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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

و وحياني هم و سبك زندگي معنأرابطه در تبيينرأيي معرفت عقالني

*اخگر عليمحمد

 چكيده

و وحيانى در حيطهی حاضر با استفاده از آموزه مقاله ی معنای زندگى های عقالنى

و بـا نشـان دادنی اين دو مسالهو سبك زندگى به بررسى رابطه ی اساسى پرداختـه

و هم و وحى، به اثبات ارتباط مستحكم بين همراهى و سـبك زنـدگى رأيى عقل معنا

د. پردازد مى ای اسـت كـه به گونـه يدگاه اين دو منبع مهم معرفتىكيفيت اين ارتباط از

و در حقيقت حاكى از آن است سبك زندگى افراد ريشه در معنای زندگى آن . ها داشته

تحليلى نگارش يافته است با پرسشگری در خصوصـ اين مقاله كه به روش توصيفى

ی بنيادين منجر به كشف اين يافته،و سبك زندگى از ديدگاه اين دو منبعی معنا رابطه

كهو ضروری مى ی آغاز محقق كـردن هـر نـوع سـبك دو منبع معرفت نقطههر گردد

زندگى از جمله سبك زندگى اسالمى را محقق كردن معنـای زنـدگى متناسـب بـا آن

.دانند مى
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م:های كليدی واژه  عرفت عقالنى، معرفت وحيانى، قرآنمعنای زندگى، سبك زندگى،

 مقدمه

های اساسى برای رسـيدن بـه تمـدن تحقق سبك زندگى اسالمى يكى از ضرورت

اين امر خود مستلزم توجه جدی انديشمندان مسلمان به موضـوع. نوين اسالمى است

و اجتماع است و راههای وقوع آن در فرد يكـى از مسـائل مهـم بـرای. سبك زندگى

و بنيادهای سبك زندگى اسالمى اسـت زيـرا سـبك رسيدن به اي ن امر توجه به مبانى

و دوام پيدا خواهد كرد با لحاظ ايـن.زندگى اسالمى فقط با تحقق اين مبانى واقع شده

و تحليل اين مبانى، مقاله نكته یی حاضر به واكاوی رابطـهو با توجه به ضرورت فهم

از دو منبع مهم معرفت يعنى معرفت عقالنى گيری معنای زندگى با سبك زندگى با بهره

و هم همو معرفت وحيانى پرداخته و داسـتانى آنهـا را در تبيـين چگـونگى ايـن رأيى

كه پرسش اصلى اين تحقيق.دهد ارتباط نشان مى ی معنـای رابطـه در اينجا اين است

چ و معرفت وحيانى و سبك زندگى از ديدگاه معرفت عقالنى دزندگى و ايـن و يسـت

 منبع در تبيين اين رابطه چه نسبتى با هم دارند؟

ی مهـم معنـایی دو مسـألهی حاضر با بررسى رابطـه در پاسخ به اين سوال مقاله

و معرفـت و از ديـدگاه وحـى و معرفت بشری و سبك زندگى از ديدگاه عقل زندگى

هم ربوبى همو نشان دادن و آن سويى مـ رايى كـه كنـدىها در تبيين اين رابطه اثبـات

و به همين جهت وقوع هر نـوع سبك زندگى افراد ريشه در معنای زندگى آن ها داشته

ب گيری معنای زندگى متناس سبك زندگى از جمله سبك زندگى اسالمى نيازمند شكل

و بنياد آن است .به عنوان پايه

در برای دستيابى به پاسخ با توجه به پيچيدگى دو مسأله و سـبك زنـدگى ی معنـا

و و تالش شده است با توصـيف و دوم به تبيين اين دو مسأله پرداخته شده بخش اول
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و روشنى بدل گردد تحليل آن و پيچيدگى اين دو مسأله به وضوح الزم به ذكر. ها ابهام

و  و سبك زندگى اموری جدانشدنى از حيات بشر بوده است كه هر چند معنای زندگى

آن اين دو مسأله همواره انسان دارای پاسخ معين به هـای مهم است اما بحث مستقل از

و پرسش همچون بسياری از مسائل ديگر امری مربوط به دوره یو تحليل خود مسأله

و و به همين جهت در توصـيف و علوم جديد برخواسته از عقالنيت بشر است معاصر

اس تحليل مفهومى اين دو مسأله از يافته .تهای اين علوم بهره گرفته شده

و معرفـت در بخش سوم رابطه و سبك زنـدگى از ديـدگاه عقـل ی معنای زندگى

و معرفت الهى مورد بررسى قـرار و در بخش چهارم اين رابطه از ديدگاه وحى بشری

و در نهايت با نشان دادن هم و وحـى در ايـن موضـوع ارتبـاط گرفته است رايى عقل

و ابتنای سبك و سبك زندگى  زندگى بر معنای زندگى اثبـات مستحكم معنای زندگى

. گردد مى

و يافتـه و تحليلى بوده های آن مبتنـى بـر مطالعـات روش تحقيق اين مقاله توصيفى

ی موضوع نيز حقيقت اين است كه تحقيقـى كـه بـهی پيشينه در زمينه. ای است كتابخانه

هم صورت يك مساله و و وحيـانى در بحـثی مستقل همراهى از رأيى معرفت عقالنى

و سبك زندگى را مورد بحث قرار دهد وجود ندارد امـا همچنـان رابطه ی معنای زندگى

و در زيرمجموعـه ی سـاير مباحـث كه در متن مقاله آمده است در ميان آثـار محققـان

و به ويژه سبك زندگى عباراتى برای بيان پيوستگى اين دو مسأله از منظـر پيرامون معنا

و وحيانى وجو از برخى از پژوهش.د داردمعرفت عقالنى و ها نيز به صورت غيرمستقيم

و سبك زندگى از قبيل رابطه كه طريق مفاهيم نزديك به معنا و خالقيت ی معنای زندگى

و طرح معنـای زنـدگى يكى از عناصر اصلى سبك زندگى است يا بحث از حيات طيبه

المى به ارتباط ايـن دينى به عنوان اساس حيات طيبه به عنوان سبك زندگى مطلوب اس

و ديگران،و رجب 1386مهدوی آزاد بنى،(اند دو مسأله اشاره كرده  ). 1391نژاد
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آن» معناي زندگي«معناي.1 و تحليل

