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 مقدمه-1-1

ای است که ابتدا در فرهنگ مدرنیته مطرح شد  بشریت در دوی ت سال ، واژه«سبک زندگی» یواژه

نداشت و اساساً چنین پرسشی در آن زمان معنا پیش موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات خود 

 دهد بلکه باید به طور جدی به آن پرداخته شود داد  ولی امروز این واژه نه تنها معنا مینمی

های بشر بیشتر در امور حقیقی و معنوی زندگی بود  بنابراین شکل و در دوران گذشته ح اسیت

که بیرون از فرهنگ مدرنیته گی نداشت  برای بشری ی زندظاهر زندگی خیلی نقش اساسی برای ادامه

کرد بیشتر زندگی ب تری بود که بتوانند به اهداف عالی و حقیقی خودش برسد  بنابراین در می زندگی

داد، های مختلفی داشت ح اسیتی ن بت به ظاهر زندگی از خود نشان نمیعین آن که زندگی او شکل

ن حد از ظاهر و شکل زندگی کرد و لذا تا ایدگی خود را ج تجو میچون در عالمی ماوراء این عال ، زن

شد  دنیای مدرن زندگی را در حد سطح و در حد شکل درآورد، در هیچ دورانی شکل زندگی و نمی متأثر

ظاهر زندگی این اندازه نقش نداشته که روح و روان بشر بدان مشغول شود و از آن تأثیر بگیرد  وقتی 

ل و سطح تقلیل یافت و نظر به حقایق به حاشیه رفت و ظاهر زندگی مه  شد و نه زندگی در حد شک

کند و معلوم است که در چنین شرایطی باید از زندگی معنا شکل می یعمق زندگی، بشر خود را در شکل

 در نهادن گام زندگی سبک انتخاب»گیری بشر به کلی از بین نرود  در شکلی درآورد که جهترا زندگی 

 الهی دارال الم به که است م تقیمی صراط معصومین، و احادیث کری  قرآن یفرموده به که است راهی

 (411: 4931)مروتی و دارابی،« شود می منتهی

 المللی، لکن از تر علوم ان انی در سطح بینعنوانی است شناخته شده در ب « گیسبک زند»

ی شناخته شده آن در دنیای علمی امروز، عبارتند از: هاشود  مولفههای متعدد به آن نگاه میزاویه

های فیزیکی، اوقات فراات، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و فعالیت

شوند  های زندگی افراد شمرده میراهی از راهآرامش، تغذیه و    ؛ که هر کدام به منزله بزرگ

ای ن بتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به وسیله آن پی  دگی، شیوه( سبک زن12: 4931)کاویانی،

ها، حاصل زندگی دوران کودکی فرد است  به عبارت دیگر، سبک زندگی، بعد عینی و گیرد  این شیوهمی
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پذیر شخصیت افراد است  مطالعات در باب زندگی، بیشتر از نوع توصیفی و هنجاری است، لکن در کمیت

های ها، چقدر با آموزهمی ممکن است این م ئله نیز مطرح شود که سبک زندگی افراد و گروهجامعه اسال

بندی کرد؟ برای مثال، آیا مردم ها را از این جهت درجهشود افراد و گروهاسالمی منطبق است؟ آیا می

آیا اساساً  متدین ایران، پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی، سبک زندگی کامالً اسالمی دارند؟

نظریه سبک زندگی دینی که با موضوعات مهمی، مثل ان ان کامل، معیار بهنجار و نابهنجار، پیشگیری و 

 درمان و     ارتباط م تقی  دارد، شناسایی و تحلیل شده است؟

نقش دین »به  1، تیموتی«زندگی خوب و ان ان خوشبخت»به بررسی  4برخی محققان، مثل پاول

زندگی به عنوان »به  1بولن« اهداف هدایت شده زندگی»به  9بوسنیتر« م انگلیسی مردهدر زندگی روزمرّ

