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ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره قرآن کریم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکل
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3

چکیده

پژوه���ش حاض���ر با هدف بررس���ی ارتباط معنای زندگی با س���بک زندگ���ی از نگاه قرآن
کری ��م و نق���د دیدگاه ویکت���ور فرانکل ،انجام ش���د .روش این پژوه���ش در متون دینی،
روش اجتهادی بوده و در بررس���ی دیدگاه فرانکل از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافتهها نش���ان داد که معنای زندگی از دیدگاه قرآن کریم دارای س���ه مؤلفه شناختی،
نگرش���ی و انگیزش���ی اس���ت .ارتباط این معنا با شاخصهای س���بک زندگی ،در چهار
مح���ور ارتباط با خود ،ارتباط با خدا ،ارتباط با انس���ان های دیگر و ارتباط با طبیعت،
حیطه س���بک زندگی اسالمی را نش���ان میدهد .معنای زندگی از دیدگاه فرانکل بر دو
مؤلفه ش���ناختی و رفتاری استوار اس���ت .در دیدگاه وی ارتباط معنای زندگی و سبک
زندگی با نفی سبکهایی همچون لذت طلبی ،سبک زندگی مبتنی بر توجه به بیرون
از خود را تأیید میکند .این دیدگاه عالوه بر اش���کاالتی در مبانی انسان شناس���انه ،در
چیستی و چگونگی کشف معنا و ارتباط آن با سبک زندگی نیز مورد نقد است.
واژگان کلیدی :زندگی ،معنای زندگی ،سبک زندگی ،قرآن کریم.

 .1کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،مؤسسه آموزشی -پژوهشی امام خمینی قم ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: Ajamein1366@chmail.ir
 .2دکتری روان شناسی ،استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم ،قم ،ایران.
Email: bashiri@qabas.net
 .3دکتری روان شناسی ،استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم ،قم ،ایران.
Email: rnarooei@yahoo.com

 .1مقدمه
س���بک زندگ���ی کلیت���ی بی همتا اس���ت که هم���ه فرایندهای عموم���ی زندگی را درب ��ر می گیرد
و اصطالحی اس���ت که برای اولین بار در روانشناس���ی توس���ط آلفرد آدلر 1مطرح ش ��د .سبک
زندگی ،رفتارهای روزمره انس���ان نیست ،بلکه ساختی ش���ناختی است که اهداف ،آرمان ها
و اندیش���ههای فرد درباره دنیا را بازنمایی می کند (آدلر1956،؛ پروچاسکا ،.و نورکراس .)1391،پس از آدلر،
پیروان او چونکرت آدلر ،2لیدا سیچر ،3الکساندر مولر 4و سوفیا دوریس 5به تفصیل این مفهوم
را مورد بررسی و وا کاوی قراردادند .سبک زندگی همچنین یکی از مؤلفه های مهم اثربخشی
در پژوهش های بس���یاری موردتوجه قرار گرفته اس���ت که می توان به بررس ��ی ارتباط س ��بک
زندگی با اختالالت روان ش���ناختی (تایرا 6 ،.و دیگران2002 ،؛ س ��وازونو ،.7و دیگران2003 ،؛ نوریه گا ،.8و دیگران2004 ،؛

پوالدفر ،.و احمدی ،)1385 ،رضایت زناش���ویی (آقایی ،.و ملکپور ،)1383 ،امید (میلر ،.و دیگران ،)1986،افسردگی
(کرندال )1975 ،و مصرف مواد مخدر (کوکوی ،.و دیگران2007 ،9؛ آقایوسفی ،.و دیگران )1392 ،اشاره کرد.
باوجود جایگاه واالی سبک زندگی در دین اسالم ،پژوهش های اندکی در مورد آن صورت
گرفته اس���ت .کاویانی ( )1392با اس���تخراج مؤلفههای س���بک زندگی تجویزی اسالم ،آزمونی را
برای سنجش سبک زندگی فردی از منظر دین ساخته است .همچنین پژوهش هایی چون
رابطه س���بک زندگی اس�ل�امی با ش���ادکامی (کجباف ،.و دیگران ،)1390،ارتباط آموزش س ��بک زندگی
اسالمی با صمیمت زوجین (رضایی ،.و دیگران )1392 ،و جایگاه صله رحم در سبک زندگی اسالمی
(شرف الدین )1394،انجام گرفته است.
یکی از عناصر اصلی سبک زندگی که آدلر نیز بدان اشاره کرده است ،هدف و اندیشه های
فرد درباره دنیاس���ت .این مفهوم با مفهوم معنای زندگی بسیار نزدیک است .معنای زندگی
توجه به س���ؤالی بنیادی است که ممکن اس���ت برای هر انسانی به وجود آید .سؤال از اینکه
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1. Alfred Adler
2. Kurt Adler
3. Lida Sicher
4. Alexander Moller
5. Sophia De Vries
6. Taira, K
7. Suwazono
8. Noriega, M
9. Kokkevi, A. E.

برای چه باید زندگی

کرد و همه سختی های آن را تحمل شد( .آذربایجانی ،.و شجاعی)1393 ،

معنای زندگی در روانشناسی ،برای اولین بار توسط ویکتور فرانکل مطرح شد .وی با انتخاب
واژه یونانی لوگوس که به معنای «معنا» است ،روش جدید درمانی را بر پایه معنای زندگی ابداع
نمود.ویمعتقداست کهمعنایزندگیمفهومانتزاعیعامیاامریمشخصواستانداردشده  ای
نیست .معنای زندگی هر کس یعنی ،رسالت و وظیفه مخصوصی که در زندگی دارد؛ وظیفهای
که در حد تواناییهای او معین شده است (بافرانی ،.و آذربایجانی.)1390 ،
هرچن���د این مفهوم توس���ط فرانکل مطرح ش���د ،اما می توان ریش���ه های معنای زندگی
را در نظریات روانشناس���ان مختلفی مثل فروید ،یونگ ،آدلر ،اریک فروم ،اس���کینر ،آلپورت،
راج���رز ،مزلو ،می ،الیس و بک یافت .همچنین مطالع���ات دیگری ارتباط بین معنای زندگی
با اختالالت روانی مانند اضطراب و افس���ردگی (دیباتس ،.1البی ،.2و ویزمن1993 ،3؛ کرومباخ ،)1968 ،4لذت
بردن از کار (چامبرالین ،.5و زیکا1988 ،6؛ بونی برایت ،.7کلی ،.8و انکین من ،)2000،9شادی (دیباتس ،.10و دیگران،)1993 ،
احساس خودکارآمدی (دیویتس )2003 ،11و بهزیستی ذهنی (لواسانی ،.و دیگران )1392 ،را بررسی کرده اند.
و وظیف���ه ای که انس���ان در این جهان به دوش دارد ،اس���ت ،در دین اس�ل�ام جایگاه واالیی
دارد و در آیات متعددی مورد توجه قرار گرفته اس���ت( .ر.ک :ذاریات )56 :فلس���فه اسالمی پیش از
روان  شناس���ی به این موضوع توجه کرده و اندیشمندانی چون فارابی ،مالصدرا ،ابن سینا و
عالمه طباطبایی در آثار خود به این موضوع پرداخته اند .همچنین پژوهش هایی با موضوع
بررس���ی تطبیقی میان

