
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتهران حسین نیحجت االسالم و المسلم :تاداس  

 

یاسالم قائدعبا  ییآشنا  

 درس 2



 

    1 

 مقدمه

و  درست و جامع، براي انتخاب هدف و مسیر زندگي بسیار ضروري و الزم است داشتن شناخت و عقیدهدانستیم که 

درستي داشته باشد، امور مربوط به کل هستي  ها شناخت و عقیدهترين اموري را که انسان بايد نسبت به آنمهم

خود برآمده و  يعني مبدأ عالم، جهان هستي و خود انسان. انساني که در صدد حل مسائل بنیادي و زيربنايي ؛است

شود که از چه راهي با اين سؤال مواجه مي ابتداخواهد شناختِ درستي از اين عالم پیدا کند تا مسیر حق را بیابد، مي

پاسخ به اين سؤال ديدگاه خاصي براي فرد نسبت به جهان پیرامون وي  بايد اين مسائل را شناخت و حل کرد؟

   پردازيمبیني مي. در اين درس به معرفي انواع جهانشودبیني وي نامیده ميسازد که جهانمي

 انواع شناخت

 هاي انسان، چهار قسم است.طور کلي شناخته ب

کردن براي کردن و آزمايشهاي حسي)مثل چشم و گوش( و لمسـ شناخت تجربي: چنین شناختي با کمک اندام1

کند، اما مقدمات اين شده و نقش مهمي را ايفا ميادراکات حسي وارد  شود. هرچند عقل، در تعمیمانسان حاصل مي

گويند. چنین خاطر به چنین شناختي شناخت تجربي ميهمین شود و بههاي حسي فراهم مي شناخت توسط اندام

 رود.شناسي به کار ميشناختي در علوم تجربي مثل فیزيک، شیمي و زيست

دست آوردن اين نوع شناخت، عقل ه گیرد و در بشکل ميمفاهیم ذهني  وسیله ـ شناخت عقلي: شناخت عقلي به2

آدمي نقش اساسي دارد. هرچند ممکن است در اين روش، از مقدمات قیاس و ... هم استفاده شود، اما کار اصلي به 

يعني بر اساس يک شناخت قبلي و از راه خبردادن يک مخبر  ؛ثانوي دارد گونه شناخت جنبهاينـ شناخت تعبدي: 3

ها پذيرند و گاهي هم به آنشود. مطالبي که پیروان اديان بر اساس سخنان پیشوايان خود ميصادق، حاصل مي

 توان از اين قسم دانست.ا ميکنند رتر از اعتقادات برخاسته از حس و تجربه، پیدا مياعتقادي به مراتب قوي

گیرد. شيء محسوس و مفاهیم ـ شناخت شهودي: چنین شناختي بر خالف اقسام گذشته، بدون واسطه صورت مي4

 ذهني تأثیري در اين نوع شناخت ندارند. بلکه اين نوع شناخت، نوعي ادراک باطني و دريافت دروني است.

 بينیانواع جهان

تواند، معلوماتي را چهار روش مياين انسان از ، چهار قسم شناخت براي انسان وجود داردکه گفته شد با توجه به اين

بیني وجود دارد. توان گفت که چهار نوع جهانمي نیزدست آورد. بر همین اساس، در مورد شناخت از عالم هستي ه ب

انواع شناخت و راهحل مسائل بنيادي 

عهده عقل و معیارهاي عقلي است. کاربرد چنین شناختي در علوم فلسفي، رياضیات، منطق و ... است. 
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آيد. به عبارت ديگر هاي گوناگون به دست ميطريق روش بیني يعني نگرش کلي نسبت به هستي که ازچون جهان

 چه که وجود دارد. آن بیني يعني بینش کلي دربارهجهان

 شود:بیني به چهار صورت تقسیم ميجهان

 بیني عرفاني.. جهان4بیني ديني، . جهان3بیني فلسفي، . جهان2بیني علمي، . جهان1

بیني جهان آورد.دست ميهستي به هاي علوم تجربي، بینش کلي دربارهوردبیني علمي، انسان براساس دستادر جهان

بیني ديني از راه ايمان به رهبران اديان و پذيرفتن جهان شود.هاي عقلي حاصل ميفلسفي از راه استدالالت و تالش

 گردد.بیني عرفاني نیز از راه کشف و شهود و اشراق حاصل ميجهان آيد.دست مي سخنان ايشان به

تنهايي استفاده کرد و شناخت و آگاهي الزم راجع به ها، بهتوان از هر کدام از اين روشاست که آيا ميسؤال مهم اين

