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  چکیده

 دیـدگاه هـاي سـبک زنـدگی از     ها و شـباهت  این پژوهش با هدف معلوم ساختن تفاوت
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و » دیگــران«، »خـود «، »خـدا «را در چهــار مقولـه ارتبـاط بــا   » گسـتره سـبک زنـدگی   «

دهـد؛ امـا    جـاي مـی  » ارتباط با خدا«کند و سه مقوله دیگر را زیل  تعریف می» طبیعت«

توجـه کـرده و   » طبیعـت «و » خـود «، »دیگـران «الما، فقط به سه حیطه ارتباط با  داالیی
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  مقدمه

گوینـد، امـا    هاي متفاوتی با پیروان خـود سـخن مـی    ظاهر به زباندر اگر چه ادیان 

هـاي اخالقـی) در مـتن     ویـژه در ناحیـه ارزش   ههاي مشترکی (ب توان اصول و ارزش می

هاي مشترك و نیـز   اعتقادات آنها یافت. نگارنده دراین بررسی کوشیده است این ارزش

نظر برجسته مربوط به دو دیـن اسـالم و    ها در اندیشه دو صاحب هاي این حوزه تتفاو

  ناحیه  سبک زندگی در  معرض داوري قرار دهد. بودا را در

ن اگیـري و مؤسسـ   ها در ادیـان، وابسـته بـه بسـتر شـکل      نقطه آغازین آموزه معموالً

مقایسه بـا   ير پرتوی ندارد، اما در طول تاریخ و دیهاي رقیب همسو آنهاست و با آیین

 دیگرکنند با آنچه در  هایی که مطرح می شود که بسیاري از ارزش سایر ادیان مشاهده می

  واجد نقاط درك مشترکی است. ،شود می دیدهادیان 

است. گاهی ممکن است در مسیر  رو روبههایی  مباحث تطبیقی همواره با محدودیت

اي  و بـه گونـه    دگاه رقیـب تضـعیف  دی پژوهشگرهاي دینی  پژوهش با توجه به گرایش

شـده اسـت تـا نگـاهی      تالش. در این مقاله شودداوري نقل  جانبدارانه یا همراه با پیش

طور منصفانه به نقاط اشتراك و افتراق با رویکردي تطبیقی بـین دیـدگاه دو   ه اجمالی ب

یـدگاه  بیفکنیم.ددر موضوع سـبک زنـدگی   الما و عالمه طباطبایی  اندیشمند یعنی داالیی

  در ذیل هر مطلب بیان شده است.»نقد و بررسی«عنوان  بانگارنده در این مقاله 

  ضرورت بحث

اي  یابد که در جهان معاصر با موج فزاینـده  انتخاب این موضوع از آنجا ضرورت می

اي  ناسـانه ش هستیم که هر یک با شـگردهاي خـاص روان   رو روبهمعنوي  هاي از جریان

ــه  درصــدد جــذب هــوادار از ا ــراي خــود هســتند و دغدغ ــاف جهــان ب طــراف و اکن

ها و اعمال  خواهی بشریت که ریشه در فطرت الهی آنان دارد را دستاویز اندیشه معنویت

انـد.   اند. اینان تصویري متفاوت از دین و ایمان به بشـریت عرضـه کـرده    خود قرار داده

تفکـر   ،در ایـن میـان   .انـد  اي دیگر از غـرب طلـوع کـرده    اي از آنها از شرق و پاره پاره

المـا رهبـر بوداییـان     بودا دارد. داالیی، المائیسم ریشه در چهارمین دین پرطرفدار جهان

 ذاشـته و از مکتـب بودیسـم بـه نمـایش گ    ر جهانی یافته و نگرشی متفـاوت  تبت اشتها

فقدان معرفی  ،حال با این .اي قرار دارد مورد توجه عدهدر کشور ما نیز هاي وي  دیدگاه

هـاي بـدلی بـه جـد      وهاي بدیل و باارزش دینی و هماوردي آنها با ایـن شخصـیت  الگ
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آیـد و بـه حـق     ها به شـمار مـی   گونه شخصیت عالمه طباطبایی از این شود. احساس می

در  کند.طلبانه جوانان جویاي رستگاري را در دوران معاصر سیراب  تواند عطش حق می

 د.شوتر  کرده تا چهره او نمایانالما  اي کوتاه به زندگی داالیی ذیل اشاره

  الما نامه داالیی زیست

در تبت به دنیا آمد و  1935در سال  (کنونی)، چهاردهمین داالیی الما تنزین گیاتسو،

بـه   1939الماي قبلی شـناخته شـد. در سـال     یافته داالیی به عنوان تجسم 1937در سال 

 سالگی تاجگذاري کـرد.  در پنج 1940الماي چهاردهم معرفی شد. در سال  عنوان داالیی

رهبـري سیاسـی تبـت را در     پس از اشـغال تبـت توسـط ارتـش چـین،      1950از سال 

دنبال قیام تبتیان و سرکوب آن توسـط  ه ب 1959سالگی در دست گرفت. در سال  شانزده

هاي رسمی فراوانی داشته و با سیاستمداران و  به هند گریخت. وي مسافرت ارتش چین

هاي سیاسـی و فرهنگـی وي بـر     فعالیت همۀ فی دیدار داشته است.هاي مختل شخصیت

بنا  برنده جایزه صلح نوبل شد. 1989در سال  محور گفتگو و صلح بشري استوار است.

الما به عمل  اي را از داالیی هاي گسترده ها دولت آمریکا حمایت به نقل برخی خبرگزاري

م 2011وي در سـال   راهم کـرده اسـت.  آورده و سازمان سیا زمینه فرار وي از تبت را ف

گیرد. او با اعدام صدام مخالفت کرد و در  که از رهبري سیاسی تبت کناره می کرداعالم 

گونه که بـراي   همان کنم، ها دعا می من براي چینی چگونگی رفتار با دشمن گفته است:

 ،1388 الی،(فع بینی هستم و پیرو خوشل مسامحه زیرا من فردي اه کنم، ها دعا می تبتی

  ).30-19ص

  لهئبیان مس

این مقوله به عنوان  .استاز مباحث جدید پس از رنسانس در غرب  »سبک زندگی«

 ،نمونـه  رايب اي از ظرفیت باالیی در علوم مختلف برخوردار است. اي میان رشته شاخه

در  ،افق است و از سوي دیگر هم »شخصیت«شناسی با مفهوم  این مقوله در دانش روان

تعریفـی دیگـر    در شـود.  دین به معناي سبک و روش زندگی معنا مـی  مفهوم عام،یک 

 راهثابت که فـرد اهـداف خـود را بـه آن      اي نسبتاً شیوه«: ست ازا سبک زندگی عبارت

  .)16ص ،1391 (کاویانی، »کند دنبال می

هاي مدعی ارائه راه رستگاري بشر در دوران معاصر خارج از حد احصـاء و   جریان
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جـذب مخاطبـان    رايثیرگذار روانی بأاست. در این میان استفاده از ابزارهاي تشمارش 

باشد. عرصه سبک زندگی با توجـه   ها می ها و شخصیت هاي این جریان از روش بیشتر،

تواند سنگ محک مناسبی در سره یا ناسره بودن آنها بـه   به جدید و جذاب بودن آن می

دن شادي که مطبوع طبع همگان است و از مباحث الما با هدف قرار دا شمار آید. داالیی

در یک چرخش کامل ساختاري نسبت به دیدگاه بودیسـم  . آید شناسی به شمار می روان

تبیینی خـاص در سـبک زنـدگی     کند، رنج و رهایی از رنج نگاه می دیدگاهکه به دنیا از 

همـوار بـودن    معرفی الگوهـاي دینـی و   کند. در این بین خأل براي مردم جهان ارائه می

ده کـر حـق تنـگ    راههاي معنوي نوظهور عرصه را بر جوینـدگان   زمینه تبلیغات جریان

است. بر این اساس و به جهت لزوم معرفی الگوي برتر در عرصه سبک زنـدگی، ایـن   

الما و عالمـه طباطبـایی قـرار     داالیی يمقاله رسالت خود را در تحقیقی تطبیقی میان آرا

الزم بـه ذکـر اسـت     .شودسی جریان حقیقی معنوي از کاذب فراهم داده تا زمینه بازشنا

شـناس غربـی کـه مـدتی مـالزم وي بـوده و        الما توسـط یـک روان   ترین اثر داالیی مهم

  با عنوان هنر شادمانگی به چاپ رسیده است. الما کرده، االتی از داالییؤس

  پرسش پژوهش

 الما در سبک زندگی کـدام  ییهاي دیدگاه عالمه طباطبایی و داال ها و شباهت تفاوت

  ست؟ا

  پیشینه بحث

مرتبط با هر حوزه در ایـن زمینـه    بسیاريسبک زندگی از مقوالتی است که مقاالت 

هـایی بـا    نامـه  هـا و پایـان   در کشور ما طی چند سال اخیر کتـاب  به چاپ رسیده است.

اي  و مقایسه با توجه به نو بودن موضوع اند. رویکردهاي متفاوت به این موضوع پرداخته

عالمـه   ياثري که به طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه مقایسـه میـان آرا       بودن پژوهش،

د که این تحقیق کرباید اذعان  رو، ز اینا یافت نشد. الما پرداخته باشد، طباطبایی و داالیی

  .استفاقد پیشینه 

  پژوهشروش 

ایـن دو   تحلیل عقلـی و نظـري در محتـواي منـابع مربـوط بـه       روش این پژوهش،
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روش مورد تتبع با توجه به تفاوت مکتـب ایـن    طبعاً .استتطبیق میان آنها  اندیشمند و

وي  يروش عالمه طباطبایی در سبک زندگی متخذ از آرا نظر متفاوت است. دو صاحب

سنگ المیزان مبتنی بـر توحیـدمحوري اسـت. نگـرش      ویژه تفسیر گران هها و ب در کتاب

ها و آثار مکتـوب وي میسـور شـد و آنگـاه      سخنرانی ها، سایت الما با پیگیري در داالیی

تطبیق ایـن دو نظریـه بـه     موارد تشابه و تفاوت دیدگاه مورد مالحظه قرار گرفته است.

اصـلی تطبیـق را تشـکیل     ةهـا جـوهر   طور مقارن انجام یافته و وجوه شباهت و تفاوت

یسم و عالمه طباطبایی از اسـالم  هاي بود الما از آموزه ، هرچند تأثیرپذیري داالییدهد می

  را نباید نادیده گرفت.

  وجوه اشتراك دو دیدگاه. 1

  گستره سبک زندگی

از آرایش مو و آراستگی ظاهري گرفته تا  .دارد اي گستردهبسیار  ةریسبک زندگی دا

دیگـر همـه روابـط چهارگانـه انسـان را       بیـان بـه   انتخاب رنگ لباس و مدل کفش و...

