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 دهچکی
 مباحث آموزشی محتواهای تحلیل و فارسی زبان گروه مخاطبین آماری بررسی با پژوهش این در

 محتوای که این حاصل شد نتیجه این دانشگاه مجازی المصطفی زبان فارسی گروه در عقایدی
 مخاطب است که دینیدرون نگاه یک فارسی دارای زبان به اعتقادی محتواهای تمامی تقریباً  و آموزشی

برای  روش این و هستند معارف اعتقادی تحکیم و تثبیت به مندعالقه شیعی مخاطبین آن، اصلی
 حتی و نبوده شیعی مناسب غیر مسلمانان مسلمان یا غیر دینداران یا و دینبی از اعم شیعی غیر مخاطب
 و تبلیغی دمقاص تنها شود؛ لذا نهمی مخاطبین از گروه این در نامطلوب احساس و شدن دور موجبات
 بر شود.متأثر می نیز فارسی زبان گروه آموزشی مقاصد بلکه گردد،نمی تأمین مجازی دانشگاه ترویجی

 عقیدتی هایچالش به بودن پاسخگو بر عالوه دینی،برون نگاه یک با که شده است پیشنهاد طرحی اساس این
 فارسی و به ویژه زبان آموزش در متداول هایمهارت و تخصصی زبان هایظرفیت از گیریبهره با

 در تخصصی زبان به مندانعالقه و دانشجویان آموزشی مهارت چهار موجب تقویت محوریتکلیف
 .بپردازد خود مخاطبین میان در دینی معارف تثبیت و نشر به حالت ترینمستقیم غیر در و شده عقاید حوزه
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 مقدمه
 بیت اهل و اسالم معارف درک مشتاقان که مباحثی ترینمقدماتی و ترینمهم از یکی

این . است اعتقادی مباحث شوند، آشنا آن با باید نخست گام در و بوده آن دنبال به
 مباحث ترینکلیدی و ترینابتدایی زا ایمجموعه معموالً  یدین هردر  مباحث
 یک دهنده تشکیل هایمؤلفه ترینکاربردی و ثرترینمؤ به آن در که هستند کالمی

 یک تمایز موجب و دارد دین همان اجزای سایر بر را ثیرگذاریتأ بیشترین که دین
 .دارد اشاره شود،می ادیان سایر از دین

 برای کافی هایجذابیت از باید نیدی هر اولیه انداز چشم عنوانه ب بحث این
 بشوند مشتاق آن در تفکر و مطالعه به تا باشد برخوردار مخاطب هایگروه تمامی

 نیست. مستنثی امر این از نیز تشیع مکتب که
 المصطفی مجازی دانشگاه اسالمی معارف و فارسی زبان گروهدر این میان، 

 آن، خاص مخاطبین نیز و مرکز ینا خاص هایویژگی به توجه با که است مراکزی از
 مخاطبان، شناسیتوع با مقاله این در که دارد عهده به زمینه این در ررنگیپ   رسالت
 و دانشجویان این مطالبات مینتأ برای گروه این در موجود عقاید هایباکت کارایی

 . گرفت خواهد قرار بررسی و تحلیل مورد آنها رضایتمندی
 به عقاید کتب حوزه در موجود هایظرفیت سایر حلیلت و معرفی با ادامه در

 آموزشی گروه این خاص مخاطبان برای جدید ییامحتو بازتولید امکان فارسی، زبان
 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد

 ضرورت و اهمیت تحقیق
 و تفکر یک هایزیبایی دهنده نمایش منظرکالن اولین عنوان به اعتقادی مباحث
 همین اصولی غیر یا و و بد معرفی که چرا ؛است برخوردار باالیی اهمیت از اندیشه

 .بشود تفکر این از افراد شدن دور و زدگی یا و تنفر باعث تواند می مباحث،
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 زبان گروه در مخاطب تنوع و موزشیآ هایرسالت به توجه با امر این حساسیت
 یامحتو مینه باید است؛ چون دوچندان مجازی دانشگاه اسالمی معارف و فارسی

 با تنافی و تعارض هیچ تنها نه که شود بیان شکلی و قالب چنان در حساس
 باید محدود بسیار فرصت همین در بلکه ،ندارد خود گسترده مخاطبین اعتقادات

 شدن جذب باعث مخاطبین، فارسی زبان آموزشی هایرضایتمندی مینتأ بر عالوه
 .بشود نیز تفکر این بیشتر ناختش و ترعمیق یادگیری به افراد این تمایل و

 رضایتمندی میزان و مخاطبین رصد برای ،شده بیان هایحساسیت به توجه با
 .شودمی بیشتر تحقیق این انجام ضرورت موجود، وضع از آنها

 تحقیق پیشینه
 یا و شناسیآسیب زمینه در پژوهشی کار و مقاله کتاب،در موضوع این مقاله تاکنون 

 و نشد یافت مجازی دانشگاه فارسی زبان گروه در موجود عقاید کتب سنجیظرفیت
 موجود عقاید کتب ساختار بررسی مورد در مستقیم غیر یا مستقیم تحلیل طورهمین

 دست به نیز المللی بین مخاطبان برای نهاآ کارایی و کاربرد میزان و فارسی زبان به
 رفت.ای برای پژوهش در نظر گتوان پیشینه؛ لذا نمینیامد

 رصد وضعیت موجود
 اسالمی معارف و فارسی زبان گروه موجود وضعیت مرحله دو در بخش این در

 گرفت: خواهد قرار بررسی و تحلیل مورد موجود کتب و لحاظ مخاطبین از مجازی دانشگاه
 شناسیمخاطب .1
 توانمی مجازی دانشگاه فارسی زبان گروه مخاطبین برای متفاوتی هایبندیتقسیم

 نهایت در که شد خواهد اشاره هاییبندیتقسیم و به آمار تنها مقاله این در که کرد ارائه
 . باشد داشته کمکی کتب موجود و عقاید مباحث محتوای و شکلی تحلیل در تواندمی
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 و درس با فارسی زبان گروه دانشجویان مختلف هایگونه میان رابطه بخش این در
 بر که است این اهمیت حائز نکته .گرفت واهدخ قرار بررسی مورد عقایدی یامحتو

 عقایدی، مباحث ارائه بر حاکم کلی اصول نیز و مجازی دانشگاه نامهمرام اساس
 این توجه مورد معارفی لحاظ از مخاطبین هایگونه تمامی ارتقای و حفظ و جذب
 شوند:است که در ادامه بیان می آموزشی فضای
 نبندی بر اساس مذهب مخاطبیتقسیم -

 در حضور و نام ثبت برای ضروری اطالعات جزو ،مذهب از اطالع جا کهاز آن
 صورته ب توانندمی تمایل صورت در دانشجویان نیست؛ اما مجازی دانشگاه
 اساس بر و بدهند قرار خود استادان یا و گروه اختیار در را اطالعات این اختیاری

 دسته چهار به را گروه این دانشجویان توانمی شده اظهار خود اطالعات همین
 :کرد تقسیم عمده

 مخاطبین تعداد بیشترین درصد 90 باالی آماری با شیعیان آماری جامعه این در
 خود به را مخاطبین تعداد کمترین درصد 1 از کمتر آماری با دینبی افراد و

 با تقسیم این ارتباطشود که روشن می تحلیل ترینابتدایی در که دهندمی اختصاص
 به ویژه هاگروه این تمامی برای واحد متن یک ارائه و عقاید درس و اعتقادی مباحث

 قبلی اطالعات میزان زیرانیست؛  صحیحی آموزشی و علمی روش عقاید، بحث در
 .است متفاوت جدید اعتقادی مطالب یادگیری به آنها تمایل و هاگروه این

 فارسی زبان به بینمخاط اصالی یا آلی نگاه اساس بربندی تقسیم -
 یادگیری دنبال به که هستند رشته این مخاطبین از ،گروهینگاه اصالی از منظور

 فارسی زبان یادگیری آنها اولیه اصل و هدف تنها و بوده آن از استفاده و فارسی زبان
 برای ایمقدمه یا و تجاری و اقتصادی مسائل خاطره ب افراد این معموالً . است

 دانشگاه این انتخاب علت و هستند فارسی زبان یادگیری دنبال به ایران در زندگی
 و ترمنسجم اداری و آموزشی مراحل و کم هایهزینه ه سببب بیشتر امر، این برای
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 کمتر حال عین در و رشته این دهنده آموزش مراکز سایر به نسبت گروه این ترراحت
 است. فضا این بودن مجازی خاطره ب مکانی و زمانی هایمحدودیت شدن

 یا و شده محسوب زائد امر یک یا گروه این برای معارفی مباحثبه طور کلی، 
 اسالمی -ایرانی فرهنگ از بخشی با اجمالی آشنایی نیت به حالت بهترین در

 کافی دقت از معموالً  افراد سنجینیت به مربوط آمارهای ؛ هر چندگیردمی صورت
 بدهد قرار تحلیلگر مقابل در را کلیاتی تواندمی اجمالی نحو به نیست، اما برخوردار

 از یکی نیز گروه این جذب. است حاضر بندیتقسیم معیار اطالعات همان که
 .رودبه شمار می اسالمی معارف و فارسی زبان گروه و مجازی دانشگاه اهداف

 است؛ فارسی زبان رشته به ایواسطه نگاه از طرف دیگر، منظور از آلی بودن
 بلکهنیست؛  آن از مستقیم استفاده تنها زبان، یادگیری از گروه این اصلی هدف یعنی

 .است دیگر دانشی و علم یادگیری برای ایوسیله و ابزار دانش، این یادگیری
 مربوط دیگر، علم یک برای فارسی زبان شدن واسطه برای موضوعیت باالترین

