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 چکیده

ست و حوزه      « سبک زندگی »بحث از  سفی مدرن ا توعات جدي تفکر فل سفی آن یکی از مو ی هایو مبانی فل

سبک زندگی در معناي كلی آن امري جدیدي          ست. هرچند  شته ا شغول دا سفی را به خود م گوناگون از تفکر فل

ست، اما تعریف و مفاوم  ست و هرچند    سازي در خصوص آن بدون  نی شه ا تردید بحثی كامال جدید در حوزه اندی

هاي تحلیلی  ي اندیشنننه ادبی و نیز گرایش اند، اما بیش از همه در حوزه   هاي گوناگون فکري به آن پرداخته    نحله 

ماركسیستی بکار گرفته شده است. اما این مفاوم نیز مانند تمام مفاهیم اجتماعی و فلسفی دیگر داراي سابیه و        

سبک             تاری ساختن  ست. یافتن یا  ساله ا صلی این ر شی از هدف ا سی آناا بخ خ و بویژه مبانی فکري بوده كه برر

ست.          سیار ا ستند داراي اهمیتی ب شه بومی ه ساختارهاي فکري كه برآمده از اندی از »زندگی بومی و برگرفته از 

 دگی  و ساختار فکري بنیادینیهاي بسیاري ناشی از عدم همسویی سبک زنانسان مدرن در بخش« خود بیگانگی

ي آن با غرب اسننت كه در آن فرهنر ریشننه دوانده. در خصننوص جاان اسننالم و جغرافیاي فکري آن، و مواجاه

شننود. به همین جات بررسننی موتننوا سننبک زندگی و   مدرن، این موتننوا از اهمیت بیشننتري برخوردار می 

وه ي سبک زندگی از وج د. در این رساله ابتدا مسئله  تواند قلمداد شو ي فلسفی مامی می شناسی آن وظیفه  ریشه 

شود؛ سپس با توجه به برخی از آراء مالصدرا، تالش خواهیم كرد نشان دهیم كه آیا      گوناگون فلسفی بررسی می  

توان از اندیشه او استخراج كرد یا خیر، و اگر نه، چه امکاناتی در میابل ما قرار سبک زندگی به مفاوم مدرن را می

سش   خوا شت. به عبارت دیگر با طرح پر صدرا، تالش خواهیم    هد دا سیک همچون مال هاي مدرن از متفکري كال

سفه مالصدرا و تاریخ تفکر غربی، می     شان دهیم كه باوجود مبانی متفاوت میان فل سبک زندگی ب كرد ن ومی توان 

ستخراج نمود و مبتنی بر آن م    ست از تفکر او ا ست فردانی و اجتماعی را كه مبتنی بر تاریخ و فرهنر ما  بانی، زی

 سامان بخشید.

 فلسفه مال صدرا، حکمت عملی، سبک زندگی، الگوي فلسفی ها:کلید واژه
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 مقدمه

 زبانی )درواقع ویتگنشتاین دوم(، هايبازي دیدگاه طرح از پس ویتگنشتاین، بار نخستین فلسفه، حوزه در

سنت  در «زیست يشیوه»مفاوم  .برد بکار را در ساختار فلسفی خود Form of Life یا «زندگی شیوه» اصطالح

 از یکی و كانت معاصر ، فیلسوف و تاریخدان(Herder) هردر. برخوردار است نیرومندي پیشینه از آلمانی فلسفه

 «جاان-زیست» ينظریه در هوسرل هاي متأخر،در سده «تاریخ فلسفه» در حوزه پردازاننظریه ترینبرجسته

(Lebenswelt )ادوارد اشپرانگر  در حوزه پدیدارشناسی و(Spranger،از شاگردان ویلالم دیلتاي ،) از مفاهیم 

را در  این مفاهیم منظورخاصی به كدام هر و كرده استفاده ویتگنشتاین از پیش حیات نحوه و افق یا حیات صورت