  )18ص ،1387 مهدوي کنی، ؛31ص ،1392 فی،(شریگیرد  دربرمی

ارتبـاط   اگر محور مباحث سبک زندگی را به سطح روابط چهارگانه ارتباط با خـدا، 

وجـوه اشـتراك دیـدگاه دو     ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت تقسـیم کنـیم،   با خود،

  .استمند قابل رصد  طور نظام هب نظر از قسم اول) نظر (صرف صاحب

   ط با خودالف) ارتبا

المـا و   موضوع خودشناسی از محورهاي مهم بـراي درك همسـویی تعـالیم داالیـی    

الما بر آن است که اگر بخواهیم بیـاموزیم کـه از ظرفیـت     داالیی عالمه طباطبایی است.

ماهیـت خـود را بشناسـیم و    که نیاز داریم  نخست خود به شکلی سازنده استفاده کنیم،

یک احتمال واقعی براي دگرگـونی قلـب انسـان موجـود      سپس اگر اراده داشته باشیم،

 وي اعتقاد دارد که حتی براي تغییـر در هـر جامعـه،   . )11ص ،1384 الما، (داالیی است

کـم زمینـه    این حرکـت از خـود کـم    .(همان)شود نقطه شروع حرکت باید از فرد آغاز 

راسـتاي هـر گونـه    هـا در   جمله نخستین گام از«زیرا  ،کند تحول را در جامعه فراهم می

 ،1382 (داالیـی المـا،   »اقـدامات فـردي بـوده اسـت     تغییر و حرکت در جوامع بشـري، 

  .)178ص
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و کمال آدمی ارزیابی می کنـد و   عالمه طباطبایی شناخت نفس را در مسیر سعادت

تا خود را نشناختیم نیـاز  « داند: را الزمه شناخت نیازهاي واقعی و سعادت انسان می آن

 (طباطبـایی،  »نخواهیم شـناخت  ی خود را که سعادت ما در رفع آنهاست،مندیهاي واقع

هـا و   ایشان در اهمیت معرفت نفس به رواج آن در میان تمـامی امـت   .)201ص ،1389

اشتغال به معرفت نفس به منظور حصول آثار عجیب آن بـا همـه   « کند: اعصار اشاره می

تنهـا   نـه  رواج داشـته،  ها تمه امامري بوده که در بین ه اختالفی که در طرق آن هست،

تـرین   یرفته کـه از قـدیم   رواج داشته بلکه جزء کارهاي نفیس و پر ارزشی به شمار می

 »انـد  کـرده  تـرین اوقـات تحصـیل مـی     ترین قیمت و صرف نفـیس  را به گران اعصار آن

تـرین وظیفـه انسـان را خودشناسـی معرفـی       وي الزم ).267ص ،6ج ،تـا  بی (طباطبایی،

در  و با وسایلی کـه در دسـت دارد،   کندوسیله خوشبختی خود را درك  تا بدینکند  می

به رایگـان از   هاي خود بکوشد و عمر گرانمایه را که تنها سرمایه اوست، رفع نیازمندي

  .)201ص ،1389 (طباطبایی، دست ندهد

  ب)ارتباط با دیگران

است. بخش معظمی از زمان  تعامالت اجتماعی وجه دیگري از وجوه سبک زندگی 

ها اسـاس   مهرورزي و عشق به انسانشود.  بیداري انسان در ارتباط با دیگران سپري می

ـ      یینگرش داال .استالما  سبک زندگی داالیی ه الما بـه موضـوع صـمیمیت و مهربـانی ب

عشـق و   ،صـمیمیت  ،ساز شادکامی، فرا مذهبی است. وي مهرورزي عنوان بستر و زمینه

داند و مسیر الگوي هستی را سرشار از عالقه  ه را براي زندگی روزمره ضروري میعاطف

. )54ص ،1387 المـا،  دانـد (داالیـی   را راه زنـدگی و واقعیـت مـی    یابد و آن و عشق می

نـه بـه    نه به عنوان یک بـودایی و  ،گویم زمانی که من درباره عشق و شفقت سخن می«

الما است بلکه به عنوان یک انسان که بـا دیگـري    نه به عنوان داالیی عنوان یک تبتی و

  .)1ص ،2005 الما، (داالیی» گوید سخن می

الما معتقد است  ییدوستی و پشتکار، داال براي مقابله با مشکالت و تقویت حس نوع

را باید هر روز زمزمه کـرده و آنهـا را بخشـی از زنـدگی روزانـه      » گانه آیات هشت«که 

درنگ آیات هشتگانه را خوانده  بایست بی با مشکالت، می یرویارویخویش سازیم. در 

عشق حقیقی تنها پاسخی براي احساسات «گوید:  وي می و زمزمه کرده و به کار بندیم.

 کـاظمی،  (شاه» استنیست، بلکه پیمان مستحکمی است که بر پایه دلیل و منطق استوار 
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روحـانی را محبـت و نحـوه    وي اسـاس حیـات    ،همچنـین . الما) مقدمه از داالیی ،تا بی

و بر آن اسـت کـه عشـق و     )21ص داند (همان، نگرش هر انسان نسبت به سایرین می

 ترین مبانی دین بودا و مبانی اصلی تمامی ادیـان الهـی هسـتند (همـان،     مهربانی از مهم

  .)143ص

هاي اسالمی بر تقویت این بخش از زنـدگی در مسـیر    دیدگاه عالمه براساس آموزه

بندگی حق مبتنی بر اصالح رابطه با خـدا اسـت. پـس ایـن محـور نیـز در        عبودیت و

راستاي حاکمیت اندیشه توحیدي در دیدگاه عالمه طباطبایی جایگاه واقعی خود را پیدا 

موضوع  کیش مهر معرفی کرده است.، عالمه کیش خود را در شعري که سروده کند. می

ن و نیکوکاري که مـورد سـفارش   اساس اجتماع است و حتی احسا نگاه وي تعاون در

زیرا اسـتواري زنـدگی    ؛است» تعاون«هاي مختلف  فراوان در منابع دینی است، از شعبه

یابد و این مفهـوم یـک معنـاي موسـعی      در پرتو معاضدت و کمک به همدیگر معنا می

نباید تصورکرد دین مقدس اسالم نیکوکاري را تنها در مـال خواسـته، بلکـه    «پس  ،دارد

اي، اگرچه نیاز مالی نداشته باشد، مطلوب دین مقدس اسـالم   یري از هر درماندهگ دست

ایشـان در  ). 236، ص1389 (طباطبـایی،  »است  هاي وجدان انسان و هم یکی از خواسته

گیري از نیازمندان تعمیم قائل شـده و آن را شـامل دانـش آمـوختن      بیان مصادیق دست

  .داند (همان) مایی گمراهان و... میسوادان، دست نابینا را گرفتن، راهن بی

اي در روابـط اخـالق اجتمـاعی بـه     دسـتورالعمل ویـژه    یکی از آیات مهم قرآن که

خُذ الْعفْو و أْمرْ بِالْعرْف و أَعرِض عنِ : «استسوره اعراف  199، آیه شریفه گذارد نمایش می

 ابط با دیگران که نمادي از حسن معاشرت، ادباخالقی در رو سرلوحه سیره؛ » الْجاهلین

این آیه شریفه متضمن فرمان بـه پیـامبر اکـرم(ص)     .کند و سلوك متعبدانه را معرفی می

هاي اجتماعی زمینه جذب قلـوب و توجـه نفـوس را     اي در معاشرت است. چنین شیوه

، دیگـر  نال این آیه شریفه ضمن نقل دیـدگاه مفسـر  در ذی آورد. مرحوم عالمهفراهم می

  دارد: نظر خویش را اینگونه بیان می

کلمـه  ». منظـور از عفـو وسـط اسـت    «که فرمـود:  است از امام صادق(ع) نقل شده 

هاي جمیل جاري در جامعه است که عقـالي جامعـه   به معناي آن سنن و سیره» عرف«

ر و غیرمرسومی که عقـل اجتمـاعی انکـارش    شناسند، به خالف آن اعمال ناد آنها را می

بلکه منکر است) و معلوم است که امر  ،نبوده» معروف«کند (که اینگونه اعمال عرف می
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اش این است که خود امرکننده عامل به آن چیزي که دیگـران را  به متابعت عرف، الزمه

بـا مـردم و    بوده  باشد و یکی از موارد عمل همین است که تماسـش  ،کندامر به آن می

کردن طوري باشد که منکر شمرده نشود، بلکه به نحو معـروف و پسـندیده    مردم را امر

این است کـه اوالً بـه تمـامی    » أْمرْ بِالْعرْف« کند؛ پس مقتضاي اینکه فرمود: مردم را امر

نـه بـه    ،ثانی خود امرکردن هم به نحو معروف باشد بکند و در ها امرها و نیکیمعروف

  ).380، ص8تا، ج (طباطبایی، بی نکر و ناپسندنحو م

انگـاري بـه عنـوان یـک شـاخص       د که دستور به عفو و ندیـده شبا این بیان روشن 

گیرد و دستور به عرف و  اخالقی در روابط با دیگران باید سرلوحه کار عموم مردم قرار

. از کنـد معروف نیز فرمان دیگري است که باز در روابـط اجتمـاعی مصـداق پیـدا مـی     

) نیز دستور دیگري اسـت در  أَعرِض عنِ الْجاهلینفرمان سوم ( دیدگاه عالمه طباطبایی

ترین راه است بـراي خنثـی کـردن    مسیر مداراي با مردم و این دستور بهترین و نزدیک

و تالفـی  این دسـتور   نبستن نتایج جهل مردم و تقلیل فساد اعمالشان براي اینکه به کار

  دارد.می ، بیشتر مردم را به جهل و ادامه کجی و گمراهی واکردن جهل آنها

اي از نحـوه معاشـرت و   ، شاخص برجستهباالگانه هاي سهرسد که فرمانبه نظر می

گـذارد. در سـخنی از خواجـه    اوج مکارم اخالقی را در حیات اجتماعی به نمایش مـی 

وید بدي را بدي کردن خرکاري است، نیکـی را  گ عبداهللا انصاري نقل شده است که می

کاري است، بدي را نیکی کردن کار خواجـه عبـداهللا انصـاري اسـت.     نیکی کردن سگ

پیامبرش را به عنوان پیامبر رحمت و پیام وي را حامـل عفـو و اغمـاض     بزرگخداي 

مرحوم عالمه در بحث روایتی چند روایت را نقل مـی  .کند براي خطاکاران توصیف می

خداي تعالی رسول  که فرمود امام صادق(ع) ؛کند که مؤید و مفسر این آیه شریفه است

مالزم بـا عفـو بـاش و آن را تـرك      !اي محمد«کرد و از در تأدیب فرمود:  خود را ادب

