
  
  
  
  
  
  
  

      
  درسنامه

  
  سبك زندگي اسالمي

  

  (با رويكرد تجويزي)
  
  
  
  

  االسالم دكتر محمد كاویانی حجت

  
  
  
  
  

  
  

  

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  1394زمستان 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (با رويكرد تجويزي) درسنامه سبك زندگي اسالمي

 محمد كاوياني :مؤلف

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :ناشر

 كاما آرایی:صفحه

 1394زمستان  چاپ اول:

 نسخه 1000 تعداد:

 سعيدي لیتوگرافی:

 جعفري _قم  چاپ:

 تومان 11300 قیمت:
 

 .ر مأخذ بالمانع استكپژوهشگاه حوزه و دانشگاه محفوظ و نقل مطالب با ذ یه حقوق برایلك
، 32803090) نمـابر:  32111300 :انتشـارات ( 025_  32111100تلفـن:   ،پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه ابتداي شهرك  :قم

 021_66402600تلفن:  ،خ انقالب، بين وصال و قدس، نبش كوي اُسكو تهران: � 37185_  3151 ص.پ.
www.rihu.ac.ir                    info@rihu.ac.ir               www.ketab.ir/rihu   فروش اينترنتي:

 

 .      _1341، كاوياني، محمد
 پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،   قـم:   __محمد كاويـاني.  /  (با رويكرد تجويزي) درسنامه سبك زندگي اسالمي     

1394. 
 )31 ؛شناسيروان: 342پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ ( __. نمودار :.ص292ه، ازددو     

ISBN: 978-600-298-111-0  :ريال 113000بها  
 پا.يبراساس اطالعات ف يسينوفهرست     
 .؛ همچنين به صورت زيرنويس268_]259[تابنامه: ص.ك     
 نمايه.     
. شـيوه زنـدگي.   3مذهبي __ اسـالم.  هاي  جنبه __ كيفيت زندگي. 2__ اسالم.  هاي مذهبي جنبه __ زندگي .1     

 عنوان.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ب. الف.  .زندگي (اسالم) راه و رسم .4
 258BP                      72  /297/ك 2د 4    1394 

 4113732 يمل شناسيتابكشماره 



  
  
  
  
  
  

 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیاقعو در نظر گرفتن و یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفرهنگ ا فهترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن �ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یتـأل ه، ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

بـرای دانشـجویان   » سـبك زنـدگی اسـالمی   «به عنـوان مـتن درسـی در زمینـه     كتاب حاضر 
توانـد در قالـب دو واحـد درسـی از دروس      ها، تنظیم شده اسـت و مـی   كارشناسی در تمام رشته

  .معارف اسالمی ارائه شود
شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  صاحباز استادان و 

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

االسـالم دكتـر محمـد     از مؤلف محتـرم اثـر حجـت   داند  در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می
ارزیابان محترم اثر حجج اسالم آقایان دكتر احمدحسین شریفی و دكتـر محمدصـادق    كاویانی و

  شجاعی سپاسگزاری نماید.
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  مقدمه
  

خواهـد   گیرد؛ این كتـاب نمـی   تمام ابعاد زندگی (از ابتدا تا انتها) را دربر می سبك زندگی اسالمی
) را بررسی كنـد؛  یا دانشجوجوان  ،زندگی نوجوانسبك همه آن ابعاد و یا بعد خاصی از آن (مثالً 

را بـه عنـوان    و در پی آن نیست كه صرفاً به مباحث نظری و كلی بپردازد و سبك زندگی اسـالمی 
طلبـد،   یك نظریه پرورش دهد و آن را مستدل سازد، برای آنكه كاری بیشتر و مجـالی دیگـر مـی   

بلكه این كتاب با این هدف تنظیم شده است كه یك دورنمای نسـبتاً جـامعی از سـبك زنـدگی     
ای كـه هـم بـا     یـران ارائـه كنـد؛ بـه گونـه     را در مقیاس فردی با ابعاد مختلف آن، به فراگ اسالمی
های اسـالمی   كافی بر آموزه یهای زندگی امروزی بشر، تماس كافی برقرار كند و هم ابتنا واقعیت

ویـژه، بـرای نوجـوان و جـوان از      را داشته باشد و درنتیجه، برای هر جسـتجوگرِ كنجكـاوی، بـه   
تاب هم نگـاهی از دور بـه نظریـه سـبك     باورپذیریِ الزم برخوردار باشد. به عبارت دیگر، این ك

دارد، و هم ناظر به نیازهای رفتاریِ فوری جامعه است و سعی كرده است كـه بـه    زندگی اسالمی
فراگیر كمك كند تا به این باور برسد كه اسالم دینِ زنـدگی اسـت و همـه ابعـاد را در كنـار هـم       

تواند  است كه قابلیت اجرا دارد و می ی، مجموعه منسجمسالمیكند و سبك زندگی ا مالحظه می
رود كه كیفیت استفاده از آیـات و روایـات    زندگی بشر امروزی را اداره كند. از دانشجو انتظار نمی

افت كند؛ از خوبی دری شده در متن را به رود كه مفاهیم ارائه در زیرنویس را بیاموزد، بلكه انتظار می
  كنند.بیشتری رو، مناسب است كه اساتید نیز در این جهت تالش  این

ای است و ممكـن اسـت اصـطالحاتی از     با توجه به اینكه سبك زندگی یك بحث بین رشته
شناسی، مدیریت و علوم پزشكی در آن آمده باشد، در نگارش ایـن   شناسی، روان های جامعه رشته

ها، به شكلی روان و عمومی بیاید. ایـن كتـاب    پردازی بود كه عبارتكتاب بیشترین تالش بر این 
اهـداف  «ها  به عنوان متن درسی در پانزده درس تنظیم شده است؛ بنابراین، در ابتدای همه درس
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منـدان،   و در بعضی موارد، در ضمن درس بـرای عالقـه  » خالصه درس«و در انتهای آن » آموزش
هـا بـه    ارائه شده اسـت. حجـم درس  » نابعی برای مطالعه بیشترم«ها،  و در زیرنویس» بحث ویژه«

سـاعت) ارائـه شـود و اگـر تعـداد       5/1ای تنظیم شده است كه هـر درس در یـك جلسـه (    گونه
  ها مقداری تفاوت دارد، باید با پیش مطالعه و تالش فردی جبران گردد. صفحات درس

پردازد؛ درس دوم، پیشـینه   آن میشناسی سبك زندگی و مفاهیم نزدیك به  درس اول به مفهوم
شناسـی، علـوم    شناسی، جامعـه  های روان های مربوط به آن در رشته بحث سبك زندگی و دیدگاه

پزشكی و مطالعات اسالمی آمده است؛ درس سوم نیز در ابتـدا یـك چهـارچوب كلـی از سـبك      
المللـی) را   خانوادگی، اجتماعی، حكـومتی و بـین  گانه (فردی،  های پنج در مقیاس زندگی اسالمی

كند؛ سپس سبك زندگی در مقیاس فردی، در قالب درخت سبك زندگی را مورد توجه  ترسیم می
هـای مختلـف سـبك زنـدگیِ      های بعدی نیز با قدری تفصیل، ابعاد و مؤلفـه  دهد؛ درس قرار می

  كند. فردیِ یك مسلمان را بررسی می
د و را اهللا سـیدمحمد غـروی   شناسـی، آیـت   كه از مدیر محترم گروه روان دانم در اینجا الزم می

كـه مـتن اولیـه را بـا      و دكتر محمدصادق شجاعی اسالم آقایان دكتر احمدحسین شریفی حجج
  .ی را ارائه كردند، تشكر ویژه داشته باشمهای اصالحی بسیار مفید حوصله خواندند و دیدگاه

  
  بحول اهللا و قوته و اقوم و اقعد

  محمد كاویانی

  
  
  



  
  
  

  اول درس

  
  »سبك زندگی اسالمی«های  فرض پیششناسی و  مفهوم

  
  اهداف آموزش:

  پس از یادگیری این درس، انتظار از دانشجو آن است كه:

  با مفاهیم نزدیك را بداند.» سبك زندگی«. تفاوت مفهوم 1

  مند بودنِ مفاهیم اسالمی را داشته باشد. . تصور درستی از جامعیت و نظام2

  نظران مختلف بداند. ختلف اسالم را از دیدگاه صاحب. ابعاد م3

  درستی ترسیم كند. دینی به . بتواند پیوستاری بودن اسالم (و ایمان) را از دیدگاه درون4

