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  *قاسم ترخان  ___________________________________________________________________ 
  

  چكيده
هماهنـگ،   بـا، يدارد. ز يـي او يو بـه سـو   يياز او تيماه ،يديتوح يشناس جهان در جهان

 يهـا  حـاكم بـر آن و سـنت    يو معلـول  يمتقن و برخوردار از نظم و  مراتب است.  نظام عل
ز يـ . عـالم آخـرت ن  ديـ آ يبه شمار م ريز خيشر ن ،يكل اسيدارد. در مق انيجردر آن  يقطع
در  يريجهـان، تـأث   يكلـ   يژگـ يو نيـ ا ايـ آن اوست. آ ازاز جهان است كه اصالت  يبخش

از سـبك   يسبب مدل خاصـ  يشناخت جهان يمبان يدارد؟ اگر به لحاظ منطق يسبك زندگ
  است؟ ياز سبك زندگ يمدلاسالم، چه  يشناس آورد جهان ره شوند، يم يزندگ
 ةو ارائـ  يشـناخت  جهـان  ياز مبـان  يسـبك زنـدگ   يريرپـذ ينوشتار ضمن اثبات تأث نيا
را مـدل سـبك    بـه يط اتيمدل ح ،يشناس از عناصر و اصول جهان كي هر جيو نتا قيمصاد
  .داند ياسالم م يها بر اساس آموزه يزندگ

سـنت   ،يسـبك زنـدگ   ،يوژدئوليا ،ينيب جهان ،يشناس جهان، جهان واژگان كليدي:
  .نظام احسن، علت و معلول ،ياله

                                                      
  .)Tarkhan86@gmail.com( ياسالم ةشيپژوهشگاه فرهنگ و اند ارياستاد *
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  بيان مسئله
از جمله موضوعات بديعي كه ضروري است مجامع علمي به صورت جدي بدان ورود 
پيدا كنند، طرح اين بحث است كه مسائلي مثل سبك زندگي، الگوي پيشـرفت، تحـول   

مبـاني نظـري آنهـا چيسـت.     اي اسـتوارند و   علوم انساني و توليد علم ديني، بر چه پايه
شناسي به مثابة يك مبناي مهم در موضوع سبك زنـدگي   دادن ارتباط منطقي جهان نشان

  باشد. از جمله اهداف اين نوشتار است كه نگارنده در صدد تبيين آن مي

  شناسي مفهوم جهان
به معناي شناخت جهان است و اصطالحاً بـه معرفتـي   » Cosmology«يا » شناسي جهان«

و شـامل   پـردازد  ل مـي كـ  كعنـوان يـ    به توصيف و توضيح جهان بـه شود كه  مي گفته
هرچنـد در مقـام بررسـي     .شـود  شناسي و خداشناسـي نمـي   مباحث خاص حوزة انسان

هاي ارتباط آن با خدا و انسان نيز مورد توجه قـرار   ساختار و ساختمان كلي جهان سويه
هاي انسـاني اسـت    ت الوهي يا ويژگيگيرد، ولي اين امر غير از بررسي تفصيلي صفا مي

  .)14ـ12ص ،1387كياشمشكي، (
بيني وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايـد گفـت    اما چه فرقي بين اين واژه و جهان

تفسـير و تحليـل جهـان و تعيـين     برداشت كلي از مجموع جهان هسـتي يـا    ،بيني كه جهان
 ،*جهـان  ةها دربار فسيرها و تحليلها و ت اى از بينش مجموعهيا  هستى ةخطوط اصلى چهر

  ).226، ص2 جو 27ص ،3 ج، 1376مطهري، (است  ***و انسان **جامعه
                                                      

چنـان پـيش    چنين قـانون دارد، آن  اينگردد، مانند اينكه جهان  برميجهان هستي و  ةمباحثي كه به قياف *
 ... .رد وكند، مبدأ دارد يا ندارد، غايت دارد يا ندا كند يا نمى رود، فالن هدف را تعقيب مى مى

شود؛ مثل اينكـه آيـا    گردد، طرح مي در اين بخش نيز مباحثي كه به ماهيت و قيافة كلي جامعه برمي **
قوانين حـاكم بـر جامعـه و تـاريخ چـه      يا  جامعه مستقل از قوانين حاكم بر افراد قانون دارد يا ندارد

 .... قوانينى است و 
مختـار و آزاد   اسـت؛  رتى خاص آفريده شـده يـا نشـده   با فطهايي از اين قبيل كه آيا انسان  بحث ***

و يـا يـك   » اصطفاشـده «شده در طبيعت است و به تعبيـر قـرآن    يك واقعيت انتخاب ،است يا مجبور
 .جو يا كودن و احمق اى و كينه عقده يا، استخيرخواه يا باهوش  و واقعيت تصادفى
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همان بينش فلسـفي و زيربنـايي اسـت كـه ايـدئولوژي       ،بيني به تعبيري ديگر، جهان
، 1378اي،  خامنـه (ساز) بر آن اسـتوار اسـت    ها و افكار عملي و زندگي ها، برنامه (طرح
ثانياً يك برداشت كلي  ؛بيني اوالً از مقولة شناخت است، نه احساس ) . پس جهان33ص

  ثالثاً به مجموع هستي نظر دارد. ؛است، نه جزئي
در دو آيـد   بيني همسان است، به نظر مي شناسي اگرچه در ويژگي اول با جهان جهان

 شناسي نيز بـه شـناخت جهـان    بيني تفاوت داشته باشد؛ زيرا جهان ويژگي ديگر با جهان
اشاره دارد، نه احساس آن؛ اما به شناخت جزئي و كلي تقسيم شده و تنها بـه شـناخت   

  شود. جهان اختصاص دارد و شامل شناخت از انسان و جامعه نمي
بيني، هردو، برداشت و تفسير يك شخص يـا   شناسي و جهان به عبارت ديگر، جهان

  .اند از جهتي خاصيك از آنها از جهتي عام و  آيند؛ اما هر مي شمارمكتب به 
رو كه عالوه بر برداشت و طـرز تلقـي كلـي، شـناخت جزئـي از       شناسي از آن جهان

شود، عام است و از آن جهت كه تنها به شناخت جهان اختصاص  جهان را نيز شامل مي
  شود، خاص است. دارد و شامل جامعه و انسان نمي

تي خـاص اسـت و از آن   رو كه به شناخت كلي اختصاص دارد، شـناخ  بيني از آن جهان
  شود، عام است. شامل شناخت كلي از انسان و جامعه نيز مي ،جهت كه عالوه بر جهان

شناسـي هـم    بيني به جهان تنيدگي موجب شده است كه تقسيمات جهان اين درهم
 ، بـه انكـار آن  ايو  عهيماوراءالطب رفتنيبر اساس پذبيني  سرايت كند؛ مثالً تقسيم جهان

همچنين از جهت منبع و انواع شناخت، به علمي، فلسـفي، عرفـاني و   ي و و ماد ياله
، 3 ، ج1376مطهـري،  (اسـالمي و غيراسـالمي     بينـي  ديني به جهان بيني جهانديني و 

ــص23 ج و 36- 27ص  ،2 ج و 977- 976ص ،6 ج و 430- 388و  328 ،221- 216، ص
 ) از تقســيمات122ص ،1 ج ،1366 ،يزديــمصــباح / 287ص ،15 جو  89ـــ77ص

  شناسي نيز به شمار آيد. جهان

  مفهوم سبك زندگي
منظمـي از   ةگـرا يـا مجموعـ    ) عبـارت اسـت از: الگـوي هـم    Lifestyleسبك زندگي (

ها كه فرد يـا گـروه بـر مبنـاي      هاي اجتماعي و دارايي رفتارهاي دروني و بيروني، وضع
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ي خود ابداع يـا  يش و در تعامل با شرايط محيطها ها و سليقه اي از تمايالت، ترجيح پاره
  ).78، ص1387كني،  كند (مهدوي انتخاب مي

اصطالح عقـل معـاش    بامترادف را  »سبك زندگي«توان  ، ميفوق تعريفتوجه به با 
 يمسـائل  ةبه همو آن را  معنا كرد »زيست گيچگون«، يا به ستناددر مفهوم جامع خود 

خـانواده، ازدواج، نـوع    ريـ نظ يمسـائل ؛ دهند يانسان را شكل م يدگكه متن زنگرداند بر
 يو اجتمـاع  يفرد يوكار و رفتارها كسب حات،يمصرف، تفر يمسكن، نوع لباس، الگو

  .مختلف يها طيدر مح
آيـد كـه بخـش     افـزاري و حقيقـي تمـدن بـه شـمار مـي       بخـش نـرم   ،سبك زندگي

ـ  است،يعلم، اختراع، اقتصاد، س لياز قب افزاري آن سخت  ،ر آنيو نظـا  يالمللـ  نياعتبار ب
 در شـرفت يبدون پ. بر اين اساس، اند يقيبخش حقآن  به يابيدست يبراي و ابزار ليوسا
  .)23/07/1391اي،  خامنهمحقق نخواهد شد ( نوين اسالمياهداف تمدن  ،بخش اين

  شناسي و سبك زندگي رابطة جهان
پرسـش   *،هايي كه در راستاي تحقق موضوع فوق صورت پذيرفته اسـت  فارغ از تالش
شناسـي وجـود دارد؟ آيـا     ن سبك زنـدگي و جهـان  ايمت كه آيا ارتباطي اساسي اين اس

توان همه را به زندگي آمريكايي فراخواند با صرف نظر از اينكه چه ديـن و مـذهبي    مي
تـوان ممكـن و    ) و آيا چنـين تفكيكـي را مـي   112، ص1384 ، ون ت گ نيت ان ه(داشته باشند 

تـري دارد كـه بـه ارتبـاط      ث عميـق ريشـه در بحـ   ،شدني دانست؟ پاسخ به اين پرسش
گونـه كـه انديشـه و باورهـاي اعتقـادي در       گـردد؛ همـان   عمل و انديشه برمـي  ةدوسوي

رفتارهاي فردي و اجتماعي (سبك زندگي) تأثيرگذار است، عمـل و در نهايـت سـبك    
هـا   گذارد و ناخودآگاه انديشة متناسب با خود را در ملـت  زندگي نيز در انديشه تأثير مي