ش ، آنگاه حضرت فرمـود: معنـای  »ها اعراض کنمکن و به معروف دستور ده و از نادان

و آنچه مقدورشان هست بگیـر و   کردهاین است که از ایشان به همان حفظ ظاهر اکتفا 

خـدا(ص) فرمـود: آن مکـارم    کلمه عفو به معناي وسط است. در روایت دیگـر رسـول  

از هرکس که تو  ،خواهد این است که عفو کنی و درگذرياخالقی که خداوند آن را می

 با تو قطع کرده تو وصل کنی و آن کس که تورا ظلم کرد و پیوند خویشی کسی را که 

خُذ الْعفْو و أْمرْ بِـالْعرْف و أَعـرِض   «را محروم کرده به او بدهی؛ آنگاه رسول خدا(ص) آیه 
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کتاب شریف سـنن النبـی نیـز     ایشان در)). 384(همان، ص »کردرا قرائت » عنِ الْجاهلین

اي  نمونـه به که  کند پیامبر(ص) نقل می القمکارم اخمورد  روایاتی با همین مضامین در

  شود: آن اشاره میاز 

 رسول خدا(ص) فرمود: آیا به شـما خبـر  « روایت شده که فرمود: از امام صادق(ع) 

اهللا. فرمـود: آن کسـی    ندهم که کدامتان به من بیشتر شباهت دارید؟ گفتند: بلی یا رسول

تر و بیشتر از همه به برادران دینی خویش تر و برخوردش با مردم مالیمنیککه خلقش 

تر بوده و برحق صبورتر و غضب خود را بیش از دیگران فرونشاند و گذشـتش  مهربان

رعایت انصاف و عـدالت   حال رضا و غضب بیش از دیگران بهتر از دیگران باشد و در

  ).77(طباطبایی، سنن النبی، ص» را نماید

هاي رفتـاري اسـت و ادب نیـز     و ظرافت رفتار نرم و مالیم نمادي از ادب ابراین،بن

بنابراین رفتـار مداراجویانـه در مسـیر بنـدگی خـداي       ،آید به شمار مینمادي از بندگی 

  متعال قرار دارد.

هـاي   احترام به والـدین بـه ویـژه مـادر در آمـوزه      تبلور سبک زندگی خانوادگی در

، 1384المـا،   داالیی( الما به طور خاص از سویی بودیسم به طور عام و در دیدگاه داالیی

عالمـه   بـدیلی دارد.  عالمـه از سـوي دیگـر جایگـاه بـی     اسالمی و و در نگاه ) 246ص

از نظر سنت اجتماعی و به حکم فطرت الزم است آدمی پدر «طباطبایی معتقد است که 

زیرا اگر این حکم در اجتماع جریان  کند،به ایشان احسان  و مادر خود را احترام کند و

آن عاطفـه از بـین    نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک بیگانه را بکنند قطعـاً 

  ).211، ص10ج ،تا بی (طباطبایی،» شود رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می

فرمایـد:   و مـی  کنـد  مـی توصیه » ینوالد«پس از ذکر توحید، به احسان  بزرگخداي 

و در اخبـاري کـه گناهـان      )22 (اسراء،» ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه و بِالْوالدینِ إِحسانا  وقَضى«

شمارد، پس از شرك، بـدرفتاري نسـبت بـه والـدین شـمرده شـده اسـت         می بزرگ را

طاعت پدر و مادر جز در مـوردي  در دین مقدس اسالم، ا). 215، ص1389 (طباطبایی،

کنند، واجب است و به تجربـه   که به ترك یکی از واجبات یا فعل یکی از محرمات امر

رنجانند، در زنـدگی خـود خوشـبخت و     مادر خود را می رسیده است کسانی که پدر و

بنابراین، انسان باید در معاشرت  .)216ص شوند (همان، رستگار نمی سرانجام کامروا و

رو شود که پـدر و مـادر تواضـع و خضـوع او را      هتگوي با پدر و مادر طوري روبو گف
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دارد و نسـبت بـه ایشـان     احساس کنند و بفهمند که او خود را در برابر ایشان خوار می

  ).110، ص13ج ،تا بی مهر و رحمت دارد (طباطبایی،

 ت.توصیه هر دو اندیشمند در حفظ نظام خانواده و عشـق بـه همسـر متمرکـز اسـ     

هاي جنسـی   هاي پرچالش در سبک زندگی مربوط به وظایف و مسئولیت ازجمله حوزه

هـاي بودیسـم    عنوان یک رهبر معنوي دیدگاه خاصی مبتنی بر آموزهه الما ب داالیی .است

نسبت به روابط جنسی دارد. وي رابطه صرف جنسـی را بـدون درنظـر گـرفتن تعـالی      

است که اگر فردي به مدارج باالي کمـال   عتقدم ،حال با این ؛روحی فاقد ارزش دانسته

 کند. هاي جنسی به تعالی او کمک می مشارکت در فعالیت ،و سعادت راه یابد

زیـرا اگـر فـرد     ،مسیر معنوي استفاده شـود  تواند در یان، رابطه جنسی مییبراي بودا

 ایجاد تمرکـز  موجبشاغل در مقام طبابت [راهب.م] شفقت راسخ و خرد داشته باشد، 

تر ذهن  کردن و طوالنی نمودن سطوح عمیق شود. هدف از این مسئله آشکار آگاهانه می

دادن قدرت خود براي استفاده در توان تشخیص تهیگـی. در غیـر    است، به منظور قرار

این صورت مقاربت صرف، هیچ ربطی به تربیت معنوي نـدارد. وقتـی شخصـی سـطح     

آورد، پس از آن حتـی از پیوسـتن ایـن دو     دسته باالیی از عمل در انگیزه و خرد را ب

المـا،   (داالییکاهد  ارگان جنسی، یا به اصطالح مقاربت، از رفتار خالص آن شخص نمی

 ).108، ص2002

هـاي   ا از آیـات و نشـانه  عشق و مودت همسران نسبت بـه یکـدیگر ر   خداي متعال

قَ لَکُم منْ أَنْفُسـکُم أَزواجـاً   و منْ آیاته أَنْ خَلَ«کند:  معرفی می خویش در این آیه شریفه

  .)21 (روم، »ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُون  لتَسکُنُوا إِلَیها و جعلَ بینَکُم مودةً و رحمۀً إِنَّ فی

ابـط اعضـاي   سه ویژگی و شاخص مهم در سبک زندگی عاشـقانه و رو  این آیهدر 

تـوان دیـدگاه وي را در    وجه به تفسیر مرحوم عالمه مـی شود که با ت خانواده معرفی می

عامـل کـه    نخسـتین عنوان ه ب: )لتَسکُنُوا إِلَیها) اصل تسکین (1 :این زمینه به دست آورد

ها  ها و تنش سازد، توجه به برداشتن چالش راه حاکمیت توحید در خانواده را هموار می

شـمار مـی   ه زن در خانواده ب مرد وهاي متشنج که از وظایف  و دوري گزیدن از محیط

حاکمیـت ارزشـها فـراهم     آید . اگر محیط خانواده با آرامش توأم نباشد زمینه اي بـراي 

بـه شـمار   آرامـش در خـانواده زمینـه مهمـی در تعـالی آن       بنابراین ایجادنخواهد شد. 

هـاي زنـدگی    رتلزامات و ضرواز جمله ا ):جعلَ بینَکُم مودةً) اصل مودت (2آورد.  می
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مرد نسبت به زن و بالعکس است. عالمـه طباطبـائی در معنـاي    و عشق ، تعهد توحیدي

تقریباً به معناي محبتی است که اثرش در مقام عمـل  » مودت «مودت می نویسد : کلمه 

چـون   ظاهر باشد، درنتیجه نسبت مودت و محبت نسـبت خضـوع اسـت بـه خشـوع؛     

مقام عمل اثرش هویدا شود، به خالف خشوع کـه  خضوع آن خشوعی را گویند که در 

 آیـد  به معناي نوعی تأثر نفسانی است که از مشاهده عظمت و کبریائی در دل پدید مـی 

به معناي نـوعی  » رحمت« ):رحمۀً() رحمت متقابل 3). 250، ص16تا، ج بی (طباطبایی،

د و محتـاج بـه   تأثیر نفسانی است که از مشاهده محرومیت محرومی که کمالی را نـدار 

کند به اینکه در مقام برآیـد   آید و صاحبدل را وادار می رفع نقص است، در دل پدید می

  .نقصش را رفع کند (همان) و او را از محرومیت نجات داده و

  ارتباط با طبیعت ج)

المـا اشـتراك    هاي جالب توجه در سبک زندگی از دیدگاه عالمه و داالیی از ویژگی

هـا و آلـودگی    آالینـده  ط زیست طبیعی و نقد تکنولوژي در ایجادنظر بر سر حفظ محی

محیط زیست از سویی و رسالت اندیشمندان به لحاظ اخالقی در ایـن زمینـه از سـوي    

تنهـا بشـر فعلـی     اي که این سیاره باید مکان امنی جهت سکونت نه به گونهاست؛ دیگر 

و  کنـد  مـی زمین به خانه بشر تعبیـر  الما از سیاره  داالیی هاي آینده باشد. بلکه براي نسل

دیگر موجـودات   و دوستانمان اگر درباره خوشبختی خود، فرزندانمان،«معتقد است که 

 »را مراقبـت کنـیم   نگـران هسـتیم بایـد آن    که در این خانه بزرگ با ما شریک هسـتند، 

www.dalailama.com/messages/religious-harmony, 93/3/12)( 

کنـد.   حفاظت از محیط زیست رویکردي اخالقـی را دنبـال مـی    الما نسبت به داالیی

داند کـه نسـبت    هایی می فعالیت انسان ۀتهدید صلح و حیات روي کره زمین را در نتیج

  .هاي انسانی تعهدي ندارند به ارزش

کاري و اهتمام نسبت به حفـظ   درخت مورد مرحوم عالمه طباطبایی چند روایت در

فرمـود: مسـلمانی کـه     رسول اکـرم(ص)  « طبیعی آورده است:برداري از امکانات  و بهره

مردم و پرندگان و چرندگان از آن بخورند، پاداش کند، درختی را غرس یا زراعتی سبز 

برداري را  بهرهبیشترین مسلمانان موظف هستند که از نیروي طبیعی ». و اجر صدقه دارد

د: اگر ساعت انقراض عـالم و بـه   فرمای تا جایی که یکی از پیشوایان مذهبی می ،بنمایند