 منبع بزرگترین عنوانه ب ایران کشور زیرا ؛است شیعیان دینی و اعتقادی مباحث به
 است؛ پس فارسی زبان نیز آن رسمی زبان و شودمی شناخته تشیع جهان معرفتی

 با بیشتری و بهتر ارتباط امکان فارسی زبان به تسلط با معارف این یادگیری مشتاقین
 . یابندمی معارف این

 بر که دارد یگوناگون دالیل افراد این جانب از شیعی معارف یادگیری به تمایل
 به دینیدرون مخاطب. است متفاوت دینیبرون و دینیدرون مخاطب اساس

 اعتقادات اساسی مفاهیم با علمی یا عرفی صورته ب که شودمی اطالق مخاطبانی
 و روندمی شمار به شیعیان گروه جزو عرفاً  یا و هستند آشنا -شیعه -مقصد دین

 -مقصد دینی گروه جزو که شودمی اطالق مخاطبانی به نیز دینیبرون خاطبم
 .ندارند مقصد گروه مفاهیم با علمی ارتباط یا و روندنمی شمار به -شیعیان
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 پاسخ، ایمان گسترش و عمیقعبارت است از ت دینیدرون مخاطبین عمده دالیل
 وجود بسیاری افراد:دینیبرون مخاطبدر  اما ؛شبهات حلو  جدید هایسؤال به

، شوند آشنا دین یک مفاهیم و محتویات با دارند تمایل قبلی شناخت نبدو که دارند
 .ندارد وجود دین این مفاهیم به اعتقادی و التزام افراد این رایب

 قومیت و ملیت اساس بر بندیتقسیم -
 و فارسی زبان رشته در جهان ملیت ۷4 از دانشجو 800 و هزار ۲ از بیش

 .هستند تحصیل حال در اسالمی معارف
(http://yasouj.iribnews.ir/fa/news/1455903) کشورها با زبانی تشابه 

 کشورهای از بسیاری با اعتقادی تشابه طورهمین و تاجیکستان و پاکستان مانند
 کار یدگیپیچ هاملیت از دیگر برخی با سنخیت وجود عدم حال عین در و مسلمان
 .کندمی چند برابر را اعتقادی مباحث به ویژه و زبان آموزش

 متفاوت هم با تشیع مذهب و ایران و اسالم به هاملیت این نگرش نوعاز طرفی، 
 ایران فرهنگمیان  فرهنگی هایتالقی محل اولین از اعتقادی مباحث که است

 است. ملل سایر و اسالمی
 شناسیکتاب .2
 که است شده تعریف عقاید بحث برای فارسی زبان گروه در کتابچند  تاکنون

 قوت وجود با تدریس دوره یک از بعد کهاست  معروف عقاید عنوان با هاآن اولین
 گذاشته کنار محتوایی پیچیدگی و واژگانی سختی علته ب داشت، که خوبی علمی

 تابک از ایخالصه شود،تدریس می عقاید بحث که برای حاضر حال کتاب .شد
نیمسال  دو در و درس 30 قالب در که است سبحانی الله آیت عقاید آموزش

 .دهد آموزش دانشجویان به را شیعه عقاید اصول دوره یک کندتحصیلی تالش می

http://yasouj.iribnews.ir/fa/news/1455903
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 هایموزشآ ساختار به توجه مجازی، دانشگاه فارسی زبان گروه اساس و پایه
 روند این اما ؛باشد داشته هادام دوره این پایان تا باید روند این و است زبانی

 مباحث و چهارمنیمسال  فضای به ورود با و سوم نیمسال تحصیلی از بعد موزشیآ
 . نیست مستثنی امر این از نیز عقاید بحث که شودمی دگرگون معارفی
اشاره  علمی غیر رویه تغییر این از آمده وجوده ب مشکالت برخی به ادامه در

 انی کتاب موجود عبارت است از:شود؛ از جمله مشکالت زبمی
 که موجب زبانی مباحث تکاملی سیر به توجه و رویه وحدت رعایت عدم -

 که است تا جایی دانشجویان شده برای آموزی زبان مشکالت بروز
 وجود نیمسال تحصیلی اول تا سوم و نیمسال معارفی میان سنخیتی

 زبان هم مسیر علمی، راهکارهای رعایت با توانکه می حالی در ندارد؛
 و کیفیت چرایی که کرد تعریف فرایندی هم و داد ادامه را دانشجو آموزی

 مباحث در زبانی مشکالت .باشد توجیه قابل دوره این در معرفتی مباحث
 نیز عبارتند از: عقاید
o دوره یک کردن سپری از پس دانشجویان ی؛واژگان فضای تغییر 

 بر کافی تسلط وزهن شاید که عمومی فارسی زبان مدتکوتاه
 ایهجمه با است، نشده حاصل هاآن برای فارسی زبان واژگان

 حتی که شوندمی مواجه تخصصی عبارات و اصطالحات از
 این لغوی معنی با حالت بدترین در که زبانعرب دانشجویان

 بکار تخصصی ادبیات با نیز هستند آشنا عقایدی اصطالحات
 ارتباط مانع امر همین و شده مشکل دچار متون این در رفته

 مقاصد و متون این در شده مطرح مفاهیم با درست و سریع
 . شودمی آن نویسندگان
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o دستوری ویرایش عدم و تایپی اشتباهات وجودمتنی؛  مشکالت 
 و مراجعه در را آموزان زبان مشکالت تدریس، حال در کتاب
 ؛ از جملهاست کرده مواجه فراوانی مشکالت با متن این مرور

 اشتباهات:  این این
 (2 ، ص1 کنم. )درس تشکر او از و بشناسیم را او الف. باید 
 .(4 ص ،2 )درس بود. شده آسنا ب 
 (4 ص ،9 کنیم. )درسمی بررسی مورد را کدام هر ادامه ج. در 

o زبان گروه در؛ فارسی زبان آموزش فضای از گرفتن فاصله 
 نوشتاری ایفض از معارف دوره به ورود از بعد دانشجو فارسی

 هایکتاب ناهمگون و سخت متن و شودمی دور گفتاری و
 فرایند بر منفی ثیرتأ نوعی به عقاید کتاب و به ویژه موجود

 به محدود هاکالس عمده فایده عمالً  و گذاردمی نیز خواندن
 در ایکننده تعیین نقش استاد مهارت و شده شنیدن مهارت

 .کندمی ایفا هاکالس بودن مفید میزان
 مشکالت محتوایی که عبارتند از: -

o دانشجویان؛  علمی سطح با هادرس علمی سطوح تناسب عدم
 از ایزمینه پیش هیچ بدون دانشجویان از چرا که بسیاری

 چهار یا سه طی در و کتاب شده این وارد عقاید ابتدایی مفاهیم
 رد مانند کالمی و فلسفی مباحث ترینسنگین وارد جلسه

 از مقدار این تحلیل شوند و چون ظرفیتمی الباری شریک
وجود  کوتاه بسیار زمان این در و علمی سطح این در مفاهیم

 مخاطب برای را زیر فاسدهای تالی از یکی امر ندارد، همین
 برای ناپذیرجبران خسارتی حالت دو هر در که کندمی حاصل

 :است محتمل ،مخاطبان از گروه این
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 گوییپاسخ بدون شبهه ایجاده ب دینیدرون مخاطب برای 
 مفاهیم به ایمان و اعتقاد میزان در شکیا  آن به مناسب

 شود. می دینی
 ادامه از ابتعاد و دلزدگی ایجادبه  دینیبرون مخاطب رایب 

 دین این مفاهیم بودن خیالی احساس یا عقیده این بررسی
 شود.می پیچیده و فلسفی مطالب باالی حجم ه سببب

o ؛ مواردی از جمله:محتوایی ارتباط و رویه وحدت رعایت عدم 
 کتاب 6 و 5 هایدرس در خصوصه ب علمی سطح رعایت عدم 
 مخصوصاً  اصلی مطلب و مثال میان تناسب رعایت عدم 

 کتاب 11 تا 9 هایدرس در
 درس و 1 عقاید 11 هایدرس نمیا مطالب پیوستگی عدم 

 کفر و ایمان بحث بررسی وعده با دانشجو که 2 عقاید 1
 .شودمی وارد معاد و نبوت بحث به ناگهان

 درس در شده بیان هایخالصه بودن ربطبی به توجه عدم 
 با محتوای علمی و عینی قدر و قضا مورد در 2 عقاید 7

 .ندارد وجود بحث این برای مورد این در مطلبی که درس
o عقاید کتب نویسندگان نگاه نوع و بیان دینی؛ طرزدرون نگاه 

 اصلی این مخاطب است؛ زیرا دینیدرون نگاهی معموالً 
عد تقویت صدد در که هستند آورندگانی ایمان مطالب  ایمانی ب 

 در حالی هستند؛ روایات و آیات با تمسک به خود اعتقادی و
 مرزهای فروریختن و فناوری گسترش با و کنونی دنیای در که

 به جدید ایها چهرهفرهنگ و هااندیشه تبادل فرایند فیزیکی،
 دانشگاه دانشجویان بین در حتی که طوری است، به گرفته خود

 تنها نه که هستیم دینبی و دینیبرون مخاطبانی شاهد نیز مجازی
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با  تعارض بلکه نداشته، دینی معارف به ایعالقه هاآن از برخی
 دینیدرون محتوای که کنندمی احساس خود در مفاهیم این

 .ندارد این گروه برای مفهومی ،روایات و ایات بر متکی
o بحثبه توان مناقشه؛ برای نمونه می قابل مطالب برخی وجود 

