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Abstract
This study aimed to investigate the 
types of life from Seligman’s viewpoint, 
identify the types of life in Allameh 
Tabatabai’s viewpoint, and compare the 
two with each other. To do so, through 
descriptive-analytical method, the first-
hand sources of Seligman’s views and 
the works of Allameh Tabatabai were 
referred to and compared with each other. 
The findings showed that by choosing 
the Aristotelian model of development 
from simple to complex, Seligman drew 
four types of life: enjoyable, committed, 
meaningful, and complete. According to 
Allameh Tabatabai, considering the two 
criteria of real and unreal life, and private 
life and public life, three types of life 
were extracted: ‘humiliation-oriented’, 
‘pleasure-oriented’ and ‘happiness-
oriented’. The concepts of haste, worldly 
life, and the wares of delusion indicate a 

چكیده
این پژوهش، با هدف بررسی سنخ های زندگی 
از دی���دگاه س���لیگمن و شناس���ایی س���نخ های 
زندگی بر اس���اس دی���دگاه عالم���ه طباطبایی و 
مقایس���ه این دو با یکدیگر انجام ش���ده است. 
بدین منظ���ور ب���ه روش توصیف���ی _ تحلیلی به 
منابع دس���ت اول دیدگاه های س���لیگمن و آثار 
عالمه طباطبایی مراجعه و با همدیگر مقایسه 
گردی���د. یافته ه���ای پژوه���ش نش���ان می دهد 
انتخ���اب م���دل ارس���طویِی  ب���ا  ك���ه س���لیگمن 
رش���د از س���اده به پیچیده، چهار س���نخ زندگی 
كامل ترس���یم  لذت بخش، متعهدانه، بامعنا و 
می كند. بر اس���اس دیدگاه عالمه طباطبایی با 
توجه به دو م���الک حقیقی و غیرحقیقی بودن 
حی���ات و حی���ات خصوصی و زندگ���ی عمومی، 
س���ه نوع زندگ���ی »ذلت مح���ور«، »لذت محور« 
گردی���د. مفاهیم  و»س���عادت محور« اس���تخراج 

سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397 )ص73-45(



46                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

بیان مسئله
كه  ش���ناخت زندگی و بررس���ی س���نخ های آن، یکی از مهم ترین مس���ائل روان ش���ناختی اس���ت 
مقدمۀ شناخت صحیح انسان به شمار می رود و بر نوع انسان شناسی، جهان بینی و در نتیجه 
س���عادت انس���ان اثر می گذارد )ژوزف1 و لینلی،2 1388، ص68(. سنخ شناس���ی، تقسیم بندی 
و تنظی���م داده ه���ا با توجه به مش���خصات آنها و بر پایه معیارهایی خاص اس���ت )س���اروخانی، 
1370(. و سنخ شناس���ی زندگ���ی می توان���د بیان جامع���ی از انواع ممکن زندگ���ی و یا طبقه بندی 
گرفته  انواع زندگی  باش���د. معمواًل یک یا چند س���نخ به عنوان ش���یوه  های آرمانی زندگی در نظر 

1. Joseph, S
2. Linley, A

pleasure-oriented life, which is a public 
life. The concept of a wretched livelihood 
is an unrealistic life, which refers to a 
humiliation-oriented life. People in these 
two types of life fail to reach the highest 
levels of perfection. The real life is limited 
to the life of the Hereafter and good life, 
which is a happiness-oriented life. The 
spirituality of the source of life types, the 
purposefulness of life types to achieve 
eternal transcendental happiness, the role 
of Divine motivation for achieving the 
purpose of life, the beyond-inclusion of the 
value realm of life types are the significant 
differences of Allameh Tabatabai’s view 
with Seligman’s view.

Keywords: life, types of life, Seligman, 
Allameh Tabatabai, Islamic thought and 
positive psychology

عاجل���ه، حیات دنیا و متاع غ���رور بیانگر زندگی 
لذت محور  می باش���د كه حیات عمومی اس���ت. 
مفهوم معیشت ضنک حیاتی غیرحقیقی است 
كه  كه به زندگی ذلت محور اشاره دارد. افرادی 
در این دو س���نخ زندگی هس���تند، از رسیدن به 
كم���ال باز می مانن���د. حیات  باالتری���ن درجات 
حقیقی منحصر در زندگی آخرت و حیات طیبه 
كه همان زندگی سعادت محور می باشد.  است 
زندگ���ی،  س���نخ های  منش���أ  ب���ودن  روحان���ی 
هدفمندی س���نخ های زندگی جهت دستیابی 
به س���عادت جاودان���ه فرامادی، نق���ش انگیزه 
اله���ی در رس���یدن به هدف زندگی، فراش���مولی 
قلم���روی ارزش���ی س���نخ های زندگی بر اس���اس 
دیدگاه عالم���ه طباطبایی از جمله تفاوت های 

شاخص با دیدگاه سلیگمن می باشد.

زندگ���ی،  س���نخ های  زندگ���ی،  كلیدواژه  ه���ا: 
سلیگمن، عالمه طباطبایی، اندیشه اسالمی و 

روان شناسی مثبت نگر.
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می شود، درحالی كه سایر شیوه ها غیرآرمانی تلقی می شوند )تئودور، 1966، ص13(.
خاس���تگاه فک���ری بررس���ی زندگ���ی در روان شناس���ی مثبت گرا، به آثار فلس���فی اندیش���مندانی 
كمال و رشد ارسطویی با مفهوم  همچون س���قراط، افالطون و ارس���طو باز می گردد. مثاًل نظریۀ 
كاركرد بهینه ارتباط دارد و از نگاه س���ودگرایانی  زندگی خوب، بهزیس���تی یا ش���ادكامی با مفهوم 
چون جرمی بنتام،1 وجود لذت و نبود درد، ویژگی تعریف كننده یک زندگی خوب است )براتی، 

1388، ص37(.
برخی روان شناس���ان مثبت، پیرو دیدگاه ارس���طو به بحث و بررس���ی چگونگی زندگی خوب 
كامل را ن���ام برده اند )دلهی و اس���تکیمیر،2  پرداختن���د و برخ���ی نیز معیاره���ای اخالقی زندگ���ی 
كامورا3 )2005(  2016(، ول���ی انواع زندگی را مورد بررس���ی ق���رار نداده اند. از جمله میهای���ی و نا
به عنوان روان شناس���ان مثبت نگر فقط به بررس���ی ماهیت زندگ���ی پرداخته اند. عده ای نیز به 
اج���زا و ویژگی های زندگی پرداختند )لوپز، 2009(، اما درصدد بی���ان انواع زندگی برنیامده اند. 
برای نمونه، فلیپس ویتکینز )2012( معتقد اس���ت: قدردانی به عنوان ش���اخصه زندگی خوب، 
باعث افزایش بهزیس���تی می ش���ود. برخی پژوهش ها به برخی س���نخ های زندگی پرداخته اند، 
ولی درصدد بررس���ی رابطۀ بین انواع زندگی نبوده اند )بورینی4 و همکاران، 2014(. همچنین 
در برخی متون دیگر بیش از آنکه ماهیت زندگی را مورد بحث قرار داده باشند، بر فضیلت های 

گرتی و همکاران،5 2001(. زندگی متمركز شده اند )ها
در میان روان شناس���ان مثبت گرا، مارتین سلیگمن با انتخاب رویکرد ارسطویی رشد از ساده 
ب���ه پیچیده، ب���ه تبیین سنخ شناس���ی زندگی پرداخته اس���ت. وی س���اده ترین زندگ���ی از انواع 
چهارگان���ه زندگ���ی خوب را »زندگ���ی لذت بخش« می نامد؛ پ���س از آن »زندگ���ی متعهدانه« قرار 
كه در حقیقت،  دارد؛ و س���ومین نوع زندگی خوب »زندگی بامعنا« اس���ت؛ چهارمین نوع زندگی 
كامل« اس���ت. روان شناسان مثبت گرا بر این  پیچیده ترین ش���کل زندگی خوب است، »زندگی 
باورن���د كه حركت به س���مت یک���ی از این انواع چهارگانه زندگی خوب، آدمی را به خش���نودی از 
زندگی، بهزیستِی روانی و سرانجام سعادت و خوش بختی نائل می گرداند )سلیگمن، 1389(.

1. Bentham, J.
2. Steckermeier& Delhey
3. Nakamura & Csikszentmihalyi
4. Boarini, R., Kolev, A., & McGregor, A.
5. Hagerty MR, Cummins RA, Ferriss AL, et al
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كه  س���لیگمن و پترسون )2004( در تبیین انواع فضیلت ها و سنخ های زندگی مدعی هستند 
به همه آثار فلسفی و ادیان حتی به كتاب مقدس مسلمانان، قرآن كریم نیز توجه داشته است. 
اما به نظر می رس���د تبیین انواع زندگی در آثار س���لیگمن لزومًا تطبیقی با سنخ شناس���ی احتمالی 
كریم به خصوص با تبیین اندیشمندانی چون عالمه طباطبایی نداشته باشد. زندگی در قرآن 
در منابع اسالمی، به خصوص قرآن كریم با انواعی از زندگی روبرو می شویم كه در عبارت های 
گون از آن یاد شده است. عبارت هایی چون حیات طیبه )نحل: 97(، متاع حسن )هود:  گونا
3(، حیات الدنیا )عنکبوت: 64(، عاجله )اسراء: 18(، متاع غرور )حدید: 20(، معیشت ضنک 

)طه: 124( و االخره )غافر: 39(.
كلیدی در متون دینی، فلس���فی و روان ش���ناختی است و با توجه به  بنابراین، زندگی واژه ای 
دیدگاه ه���ا و مکاتب مختلف فکری، برای انس���ان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اس���ت 
ك���س نوع خاصی از زندگی را ب���رای خود انتخاب  )موس���وی، 1394، ص564(. در جه���ان هر 
كارآمد اس���ت و س���نخ های  كرده، درس���ت و  كه انتخاب  می كن���د و تصور می كند همان نوعی را 
دیگری از زندگی وجود ندارد. ازاین رو، بررس���ی و مقایس���ه دیدگاه برخی اندیش���مندان اسالمی 
ب���ا دی���دگاه برخی روان شناس���ان مثبت گرا موج���ب رهایی از ای���ن س���ردرگمی و همچنین عمق 
بخش���یدن به یافته های روان شناس���ی مثبت گرا می ش���ود. از س���وی دیگر، تبیین نگاه اسالم و 
اندیش���مندان مس���لمان در حوزه ه���ای مختلف روان شناس���ی در راس���تای اسالمی س���ازی علوم 

انسانی از جمله روان شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اندیش���مندان اسالمی از جمله مفس���ران قرآن )طباطبایی، 1374؛ طبرسی، 1417؛ قرطبی، 
1405؛ طب���ری، 1415؛ ج���وادی آمل���ی، 1393( تفس���یرهای مختلف���ی از مفاهی���م مذك���ور ارائه 
ك���رد. در این میان،  كه می توان بر اس���اس آنها س���نخ هایی را برای زندگی شناس���ایی  داده ان���د 
عالمه طباطبایی )1374، ج12، ص491( تبیین هایی خاصی در این زمینه ارائه كرده اس���ت. 
بنابراین، به نظر می رس���د با بهره گیری از آیات قرآن كریم و با اس���تفاده از دیدگاه های تفسیری 
عالمه طباطبایی می توان برای زندگی از نگاه اسالمی انواعی را مشخص كرد كه با انواع زندگی 

گردد. در دیدگاه سلیگمن مقایسه 
الهامی نی���ا در پژوهش���ی ب���ه هفت نوع حی���ات در قرآن كریم اش���اره كرده اس���ت، اما عالوه بر 
مطرح نش���دن دیدگاه عالمه طباطبایی، به بررس���ی روان ش���ناختی انواع زندگ���ی نیز نپرداخته 
اس���ت )الهامی نیا، 1384، ص24_5(. برخی پژوهشگران )عاطفه نژاد و همکاران، 1393( به 
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كیفیت زندگی اسالمی مبتنی بر دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی پرداخته  بررس���ی ساختار و الگوی 
ولی سنخ شناسی زندگی را مطرح نکرده و درصدد بررسی انواع زندگی برنیامده اند.