هم ریختن منظومه شمسی برسد و یکی از شما نهال درختی در دست دارد، چنانچه بـه  
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قدر کاشتن آن فرصت است آن را بکارد! یعنی فکر انقراض عالم شما را از ایـن عمـل   

  ).248، ص1389 (طباطبایی،» شریف باز ندارد

  وجوه افتراق دو دیدگاه. 2

  یا نگاه رئالیستینگرش پلورالیستی 

 همـه خـواهی بـراي    همـدردي، صـمیمیت و مهربـانی و نیـک     يالما بـا ابتنـا   ییداال

کنـد و   هاي موجود در ادیان را فاقـد اهمیـت معرفـی مـی     ها، تفاوت جنبندگان و انسان

اندیش  ها به موجوداتی نیک و نیک رسالت ادیان را تحول در نوع نگرش و تبدیل انسان

هاي متافیزیکی مختلفـی   ادیان مختلف اگرچه دیدگاه). 5، ص2004ا، الم (داالیی داند می

بنـابراین اکنـون وضـعیت    ؛ هاي بنیادین در ادیان بزرگتـر یکسـان هسـتند    پیام اما دارند،

ـ  ه مطلوب زندگی کردن در کنار یکدیگر و ب وجـود آمـده   ه طور هماهنگ با یکـدیگر ب

  ).7، صتا بی الما، (داالیی است

و در کند  مینمایانه دین را انکار  در واقع خاصیت رئالیستی و واقعوي با این اندیشه 

زیرا وي نیز رسالت ادیـان   ،شود هیک همنوا می هایی چون جان این داستان با شخصیت

هـاي   داند و آمـوزه  ها می بزرگ را ایجاد تحول و خروج علیه خودپرستی و خودخواهی

این نوع نگرش در نگاه برخـی   کند. ی براي این هدف بزرگ معرفی مییادیان را نمادها

  .)258ص ،1389 (شریفی، گرایی عرفانی نام دارد کثرت پژوهشگران

یستی نسبت به واقعیت دارد؛ هـم  لی نگرشی کامالً رئایدر نقطه مقابل، عالمه طباطبا

شناسی  در حوزه دین. در حوزه مباحث فلسفی و هم مسائل دینی، طبیعی، اجتماعی و... 

عنـوان  ه هاي متکی به وحی، نگاه ابزاري و درجه دومی به دین را ب به آموزهنیز با اتکاء 

هاي سایر ادیان را نیز بـر   آموزهداند و معتقد است که اگر دینی بخواهد  نافی آن دین می

بیـان ایشـان چنـین     بر تشریفاتی بودن محتواي دین خویش رأي داده است. ،ق بداندح

  است:

ان یک دیـن صـحیح دانسـته و آن را پذیرفتـه، آیـا      کسى که عقلش اسالم را به عنو

هاى دیگر نیست، یا عقلش  کند که این دین کامل است و نیازمند مکتب عقلش حکم مى

کند که این دین ناقص بوده و نیازمند دیگران است؟ اگـر عقلـش بـه صـورت      حکم مى

کنـد کـه    زیرا عقل سلیم حکم مـى  ،دوم حکم کند، خودش خودش را نقض کرده است
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کند و آن عقلى که به دیـن خـدا معتقـد باشـد و      خداوند کار ناقص، هدایت ناقص نمى

خود  ]وسیله[ابطال مقدمات نتیجه، به وسیل «سپس آن را ناقص بداند، حکمش مصداق 

داند، باید در هم  شود. پس کسى که یک دین را پذیرفته و آن دین را کامل مى مى» نتیجه

از عقل و نبوت (به همـراه همـدیگر) اسـتفاده کنـد.      موضوعات و موارد اندیشه، ]همه[

نقدهاي عالمـه طباطبـایی   « 178تا، ص بی (طباطبایی، حتى در صنعت و امور صرفاً فنى

  .)»بر عالمه مجلسی

  نقد و بررسی

طبیعی است که این دو نگاه و انگاره در حوزه سبک زندگی، دستاوردهاي متفـاوتی  

سـو و سـران    قات با سران رژیم صهیونیسـتی از یـک  آورد. تمایل به مال را به ارمغان می

جنبش حماس و جهاد اسالمی فلسطین از سوي دیگـر و خـود را بـه رنـگ سـمبل و      

هاي مختلف غربی،  هاي دولت نمادهاي ادیان مختلف درآوردن و دریافت جوایز و نشان

، اجابـت  الما است و در مقابل یینمایشی از سبک زندگی مبتنی بر تفکر پلورالیستی داال

اعتنـایی   هاي آن کشور و بی یان براي تدریس فلسفه در دانشگاهینکردن به دعوت آمریکا

ی نمایانگر رویکرد متفـاوتی  یبه اعطاي مدرك دکترا از سوي شاه ایران به عالمه طباطبا

معناي بستن باب تعامل و تضـارب آراء  ه ؛ اگرچه این رویکرد دوم باستدر این حوزه 

عالمه با پروفسـور هـانري    بسیارگونه که مباحثات و مذاکرات  ، همانیستها ن و اندیشه

  کربن فرانسوي گویاي این مطلب است.

  ی یا عقالنیت محوريیگرا احساس 

الماي چهاردهم بر مهرورزي،  ییمحور اعتقادات و پایه سبک زندگی شاد در نزد داال

ن اسـتوار اسـت. روح   جنبندگا همهبختی همگانی نسبت به  راستی، محبت، ایثار و نیک

سـت.  باالهایش نیز مؤیـد سـخن    ها و یادداشت الما در سخنرانی ییحاکم بر گفتمان داال

هـاي   مایـه  ی المـا، بـن  یی و سبک و سیره زندگی علمی و عملی داالیپس در تفکر بودا

مراقبـه و سـلوك معنـوي    رو،  از ایـن شود و  مباحث عقالنی و منطقی کمتر مشاهده می

و برانگیختن عواطف تکیه  شود و بیشتر بر احساسات طی میعرفتی الزم بدون پشتوانه م

  ند.ک می

کشـف  ، ق که عبارتند از: وحییی ضمن اذعان به سه طریق درك حقایعالمه طباطبا
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تر و از نظر اهمیتش براي زنـدگی دنیـوي    دیگر عمومی راهو عقل، طریقه عقل را از دو 

 يیزي است که جز اهل عصمت یعنـی انبیـا  وحی چ« زیرا ،کند تر معرفی می انسان مهم

گرام، کسی به آن دسترسی ندارد و طریقه کشف هم موهبتی است که جز به آحـادي از  

ایـن   ،مانـد  اهل اخالص و یقین نمی دهند و تنها طریقی که براي عموم بشر بـاقی مـی  

بایی، طباط» (طریق است، حتی مردم براي استفاده از دو طریق اول نیز به عقل نیازمندند

  .)432، ص10، جتا بی

سیک زندگی و فکري مرحوم عالمه معرف نوع بینش و سـنخ تفکـر ایشـان اسـت.     

عدم امتزاج و ترکیب مباحث علوم مختلف در خامه ایشان گویـاي پایبنـدي بـه مبـانی     

فرض در اثر گرانقدر اصول فلسفه ه هاي نظام عقالنی است. ب قویم عقلی و تکیه بر پایه

اثري از آیات و روایات و استناد به کشف و شهود عرفـانی بـه چشـم    و روش رئالیسم 

پیرو  بنابراین،ی است و یخورد و تنها متکی بر مبادي و مبانی نظري و مشترك عقال نمی

خواند و وصول به حقیقـت را بـر مـدار مشـترك تعقـل       اي را به تحدي فرا می هر نحله

  .کند تسهیل می

استاد بود که بساط مارکسیسم با آثار ایشان از کشور چه بسا بر پایه این نوع پایبندي 

  برچیده شد.

ـ  ؛ی برگرفته از روح تعالیم اسالمی استیاین نگرش عالمه طباطبا قـول وي:  ه زیرا ب

اسالم دین تعقل است، نه دین عاطفه و در هیچ یک از شرایعش عاطفـه را بـر احکـام    «

و از احکـام عاطفـه تنهـا آن    عقلی که اصالحگر نظام مجتمع بشري است مقدم نداشته 

احکامی را معتبر شمرده که عقل آن را معتبر شمرده است که برگشت آن نیز به پیـروي  

  .)300، ص5جتا،  طباطبایی، بی» (حکم عقل است

  نقد و بررسی

ـ     این نوع نگرش احساس ه گرایانه چندان ارتباط وثیقی با عقـل و اسـتدالل نـدارد. ب

و مبانی و عقاید مکاتب و مذاهب هندي بر پایه عقـل   اصول«یکی از تویسندگان:  گفتۀ

اند تا آدمی در جستجوي برهان و استدالل بـه هنگـام پـذیرش آنهـا      و استدالل بنا نشده

اندیشـه هنـدي    زیراباشد، بلکه آدمی فقط باید به آنها ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشد، 

، 1371(نصري،  »د از آن مدد گیرداعتماد چندانی به عقل ندارد تا براي اثبات عقاید خو

  .)40ص
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امروزه دیگر ابعاد معرفتی و شناختی دیـن بـه   «شاید علت این موضوع آن است که 

شود،  ها مهم تلقی می طور جدي مطرح نیست، آنچه با توجه به ظهور و گسترش جنبش

و (مظـاهري  » بشـري دارد  هـاي  تأثیري است که دین و معنویت بر احساسات و هیجان

  .)278، ش1389 سیف،

ز و تشـخیص انسـان و مکانـت برجسـته وي     یاین در حالی است که اساساً قوه تمی

نسبت به سایر موجودات بر وجود و استفاده از موهبت عقل تکیـه زده اسـت. تفکـر و    

نـوعی عبـادت و بلکـه عبـادت     و به دنبال آن در اندیشه عالمه اندیشه در مکتب اسالم 

تفاوت تفکر نسبت به سایر عبادات در آن است  وهشگرانپژبرخی  ه گفتۀو ب استبرتر 

  اما اندیشه و تفکر جنبه موضوعیت و هدف. ،ت دارندیکه عبادات دیگر جنبه طریق

  مراقبه سکوالر یا مراقبه توحیدي

الما روش مهرورزي و پرهیز از خشونت و ایجاد نگرش مثبت و آرامش را با  داالیی

آن از جمله مراقبه موشکافانه و مراقبه سنجشـگرانه   راهکارهاي مراقبه در انواع مختلف

اندیشی از صبح تا شب اسـت و در   که در واقع نوعی تمرین روزانه مثبت میکندتوصیه 

اي را گذرانده است. وي معتقد اسـت کـه ایـن     کند که چه زندگی پایان روز بررسی می

اي داشـته باشـد،    فتهکند و اگر کسی پشتوانه دانشـی پیشـر   ها زندگی را مثبت می مراقبه