و معنای زندگى امری است كه هر انسانى در طول حيات خود با آن مواجـه بـوده

و هدف حيات سوال«در اين ميان هر چند. گويى به آن است ناگزير از پاسخ از فلسفه

)11-10: 1385جعفری،(»باشد از نظر تاريخى مساوی با تاريخ هشياری آدميان مى

و آن را اما بحران معنا در زندگى معاصر بشر موجب اهميت روزافزون اين مسأله شده

اين امـر سـبب شـده.ی مورد بحث بشر قرار داده استهبه عنوان يكى از مسائل عمد

ی اخــالق،ی ديــن، فلســفه دان علــوم گونــاگون از قبيـل فلســفهاسـت كــه انديشــمن

و و تأثير)1380:15ملكيان،( به بحث از اين موضوع عالقه نشان داده...روانشناسى

و بـه ويـژه در قلمـرو علـوم انسـانى اين موضوع در عرصه های مختلف زندگى بشر

و مواجهه با اين حال على. شگرف باشد هـر انسـان بـا ايـنی رغم فراگيری موضوع

و تدقيق موضوع در طول حيات خود، مسأله ی معنای زندگى در هنگام بحث، بررسى

و موضـوع از وضـوح كـافى برخـوردار نيسـت) 267: 1382 متـز،( دچار ابهام بوده

)Routledge, 1998: v5/630 .(ی چنين وضعيتى اين است كه سه نظر عمده در باب نتيجه

:د داشته باشدوجو» معنای زندگى«معنای

)1(هدف زندگى= معنای زندگى

ز«معنای )2(ارزش زندگى= معنای زندگى» ندگىمعنای

)3(فايده زندگى= معنای زندگى

و فراگيری بيشتری برخـوردار در ميان اين سه ديدگاه، ديدگاه اول از استحكام، اعتبار

و فايده يك امر صرفا در پرتو هدف آن مع و هر گونـه تبيـين است زيرا ارزش نا پيدا كرده

و فايده با پـذيرش ايـن ديـدگاه. مندی در بازگشت به بحث هدف معنادار است ارزشمندی

در. مقصود از معنای زندگى هدف زندگى است حال با توجه بـه ايـن كـه هدفمنـدی تنهـا
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مى مجموعه و غايـی افعال اختياری انسان معنادار است لذا معنای زندگى را ت توان هـدف

و حيطه مجموعه .ی اختياری زندگى او محسوب كردی افعال اختياری انسان

و غايت مجموعه مى هدف تـوان تقسـيمی افعال ارادی انسان را به دو نوع متمـايز

و واسـطه-2)هدف اعالء(هدف نهايى-1:كرد های تكـاملى هـدف(ای اهداف ميانى

آ). نسبى و خرين چيزی اسـت كـه انسـان هدف نهايى آخرين هدف انسان در زندگى

و اهداف ميانى واسطه. خواهد به آن دست يابد مى و ابـزار ی رسيدن به هـدف نهـايى

برای تحقق زندگى معنـادار ). 10/293ج: 1361جعفری،(ی حصول آن هستند وسيله

و صحيح آن و ارتباط پويا از.ها ضروری است وقوع هر دو نوع هدف توضيح مطلـب

و مشـخص قرار است كه كليه اين و افعال اختياری انسان دارای هدف معـين ی اعمال

و معنـابخش آن اسـت هستند هدفى كه توجيه آن هـدف نيـز. گر آن فعـل اختيـاری

و اين فرآيند بـه همـين  و برای توجيه خود نيازمند هدف باالتر است خودموجه نبوده

است كـه زنـدگى معنـادار بـه معنـایی چنين تحليلى اين نتيجه. يابد ترتيب ادامه مى

زندگِى موجه است زندگى كه در آن هر امری به هدفى باالتر از خود ارجاع پيدا كرده 

مىو به واسطه در قالب نوعى هرمی تمام اين توجيهات البته سلسله. گرددی آن موجه

كهو نظام معناداری و توج» موجه خود«باالخره به هدفى نهايى ختم شده يه تمام است

برخورداری از چنين نظامى از اهـداف بـه هـم پيوسـته بـه. مجموعه قائم به آن است

)4(.مندی از زندگى معنادار است معنای بهره

 بيان سبك زندگي.2

 ظهور مفهوم سبك زندگى-2-1

جديد با عمری در حدود يك قرن است كـه مفهومى كامال)5(مفهوم سبك زندگى

و بحـث محققـان علـومر به نحو فزايندههای اخي به ويژه در دهه ای در كـانون توجـه
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البته على رغم ديدگاه برخى از محققان كـه ظهـور مفهـوم. گوناگون قرار گرفته است

