

رعایات حادود شارعی، مکاان و  ماان و  ،ا  جمله وراثات ؛ یادی بر آن تأثیر دارند

عوامل محییی )املیم محل  ،تیذیه ،شرای  روحی و جنمی والدیو هنگا  اناقاد نیفه

 ،ایماان ،اراده ،تهاذیب نفاس ،تربیات ، ندگی، محی  خانوادگی و محی  اجتماعی(

مت مات باا فضاایل  ،علام و مارفات ،تاقل و اندیشایدن ،میلی به دنیا بی ،خودشناسی

هاای  آماو ی ا  چهره ع ارت و سااادت در مارآن هاای اختمی، الگوگیری ا  چهره

 شقاوت در مرآن. 

سااادت یاا شاقاوت فارد  ۀبا توجه به متییرها، خانواده نقخ مهمی در ایجاد  مینا

               آوردن  فااراهم ،تیذیااه ،شاارای  هنگااا  اناقاااد نیفااه ،والاادیو ا  نظاار وراثاات .رددا

عناوان الگوهاای  باه ،جان ه و تربیت کود  و همچنایو محی  مناسب برای رشد همه

                 نقااخ مهماای ایفااا  ،ایمااان فر نااد تقویااتاولیااه باارای کنااب فضااایل اختماای و 

 وصافبا مارفی الگوهای ساادت در مرآن و نیز  توانند ان می. والدیو و مربیکنند می

در  (آمااو ی و تربیاات صااحیح کااود  ع اارت )باارایهااای شااقاوت در ماارآن  چهره

 ساادت وی نقخ داشته باشند. 

با توجه به عواملی که در ساادت انناان نقاخ دارناد، وراثات و  ماان و شارای  

اند( و تأثیری کاه بار عواطاف،  اناقاد نیفه )که در روایات استمی متاددی بیان شده

سا  ساادت یاا شاقاوت فارد هناتند. فضاایل  شصصیت و جنم اننان دارند نیز  مینه

و در نتیجاه، افااال انناان ا  آن تاأثیر  گذارند اختمی بر روح و روان اننان تأثیر می

تیذیه با تأثیر بر جنام  هم آمده است، روایاتدر گونه که  همان ،همچنیووذیرد.  می

 .گذارد میرا تأثیر  اوافاال  اختق و ، برروح اننان و

یاباد؛ بناابرایو، نفاس  اگر اننان به حال خود رها شود، به بادی و شارگرایخ می

شاده باا درنظرگارفتو حقاوق فاردی و  ه نیا  دارد؛ فارد تربیتاننان به تربیت و تزکی
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آماو ی ا   اجتماعی و حدودی کاه شارع بارایخ مشاصص کارده اسات و باا ع رت

اند، ا  رذایال اختمای  و گرفتار عذاِّ شده  یی که راه شقاوت را دن ال کردهها چهره

ی ا  ظلام و کناد و باا دور ورهیز و رعایت موانیو دینی و اجتماعی را ار ز تلقی می

سا  شقاوت است، منایر سااادت  گریزی که ریشۀ بنیاری ا  مشکتت و  مینه مانون

 کند.  خود و جاماه را هموار می

 

  پیشنهادها

بار تحصایل سااادت،  ماؤثرامل وع منزلۀ  متییرها به ۀه به همجتو ،در فرهنگ استمی

گاردد، در  رو، با توجه باه نتاایج واژوهخ ویشانهاد می ا ایو ؛رسد ضروری به نظر می

 ،شارای  هنگاا  اناقااد نیفاه اهمیتا دواج، جوانان با  ویخ ا های آمو شی  کتس

 فر ناداندر ساادت یا شقاوت والدیو  او و نقخ رفتار با کود  و تربیت چگونگی

 آشنا شوند. 

اه وصاول باه آن ا  طریاق به آمو ز سااادت و ر ،وتربیت تالیمامر در  ،همچنیو

باا فضاایل  متربیاان و مت مات شاود شناخت افاال و اعمالی که به ساادت منتهی می

هاای سااادت  عامل مؤثر در تحصیل ساادت و نیز مارفی بیشتر چهره منزلۀ اختمی به

های صحیح  در کتب درسی توجه گردد. در جلنات اولیا و مربیان نیز والدیو با شیوه

های تربیتی وگفتاار و رفتاار والادیو در  تربیت فر ند و رفتار با فر ندان و نقخ شیوه

 ساادت یا شقاوت فر ندان آشنا شوند.
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ناماااه  ، وایانالهِ جاااوادی آملااای ا  دیااادگاه مااادیس تومااااس آکوئینااااس وآیااات

 .دانشگاه بامرالالو ارشد، مم:  کارشناسی

هاای سااادت و شاقاوت در  لفاهؤم(، 4613ارمندیانی، مهدیه و حناو اصایروور ) .3
 حدیث.تهران: دانشگاه مرآن و  ارشد، کارشناسی ۀنام وایان مرآن و روایات،

، تهران: مؤسناه تنظایم و نشار چهل حدیث(، 4600الهِ ) ، سید روحاما  خمینی .1

 . آثار اما  خمینی

بررسی الگوهای ساادت و شاقاوت در  (،4617کریم محمدی ) و ی، فاطمهیبابا .47
هم.ارشد نامه کارشناسی وایان، مرآن  ، ت ریز: دانشگاه تربیت مال

(، 4633نقای فقیهای و علیرضاا اعرافای ) مهدی ابوجافری، علی ،دمبهشتی، مح .44

، تهاران: وژوهشاگاه (0وتربیات و م اانی آن )جلاد آرای دانشمندان منلمان در تالایم

 حو ه و دانشگاه و سمت. 