دهـد تـا    تواند به تمرین تانترا نیز روي آورد و این روندي است که فرد را یاري مـی  می

  ).114ـ112، ص1381الما،  تر سازد (داالیی زندگی روزانه را پرمفهوم

 تندشـ دا  ايویژه  عنایت  زندگی لحظات همه  در مراقبه  موضوع به عالمه  مرحوم

  معنـاي   در وي .کـرد  مشـاهده  توانمی ایشان عملی و علمی  ةسیر  در را مطلب این و

 همه در آن از نگرداندن روي و خدا به انسان باطنی توجه یعنی مراقبه« :گوید می  مراقبه

 مقصـد  بـه   بلکـه   نزدیـک،   مقصـد  بـه  را انسـان  کـه  است کمالی مراقبه. است احوال

 از خـواب  هنگام تا صبح اول از ريبیدا اوقات در انسان که است این مراقبه. رساند می

 او رضـاي  جلـب  و متعـال  خداونـد  براي کردارش و گفتار تمام و نباشد غافل خدا یاد

 او محضـر  در را خویشـتن  و بداند  ناظر خود  کارهاي بر و  حاضر جا  همه را او باشد،

 آن را خدا »یراك فَانّه ،تَراه تکن لَم فَإن  تَراه کَأنّک اهللا أُعبد: «است آمده روایت در. بیابد

 کلید. بیند می  را تو او بینی،نمی را او تو  اگر و بینیمی را او گویی که کن عبادت گونه

  دسـتورات  و کارهـا  ۀبقی ،نگیرد صورت درست و نباشد مراقبه تا است مراقبه در اشیاء
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 در عالمـه  لدستورالعم ).331، ص1388(رخشاد،  »است اثر بی و هیچ سلوك و سیر در

 راه کـه  سـاله  22 جـوانی  بـه  پاسخنامه محتواي از رادر این باره  اسالمی زندگی سبک

  :دریافت توان می بود،کرده  درخواست را نفس با مبارزه عملی

 همتی است الزم اید، داشته مرقوم نامه در که منظوري به رسیدن در شدن موفق براي

 کـه  روز هـر  کـه  نحـو  این به .پردازید  حاسباتم و مراقبه به نموده، ايتوبه و برآورده

 ،آیدمی پیش که عملی هر در که دیکن جدي قصد شوید، می بیدار خواب از صبح هنگام

 انجـام  خواهیـد  مـی  کـه  کاري هر سر در وقت آن نمود، خواهم مراعات را خدا رضاي

 نجـام ا نبـود،  اخـروي  نفع اگر که طوري به ؛داشت خواهید منظور را آخرت نفع ،دهید

 فکـر  ،ایـد  داده  انجـام  روز که ییکارها در دقیقه پنج چهار خواب وقت و داد نخواهید

 شـکر  یافتـه  انجام خدا رضاي مطابق کدام هر. گذرانید خواهید نظر از یکی یکی و کرده

 گرچه روش این ،دهید ادامه روز هر را رویه این .استغفار شده تخلف کدام هر و بکنید

 هـر  و اسـت  رسـتگاري  و نجـات  کلید ولی تلخ، نفس ذائقه در و است سخت ابتدا در

 )تغابن ،جمعه ،صف ،حشر، حدید( مسبحات سور توانستید اگر  خواب از پیش  شب

 را خود حاالت روز،20 از پس و بخوانید را حشر سوره تنها نتوانستید اگر و بخوانید را

  ).136، ص1384ودیگران، (باقی  بود خواهید موفق شاءاهللا ان. بنویسید بنده براي

 کـه  روز هـر  آقا: فرمود من به روزي ییطباطبا عالمه مرحوم: گوید زادهحسن استاد

 ،اسـت  بیشـتر  ام توجـه  روز هـر  .است تر زالل شب در مشاهداتم ،است تر قوي مراقبتم

  ).91، ص1382(لقمانی،  است تر صافی شب در مکاشفاتم

  نقد و بررسی

متعال استوار است؛  الما بر عدم اعتقاد به خداوند  داالیی ی که مبناي اندیشهیاز آنجا

هاي وي نیز از مبنا و مقصد ماورائی تهی اسـت و تنهـا کـارکرد آن در     رو، مراقبه از این

اندیشی و بهبود زندگی در چارچوب ظواهر است، در حالی کـه در کـانون    جهت مثبت

ت از ساحت ربوبی خداي متعـال  مراقبه مورد نظر عالمه، توبه، توجه باطنی و عدم غفل

قرار گرفته است. توجه دائمی و تذکر یاد خدا زمینه تعـالی معنـوي و پیمـودن مـدارج     

کمال را به همراه دارد. سیره عملی عالمه نیز گویاي همـین موضـوع اسـت کـه ایشـان      

الی در مسیر واقع نشد و این سیر کم»لَا تَفْعلُونَ مالم تَقُولُونَ «هیچگاه مصداق آیه شریفه 

توحیدي و آرامش ابدي در جهان آخرت چیزي اسـت کـه در مکتـب داالیـی المـا بـا       
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شود. شاگرد برجسته عالمه به این نکته اساسی توجـه داده   نگرش سکوالر مشاهده نمی

اخالقیـات وي از  «است که تفاوت روش اخالقی ایشان بـا دیگـران بـه آن اسـت کـه      

ه حقائق عـوالم ملکـوتی بـود، ولـی مسـلک      تراوش باطن و بصیرت ضمیر و وصول ب

، 1431(حسینی طهرانی، » اخالقی دیگران ناشی از تصحیح ظاهر و مراقبات بدنیه است

). این مطلب درباره تفاوت مراقبات داالیی الما با مراقبه مرحوم عالمه نیز صادق 87ص

  است.

  ترحم یا تعقّل

رین موجـود انسـان اسـت.    در میان موجودات روي کره زمین، هشیارترین و آگـاهت 

هـاي   ترین هسـتی  به تصور من ابناء بشر عالی«چنین است:  بارهی الما در این یتعبیر داال

ذعان به اهمیت احال وي  . با این)14ص، 1384(داالیی الما، » آگاه در این سیاره هستند

هاي دین بودا  اساس آموزش«موجودات زنده دارد و معتقد است که  همهمساوات میان 

ها استوار است. حتی  موجودات زنده و برابري انسان همهبر روي اهمیت مساوات میان 

ی هم نباشید، درك و آگاهی از ایـن امـر برایتـان کـامالّ الزم و ضـروري      یاگر شما بودا

هر گونه صدمه زدن و آسیب رسـاندن  «به نظر وي  .)144ص، 1382 ،الما داالیی» (است

ها باید از آسیب رساندن و نابودي هـر   . همه انسانستاادیان ممنوع  همهبه زندگی در 

 (همان، »چیز از کوچک تا بزرگ، از بشر تا کوچکترین حشره و در تمام موارد بپرهیزند

  .)145ص

در نگرش عالمه طباطبایی، عالم هستی طفیل وجود انسان است و گل سر سبد عالم 

داللت بر ایـن   ،کم) نازل شده استآیاتی که با تعبیر (سخَّرَ لهمه  آفرینش، انسان است.

واقعیت دارند که همه آنچه آفریده شده براي انسان و پرورش و تعالی او پا بـه عرصـه   

ه است شدتوجه  بداناي  رعایت حقوق حیوانات تا اندازه ،حال ؛ با ایناند هستی گذاشته

صورت  اما در ،همراه خواهد داشته ی و آخرتی را بیکه مهمل گذاشتن آن عقوبت دنیا

هـا بـر  حیوانـات مقـدم      وجود تعارض میان منافع آدمی و حیوانات قطعاً مصالح انسان

اندازي بشر در نظام طبیعت و ایجاد اختالل در  است؛ هرچند این سخن به معناي دست

  چرخه حیات طبیعی نباید قلمداد شود.

و تشریع ی و در رد شبهه سازگاري میان رحمت الهی یعالمه طباطبا ،در همین راستا

کند که در این شبهه میـان رحمـت و    حکم تزکیه و ذبح حیوانات به این نکته اشاره می

نـه رقّـت    باشـد،  میرحمت  ،رقّت قلب، خلط شده است و آنچه در خداي تعالی است

شود، انسان رحم دل نسـبت   میموجب قلب که تأثر شعوري خاص است در انسان که 
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و این خود صفتی جسمانی و مادي است که خداي به فرد مرحوم تلطّف و مهربانی کند 

و امـا رحمـت در    ـ  تعالی اهللا عن ذلک علـواً کبیـراً   ـتعالی از داشتن آن متعالی است،  

خداي تعالی معنایش افاضه خیر بر مستحق خیر است، آن هم به مقداري که اسـتحقاق  

عکس رحمت او  شود که عذاب را رحمت خدا و به بسا می دلیل،آن را دارد و به همین 

که تشریع حکم تزکیه حیوانات را بـراي حیوانـات    همچنان ،دهیم را عذاب تشخیص می

 اسـاس پنداریم، پس این فکر را باید از مغز بیرون کرد که احکام الهی باید بر  عذاب می

تشخیص ما که ناشی از عواطف کاذبه بشري است، بوده باشد و مصالح تدبیر در عـالم  

گونه امور باطل ساخته و یا در اینکه شرایعش را مطابق با واقعیات  این ه دلیلتشریع را ب

در  نیزمسامحه کند. پس اسالم در تجویز خوردن گوشت حیوانات و  ،تشریع کرده باشد

ی که در این تجویز رعایت نموده امر فطرت را حکایت کرده، یها جزئیات و قید و شرط

الَّتی فَطَرَ النَّـاس   اللَّهفطْرَةَ «است:  خلق کردهفطرتی که خداي تعالی بشر را بر آن فطرت 

 کذَل خَلْقِ اللَّهیلَ لدا لَا تَبلَیهینُعالد 300، ص5جتا،  طباطبایی، بی(» الْقَیم(.   