به  1اینجلس« شهروند خوب بودن و رابطه آن با تعلیمات اخالقی»به  6، و پیک5هال تید« یک تکنیک

ها در چارچوب نظریه های عینی زندگی در خانوادهچالش»به  2و شو« رابطة فرهنگ و زندگی روزمره»

« نهضت سبکی زندگی»اند  ه  اکنون سایت فعالی تحت عنوان گری پرداختهرمانی روان  نمایشد

درخت سبک »با نام  41و دیگر پیروان آدلر 3م( و سایت دیگری من وب به هنری استین 1111)

 (59: 4921در اینترنت فعال است  )فرزاد،« 44زندگی

رهنگ ارب در سایر ملل، موضوع سبک ی از ارب شروع شد و در کنار نفوذ فموضوع سبک زندگ

بحث جامع پیرامون سبک زندگی به ماکس و آدلر در اوخر قرن »زندگی در سایر ملل نیز به میان آمد  

ای پیرامون بررسی م  با مطالعه 4261-4311های در سال 41گردد  وبرنوزده  و اوایل قرن بی ت  برمی

)پورمیدانی و همکاران، « ی سبک زندگی نوشت رهاوقات فراات در سبک زندگی، مطالب زیادی دربا

4939 :999) 

 گیری سبک و شناختی چگونگی شکلبررسی جامعه»با عنوان  یدر پژوهش رضیه و فعال ل بومحل

    توجه به مفهوم سبک زندگی در جامعه ایرانی به »که:  بیان کرده است« ی زندگی در ایران اسالمیشیوه

عینی زندگی مردم است  این تغییرات  دلیل این امر تغییرات مداوم در شیوهد  های اخیر باز می گردسال

                                                             
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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 -اجتماعی نگرانی صاحب نظران و سیاستگذاراندر سبک زندگی افراد جامعه، اسباب کنجکاوی و 

 فرهنگی را فراه  آورده است، زیرا امروزه سبک زندگی پایه و اساس فه  شرایط فرهنگی موجودمی باشد،

اسالمی ایرانی پایدار را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی مح وب نمایی ، سبک زندگی  اگر پیشرفت

 (4: 4939،رضیه و فعال ل بومحل « )دهدحقیقی آن را تشکیل می شربخ

 

 بیان مسأله -1-2

هایی چون: اطاعت از اوامر قرآن و پیامبر، دوری توان دارای ویژگیسبک زندگی اسالمی را نیز می

 کیشان، عدم دروغ، دوری از کینه و دشمنی و ایره دان ت دلی، معاشرت با ه عدم نفاق، ه از ریا، 

های عرفانی، در برگیرندۀ نوعی اخالق مذهبی نیز ه ت؛ به کیمیای سعادت عالوه بر اندیشه»

متکی  کند  اخالق مورد نظر ازالی بر اخالق دینیای که کتاب از همان ابتدا کتابی اخالقی جلوه میگونه

( کانون این تفکر، ان ان و 11: 4923)پناهی و شریفی، « است که از تفکر در قرآن نشأت گرفته است

مرکز این کانون، دل است و سعادت ان ان در گرو سالمت دل است  به اعتقاد ازالی آنان که دل پاک و 

تاباند و به را بر دلشان می شود که از طریق خدا نور عل ای دارند، روزنی در دلشان گشاده میشدهتصفیه

 شود این ترتیب رفتار آدمی بر پایة عنایت به دل متحول می

داند که مانند دو آینه در مقابل ه  ه تند و یکدیگر ای میازالی دل و شریعت را دو واقعیت عمده

دۀ خود، تواند خویشتن را بشناسد و به ارا(  آدمی خود نمی1/916: 4961کنند )ازالی، را منعکس می

 ( 41: 4922خوشبخت و سعادتمند باشد، مگر به فضل الهی و بر مبنای فکر اسالمی)اعوانی، 

ترین کتاب اخالق دینی در زبان فارسی است  محتوای این کتاب در یک کیمیای سعادت مه 

 ارد،عنوان یکی عبارت است از: بیان معارف دینی از دیدگاه شریعت و طریقت، از این رو دیدی تلفیقی د