  
در این درس، سبك زندگی و اصطالحات نزدیك به آن را معنا و سپس سه قاعده كلی در ارتبـاط  

انـد از:   كنیم؛ این سه قاعده عبـارت  زندگی بررسی مینیاز مباحث سبك  با اسالم را به عنوان پیش
اسـالم و  «و » اسالم به ابعاد مختلف زندگی نظـر دارد «، »اسالم یك سیستم مفهومی جامع است«

  ».ایمان، مفاهیمی پیوستاری هستند

  . اصطالحات نزدیك به سبك زندگی و معنای آنها1

بان فارسی، سابقه زیادی ندارد و مفاهیم در ادبیات علمی در ز» سبك زندگی«از آنجا كه اصطالح 
شـود؛   نظران با مفاهیم دیگر یكسان تلقی مـی  نزدیك به آن نیز بسیار است و گاهی توسط صاحب

شود تا بین آنها تفكیك حاصل شود و مفاهیم دیگـر بـه    ای می طور مختصر، به آن مفاهیم اشاره به
  جای سبك زندگی به كار گرفته نشوند.
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  سبك زندگی

شناسـی، مـدیریت، علـوم     شناسـی، جامعـه   های مختلف؛ از جملـه، روان  در رشته  كه  است  میمفهو
كننـد و انـدك    ها از بعدی خاص آن را معنا می پزشكی و... كاربرد فراوان دارد و هر كدام از این رشته

ب تفاوتی در تعریف آن دارند، آنچه در این كتاب مورد نظر است و جهت مشترك آنها هم بـه حسـا  
فـرد اهـداف كوچـك و بـزرگ       كـه   نسبتاً ثابت است  ای شیوه  زندگی  سبك«گونه است:  آید، این می

ها، حاصل زنـدگی دوران كـودكی فـرد     این شیوه 1،»كند می  خود را بدان روش دنبال  زندگی روزمره
افراد است؛ به همـین دلیـل، نظریـه     پذیر شخصیت است و درواقع، سبك زندگی بعد عینی و كمیت

هـایی   شود و با صفات شخصیت شباهت او نیز محسوب می  »شخصیت«، نظریه آدلر» سبك زندگی«
شـود،   آسانی زایل نمی گاه ایجاد شد، به شود و نه به صورت دفعی؛ هر تدریج ایجاد می مثالً به 2دارد؛

شدنِ آن تحت تأثیر عوامل متعـدد اسـت نـه فقـط یـك       گیری و زایل بلكه نسبتاً ثابت است؛ شكل
دهد؛ و البته یكـی   نوعی تحت تأثیر خود قرار می گاه شكل گرفت، همه رفتارهای فرد را به عامل؛ هر

های آن با شخصیت این است كه شخصیت فقط در مورد افراد معنا و مصـداق   ترین تفاوت از اصلی
  كند. مصداقِ گروهی و اجتماعی نیز پیدا می معنا و» سبك زندگی«یابد، در حالی كه  می

  آیین زندگی

آیـین  «های ایران، درسی بـه نـام    شورای عالی انقالب فرهنگی برای مقطع كارشناسی در دانشگاه
» آیـین «گونه كه از واژه  تعریف كرده است، این درس معادل اخالق كاربردی است. همان» زندگی

اند از: اخـالق   ای است و بعضی از موضوعات آن عبارت شود، این درس فقط توصیه مشخص می
  3. دانشجویی، اخالق آموزش، اخالق نقد، اخالق پژوهش، اخالق معاشرت و...

                                                           
شود، منظور تنها اهدافی نیست كه قبالً با تأمل، تفكر و مشورت و به طـور   ، سخن گفته می»اهداف زندگی«وقتی از . 1

ایِ فـوری و   لحظـه شده و اهداف  ریزی آگاهانه آن را به عنوانِ هدف برگزیده است، بلكه اعم است از اهداف برنامه
كنـد؛   هایش برسد و آن را تكـرار مـی   حتی اهداف ناهشیار؛ برای نمونه، كودكی كه آموخته است با گریه به خواسته

شود و همه مسائل را با گفتگو حـل   گاه عصبانی نمی گوید و هیچ همسری كه با حوصله تمام با همسرش سخن می
آمیـز   های احتـرام  شنود و سخنانِ نهایی خود را با عبارت د را میكند؛ مدیری كه با حوصله سخنان زیردستان خو می

شوند؛ كسی كه معموالً  ها زود از خواب بیدار می خوابند و صبح ها زود می ای كه شب كند؛ خانواده به آنان منتقل می
روز، حـداقل   نهرود؛ كسی كه معموالً در طول یك شـبا  با اتومبیل شخصی یا با سرویس اداری یا پیاده به سر كار می

تر از اینها، زمانی كه به صـورت نسـبتاً ثابـت انجـام      كند و نیز رفتارهای بسیار ریزتر یا درشت دو ساعت مطالعه می
 آیند شوند و هر كدام بخشی از سبك زندگی فرد به حساب می محسوب می» سبك«شود،  می
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  كیفیت زندگی

اند، اما آنها كمتر برای رسیدن بـه تعریفـی    و تعریف آن نظر داده مؤلفان زیادی درباره كیفیت زندگی
اند؛ بنابراین، در تعریـف و مفهـوم كیفیـت زنـدگی نـوعی نارسـایی وجـود دارد.         واحد تالش كرده

بررسی این مفهوم چند دیدگاه قابل طرح است: الف) كیفیـت شـرایط زنـدگی؛ ب) رضـایت از      در
هایی در تعاریف كیفیـت زنـدگی مشـاهده     و رضایت. شباهتشرایط زندگی؛ ج) تركیبی از شرایط 

شـناختی، اجتمـاعی و عملكـردی     اند از: الف) دارای چهار بعـد جسـمانی، روان   شود كه عبارت می
است؛ ب) ارزیابی ذهنی فرد برای خودش است؛ ج) ماهیتی پویا دارد و بیشتر یك جریـان ناپایـدار   

  1وابسته به زمان است تا یك پیامد نهایی.

  استاندارد زندگی

شود. بعضی از رفتارها، از امـوری هسـتند كـه بـا      گیری می هایی عینی اندازه این مفهوم با شاخص
هـای   گونه امور را با سنجش عمومی و به دست آوردن پارامتر ها ارتباط دارند. این مشتركات انسان

گیری و شناسایی عینی كـرد كـه بـه آن اسـتاندارد زنـدگی       هتوان انداز آماری مانند میانگین و... می
گویند؛ این مفهوم شامل ابعاد مختلف زندگی، از جمله سطح آموزش، وضعیت اشتغال، غـذا،   می

  شود. لباس، مسكن، تفریحات و وسایل زندگی می

  سبك زندگی اسالمی

هـا و عواطـف را چنـدان     های عینی بپردازد و شناختاست، باید به رفتار» سبك«از آن جهت كه 
هـا   ارتباط با عواطـف و شـناخت   تواند بی است، نمی» اسالمی«جدی نگیرد، ولی از آن جهت كه 

گیرد و هر رفتاری كه بخواهد  ، رفتارهای فرد مورد سنجش قرار میباشد. در سبك زندگی اسالمی
هایی از زیربناهای شـناختی و عـاطفی اسـالمی را داشـته      ه باشد، باید حداقلمبنای اسالمی داشت

شناسی، علوم پزشكی، و...، فقـط بـه رفتـار     شناسی، جامعه باشد. در سبك زندگی از دیدگاه روان
  كنند. نمیهای افراد توجه  و شناخت ، عواطفشود؛ آنها به نیت نگاه می

  معنای زندگی

بیشتر به فلسفه و كالم جدید مربوط است. نگاهی كالن به چیستی زندگی و هدف  معنای زندگی
                                                           

 .1392، شیخیر.ك: . 1
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پردازد: آیا الزم اسـت كـه انسـان هـدفی از كـل زنـدگی        های زیر می آن دارد؛ مثالً به پاسخ سؤال
جعلی است؟ آیا باید معنایابی كرد یـا معنـادهی؟   داشته باشد؟ آیا هدف زندگی امری اكتشافی یا 

ای از زندگی دارند یا هدف كل افراد یكسان است؟ آیـا   آیا هر فرد و یا گروهی از افراد، هدف ویژه
برای هدفمندی زندگی، وجود خدا یا زندگی پس از مرگ ضرورت دارد؟ هدف زندگی چه ربـط  

