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و ایسم های متنوع، د ر حیران و سرگرد انی، بسر می برد . واقعیت این است که 
انسان اسیر مد رنیته و تکنولوژی و توسعه، از سبک زند گی سالم که فطرت 

آد می؛ خواهان آن است، د ور افتاد ه است.
نوین  طب  و  د انش  و  علم  شگفت انگیز  پیشرفت  علیرغم  امروز،  بشریت 
د چار  کمتر  گذشته،  د ر  که  است  جسمی  و  روحی  بیماری های  انواع  گرفتار 
این بیماری ها بود  و یا اصاًل نبود ه است “والترتی استیس” می گوید : آشفتگی و 
سرگرد انی انسان د ر جهان مد رن، ناشی از فقد ان ایمان او و د ست برد اشتن 
اقوام  می نویسد :  زمینه  این  د ر  فرانکل”  “بنجامین  است.  د ین  و   )7( خد ا  از 
وملل وحشی و نیمه وحشی، خیلی بیشتر از مرد م متمد ن، شاد کام و با نشاط 
بود ند  و افراد  آن ها، خیلی بیشتر از افراد  ملل راقیه از این مائد ه آسمانی بهره 
حقیقت  احیاگر  می خواست،  حرکت،  آغاز  د ر  که  جد ید   تمد ن   .)8( می برد ند  
انسانیت باشد ، به انسان آنچنان اصالت د اد  که به ماجرای الحاد ی »اومانیسم« 
گرفتار آمد . د ر فرهنگ اومانیستی، واژه های »فالح و رستگاری« جای خود  را 

این  گر چه زند گی راستین و واقعی د ر آخرت تحقق می یابد  )1( وزند گی 
د نیا،جز سرگرمی و بازیچه نیست )1, 2( و بی ترد ید  زند گی حقیقی د ر سرای 
از نظر قرآن، زند گی انسان د ر این جهان موقت و  اما  آخرت است )3-5(. 
تأثیر حتمی  گذرگاه،  این  د ر  او  و شقاوت  سعاد ت  و  زند گی  و سبک   کوتاه 
کور  این جهان  د ر  د ارد . هر کس  آخرت  د ر  او  جاود ان  زند گی  بر چگونگی 
باشد ، د ر آخرت هم کور وگمراه تر خواهد  بود  )6(. از این رو، مهم ترین وظیفه 
اد یان الهی به ویژه اسالم، به عنوان خاتم اد یان، ارائه سبک زند گی است که 
با خود  و خد ا وجامعه ومحیط زیست و جهان هستی،  انسان  ارتباط  آن،  د ر 

صحیح و انسانی باشد .
از سوی د یگر، موضوع سبک زند گی اسالمی، از موضوع های بسیار مهمی 
کرد ه  مشغول  خود   به  را  بشری  مکاتب  حتی  و  الهی  اد یان  همه  که  است 
است. همه مکاتب الهی و بشری، اد عای عرضه الگوی سبک زند گی برتر را 
د ارند . بشر خسته از د ود  و آهن و تکنولوژی مد رن و د ر آشفته بازار مکاتب 
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به »رفاه« و »آسایش« د اد ه است. »تعالی و تکامل« را متراد ف با »پیشرفت 
ماد ی« کرد . این نوع نگرش، سبک زند گی انسان  ها را د ست خوش تحوالت 
و تغییرات بنیاد ین نمود . هد ف آنان، ارائه الگوی موفق از سبک زند گی خود  
و مهارت های زند گی برخاسته از اند یشه لیبرالیسم و اومانیسم و عرضه آن به 

همه جهانیان بود .
این د ر حالی است که از حقیقت خود  و جهان، غافل ماند ند . سبک زند گی 
این پرسش ها است که »من که  به  پاسخ  از  آنان، عاجز  از سوی  ارائه شد ه 
هستم؟«، »چرا هستم؟«، »چگونه باید  باشم؟« و »سرنوشت من چه خواهد  
خواهد   چه  جهان  و  من  آفرینش  از  »هد ف  آمد ه ام؟«،  کجا  »از   .)9( شد ؟« 
شد ؟«، »راز این د گرگونی های شگرف چیست؟«، »د ر این د نیا، شیوه زند گی 
و سبک زند گی مطلوب برای رسید ن به این هد ف، چگونه است؟« و »کد ام 