تنهايي استفاده کرد؛ توان از يک راه و روش بهاين عالم را به دست آورد؟ قطعاً پاسخ به اين سؤال منفي است و نمي

و تجربي و نیز جزيي بودن مجراي شناخت اين نوع از علوم قانون کلي به  زيرا به دلیل محدود بودن شناخت حسي

آيد و قابلیت استناد ندارند؛ لذا مسائلي از قبیل وجود خدا، حیات بعد از دنیا و امور ماوراءالطبیعه را با روش دست نمي

 معرفي کند. ي اين عالم راتواند مسائل بنیادبیني حسي و تجربي نميتوان شناخت. بنابراين جهانتجربي، نمي

بايست از اين روش گرچه ناچاراً و در ابتداي راه، مياگشا باشد. تواند راهدر تمامي موارد، نمي نیزبیني فلسفي جهان

 تنهاييتوان از ابزار عقل، بهچون جهان آخرت و کیفیت آن، نمي)شناخت عقلي( استفاده کرد، اما در مسائلي هم

 ماند.گونه موارد نیاز به وحي و شناخت تعبدي، باقي ميدر اين استفاده نمود. بلکه

ثانوي دارند و سنديت و اعتبار  طور که قبالً گفته شد، جنبهآيد، هماندست ميهايي که با روش تعبدي بهشناخت 

نخست، پیامبري ِکسي  يعني بايد ؛ها، متفرع بر اين است که ابتدائاً اعتبار منبع يا منابع آن ثابت شده باشداين شناخت

دهنده يعني بايست، وجود پیامکه، قبل از اين مرحله نیز ميهاي او معتبر شناخته شود. حال آنثابت شود تا بعداً پیام

خداي متعال اثبات گردد و اثبات وجود خدا نیز، از طريق شناخت تعبدي ممکن نیست، بر فرض امکانِ شناخت خدا 

 ل دور، مطرح خواهد بود.از طريق اين نوع علوم، اشکا

که چنین روشي براي همگان ممکن در مورد روش عرفاني و اشراقي و شهودي هم مشکالتي وجود دارد. از قبیل اين 

شدني است. اين امور شهودي، براي نیست و در صورت تحقق براي کسي، تنها براي آن شخص، اعتمادکردني و اثبات

ها سیر و سلوک عرفاني است که خود، به حقايق شهودي نیز، در گرو ساليافتن شدني نیست. دستديگران اثبات

 نیازمند اعتقادات و مباني نظري صحیح است.

 هي معرفت و يابندتوان گفت که تنها راهي که در بدو امر، فراروي هر جويندهدر نتیجه، با توجه به مطالب مذکور، مي

بیني فلسفي بیني واقعي را بايد جهانرد، روش عقلي است. لذا جهانحل براي حل مسائل بنیادي اين عالم وجود داراه

گونه مسائل اصولي استفاده نشود. وجه، براي حل اينين معنا نیست که از ساير معلومات، به هیچه ادانست. البته اين ب
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ما ؛

دانستید و براي شما گوش و چشم و عقل و دل قرار داد را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالي که هیچ چیز نمي

 «تا شکر نعمت او را به جا آوريد.

ي کار، روش نخستین گام براي کسب شناخت صحیح  از مسائل مربوط به هستي، استدالالت عقلي است. لذا در ابتدا

دهد. از اين رو ياي به دست نمطور مستقل و منحصر، کارساز نخواهد بود و نتیجه عرفان، به حس و تجربه يا تعبد و

ل عقلي، يل و دالبايست از راه عقاند در اصول و مباني اصولي دين، تقلید جايز نیست. بلکه ميبزرگان دين فرموده

هلل علیه )صلي اده و خطاب به پیامبربینيِ خود را درست کرد. در قرآن کريم هم دعوت به چنین شناختي شجهان

 آمده است:  وآله(

؛ اي پیامبر! به اين مردم بگو که 2«قُلِ انظُرُوا ماذا في السّموات واالرض وما تُغنِي اآلياتُ والنُّذُر عن قومٍ ال يُؤمنون»

ها و اندرزها براي ي از قدرت خداست. اين آيات و نشانهيهاها و زمین که چه چیزها و نشانهنگاه کنید در آسمان

 «غیرمؤمنین مفید نخواهد بود

 

                                                           
 .78. نحل/ 1

 .101. یونس/ 2

بلکه در بسیاري از استدالالت عقلي ميتوان از مقدماتي استفاده کرد که از راه علوم طبیعي و حس و تجربه به دست 