فلسفه اسالمی و غربی (س���لیمانی امیری1382 ،؛ کریمی قدوس ��ی ،.و علی زمانی1390،؛

ایراندوس���ت )1391 ،صورت گرفته اس���ت .در میان روان شناس���ان مسلمان ،ش���جاعی و همکاران
( )1391معنای زندگی را بر اس���اس نهج البالغه مورد بررسی قرار داده اند .جاللی تهرانی ( )1383با
1. Debats, D. L
2. Lubbe, P. M
3. Wezman, F
4. Crumbaugh, J
5. Chamberlain, K
6. Zika, S
7. Bonebright, C. A
8. Clay, D. L
9. Ankenmann, R. D
10. Debats, D. L
11. Dewitz, M. A

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

معنای زندگی که پاس���خی به س���ؤال علت وجودی انس���ان یا جهان و همچنین رس ��الت
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ابداع ش���یوه جدید درمانی با عنوان «توحید درمانی» ،نقش معنای زندگی در درمان را مهم
قلمداد کرده اس���ت .قدیری ( )1388نیز با بررسی معیارهای موجود در آیات و روایات در رابطه
با هدف زندگی از دیدگاه اسالم ،آزمونی را با عنوان «آزمون هدف زندگی» طراحی کرده است.
همان طور که بر اساس تعریف آدلر از سبک زندگی ،معنای زندگی عنصری مهم و تعیین
کننده در س���بک زندگی شناخته میشود ،پژوهش���گرانی که به مسئله سبک زندگی اسالمی
پرداخته اند از جمله کاویانی ( )1390و ساجدی و خطیبی ( )1392در شاخص های سبک زندگی
اس�ل�امی به مس���ئله معنای زندگی توجه کرده اند .کاویانی ( )1392در تبیین رابطه بین معنای
زندگی و س���بک زندگی می گوید« :معنای زندگی می تواند به صورت نخ تس ��بیحی در س ��بک
زندگی اسالمی باشد» .وی معتقد است رابطه محکم و غیر قابل انکاری بین معنای زندگی
و س���بک زندگی وجود دارد .هرچند بررس���ی این رابطه را کاری س���خت می داند (کاویانی.)1392 ،
در آیات و روایات نیز شواهدی بر وجود رابطه بین سبک زندگی و معنای زندگی وجود دارد.
چنانچه قرآن کریم آثار انتخاب هدف زندگی در زندگی دنیوی و اخروی را تبیین کرده اس ��ت
(ر.ک :اس���راء 18 :و  )19و ویژگی ه���ای اه���ل دنیا و آث���ار دنیاطلبی در زندگی آنها را بی ��ان می کند (ر.ک:

نجم .)29:در روایات نیز اهل دنیا و اهل آخرت توصیف و چگونگی زندگی آنها تبیین شده است
و حتی سبک عبادت و بندگی اهل آخرت را نیز یکسان ندانسته و آن را بر اساس معنایی که
از بندگی دارند به انواعی تقسیم کرده اند (ر.ک :نهج البالغه).
این پژوهش در صدد پاس���خ به این سؤال اس���ت که معنای زندگی از نگاه منابع اسالمی
دارای چه مؤلفه هایی است و چه نقشی در سبک زندگی اسالمی دارد؟ همچنین بر اساس
دی���دگاه برگرفت���ه از قرآن کریم ،چه اش���کاالتی در دی���دگاه فرانکل در این زمین ��ه وجود دارد؟
بدیهی اس���ت ش���ناخت این ارتباط از نگاه قرآن کریم برای شکل گیری سبک زندگی اسالمی
اهمی���ت دارد و نقد دی���دگاه فرانکل که اولین و مهم ترین نظریه پرداز در حوزه معنای زندگی
است ،به استحکام و اتقان بحث کمک خواهد کرد.
 .2شیوه اجرای پژوهش
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 .1-2روش اجتهاد دینی
بررس���ی معنای زندگی در منابع اس�ل�امی و ارتباط آن با س���بک زندگی ب���ا روش اجتهاد دینی

انجام ش���د .اجتهاد دینی روشی است که با اس���تفاده از ابزار و عناصر الزم به تفهم ،ا کتشاف
و اس���تخراج مطلق آموزه ه���ای دین از منابع معتبر ،به گونه ای که از اعتبار برخوردار باش ��د،
می پردازد( .علی پور ،.و حسنی)1390 ،

 .2-2روش تحلیل محتوا
بررس���ی دیدگاه فران���کل در مورد معنای زندگی و ارتباط آن با س���بک زندگ���ی با روش تحلیل
محت���وا ،انجام ش���د .طی این روش مق���االت و کتاب های ویکتور فران���کل و دیگر افرادی که
نقط���ه نظ���رات او را در مورد موضوع پژوه���ش جمع آوری کرده اند ،مورد بررس���ی قرار گرفت.
تحلی���ل محت���وا به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام دار انجام
می ش���ود که محقق در چنین پژوهش���ی به دنب���ال تجزیه ،تحلیل و توصیف مطالب اس ��ت.
در تحلیل محتوا عناصر و مطالب مورد نظر ،گردآوری و طبقه بندی می ش���ود ،س���پس مورد
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (حافظ نیا.)1381 ،

در ای���ن پژوه���ش ،ابتدا مؤلفه های معنای زندگی از متن قرآن کریم اس���تنباط ش���د .س ��پس
ارتباط این مؤلفه ها با س���بک زندگی از نگاه قرآن کریم مورد بررس���ی قرار گرفت .در نهایت بر
اس���اس نتیجه مباحث ،دیدگاه فران���کل در مورد معنای زندگی و ارتباط آن با س���بک زندگی
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
 .1-3معنای زندگی از نگاه قرآن کریم
مفهوم «زندگی» که در قرآن کریم با تعبیر «حیات» (ر.ک :قصص )60 :از آن نام برده ش���ده اس ��ت،
کلیدواژه مهمی در فهم معنای زندگی اس���ت .بررس���ی آیات قرآن نشان می دهد که زندگی به
س���ه معنا به

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

 .3یافته های پژوهش

کار رفته اس���ت .در دسته ای از آیات مراد از زندگی ،حیات دنیاست (ر.ک :بقره)212:

که محدوده تولد تا مرگ را ش���امل می ش���ود .دسته دیگر آیات حیات را به معنای زندگی پس
از مرگ می داند (ر.ک :عنکبوت .)64:دسته سوم ،زندگی برخی از انسان ها را مصداق حیات طیبه
(ر.ک :نحل )97 :و زندگی بعضی دیگر را مصداق مرگ و ممات (ر.ک :انعام )122:می داند .زندگی دنیوی
در ق ��رآن کریم در عین جالب و جذاب ب���ودن (ر.ک :حدید ،)20:فریبنده (ر.ک :آل عم ��ران ،)185 :بازیچه
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(ر.ک :انع���ام ،)32:کاالی���ی اندک (ر.ک :رع���د )26:و زودگذر و فانی (ر.ک :کهف )45 :توصیف ش ��ده و زندگی
آخ���رت نیز با توصیفاتی نظیر زندگی حقیقی (ر.ک :عنکب ��وت ،)64 :خانه دائمی (ر.ک :غافر ،)39 :زندگی
بهتر برای پرهیزکاران (ر.ک  :یوسف )109 :و فناناپذیر (ر.ک :اعلی )17 :تبیین شده است.
مفهوم دیگری که در بررس���ی معنای زندگی اهمیت دارد ،هدف دار بودن و عبث نبودن
زندگی دنیاس���ت .در این مجموعه آیات ،خداوند متع���ال از طرفی بر معناداری زندگی تأ کید
می کند (ر.ک :دخان38 :و )39و هر گونه بیهوده انگاری خلقت را امری باطل شمرده (ر.ک :قیامت )36:و
کسانی را که بر این باورند ،نکوهش می کند (ر.ک :ص )27 :و از طرف دیگر ،اهدافی را برای خلقت
آفرینش بیان می کند .برخی از این آیات هدف از خلقت و آفرینش انس���ان را تعقل و اندیش���ه
(ر.ک :غافر )67 :و شناخت پروردگار عالم (ر.ک :طالق )12 :معرفی میکند .دسته دوم ،هدف از خلقت
این زندگی را آزمایش و امتحان انسان (ر.ک :ملک )2 :بیان می کند .دسته سوم ،هدف از خلقت
انس���ان را در بندگی خداوند متعال (ر.ک :ذاریات )56 :میداند و دس���ته چهارم ،هدف از آفرینش
را در بازگش���ت به س���وی خدا (ر.ک :مؤمنون )115 :و حس���اب و

کتاب در جهان آخرت (ر.ک :جاثیه)22 :

برمی شمارد.
مفهوم سومی که در شناخت معنای زندگی انسان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته
اس���ت ،هدف زندگی اس���ت که از چهار دسته آیات برای ش���ناخت این مفهوم استفاده شد.
اول ،آیاتی اس���ت که هدف بعثت انبیاء را بیان می کند؛ همان طور که ش���هید مطهری بیان
میکند ،هدف از بعثت انبیا با هدف از زندگی افرادی که انبیا برای آنها مبعوث شده اند ،جدا
نیس���ت؛ زیرا انبیا مبعوث شده اند

که بشر را به سوی هدف واقعی زندگی سوق دهند (.)1368

دوم ،آیاتی اس���ت که به توصیف افرادی می پردازد که در مسیر رسیدن به هدف زندگی قدم
برمی دارند .دس���ته س���وم آیات نیز مربوط به کسانی اس���ت که از این مسیر منحرف شده اند
و دس���ته چهارم از آیات ،ویژگی های انس���ان هایی را بیان می کند که به هدف نهایی زندگی
یعنی ،خوشبختی ،رستگاری و کامیابی دست یافته اند .اهدافی که بر اساس این مجموعه
از آیات به دست می آید در جدول «شماره  »1بیان شده است.
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جدول شماره  :1هدف و مفاهیم و محورهای آن مطابق آیات قرآن
محور آیات

اهداف

هدف بعثت انبیا

بشارت و انذار (ر.ک :انعام ، )48 :تبیین (ر.ک :ابراهیم )4 :و ابالغ (ر.ک :عنکبوت ،)18 :تزکیه
و تعلیم (ر.ک :بقره ،)151 :دعوت به ایمان به خدا (ر.ک :اعراف ،)158 :دعوت به بندگی خدا
(ر.ک :نحل )36 :و توحید (ر.ک :انعام)62 :

ویژگی های افراد در مسیر رسیدن
به هدف زندگی

صبر (ر.ک :بقره ،)157-155 :ایمان (ر.ک :بقره ،)137 :اسالم (ر.ک :آل عمران20 :؛ انعام:
 ،)125تقوا (ر.ک :بقره )5-2 :و اطاعت از خداوند (ر.ک :نور)54 :

ویژگی های افراد منحرف از مسیر ترجیح دنیا بر آخرت (ر.ک :ابراهیم ،)3 :کفر (ر.ک :نساء ،)136 :نافرمانی از خدا و رسول خدا
(ر.ک :احزاب ،)36 :انکار روز قیامت (ر.ک :شوری )18 :و هواپرستی (ر.ک :قصص)50 :
هدف زندگی
دوری از آتش جهنم و کسب بهشت جاویدان (ر.ک :هود ،)108-105 :تقوا (ر.ک :بقره،)5-2 :
امر به معروف و نهی از منکر (ر.ک :آل عمران ،)104 :سنگینی اعمال در روز قیامت (ر.ک:
ویژگی های افرادی که به هدف
مؤمنون ،)102 :تبعیت از خدا و پیامبر (ر.ک :نور ،)51 :طلب رضایت خدا (ر.ک :روم،)38 :
زندگی رسیده اند
دوستی و دشمنی در راه خدا (ر.ک :مجادله ،)22 :سخاوت (ر.ک :حشر ،)9 :تزکیه (ر.ک :اعلی:
 )14و جهاد (ر.ک :توبه)20 :

بر اس���اس یافته های این پژوهش ،انس���ان از دی���دگاه قرآن کریم موجودی تک س ��احتی
نیست ،بلکه عالوه بر بعد جسمانی ،دارای روحی است که زندگی او به این دنیا محدود نمی
شود .زندگی در دنیا دارای مراتبی است .اولین مرتبه آن حیات نباتی است (ر.ک :حدید)17 :؛ این
مرتبه دوم ،حیات حیوانی است؛ حیوانات با وجود آنکه در تغذیه و نمو با نباتات شریک اند،
ب���ه خاط���ر حرکت ارادى از آنها امتیاز دارند .انس���انهای بی ایمان نیز ب���ا اینکه در درک لوازم
زندگى و داش���تن حرکات ارادى با س���ایر حیوانات مش���ترک اند ،به دلیل قدرت فکر و تعقل،
حیاتى فوق حیات س���ایر حیوانات دارند (مکارم ش���یرازی،1374،27/7؛ طباطبایی،1417 ، .)337/7عالمه
طباطبایی به حیاتی مافوق حیات انسان های بی ایمان اشاره می کند و می فرماید:
باید حکم کنیم به اینکه انسان های با علم و ایمان و آن افرادى که پروردگار خود
را ش���ناخته و با ش���ناختن او از غی���ر او قطع عالقه نمودهان���د ،داراى حیاتى فوق حیات
س���ایر انس���ان ها هس���تند؛ چون این گونه افراد نیز چیزهایى را درک مىکنند که درک
آن در وس���ع و طاقت دیگران نیس���ت و چیزهای���ى را اراده مىکنند که دیگ���ران از اراده
ک���ردن آن عاجزن���د .خداى تعالى هم درب���اره آنان فرموده اس���ت« :او را به حیاتى پاک

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

مرتبه از حیات منحصر به تغذیه و رش���د و نمو اس���ت که در تمام گیاهان نیز دیده می ش ��ود.