 رايب و بود مام وتمدناا جوامع وافول انحطاط تاریخ، مسئله اشپرانگر و هردر در. اندكرده طرح تفکر فلسفی خود

 گاهدید این كه داشت بیشتري اهمیت هرمنوتیک رویکرد با و پدیدارشناسانه چاارچوب در گذشته فام هوسرل،

اما ظاور فلسفی و تدقیق این مفاوم در  .داشت متن هرمنیوتیک در گادامر خاصه و هایدگر بر تأثیراساسی

. است هازمینه تمام و فرهنر ها، تجربه اعمال، ها،كنش همان او نزد «زیست يشیوه»ویتگنشتاین شکل گرفت. 

 وا براي كلمات و زبان معناي باشد نداشته همدلی آن با یا نکند شركت زندگی از خاصی يشیوه در تا فرد یک

 يشیوه و زندگی یک در شركت كه هر میزانی به. كند درک را آن تواندنمی و ندارد ماحصلی معناي و صورت

 و تر عمیق باوري صاحب زیست، يشیوه آن درباره و گشته نیرومندتري صورت واجد آدمی باشد، بیشتر زیست

 هر و باشد باید كه است همان زیستی يشیوه هر. است زندگی يشیوه یک از بخشی زبانی بازي. میشود تر ژرف

 خرد/  پذیري خرد براي را خود خاص معیار زیست يشیوه پس دارد، را خود خاص هايمحک و معیارها شیوه،

 . دارد گریزي فام/  پذیري فام و  گریزي

 دیدگاه ،«زندگی روش همچون فلسفه» عنوان به كتابی نگارش با 1995 سال در فرانسوي فیلسوف هادو، پیر

 زندگی سبک ايگونه درواقع فلسفه كه بود آن هادو پیر باور .كرد ارائه باستان دوران فلسفه درباب ايتازه سراسر

 و بارشان ارك بیشتر فیلسوفان معاصر زمان در آنکه حال كردند، می میید آن به را خود باستان فیلسوفان كه است
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 شده هسپرد فراموشی بدست است، بوده نظر مورد فلسفه تاریخ آغاز در كه فلسفی زندگی روش و است نظرورزي

 زندگی است. از خود بیگانگی انسان مدرن و زیست ذهنی او حاصل دوري از این سبک. است

فراهم نمود  «سبک زندگی»اما شاید مامترین فیلسوفی كه مبانی استواري در حوزه تفکر فلسفی براي مفاوم 

ایم. نزد هگل آگاهی و خودآگاهی تناا در زمینه هگل باشد كه در خصوص او به تفصیل در فصول بعدي نوشته

آنچه روح در گذشته بر جاي گذاشته لوري است. گیرد و فرایند آشکارگی روح، چنین تبفرهنر و جاان شکل می

پذیري خودآگاهی، تجلیات و تبلورهاي كل در تاریخ و فرهنر است. این فرابودِ و رها كرده است، در فرایند صورت

دهد و از این رو، به عنوان چیزهاي خارجی بر اي است كه جوهر فرد را تشکیل میگذشته، در تملک جانِ كلی

 فرهنرمیان كه هگل،  استسازد. با توجه به این نکته ي او را میو در واقع سرشت غیر زنده شودوي آشکار می

چیزي را كه به وي عرته  دناد. فرهنر، از جات فرد، عبارت از این است كه فراز جات فرد و روح كلی تمایز می

. در حالی كه از جات روح عام، ي خود كند و از آنِ خود سازدشود بگیرد و، آن را جزوي از سرشت غیر زندهمی

ي جوهر، این فرایند معناي دیگري ندارد، مگر خودآگاهی پیدا كردنِ این جوهر، كه، بدین سان، شدن و به منزله

 بیند.بازتابِ خاص خود را تدارک می

 معناي این سرشت غیر زنده البته امري اساسی است در این میان. روح جاان از نظر هر فرد بشري، همان 

