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 ٥ٌرشد   ٣ٔ ٞب دس ٞش چ٥ض٢ سا دس ثش ٞب ٚ ػ٥ّمٝ ٞب٢ سفتبس، حبِت ٞب، ؿ٥ٜٛ ٞب، اسصؽ ا٢ اص عشص تّم٣ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٔدٕٛػٝ
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 مقذمٍ-1-1

ا٢ اػت وٝ اثتذا دس فشًٞٙ ٔذس٥٘تٝ ٔغشح ؿذ  ثـش٤ت دس د٤ٚؼت ػبَ ، ٚاطٜ«ػجه ص٘ذ٣ٌ» ٢ٚاطٜ

٘ذاؿت ٚ اػبػبً چ٥ٙٗ پشػـ٣ دس آٖ صٔبٖ ٔؼٙب پ٥ؾ ٔٛضٛػ٣ ثٝ ٘بْ ػجه ص٘ذ٣ٌ دس ٔحبٚسات خٛد 

 دٞذ ثّىٝ ثب٤ذ ثٝ عٛس خذ٢ ثٝ آٖ پشداختٝ ؿٛد داد  ٣ِٚ أشٚص ا٤ٗ ٚاطٜ ٘ٝ تٟٙب ٔؼٙب ٣ٕ٘٣ٔ

ٞب٢ ثـش ث٥ـتش دس أٛس حم٥م٣ ٚ ٔؼ٢ٛٙ ص٘ذ٣ٌ ثٛد  ثٙبثشا٤ٗ ؿىُ ٚ دس دٚساٖ ٌزؿتٝ حؼبػ٥ت

وٝ ث٥شٖٚ اص فشًٞٙ ٔذس٥٘تٝ ٣ٌ ٘ذاؿت  ثشا٢ ثـش٢ ٢ ص٘ذظبٞش ص٘ذ٣ٌ خ٣ّ٥ ٘مؾ اػبػ٣ ثشا٢ ادأٝ

وشد ث٥ـتش ص٘ذ٣ٌ ثؼتش٢ ثٛد وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ اٞذاف ػب٣ِ ٚ حم٥م٣ خٛدؽ ثشػذ  ثٙبثشا٤ٗ دس ٣ٔ ص٘ذ٣ٌ

داد، ٞب٢ ٔختّف٣ داؿت حؼبػ٥ت٣ ٘ؼجت ثٝ ظبٞش ص٘ذ٣ٌ اص خٛد ٘ـبٖ ٣ٕ٘ػ٥ٗ آٖ وٝ ص٘ذ٣ٌ اٚ ؿىُ

ٗ حذ اص ظبٞش ٚ ؿىُ ص٘ذ٣ٌ وشد ٚ ِزا تب ا٤ذ٣ٌ خٛد سا خؼتدٛ ٣ٔچٖٛ دس ػب٣ِٕ ٔبٚساء ا٤ٗ ػبِٓ، ص٘

ؿذ  د٥٘ب٢ ٔذسٖ ص٘ذ٣ٌ سا دس حذ ػغح ٚ دس حذ ؿىُ دسآٚسد، دس ٥ٞچ دٚسا٣٘ ؿىُ ص٘ذ٣ٌ ٚ ٣ٕ٘ ٔتأثش

ظبٞش ص٘ذ٣ٌ ا٤ٗ ا٘ذاصٜ ٘مؾ ٘ذاؿتٝ وٝ سٚح ٚ سٚاٖ ثـش ثذاٖ ٔـغَٛ ؿٛد ٚ اص آٖ تأث٥ش ث٥ٍشد  ٚلت٣ 

ُ ٚ ػغح تم٥ُّ ٤بفت ٚ ٘ظش ثٝ حمب٤ك ثٝ حبؿ٥ٝ سفت ٚ ظبٞش ص٘ذ٣ٌ ٟٔٓ ؿذ ٚ ٘ٝ ص٘ذ٣ٌ دس حذ ؿى

وٙذ ٚ ٔؼّْٛ اػت وٝ دس چ٥ٙٗ ؿشا٤غ٣ ثب٤ذ اص ص٘ذ٣ٌ ٔؼٙب ؿىُ ٣ٔ ٣ػٕك ص٘ذ٣ٌ، ثـش خٛد سا دس ؿىّ

 دس ٟ٘بدٖ ٌبْ ص٘ذ٣ٌ ػجه ا٘تخبة»٥ٌش٢ ثـش ثٝ و٣ّ اص ث٥ٗ ٘شٚد  دس ؿى٣ّ دسآٚسد وٝ خٟتسا ص٘ذ٣ٌ 

 ا٣ِٟ داساِؼالْ ثٝ وٝ اػت ٔؼتم٣ٕ٥ كشاط ٔؼل٥ٔٛٗ، ٚ احبد٤ث وش٤ٓ لشآٖ ٢فشٔٛدٜ ثٝ وٝ اػت ٣ساٞ

 (147: 1392)ٔشٚت٣ ٚ داساث٣،« ؿٛد ٣ٔ ٔٙت٣ٟ

 ا٣ِّّٕ، ِىٗ اص تش ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ دس ػغح ث٥ٗػٙٛا٣٘ اػت ؿٙبختٝ ؿذٜ دس ثؼ« ٣ٌػجه ص٘ذ»

ؿٙبختٝ ؿذٜ آٖ دس د٥٘ب٢ ػ٣ّٕ أشٚص، ػجبستٙذ اص: ٞب٢ ؿٛد  ِٔٛفٝٞب٢ ٔتؼذد ثٝ آٖ ٍ٘بٜ ٣ٔصا٤ٚٝ

ٞب٢ ف٥ض٤ى٣، اٚلبت فشازت، خٛاة ٚ ث٥ذاس٢، سٚاثظ اختٕبػ٣، سٚاثظ خب٘ٛاد٣ٌ، ٔؼ٤ٛٙت، ا٣ٕٙ٤ ٚ فؼب٥ِت

ؿٛ٘ذ  ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ افشاد ؿٕشدٜ ٣ٔسا٣ٞ اص ساٜآسأؾ، تغز٤ٝ ٚ    ؛ وٝ ٞش وذاْ ثٝ ٔٙضِٝ ثضسي

ا٢ ٘ؼجتبً ثبثت اػت وٝ فشد اٞذاف خٛد سا ثٝ ٚػ٥ّٝ آٖ پ٣  ٣، ؿ٥ٜٛ( ػجه ص٘ذ28ٌ: 1391)وب٤ٚب٣٘،

ٞب، حبكُ ص٘ذ٣ٌ دٚساٖ وٛدو٣ فشد اػت  ثٝ ػجبست د٤ٍش، ػجه ص٘ذ٣ٌ، ثؼذ ػ٣ٙ٥ ٚ ٥ٌشد  ا٤ٗ ؿ٣ٜٔٛ٥
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پز٤ش ؿخل٥ت افشاد اػت  ٔغبِؼبت دس ثبة ص٘ذ٣ٌ، ث٥ـتش اص ٘ٛع تٛك٥ف٣ ٚ ٞٙدبس٢ اػت، ِىٗ دس و٥ٕت

ٞب٢ ٞب، چمذس ثب آٔٛصٜٕٔىٗ اػت ا٤ٗ ٔؼئّٝ ٥٘ض ٔغشح ؿٛد وٝ ػجه ص٘ذ٣ٌ افشاد ٚ ٌشٜٚ خبٔؼٝ اػال٣ٔ

ثٙذ٢ وشد؟ ثشا٢ ٔثبَ، آ٤ب ٔشدْ ٞب سا اص ا٤ٗ خٟت دسخٝؿٛد افشاد ٚ ٌشٜٚاػال٣ٔ ٔٙغجك اػت؟ آ٤ب ٣ٔ

٤ب اػبػبً ٔتذ٤ٗ ا٤شاٖ، پغ اص ٌزؿت ػٝ دٞٝ اص ا٘مالة اػال٣ٔ، ػجه ص٘ذ٣ٌ وبٔالً اػال٣ٔ داس٘ذ؟ آ

٘ظش٤ٝ ػجه ص٘ذ٣ٌ د٣ٙ٤ وٝ ثب ٔٛضٛػبت ٣ٕٟٔ، ٔثُ ا٘ؼبٖ وبُٔ، ٔؼ٥بس ثٟٙدبس ٚ ٘بثٟٙدبس، پ٥ـ٥ٍش٢ ٚ 

 دسٔبٖ ٚ     استجبط ٔؼتم٥ٓ داسد، ؿٙبػب٣٤ ٚ تح٥ُّ ؿذٜ اػت؟

٘مؾ د٤ٗ »ثٝ  2، ت٥ٕٛت٣«ص٘ذ٣ٌ خٛة ٚ ا٘ؼبٖ خٛؿجخت»ثٝ ثشسػ٣  1ثشخ٣ ٔحممبٖ، ٔثُ پبَٚ

ص٘ذ٣ٌ ثٝ ػٙٛاٖ »ثٝ  4ثِٛٗ« اٞذاف ٞذا٤ت ؿذٜ ص٘ذ٣ٌ»ثٝ  3ثٛػ٥ٙتش« ْ ا٥ٍّ٘غ٢ ٔشدٜدس ص٘ذ٣ٌ سٚصٔشّ