 شده بیان 2 کتاب 16 که در درس« دلیل عقلی خاتمیت»
 و اسالم دین اصل بودن عقالنی آن دلیل که کرد اشاره ،است

 با استدالل اینشود، اما می بیان آن پذیرش اولیه اصول
 .است تعارض در -دلیل نقلی -کالمی و یاصول معروف اصطالح

 راهکارها .3
 :باشدزیر قابل طرح  هایراهکاررسد ، به نظر میشده بیان اشکاالت به توجه با

o بین در گرفته صورت بررسی با؛ مناسب جایگزینی کردن پیدا 
 مانند شیعی تفکر فضای در عقاید اصلی کتب از بسیاری

 (،1368 باطبایی،ط )سید محمد حسین «دین آموزش» هایکتاب
شیرازی،  مکارم )ناصر« جوانان برای عقاید اصول درس پنچاه»

(، 1393 سبحانی، )جعفر «امامیه عقاید منشور» (،1386
 )جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی،« اسالمی اندیشه»

(، 1377 یزدی، )محمد تقی مصباح «عقاید آموزش»(، 1385
 «استداللی یدعقا» (،1380 ،قرائتی)محسن « عقاید آموزش»

 سسه)مؤ «دین آموزش»( و 1387 ،گلپایگانی ربانی )علی
 مشکالت دارای هاکتاب این کهشود می مالحظه (ملل اندیشه

 :باشندمی ایرانی غیر آموز زبان برای زیر
 واژگانی پیچیدگی 
 تخصصی اصطالحات باالی هجم 
 کتب این بیشتر دینیدرون نگاه 
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 اعم  ورزیمهارت و آموزی زبان ساختارهای وجود عدم
 خواندنی و شنیداری گفتاری، از نوشتاری،

 ترراحت ارتباط برای آموزشی کمک محتوای وجود عدم 
 جدید اصطالحات با دانشجو

o و ترینسخت از یکی های عقاید؛رفع اشکاالت محتوایی کتاب 
 اشکاالت رفع عقاید، جدید کتاب تدوین مراحل ترینپیچیده

 ترینعمده رسدست و به نظر میا سابق هایکتاب محتوایی
 دینیبرون مخاطب به توجه عدم موجود، کتب محتوایی اشکال

 هر رفع برای که گروه است این مخاطبین گوناگونی هایگونه و
 .شودمی پیشنهاد عقاید مباحث ارائه برای طولی سطح دو مشکل، دو
به  گام به گام شودمی سعی دینیبرون نگاهی با اول سطح در

 فضای به ورود به راغب را خود مخاطب طبیعی، و عقلی تصور
 این به ورود هایضرورت و هاچرایی و نماید اندیشه اسالمی

ررنگ محسوس به معقول هایتمثیل قالب در را فضا  .نماید ترپ 
 جدیدی قالب در دین اصول دوره یک شودمی سعی سطح این در
 برای جذابیتعین  در که شود ارائه مخاطب به درس 10 در و

 نیز دینیدرون مخاطب برای آن بیان و محتوا دینی،برون مخاطب
 تدوین اولویت .شوند مندبهره فضا این از دو هر و داشته تازگی

 دین با کمی آشنایی که است دینیبرون مخاطبین با سطح این
 دین از مستقیمی جانبداری بدون شودمی سعی و دارند اسالم
 به توجه برای عقالیی دالیل با را مخاطب گام به و گام اسالم

 عقاید کتب مفقوده حلقه بخش این. کند قانع مباحث اعتقادی
 روایات( و دینی )آیاتدرون مطالب از استفاده کمترین با که است موجود
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 فهم معرض در را اسالم دین اصول عقلی، سیر یک با دارد سعی
 دهد. قرار مخاطب نقد و

 از کدام هر در مهم مسئله چند به شودمی سعی دوم در سطح
 تر بهمصداقی نگاهی که شود اشاره تشیع مکتب پنجگانه اصول

 مخاطبین با بخش این در تدوین اولویت. دارد مسائل این
 اسالم دین ترعمیق معارف فهم به مندعالقه که است دینیدرون

 .هستند تشیع مکتب و
o بودن  دارا بر عالوه که جدید؛ بازتولید محتوایی محتوای بازتولید

 همخوانی باالترین نیز محتوایی لحاظ از آموزشی هایجذابیت
. باشد دارا دانشگاه مجازی دانشجویان معرفتی هایگونه با را

 :توجه به مطلب زیر مهم است ،پیشنهادی نمونه این تدوین در
 این اساس بر؛ آموزی زبان روند در  زبانی آموزش نکات، 

 از گذر برای ایواسطه دوره یک انعنوه ب جدید یامحتو
 شود اعتبار تواندمی تخصصی زبان به عمومی زبان دوره

 خوانده مطالب و عناوین از هامثال و مطالب ارائه در که
 حفظ با و شده حداکثری استفاده دانشجویان قبلی شده

 آموزی زبان روند از ایدوره وارد را دانشجو رویه همان
 بیشتری درگیری اعتباری طالحاتاص با آن در که ندکمی

 قابل اعتباری نکات آموزشی هایپیچیدگی البته. دارد
از  باید؛ لذا نیست عینی ساختارهای آموزش با مقایسه

 این آموزش و انتقال برای« پساروش»های دوره همه روش
 .کرد استفاده مباحث

o سعی طرح این درگروه؛  در جاری آموزشی ساختارهای رعایت 
 هایکتاب در رفته کار به آموزشی هایقالب که ستا این بر

 فرایند این در .شود مراعات و حفظ امکان حد تاخوانا  و پارسا
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 صحبت نوشتن، خواندن، ابعاد همه در دانشجو هایتوانمندی
 ایمقدمه حال عین و در شده تقویت و حفظ دادن گوش و کردن
 به ایویژه این طرح نگاه .باشدمی تخصصی زبان به ورود برای
 معارف دوره نوشتاری و گفتگویی هایظرفیت کردن فعال

 هایدوره برای ایمقدمه رودانتظار می و داشته اسالمی
 معارف حوزه در مترجمی و نویسندگی و سخنوری تخصصی

 هایبخش پیشنهادی راستا ساختار همین در. باشد اسالمی
 :است قرار این از مختلف
 بردن باال برای پیشنهادات از مهم؛ یکی اصالحات بیان 

 که است آن موضوعات کردن تصویری بخش این کیفیت
 حساب به سختی کار بودن مطالب مفهومی به توجه با

 و تلفظ با دانشجو تنها آشنایی بخش این در هدف .آیدمی
 صورت در و است مشکل عبارات برخی ظاهری شکل

 را او ابتدایی به صورت توانمی بخش این تصویری شدن
 .آشناتر نمود رو پیش مفاهیم با

 بیان اعتقادی مباحث مناسب است دردرس؛  اهداف بیان 
 گیرد. صورت مستقیم غیر و مخفی به صورت اهداف

 برای االتیسؤ بخش این در؛ بحثپیش و مطالعهپیش 
 دانشجو هانآ کمک به که شودمی مطرح دانشجویان

 هدف. کندمی داپی بحث به ورود برای مقدماتی مادگیآ
 در موزشیآ محتوای با دانشجو درگیری بخش این پنهان
 بردن باال که است روزمره و طبیعی کامالً  مسائلی قالب

 بخش این اهداف از یکیزبان آموز  تحلیلی تکلم قدرت
 دانشجویان به مطالعهپیش عنوان به بخش این .است
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 فکر آن مورد در کالس به ورود از قبل تا شودمی پیشنهاد
  :است بخش دو شاملو  نندک

 و مسئله مستقیم غیر بیان دنبال به آن در که االتالف. سؤ
 شودمی سعی و بوده موضوع با مخاطب کردن درگیر

 عادی زندگی با هماهنگ و ساده که شود مطرح االتیسؤ
 .باشد هانآ عامیانه هایبیان و افراد

 با آشنایی برای متنی و تصویری ب. تصویر؛ به صورت
بیان  و موضوع این کاربردی اصطالحات و جدید اتلغ

 دانشجو از که است شده طراحی سؤاالت با آن ارتباط
 تصاویر این مورد در را خود تصورات شودخواسته می

 .بنویسد یا بیان کرده
o هایویژگی از تبیین مطالب ارائه شده با یک مثال عینی؛ یکی 

 مطرح غاتل گنجینه از شودمی سعی که است این بخش این
 صورت برداریبیشترین بهره پارسا های خوانا وکتاب در شده

 دانشجو ها،آن مرور و گذشته واژگان تکرار عین در تا بگیرد
 .باشد داشته نظر مد مفهوم با تریمناسب گیریارتباط بتواند
 های مثال مدنظر، به شرح زیر است:بخش
 و هگذشت واژگان تقویت بخش این آموزشی مقدمه؛ هدف 

 .است دانشجویان خواندن قدرت تثبیت
 مباحث با مناسب ادبیاتی با بخش این اصلی؛ در بحث 

 در گذشته مباحث ساده، عقلی سیر یک با و اعتقادی
 به بخش این .شودمی تشریح تبیین و ترجدی بحثی قالب
 تخصصی اصطالحات کردن واضح و تعریف دارعهده نوعی
 کردن وانمندت بخش این آموزشی هدف .است بحث
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 حوزه در شنیدن و خواندن بخش دو در دانشجویان
 .است تخصصی اصطالحات

 گروه معارف بخش کتب خألهای از آزاد؛ یکی بحث 
 معارفی هاینیمسال در گفتگو به توجه عدم فارسی، زبان