سبک زند گی، عامل نجات انسان ها می باشد ؟«.
هد ف زند گی چیست؟ انسان برای چه زند گی می کند  و د رواقع، هد ف انسان 
و  جهان  هستی،  نظام  این  آفرید گار  می باشد ؟  چه  زند گی،  د ر  و  زند گی  از 
انسان چیست؟ ماهیت  و  آفرید ؟ هد ف خلقت جهان  به چه هد فی  را  انسان 
تا بررسی گرد د ، سبک زند گی شایسته آد می د ر این جهان،  انسان چیست؟ 

چه می باشد ؟
افالطون معتقد  است،کسی که نمی د اند  از کجا آمد ه و به کجا می رود  و ند اند  
به تکاپو  به آن،  برای وصول  را  نهایی زند گی که می بایست خود   آن هد ف 
بیند ازد ، منکر خویشتن است )10(. به د یگر سخن، کسی که توانسته است حتی 
از خویشتن  را  این سوال جد ی  بکشد ،  باال  از »من« خود   را  لحظه ای خود  
»به کجا می روم؟«،  آمد ه ام؟«،  »از کجا  مطرح می کند  که »من کیستم؟«، 
به آن هد ف  برای رسید ن  زند گی من  زند گیم چیست؟« و »سبک  »فلسفه 

چگونه باید  باشد ؟«.
پاسکال د ر میان د رد  د رونی خود  می گوید : »متولد  شد م و ند انستم برای چه 
زند گی کرد م! و ند انستم چگونه زند گی کنم! اکنون می میرم و نمی د انم برای 
چه و چرا؟ انسان عجیب ترین موجود ات طبیعی است، از جسم، اطالعات کافی 
ند ارد ، روح را نمی شناسد  و از ارتباط جسم و روح بی خبر است. اجتماع جسم و 

روح، او را متغّیر می کند ، د ر صورتی که خود  او، مولود  آن است« )11(.
واقعیت این است که خأل معنا د ر زند گی، منشا بسیاری از بیماری های روانی 
است. انسان معتقد  به غایتمند ی آفرینش، با آن کس که فرد  و جهان را پوچ 
و سرگرد ان می انگارد ، متفاوت است. خأل وجود  یا تهی زند گانی، پد ید ه بسیار 
گسترد ه و متد اول زند گی امروزی است. این خأل وجود ، به صورت خستگی 
ارزش  زند گی  برخی،  برای  زیرا   .)12( بی حوصلگی ظاهر می شود   و ماللت، 

زیستن ند ارد .
مد رن  انسان شناسی  که  است  بحران هایی  از  زند گی،  پوچی  و  بیهود گی 
تاکنون از د رمان آن، عاجز ماند ه است. از این رو، معنایابی زند گی، یکی د یگر 
از تصویرهای ذهنی  متاثر  به شد ت،  انسان شناسی است که  از ضرورت های 
آد می از خود  و نوع جهان بینی اوست. رهایی از خأل زند گی و سبک زند گی 
ماشینی و د ست یابی به سبک زند گی اسالمی با محوریت سالمت، نیازمند  

پژوهش ها و پاسخ به پرسش هایی است.
ویژگی سبک زند گی اسالمی مبتنی بر سالمت جسمی و روحی چیست؟ 
محبوب  سعاد ت،  می باشد ؟  چه  سالمت  محوریت  با  زند گی  سبک  فرمول 
همه انسان ها است. سعاد ت حقیقی د ر چیست؟ )13( ویژگی مد یران د ولت 
زند گی  د ر سبک  عد الت  فرمول  )14(، چگونگی  زند گی  د ر سبک  اسالمی 
)15(، ویژگی سبک زند گی اسالمی مبتنی بر آخرت گرایی، فضیلت گرایی و 
زند گی  و سبک  ورزشی  ارتباط طب  چیست؟  غایتمد اری  و  هد ایت محوری 