  1. دارد؟ پوچی چه جایگاهی دارد؟ و... و نسبتی با نظام اخالقی

  اخالق اسالمی

گویند كه مـورد تأییـد اسـالم باشـد.      ای از فرد می های درونی شده به صفات و رفتار اخالق اسالمی
دهد، مثـل   این رفتارها به سه قسم است: الف) اخالق اجتماعی كه رابطه فرد با دیگران را شكل می

كند، مثل پرخـوری یـا    ن یا نبودن؛ ب) اخالق فردی، كه به رابطه فرد با خودش توجه میحسود بود
  2كند. خوری؛ ج) اخالق الهی كه رابطه با خداوند مثل خشوع، توكل... را بررسی می كم

  یهای زندگ مهارت

دهنـد،   قدرت سازگاری، رفتار مثبت و كارآمد را افـزایش مـی   ها هستند كه ای از توانایی مجموعه
هـای خـود را بپـذیرد و بـا      تواند بدون اینكه به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت شخص می

ی كـه  های زنـدگ  رو شود. بعضی از مهارت ها و مشكالت روزانه زندگی به شكل مؤثر روبه چالش
اند از: خودآگـاهی، همـدلی، ارتبـاط مـؤثر، روابـط بـین        شوند، عبارت شناسی بررسی می رواندر 

  3. گیری، حلّ مسئله، تفكر خالّق، تفكر انتقادی و... فردی، تصمیم

  جامع . اسالم یك سیستم مفهومی2

، تجمعـی در  م1965ر سـال  شناسان د نگر به وجود آمد. روان شناسی جامعه ، روانم1960در دهه 
بوستون (یكی از شهرهای آمریكا) داشـتند و آنـان در آن تجمـع بـرای ارتقـای بهداشـت روانـی        

                                                           
  است.» معنای زندگی«نامه  كه ویژه 1383، بهار و تابستان و نظر نقدر.ك: مجله . 1
گانـه   یك ذیل یكی از موارد سـه  گاه بخواهیم رفتار افراد نسبت به طبیعت را از نظر اخالقی بررسی كنیم، هر هر. 2

اگـر كسـی آن سـه بخـش از اخـالق را در وجـود خـودش درونـی كنـد،          گیرد؛ به عبارت دیگر،  فوق جای می
 خود با طبیعت هم رفتاری درست خواهد داشت. خودی به

  .1389دنیادیده، ؛ 1390، خورشیدیر.ك: . 3
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شناس تغییر كند، باید به كل جامعه به عنوان یك سیسـتم و بـه    همفكر شدند كه باید نقش روان
مـان نیـز بایـد از    شناسی و در های فرعی نگاه كرد و به آسیب ن به عنوان سیستمهای آ عهزیرمجمو

ای و  ابعاد مختلـف سـبك زنـدگی در جوامـع مختلـف نیـز ارتبـاط شـبكه         1این افق نگریست.
داشـته   تنیده دارند، پس الزم است كه برای موفقیت بیشتر بـه آنهـا نیـز نگرشـی سیسـتمی      درهم

ـ  سیسـتم عبـارت   «یم؛ باشیم، تعالیم اسالمی را هم باید به عنوان یك سیستم مفهومی مالحظه كن
ای از ارتباطـات كـه در تعـادلی پویـا برحسـب هـدفی        ای از عناصر با مجموعه است از مجموعه

  2».اند و كل چیزی بیشتر از حاصل جمع اجزاست معین، سازمان یافته
بـین   ها وجـود دارد: الـف)   ای مشترك در همه سیستم ، چهار مفهوم پایهدر رویكرد سیستمی

دهنده یك سیستم تعامل طرفینی یا چندسویه وجود دارد؛ ب) اگرچه یك سیستم  عناصر تشكیل
شود، بلكـه كلیتـی دارد كـه     تركیبی از عناصر است، ولی در حاصل جمع ساده اجزا خالصه نمی

فراتر از آن است؛ ج) هـر سیسـتمی دارای سـازمان اسـت و در سـازمان، دو جنبـه سـاختاری و        
شود؛ د) سیستم دارای درجاتی از پیچیـدگی اسـت. منظـور بغـرنج بـودن آن       می كاركردی مطرح

  3دقت كافی و روش مناسب الزم است.و نیست، بلكه منظور این است كه برای فهم آن، زمان 
نظـران   صـاحب  4مطالعه جامع بر روی مفاهیم دینی نیز باید با نگرش سیستمی انجـام شـود.  

كنند، عالمان اخالق باید بـه عرفـان اسـالمی توجـه      می توجه تربیت اسالمی باید به اخالق اسال
كنند، عرفان اسالمی با فلسفه اسالمی ارتباط نزدیك دارد، بررسی فقه اسالمی با مسائل سیاسـی،   

نیازهـایی در   ، پیشهای علوم اسالمی ای از رشته شود. هر رشته اقتصادی و... عجین می ،اجتماعی
شناسـی   شناسی و هستی دارد، بسیاری از این مباحث مبتنی بر انسان م اسالمیهای علو رشتهدیگر 

مشـاهده   لـوم اسـالمی  های مختلـف ع  ا بین رشتهاسالمی است، روابط عرضی و طولی فراوانی ر
رند... همه اینها برحسـب اصـطالح،   نظران اسالمی، به آن اعتراف و تصریح دا كنیم و صاحب می

را بایـد بـا نگـرش     در قالب یك جمله قابل بیان است و آن، این است كه مفاهیم و علوم اسالمی
  ها، در مفاهیم اسالمی نیز حضور دارند. های مشترك سیستم سیستمی نگاه كرد. ویژگی

                                                           
  .1378، ر.ك: جمعی از اساتید مدیریت. 2  . 1366، برتاالنفیر.ك: . 1
  ر.ك: همان.. 3
اسالمی در جامعـه، گرفتـار تعـارض، تـزاحم یـا جهـل بـه تكلیـف         های  از آنجا كه: الف) گاهی در عمل به آموزه. 4

اسالمی است و ج)  شویم؛ ب) برخورد صحیح با آن تعارض، تزاحم، یا جهل، مستلزم داشتن یك سیستم عینی می
  اسالم توقف بر تنظیم سیستم مفهومی اسالم دارد، تنظیم این سیستم مفهومی ضرورت دارد. تنظیم سیستم عینی
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تعـاملی   1هنـده سیسـتم مفهـومی اسـالم،    د عناصـر تشـكیل   تعامل بین عناصر مفهومی اسـالم: 
اسالم باشد و برعكس،  تواند بدون توجه به نظام سیاسی اسالم نمی جانبه دارند. نظام اقتصادی همه

هـا بایـد متناسـب و     اسالم باشد. همـه ایـن نظـام    اسالم باید با توجه به نظام اقتصادی نظام تربیتی
هـای   گونه باشند تا تعارض های دیگر نیز باید این اسالم شكل گیرند و نظام همخوان با نظام اخالقی

هـای فرعـی    های عملی بین آنها پیش نیاید. این تعامـل چندسـویه در بـین سیسـتم     نظری و تزاحم
های فرعـی نیـز ایـن تعامـل وجـود دارد. در       نیست و در داخل هر كدام از سیستماسالم، قابل انكار 

الملل را تنظیم كرد و توجهی بـه حقـوق كیفـری اسـالم      توان حقوق بین اسالم، نمی سیستم حقوقی
شـت و  توان سخن از حقوق اسالمی را به انتها رساند و هیچ نظری به فلسفه حقوق ندا نداشت، نمی

  دهنده سیستم مفهومی اسالم، تعامل چندسویه برقرار است. بر این اساس، میان تمام عناصر تشكیل
: روح سیستم مفهومی اسالم، عبارت است از كلیت اسالم بیشتر از حاصل جمع ساده اجزاست
در شود و آن حـد از معرفـت و تعبـد     اللّه می یك معرفت و تعبد بسیار متعالی كه باعث قرب الی

شود. این سیستم در مقام باور و عمـل (یـا آمـادگی     های فرعی اسالم حاصل می پناه تمام سیستم
 پیوسته است. هم برای عمل) نیز یك سیستم به

اسالم از نظـر سـاختاری دارای مـرز     مند هستند: مفاهیم اسالمی دارای ساختار و كاركردی نظام
ای از آن مرز را  كند، گوشه ر قاعدۀ كلی كه بیان میسازد. با ه است و خود را از غیر خود متمایز می