و ناشى از مؤلفـه آن سبك زندگى را مربوط به دنيای مدرن و تحـوالت مـرتبط بـا ها

ا) 120: 1378گيدنز،( اند دانسته ز اين مفهوم بـه معنـای با اين حال نبود بحث مستقل

و وجود مصاديق قابل بررسى برای آن نيست بـه طـور. نبود چنين مفهومى در گذشته

و ائمه نمونه مفهوم سيره ی شـيعه بـدون شـك مفهـومى گانـهی دوازدهی پيامبر اسالم

و قابل انطباق با مفهوم سبك زندگى است )6(.نزديك

و زمينه و های گونـ سبك زندگى امروزه در علوم اگون حجـم وسـيعى از مطالعـات

را در حيطـه. ها را به خود اختصـاص داده اسـت فعاليت ی روانشناسـى از آدلـر كـه او

مىی بحث سبك زندگى در دوره آغازكننده دانند تا به امـروز بحـث از سـبكی معاصر

 ,Rule and Bishop(های مهم تحقيق وجـود داشـته اسـت زندگى به عنوان يكى از حيطه

های متعددی در جهت تبيين سبك زندگى تأمين در قلمرو علوم سالمت كتاب). 4 :2006

های رسـانه). Thew and Mckenna, 2008: xiii(ی سالمت جسمى تهيه شـده اسـت كننده

 1980ی اند به ويژه از دهه های زندگى معين اختصاص يافته متعددی نيز به ترويج سبك

ب  Bell(های سبك زندگى روبرو هستيما انفجار رسانهبه بعد كه به تعبير برخى محققان ما

and Hollows, 2006: 1 .(ترين قلمرو بحث از سبك زندگى اسـت اما آنچه بدون شك مهم

در حقيقت عقالنيت بشر در بحث از سبك زندگى بيش از هر قلمرو. شناسى است جامعه

و اين جامعه ديگر در جامعه اند كه به طـور وسـيعهشناسان بود شناسى خود را نشان داده

و نظريه البتـه. انـد پردازی عقلى در باب اين مفهوم اقدام كرده به بررسى، توصيف، تحليل

شناسى با بسياری از مفاهيم اصـلى آن بـه ويـژه مفـاهيم مفهوم سبك زندگى در جامعه

و و به طور خاص مصرف تظاهری و ايـن امـر سـبب ... هويت، مصرف پيونـد خـورده

شناسى در گرو بررسى ايـن مفـاهيم كه فهم مفهوم سبك زندگى در جامعهگرديده است 

و چاوشيان،(باشد   ). 135- 109: 1383و وبلن،1381:6اباذری
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و توصيف مفهوم سبك زندگى.2-2  تحليل

و تبيين توصيف و بـه ها های عقالنى گوناگونى از سبك زندگى در علوم گونـاگون

گرشناسى صور ويژه در جامعه ها همچنان كه در بخش قبل ديدهو البته اين تبيين فتهت

و مفاهيمى است كه فضـاهای معينـى را بـرای بحـث از  شد متاثر از مجموعه مباحث

و تحليل اين توصيف.ددهن سبك زندگى شكل مى در با بررسى ها عناصر اساسى زير

:تعاريف مهم سبك زندگى قابل تشخيص است

و رفتار روزمره انسانـ1 بسياری از تعاريف سبك زندگى حداقل بخـش: اعمال

و رفتار روزمره از قبيل نوع غـذای مصـرفى،  بسيار مهم سبك زندگى را همين اعمال

و نحوه شيوه فری غذاخوردن مردم، پوشش هـای ورزشـىيتغت، فعالای آن، اوقات

 ). 120: 1386ه، زادو رضوی 290-259: 1390بورديو،(دانندمى...و

و انتخابـ2 پذيری زندگى انسان صـرفا از آن رو ممكـن سبك: اختيار، گزينش

و تصـميم اش بـه عنـوان گيری گرديده است كه زندگى او بر اساس انتخاب، گـزينش

مى پــذيرش يــك شــيوه و. دهــدی متمــايز زنــدگى رخ بــدين جهــت اختيــار، اراده

ايـن امـری. بسيار مهم سبك زنـدگى اسـتگری انسان در اعمال خود مبنای گزينش

و 120: 1378گيـدنز،(است كه در بسياری از تعاريف سبك زندگى لحاظ شده است 

و ريمر،  ). 103: 1381گيبنز

در:ی مـنظم الگومندی به صورت يـك مجموعـهـ3 سـبك زنـدگى همچنانكـه

من بسياری از تعاريف سبك زندگى مورد اشاره قرار گرفته است مجموعه و واحدی ظم

و دارای ساختار واحد  و رفتار انسانى است كه خود را در يك الگوی همگرا از اعمال

).78: 1390مهدوی كنى،(سازدو بنيادين آشكار مى

و شيوهـ4 مى:ی زيستن آدمى نوع كه با اتكا بر سه ويژگى گفته شده روشن گردد
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و شيوه اين مجموعه زيستن انسـان را مشـخصیی منظم دارای الگوی مشخص، نوع

و بدين ترتيب سبك زندگى فرد را متولد مى سبك زندگى عبارت است«: سازد ساخته

و بنابراين قابل تشـخيص زيسـتن از هر شيوه ، بـه نقـل از 1981سـوبل،(»ی متمايز

همين ويژگى باعث شده است بسياری از محققان مسلمان سبك).28: 1382فاضلى،

و روش رفتار به كار برنـدزندگى را به همان معنا در اصـطالحات«:ی سيره يعنى نوع

كند واژه را به خوبى بيان مى] سبك زندگى[ای كه اين مفهوم ترين واژه اسالمى نزديك

ای است كه در بحث از سبك اين امر به گونه).18: 1394دلشاد تهرانى،(» سيره است

آنو سيرهزندگى الگوهای دينى ترادف بين سبك زندگى معصومين  ها كـامال رايـجی

).22: 1392جباری،(است 

و درون انسانـ5 و افعـال: بيان هويت سبك زندگى مفهـومى اسـت كـه اعمـال

و آشكاركننده و درون او پيوند زده و روزمره انسان را به هويت .ی آن اسـت اختياری

د انتخاب شناس سرشناس انگليسى جامعه آنتونى گيدنزبه تعبير ر قلمرو سبك های ما

ی چگونـه عمـل كـردن بلكـه هايى هستند كه ما نه فقـط دربـاره گيری زندگى تصميم

ومىی چگونه بودن خويش به اجرا درباره گـذاريم امـری كـه مـا را از ديگـر افـراد

را گروه و هويـت مـا های اجتماعى جدا كرده، روايت معينى را از ما به تصوير كشيده

).120: 1378گيدنز،( سازدمى آشكار

و گروه كننده متمايز-6 تفـاوت در سـبك: های اجتمـاعىی شخص از ساير افراد

و طبقـه و سبب تعلق او به گـروه ی زندگى باعث تمايز شخص از ساير اشخاص شده

و گروه شود طبقه اجتماعى معينى مى های اجتماعى متمايز اسـت ای كه با ساير طبقات

).28: 1382فاضلى،(

و توصـيفدر مجموع از با بحث از عناصر اصلى موجود در تعاريف های موجـود

سبك زندگى عبارت است«: توان اينچنين تعريف نمود سبك زندگى، اين مفهوم را مى
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و شيوه و رفتار اختياری او قابل انتـزاعی زيستن آدمى كه از مجموعه از نوع ی اعمال