ثٝ  7ا٤ٙدّغ« ؿٟشٚ٘ذ خٛة ثٛدٖ ٚ ساثغٝ آٖ ثب تؼ٥ّٕبت اخالل٣»ثٝ  6، ٚ پ٥ه5ٞبِؼت٥ذ« ٤ه تى٥ٙه

ٞب دس چبسچٛة ٘ظش٤ٝ ٞب٢ ػ٣ٙ٥ ص٘ذ٣ٌ دس خب٘ٛادٜچبِؾ»ثٝ  8ٚ ؿٛ« ساثغ١ فشًٞٙ ٚ ص٘ذ٣ٌ سٚصٔشٜ»

« ٟ٘ضت ػجى٣ ص٘ذ٣ٌ»ا٘ذ  ٞٓ اوٖٙٛ ػب٤ت فؼب٣ِ تحت ػٙٛاٖ ٌش٢ پشداختٝب٣٘ سٚاٖ  ٕ٘ب٤ؾدسٔ

دسخت ػجه »ثب ٘بْ  10ٚ د٤ٍش پ٥شٚاٖ آدِش 9ْ( ٚ ػب٤ت د٤ٍش٢ ٔٙؼٛة ثٝ ٞٙش٢ اػت٥ٗ 2117)

 (53: 1384دس ا٤ٙتش٘ت فؼبَ اػت  )فشصاد،« 11ص٘ذ٣ٌ

ًٙ زشة دس ػب٤ش ُّٔ، ٔٛضٛع ػجه ٣ اص زشة ؿشٚع ؿذ ٚ دس وٙبس ٘فٛر فشٞٔٛضٛع ػجه ص٘ذٌ

ثحث خبٔغ پ٥شأٖٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ ثٝ ٔبوغ ٚ آدِش دس اٚخش لشٖ »ص٘ذ٣ٌ دس ػب٤ش ُّٔ ٥٘ض ثٝ ٥ٔبٖ آٔذ  

ا٢ پ٥شأٖٛ ثشسػ٣ ْ  ثب ٔغبِؼٝ 1864-1921ٞب٢ دس ػبَ 12ٌشدد  ٚثش٘ٛصدٞٓ ٚ اٚا٤ُ لشٖ ث٥ؼتٓ ثش٣ٔ

)پٛس٥ٔذا٣٘ ٚ ٕٞىبساٖ، « ٢ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٘ٛؿت اٚلبت فشازت دس ػجه ص٘ذ٣ٌ، ٔغبِت ص٤بد٢ دسثبسٜ

1393 :333) 

 ٥ٌش٢ ػجه ٚ ؿٙبخت٣ چ٣ٍٍ٘ٛ ؿىُثشسػ٣ خبٔؼٝ»ثب ػٙٛاٖ  ٣دس پظٚٞـ سض٣ٝ ٚ فؼبَ ِؼجٛٔحّ

    تٛخٝ ثٝ ٔفْٟٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ دس خبٔؼٝ ا٤شا٣٘ ثٝ »وٝ:  ث٥بٖ وشدٜ اػت« ٢ ص٘ذ٣ٌ دس ا٤شاٖ اػال٣ٔؿ٥ٜٛ

ػ٣ٙ٥ ص٘ذ٣ٌ ٔشدْ اػت  ا٤ٗ تغ٥٥شات  د٥ُِ ا٤ٗ أش تغ٥٥شات ٔذاْٚ دس ؿ٥ٜٛد  ٞب٢ اخ٥ش ثبص ٣ٔ ٌشدػبَ

                                                           
1 -Paul 

2- Timiti 
3- Bvsnytr 

4 -Bollen 

5 - Halstead 

6 -Picku  

7 -Aynjls 

8 -SHoe 

9 -Henry Austin 

10 -Adler 

11 -Tree of life 

12 - Weber 
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 -اختٕبػ٣ ٍ٘شا٣٘ كبحت ٘ظشاٖ ٚ ػ٥بػتٍزاساٖدس ػجه ص٘ذ٣ٌ افشاد خبٔؼٝ، اػجبة وٙدىب٢ٚ ٚ 

 فش٣ٍٙٞ سا فشاٞٓ آٚسدٜ اػت، ص٤شا أشٚصٜ ػجه ص٘ذ٣ٌ پب٤ٝ ٚ اػبع فٟٓ ؿشا٤ظ فش٣ٍٙٞ ٔٛخٛد٣ٔ ثبؿذ،

اػال٣ٔ ا٤شا٣٘ پب٤ذاس سا ثٝ ٔؼٙب٢ تٕذٖ ػبص٢ ٤ٛ٘ٗ اػال٣ٔ ٔحؼٛة ٕ٘ب٥٤ٓ، ػجه ص٘ذ٣ٌ  اٌش پ٥ـشفت

 (1: 1393،سض٣ٝ ٚ فؼبَ ِؼجٛٔحّ « )دٞذحم٥م٣ آٖ سا تـى٥ُ ٣ٔ ؾرثخ

 

 بیان مسألٍ -1-2

ٞب٣٤ چٖٛ: اعبػت اص اٚأش لشآٖ ٚ پ٥بٔجش، دٚس٢ تٛاٖ داسا٢ ٤ٚظ٣ٌػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ سا ٥٘ض ٣ٔ

 و٥ـبٖ، ػذْ دسٚؽ، دٚس٢ اص و٥ٙٝ ٚ دؿ٣ٕٙ ٚ ز٥شٜ دا٘ؼت د٣ِ، ٔؼبؿشت ثب ٞٓػذْ ٘فبق، ٞٓاص س٤ب، 

ٞب٢ ػشفب٣٘، دس ثش٥ٌش٘ذ٠ ٘ٛػ٣ اخالق ٔزٞج٣ ٥٘ض ٞؼت؛ ثٝ و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ػالٜٚ ثش ا٘ذ٤ـٝ»

ٔتى٣  وٙذ  اخالق ٔٛسد ٘ظش زضا٣ِ ثش اخالق د٣ٙ٤ا٢ وٝ وتبة اص ٕٞبٖ اثتذا وتبث٣ اخالل٣ خّٜٛ ٣ٌٔٛ٘ٝ

( وبٖ٘ٛ ا٤ٗ تفىش، ا٘ؼبٖ ٚ 41: 1389)پٙب٣ٞ ٚ ؿش٤ف٣، « اػت وٝ اص تفىش دس لشآٖ ٘ـأت ٌشفتٝ اػت

ٔشوض ا٤ٗ وبٖ٘ٛ، دَ اػت ٚ ػؼبدت ا٘ؼبٖ دس ٌشٚ ػالٔت دَ اػت  ثٝ اػتمبد زضا٣ِ آ٘بٖ وٝ دَ پبن ٚ 

تبثب٘ذ ٚ ثٝ سا ثش دِـبٖ ٣ٔ ؿٛد وٝ اص عش٤ك خذا ٘ٛس ػّٓا٢ داس٘ذ، سٚص٣٘ دس دِـبٖ ٌـبدٜ ٣ٔؿذٜتلف٥ٝ

 ؿٛد ا٤ٗ تشت٥ت سفتبس آد٣ٔ ثش پب١٤ ػٙب٤ت ثٝ دَ ٔتحَٛ ٣ٔ

دا٘ذ وٝ ٔب٘ٙذ دٚ آ٤ٙٝ دس ٔمبثُ ٞٓ ٞؼتٙذ ٚ ٤ىذ٤ٍش ا٢ ٣ٔزضا٣ِ دَ ٚ ؿش٤ؼت سا دٚ ٚالؼ٥ت ػٕذٜ

د٠ خٛد، تٛا٘ذ خ٤ٛـتٗ سا ثـٙبػذ ٚ ثٝ اسا(  آد٣ٔ خٛد 2/326٣ٕ٘: 1364وٙٙذ )زضا٣ِ، سا ٔٙؼىغ ٣ٔ

 ( 12: 1388خٛؿجخت ٚ ػؼبدتٕٙذ ثبؿذ، ٍٔش ثٝ فضُ ا٣ِٟ ٚ ثش ٔجٙب٢ فىش اػال٣ٔ)اػٛا٣٘، 

تش٤ٗ وتبة اخالق د٣ٙ٤ دس صثبٖ فبسػ٣ اػت  ٔحتٛا٢ ا٤ٗ وتبة دس ٤ه و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ٟٔٓ

 اسد،ػٙٛاٖ ٤ى٣ ػجبست اػت اص: ث٥بٖ ٔؼبسف د٣ٙ٤ اص د٤ذٌبٜ ؿش٤ؼت ٚ عش٤مت، اص ا٤ٗ سٚ د٤ذ٢ تّف٥م٣ د

 ٙبػ٣ ثحث رؿو٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت داسا٢ ٤ه ٔمذٔٝ اػت وٝ اص خٛدؿٙبػ٣، خذاؿٙبػ٣، د٥٘بؿٙبػ٣ ٚ آخشت

 وٙذ ٚ ٔتٗ اك٣ّ وتبة داسا٢ چٟبس سوٗ اػت وٝ ػجبستٙذ اص: ػجبدات، ٔؼبٔالت، ّٟٔىبت ٚ ٔٙد٥بت ٣ٔ

ٔتبثؼت ؿش٤ؼت ٚ » ث٥ٙذ  اص ٘ظش اٚزضا٣ِ ٔب٘ٙذ ثشخ٣ ػشفب، تشن ؿش٤ؼت سا دس ٥ٞچ صٔب٣٘ خب٤ض ٣ٕ٘