تصادی، اخالقـی، سیاسـی، فقهـی، حقـوقی، كالمـی،      های اق حیطهكشد هر كدام از  به تصویر می
 شوند. ، یك سیستم فرعی محسوب میو... تربیتی ،فلسفی، اجتماعی

 ی اطالعات و انـرژی اسـت:  شدها ونی اطالعات و برشدها سیستم مفهومی اسالم، دارای درون
انـد از اركـان تعلـیم و     كننـده آن عبـارت   تولیدكننده اولیه اطالعات است و توزیـع  قرآن و عترت

هـای آن   كننـده  های تفسـیری و روایـی و...؛ تبـدیل    تربیت، مثل محدثان و مبلغان اسالمی، كتاب
اسالمی كه آن مواد خام را تبدیل بـه مـواد قابـل جـذب     نظران علوم انسانی  اند از صاحب رتعبا
سـازی   اند از جوامع مسلمان و مسئوالن اجرایی آن. ذخیره رتهای آن عبا نندهك كنند و مصرف می

تنها تأكید نشده است، بلكه اصوالً قابل تأیید نیست و درواقع، توزیـعِ   اطالعات در این سیستم نه
یـن سیسـتم   هـا در ا  ننـده ك سـازی آن اسـت. دفـع    نای ذخیرههرچه بیشتر و بهتر اطالعات، به مع

هـای   گیـزه اند از متكلمان و محققان اسالمی. موتـور حركـت در ایـن سیسـتم، ان     مفهومی عبارت
د، شـون  ها مـی  زههای اخروی و عالمان دینی هستند كه مرتب یادآورِ آن انگی الی انسانی، پاداشمتع

                                                           
  كنیم. تر و مشتمل بر چند نظام تلقی می اگرچه دو واژه نظام و سیستم مترادف هستند، ولی در این نوشتار، سیستم را كلی. 1
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گیرد، توجه شود كه هر كـدام از آنچـه    ستم انجام میشناسی و درمان در درون خود این سی آسیب
 شوند. بیان شد، یكی از عناصر این سیستم محسوب می

این موتور محرك در انجـام   های متعالی انسانی: موتور محرك این سیستم عبارت است از انگیزه
عی ایـن مسـابقه در امـور فـردی و اجتمـا      1كنـد.  كارهای خیر، نوعی مسابقه و رقابت ایجاد مـی 

ها امتحان است و این دنیا بـرای مانـدن نیسـت، بلكـه      چیز در زندگی انسان مطلوب است. همه
كشتزاری است كه برداشت محصول اصلی آن در دنیایی دیگر است و قطعاً انسـان را بـه امـوری    

داخـل بهشـت شـدن     2آزمایند، مثل ترس، گرسنگی و از دست دادن جان، مال و محصوالت می
كس بار دیگری را  هیچ 4بیند، ای كار نیك یا بد كند، آن را می كس ذره هر 3د،زحمت و سختی دار

گیرد و كیفر كار بد فقط بـه   برابر پاداش می كس كار خوبی انجام دهد، ده هر 5كشد، به دوش نمی
ها به تكلیف است نـه بـه نتیجـه آن پیـروزی از جانـب       توجه اصلی انسان 6اندازه خودش است،

 8دهد. كنند، نشان می اه صحیح را به كسانی كه برای او تالش میو خداوند ر 7خداست

ها، هنجارها و نابهنجارهـای خـاص خـودش را دارد، هـر      ها و ضد ارزش این سیستم، ارزش
ایم و متقابالً راه درمان نیز بازگشـت بـه همـان     قدر از این هنجارها دور شویم، گرفتار آسیب شده

 ت.ها اس هنجارها و دوری از ناهنجاری
نیز در قالب هنجارها باید بحث شود، امـا بعضـی از    و درمان شناسی ای از آسیب بخش عمده

تواند بررسی شود. ما بعضی از این  طور مجزا می های خاص نیز وجود دارد كه به ها و درمان آسیب
 كنیم. ها را فقط شمارش می هنجارها و ناهنجاری

 9انـد از: نمـاز خوانـدن و شـكیبایی كـردن،      عبـارت  از هنجارهای این سیسـتم مفهـومی   بعضی
 11روزه، 10انـد)،  شوند، مرده نیستند، بلكه زنـده  شهادت در راه خدا (كسانی كه در راه خدا كشته می

                                                           
  ).148(بقره، » تَبِقُواْ الْخَیر	اتِفَاس�«. 1
 ).155(بقره، » م.-ن	 الْخَوف� و�الْج3وع1 و�نَقْص/ م.-ن	 اال*م	و�الِ و�األنفُس$ و�الثَّم	ر	اتِ بِشَ�ء� و�لَنَب�لُو�نَّکم�«. 2
 ).214(بقره، » ...قَب�ل-Eم م-نا7ن تَدْخُلُواْ الْج	نَّةَ و�لَم?ا یاAت-کم م?ثَل3 الَّذِین	 خَلَو:اْ  ح	س-ب�تُم� ا7م�«. 3
 ).8و  7(زلزال، » یع�م	ل� م-ثْقَال	 ذَر?ةJ شَرPا یر	ه3 و�م	ن٭  یع�م	ل� م-ثْقَال	 ذَر?ةJ خَیرIا یر	ه3 فَم	ن. «4
 ).164(انعام، » و�الW تَزِر3 و�ازِر	ةٌ وِزْر	 اSخْر	ی«. 5
 ).160(انعام، » م-ثْلَه	ا اbالaاء بِالس?یى_ة- فَال[ یج�ز	ی بِالْح	س	نَة- فَلَه3 ع	شْر3 ا7م�ثَال-ه	ا و�م	ن ج	 ج	اء م	ن«. 6
  ).69(عنكبوت، » س3ب3لَنَاج	اه	دُوا ف-ینَا لَنَه�دِینَّه3م�  و�الَّذِین	. «8  ). 6(روم، » الc?ه- efg یخْل-ف3 الc?ه3 و�ع�دَه3 و�ع�دَ«. 7
 ).153(بقره، » ع-ینُواْ بِالص?ب�رِ و�الص?ال[ة-الَّذِین	 آم	نُواْ اس�تَ ا7یه	ا یا«. 9

10 .»Wتَقُولُواْ و�ال  aن الEَو�ل kل� ا7ح�یاء	ب kه- ا7م�و�ات.cبیل$ ال	س �ن� یقْتَل3 ف-	154(بقره، » تَشْع3ر3ونَل-م.( 
 ).183(بقره، » م-ن قَب�ل-Eم� الَّذِین	کت-ب	 ع	لَیEم3 الص.-یام3 کم	ا کت-ب	 ع	لَ� «. 11
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حفـظ شـعائر    2هجرت در شرایط خـاص،  1صبر، صداقت، عبادت، انفاق، استغفار در سحرگاهان،
اسـتفاده حـالل از    4عدل، احسان، توجه به بستگان، نهی از فحشا و منكرات و تجـاوزگری،  3دینی،

اعتقـاد بـه مبـدأ، معـاد،      7ایمـان، عـزت،   6به دنبال امور پاكیزه گشـتن،  5های دنیا، ها و لذت نعمت
ارتبـاط   و بسـیاری دیگـر از هنجارهـایی كـه     9وفای به عهـد،  8شفاعت و پذیرش والیت خداوند،

 شناسی و درمان دارند. مستقیم با آسیب

 10انـد از: تصـرف باطـل در امـوال دیگـران،      بعضی از امور نابهنجار در این سیسـتم عبـارت  
توجه بیش از نیاز به دنیا و مظاهر دنیوی و به اسـتهزاء گـرفتن اهـل     11خواری و رباخواری، رشوه

 14اسـراف و تبـذیر،   13تـرك نمـاز،   12نـد، خصوص، آنهایی كه از دنیا بهره كمتری دار ایمان و به
هـای حـالل محـروم     خود را از نعمـت  16ناامیدی از رحمت خدا، 15توجه زیاد به اموال و اوالد،

 شوند. طور كلی، آنچه در آیات و روایات منع شده است؛ از امور نابهنجار تلقی می و به 17كردن

فـرد   در رفتار اختیاری، نیت 18در این سیستم فرد مختار است و مسئولیت رفتار خود را دارد؛
اگر فردی با نیت غیر صحیح، رفتاری را انجام داد (مثالً انفاق مال كرد)، بـه   19بسیار اهمیت دارد؛