ي اوست. این جان، كند. ولی براي او، نخست، چون سرشت غیر زندهوي در آن زیست می هجاان بشري است ك

ن معناي اش كند، و ایبایست بر آن تملک بیابد و درونیبراي ارگانیسم بشر، نوعی محیط بیرونی است كه وي می

ان نیز امري اساسی است كه، اگر آموزي، براي خود روح جاعام هر نوا كودک آموزي است. ولی این كودک

ماند و به تدریج رو به فراموشی خواهد رفت. ودآگاهی زنده از آن تغذیه نکند، در سنتی مرده به حالت متحجر میخ

شود، تمن آنکه هر كس نیز به فردي كلی و با جوهر تبدیل با این پرورش و تغذیه است كه جوهر به خود، آگاه می

واقع مشکل بشري فرهنر در معناي عام مطرح است كه اوتاا و احوال خاص در آن كنار گردد. در اینجا، در می

 گذاشته شده است.

تمام این فرایند براي ظاور و پذیرش فردیت با اهمیت است. در واقع با توجه و پذیرفتن برآیندهاي كل در 

ته شدن و مورد توجه قرار گرفتن میام فرهنر است فرد می تواند ذات خود را اكتساب كند. از رهگذر همین شناخ

 شود. به دیگر سخنباشد، است كه كل، در میام جوهر به سوژه تبدیل میاش همان فاهمه میتوسط فرد، كه اقلیم

تامل »آگاهی نائل شود. -تواند صورت، جنبش، و زندگی را كسب كرده و به خوداز این طریق است كه جوهر می

ان فرایندِ سوژه شدنِ جوهر است. همانند فرایندي كه در آن فرد خاص و جزئی )رفلکسیون(، در واقع هم« در خود

این كند. ، طرح می«خود»و « من»ي تامل و رفلکسیون، خودش را از دیگري متمایز كرده و به عنوان بواسطه

 هاي فلسفی آن در تفکر غربی در فصل دوم و سوم به تفصیل بیان شده است.مفاهیم و زمینه
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 مالصدرا عملی حکمت و زندگی هایسبک .8-8-8

، اساساً بر بنیادهاي تفکر غربی شکل گرفته و نتایج خاص خود را نیز «سبک زندگی»ساختار و تاریخ مفاوم 

ته تواند وجود داشدر آن تفکر دارد. اما این نکته به معناي این نیست كه سبک زندگی خارج از تفکر غربی نمی

 رزط از ايمجموعه زندگی هايو مصادیق آن تمایز است. مصادیق سبک باشد. میان مفاوم سبک زندگی و تبلور

 و تلویزیون، عامه، موسییی. گیردمی بر در را چیزي هر در هاسلییه و هاحالت رفتار، هايشیوه ها،ارزش ها،تلیی

 سبک ایدب كه معتیدند مردم بیشتر و كنندمی فراهم زندگی سبک از بالیوه تصویرهایی و تصورها همگی هاآگای

اما میصود ما از این  .دارد مطابیت عملی حکمت از مالصدرا تلیی با امر این. كنند انتخاب آزادانه را شانزندگی

پژوهش عبور از تفاسیر مصداقی و دستیابی به مبانی مفاومی سبک زندگی در سنت غربی و اسالمی و در ناایت 

 ارائه مختصات مفاومی سبک زندگی بومی است. 

 سبک یک در افراد و شوندمی جمع جایک در زندگی سبک عناصر مجموعه اي،تفسیر مصداقی و رویهدر 

 اصخ سبک یک و شده زندگی سبک نوا یک مالک اغلب اجتماعی هايگروه نوعی به. شوندمی مشترک زندگی

 الزم ختشنا توانمی مثالً. دارد نزدیک رابطه مردم فرهنر گیريشکل با زندگی شدن سبکی. دهندمی تشکیل را

اما در بحث مفاومی، بنیادهایی مدنظر است كه بطور  .آورد بدست جامعه آن افراد زندگی سبک از را جامعه افراد از

  كلی سبک زندگی مدرن را، در كلیت خویش و با مختصاتی كه دارد ممکن كرده است. 

