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 چکیده

ر پی ن نظام دآهائی حضور دارند یا قابل رصداند که ارزش ،اخالقیـم معرفتیدر هر نظا

ن بر آداشت آنهاست. با توجه به حیثیت اخالقی بودن آن نظام و ناظر بودن تحقق

بر  نایافتهشیوه و سازوکار زیست انسانی ابت هائیتوان گفت در چنین نظامانسان، می

-اشی مینها دگی از نوع نگاه و تبیین آن ارزشهای بنیادین است. معناداری زنارزش

ان یک سبه های اسالمیشود نشان داده شود در آموزهشود. در این جستار تالش می

ت، (عقالنی1های بنیادین در چهار ساحت کلیِ: )ارزش اخالقی،ـمکتب معرفتی

هرم ، بندی است. براین اساس(حضور خداوند قابل طبقه4(معنویت و )3(اخالق، )2)

بقات طای قابل طراحی است که در آن تعامل و ترابط خاصی میان شناسی ویژهارزش

اسی، شنزشآن وجود دارد. تبیین آثار و پیامدهای تحلیل این ارتباط معنادار هرم ار

ه خ دادحکایت از نگاهی جامع دارد؛ نگاهی که حداقل به سه مساله عمده انسان پاس

ه، با مندی و معناداری زندگی. این سظریه سعادتشده است: چرائی خلقت انسان، ن

دیگر وددهنده آن اند و چگونگی مواجهه با یکی، سامانگیری خاص ترتب یافتهجهت

ز ارهیز خواهد بود. ارتباط معنادار عقالنیت و معنویت، تاکید بر زیست اخالقی، پ

رائی چیین در اسی تبشنانگاری اخالق برای معنویت و نیز گونهگرائی اخالقی، پایهنسبی

 بتنی برهای ممثابه تبیینهای فلسفی و عرفانی بهآفرینش انسان و شناسائی تبیین

 آثار و مندی اسالمی ازشناسا و تبیین کارکردی ابتنایافته بر نظریه سعادتفاعل

 شناسی است.پیامدهای هرم ارزش

   مندی، معناداری، انسانارزش، سعادت: واژگان کلیدی          

  



 

 

 طرح مسأله.1

دیان کاتب و اآید. بسیاری از احکام مشمار میشناسی، از ارکان بنیادین هر دین و مکتبی بهارزش

ها ه بر ارزشتنایافتهای حقوقی، خود، ابهای مورد قبول خود دارند؛ نظامارتباط و پیوند عمیقی با ارزش

تفاوت نیز م دیان مطرح شود، شیوه زیست آنهاهائی برای مکاتب و اهستند. بسته به اینکه چه ارزش

-نبشاز ج های مختلفیخواهد بود. گذشته از ادیان و مکاتب مختلف فکری، شاهد آن هستیم که گونه

-یم میی خود ترسهائی را براارزش ،کنندگرائی ظهور میهای معنویتهائی که گاه با عنوانها و آئین

 ناشی از عدم ،شناختیهای اجتماعی و اختالالت بنیادین رواناز سوی دیگر، بسیاری از بحرانکنند. 

ه کدهد یمهای زندگی انسانی است. این امر، آن هنگام ضرورت خود را نشان شناخت صحیح از ارزش

ا تمام بشناختی آن توجه کنیم. انسان دوران جدید دادهای روانبه وضعیت انسان مدرن و برون

 هایزشهای زندگی مشترک است. ترسیم ارارد، در جستجوی ارزشتمایزهایی که با انسان سنتی د

ت انسان نها معضالتهای بنیادین هستی، نه تگرائی یا با نادیده گرفتن واقعیدور از واقعپنداری و به

مدرن  . انساندهدروی او قرار میاهای استراتژیک کالنی نیز پیشدهد، بلکه آسیبمدرن را پاسخ نمی