ميآيد. چنانکه براي حل مسائل ثانوي و اعتقادات فرعي ميتوان از شناختهاي تعبدي بهره گرفت و پس از 

دستيابي به يک جهانبیني صحیح، ميتوان با پیمودن مراحل سیر و سلوک، به مکاشفات و مشاهداتي رسید و 

سپس ميتوان بسیاري از آنچه را، که با استدالل عقلي ثابت شده، بدون وساطت مفاهیم ذهني به خوبي دريافت و 

شهود کرد. بر همین اساس خداي متعال در قرآن کريم ميفرمايد:  

»واهللُ اَخرَجَکُم مِن بُطُونِ اُمَّهاتِکم ال تَعلمُونَ شیئاً وجَعَلَ لکُم السَّمعَ واألَبصارَ واألَفئدةَ لعلّکُم تَشکُرون«1 خداوند ش



انواع جهانبيني 

 بيني الهي و ماديجهان

 بینی مادی.. جهان2بینی الهی و . جهان1

دوم  نامند. البته در گذشته به دستهمی« مادیون»بینی مادّی را و پیروان جهان« الهیون»بینی الهی را پیروان جهان

 شود.ها، مادی و ماتریالیست و از این قبیل گفته میشد و امروزه به آنطبیعی، دهری، زِندیق و مُلحِد گفته می

 يني الهيباصول جهان

ای باشعور و حکیم است و آن خالق حکیم، دار و دارای طراح و آفرینندهای هدفالهیون معتقدند: جهان هستی، پدیده

وجود آورده و درون عالم، امور مادی و غیر مادی را قرار داده ، این عالم را بهشدهبر اساس طرح و نظم دقیق و حساب

واسطه  برداری از برنامه و راهی مطمئن، که از جانب همین خالق هستی بهبهره ها وتا بشر با استفاده صحیح از آن

هستی نیز به سوی همان خالق حکیم،  همهوحی ارائه شده، بتواند مسیر سعادت و رشد و تعالی را طی کند. 

 گردد.یبازم

 بینی الهی بر سه اصل کلی استوار است:پس جهان

آفریدگار کل جهان هستی، که   ییعنی همان خدای یگانه ؛موجودی غیرمادی است. اعتقاد به مبدأ هستی، که 1

 «.اصل توحید» خالق ماده است.

دستورها و احکام و بایدها و نبایدها، ظهور پیدا میکند که به مجموعه آنها »ایدئولوژی« میگویند. 

میگیرد، برترین تکیهگاه فکری و زیربنای اعتقادی انسان خواهد بود. نتیجه ضروری آنکه جهانبینی در قالب 

قطعی درباره ارزشها، رفتارها، بایدها و نبایدها داشته باشد، بنابراین شناخت بهترین، کاملترین و عالمانهترین نوع 

جهانبینی و معیارهای آن، ضروری است. 

ضمن ارائه تعریف دقیقی از جهانبینی، دانستیم جهانبینی فلسفی که از راه اندیشه و تعقل شکل 

مقدمه 
ایدئولوژی صحیح، در گرو داشتن جهانبینی صحیح و حل مسائل مهم هستیشناسانه است، تا انسان بتواند قضاوتی 

انواعی از جهانبینی وجود دارد، که میتوان آنها را، بر اساس پذیرفتن ماوراءالطبیعه و یا انکار آن، به دو نوع کلی 

تقسیم کرد: 



نیا و آخرت، اد به بعثت پیامبران از طرف خدای متعال، برای هدایت بشر به سوی کمال نهایی و سعادت د. اعتق3

 «.اصل نبوت»

به خدای  یعنی اعتقاد ؛ادیان توحیدی، که همان ادیان آسمانی و حقیقی هستند، در این سه اصل کلی مشترکند

 ر. ثت پیامبران الهی به منظور هدایت بشیگانه، اعتقاد به زندگی ابدی و جهان آخرت و اعتقاد به بع

هر انسانِ آگاهی  االتی که برایؤترین سهایی هستند به اساسیگانه در واقع پاسخکامالً روشن است که این اصول سه

یست و االت انسان این است که مبدأ هستی چؤترین سطور که قبالً گفته شد اساسیشود. چون همانمطرح می

ن، عمل نمود توان برنامه درست زندگی را، شناخت و بر اساس آچگونه است؟ و از چه راهی می کیست؟ پایان زندگی