 این از دانشجو از مندیقاعده و منسجم حمایت و است
 و هاسؤال بیان با بخش این در .گیردنمی صورت لحاظ

 برای دانشجو ترغیب و تهییج در سعی چالشی هاییمثال
( گفتاری یا نوشتاری) .شودمی ممکن شکل هر به گفتگو
 طراحی ایگونه به هاسؤال شودمی سعی این بر عالوه
 .دباش نیز رو پیش آتی بحث برای ایمقدمه که شوند

 از گیریبهره با شودمی سعی بخش این در؛ تکلیف 
 دانشجو یادگیری میزان و درک زبان، موزشیآ الگوهای

 شامل که گیرد قرار بررسی مورد فالینآ فضای در حتی
 بخش یک حال عین دراست؛  واژگان درک و مطلب درک

 دانشجو از که است شده اضافه بخش این به جدید
 خالصه صورت به را شده بیان مطالب شودمی خواسته

 از دانشجو درک میزان چنینهم .نماید نموداری یا و نوشته
 شنیدار و گفتار، نوشتار، قالب در شده بیان مطالب
 .شودمی کشیده چالش به خواندن

 کردن ترکاربردی بخش این در اصلی هدف؛ بدانیم یشترب 
 بتواند امر نهایت در دانشجو تا است موزشیآ فرایند

 حوزه این در متداول فارسی کتب با تریراحت ارتباط
 مرحله این شد، بیان که طورهمان و کند برقرار ارتباط
 .تخصصی هایدوره برای باشد ایواسطه
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 و فکری مفاهیم بودن کاربردی دغدغه؛ بحث ثمرات بیان 
 معاصر فلسفی هایاندیشه بزرگ هایدغدغه از انتزاعی

 ساده بیانی با شودمی سعی کتاب از بخش این در. است
 بحث این که ودش فهمانده دانشجو به ابتدایی نمایشی و

 داشته دور و نزدیک یندهآ در تواندمی ثمراتی چه او برای
 یا یک ،دارد که اطالعاتی به توجه با دانشجو هر و باشد
 همین و کرده دریافت را شده بیان ثمرات از ثمره چند

 درس این فهم بودن مفید احساس حصول برای مقدار
 بعد بیشتر ،بخش این اصلی هدف .رسدمی نظر به کافی

 انگیزه و امید با دانشجو آن کمک با تا است آن روانی
 .بپردازد بحث تعقیب به بیشتری

 بررسی نمونه پیشنهادی
 جهت -: اصول دین6درس  -یک سطح هایدرس از درس یک بخش این در

های زیر است و مجموع مباحث، که شامل قسمت شودمی ارائه بررسی و نقد،
 هاتگوی ادیان، انواع مکاتب بشری و الهی و مقایسه آنشناسی، گفای برای دینمقدمه

ها و تقابل دین طور در مباحث فلسفی مانند تأثیر دین در زندگی انسانبوده و همین
  تواند تأثیر داشته باشد.و علم و مباحث فقهی از جمله ایمان و کفر می

 درس 5 به دیپیشنها محتوای بودن پیوسته و مقاله حجم بودن محدود البته به علت
 ساختار با درس 10 حاضر حال در. شد خواهد اشاره ضمیمه بخش در محتوا این از

 .است وبررسی نقد آماده منسجم دینیبرون یامحتو همراه به واحد و کامل زبانی
 اصطالحات .1

 اسالم، مکتب، مذهب، دین، اصول،اصطالحات اصلی این درس عبارت است از: 
 شرک. و کفر و الحاد تشیع،

 هدافا .2
 اهداف این درس به این صورت طرح شده است:



 203/  گروه زبان فارسی... «آموزش عقاید»ارزیابی و نقد کتاب 

 آنو کاربرد « اصول دین» تعریف شناخت -
 اساسی پرسش سه به اسالم دین هایپاسخ با شدن آشنا -
 .کندمی خارج اسالم دین از را هاآن اصول، این که مکاتبی شناختن -
 ثبحپیش و مطالعهپیش .3

 :کنید بیان زیر تصاویر مورد در را خودتان نظر

 
 تر است؟ چرا؟تر و ماندگارتر و مطمئنمحکم هاسازه این از یک کدام -
 تمایز وجه ترینمهم کنید؟می مقایسه هم با را هاسازه این لحاظی چه از -

 چیست؟ هاآن
یک از نرم افزارهای زیر را برای نصب در سیستم خود انتخاب  شما کدام -

 چرا؟ کنید؟می
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 مقدمه .4

که تصمیم دارید برای ادامه تحصیل در یک مقطع  شما یک دانشجوی موفق هستید
انتخاب کنید؛ اما با توجه به شرایط و عالیق خود و  باالتر، یک رشته جدید و مناسب

های صورت گرفته در بین چند رشته کنید و مشورتای که در آن زندگی میجامعه
یلی آینده توانید از بین این چند رشته، رشته تحصچگونه می . اینکشویدمردد می

 خود را انتخاب کنید؟
های قوی به این مسئله توجه داشته و در رقابت های خوب و رشتهامروزه دانشگاه

دانشجویان با معرفی دقیق و مختصر این  ها برای جذب بهترینبا سایر دانشگاه
 این وه رشتهای تحصیل در این ها و تفاوتترین مزیتها و با اشاره به اساسیرشته

 ؛باشند شما تحصیلی رشته بهترین انتخاب برای خوبی کمک توانندمی اهدانشگ
 مدت و چگونگی رشته، این در تحصیل بلندمدت و مدتکوتاه سرانجام مثالً 

 استادان و... رشته، این در تحصیل
 بهترین انتخاب برای راه بهترین و اولین هم، با اساسی اطالعات این مقایسه

 نتیجه به مرحله این در هم باز که دارد امکان البته باشد؛می شما تحصیلی رشته
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 ؛داد ادامه ترجزیی و ریزتر االتسؤ با را تحقیق باید صورت این در که نرسید نهایی
 امکانات اجتماع، و شما برای علوم این بودن کاربردی میزان درسی، واحدهای مثالً 

 و... دانشگاه موزشیآ
 بحث اصلی .5

 بین در و اناندیشور نمیا در زندگی هایبرنامه ترینشایع و ترینمعروف از یکی
 ارائه پیامبران آن را نام به خوبی و اندیشور افراد که است ایبرنامه ها،انسان غالب

  شود.و از آن با عنوان دین یاد می اندداده
 تمامی در ایکننده تعیین نقش اوالً  که مباحثی ثیرگذارترینتأ و تریناساسی

 هابرنامه سایر از برنامه این جدایی و تمایز باعث ثانیاً  و داشته هابرنامه این مفاهیم
، شناسیهای ادیان به سه سؤال مبدأنامند که همان پاسخاصول دین می را شودمی

است که در مورد مبدأشناسی در عنوانی به نام خدا و  شناسیراهو  مقصدشناسی
شناسی در عنوانی به نام نبوت ر مورد راهبرای مقصدشناسی در عنوانی به نام معاد و د

 گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می
 احساس دارد که الیسؤ هر با شخص هر که باشد ایگونه به باید توضیحات این

 نهایی پاسخ به تواندمی برنامه این مطالعه با و گرفته را خود پاسخ از بخشی که کند
 احساس این میزان چه هر. نماید رفبرط را خود نیاز و برسد خود السؤ دقیق و

 .بود خواهد بیشترنیز  برنامه این به اعتماد و اشتیاق باشد، ترقوی
 نظام ترینجامع و برنامه ترینکامل ارائه ادعای که است دینی آخرین اسالم دین

 و کامل نسخه را خود ها،آن پیامبران قبول و سابق ادیان به احترام بر عالوه که دارد را
 .نمایدمی معرفی هاانسان سعادت نهایی امهبرن

 به گسترده توجه مانند دیگر خاص هایویژگی برخی وجود همراه به ادعا این
یت باعث، است کمرنگ بسیار ادیان سایر در که انسانی زندگی اجتماعی ابعاد  تقو

 ربش زندگی اجتماعی ابعاد زیرا ؛است برنامه این بودن بهتر و بودن ترکامل احتمال
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 تواندمی عامل همین و اوست زندگی فردی ابعاد از ترگسترده و پیچیده بسیار امروز
 البته ؛باشد ادیان سایر به نسبت برنامه این مورد در تحقیق و بررسی تقدم باعث

 اسالم مورد در تحقیق کنند،می زندگی مسلمان خانواده یا و منطقه در که کسانی
 است. نیز عرفی تقدم نوع یک رایدا شده گفته هایرجحان بر عالوه

 السؤ سه به پاسخ در اسالم دین هاییپاسخ تریندقیق و ترینعمیق از بخشی
 :است قرار این از ،شودمی هابرنامه سایر با برنامه این تمایز باعث که اصلی

 طور به بخش این در اسالم مبدأشناسی؛ دین شناسی ونسانموضوع ا -
 کند و درشناسی و خداشناسی توجه میانسیر خودشناسی، انس به مفصل
توحید بیان  عنوان قالب در را بخش این به مربوط پاسخ ترینعمیق نهایت

اعتقاد به خدا . است خدا بودن یکی و یگانگی کند. توحید به معنایمی
 ،نیستنددین اسالم را از تمامی مکاتب الحادی و کافران که قائل به وجود خدا 

ی مکاتب تمام ازاعتقاد به توحید دین اسالم را  طورهمین سازد؛می جدا
 کند.آلود و مشرکین که قائل به وجود خدایان متعدد هستند، جدا میشرک

 . گرفت خواهد قرار بررسی موردکتاب  7 درس در بحث این
ترین پاسخ دین اسالم به این بحث در قالب عنوان مقصدشناسی؛ عمیق -