کند یدست از مسیری عبور مشده است؛ همچون شخصی که سبد به هائیویژگیحب صادر گذر زمان 

 ،چیندمی ایوهو در اطراف آن درختان مثمر متنوعی وجود دارد؛ آن هنگام که آن فرد از هر درختی می

گوی کند. اخذ الهای متنوعی را داخل سبد خویش مشاهد میوقتی به پایان مسیر برسد، میوه

سنجش  وریستی اعتمادی نسبت به تاریخ، انگاره سکوال، دگردیسی در نگاه به جهان، بیگرائیاستدالل

تند. هس ااز جمله آنه های مابعدالطبیعی و دینی ـ مذهبی و ...، تزلزل انگارهجهانیامور در طرازهای این

ا ردش خو رفته و واجد زندگی مادی مترقی است؛ اما همچنانانسان مدرن، دارای فنآوری سطح پیش

ه خود، کهای نوظهور کند. ظهور معنویتجوئی مییابد و اموری را جهت سیرابی خود پیتشنه می

-رت ارزشاند، برای رفع تشنگی همین انسان است. بنابراین گستره ضروهای خاصیمبتنی بر ارزش

 ر درونددین اسالم  های مختلف، گویای اهمیت واکاوی و سنجش آن را دارد. اماشناسی در زمینه

این  ی تصویرهای خود نظام ارزشی بنیادینی دارد. چگونگهای معرفتی، اخالقی و دستورالعملآموزه

ی هاموزهشناختی مبتنی بر آدر این جستار، با طراحی الگوی ارزشنظام ارزشی بسیار مهم است. 

و  ر اسالمته دیافهای پذیرششود دو مساله واکاوی گردد: چگونگی ارتباط ارزشاسالمی، تالش می

روی، یشژوهش پپمند. تحلیل این مساله، نتایج حائز اهمیتی دارد. بر این اساس، تصویر زندگی سعادت

پاسخ  ن سواالتمحوری انسان، بر آن است به ایبر انگاره سعادتشناختی مبتنیبا ترسیم الگوی ارزش

. ارتباط این 2به یکدیگر دارند؟ های زندگی سعادتمند در اسالم، چه ربط و نسبتی . مولفه1بدهد: 

 اند؟. نتایج حاصل از ترسیم این الگو کدام3بحث، با مساله چرائی آفرینش چیست؟ 



 

 مند: گزارشی اجمالی.تصویرهایی از زندگی سعادت2

 وها پاسخ دادن به چیستی هدف بنیادین زندگی و شیوه ی در حوزه اخالق جهتمکاتب متنوع

 هیدسامان های مختلفی نسبت بدین مساله طراحی واز این رو، پاسخست. چگونگی دست یافتن بدان ا

های لبت. قازیست اخالقی در اندیشه انسان همواره حضوری فراگیر و تاثیرگذار داشته اس شده است.

ر. ام و فرانگهای عهها تا نظریپیشنهادهها و خردهپیشنهادی زندگی بر مدار اخالق متعدد است: از توصیه

های هحی نظریطراهای اخالقی دارد. مندی ربط و نسبت عمیقی با اخالق و مولفهین مساله سعادتاز ا

ت؛ یرفته اسهای متنوعی صورت پذبا شاخصه مندیهای مرتبط با سعادتدر حوزه اخالقی اندیشمندان

تاریخ  .ک:نیز ر ؛1379، اینتایر)رک: مکاین تصویرسازی گاه با رویکرد تاریخی سامان یافته است

 فتار بدانرودن اخالقی ب گاه با معیار ؛، ویراست الرنس سی. بکر و شارلوت بی. بکر(فلسفه اخالق غرب

رائی، سودگرائی، گگرائی)لذت(غایت1توان به سه حوزه کالن اشاره کرد: ))در این مورد میاندنگریسته

(اخالق 3( و )نگرنگر و قاعدهگرائی)عمل(وظیفه2گرائی و ...(، )گرائی، سعادتگرائی، کمالقدرت