ــي وارد ــد  م ــري، (كن ــه 196-189، ص23 جو  665-660، ص13 ج، 1376مطه ). اگرچ
 كسبتوان  فشاريم كه نمي موضوع اين نوشتار نيست، اما بر اين نكته پاي مي ،بحث دوم

                                                      
 جـدان و«به سـال   درپي ي پيها سال يارنامگذ)، يا 17/4/1383 ،اي مانند طرح لباس ملي (خامنه *

و... از  »همـت مضـاعف و كـار مضـاعف    «و  »اصالح الگوى مصـرف «، »انضباط اجتماعى ي،كار
 سوي مقام معظم رهبري.
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. ردك يزهوالركسي را زندگ كسب يبه عبارتكرد و  كيكين تفاز اعتقادات و درا  يزندگ
شود و از طريق تزريق سـبك  محدود ن اييكيآمر ةجامع يمرزهاد به كوش مينظام سلطه 

  .زندگي به تغيير باورها نيز دست يابد
گردد؛ يعني آيا به لحـاظ منطقـي،    اما پرسش اصلي ما در اين مقاله به نكتة اول برمي

  ؟در انتخاب سبك زندگي و آداب عمل دارد ، تأثيرينوع نگاه ما به جهان

 . نگاه كلي و منطقي به مسئله1

ديـن و سـبك    ةين اثرگذاري از دو منظر ممكن اسـت؛ زيـرا بحـث رابطـ    اثبات امكان ا
گيـري كـرد و زمـاني بـه لحـاظ       توان به لحاظ نظري و منطقـي پـي   زندگي را گاهي مي

توصيفي. به لحاظ توصيفي در پاسخ به اين پرسش كه دين چه تأثيري بر سبك زنـدگي  
بـه ايـن نتيجـه     وبر؛ مثالً هايي انجام گرفته است گذاشته است، پژوهش هاي آن  و مؤلفه

هـاي   داري و سـبك  رسد كه كالونيسم، انگيزه و اخالق الزم را بـراي ظهـور سـرمايه    مي
نـد كـه اخـالق و    ا هنشـان داد  بنـديكس و  بـال زندگي متناسب با آن پديد آورده اسـت.  

هاي تحول شگرف را در ژاپن قرن بيسـتم   ها و زمينه تنها انگيزه ايدئولوژي سامورائيان نه
هـاي فـردي مشـروعيت بخشـيد.      نهادهاي اجتماعي و انگيزه ةيجاد كرد، بلكه به توسعا

، ديـن بـر الگوهـاي رفتـاري ماننـد      1958نيز نشان داده است كه در ديترويـت   لنسكي
ازدواج، روابــط خــانوادگي و خويشــاوندي، انتخــاب محــل ســكونت، اشــتغال زنــان،  

اوقات فراغت و انتخاب شـغل اثـر    گذران ـ  خواري مانند قماربازي، شراب ـ  تفريحات
  ).229ـ228، ص1387كني،  مهدوي(گذاشته است 

دانـيم،   مـي ها  انسان يروبنا و ظواهر زندگرا  يزندگ كبه لحاظ منطقي از آنجاكه سب
خـود را در   آنها،غفلت از ي است كه كيتئور تر يقعم هاي يهالمباني و  يدارااين ظواهر 

بـه عبـارت    .دهد ينشان ميد، تقل ياپنهان است  يسمروالكس ياه ك ييها استفاده از روش
گـردد كـه انسـان در     ديگر، انتخاب سبك خاصي از زندگي به بايدها و نبايدهايي برمـي 

زندگي خود پذيرفته است. ادعاي ما اين است كه به لحاظ منطقـي ارتبـاط وثيقـي بـين     
هـاي   نيسـت  هـا و  ها و به صورت مشخص هسـت  ها و نيست بايدها و نبايدها و هست

  وجود دارد. ،به مثابة مباني نظري ،شناختي جهان
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و » بايـد «كه مشتمل بـر   ـ  ادعاي رابطة توليدي و استنتاج قضاياي ارزشي و اخالقي
» نيسـت «و » هسـت «سنخ قضـاياي  از كه  ـ  هاي علمي و واقعي از گزاره ـ  است» نبايد«

بـه چـالش كشـيده شـد      ديويـد هيـوم  ، از سـوي  »هسـت ـ بايد«با طرح مغالطة  ـ  است
)Hume, 2009, p.715-716 ،40ـ29ص ،1375/ جوادي.(  

طرفـي ارزشـي را از    هاي منطقي از جمله پژوهشگراني بودنـد كـه بـي    پوزيتيويست
كوبيدند.  كردند و بر طبل جدايي ارزش از دانش مي هاي شناخت علمي تلقي مي ويژگي

، 1382وبــر، (صــاص داد ايـن مبنــا بــا گذشـت زمــان طرفــداراني را نيــز بـه خــود اخت   
  ).425ـ396و  365-361، 175-171، صص1373/ سروش، 98ـ97ص

ه ذهن بـه  كداند  ميهايى  اعتبار فرضهاي اخالقي را  كه گزاره» اعتباريات ةنظري«در 
سـازد، اگرچـه بـر اسـاس تقريـري كـه عالمـه         مـي ى، آنها را نيازهاي زندگمنظور رفع 
اما تصوير روشني  ؛اند ها به نحوي با واقعيت مرتبط ارائه كرده است، اين گزاره طباطبايي

نشـان  در ايـن نظريـه    ات و علوم حقيقـى كادرا از رابطة توليدي بين ادراكات اعتباري و
  ).456ـ370، ص6، ج1376 ،يمطهر/ 177ـ147، ص1388شريفي، (نشده است  داده

ونه تبيين گ برخي ديگر از فيلسوفان، رابطة توليدي را با طرح ضرورت بالقياس اين
 ،اند: بايدهاي اخالقي دوگونه كاربرد دارند: گاهي حالت انشايي و اعتباري داشته كرده
و زماني به صورت » بايد بگويي«اند؛ مثل اينكه  كنندة عواطف و احساسات گوينده بيان

در صـورتي   حالت نخست». بايد به عدالت رفتار كرد«شود؛ مثالً  جملة خبريه بيان مي
اي ضروري و واقعي ميان فعل و نتيجة آن، اعتبار شده  بر مبناي رابطه معقول است كه

ن فعل و نتيجة آن اسـت؛ يعنـي   ايمكنندة ضرورت بالقياس  بيان نيزباشد. صورت دوم 
بين آنها ضرورت بالقياس  ،سنجيم وقتي فعل اختياري انسان را با آثار مترتب بر آن مي

يك قضية اخالقي بيان كنيم. براي مثال توانيم اين ضرورت را به صورت  است كه مي
گويي  ، مفاد آن، بيان ضرورتي است كه بين راست»بايد راست گفت«گوييم:  وقتي مي

  ).82ـ70، ص1381 ،يزديمصباح (و قرب الهي (كمال مطلوب انسان) برقرار است 
خيزنـد و   ها (رابطة بين افعال و نتايج) برمـي  بر اين اساس بايدهاي اخالقي از هست

شوند. شناخت آثار دروني و بيروني افعـال و همچنـين اهـدافي كـه در افعـال       وليد ميت
شناسـي   فرع بـر هسـتي   ،شناسي شناسي و انسان اختياري بايد مد نظر باشد، فرع بر انسان
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توان گفـت: انسـان، افعـال ارادي خـود را بـراي       است. توضيح اينكه به طور اجمال مي
هـد و مطلوبيـت يـك فعـل بـراي انسـان، در واقـع        ددستيابي به هدفي خاص انجام مي

  مطلوبيت غايت مترتب بر آن فعل است.شعاعي از 
اي شود، خود مقدمـه البته ممكن است هدفي كه از انجام يك فعل در نظر گرفته مي

براي رسيدن به هدفي باالتر باشد. در اين صورت، مطلوبيت آن هدف نخست، در پرتـو  
د؛ ولي سلسله اهداف نيز در نهايت بايد به هدف نهـايي  گير هدف متأخر از آن شكل مي

منتهي شوند؛ هدفي نهايي و اصيل كه اهداف متوسط و قريبِ افعال و مقدمات و وسايل 
  يابند.آنها، در پرتو آن ارزش و مطلوبيت مي

اش باشد؟ پرسشـي اسـت    چه چيزي بايد هدف نهايي انسان و افعال اختياري اكنون
شناسـي و تبيـين حقيقـت انسـان ميسـر اسـت. اگـر         در گرو انسان گويي به آن كه پاسخ

حقيقت انسان شناخته نشود، كمال نهايي واقعي وي و كماالت متوسط وجـود وي نيـز   
  براي ما ناشناخته خواهند ماند.

اي كه براي انسان بعد فرامادي قائل است، اهدافي متناسـب بـا ايـن حقيقـت      انديشه
مـدار  انديش و غضب اي كه انسان را حيواني شهوت نديشهكند؛ اما ا براي وي ترسيم مي

كند و كمـالي واالتـر از    داند، هدفي جز ارضاي شهوت و اعمال غضب را دنبال نمي مي
  كماالت حيواني نيز براي وي متصور نخواهد بود.