كیفیت زندگی« از منظر اس���الم  كبریا و همکاران )1392( به بررس���ی تطبیقی »بهبود  فاضلی 
كیفی���ت زندگی را با ذكر اصولی  و روان شناس���ان مثبت گ���را پرداخته اند و درمان مبتنی بر بهبود 
از هر دو منظر )اس���الم و روان شناس���ان مثبت گرا( مطرح نموده اند، ولی به سنخ شناسی زندگی 
و تبیی���ن روان ش���ناختی آن نپرداخته ان���د. در پژوه���ش دیان���ی )1390( معنای زندگ���ی از منظر 
گرفته اس���ت، ولی نویس���نده بر تبیی���ن معنا و هدف زندگی  عالمه طباطبایی مورد بررس���ی قرار 
كرده اس���ت. حس���ینی مطلق )1394( زندگی مطلوب در دیدگاه اس���الم  در دیدگاه عالمه تمركز 
و روان شناس���ی مثبت گرا را مورد بررس���ی قرار داده، اما به سنخ شناس���ی زندگی و نیز مقایسه دو 

دیدگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن نپرداخته است.
كه ایش���ان بنا به ضرورت تفس���یر آیات ق���رآن، در البه الی  از آث���ار عالم���ه طباطبایی برمی آید 
كرده اند. ازاین رو، با  تفاس���یر آیات به انواع زندگی انس���ان پرداخته اند و آیات مربوطه را تفس���یر 
توج���ه به نگاه عالمه به بحث زندگی در آثارش، به نظر می رس���د می توان س���نخ های زندگی را 
كرد. بنابراین محقق درپی  بر اس���اس نظر ایشان استخراج و آن را با دیدگاه س���لیگمن مقایسه 

بررسی سؤاالت ذیل می باشد:
_ سنخ های زندگی از نگاه سلیگمن چیست؟

كدام است؟ _ سنخ شناسی زندگی از نظر عالمه طباطبایی 
_ چه تفاوت ها و شباهت هایی میان سنخ شناسی زندگی از نگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن 

وجود دارد؟

روش پژوهش
ای���ن پژوه���ش، از نظر ماهیت از نوع بنی���ادی _ نظری و از نظر روش انج���ام پژوهش و تحلیل 
كری���م و آثار عالمه  كیفی می باش���د. پژوهش���گر با مراجعه به قرآن  داده ه���ا از نوع پژوهش های 
طباطبای���ی، آی���ات و روایاتی كه بر موضوع انواع زندگی دالل���ت دارد را مورد تحلیل قرار خواهد 
داد و همچنی���ن نقطه نظرات س���لیگمن را جمع آوری نموده، س���پس به توصی���ف و تحلیل آن 

می پردازد و آنها را با همدیگر مقایسه می كند.
كه به این شرح است: گرفت  اجرای پژوهش طی سه مرحله صورت 
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_ شناسایی نقطه نظرات سلیگمن درباره سنخ های زندگی؛
_ شناسایی دیدگاه های عالمه طباطبایی؛

_ مقایسه دیدگاه های عالمه طباطبایی و سلیگمن.

یافته های پژوهش
سنخ شناسی زندگی از نگاه مارتین سلیگمن.

هر یک از این انواع چهارگانه زندگی خوب در ادامه به اختصار توصیف می شوند.

زندگی لذت بخش
س���لیگمن با طرح این نوع زندگی درپی آن هس���ت كه بداند مردم چگونه می توانند به بهترین 
س���طح تجربه های حس���ی خوش���ایند به عنوان جزیی از زندگی طبیعی دست یابند. احساساتی 
كردن )قاس���می و  مثل حس برقراری رابطۀ خوب با دیگران، امیدواری، عالقه مندی و تفریح 

قریشیان، 1388، ص111(.
س���لیگمن و همکاران1 )2006، به نقل از: برات���ی، 1388( زندگی لذت بخش را همان چیزی 
كرده اند. با این حال، یورگنسن و نفستاد2  كه نظریه  های لذت گرای ش���ادكامی بیان  می دانند 
)2004( می گوین���د: برخالف نظریۀ بهزیس���تی روانِی دینر _ كه ب���ر وجود و افزایش هیجان  های 
كمبود هیجان  ه���ای منفی و نوعی قض���اوت درباره زندگی فردی )ش���خصی(  مثب���ت، نبود ی���ا 

كید دارد _ سلیگمن در تعریف این نوع زندگی، صرفًا بر هیجان  های مثبت، تکیه دارد. تأ
كه در آن  داک ورث، اس���تین و س���لیگمن )2005( زندگی لذت بخش را نوعی زندگی می دانند 
هیجان  های مثبت در حد بیشینه باشند. سلیگمن )1396( تفسیر زندگی خوب به لذت لحظه ای 
را یک »توهم« می داند و معتقد است: مجموع احساسات لحظه ای ما یک برآورد بسیار ناقص از 
شیوه قضاوت ما دربارۀ میزان خوب یا بد بودن زندگی است )سلیگمن، 1396، ص15_16(. وی 
با اشاره به یک بررسی، از چیزی به نام »استحقاق احساسات مثبت« در برابر »راه های میان بر« 
نام برده و می گوید كه مردم احس���اس مثبت ماش���ینی و بدون اس���تحقاق را نمی پذیرند و مایلند 

چیزی را كه احساس می كنند، مستحق آن باشند )سلیگمن، 1396، ص17(.
هیجان  های مثبت در این س���نخ زندگی، در س���ه برهه زمانی مورد نظرند: هیجان  های مثبت 

1. Rashid & Parks
2. Jorgensen, Nafstad
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دربارۀ گذش���ته؛ هیجان  های مثبت دربارۀ حال؛ هیجان  های مثبت دربارۀ آینده. هیجان  های 
مثبت دربارۀ گذشته، هیجان هایی هستند كه افراد نسبت به گذشته خود دارند. مانند رضایت، 
خرسندی، غرور )مثبت( )سلیگمن، 2002، به نقل از: براتی، 1388(. هیجان  های مثبت دربارۀ 
كه دو نوع هستند: 1. لذت های  حال، ش���امل امور مسرت بخش ، خش���نودی و شادی می ش���ود 
حس���ی كه از دو منبع لذت  های بدنی1 و لذت  های باالتر یا پیچیده2 حاصل می شوند )سلیگمن، 
و همکاران، 2005(؛ 2. »مس���رت بخش ها« كه ناش���ی از انجام اعمالی خاص و هدفمند از سوی 
اشخاص اند. بخشی از مسرت بخش ها از انجام اعمالی حاصل می شود كه مطابق با توانمندی ها 

و فضیلت  های شخصی افراد است )سلیگمن، 2002، به نقل از: براتی، 1388(.

زندگی متعهدانه
دومین سنخ زندگی بر اساس دیدگاه سلیگمن، زندگی متعهدانه است )سلیگمن، 1389(. این 
زندگی، پیچیده تر از زندگی لذت بخش اس���ت. »زندگی متعهدانه«، آن نوع زندگی است كه فرد 
كس���ب مسرت ها  با اس���تفاده از توانمندی  های َمِنش���ی )ذاتی( در حوزه  های مختلف زندگی به 
می پ���ردازد. در زندگ���ی متعهدان���ه، افراد از صفات مثب���ت از جمله توانمندی ها و اس���تعداد های 
خوی���ش به���ره می برند تا ب���ه زندگی خوب نائل گردن���د )داک ورث و هم���کاران، 2005(. در این 
كارهای ابتدایی و معمولی  كه از  حوزه، احس���اس سرشار شدن در احساسات منحصربه فردی را 
زندگی سرچش���مه می گیرد را مورد مطالعه قرار می دهند. این احساسات وقتی شکل می گیرد كه 
كه  كه به او داده اند با توانایی هایش هماهنگ است و مطمئن است  فرد حس می كند تکلیفی 
از پس آن برمی آید )قاسمی و قریشیان، 1388، ص111(. خلوص و اصالت در این ارتباط، معنا 
كه افراد  و مفهوم می یابد. پس خشنودی یا شادی اصیل، آن تجربه ای از شادی و نشاط است 
با استفاده از توانمندی  های َمِنشی خویش به آن دست می یابند )یورگنسن و نفستاد، 2004(.
كار، روابط و تفریحات، شناسایی برترین استعدادها  س���لیگمن، درگیر شدن و وارد ش���دن به 
و توانمندی های افراد را الزمۀ این س���نخ زندگی دانس���ته )سلیگمن و پترسون، 2004( و معتقد 
كار بردن منظم آنها می توان به غرقگی رسید )میهایی، 1999(. در پرتو بهره گیری  است: با به 
از توانمندی های ذاتی افراد، شوق و اشتیاق زندگی را می توان افزایش داد )سلیگمن، 2002(.

1. sensual or somatic pleasures
2. complex or higher pleasures
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گرفته  س���لیگمن معتقد اس���ت: زندگی متعهدانه نمی تواند به عنوان حالتی دائمی در نظر 
كمال پیوسته توانمندی ها و ارزش های فرد است. بنابراین  ش���ود؛ بلکه این زندگی، نوعی 
كمال یا رش���د مداوم است )پترسون، 2006، به نقل  زندگی متعهدانه، نوعی زندگی در حال 

از: براتی، 1388(.