 

 :زندگی سبک و متعالیه حکمت میان نسبت در پژوهش روش .8-8-2

هاي فلسفی در ایران اغلب داراي ي پژوهشدر علوم انسانی و بویژه حوزه« روش تحییق»سخن گفتن از 

، آنطور كه باید هستند. روش در مباحث فلسفیهاییست كه خالی از كمترین محتوایی در باب سردرگمی

ه و غیره ك« ايكتابخانههاي روش»، «هاي آماريروش»مانند  یفلسفدر  حوزه تفکر معنایی هاي بیبنديتیسیم

ي پژوهشی كشور را در خود هاي پوزیتیویستی در علوم اجتماعی وارد ایران شده و گسترهبه دلیل استیالي روش

فرو برده مانع این نکته شده كه بتوان در خصوص روش تأمل نمود و در باب آن اندیشید. آشکارا هر پژوهشی در 

 وشر آنچه–ی بر تحلیل و تفسیر بوده و بیان چنین امري به عنوان روش هاي مشابه مبتني فلسفه و حوزهحوزه

شتبه ي آن، این امر بر پژوهشگر ماي است و بواسطهنیز خالی از كمترین فایده -شوده میگفت تفسیري یا تحلیلی

كه او طریق تحلیلی را برگزیده است. این مطلب اگرچه شاید  «غیرتحلیلی»شود كه گویی پژوهشی وجود دارد می
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هاي اساسی در تاریخ اندیشه بر موتوعیت چندانی نداشته باشد، اما خالی از فایده هم نیست كه اساساً گردش

اند. بخصوص در عصر مدرن كه كسانی همچون دكارت، نیوتن، شناختی شکل گرفتههاي روشمبناي گردش

اند. و البته پر واتح است كه در اینجا اي در خصوص روش بیان داشتهت، همگی مباحث ویژهنیتس و كانالیب

 ای تاریخی آثار یا كتاب به رجوا مانند–آوري اطالعات ي جمعمنظور از روش، امري بدیای و ابتدایی مانند شیوه

 رارق تأمل مورد آناا به توجه با اطالعات این كه است مبنایی در تدقیق بلکه نیست، -ایناا چون و اجتماعی آمار

ی گفتار در روش، بررسی مبانی مشخص سخن دیگر به. كنند ممکن را اندیشیدن در نو ايشیوه توانندمی و گرفته

هاي ، در حوزهبندي كند و این شیوهتواند به سیاقی مشخص صورتهاي مورد نیاز را میاست كه اطالعات و داده

سفی بررسی فل –تواند متمایز باشد. به این معناي خاص، بخش نخست از این رساله گوناگون از مباحث نظري، می

توانند اساً سخن در باب روشی است كه دیگر مباحث این كتاب، تناا با توجه به آن می، اس-بنیادهاي سبک زندگی

 موتوعیت یافته و به درستی فام شوند.

آنچه در این بخش براي ما داراي اهمیت است وجه فلسفی مفاوم سبک زندگی و پرداختن به بنیادهاي فلسفی 

شناسانه را در فصلی جداگانه بیان كنیم كه تمایز ه و روانشناسانهاي جامعهبنديایم صورتآن است و تالش كرده

این دو روش مشخص باشد. در حوزه فلسفی دیدگاهی تاریخی را پیش گرفتیم و از اینجاست كه تأمل در تاریخ 

اندیشه و بررسی تاریخی مفاوم در بخش روش باید توتیح داده شود. به همین دلیل به دو نکته درخصوص اندیشه 

نخست تأمل كانت در باب روش استعالیی است كه به سیاقی خاص كنیم. تأمل فلسفی مفاهیم اشاره می تاریخی و