هـاي  ها و نيستتا اينجا روشن شد كه بايدها و نبايدهاي رفتاري ريشه در هست
شناسي خود مبتني بر ند. اينك بايد به اين مسئله بپردازيم كه انسانشناختي دارانسان

 ةنحـو تر ديگر است؛ توضيح اينكه شناخت ما از انسان مبتني بـر  هاي بنياديمعرفت
شناسـي اسـالم، هسـتي شـامل دوگونـه       نگرش ما بـر كـل هسـتي اسـت. در جهـان     
متعال اسـت. بـر   آنها خداوند  ةبخشِ همموجودات مادي و غيرمادي است كه هستي

شناسي، انسان نيز موجودي دوساحتي است كه هويت حقيقـي وي   اساس اين هستي
رو وجود وي منحصر به عـالم مـادي دنيـا نبـوده،      از اين ؛همان ساحت مجرد اوست

پس از مرگ نيز در سـرايي ديگـر اسـتمرار خواهـد يافـت. بـر ايـن اسـاس انسـان          
امحدود فرادنيايي است. در نتيجـه كمـال   موجودي فرامادي با آغاز الهي و سرانجام ن

  شدن به خداوند متعال است. نهايي وي نيز در نزديك
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بيني مادي، هستي را منحصر در ماديـات دانسـته، بـر ايـن اسـاس منكـر       اما جهان
هرگونه ساحت غيرمادي براي وجود، از جملـه وجـود خداونـد متعـال، وجـود روح      

اي، بـه  بينـي ت كـه چنـين جهـان   مجرد و وجود جهـان غيرمـادي اسـت. روشـن اسـ     
شناسي و در نتيجه انسان بريده از مبدأ و معاد انگاشتن هستي انسان در انسان بعدي تك

چنين نگرشي به حقيقت انسان در تصوير كمال نهايي انسان  ةمنتهي خواهد شد. نتيج
تنگ زنـدگي دنيـوي و لـذات     ةنيز آن خواهد بود كه كمال نهايي انسان را در محدود

اي از حقيقت انسان، مسائلي از قبيل دي آن خواهد ديد؛ چراكه با وجود چنين تلقيما
معنـا جلـوه خواهنـد كـرد. در     سعادت اخروي يا قرب به خداوند متعال براي وي بي

هـايي كـه افعـال جزئـي     نهايت اين تلقي از انسان و كمال نهايي وي، در تمامي گزاره
براي مثـال، ديگـر زهـد و     ؛ا نشان خواهد دادكنند، خود رگذاري مي انساني را ارزش

هـاي دنيـوي در قـاموس چنـين     كمتـر از نعمـت   ةاستفاد ةاعتنايي به دنيا و در نتيج بي
بينـي الهـي از   اي، يك ضدارزش خواهد بود؛ در حالي كه در چارچوب جهـان انديشه

به قـدر   آخرت است، تنها بايد به عنوان يك گذرگاه بدان نگريسته، ةآنجاكه دنيا مقدم
  ).63، 1392عبداللهي، (ضرورت بدان اشتغال ورزيد 

-حاصل آنكه بايدها و نبايدهاي اخالقي و ارزشي با چندواسطه، ريشه در نوع جهان

لـذت  «بيني مادي، تنها اهدافي همچون شناسي دارند. در دل جهان بيني و باالخص جهان
مبناي  ،و همين اهداف مادي آيندو... بيرون مي» ثروت«، »قدرت«، »سود جمعي«، »مادي

  گيرند.بايدهاي اخالقي قرار مي
 و زيرسـاز  منزلـة  بـه  ،كمسـل  و آيـين  كي بينىِ جهان«تا اينجا روش شد كه چگونه 

مت عملـى  كاز ح يهر نوع خاص« و چگونه» رود مى شمار به تبكم آن رىكف گاه يهكت
ـ  "چـرا "«و چگونـه  » مت نظرى استكاز ح يمبتنى بر نوع خاص دئولوژى در ى هـر اي

، 2 ج ،1376مطهـري،  (» نهفتـه اسـت   ،ه آن ايدئولوژى بر آن استوار استكاى  بينى جهان
 آنهـا  سـوى  بـه  و دارد مـى  عرضـه  تبكم كي هك هايى هدف« ) و چگونه229-227ص
 و هـا  »بايـد « و نمايد مى تعيين ها هدف آن به وصول براى هك هايى وروش راه و خواند مى

 هكـ  هـايى  ارزش و آورد مـى  وجـود  بـه  هك هايى مسئوليت و ندك ىم انشا هك هايى »نبايد«
 عرضـه 	هك است بينى جهان آن ضرورى و الزم نتايج منزلة به وهمه همه، شناسد مى معتبر
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از ايـن   .)25ص	،3 ج، همـان (» اسـت  سـاخته  مؤمن آن به را ها انديشه و اركاف و داشته
 آنهـا  لّىك برداشت نوع ، بهها ناز سوي انسا توان گفت كه انتخاب نوع زندگي جهت مي

امور وابسته اسـت. بـه تعبيـر شـهيد      انجام و آغاز و زندگى حيات و جهان، هستى و از
در جهـان  عقيـده دارد كـه   و داند  ميدرهيچ  هيچرا جهان  انسان از آن جهت كه مطهري

از دم اسـتفاده   و پس من بايد دم غنيمت شمرمگويد كه  ، مي تابى نيستكهيچ حساب و 
ست و هـيچ چيـزى   هتاب كنه، چون در جهان حساب و  :گويد ولى آن ديگرى مى ؛نمك

ام را  جامعـه ام و  ، عائلـه پـس مـن بايـد خـودم     ،شـود  رود و گم نمى در جهان هدر نمى
  ).505ـ504، ص15 ، جهمان(گونه تنظيم كنم  فالن

شـي از  بيني به طور عام (نظام بينشي) كـه بخ  در سخنان مقام معظم رهبري نيز جهان
دهـد، زيربنـاي ايـدئولوژي بـه      شناسي (برداشت كلي از جهان) تشكيل مـي  آن را جهان

بينــي را عامــل اساســي در  وي جهــان .)33، ص1378اي،  خامنــه(شــمار آمــده اســت 
). همچنين به اين نكته تصـريح  18/03/1368 اي، خامنه(داند  ها مي شخصيت گيري شكل
). بـا  04/12/1377همـان،  (هاست  بيني نيز تابع جهانها  گيري و تصميم ها كند كه اراده مي

اي از  كه سـبك زنـدگي بـر مبنـاي پـاره      ـ  لحاظ آنچه در تعريف سبك زندگي گذشت
شناسي بر سبك زندگي از  توان به چگونگي تأثير جهان مي ـ  گيرد تمايالت و... شكل مي

بـه   شـده  سـاخته  بينـى و  مبتنى بر جهـان را نظام اجتماعى منظر ايشان پي برد. وي حتي 
ها، عدل اجتماعى، خودآگـاهى افـراد    آزادى، برابرى انسانگويد:  داند و مي ميل آن كش

هاى انسانى بر آرزوهاى شخصى، توجـه و   ژى و زشتى، ترجيح آرمانكجامعه، مبارزه با 
هاى شيطانى و ديگر اصول اجتماعى نظام اسـالمى و نيـز اخـالق و     ياد الهى، نفى سلطه

لـى  كبينى و برداشت  يدة آن جهانيوهمه زا تقواى سياسى و شغلى، همه رفتار شخصى و
  .)31/06/1366همان، ( از جهان و انسان است

 بـا  و هسـتى  و زنـدگى  ردنكمعنـا  بـا  سـالم شناسـي توحيـدي و ا   ميان جهان در اين
 يـارى  سـعادتمندانه  حقيقتـاً  زنـدگى  آوردن  فراهم در را انسان آن، درست راه دادن نشان
 و اسـالمى  دسـتورهاى  و امكهمة اح. ندشناسا مي او به را الهى مستقيم صراط و دهد مى

 و همة عبـادات  و اسالم اقتصادى و اجتماعى و سياسى هاى شيوه در اصلى همة خطوط
 و بخــش نســخة زنــدگى تنيــدة ايــن درهــم ياجــزا اســالم، جمعــى و فــردى مقــررات
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  ).28/12/1377همان، ( است آفرين سعادت
شناسي با سبك زندگي است. در  ن گوياي ارتباط وثيق و مبنايي جهانهمة اين سخنا

هر اينكه است و  يما از زندگ ريمتأثر از تفس يفرهنگ زندگتوان گفت كه  يك كلمه مي
  .از زندگي را نيز برخواهيم گزيد يسبك خاص م،يكن نييتع يزندگ يرا برا يهدف

هاي كلـي جهـان    ويژگيرو، ناظر به   در هر صورت ضروري است در پژوهش پيش
شناسي توحيدي را در سـبك زنـدگي، ولـو     يك از اصول جهان از منظر اسالم، تأثير هر

تواند بـه عنـوان    شناسي چگونه مي اختصار و اجمال مرور كنيم و نشان دهيم كه جهان به
مبنا عمل كند و تغيير در اين مبنا تغييرات اساسي در روبناها را به دنبال داشته باشد. بـر  

شناسـي اسـالمي)،    هاي كلي جهان از منظر اسالم (جهـان  اين اساس با نگاهي به ويژگي
  شناسي را در مسائل روبنايي نشان خواهيم داد: تك اصول جهان تأثير تك

  در سبك زندگي شناسي نمود عيني جهان .2
هاي  توان تصوير كلي و جزئي از جهان داشت؛ يعني ويژگي مي ،گونه كه اشاره شد همان

ها و اجزاي خاصي از كـل جهـان را مـورد بحـث قـرار داد؛ امـا از        ي جهان يا بخشكل
شناسي بر بينش فلسفي و زيربنـايي تأكيـد شـد، در     شده از جهان آنجاكه در تعريف ارائه

اين نوشتار به شناخت و برداشت كلي از جهان بسنده شده است. از نظر اسـالم، جهـان   
  :هاي كلي زير برخوردار است از ويژگي

  . جهان آفريدة خداوند2ـ1
و آفريننده و مبـدئي بـه نـام خـدا      آفريده است كيجهان  ىِ اسالمى،شناس از نظر جهان

اى عنايت الهى از جهان گرفته  اگر لحظه .شود نگهدارى مى اوو با عنايت و مشيت دارد 
؛ اسـت  يمحـور  و تـك  يقطبـ  كي ،جهان. به عبارت ديگر گردد نيست و نابود مى ،شود

 ،1376مطهـري،  (راجعـون) دارد   هيـ ال (انا ياوئ ي) و به سوهللا ا(انّ يياز او تيماه يعني
). بر اين اساس جهان آغازي دارد و آغازگر آن خداوند است. هـم نفـي   89ـ77ص ،2 ج

  آغاز از جهان نادرست است و هم اثبات آغاز بدون آغازگر.
كنـد؛ زيـرا اگـر     اد مـي باور به اين اصل بنيادين، تأثير شگرفي در سبك زندگي ايجـ 
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فرمان او بـود و زنـدگي را    به دارد، پس بايد گوش اي جهان يك آفريده است و آفريننده
طبق فرمان او تنظيم كرد. بايد از او به جهت خلق و بسـط هسـتي سپاسـگزاري كـرد و     

شكر عملي به آن است كه عابدانه زنـدگي كنـيم و در برابـر  فـرامين الهـي       ـ  شاكر بود
  ار باشيم.برد فرمان

كنـد و بـه    اعتقاد به اينكه هستي خدايي دارد، زنـدگي را بـراي انسـان معنـادار مـي     
كـس و رهاشـده در    بخشـد. چنـين انسـاني خـود را تنهـا و بـي       هدف و جهت مـي 	آن،
  كند. جهان تلقي نمي	اين