زن���ده مىداریم» (نحل )97:و همچنین ب���راى آنها روح مخصوصى اثبات کرده و فرموده
است« :آنان کسانى هستند که خدا ایمان را بر صفحه دل هایشان نوشته و با روحی از
ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده است» (مجادله( .)22 :طباطبایی 1417 ،)337/7 ،
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بر اساس دیدگاه قرآن کریم ،زندگی انسان با مرگ به پایان نمی رسد و حیات انسان پس
از م���رگ نی���ز ادام���ه دارد .البته ویژگی های زندگی پ���س از مرگ با زندگی دنیا متفاوت اس ��ت.
ویژگی مهم ،زندگی پس از مرگ این اس���ت که محل اس���تقرار انسان است (ر.ک :غافر )39 :و هیچ
م���رگ و انتهای���ی ن���دارد (ر.ک :دخان .)56 :عالوه ب���ر این ،آخرت محلی ب���رای رویارویی با نتیجه و
جزای اعمال دنیاست (ر.ک :نساء )123 :و هر کس اعمال بهتری داشته باشد و تقوای الهی پیشه
کند ،آخرت برای او بهتر خواهد بود (ر.ک :یوسف( .)109 :طباطبایی،1417،)330/2

از دیدگاه قرآن ،این عالم برای هدفی آفریده شدهاست (ر.ک :ص .)27 :هدف آن نه سرگرمی
و سرخوش���ی مثل بازی کودکان است (ر.ک :دخان )38 :و نه به خود انسان وا گذاشته شده است
(ر.ک :قیامت )36 :بلکه امری فراتر از این دنیاست( .طباطبایی،1417 ، .)42/12آیاتی که به تبیین هدف
آفرینش پرداختهاند هر کدام به بعدی از ابعاد معنای زندگی اش���اره دارد؛ برخی آیات هدف
خلقت انس���ان را عبادت و بندگی خداون���د متعال می داند (ر.ک :ذاری ��ات« .)56 :عبد» از نظر لغت
عرب به انسانى مىگویند که سر تا پا تعلق به موال و صاحب خود دارد ،اراده اش تابع اراده او
مالک چیزى نیست و در اطاعت او هرگز سستى
و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر اوِ ،
به خود راه نمىدهد (مکارم شیرازی،1374 ، .)386/22بنابراین ،خداى تعالى انسان را آفریده و غایت
و هدف نهایى از خلقتش را که همان سعادت او و منتهى درجه کمال اوست تقرب عبودى
به درگاه خود قرار داده است (طباطبایی،1417،.)353/20
از ط���رف دیگر انس���ان ب���ه خودی خود ن���ه اقتضای س���عادت دارد نه ش ��قاوت و در بدو
خلقتش نسبت به هر دو یک نسبت دارد؛ هم مىتواند راه خیر و اطاعت را اختیار کند و هم
راه شر ،فساد و گناه را( .طباطبایی،1417، )163/12این نتیجه اراده و اختیار انسان در انتخاب مسیر

پیش روس���ت .به همین دلیل نظام س���عادت و ش���قاوت و ثواب و عقاب بش ��ر بر اساس قرآن
کریم ،مبتنى بر اس���اس امتحان و آزمایش اس���ت و خدای تعالى ا گر آسمان ها و زمین را خلق
کرد ،براى این بود که انسان ها را بیازماید و نیکوکاران را از بدکاران مشخص سازد (ر.ک :ملک.)2 :
بر این اس���اس ،انبیای الهی در س���ایه وظیفه ای که با عنوان انذار و تبشیر (ر.ک :احزاب )45 :و
ابالغ (ر.ک :نور )54 :و تبیین (ر.ک :ابراهیم )4 :دارند ،موظف بودند ،بندگان خدا را نخس ��ت به وجود
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خدا و روز قیامت آ گاه کنند و س���پس آنها را در مس���یر ایمان به خدا (ر.ک :اعراف )158 :و اطاعت از

فرامین او (ر.ک :نحل )36 :به تزکیه و پا ک ش���دن از معاصی راهنمایی کنند .این آ گاهی بخش ��ی
در ق ��رآن کریم با عن���وان تعلیم و آن راهنمایی با عنوان تزکیه بیان ش���ده اس���ت (ر.ک :جمعه.)2 :
ویژگی هایی که قرآن کریم برای سعادتمندان و هدایت یافتگان می شمارد ،منطبق بر همین
دو وظیفه اصلی پیامبران است .در حقیقت کسانی که این ویژگی ها را در خود ایجاد کنند،
به هدف نهایی انسان که همان سعادت و خوشبختی اوست ،دست یافته اند.
البته مصداق سعادت و خوشبختی در قرآن کریم ،منطبق با خواست فطری انسان مبنی
بر دوری از آالم و کس���ب لذتهای پایدار است .پس سعادت انسان در آخرت به همین است
که به آنچه از لذایذ که در دنیا مىخواس���ت ،برسد؛ چه خوردنی اش و چه نوشیدنیاش ،چه
لذایذ جنسی و چه لذایذى که در دنیا به تصورش نمىرسد و در عقلش نمىگنجد و در آخرت
عقلش به آن دست مىیابد و رسیدن به این لذایذ همان بهشت است و شقاوت نرسیدن به
آنهاست که همان آتش است (ر.ک :هود( .)108-105 :طباطبایی،1417 ، )112/3البته کسانی که به درجات
باالی ایمان دس���ت یافته ان���د و بندگی آنها از روی محبت خداوند بوده اس ��ت ،لذتی باالتر از
نعمتهای بهشتى بهتر و باالتر است (ر.ک :توبه ،)72 :می باشد (طبرسی،1372،.)69/2
ب���ر این اس���اس ،معنای زندگی از نگاه قرآن کریم ترکیبی از ش���ناخت ،نگ���رش ،باور درونی
و انگیزش اس���ت .شناخت شامل ش���ناخت خداوند (در جایگاه مبدأ عالم که یکی از اهداف
خلقت جهان در قرآن معرفی شده است) و شناخت دنیا (یعنی ،زندگی که انسان با شناخت
حقیقت آن بتواند آن را معنادار کند) و شناخت آخرت (یعنی ،منبعی زوال ناپذیر که با تکیه
بر آن می توان معنای حقیقی زندگی دنیوی را یافت) اس���ت .نگرش و باور درونی از س���ویی با
ایمان به خالق آس���مان ها و زمین و فرس���تادگان او و روز قیامت و از س���وی دیگر با عبودیت و

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

ل���ذات م���ادی را میتوانن���د تجربه کنند و آن نعم���ت ،رضایت خداوند که اندک ��ى از آن از تمام

تس���لیم بودن در برابر خداوند و انگیزش به واس���طه کس���ب لذایذ در بهش���ت و دوری از آتش
جهنم و رسیدن به رضایت خداوند متعال شکل می گیرد.
بنابراین ،میتوان مؤلفههای معنای زندگی را در س ��ه محور مؤلفههای شناختی (یعنی،
مؤلفه هایی که ش���کل گیری معنای حقیقی زندگی متوقف بر ش ��ناخت آنهاس ��ت که ش ��امل
ش���ناخت خدای متعال ،ش���ناخت دنیا و شناخت آخرت اس ��ت) ،مؤلفههای نگرشی (یعنی،
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مؤلفه های���ی که معن���اداری حقیقی زندگی بر نگ ��رش و باورهای درونی انس ��ان به آنها صورت
میگیرد و شامل ایمان به خدا ،غیب ،روز قیامت ،پیامبران الهی و تصمیم بر اطاعت و بندگی
خداوند متعال است) و مؤلفههای انگیزشی (یعنی ،مؤلفه هایی که موجب ایجاد انگیزه برای
رس���یدن انس���ان به معنای واقعی زندگی می شود که شامل ش ��وق برای رسیدن به بهشت و
ترس از مبتال شدن به آتش جهنم و میل به کسب رضایت خداوند است) خالصه کرد.