 وجود به فت. معاد یعنی قائل شدنمعاد مورد بررسی قرار خواهد گر
 جانآ در خود اعمال محاسبه برای هاانسان که دنیا این از بعد دنیایی
 و واقعی جایگاه در کتاب و حساب از بعد و شد خواهند زنده دوباره

 مکاتبی تمامی از را اسالم دین پاسخ این .گرفت خواهند قرار خود شایسته
 این. سازدمی جدا ،نیستند دیگر یایدن وجود و اخروی حیات به قائل که

 .گرفت خواهد قرار بررسی موردکتاب  8 درس در بحث
 مسیر این در حرکت چگونگی مورد رشناسی؛ توضیحات دین اسالم دراه -

 که مباحث مربوط به قرآن و حضرت محمدشود می بحثنبوت  عنوان قالب در
 آسمانیرا قرآن کتاب سازد، زیاین دین را از سایر ادیان ابراهیمی جدا می
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 دین هر طورهمین و است متفاوت ادیان سایر مقدس کتب با که است مسلمانان
 ادیان سایر پیامبراناست که با  همدیگر از ادیان جدایی و تمایز عوامل از یکی

 .گرفت خواهد قرار بررسی وردکتاب م 9 درس در بحث اینباشد. می متفاوت
 تریناساسی که است متعددی مکاتب رایدا اسالم دین ؛پیامبر جانشینی -

است که از آن با  جانشینی رسول خدا بحث هانآ کننده متمایز مسئله
 نبوت بحث ادامه شود و به نوعیعنوان بحث خالفت و امامت یاد می

کند. مکتب تشیع قائل به امامت حضرت علی می کامل را آن و بوده
 .گرفت خواهد قرار بررسی موردکتاب  10 درس در بحث ایناست. 

 در موجود مکاتب تمایز موجب تاریخ طول در کالمی مباحث از برخی -
بحث اعتقاد به عادل بودن  جمله از است؛ بوده همدیگر از اسالم دین

خدای متعال و امکان فهم و درک این عدالت توسط انسان که در قالب 
مه عنوان گیرد که هم قابلیت بحث در اداعنوان عدل مورد بررسی قرار می

که یکی از اوصاف خداوند است دارد و هم خداشناسی را به سبب این
قابلیت بحث در ادامه عنوان مقصدشناسی به این سبب که مالک و معیار 
حساب و کتاب و نیز لزوم روز قیامت در قائل بودن به عدالت خدای 

درک  متعال است. البته در مقابل، گروهی به نام اشاعره قائل به عدم امکان
 ها هستند.عدالت خدای متعال توسط انسان

  آزاد یگفتگو .6
 باشد؟ داشته وجود اسالم برنامه از رتقوی ایبرنامه دهیدمی احتمال آیا -

 دلیل؟ چه به و ایبرنامه چه
 شما زندگی االتسؤ از میزان چه اصلی، السؤ سه به شده داده هایپاسخ -

 .بزنید مثال است؟ داده پاسخ را
 چیست؟ ادیان مورد رد شما نگاه -
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ین و تکالیف .7   هاتمر
 مطلب درک -

 : بدهید پاسخ زیر التسؤ به و یدبخوان را اصلی متنتمرین اول: 
 گیرد.معاد مورد بررسی قرار می عنوان در شناسیمبدأ به مربوط االتسؤ به ادیان پاسخ

 .نبود متن در .ج نادرست .ب  درست .الف
 . است موجود .... پاراگراف در پاسخ
 به توجه است، ترکمرنگ ادیان سایر در که اسالم دین هایویژگی از یکی
 .است انسانی زندگی اجتماعی ابعاد

 نادرست .ب  درست .الف
 . است موجود .... پاراگراف در پاسخ

 تمرین دوم: پاسخ درست را انتخاب کنید.
 :کندمی اشاره شده بیان مباحث از یک کدام به تصویر این

 
 توحید. الف

 ب. نبوت
 ج. معاد
 د. عدل
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 . سازدمی جدا..........  از را اسالم برنامه خداشناسی، بحثتمرین سوم: 
 . اشاعرهالف

 ب. مشرکین
 ج. کفار و ملحدین

 د. اهل تسنن
 تر است؟های زیر صحیحتمرین چهارم: کدام یک از عبارت

 در بیشتری امتیاز بسیار، طرفداران وجود خاطره ب اسالم دین. الف
 .دارد هابرنامه سایر ینب

 بهترین جزو ،اندیشور طرفداران وجود خاطره ب اسالم دینب. 
 .شوندمی هابرنامه

 ترینکامل و خرینآ و جامعیت ادعای و اندیشور طرفداران کثرت ج.
 .است اسالم دین به هاانسان جذب در ثرمؤ عوامل از بودن برنامه
 .............................................. دارم دیگری نظر .د

 واژگان درک -
 . کنید وصل همدیگر به را مترادف هایواژهتمرین اول: 

 فرستاده خدا   توحید الف.
 ای از یک دینشاخه   معاد ب.

 یگانگی   ج. نبی
 چندخدایی   د. مکتب
 بازگشت )زنده شدن دوباره(   ی. شرک

 :بسازید جمله زیر هایواژه باتمرین دوم: 
 محمد حضرتالف. 

 ب. قرآن
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 ج. اسالم
 د. عدالت

 ی. دین
 شنیدار -
 :دارند دینی چه افراد از کدام هر بگویید و کنید گوش را زیر داستان

 مشرک  دین بی  مسیحی  مسلمان 
 الف. آشپز

 ب. نانوا
 ج. قصاب

 د. بقال
 نویسیخالصه .8

............................................................................................. 
 بیشتر بدانیم .9
 عقیدتی نظام در مجموع ،دارد تفاصیلی و توابع و ملزومات و لوازم اصلی، عقاید

 و ادیان پیدایش موجب اعتقادات، گونهاین در اختالف و دهدمی تشکیل را دین
 بعضی نبوت در اختالف کهچنان ؛است شده مختلف مذهبی هاینحله و هافرقه

 یهودی ادیان بین اختالف اصلی عامل معتبر، آسمانی کتاب تعیین و الهی نبیایا
 است آورده دنباله باعمال  و عقاید در را دیگری اختالفات و شده اسالم و مسیحی و

 با که مسیحی تثلیث به اعتقاد مانند نیست؛ سازگار اصلی، اعتقادات با بعضاً  که
 . اندبرآمده آن توجیه صدد در مسیحیان ، هر چنددهدنمی وفق توحید

 از یا خدا طرف از باید که پیامبر جانشین کیفیت تعیین در اختالف چنینهم
 . است اسالم شده در سنی و شیعه بین اختالف اصلی عامل شود، تعیین مردم طرف

 آسمانی ادیان همه در عقاید تریناساسی معاد، و نبوت و توحید کهآن حاصل
 از و یا آیدمی به دست هاآن تحلیل یا از که را دیگری عقاید توانمی ولی است؛
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 مثالً  آورد؛ به حساب اصلی عقاید جزو خاصی اصطالح طبق است، هاآن توابع
 شمرد و دوم اصل را او وحدت به اعتقاد و اصل یک را خدا وجود به توان اعتقادمی

-اسالم شمرد؛ چنان دیگری از اصول دین اصل را خاتم پیغمبر نبوت به اعتقاد یا

، عدل را که یکی از عقاید فرعی توحید است اصل شیعه دانشمندان از بعضیکه 
 محسوب دیگری اصل ،است نبوت توابع از که رااند و امامت مستقلی شمرده

گونه اعتقادات تابع اصطالح و قرارداد اصل در مورد این واژه استعمال .اندداشته
 است و محل مناقشه نیست.

توان به دو معنای عام و خاص بکار برد که راین، واژه اصول دین را میبناب
رود و شامل همه عقاید اصطالح عام آن در برابر فروع دین و بخش احکام بکار می

     یابد. ترین عقاید اختصاص میشود و اصطالح خاص آن به اساسیمعتبر می
 گانهیان آسمانی مانند اصول سهتوان تعدادی از عقاید مشترک بین همه ادچنین میهم

ها را با اضافه یک یا چند )توحید، نبوت، معاد( را اصول دین به طور مطلق و آن
اصل دیگر، اصول دین خاص و یا با اضافه کردن یک یا چند اعتقادی که مشخصات 
مذهب یا فرقه خاصی است، اصول دین و مذهب یا اصول عقاید یک مذهب به 

 عقاید، مصباح یزدی()آموزش  حساب آورد.