 مند شد؟تا سعادت

مثالً  ،ها اضافه کردعنوان عقاید اصلی به آن توان عقاید دیگری را هم که از توابع این سه اصل اساسی هستند، بهمی 

 ده است.عنوان اصول اعتقادی پذیرفته ش به -مثل شیعه -اصل عدل و امامت که در میان بعضی از فرق اسالمی

 گرایان عقاید مادي

ای از قبل وجود گونه طرح و برنامهوجود آمده و هیچون معتقدند: جهان هستی بر اساس اتفاق و تصادف به یماد

نه دارای مبدأ  نداشته است. لذا طراح باشعور و حکیمی نداشته و هدف دقیقی هم ندارد. در نتیجه، عالم هستی

 1حکیمی است و نه جهان آخرتی در کار است و نه نیازی به بعثت پیامبران و رهبران الهی هست.

بینی رین نوع جهانتترین و عالمانهبینی در زندگی بشر،  باید بتوان بهترین، کاملجهان کنندهبه خاطر نقش تعیین

 . ینی خوب، شناخته شودبرا شناخت، لذا الزم است، ابتدا معیارهای یک جهان

 بيني کاملهاي جهانویژگي

 بینی کامل سه ویژگی مهم دارد:رسد یک جهانبه نظر می

شدنی نطق، اثباتعقل و م بینی از ناحیهشده در یک جهانهای عرضهمطابقت با عقل و منطق: در واقع باید آموزه -1

بینی، جهان بودنِناپسند و غیرمعقول بداند. پس منطقیکه عقل و منطق آن را زشت و و قابل دفاع باشند، نه این

ح است، برطرف ها را، که مانع بزرگی برای فهم صحیسازد، در نتیجه، ابهاماش را، فراهم میپذیرش عقلی زمینه

2. اعتقاد به جهان آخرت و زندگی ابدی برای همگان در جهان آخرت و اینکه هرکس پاداش و کیفر اعمالی را که 

در این دنیا انجام داده است، خواهد دید. »اصل معاد«. 

میسازد. برخالف وقتیکه حرف و سخنی غیرمنطقی باشد، که هیچکس آنرا نمیپذیرد و هر انسانی از اعتقاد  

غیرِمنطقی، گریزان است. 

1. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار)نقدی برمارکسیسم(، ج13، صص572-749. 



باشد. در واقع  های آن در وجود هر بشری نهفتهها و ریشهاست؛ یعنی مایه« فطری»بینی کامل بودن: جهانفطری -2

، سازگار ببینند. ِِ سالم خودهای موجود در آن نگرش و عقیده را با فطرت و طبیعتبینی باید، آموزهپیروان یک جهان

مل، به بینی کاو طبیعت وجودی خود، حس پرستش دارند و بدیهی است که یک جهان ها از نظر فطریمثالً انسان

 دهد.این حس مقدس، پاسخ مناسب و معقولی می

باشد.  های انسانی و اجتماعیِ مقدسی داشتهبینی صحیح و درست آن است که هدف. وجود اهداف مقدس: جهان3

ه باشند. لذا اگر نگرش، در این راه، فداکاری و از خودگذشتگی داشتشود افراد و پیروان آن مکتب و این امر سبب می

متعالی بوده که  های بسیاربینی ارزشمندی دارد، و دارای آموزهر ادیان الهی، جهانمکتب متعالی اسالم همانند دیگ

 آثار و برکات فراوانی هم دارند. 

 صه کرد:چنین خال ،مورد 8بینی الهی و توحیدی اسالم را در شاید بتوان بخشی از آثار فردی و اجتماعی جهان

اشد. در بصحبتی داشته نشینی بیابد و همکوشد همو می ـ احساس تنهایی نکردن: بشر از تنهایی گریزان است1

 داند. تر میککند. زیرا خدا را، از رگ گردن به خودش نزدیگاه احساس تنهایی نمیبینی اسالمی، انسان هیچجهان

 «.تریمو ما به او از رگ گردن نزدیک ؛2«ونَحنُ اَقربُ اِلیهِ مِن حَبلِ الوَرید»           

خسته  گاه از کارهای خوب و شایستهبینی الهی، شخص موحد هیچنشدن از کار خیر: با داشتن جهانخسته ـ 2

انجام عملش لذت  شود. زیرا اگر رضای الهی مورد نظر باشد، خستگی معنا نخواهد داشت. بلکه انسان نیکوکار ازینم

 .  کندنجام کار نیک تشویق میداند که خدایش او را به ابیند و میبرد و خدا را شاهد افعالش میمی