 .2-3ارتباط معنای زندگی و سبک زندگی از نگاه قرآن کریم
جدول شماره  :2انواع سبک های رفتاری در زندگی مبتنی بر هدف زندگی
نوع سبک

هدف سبک

سبک رفتاری التذاذی

مبتنی بر هدف لذت

سبک رفتاری تدبیری

مبتنی بر هدف مصلحت

سبک رفتاری آرمانی

مبتنی بر هدف آرمان ها و گرایش های عالی انسانی

بخش دیگر این پژوهش به ارتباط معنای زندگی و سبک زندگی از نگاه قرآن کریم اشاره
دارد .این ارتباط از دو نظر قابل بررس���ی اس���ت؛ اول اینکه جهت گیری کلی س ��بک زندگی به
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طور کامل متأثر از هدفی است که انسان برای زندگی خود برمی گزیند (جدول «شماره .)»1

شهید مطهری با تکیه بر منابع دینی سه نوع سبک رفتاری را بر اساس اهداف مختلف زندگی
تبیین نموده است :سبک رفتاری التذاذی که با تکیه بر هدف لذت های آنی شکل می گیرد؛
س���بک تدبیری که بر اس���اس هدف مصلحت گرایی دنیایی بنا می ش���ود و س���بک آرمانی که
انسان با هدف رسیدن به آرمان های مبتنی بر دین ،سبک رفتاری خود را می سازد( .مطهری،
)53 /2 ،1377

جدول شماره  :3تأثیر معنای زندگی بر شاخص های سبک زندگی
شاخص های سبک
زندگی

آثار معنای زندگی بر سبک زندگی

نتایج رفتاری آثار معنا بر سبک زندگی

تزکیه نفس (ر.ک :طه76 :؛ اعلی14 :؛ شمس)9 :
ارتباط انسان با خود

تفکر و تعلم (ر.ک :بقره)151 :
حفظ سالمت جسمانی (ر.ک :اعراف)32 :
اطاعت از خدا (ر.ک :انفال)20 :

ارتباط انسان با خدا

محبت خدا (ر.ک :بقره)165 :
استعانت از خدا (ر.ک :حمد)5 :

ارتباط انسان با
طبیعت

توجه به سعادت دنیوی دیگران

مسئولیت نسبت به شرایط اقتصادی خانواده (ر.ک:
بقره )233 :و جامعه (ر.ک :بقره ،)3 :مسئولیت در قابل
جان (ر.ک :بقره )178 :و مال (ر.ک :مائده )38 :و آبروی
افراد جامعه (ر.ک :حجرات ،)12 :مسئولیت در قبال
امنیت جامعه اسالمی (ر.ک :انقال)60 :

توجه به سعادت اخروی دیگران

مراقبت از خانواده (ر.ک :تحریم )6 :و جامعه در مقابل
آسیب های فرهنگی (ر.ک :آل عمران )104 :و ایجاد
فضای اخالقی در جامعه (ر.ک :نور)31-30 :

بهره برداری صحیح از طبیعت (ر.ک :لقمان)20 :

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

ارتباط انسان با
سایر انسان ها

دوستی و دشمنی در راه خدا

دوستی پیامبر (ر.ک :توبه )24 :و اهل بیت (ر.ک:
شوری ،)23 :مؤمنین (ر.ک :فتح ،)29 :پدر و مادر
(ر.ک :اسراء ،)24 -23 :همسر و فرزند (ر.ک :مریم )21 :و
دشمنی نسبت به کفار (ر.ک :آلعمران)28 :

تفکر و تعقل در نشانه های الهی (ر.ک :بقره:
)164

دومین جنبه ارتباط معنای زندگی و س���بک زندگی ،تأثیر معنای زندگی بر شاخص های
سبک زندگی است .این شاخص ها بر اساس چهار محور ارتباط با خود ،خدا ،سایر انسان ها
و طبیعت قابل تقس���یم اس���ت (جدول «ش���ماره  .)»3بر اس���اس قرآن کریم ،ایمان به خدا و
تصمیم بر اطاعت و بندگی او که معنای زندگی دینی را ش���کل می دهد ،ارتباط انس���ان را در
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عرصه های مختلف متأثر می س���ازد و سبک زندگی دینی در حوزه فردی و اجتماعی را تبیین
می کند .در جدول زیر بر اس���اس آیات قرآن کریم ،به صورت مختصر س���بک زندگی مبتنی بر
معنای زندگی دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .3-3دیدگاه فرانکل در مورد معنای زندگی و ارتباط آن با سبک زندگی
بخ���ش دیگ���ر این پژوهش ،به بررس���ی دیدگاه فران���کل در مورد معنای زندگ ��ی و ارتباط آن با
س���بک زندگی اختصاص دارد .فرانکل با رویکرد متفاوتی که نس���بت به انسان دارد ،برخالف
روان  تحلیل گری فروید معتقد اس���ت که انس���ان نه تنها در انتخاب وا کنش هایش نسبت به
عوامل بیرونی آزاد است ،بلکه در سخت ترین شرایط نیز اختیار خود را حفظ کرده و سرنوشت
خود را انتخاب می کند( .فرانکل )1372،وی احس���اس بی معنایی زندگی را نوروز توده های عصر
حاض���ر معرف���ی کرده و آن را خأل وجودی نامیده اس���ت (فران ��کل )1972 ،و آن را متش ��کل از مثلث
افسردگی ،پرخاشگری و اعتیاد می داند (فرانکل.)1388 ،
فران���کل ( )1984معناجوی���ی را انس���انی تری���ن نیاز انس���ان می دان���د و معنادرمانی را ش ��یوه
ای ب���ر پایه معنای هس���تی آدمی و تالش برای رس���یدن به این معنا می دان ��د .به اعتقاد وی
انس���ان س���الم ،انس���انی اس���ت که احس���اس خوش���بختی و رضایت مندی از زندگی دارد ،اما
هدف او رس���یدن به خوشبختی نیست .وی ،خوشبختی را لذت بردن از زندگی تعریف نمی
کند و معتقد اس���ت هدف قرار دادن لذت ،نوعی تفکر بیمارگونه اس���ت« :یک انس ��ان بیمار،
کل معن���ای زندگ���ی را در ل���ذت ،و ه���دف همه فعالیت های انس���ان را خوش ��بختی می داند»
(فرانکل .)1372،او جس���تجو برای یافتن معنا را یک وظیفه واقعی انس���ان می داند .هرچند ،این
تالش همیش���ه موجب تعادل نیست و ممکن اس���ت تنش زا باشد ،همین تنش الزمه و جزء
جدانشدنی بهداشت روان است (فرانکل.)1389 ،
فرانکل معتقد است که معنی هستی ما ساخته و پرداخته خود ما نیست ،بلکه ما آن را
جستجو یا کشف می کنیم( .فرانکل )1389 ،این معانی را خود شخص باید جستجو و پیدا کند و
کشف این معانی منحصر به فرد تا آنجا که در حوزه ادرا ک است ،حتی در صورت از بین رفتن
تمام���ی ارزش ها ،ام���کان پذیر خواهد بود (فرانکل .)1388 ،از دی���دگاه وی زندگی همانند وظیفه
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است و انسان باید از این وظیفه مسئولیت پذیری خود آ گاه باشد (فرانکل. )1972،