 گیرینتیجه
 و توان این المصطفی مجازی دانشگاه اسالمی معارف و فارسی زبان گروه

 مباحث به توجه نیز با و تخصصی زبان هایظرفیت از استفاده با که دارد را ظرفیت
 مخاطبین حداکثری پوشش برای تریمناسب عقایدی محتوای شناسی،مخاطب

 بلکه باشد؛ نداشته را موجود کتاب هایکاستی و هاضعف اتنه نه که دهد ارائه خود
 از استفاده. باشد تواندمی عقایدی مباحث ارائه برای خود نوع در جدیدی ابداع

 و شیعی غیر مخاطبین جذب برای مجازی فضای این نظیربی و بکر هایظرفیت
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 هایویژگی از کیی آن قالب ترینمستقیم غیر در شیعیان اعتقادی بنیه تقویت طورهمین
 است. آموزشی گروه این فرده ب منحصر

 ضمیمه: محتوای کتاب بدون ساختار آموزشی
 بحثمطالعه و پیشدرس اول: پیش

 نظر خود را در مورد تصاویر زیر در یک جمله بیان نمایید:

 
 ؟ایدداشته ریزیبرنامه کارهایی چه در تاکنون .1
 دهید؟می انجام چه کاری شوید،می گرسنه خوابگاه یا و خانه در شما وقتی .۲
 آینده برای و بودهچه  گذشته در شما زندگی هدف ترینمهم و بزرگترین .3

 ؟است چیزی چه
 دادید؟ انجام کارهایی چه آن به رسیدن و هدف شناختن رایب .4
 مقدمه

 هایهدف بزرگ، و کوچک هایهدف دارند؛ اهدافی خود زندگی در هاانسان همه
 و بیشتر کمال و لذت درک به تمایل هدف و مادی هایهدف دور، و نزدیک
 .معنوی هایهدف

 در هاهدف آمدن وجوده بنیاز و تمایل به درک لذت و کمال بیشتر موجب 
 غریزی نیازهای مینتأ انسانی، هر برای هدف ترینابتدایی. شودمی هاانسان زندگی
 صورته ب هاسانان همهو  است الزم انسانی هر مادی حیات ادامه برای که اوست

 .کنندمی ریزیبرنامه اهداف این به رسیدن برای ناخواسته یا خواسته
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 و ضروریات وردنآ دسته ب برای هاانسان گاهیبیان این نکته نیز الزم است که 
 به خاطره ب هانآ هدفگذاری گاهی و کنندمی هدفگذاری و تالش الزم چیزهای

 خطر به را هاآن زندگی نباشد هم راگ که است بیشتر کمال و ذتل آوردن دست
 از یکی دخل دفعاندازد؛ لذا بیان قید تمایل به درک لذت و کمال بیشتر به سبب نمی

 که باشدمی متعال خدای مورد در نیازمندی و هدفمندی رابطه به مربوط شبهات
 : هدف خدای متعال از خلق کردن موجودات چیست؟است این آن اصلی السؤ

 : بفرمایید توجه زیر رابطه به
شده و این  هدف و انگیزه ایجادموجب  بیشتر کمال و لذت به تمایل و نیاز
 شود.می هدف به رسیدن برای ریزیبرنامهموجب 

 برای او. شود سیر تا بپزد غذایی خواهدمی و است گرسنه شخصی مثال برای
 :باشد داشته توجه چیز چند به باید غذا پختن

 دارد دوست مثالً  دارد؟ نیاز موادی چه به و دبپز غذایی چه خواهدمی -
  .دارد نیاز پیاز و گوشت به آن برای و کند درست کباب

شناسی یا مبدأشناسی نامید؛ یعنی شخص باید توان نام این مرحله را موضوعمی
و این برنامه قرار است بر روی چه  این برنامه از کجاست بداند که آغاز یا مبدأ

 ا نیاز او را برطرف کند.ی اجرا شود تموضوع
 چه برای و انسان تعداد چه برای را غذا این و دارد نیاز مواد مقدار چه به -

 پیاز عدد چهار و زمینیسیب عدد دو مثالً ؟ کند آماده خواهدمی زمانی
 . امشب شام برای و نفر چهار برای

باید شناسی یا مقصدشناسی نامید؛ یعنی شخص توان نام این مرحله را غایتمی
 خواهد به چه هدفی برسد که همان غایت است.بداند آخر کار یا مقصد او چیست و می
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برا آماده کردن این غذا چه کارهایی باید انجام دهد؟ مثاًل اول کدام مواد را  -
بپزد و در چه زمانی به آن نمک و ادوین اضافه کند و چه زمانی و چطور 

 ها را با هم مخلوط کند؟ آن
شناسی نامید؛ یعنی شخص سعی شناسی یا راهاین مرحله را روش توان ناممی

کند راه رفتن از این مبدأ به آن مقصد یا راه و چگونگی آن حرکت یا روش را می
 خوب بشناسد.

 اصلی بحث
ترین برنامه هر شخص، برنامه کل زندگی اوست که در آن به بزرگترین و مهم

به باالترین درجه آرامش و لذت است. دنبال حل مشکالت و رفع نیازها و رسیدن 
 توانندکنند و میزان دانشی که دارند، میها با توجه به محیطی که در آن زندگی میانسان

گاهی و فرهنگ تعریف  به دنبال برنامه زندگی متفاوتی باشند و با توجه به میزان آ
 متفاوتی از باالترین درجه کمال داشته باشند.

 نیاز، نیازهای طبیعی و مسئله خوراک و مسکن است؛ترین برای گروهی اصلی
 نیاز، تریناصلی تواندمی ندارند، مشکلی مادی مسائل در که دیگر بعضی برایاما 

ه ب مسئله سه این به هاآن همه در ولی؛ باشد علم کمال، درجه باالترین و آرامش
 :شودمی توجه ناخواسته یا خواسته صورت
 مبدأ و موضوع -
 هدف و مقصد -
 مقصد به مبدأ از رفتن چگونگی و مسیر -
 هابرنامه بین مقایسه برای معیارها بهترین از مسئله سه این به توجه دلیل همین به

 .است هاآن بهترین و ترینکامل کردن پیدا و
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 بحثمطالعه و پیش: پیشدومدرس 
 نظر شما در مورد تصاویر زیر چیست:

 
 کنید؟می چکار داشت، را مادرتان غذای هوای دلتان و بشوید گرسنه زمانی اگر .1
 شناسید؟می را خودتان چقدر شما .۲
 دانید؟می الزم درست و کامل ریزیبرنامه یک برای را خود از شناخت میزان چه .3
 نه؟ یا است شده خوشمزه غذا یک بگویید توانیدمی چگونه شما .4
ذا را که به یک غذای خوشمزه بتوانید لقب بهترین و لذیذترین غبرای این .5

 دهید؟بدهید، چه کاری انجام می
  مقدمه

ها و نیازها و برنامه کامل زندگی هر شخص، بحثی مربوط به خود او و حل دغدغه
 .است خودش برنامه موضوع شخص، هر بنابراین باشد؛تمایالت او می

 رفع برای و داریم تغذیه و گرسنگی رفع به نیاز ما .بیاورید یاد به را شپزیآ مثال
 ما شرایط به توجه با مطلوب غذای انتخاب که کنیم مادهآ غذایی خواهیممی نیاز این

 . بگیرد صورت باید که است کارهایی ترینمهم از یکی
 درست شما برای همیشه شما مادر که باشد غذاهایی از یکی شما انتخاب اگر

 که غذایی ؟کنیدمی چکار دانستید؛می زمان این تا را غذا آن اسم فقط شما و کردمی
 سیبو  گوشت مانند وریدآمی یاد به را نآ خوشمزه و واضح مواد از بعضی فقط

 با مادرتان خوشمزه غذای مواد، این دادن قرار هم کنار با که دانیممی ما همه زمینی
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 به و برداشته را گوشی و شوید بلند باید پس؛ شد نخواهد درست جادویی طعم آن
 برای نیاز مورد مواد مورد در او از پرسی،احوال و سالم زا بعد و بزنید زنگ مادرتان

  .بپرسید را جادوییش غذای تهیه
 از بعد. است کار مراحل ترینمهم از یکی مادر غذای محتویات دقیق شناخت

؛ ندارید موادی چه و دارید موادی چه منزل در االن شما که ببینید باید مرحله، این
 منزل در که موادی تهیه به اقدام باید وشمزهخ غذای آن کردن درست برای پس

 بپوشید لباس و کنید نگاه خود ساعت به و کرده ریزیبرنامه و نمایید، نیست موجود
 .کنید تهیه را نیاز مورد وسایل و رفته خرید مرکز اولین به و

 بهترین از تصوری باید .بگیرد صورت کار همین باید در برنامه زندگی نیز
 یک کدام ببینیم و کرده نگاه خود به بعد و باشیم داشته هستیم آن نبالد به که حالتی

 چیزی هر آوردن دست به برای سپس و نداریم را یک کدام و داشته را هاحالت آن از
 خود، هایداشته کردن کامل و تقویت با نداریم و باشیم داشته داریم دوست که

 . کنیم ریزیبرنامه
  اصلی بحث

 را خود وجود باید ابتدا اشزندگی درریزی کامل و درست امههر شخص برای برن
 به ضعف و قوت نقاط این و چیست او فقوت و ضع نقاط که بداند ؛بشناسد خوب

 آن با را خود که باشد داشته مثال و الگو یک باید کار این برای .هستند میزان چه
 ا بد.خوب است ی دارد که خصوصیتی این نداند شاید ؛ چونکند مقایسه

اند، به این تمام کسانی که دنبال ارائه و یا رسیدن به برنامه کامل زندگی بوده
 تصور قابل انسان یک برای که شکلی بهتریناند مسئله توجه داشته و سعی کرده

 وسیله این به تا کنند معرفی هاانسان سایر برای کامل نمونه و الگو عنوان به را است
 که چیزهایی آوردن دست به برای و سنجیده آن با را خود خصوصیات هاانسان
، مسئله این به. کنند ریزیبرنامه و تالش دارند، که چیزهایی تقویت یا و ندارند
 گویند.شناسی میانسان
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شناخت انسان ابعاد گوناگونی دارد؛ یکی از ابعاد این مسئله جایگاه انسان در 
است، یعنی برای شناخت درست  جهان هستی و کیفیت ارتباط او با سایر موجودات

 موجودات از تاثیری چه زنده موجود یک عنوان به انسان بدانیم باید و کامل انسان
 نظام باید کلی طور به و گذاردمی دیگر موجودات بر ثیریتأ چه و گیردمی دیگر

شناسی و این عالم شناخته شود. به این بحث، جهان موجودات نایم ارتباطات
 گویند.شناسی میهستی

ترین و بزرگترین و اثرگذارترین اولویت در این بحث نیز بررسی و شناخت قوی
 موجود عالم و چگونگی تأثیر او بر سایر موجودات است. 

