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 :چکیده

ّذف اس ارائِ ایي همالِ بزرسی هفَْم بصیزت ٍ ًمص ٍ جایگاُ آى در رّبزی بصیز اس دیذگاُ لزآى ٍ تأثیز آى در  

بزای دستیابی بِ چٌیي ّذفی با بْزُ گیزی اس رٍش تحلیل هفَْهی آیات لزآى کزین ٍ در . تفَق بز جٌگ ًزم است

ی کٌین ٍ ایي خصیصِ را بِ عٌَاى یكی اس ٍیژگیْای صَرت لشٍم رٍایات ٍ احادیث ابتذا هفَْم بصیزت را تبییي ه

 : یافتِ ّا ٍ ًتایج ایي تحمیك در چٌذ بخص خالصِ هی ضَد. اساسی رّبزی هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتِ است

بصیزت اس ٍیژگیْایی است کِ ّن در رّبزی هبتٌی بز دیذگاّْای اسالهی ٍجَد داضتِ ٍ بزٍس ٍ ظَْر  -1

 . ِ بایذ اس آى بزخَردار باضذ تا بتَاًذ هسیز الْی را بپیوایذهی یابذ ٍ ّن جاهع

جاهعِ بزخَردار اس رّبزی بصیز هی تَاًذ با عبَر اس هَاًع ٍ هطكالت،تعالی،رضذ ٍ ّذایت را در سطح  -2

جاهعِ اهكاًپذیز ساسد ٍ رّبزی فالذ بصیزت تَاى دستیابی بِ اّذاف ٍ آرهاًْای اسالهی در سطح فزدی ٍ 

 . را ًخَاّذ داضت اجتواعی

همابلِ با جٌگ ًزم در کٌار ّوِ الشاهات دیگز در سایِ رّبزی بصیز اهكاًپذیز است ٍ عذم تَجِ بِ ایي  -3

ضوٌاً هؤلفِ ّای بصیزت ٍ . خصیصِ ضكست ٍ ًاکارآهذی در همابلِ با جٌگ ًزم را در پی خَاّذ داضت

 . ر گزفتِ ٍ احصاء ضذُ استرّبزی بصیز اس دیذگاُ لزآى در ایي همالِ هَرد تَجِ لزا
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آساد اسالهی ٍاحذ ضْزضا دکتزی رٍابط بیي الولل، عضَ ّیات علوی داًطگاُ - 1  

( ع)گزایص علَم ٍ هعارف اسالهی داًطگاُ اهام صادق _کارضٌاس ارضذ هذیزیت آهَسضی  - 2  

اسالهی ٍسارت ارضاد اسالهس   -پژٍّطگز پژٍّطكذُ ٌّز ّای سٌتی  - 3
  