س و موجب امتياز فرد از و روايتگر هويت شخص و گروهبوده های اجتماعى اير افراد

ی خاصـى در بحـث سـبك اين تبيين عقالنى از يك سو منحصر به زمينـه.»گردد مى

و تا حد زيادی جامع بين قلمروهای گوناگونى است كه از سبك زنـدگى زندگى نبوده

و از سوی ديگر رابطه سخن مى مفاهيم بنيادين دخيـلبای مفهوم سبك زندگى گويند

مىدر آن از جم و هويت را معين و اراده و رفتار، اختيار .سازد له اعمال

و سبك زندگي از ديدگاه معرفت عقالني بررسي رابطه.3 ي معناي زندگي

و بررسـى قـرار در بخش و سبك زنـدگى مـورد تحليـل های قبل معنای زندگى

ی تحليل عقلى صورت گرفته خود به خوبى بيانگر اين نكته اسـت كـه رابطـه. گرفت

و سبك زندگى افـراد مبتنـى بـر معنـای و سبك زندگى وجود داشته عميقى بين معنا

مى زندگى آن و پرداخته همچنان كه ديـديم. توضيح مطلب چنين است. شود ها ساخته

كه در بـاالترين داری است نظامىمعناو نظام تحقق زندگى معنادار در گرو وقوع هرم

و اين و واسـطه اليه مشتمل بر هدف نهايى بوده ای بـه هدف با گذر از اهـداف ميـانى

و اعمال اختياری در خارج تحقق مى و. يابد صورت افعال در حقيقت هم اهداف ميانى

و  و رفتار اختياری در توجيه معناشناختى خود قائم به هـدف نهـايى بـوده هم اعمال

و استحكامى ندارند .بدون آن توجيه

آنمعنای چنين تحليلى اين است كه سبك هـا زندگى افراد ريشه در معنای زندگى

و با گذر از آن به دست مى در واقع سبك زندگى كه مطابق تعريـف گزيـده. آيد داشته

ی زندگى انتزاع شده از افعال اختياری است به طور كامـل در گـرو هـدفى شده شيوه

گر گزيند چه اين كه اين هدف نهايى اسـت كـه توجيـه است كه انسان در زندگى بر مى

و هويت مى و به آن وحدت و كردار ما بوده كننده بسياری از محققان بحث. بخشد افعال
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و آن را تاييد و سبك زندگى به اين حقيقت مستقيم يا غير مستقيم اشاره داشته از معنا

.اند كرده

و هم در باب سبك زندگى بحث مى به آلفرد آدلر كه هم در باب معنا كند به وضوح

مىی محك رابطه تعريف آدلر از سبك زندگى تـا حـد زيـادی. كندم اين دو امر اشاره

از از ديدگاه او سبك زندگى به عنوان نمونه.ی ذهنى خاص فرد است مبتنى بر نقشه ای

و اهدافى مالحظه شده است كه شخص آن را برای انـدازه و عقايد گيری ارزش خـود

ی دهنده اين رويكرد نشان). Rule and Bishop, 2006: 5( برد تعامل با ديگران به كار مى

و نظام معناداری فرد از ديدگاه آدلر است ابتنای سبك زندگى بر نقشه .ی ذهنى، اهداف

و همچنين آنتونى گيدنز نيز با اشاره بـه وجـود و ريمر از محققان پست مدرنيته گيبنز

و گزينش و به واسطه عنصر اساسى انتخاب و بحـث گری در بحث سبك زندگى ی آن

و معنـای زنـدگى بـه طـور ضـمنى اشـاره روايتگری هويت به پيوست سبك زندگى

و ريمر،(كنند مى  ). 122: 1378گيدنز،و 1381:108گيبنز

مى نظريه يكـى. كند پرداز برجسته سبك زندگى بورديو نيز چنين رويكردی را دنبال

كه به معنای ساختارهای ذهنـىی بورديو ساختمان ذهنى است از مفاهيم بنيادين انديشه

و ساختاردهنده و نظام تمايالت ساختار گرفته ها از طريـق ای است كه انسان يا شناختى

مى آن ی هـای ملكـه ساختمان ذهنى در حقيقت طرح. كنند ها با جهان اجتماعى برخورد

آن ذهنى هستند كـه انسـان و هـا جهـان اجتماعى ها بـا شـان را ادراك، فهـم، ارزيـابى

مى ارزش ها منطقـى بـرای عمـل كـردن در حقيقت از ديدگاه بورديو انسان. كنند گذاری

و طرح و رفتار خود را بر اساس اين منطق، ساختمان ذهنى و اعمال ی های ملكـه دارند

ديـدگاه او در بـاب سـاختمان ذهنـى ). 723- 721: 1374ريتزر،(دهند ذهن انجام مى

مىوقتى متوجه بحث سبك زندگى از ديدگ او اه او باشيم تواند مؤيد اين مطلب باشد كـه

و افراد شخص است را بر اساس ساختمان ذهنى كـه  سبك زندگى را كه مبتنى بر اعمال
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و مفهومى نزديك به مفهوم هرم معناست توضيح مى .دهد نوعى منطق عملكرد