              آرای (، 4633نقااای فقیهااای ) علااای و مهااادی اباااوجافری ،بهشاااتی، محماااد .40
ن: وژوهشاگاه حاو ه و تهارا (،1وتربیت و م انی آن )جلد مدانشمندان منلمان در تالی

 دانشگاه و سمت.
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وتربیات و م اانی آن  آرای دانشمندان منلمان در تالایم(، 4617) دمبهشتی، مح .46
 تهران: وژوهشگاه حو ه و دانشگاه و سمت. (،0)جلد 

سااادت و شاقاوت در (، 4633 اده، صدیقه و مرتضی حنینی شااهرودی ) تقی .41
، مشاهد: ارشاد نامه کارشناسای وایان، فلنفه )ابو سینا، شیخ اشراق، متصدرا( و مرآن

 دانشگاه فردوسی مشهد.

، تهران: محمد علی الکلم الحکم و درر ، غرر(4660دی، ع دالواحد )متمیمی آ .40

 االنصاری القمی.

، با شرح و تحقیاق ع دالنات  محماد هاارون، الحیوان(، تا یبجاح ، ابوعثمان ) .43

 .نا بی: بیروت

، حققه وعلق علیه ع دالنات  محماد هاارون، ةالاثمانی  (،4100) اااااااااااااااااا .40

 الکتاِّ الاربی. مصر: دار

 آییو تربیت. ، تهران: سن له وهای مانوی گنج(، 4614جاهد، رضا ) .43

 ، تهران: استمیه.ةسائل الشیا(، وق4176عاملی ) حر .41

بیااروت: دار احیاااء تفناایر روح ال یااان، ، (ق4170حقاای ال روسااوی، اسااماعیل ) .07

 الاربی.التراث 

 نور. ، تهران: دانشگاه ویا کلیات فلنفه(، 4636دادبه، اصیر ) .04

بزرگااان، مشاااهیر و نوابااغ )سااصنان  رهنمااون (،4630ذوالفقاااری، غتمحناایو ) .00
 ، تهران: اوسان.(جهان

آرای دانشااامندان منااالمان در (، 4617رفیاااای، بهااارو  و علیرضاااا اعرافااای ) .06
، تهاران: وژوهشاگاه حاو ه و غزالاید ما( اماا  مح6وتربیات و م اانی آن )جلاد تالیم

 دانشگاه و سمت. 

، تهااران: 4اسااتمی ۀاندیشاا(، 4630ی )یدرضااامساا حانی، جافاار و محمااد مح .01

 نور. دانشگاه ویا 

 الملک، تهران: جاویدان. ننصه ذکاءکلیات، (، 4630الدیو ) سادی، مصلح .00
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تصحیح و توضیح غتمحنایو یوسافی،  گلنتان، (،4601سادی، مصلح الدیو ) .03

 تهران: خوار می.

 ، تهران: تزکیه.راهنمای ا دواج جوانان(، 4600درضا )مشرفی، مح .00

جاااان ال  و منااائله »(، 4611امیاااد شااافیای مهفرخااای ) شاااریات، فرشااااد و .03

 .476-00،  4، ز3، سالیادیبن یشناسفصلنامه غرِّ، «یخوش صت

 ، مم: استمی. الفقیه مو الیحضره(، تا یبشیخ صدوق، ابوجافر ) .01

له ئرویکرد ارسیو باه منا (،4631نژاد ) صادمی، افتطون و محمدحنیو مهدوی .67
ناماااه  وایان آن باااا سااااادت در آیاااات و روایاااات اساااتمی، ۀسااااادت و مقاینااا

 نور.  تهران: دانشگاه ویا ارشد،  کارشناسی

سااادت و فضایلت ا   ۀرابیا (،4611) د محمادکاظم علاوییساو  ص ری، علی .64
هم. دیدگاه ارسیو و فارابی،  س زوار: دانشگاه تربیت مال

                 ، تهااااران: بهداشاااات ا دواج ا  منظاااار اساااات (، 4634صااااانای، صاااافدر ) .60

 ع دالرحیم علی.

: بیااروت، المیاازان فاای تفناایر القاارآنق(، 4140محمدحناایو )سااید ی، یط اط ااا .66

 مؤسنه علمی می وعات.

، بیاروت: دار مجم  ال یان فای تفنایر المیازان(، 4631حنو )ط رسی، فضل بو  .61

 حیاء التراث الاربی.اال

، تصحیح: مرتضی میناوی و اختق ناصری(، 4630طوسی، خواجه نصیرالدیو ) .60

 علیرضا حیدری، تهران: خوار می.