وی باالترین سطح مسئولیت پذیری را در افراد مذهبی مشاهده می کند و می نویسد:
انس���ان مذهبی با انس���ان غیرمذهبی ،از این نظر اختالف دارد که انس���ان باایمان
می توان���د وج���ود خود را نه مثل ی���ک وظیفه بلکه به صورت یک رس���الت تجربه کند؛
یعنی به وجود آنکه وظیفه را به او محول کرده است ،یعنی منشأ رسالتش آ گاه است.
هزاران سال است که این منشأ وظیفه را خدا نام داده اند( .فرانکل)1372 ،

فرانکل چنین معنایی را «ابر معنا» می نامد و معتقد است برای چنین ایمانی هیچ چیز
بی معنا نخواهد بود( .فرانکل )1372،وی س���ه راه برای کش���ف معنا معرفی می کند :انجام کاری
ارزش���مند؛ تجربه ارزش واال و تحمل درد و رنج .راه رس���یدن به نخس���تین شیوه ،یعنی راه کار
و فعالیت ،راهی اس���ت روشن و آش���کار (فرانکل .)1972 ،البته او یادآور می شود که نوع و محتوای
کاری که فرد انجام می دهد مهم نیس���ت ،بلکه ش���یوه انجام آن کار اس���ت که به زندگی معنا
می بخش���د (بافران���ی ،.و آذربایجانی .)1390،راه دوم یافتن معنای زندگی ،تجربیات ارزش���مند اس ��ت؛
تجربیاتی مثل برخورد با شگفتی های طبیعت ،فرهنگ و یا عشق؛ عشق تنها شیوه ای است
معنی زندگی رنج اس���ت .انس���ان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می گردد ،این فرصت
را می یابد که به عالی ترین ارزش ها و به ژرف ترین معنای زندگی یعنی رنج کش���یدن ،دس ��ت
یابد .درد و رنج ،بهترین جلوه گاه ارزش وجودی انسان است و آنچه اهمیت بسیار دارد ،نوع
نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه ای که این رنج را به دوش می کشد (فرانکل.)1972،
بر اس���اس آنچه در دیدگاه فرانکل بیان ش���د ،مؤلفه های معنای زندگی عبارتند از :اعتقاد
به معناداری زندگی ،باور به آزادی انسان در تصمیم و اراده ،باور به مسئولیت داشتن انسان
در یافتن معنا ،منحصر به فرد بودن معنا برای هر فرد ،پرهیز از معناهای دروغین و محوریت

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

که با آن می توان به اعماق وجود انس���انی دیگر دس���ت یافت .س���ومین راه برای رس���یدن به

کار ،تجربه و رنج در کشف معنا .این مؤلفه ها را با یک دسته بندی بهتر می توان به دو محور
کلی تقسیم بندی کرد :مؤلفه های شناختی شامل اعتقاد به معناداری زندگی ،باور به آزادی
اراده ،باور به مس���ئولیت داش���تن در کش���ف معنا ،فهم اینکه معنا برای هر فردی منحصربه
فرد اس���ت و پرهیز از معناهای دروغین؛ و مؤلفه های رفتاری که ش���امل یافتن معنا در س ��ه
موقعیت کار ،تجربه و رنج است.
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جدول شماره  :4مؤلفه های معنای زندگی در دیدگاه فرانکل
مؤلفه های شناختی

مؤلفه های رفتاری

اصل معناداری زندگی

کشف معنا از طریق کار و فعالیت

اصل آزادی اراده

کشف معنا از طریق تجربیات ارزشمند

شناخت معناهای دروغین زندگی

کشف معنا از طریق رنج و سختی

مسئولیت داشتن در کشف معنا
منحصربه فرد بودن معنا

ارتباط این مؤلفهها با سبک زندگی در دیدگاه فرانکل با صراحت بیان نشده است ،بلکه
در ضم���ن بی���ان آث���ار و نتایج پوچی و معن���اداری زندگی می توان به این ارتباط دس ��ت یافت
(ج���دول «ش���ماره  .)»4به اعتقاد فرانکل س���بک لذت طلبی ،پول پرس���تی و قدرت پرس ��تی،
نتیجه نا کامی در یافتن معنا در زندگی اس���ت .وی همچنین با استناد به بررسی های انجام
ش���ده در دانش���گاه ایالتی آیداهو (که در آن  51تا  60دانش���جو ( )%85به ط ��ور جدی اقدام به
خودکشی کرده اند و دلیل این اقدام را بی معنایی زندگی ذکر کرده اند) سبک زندگی افسرده
که خودکشی و کسالت به دنبال دارد را نیز از نتایج پوچی و بی معنایی زندگی معرفی می کند.
(فرانکل)1972 ،

بزه���کاری جوان���ان ،اعتیاد ب���ه مواد مخدر و الکل نیز احس���اس پوچی ب ��ه دنبال دارد که
پژوهش ها نیز این نتیجه را تأیید می کند .باربر معتقد است که در بیشتر مواقع نبودن معنا
و هدف در زندگی جوانان و نوجوانان بزهکار نمود دارد .همچنین در پژوهش پدلفورد ()1974

که  416دانش���جو ش���رکت داش���تند ،ارتباط معکوس معنیداری بین گرایش به مواد مخدر و
هدف داری زندگی دیده شد( .فرانکل)1972 ،

در مقابل ،معناداری زندگی موجب میش���ود که انسان بجای توجه به وضعیت درونی،
بیشتر متوجه جهان بیرون باشد .طبق دیدگاه فرانکل ،انسان به هر نسبتی که از خود فار غ
باش���د ،خود را تحقق میبخشد؛ فار غ ش���دن از خود به معنای خدمت به جبهه ای واالتر از
خویش���تن یا عشق ورزیدن به شخصی س���وای خود است .طبق دیدگاه فرانکل گوهر هستی
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انس���ان از خود گذش���تن اس���ت( .فرانکل )1972 ،همچنین کنار آمدن با مش���کالت و سختی های
زندگی ،ارتقای امید به زندگی و ترس نداشتن از مرگ از نتایج معناداری زندگی است.