 3ید!یها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت بجودر نیکی ؛«فَاستَبقُوا الخَیرات»فرماید: خداوند در سوره بقره می

داند. چون بینی الهی، در همه حال، خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود میبازدارندگی از گناه: انسانِ دارای جهان ـ3

  .4«اِنَّهُ عَلیمٌ قدیرٌ»؛ به همه چیز آگاه است و بر همه چیز تواناست معتقد است خداوند

ه خود را کشود از تجاوز به حقوق دیگران خودداری کرده و مرتکب گناهی نشود. بر خالف کسی همین امر سبب می

 هراسد و باکی ندارد.داند و از هیچ ظلم و تجاوزی نمیرها می

داند، وجودش بینی الهی، انسان خود را، از خدا میجایی که در جهانخدا: از آنشدن حب نفس  به  حب تبدیل  ـ4

 واهد بود.گاه خداوند از او غافل نخداند، معتقد است هیچرا از او دانسته و نیز بازگشتش را به سوی او می

                                                          

 .148. بقره/ 3

 .50. شوری/ 4

مکتب و بینشی اهداف مقدس نداشته باشد و حس فداکاری و گذشت نسبت به هدفهایش را، نتواند در پیروانش به

وجود آورد، هیچ تضمینی در رسیدن به هدف و برنامهاش وجود نخواهد داشت. 

 .16. ق/ 2



                      »ما کنّا عنِ الخَلقِ غافِلین«5  .ه و نیستیمما هرگز از خلق خود غافل نبود ؛

 مرا بندگی کنید که راه مستقیم شما، همین است.  ؛6«واَنِ اعبُدونِی، هذا صِراطٌ مُستقیمٌ»                     

5ـ هدفبخشی به انسان: اگر انسان در زندگی روزمره خود هدفی نداشته باشد، زندگیاش بیمعنا و پوچ خواهد شد. 

از اینرو در جهانبینی اسالمی، انسان همواره در مسیر زندگیاش هدف دارد.  

لذا خود را، همیشه غرق در عنایت خدا میبیند. بر همین اساس به او عشق میورزد و به جای توجه به خویش، 

نگاهش به لطف و رحمت الهی است. 

هدفش، رشد  دهد، باید در مسیر بندگی خدا و به سوی او باشد.چه که یک انسان مؤمن و موحد انجام میپس هر آن

 و تعالی و رسیدن به خالق هستی است و کارهایش رنگ خدایی دارد. 

رنگ الهی بگیرید و چه رنگی از رنگ الهی  ؛7«مَن اَحسَنُ مِنَ اهللِ صِبغَۀ ونحنُ لَه عابِدوُنصِبغَۀَ اهللِ وَ»                     

 .«کنیمما تنها او را عبادت می تر است وخوش

 یابد.های شما آرامش میآگاه باشید که تنها با یاد خدا دل ؛8«اَال بِذِکرِ اهللِ تَطمئِنَّ القُلوبُ»                     

6ـ آرامش و اطمینان قلبی: گمشده انسان در جهان کنونی، اطمینان قلبی و آرامش است. این همان چیزی است که 

جهانبینی الهی به پیروان خود هدیه میدهد. 

دگانش دریغ گاه لطفش را، از بندست او است. بخشنده و مهربان است و هیچچیز بهچون اوست که قادر است و همه

 کند.نمی

د، دارای پاداش بینیِ توحیدیِ اسالم، تمام کارهای کوچک و بزرگ انسان، چه خوب و چه بجهان در پاداش اعمال: ـ7

 یا مجازات خواهد بود. 

ای کار خیر ذره ههرکس به انداز ؛9«فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذرّةٍ خَیراً یَرَهُ ومَن یَعمَل مثقالَ ذرّةٍ شرّاً یَرَهُ»                     

 .ای کار بد کند، مجازاتش را خواهد دیدذره هکس که به اندازبیند و هر آنرا می انجام دهد، پاداش آن

    4 

                                                           
 .17. مؤمنون/ 5

 .61. یس/ 6

 .138. بقره/ 7

 .28. رعد/ 8

 .8و  7. زلزال/ 9



طمینان های خوب و بد است. انسان موحد و مؤمن اپس با این نگرش، دیگر کسی نخواهد گفت چه فرقی بین آدم

د، حتماً سزای سربزن شود و از هر کسی هم کار زشتیدارد تمام کارهایش پاداش دارد و هیچ عملی نادیده گرفته نمی

 عملش را خواهد دید.