                                                           
 ).17عمران،  (آل» بِاال*س�ح	ارِو�الْقَان-ت-ین	 و�الْم3نف-ق-ین	 و�الْم3س�تَغْف-رِین	  و�الص?ادِق-ین	 اَلص?ابِرِین	«. 1
 ).99(نساء، » ف-� س	بِیل$ الc.ه- یجِدْ ف-� اال*ر�ض$ م3ر	اغَمIا کث-یرIا و�س	ع	ةً یه	اجِر� و�م	ن«. 2
 ).2(مائده، » الَّذِین	 آم	نُواْ الW تُح-لُّواْ شَع	آئ-ر	 الc.ه- ا7یه	ا یا«. 3
 ).92_90(نحل، » ذِی الْقُر�ب	ی و�ینْه	� ع	ن$ الْفَح�شَاء و�الْم3نکرِ و�الْب	غْ� و�اbیتَاءالc.ه	 یاAم3ر3 بِالْع	دْلِ و�االbح�س	انِ  اbنَّ«. 4
5 .»efgال و� 	م-ن w	نَص-یب 	77(قصص، » ...دُّنْیاتَنس.( 
 ).100(مائده، » یس�تَوِی الْخَبِیث3 و�الطَّیب3 و�لَو: ا7ع�ج	ب	w کثْر	ةُ الْخَبِیثِ الa قُل«. 6
  ).45(نساء، » و�کفَ� بِالc.ه- و�ل-یا و�کفَ� بِالc.ه- نَص-یرIا. «8  ). 10(فاطر،  »ج	م-یعIافَل-لَّه- الْع-ز?ةُ «. 7
کلُواْ و�الW. «10   ).34، (اسراء »م	س�و}والz کانَو�ا7و:فُواْ بِالْع	ه�دِ اbنَّ الْع	ه�دَ « .9 Aاط-ل$ تَا	ینَکم بِالْب	م بEَ188(بقره، » ...ا7م�و�ال.(  

11 .»Wکلُواْ و�ال Aام1  تَاE3الْح �لَbا ا	اط-ل$ و�تُدْلُواْ بِه	ینَکم بِالْب	م بEَکلُواْا7م�و�ال Aثْم1 ل-تَاb188(بقره، » ...فَرِیقًا م.-ن� ا7م�و�الِ النَّاس$ بِاال.( 
 ).212(بقره، » ...کفَر3واْ الْح	یاةُ الدُّنْیا و�یس�خَر3ونَ م-ن	 الَّذِین	 آم	نُواْ ل-لَّذِین	 زُین	«. 12
  ).239(بقره، » ...الص?لَو�اتِ والص?لوة- الْۇس�طَ� ع	لَ� ح	اف-ظُواْ«. 13
  ).27(اسراء، » الْم3ب	ذِّرِین	 کانُواْ اbخْو�انَ الشَّیاط-ین$ اbنَّ«. 14
 ).46(كهف، » ب.wِالص?ال-ح	ات3 خَیرk ع-ندَ ر	 و�الْب	اق-یات3و�الْب	نُونَ زِینَةُ الْح	یاة- الدُّنْیا  الْم	ال3«. 15
 ).53(زمر، » ج	م-یعIاefg تَقْنَطُوا م-ن ر?ح�م	ة- الc?ه- اbنَّ الc?ه	 یغْف-ر3 الذُّنُوب	 . «16
 ).86_80(طه، » ...م-ن طَیب	اتِ م	ا ر	زَقْنَاکم� کلُوا«. 17
شَاء  و�م	نالْح	ق� م-ن ر?ب.Eِم� فَم	ن شَاء فَلْیو�م-ن  و�قُل$«)؛ 99(یونس، » ج	م-یعIاشَاء ر	ب�w آلم	ن	 م	ن ف-� اال*ر�ض$ کلُّه3م�  و�لَو:«. 18

 ).29(كهف، » ...فَلْیEفُر�
 ).8447، ق1380/1420، (درایتی» من اخلص النیة تنزه عن الدنیه: «�امام علی. 19
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همان مقدار كه نیت او اشكال دارد، گرفتار آسیب شده اسـت، حتـی اگـر خـود آن رفتـار كـامالً       
نیز ایجاد كـرده باشـد، آن هـم آسـیبی دیگـر اسـت.        درست باشد؛ اگر آن رفتار، آثار سوءخارجی

كس از خطایی كـه كـرده اسـت، توبـه كنـد؛ خداونـد        ها با توبه است. هر درمان بعضی از آسیب
درمـانی   همچنین، عامل 2شود؛ ولی اگر تا دم مرگ توبه نكرد، آنگاه دیگر پذیرفته نمی 1پذیرد، می

كس بیشتر از قـدرت و   داشته باشد، این است كه هیچشناختی بسیاری  تواند آثار روان دیگر كه می
 3توانایی خودش تكلیف ندارد.

كافرانی كـه   5هوای نفس، 4اند از: شیطان، این سیستم عبارت شناختی بعضی از مفاهیم آسیب
گـاهی   شـوند و  هـا مرتكـب مـی    گناهانی كه افراد یا گروه 6دوست دارند تا مؤمنان را گمراه كنند،

بعضی از افراد نسبت به برخـی دیگـر موجـب     7كند. خداوند در همین دنیا نیز آنها را مجازات می
شناختی، توسط عقل انسان قابل دریافـت   در این سیستم، بعضی از مفاهیم آسیب 8شوند. فتنه می

 نیست و مطالب مربوط به معاد، بهشت، جهنم، برزخ و... از این قبیل هستند.

ثل هر سازمان انسانی و اجتماعی دیگر دارای پیچیدگی است. برای درك دقیـق  این سیستم، م
و كامل این سیستم زمان بسیار الزم است و كمتر فردی ممكـن اسـت ادعـا كنـد كـه مـن تمـام        

دانـم. آنچـه مـورد نیـاز همـه اسـت، عبـارت از         سیستم مفهومی اسالم را با تمـام جزئیـات مـی   
های رفتاری زندگی شخصی است و البته به  های كلی و حیطه مندی ها و نظام ها، قالب چهارچوب

دست آوردن این مقدار ممكن است. برای فهم كامل این سیستم، بـه جـز زمـان، دقـت كـافی و      
درونی و شهود مـورد نیـاز اسـت؛    های  ههایی اعم از نقلی، عقلی، تجربه عینی و گاهی تجرب روش

ها برای حفظ و تكامل خـود بـا    موالً سیستمپس این سیستم پیچیدگی خاص خودش را دارد. مع
                                                           

 ).17(نساء، » ...ع	لَ� الc.ه- ل-لَّذِین	 یع�م	لُونَ الس�و�ء	 بِج	ه	الَةJ التَّو:ب	ةُ اbنَّم	ا«. 1
 ).18(نساء، » ...الْم	و:ت3ل-لَّذِین	 یع�م	لُونَ الس?یى_اتِ ح	تَّ� اbذَا ح	ض	ر	 ا7ح	دَه3م3  التَّو:ب	ةُ و�لَیس	تِ«. 2
3 .»efgا و�	ه	ۇس�ع e�gbا اI62(مؤمنون، » نُکلّ-ف3 نَفْس.( 
قَال	 efg*تَّخ-ذَنَّ ٭ ...  م?رِیدًام-ن د3ون-ه- اbالa اbنَاثًا و�اbن یدْع3ونَ اbالa شَیطَانًا  یدْع3ونَ اbن«)؛ 36(بقره، » ...الشَّیطَانُ ع	نْه	ا فَا7زَلَّه3م	ا«. 4

 ).119_117(نساء، » ...و�ال�م	نّ-ینَّه3م� و�ال�ض-لَّنَّه3م�٭  م-ن� ع-ب	ادِک نَص-یبIا م?فْر3وضIا
ش-ـى�نَا لَر	فَع�نَـاه3 بِه	ـا و�لَــEنَّه3  و�لَـو:٭  فَانس	لَخَ م-نْه	ا فَا7تْب	ع	ه3 الشَّیطَانُ فَکانَ م-ـن	 الْغَـاوِین	 آیات-نَاع	لَیهِم� نَب	ا7 الَّذِی آتَینَاه3  و�اتْل3«. 5

 ).176و  175(اعراف، » اbلَ� اال*ر�ض$ و�اتَّب	ع	 ه	و�اه3 ا7خْلَدَ
 م	ـا...  ب	ع�ـدِ م.-نکث-یرk م.-ن� ا7ه�ل$ الEْتَابِ لَو: یر3د�ونَکم  و�د?«)؛ 89(نساء، » ...تَکفُر3ونَ کم	ا کفَر3واْ فَتَکونُونَ س	و�اء لَو: و�د�واْ«. 6