و چه به صورت غير مستقيم پيوست بين محققان مسلمان نيز چه به صورت مستقيم

ز و سبك در در سنت فلسفه.اند ندگى را مورد توجه قرار دادهمعنا و به ويژه ی اسالمى

و هـدف فلسفه ی صدرايى شايد بارزترين جايگاهى كه در آن به ارتباط معنای زندگى

و ارادی آن است و حركت ذاتى . زندگى اشاره شده است بحث مراتب استكمالى نفس

ح و غير ارادی انسان به سوی كمال مطابق ديدگاه مالصدرا عالوه بر ركت ذاتى، جبلى

مىو مبدا اعلى، انسان از انتهای مرتبه و حركـت ارادی گـرددی حيوانى دارای اختيار

و جزءو از آنجا كه بهره)55: 1363صدرالدين شيرازی،( و اراده مبنا مندی از اختيار

و سبك زندگى است لذا از اين مرحله معنـاداری  و سـبكاساسى معنا مندی زنـدگى

و انسان گزينش مى زندگى معنا يافته و سبك گر را تواند معانى های زنـدگى متفـاوتى

و معنای آن زندگى بوده. انتخاب كند در اينجا هر سبكى از زندگى كامال در گرو هدف

چنانچه انسان سـعادتمند در ديـدگاه مالصـدرا. باشدو اساسا جدای از آن مطرح نمى

و عروج در مراتب اسـتكمالى شخصى است كه  در سلوك ارادی خود قرب به خداوند

و گزينش اين هدف تكميـل دو  و معنای زندگى انتخاب كرده هستى را به عنوان هدف

او قوه و بر مبنای عدالت را بـرای و اعمال خير و ظهور ادراكات حق و عملى ی نظری

ا. رقم خواهد زد و حياتى برتر ز حيات حيوانى وابسـته بـه اين به معنای سبك زندگى

و سعادت حقيقى انسان حاصـل از آن ماده است حياتى كه مصداق حيات واقعى بوده

 ). 373و 345و 246: 1382صدرالدين شيرازی،(است 

در ترين متفكران مسلمان حوزه عالمه جعفری كه از برجسته و هدف زندگى ی معنا

و پيوس دوره و سـبكی معاصر است به روشنى به ارتباط ت مستحكم معنای زنـدگى

و زنـدگى ايـده. كند زندگى اشاره مى آل كـه اصطالحات حيات معقول، حيات واقعـى

تـوان معـادل تعابير بسيار پر كاربردی در آثار عالمه جعفری هستند را به درسـتى مى
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عالمه جعفری آشكارا. سبك زندگى مطلوب اسالمى از ديدگاه عالمه جعفری دانست

و ترين اساسى و مبنای بنيادين آن را توجـه بـه هـدف اعلـى مختص اين نوع زندگى

كه«: داند واالی زندگى مى توجه به هدف اعـالی» حيات معقول«به همين جهت است

مى ها در درجهی انسان زندگى را برای همه : 1361جعفری،(» دهدی اول اهميت قرار

هـ اساسا كتاب مهم ايشان در حوزه). 8/246ج و آل ايـده«دف زنـدگى يعنـىی معنا

و زندگى ايده و هـدف واجد اين نكته اصلى است كه تنها با داشتن ايـده»آل زندگى آل

و سبك زندگى مطلوب اسالمى امكان مندی از زندگى ايده واالی زندگى بهره پـذير آل

مى تنها ايده«: است و منفـى آل است كه تواند روبنای زندگانى را از جهت نقاط مثبـت

نگ كرده، در نتيجه با زيربنای زندگى كه همـان جريـان اصـلى زنـدگى اسـت، هماه

و هماهنگ كند ).110: 1379جعفری،(» مربوط

ديـن«در اثر ارزشمند خود از محققان برجسته سبك زندگى در ايران مهدوی كنى

را)7(ای گيری از مباحث بورديو سليقه با بهره»و سبك زندگى بـودن سـبك زنـدگى

و آن را نشانهمورد تاكي مى» انتخابى«ی پذيرشد قرار داده گيـرد بودن سبك زنـدگى

هر چند اين كه مبنای انتخاب چيست را ضمن توجه به اهميت بسيار زياد بحـث از آن 

مى از حوصله با اين حال او در بحث).75: 1387مهدوی كنى،( داندی اثر خود خارج

ال مى ای عميقهيهاهميت مفهوم سبك زندگى به ارتباط آن با  تواند نظـام تر زندگى كه

ترين اهميت مفهوم سبك زندگى در اين است كه سطحى«: كند معناداری باشد اشاره مى

و بدن( های زندگى اليه و ژست صورت و لباس گرفته تا حالت بيانى را) از آرايش مو

مى ترين اليه به عميق ).18: 1387مهدوی كنى،(»زند های آن پيوند

و تحليـل معنـای همچ و معرفت بشری در مقـام بحـث نانكه مالحظه شد عقالنيت

و  و غيرمستقيم به پيوسـت معنـای زنـدگى و سبك زندگى به صورت مستقيم زندگى

و  و سبك زندگى را مبتنى بر نـوعى نظـام درونـى ارزشـها سبك زندگى اشاره داشته
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سـ بدين ترتيب رابطه. داند اهداف مى و و ابتنـایی عميق معنای زنـدگى بك زنـدگى