ي در زبان و اندیشه darstellenدر این پژوهش و رساله مورد استفاده قرار گرفته است و دیگري، مفاوم اساسی 

در این رساله سخن در باب بنیادهایی  ترجمه كرد.« نشان دادن»و یا « ترسیم كردن»توان آن را به آلمانی كه می

كنند. بنیادهایی كه بدون وجود است كه شرایط ظاور امکان تاریخ )در معنایی خاص( و فام تاریخی را فراهم می

خالی از هرگونه معنایی است. فام تاریخی اما تناا به معنایی خاص  مفاهیم تاریخیو ح ور آناا، سخن گفتن از 

 . است طرح قابل -شناختیروش لحاظ به–در انسان 

توان سخن از سیاقی از فام به میان آورد كه فامی غیر آنچه داراي اهمیت است این نکته بوده كه اگرچه می

مند لحاظ نکرده و تاریخی بوده و در آن آدمی اوالً خود را )هستی و موجودیت خود را( در تاریخ و بصورتی تاریخ

داشته ي فلسفی ناشد و ثانیاً اساساً تاریخ در آن موتوعیت چندانی در اندیشهمندي عنصر اساسی وجود او نبتاریخ

كند، بنیادهایی نیاز است كه اوال داراي اما آنجا كه فام تاریخی ظاور می .و نتواند در میام مفاوم ارتیا یابد ،1باشد

 املش یعنی– دارند كلیت ثانیاً و -آورد بدست آناا طریق از جز را تاریخی فام تواننمی یعنی–ترورت هستند 

                                                           
هاي بنیادین مفاومی میان تفکر غربی و اندیشه صدرایی است كه نوعی نشان خواهیم داد كه این مسئله یکی از تفاوتدر انتاا  .1

 كند.دیگر از سبک زندگی را در جغرافیاي فکري و زیستی ما ممکن می
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ه کتن این. دارند ح ور نیز مبانی این دارد، وجود تاریخی فام كه هرجایی و شوندمی تاریخی فام هايحوزه يهمه

، زندگی در سپار زیستن و تنوا سبک اندیشی و به طور كلی تاریخنسبتی مشخص با شرایط استعالیی دارد. تاریخ

رخ دهد و انسان تناا در میام كشف آن برآید، بلکه بصورتی سوبژكتیو « عالم خارج»ه در ك نیست ابژكتیوصرفا امري 

 گیرد.و فرد در آن قرار می شوداست كه ممکن می

و مبناي روشی این  ي آلمانی و بخصوص هگل داردبه طور كلی نیشی اساسی در اندیشه Darstellenمفاوم 

روح، با تفکیک میان روش ریاتی و روش فلسفی، در میابل تفکر  . هگل در پدیدارشناسیدهدپژوهش را شکل می

وار در كند و تالش براي استفاده از روش ریاتی و استدالالت ریاتیگیري میموتع کاصطالحاً منطیی كالسی

. محل بنیادین این اعتراض نیز این نکته است كه قدما براي نشان دادن ترورت 1كندي فلسفه را تیبیح میحوزه

ان احکام فلسفی به روش ریاتی روي آورده بودند، در حالی كه ریاتی اساساً با میدار و مناسبات مرده سروكار می

ها بازي كرده و محتوا را تناا به عنوان آلت دست خود بکار ها و فرمدارد. در واقع این سنخ از استدالل با قالب

ریزد كه در آن محتواست كه ارزش داشته و در این ی میگیرد. در میابل این سنخ از اندیشه، هگل منطیی را پمی

ریزي شده و منطیی كه پی Darstellenبه شکلی قیاسی، بلکه با توجه به  کراستا امور نه به سیاق منطق كالسی

شوند. این نکته براي هگل در مسیري قابل فام است كه او در است، نشان داده شده و مناسباتشان ترسیم می

 نییع–علم  مشاركت در كار نزدیک كردن فلسفه به صورتِ»ل علم در معناي مورد نظر خود دارد. فرایند تحصی