گونه فضیلت و چ های درونی)منش وها یا ویژگیگر، انگیزهگروانه به کنشمحور. نظریات فضیلتفضیلت

کنش و فعل،  ، قواعد،گرایانه به وظیفهگرایانه و وظیفهکه توجه نظریات غایتبودن( تاکید دارد. درحالی

سب نظریات و زمانی برح (؛1376و فرانکنا،  1390ایر، اینتالزام و بایدها معطوف است. ر.ک: مک

-، جامعهگرائیصیهگرائی، تو)احساساست های اخالقیگرایی گزارهگرایی یا غیرواقعواقعفرااخالق یعنی 

 . برخی معاصران(21ـ33، 1384بندی ر.ک: مصباح یزدی، )برای این تقسیمگرائی، قراردادگرائی، و ...(

این ا . امهنددهای یادشده تطبیق ها و دیدگاهرا با شاخصه دیشمندان مسلماننظریات ان تالش دارند

ز دیگری ا شناسیتوان گونهمی در این جایگاه. تواند داشته باشدامر، خود دشواریهای مختلف می

بنای روش و م[ بر 1بندی ]برخی بر اساس دو نوع طبقه ای اندیشمندان مسلمان ارائه نمود.هنظریه

سالمی را های اخالقی رایج در تمدن ااند: دیدگاهبندی ارائه دادهگیری تقسیمب مبنا و جهت[ برحس2]

سلوکی و  -( عرفانی3ون دینی )نقلی، مأثور(، ( در2فلسفی، -( عقلی1غالباً بر مبنای روش به مکاتب 

اساس محور  بندی بروع دیگر طبقهن(. 27-60 ،1386کنند )احمدپور و همکاران، ( تلفیقی تقسیم می4

های سالمت محور نظریه های اخالقی بهبندی نظریهدر این طبقه گیری نظریه اخالقی است.و جهت

حور م، سالمت مصالح االبدان و االنفسو ابوزید بلخی در  الروحانیالطب)نظیر رازی در فردگرایانه

، کمال گرایانههور جامع، کمال محور فردگرایانه، کمال مح(فصول منتزعه)نظیر فارابی در نگرجامعه

اد و امام سج قوقالحنظیر رساله)محورو اخالق حقوق سینا و ابن مسکویه()نظیر ابننگرمحور وجودی

ها و مکاتب یدگاه(. هر یک از این د1391عالمه مجلسی( قابل تقسیم است)فرامرز قراملکی،  بحاراالنوار

مندی دفهو سخن گفتن از اند داری زندگیمندی و معناهای مبتنی بر سعادتدر پی ساختن نظریه

 اند. منشانه همراه کردههای اخالقی و صبغه اخالقزیستی انسان را با خصیصه

 

 



 

 

 های اسالم.تحلیل تصویر زندگی سعادتمندانه بر پایه آموزه3

ث، این بح شناسی درگرائی است. بر این اساس، مراد از ارزششناسی اسالمی، مبتنی بر واقعارزش

-شامل ارزشناسی فراتر از مباحث اخالقی است و شه ارزششناسی و اخالق نیست. گستررف زیبائیص

ر مؤلفه میان چها توانمیهای اسالمی، برپایه آموزهشود. ها فرادستی و نیز شیوه زیست انسانی نیز می

ی شناختستیهدار ناکالن تمایز قائل شد: عقالنیت، اخالق، معنویت و خداباوری. این چهار در ارتباط مع

دانه عادتمنسهای اسالمی برای زندگی با یکدیگراند. در آغاز شایسته است به تصویری که از آموزه

ادت/ به سع های قرآنی ـ روائی، چه رویکرد و تلقی نسبتانسان طراحی شده است، سوال شود. آموزه

 د شد.خواه که بدانها اشاره خوشبختی انسان دارند؟ طراحی این مساله نتایج مهمی را در بر دارد