  بررسی و نقد

رسد که معتقد  میاندازه الما براي حیوانات تا بدان  آمیز داالیی نگاه دلسوزانه و ترحم

به گمان من اگر هیچ انسـانی  «ها مایه گذاشت:  زادي حیوانات باید از انساناست براي آ

تر خواهد شد! یقیناً  از این پس بر روي این سیاره زندگی نکند، این سیاره مکانی مطمئن

منـد   ها ماهی، جوجه و دیگر انواع حیوانـات از نـوعی آزادي واقعـی بهـره     شاید میلیون

  .)9ص ،1384 الما، (داالیی» شوند

برانگیز در ایـن اظهـارات آن اسـت کـه آیـا ارزش و اعتبـار        نکته قابل تأمل و سؤال

کشـیده   از کودکان مظلوم و ستم کنند، صید میآنها را ها  انسان ی کهیها ها و ماهی جوجه

ي دل ا انـدازه الما براي حیوانات به  ییفلسطینی بیشتر است؟! چگونه است که آقاي داال

هیچ انسانی در این سیاره به جهت ظلمی که به حیوانات روا سوزاند که حاضر است  می

اما هیچگاه دست از لبخنـد زدن بـه روي جانیـان و جنایتکـاران      ؛، زندگی نکند دارد می

رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در قتل عام کودکان فلسطینی بر نداشته و گاهگـاهی  

دست این ظالمان و غاصبان اعانه  شتابد و از نیز به دیدار دوستانه و صمیمانه با آنها می

توان توجیه  کند؟! آیا تناقض میان قول و رفتار وي را چگونه می و کمک نیز دریافت می

  دارد؟! برتريکرد؟ احساس ترحم نسبت به حیات حیوانی یا انسانی، کدامیک 

طور مطلق خـوب و نعمـت   ه طالق و باال ند حاکم علیاتو پس ترحم و رحمت نمی
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اگر اینطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینکه ظلم کرده، و مجازات مجـرم بـه   «زیرا  ،باشد

و حتی زدن یک سیلی بـه قاتـل جنایتکـار     ـ  اینکه مرتکب جرم شده درست نبود دلیل

انتقام گرفتن از متجاوز و به مقدار تعدي  نیزو  ـ  نبود، زیرا با ترحم منافات دارد درست

ظالم و مجرم و جانی و متجاوز را به حال خود  او تعدي کردن درست نبود، و حال اگر

بنـابراین   ) و299، ص5جتـا،   طباطبـایی، بـی  » (شوند دنیا و مردم دنیا تباه می ،واگذاریم

) و ایـن  93، ص2جتـا،   طباطبایی، بی» (انسانیت دفع کردن ظالم خود احسانی است بر«

بر حس ترحم، دلسوزي و الما مبنی  یینگرشی است که دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه داال

  . استگذشت حتی از ظالم و جنایتکاري همچون صدام حسین 

  تفریط یا راه میانه و اعتدال 

ین بودا با آنچه در سایر ادیان مخصوصاً ادیان ابراهیمی در زمینه شیوه یراه میانه در آ

هـاي   شود، بسـیار نزدیـک اسـت. در بسـیاري از ادیـان شـیوه       زندگی انسانی مطرح می

در موضوع نجات انسان بـر آن تأکیـدي    کم دستاند و یا  مدارانه یا مذمت شده یاضتر

ور شدن در شهوات نیز در قریب به اتفاق ادیـان منـع شـده اسـت، مگـر       نیست. غوطه

ین تنتره در سنت هنـدوئی. از ایـن جهـت    یپرستان یا آ هاي انحرافی مثل شیطان گرایش

هاي زیادي  یر ادیان مخصوصاً ادیان ابراهیمی شباهتتعالیم بودا در زمینه راه میانه با سا

در بررسـی سـبک تغذیــه   ) 146ص ،1386رسـتمیان،   و وجـود دارد (موحـدیان عطـار   

خواري وجـود   کم براي مدتی اجتناب از خوردن گوشت و الزام به گیاه الما دست داالیی

اسالمی نیـز یکـی از   هاي اخالق  در آموزهدارد که البته با اعتدال مورد ادعا فاصله دارد. 

حتـی در عبـادات   » اصـل اعتـدال  «االتباع در شیوه زندگی متدینانه پیروي از  اصول الزم

 .. این اصل قرانی در سنت و سیره پیشوایان دین نیز ظهور و بـروز آشـکاري دارد  است

کـه در تفسـیر    کننـد  آیات و روایات فراوانی توصیه به رعایت راه میانه یـا اعتـدال مـی   

دان پرداخته شده است. سبک زندگی معتدل، آدمی را از افراط و تفریط حفـظ  المیزان ب

مصـون   وحد را از اعوجاج و انحراف افـراط و تفـریط  . شاخص اعتدال، انسان مکند می

العـین قـرار دادن آن در زنـدگی عالمـه کـامالً       گرایی و نصـب  اوج اعتدال دارد. نگه می

وقفـه   العه و عالقه به تحصیل علم که بیمحسوس است. البته این امر شامل شوق به مط

  شود. ادامه داشته نمی
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  نقد و بررسی

در اخالق فلسفی  اصل اساسی که بر مبناي آن سایر قواعـد اخالقـی را بـه محـک     

در کـه  یم یآورند، رعایت اصل اعتدال معرفی شده است و اگر نگو توزین و سنجش می

المـا   ییـ در سبک و سیره داال .استتنا هاي اخالقی قابل اع جا، در بسیاري از ارزش همه

اسـت.   دسـت شود. تحریم خـوردن گوشـت از ایـن     نوعی نگرش تفریطی مشاهده می

در سنت بودا «: نویسد یان مییی درباره تحریم خوردن گوشت در نزد بودایعالمه طباطبا

ها تحریم شده و پیروان این سنت هیچ حیوانی را حالل گوشـت   خوردن تمامی گوشت

، 5جتـا،   طباطبـایی، بـی  » (ند و این طرف تفریط در مسأله خوردن گوشت اسـت دان نمی

هـاي   گـري  ین بودا با مبناي راه میانـه و اعتـدال در مقابـل افراطـی    یاگر چه آ. )294ص

ها مانند پرهیز از خوردن گوشـت، راه   تدریج در برخی زمینه هاما ب ،هندوان شکل گرفت

الما مبنی بر عدم استفاده از گوشـت و مشـکل    ییتفریط را در پیش گرفت. اعتراف داال

  ، مؤید ادعاي فوق است.وي جسمی پیدا کردن

  شادي سلبی یا شادي ایجابی

ین یـ ی عالم هستی و وجود در فرهنـگ آ یهدف یا هدفدار شناسا شادي و آرامش بی

 باشد میین تنها به دنبال رستگاري و نجات انسان ی. این آاستبودا، فاقد جایگاه خاصی 

اي براي وصول به شادي و نجـات از رنـج    به عالم درون آدمی زمینه بسیارین توجه و ا

دیگر نوعی شادي سـرگردان و   ه بیانیباست. بدون در نظر گرفتن مبدأ و مقصد حیات 

ی، شادي به معناي فقـدان  یدر عرفان بودا«ین قرار دارد. یهدف در صدر اهداف این آ بی

بود اضطراب و نگرانی است کـه آن را شـادي منفـی    رنج و اندوه و آرامش، به معناي ن

در عرفان بودیسم، تالش بر این است کـه  « .)130ص، 1388(مظاهري سیف، » نامیم می

آور حذف و همـه اینهـا، در مرحلـه     بخش و اندوه زا، نگرانی آفرین، اضطراب عوامل رنج

حساسات که اصالح، به یک علت یعنی تصورات ذهنی و درنتیجه ناتوانی در مدیریت ا

   .)51ص، 1389(مظاهري سیف، » نامد، بازگردانده شود الما آن را نظم درونی می ییداال

عنوان یکـی از اهـداف خـود ترسـیم کـرده اسـت و تحلیـل        ه الما شادي را ب ییداال

از «باشد. او معتقد است:  نگارنده مبتنی بر هدف متوسط بودن این هدف در نزد وي می

بایسـت از   یت، رسیدن به خوشبختی وشادکامی پایدار است، میآنجا که هدف ما، درنها

» هاي رسیدن به هدف خود نگرش داشته باشیم ها و مایه توانیم، به زمینه هر راهی که می
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اما آیا به راستی عوامل ایجـابی بـراي آرامـش و شـادي     « .)111ص، 1381 الما، (داالیی

بخش  تواند آرامش دود چقدر میعشق نامح وجود حامی با نیروي مطلق و وجود ندارد؟

 پاك، با کسی که غنی، احساس پیوندي نزدیک با سرچشمه هستی آفرین باشد؟ و شادي

 بخشـد؟  روان مـی  آرامـش ژرفـی را بـه روح و    چه سرور پایدار و ،زیبا و مهربان است

ابدي و نامحدودي است که بـا ایمـان و    عمیق، آرامش، خداوند علت ایجابی شادمانی،

اش فراتـر از   هسـتی  توان حضورش را احساس کـرد.  تر می او هر چه نزدیک عمل براي

 ،1389 (مظـاهري سـیف،   »هـا  هـا و سـراب   ها و حقیقتی برتر از همـه دروغ  همه نیستی

  .)52و 51ص

غم وابسته به طرز تفکر آدمـی در   شادي و در نگاه عالمه طباطبایی، ،سوي دیگر از

بـه   سـعادت و شـقاوت،  «البته . )13ص ،3ج تا، طباطبایی، بی( »سعادت و شقاوت است

امـري اسـت و سـعادت و     سعادت و شقاوت روح، ،شود اختالف موردش مختلف می

هـاي مـادي را    تنها کامیابی انسان دنیاپرست و مادي تنها و و شقاوت جسم امري دیگر

 (همان، »هاي معنوي ندارد کمترین اعتنایی به سعادت روح و کامیابی داند و سعادت می

  .)14ص

  نقد و بررسی

علت این تفاوت نگاه در موضوع شـادي را بایـد در اخـتالف مبـانی و اهـداف دو      

الهـی و پیونـد    يمکتب ارزیابی کرد. هدف مکتب اسالم در حیات انسانی وصول به لقا

ی اساساً به چنـین  یکه نگرش بودا در حالی ؛با وجود سرمدي و مطلق عالم هستی است

موضوع در مبـدأ و مبنـاي هسـتی نیـز مطـرح اسـت. در        موجودي معتقد نیست. همین

ی چیستی سرآغاز جهان و سلسله جنبان آن چندان اهمیتـی نـدارد، همـین    یاندیشه بودا

شود و باید عوامل رنج را شناخت و از آن اجتناب  دانیم که دنیا با رنج آغاز می میاندازه 

ی بر موجود آگاه و عـالم  در حالی که سرآغاز جهان هستی در اندیشه اسالمی متک ،کرد

آمیخـت. بـدیهی    هاي جهان را با یکدیگر درهم مطلقی است که براساس حکمت، پدیده

هـدف و   ی انتخاب شادي منفی و بییبه چرا توان ها به راحتی می این تفاوت باکه است 

الما از یک طرف و ابتهاج و سـرور عمیـق صـاحبدالن     ییعبارت دیگر سرگردان دااله ب

الما با  بنابراین، شادي داالیی برد. پی ی از سوي دیگریعالمه طباطبا مانندهکوي دوست 

الما در پاسـخ بـه ایـن     تأکید بر اجتناب از رنج نوعی شادي سلبی و منفی است. داالیی
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دهد: خواب خوش و  کند، پاسخ می سؤال که چه چیز شما را بیش از همه خوشحال می

در حالی که شادي مورد نظر عالمه با تکیـه   ،)155، ص1381الما،  خوراك نیکو (داالیی

توانـد   باشد که حتی در اوج رنج نیز می بر مبانی اعتقادي اسالم نوعی شادي ایجابی می

   از درون بجوشد و احساس رضایت را به ارمغان آورد.