ٔالصٔت حذٚد احىبْ، ضشٚست ساٜ ػؼبدت اػت ٚ ٔؼ٣ٙ ثٙذ٣ٌ آٖ ثٛد ٚ ٞش وٝ اص حذٚد ؿشع دسٌزسد ثٝ 

«  ُٝفؼُّٓ َ٘ذ ظَمَاهلل فَ تلشف خ٤ٛؾ دس خغش ٞالن افتذ ٚ ثذ٤ٗ ػجت ٌفت ا٤ضد تؼب٣ِ: ٚ َٔٗ ٤تؼذّ حذٚد

 ( 64: 1364)زضا٣ِ، 

 ّٛة ٚ ررٝ ٔغرر٣ اػت، خبٔؼرردٞذ ٚ ٔذػ ٝ ٣ٔئثـش٤ت اسأزٞج٣، ػجه ص٘ذ٣ٌ ثشا٢ ٞش ٔىتت ٚ 
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ٕ٘ب٤ٙذ  حم٥مت ا٤ٗ اػت ٚلت٣ ػخٗ  ص٘ذ٣ٌ ػبِٓ دس ٘ت٥دٝ پ٥ش٢ٚ اص سٚؽ ص٘ذ٣ٌ اػت وٝ آ٘بٖ اسا٤ٝ ٣ٔ

ٞب ٚ آفت صدٜ ػجه  آ٤ذ: اِف( ٚضغ ٔٛخٛد خٛأغ ثـش٢ دچبس آػ٥ت اص ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ثٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ

چ٥ؼت٣ ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ٚ أىبٖ حلَٛ ثٝ ا٤ٗ ػجه  ص٘ذ٣ٌ ز٥ش اػال٣ٔ اػت  ة(

ص٘ذ٣ٌ اػت  دس ا٤ٗ پظٚٞؾ تالؽ ؿذٜ اػت دس ساػتب٢ سػ٥ذٖ ثٝ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ، اص ٔٙظش 

  ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٥ٌشدٞب٢ آٖ دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ؿبخلٝ

 

 االت پژيَصسؤ -1-3

 * ػؤاَ اك٣ّ

 ٥ب٢ ػؼبدت چ٥ؼت؟ٞب٢ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ دس و٤ٕٚ٥ظ٣ٌ -

 * ػؤاالت فشػ٣

 چ٥ؼت؟ٚ ٤ٚظ٣ٌ ٞب٢ آٖ اص ٔٙظش لشآٖ ٚ سٚا٤بت ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ   1

 ٞب٢ ا٘ؼبٖ ٔتؼبَ دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت چ٥ؼت؟ؿبخلٝ  2

 ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ چ٥ؼت؟ٚخٝ ٔـتشن ٚ تفبٚت ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ثب د٤ٍش ػجه  3

 

 پژيَص یفرضیٍ -1-4

 ٢ اك٣ّ* فشض٥ٝ

ٞب٣٤ چٖٛ: اعبػت اص اٚأش لشآٖ ٚ پ٥بٔجش، و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت داسا٢ ٤ٚظ٣ٌػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ دس  -

 د٣ِ ٚ      اػت دٚس٢ اص س٤ب، ػذْ ٘فبق، ٞٓ

 ٞب٢ فشػ٣* فشض٥ٝ

 ٞب٢ أبْ ٔحٕذ زضا٣ِ اسائٝ داد تٛاٖ ٤ه ا٢ٍِٛ ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ سا ثش اػبع آٔٛص٣ٜٔ  1

 ه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ داسد ٞب٢ ػجسػذ ا٘ؼبٖ أشٚص٢ فبكّٝ ص٤بد٢ ثب ؿبخلٝثٝ ٘ظش ٣ٔ  2

ٞب٢ أبْ ٔحٕذ زضا٣ِ دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت وبٔالً ٔٙغجك ٚ ثشٌشفتٝ اص آ٤بت د٤ٗ اػالْ ا٘ذ٤ـٝ  3

 اػت 
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 اَذاف پژيَص -1-5

 * ٞذف اك٣ّ

 ٞب٢ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ دس وتبة و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت أبْ ٔحٕذ زضا٣ِثشسػ٣ ٤ٚظ٣ٌ -

 * ٞذف فشػ٣

 ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔٞب٢ ػجه تؼش٤ف ٚ تج٥٥ٗ ؿبخلٝ  1

ٞب ٚ آفبت ػجه ص٘ذ٣ٌ وٝ دچبس آػ٥ت 21اسائٝ ساٞىبسٞب٢ ٔف٥ذ ػ٣ّٕ ثشا٢ ص٘ذ٣ٌ ا٘ؼبٖ لشٖ   2

 ز٥ش اػال٣ٔ اػت 

 ٞب٢ ص٘ذ٣ٌش ػجهٍٔمب٤ؼٝ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ثب د٤  3

 ٞب٢ أبْ ٔحٕذ زضا٣ِ دس ا٤ٗ ساثغٝؿٙبخت ؿبخلٝ  4

 

 ضريرت ي اَمّیت پژيَص -1-6

ٔتفىررشاٖ ثررضسي ٔؼررّٕبٖ ٕٞچررٖٛ زضاِرر٣، ٚ تأث٥شپررز٤ش٢ آ٘رربٖ اص ٞررب٢ ثشسػرر٣ افىرربس ٚ ا٘ذ٤ـررٝ

وٙرذ  ٔؼرّٓ اػرت ورٝ     ٞب٢ آ٘بٖ وٕه ٣ٔآثـخٛسٞب٢ لشآٖ ٚ اػالْ، ٔب سا دس ؿٙبخت ٞشچٝ ثٟتش ثٕٙب٤ٝ

أخز فىش٢ ٤ه ؿبػش ٤ب ٤ٛ٘ؼٙذٜ ٕٔىٗ ٥٘ؼت ِزا خؼتدٛ ثب ا٤ٗ ٔٛضٛع)ػجه ص٘ذ٣ٌ خؼتد٢ٛ تٕب٣ٔ ٔ

 تٛا٘ذ ص٤شثٙب٢ تفىّشات ٢ٚ سا آؿىبس وٙذ أىبٖ ٣ٔذ حاػال٣ٔ دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت( تب 

زضا٣ِ ٤ى٣ اص اح٥بٌشاٖ ػّْٛ ػ٥بػ٣ اػت  ؿٙبخت ػ٥ش تحَٛ ا٘ذ٤ـرٝ دس خٟربٖ اػرالْ ثرٝ ٤ٚرظٜ      

  اٌش چٝ زضا٣ِ دس ث٥بٖ چ٣ٍٍ٘ٛ ٥٘ؼتٕٔىٗ  ،ؿٙبخت ٚ تٛخٝ ثٝ آثبس زضا٣ِث٣ ،ا٤شا٣٘ ٢ٝفشًٞٙ ٚ ا٘ذ٤ـ

ا٥ِٚٗ ٘جٛد أب ٞٓ اٚ ثٛد وٝ ثب وال٣ٔ اػتٛاس ٚ ثب پـرتٛا١٘ ٔحىٕر٣ اص   دػت٥بث٣ ثٝ حم٥مت ٚ وـف حمب٤ك 

 ٞب٢ ٔمجَٛ پ٥ـ٥ٙ٥ب٘ؾ سا دس لبِت و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ٔؼشف٣ وشد آ٤بت ٚ احبد٤ث، ا٘ذ٤ـٝ

ٓ « و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت» زضا٣ِ خٛد دس خب٣٤ اص وتبثؾ  ص٘رذ٣ٌ سا ثرش   لرشاس دادِٖ  ،ثٝ عٛس ز٥ش ٔؼرتم٥

خب٢ و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت اثذ٢ ٥٘ض دس خضا٘ٝ سثٛث٥ت اػرت  »دا٘ذ  ، ػؼبدت ٣ٔٔجٙب٢ پ٥بٔجش ٚ تؼ٥ّٕبت د٤ٗ اٚ

ثبؿذ  پغ ٞش ورٝ ا٤رٗ و٥ٕ٥رب    ٚ خب٢ ا٤ٗ خضا٘ٝ دس آػٕبٖ، خٛاٞش فشؿتٍبٖ ٚ دس ص٥ٔٗ، دَ پ٥غٕجشاٖ ٣ٔ

خض اص حضشت ٘جٛت خ٤ٛذ، ساٜ زّظ وشدٜ ثبؿذ، ٚ حبكُ وبس ٢ٚ خض پٙذاس ٚ ٌٕبٖ چ٥رض د٤ٍرش٢ ٥٘ؼرت     

ٌٕبٖ تٛ، چـرٓ   ٢ٜثبص ثشد٤ٓ ٚ ثشوـ٥ذ٤ٓ اص تٛ پشد[( 05/22زِغبئِه فَجَلَشُنَ ا٥َِْٛ حَذ٤ذ ) فَىَـَفٙب ػَٙهَ

