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  چکیده

نخست، سبک .نگاهی به تاریخ اندیشه اجتماعی حکایت از وجود سه سبک اصلی زندگی دارد

یا تارك دنیائی که معتقد است دنیا محمل تخریب هویت و شخصیت انسان است و  رهبانیت

شود؛ بنابراین  کشد و مانع رشد و سعادت و تعالی انسان می یجائی است که انسان را به بند م

براي مبارزه با دنیا باید از ازدواج، قبول مسئولیت و هرگونه تعهد اجتماعی بگریزیم و در چله 

دوم، سبک فلسفی کامجویانه از دنیا، . نشینی تالش کنیم تا جان و روح ما به تعالی دست یابد

در این دیدگاه . ندارد و صرفاً کامجوئی از دنیا مدنظر او استکه هیچگونه اعتقادي به آخرت 

تمامی حیات و زندگی در بهره وري از این دنیا خالصه شده و پس از مرگ، انسان به فنا 

بر این اساس به . ماً مدنظر داردأسوم، دیدگاه اسالمی که دو وجه دنیا و آخرت را تو. رسد می

نسان در ا. ورد توجه است، آخرت انسان نیز اهمیت داردهاي دنیوي بشر م همان نسبت که نیاز

و در چهار جهت به خدا، به خود، به مردم و به ساختار طبیعت  این دیدگاه مسئولیت پذیر

این مقاله بر آن است تا نگاهی مقدماتی به حقوق و تکالیف انسان مطابق . پاسخگو است

زندگی، بر مفیدیت سبک زندگی  هاي دینی افکنده و ضمن نقد ظریف دو سبک قبلی آموزه

  .اسالمی تأکید گذارد
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  مقدمه

هاي جامعه شناختی و اندیشگی طوالنی داشته و اینک در فرمایشات مقام  سبک زندگی ریشه

با . تمعظم رهبري با رویکرد اسالمی و تمدنی به شکلی جدید و کاربردي مطرح شده اس

ۀ فرهنگی، ، هندسیابیم که در جایی که اسالم متولد شد معماري ی تاریخ اسالم در میبررس

تربیت؛ مسائل مربوط به کتابت؛  معناي واقعی وجود نداشت، تعلیم و ساخت و ساز و توسعه به

مطابق منقوالت، در زمان ظهور اسالم تعداد . نوشتار و مراکز علمی و پژوهشی نیز مطرح نبود

رسید و تازه اینها هم فقط خواندن و نوشتن  انی که قدرت نگارش داشتند به ده نفر نمیکس

فیه تبیان کل « ن کهآدر چنین فضایی اسالم با کتاب بزرگ قر. دانستند و نه اندیشه علمی می

قرآن راهی است استوار، پابرجا و محکم . متولد شد »هدي للناس و یهدي للتی هی اقوم«و  »شی

ري اسالم قرار دارد در قرآن هدایت و رهب ةمسائلی که در حوز ۀت انسان و لذا کلیبراي هدای

و موقعیت انسان، قرآن به عنوان  معرفی جایگاه ةاست؛ همچنین است بحث هایی در حوز مطرح

مدعی است که اگر کسی نسبت به  ورم همه را به هماوردي دعوت کرده پیغمبر اک ۀباقی ةمعجز

در واکنش به این هماوردي بسیاري که  قصد . همانند آن را ارائه کند الهی بودنش شک دارد

در آن فضاي خاص، تمدنی این قرآن . مقابله با قرآن را داشتند رسوا شدند و شکست خوردند

تمدنی در اقصی نقاط بالد عالم، خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپاي غربی و . بزرگ را آفرید

و ، یک راه ، یک راه و رسم معاشرتخود یک سبک زندگی این تمدن براي. دراروپاي شرقی

ویک راه و رسم بین جوامع بشري از نظر ارتباطات خارجی،  رسم حیات متقابل بین آحاد مردم

وري از  داد و ستد، تجارت، معامالت و ازدواج، خانواده، مسائل فرهنگی و تربیتی، توسعه، بهره

هستی  به عنوان گل سرسبد خداوند با معرفی انسان .رائه کردهاي بشر ا معادن و کل نیازمندي

، دشت، صحرا، خورشید، ماه، ستاره و حیوانات اهلی و وحشی و گوید آسمان و زمین،کوه می

هرچه که هست در خدمت انسان است و همه طفیل وجود این بشرند و این بشر است که حاکم 

اي که چنین جغرافیاي سیاسی و جغرافی این مکتب. ست اما با معیار توحیدي و الهیبر این عالم ا