؛ مثاًل در است داشته وجود تفکر تولد روزهای غازینآ از مسئله این به توجه
 زندگی بر یرگذارثتأ عوامل شناخت و عالم این نظام کشف دنبال به یونان باستان

ترین قوی شناخت و به ویژه -خورشیدو  تشآ خاک، باران، زلزله، مثل -هاانسان
موجود تأثیرگذار بر عالم و چگونگی ارتباط با او بودند. گروهی او را علت العلل، 

و گروهی او را خدا نامیدند و هر کدام به گمان خود سعی در « آرخه»گروهی او را 
 رین موجود و بیان چگونگی ارتباط با او و خشنود کردن او برآمدند.تشریح این اثرگذارت

شناسی و معرفی شناسی و جهانهای متفاوتی برای انساندر دنیای کنونی پاسخ
شود شناسی مشاهده میترین موجود، وجود دارد که برای نمونه در بحث انسانقوی

 خدایی مقام تا اثباتکه نظراتی از نفی وجود خارجی برای انسان و جهان خارج 
 ترینکننده قانع و بهترین هاپاسخ این میان از باید انسان یک. دارد وجود انسان این برای

ها به خودشناسی کامل برسد و بتواند یکی از انتخاب کند تا به کمک آن را پاسخ
 های رسیدن به برنامه کامل زندگی را به صورت کامل و صحیح بردارد.گام
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 بحثمطالعه و پیشیش: پسومدرس 
 نظر شما در مورد تصاویر زیر چیست:

 
 کنید؟ اقدام کار آن به کار، یک نهایت گرفتن نظر در بدون توانیدمی شما آیا .1
 گرسنگی آن به وسیله دارید دوست که غذایی اسم کردن پیدا از بعد شما .۲

 هچ به و کنیدمی چکار برای آن، الزم مواد دانستن و کنید برطرف را خود
 کنید؟می فکر چیزی

 کرد؟ ریزیبرنامه توانمی هدف، به توجه بدون آیا .3
 چیست؟ انسان زندگی نهایت و ایتغ .4
 تواندمی کار یک انجام برای شما شوق در تأثیری چه هدف کوچکی و بزرگی .5

 باشد؟ داشته
 دارد؟ شما شوق در ثیریتأ چه هدف نزدیکی و دوری .6

 مقدمه
 آن وسیلهه ب خواهیدمی که غذایی اسم ایدتوانسته النا تا فقط و ایدگرسنه هنوز شما
 این اما؛ کنید پیدا را شودمی درست نآ وسیلهه ب غذا این که موادی و شوید سیر

 مورد در و کنید فکرنیز  دیگر مسائل از خیلی به باید کار به شروع برای .نیست کافی
 مادهآ نفر چند برای خواهیدیم را غذا این کهاین مورد در مثالً  بگیرید؛ تصمیم هاآن

 ؟صبحانه یا نهار شام، شود؛ آماده غذا این دارید دوست زمانی چه برای یا و کنید
 شما برای مهمان این ؟نه یا دارید مهمان یا؟ آبخورید غذا خواهیدمی چقدر خودتان

 دارید؟ غذا این کردن درست برای کافی توان و زمان شما آیا است؟ عزیز و مهم چقدر



 219/  گروه زبان فارسی... «آموزش عقاید»ارزیابی و نقد کتاب 

 و اندازه و کار به شروع عدم یا شروع در تواندمی هاآن به توجه و مسائل این مهه
 .باشد داشته ثیرتأ غذا دهنده تشکیل مواد کیفیت

 بحث اصلی
 هر که است مسائلی ترینمهم از کار نهایت و غایت به توجه زندگی ریزیبرنامه در

 . باشد داشته توجه آن به باید شخصی
 ترراحت و سریعتر چه هر که کنندمی تنظیم طوری را خود ندگیز برنامه هاانسان

 و لذت کسب یا نیازها کردن برطرف برای که هاییهدف .برسند خود هایهدف به
 یا مدتکوتاه تواندمی اهداف این. هستند آن آوردن دست به دنبال به بیشتر رامشآ

 تالش و سعی صورت در شخص یک کندمی مشخص ایبرنامه هر. باشد بلندمدت
 این آوردن دست به با و رسیده جایگاهی چه به برنامه انجام توانایی و علم داشتن و

 مشخص ،این بر عالوه و شودمی او حال شامل هاییلذت و امتیازها چه جایگاه
 .دارد تفاوتی چه دیگر هایجایگاه به نسبت جایگاه این کندمی

شناسی شناسی یا هدف، غایتشناسیفرجام این مفاهیم در قالب عنوانی به نام
بخشی از جزئیات هدف در برنامه کامل زندگی بر اساس  گیرد.مورد بررسی قرار می

 این که هامحدودیت اساس بر شخص مثالً  شود؛می تعریف و تعیینشناسی انسان
 .کندمی تعریف و تعیین را خود هدف است، گرفته بر در را انسان

 این به هاانسان زندگی برای کامل برنامه یک ارائه مدعیان و اناندیشور تمام
 پایان کهاین. اندداده ارائه مطلب این برای متفاوتی هایپاسخ و داشته توجه مسئله
 ترینمهم از باشد، داشته تواندمی هاییخصوصیت چه پایان این و چیست انسان زندگی
هایی ندگی است؛ پاسخشناسی برنامه کامل زشناسی و هدفغایت به مربوط مسائل

گرایان که معتقدند انسان، به این پرسش مهم داده شده است، مانند دیدگاه مادی
ها که معتقدند انسان، ابدی است و برای او پایانی جز مرگ ندارد و نقطه مقابل آن

 مرگی متصور نیست.
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 بحثمطالعه و پیش: پیشچهارمدرس 
 نظر شما در مورد تصاویر زیر چیست:

 
 چه نکردید، بازدید آن از تاکنون که جدید مکان یک مشاهده برای اشم .1

 دهید؟می انجام کاری
 غذای توانیدمی آن، غایت و آن نیاز مورد مواد و غذا یک اسم فهمیدن با یاآ .۲

 کنید؟ آماده را نظر مورد
 را شما که شخصی با یا است ترراحت شما برای نقشه با مسیر یک ناختنش .3

 کند؟ راهنمایی
  قدمهم

 این خواهیممی حال و هستیم خود عالقه مورد غذای کردن آماده مشغول چنانهم
 و نفره 5 مهمانی یک برای ،شودمی درست چیز ده ترکیب از که را خوشمزه غذای

 غذا این پختن برای و داریم وقت شام تا ساعت 6 حدوداً  که کنیم درست شام برای
 برای کافی پول طورهمین و کافی زمان دللهالحم. داریم نیاز زمان ساعت ۲ حدوداً 
 را تانمادر دلپذیر غذای توانیدمی شما االن یاآ .داریم اختیار در مواد این خرید

 باز هم نه. کنید؟ درست
 این بتوانید تا باشید داشته همراه به نیز را غذا این پخت دستورالعمل باید شما

 در و مقدار به را مواد این که گویدمی شما به دستورالعمل این کنید؛ درست را غذا
 داشتن با شما حال. کنید ترکیب هم با دمایی چه در و روشی چه با و زمانی چه
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 از و کنید مادهآ را خود عالقه مورد غذای توانیدمی غذا این تهیه دستورالعمل
 .بشوید رها گرسنگی

 اصلی بحث
 و غایت طورهمین و برنامه دأمب و موضوع به علم بر عالوه ایبرنامه هر انجام برای

 باید. داشت علم نیز مقصد آن به مبدأ این از رسیدن چگونگی به باید آن، هدف
 کرد طی را مسیر اینتوان می ابزاری و وسایل چه با و زمانی چه در و چگونه دانست

نمود. از این  طی ترسریع را مسیر تا کند کمک تواندمی مسیر این در عواملی چه و
 کنند.شناسی یاد میشناسی یا روشا عنوان راهبحث ب
 دهنده آموزش این و است دهنده آموزش و معلم یک نیازمند روشی و راه هر

 با بحث این از .دهد انجام را کار این حضوری غیر یا و حضوری صورته ب تواندمی
 شود.راهبرشناسی یاد می عنوان

های اند و معیارها و روششتههای زندگی به این مسئله توجه داتمامی برنامه
اند. مشخص است که متفاوتی برای طی کردن مسیر به مخاطبین خود پیشنهاد داده

های ارائه شده ارتباط مستقیمی با موضوع و غایت و هدف دارد. به همین پاسخ
گرایی گرایی و تجربهگرایی و غریزههای ارائه بسیار است و از لذتسبب دامنه پاسخ

 است. های غیر انسانی، دامنه آن گسترهگرایی یا لزوم راهنماییعقلگرفته تا 
 

 بحثمطالعه و پیش: پیشپنجمدرس 
 نظر شما در مورد تصاویر زیر چیست:
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کنید؟ می کنید، چکار پیدا نیاز ایبرنامه به خود همراه گوشی در اگر .1
 کنید؟می انتخاب خود برای را یکی برنامه، هزاران بین از چگونه

 را راه بروید ولی طوالنی و سخت مسافرت یک به ایدگرفته تصمیم ماش .۲
 را راه که ندارد واضحی تابلوهای مسیر این که دانیدمی و نیستید بلد دقیقاً 

 کنید؟می کاری، چدهد نشان شما به
 انتخاب را یک کدام ،باشید داشته مسافرت یک به رفتن برای مسیر چند اگر .3