سبک  د ر  خانواد ه  نقش  اسالمی،  زند گی  سبک  و  تغذیه  رابطه  اسالمی، 
تند رستی،  ارتقای  و  زند گی  سبک  د ر  فقهی  قواعد   نقش  اسالمی،  زند گی 
مکاتب  و  مذاهب  و  اد یان  و  ملل  د یگر  زند گی  د ر سبک  تطبیقی  مطالعات 
تغییر  از  استفاد ه  با  بیماری ها  د رمان  زند گی،  د ر سبک  منابع  نقد   اسالم،  با 
منظر  از  زند گی  زند گی، سبک  علم  زند گی،  مهارت های  زند گی،  د ر سبک 
سبک زند گی اسالمی،  مبانی  و  اصول  فاضله،  مد ینه  متکلمان،  و  فیلسوفان 
نقش جهان بینی  به سایر سبک ها،  نسبت  اسالمی  زند گی  امتیازهای سبک 
حیات  سبک زند گی اسالمی،  د ر  طب سنتی  و  طب اسالمی  سبک زند گی،  د ر 
و  اسالمی  زند گی  زند گی، سبک  با سبک  آن  رابطه  و  معقول، حیات طیبه 
ارتباط آن با قوه مد بره انسان، نظام کنترل قوای نفس، اعتد ال مزاج و قوای 
اد راک و رفتار و خلق، اصول  نفس و سبک زند گی، نظام مهند سی فکر و 
پیش  د ر  بررسی  و  بحث  اسالمی،  زند گی  سبک  د ر  شناسی  منبع  و  مبانی 
سبک  د اد ن  سامان  د ر  انسانی  ارزش های  مانند   زند گی  سبک  فرض های 
زند گی و هویت بخشی به انسان، پاسخ گویی به پرسش های اساسی زند گی، 
زند گی،  سبک  د ر  اجتماعی  رفتار  به  سامان د هی  خد اشناسی،  خود  شناسی، 
محوریت  با  اسالمی  زند گی  سبک  حوزه  قوت  نقاط  و  شایستگی ها  تعیین 
استخراج  زند گی اسالمی،  استخراج فرصت های پیش روی سبک  سالمت، 
مشکالت پیش روی این عرصه و تهد ید های پیش روی عملکرد  مفید  سبک 
زند گی اسالمی، استخراج مشکالت پیش روی این عرصه و تهد ید های پیش 
روی عملکرد  مفید  سبک زند گی اسالمی، تد وین اولویت های کوتاه مد ت و 
میان مد ت و بلند  مد ت سبک زند گی اسالمی، تد وین بیانیه ماموریت عرصه 
سبک زند گی اسالمی، تبیین اصول و مبانی و منابع سبک زند گی اسالمی و 
روش های د ستیابی به آن، تبیین و تفسیر آیات علمی قران و روایات رسول 
زمینه سازی  اسالمی،  زند گی  مبنای سبگ  بر  با کرامتش  بیت  اهل  و  خد ا 
سازی  زمینه  اسالمی،  زند گی  سبک  مبنای  بر  اسالمی  تمد ن  شکل گیری 
برای تولید  علم د ر سبک زند گی اسالمی با محوریت سالمت، جهت د هی 
به مبانی علوم به ویژه شاخه های گوناگون علوم پزشکی و علوم انسانی بر 
سبک زند گی اسالمی بخشی از مباحث مورد  نیاز سبک زند گی اسالمی با 

محوریت سالمت است. 
و  روان  و  جسم  است. سالمت  ارزش  یک  سالمتی  که  د اشت  توجه  باید  
نگاه د اشت حریم آبرو، واجب شرعی است. مقد مه واجب که حفظ الصحه نیز 
است، واجب خواهد  بود  )16(. مومن و بند گان خوب خد ا، برای سالم زیستن 
و سبک زند گی برتر، از همه شایسته ترند . الزمه عبود یت و بند گی، سالمتی 
است. سالمتی برای انسان مومن، یک ارزش د ینی به حساب می آید  که د ر 
روایات از آن به “نعمت الهی” )17(، “گواراترین نصیب ها” )17(، “نعمت د نیا” 
)18(، “سرمایه زند گی” )19( و د عا و د رخواست مهم از پرورد گار متعال است 

.)21 ,20(

تشکر و قد رد اني
بیان نشد ه است.

میزان مشارکت نویسند گان
بیان نشد ه است.

تضاد  منافع
بیان نشد ه است.
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