دخلیت نظر م آید چهار مؤلفه در تصویرسازی مدبا پژوهش در متون مقدس دینی ـ اسالمی، به نظر می

که  صویر کردتتوان در هرمی را می چهارهای معنوی و خداباوری. این دارد: عقالنیت، اخالق، ارزش

نه عاقال . در دین نسبت به زیسته باشدداشتارتباط معناشناختی و وجودشناختی خاصی به یکدیگر 

-وصیهباوری تهای معنوی و خداهای اخالقی و نیز ارزشتاکیدات فراوان وجود دارد و نسبت به ارزش

-عادتس. آنچه مهم است سوال از ارتباط میان آنها و چگونگی طراحی زیست شده است های وافری

برای  تصویری برای سنجش ارتباط میان آنها و توان الگوئیشناسی زیر را میمندانه است. هرم ارزش

 های اسالمی دانست:زیست همراه با سعادت برپایه آموزه

  

 

 

 

 

 

 

 

ها/ رفتار/ اعمال و نیز اندیشه و تفکری که انسان دارد، در راستای این بر اساس این هرم، تمامی کنش

های دعوتی که اندیشه و عمل را در کانال چهار شایسته است باشد. اسالم سخن از یک نوع دعوت دارد؛

پذیری و عقالنیت همراه است. ای با شاخصه سنجشدهد. هر رفتار و اندیشهارتباطی چهارگانه قرار می

 

 قرب الهی

های معنویارزش  

 عقالنیت

 ارزشهای اخالقی



 

شوند. در های اخالقی سنجش میاند، در ترازوی ارزشهائی که همراه عقالنیتخود رفتارها و اندیشه

اند. هر مرتبه های عاقالنهالقی معیاری برای رفتار و اندیشههای اخاین حالت، زیست بر پایه ارزش

دستی است. حالت تعالی عقالنیت، اخالقی زیستن است. ای برای مرتبه پائینباالدستی معیار و شاخصه

آورد. و قرب های معنوی را برای انسان حاصل میتر ارزشهای اخالقی نیز حالت متعالیتداوم بر ارزش

شناختی های زیرساختاری مورد اشاره در هرم ارزشنهائی و بنیادین تمام فعالیتالهی همان هدف 

یافته از اندیشه و عمل است، در توان ادعا کرد انسان که به طور عمده سازماناست. بر این اساس، می

ای خود شاخصه مرتبه فرودست و زمینه برای تعالی و کند و هر مرتبهراستای قرب الهی حرکت می

ورزی، احسان و فداکاری و داری و وفای به عهد، عدالتن به مرتبه باال دست است. صداقت، امانترسید

های اخالقی قرار دارند؛ و توحید، رضا، تسلیم، توکل اند و در مرتبه ارزشهای اخالقی... از جمله مؤلفه

ها و شود. از این جهت، تمام عملکردها و تامالت و تصمیمهای معنوی محسوب میجمله ارزش و ... از

دهد، باید صبغه الهی ـ معنوی ـ اخالقی ـ عقالنی به طور کلی هر نوع اقدامی که انسان انجام می

 داشته باشد. اینها معیارهای کالن مطرح شده در دین اسالم است. 

کنیم. های اسالمی قلمداد میمندانه بر پایه آموزهتصویر زندگی سعادت الگوی یادشده را به عنوان

زیستی انسانی است و تبیین های درباب بههرچند که جایگاه این بحث در مباحث اخالقی و نظریه

های مندرج در آن متعلق به آن زمینه است و همچنین برخی از لوازم این هرم دقیق هر یک از مؤلفه

هائی در بردارییر ابتنای آن بر فطرت انسانی به عنوان یک واقعیت بنیادین، اما بهرهشناختی نظارزش

بر پایه این هرم، زیست  از این پیامدها از این قراراند. توان از آن داشت. برخیعرفان عملی در اسالم می