 ( 2/0: 4631)زضا٣ِ، « ]تٛ أشٚص ت٥ضث٥ٗ اػت

 ُ٘خؼت »چٟبس ٞضاس پ٥غٕجش، ٤ى٣ آٖ اػت وٝ  ٚ ث٥ؼت زضا٣ِ ٞذف حك تؼب٣ِ اص اسػبَ كذ ٚاص ٘ظش 
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ث٤ٍٛٙذ وٝ خٛٞش دَ سا دس ثٛتٝ ٔدبٞذت چٖٛ ثب٤رذ ٟ٘ربد ٚ اخرالق    ا٤ٗ و٥ٕ٥ب دس خّك آٔٛص٘ذ، ٚ ثب ا٤ـبٖ 

بف ح٥ٕذٜ سا ثرٝ ٢ٚ چرٖٛ ثب٤رذ    اص دَ چٖٛ ثب٤ذ صدٚد، ٚ اٚك -ر٥ٕٔٝ سا وٝ خجث ٚ وذٚست دَ اص اٚػت

 ( 3)ٕٞبٖ: وـ٥ذ 

٥ٌشد ترب ٘رٝ   ٞب سا ثٝ وبس ٣ٔد آٖٔشا٢ اص سفتبسٞب تؼج٥ش وشد وٝ تٛاٖ ثٝ ٔدٕٛػٝػجه ص٘ذ٣ٌ سا ٣ٔ

مظ ٥٘بصٞب٢ خبس٢ اٚ سا ثشآٚس٘ذ ثّىٝ سٚا٤ت خبك٣ سا وٝ ٢ٚ ثشا٢ ٤ٛٞت ؿخل٣ ثشٌض٤ذٜ اػت دس ثشاثرش  ف

 ( 263: 4630آثبد٢ ٚ آلبثخـ٣، )سحٕت د٤ٍشاٖ ٔدؼٓ ػبصد

 ٔٙذ وشدٖ آٖ ثشا٢ ٕٞٝ ثـش٤ت، آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ  اص آ٘دب وٝ ٔٛضٛع ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ٚ ٥٘ض لبٖ٘ٛ

وٝ ٤ه اكغالح لشآ٘ر٣   ا٤ٗ ٔٛسدٔٛسد تٛخٝ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت، پظٚٞؾ دس ؿب٤ؼتٝ ا٤ٗ ٟٔٓ ثبؿذ، چٙذاٖ 

تٛا٘ذ ٔب سا ثرٝ ػرجه ص٘رذ٣ٌ     ٣ٔدس ٔتٖٛ اػال٣ٔ ٚ د٣ٙ٤ ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ ٔشتجظ ثب آٖ  اػت ٚ ثشسػ٣ ٤ٚظ٣ٌ

 ٔٛسد لجَٛ اػالْ سٕٖٞٙٛ ػبصد 

ػجه ص٘ذ٣ٌ دس حٛصٜ ٔغبِؼبت فش٣ٍٙٞ ثٝ ٔدٕٛػٝ سفتبسٞب ٚ اٍِٛٞب٢ وٙؾ ٞش فشد ورٝ ٔؼغرٛف   

ثٝ اثؼبد ٞٙدبس٢ ٚ ٔؼٙب٣٤ ص٘ذ٣ٌ اختٕبػ٣ ثبؿذ، اعالق ٣ٔ ؿرٛد  عج٥ؼر٣ اػرت ورٝ ثرش اػربع چٙر٥ٗ        

س٤ٚىشد٢، ػجه ص٘ذ٣ٌ ػالٜٚ ثش ا٤ٗ وٝ دالِت ثش ٔب٥ٞت ٚ ٔحتٛا٢ خبف تؼبٔالت ٚ وٙؾ ٞب٢ اؿخبف 

ٞش خبٔؼٝ داسد ٚ ٔج٥ٗ ازشام، ٥٘بت، ٔؼب٣٘ ٚ تفبػ٥ش فشد دس خش٤بٖ ػُٕ سٚصٔشٜ اػت، ٘ـربٖ دٞٙرذٜ   دس 

(  چٙر٥ٗ ثشداؿرت٣ اص   3: 4632وٓ ٚ و٥ف ٘ظبْ ثبٚسٞب ٚ اسصؽ ٞب٢ افشاد ٥٘ض خٛاٞرذ ثرٛد )فبضرُ لرب٘غ،     

ٝ سا ثرٝ ٕٞرشاٜ   ٔفْٟٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ، ػالٜٚ ثش ا٤ٗ وٝ پـت٥جب٣٘ خذ٤ذتش٤ٗ د٤ذٌبٜ ٞب٢ ٔغشح دس ا٤ٗ ػشك

(، اص لبث٥ّت خٛث٣ ثشا٢ ث٣ٔٛ ػبص٢ ٔفْٟٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ ثرش اػربع التضربئبت    425: 4631داسد )٥ٌذ٘ض، 

 خبٔؼٝ اػال٣ٔ ثشخٛسداس اػت  

تٕشوض ا٘ذ٤ـٕٙذاٖ ثش ؿبخق ٞب٣٤ ٔب٘ٙذ ا٢ٍِٛ ٔلشف، ؿ٥ٜٛ ٌزساٖ اٚلبت فشازت، اٍِٛٞب٢ تٕشوض 

٣ٌ خب٘ٛاد٣ٌ ٚ ثٟذاؿرت ٚ ػرالٔت، ٘ـربٖ ٔر٣ دٞرذ ورٝ       ثش ػاللٕٙذ٢ ٞب، آداة ٔؼبؿشت، اٍِٛٞب٢ ص٘ذ

: 4633دٚس ٣ٔ ص٘ذ )ٟٔذ٢ٚ و٣ٙ، « ػ٥ّمٝ»ٔغبِؼبت ػجه ص٘ذ٣ٌ حَٛ ٤ه ٔحٛس ػ٣ٕٔٛ ثب ػٙٛاٖ و٣ّ 

243 ) 

 

 ی پژيَصپیطیىٍ -1-7

ددٚػتبٖ لشاس تبوٖٙٛ و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت اص ٔٙظش ٔختّف ٔٛسد تفحق ٚ ثشسػ٣ پظٚٞـٍشاٖ ٚ ادة

٘بٔٝ خٛد دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػال٣ٔ ٚاحذ ٤ضد، ( دس پب٤ب1392ٖاٖ ٔثبَ ح٥ٕذسضب كبِح )ٌشفتٝ اػت  ثٝ ػٙٛ
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ثٝ « تغج٥ك اخالق دس دفتش چٟبس ٚ پٙح ٔث٢ٛٙ ٢ِٛٛٔ ثب و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت أبْ ٔحٕذ زضا٣ِ»تحت ػٙٛاٖ 

 ثشسػ٣ تغج٥م٣ ا٤ٗ دٚ اثش اص ٔٙظش اخالل٣ پشداختٝ اػت 

ٞب٢ اخالل٣ دس ٞب ٚ ضذ اسصؽاسصؽ»ا٢ تحت ػٙٛاٖ ٘بٕٔٝٞچ٥ٙٗ حؼ٥ٗ كحشاٌشد دس پب٤بٖ

زضا٣ِ دس ا٤ٗ وتبة »٤ٌٛذ وٝ: ( ٣ٔٚاحذ ث٥شخٙذ - دا٘ـٍبٜ آصاد اػال٣ٔ، 1391« )و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت زضا٣ِ

ػبص، ٚ ػخٙبٖ پ٥بٔجش اػظٓ ٚ خب٘ذاٖ ػلٕت ا٤ٗ وتبة ا٘ؼبٖ ،٥ٌش٢ اص ٔفب٥ٞٓ لشآٖ وش٤ٓ٘ظ٥ش ثب ثٟشٜوٓ

 ( 2: 1391ٌشد،)ث٥ب٤بٖ «   ؽ ٚ تش٤ٚح فشًٞٙ ز٣ٙ اػال٣ٔ الذاْ وشدٜ اػتٚ عٟبست دس ص٥ٔٙٝ ٌؼتش

تح٥ُّ آداة تؼ٥ّٓ ٚ تشث٥ت دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ٚ »٘بٔٝ خٛد ثب ػٙٛاٖ ( ٥٘ض دس پب٤ب1391ٖ٘بدس٢ )

و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت سا اص ا٤ٗ ٔٙظش خذ٤ذ، ٔٛسد وبٚؽ ٚ ثشسػ٣ « ٞب٢ ػّْٛ تشث٥ت٣ خذ٤ذٔمب٤ؼٝ ثب د٤ذٌبٜ

 اػت  لشاس دادٜ

اِٛكف، ثٝ سزٓ تٕبْ وبسٞب٣٤ وٝ دسثبسٜ و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت ا٘دبْ ؿذٜ اػت، پظٚٞـ٣ وٝ ثٝ عٛس ٔغ

 خبٔغ ثٝ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ دس و٥ٕ٥ب٢ ػؼبدت تٛخٝ وشدٜ ثبؿذ، تبوٖٙٛ ا٘دبْ ٘ـذٜ اػت 

 

 ريش پژيَص -1-8

كٛست وٝ اثتذا ثب ا٢ ٚ تح٥ُّ ٔحتٛا اػت  ثذ٤ٗ سٚؽ پظٚٞؾ دس تحم٥ك حبضش اص ٘ٛع وتبثخب٘ٝ

    ٞب٢ ف٥ؾپشداص٤ٓ  ػپغ ثٝ تدض٤ٝ ٚ تح٥ُّ ٣ثشداس٢ ٔٔشاخؼٝ ثٝ ٔتٖٛ ٚ ٔٙبثغ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع، ثٝ ف٥ؾ