 ؟چرا کنید؟می
 مقدمه

 نقشه این. است خوب راهنمای و نقشه مسافرتی هر برای الزم ابزارهای از یکی
 انتخاب برای راه بهترین .باشد افزار نرمیک  یا و کاغذی نقشه یا انسان یک تواندمی

 . است مسافرت اهل هایانسان یا و خبره افراد به مراجعه هاگزینه این بین از
 نیاز هاآن از یکی فقط که دارد وجود ظورمن این برای یجالب افزارهای نرم امروزه

 : دارد وجود راه چند معموالً  گزینه بهترین انتخاب برای. کندمی برطرف را شما
 کاربران های داده شده به نرم افزار از طرفامتیاز به مراجعه -
  افزار نرم این درباره کاربران نظرات به مراجعه -
  کارشناسان ظرن از استفاده و تخصصی هایتارنما به مراجعه -
 .افزار نرم این از استفاده راهنمای دقیق مطالعه -
 بارگیری یا و خرید به اقدام دارید، که نیازی و امکانات توجه با نهایت در

 شما، گوشی امکانات و مدل به توجه مثال برای. کرد خواهید افزار نرم یک (دانلود)
 پیش در که مسافرتی سختی و تاهمی افزار، نرم حجم افزار، نرم بودن رایگان یا پولی

 . است افزار نرم این خرید برای ثیرگذارتأ عوامل از و... دارید
 و افزار نرم این درباره شما تحقیقات و مطالعات به افزار نرم این به اطمینان میزان

 . داردبستگی  افزارها نرم سایر با آن مقایسه
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 اصلی بحث
 و راه و مقصد و مبدأ به توجه برنامه هر نکات تریناساسی دانستیم کهاین از بعد

 بهترین کردن پیدا دنبال به باید خود زندگی برنامه برای است، آن به رسیدن روش
 . باشد کرده توجه مسئله سه این به شکل بهترین به که باشیم ایبرنامه

 : دارد وجود راه دو ایبرنامه چنین کردن پیدا برای
 ، به تدریجزمان مرور به خودش و شخص هر یعنی خطا؛ و آزمون روش -

 برنامه به غلط مسیرهای از دوری با و شناخته را غلط و درست هایراه
. دارد را خود خاصنقاط قوت و ضعف  روش این. کند پیدا دست درست

 خوب، کارهای نتایج و بد عواقب کارهای با بهتر مثل آشنایی قوتی نقاط
 به بیشتر اطمینان ، احساسمسیر این در دیگران کردن راهنمایی بهتر

 زیاد، انرژی و زمان صرف به نیازمندی مثل ضعفی نقاط و مسیر درستی
 ...و درست راه نکردن پیدا و شدن گم احتمال

 شخص، هر نیست روش نیازی این روش استفاده از تجربه دیگران؛ در -
از  استفاده با بلکه کند، طی را غلط و درست هایراه تمام تنهایی به خود

گاه آن عواقب و نادرست هایراه از توانمی دیگران جربهت  آن از و شده آ
 راحتی به و شناخت خوب را و درست هایراه طورهمین و کرد پرهیز

 به رسیدن برای موجود مسیرهای بین از را مسیر تریننزدیک و بهترین
 جوییصرفه روش، این قوت نقاط ترینمهم یکی از .کرد انتخاب موفقیت

 و برنامه چه هر. است هدف به رسیدن و راه شناختن برای انرژی و مردر ع
 مقصد، به رسیدن برای روش این از استفاده باشد، ترپیچیده هدف

 .است ترعاقالنه
 که است عمرش طول در فرد هر برنامه ترینپیچیدهبرنامه کل زندگی، 

 است؛ دیگران جربهت از استفاده ،انتخاب آن و کردن پیدا برای روش ترینعاقالنه
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 فراوان هایپیچیدگی و کوتاه عمر این با است بعید در غیر این صورت،
 اوج نقطه به و کرده پیدا را زندگی درست برنامه و راه انسانی زندگی

های زندگی شود برنامهدر عین حال مشاهده می .رسید سعادت و موفقیت
 آن و کنندمی پیروی آن از مختلف مردمان که دارد وجود دنیا درمتفاوتی 

 را برنامه بهترین بررسی و تحقیق با باید که دهندمی پیشنهاد دیگران به را
 بررسی برای کافی زمان کهاین به توجه بانمود.  عمل آن به و کرده پیدا

 این میان از که است این کار ترینعاقالنه ،ندارد وجود هابرنامه این تمامی
 هاآن بودن بهتر و بودن کامل به بیشتری حتمالا که ییهابرنامه ها، برنامه

 ترینکامل برنامه، چند این بین از بررسی و تحقیق با و کرد پیدا ،شودداده می
 بر را خود زندگی برنامه و کرده پیدا را کندمی برطرف رانیازها  که ایبرنامه
 .نمود تنظیم آن اساس

 یک بودن بهتر و بودن کامل احتمال شودمی باعث مختلفی عواملبه طور کلی، 
 شود:می اشاره هاآن از تعدادی به نمونه براییابد که  افزایش دیگر هایبرنامه به نسبت برنامه

 کمیت، از منظور؛ برنامه یک طرفداران کیفت و پیروان کمیت به توجه -
 بر دلیلی تواندنمی خود خودی به که است برنامه یک طرفدار نفرات تعداد

 زیرا ،باشد هابرنامه سایر به نسبت اعتقاد یک و برنامه یک بودن برتر
 روی از و خود منطقه رسوم و آداب و فرهنگ خاطره ب هاانسان از بسیاری

 .اندنکرده هم فکر حتی آن غلطی یا درستی به و هستند برنامه یک تابع تقلید
  نیست. برنامه یک حقانیت و درستی بر تنهایی دلیلی به نفرات تعداد بنابراین

 طرفدارانگروه اول، : هستند نوع دو برنامه یک طرفداران دیگر به اعتباری
 و قوم رسوم و آداب رعایت به خاطر و تقلید روی از معموالً  تقلیدی که

 و افرادی چنین وجود .کنندمی گرایش پیدا دین وبرنامه یک به خود ملت
 برنامه بودن یک ترخوب یا خوب برای خوبی معیار تواندنمی هاآن تعداد

         .نیست اندیشه و دلیل روی از معموالً  هاآن طرفداری باشد، زیرا
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 اناندیشور شامل معموالً  که اندیشه و تحقیق روی از طرفدارانگروه دوم، 
 و موفقیت به خود عاقالنه رفتارهای خاطره ب که هستند دانشمندانی و

 برنامه یک از بیشتری داندانشمن و اناندیشور چقدر هر اند.رسیده شهرت
 و بودن بهتر احتمال باشند، داده پیشنهاد دیگران به را آن یا و کرده پیروی
 .یابدمی افزایش برنامه آن بودن ترکامل

 و جستجو برای فرد هر اولیه مشوق معموالً ؛ فعلی نیازهای کننده برطرف -
 این .اوست امروزی هایسؤال و نیازها برنامه یک تبعیت و کردن پیدا

 تحقیق به شروع برای خوبی بهانه و است عادی و طبیعی امر یک دغدغه
 تواندمی فعلی مشکالت حل برای هاپاسخ بهترین یافتن. باشدمی جستجو و

 .باشد برنامه بهترین و ترینکامل کردن پیدا برای خوبی راهنمای
 نبود پاسخگو و برنامه یک جامعیت و بودن عدیب   همه؛ برنامه جامعیت -

 برتری باعث تواندمی که است عواملی از آینده و حال مسائل به نسبت او
 خود به را بیشتری هایانسان و شده دیگر هایبرنامه به نسبت برنامه یک

 لحظات در که هاانسان برای جایگاهی وجود که چرا ،نماید جذب
 را خود مشکالت پاسخ و کنند مراجعه آن به بتوانند مشکالت و هاسختی

 . است انسانی هایاحساس ترینبخشلذت از ،نمایند دریافت
 :است گونه دو جامعیتبیان این نکته نیز الزم است که 

 به مختلف و فراوان هایسؤال با فرد یک که تحقیقی؛ هنگامی جامعیت -
 هایتمام سؤال برای برنامه این کندمی مشاهده و رودمی برنامه یک سراغ

 کندمی احساس و داده ارائه هاییپاسخ او تماعیاج و فردی فرعی، و اصلی
عدی همه نگاه و یک جامعیت دارای برنامه این  انسانی نیازهای تمام به ب 

 میزان به یک برنامه بودن بعدی همه به اطمینان میزان و احساس این است؛
 .دارد بستگی هاسؤال این به برنامه هایپاسخ و هاآن تنوع و هاسؤال گستردگی
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 ادعایی چنین و داشته توجه مزیت این به هابرنامه ادعایی؛ برخی عیتجام -
 به اعتماد و یا فردی تحقیق بدون کنند، امامی بیان خود برنامه همراه را

 کار آن به اعتماد و ادعایی چنین اندیشور، قبول و مطمئن افراد تحقیقات
 .نیست ایعاقالنه

 در گرفتن قرار شایستگی که هستند اییهبرنامه بهترین از الهی ادیانبنابراین، 
 و دانشمندان میان از بسیاری طرفدارانرا دارند؛ زیرا هم  تحقیق و بررسی اولویت
را با خود به همراه زندگی بشر  برنامه بهترین و ترینکاملو هم ادعای  داشته متفکران

 مخلوقات امور تمامی بر گاهآ که خالق خدای با برنامه این ارتباط ادعای البته دارند.
 جذب در و کندمی دوچندان را هابرنامه این جذابیت ،است هاانسانو به ویژه 

 .دارد بسزایی ثیرتأ برنامه این به هاانسان
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