زندگِی معنادار
س���ومین ش���کل زندگی خوب، »زندگی معنادار« است. س���لیگمن و همکاران )2006( معتقدند: 
زندگی با معنا عبارت اس���ت از: استفاده از اس���تعدادها و توانمندی های ذاتی در خدمت چیزی 
ی���ا هدفی باالتر از خویش. معن���اداری در زندگی با هدف مندی در زندگی مترادف اس���ت. تعلق 
كه »نهادهای مثبت« خوانده می ش���ود، از جمله مذهب، خانواده، اجتماع و  داش���تن به آنچه 
مل���ت می تواند معنای زندگی افراد باش���د و فعالیت در آن باره به آنان نوعی حس رضایتمندی 

و معناداشتن بدهد.
تالش برای یافتن معنی در زندگی، اساسی ترین نیروی محركه  هر فرد در دوران زندگی اوست 
كه فرد برای زندگی خ���ود، اهداف واالیی را در نظر بگیرد، در  و معنایاب���ی زمانی اتفاق می افتد 
كه  غیر  این  صورت زندگی او بی معنا می باشد. ازاین رو، سلیگمن )2002( معتقد است: افرادی 
گس���ترده تری پیوند  كه آنها را به اهداف  به ط���ور موفقیت آمی���ز فعالیت هایی را انجام می دهند 
می ده���د ب���ه آنچه در واقع زندگی معنادار می نامیم، دس���ت می یابند. چنی���ن روابطی می تواند 
كلیسا،  از طریق روابط بین فردی، مش���اغل اجتماعی یا درگیری در س���ازمان های مثبت مانند 

معبد، مساجد و دیگر سازمان های انسانی به وجود آید.
كه معنا داشتن )و حتی معنایابی( با خشنودی  سلیگمن و دیگر روان شناسان با این توجیه 
در زندگی و شادكامی ارتباط تنگاتنگی دارند، آن را یکی از انواع زندگی خوب یا زندگی سعادتمند 

گرفته اند )كامپتون، 2005(. در نظر 
س���لیگمن و همکاران در مورد اهمیت داش���تن معنا می نویسند: »ما معتقدیم كه فقدان معنا 
كه  یک عالمت افس���ردگی نیس���ت؛ بلکه نبود معنا علت این بیماری اس���ت و نیز بر این باوریم 
ك���ه به ایج���اد معنا منجر می ش���وند، افس���ردگی را كاهش و تخفی���ف می دهند«  مداخله های���ی 

)براتی، 1388، ص56(.
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كامل زندگِی 
كامل« دانس���ته و معتقد اس���ت:  س���لیگمن آخری���ن و پیچیده ترین نوع زندگی خوب را »زندگی 
س���ه زندگی قبلی نه منحصربه ف���رد و نه جامع اند و این نوع از زندگ���ی دربرگیرندۀ مجموعه هر 
سه زندگی خوب مورد اشاره و ویژگی های آنها می باشد )یورگنسن و نفستاد، 2004(. در واقع، 
كید دارد.  كنار بگذارد؛ بر رویکرد س���عادت گر تأ كام���ل بدون آنکه رویکرد لذت گرای���ی را  زندگ���ی 
كه نه تنها فرد به زندگی لذت بخش )هیجانات مثبت، لذت ها،  گونه ای اس���ت  این زندگی به 
و رضامندی ها( می رس���د، بلکه به زندگی متعهدانه و بامعنا نیز دست خواهد یافت )سلیگمن، 

2011، به نقل از: رفیعی هنر، 1397(.
كردن هیجان های مثبت  كامل، عبار ت است از: تجربه  سلیگمن معتقد است: »یک زندگی 
كنونی، به دس���ت آوردن مس���رت از  گذش���ته و آین���ده، با آرامش احساس���ات مثبت از لذت های 
توانمندی ه���ای ذات���ی و اس���تفاده از آنها در خدمت هدف ی���ا اهدافی باالتر و فرات���ر از خویش و 
كه در آن  كامل، زندگی اس���ت  به منظور دس���تیابی به معن���ا« )براتی، 1388(. بنابراین، زندگی 
فرد از ظرفیت خود به نحو مطلوب برای دس���تیابی به آنچه بزرگتر از خود اس���ت می باشد تا در 

كند )سلیگمن، 2002(. زندگی خویش استفاده 
كامل را»شادكامی اصیل« می داند و معتقد است:  شادكامی سه جزء دارد،  س���لیگمن، زندگی 
اما اجزای آن، متفاوت از نظریه آرگایل است. اجزای سه گانه شادكامی اصیل در نظر سلیگمن، 
عبارت اند از: زندگی لذت بخش؛ زندگی متعهدانه و زندگی بامعنا. ازاین رو، می توان فرمول آن 

را چنین بیان داشت:
زندگی بامعنا+زندگی متعهدانه+زندگی لذت بخش=شادكامی )سلیگمن، 1389(.

كه ه���م به توانایی های خود  كاركرد بهینه اس���ت  كامل از نظر س���لیگمن، همان  پس زندگی 
توجه داشته و هم محیط را در نظر می گیرد )یورگنسن و نفستاد، 2004(. سلیگمن و همکاران 
كاماًل در نقطۀ مقابل زندگی  كه  )2005( در جای دیگر، از زندگی تهی س���خن به میان می آورند 
گرفته است، فرد توشه ای  كه با مسامحه نام زندگی به خود  كامل قرار دارد. در این نوع زندگی 
گرفتار در چنین  برای خود فراهم س���اخته اس���ت، زندگی عاری از لذت، اش���تیاق، و معنا. افراد 
زندگ���ی، رضای���ت پایین���ی از زندگی خود داش���ته و ممکن اس���ت به افس���ردگی، اضط���راب، و یا 
كه افراد برخوردار از آن، در سطح  كامل  پریش���انی های روانی دیگر مبتال شوند، برخالف زندگی 

گرفته و به عبارتی فرابهنجار هستند )رفیعی هنر، 1397(. باالیی از بهنجاری قرار 
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كردن چهار طعم  كتاب خود تحت عنوان »ش���ادكامی اصیل« با مس���لم فرض  س���لیگمن در 
كید می كند  كامل(، به این حقیقت تأ برای شادكامی )زندگی لذت بخش، متعهدانه، معنادار و 
گفتۀ او »هیچ ی���ک از این زندگی ه���ا، مافوق دیگری  ك���ه مدل وی سلس���له مراتبی نیس���ت. به 
نیست«. او در تالش برای حفظ بی طرفِی علمی، سؤال ذیل را مطرح می كند: یک فرد خودآزار 
كار لذت وافری می برد.  كه قتل های زنجیره ای را دوس���ت دارد و از این  كنید  _ دگرآزار را تصور 
كامروای���ی باالیی می یابد و  كش���تار و خش���ونت،  كردن و  كمین  كه از  كنید  قات���ِل جانی را تصور 
گروه القاع���ده موجب اصاب���ت هواپیمای دزدیده  كه با پیوس���تن به  كنید  تروریس���تی را تص���ور 
گفت این س���ه نفر ب���ه ترتیب به زندگی  ش���ده ای به مركز تجارت جهانی می ش���ود. آیا می توان 
خوش���ایند، زندگی خوب، و زندگی معنادار دس���ت یافته اند؟ س���لیگمن، ناباورانه به این سؤال 
كه بله«. البته من قطع نظر از نظری���ه مطرح در این  پاس���خ مثبت می دهد: »پاس���خ این اس���ت 

كتاب، عمل آنها را محکوم می كنم )سلیگمن، 2002(.
سلیگمن معتقد است: حركت به سمت یکی از این انواع چهارگانه زندگی خوب به ویژه زندگی 
كامل، انسان را به خشنودی از زندگی، بهزیستِی روانی و سرانجام سعادت و خوش بختی نائل 
كامل با رویکرد ارسطویی  می گرداند. بنابراین، به نظر می رس���د دیدگاه سلیگمن درباره زندگی 
كه انسان ها همیشه از فرایند توسعه  كه در آن زندگی خوب عبارت از آن است  همخوان است 
كامل ترین  كامل پیچیده ترین و  كنند. ازاین رو، زندگی  كامل تر حركت  از ساده به پیچیده تر یا 
كه متأثر از اندیشه های ارسطو، بهترین نوع زندگی خوب می  باشد. نوع زندگی به شمار می رود 

سنخ های زندگی از نگاه عالمه طباطبایی
اندیشمندان مسلمان حیات را مترادف زندگی دانسته اند و معتقدند: حیات برگرفته از مادۀ 
كه حیات  »ح ی ی« اس���ت )ابن فارس، 1429ق، ص270(. عالمه طباطبایی تصریح می كند 
انس���ان، داراى س���نخ های متفاوتی است و این سنخ ها با توجه به رویکردهاى مختلفی كه به 
كله ظاهرى و بدن  گر انس���ان را در همین شا حقیقت انس���ان و جهان می ش���ود، معنا می یابد. ا
كنیم، قطع���ًا زندگی او محدود به  م���ادى، و نظام هس���تی را در جهان م���اده و طبیعت محدود 
گر حقیقت انس���ان و جهان را با ن���گاه عمیق ترى بنگریم، حیات  عال���م مادى خواهد بود، اما ا
و زندگی انس���انی در حیطه عالم مادى نخواهد بود. پس با رویکرد س���طحی و ظاهرى، زندگی 
انس���ان همین اس���ت كه مشاهده می ش���ود، اما با نگاه عمیق تر، این حیات سنخی از زندگی او 

به شمار می رود )طباطبایی، 1374، ج16، ص157(.
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كریم به دو نوع عمومی و خصوصی تقس���یم  ازای���ن رو، طباطبایی حیات را بر اس���اس ق���رآن 
می كن���د. حی���ات عمومی را برای همه موج���ودات می داند و حیات خصوص���ی را برای مؤمنانی 
ك���ه عمل صال���ح انجام دهد، در نظ���ر می گیرد )طباطبای���ی، 1374، ج12، ص492(. ایش���ان 
كه باالترین مرتبه  كرده است  حیات خصوصی را از مفهوم »حیات طیبه« )نحل: 97( استفاده 
زندگی تلقی می شود و امکان سعادت در آن فراهم می باشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی 
می تواند در زمرۀ صالحین قرار گیرد )طباطبایی، 1374، ج 9، ص56(. ازاین رو، می توان یکی 

از سنخ های زندگی را »زندگی سعادت محور« نامید.
یک���ی دیگر از س���نخ های زندگی از دی���دگاه عالمه طباطبایی را می ت���وان »زندگی لذت محور« 
نامید. این نوع زندگی را از مفاهیمی چون حیات دنیا )انعام: 32(، عاجله )اسراء: 18(، و متاع 
كرد. عالمه طباطبایی از س���نخ دیگری از زندگی نیز  غ���رور )آل عمران: 185( می توان اس���تفاده 
كه می توان آن را با مفهوم معیش���ت ضنک )طه: 124(  به نام »زندگی ذلت محور« نام می برد 

كرد. شناسایی 
ج���دول 1 ب���ه تقس���یم بندی زندگی و س���نخ های مدنظر عالم���ه طباطبایی بر اس���اس زندگی 

عمومی و خصوصی اشاره دارد.