 .4-3نقد دیدگاه ویکتور فرانکل
نقد این دیدگاه در سه محور صورت می گیرد :نقد مبانی انسان شناسانه؛ نقد معنای زندگی
و نقد ارتباط معنای زندگی و سبک زندگی .آنچه در این پژوهش اهمیت دارد ،بررسی مبانی
نظ���ری مؤث���ر بر نظریه معنادرمان���ی فرانکل و مقایس���ه آن با مبانی دینی اس���ت .برخی از این
مبانی مورد تأیید منابع اس�ل�امی است؛ از جمله اصل آزادی اراده و اختیار ،و منحصر نبودن
انس���ان در قال���ب مادی و حیوانی از اصولی اس���ت که منابع دینی نیز ب���ر آن تأ کید دارد؛ البته
ابعاد و گستره این مفاهیم در این دو دیدگاه تفاوت های زیادی دارند .در کنار این اشترا کات
مبان���ی و اصول���ی نیز در دی���دگاه فرانکل وجود دارد که با مبانی دینی ناس���ازگار اس���ت و آنها را
میتوان تفاوت میان این دو دیدگاه معرفی کرد.
یکی از مبانی مهمی که در نظریات فرانکل به وضوح قابل مشاهده است ،باور به فرضیه
تکاملی داروین اس���ت .وی در عبارات مختلفی به تناز ع بقا و تکامل انس���ان از حیوان اشاره
کرده است و یکی از عوامل ایجاد خأل وجودی در عصر حاضر را تکامل انسان از حیوان معرفی
معرف���ی می کن���د ،منافات دارد .خداوند متعال به تفصیل در برابر س���ؤال فرش���تگان الهی که
علت خلق بش���ر را جویا می ش���وند ،به آنها پاسخ داده و داس���تان خلقت آدم را شرح می دهد
(ر.ک :بقره .)30 :اثر این باور این است که انسان به طور عام برای هدف خاصی آفریده شده
اس���ت و از همان ابتدای پیدایش هدف و معنا داش���ته اس���ت ،نه اینکه الزم باشد برای خود
معنایی بتراشد.
ع�ل�اوه بر این ،فرانکل با وجود آنکه به نقش مذهب در معنادهی به زندگی بس���یار تأ کید
می کند ،تصریح می کند که مفهوم مذهب در وسیع ترین معنای ممکن آن  -به صورتی که

لکنارف روتکیو هاگدید دقن و میرک نآرق هرتسگ رد یگدنز کبس و انعم طابترا

می کن���د (فران���کل .)1389 ،ای���ن مبنا با دیدگاه قرآن که با صراحت خلقت انس���ان را از حیوان جدا

در این دیدگاه مورد تأ کید اس���ت -از مفاهیم و تعاریف محدود از خدا که توس���ط بس���یاری از
نمایندگان فرقه ها و نهادهای مذهبی ترویج و اعالم می گردد ،فراتر می رود (فرانکل .)1375 ،این
دیدگاه پلورالیستی هرگز مورد تأیید منابع اسالمی نیست .قرآن کریم با صراحت به لزوم اعتقاد
به خداوند س���خن می گوید و تمام ادیان و مذاهبی را که به بت پرس���تی و خرافه  پرستی روی
می آورند ،نفی می کند (ر.ک :مائده .)76 :اسالم حتی ادیان الهی تحریف شده را نیز با صراحت رد
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میکند و تنها دینی که انس���ان را به مقصد و هدف نهایی می رس���اند ،اس�ل�ام معرفی می کند
(ر.ک :آل عمران)85 :

همچنی���ن فران���کل ،دی���ن را فقط به خاطر اثری واضح و روش���ن که بر س�ل�امت انس ��ان و
معنایاب���ی او دارد ،پیش���نهاد می کند وگرنه در عب���ارات مختلفی در اصل وج ��ود دین و حتی
اصل وجود خدا تش���کیک می کند .در مقابل ،قرآن کریم کسانی که خدا را پرستش می کنند
مشروط به اینکه برای زندگی مادی آنها مفید باشد ،نکوهش می کند (حج )11 :و آنها را بندگان
خدا نمی داند .در حقیقت نگاه قرآن کریم در راس���تای کش���ف واقعیت و حقیقت اس ��ت و در
مقابل نگاه پدیدارشناسانه فرانکل قرار دارد.
جدول شماره :5نقد مبانی انسان شناسانه فرانکل بر اساس دیدگاه قرآن کریم
دیدگاه فرانکل

دیدگاه قرآن کریم

نگاه تکامل گرایانه به هستی انسان

انسان به صورت دفعی و بدون سابقه قبلی خلق شده است.

نگاه پلورالیستی به دین

فقط دین اسالم انسان را به مقصد می رساند.

نگاه کارکردگرایانه به دین

دین ،منطبق با واقع است چه به نفع زندگی مادی باشد ،چه نباشد.

محور دوم ،نقد معنای زندگی از دیدگاه فرانکل است (جدول شماره « .)»5با وجود آنکه
قرآن کریم اصل معناداری زندگی و کش���ف آن توسط انس���ان را تأیید می نماید ،اما اشکاالت
قابل توجهی در دیدگاه فرانکل در مورد کش���ف معنای زندگی وجود دارد .به اعتقاد فرانکل
( )1984معنای زندگی برای هر انس���انی یکتا و ویژه ش���یوه تفکر اوس���ت و از کسی به کسی دیگر
و از لحظ���ه ای به لحظه دیگر تف���اوت می کند؛ یعنی چیزی به نام «اراده» معطوف به معنای
مش���ترک که به طور کلی به همه انس���ان ها تعمیم یابد ،وجود ندارد .این دیدگاه ،با مفهوم
دین و معنای مبتنی بر دین منافات دارد؛ چرا که دین و معنای مبتنی بر دین حداقل میان
پیروانش ،مشترکات و یگانگی هایی دارد و به دلیل همین ویژگی های مشترک ،قابل تعمیم
به پیروان دین اس���ت (ش���رفی .)1384 ،از طرف دیگر ،فرانکل معتقد است بررسی هدف خلقت و
آفرینش انس���ان امری بیهوده اس���ت؛ زیرا همان گونه که حیوانات نمی توانند معنای زندگی
انس���ان را بفهمد ،انس���ان نیز نمی تواند از هدف و معنای خلقت ش���ناخت پی ��دا

کند (فرانکل،

 .)1372البته این دیدگاه او در صورتی صحیح است که ما وحی و ارتباط انسان با خالق آفرینش
24

را نپذیریم ،اما زمانی که پیش فرض های دین اسالم را پذیرفتیم این امر نیز پذیرفته است که

خالق جهان با انسان سخن گفته و هدف خود از آفرینش را تبیین نموده است.
با توجه به این تفاوت ها روش���ن می شود که راههای کشف معنا در دیدگاه فرانکل نیز با
رویکرد دینی س���ازگار نیس���ت؛ زیرا کار و فعالیت نمی تواند منبعی برای معنای زندگی باش ��د،
بلکه اینها نیز با قرار گرفتن در مس���یر عبودیت معنادار می ش���وند .ارزش های تجربی نیز تنها
می تواند انس���ان را برای رس���یدن به معنای زندگی حقیقی یعنی ،عبودی���ت در برابر پروردگار
کمک کند .عشق به همسر و فرزند ،زیبایی های طبیعت و هنر و ...فقط در صورتی ارزشمند
خواه���د بود ک���ه جلوه ای از نعم���ات پ���روردگار و مقدمه ای برای رس���یدن ب���ه درجات باالی
عبودیت باش���د؛ چنانچه خداوند متعال هدف از س���یر و گردش در زمین را مش���اهده عاقبت
تکذیب کنندگان خدا و پیامبران الهی (ر.ک :انعام )11:و چگونگی خلقت خداوند و شناخت وجود
آخرت (ر.ک :عنکبوت )20 :معرفی می کند.
فرانکل مهم ترین ارزش هایی که زندگی انس���ان را تا آخرین لحظه می تواند معنادار کند،
ارزش های نگرش���ی می نامد .این ارزش ها بر اس���اس نگرش انس���ان به رنج به دست می آید.