   ٞب خٛا٥ٞٓ پشداختؿذٜ پشداختٝ ٚ دس ٟ٘ب٤ت ثٝ تذ٤ٚٗ آٌٖشدآٚس٢
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 مقذمٍ -2-1

ثبؿذ وٝ الصْ اػت ٢ زشث٣ ٣ٔت٥ِٛذ ؿذٜ دس ثؼتش ٔذس٥٘تٝػجه ص٘ذ٣ٌ اص ٔفب٥ٞٓ ٚاسدات٣ ٚ 

ٞب ٚ ػٛ ٚ ٘ظبْ اسصؽ٢ اػال٣ٔ ٔجت٣ٙ ثش ٘ظبْ ثبٚسٞب ٚ اػتمبدات اص ٤هػبص٢ ؿٛد  ٤ٛٞت خبٔؼٝث٣ٔٛ

٢ خبسخ٣ ٚ ٕ٘ٛد ث٥ش٣٘ٚ ٤ٛٞت افشاد ٚ خبٔؼٝ ٕٞٛاسٜ دس ٔؼشم لضبٚت ت اص ػ٢ٛ د٤ٍش اػت  ال٤ٝاخالل٥ب

ٞب٢ د٣ٙ٤ ثب تٛخٝ ثٝ ؿ٥ٜٛ ٚ ػجه ػ٥ٙ٥ت ثخـ٥ذٖ ثٝ ثبٚسٞب ٚ تٙظ٥ٓ سفتبسٞب ثب آٔٛصٜ لشاس داسد  اكٛالً

-ٞب٢ ثضسي د٣ٙ٤ ٔتذ٤ٙبٖ، ػذْ تغبثك ٥ٔبٖ سفتبسٞب ثب ص٘ذ٣ٌ د٤ٗٔب٘ذ  ٤ى٣ اص چبِؾص٘ذ٣ٌ، ػم٥ٓ ٣ٔ

 ٞبػت داساٖ ٚ ثبٚسٞب٢ آٖ

٤ٛٞت٣ ٚ ثّىٝ ثٝ ػٕت ث٣ ٌؼؼت ٥ٔبٖ ٔجب٣٘ ػم٥ذت٣ ٚ سٚؽ ص٘ذ٣ٌ، ٕٔىٗ اػت فشد ٚ خبٔؼٝ سا

سػذ ػبُٔ اك٣ّ چبِؾ ٔزوٛس سا دس فمذاٖ ؿٙبخت ٚ ٔؼشفت ٘ؼجت ثٝ د٣ٙ٤ ػٛق دٞذ  ثٝ ٘ظش ٣ٔث٣

ٚخٛ ٕ٘ٛد  دسن ا٤ٗ ٟٔٓ ٔتٛلف ثش فٟٓ ٔفْٟٛ ؼبُٔ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٚ ٔجب٣٘ ٔؼشفت د٣ٙ٤ ثب٤ذ خؼتت

٢ ػجه ص٘ذ٣ٌ ثب ػٙب٣ٙ٤ٚ ٔمِٛٝ ؼبُٔ آٖ ثب تؼب٥ِٓ د٣ٙ٤ اػت ت٢ ػبص٢ آٖ ٚ ٘حٜٛػجه ص٘ذ٣ٌ، ث٣ٔٛ

ٞب٢ ٕٞچٖٛ ٔؼٙب٢ ص٘ذ٣ٌ، ٞذف ص٘ذ٣ٌ، اخالق، اٍِٛ، اػٜٛ، ػٙت ٚ ػ٥شٜ، ؿخل٥ت، ٤ٛٞت، ٟٔبست

 ص٘ذ٣ٌ ٚ     دس استجبط اػت، ٞش چٙذ اص ٘ظش ٔب٢ٛٞ ثب ا٤ٗ أٛس تفبٚت داسد 

ٔٛ ٚ ِجبع  ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ )اص آسا٤ؾتش٤ٗ ال٤ٝا٥ٕٞت ٔفْٟٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ دس ا٤ٗ اػت وٝ ػغح٣»

)ٟٔذ٢ٚ و٣ٙ، « ص٘ذٞب٢ آٖ پ٥ٛ٘ذ ٣ٔتش٤ٗ ال٤ٌٝشفتٝ تب حبِت ث٥ب٣٘ ٚ طػت كٛست ٚ ثذٖ( سا ثٝ ػ٥ٕك

ٞب ٚ ػّْٛ ٔختّف، اص ٔٛلؼ٥ت ٕٔتبص٢ ثشخٛسداس ٌشد٤ذٜ ٚ تٕب٣ٔ (  ا٤ٗ ٔمِٛٝ ثب ٚسٚد ثٝ حٛص18ٜ: 1387

 ٢ ػغٛح ثٝ خ٤ٛؾ ٔؼغٛف ٕ٘ٛدٜ اػت ٞب سا دس ٍٕٞٝ٘بٜ

ٞب٢ ثـش٢ ٤ب ا٣ِٟ ثٝ ٔفْٟٛ ػبْ اص د٤شثبص ٔغشح آ٥٤ٗ ٚ سٚؽ ص٘ذ٣ٌ دس اد٤بٖ اػٓ اص آ٥٤ٗثحث اص 

ثٛدٜ اػت، أب ٔٛضٛع ػجه ص٘ذ٣ٌ ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه اكغالح دس ٌزؿتٝ ثٝ كٛست ٔؼتمُ ٔغشح ٘جٛدٜ، ثّىٝ 

ٔٝ ص٘ذ٣ٌ ٚ ثخـ٣ اص ٔحتٛا٢ آٖ )ثب تؼبٔح دس ٔؼٙب( دس ضٕٗ ٔؼبئُ د٤ٍش ٔب٘ٙذ آ٥٤ٗ ٚ آداة ص٘ذ٣ٌ، ثش٘ب

ٌشدد  دس ا٤ٗ ثب ا٤ٗ ػٙٛاٖ خبف ثٝ ػبِٓ زشة ثش٣ٔ« ػجه ص٘ذ٣ٌ»    ػٙٛاٖ ؿذٜ اػت  خبػتٍبٜ ثحث 

ٞب٢ آدِش، ٚثّٗ، ٞٛتٗ، تٛاٖ ثٝ د٤ذٌبٜٔٛضٛع دس زشة وبسٞب٣٤ كٛست پز٤شفتٝ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٣ٔ
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ت٤ّٛحبً ا٤ٗ ٔٛضٛع سا ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ  وبُ٘ ٚ ثٛسد٤ٛ اؿبسٜ وشد وٝ ثشخ٣ اص آٟ٘ب ثٝ عٛس كش٤ح ٚ ثشخ٣ د٤ٍش

 ا٘ذ ٔالحظٝ لشاس دادٜ

ٔمبالت ٔختّف٣ ثب ٚ ٔٛسد الجبَ ث٥ـتش٢ لشاس ٌشفت ٚ آثبس  ٢1991 ػجه ص٘ذ٣ٌ اص دٞٝ

٢ تحش٤ش دسآٔذٜ اػت  ثشخ٣ آثبس ل٣ّٕ فبسػ٣ ٥٘ض دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ س٤ٚىشدٞب٢ ٔتٕب٤ض دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ ثٝ سؿتٝ

        ذٜ اػت  وتبة ٔلشف ٚ ػجه ص٘ذ٣ٌ اص ٔحٕذ فبض٣ّ ثب س٤ٚىشد ثب س٤ٚىشد اػال٣ٔ ٔٙتـش ؿ

آ٤ذ  ؿٙبػب٘ٝ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛع پشداختٝ ٚ ػٕالً ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٔشخغ فبسػ٣ دس ا٤ٗ ٔٛضٛع ثٝ ؿٕبس ٣ٔخبٔؼٝ

و٣ٙ ثٝ تأث٥ش د٤ٗ دس ػجه ص٘ذ٣ٌ پشداختٝ ٚ ٢ ٔحٕذ ػؼ٥ذ ٟٔذ٢ٚٚ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٘ٛؿتٝ ٗوتبة ٚ د٤

٥ٌشد  س٤ٚىشد ا٤ٗ اثش ٥٘ض ثش د٣ٞ ثٝ تٕب٤الت ٚ تشخ٥حبت ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٣ٔد٤ٗ دس ؿىُٔؼتمذ اػت 

دؾ آٖ تأ٥ِف ؿٙبػ٣ اػتٛاس اػت  وتبة ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ٚ اثضاس ػٙخبٔؼٝ -ؿٙبػ٣ٔحٛس ا٘ؼبٖ

ػٙد٣ آص٣٘ٛٔ ػبخت آصٖٔٛ ٚ سٚاٖ ،٢ ػجه ص٘ذ٣ٌ تد٤ٛض٢ اػالْش عشح ٘ظش٤ٝٔحٕذ وب٤ٚب٣٘ ٔـتُٕ ث

ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ اػت  ا٤ٗ اثش ثب اِٟبْ اص عشح دسخت ػجه ص٘ذ٣ٌ آدِش ثب س٤ٚىشد٢ اػال٣ٔ ٍ٘بؿتٝ 

ٞب٢ ٔشتجظ ثب س٤ٚىشد اػال٣ٔ ؿذٜ ٚ اثش اسصؿٕٙذ٢ ثشا٢ ٔحممبٖ ا٤ٗ حٛصٜ ثٝ ػٙٛاٖ ػشٔـك پظٚٞؾ