  شناسی اخالقی  شناختی یا خویشتن خودشناسی روان

هاي ادیان و مکاتـب عرفـانی    رین پیامت ترین مدعاها و نفیس تردید یکی از کانونی بی

 براي انسان این است که بدون کشف دنیاي درون و بدون سروسامان یافتن آن و جهان،

امنیـت و   چیرگی بیرون نیز بـه کـار سـعادت و    آبادسازي و کشف و بدون سلطه برآن،

  .)564ص ،1381 (بیات، آید شادي آدمی نمی

ورود وي بـه موضـوع    المـا،  ه داالیـی هاي مهم مورد بحـث در اندیشـ   یکی از حوزه

 افـزون وي که در بخش وجوه شباهت به شواهدي از آن استناد شد.  استخودشناسی 

ویـژه نسـبت بـه موضـوع خودشناسـی و      ه ب ل اخالقی،ئهاي مختلف در مسا بر توصیه

شناسانه خودشناسـی   روان سنجشپیشنهاد  هاي روانی افراد، دریافت روحیات و ویژگی

المـا   توان به این نتیجه رسید که داالیـی  میساده با مطالعه این آزمون  است. هبیان کردرا 

  .شناسانه دارد نسبت به خودشناسی نگرش روان

نقطه مقابل عالمه طباطبایی راه سیر و سلوك و خداشناسی را از مسـیر معرفـت    در

تـرین  بر ترین و اي که معتقد است حتی معرفت نفس کامل ه گونهکند. ب نفس معرفی می

و راه معرفـت نفـس    )76 و 72ص ،1387 (طباطبـایی،  راه به شناخت پروردگار اسـت 

همان سیر انفسی است و هیچ راهی غیر از راه معرفت نفس موجـب پیـدایش معرفـت    

کیفیت این راه چنین است که با مراعات دسـتوراتی   و )84ص (همان،شود  حقیقی نمی

 مراقبـه،  محاسـبه،  انابه، همچون توبه، ،ستکه در شرع براي دستیابی به انقطاع رسیده ا

سالک با عمـل بـه دسـتورات و انجـام      شود و آغاز می بیداريو  خلوت جوع، صمت،

عبادات و اعمال را  اندیشیدن و پند آموختن، با پردازد و عبادات به مجاهدت با نفس می

ـ    رساند تا اینکه منجر به انقطاع کامل و مدد می ه خداونـد  غفلت از نفس و توجـه تـام ب

گیـرد و بـه دنبـال آن نغمـات الهـی و       و طالعی از غیب درخشیدن مـی  شود سبحان می

رسند و موجب محبت و گرایش بیشتر به معبـود کـه    جذبات رحمانی پی در پی فرا می

کند  درخشد که هیچگاه فروکش نمی سپس برقی می شوند. همان ذکر و یاد خداست می
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دهد تا اینکه سلطان محبت در دل استقرار  دست میاشتیاقی  و شود اي طالع می و جذبه

رسـد و امـر پایـان     به مقام جمـع مـی   و شود یابد و ذکر بر نفس مستولی و چیره می می

  .)92ص (همان، همانا پایان هر چیز به سوي پروردگار تو است و یابد می

  نقد و بررسی

اهـداف و   ی،اهتمام دو اندیشمند به این موضوع از وجـوه اشـتراك و تفـاوت مبـان    

داشتن برخی نکـات مثبـت، بایـد    با وجود  تمایز آنهاست. رویکردها از وجوه افتراق و

 شناسـی مطـرح اسـت،    هایی که نسـبت بـه روان   اذعان کرد که همان ابهامات و پرسش

الما در این موضوع بـه   عمق نگاه داالیی الما نیز قابل طرح است. نسبت به دیدگاه داالیی

هاي سطحی شخصیت آدمی معطوف است؛  ظاهري و توجه به الیه همین امور دنیایی و

در حالی که عالمه طباطبایی افزون بر اشاره به این موضوع در آثـار خـود و در تفسـیر    

اسـت کـه بـه تعبیـر برخـی      » نامـه  والیـت «هاي مختلف خالق اثر  المیزان به مناسبت قیم

بک زندگی عرفـانی سـالک   نامه سلوکی ایشان است و در واقع س بزرگان، گزارش شیوه

اي که با توجه به همین عبارات موجز مـذکور از   اهللا را به نمایش می گذارد، به گونه الی

المـا پـی بـرد.     توان به عمق فاصله عالمه با دیگران و به ویـژه بـا داالیـی    این کتاب می

مندي از انوار آن در زندگی نیز در این کلمـات   هاي ذوب در حضرت حق و بهره جلوه

  آشکار است.

  مدارانه یا نیت خدامحورانه انگیزه انسان

الما و عالمه طباطبایی در سبک زنـدگی توجـه تـام بـه      وجوه اشتراك نظر داالیی از

رمز موفقیت در زندگی در گرو نیـت خالصـانه و    له نیت خالصانه و صادقانه است.ئمس

افري از خود نشـان  هر دو اندیشمند به این موضوع توجه و .استریا  رفتار شفاف و بی

  اند. داده

دیگـران از در صـداقت و    رمز موفقیت آن است کـه بـا   در نگاه رهبر بوداییان تبت،

و  تـر  ات پلید در ذهن و روح خود پرورش ندهیم تا زندگی آرامنی راستی وارد شویم و

دانـد کـه    ترین محرك در زندگی می وي انگیزه را مهم شادتري را پیش رو داشته باشیم.

نتیجـه فقـدان نیـت     پذیري، آسیب نباید نگران چیز دیگري بود و صورت وجود آن،در 

تـرین انگیـزه را در راسـتاي سـبک زنـدگی مهرورزانـه بـراي         خوب اسـت. وي قـوي  
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از منظر عالمه توجه بـه حسـن فـاعلی و نیـت      کند. دوستی و همدردي توصیف می نوع

سـت الهـی و سـاحت ربـوبی     صادقانه و خالصانه به عنوان عمل جوانحی در مسیر خوا

دهد. ایشان تجسم اخالق عملی  کند و به زندگی رنگ خدایی می معناي روشنی پیدا می

هـا   و خلوص کامل را در زندگی خویش به نمایش گذاشت و در مقام عمل به این واژه

  عینیت بخشید.

  نقد و بررسی

تغنی گمان در تحلیل سبک زندگی دینی از بحث و بررسی در موضوع نیـت مسـ   بی

نیت و متعلق اهداف  ،نقطه تمایز در این موضوع به مبانینیستیم، اما باید اذعان کرد که 

نگـرش عالمـه در موضـوع    . تحلیل نگارنـده آن اسـت کـه    گردد و انگیزه صادقانه برمی

زیرا اهمیـت  است، اهمیت زندگی در پرتو اخالق الهی  انگیزه مبتنی بر رضایت خالق و

روح حاکم بر سبک و  است ونیاز  برقراري پیوند با خالق بیه دین باخالص در  ت ونی

است. ایشان در جلد اول المیزان ضمن تفصیل بیـان مسـالک   مدار توحید دائروي  سیره

، 1تـا، ج  کند (طباطبایی، بـی  مختلف اخالقی، مسلک مختار را در همین مسیر معرفی می

  ).574-558ص

گرایانـه استشـمام    ع نوعی اخالق وظیفـه الما در این موضو در نگرش عالمه و داالیی

الما وظیفه نسبت به دیگران و براي نوع دوستی  با این تفاوت که در نگاه داالیی شود، می

گاه ها از خاست گرایی نسبت به انجام مسئولیت اما در نگاه عالمه این وظیفه ،مطرح است

ت و حیـات  گیري شـده اسـ   ماورائی نشأت گرفته و به هدف رضایت خالق الهی جهت

 آید. ایشان تجلی عینی آن به شمار می

  گیري بندي و نتیجه جمع

از یک سـو در   .استاي و سهل و ممتنع  موضوع سبک زندگی از مباحث بین رشته

براي همگان محسوس و ملمـوس   رو، ز اینکند و ا هاي زندگی ورود پیدا می حوزه همه

اي کـه حـل    به گونه ؛است است و از سوي دیگر با معضالت زندگی مردمان در تماس

حتی ورود در این عرصه به معنـاي دریافـت و حـل     پذیر نیست و آنها به راحتی امکان

هاي ابداع و نوآوري  بلکه هر تحقیقی فارغ از جنبه ،شود برداشتل آن نباید ئکامل مسا

بـاب توسـیع موضـوعات     هاي جدید، تواند با طرح عرصه نظران می صاحبي و نقد آرا
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ایـن   را وسـعت بخشـد.   پـژوهش هـاي   زمینه و کردهه روي پژوهشگران باز جدید را ب

بندي آن  اي جدید به موضوعی جدید با رویکردي جدید است که  جمع روزنه پژوهش

دستمایه اندیشه و  ساز هستند. تردید عناصري سبک دو شخصیت بی دهد که هر نشان می

در حالی که آبشـخور حیـات    ،سبک زندگی عالمه برآمده از اندیشه ناب اسالمی است

عالمـه طباطبـایی وصـول بـه     دیـدگاه   از گـردد.  الما در نهایت به آیین بودا برمـی  داالیی

تعـالیم وحـی    سعادت و سبک زندگی پایدار مبتنی بر اعتقاد به خدا، جهـان آخـرت و  

سـبک   سبک زندگی حقیقی را بایـد در حیـات جاودانـه جسـتجو کـرد.      اساساً است و

المـا منعـزل و معـزول از     اندیشه داالیی نزد عالمه، توحیدمدار است. زندگی اسالمی در

  ی است.ئمبانی ماورا

خود، دیگران و طبیعت استوار است و انسانیت  وظیفه در نگره عالمه در برابر خدا،

بوداییـان تبـت وظیفـه در     در نزد رهبر شود. انسان به میزان انجام وظایف او مربوط می

محورهـاي مهـم و مشـترك     خودشناسـی از  یابـد.  می ابیعت معنبرابر خود، دیگران و ط

در  ولی ،معرفت نفس در نزد عالمه دهلیزي براي ورود به عالم ربوبی است .است هردو

م بسیار بـه سـالمندان   شود. احترا ها می الما موجب بهبود روابط با سایر انسان نزد داالیی

ایـن   اسـت.  مشـهود  بوداییـان تبتـی  معنـوي  رهبر  نزدگرامیداشت مقام مادر در ویژه  به