 جدول 1. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی 
بر اساس مالک حیات خصوصی و عمومی

انواع زندگی ناظر به مالك هامالك های دسته بندی

لذت محور )عاجله، حیات دنیا و متاع غرور(حیات عمومی
ذلت محور )معیشت ضنك(

سعادت محور )حیات طیبه(حیات خصوصی

عالمه طباطبایی سنخ های لذت محور و ذلت محور را وهم و خیال پنداشته و مالک دیگری 
برای تقسیم بندی زندگی بر اساس حقیقی و خیالی بودن برمی شمرند. عالمه طباطبایی معتقد 
كه بر سر امور دنیوى با یکدیگر می جنگند، با اینکه آنچه این ستمگران بر سر آن  است: مردم 
تکالب می كنند، از قبیل اموال، همس���ران، فرزن���دان، مناصب، مقام ها و امثال آن، چیزى جز 
كه از دور آب به نظر می رسد و انسان منافع مذكور  اوهام نیس���تند و در حقیقت سرابی هس���تند 
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را مالک نمی ش���ود، مگر در ظرف وهم و خیال )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(. برخالف 
زندگی آخرت كه انس���ان در آن عالم با كماالت واقعی كه خود از راه ایمان و عمل صالح كس���ب 
كرده زندگی می كند و مهم این است كه اشتغال به آن آدمی را از منافع دیگر باز نمی دارد؛ چون 
كه  كماالت واقعی، واقعیت دیگرى نیس���ت و لعب و لهو در آن راه ندارد. بقایی است  غیر از آن 
كه شقاوتی درپی  كه با درد آمیخته نیس���ت، سعادتی اس���ت  فنایی با آن نیس���ت، لذتی اس���ت 

ندارد. پس آخرت حیاتی واقعی است )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(.
عالم���ه طباطبای���ی زندگی مبتنی ب���ر حیات طیبه را نیز حقیقی دانس���ته و می فرماید: اس���الم 
نه زندگی مادى را حیات حقیقی انس���ان می داند و نه برخوردار ش���دن از مزایاى آن را س���عادت 
كه جامع بین ماده و معنا باشد  واقعی می ش���مرد، بلکه زندگی  حقیقی  انسان را حیاتی می داند 
كه موجب سعادت دنیا و آخرت باشد. بنابراین،  و خوش بختی حقیقی را در چیزهایی می داند 
كه با نتیجه مطلوب از زندگی انس���ان ها، س���ازگار باشد  حیات طیبه به معنای زندگی ای اس���ت 

)طباطبایی، 1388، ج 2، ص229(. 
ج���دول 2، س���نخ های زندگی بر اس���اس مالک حقیق���ی و غیرحقیقی بودن حی���ات از دیدگاه 

عالمه طباطبایی را نشان می دهد.

 جدول 2. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی 
بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات

انواع زندگی ناظر به مالك هامالك های دسته بندی

حیات حقیقی
زندگی آخرت

سعادت محور )حیات طیبه(

حیات غیرحقیقی
لذت محور )عاجله، حیات دنیا و متاع غرور(

ذلت محور )معیشت ضنك(

در ادام���ه ب���ه دی���دگاه عالمه طباطبای���ی در زمینه س���نخ های س���ه گانه زندگ���ی )لذت محور، 
ذلت محور و سعادت محور( و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته خواهد شد.
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زندگی لذت محور
كه در اندیش���ه عالم���ه طباطبای���ی قابل شناس���ایی اس���ت، زندگی  یک���ی از س���نخ های زندگ���ی 
لذت محور می باش���د. حیات دنیا، عاجله و متاع غرور مفاهیم بیانگر این نوع از زندگی به شمار 
می روند كه با لذت محوری در ادبیات دینی شناخته می شود و در ادامه به تبیین دیدگاه عالمه 

در خصوص این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

1. عاجله
خداون���د در آیۀ 18 س���ورۀ اس���راء تعبیر دیگ���ری از زندگی را مط���رح می فرمایند: »َم��ْن اكَن يُرِيُد 
لْنا َلُ فِيها ما نَش��اُء لَِمْن نُرِيُد ُثمَّ َجَعلْنا َلُ َجَهنََّم يَْصالها َمْذُموماً َمْدُحوراً« قرش���ی  الْعاِجلََة َعجَّ
كه به عجله می گذرد. عالمه طباطبایی معتقد  )1377( منظور از عاجله را زندگی دنیا می داند 
اس���ت: كلمه عاجله صفت اس���ت براى موصوفی كه حذف ش���ده و بعید نیس���ت كه موصوفش 
حی���ات )زندگ���ی( باش���د، به قرینۀ اینک���ه مقابل آن را در آی���ۀ بعد، آخرت آورده اس���ت )1374، 
ج 13، ص86(. طبرسی مراد از »عاجله« را نعمت هاى عاجله می داند )1417، ج6، ص407(. 
كه مقصود از عاجله، متاع دنیاى عاجل است )1405، ج15، ص46(. آلوسی بر این باور است 
ك���س حیات عاجله  كه هر  بر اس���اس ای���ن آیه، عالمه معتقد اس���ت مراد از عاجله این اس���ت 
كه فقط حیات عاجله را بخواهد،  یعنی زندگی دنیا را بخواهد، زمانی تعلق و دنیاطلبی اس���ت 
گر دنیا را وسیله رسیدن به سعادت اخروى بداند، این در حقیقت دنیاطلبی نیست، بلکه  اما ا
كه  كه به آخرت نمی توان رس���ید مگ���ر از راه دنیا، لذا به هر انس���انی  اراده آخ���رت اس���ت. ازآنجا
كلی آن  كند، نمی ش���ود گفت دنیاطل���ب مگر آنکه از آخرت اعراض نم���وده و به  ای���ن راه را طی 
كلمه »كان«  كند و در نتیجه اراده و حواس���ش خالص براى دنیا ش���ود. همچنان كه  را فراموش 
اس���تمرار را افاده می كند، این معنا را می رساند )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. همچنین 
ك���ه او می خواهد فورًا  ْلن���ا َلُه ِفیها ما َنش���اُء ِلَمْن ُنِری���ُد«؛ یعنی اینکه ما هم آنچه را  فرم���ود: »َعّجَ
كم  كه او می خواهد. پ���س ارادۀ اش���خاص از هیچ جهت حا ب���ه او می دهی���م، البته نه هر ق���در 
بر اراده ما نیس���ت و این تنها ارادۀ ماس���ت كه در ایش���ان حکومت می كند )طباطبایی، 1374، 
ج 13، ص88(؛ چون اراده فعلی خداوند نسبت به هر چیز عبارت است از: فراهم شدن اسباب 
كه آیه داللت بر این دارد كه هر انس���ان  خارجی و رس���یدن آن به حد علیت تامه، لذا باید گفت 
دنیاطل���ب از دنیا، آن مقدارى كه اس���باب اقتضاء كند و عوامل���ی كه خداوند در عالم به جریان 
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انداخت���ه رزق می خورد، پس دنیاطلب فقط به پاره اى از آنچه می خواهد نائل می ش���ود، البته 
كه خداوند مقدر نماید )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. مقداری 

عالم���ه طباطبای���ی )1374( در ضم���ن آی���ۀ »َكَّ بَ��ْل ُتِبُّ��وَن الْعاِجلَ��َة َوتَ��َذُروَن اْلِخ��َرةَ«  
)قیامت:20-21( می نویسد: آیۀ شریفه خطاب به همۀ مردم است و از باب تعمیم خطاب قبلی 
اس���ت كه به رس���ول خدا؟ص؟ می فرمود: ال تحرک، برای اینکه خطاب در ال تحرک خطابی است 
« ردعی اس���ت از كالم س���ابق كه 

َّ
معترض���ه و هی���چ ارتباط���ی به قبل و بعد خ���ود ندارد و كلمۀ »َكال

می فرمود: »ایحس���ب االنس���ان ا ل���ن نجمع عظام���ه«، و می فرمود: »بل تحب���ون العاجلة«؛ یعنی 
زندگی عاجله كه همان زندگی دنیا است و »تذرون االخرة«؛ یعنی زندگی آخرت را ترک می كنید، و 
كلمه بل از این پندار كه بعد از مرگ، احیاء و بعثی نباشد، اعراض كرده، نظیر اعراضی كه همین 
كلمه در جمله »بل یرید االنسان لیفجر امامه« كرده است )طباطبایی، 1374، ج 20، ص177(. 

2. حیات دنیا
كری���م ب���رای زندگ���ی انس���ان، دو مرحل���ۀ را معرفی می كن���د: 1. زندگ���ی دنی���ا پایین ترین  ق���رآن 
كمال های دنیا، متناس���ب با  كمترین كماالت در آن ظهور می كند، همه  مرحل���ه وجود اس���ت و 
كه محصول زندگی دنیا اس���ت  زندگی دنیایی اس���ت )ش���وری: 36(؛ 2. مرحله جاودان آخرت 
)عنکب���وت: 64؛ اخالق���ی و هم���کاران، 1394، ص31(. زندگی مادی انس���ان ها در قرآن كریم 
با تعبیر»حیاۀالدنیا« بیان شده و در آیات بسیاری ویژگی های این زندگی تبیین شده است.

كریم برای زندگی، معنای دیگری دقیق تر از معنایی  عالمه طباطبایی می گوید: از نظر قرآن 
كه به نظر سطحی می رسد، وجود دارد كه عبارت است از: زندگی دنیوی از روز والدت تا رسیدن 
كه نظیرش و یا نزدیک به آن در حیوانات نیز  كه دورانی است توأم با شعور و فعل ارادی  مرگ 
یافت می ش���ود و طبق آیۀ 64 س���ورۀ عنکبوت غیر از زندگی دنیایی، یک زندگی دیگری برای 
كه مشتی اوهام است، او را از حقیقت زندگی باز می دارد  كه اشتغال به زندگی دنیا  انسان است 

)طباطبایی، 1374، ج9، ص53(.
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 64 سورۀ عنکبوت می نویسد: »دنیا همان طوركه به اعتبارى لهو 
اس���ت، لعب نیز اس���ت، براى اینکه فانی و زودگذر اس���ت. مردم بر س���ر امور دنی���وى با یکدیگر 
می جنگند، با اینکه آنچه این س���تمگران بر س���ر آن تکالب می كنند، از قبیل اموال، همسران، 
فرزندان، مناصب، مقام ها، ریاست ها و امثال آن چیزى جز اوهام نیستند و در حقیقت سرابی 
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هستند كه از دور آب به نظر می رسد و انسان منافع مذكور را مالک نمی شود، مگر در ظرف وهم 
و خیال« )طباطبایی، 1374، ج16، ص225(. 

كرده و زندگی آخرت را زندگی واقعی دانسته  آیۀ شریفه، زندگی دنیا را منحصر در لهو و لعب 
اس���ت. رس���یدن به آن زندگی تنها در صورتی اس���ت كه اس���تعداد انس���ان كامل ش���ده باشد، به 
ای���ن معن���ا كه آدم���ی با ورود به عرص���ۀ ایمان، تمامیت ایمان را به دس���ت آورده اس���ت ولی راه 
كامل ش���دن ایمانش فقط به وس���یلۀ آراستگی به دین و دخول در زمرۀ اولیای صالحین دست 

می دهد )طباطبایی، 1374، ج16، ص226(.
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 45 سورۀ كهف می نویسد: »هرچند كه دل های بشر عالقه به مال 
و فرزند دارد و همه مش���تاق و متمایل به سوی آن هستند، اما زینتی زودگذر و فریبنده هستند 
كه آدمی از آنها دارد،  كه از آنها انتظار می رود، ندارند و همۀ آرزوهایی را  كه آن منافع و خیراتی 
گر خدای تعالی از زینت  برآورده نمی سازند« )طباطبایی، 1374، ج13، ص443(. همچنین ا
كه افراد خبیث از افراد  كسی می دهد، برای همین است  كه آزمایشی مهم است به  زندگی دنیا 

طیب جدا شوند )طباطبایی، 1374، ج13، ص430(.
بنابرای���ن، چ���ون دنی���ا انس���ان را از خدا و آی���ات او منصرف، غاف���ل و به خود مش���غول می كن�د، 
اس�فل الس���افلین اس���ت )طباطبایی، 1374، ج20، ص231(؛ پس زندگی دنیوی چیزی جز لعب 
و له���و نیس���ت )طباطبای���ی، 1387، ص59(. خداون���د این دنی���ا را زینت قرار داده اس����ت تا با آن 
بن���دگان خود را امتحان كند )طباطبایی، 1426، ص60(. افرادی در این دنیا فریب این زینت را 
نمی خورند و وابسته خیاالت نمی شوند. آنها به دنبال لذت های واقعی و پایداری هستند كه ریشه 
گر اعتباری بودن دنیا را به یقین درک كند، به همان مقامی می رسد كه  در حقیقت دارند. انسان ا

خداوند مؤمنان حقیقی خود را با آن توصیف كرده است )طباطبایی، 1374، ج13، ص340(.