 شود، اتذبرون دانشی و[ یونانی در فیلوسوفیا معناي به اشاره] است دانستن به عشق كه را خودش نام آنکه براي

 آن طبیعت در شود، تبدیل علم به دانستن اینکه درونی ترورت... امگرفته نظر در خود براي من كه است هدفی

 Darstellung der)دادن و ترسیم كردن فلسفه  نشان تناا آن مورد در بخشرتایت تبیین و دارد قرار

Philosophie selbst) پرهام این واژه را به گزارش ترجمه كرده كه در اینجا نشان دادن و ترسیم 2«است  .

 . ایمرا ترجیح دادهكردن 

ي استدالل كردن ... روشی است كه شایسته»نویسد: خصوص در شرح پدیدارشناسی میهیپولیت در این 

خواهد از آن دفاا كند ي م مون در باالي سر م مونی كه میفلسفه نیست. این نوا استدالل دائماً در حاشیه

تدالل كردن همواره ي خود امر نیست. اسنامد كه مفاوم یا سوژهگیرد. هگل این نوا استدالل را تصور میقرار می

اي مانوس، به چیزي كه آشناست دهد  و همیشه به منطیهگوید آلت دست قرار میم مونی را كه از آن سخن می

پذیرد، براي آن نیست كه در میابل به شور و شوق و چسبد. با این همه اگر فلسفه این روش ریاتی را نمیمی

ت ریاتی را باور ندارند ]علمیتی كه هگل با آن از سر مخالفت بر رفتارهاي پیامبرانه روي آورد كه نه تناا علمی

                                                           
 ایستاده است.آشکار است كه هگل با این استدالل در میابل بسیاري از فیلسوفان عصر جدید از دكارت به بعد  .1
 .51هگل، پدیدارشناسی جان، ص  .2
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آید[، بلکه به طور كلی با هر گونه علمیتی به طور كلی مخالفند. تلیی هگل از علم به نحوي دیگر است، ولی می

 1«بایست نوعی آشکار كردنِ ترورت باشد.این آگاهی هنوز می

پیوند darstellen و در واقع آن چیزي است كه ما را با مفاوم  عنصر روایت در این میان اهمیتی بسیار دارد

ي كند و حاكی از وجهگر میدهد. ترسیم كردن و یا نشان دادن در برابر سیاق منطیی فام خود را جلوهمی

شید نسبت اندیي ارسطویی میسوبژكتیو فام دارد. در حالی كه براي متفکر پیشامدرن و كسی كه در سپار اندیشه

واعد ق»بایست از ي منطیی متبلور شده و براي تبیین و فام درست یک مطلب میان چیزها و امور در اندیشهمی

پیروي و در نتیجه یکی را از دیگري استنتاج نمود، در اینجا بایست آن را ترسیم كرده و نشان « درست اندیشه

فاهیم، از درون یکدیگر زاییده شده و تحول تر مواجه هستیم كه در آن، مداد. در واقع در اینجا با سپاري كلی

یابد و نشان دادن این زایش و تحوالت و نسبت مفاهیم با یکدیگر آن چیزي است كه میصود چنین سنخی از می

دهد ترسیم مناسبات مفاهیم و طرییی است كه بر یکدیگر اثر روش پژوهشی است و آنچه اندیشمند انجام می

 كنند. می

اي مواجه هستیم كه برایند مفاهیم و تاثیر ي واحد، بلکه با یک سپار و منظومهاصول موتوعهبنابر این نه با 

ریزند كه واقعیت در معناي میمتیابل آناا بر یکدیگر است و این مفاهیم هستند كه اساس آن چیزي را پی

گر بتواند نسبت میان این شود. روایت است كه اي آن نام دارد. در اینجاست كه روایت داراي اهمیت میگسترده