اػت وٝ ثٝ اخالق ٚ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ تأ٥ِف احٕذ حؼ٥ٗ ؿش٤ف٣ اثش خذ٤ذ د٤ٍش٢  ،ثبؿذ  وتبة٣ٔ

اثؼبد٢ اص ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ ٚ ث٥ٙبدٞب٢ آٖ سا  ا٤ٗ ٔٛضٛع ثب س٤ٚىشد اخالق ٚ آداة اػال٣ٔ پشداختٝ ٚ

 ٔٛسد ٔالحظٝ لشاس دادٜ اػت 

 

 چیستی ي ماَیت سبک زوذگی -2-2

ا٢ ٢ ٔغبِؼبت٣ ث٥ٗ سؿتٝٔغبِؼٝ ٚ پظٚٞؾ دس ٔٛضٛع ػجه ص٘ذ٣ٌ، ث٥ـتش ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه حٛصٜ

ؿٙبػ٣ ثٝ ا٤ٗ حٛصٜ ٥٘ض ؿبٞذ٢ ثش ٔذػب٢ فٛق اػت  ػجه ٚسٚد دا٘ؾ پضؿى٣ ٚ د٤ٗؿٛد  تّم٣ ٣ٔ

 ٞب٢ ٔختّف ػُٕ ٚ ص٘ذ٣ٌ اص ٤هػبص٢ دس حٛصِٜٝدا٘ـ٣ ٘ٛپذ٤ذ، فشا٥ٌش ٚ ظش٤ف ٔؼأ ص٘ذ٣ٌ ثٝ ػٙٛاٖ

 د٤ٍش سا داؿتٝ ٚ داسد  ٢ػٛ ٚ ػّٓ ٚ ٘ظش اص ػٛ

ٞب٢ ٔختّف٣ اص ص٘ذ٣ٌ ثب س٤ٚىشدٞب٢ ٝع ؿجى٣ٕ اػت ثشا٢ الؼبْ ٚ ا٘ٛاؼِّمَُٔ« ػجه ص٘ذ٣ٌ»٢ ٚاطٜ

ؿٙبػ٣ ٚ ؿٙبػ٣، خبٔؼٝٔتفبٚت؛ ٔب٘ٙذ ػجه ص٘ذ٣ٌ اػال٣ٔ، زشث٣، ؿشل٣ ٚ ٤ب ٤ه ػجه ص٘ذ٣ٌ دس سٚاٖ

ٞب ٚ ثٝ ٤ٚظٜ دس فضب٢ ٔدبص٢       دس ٔدٕٛع، آ٘چٝ اص ٔفْٟٛ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٔؼٕٛالً دس ٘ٛؿتبس، ٌفتبس، سػب٘ٝ

ٞب٢ ث٥ش٣٘ٚ ٚ خبسخ٣ ح٥بت ٚ تٕذٖ زشث٣ ؿٛد ث٥ـتش ٘بظش ثٝ ٕٞبٖ خّٜٛٚ ا٤ٙتش٘ت ثٝ تل٤ٛش وـ٥ذٜ ٣ٔ

 ثبؿذ  ٌشا٣٤ ٚ ٔفب٣ٕ٥ٞ اص ا٤ٗ لج٥ُ ٣ٔاص لج٥ُ ٔذ، دوٛساػ٥ٖٛ، ٔلشف
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ٞب٣٤ ثؼضبً ٔتفبٚت ٘ؼجت ثٝ ؿٛ٘ذ ػش٘ٛؿتٞب٢ ٔختّف ٚاسد ٣ٔٞب ٍٞٙب٣ٔ وٝ دس فشًٞٙطٜاٚ

أش عج٥ؼ٣ اػت وٝ اكغالحبت تحت تأث٥ش فشًٞٙ زبِت وٙٙذ  ا٤ٗ ٔٛضٛع، ٤ه ٥ٌش٢ پ٥ذا ٣ٔصٔبٖ ؿىُ

وٙٙذ  اِجتٝ ا٤ٗ ػخٗ ثٝ ٔؼٙب٢ اػتحبِٝ آٖ ٚاطٜ ٚ ٥ٌش٘ذ ٚ ثبس ٔؼٙب٣٤ خبف پ٥ذا ٣ٔخٛأغ لشاس ٣ٔ

 ٖ ٔـتشن ِفظ٣ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد، ثّىٝ ثٝ ػىغ، ا٤ٗ اا٢ تٟٙب ثتٛاٖ اص آٖ ثٝ ػٌٙٛٛ٘ٝاكغالح ٥٘ؼت، ثٝ

 ٞب٢ ٔختّف اص آٖ ٚخٛد داسد  خٕغ ٥ٔبٖ ثشداؿت٢ ٔؼ٢ٛٙ ثٛدٜ ٚ ٚخٝ ٚاطٜ

 

 مفًُم سبک زوذگی  -2-3

ػجبست اػت  « style»ٚ دس صثبٖ ا٥ٍّ٘ؼ٣ « اػّٛة»دس صثبٖ ػشث٣ تؼج٥ش « ػجه»٢ ٔؼبدَ ٚاطٜ

ْ اثذاع ؿذ  ا٤ٗ 1929ا٥ِٚٗ ثبس تٛػظ آِفشد آدِش دس ػبَ « livestyle»ػجه ص٘ذ٣ٌ دس ؿىُ ٤ٛ٘ٗ آٖ

ٞب٢ ِغت ثشداس٢ لشاس ٌشفت  دس وتبةٞب٢ ص٘ذ٣ٌ آد٥ٔبٖ ٔٛسد ثٟشٜتٛك٥ف ٤ٚظ٣ٌػجبست ثٝ ٔٙظٛس 

 ٚث٥ؾ ٔـبث٣ٟ ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ اػت:ا٥ٍّ٘ؼ٣ ا٤ٗ ٚاطٜ دس ٔؼب٣٘ وٓ

ٞب دس ٞش ٞب ٚ ػ٥ّمٝٞب٢ سفتبس، حبِتٞب، ؿ٥ٜٛسصؽا ٞب،ا٢ اص عشص تّم٣ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ ٔدٕٛػٝػجه»

ٞب ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ، تلٛسٞب ٚ تل٤ٛشٞب٣٤ ثبِمٜٛ اص ض٤ٖٛ، آ٤٣ٌٟػبٔٝ، ت٥ٌّٛشد  ٔٛػ٥م٣ چ٥ض٢ سا دس ثش ٣ٔ

 ( www.wikipedia« )وٙٙذ ٞب٢ ص٘ذ٣ٌ فشاٞٓ ٣ٔػجه

 ( 672: 1379)٥ٔش٤بْ، « سٚؽ ٘ٛػ٣ ص٘ذ٣ٌ فشد، ٌشٜٚ ٤ب فشًٞٙ سا ػجه ص٘ذ٣ٌ ٤ٌٛٙذ»

ص٘ذ٣ٌ ػبِٓ ٚ وٙٙذ: ٤ه دْ ثش اػبع آٖ وبس ٚ ص٘ذ٣ٌ ٣ٔشسٚؿ٣ وٝ ٤ه فشد ٤ب ٌش٣ٞٚ اص ٔ»

« استجبط داسد( ٞب، ػبدات    ٞب، فشكتساحت، ثخؾ ػجه ص٘ذ٣ٌ ٔدّٝ )= ثخـ٣ اص آٖ، وٝ ثب ِجبع

 ( 743 :1381د٤ىـٙش٢، -)آوؼفٛسد ادٚ٘غ

 ػجه ص٘ذ٣ٌ دس ٥ٔبٖ ا٘ذ٤ـٕٙذاٖ ػّْٛ اختٕبػ٣ زشث٣ ثب س٤ٚىشدٞب٢ ٔختّف٣ تؼش٤ف ؿذٜ اػت:

ٚ ٞٛا٢ ص٘ذ٣ٌ فشد اػتفبدٜ وشد  ػجه ص٘ذ٣ٌ ٞذف فشد، خٛد آدِش اص ا٤ٗ اكغالح ثشا٢ اؿبسٜ ثٝ حبَ 

ؿٛد )ف٥ؼت ٚ ٞب٢ فشد ٘ؼجت ثٝ د٤ٍشاٖ، ٚ ٍ٘شؽ فشد ٘ؼجت ثٝ د٥٘ب سا ؿبُٔ ٣ٔپٙذاسٜ، احؼبع

 ( 97: 1384ٌش٤ٍٛس٢، 

٢ تشخ٥حبت، رائمٝ ٚ دا٘ذ وٝ دس ثش داس٘ذٜ( ػجه ص٘ذ٣ٌ سا ا٣٤ٍِٛ اص ٔلشف 1983٣ٔٗ )ِٔش٤بػِ

ٞب، ٢ ٔٙؼد٣ٕ اص ا٘تخبة(  ػجه ص٘ذ٣ٌ ثٝ ٔثبثٝ ٔدٕٛػ49ٝ: 1387)سثب٣٘ ٚ سػتٍبس، ٞبػت اسصؽ