3. متاع غرور
خداوند در قرآن كریم از زندگی با تعبیر »متاع الغرور« نیز یاد می كند. واژۀ »غرور« در لغت به معنای 
كه آن را در مقابل مشتری می آرایند تا آن  كاالی پستی است  كه حقیقتی ندارد و  نیرنگی است 
را بخرد و سپس پستی آن بر او آشکار می شود )طریحی، 1375، ج3، ص422(. زندگی مادی 
كمال و  دنیا هم اهل خود را فریب می دهد و موجب می ش���ود، آنها از مس���یر حق و پیمودن راه 
توجه به برنامه های حیات روحانی كه مقصود اصلی خلقت است، غافل شوند و در مسیر لذت 
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پی���ش روند )طباطبایی، 1374، ج7، ص207(. ازای���ن رو، یکی دیگر از مفاهیم بیانگر زندگی 
لذت محور، متاع غرور می باشد.

قرآن، دنیا را وس���یلۀ رسیدن به حیات باقی آخرت می داند و قناعت نمودن به آن در مقابل 
آخرت را قناعت نمودن به اندک در مقابل بس���یار و ناپایدار در مقابل پایدار می داند. همچنین 
كه آن را منهای آخرت  كس���انی  اس���تقالل دادن به آن و غرق ش���دن در آن را مذموم دانس���ته و 

می جویند فریب خورده می داند )طباطبایی، 1374، ج11، ص349(.
كرد. ایشان  عالمه طباطبایی معتقد اس���ت: در برابر متاع غرور می توان از متاع حس���ن نیز یاد 
در تفس���یر آیۀ 3 سورۀ هود می نویس���د: »متاع حس���ن چیزى جز زندگی خوب دنیوى نمی تواند 
كه  كه آدمی در آن حیات به س���وى سعادتی  باش���د و متاع حیات وقتی حس���ن و نیکو می ش���ود 
كه همان  برای���ش امکان دارد، روانه ش���ود و خداى تعالی او را به س���وى آرزوهاى انس���انی اش 
كند«  تنعم به نعمت هاى دنیوى از قبیل وسعت، امنیت، رفاه، عزت و شرافت است، هدایت 

)طباطبایی، 1374، ج 10، ص210(.
گذش���ت هر س���ه مفهوم عاجله، حیات دنیا و متاع غرور به مرتبه ای از حیات  كه  همان گونه  
كه بهره مندی و لذت محوری صرف از دنیا و نعمت های آن بدون در نظر  عمومی اش���اره دارد 
گرایی لذت محور بر اساس دیدگاه عالمه  داش���تن امکان سعادت ویژگی اساس���ی آن است. دنیا
كه لذت  كه مشترک با سایر حیوانات می باشد؛ چرا  طباطبایی به سطح نازل حیات اشاره دارد 
كماالت واقعی، فناپذیر، همراه با ناخوش���ی ها و الم،  الزمۀ حیات حیوانی اس���ت. زندگی بدون 

شقاوت و اموری از این قبیل از دیگر شاخص های این سنخ از زندگی به شمار می رود.

زندگی ذلت محور
كه  كرده است، زندگی ذلت محور می باشد  سنخ دیگری از زندگی كه عالمه طباطبایی از آن یاد 
مفهوم معیش���تک ضنک بیانگر این نوع از زندگی می باش���د. در ادامه به تبیین اندیش���ه عالمه 

طباطبایی در خصوص این مفهوم پرداخته خواهد شد.

معیشت ضنک
ك���ه یکی از معانی كه تقریبًا همۀ مفس���ران به آن پرداخته  عالم���ه طباطبایی بر این باور اس���ت 
كه  گرفتار ش���دن انس���ان به ح���رص و زیاد ه طلبی اس���ت  و ی���ا دس���ت كم آن را ان���کار نکرده اند، 
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می توان آن را یکی از مهم ترین ش���اخصه های معیش���ت ضنک دانس���ت )طباطبایی، 1374، 
كه حتی نه تنها  ج14، ص255(. این امر پیش زمینۀ بخل و امس���اک نیز خواهد بود، تا جایی 
نمی توان���د به دیگ���ران بدهد، بلکه خودش هم اس���تفاده نمی كند. به تعبی���ر امیر مؤمنان؟ع؟ 
مانن���د فقی���ران زندگ���ی می كن���د و در گروه اغنیاء حس���اب پ���س می دهد )طبرس���ی، بی تا، ج2، 
ك���م و زی���اد ب���ودن روزی و باال و پایین رفتن س���طح زندگی او، تأثی���ری در این حالت  ص17(. 
گریبان گیر او خواهد بود. از س���وی دیگر،  روحی ش���خص ندارد و در هر دو حالت حرص و طمع 
چنین اشخاصی دائمًا در حسرت آنچه به دست نیاورده اند و ترس از دست دادن آنچه دارند، 
به س���ر می برند )طباطبایی، 1374، ج14، ص256(. البته ریشۀ این حالت انسان نیز در این 
اس���ت كه ش���خص تمام آم���ال و آرزوهای خود را در دنیا بداند و نظری ب���ه آخرت و باالتر از آن، 

مقام قرب الهی نداشته باشد )طباطبایی، 1374، ج16، ص342(.
ب���ا بررس���ی های انج���ام ش���ده، بهترین ش���اخص برای معیش���ت ضن���ک را می ت���وان عدم 
آرامش در زندگی دانس���ت. بنابراین، اعراض از ذكر خدا باعث عدم آرامش و به تعبیر قرآن، 
كه در ذیل این آیه بیان شده اند، قابل جمع با آن  معیش���ت تنگ خواهد شد و تفس���یرهایی 
اس���ت و همگی آنها از جمله حرص و امس���اک، زمینه س���از از بین رفتن آرامش اس���ت و اقوال 
دیگر نظیر فش���ار قبر و عذاب های برزخ���ی را نیز می توان بروز و ظهور دیگری از عدم آرامش 

در عوالم دیگر دانست.
كه فرد در عین  بنابراین، این مفهوم بر اس���اس دیدگاه عالمه به نوعی از زندگی اش���اره دارد 
ثروتمن���دی و ع���دم نیازمندی مالی، معیش���ت تنگ���ی دارد؛ چرا كه فرد غ���رق در آرزوها و امیال 
اس���ت و با حرص و زیاده خواهی ها هیچ گونه رضامندی نس���بت به زندگ���ی دنیوی خود ندارد. 
كسانی  عالمه طباطبایی این س���نخ از زندگی را نیز حیاتی غیرحقیقی برش���مرده و معتقد است: 
كه دارای این چنین زندگی می باش���ند، تفاوتی با س���ایر حیوانات ندارند و از رسیدن به باالترین 
كمال ب���از می مانند. محروم مان���دن از لذت های معنوی، بخل و خ���ودداری، زندگی  درج���ات 
فقیران���ه در عین توانمندی مالی، حس���رت نداش���ته ها، عدم ش���ادمانی درونی، ترس از دس���ت 
كلی عدم آرامش در زندگی )طباطبای���ی، 1374، ج14، ص225( از  دادن دارایی ه���ا و به ط���ور 

جمله شاخص ترین ویژگی های این نوع زندگی محسوب می گردد.
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زندگی سعادت محور
تركی���ب قرآن���ی »حی���ات طیبه« ع���الوه بر حیات انس���انی به س���بب اس���تعمالش درب���ارۀ حیات 
خداوند و فرش���تگان، همان مفهوم حقیقی حیات و مرتبه ای باالتر از حیات عمومی باید باشد 
كری���م در تقابل با تركیب »معیش���ت  )طباطبای���ی، 1374، ج12، ص492(. بنابرای���ن، ق���رآن 
ك���ه خداوند آن را نصیب معرضین از ذكر و یاد پ���روردگار می نماید، حیات  ضن���ک« )طه: 124( 
طیبه را عنوان می س���ازد كه پیامد این چنین زندگی ای س���عادت حقیقی می باشد )طباطبایی، 
كرد. در ادامه به  1374، ج 9، ص56(. ازاین رو، می توان از آن به زندگی سعادت محور نیز یاد 

تبیین دیدگاه های عالمه طباطبایی در زمینه این مفهوم پرداخته خواهد شد.

حیات طیبه
كه عالمه طباطبایی به  مفهوم حیات طیبه از جمله مفاهیم بیانگر زندگی سعادت محور است 
تفصیل دربارۀ این مفهوم سخن گفته اند. ازاین رو، در ادامه به تبیین مفهوم حیات طیبه، آثار 

و مؤلفه های آن از دیدگاه عالمه طباطبایی پرداخته خواهد شد.
مفهوم شناسی حیات طیبه از دیدگاه عالمه طباطبایی

ریشۀ حیات به معنای زندگی، 184 بار در قرآن كریم به كار رفته كه تنها 15 مورد آن به معنای 
زندگ���ی نبوده و به معانی، انس���ان )حج: 66(، طبیعت )فرق���ان: 49( و خدا )بقره: 255( آمده 
است. ریشۀ طیب نیز 50 بار در قرآن به كار رفته است و برخی از معانی آن شامل: خوردنی های 
كیزه )انس���ان: 26(،  كیزه )نح���ل: 97؛ آل عمران: 38(، رزق پا كی���زه )بق���ره: 172(، زندگی پا پا
كلم���ه »حیات« 68 بار در  كیزه )حج: 24( می باش���د. اما  گفتار پا كیزه )توب���ه: 72( و  مس���کن پا
كه از »ایمان« و  كه بیش���تر از 65 مورد آن، اعطاء حیات طیبه به كسانی است  كریم آمده  قرآن 