ها بايد مظهر رحمت الهي باشـند؛   خداست، بر اين اساس انسان ةاگر نظام هستي، آفريد
  ها بلكه بايد به حيوانات و... يعني همة مخلوقات الهي عشق بورزند. ا به انسانتنه نه

  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

  جهان نظم، هماهنگي و اتقان. 2ـ2
سـو و بـه طـرف    كيهماهنگ به  يموجودات جهان با نظام ىِ اسالمى،شناس از نظر جهان

در همـه  به عبـارت ديگـر   ). 89-77ص ،2 ، ج1376 ،يمطهر( ابندي يمركز تكامل م كي
نظم و حساب  كي ـ  جان چه در موجودات جاندار و چه در موجودات بى ـ  عالم وجود

ـ    كـ و تأليف و هماهنگى بين موجودات هست  ر ديـده  كـ پي كيـ  ةه تمـام عـالم بـه منزل
تّصـال و همـاهنگى اسـت و نمـودار     ر ارتبـاط و ا كـ شود. بين اجزا و اعضاى اين پي مى
ه بـه عـالم وحـدت و    كـ عالم هسـت   ةلّى در همكتدبير  كمشيت و ي كه يكسازد  مى

ه هر جزئـى  كه اجزاى اين عالم به خود واگذاشته نيست كنماياند  دهد؛ مى هماهنگى مى
اى در داخل اين دسـتگاه   ه هدفى در ضمن اين مجموعه و وظيفهكاى بدون آن و هر ذره

ه هـر  كـ س، وضع عالم و جهـان داللـت دارد   كه به عكارى انجام دهد؛ بلك ،باشد داشته
 كه در يـ كـ اى اسـت   پيچ يا مهره يا چرخ يا ميله يا لولـه  كاى و هر جزئى مانند ي ذره
ار سـاير  كـ ار او بـا  كدهد،  تنهايى انجام مى ارى بهكه كدر عين اين ،ارخانه گذاشته شدهك

 اسـت كـه   در قرآن مجيد آمده گردي به تعبير .بسته استارخانه مربوط و واكاجزاى اين 
 ندا اراده كمشيت و ي كي» مسخّر«ه دارند كقوا و نيروهايى  ةموجودات عالم با هم ةهم

دو «است نـه  » انونىك كي«ه جهان ما كدهد  و اين خود نشان مى )377، ص3 ج ،همان(
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  ).96، ص2 ج ،همان( »انونىكچند «و » انونىك
رفتارهاى فـردى و محـيط اجتمـاعى    مندي به چنين اصلي آن است كه از نتايج باور

همـاهنگى ميـان او و    ؛ زيرا در اين صورت اسـت كـه  از نظم برخوردار باشدبايد  انسان
دهـد تـا بتوانـد از هـر      به انسان اين فرصت را مـى  و دنياى پيرامونش تأمين خواهد شد
منـد اسـت،    از آنجاكه جهان نظام . به عبارت ديگرندكچيزى به نحو شايستة آن استفاده 

  بايد تالش شود كه تمام رفتارها منظم و هماهنگ با نظام تكوين باشد.
 ـ  در رفتارهاى انسان نظمي شناختي اين اقتضا را دارد كه بي پذيرش اين مبناي جهان

 ؛را يـك بيمـاري تلقـي كنـيم     ـ  چه در زنـدگى فـردى و چـه در رفتارهـاى اجتمـاعى     
  .دانيم را بيماري ميزندگى طبيعى انسان خوردن نظم  گونه كه برهم همان

ه تـابع  كاى  ساخت جامعه و بناى نظام اجتماعى از نظم ويژهبر اين اساس از آنجاكه 
گيرد، ضروري است كه همـة نظامـات اجتمـاعي بـر      مي فلسفة خاصى است، سرچشمه

ه را بـه  گنجد (نظمي كه جامعـ  شناسي توحيدي مي كه در چارچوب جهان  اساس نظمي
  ريزي شوند. رساند)، پايه توحيد و سعادت اخروي مي

را عـين   جهان دانست و ضروري توحيد مي ةاصل دوم، انسجام عالم خلقت را نتيج
ربط به خدا و آيت او. بر اساس اين اصل، تمايالت انسان بايد در توليـد علمـي شـكل    

كپـارچگي طبيعـت و   ، يوحدت تـدبير بگيرد كه آيات الهي در آفاق و انفس را كشف و 
 دهد  كند و هنري را پديد آورد كه كثرت را به وحدت ارجاع  نمايان وحدت خالق آن را

و نيز امكانات و فنوني را فـراهم كنـد كـه در جهـت رفـع نيازهـاي مشـروع فـردي و         
در ها باشد، نـه   شود و در خدمت ارزش  اجتماعي و اعتالي جامعة اسالمي به كار گرفته 

  .و سبعيتخدمت حيوانيت 

  جهانداري  هدف. 2ـ3
در خلقـت جهـان و انسـان در كـار      مانهيحك يها هدف ىِ اسالمى،شناس از نظر جهان

بـر اسـاس    ينظـام هسـت  ند؛ بلكه ا نشده دهيو عبث آفر يباز ،به باطلو اين دو  است
، 2 ج ،همان( آنها استوار است ةستيموجودات به كماالت شا دنيو رسان رحمت ،ريخ

ششـى بـه   كدر درون موجـودات،   به عبارت ديگر جهان هدفدار است و). 89ـ77ص
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 ةدر هـم ). بـه عبـارت ديگـر    154، ص2 جهمان، ( داردوجود شان  مالىكسوى هدف 
همان، (فرماست  مكمعلوالت و مخلوقات جهان، اصل علّيت غائيه ح ةها و بر هم فاعل

 ،امـل كهـت ت در جمعناسـت كـه طبيعـت     به ايـن داشتن طبيعت  غايت). 420، ص5 ج
ه در جهـت  كـ اى باشـد   اگـر حادثـه   ،شود ه واقع مىكتفاوت نيست؛ يعنى حوادثى  بى
اگـر   .مال انسانى انسان است، طبيعت و عالم مجبور است با آن هماهنگى نشان دهدك

ه خود طبيعت و تـاريخ دارد،  كيعنى ضد آن هدفى  ،مال انسانى استكدر جهت ضد 
گوييد سـاختمان   ه مىكمثل اين است  ؛دهد ن مىالعمل مخالف نشا سكگاه جهان ع آن

ه مجموعاً براى بدن خوب كه اگر غذايى وارد بدن بشود كاى است  بدن انسان به گونه
البتـه در   ـ  چيز نامناسـبى باشـد   كولى اگر ي ،دهد بدن هماهنگى نشان مى ةباشد، هم

هـم  دهـد. البتـه گـاهى هرچـه      العمل مخالف نشـان مـى   سكبدن ع ـ  حد معينى كي
خورد باز هـم   ه سم مىكند. آدمى ك ار خود را مىكاو  ،العمل مخالف نشان دهد سكع

ه سـم را دفـع   كـ ند ك وشش مىكدهد، خيلى هم  العمل مخالف نشان مى سكبدن او ع
 همـان، ( برد ند و بدن را از بين مىك ار خود را مىك ،ه زياد باشدكولى سم وقتى  ،ندك
  ).41، ص15 ج

رجـوع   ،شناسي توحيدي، هدف و كمال نهايي همة موجـودات  البته از منظر جهان
همـة  بر كل جهان، اصل وحدت حـاكم اسـت و    به حضرت حق است. به بياني ديگر

و  جغرافيـايى  هـاي  و تفاوت ها انواع، انگيزه ،اجناس اختالف دربا وجود  هستيعالم 
هـر  اصـل و مظ  كـه  ز عظيم و عالىكمر يكدهندة موجودات، به سمت  يلكعناصر تش
بـه سـوي او   و ) 93انبيـاء:  » (لّ الينا راجعـون ك« ، توجه دارند:است تايىكوحدت و ي

 كاروانى بـه طـرف يـ   كـ ) و ماننـد  28عمـران:   آل( »اللَّه المصير الى«نند: ك ت مىكحر
كننـد   حركت مـي نقطه  كمثل رودخانه و شطّ جارى به طرف يو  پويند ، ره ميمقصد

  .)18/07/1375اي،  خامنه(
 ها و رفتارهـاي خـود را   ها و جوامع، بايد برنامه انساناين اصل آن است كه  از نتايج

  تنظيم كنند. مسير طبيعى عالم وجودها، هماهنگ با  در همة حوزه
هسـتي و انطبـاق   مقصـد   در شـناخت انسانى هر  سعادتدر حوزة اخالق و تربيت، 

ه ايـن  كن است آدر نيز  بدبختى و روسياهى هر انساناست و رفتار اختيارى خود با آن 
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ت كـ رد او، در جهـت ايـن حر  كـ  مقصد را نشناسد و رفتار فردى و احساسـات و عمـل  
 ـ   ه در مسير آب رودخانهكانسانى ؛ زيرا براي شمول قرار نگيرد سان و جهانكي ،عمومى

ند، امنيت بر ك شود، روح آسايش پيدا مى ند، زندگى راحت مىك شنا مى ـ  نه برخالف آن
هـا در   ينهكها و  بغض ،حسدها ، اختالفات،ها اندازد و از درگيري ايه مىس وتمام وجود ا
بهشتى در اطراف انسان بـه وجـود   و باالخره  ماند نمىخبرى باقى  و جامعه درون انسان

انسـان بـا مسـير طبيعـى     رادة ه از همسانى و همرنگى احساسات و خواست و اكآيد  مى
شده بـه وسـيلة پيـامبران الهـى      گىِ توصيهزند، همان ه است. اينگرفتل كعالم وجود، ش

  ).18/07/1375، اي خامنه( است
وحدت را در سطح عالم، جـاري و    ،شناسي خود در حوزة عبادي نيز آنكه در جهان

بـا آن وحـدت عقيـده و در جهـت      متن جامعه ودرون انسان داند، به انطباق  ساري مي
اطاعت بشر به  داند؛ زيرا خود مية وظيفكند و اطاعت از خداوند را  تحقق آن تالش مي

 كرده،دعوت و امر الهى را اجابت كه  لى عالم استكت كشدن او با حر معناى هماهنگ
بـه  . سـت ا  تكـ حردر رده اسـت،  كه خداى متعال در آفرينش مقرّر كبر اساس قوانينى 