چون رفتارها و های ارتباطی او همشناسا، کلیه حوزهمندانه، چُنان زیستی است که در آن فاعلسعادت

ها، گفتارها، هیجانات و احساسات براساس عقالنیت سازیها و خواستها، باورها و اعتقادات، تصمیمکنش

مند انسانی عقالنی، اخالقی، معنوی و الهی است. و اخالق و معنویت و خداحضوری باشد. انسان سعادت

یابد و این تعالی شخصیتی مشی و یانسان در اثر رشد یافتگی در این چهار مولفه، به تعالی دست م

ها، دیگر مندیکند که در مواجهه با اصل زیستن، مشکالت و رنجای برای انسان طراحی میعالم ویژه

 دهد.برخوردی استوار و پایدار از خود بروز میها، امور متعالی همچون خداوند و ... انسان

ای تبیین برای های اسالمی، گونهپایه آموزه مندی برشناسی و استخراج نظریه سعادتاین هرم ارزش

-پاسخ به سوال چرائی آفرینش انسان نیز است. به طور کلی، برای پاسخ بدین سوال دو تبیین کلی می

شناسا و دوم تبیین کارکردی. در تبیین نوع نخست، توان لحاظ کرد: تبیین مبتنی بر انگیزه فاعل

های توان در رویکردهای فلسفی و عرفانی نشان داد. تبیینمی سخن از انگیزه فاعل است. این تبیین را

گویند و معتقداند در ظرف وجود فلسفی برای پاسخ بدین سوال، از ارتباط علت تامه و معلول سخن می

. و از آنجائی که خداوند متعال بسان علت (69تا، سینا، بی)رک: ابنعلت تامه، نبود معلول محال است

فرض این شود، معلول در نزد تحقق علت تامه موجود بوده است. پیشمحسوب می تامه همه موجودات



 

تبیین آن است که محال است خدائی در کار باشد اما نیافریند. بر این اساس، اگر پرسش شود چرا 

آفرینشی بوده است؛ پاسخ آن است که آفرینش از خصوصیات ذاتی و از اقتضائات درونی خداوند 

شود. آفرینش، تجلی ذات اقدس های عرفانی نیز بر مساله تجلی تاکید میتبیین شود. درمحسوب می

فرض این تبیین نیز همانند تبیین فلسفی و با تاکید بر ذاتی . پیش(129، 1389پناه، )یزداناهلل است

شود. بر این اساس، های کارکردی بر کارکرد یک پدیده تاکید میبودن آفرینش است. اما در تبیین

کند. خداوند انسان را آفرید تا سعادتمند ئی آفرینش انسان، با مساله سعادتمندی ارتباط پیدا میچرا

و ارتباط آن به شناسی خاص های اسالمی براساس گونهرو تبیین سعادتمندی در آموزهشود. از این

  یابد. مساله چرائی خلقت اهمیت می

 محوری.پیامدهای تحلیل سعادت4

 خالقی: به عنوان اهداف متوسطهای ا. ارزش4ـ1

نسان اشناسی طراحی شده، اخالق، خود، سطح غائی زیستن در این جایگاه و بر اساس هرم ارزش

ظریه نامر  نیست؛ بلکه مرحله گذار است و نقطه پرتابی است برای رسیدن به کماالت فرادستی. این

ر نظریات دو نیز  یاری از مکاتب اخالقیدر بس کند.مندی در اسالم را متمایز از دیگر مکاتب میسعادت

می های اسالناختی اخالق نظیر تلقی فروید، اخالق خود نهایت زیستن است. اما در آموزهش-روان

سان و قی اناخالقی زیستن، با نیت متعالی شخص همراه است و همین نیت سازنده وجه انسانی و اخال

-زهوارزشی در آم منهای توجه به مولفه سازنده نیت، شود. اخالقی بودنساز ارتقای وجودی او میزمینه