کند ،بلکه رنج و س���ختی در س���ایه بندگی خدا ،معنادار و قابل تحمل میشود .در قرآن کریم
دو معنا برای وجود رنج و س���ختی در زندگی انس���ان بیان ش���ده اس���ت :نخست ،سختی ها و
مشکالت وسیله ای برای آمرزش

گناهان و مانعی برای فرورفتن در معاصی است (ر.ک :مؤمنون:

 .)75بنابراین ،انسان وقتی متوجه شود که این رنج سبب نزدیک شدن او به خداوند و مانع
غفلت و گناه او می ش���ود ،با طیب خاطر آنها را تحمل میکند .دوم اینکه این رنج نمودی از
آزمایش و امتحان الهی برای س���نجش س���طح پایداری انس���ان ها در مسیر عبودیت و بندگی
خداس���ت (ر.ک :بقره ،)155 :این سختیها و مشکالت ،فلسفه خلقت انسان بر روی زمین است؛
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بر اس���اس دیدگاه مبتنی بر وحی ،خود رنج به تنهای���ی نمی تواند معنایی برای زندگی ایجاد

چرا که س���ختی ها ماهیت واقعی انس���ان ها را نشان می دهند و ا گر نبودند انسان درستکار از
بدکار قابل تشخیص نخواهد بود.
محور سوم نقد دیدگاه فرانکل ،ارتباط معنای زندگی با سبک زندگی است .ارتباط معنای
زندگی و س���بک زندگی بر اساس منابع اس�ل�امی ،محدوده بسیار گسترده ای از زندگی انسان
را دربرمی گیرد؛ چرا که معنای زندگی مبتنی بر عبودیت ،به معنای اطاعت از خداوند متعال

25

در تمام عرصه هایی اس���ت که به آن امر و نهی ش���ده اس���ت .حتی در محدوده هایی که امر و
نهی ای وجود ندارد ،حکم به اباحه جاری میش���ود؛ یعنی ا گر فرد خود را مختار به انجام یا
ترک میبیند به این علت است که خداوند او را مختار قرار داده است .بنابراین ،در این مورد
هم در حال اطاعت از خداوند اس���ت .عبودیت س���طوح مختلفی دارد و محدوده اثربخش ��ی
معنا بر زندگی حتی در پایینترین س���طح آن نیز ،بس���یار گسترده است؛ اما فرانکل با منحصر
ب ه فرد دانستن معنا نسبت به اشخاص و زمان ها سبب شد که مؤلفه های معنای زندگی از
دیدگاه او اثربخش���ی محدودی در سبک زندگی فرد به جای بگذارد .مهم تر اینکه در دیدگاه
فرانکل ،نهایت تأثیری که معنای زندگی در سبک زندگی دارد ،این است که انسان را از ورطه
خودکش���ی ،اعتیاد ،پرخاشگری ،کسالت ،لذت طلبی و پول پرستی نجات می دهد و او را به
س���وی امید زندگی و توجه به عالم بیرون از خود س���وق می دهد .این اثربخش ��ی نمی تواند،
س���بک زندگی نهایی و غایی برای انسان باش���د؛ زیرا حس کمال طلبانه انسان به این اندازه
قناعت نمی کند و می خواهد به درجات باالتری از کمال دس���ت یابد .این نیاز درونی انس ��ان
در تعلیمات دینی موردتوجه قرارگرفته اس���ت .معنایی که بر اساس مبانی دینی برای زندگی
تبیین شده است ،انسان را به باالترین حد

کمال قابل تصور یعنی ،مقام خالفت اللهی (ر.ک:

بق ��ره )30:و باالتری���ن لذت ها یعنی ،بهش���ت و رضایت پروردگار عالم (ر.ک :آل عمران )15 :می رس ��اند؛
این غایت با غایتی که معنادرمانی فرانکل برای انسان ارائه می دهد ،قابل مقایسه نیست.
 .4بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررس���ی معن���ای زندگی از نگاه قرآن کریم ،ارتباط آن با س ��بک زندگی و
س���پس نقد دیدگاه فرانکل صورت گرفت .یافته های این پژوهش نش���ان داد که مؤلفه های
معنای زندگی از نگاه قرآن کریم ش���امل مؤلفه های ش���ناختی ،انگیزش���ی و نگرش ��ی اس ��ت.
مؤلفه های شناختی عبارتند از :شناخت خداوند متعال ،شناخت دنیا و آخرت .مؤلفه های
انگیزش���ی عبارتند از :میل به کس���ب لذت های بهش���تی ،می���ل به رهایی از ع ��ذاب جهنم و
تمایل به کسب رضایت خداوند متعال .مؤلفه های نگرشی نیز شامل ایمان به خدا ،غیب،
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پیامبران الهی و روز قیامت و تصمیم بر اطاعت و بندگی خداوند متعال است.

ارتباط معنای زندگی با س���بک زندگی در دو محور بررس���ی ش���د :نخس���ت ،ارتباط هدف
زندگی با جهت گیری کلی س���بک زندگی که در این ارتباط س���ه نوع سبک التذاذی ،تدبیری
و معطوف به آرمان بر اساس هدف های لذت ،مصلحت و گرایش های واالی انسانی و الهی
تبیی���ن ش���د .دوم ،تأثیر معنای زندگی بر ش���اخص های س���بک زندگی که در چهار ش ��اخص
ارتباط با خود؛ ارتباط با خدا؛ ارتباط با س���ایر انس���ان ها و ارتباط با طبیعت مورد بررسی قرار
گرفت.
بر اس���اس یافته های پژوهش ،مؤلفه های معنای زندگی از نگاه فرانکل دو بخش اس ��ت:
مؤلفه ه���ای ش���ناختی و رفتاری .اصل معن���اداری زندگ���ی ،آزادی اراده ،ش���ناخت معناهای
دروغین زندگی ،مس���ئولیت داش���تن در کش���ف معنا و منحصر به فرد بودن معنا مؤلفه های
ش���ناختی اس���ت و مؤلفه های رفتاری ش���امل کش���ف معن���ا ب���ا کار و فعالیت ،کش���ف معنا با
تجربه های ارزشمند و کشف معنا از طریق رنج است .ارتباط این مؤلفه ها با سبک زندگی در
دو محور بررسی شد .ارتباط احساس پوچی با سبک زندگی که نتایجی همچون سبک های
معناداری زندگی با سبک زندگی که نتایجی مثل توجه انسان به بیرون از خود ،کنارآمدن با
مشکالت ،امید به زندگی و ترس کمتر از مرگ را در بردارد.
ب���ر ای���ن اس���اس ،ای���ن دو دی���دگاه در س���ه مح���ور قاب���ل نق���د اس���ت :نخس���ت در مبان ��ی
انسان شناس���انه مانند تکامل گرایی ،پلورالیس���م دین���ی و نگاه کارکردگرایانه ب���ه دین .دوم،
نق���د ای���ن دو دیدگاه در نوع معنای زندگی در آنها که اش���کاالتی در ش���خصی ی���ا نوعی بودن،
واحد یا متکثر بودن و راه های کش���ف معنا اس���ت ،بررسی شد .سوم ،ارتباط معنای زندگی و
س���بک زندگی که محدوده اثربخشی معنا و سبک زندگی بر یکدیگر و نهایت ارتباطی که آنها
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لذت طلبی ،پول پرس���تی ،قدرت پرستی ،بزهکاری و افسردگی را در بر دارد و ارتباط احساس

بر یکدگیر دارند ،مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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