 ق آن رفتار کند. بینی الهی، انسان کرامت ذاتی دارد و باید مطابکرامت انسان و توکل به خدا: از دیدگاه جهانـ 8

 .ها را کرامت دادیمما انسان  ؛10«ولَقَد کَرَّمنا بَنی آدم»                      

 اهد بود. رو، انسان پیرو طاغوت نخواز این

 ؛11«فمن یَکفُر بِالطاغُوتِ وَیُؤمِن بِاهلل فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروةِ الوُثقی لَا انفِصامَ لَها واهللُ سَمیعٌ عَلیمٌ »                      

دست آویخته است که هرگز  ،ترین دستاویزپس هرکه به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، یقیناً به محکم

 گسست و خداوند شنوای داناست.نخواهد 

 خالفت الهی است.  بینی اسالمی، انسان شایستهو نیز از نظر جهان

 .«درستی که من در زمین، جانشینی خواهم گماشته ب ؛12«انّی جاعلٌ فِی االَرضِ خَلیفۀً»                       

 .70. اسراء/ 10

 .256. بقره/ 11

 .30. بقره/ 12



گیرد. شيءِ محسوس و مفاهیم ذهني، صورت مي شناخت شهودي: ادراک باطني و دريافت دروني، بدون واسطه -6

 گردد.اق حاصل ميبیني عرفاني از راه کشف و شهود و اشرجهان

دست دهد. روش عقلي در کنار بیني کاملي  بهتواند جهانهاي شناختي مذکور به تنهايي، نميهر يک از روش -7

 بیني است. ابي به جهانيترين روش، براي دستها، مناسبساير روش

5- شناخت تعبدي: از راه خبردادن يک مخبر صادق حاصل ميشود. آموزههايي که پیروان اديان از پیشوايان خود 

ميپذيرند از اين قسم است. جهانبیني ديني از راه ايمان به رهبران اديان و پذيرفتن سخنان ايشان بهدست ميآيد. 

4- شناخت عقلي: شناخت عقلي بهوسیله مفاهیم ذهني شکل ميگیرد و نقش اساسي در به دست آوردن اين  نوع 

شناخت، بر عهده عقل آدمي است. جهانبیني فلسفي از راه استدالل و تالش عقل، حاصل ميشود. 

 چکيده 

 اقسام شناخت: شناخت تجربي، شناخت عقلي، شناخت تعبدي، شناخت شهودي. -2

اين  بیني علميِ حاصل ازناخت حاصل از تجربه و آزمايش از طريق حواس است. در جهانششناخت تجربي:  -3

 .آورددست ميهستي به هاي علوم تجربي، بینش کلي دربارهروش، انسان براساس دستاورد

1-  شناختهاي نظري و نوع تفسیر و تحلیل درباره هستي را، »جهانبیني« مينامند. چهار نوع روشِ شناخت و در 

نتیجه چهار نوع جهانبیني وجود دارد. 

جهان آخرت و  بینی الهی سه اصل کلی و مشترک یعنی اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به زندگی ابدی ودر جهان -2

ی سؤال از  مبدأ یعن ؛االت انسانؤترین سبه اساسی ول در پاسخاعتقاد به بعثت پیامبران الهی، وجود دارد. این اص

 اند.شود، شکل گرفتهدرست زندگی که برای هر انسان  مطرح می ههستی، پایان زندگی و شناخت برنام

شد تا جهان ای آفریده بااز نظر مادیون، عالم هستی دارای مبدأ حکیمی نیست که جهان را به دلیل حکیمانه -3

 در کار باشد و نیز نیازی به بعثت پیامبران و رهبران الهی باشد.آخرتی 

بینینجها ها دربارهآن بودن و داشتن اهداف مقدس معیارهایی است که به واسطهفطری مطابقت با عقل و منطق، -4

 بینی است.ترین جهانای این سه ویژگی را داشته باشد کاملبینیچه جهانشود؛ چنانها، قضاوت می

1- انواع جهانبینیها، بر اساس پذیرفتن ماوراءالطبیعه و یا انکار آن، به دو نوع کلی تقسیم میشود: جهانبینی الهی 

و جهانبینی مادی. 

5- مهمترین ویژگیهای فردی و اجتماعی جهانبینی اسالم عبارتند از: احساس تنهایی نکردن، خسته نشدن از کار 

خیر، بازدارندگی از گناه، هدفبخشی به انسان، کرامت انسان و توکل به خدا و ... 
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