اي را در  نگرش ویژه اري خاصی را در جهان طراحی کرده؛معممردمی بزرگی را ایجاد کرده و 
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این مکتب و این حرکت با توجه به مسائل گوناگون . ها بوجود آورده است عالم براي انسان

اله به برخی از وجوه آن بر که در ارائه این مق تی، سبک زندگی خاصی را ارائه کردهعالم هس

  . کنیم مبناي آیات و روایات اشاره می

  

  سبک زندگی تارك دنیائی

هایی که  هاي سبک زندگی با تکیه بر برخی از دیدگاه به شکل اجمالی به بررسی دیدگاه اینک

به طور کلی . پردازیم ممکن است برخوردها یا تعارضاتی با دیدگاه اسالمی داشته باشد می

این . گی از سه دیدگاه، سه بینش، سه نگرش به جامعه و جهان و هستی برخاسته استسبک زند

و فکري هستند اما مراد ما در این قسمت  توان گفت که انتزاعی میسه نگرش واقعی هستند و ن

دنیا محمل تخریب هویت و شخصیت انسان است و  اساس آنیین نگرش نخست است که برتب

مانع رشد و سعادت و  اینها دنیا و زندگی عادي را. اندکش ند میجایی است که انسان را به ب

باید با این زندگی جنگید و این زندگی را از بین برد  عتقدند کهدانند، بنابراین م تعالی انسان می

تخریبی و  به این معنی که یک برخورد تخریبی و یک برخورد. آن تالش نکرد ۀو براي توسع

یعنی ازدواج نکنیم،کار نکنیم، تعهدات اجتماعی  د داشته باشیماین زندگی براي خو فرار از

کشف معادن زیرزمینی نکنیم،  ،ساخت و ساز نداشته باشیمنپذیریم به توسعه بهائی ندهیم، 

بیابانی یا دیري دور از چشم همه مشغول دعا  اي صحرایی، دست به کل طبیعت نزنیم و در بیغوله

ما که و ر وح  اشیم وچله نشین بشویم تا این جانمرتاضی ب هاي و مناجات و ذکر و ورد و حالت

سان این  بدین. به آن جایگاه اصیل و خاص خودش برسد حقیقت وجودي ما هست بتواند

گوید شخص تارك دنیا در واقع زاهد نسبت به مظاهر ز ندگی دنیا و یا زندگی  دیدگاه می

 ۀو سرمایه و ساختن و آبادانی، توسع رهبانیت یعنی زندگی که فرار از مسئولیت کار و تولید

از دل این دیدگاه سبک زندگی خاصی . کند مسائل اخالقی، انسانی و فرهنگی است رو می

  .گیرد آید که زندگی و مظاهر آن را نادیده می بیرون می
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  سبک زندگی دنیاطلبانه

معتقدند که  اعتقادي به روح، حیات معنوي، آخرت و بقا ندارند و طرفداران این سبک زندگی

شود و همانطور که آغاز حیات انسان  کند و در این دنیا هم تمام می انسان در این دنیا شروع می

چیزي جز تحول در طبیعت و اینان مرگ را . هم در این دنیاستدر این دنیاست پایان آن 

در این چرخه طبیعت می چرخد . دانند دگرگونی وخاك شدن و سنگ شدن وکوزه شدن نمی

شود  تمام حیات و زندگی انسان در این دنیا خالصه می. آید روز به رنگی و شکلی در می و هر

هم قبل از این آمدن انسان به این دنیا و حیاتتش در این دنیا . و هرچه هست در همین دنیاست

به زندگی  شود توجه آنچه که توصیه می. است نامفهوم است و هم پس از مرگ انسان نامفهوم

هاي دنیا با کمال قدرت و توانمندي استفاده شود و هر چه  هاي دنیا و بهره از لذتدنیاست که 

لذت و کامجویی است از آن مستفید شویم، در این دنیا به قدرت و ثروت  ۀکه در این دنیا الزم

هاي خاصی که ما را قادر سازد دیگران را با خودمان هم عقیده و همنوا سازیم و  و به موقعیت

این . ن را به آراءخود الحاق بکنیم تا متعاقبا خواسته هایمان را عملی کنیم دست یابیمآراء دیگرا