 ، تهران: امیرک یر.فرهنگ فارسی عمید(، 4601عمید، حنو ) .63

 استمی.  ، تهران:عیاشی تفنیرق(، 4637د بو مناود )معیاشی، مح .60

 .ةالکتب الالمی بیروت: دار منهاج الاارفیو،(، ق4141د )مغزالی، ابوحامد مح .63

 . ةالمارف ، بیروت: داراحیاء الالو  الدیو(، 4604) اااااااااااااااااااااااااااا .61

 .ةالالمی ، بیروت: داراالدِّ فی الدیو(،  4133) اااااااااااااااااااااااااااا .17
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 ارساایو و، ساااادت ا  دیاادگاه اویکااور لااذت و ۀرابیاا ،(4617) غی اای، ولاای .14
 .دانشگاه بامرالالو  : دکتری، مم ۀرسال متصدرا،

، تحقیاق دکتار سا حان ةعلی س یل النااد هالتن ی ةرسال(،  4130فارابی، ابونصر ) .10

 االدِّ. ةکلی خلیفات، اردن:

 .، تهران: الزهرا ةمنتزعفصول ق(، 4170) اااااااااااااااااااااااااااا .16

حنیو خدیوجم، تهران:  ۀ، ترجماحصاء الالو (، 4636) اااااااااااااااااااااااااااا .11

 شرکت علمی و فرهنگی.

، الملقاب بماادیء الموجاودات ةالمدنی ةالنیاس(، 4633) اااااااااااااااااااااااااااا .10

 .تهران: الزهرا 

             آرای(، 4617 اده ) فصااایحی وعلیرضاااا اعرافااای  ،خاااانی، محماااد فتحالااای .13
، تهاران: وژوهشاگاه حاو ه و (4وتربیت و م انی آن )جلد دانشمندان منلمان در تالیم

 دانشگاه و سمت.

                       ، ماااام: مجماااا مفاااااتیح الشاااارائ ق(، 4174فااای  کاشااااانی، متمحنااااو ) .10

 . هالذخائر االستمی

، اصااااافهان: مکت اااااه االماااااا  الاااااوافی ،(ق4140) ااااااااااااااااااااااااااااااااا .13

 .امیرالمؤمنیو

 ،ةواالحکا  الشرعی ةالاملی ةفی الحکم ةالنص ق(، 4143)اااااااااااااااااااااااااااا  .11
 مم: سا مان ت لییات.

 ، مم: استمی.الحقائق فی محاسو االختقق(، 4636) اااااااااااااااااااااااااااا .07

 ، بیروت: االعلمی.تفنیر الصافیق(، 4611) اااااااااااااااااااااااااااا .04

االماا   ةاصافهان: مکت ا ناماه(، ده رساله )الفات(، 4604) اااااااااااااااااااااااااااا .00

 .امیرالمؤمنیو

ت (، 4614 هرا خزائی و نفینه ساط  ) ،ماسمی او ان، مریم .06 رابیه ساادت و لاذه
  مم: دانشگاه مم.ارشد،  نامه کارشناسی وایان و ابو سینا، ا  منظر جان استوارت میل
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 (، الکافی، تهران: استمی.4636کلینی، محمدبو یاقوِّ ) .01

، االطهاار ةلادر االخ اار االئما ةاالنوار الجاما بحار(، 4630مجلنی، محمدبامر ) .00

  .ةتهران: دار الکتب االستمی

همنااارداری در  فضااایلت ا دواج، آداِّ  ناشاااویی و(، 4630) __________ .03
 .دی، مم: مؤسنه بیت االحزان فاطمه، ویرایخ داوود احماست 

 ، تهران: ن وی.های مرآن به ملم روان مصه(، 4630دی اشتهاردی، محمد )ممح .00

حقیقت ساادت ا  دیدگاه متصادرا و  (،4617رضا اک ریان ) موسوی، فاطمه و .03
 دانشگاه تربیت مدرس.، تهران: ارشد نامه کارشناسی وایان، عتمه ط اط ایی

                          هاااای رسااایدن بررسااای راه ،(4613میر ابیگااای، مهناااا و ناصااار فروهااای ) .01
                    ارشااد، ت ریااز: نامااه کارشناساای وایان، بااه ساااادت عظماای ا  دیاادگاه حکماات مشاااء

 دانشگاه ت ریز.

 اسماعیلیان.، مم: جام  الناادت(، تا یبنرامی، متمهدی ) .37

 ، تهران: رشیدی. ة(، ماراج النااد4630نرامی، احمد ) .34

های تحصیل  بررسی ساادت و راه(، 4610 اده ) ناصرالدیو حنو شیوا و وینی، .30
ارشاد، متیار:  ناماه کارشناسای ، وایانموالناای رومای و فاارابی بر اساس دیادگاه آن

 .دانشگاه متیر

د داماادی، مامقدماه و تصاحیح مح، تهذیب االخاتق(، 4630یحیی بو  کریا ) .36

 تهران: مؤسنه میالاات و تحقیقات فرهنگی. 
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