و توسط آن در علوم مختلف  سبك زندگى بر معنای زندگى مورد تاييد عقل بشر بوده

و سبك زندگى بيان شده است بحث .كننده از معنا

س بررسي رابطه.4 و  بك زندگي از ديدگاه معرفت وحيانيي معناي زندگي

و قرآن كريم در آيات متعدد به ارائه هدف مطلـوب بـرایی معنای زندگى اسالمى

مى اين آيات را با در نظر گرفتن مالك.پردازد زندگى مى و جهات گوناگون در ها توان

تـايى بـرای های متفاوتى بيان كرد چنانكه برخى از محققان تقسـيمى پنج بندی تقسيم

هر چند از ديدگاه)94-80: 1385جعفری،(اند آيات مرتبط با هدف زندگى ذكر كرده

را مجموعنگارنده در  و هدفمندی زنـدگى در تقسـيمى آيات قرآن در باب معناداری

و كارآمد مى به سه دسته جامع :توان تقسيم كردی كلى

مىـ1 و برخى از آيات صرفا بيان و بيهـوده نيسـت كنند كه زندگى پـوچ، عبـث

و بنا بر حق آفريده شده و عالم هستى هدفمند اند هر چند ايـن آيـات بـه نحـو انسان

و«: كنند سلبى يا ايجابى به هدف معينى برای زندگى اشاره نمى و زمـين و مـا آسـمان

ص(»آنچه بين آنهاست را به باطل نيافريديم و او كسى است كه آسـمان«،)27: قرآن،

).73: ن، االنعامقرآ(»و زمين را به حق آفريد

و بـى برخى از آياتـ2 را به نحو سلبى زندگى دارای اهداف غيرمطلـوب ارزش

و و دنياپرستى نقد كرده راه را برای بحث ايجابى از اهداف بيشتر ذيل عنوان دنياگرايى

مى متعالى و لهو است«: كنند زندگى باز : قـرآن، محمـد(» همانا كه زندگى دنيا بازيچه

).185: قرآن، آل عمران(»زندگى دنيا چيزی جز متاعى فريبنده نيست«،)36

و ديـن اسـالمـ3 آياتى كه به نحو ايجابى به بيان زندگى معنادار از ديدگاه قـرآن

و برخـى از اهـداف  و هدف نهايى اين زندگى معنادار كه همان لقاء اّهللاٰ اسـت پرداخته
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 ايد كـه آيا گمان كرده«: كنند ميانى برای رسيدن به اين هدف از قبيل عبادت را بيان مى

و شما به سوی ما باز نمى ما شما را عبث آفريده ،)115: قـرآن، المؤمنـون(» گرديد ايم

و انس را جز برای عبادت نيافريدم« ).56: قرآن، الذاريات(»و من جن

گردد كه قـرآن كـريم در گـام اول بـر با بررسى اين آيات در مجموع مشخص مى

و هر و هدفمندی حيات آدمى تاكيد كرده و بازی نوع پوچ معناداری آن انگاری گونگى

و بـى. كند را به طور جدی رد مى ارزش مـادی را كـه در گام بعد قرآن اهداف پسـت

انـد ذيـل عنـوان ها به عنوان هدف برای زندگى خـود انتخـاب كرده گروهى از انسان

و عبث بودن حيات  و با اشاره به لهو، لعب و متاع زندگى دنيوی سلب كرده دنياپرستى

مى ای اين گونه اهداف اين نوع زندگى را نيز نوعى زندگى پوچدار نصری،(داند گرايانه

در نهايت نيز قرآن كريم يگانه هدف نهايى زندگى را كه به زندگى معنـا ). 226: 1382

و برخى از اهداف ميانى مهم بـرایو ارزش مى دهد را همان قرب به خدا معرفى كرده

ق ورسيدن به اين هدف نهايى از مى... بيل عبادت، ايمان، عمل صالح .كند را بيان

و توجه اساسى قرآن كريم به معناداری زندگى خود منجـر بـه شـكل اين رويكرد

ای كه قرآن خود به روشنى به ريشه گردد سبك زندگى گرفتن سبك زندگى معينى مى

ذ و پيوست اساسى آن با معنای زندگى كر شده داشتن آن در معنای زندگى اشاره كرده

مى. كند در قرآن را بيان مى رسد بيان مبتنى بودن سبك زندگى قرآنى بر معنـای به نظر

: زندگى قرآنى در دو جايگاه بيش از موارد ديگر به روشنى ذكر شده است

و سبك زندگى قرآنى بيش از هـر:حيات طيبه-1 در قرآن كريم پيوست بين معنا

97ی خداوند متعـال در آيـه.ر ساخته استجا در بحث از حيات طيبه خود را آشكا

مى سوره و در آن حال مـؤمن«: فرمايدی نحل و مردی كه كار نيكو انجام دهد هر زن

و پاداشى بهتـر از كردارشـان بـه هـا عطـاآن باشد او را به حيات طيبه زنده گردانيده

ان حيـات برخـى از مفسـر. اند مفسران در توضيح اين آيه اختالف كرده.»خواهيم كرد
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و حيـات اخـروی يـا برزخـى نيكوكـاران گرفته  انـد طيبه را صرفا به معنای بهشـت

در مقابل بسياری از ). 4/551ج:ق.ه1424و مغنيه، 2/368ج:ق.ه1420فخررازی،(

و حيات مؤمن نيكوكار  مفسران حيات طيبه را منحصر به زندگى پس از مرگ ندانسته

در. اند به دانستهدر اين دنيا را مصداق واقعى حيات طي نظرات الميزان عالمه طباطبايى

و با روش تفسير قرآن به قرآن حيات طيبـه  مختلف در تفسير حيات طيبه را ذكر كرده

و حقيقى مى و دارای حياتى داند را حياتى واقعى كه در همين عالم برای مردم با ايمان

و تفاوت آن با حيات عموم ى مردم اخـتالف در عمل صالح توسط خداوند افاضه شده

آن«: مراتب است و اختصاصى، جدای از زندگى سابق كه همـه در و اين حيات جديد

مشتركند نيست، در عين اينكه غير آن است با همان است، تنها اختالف به مراتب است

نه با عدد، پس كسى كه دارای آن چنان زندگى اسـت دو جـور زنـدگى نـدارد، بلكـه 

ــوی ــدگيش ق و روشــن زن ــتت تر ــتر اس ــار بيش و واجــد آث ــايى،(»ر : 1374طباطب

از). 12/493ج مفسران ديگر نيز همين رويكـرد را نسـبت بـه حيـات طيبـه بسياری

:ق.ه1404و حسـينى همـدانى، 3/154ج:ق.ه1415فـيض كاشـانى،(قرآنى دارنـد 

پـذيرش تفسـير دوم كـه از ...).و 8/313ج:ق.ه1421و مكارم شـيرازی، 9/537ج

م و مىاستحكام ی ديدگاه قرآن كـريم كننده تواند تبيين قبوليت بيشتری برخوردار است

های دينى رهـايى غايت آموزه«در واقع. نسبت به سبك زندگى مطلوب اسالمى باشد

و رسـيدن بـه  »باشـدمى» حيـات طيبـه«از وضع موجود سبك زندگى غير اسـالمى

و ديگران رجب( بى حيات طيبه)11: 1391، نژاد از ديـدگاه قـرآن همـان ديدتر ای كه

. است زندگى مطلوب اسالمى سبك

و سبك زندگى قرآنى در حيات طيبـه در اين ميان آنچه بيانگر پيوست جدی معنا

و95در آيات قبل از طرح حيات طيبه يعنى آيات است توجه به اين حقيقت است كه

و از انسان خواسته است كه اين عهد سوره 96 ی نحل از عهد انسان با خدا سخن گفته
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و پيمان با خدا را به بهايى اندك نفروشد زيرا آنچه نزد خداست بهتر از هر چيز ديگـر