 ه دين به او آموخته استكانسان اگر طبق قوانين و وظايف شرعى و دينى عبارت ديگر 
 ،تـر اسـت   لذا پيشرفتش آسـان  ،ردهكت كت آفرينش حركحر نند، هماهنگ با ايكمل ع

به سعادت و صالح و فالحِ خود و  و متر استكش با عالم كاكتعارض و تصادم و اصط
  .)4/8/1389 ،همان( تر است كدنيا هم نزدي

ي تمـام اجـزا   در بعد رفتارهاي سياسي نيز توجه به ايـن نكتـه اهميـت دارد كـه    
 ؛گيرند از او مدد مي ،ة توحيدي به مبدأ هستي و سلطان عالم وجود متصل بودهجامع

ديگر كـ اي از درون بـه ي  چنـين جامعـه   يند. اجزاا ديگر خويشاوند و مرتبطكلذا با ي
ايـن امـر    .نـد ك ن خود را دفع مياموافق را جذب و مخالف ياجزا ،متصل و در بيرون

ه در تمام شئون فـردي و اجتمـاعي   كت الزمة واليت و توحيد در جامعة اسالمي اس
ت و عمل مبدل كجامعة هماهنگ و متحد در حر كرا به صورت ي آن ،تأثير گذاشته

  .)29/09/1368 ،همان( سازد مي
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  بر جهان يو معلول ينظام علّ تيحاكم. 2ـ4
شـود.   اداره مـي اسـباب و مسـببات   نظام بر اساس  عالم، ىِ اسالمىشناس از نظر جهان
 تعبيـر » سنّت الهى« به در زبان دينكه » قانون اسباب«و  »نظام جهان«ي فاصطالح فلس

جو و اى را از مقدمه و سبب مخصوص خود بايد جست هر نتيجهگويد  مي ه است،شد 
، 1 ج ،همـان ( از هر سبب، تنها مسبب مخصوص خود آن را بايد انتظار داشـت  و ردك
طـولي و عرضـي تقسـيم     ايـن نظـام بـه نظـام     .)87، ص2 ج و 531و 138ـ135صص
معـين   نظام طولى ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيـت و ايجـاد  شود.  مي
شـرايط مـادى و    ،م اسـت كبر خصـوص جهـان طبيعـت حـا     نظام عرضي كه .ندك مى

تـاريخ جهـان    ،د. به موجب اين نظامكن پديده را تعيين مى كوجودآمدن يه اعدادى ب
آيد و  ان و زمان خاصى پديد مىكهر حادثه در م ،دنك وضع قطعى و مشخّصى پيدا مى

اى در  هـيچ حادثـه   ...، گـردد  ان خاص، ظرف حوادث معينى مىكهر زمان خاص و م
ديگر كـ هاى جهان بـا ي  بخشاز ساير حوادث نيست، همه » مستقل«و » منفرد«جهان، 

 كيـ  رد ويگ مى دربرجهان را  ياجزا ةمتصل و مرتبط است. اين اتصال و ارتباط، هم
ديگر و كـ آورد. اصل وابستگى اشيا به ي وجود مىه جانبه را ب پيوستگى عمومى و همه

ه كـ اصـلى اسـت    ـ  وارى وحدت انـدام  ـ  اصل وحدت واقعى جهان ،به عبارت ديگر
مـت الهـى مفهـوم    كيه فراوان بر آن دارد. اصل وابسـتگى اشـيا در ح  كمت الهى تكح

 132ص ،1 جهمان، ( جهان است» ناپذيرى تجزيه«مفهوم  ،ند و آنك ترى پيدا مى جدى
  ).136ص ،2 جو 

بلكـه   كنـد،  غيـرممكن مـي   را علمـى  هاى تجربه ةتعميم نتيج تنها نه ،انكار اين اصل
 همـان  در شـده اسـت،    آزمـوده  آن جوانـب  همة هك  چيزى مورد شود كه در موجب مي
 ،1 ج، 1376مطهـري،  (آوريـم   دسـت  بـه  نيـز نتـوانيم اطّالعـى    ايـم  آزموده هك حدودى

). باور به اين اصل، آثار فراواني را در ايجاد سبك زندگي پويـا بـه دنبـال دارد.    531ص
  جمله اينكه:	از

  . توجه به كار و تالش2ـ4ـ1

شـود كـه    موجـب مـي   طرز عمـل گذاري در رها با اث شناسي جهانشكي نيست كه تنوع 
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و بعضى  باشند وشىك سخت و زهمبار ،فعاليت ،بخش عمل ا الهامه شناسي جهان برخي از
  ود و جمود.كر ،ونكبخش س ، الهامديگر

بينـي   جهـان قضا و قـدر و حتميـت وقـايع جهـان،      برخي با استناد به مفاهيمي مانند
اما فهم دقيق و توجه به همة  *اند، دانستهود در ميان پيروانش كمنشأ جمود و راسالم را 

كنـد،   بودن ادعاي مزبور را اثبات مـي  پايه بيتنها  مفاهيمي كه اسالم عرضه كرده است، نه
  .داند شناسي اسالم را عاملي در جهت پيشرفت و پويايي مي بلكه جهان

هاي الهي آن است  شود و از سنت اگر عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات اداره مي
 كه آباداني دنيا و طبيعت و همچنين سعادتمندي در آخرت در گرو كار و تالش اسـت، 

 ـ  )ومت يا قـدرت كح(جمع  كفرد، چه در موضع ي كچه در موضع ي ـ  هر انسانى بر
 ،تنبلـى چرخـد و   سبكي از زندگي را برگزيند كه بر محور كار و تـالش مـي  است الزم 
كـردن اسـباب،    در آن، جايگاهي ندارد؛ زيرا بدون حصول و فراهم تعهدى عملى و بى بى

  جا خواهد بود. انتظار تحقق چيزي بي
  ردكار كه كمزد آن گرفت جان برادر   شود ده رنج گنج ميسر نمينابر

استمداد از دعـا و عوامـل غيبـي را     ،گونه كه بيان خواهد شد در اين مسير البته همان
  د.كرنبايد فراموش 

  آوردن به تحقيقات علمي . روي2ـ4ـ2

 گرو از سويي دي ميت بر زمين استكحا ،فلسفة وجودى و وظيفة اصلى بشراز آنجاكه 
مگـر   شـود،  ، حاكميت بشر بر زمين محقق نميفرماست مكقانون ح عالمبر تمام اجزاي 

ايـن  شـناخت  . خته شـود شـنا  ـ  يعنى قوانين آب و بـاد و هـوا   ـ  قوانين زمينزماني كه 
، جامعـه همة سـطوح  در » روح علمى«از اين جهت استقرار  .ميسور استقوانين با علم 

تـوان   ناي ديني (وجود قوانين، نظم در آفرينش) ميهدف بسيار مهمي است كه با اين مب
به آن دست يافت و آثار متعدد آن را مشاهده كرد. گسترش روح علمي، بـه اسـتفاده از   

انجامـد.   هاي علمي، توليد علم و در نهايت بهبود زندگي فـردي و اجتمـاعي مـي    روش
                                                      

، 1376اسـت (ر. ك: مطهـري،    گوسـتاولوبون انـد،   از جمله افرادي كه به اين اشكال پاسخ گفتـه  *
 ).550، ص13 ج
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و از اين  دورآ ميديد در ملت پرا نفس   به اعتماد نفس و  طور طبيعى عزت  بهتوليد علم 
بر اين اساس از نتايج باورمندي بـه   د.كرحل خواهد  وي راالت كبسيارى از مش طريق
 قـات يتحق است و اين، يعني سبكي از زنـدگي كـه  » گرايي علم«شناسي توحيدي،  جهان
  .اي دارد ي در آن جايگاه ويژهعلم

  در جهان ياله يها سنت. 2ـ5
لـى در جهـان   كبه صـورت قـانون و اصـل    كه  شناسي توحيدي، سنت الهي در جهان

 :فـتح  /62 :احـزاب ، قطعي است و تبديل و تغيير در آن راه نـدارد (ر.ك.  جريان دارد
قانونى نسخ شود و قانونى ديگر جـاى آن را  گونه نيست كه  )؛ يعني اين43 :فاطر/ 23

د و گـرد   ى از آن لغوبخشاى اضافه شود و يا  قانون قراردادى، تبصره كدر ييا  بگيرد
، 1376مطهــري، ( ه اصــل قــانون لغــو شــودكــبــدون آن ،شــود تغييراتــى در آن داده 

از چگونگى هستى ، بلكه قانون آفرينش، قرارداد و اعتبار نيست هكچرا ؛)135ص	،1 ج
موقعيت ثابـت   ،آن ةستى درجاتى دارد و هر درجاز آنجاكه هاشيا انتزاع شده است و 

علتى موقعيت خاص خود را به ديگرى بسپارد و يا ه كتصور ندارد  ،و مشخّصى دارد
به همين دليل، تبديل و تغيير براى آن نيز محـال  . ندكان كمعلولى از جاى خود نقل م

  ).138، ص1 ، جهمان( است
شناسي، مفاهيمي مانند دعا و صدقه و... نيز خارج از اين نظام ارزيـابي   در اين جهان

ارهـاى  كهـا و   معجـزه  آينـد.  دي بـه شـمار مـي   گردند و اسبابي در طول اسباب مـا  نمي
بلكه تنهـا جريـان سـنتي ديگـر در مـوردي       ؛نيست نقض سنّت خدانيز العاده  خارق

  ).400ـ380و  147ـ138صص ،1 ، جهمان(تغيير كرده است  شرايطاست كه 
  موارد زير است: ،قطعي هاي از جمله سنت

شناسـي اسـالمي،    منظر جهـان  از .دنگذار اثر مى. انسان و عالم طبيعت در يكديگر 1
انسان در شكوفايي عالم ماده نقش بسزايي دارد. گسترة اين اثرگذاري تا آنجاست كه به 

يعنى اگر در مسير خداى خلقـت و در   ،اگر مردم زمين صالح باشند مطهريتعبير شهيد 
وضع زمين و آسـمان، منطقـه، جـو و همـه چيـز       الًاص ،مال خلقت قرار بگيرندكمسير 

ه زمين كشود. ديگر زلزله، خرابى و طغيان سيلى در عالم نخواهد بود، نعمتى  ميعوض 
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 نـوح  شـود.  لى پيدا مىكتوافق  كنخواهد بود؛ يعنى ي ،رده باشدكتوم كدر دل خودش م
را داشـته باشـيد (اطاعـت مـن      ــ 	اين سه چيز ـ  تقوا و ايمان و اطاعت من اهمان :گفت

خـدا   الًبينيد اص بعد مى ،»م مدراراًكسلِ السماء علَييرْ«يعنى همان اطاعت دستورهاى خدا) 
ثـروت شـما و    »م بِـاموالٍ و بنـينَ  كمـدد ي«چه بارانى!  .فرستد از آسمان براى شما باران مى

ند. نگفت به قيمت ايمان و تقوا و اطاعت امر پيغمبر ك فرزندان و نسل شما را اضافه مى
و « :گفت ،سكع بر ،هكبل ؛نيدكنظر  شتتان صرفكز زراعت و بايد از مال و فرزندتان و ا

هاى شما افزوده  ه چقدر بر باغستانكبينيد  آن وقت مى »م انهاراًكم جنّات و يجعلْ لَكيجعلْ لَ
  ).763، ص27 ، جهمان( شود، چقدر نهرها براى شما جارى بشود!