  ).109(بقره، » ...تَب	ین	 لَه3م3 الْح	ق�
 ).130(اعراف، » ...م.-ن الثَّم	ر	اتِ و�نَقْص/ا7خَذْنَا آل	 ف-ر�ع	ونَ بِالس.-ن-ین	  و�لَقَدْ«. 7
 ).20(فرقان، » ل-ب	ع�ض/ ف-تْنَةً ب	ع�ض	Eم�و�ج	ع	لْنَا «. 8
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رو هستند كه كیفیت ارتباط با محیط، باز یا بسـته بـودن نسـبی سیسـتم،      مسائل مشابهی نیز روبه
گرایـی و   پـذیری، تعـادل   هـای فرعـی، نـوعی انعطـاف     مراتب كاركردی، داشـتن سیسـتم   سلسله

 1از این مسائل هستند. دهی، تنوع ناشی از خود سیستم، روند تكاملی و...،  بازسامان

گونـه   سیستم مفهومی اسالم، یك سیستم باز است؛ ورود اطالعات و انرژی دارد و ورود هـیچ 
دادی  كنـد و بـرون   شود، بلكه از روی اطالعات جدیـد عبـور مـی    اطالعاتی باعث توقف آن نمی

ه صورت یك مراتب آن ب مراتب است و سلسله مناسب و تعادلی پویا و مستمر دارد، دارای سلسله
و در رده دوم بـه   2قابل ترسیم است. در رأس این مخـروط، مفهـوم خداشناسـی اسـت     مخروط

رسیم. این سـه مفهـوم، شـامل تمـام      شناسی، راه و راهنماشناسی می شناسی، جهان مفاهیم انسان
اگر هر كدام از ایـن  شود.  تعالیم و مواضع اسالمی درباره علوم الهی، انسانی اجتماعی و طبیعی می

هـای   های متعدد مناسب با خودش مورد مطالعه و بررسی قـرار دهـیم، شـاخه    سه حیطه را با روش
شـویم كـه    را یادآور مـی  4و در ردیف بعدی، علوم رده اول اسالمی 3شود علمی بیشتری حاصل می

هر كدام از اینها، از تمـام عناصـر    5اند از: فقه، كالم، اخالق، عرفان، فلسفه، طبیعیات؛ آنها نیز عبارت
كننده دارند، مـا از   تك رفتارهای فردی و اجتماعی ما نقش تعیین شوند و در تك ردیف قبل متأثر می

                                                           
  .1366، برتاالنفیر.ك: . 1
آن مان نیـز متـأثر از    شناسی شود و حتی جهان دینی داریم؛ خداشناسی در رأس مخروط واقع می چون نگاه درون. 2

شـود (منظـور جهـان     شناسـی در رأس مخـروط واقـع مـی     دینی داشته باشیم؛ جهان شود، ولی اگر نگاه برون می
 مخلوقات است).

مطالعه (رده سوم)، یـك حصـر عقلـی بـه دسـت      های  ای كه در رده دوم داریم، در شیوه از ضرب كردن سه حیطه. 3
جا لحاظ شده است. در این نمودار، شیوه تجربی اعم است آوریم. منظور این است كه تمام علوم و معارف در این می

  از تجربی بیرونی و تجربی درونی (شهود). بر این اساس، مدعی نیستیم كه مثالً راه راهنماشناسی تجربی نیز داریم.
های بعـدی مبتنـی بـر اینهـا      هدانیم كه اصالت دارند و علوم رد می جهت، اینها را رده اول از علوم اسالمی بدین. 4

 آیند. هستند و برای اجرایی شدنِ اینها به وجود می

خواهیم وارد بحث امكان و عدم فلسفه اسالمی یـا مـثالً فیزیـك و     با ذكر فلسفه و طبیعیات در این ردیف، نمی. 5
ت داریم؛ و آن قدر مسلّم شیمی اسالمی شویم، بلكه بدون تأكید بر نامگذاری، نظر به قدر مسلّم این تأثیر و تأثرا

 عبارت است از اینكه:

 ؛بسیاری داریم كه به محتویات فلسفی یا طبیعی پرداخته استهای  در متون دینی، گزاره اوالً:
مسـلمان   دان مسلمان، ممكن است در هدفگذاری مطالعات یا انتخاب موضوعش بـا غیـر   یك فیلسوف یا طبیعی ثانیاً:

 ؛متفاوت باشد
قطعـی وحیـانی بـه    هـای   تواند از داده دان یا فیلسوف مسلمان، در تعامل علمی با مسلمانان می طبیعییك  ثالثاً:

 عنوان مقدمات برهان خود استفاده كند.



 13      »سبك زندگی اسالمی«های  فرض شناسی و پیش مفهوم

بنـدی   شده در ایـن ردیـف، بـه تنظـیم و شـكل      های حاصل های قبلی و دستورالعمل مجموعه داده
؛ مثل علـوم اجتمـاعی، مـدیریت، تعلـیم و تربیـت،      یك از علوم رفتاری هایی اسالمی برای هر نظام

 دهد. اختصار نشان می ، این مطلب را به1نمودار شماره  1پردازیم. سیاست، اقتصاد و... می

  

  
  شكل در سیستم مفهومی اسالم مراتب مخروطی : سلسله1شكل 

  
فهـومی اسـالم، وجـود    مراتب در سیسـتم م  ، تأكید بر این نكته است كه سلسله1شماره  شكلدر 

مراتب است كه تمام رفتارهای فردی و اجتماعی ما با آن مفهـوم اساسـی    دارد و از راه این سلسله
  شود. اسالم، یعنی خداشناسی مرتبط می

ویـژه در علـومی    گرایی وجـود دارد، بـه   پذیری و تعادل در این سیستم مفهومی، نوعی انعطاف
                                                           

ها در مقام ثبوت و در ردیف قبل از رفتارها  اند، این نظام متذكر شده اقتصادنادر  همچنان كه مرحوم شهید صدر. 1
هستند، اما در مقام اثبات بعد از ردیـف رفتارهـا    �های ذهنی معصومان چون رفتارها ناشی از نظامقرار دارند، 

 كنیم. ها را كشف می های عملی مسلم، آن نظام گیرند، چون ما از طریق اعتقادات اساسی و دستورالعمل جای می
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اسب تغییرات فرهنگی و اجتماعی، در هر عصر و سال مثل فقه و كالم، موضوعات جدیدی به تن
دادهایی متناسب با كـل ایـن سیسـتم مفهـومی      شود و این علوم، آنها را پردازش و برون مطرح می

جـویی   پـذیری و تعـادل   در اسالم بیانگر همـین معناسـت؛ انعطـاف    كند. پذیرش اجتهاد ارائه می
پـذیری اسـت    های مسلَّم این سیستم. درنتیجه همین انعطاف چهارچوبمستمر براساس قالب و 

یابد. فقه امـروز بـا    شود و هم در تعامل با محیط یك روند تكاملی می تنوع در آن یافت می كه هم
اسالم بسیار متفـاوت اسـت و سـیری تكـاملی      فقه دویست سال پیش و فقه آن زمان با فقه صدر

هـم رونـدی    كنـد، سـایر علـوم اسـالمی     می نیز این سیر تكاملی را طی مـی دارد، موضوعات كال
  تكاملی دارند.