 ناسی بحث رشکیمیای سعادت دارای یک مقدمه است که از خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرت

 کند و متن اصلی کتاب دارای چهار رکن است که عبارتند از: عبادات، معامالت، مهلکات و منجیات می

متابعت شریعت و » بیند  از نظر اوازالی مانند برخی عرفا، ترک شریعت را در هیچ زمانی جایز نمی

مالزمت حدود احکام، ضرورت راه سعادت است و معنی بندگی آن بود و هر که از حدود شرع درگذرد به 

«  هُف ُل  نَد ظَقَاهلل فَ تصرف خویش در خطر هالک افتد و بدین سبب گفت ایزد تعالی: و مَن یتعدّ حدود

 ( 61: 4961)ازالی، 

 لوب و رره مطرری است، جامعرردهد و مدع ه میئبشریت ارامذهبی، سبک زندگی برای هر مکتب و 
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نمایند  حقیقت این است وقتی سخن  زندگی سال  در نتیجه پیروی از روش زندگی است که آنان ارایه می

ها و آفت زده سبک  آید: الف( وضع موجود جوامع بشری دچار آسیب از سبک زندگی اسالمی به میان می

چی تی و چگونگی سبک زندگی اسالمی و امکان حصول به این سبک  زندگی ایر اسالمی است  ب(

زندگی است  در این پژوهش تالش شده است در راستای رسیدن به سبک زندگی اسالمی، از منظر 

  مورد بررسی قرار گیردهای آن در کیمیای سعادت شاخصه

 

 االت پژوهشسؤ -1-9

 * سؤال اصلی

 کیمیای سعادت چی ت؟های سبک زندگی اسالمی در ویژگی -

 * سؤاالت فرعی

 چی ت؟و ویژگی های آن از منظر قرآن و روایات سبک زندگی اسالمی   4

 های ان ان متعال در کیمیای سعادت چی ت؟شاخصه  1

 های زندگی چی ت؟وجه مشترک و تفاوت سبک زندگی اسالمی با دیگر سبک  9

 

 پژوهش یفرضیه -1-1

 ی اصلی* فرضیه

هایی چون: اطاعت از اوامر قرآن و پیامبر، کیمیای سعادت دارای ویژگی سبک زندگی اسالمی در -

 دلی و      است دوری از ریا، عدم نفاق، ه 

 های فرعی* فرضیه

 های امام محمد ازالی ارائه داد توان یک الگوی زندگی اسالمی را بر اساس آموزهمی  4

 بک زندگی اسالمی دارد های سرسد ان ان امروزی فاصله زیادی با شاخصهبه نظر می  1

های امام محمد ازالی در کیمیای سعادت کامالً منطبق و برگرفته از آیات دین اسالم اندیشه  9

 است 
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 اهداف پژوهش -1-5

 * هدف اصلی

 های سبک زندگی اسالمی در کتاب کیمیای سعادت امام محمد ازالیبررسی ویژگی -

 * هدف فرعی

 زندگی اسالمیهای سبک تعریف و تبیین شاخصه  4

ها و آفات سبک زندگی که دچار آسیب 14ارائه راهکارهای مفید علمی برای زندگی ان ان قرن   1

 ایر اسالمی است 

 های زندگیر سبکگمقای ه سبک زندگی اسالمی با دی  9

 های امام محمد ازالی در این رابطهشناخت شاخصه  1

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-0

متفکررران بررزرگ م ررلمان همچررون ازالرری، و تأثیرپررذیری آنرران از هررای بررسرری افکررار و اندیشرره

کنرد  م رل  اسرت کره     های آنان کمک مری آبشخورهای قرآن و اسالم، ما را در شناخت هرچه بهتر بنمایه