 ( 51: ٌشا٤ب٘ٝ اػت )ٕٞبٖتشخ٥حبت ٚ سفتبسٞب٢ ٔلشف

 بثُ تـخ٥ق ررشا٤ٗ، لررر٢ ٔتٕب٤ض ٚ ثٙبثش ؿ٥ٜٛررػجه ص٘ذ٣ٌ ػجبست اػت اص ٞ»اص د٤ذٌبٜ ػ٤ُٛ، 
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 ( 18: 1381)چبٚؿ٥بٖ ٚ اثبرس٢،« ص٤ؼتٗ

٢ ص٘ذ٣ٌ ٔتفبٚت٣ اػت  ػجه ص٘ذ٣ٌ ا٢ داسا٢ ػجه ٚ ؿ٥ٜٛاػتمبد داسد وٝ ٞش خبٔؼٝ ػِٖٛٛٔٛ

ٞب٢ ٔجت٣ٙ ثٝ ؿىُ دٞذ  دس خٛأغ ػٙت٣ ا٘تخبةؼبَ فشد سا دس ٔح٥ظ ص٘ذ٣ٌ اٚ ٘ـبٖ ٣ٔففؼُ ٚ ا٘

ؿٛد، دس حب٣ِ وٝ دس خٛأغ ٔذسٖ اػت، ٔح٥ظ سٚػتب ٤ب خب٘ٛادٜ د٤ىتٝ ٣ٔخٛا٢ ثش اػبع عجمٝ، ٌؼتشدٜ

ٞب٣٤ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ثٝ ٞش حبَ، ٔشدْ داسا٢ آصاد٢ ػُٕ ث٥ـتش٢ دس ا٘تخبة وبالٞب ٚ خذٔبت ٚ فؼب٥ِت

 ( 55: 1382وٙذ )سػ٣ِٛ، ٢ خٛد ٤ٛٞت اختٕبػ٣ سا خّك ٣ٔ٘ٛثٝ

  سٚ ٞؼت٥ٓ وٝ اص ٢ فشا٥ٌش٢ سٚثٝثب ٚاطٜ ٢life style ثٝ ٘ظش آستٛس آػبثشٌش، ثشا٢ تؼش٤ف ٚاطٜ

٢ آسا٤ؾ ٔٛ ٚ ِجبع تب ػشٌش٣ٔ ٚ تفش٤ح ٚ ادث٥بت ٚ ٔٛضٛػبت ٔشثٛط د٤ٍش سا ص٢ٝٙ٥ٔ فشد دس ػ٥ّمٝ

وٙذ  پغ ػجه ص٘ذ٣ٌ دس ٚالغ، ٔذ ٤ب حبِت ص٘ذ٣ٌ ٤ه ٢ ػجه، ٔذ سا تذاػ٣ ٣ٔؿٛد  وّٕٝؿبُٔ ٣ٔ

 فشد اػت )ٕٞبٖ( 

اص  ٢ ٔٙظ٢٣ٕ ػجه ص٘ذ٣ٌ ػجبست اػت اص: تالؽ ثشا٢ ؿٙبخت ٔدٕٛػٝثشداؿت ٥ٌذ٘ض اص ٔمِٛٝ

 ٞب دس ص٘ذ٣ٌ سٚصٔشٜ ثٝ ٞب٢ آٖٞب سا ا٘تخبة وشدٜ ٚ وٙؾٖٞب وٝ افشاد آسفتبسٞب ٤ب ا٣٤ٍِٛ اص وٙؾ

 ( 11: 1389)خٛؿ٤ٛٙغ،  ؿٛد٢ آٟ٘ب ٞذا٤ت ٣ٔٚاػغٝ

٘ذ٣ٌ ثٝ سٚؽ وٙذ: اكغالح ػجه صػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٣٘ ػجه ص٘ذ٣ٌ سا ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ تؼش٤ف ٣ٔ

ٞب اؿبسٜ داسد  ٕٞچ٥ٙٗ تشو٥ج٣ ٞب٢ اختٕبػ٣، عشص ثشخٛسد ٚ فؼب٥ِتاص اسصؽ ٣وبّٔ ص٘ذ٣ٌ ٔشدْ ٚ ثبصتبة

اص اٍِٛٞب٢ سفتبس٢ ٚ ػبدات فشد٢ دس ػشاػش ص٘ذ٣ٌ )فؼب٥ِت ثذ٣٘، تغز٤ٝ، اػت٥بد ثٝ اِىُ ٚ دخب٥٘بت ٚ    ( 

 ( pichak.netپز٤ش٢ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػت )ػب٤ت اػت وٝ دس پ٣ فشآ٤ٙذ خبٔؼٝ

ا٢ ع٥ف سفتبس٢» :دا٘ذ اص، ٔؼٙب٢ ا٤ٗ ٚاطٜ سا ػجبست ٣ٔ«شف ٚ ػجه ص٘ذ٣ٌٔل»٢ وتبة ٤ٛ٘ؼٙذٜ

ا٢ اص ص٘ذ٣ٌ سا تحت پٛؿؾ داسد ٚ دس ٥ٔبٖ ٌش٣ٞٚ اص وٝ اك٣ّ ا٘ؼدبْ ثخؾ ثش آٖ حبوٓ اػت ٚ ػشكٝ

افشاد خبٔؼٝ لبثُ ٔـبٞذٜ اػت ٚ اِضأبً ثشا٢ ٍٕٞبٖ لبثُ تـخ٥ق ٥٘ؼت، اٌشچٝ ٔحمك اختٕبػ٣ ٥ٔبٖ 

دس ٥٘ض ٟٔذ٢ٚ و٣ٙ (  83: 1382)فبض٣ّ، « ؿٛدع٥ف سفتبسٞب٢ افشاد خبٔؼٝ تٕب٤ض لبئُ ٣ٔ آٖ ٚ ثم٥ٝ

٢ ا٢ٍِٛ ٍٕٞشا )و٥ّت تب٣ٔ( ٤ب ٔدٕٛػٝ» :اص دا٘ذ٣ٔػجبست ػجه ص٘ذ٣ٌ سا  «د٤ٗ ٚ ػجه ص٘ذ٣ٌ»وتبة 

ا٢ اص ٢ پبسٜٞب وٝ فشد ٤ب ٌشٜٚ ثش ٔجٙبٞب٢ اختٕبػ٣ ٚ داسا٣٤ٔٙظ٣ٕ اص سفتبسٞب٢ دس٣٘ٚ ٚ ث٥ش٣٘ٚ، ٚضغ

وٙذ  ٤ب ثٝ اختلبس، ٞب )ػ٥ّمٝ( ٚ دس تؼبُٔ ثب ؿشا٤ظ ٔح٥غ٣ خٛد اثذاع ٤ب ا٘تخبة ٣ٔٚ تشخ٥ح تٕب٤الت