يز بر انسان تأثير بسـزايي دارد.  اين تأثير يكسويه نيست و از سوي ديگر، عالم ماده ن
 ،امـل كدر جهـت ت است كه امل انسان كواره ت گاهو طبيعت  جهان مطهريبه بيان شهيد 

مال انسانى انسان اسـت، همـاهنگى نشـان    كه در جهت كادثى وحو با  تفاوت نيست بى
 دهـد  العمل مخالف نشان مـى  سكع ،مال انسانى استكدر جهت ضد و با آنچه دهد  مي

  ).41، ص15 ج و 87ص ،2 ، ج1376 مطهري،(
 يآور هاى شگفت د و پيشرفتنگذار اثر مىانسان و عالم طبيعت در يكديگر  بنابراين

سو، انسان در شكوفايي عالم مـاده و جهـان طبيعـت نقـش     يك. از دنآور را به وجود مى
ماده  با استفادة از استعدادهاى ،املى انسانكتعالى و تبسزايي دارد و از سوي ديگر، سير 

وفايى كشـ اگر  ).12/09/1379، اي (خامنه عالمِ ماده و طبيعت است فايىوكهمراه با ش و
در همة ابعـاد آن  تعالىِ انسان ، براي عالمِ ماده و طبيعت است فايىوكانسان، همراه با ش

) بايـد تـالش و   سياسـى و اقتصـادى   ،رى، روحى و اخالقى، اجتماعىكتعالىِ علمى، ف(
  ريزي كرد. برنامه
نهايـت ايـن   و قطعاً  ميت حق و به سمت صالح استكبه سمت حا ،جريان عالم. 2

ن است كممبر فساد و قواي خير بر قواي شر است. اين مسئله عالم، نهايت غلبة صالح 
اند تـا انسـان را بـه     . همة انبيا و اوليا آمدهتحقق آن، قطعي استاما تحقق پذيرد، ديرتر 

گونـه مـانعى تمـام     وقتـى وارد آن شـد، بـدون هـيچ     هكـ سوق دهند   بزرگراه اصلى اين
  .)12/09/1379، اي / خامنه400، ص1 ج ،1376مطهري، ( ندكاستعدادهايش بروز 

ة ارادكنندة  البته سرنوشت و سرانجام قطعي بشر نبايد موجب گردد كه نقش تعيين
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ها در  شتم بر سرنوكهاى حا سنتاوالً  ها ناديده گرفته شود؛ زيرا ها و مجاهدت انسان
هاسـت.   نشكـ هـا و   هـا در برابـر عمـل    نشكـ ها و وا العمل سكسلسله ع كحقيقت ي

رو مـردم   از ايـن  ؛هاى معين به دنبال خـود دارد  العمل سكهاى معين اجتماعى ع عمل
يـا بـد    كتوانند با استفاده از سنن جاريه الهيه در تاريخ، سرنوشت خـويش را نيـ   مى

 قطعـى  سرنوشـت شـود   ثانياً اينكه گفته مي .)410، ص24 ، ج1376مطهري، (گردانند 
 به آن ديگران ند،نكن عملبه دستورات الهي  معناست كه اگر هم گروهي به اين ،است
 اين بردن سعادت هك مردمى و زمان اما ؛هدف الهي محقق خواهد شد و نندك مى عمل
گي دارد هـا بسـت   انسـان ارادة  ، قطعـي نيسـت و بـه   باشند داشته ميدان اين از را گوى

تواننـد در تحقـق زودتـر آن     ها مي بر اين انسان افزون). 267ـ266، ص1388ترخان، (
  .هدف قطعي، نقش داشته باشند

و يـأس   شدن بساط نااميدي از انسان اسـت.  از آثار چنين برداشتي از جهان، برچيده
، اي خامنـه (شـود   يـا يـك ملـت مـي    نسـل   كيدامنگير ه ك است نااميدى بدترين بالئى

توانيم، چـرا   ه نمىكاين چه فايده دارد؟ ما « :ملت يا شخصي بگويد اگر .)08/06/1388
ى وارد رخـ ه بكـ د وشـ  ار، نخواهد شد. يأس موجب مـى ك آن اًيقين »نيم؟كخود تالش  بى

شـده و اصـول    هاي گفته اينجاست كه باور به سنت .)26/05/1371همان، ( ميدان نشوند
كند و نقش خود را در سبك زندگي به منصة  مي شناسي توحيدي خودنمايي ديگر جهان
مدار و  مند و قانون نظام يا جهان، مجموعه ،يدينگاه توح رساند؛ زيرا بر اساس ظهور مي

ميـت حـق و بـه    كعالم بـه سـمت حا  عمومي جريان است. انسان كامالً هدفدار  يزندگ
 اسـت ه عصر ارواحنافدا در زمان ولىاگرچه تحقق صددرصدي آن  ـ  سمت صالح است

، يقينـاً  كنـد و در مسـير حركـت عمـومي عـالم باشـد      مجاهدت  در صورتي كه انسان ـ
 ،أسبـا ايـن نگـاه، جهـان زيبـا و معنـادار خواهـد شـد و يـ          پيروزى در انتظار اوست.

  .بندد رخت برمي يو افسردگ يسرخوردگ
تواند از آثار باورمندي به عـالم آخـرت نيـز     اين ويژگي در سبك زندگي اسالمي مي

اجـر و   يحركـت و تالشـ   لقي و بر عمق آن افزوده شود؛ زيرا باور به اينكه براي هـر ت
ي را از چهـرة زنـدگي   ديو ناام أس، ياستي از طرف خداوند در نظر گرفته شده پاداش

د. بلـه،  كنـ  چيند و او را به كار، تالش و مجاهدت ترغيب مـي  يك انسان مسلمان بر مي
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 ي و دنيـوي در لذت و سـود شخصـ   ،يبه هست انشاست كه نگاه يدر انتظار كسانيأس 
  .كنند ينم داياهداف دست پ گونه نيبه ا و شود يخالصه م

  نظام جهانبودن  . احسن2ـ6
ميـان آنچـه    نظام احسن اسـت؛ يعنـى در   ،نظام خلقتشناسي توحيدي،  بر اساس جهان

 ان دارد، نظـام كـ ه فرض آنهـا ام كوجوهى  ةميان هم ن است و دركشود و مم فرض مى
شيطان و نفس اماره سبب شـده   ،ها بدي ،روروجود شُمنتها  ؛استه احسن نظام ،موجود
ننـد و بگوينـد اگـر جهـان بـا      كمت بالغه و نظام احسن خدشـه  كه برخى در حكاست 

ه لغو و بيهوده كامورى  ،نظام احسن بود ،شد و نظام موجود مت بالغه الهى اداره مىكح
  داشت. مىدر جهان وجود ن ،آورند و يا زيان

ناميـده  » بدى«و » شر«آنچه داده شده است؛ از جمله اينكه  هايي به اين اشكال، پاسخ
تـر   تـر و بـزرگ   اما با مقياس وسيع ؛ء خاص است از نظر جزئى و به لحاظ شى ،شود مى

مال موجودات نقش مهم كها در نظام عالم و در  بدي .نه شر و بدى ،خير و خوبى است
تـوان   )؛ مـثالً مـي  488، ص27 جو  932ــ 930، ص6 ج ،1376 ،(مطهري و مؤثرى دارند

رحمـت   يـا د بال نتوان مى د؛به خودى خود بال نيست گفت كه اين دو سيل و زلزلهدربارة 
اى بـراى   گيرند و آن را وسـيله باين حوادث درس  از شوركن والئد. اگر مردم و مسنباش

 كده براى جبران ضايعات، تحـر دي هاى سازندگى قرار دهند، اگر مردم زيان شناختن راه
شور به آنها كو مردم ساير نقاط  ـ  امر مهمى است كخود اين تحر ـ  بيشترى نشان دهند

اى  چنين سيل و زلزله حقيقتاً، نندكيارى برسانند و به آنان اظهار برادرى و اظهار محبت 
  شود  و رحمت تلقي مي امتحان الهى يك ،جهت اينو از ست نيمصيبت و خسارت  ،بال
  .)07/12/1371، اي خامنه(

شناختي است؛ زيـرا   دگرگوني در روش زندگي از نتايج باورمندي به اين اصل جهان
بـه لطـف و    آنخداي متعـال در   شود كه تلقي مي ها باشگاه تربيت انسان دنيااز سويي، 

را بـراي حضـور در    ويتا جان  است قرار دادهرا هايي  عنايت خود مصائب و دشواري
شـود، از   رو به رخوت و سسـتي دچـار نمـي    از اين ؛ديگر ورزيده و توانا گرداندسراي 

سادگي و شـيريني تحمـل    بال و مصيبت را بهد كرد و هاي زندگي گاليه نخواه دشواري
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را در گرو مواجـه بـا    ها ى استعدادها و ظرفيتيوفاكشكند. از سوي ديگر، از آنجاكه  مي
تـالش مضـاعفي را در جهـت     دهـد و  خود راه نميز آنها هراسي به داند، ا مشكالت مي

 دهد. كنترل و جبران (دفع و رفع) خسارت سامان مي

  عالم آخرت. باور به جهان غيب و 2ـ7
، عالم مراتبـي دارد و بـه جهـان مـادي و طبيعـت محـدود       ىِ اسالمىشناس از نظر جهان