آخذ فکری یک شاعر یا نوی نده ممکن نی ت لذا ج تجو با این موضوع)سبک زنردگی  ج تجوی تمامی م

 تواند زیربنای تفکّرات وی را آشکار کند امکان مید حاسالمی در کیمیای سعادت( تا 

ازالی یکی از احیاگران علوم سیاسی است  شناخت سیر تحول اندیشره در جهران اسرالم بره ویرژه      

  اگر چه ازالی در بیان چگرونگی  نی تممکن  ،شناخت و توجه به آثار ازالیبی ،ایرانی یهفرهنگ و اندیش

اولین نبود اما ه  او بود که با کالمی استوار و برا پشرتوانة محکمری از    دستیابی به حقیقت و کشف حقایق 

 های مقبول پیشینیانش را در قالب کیمیای سعادت معرفی کرد آیات و احادیث، اندیشه

 زنردگی را برر   قررار دادنِ  ،به طور ایرر م رتقی   « کیمیای سعادت» ازالی خود در جایی از کتابش

جای کیمیای سعادت ابدی نیز در خزانه ربوبیرت اسرت   »داند  ، سعادت میمبنای پیامبر و تعلیمات دین او

باشد  پس هر کره ایرن کیمیرا    و جای این خزانه در آسمان، جواهر فرشتگان و در زمین، دل پیغمبران می

جز از حضرت نبوت جوید، راه الط کرده باشد، و حاصل کار وی جز پندار و گمران چیرز دیگرری نی رت      

گمران ترو، چشر      یهباز بردی  و برکشیدی  از تو پرد[( 51/11اِطائِک فَبَصَرُکَ الیومَ حَدید ) فَکَشَفنا عَنکَ

 ( 1/5: 4961)ازالی، « ]تو امروز تیزبین است

 نُخ ت  »چهار هزار پیغمبر، یکی آن است که  و بی ت ازالی هدف حق تعالی از ارسال صد واز نظر 
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بگویند که جوهر دل را در بوته مجاهدت چرون بایرد نهراد و اخرالق     این کیمیا در خلق آموزند، و با ایشان 

اف حمیرده را بره وی چرون بایرد     از دل چون باید زدود، و اوص -ذمیمه را که خبث و کدورت دل از اوست

 ( 6)همان: کشید 

گیررد ترا نره    ها را به کار مید آنمرای از رفتارها تعبیر کرد که توان به مجموعهسبک زندگی را می

قط نیازهای جاری او را برآورند بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی برگزیده اسرت در برابرر   ف

 ( 196: 4925آبادی و آقابخشی، )رحمت دیگران مج   سازد

 مند کردن آن برای همه بشریت، آن گونه که   از آنجا که موضوع سبک زندگی اسالمی و نیز قانون

که یک اصرطالح قرآنری    این موردشای ته این مه  باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش در 

تواند مرا را بره سربک زنردگی      میدر متون اسالمی و دینی های زندگی مرتبط با آن  است و بررسی ویژگی

 مورد قبول اسالم رهنمون سازد 

سبک زندگی در حوزه مطالعات فرهنگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد کره معطروف   

به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد، اطالق می شرود  طبیعری اسرت کره برر اسراس چنرین        

رویکردی، سبک زندگی عالوه بر این که داللت بر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنش های اشرخاص  

هر جامعه دارد و مبین ااراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره اسرت، نشران دهنرده    در 

(  چنین برداشتی از مفهروم  3: 4931ک  و کیف نظام باورها و ارزش های افراد نیز خواهد بود )فاضل قانع، 

ه را بره همرراه دارد   سبک زندگی، عالوه بر این که پشتیبانی جدیدترین دیدگاه های مطررح در ایرن عرصر   

(، از قابلیت خوبی برای بومی سازی مفهوم سبک زندگی بر اسراس اقتضرائات جامعره    411: 4921)گیدنز، 