شود و  شود و همه چیز فنا می شود و انتهایش هم به هیچ ختم می چرخه ابتدایش از هیچ آغاز می

لذت بردن و سلطه داشتن و باطل از خوردن، نوشیدن، پوشیدن، یعنی یک دور . رود از بین می

ن سر راه که چه بسا دست به ترور و کشتار شخصیت و مسائلی اي برخوردي با مزاحمها حرکت

و وجود  اند اعتقادي به ماوراي این دنیا که کامالً دنیا گراي محضاین عده . ن چنین می زندای

زنند را غایت  همه سنگ آن را به سینه میاینان این نظام حسی که امروزه  .حیات اخروي ندارند

اگر چه قصد نداریم این روش علمی را بکلی رد کنیم اما معتقدیم روش جامع . انندد زندگی می

یک روش حسی،  این. توان سنجید با این روش نمی چرا که کلیه امور را. و کاملی نیست

اگر چه در جاي خود روش خوب و . محاسباتی و تجربی است که مبتنی بر مشاهدات است

. مد و تواناست اما در بسیاري موارد جایگاه خود را نداردارزشمندي است و در مسیر خود کارآ

ن موالنا شعري دارد با این مضمون که پاي استداللیان چوبین بود، پاي چوبین سخت بی تمکی

استدالل منطقی را قبول نداشته، بلکه به نظر او اما این نظام  بود؛ معناش این نیست که موالنا
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ها  زمین صاف و هموار کارآمد است اما در همه موقعیت ماند که در بسان پاي چوبین می حسی

چون این پا با آن فیزیک و موقعیت خاصی که دارد هماهنگی با سیستم بدن و . کاربرد ندارد

کل بدن ندارد و جاهایی که باید بدود، بپرد و یا جایی که شیب بلند دارد و باید کل بدن خم 

درست . وج برسد و به قله برسد این پا جوابگو نیستشود و با هم سازگاري داشته باشند تا به ا

کشف دنیا مطرح شده و روش درستی است اما در  ةهمین روش علمی است که امروز در حوز

جایگاه خود و با رعایت جایگاه و ضوابط حاکم بر خودش  و نمی شود این روش را به عنوان 

شی حسی، تجربی و مشاهداتی رو این روش صرفاً. ت هستی به کاربردیک روش عام در شناخ

ها  است و که آثارش قابل مشاهده است و این در صورتی است که انسان ها تقیه نکنند و واقعیت

شود  صادقانه باشد باز هم مشاهده می االت کامالًؤی به سبیان کنند وحتی زمانی که پاسخگوی را

 کید داشته وأگرایی تادر مجموع این رویکرد بر دنی. ستکه این روش کارآمد و پاسخگو نی

هاي دنیایی می بینند که براي رسیدن به آن مسابقه خیلی بزرگی را برگزار  همه چیز را در ارزش

  . کنند می

شان بیشتر  کنند، نگرش هایی براي خرید بیشتر ارائه می مثالً جریانات تبلیغاتی که جایزه

کارهاي بازي و کارهاي سرگرمی لذت جویی است که در تعابیر قرآن با تعبیر لهو و لعب یعنی 

متأسفانه انسان . لهوبه معناي سرگرمی است و لعب هم به معناي بازي است. مطرح شده است

وقتی به سرمایه و قدرتی دست پیدا می کند به  تفاخر می رسد وتکاثر به معناي جمع کردن 

شده که انسان براي  در آیات قرآن از سوئی به لهو و لعب و از سوئی دیگر به زینت اشاره. است

م این صورت انسانی  فراز و فرود دارد، جس. کند یدستیابی به زیبائی مکرراً از آنها استفاده م

و یک بخش این عمل زینت . تغییر استدارد و غیر قابل است و جسم براي خود شرایط خاص 

همان . ی شودم »تکاثر فی االموال و فی االوالدهم «بخشی دیگر تفاخر می شود و بخشی دیگر 

هاي  شوند، در دوران کهنسالی به عناوین و بهانه فرزندانی که جزو دارائی انسان محسوب می

دنیا بسان صیادي است که براي صید دام . سپارند متفاوت والدین خود را به سراي سالمندان می
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کند و در همان زمان که صید تصور  هاي مختلف صید را جذب میگسترد و به شگرد می