هـای   توان گفت كه این سیستم مفهـومی نیـز هماننـد بسـیاری از سیسـتم      طور خالصه می به
اه كنـد و ر  روست و با آنهـا دسـت و پنجـه نـرم مـی      مفهومی یا عینی دیگر با مسائل مشابهی روبه

  پیماید. شده خود را می تكامل به سوی هدف تعیین
در نظـر گرفـت؛ خیلـی     نگر، كل جامعـه را بـه عنـوان یـك سیسـتم عینـی       شناسی جامعه روان

زودی متوجـه   العین خود قرار داد، ولی به بلندپروازانه ظاهر شد و تمام اصالحات اجتماعی را نصب
آن ادعا برای یـك علـم و    1از آن، خود را در سطح مدارس محدود كرد.بلندپروازی خود شد و پس 

یك مكتب علمی كه محصول افكار و تالش تعداد محدودی از دانشمندان است، شایسـته نیسـت؛   
اما از یك مكتب آسمانی و ناشی از وحی الهی كه در مقاطعی از تاریخ نیز حضـور و بـروز جـدی در    

نگـر   تواند یك سیسـتم مفهـومی جامعـه    این مكتب آسمانی میبعضی جوامع داشته، شایسته است. 
مانند اسالم باشد. اسالم دین هدایت است و به عنوان وجـدان بیـدار جامعـه اسـالمی، در محـیط      

دانـد و از   های فرعی مـی  یابد و هدف خود را اصالح آن سیستم های فرعی حضور می طبیعی سیستم
  .گذارد ها بر افراد اثر می طریق آن سیستم

(صدر،   فلسفتنانگاهی سیستمی به مفاهیم اسالمی دارد. آثار ایشان مانند   ،شهید محمدباقر صدر
كه ناتمام ماند و بعضـی از    )1388، (حكیم مجتمعنا و   )ق1411(صدر،  اقتصادنا)، 1366ق/1408

تفسـیر موضـوعی و    روش تفسـیری،  كنـد. ایشـان در    خوبی ترویج مـی  سخنان وی این دیدگاه را به
 دهند. دانند و لزوم این روش را به مباحث فقهی نیز تعمیم می یكپارچه را الزم می

آیه تفسیر كند؛ بلكه تالش بر این است  به این روش تفسیری در مقام آن نیست كه قرآن را آیه
انسـان مطـرح    كه موضوعی اعتقادی، اجتماعی یا علمی مربوط به هستی را كه در متن زندگی
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است، از دیدگاه قرآن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، مثالً آرمان توحید در قرآن و یـا پدیـده   
های تاریخی در قرآن و یا موضـوع   پیامبری در قرآن، یا مكتب اقتصاد در قرآن، یا مسئله سنّت

ود...؛ هدف ش كرات آسمانی و كره زمین در قرآن كریم به تحقیق و پژوهش و تبیین كشیده می
گیری فكری و دیدگاه ایدئولوژیك قرآن  یا تفسیر یكپارچه آن است كه موضع تفسیر موضوعی
بینی و طرز تفكر اسالمی پیرامون آن موضوع از موضوعات زندگی یا طبیعـت   و درنتیجه جهان

یكپارچـه در فقـه بـا     كنم كـه روش موضـوعی و   را تعیین و تعریف كند...؛ من بیشتر گمان می
هـای   گسترش و انتشار خود به میزان بسیار زیادی موجب تحول اندیشه فقهی و غنای بررسی

جزء و گسترش  به علمی در زمینه فقه شده است؛ درست به همان اندازه كه روش تفسیری جزء
زمینه  و انتشار این روش در تفسیر قرآن زمینه جمود، عدم رشد و تكامل یافتن فكر اسالمی در

 1تفسیر قرآن را فراهم آورده است.

این نشستن در برابر قرآن و رجوع به آن، توأم با سكوت و تنها شنونده بودن نیست، بلكه مفسر با 
كنـد و هـدفش ایـن اسـت كـه       نشیند، پیرامون موضوع مورد نظرش گفتگو می قرآن به گفتگو می

خواهد از رهگذر  عبارت دیگر، او میگیری قرآن در خصوص آن موضوع را كشف كند؛ به  موضع
های مربوط به زندگی روزمره به نتیجه برسد. بنابراین، نتـایج   مقایسه متن قرآنی با افكار و اندیشه

  همواره با موج تجربه انسانی رابطه تنگاتنگ دارد. تفسیر موضوعی
خواهی  گو با قرآن و پرسشگری از قرآن است؛ آن هم یك پاسخبه معنای گفت تفسیر موضوعی

گونه مورد تفسیر قرار گیـرد،   فعال به منظور كشف حقیقتی از حقایق بزرگ زندگی. اگر قرآن بدین
همیشه توانایی بازدهی، جوشش و بخشش نو و دائم و باألخره توانایی نوآوری و ابداع را خواهـد  

  2پذیر نیست. كلمات خداوند نهایت داشت؛ زیرا به تصریح خود قرآن،
بـرداری كنـد؛ ایـن     یك پژوهش فقهی باید در بعد افقی از تمام تـوانِ گـرایش موضـوعی بهـره    

گرایی در فقه یا همان گرایش موضوعی، روش و شیوه معمول دانشمندان و فقها بوده است؛  موضوع
، »مزارعـه «، »مضـاربه «، »جعاله«های عینی زندگی به صورت مسائلی چون:  ترتیب كه واقعیت بدین

شد و آنان به بررسی، مطالعه و حصـول آگـاهی از    و جز اینها به فقها منعكس می» نكاح«، »مساقات«
گیـری موضـوعی    پرداختند. یك پژوهش فقهی، در بعد عمودی نیز باید جهـت  چون و چند آنها می

اشد؛ یعنی دارای نفوذ، جریان، گسترش و امتداد عمودی باشد. به سخن دیگر، فقه بایـد بـه   داشته ب
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)؛ اگر هر درختی در زمین قلم شود و دریا از هفت دریای دیگر برای نوشتن كلمات خداوند كمـك  27(لقمان، 
  فرزانه است.گیرد، كلمات خدا پایان نپذیرد كه خدا چیره و 
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هـای تفصـیلی    ها، ساختارهای روبنـایی و قانونگـذاری   های بنیادین دست یابد و تنها به قالب نظریه
یـك  های مشخص و از رهگذر این ساختارهای روبنایی به  الی این قالب اكتفا نكند. فقه باید از البه

  نظر اسالم باشد، دسترسی پیدا كند. سلسله نظریات اساسی كه نمایانگر نقطه
هـای بنیـادین وابسـته     یك از شؤون زندگی، مستقیماً به تئـوری  مجموعه قوانین مربوط به هر

است و بر این اساس، احكام و قوانین اقتصـادی اسـالم بـا دكتـرین اقتصـادی اسـالم و نظریـه        
گونه كه احكام و قـوانین اسـالمی در    كند، مرتبط است؛ همان اد مطرح میبنیادینی كه درباره اقتص

زمینه ازدواج، طالق و روابط زن و مرد با تئوری و نظریه اساسی این دین دربارۀ زن و مرد و نقـش  
  یك از آنان در ارتباط است. هر

سـی  هـای اسا  های زیربنـایی و تئـوری   شاید این پرسش مطرح شود كه دست یافتن به نظریه
ضرورتی دارد؟ چه الزامی وجود دارد كه ما این نظریات را بررسـی و تعیـین كنـیم؛ در حـالی      چه
هـای مشـخص و كلـی ابـراز      نیز این نظریات را به صورت یك سلسله تئـوری  �خود پیامبر كه

  نكرده است.
الم یك ضـرورت اصـلی و   های زیربنایی اس حقیقت این است كه بیان، تعیین و احراز تئوری

نیز این نظریات اساسـی را   �نیاز انگاشت. پیامبر توان خود را نسبت به آن بی جدی است كه نمی
اند. همكاری وسیع و طیف گسترده مبادالت بین مردم جهان اسالم و دنیای غرب  فرموده ارائه می

ی مختلـف شـؤون زنـدگی، خـود را در برابـر      هـا  موجب شده است كه انسان مسلمان، در زمینه
گیری اسالم نسبت  ترتیب ناگزیر خواهد بود كه موضع ها ببیند و بدین ها و تئوری انبوهی از نظریه

ناچـار بایـد عبـارات،     ها را تعیین و تبیین كند. او بـرای ایـن منظـور، بـه     به این نظریات و تئوری
  به استنطاق، سؤال و پرسش بكشد.نصوص و متون اسالمی را بررسی كند و آنها را 

  های متعدد بندی . ابعاد مختلف اسالم و تقسیم3

دهد. دینی است كه برای تمـام مقـاطع زنـدگی و در تمـام      اسالم تمام ابعاد زندگی را پوشش می
شرایط تناسب دارد. متون دینی نیز چنـین اقتضـایی دارد، همچنـین روش اسـتفاده و اسـتنباط از      

ای در  گونه سؤال جدیـد و مسـتحدثه   كند. هر ای را فراهم می چنین زمینه  دی)روش اجتها متون (
  یابی است. این چهارچوب قابل بررسی و پاسخ
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  در اسالم نگاهی به روش اجتهادی بحث ویژه:

  چند نكته در این مورد قابل توجه است:
قوانین است كه پیروانِ آن، به حكم عقل، تبعیت از آن را بـر خـود   ها، احكام و  ای از آموزه . اسالم، مجموعه1