 (78: 1387)ٟٔذ٢ٚ و٣ٙ،  « ٞب٢ ٔشخغ اػتوٙؾٔٙذِ ٘ظبْ ٢ػجه ص٘ذ٣ٌ: اٍِٛ ٤ب ٔدٕٛػٝ

 ت اػ ػبدٌى ٚ ٔتب٘ت سا اكُ دس پٛؿؾ خٛدلشاسٔى دٞذ،داساى سٚحى لٛى ٚثٝ خٛدٔتىى
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	واژهی «سبک زندگی»، واژهای است که ابتدا در فرهنگ مدرنیته مطرح شد. بشریت در دویست سال پیش موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات خود نداشت و اساساً چنین پرسشی در آن زمان معنا نمیداد. ولی امروز این واژه نه تنها معنا میدهد بلکه باید به طور جدی به آن پرداخ...
	در دوران گذشته حساسیتهای بشر بیشتر در امور حقیقی و معنوی زندگی بود. بنابراین شکل و ظاهر زندگی خیلی نقش اساسی برای ادامهی زندگی نداشت. برای بشری که بیرون از فرهنگ مدرنیته زندگی میکرد بیشتر زندگی بستری بود که بتوانند به اهداف عالی و حقیقی خودش برسد. ...
	در دوران گذشته حساسیتهای بشر بیشتر در امور حقیقی و معنوی زندگی بود. بنابراین شکل و ظاهر زندگی خیلی نقش اساسی برای ادامهی زندگی نداشت. برای بشری که بیرون از فرهنگ مدرنیته زندگی میکرد بیشتر زندگی بستری بود که بتوانند به اهداف عالی و حقیقی خودش برسد. ...
	در دوران گذشته حساسیتهای بشر بیشتر در امور حقیقی و معنوی زندگی بود. بنابراین شکل و ظاهر زندگی خیلی نقش اساسی برای ادامهی زندگی نداشت. برای بشری که بیرون از فرهنگ مدرنیته زندگی میکرد بیشتر زندگی بستری بود که بتوانند به اهداف عالی و حقیقی خودش برسد. ...
	«سبک زندگی» عنوانی است شناخته شده در بستر علوم انسانی در سطح بینالمللی، لکن از  زاویههای متعدد به آن نگاه میشود. مولفههای شناخته شده آن در دنیای علمی امروز، عبارتند از: فعالیتهای فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، ...
	برخی محققان، مثل پاول  به بررسی «زندگی خوب و انسان خوشبخت»، تیموتی  به «نقش دین در زندگی روزمرّهی مردم انگلیس» بوسنیتر  به «اهداف هدایت شده زندگی» بولن  به «زندگی به عنوان یک تکنیک» هالستید ، و پیک  به «شهروند خوب بودن و رابطه آن با تعلیمات اخلاقی» ا...
	موضوع سبک زندگی از غرب شروع شد و در کنار نفوذ فرهنگ غرب در سایر ملل، موضوع سبک زندگی در سایر ملل نیز به میان آمد. «بحث جامع پیرامون سبک زندگی به ماکس و آدلر در اوخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمیگردد. وبر  در سالهای 1920-1864 م. با مطالعهای پیرا...
	فعال لسبومحله و رضی در پژوهشی با عنوان «بررسی جامعهشناختی چگونگی شکلگیری سبک و
	شیوهی زندگی در ایران اسلامی» بیان کرده است که: «توجه به مفهوم سبک زندگی در جامعه ایرانی به     سالهای اخیر باز می گردد. دلیل این امر تغییرات مداوم در شیوه عینی زندگی مردم است. این تغییرات در سبک زندگی افراد جامعه، اسباب کنجکاوی و نگرانی صاحب نظران و...
	1-2- بیان مسأله
	سبک زندگی اسلامی را نیز میتوان دارای ویژگیهایی چون: اطاعت از اوامر قرآن و پیامبر، دوری از ریا، عدم نفاق، همدلی، معاشرت با همکیشان، عدم دروغ، دوری از کینه و دشمنی و غیره دانست.
	«کیمیای سعادت علاوه بر اندیشههای عرفانی، در برگیرندۀ نوعی اخلاق مذهبی نیز هست؛ به گونهای که کتاب از همان ابتدا کتابی اخلاقی جلوه میکند. اخلاق مورد نظر غزالی بر اخلاق دینی متکی است که از تفکر در قرآن نشأت گرفته است» (پناهی و شریفی، 1389: 40) کانون ا...
	غزالی دل و شریعت را دو واقعیت عمدهای میداند که مانند دو آینه در مقابل هم هستند و یکدیگر را منعکس میکنند (غزالی، 1364: 2/326). آدمی خود نمیتواند خویشتن را بشناسد و به ارادۀ خود، خوشبخت و سعادتمند باشد، مگر به فضل الهی و بر مبنای فکر اسلامی(اعوانی، ...
	کیمیای سعادت مهمترین کتاب اخلاق دینی در زبان فارسی است. محتوای این کتاب در یک عنوان یکی عبارت است از: بیان معارف دینی از دیدگاه شریعت و طریقت، از این رو دیدی تلفیقی دارد، کیمیای سعادت دارای یک مقدمه است که از خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرتشـنا...
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	میکند و متن اصلی کتاب دارای چهار رکن است که عبارتند از: عبادات، معاملات، مهلکات و منجیات.
	غزالی مانند برخی عرفا، ترک شریعت را در هیچ زمانی جایز نمیبیند. از نظر او «متابعت شریعت و ملازمت حدود احکام، ضرورت راه سعادت است و معنی بندگی آن بود و هر که از حدود شرع درگذرد به تصرف خویش در خطر هلاک افتد و بدین سبب گفت ایزد تعالی: و مَن یتعدّ حدود ا...
	هر مكتب و مذهبي، سبك زندگي براي بشريت ارائه میدهد و مدعــي است، جامعــه مطــلوب و
	زندگي سالم در نتيجه پيروي از روش زندگي است كه آنان ارايه مینمایند. حقيقت اين است وقتي سخن از سبك زندگي اسلامي به ميان میآید: الف) وضع موجود جوامع بشري دچار آسیبها و آفت زده سبك زندگي غير اسلامي است. ب) چيستي و چگونگي سبك زندگي اسلامي و امكان حصول ب...
	زندگي سالم در نتيجه پيروي از روش زندگي است كه آنان ارايه مینمایند. حقيقت اين است وقتي سخن از سبك زندگي اسلامي به ميان میآید: الف) وضع موجود جوامع بشري دچار آسیبها و آفت زده سبك زندگي غير اسلامي است. ب) چيستي و چگونگي سبك زندگي اسلامي و امكان حصول ب...
	زندگي سالم در نتيجه پيروي از روش زندگي است كه آنان ارايه مینمایند. حقيقت اين است وقتي سخن از سبك زندگي اسلامي به ميان میآید: الف) وضع موجود جوامع بشري دچار آسیبها و آفت زده سبك زندگي غير اسلامي است. ب) چيستي و چگونگي سبك زندگي اسلامي و امكان حصول ب...
	1-3- سؤالات پژوهش
	* سؤال اصلی
	- ویژگیهای سبک زندگی اسلامی در کیمیای سعادت چیست؟
	* سؤالات فرعی
	1. سبک زندگی اسلامی و ویژگی های آن از منظر قرآن و روایات چیست؟
	2. شاخصههای انسان متعال در کیمیای سعادت چیست؟
	3. وجه مشترک و تفاوت سبک زندگی اسلامی با دیگر سبکهای زندگی چیست؟
	1-4- فرضیهی پژوهش
	* فرضیهی اصلی
	- سبک زندگی اسلامی در کیمیای سعادت دارای ویژگیهایی چون: اطاعت از اوامر قرآن و پیامبر، دوری از ریا، عدم نفاق، همدلی و .... است.
	* فرضیههای فرعی
	1. میتوان یک الگوی زندگی اسلامی را بر اساس آموزههای امام محمد غزالی ارائه داد.
	2. به نظر میرسد انسان امروزی فاصله زیادی با شاخصههای سبک زندگی اسلامی دارد.
	3. اندیشههای امام محمد غزالی در کیمیای سعادت کاملاً منطبق و برگرفته از آیات دین اسلام است.
	3. اندیشههای امام محمد غزالی در کیمیای سعادت کاملاً منطبق و برگرفته از آیات دین اسلام است.
	3. اندیشههای امام محمد غزالی در کیمیای سعادت کاملاً منطبق و برگرفته از آیات دین اسلام است.
	1-5- اهداف پژوهش
	* هدف اصلی
	- بررسی ویژگیهای سبک زندگی اسلامی در کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی
	* هدف فرعی
	1. تعریف و تبیین شاخصههای سبک زندگی اسلامی
	2. ارائه راهکارهای مفید علمی برای زندگی انسان قرن 21 که دچار آسیبها و آفات سبک زندگی غیر اسلامی است.
	3. مقایسه سبک زندگی اسلامی با دیگر سبکهای زندگی
	4. شناخت شاخصههای امام محمد غزالی در این رابطه
	1-6- ضرورت و اهمّیت پژوهش
	1-7- پیشینهی پژوهش
	تاکنون کیمیای سعادت از منظر مختلف مورد تفحص و بررسی پژوهشگران و ادبددوستان قرار گرفته است. به عنوان مثال حمیدرضا صالح (1392) در پایاننامه خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، تحت عنوان «تطبيق اخلاق در دفتر چهار و پنج مثنوي مولوي با کيمياي سعادت امام...
	تاکنون کیمیای سعادت از منظر مختلف مورد تفحص و بررسی پژوهشگران و ادبددوستان قرار گرفته است. به عنوان مثال حمیدرضا صالح (1392) در پایاننامه خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، تحت عنوان «تطبيق اخلاق در دفتر چهار و پنج مثنوي مولوي با کيمياي سعادت امام...
	تاکنون کیمیای سعادت از منظر مختلف مورد تفحص و بررسی پژوهشگران و ادبددوستان قرار گرفته است. به عنوان مثال حمیدرضا صالح (1392) در پایاننامه خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، تحت عنوان «تطبيق اخلاق در دفتر چهار و پنج مثنوي مولوي با کيمياي سعادت امام...
	همچنین حسین صحراگرد در پایاننامهای تحت عنوان «ارزشها و ضد ارزشهاي اخلاقي در کيمياي سعادت غزالي» (1390، دانشگاه آزاد اسلامي - واحد بيرجند) میگوید که: «غزالي در اين کتاب کمنظير با بهرهگيري از مفاهيم قرآن کريم، اين کتاب انسانساز، و سخنان پيامبر ا...
	نادری (1390) نیز در پایاننامه خود با عنوان «تحليل آداب تعليم و تربيت در کيمياي سعادت و مقايسه با ديدگاههاي علوم تربيتي جديد» کیمیای سعادت را از این منظر جدید، مورد کاوش و بررسی قرار داده است.
	معالوصف، به رغم تمام کارهایی که درباره کیمیای سعادت انجام شده است، پژوهشی که به طور جامع به سبک زندگی اسلامی در کیمیای سعادت توجه کرده باشد، تاکنون انجام نشده است.
	معالوصف، به رغم تمام کارهایی که درباره کیمیای سعادت انجام شده است، پژوهشی که به طور جامع به سبک زندگی اسلامی در کیمیای سعادت توجه کرده باشد، تاکنون انجام نشده است.
	معالوصف، به رغم تمام کارهایی که درباره کیمیای سعادت انجام شده است، پژوهشی که به طور جامع به سبک زندگی اسلامی در کیمیای سعادت توجه کرده باشد، تاکنون انجام نشده است.
	1-8- روش پژوهش
	روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانهای و تحلیل محتوا است. بدین صورت که ابتدا با مراجعه به متون و منابع مرتبط با موضوع، به فیشبرداری میپردازیم. سپس به تجزیه و تحلیل فیشهای     گردآوریشده پرداخته و در نهایت به تدوین آنها خواهیم پرداخت.
	2-1- مقدمه
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