  .کند به سوي جفت خود هدایت می شود اسیر دام صیاد شده است می

هاي اخالقی و بحث هاي انسانی و حقوق بشر و دموکراسی در دنیاي مدرن، مثال  بحث

را به دام  برد و نهایتاً مرغ اش به کار می  هایی است که صیاد براي صید مجموعه همان روش

جنایاتی که تحت عنوان  بحث ارتباطات جهانی است و هاي بارزش در دنیا نمونه. اندازد می

شود و نشان  ر فلسطین اشغالی مشاهده می، پاکستان، سوریه و دحقوق بشر در بحرین، عراق

. شود ن جنایاتی انجام میاهاي حقوق بشر و انسانیت و دفاع از محروم با واژه دهد که چگونه می

  . ض استبه هر حال این سبک زندگی، نگرشی به دنیاي مح

  

  سبک زندگی اسالمی

زندگی انسان دراین . ق نیستنگرش سوم با رها کردن جامعه، مردم و زندگی جمعی مواف

ا با هم و در کنار یک زندگی دنیا و آخرتی است، به این معنی که دنیا و آخرت ر نگرش

این سبک باورش این . یگري است و یکی فرضیه ساز دیگريیکی مکمل دیکدیگر دارد؛ 

تا دنیا را درست انجام ندهد به آخرت نخواهد رسید و اگر آخرت آباد می خواهد  که است

اي در پیشگاه خدا باشد باید جمع  خواهد انسان شایسته باید دنیاي آبادي داشته باشد و اگر می

ربنا آتنا فی الدنیا الحسنه و فی «در قرآن یکی از آیات این است . بین دنیا و آخرت داشته باشد

 »قنا عذاب النار« هاي آخرت و هاي دنیا را بده هم خوبی خدایا به من هم خوبی »ره الحسنهاالخ

لیس منا من ترك « در آن حدیث شریف پیغمبر اکرم فرمود. یعنی جمع بین خوبی دنیا وآخرت

از ما نیست کسی که دنیا را به خاطر آخرتش رها  »الدنیا و االخره و ال من ترك االخره لدنیا

شود  ته اول معتقدند که باید دنیا را رها کنیم چرا که مزاحم کار انسان است و مانع میدس. کند

کنند که در  ادعا می عارفان تقلبی این روزها. یه برسدکه اوج بگیرد عارف بشود و به مقامات عال

پیامبر اکرم . کنند جنگ با دنیا و ترك کار و تولید چشم برزخ بین و عالم معنا بین پیدا می

و آن کسی که آخرتش را ترك کند از ما  »لیس منا و ال من ترك االخره لدنیا«: فرمایند یم
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یعنی هم . ؟کسی که جمع بین دنیا و آخرت را داشته باشدپس چه کسی از پیغمبر است. نیست

  .یا و هم به آخرت توجه داشته باشدبه دن

پذیر  گو و مسئولیتدر این سبک زندگی انسان در جایگاهی قرار گرفته که باید پاسخ

سوم  اول خدا، دوم خودانسان،. جهت استی در چهار یاین مسئولیت پذیري و پاسخگو. باشد

ا قبول ندارند طبیعت کسانی نیست که توحید ر و این طبیعت،. هارم ساختار طبیعتمردم و چ

 ، گل، گیاه و کل نعمت هایی استحیوان، صحرا ،بلکه به معنی زمین، آب، خاك، کوه، دشت

هاي صوتی که امروزه در مسائل طبیعت موجود است یا  بحث آلودگی. که وجود دارند

کند از  ی از این قبیل که بیان می، بحث آبزیان و مسائلهاي آب هاي هوا، آلودگی آلودگی

مشکل شده و بزودي زندگی  اي در سطح جهان الیه ازن دچار شدت افزایش گازهاي گل خانه

در حراست از آن براي طبیعتی که ما باید . استبیانگر این مفهوم سخت خواهد شد، براي بشر 

انسان در این دیدگاه معتقد است . گیرد قرار می بقاي زندگی کوشا باشیم خود در نقطه مرکزي

که چون با خدا رابطه دارد پس او بر انسان حقی دارد که باید ادا شود و چون با خود انسان 

شود بر  که اعم از جان، چشم، گوش و اعضا و جوارح میمرتبط است، پس این خود انسان 

 ،معلم ،فرزند ،همسر ،مادر ،درمورد حق مردم، یعنی پدر. باید ادا شود انسان حقی دارد که