والم بـه عـالم   عالم ملكـوت و معنـا قـرار دارد. از ايـن عـ      ،كماوراى عالم مل شود. نمي
طبيعت، عالم مثال و عالم عقل نيز تعبير شده است كه مرحلة آغاز (عوالم قبـل از نشـئة   
دنيا= عوالم در قوس نزول) و عود و بازگشت (عوالم بعد از نشئة دنيا= عوالم در قوس 

شوند (براي آگاهي از وجوه مشترك و امتياز عالم مثال و عقل پيش  صعود) را شامل مي
  ).33ـ25ص ،1381، ييطباطبانيا و بعد از آن، ر.ك: از نشئة د

شناسي توحيدي به ظواهر طبيعت اكتفا نكـرده، غيـب    . به لحاظ قوس نزول، جهان1
شناسي علل مـادي خـود بـه علـل غيرمـادي       در اين جهان *انگارد. جهان را ناديده نمي

وجـودي بـراي    اند؛ يعني بدون علل غيرمادي كه در طول علل مادي قرار دارنـد،  وابسته
توان به فهـم كامـل طبيعـت، نائـل      متصور نيست و بدون شناخت آن دو نمي علل مادي

شد؛ يعني كنارگذاشتن علل غيرمادي و تكيه بر علل مادي بسياري از سؤاالت را بـدون  
). از سوي ديگر، 166، ص11 جو  344-337، ص3 ، ج1376مطهري، (گذارد  جواب مي

، 8، ج1376از اثبـات چنـين مـدعايي اسـت (مطهـري،       شناسي علمي نيـز نـاتوان   جهان
يعنـى علـم در حقيقـت     ؛رسـد  علم از دو سـو بـه ندانسـتن مـى    )؛ زيرا 280و  277ص

داند جهان بـه   جا آمده و نه مىكداند جهان از  هاى ماست ميان دو ندانستن: نه مى دانسته
ه ايـن  كـ انـد   داده به ما نشـان  انتكهاى منطقى و بيش از آنها  رود. پوزيتيويست جا مىك

هـاى علمـى    از نوع پرسش الًاص )رود؟ جا مىكو به است جا آمده كجهان از ( ها پرسش
هـاي   تواند بـه پرسـش   شناسي توحيدي مي اما جهان ؛)326ـ225، ص6 ، ج(هماننيستند 
  شده پاسخي در خور و شايسته گويد. مطرح

                                                      
«دهد:  رد نكوهش قرار ميگونه مو قرآن افرادي را اين *  ةِرَخاآل نِم عه و نياَالد ياةِالح رَون ظاهمعلَي

7(روم: » ونَلُغاف.( 
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شناسـي   اصـول جهـان   از تحليل و تفسير جهان و شـناخت   ناتوانى علماز  يبا آگاه
تـوان   ي جهـان و...، مـي  منـد  توحيدي، مانند وجود عالمي ماوراي طبيعت و ماده، غايت

بـدبختى  محاسـبات مـادي و علـم سـكوالر را از عوامـل      به و اتكا  به غيبعدم اعتقاد 
دانست؛ زيرا در اين محاسبات اگر همة  غافل يگراها يو بسيارى از غيرماد انيگرا مادي

بـه  طـبس  گونه كه در حادثة  آن ،شود، درصدي از  محاسباتمالحظه م مادي هجوانب 
  انجامد. قوع پيوست، به خطا ميو

قانونمنـدى  و وراى اين محاسـبات معمـولى، دسـتگاه معقـول      بر اين اساس اگر
، در طبـق رضـاى الهـى    ،تكليف و حركعمل به ت ابايد ب ،ه غيب استكوجود دارد 

خيـزد، در   هـاي شـرعي برمـي    را كه از آمـوزه  ة ديگريمحاسبكنار محاسبات علمي، 
  زندگي خود لحاظ كرد.

اى  مرحلـه و  جديد ةنشئعود و بازگشت،  ةشناسي اسالم، در مرحل . از منظر جهان2
 ،نه پايان زنـدگى  مرگشود.  آغاز مي ها قرار دارد كه با مرگ روي انسان  اي در پيش تازه
مرحلـة   كجوى جستن و رفـتن بـه يـ   از  آن است. مرگه دروازة ابديت و سرآغاز كبل

  .)204، ص1 جو  515، ص2 ، جهمان( است يديگر
خانـه   تجارت ؛امل اوستكمدرسه و محل تربيت انسان و جايگاه تدر اين نگاه، دنيا 

كـردن و   ، كشتزار آخرت، مقدمه و گذرگاه آن و محـل آمـاده شـدن، تمـرين    خدا ياوليا
-220، ص23 ج و 555، ص16 جو  205-204، ص1 ج، همـان (آوري توشه است  جمع
بعد از مرگ محاسـبه و   ؛هاست يا عادالنة انسان رفتار ظالمانه). قيامت ظرف تجسم 221

  مؤاخذة الهي در كار است.
 ه و مؤاخـذة مرگ، محاسـب  آن طرف مرزِو اينكه  بعد از مرگ تداوم حيات اعتقاد به

سبك زندگي دارد كه در آثار فراواني در انتخاب  ،ابديت و سرنوشت حقيقى است ،الهى
  شود: اين مختصر به برخي اشاره مي

  ها گيري . تأثير باور به معاد در تصميم2ـ7ـ1

هـاى حسـابگر و    چشـم بـر   افـزون  ه به خدا و قيامت اعتقاد دارنـد، كهايى  نظامافراد و 
بـه نـاظر ديگـري    دهنـد،   تشخيص نمـى و  فهمند ه ديگران نمىكآنجا  ،حسابرس دنيايى
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به گونة ديگر  ادارة جامعه و زندگى روابط، تنظيم ها ها و اقدام گيري تصميمدر  ؛معتقدند
دهند. روشن است كـه   گيري قرار نمي كنند و تمايالت حيواني را مبناي تصميم عمل مي

هـاي مراقبـت و    برد و به كـاهش هزينـه   چنين باوري، كارايي يك فرد و نظام را باال مي
  .انجامد نظارت مي

  أثير بر رفتارها اقتصادي. معاد و ت2ـ7ـ2

گونـه كـه    همـان  .ستنيم كاصالت لذت حاباور به آخرت وجود دارد، ه ك اى جامعه در
هـا بـا پـول     همة پديده، دشو ميشمرده ن! مباح آور است رو كه لذت از آنبازى  همجنس

چه سود مالى، چـه   ـ  سود دنيوى در موردي اگر. لذا شوند مينگيرى  و اندازه زده كمح
و  هـاى اُخـروى قـرار نگرفـت     در جهـت هـدف   ـ  رت و مقام و محبوبيـت و... سود قد

ارزش  دنيوي بـي سود  ،شده داده، جنبة اُخروى ترجيح ارتكاب گناهي را به دنبال داشت
  ورزد. مبادرت نميگناه  كردن از آن، به ارتكابنظر صرفو با د شو انگاشته مي

نخواهد انجاميد. بر ايـن اسـاس    با اين نگاه، افزايش درآمد سرانه به افزايش مصرف
گويد: هرچه درآمد سرانه افزايش يابـد، مصـرف نيـز افـزايش      كه مي تابع مصرفيه نظر
)، فرمولي خواهد بود براي 85، ص1376/ تفضلي، 56ـ33، ص1384ي، رمعزيم(يابد مي

طلب و سودمحور كه فقط به دنبال لذت و سود بيشتر دنيوي است؛  جامعه و انسانِ لذت
داند، به زكـات   انساني كه به آخرت ايمان دارد، اهل ايثار است، اسراف را حرام ميولي 

زدگـي بـه دور اسـت و بـا آنكـه ممكـن اسـت        و انفاق پايبند است، از تجمـل و رفـاه  
هاي كالني را در اختيار داشته باشد، مقدار مصرفش از آن سرمايه و درآمد را بـه   سرمايه
  دهد. مي مردم متوسط جامعه تقليل ةانداز

اي كه در آن اعتقاد به معاد و قيامت رسوخ كرده است، نرخ پرداخت ماليات،  جامعه
گـذاري و مشـاركت    يابد. همچنين امنيـت سـرمايه   افزايش و مفاسد اقتصادي كاهش مي

، 1389يابــد (هــادوي تهرانــي،  المنفعــه و خيريــه افــزايش مــي مــردم در كارهــاي عــام
اي دينـي، نپـرداختن ماليـات، دزدي از مـردم تلقـي      ه )؛ يعني بر اساس آموزه43ـ37ص
شود و باور به معاد باعث خواهد شد تا تالشي براي فـرار ماليـاتي صـورت نگيـرد.      مي

همچنين باور به قيامت باعث كاهش مفاسد اقتصـادي ماننـد ربـا، اخـتالس، رشـوه و...      
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ايـن مسـئله    شـود و  ها محترم شمرده مي خواهد شد. با كاهش مفاسد اقتصادي، مالكيت
مشـاركت مردمـي در كارهـاي     ،بـر ايـن   افـزون گذاري را به دنبـال دارد.   امنيت سرمايه

المنفعه و خيريه به دليل عدم دلبستگي به دنيا كه يكي از آثار اعتقاد به آخرت است،  عام
 شود. يابد و پيشرفت اقتصادي حاصل مي افزايش مي

  عاددر گرو اعتقاد به مبدأ و م ورزي . عدالت2ـ7ـ3

د. شـو  مـي مشاهده در جوامع مختلف  كه است هايي بدبختية هممنشأ عدالتي  ظلم و بي
دهنـد، ظـاهر    غذايي جان خـود را از دسـت مـي    اي از عالم، كودكان از بي اگر در گوشه

قضيه اين است كه به دليل نيامـدن بـاران، خشكسـالي شـده اسـت؛ امـا بـاطن قضـيه،         
اگر عدالت  و دردهاست. ها يانسانيت دچار اين بيمارعدالتي،  عدالتي است. در اثر بي بي

توانسـت   انسان مي ،بود فرما كممحيط زندگي بشر ح و هاي گذشته بر آن جامعه از نسل
استقرار عدالت، محيط زندگي خود را طوري بسازد كه بـراي او قابـل زيسـت     ةدر ساي

 دآور نشــودباشــد و فرزنــد او بــه آن فالكــت نيفتــد و زنــدگي، ايــن قــدر زشــت و در
 ريدر مسـ تي، در نگاه به مبدأ خلقت هسـ  ياله انيادرو  از اين .)29/09/1374 ،اي خامنه(