  شمارند. فرض می
  های اسالم در زمان كنونی، در قالبِ متونِ زبانی عرضه شده است. . آموزه2
  ای جز تمسك و رجوع به تجلی زبانی و متون دینی ندارند. نامه دین، چاره مداران برای ترسیم نظام . دین3
های حالی و مقالی و نیاز روزافزون  و دور شدن از عصر نصوص و زایل شدنِ بسیاری از قرینه . با گذشت زمان4

پژوهان در فهـم كتـاب خـدا و سـخنان معصـومان،       به بررسی موضوعات جدید، ضروری است كه محققان و دین
  ها و تأمالت بیشتری را به كار ببرند. كاوی ژرف

  آن به اسالم، نیازمند دو نوع بررسی سندی و مفهومی است. . فهمِ درست و دقیق از متن و نسبت دادن5
كننـد. ایـن روش در    استفاده مـی  . برای طی شدنِ این مسیر، عالمان دینی، از روشی به نام روش اجتهادی6
  تدریج كامل شده است. تفصیل مورد استفاده قرار گرفته و به های علمیه شیعیان، در مباحث فقه، به حوزه

، ابزارها و شرایطی وجود دارد؛ به عنوان مثال، آشنایی با ادبیات عرب، علـم منطـق، دانـش    »اجتهاد«. برای 7
سنّت (اقوال، افعال، و تقریرات معصومین)، ممارست و تمرین عملی، مبانی  اصول فقه، علم رجال و تراجم، قرآن و

  آیند. ها و شرایط به حساب می شناختی و كالمی و...، از این ابزار شناختی و هستی معرفت
اند از: قرآن، سنّت، عقل و نتایج اجتهاد مجتهدانِ پیشین در  . اجتهاد، منابع و ادله مشخصی دارد كه عبارت8

  وضوع.هر م
تفصیل در علم اصول فقه بحث  . برای معلوم شدن داللت یك دلیل بر یك مطلب، قواعدی وجود دارد كه به9

مجمل و «، »گیری از كالم مفهوم«، »عام و خاص«، »اطالق و تقیید«، »در مقام بیان بودن«شود، به عنوان مثال:  می
  و...، از جمله این قواعد هستند.» ظاهر و اظهر«، »محكم و متشابه«، »ناسخ و منسوخ«، »مبین

  تواند كاربرد داشته باشد. روش اجتهاد كه در مباحث فقهی به كار رفته است، در علوم انسانیِ اسالمی نیز می. 10
اجتهاد دینی، اصطالحاً كوششی علمی است كه براساس منابعی معتبر بـا ابـزار و عناصـری الزم    «. تعریف: 11

ای كه از اعتبار (حجیـت، یـا صـرفاً     شود؛ به گونه های دین، انجام می خراج مطلق آموزهبرای تفهم، اكتشاف و است
  منَجِّزیت و معذِّریت) برخوردار باشد.

به اندازه كافی در موضوعات جدید به كار گرفته نشده است؛ ب)  . یادآوری: از آنجا كه الف) روش اجتهادی12
بر و دقیق است؛ ج) احساس نیاز برای اجتهاد در علوم انسانیِ اسالمی جدید اسـت؛ د) ایـن    ار، زمانفرایندی دشو

روش قبالً اختصاص به مباحث فقهی و احكام عملی داشته و ارزشِ معرفتی برای آن تعریف نشده است؛ همه اینها 
  ه در جای خود قابل بررسی است.رو شوند ك باعث شده است كه بعضی از محققان با نوعی استبعاد با آن روبه

آورد. تـاریخ فقـه    ها را فراهم مـی  ها و مكان دهی به سؤاالت و نیازهای همه زمان . این روش، ظرفیت پاسخ13
خـوبی   های عملیه) و گسترش مسائل و موضوعات آن، پیشرفت آن با نیاز زمـان را بـه   استداللی و كاربردی (رساله

رحمـی، سـقط جنـین (كورتـاژ)،      وضوعاتی مثل هیپنوتیزم، تلقیح مصنوعی بروندهد؛ به عنوان مثال، م نشان می
كنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری، فیلم و عكس نامحرم، دسـت زدن و رقصـیدن، خـروج زن از منـزل و اذن     

ماز شوهر، ازدواج فامیلی، امامت شخص غیر روحانی برای نماز جماعت، استفاده از دارو برای جلوگیری از حیض، ن
جمعه، نماز عید فطر و نماز عید قربان، معنای وطن، بالد كبیره، كم شدن فاصله بالد بـه جهـت توسـعه محـل،     

ها و تملك امـالك شخصـیِ افـراد در حكومـت اسـالمی،       های امروزی، احداث خیابان های قدیم و محاسبه مهریه
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های  سازی، وام بانكی، سپرده شی و مجسمهبازی، سحر و جادو، نقا پاسور، شطرنج، مواد مخدر، فروش خون، شعبده
اندازها، جایزه بانكی، حیازت و تحجیر، حریم شهر و حریم روستا، محاكمه غیابی، تحت  ثابت، تصرف بانك در پس

فشار قرار دادن متهم، مسائل مختلف مربوط به دفاع، جبهه و جنگ، شهید و شهادت، جانبازی و اسارت و مسائل 
زنی، تعزیه، فـروش و اعطـای اعضـای     و...، موسیقی و غنا، طبل و دهل و...، ورزش، بیمه، قمهها  مربوط به خانواده

های بانكی و...،  كشی های پزشكی، داروها و تحقیقات جدید، قرعه بدن، پیوند اعضا، تشریح و كالبدشكافی، آزمایش
ماری وسـواس فكـری و عملـی،    قوانین دولتی، كار در مؤسسات دولتی، احكام چك و سفته، مالیات و عوارض، بی

خانقاه، تقلب در امتحان و بسیاری از موضوعات دیگر، همه از مـواردی هسـتند كـه در چنـد دهـه پـیش، یـا در        
شدند، و اكنون حضور آشكار دارند؛  های فقهی حضور نداشتند و یا به صورتی بسیار كلی و كمرنگ مطرح می كتاب

  ، امری غریب نیست.به روش اجتهادی بنابراین، مطرح شدنِ یك رویكرد جدید راجع
  

توان گفـت   اند، اما می از ابعاد مختلف اسالم ارائه كردهرا های متفاوتی  بندی نظران، تقسیم صاحب
كدام از آنها كامل نیست. اگر بخواهیم جامعیت اسالم را متوجه بشویم، بایـد دورنگـاهی    كه هیچ

گیـری   ها در كنار هم داشته باشیم، زیرا هر كدام با هدف و جهت بندی تقسیمبه چند نمونه از این 
  1كنیم. ها اشاره می بندی اند. بر این اساس، به تعدادی از این تقسیم خاصی شكل گرفته

  الف) قول مشهور راجع به ابعاد اسالم
سه محور اعتقادات، اخالقیات و وظـایف عملـی    های اسالم بر وزهبنا به قول مشهور و قدیمی، آم

بنـدی را   نیز همین طبقـه  2شهید مرتضی مطهریشود؛  اختصار بیان می (عبادات) قرار دارند كه به
اصول اعتقادی اسالم، یعنی ایمان و عقیده به توحید، نبوت و معـاد. ایـن    :. اعتقادات1 :پذیرد می

و انشـائی  های خبری  گزارهای كه همه  دهند، به گونه شالوده دیانت اسالم را تشكیل می سه اصل،
گرفته است. این اصول مطالب فراوانی را  سه اصل این كه در این آیین آمده، معنابخشی خود را از

برخـی مسـائل ماننـد امامـت و پیشـوایی      ذیل خود دارند كه در جای خود قابل بررسـی اسـت؛   
و احادیـث   3، افزون بر آنكه از آیات قرآن قابل اسـتفاده اسـت  �از پیامبر اكرم پس �معصومان

نیز بر آن صراحت دارد، درحقیقت اصل مستقلی نیست. در كنار این اصـول اعتقـادی،    4متعددی
. 2سـازند.   شود كه یك مجموعه اعتقادی منسجم و قابل دفاع را مـی  اعتقادات دیگری مطرح می

دومین پیام مهم اسالم و قرآن، اخالق است؛ یعنی اصول اخالقی كه انسان باید مطابق  :اخالقیات
های درونـی و روانـی خـود را بـه      و موافق با آن زندگی كند. منظور از اخالق، این است كه ویژگی
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