ز. است و آنچه نزد مـا از و پايدار است و دارايـى آنچه نزد خداست باقى نـدگى دنيـا

و زودگذر است اين آيات كه دقيقا قبل از طرح حيـات طيبـه ذكـر. دنيوی است فانى

و سوم آيات قرآنى مرتبط بـا معنـای زنـدگى به روشنى بيانگر دسته گردند مى ی دوم

و بـى. هستند و متاع دنيوی را زودگذر و يعنى از يك سو اهداف مادی ارزش دانسـته

و از سوی ديگر هدف متعـالى زنـدگى را همـان ها را مورد سلب آن و طرد قرار داده

و كوشش در راه قرب او معرفى كرده است بعد در انتهـا بعـد از بيـان. تعهد به خداوند

و ايجابى به اين حقيقت اشاره مى و معنای زندگى به صورت سلبى كند كه كسى كه معنا

و در راه آن عمل صالح به جا آورد هدف الهى زندگى را پذيرا شده، به آن ايمان آورده

و سـبك زنـدگى اسـالمى خواهـد شـد ايـن رويكـرد قـرآن. او دارای حيات طيبـه

و دهنده نشان و وحـى و سبك زندگى از ديدگاه قرآن ی پيوستگى كامل معنای زندگى

بر ابتنای حيات طيبه و معنای زنـدگى قرآنـى اسـتی قرآنى : 1382نصـری،(هدف

242(.

و سـبكج: صراط-2 ايگاه ديگری كه در قرآن كـريم در آن پيوسـت بـين معنـا

بار به كار32تعبير صراط كه در قرآن كريم. باشد زندگى آشكار است بحث صراط مى

و در اكثر موارد در قالب صراط مستقيم آمده است همزمان مشتمل بر هم سـبك  رفته

و پيوند اين دو امر را آشكار و هم هدف زندگى بوده از. سازدمى زندگى صـرف نظـر

و روايى فراوانى كه با توجه به محدوديت موجود در مقالـه امكـان بحث های تفسيری

آن ورود به آن و البته بسياری از ها حداقل به صورت غيـر مسـتقيم بـه ها وجود ندارد

و سبك زندگى در صراط مستقيم اشاره دارند مالصدرا فيلسوف بزرگ  پيوند بين معنا

مى مسلمان نيز و سـبك تفسيری از صراط ارائه كند كه به روشنى پيوسـت بـين معنـا

از. سازد زندگى را آشكار مى نكته جالب اينكه مالصدرا بحث از صراط را نيز با بحث
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و حركت ارادی نفس مى حركت جبلى -344: 1382صدرالدين شيرازی،(كند شروع

سب جايگاهى كه همچنان كه در بحث رابطه) 345 و ك زندگى از منظر معرفـتی معنا

و سبك زندگى در سنت عقالنـى عقلى گفته شد يكى از روشن ترين مواضع پيوند معنا

مالصدرا با ذكر آيات متعددی كه مشتمل بر تعبير صراط هستند.ی اسالمى است فلسفه

و سـبك زنـدگى را بـه هـم پيوسـت تفسيری از صراط ارائه مى دهد كه آشكارا معنا

از. دهد مى و صراط و طريـق توحيـد ديدگاه مالصدرا حركت ارادی، مشى بـر مـنهج

و اوليا و در واقع همان سـبك زنـدگى متعـالى اسـالمى مسلك موحدين، انبياء ء الهى

و تحققش قائم به هدف آن يعنى دستيابى به لقاء و البته اين صراط در تمام هستى است

ب و رسيدن به قرب خداوند است تعبيری كه به وضوح وه رابطهخدا ی مسـتحكم معنـا

صدرالدين شيرازی،(سبك زندگى اسالمى در قالب بحث از صراط مستقيم اشاره دارد

 ). 248-9/247ج:ق.ه1428

و سبك زنـدگى از ديـدگاه معرفـت عالوه بر دو جايگاه گفته شده، پيوند بين معنا

دي وحيانى در جايگاه نـى از جملـه های ديگری از قرآن از قبيل بيان زندگى الگوهای

و و دوزخيان به روشنى ... انبياء الهى، بيان اوصاف مومنان، بحث خصوصيات بهشتيان

آن هويدا است هر چند كه به دليل محدوديت هـا ها موجود در مقالـه امكـان بحـث از

ترين محتـوای مـرتبط با اين حال همين موارد اصلى بيان شده كه روشن. فراهم نيست

و سبك با رابطه مىی معنا از زندگى در قرآن هستند خود به روشنى آشكار سازد كـه

و سبك زندگى وجود دارد و معرفت وحيانى پيوند مستحكمى بين معنا .ديدگاه قرآن

 نتيجه

و وحـى بـه خـوبى بررسى رابطه و سبك زندگى از ديدگاه عقـل ی معنای زندگى

وی اين حقيقت است كه رابطه دهنده نشان سبك زندگى وجـودی مستحكمى بين معنا
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و اين رابطه بدين گونه است كه سبك زندگى افراد ريشه در معنای زندگى آن ها داشته