بـر عنصـر    ارهمعـاد، همـو   يعنـ ي ريمسـ  نيـ ا انيپا نييو در تب *ها ملت يخيحركت تار
  ).27/02/1390همان، ( اند كرده ديتأك »عدالت«

شـود و   در قيامـت مجسـم مـي    يا عادالنة انسـان  رفتار ظالمانهباور به اين مسئله كه 
بـه  انسـان را  طبعـاً   اينكه در دنيا نيز آثـار وضـعي بسـياري را در پـي خواهـد داشـت،      

هـاى قشـنگ غربـى در بـاب      ه بعضـى از طـرح  كد. علت اينكن مي كنزدي ورزي عدالت
پشـتوانة اعتقـادى   از چنـين   كـه  يـن اسـت  ا، كند پيدا نميحقق تعدالت مطلقاً در عمل 

  .برخوردار نيست

  . معاد و مدل زندگي گوارا2ـ7ـ4

تـوان بـر    انسان باورمند به معاد و محاسبة اخروي بر اين اعتقاد اسـت كـه اگرچـه مـي    
                                                      

ياسـين   دورانى خواهد آمد كه دوران عدل خواهد بود. در دعاى بعد از زيـارت شـريف آل   يعني يقيناً *
 ».يمأل اللَّه به األرض قسطا و عدال«آمده است: 
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آنچـه   ةهم توان در دنيا بهشت شدادي برپا كرد و بسياري از مشكالت فائق آمد، اما نمي
 .در همـين دنيـا پديـد آورد    ،آيـد  را در بيرون زمين و پس از حيات دنيوي به دست مي

. وي آبـاداني دنيـا را   زندگي در زمين براي رسيدن به آسمان اسـت  انسانيچنين آرمان 
كند كه خود معبـري   مياني تلقي ميهدف  آورد، اما في در زندگي به شمار ميداگرچه ه

ها در زنـدگى دنيـوى    ه انسانكاست آن هدف نهايى  براي وصول به مقصد نهايي است.
ر و انديشـه  كـ خـاطر از آزادى ف   سـودگى و امنيـت  از معيشت شايسـته و مناسـب، از آ  

اخـالق  ؛ لذا نندكت كحر نوىبرخوردار باشند و از اين طريق به سمت تعالى و فتوح مع
، 23 جو  556ـ555، ص20 ج، 1376 ،مطهري( شود مادي نمي شرفتيپ يقربان تيو معنو

-583، ص16 جو  579ــ 578، ص4 جو  285و  270ــ 269صصـ ، 2 جو  225ـ220ص
ــه /590 ــط  ).02/08/1369 و13/12/1372 و12/09/1379 و30/06/1387، اي خامنـ بسـ

و  ثاريا جيو ترو ها يدشوار ةشدن تحمل هم يموجب منطق ي،زندگ ةبه بدنچنين باوري 
دهد كه در قـرآن از   را در اختيار بشر قرار ميزندگى است و الگويي از  ياز خودگذشتگ

 اسـت » زندگى گـوارا « كه به معناي» ت طيبهحيا« *تعبير شده است.» حيات طيبه«آن به 
بـا عـدالت، معنويـت و     را توأمان رفاه مادى ، ماده و معنا و به تعبير ديگر،دنيا و آخرت

  در خود جاي داده است.اخالق 
بايد هواي نفس زير پا گذاشته شـود و   اي به هر حال براي دستيابي به چنين زندگي

ه كـ ، بلشـود  نمـي فانى  رفتارهاها و  از گفته يك يچهگمان نقش اعتقاد به معاد و اينكه  بي
  .ساز خواهد بود ، سرنوشتهمه موجود است

شناسي اسالمي به  متعادلي است كه جهاننگاه  در گروتنها اي  تحقق چنين زندگي
اعتنايي  و بي دنيابشريت ارزاني داشته است. از سويي او را به تالش در جهت آباداني 

خوانـد و از سـوي ديگـر،     ات در زندگي شخصـي  فـرا مـي   به استفاده از مواهب حي
توان دسـتيابي بـه    آورد. بر اين اساس مي شمار مي را از گناهان به  آخرتفراموشي از 

شناسي  را از آثار باور به جهاندار  شهيو ر قيعم يجانبه و تمدن و همه يقيحق شرفتيپ
  توحيدي دانست.

                                                      
 ».ةبيياة طَح هنَّيحيِنُلَن فَؤمم ونثى و هو اُأر كَن ذَم ل صالحاًمن عم: «97 :نحل *
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  گيري نتيجه
هاي مختلف  ن گونهايمت جزئي يا كلي از جهان باشد. از تواند برداش شناسي مي . جهان1

  شناسي، بينش فلسفي بر اساس نگاه اسالم به جهان مورد توجه اين نوشتار است. جهان
كلي ماهيت از اويي و به سـوي اويـي، زيبـايي، همـاهنگي،      هاي . جهان از ويژگي2

و خيربودن شرور در هاي قطعي  اتقان، نظم، حاكميت نظام علي و معلولي، جريان سنت
  مقياس كلي و اصالت عالم آخرت برخوردار است.

هـاي   . اين عناصر بينشي در حوزة جهان از سويي، باهم و از سوي ديگر، بـا نظـام  3
سـازگار و در  شناسـي   شناسي، جامعه شناسي، واليت بينشي ديگر مثل خداشناسي، انسان

اهللا  كمال و قرب الـي تحقق  استايند و همگي به مثابة يك سيستمِ هماهنگ در را ارتباط
تفسـير  اسـت كـه   پايـه و اصـل    ديتوح ،ي كالننشينظام ب گيرند. در مورد لحاظ قرار مي

  .پذيرد بر اساس آن صورت مي و جهان ، جامعهانسان
هـاي   تواند نظـام  . باور به عناصري غير از آنچه در اين نوشتار به آن اشاره شد، مي4

بار آورد كه در آنها محور سود مادي و پيشـرفت دنيـايي    ارزشي و كنشي متفاوتي را به
فرماسـت،   شـود. يـأس و نااميـدي بـر آن حكـم      اي نمي است. به روح علمي توجه ويژه

آيـد و... و ايـن، يعنـي سـبكي از زنـدگي كـه        عدالت در آن ارزش كليدي به شمار نمي
  متفاوت است با آنچه اسالم به دنبال تحقق آن است.

شناسي اسالم و لحاظ آثـار آن در سـبك زنـدگي، بـه      اصر كلي جهان. با تحليل عن5
رسيم كه از آن به زندگي گوارا تعبير شده است. اين مـدل دو   مدلي از سبك زندگي مي

پيشـرفت   .گيرد و خواستار پيشرفت در هر دو زمينه است ضلع دنيا و آخرت را دربر مي
مـودن منـازل قـوس صـعود و     يپ در بعد نرم افزاري تمدن، يعني سبك زندگي به معناي

حركت اختياري در درجاتي (از مبدأ تا جهان طبيعت) است كه در قوس نزول آنها را به 
ريزي زندگي بر اساس عالم تشريع است كه به هماهنگي با عـالم   ايم، يا پي اجبار پيموده
انجامد. البته در جاي خود به اثبات رسيده اسـت كـه طراحـي عـالم تشـريع       تكوين مي

  ها) بوده است. ها و نيست بايدها و نبايد) منطبق با عالم تكوين (هست(
شـناختي   بندي كلي، عناصر موجود در اين مدل را كه از اصول جهان . در يك جمع6
توان در هر چهار بعد و ضلع زنـدگي: الـف) ارتبـاط بـا مبـدأ (خـدا و        خيزند، مي برمي
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  ظاره نشست.غيب)؛ ب) خود؛ ج) ديگران؛ د) طبيعت، به ن	جهان
پـذيري،   برخي از اين اصول مانند اصل اول و سوم و هفتم، عناصري ماننـد اطاعـت  

كردن عـالم غيـب    سپاسگزاري از خداوند، حركت در راستاي هدف نهايي عالم و لحاظ
اند. روشن است كه تصحيح ايـن   شوند كه به بعد اول مربوط در محاسبات را موجب مي

خـانواده،   ريـ نظ يمسـائل  انجامـد و  گانة ديگر نيز مـي  ات سهيافتن ارتباط ارتباط به سامان
 مصـرف،  ينـوع مسـكن، نـوع لبـاس، الگـو     و  انتخاب محل سكونت، و طالق ازدواج

 ،خـواري  و گذران اوقات فراغت و دوري از قماربـازي، شـراب   حاتيتفر اشتغال زنان،
  ر خواهد داد.ي را تحت تأثير قراو اجتماع يفرد يو رفتارها انتخاب شغل و وكار كسب

هايي مانند نظم، كار و تالش در امور دنيايي و آخرتـي،   از برخي اصول ديگر ارزش
شـدن يـأس و نااميـدي     ها و برچيده عدالت، تعاون و همكاري و وحدت، تحمل سختي

اند؛ مثالً رفتار عادالنـه   شود كه به يك يا دو يا سه يا همة ابعاد زندگي مرتبط استنتاج مي
اي از وحـدتي   د زندگي مربوط است. وحدت و همكاري به عنوان نسخهبه هر چهار بع

كه در عالم و هستي محقق است، در حوزة ارتباط با ديگران مطـرح اسـت. نظـم در دو    
حوزة فردي و اجتماعي، هماهنگ با نظمي است كه در مبـدأ و آنچـه در عـالم طبيعـت     

  دهد. وجود دارد و چگونگي ارتباط با خود و ديگران را پوشش مي
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  و مĤخذ منابع
 مجيد. قرآن  *

 ؛نيامام حس اميو ق تيبه شخص يو كالم يفلسف ،يعرفان ينگرشترخان، قاسم؛  .1
  .1388چ اول، قم: انتشارات چلچراغ، 

 ،يتهران: نشر ن ؛ياقتصاد يها استيو س ها هياقتصاد كالن، نظر دون؛يفر ،يتفضل .2
1376.  

 :قم چ اول، ؛رابطه ارزش و واقع در ي: بحثو هست ديله بائمس ؛محسن ،يجواد .3
  .1375 ،ياسالم غاتيمركز انتشارات دفتر تبل

دفتر نشر فرهنگ  ،تهران ؛طرح كلي انديشة اسالمي در قرآن؛ اي، سيدعلي خامنه .4
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