گام بر می دارند. »عمل صالح« برخوردار باشند و در مسیر سعادت 
حیات پاک مطرح ش���ده در قرآن، حیاتی جدید اس���ت كه س���نخیتی با حیات طبیعی حیوانی 
ندارد. عالمه طباطبایی در تفس���یر آی���ه »فَلَُنْحيَِينَُّه َحياةً َطّيَِبًة« مفه���وم حیات طیبه را این گونه 
كیزه  تبیین می نماید: »معنای حیات طیبه این نیست كه خداوند زندگی طبیعی و مادی او را پا
می كن���د؛ زی���را زندگی طبیع���ی محکوم ب���ه زوال و دگرگونی اس���ت و این نمی تواند طیب باش���د. 
كه به  كه آن غیر از زندگی است  بنابراین، خداوند پرهیزكاران را به زندگی جدیدی زنده می كند 
كس���ی پرهیزكار بود و عمل خوب انجام  گر  دیگران نیز داده اس���ت. خداوند در این آیه نفرمود: ا
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كیزه زنده می كنیم  كیزه می كنیم، بلکه فرم���ود: ما او را به زندگی پا داد، م���ا زندگی موجود او را پا
كه در حریم  كه مقصود از »حیات طیبه« زندگی تازه ای است  و از این تعبیر، اس���تفاده می ش���ود 
آن آلودگی راه ندارد و آثار حقیقی بر آن مترتب می شود« )طباطبایی، 1374، ج12، ص342(.
عالم���ه طباطبای���ی بر این باور اس���ت كه زندگی به هر حال خالی از طیب نیس���ت، چیزى كه 
كه به یاد خدا و داراى آرامش قلب هس���تند طیب بیش���ترى دارد؛ زیرا  كس���انی  هس���ت در مورد 

گواری ها دور است )طباطبایی، 1374، ج 11، ص488(. زندگی آنان از آلودگی به نا
عالمه طباطبایی زندگی س���عادت محور را مبتنی بر حیات طیبه دانس���ته و می فرماید: اسالم 
نه زندگی مادى را حیات حقیقی انس���ان می داند و نه برخوردار ش���دن از مزایاى آن را س���عادت 
كه جامع بین ماده و معنا باشد  واقعی می ش���مرد، بلکه زندگی  حقیقی  انسان را حیاتی می داند 
كه موجب سعادت دنیا و آخرت باشد. الزمۀ این  و خوش���بختی حقیقی را در چیزهایی می داند 
بین���ش آن اس���ت كه قوانی���ن زندگی را مبتنی بر فط���رت نماید، نه بر آنچه انس���ان به نفع خود 
می پن���دارد. همچنین الزمۀ آن این اس���ت كه دعوت خود را بر اس���اس پی���روى از حق قرار دهد 
كثریت مردم كه از روى عواطف و احساس���ات  ن���ه بر اس���اس پیروى از هواى نف���س و تمایالت ا
كه با نتیج���ه مطلوب از  باطن���ی می باش���د. بنابراین، حیات طیب���ه به معنای زندگی ای اس���ت 

زندگی انسان ها، سازگار باشد )طباطبایی، 1388، ب، ج 2، ص229(.
در حقیق���ت حیات طیبه، حیاتی اس���ت كه با گزینش آن از می���ان دو حیات مادی و معنوی، 
انس���ان ب���ه آرامش در دنی���ا و آخرت دس���ت می یابد. این حی���ات به نوعی حیات اخالقی اس���ت 
)انف���ال: 22 و 55؛ اع���راف: 179؛ فرق���ان: 44(. ه���ر حیات���ی نیازمن���د محوری اس���ت كه تمامی 
كه انسان را به  پرسش های زندگی در پرتو آن محور، معنا و مفهوم یابد. همین محوریت است 
س���وی خود كش���انده و اعمال و رفتار او را سازماندهی می كند. محوریت زندگی در حیات طیبه، 
خداوند است. از این رو، هر آنچه در این مرحله از زندگی از انسان سر می زند با محوریت او و برای 
رضای اوس���ت. هرقدر انس���ان به این محور پایدارتر باش���د، بهره مندی او از حیات طیب بیشتر 
است )طباطبایی، 1374، ج1، ص115(. یاد خداوند، از راه های بهره مندی از این حیات است: 
ِصيال« )احزاب: 41_42(. فراموشی 

َ
يها اِليَن َءاَمُنواْ اذْكُرواْ الَل ذِكًرا كثرًِيا وََس��بُحوهُ بُكَرةً َوأ

َ
»يأ

یاد خداوند، برابر اس���ت با س���قوط انسان در دامن حیاتی دیگر با محوریتی غیر از خدا كه نتیجۀ 
آن جز گمراهی و تحیر، چیز دیگری نخواهد بود. به واس���طۀ حیات طیبه، انسان به مقام قرب 

ربوبی و به مظهریت صفات الهی می رسد )طباطبایی، 1374، ج1، ص116(.
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ویژگی های حیات طیبه
یکی از ویژگی های حیات متعالی انسان،  اجابت دعوت خدا و رسول او در آنچه انسان را بدان 
كه سبب اعدادی وصول به حیات  می خوانند، می باشد. از آیۀ 24 سورۀ انفال به دست می آید 
گرچ���ه این حیات، افاضه الهی و بخشش���ی  طی���ب، همانا اجابت دعوت خدا و رس���ول اس���ت. 
ربانی اس���ت، اما انس���ان جز به آراسته ش���دن به دین و اجابت دعوت رب العالمین مستعد این 

افاضه نمی گردد )طباطبایی، 1374، ج 9، ص55(.
كامل تر  كه  عالمه طباطبایی در این باره می نویس���د: »براى آدمی یک زندگی حقیقی هس���ت 
كامل و رسیده شده  كه استعدادش  از زندگی پست دنیایی اوست و وقتی به آن زندگی می رسد 
باش���د و این تمامیت اس���تعداد به وس���یلۀ آراس���تگی به دین و دخول در زم���رۀ اولیاى صالحین 

دست می دهد« )طباطبایی، 1374، ج 9، ص56(.
عالم���ه طباطبای���ی به یک���ی دیگ���ر از ویژگی های حی���ات طیبه اش���اره می كند و می نویس���د: 
كه می توانند حقیقت اش���یا را ببینند.  پرهیزكاران در حیات طیبه دارای علم و قدرتی هس���تند 
گونۀ حق و باطل نمودار می ش���ود. آنان از امور باطل دوری  ازاین رو، اش���یا در نگاه آنان، به دو 
كه زندگی مادی دنیا و ظواهر فریبنده آن اس���ت و به عزت خداوند اعتزاز می جویند.  می كنن���د 
صاحب���ان حی���ات طیبه جز تقرب ب���ه درگاه او را دوس���ت نمی دارند و در مس���یر زندگی خود، جز 

نافرمانی خدا، همه چیز را زیبا می بینند )طباطبایی، 1374، ج12، ص343-342(.
كه الزمۀ  گف���ت خداوند به مؤمنی���ن حقیقی حیات انس���انی طیب���ی داده و از ذلتی  می ت���وان 
حیات حیوانی و مادى اس���ت، ایمن س���اخته اس���ت، هرچن���د كه در اث���ر دورى از آن دچار فقر و 
گ���ردد )طباطبای���ی، 1374، ج 10، ص208(. در ای���ن حی���ات هم���ۀ اف���راد از مزایاى  مس���کنت 
كرده، برخوردارند و كمک به یکدیگر در بین آنان  كه خداوند برایشان خلق  نعمت هاى زمینی 
كه هر انسانی خیر خود را در خیر جامعه می جوید )طباطبایی، 1374،  كم اس���ت، به طورى   حا

ج 10، ص210(.
ازاین رو، بهره مندى از حیات طیبه عبارت اس���ت از: افراد انسانی از حیات طورى بهره گیرى 
كه همۀ افراد  كه فطرت انس���انیت آن را بپس���ندد و حیات مورد پس���ند فطرت این اس���ت  كنند 
به طور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگی برخوردار ش���وند )طباطبایی، 1374، 

ج 10، ص211(. 
در زندگی سعادت محور است كه انسان از باطل گریخته و به حق روی می آورد و فقط دنبال 
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رضای حق و جمال اوست. در نتیجه از دنیای غرورآور فریب كار گریخته و جز قرب او را دوست 
نم���ی دارد و خ���ود را در حیات���ی دائم و پ���اک می بیند كه اختی���ار و تدبیر او در این حیات دس���ت 
خداس���ت، و در طول مس���یر زندگی جز زیبایی نمی یابد. چنین انسانی در خود كمال، توانایی، 
كه ب���ه  هیچ روی قاب اندازه گیری نیس���ت )دیانی،  بزرگ���ی، لذت و س���رور بی اندازه ای می یابد 

1390، ص50_56(.

رابطۀ انواع زندگی در اندیشه عالمه طباطبایی
گفت: از ن���گاه عالمه طباطبایی اس���الم، حیات مادی انس���ان را  در ی���ک جمع بن���دی می توان 
زندگی حقیقی نمی داند و بهره مندی از مزایای آن را سعادت واقعی او نمی شمرد، بلکه حیات 
حقیقی و سعادت واقعی دنیا و آخرت را زندگی جامع ماده و معنا می داند )طباطبایی، 1374، 

ج9، ص197(.
در نگاه عالمه طباطبایی وقتی افراد با نگاه تعلق به دنیا زندگی خود را بنا می كنند؛ آن وقت 
كاالی فریب« )آل عمران: 185( و»لهو  كه زندگی آنها در قالب »متاع غرور:  مستعد خواهند بود 
و لعب: عقاید اعتبارى و اهداف موهوم، س���رگرمی به موهومات، و بازداری از مهمات« )انعام: 

گردد )1374، ج19، ص165؛ ج7، ص57(.  32( نمایان 
براین اس���اس، این نوع زندگی مقدمۀ شکل گیری یک زندگی سخت و پریشان كننده خواهد 
بود و انس���ان در اثر دوری از یاد خداوند، به معیش���ت ضنک مبتال می ش���ود. عالمه طباطبایی 
كه ب���ه كار رود، تنگی )فش���ار( آن را  در تفس���یر ای���ن آی���ه می گوید: »كلمه )ضن���ک( در هر چیزی 
می رساند. بی شک این فشار در همین دنیا به سراغ انسان می آید و البته در زندگی اخروی نیز 

گذاشت« )1374، ج14، ص314(. تأثیر خود را خواهد 
كه عالمه بین رس���یدن به زندگی سعادت محور و  گذش���ت، به نظر می رس���د  بر اس���اس آنچه 
زندگ���ی لذت محور ارتباط تنگاتنگی قائل ش���ده اس���ت. رس���یدن به حیات طیب���ه در گرو گذر از 
كه انس���ان در زندگی دنیا از امکانات خود برای رش���د اس���تفاده  زندگی دنیا بوده و به هر اندازه 
كند، به همان اندازه به حیات طیبه نزدیک ش���ده اس���ت. زندگی دنیا باید به مثابۀ پلی در نظر 
كه آدمی از روی آن می گذرد. انس���ان نمی تواند روی پل بماند، دی���ر یا زود باید از  گرفت���ه ش���ود 
آن بگذرد. پس زندگی دنیا پلی برای رس���یدن به حیات طیبه است. فرستاده شدن پیامبران، 
كه انسان را در زندگی دنیا به حیات طیبه رهنمون  كتب آسمانی همگی برای این بوده  نزول 
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كند كه زندگی ایدئال اس���ت. ازاین رو، ش���اید بتوان ادعا كرد كه »زندگی لذت محور« حد فاصل 
»زندگی سعادت محور« و زندگی دیگری به نام »زندگی ذلت محور« باشد.