ان با آنها در و همچنین تمامی طبقات اجتماعی که انس ، رفیق و همنشینمشاور ،حاکم ،شاگرد

آب . ند و اگر ادا نکند مدیون این افراد استموظف است حقی را رعایت ک ارتباط متقابل است

موجودات حقی دارند که چون این ساختار ۀ و گیاه و زمین و دشت و آفتاب و صحرا و هم

تا  /اد و مه و خورشید و فلک در کارندابر و ب: طبیعت همه در خدمت حیات انسانند گفته شده

نصاف شرط ا /و فرمان بردار تههمه از بهر تو سرگش /تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري

 .ه بشر حق ندارد آب را آلوده کنداساس این اعتقاد است کبر. نباشد که تو فرمان نبري

آتش  ۀبا جرقهر فضائی آتش روشن کند و چه بسا فضوالت را در هر محیطی رها کند، در 

  .یک جنگل نابود شود
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این . کند ن دهی میمعارف اسالمی در این چهار محور سبک رفتار انسان را ساما

اقتصادي داراي دستور العمل هاي مادي، فردي، اجتماعی،سیاسی و  حوزه ۀسازماندهی در کلی

اگر .سازد گویی به حق ملزم می گرایی و پاسخ انسان را در دایره حق ها این دستور العمل. است

کند که توصیه  یگري را در ابعاد مختلف ترویج م الابالی در جامعه امروزي قانون نانوشته، چه

دلت هر چه . اش این گل متعلق به کیستکند به هر چمنی که رسیدي گلی بچین و نگران نب می

 این سبک زندگی. نباش و جواب نده خواهد انجام بده و در مقابل هیچ کس هم پاسخگو  می

با هر در این نوع تربیت دانش آموز . کند الابالی گري آثار سوء خانوادگی و اجتماعی ایجاد می

دهد که وسایل  تی نمیپردازد و اهمی اي به تخریب محیط آموزشی و میز و نیمکت می وسیله

در تربیت اسالمی حتی . سازد آموزشی متعلق به همه است و اینکار او را مدیون یک اجتماع می

چه  دارد که فرد وارد شدههایی  شستن در کنار یک نفر توصیهدر مورد وارد شدن به مکانی و ن

عکس العملش چگونه باشد و کلیه جزئیات  ،ي داشته باشد، رفتارش چگونه باشدبرخورد عنو

 ،ارتباط با دیگران ،این دایره، دایره ارتباط با فرد لذا در. هاي اسالمی مطرح شده است در آموزه

حق . ارتباط باطبیعت و ارتباط با خدا مو به مو بررسی شده و داراي دستور العمل اسالمی است

براي اینکه  و آن اکبرالحقوق است و چرا اکبرالحقوق؟در این دایره بزرگترین حق است  اخد

ران یعنی اگر انسان حق خدا را نشناسد به طریق اولی حق دیگ. گیرد ت میأسایر حقوق از آن نش

دو حق است؛ یکی اینکه به او معرفت پیدا کنیم و دیگر اینکه  حق خدا. را رعایت نخواهد کرد

از یک طرف بشناسیم او را و از طرف دیگر در مقابل . لصانه در مقابل او داشته باشیمپرستش خا

رعایت حق خدا بدون تسلیم بی قید و شرط ممکن . او سر تسلیم بی قید و شرط فرود بیاوریم

در مثال است که کسی می خواست شیري را در روي بدنش خالکوبی کند تا به شمایل . نیست

نظرش رسید که کار آسانی است و به نزد دالکی رفت تا روي بازویش  به. پهلوانان در آید

پس از اینکه عکس شیر روي بازویش کشیده شد گمان کرد که . شیري خالکوبی کند

بعد از تحمل چند سوزن که طاقتش را کم کرده بود از . خالکوبی هم آسان و بی درد است

درخواست . دالك پاسخ داد سر شیر رادالك پرسید االن کدام قسمت شیر را سوزن می زنی و 
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کرد که شیر بدون سر برایش خالکوبی کند و به همین ترتیب چون طاقت تحمل درد در 

دالك به او گفت . نظر کرد هاي دیگر را نداشت از بخش هاي دیگر بدن شیر صرف قسمت

ر حضرت خواهد در مسی کسی که می.شیري که نه سر داشته باشد و نه دم و نه شکم، شیر نیست