  دهد. ردیف حقوق قرار میهای اسالمی ندارد و نهایت اخالق را هم

 و معنویت برای زیست خداگونه . پایه بودن اخالق برای معنویت4ـ2

. سان استساز معنویت و معنویت خود معنویتی الهی و خداشناسی، اخالق زمینهبراساس هرم ارزش

از  ن مکاتب،دهد معنویت در ایها نوپا در عصر جدید نشان میشناسی مختلف عرفانمراجعه به گونه

-ت بیمعنوی معنویت از خداوند سخن به میان است. در این مکاتب، یا به صورت آشکارا از شدگیتهی

جی یت خروهاپرستی؛ و یا ن، و حتی شیطانپوستی، سرخهای اشوخدا سخن به میان است؛ نظیر عرفان

 وظهور بهنهای معنویتپذیر خداست؛ همچون عرفان کیهانی. شبههای جانشینآن دستیابی به مولفه

سیار ببروز  وآمده برای انسان مدرن زمینه ظهور نحو عمده در قرن بیستم و با توجه به وضعیت پیش

نویسد: یم میلتون»اند. دههزار فرقه برآورده کرچهار یافتند به نحوی که برخی تعداد آنها را بیش از 

و در صد  وپاستجویی در اربیش از دوهزار فرقه معنویتگرا در آمریکا و بیش از دوهزار جریان معنویت

قه و فر کمی از آنها مشترک اند. در حقیقت با گذشت حدود چهل سال، نزدیک به چهار هزار مکتب

وعی را ر متننهای معنویتگرا، طیف بسیاعرفانی و معنوی در جهان غرب شکل گرفته است، که این جریا

یف، )مظاهری س«گیردوابط آزاد جنسی را در بر میاز عرفان ادیان ابراهیمی تا استفاده از مواد مخدر و ر

1387 ،18 .) 



 

 (مدار و زندگی عرفانی)معنویتسوئی زندگی عقل. هم4ـ3

طح س ،النیتکدیگر ندارند. عقگاه عقالنیت و معنویت تعارضی با یشناسی اسالم، هیچدر هرم ارزش

ت ، در ساحگاه امور متناقض با عقالنیتشود و هیچگستر ارزشی در اسالم محسوب مینخست و دامن

ر هاست. دشود. آنچه مهم است تفکیک امور خردگریزها از خردستیزهای اسالمی مشاهده نمیآموزه

سخن از  توانیمریق این دو معنای عقل توان برای عقالنیت لحاظ کرد که از طاین جایگاه دو معنا می

-تاثبا ارتباط آن با معنویت گفت. معنای نخست عقل را در کشف استداللی و برهانی با رویکرد

ات کند. را اثب تواند برخی امور عقالنیتوان لحاظ کرد. عقل نیروئی در انسان است که میکنندگی می

 ونیت خداوند است. گونه نخست ارتباط عقال در معنویت اسالمی، مهمترین مولفه، وجود و حضور

مان یت که هتوان مهمترین بنیاد معنوکند که با رویکرد عقلی میمعنویت در این جایگاه تجلی می

در است.  لحاظ وجود خداست را اثبات کرد. در گونه دوم ارتباط، عقالنیت به معنای کارکردی آن مورد

ین موضع ارد. ادایه کارکردهای باورهای آدمیان تمرکز وجود زیستی زندگی برپعقالنیت کارکردی بر به

ت نیز آن عقالنی زیستی زندگی کارآئی داشته باشد. این معنایشود باوری اتخاذ شود که در بهگفته می

 ان، تقوا،ظیر ایمهائی نهای معنویت اسالمی مولفهدهد. از باورداشترا در ارتباط با معنویت قرار می

 دهد ومی ا ارتقارها در انسان، زیست او مندی و ... است. حضور فعاالنه این مولفهایتصبر، توکل، رض

 کند. سبک زندگی خاصی را برای وی طراحی می

 گرائی در اخالق. نفی نسبی4ـ4

 ر این هرمدنداند. ممند و غیر زمانهای اخالقی اموری ثابت و پایدار و غیر مکانبنیاد اخالق و مولفه

ضع ر هر مودشوند، های اخالقی که موجب تعالی معنوی و زیست خداحضورانه میسانه، مولفهشناارزش

ت زمانی، تحوال واند و اینگونه نیست که براساس شرایط جغرافیائی و جایگاهی ارزشمند و قابل احترام

احضوری دت و خشوندگی، معلول ارتباط بنیادین اخالق با معنویاین نادگرگون دگردیسی داشته باشند.