نسجام ، ا«به درستی» از منظور اینجا در و–مفاهیم را به درستی ترسیم كرده و نشان دهد، مبناي تاریخ قرار گیرد 

داده در عالم، بلکه با روایتی . در نتیجه ما نه با صِرفِ رویدادهاي رخ-در معناي كانتی است كه منشاء صدق است

و به آن نیاز داریم كه بتواند نسبت میان آناا را با توجه به یک روش خاص نشان در ذهن مورخ مواجه هستیم 

الخطاب همواره امور واقع داده و تصویري منسجم از آناا ارائه دهد. نکته اما در این است كه در این روایت، فصل

 كند.تر میهستند و مورخ، تناا نسبت میان امور را بطوري دائمی دقیق

ان هایی اشاره داریم كه بررسی بنیادهایشكنیم، به كالن روایتهنگامی كه از سبک زندگی صحبت میدر نتیجه 

 هايكاري فلسفی و تاریخی است و بدون چنین تأملی، تناا در سطح باقی خواهیم ماند. چرا كه اغلب با روش

 شناختیروان پژوهش رساله، ینا در پژوهش روش رویم.شناسانه به سراغ مباحث فلسفی میشناسانه و روشجامعه

 . دارد نظر مد را مسئله حکمی و فلسفی جنبه سراسر بلکه نیست شناختیجامعه یا
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 یاتکل. 8

 بیان مسأله. 8-8

 یدجد امري نسبتاً آن، مورد در پردازيمفاوم و زندگی سبک تعریف اما. نیست اي تازه مفاوم زندگی، سبک

هاي علوم اجتماعی و روانشناسی ظاور در حوزه «سبک زندگی» لغت و مفاوم از جدي هاياستفاده نخستین. است

 lifeكرد و تالشی بود براي تبیین و توصیف ساختارهاي زیستی انسان و به عبارت دیگر انسان غربی. عبارت 

Style مه  28درگذشته  — 1821فوریه  5زاده آدلر ) آلفرد يهاجدید براي نخستین بار در نوشته متون در

 در آدلر آنچه كه باشیم داشته یاد به باید اما. ظاور كرد درمانی فردياتریشی و موسس روان گردرمانروان (1932

 دوران ربیتت تاثیرات نیز و شناسی شخصیت و رفتارشناسی هايجنبه به بیشتر كندمی مطرح زندگی سبک مورد

آدلر  .دارد جدي تفاوت شناسیم،می زندگی سبک از امروزه كه چیزي با و پردازدمی بزرگسالی سالااي در كودكی

بطور كلی به عالیق و تاثیرات اجتماعی توجه خاصی داشت؛ بنابر این مفاوم سبک زندگی اساساً با امر اجتماعی 

 پیوند خورده است. 

 یعجم جامع عنوان به بلکه خاص فیلسوف یک فلسفه عنوان به نه مالصدرا متعالیه حکمت پژوهش این در

 آگاهی و اطالا فلسفه غرض مالصدرا، متعالیه حکمت در. شودمی لحاظ حکمت اسالمی و ایرانی پارادایم هايمؤلفه

 به وجودشان یا نیست ما فعل و اختیار به وجودشان یا موجود، اشیاي. انسانی وسع اندازه به است اشیا حیایق بر

 دوم دسته امور به نسبت معرفت و نظري حکمت اول، دسته امور به نسبت معرفت. دارد بستگی ما فعل و اختیار

 لاینصدرالمتا مکتب عملی حکمت زندگی، سبک اصلی در فحص و بحث جایگاه بنابراین،. دارد نام عملی حکمت

هایی مدرن تفکر او در نسبت با پرسش است، اما براي رسیدن به مبانی عملی و طرحی نو از آراء مالصدرا، جامع

ا اي از تفکر فلسفی او در نسبت بروشی كه ما را به تفسیري مفاومی، و نه صرفاً مصداقی و رویه. شودسنجیده می

 كند. مسئله سبک زندگی هدایت می

 