حق گام بردارد باید بر خود و نفس خود اصل تسلیم بی قید و شرط را مثل خالکوبیدن که درد 

خدا وقتی که زندگی ابراهیم .و رنج دارد تحمل کند تا بتواند اوج بگیرد و برگزیده خدا شود

گوید که او مصطفی ما در روي زمین بود و در آخرت هم  کند می خلیل را در قرآن تعریف می

دهد که چطور او  سپس توضیح می. )سوره بقره( ه و برگزیده ما بوداو نمون. ها بود ز شایستها

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت «. مصطفی شد؟ چرا او به عنوان یک شخصیت شایسته مطرح شد

دلیلش این است که وقتی خدا به او گفت تسلیم باش اطاعت کرد، گفت پسرت  »لرب العالمین

، در داخل آتش برو اطاعت کرد، زندگیت را باید جدا کنی، ود اطاعت کردد کشته شبای

احیا کنی، در تمام موارد مطیع خداوند بود و به  هایت را باید ببري و کعبه را بچهاطاعت کرد، 

این محور سبک زندگی است یعنی در  »اسلمت لرب العالمین« .اي ترك اطاعت نکرد هیچ بهانه

مقابل خداست که وظایف ما را در مقابل مسائل دیگران با دین محور سبک زندگی در 

خواهد که انسان کورکورانه قدم  و نمی هایی ارائه کرده است ي اجتهاد بر اساس مدل محدوده

اما اگر از این محدوده . دهد در این محدوده تدبیر داشته باشد بردارد بلکه به انسان اجازه می

کن لدینا کما تعیش ابدا و کن « :پیام می دهده ما دو دین ب. شود خارج شود ظالم محسوب می

براي دنیا چنان کار کن که گویا تو همیشه زنده هستی که این فراخوانی  »الخره کما تموت غداً

بزرگ است براي توسعه و کار و تولید و درآمد و مسائل رشد و سازندگی و تسلط بر کل 

یشه باید زندگی کنی و کن الخره کما تموت قداً کن لدنیا کما تعیش ابدا مثل اینکه تو هم.عالم

براي دنیا چنان باش که همیشه  .کار کن که گویا فردا خواهی مرد براي آخرت هم طوري

نه اینکه چون باید از این باش که گویا فردا روز رفتن توست اي براي رفتنت چنان آماده  زنده

کند در قرآن  از انسان تعریف میخداوند وقتی که . ا رحلت کنیم پس دنیا را نسازیمدنی

خداشما را از زمین ایجاد کرد و ) سوره هود(انشاکم من االرض واستعمرکم فیها : فرماید می
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به هر حال . شما را معمار عالم قرار داد و استعمرکم فیها و از شما خواسته است بسازید آبادکنید

اندازه آخرت و آخرت را در شود که دنیا را به  این مبانی سبک زندگی خاص استخراج می

  .داند دهد و دنیا را معبري قابل توجه براي رسیدن به آخرت می کنار دنیا مورد توجه قرار می

  

  نتیجه گیري

هاي مختلف زندگی که برخی دنیائی محض و برخی اخروي و ترك دنیائی  با بررسی سبک

ی نیازمند اعتالي وجه رسیم که وجود انسان با ماهیتی دو وجه محض است به این نتیجه می

جسمانی و روحانی همزمان است و این مهم تنها در سایه تعلیمات اسالمی که در بر گیرنده 

شود که سبک  گیري می از مسایل مطرح شده چنین نتیجه. تمامی خصال انسانی است میسر است

هاي  نهله محور شود و در زمیأزندگی باید در ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی مس

له أارتباط صحیح پدر و مادر با فرزندان؛ نوع رفتار آنها و میزان اعطاي آزادي عمل باید مس

منابع اصلی موجود است که به  در این زمینه. به سطح تولید برسدمحور شده و به سطح کار و 

. هاي اسالمی مطرح شده است کلیه جزئیات در آموزه. روز و جدیدپسند مطرح نشده است زبان

ارتباط باطبیعت و ارتباط با خدا مو به مو  ،ارتباط با فرد، ارتباط با دیگرانلذا در این دایره، دایره 

بررسی شده و داراي دستور العمل اسالمی است که در صورت کارشناسی عمیق و ساماندهی 

  .هاي بشري خواهد بود اندیشمندانه جوابگوي انسان در کلیه نسل
 


	00
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010