تباط خالق ارازدگی و نهایتا تعویض اخالق نیست؛ زیرا در این مدل اخالقی، جایگاهی برای دلاست. 

 وجانبه مهضوری ههای اسالمی، خداوند حپایدار با معنویت و خداباوری دارد و از آنجائی که در آموزه

ائی خود د، پویشوور محسوب میهای معنویت خداباپویا در زیست انسانی دارد، اخالق نیز که از دامنه

   بازد.کند. در این نگاه، نسبی بودن اخالق و تغییر موسمی آن رنگ میرا حفظ می

 شناسی اسالم. ایمان و عمل صالح: بنیادهای پنهان هرم ارزش4ـ5

از این در قرآن، دو مولفه بسیار ارزشمند ایمان و عمل صالح همواره مورد تاکید قرار گرفته است. 

-های تشکیل دهنده سعادتشناسی، این دو مهمترین مولفههای موجود در هرم ارزشارزشهخرد

زده و منجمده اند. توجه به کیفیت ایمان در تعالی و پویائی اهمیت دارد. این ایمان، ایمانی یخمندی

اثربخش توان موجب سرزندگی، فعالیت شده در جان انسان نیست. بلکه، ایمانی پویا و فعال است و می

ایمان پویا همراه با خداحضوری است. خداحضوری فراتر از خداباوری  و نگاه متعالی به زندگی شود.

بسا شخص خداباور، به خدا اعتقاد دارد، اما این اعتقاد در زیست او موثر ندارد؛ است. در خداباوری ای



 

دهد و در مواقع ضرور رار میچه ذهن خود قبندی کرده و در صندوقفرد در این حالت، خدا را را بقچه

کند. اما در خداحضوری، خدا همیشه و در همه حاالت برای فرد زنده است و این از آن استفاده می

  شود. پویائی در اعماق وجود فرد احساس می

  

 گیرینتیجه .5

س ساان براتومندی اسالم را میمندی برای انسان، نظریه سعادتهای مختلف سعادتدر میان نظریه

 گفت که ارزش سخنتوان از چهار کالنهای بنیادین طراحی کرد. بر این اساس، میشناسائی ارزش

د از انبارتعهای بسیاری را در دل خود جای داده است. این چهار ارزش کالن، به ترتیب ارزشخرده

قدامات لیه اک مند براین اساس، انسانی است کهعقالنیت، اخالق، معنویت و خداحضوری. انسان سعادت

 نتی کهشناختی او بر ممشای عقالنیت باشد؛ عقالهای وجودی ـ روانمعرفتی و انگیزشی و ساحت

عنویت ن به مدهنده انساساز زیست اخالقی در انسان بشود و این اخالق و اخالقی بودن، تقربزمینه

ز سوی مندی اعادتطراحی این سباید باشد و معنویت نیز یک معنویت خداباور و خداحضور است. 

ی ین کارکردیه تبیتواند به سوال از چرائی آفرینش انسان نیز پاسخ دهد؛ بر این اساس، و برپادیگر می

-یز هستیمندی اوست؛ و نهایتا در این رستاختوان ادعا نمود هدف از آفرینش انسان، سعادتمی

عالی، مین تهیابد و الی دست میشناختی، انسان با زیستی عقالنی، اخالقی، معنوی و خداسان، به تع

  کند. سعادت او را تامین می
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