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 چکیده 

موضوع پایان نامه ضرورت و فوائد دین از دیدگاه قرآن است . به این معنی که چرا انسان به دین نیازمند است 

و دین چه ثمرات و فوائدی برای زندگی فردی و اجتماعی بشر دارد .بشر با وجود پیشرفت علمیی و عللیی و   

آرامش و رفاه, در عرصه های مختلف زندگی انسانی از جهت معرفتی , روانی , اخالقی , اجتمیاعی  رسیدن به 

افسیردگی و اضیاراو و از خیود بیگیانگی ,      ,و سیاسی دچار بحران شده است . عدم ثبیات در آرا  و علایید  

نگها و... همه اینهیا  انحرافات اخالقی و از هم پاشیدن خانواده , هرج و مرج های اجتماعی و سیاسی و بروز ج

اسیت     دو بخیش از بین بردن این نارسائیها به ما نشان می دهد.این تحلیق شیام    در اهمیت و جایگاه دین را

بخش اول عبارت است از  بیان کلیات و در ادامه به بعضی از مهمترین عل  تشریع دین و ضرورت آن کیه در  

  دعوت بیه تویییدو مبیارزه بیا تیا,وت  , پاییان دادن بیه        قرآن کریم آمده پرداخته شده است که عبارتند از 

اختالفات فکری و علیده ای و اجتماعی و اخالقی , تعلیم و تربیت , دعوت به اصالح امت , مبارزه با فسیاد ,  

اقامه قسط و عدل , دعوت به ییات یلیلی , هدایت مردم و بشارت و انذار و در خواست ادای پیمان فایرت  

ثار دین در زمینه اعتلادی و رفع اختالفات فکری  کیه عبیارت اسیت از   تاییید و مسیتلالت      است. بعضی از آ

عللیه و استفاده یکم در موارد عدم استلالل عل ,  تکمی  استعداد هیا,  بییان ثیواو و علیاو اعمیال,برتر       

رفت و یلیین.و  ساختن خو  و ترس, شناساندن چیزهای نافع و زیان آور به بشر ,تکام  علوم , رسیدن به مع

بعضی از آثار دین در زمینه اصالح اخالق و رفع پریشانی که  عبارتند از   پاکی از پلیدیها , صیداقت و امانیت   

داری , تعدی  ,رائز در صبر, آرامیش روانیی, قناعیت و تواضیع , تعلییم اخیالق و سیاسیت, رزق و روزی و        

و اصالح رفتار فردی و تعامالت اجتماعی که عبارتند گشایش در گرفتاریها.و بعضی از آثار دین در زمینه کمال 

از   یفظ نوع انسانی ,تعلیم صنایع و فنونی که بر بشر پوشیده است , روابط سالم اجتماعی , عدل و ایسان و 

 خوشرفتاری با مردم , اخوت و اتحاد پیروزی بر دشمن , اقتصاد سالم و شکوفائی تمدن. ,نیکوکاری

ره مندی از سعادت و ثواو اخروی است که شام    بهره مندی از بهشت جاودان و فوائد دین در آخرت به 

 .نعمتهای مادی و معنوی آن است
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