آید. تقویت و  می شماررویکرد در نزد مرحوم عالمه عاملی براي توفیقات دنیایی نیز به 

اندیشـی   . مثبتآید به شمار میدوستی و مهرورزي  از وجوه اشتراك هر دو  ،یید صلحأت

سبک زنـدگی   نگري عالمه طباطبایی قرار دارد. واقع برابرالما در  در شیوه زندگی داالیی

اي که راهبان بودایی حق ازدواج  به گونه است،الما متمایز  خواص و عوام در نزد داالیی

در نگرش عالمه این تفکیک وجهی نـدارد   برند. ندارند و روزگار را در تجرد به سر می

سبک زندگی عاشقانه در روابط همسران و عـدم   ،استو با واقعیت و طبیعت در تضاد 

المـا ضـمن تصـریح بـه      البته داالیی از وجوه اشتراك دو دیدگاه است.خیانت به همسر 

اکنون در دوران مدرن این نـوع   اینکه همدلیل ه ب ،در آیین بودابازي  عدم جواز همجنس

رساند، معتقد است کـه بایـد مـورد پـذیرش      رفتارها رواج دارد و به دیگران آسیب نمی

بـاز نگریسـته، بـه     به زنان و مردان همجنسقرار گیرند و جامعه باید از دیدگاه سکوالر 

رسیدگی و اهتمام ). mashreghnews.irآنها احترام گذارده و ایشان را در خود بپذیرد! (

مجمـوع   در اسـت. توصیه هـر دو اندیشـمند   نسبت به امور بیچارگان و نیازمندان مورد 
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پیشـنهادي  الما به روش زندگی یک نوع نگاه عاجالنـه دنیـانگر و سـبک     نگرش داالیی

 »وإِنَّ الدار الْـآخرَةَ لَهِـی الْحیـوانُ   : «زند گرایانه دور می محور نگاه آجالنه آخرت عالمه بر

  ).  64(عنکبوت، 

  ا هپیشنهاد

تنهـا   اندیشمندان در ادیـان مختلـف، نـه    دیدگاهشناخت تطبیقی سبک زندگی از  .1

تی انکارناپـذیر و مسـلم در   شایسته و متوقع از یک جامعه دینی و اسالمی، بلکه ضرور

سو براي حفظ هویت بـومی و دینـی جامعـه و     زیرا از یک ،شود جهان معاصر تلقی می

هاي مختلف نیاز هاي مطرح جهان در عرصهدوام نظام اسالمی به شناخت آرا و اندیشه

ها نیز داعیه پیشـگامی در   هاي کنونی زندگی در سایر فرهنگ داریم و از دیگر سو سبک

و نیل آدمی به سعادت را دارند و در عرصه سـنگین رقابـت ادیـان جهـان، مـا      هدایت 

خیز دور کرده و کنج عزلت پیشه سازیم  توانیم خود را از این میدان چالشمسلمانان نمی

ثر تنهـا بـه حقانیـت    ؤهیچ اقدام علمی و عملی م و یا فقط به شعارسرایی بپردازیم و بی

ررسـی و مقایسـه الگوهـاي سـبک زنـدگی کـه       . پذیرش بپافشاري کنیمعقاید خویش 

هاي  ریزي هاي مکتبی است، نیز اقتضائاتی دارد و باید با برنامه برآمده از عقاید و نگرش

مدت و درازمدت به تربیت نیروهاي کارآمد فکري در این عرصه مدت، میاندقیق کوتاه

دور ه رقیب را ب هايتا برتري و اصالت سبک زندگی اسالمی بر سایر دیدگاه کرداقدام 

  از هر گونه ضعف و ناتوانی به رخ جهانیان بکشانیم.

اي بـا اسـتفاده از   رشـته  قولـه میـان  عنوان مه ب» سبک زندگی«سیس رشته أپیشنهاد ت

هاي مختلف همسـو، زمینـه مسـاعدي بـراي     حداکثر ظرفیت اساتید و متخصصان رشته

  .کند میتحقق اهداف دین و نظام آموزشی در این عرصه را فراهم 

هاي پراگماتیستی، درصـدد   جهان معاصر با غلبه فرهنگ غربی و مبتنی بر دیدگاه .2

هـاي  نمایاندن غلبه خویش با استفاده از کارآمدي در مقام عمل است. پیـدایش دیـدگاه  

شناسانه جدید همچون نظریه تطبیق و هماهنگی که اصالت یـک دیـدگاه را بـه     معرفت

گـذار از   کند و نه مبتنی بر حقانیـت آن، زمینـه  ها معرفی میهماهنگی آن با سایر دیدگاه

دانـد،  هاي سنتی را که اصالت و صحت اعتقادي را به مطابقت آن بـا واقـع مـی   دیدگاه

ـ   کردفراهم  ثر از غـرب بـا ایـن    أه است. امروزه شاکله سبک زندگی غربـی و شـرقی مت

خواند. ا به چالش فرا میهاي سنتی وارد شده و آنها ر رویکرد به عرصه رقابت با نگرش

العاده باالي آن نیز موجب به اینکه رشد سریع تکنولوژي ارتباطات و سرعت فوق افزون

دنبال ه اي که حتی در عرصه عرفان نیز بگونهه تغییر مزاج، میل و هاضمه بشري شده، ب
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. در چنـین  کنـد تـري را بـه بشـر عرضـه     گردند که نتیجه سریعتر و ملموسمکاتبی می

ی با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت، الزم است محتـواي مـورد نظـر را در قالـب     یفضا

منـدان قـرار داد.    هتري مطابق با ادبیات زمانه تنظیم و در اختیار عالق تر و جذابملموس

ها در معرفی دین و سبک زندگی دینی باید در دستور کار جـدي   بنابراین اصالح روش

  فرهیختگان قرار گیرد.

طلبد. اکنون در هاي فرهنگی در جبهه جنگ نرم، ابزار متناسب خود را می فعالیت .3

هـاي معتبـر، دو واحـد درس اختیـاري بـا      آمریکا و اروپا در مراکز آکادمیک و دانشگاه

بخشی بـه  شود. متناسب با این حرکت و در جهت آگاهیارائه می» ادیان معاصر«عنوان 

هـاي   نقد و بررسـی جنـبش  «تیاري با عنوان دو واحد درس اخ .شودجوانان پیشنهاد می

گروه آموزشی معارف اسالمی دانشـگاه   راهاز » بررسی تطبیقی ادیان«یا » نوپدید معنوي

  ارائه شود.

در تثبیـت و اعـتالي   » ایرانـی  ـ سـبک زنـدگی اسـالمی   «از سوي دیگر ارائـه درس  

ارائـه ایـن دروس   ، ضمن اینکه استثر ؤهاي دینی مطابق ذائفه جوانان امروزي م آموزه

ها در آموزش معارف اسالمی شده و زمینه جذب بیشتر دانشـجویان   منجر به تنوع قالب

  آورد.هاي مختلف را فراهم می سلیقه با

ـ   یاگرچه آ .4 عبـارت دیگـر در   ه ین بودا و دین مبین اسالم در مبـانی و اهـداف و ب

افتـراق بسـیاري بـا     بینـی نقـاط   شناسی و سایر اصول بنیادین جهان مبدأشناسی و غایت

طلبانه و مداراي  جویانه و صلح یکدیگر دارند، اما در پیش گرفتن شیوه و روش مسالمت

اسـتفاده از  بنـابراین،  گذاران آنهاست و ین، سرلوحه برنامه بنیانیمدارانه در هر دو آ عقل

این ظرفیت مشترك، بـدون تکیـه بـر نقـاط افتـراق زمینـه وحـدت رویـه در بسـیاري          

ین بـودا  یرا سبب خواهد شد، در همین راستا برگزاري سمپوزیوم اسالم و آموضوعات 

ها در جهت بهزیستی بشریت، فرصت مناسبی براي تعامل پیروان ادیان و تقارب دیدگاه

  آورد.بزرگ فراهم می

 ـ سـبک زنـدگی اسـالمی   «سیس شبکه سراسري تلویزیـونی بـا عنـوان    أپیشنهاد ت .5

-آل اسالمی، سبک زندگی ایرانیـان و آسـیب  ندگی ایدهبه هدف معرفی سبک ز» ایرانی

شناسی وضع موجود در سبک زندگی ایرانیان و ایجاد زمینه براي تقـارب آن بـا سـبک    

  زندگی اسالمی.

هاي معنوي نوپدید  هاي کاذب و جنبش در همین راستا لزوم بررسی و معرفی عرفان

  یرد.شناسانه مطمح نظر قرار گ عنوان بخشی از فضاي آسیبه ب
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هاي  منظور رفع چالشه این شبکه در راستاي پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبري ب

انـدازي ایـن شـبکه کمتـر از      گمان اهمیت راه . بیشود سبک زندگی موجود پیشنهاد می

ـ    هایی همچون بازار، ورزش و...شبکه ـ  ه نیست. ضـمن اینکـه ب مین برنامـه و  أمنظـور ت

زیـرا  کـرد،  هـاي موجـود اسـتفاده    توان از ظرفیت تمامی شبکههاي این شبکه میزینهه

هاي زندگی مردم در تماس اسـت و انتقـال بخـش کمـی از     حوزه همهسبک زندگی با 

  . کنداندازي این شبکه را فراهم می هاي هر شبکه، زمینه راه ها و قابلیت توانایی

ب فرهنگی بـه عرصـه سـبک زنـدگی و     ورود جدي دبیرخانه شوراي عالی انقال. 6

ها و استادان حوزه علوم اسالمی و انسانی در  تعامل فعال کارشناسان مربوطه با دانشگاه

ثیرگذار این علـوم  أتواند ماهیت ت جهت حل کاربردي معضالت جامعه در این زمینه می

  در حل مشکالت زندگی مردم را به نمایش بگذارد.

ک زندگی در کشور ما دوران طفولیت و خردسالی خود نظر نگارنده مقوله سبه ب .7

مـداري تـدوین    برخی آثار موجود در سبک زندگی بـا رویکـرد دیـن    کند، را سپري می

بلکه از متون دینی همچون قرآن و روایات استشهاد به این موضوع شـده اسـت.    ،نشده

بـه   الزم اسـت نگـرش استشـهادي را    ،اگر درصدد معرفی سبک زندگی اسالمی هستیم

نگاه بنیادي تغییر داده و آنگونه که مؤلـف ارجمنـد کتـاب سـبک زنـدگی توحیـدي و       

اند، با مبنا قرار دادن آیات قرآن و احادیث بـه سـراغ مسـائل     موفقیت الهی عنوان داشته

بـدیهی   سبک زندگی رفته و آنها را به دین عرضه نماییم نه اینکـه بـرآن تحمیـل کنـیم.    

  ین رویکردي قابل استناد است.ر چناست سبک زندگی مطلوب د
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