گس���تره ای وس���یع تر از آنچه در روان شناس���ی مثبت و  بنابرای���ن، زندگی از دیدگاه اس���الم، در 
دیدگاه س���لیگمن وجود دارد، مطرح ش���ده اس���ت. در دیدگاه اس���الم زندگی انسان در دو سطح 
كه ارتباط تنگاتنگی هم با یکدیگر دارند. زندگی مطلوب بر اساس نگاه  دنیوی و اخروی است 
كه از اس���باب س���عادت  عالمه طباطبایی بر محور س���عادت ش���کل می گیرد و افراد به هر اندازه 
بهره مند باشند، به همان میزان از زندگی خوب دنیوی و اخروی برخوردار خواهند بود. زندگی 
كه خیر و  مطل���وب از دیدگاه اس���الم عبارت اس���ت از: برخ���ورداری از یک زندگی س���عادت محور 
گرفتاری ها و رنج ها به دور باشد. شادی دائمی هم دنیوی و هم اخروی تأمین بوده و فرد از 

مقایسه سنخ شناسی زندگی از نگاه عالمه طباطبایی و سلیگمن
به نظر می رسد زندگی خوِب روان شناسان مثبت نگر، لزومًا نمی تواند نسخه قابل تجویز برای 
كه  كامل  كه از یک س���و تبیین آنان از یک زندگی  همۀ فرهنگ ها و مجامع بش���ری باش���د؛ چرا 
جامع ترین نوع یک زندگی خوب اس���ت، دارای ایراد و ابهام بوده و از س���وی دیگر منش���أ خوب 

بودن، بسته به مالک ها، متفاوت خواهد شد.
آنچه مسلم است، زندگی كامل از نگاه سلیگمن در كنار بهره مندی از رویکرد سعادت نگرانه، 
مش���حون انگیزه های ف���ردی و منفعت طلبان���ه با رویکرد لذت گرایانه اس���ت. ام���ا طبق تبیین 
كامل، اینکه انسان همزمان بتواند از همه هیجانات مثبت،  روان شناسان مثبت نگر از زندگی 
لذت ها و احساس���ات مثبت سود جس���ته، از توانمندی ها و فضیلت های خود برخوردار گشته و 
گام برداش���ته، بدون اینکه یکی را فدای دیگری نماید،  همواره در مس���یرهای متعالی و پرمعنا 
صرفًا یک فرض ذهنی بوده و با واقعیات انسان و هستی سازگاری ندارد؛ چرا كه همواره برخی 
گش���ته و یا به معناداری زندگی  از امور لذت بخش برای انس���ان، مانع دس���تیابی به فضیلت ها 
كنار نهادن بخشی از لذت ها و  لطمه وارد می كند و دس���ت یافتن به برخی فضیلت ها، مستلزم 

هیجانات زود هنگام است )رفیعی هنر، 1397(.
در ضمن ویژگی های ارائه ش���ده برای انواع زندگی خوب از جانب روان شناسان مثبت نگر، 
زمین���ۀ به خطر انداخت���ن اخالق فردی و اجتماعی را می تواند فراهم س���ازد. ش���اید اظهاراتی 
كرده است، از یک س���و ناممکن بودن تحقق یک زندگی  كه س���لیگمن )2002( بدان تصریح 
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كامل با ویژگی های تبیین ش���ده را بیش���تر نش���ان داده و از س���وی دیگر اخالق���ی نبودن آن را 
گوشزد نموده است.

همچنین می توان تمایز س���نخ های زندگی بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی و دیدگاه های 
كه در ذیل به تبیین تمایزات مذكور  س���لیگمن را در چهار محور مورد تحلیل و بررس���ی قرار داد 

می پردازیم:

1. روحانی بودن منشأ سنخ های زندگی با رویكرد اسالمی
با توجه به مركب بودن انسان از دو ُبعد جسم و روح، اصالت داشتن روح و تأثیر اعمال انسان در 
روح از یک س���و نمی توان منشأ س���نخ های زندگی را ُبعد جسمانی او دانست؛ از سوی دیگر نقش 
آن صرفًا در حیطه جسمانی محدود نشده، بلکه تأثیر اساسی آن در ُبعد روحانی انسان می باشد.

2. هدف سنخ های زندگی
در رویکرد روان شناس���ی مثبت نگر با توجه به جهان بینی مادی، عمر انس���ان محدود و زندگی 
وی منحصر به همین زندگی دنیا معرفی می شود )مصباح یزدی، 1388، به نقل از: رفیعی هنر، 
1395(. از این رو، در روان شناس���ی مثبت نگر، باالترین هدف ه���ا در چارچوب لذت های مادی 
كش���انده ش���ده اس���ت.  ق���رار دارد. ام���ا در نگرش اس���المی وجود انس���ان فراتر از مرزهای مادی 
بنابراین، هدف نهایی انس���ان در سنخ های زندگی با توجه به رویکرد اسالمی، رسیدن به یک 

سعادت جاودانه فرامادی خواهد بود.

3. نقش انگیزه در رسیدن به هدف زندگی با رویكرد اسالمی
در نگاه اسالمی، ِصرف حسن فعلی در انجام كار، باعث رسیدن به هدف نهایی نمی شود، بلکه 
كمال  كه این فرایند را ارزش���مند نموده، موجب رسیدن به  حس���ن فاعلی )انگیزه الهی( اس���ت 
نهای���ی می گردد )ش���یروانی، 1378، به نقل از: رفیعی هن���ر، 1395، ص180_190(. این انگیزه 
می تواند به واس���طۀ اجتناب از عذاب الهی، رس���یدن به پاداش اخروی و یا نایل شدن به جوار 
قرب الهی و یا اسباب دیگری كه به نحوی جنبه ارزشی پیدا می كند، شکل بگیرد )رفیعی هنر، 
كمتر مورد  1395، ص180_190(. درحالی كه انگیزش زندگی در حیطه روان شناس���ی مثبت نگر 

گرفته است. مطالعه قرار 
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4. فراشمولی قلمروی ارزشی سنخ های زندگی با رویكرد اسالمی
در نظ���ام اخالق���ی اس���الم، تمامی افعال انس���ان ارزش گ���ذاری می ش���وند. درحالی كه بس���یاری 
از مکات���ب اخالق���ی معم���واًل افعال انس���ان را در موارد مح���دودی مثل افع���ال اجتماعی در نظر 
می گیرند و ارزش گذاری آنها ش���امل همه انواع فعالیت های انس���ان نمی ش���ود )مصباح یزدی، 
1378، به نق���ل از: رفیعی هن���ر، 1395، ص180_190(. ازای���ن رو، قلم���رو س���نخ های زندگ���ی با 
رویکرد اس���المی فراشمول بوده و انواع مختلف افعال انس���ان )مانند افعال فردی، خانوادگی، 
اجتماعی( ارزش گذاری می ش���وند و در همۀ این امور، س���نخ های زندگی می تواند جنبۀ ارزشی 

مثبت و یا منفی به خود بگیرد.

نتیجه گیری
س���لیگمن )2002( با انتخاب مدل ارس���طویِی رشد از ساده به پیچیده به عنوان موضوع اصلی 
خود، چهار نوع متفاوت زندگی خوب )لذت بخش، متعهدانه، معنادار و كامل( ترسیم می كند. 
كه سلیگمن ویژگی هایی همچون  ابتدایی و س���اده ترین نوع زندگی، زندگی لذت بخش است 
بیش���ینه بودن هیجان  های مثبت، تجربه های حس���ی خوش���ایند و تالش برای جست وجوی 
آن را از جمله ویژگی های متمایز این نوع زندگی برمی ش���مرد. تمركز س���لیگمن در این زندگی بر 
هیجان  های مثبت می باش���د و به سه برهه زمانی آن اشاره می كند: هیجان  های مثبت دربارۀ 

گذشته، حال و آینده.
كه فرد با استفاده از  دومین س���نخ زندگی بر اساس دیدگاه س���لیگمن، زندگی متعهدانه است 
كسب مسرت  توانمندی  های َمِنشی )ذاتی( بیست وچهارگانه در حوزه  های مختلف زندگی به 
و احساس���ات منحصربه فرد در زندگ���ی می پردازد. تجربه روان ش���ناختی غرقگی از ویژگی های 
متمایز این نوع از زندگی به ش���مار می رود. س���لیگمن معتقد اس���ت: زندگی متعهدانه نمی تواند 
گرفته شود، بلکه این زندگی، نوعی كمال پیوسته توانمندی ها  به عنوان حالتی دائمی در نظر 

و ارزش های فرد است.
كه این سنخ  س���ومین سنخ زندگی خوب، »زندگی معنادار« است. سلیگمن بر این باور است 
زندگ���ی، هدفمندی در زندگی اس���ت و فرد با اس���تفاده از اس���تعدادها و توانمندی های ذاتی در 

خدمت چیزی یا هدفی باالتر از خویش حركت می كند. 
كامل« دانس���ته و معتقد است:  س���لیگمن آخرین و پیچیده ترین نوع زندگی خوب را »زندگی 
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كامل دس���ت یافته  كس���ی تمام انواع زندگی ذكر ش���ده را به خدمت بگی���رد، به یک زندگی  گ���ر  ا
گذشته و آینده، درک لذت  كردن هیجانات مثبت  كامل، مشتمل بر تجربه  است. یک زندگی 
احساسات مثبت ناشی از امور لذت بخش، استنتاج رضامندی وافر از توانمندی های برجسته 
خود و به كارگیری این توانمندی ها در خدمت چیزهای بزرگتر از خود جهت دس���تیابی به معنا 

می باشد )سلیگمن، 2002(.
كه ای���ن پژوهش، دو مالک را برای  عالمه طباطبایی نیز به انواعی از زندگی اش���اره داش���تند 
تقس���یم بندی س���نخ های زندگی بر اس���اس اندیشه عالمه اس���تخراج نموده است. عالمه به دو 
كه حیات خصوصی به زندگی مؤمنانه اشاره دارد  كردند  نوع حیات عمومی و خصوصی اش���اره 
كلی تر  كه با س���ایر حیوانات مشترک اس���ت و جنبه های  و زندگی عمومی، ش���امل زندگی اس���ت 
ك���ه در این  حی���ات را ش���امل می ش���ود. عموم���ی و خصوصی ب���ودن حیات اولین مالكی اس���ت 

گرفت. پژوهش مورد بحث و بررسی قرار 

نمودار 1. سنخ های زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی بر اساس زندگی خصوصی و عمومی

33 

های زندگی با رویکرد اسالمی فراشدمول بدوده و اندواع مختلدف افعدال انسدان )مانندد افعدال فدردی، رو، قلمرو سنخ(. ازاین190د180، ص1395
 د جنبة ارزشی مثبت و یا منفی ب  خود بگیرد.توانهای زندگی میشوند و در همة این امور، سنخگذاری میخانوادگی، اجتماعی( ارز 

 گیرینتیجه

بخش، نددگی خدوب )لدذتعنوان موضوع ایلی خود، چهدار ندوع متفداوت ز( با انتخاب مدل ارسطوییِ رشد از ساده ب  پیچیده ب 2002سلیگمن )
هایی همچون بیشین  بدودن یش است ک  سلیگمن ویژگبخترین نوع زندگی، زندگی لذتکند. ابتدایی و سادهمتعهدان ، معنادار و کامل( ترسی  می

شدمرد. تمرکدز رمیبهای متمایز این ندوع زنددگی وجوی آن را از جمل  ویژگیهای حسی خوشایند و تال  برای جستهای مثبت، تجرب هیجان
 آینده. ذشت ، حال وگهای مثبت دربارۀ کند: هیجانباشد و ب  س  بره  زمانی آن اشاره میهای مثبت میسلیگمن در این زندگی بر هیجان