و حاكى از آن است و. داشته به عبارت ديگر معنای زندگى جنبه درونى سبك زندگى

و خارجى معنای زندگى است كه. سبك زندگى جنبه بيرونى و معرفت بشری هم عقل

و هـم معرفـت خود را در مجموعه علو و سبك زندگى نشان داده م بحث كننده از معنا

و كتاب آسمانى به دست انسان رسيده در بيان ايـن و ربوبى كه از طريق قرآن وحيانى

و حكايتگری حقيقت هم و به ريشه داشتن سبك زندگى در معنای زندگى داستان بوده

یی يـك نتيجـه رساننده فهم اين رابطه. اند سبك زندگى از معنای زندگى اشاره كرده

و آن اين كه برای ساختن يك سبك زندگى معـين مهم در حيطه ی سبك زندگى است

و جامعه بايد معنای زندگى متناسب با آن تحقق يابد نتيجه اين كـه.و بسط آن در فرد

تحقق سبك زندگى اسالمى كه از الزامات دستيابى به تمدن نوين اسـالمى اسـت تنهـا 

و مبنای آن تحقق يابد لذا هنگامى ممكن اس ت كه معنای زندگى اسالمى به عنوان بنياد

و جامعه در هر گونه تالش برای تحقق سبك زندگى اسالمى در افراد ی اسالمى بايـد

و برنامه .ريزی گردد اين قالب فهميده شده

:ها نوشت پي
وبيان ترداف معنای زندگى با هدف زندگى در آثار انديشمندانى چون)1( آمده اسـت ... استيس، متز، ويگينز

و).45: 1382و ويگينز، 1382:151و متز، 1382:113استيس،( الزم به ذكر است كه متفكران دينـى

ی بارز ايـن امـر را در آثـار نمونه. گيرند به ويژه متفكران مسلمان معموال معنای زندگى را به اين معنا مى

).9: 1385جعفری،(توان يافت عالمه جعفری مى

و)2( و ارزش ... در آثار انديشمندانى همچون يونگ، لگنهاوسن، اسميت، كاتينگهام به ترادف معنـای زنـدگى

و به نقل 220: 1382و اسميت،7: 1382و لگنهاوسن، Young, 2003: 3( زندگى اشاره شده است 

).219: 1382از موسوی،

و فايـده)3( د بيان ترادف معنای زنـدگى ر آثـار برخـى روانشناسـان از قبيـل آدلـر آمـده اسـتی زنـدگى

).16: 1353آدلر،(
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و«ی كارشناسى ارشد خود با عنـوان نامه نگارنده در پايان)4( بررسـى معنـای زنـدگى از ديـدگاه مالصـدرا

به راهنمايى دكتر عبداّهللاٰ نصری در دانشگاه عالمه طباطبايى مـورد دفـاع 1386كه در سال» نوصدرائيان

گ اند بـه طـوری محققان گوناگونى كه پيرامون معنای زندگى سخن گفته گيری از انديشه رفت با بهرهقرار

و هرم معناداری را مورد بحث قرار داده است و نظام جهت. مفصل معنای زندگى را مورد تحليل قرار داده

مى» معنای زندگى«آگاهى تفصيلى از معنای  توان بـه ايـن اثـرو تحليل جوانب گوناگون زندگى معنادار

.مراجعه كرد

(5) Life style 

و سيره در كتاب نمونه)6( در. مطهری آمده است»ی نبوی سيری در سيره«ی جالب كاربرد متقابل واژه سبك

و كـامالی سبك زندگى تقريبا به همان معنای مشهور آن در دوره اين كتاب واژه ی معاصر بـه كـار رفتـه

م معادل با سيره ).56-46: 1377مطهری،(عنى شده استی پيامبر

(7)  Taste 
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 نامه كتاب
 قرآن كريم.1

و حسين چاوشيان،.2 از طبقه اجتماعى تا سـبك زنـدگى رويكردهـای«،)1381(اباذری، يوسف

ص20ی، شمارهی علوم اجتماعى نامه،»شناختى هويت اجتماعى نوين در تحليل جامعه ،3-25.

بى«،)1382(استيس، والتر ترنس،.3 و نظـری اعظـم پويـا،، ترجمـه»معنايى معنا هست در ، نقـد

ص30و29ی شماره ،108-123.

و نظـری مصطفى ملكيان،، ترجمه»معنای زندگى در اديان جهان«،)1382(اسميت، هيوستن، ، نقـد

ص32و31ی شماره ،245-268.

و نشر را دريابيد مفهوم زندگى،)1353(آدلر، آلفرد،.4 ، ترجمه ناهيد فخرايى، تهران، بنگاه ترجمه

.كتاب

ی حسن چاوشيان، تهـران،، ترجمههای ذوقى نقد اجتماعى قضاوت: تمايز،)1390(بورديو، پير،.5

.نشر ثالث

و سبك زندگى حضرت زهرا،)1392(جباری، محمد رضا،.6 .، قم، نشر معارف÷سيره اخالقى

و زندگى ايده ايده،)1379(، محمد تقى، جعفری تبريزی.7 و، تهران، موسسهآل آل زندگى ی تدوين

. نشر آثار عالمه جعفری

و هدف زندگى،)1385(ــــــــــــــ،.8 و نشـر آثـار عالمـه، تهران، موسسهفلسفه ی تدوين

.جعفری

و تفسير نهج،)1361(ــــــــــــــ،.9 ته10و8، جلد البالغه ترجمه ران، دفتر نشـر فرهنـگ،

.اسالمى

، تحقيق محمـد بـاقر بهبـودی، انوار درخشان،)ق.ه1404(حسينى همدانى، سيد محمد حسين،. 10

.، تهران، كتابفروشى لطفى9جلد

.، قم، نشر معارف|سبك زندگى پيامبر اعظم،)1394(دلشاد تهرانى، مصطفى،. 11

.، بيروت، دار احياء التراث العربى2، جلدمفاتيح الغيب،)ق.ه1420(رازی، فخرالدين،. 12

و سعيد رجب رجب. 13 و امير مهدی طالب و يحيى حاجى بررسـى«،)1391(نژاد، نژاد، محمد رضا

از منظـر  ی علمـى پژوهشـى وزارت نشـريه،»در قـرآن» حيـات طيبـه«سبك زندگى اسالمى

صبهداشت .26-9، شماره اول،
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