در وچهارگان  بیسدت( یتد)ذای مَنِشد یهایفدرد بدا اسدتفاده از توانمندد کد  متعهدان  است یزندگ گمن،یسل دگاهیبر اساس د یسنخ زندگ نیدوم
 نیدا زیمتمدا یهایگژیاز و یغرقگ یشناخت. تجرب  روانپردازدیم یفرد در زندگ ب  کسب مسرت و احساسات منحصرب یمختلف زندگ یهاحوزه

 یندوع ،یزنددگ نیدابلک   ،  شوددر نظر گرفت یدا م یعنوان حالتب  تواندیمتعهدان  نم یزندگ: معتقد است گمنیرود. سلیشمار مب  ینوع از زندگ
 فرد است. یهاو ارز  هایتوانمند وست یکمال پ

سدتفاده از است و فرد بدا ار این باور است ک  این سنخ زندگی، هدفمندی در زندگی است. سلیگمن ب« زندگی معنادار»سومین سنخ زندگی خوب، 
 کند. های ذاتی در خدمت چیزی یا هدفی باالتر از خویش حرکت میاستعدادها و توانمندی

  خدمت بگیرد، ذکر شده را ب دانست  و معتقد است: اگر کسی تمام انواع زندگی« زندگی کامل»ترین نوع زندگی خوب را سلیگمن آخرین و پیچیده
ثبدت مذت احساسدات ب  یک زندگی کامل دست یافت  است. یک زندگی کامل، مشتمل بر تجرب  کردن هیجانات مثبت گذشت  و آیندده، درک لد

رگتدر از خدود بزها در خددمت چیزهدای کارگیری این توانمندیهای برجست  خود و ب رضامندی وافر از توانمندی جبخش، استنتاناشی از امور لذت
 (.2002باشد )سلیگمن، جهت دستیابی ب  معنا می

اندیشد  عالمد   های زندگی بر اسداسبندی سنخنیز ب  انواعی از زندگی اشاره داشتند ک  این پژوهش، دو مالک را برای تقسی  طباطباییعالم  
دگی عمدومی، ره دارد و زنات خصویی ب  زندگی مؤمنان  اشانموده است. عالم  ب  دو نوع حیات عمومی و خصویی اشاره کردند ک  حی جاستخرا

الکدی یدات اولدین مشود. عمومی و خصویی بودن حتر حیات را شامل میهای کلیشامل زندگی است ک  با سایر حیوانات مشترک است و جنب 
 است ک  در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 
 بر اساس زندگی خصوصی و عمومی طباطباییعالمه های زندگی از دیدگاه . سنخ1نمودار 

 ست.اقابل مشاهده  اییطباطبهای زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات با توج  ب  دیدگاه عالم  سنخ 2در نمودار  همچنین
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همچنین در نمودار 2 سنخ های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات با 
توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی قابل مشاهده است.

نمودار 2. سنخ های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن

34 

 
 های زندگی بر اساس مالک حقیقی و غیرحقیقی بودن. سنخ2نمودار 

ک  گذشت هر س  مفهوم عاجل ، گون باشد. همانمی طباطباییاز دیدگاه عالم   محورو متاع غرور بیانگر زندگی لذتمفاهی  دنیا عاجل ، حیات دنیا 
ظر داشتن امکدان های آن بدون در نمحوری یرف از دنیا و نعمتمندی و لذتای از حیات عمومی اشاره دارد ک  بهرهحیات و متاع غرور ب  مرتب 
 (. 87، ص13، ج1374، طباطباییاست )سعادت ویژگی اساسی آن 

نددی مدالی، و عددم نیازم ب  نوعی از زندگی اشاره دارد ک  فدرد در عدین  روتمنددی طباطباییمفهوم معیشت ضنک نیز بر اساس دیدگاه عالم  
 و معتقد است: کسانیشمرده براین سنخ از زندگی را نیز حیاتی غیرحقیقی  طباطبایی(. عالم  316، ص14، ج1374، طباطباییمعیشت تنگی دارد )

، 18، ج1374، طباطبداییمانندد )یمباشند، تفاوتی با سایر حیوانات ندارند و از رسیدن ب  باالترین درجات کمال بداز چنین زندگی میک  دارای این
 (.92ص

باشد ک  باالترین مرتب  یمم حیات طیب  ، حیات حقیقی منحصر در زندگی آخرت و سنخی از زندگی دنیوی ب  ناطباطباییبر اساس دیدگاه عالم  
رد. در این سنخ از حین قرار گیتواند در زمرۀ یالباشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی میشود و امکان سعادت در آن فراه  میزندگی تلقی می

فطدرت بدوده و بدر  یب مبتندی بدرقوانین زندگی ط گردد.زندگی، استعداد انسان کامل شده و با تمامیت ایمان فرد ب  دین و امور دینی آراست  می
 باشد.همین اساس با نیازهای انسان نیز سازگار می

رضای الهدی  اساس فراد براکند ک  نیازمند محوری گون  آلودگی معرفی میدر توییف این زندگی آن را زندگی جدید بدون هیچ طباطباییعالم  
، زیباپندداری ر امدور دنیدویدرود. رسیدن ب  مقام قرب الهی، عدم فریفتگدی شمار میاین زندگی ب باشد و تعالی شخصیت معنوی افراد، پیامد می

ل و گدرایش بد  ز جریدان باطدمحوری، عزتمندی و طلب آن از جانب خدا، لذت و سرور درونی، دوری اهمة امور غیر از نافرمانی خدا، عدم منفعت
هدای ایدن ندوع زنددگی ژگیاری تعاون و دلسوزی نسبت ب  دیگران و خوف از خدا از جمل  ویجریان حق، پذیر  و عمل ب  دستورات دینی، برقر

 بدان اشاره داشتند. طباطباییاست ک  عالم  

طرح شده اسدت جود دارد، موشناسی مثبت و دیدگاه سلیگمن تر از آنچ  در روانای وسیعک  گذشت، زندگی از دیدگاه اسالم، در گسترهگون همان
قدرارداد.  لیدل و بررسدید تحهای سلیگمن را در چهدار محدور مدورو دیدگاه طباطباییهای زندگی بر اساس اندیش  عالم  وان تمایز سنختک  می
 باشد.می صهای شاخبیانگر تفاوت 3جدول 

 و سلیگمن طباطباییهای زندگی بر اساس اندیشه عالمه . تمایز سنخ3جدول 

 گمندیدگاه سلی طباطباییاندیشه عالمه  

 بُعد جسمانی انسان بُعد روحانی انسان منشأ

 بُعد جسمانی انسان بُعد جسمانی و روحانی انسان تأثیرگذاری

 مدت دنیویهای طوالنیلذت سعادت جاودانه هدف

 به نقش انگیزشی کمتر پرداخته شده است کنندۀ ارزش و مسبب رسیدن به هدفتعیین نقش انگیزه

 های مطالعه شدهگذاری و محدود در حیطهعدم ارزش سبت به افعال انسانفراشمولی ن قلمروی ارزشی

مفاهیم دنیا عاجله، حیات دنیا و متاع غرور بیانگر زندگی لذت محور  از دیدگاه عالمه طباطبایی 
می باش���د. همان گونه كه گذشت هر س���ه مفهوم عاجله، حیات و متاع غرور به مرتبه ای از حیات 
عموم���ی اش���اره دارد كه بهره من���دی و لذت محوری صرف از دنیا و نعمت ه���ای آن بدون در نظر 

داشتن امکان سعادت ویژگی اساسی آن است )طباطبایی، 1374، ج 13، ص87(. 
مفهوم معیش���ت ضنک نیز بر اس���اس دیدگاه عالمه طباطبایی به نوعی از زندگی اشاره دارد 
ك���ه فرد در عین ثروتمندی و عدم نیازمندی مالی، معیش���ت تنگ���ی دارد )طباطبایی، 1374، 
ج 14، ص316(. عالم���ه طباطبای���ی این س���نخ از زندگی را نی���ز حیاتی غیرحقیقی برش���مرده و 
كه دارای این چنین زندگی می باشند، تفاوتی با سایر حیوانات ندارند و از  كسانی  معتقد است: 

رس���یدن به باالترین درجات كمال باز می مانند )طباطبایی، 1374، ج 18، ص92(.
بر اس���اس دی���دگاه عالمه طباطبای���ی، حیات حقیقی منحص���ر در زندگی آخرت و س���نخی از 
زندگ���ی دنی���وی به نام حیات طیبه می باش���د كه باالترین مرتبه زندگی تلقی می ش���ود و امکان 
سعادت در آن فراهم می باشد و فرد در پرتو داشتن چنین زندگی می تواند در زمرۀ صالحین قرار 
كامل شده و با تمامیت ایمان فرد به دین و امور  گیرد. در این س���نخ از زندگی، اس���تعداد انسان 
دینی آراسته می گردد. قوانین زندگی طیب مبتنی بر فطرت بوده و بر همین اساس با نیازهای 

انسان نیز سازگار می باشد.
عالم���ه طباطبایی در توصیف این زندگی آن را زندگ���ی جدید بدون هیچ گونه آلودگی معرفی 
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كه نیازمند محوری افراد بر اس���اس رضای الهی می باش���د و تعالی ش���خصیت معنوی  می كن���د 
اف���راد، پیامد این زندگی به ش���مار می رود. رس���یدن به مقام قرب الهی، ع���دم فریفتگی در امور 
دنی���وی، زیباپنداری همۀ امور غیر از نافرمانی خدا، ع���دم منفعت محوری، عزتمندی و طلب 
گرایش به جریان حق، پذیرش  آن از جانب خدا، لذت و سرور درونی، دوری از جریان باطل و 
و عمل به دستورات دینی، برقراری تعاون و دلسوزی نسبت به دیگران و خوف از خدا از جمله 

كه عالمه طباطبایی بدان اشاره داشتند. ویژگی های این نوع زندگی است 
گستره ای وسیع تر از آنچه در روان شناسی  گذشت، زندگی از دیدگاه اسالم، در  همان گونه كه 
مثبت و دیدگاه س���لیگمن وجود دارد، مطرح ش���ده است كه می توان تمایز سنخ های زندگی بر 
اساس اندیشه عالمه طباطبایی و دیدگاه های سلیگمن را در چهار محور مورد تحلیل و بررسی 

قرارداد. جدول 3 بیانگر تفاوت های شاخص می باشد.

جدول 3. تمایز سنخ های زندگی بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی و سلیگمن

دیدگاه سلیگمناندیشه عالمه طباطبایی

ُبعد جسمانی انسانُبعد روحانی انسانمنشأ

ُبعد جسمانی انسانُبعد جسمانی و روحانی انسانتأثیرگذاری

لذت های طوالنی مدت دنیویسعادت جاودانههدف

  تعیین كنندۀ ارزش و مسببنقش انگیزه
رسیدن به هدف

كمتر پرداخته شده است به نقش انگیزشی 

  عدم ارزش گذاری و محدود در حیطه هایفراشمولی نسبت به افعال انسانقلمروی ارزشی
مطالعه شده
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