 اسالمی برخوردار است   

تمرکز اندیشمندان بر شاخص هایی مانند الگوی مصرف، شیوه گذران اوقات فراات، الگوهای تمرکز 

گی خرانوادگی و بهداشرت و سرالمت، نشران مری دهرد کره        بر عالقمندی ها، آداب معاشرت، الگوهای زند

: 4926دور می زند )مهدوی کنری،  « سلیقه»مطالعات سبک زندگی حول یک محور عمومی با عنوان کلی 

146 ) 

 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

ددوستان قرار تاکنون کیمیای سعادت از منظر مختلف مورد تفحص و بررسی پژوهشگران و ادب

نامه خود در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، ( در پایان4931عنوان مثال حمیدرضا صالح )گرفته است  به 
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به « تطبیق اخالق در دفتر چهار و پنج مثنوی مولوی با کیمیای سعادت امام محمد ازالی»تحت عنوان 

 بررسی تطبیقی این دو اثر از منظر اخالقی پرداخته است 

های اخالقی در ها و ضد ارزشارزش»ای تحت عنوان هنامهمچنین ح ین صحراگرد در پایان

ازالی در این کتاب »گوید که: ( میواحد بیرجند - دانشگاه آزاد اسالمی، 4931« )کیمیای سعادت ازالی

ساز، و سخنان پیامبر اعظ  و خاندان عصمت این کتاب ان ان ،گیری از مفاهی  قرآن کری نظیر با بهرهک 

 ( 1: 4931گرد،)بیایان «   ترش و ترویج فرهنگ انی اسالمی اقدام کرده استو طهارت در زمینه گ 

تحلیل آداب تعلی  و تربیت در کیمیای سعادت و »نامه خود با عنوان ( نیز در پایان4931نادری )

کیمیای سعادت را از این منظر جدید، مورد کاوش و بررسی « های علوم تربیتی جدیدمقای ه با دیدگاه

 ده است قرار دا

الوصف، به را  تمام کارهایی که درباره کیمیای سعادت انجام شده است، پژوهشی که به طور مع

 جامع به سبک زندگی اسالمی در کیمیای سعادت توجه کرده باشد، تاکنون انجام نشده است 

 

 روش پژوهش -1-2

صورت که ابتدا با ای و تحلیل محتوا است  بدین روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانه

    های فیشپردازی   سپس به تجزیه و تحلیل یبرداری ممراجعه به متون و منابع مرتبط با موضوع، به فیش

   ها خواهی  پرداختشده پرداخته و در نهایت به تدوین آنگردآوری
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 فصل دوم

 تحقیقمبانی نظری 
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 مقدمه -2-1

باشد که الزم است ی اربی میتولید شده در ب تر مدرنیتهسبک زندگی از مفاهی  وارداتی و 

ها و سو و نظام ارزشی اسالمی مبتنی بر نظام باورها و اعتقادات از یکسازی شود  هویت جامعهبومی

ی خارجی و نمود بیرونی هویت افراد و جامعه همواره در معرض قضاوت ت از سوی دیگر است  الیهاخالقیا

های دینی با توجه به شیوه و سبک عینیت بخشیدن به باورها و تنظی  رفتارها با آموزه قرار دارد  اصوالً

-های بزرگ دینی متدینان، عدم تطابق میان رفتارها با زندگی دینماند  یکی از چالشزندگی، عقی  می

 هاست داران و باورهای آن

هویتی و بلکه به سمت بی گ  ت میان مبانی عقیدتی و روش زندگی، ممکن است فرد و جامعه را

رسد عامل اصلی چالش مذکور را در فقدان شناخت و معرفت ن بت به دینی سوق دهد  به نظر میبی

وجو نمود  درک این مه  متوقف بر فه  مفهوم عامل سبک زندگی و مبانی معرفت دینی باید ج تت

ی سبک زندگی با عناوینی مقوله عامل آن با تعالی  دینی است تی سازی آن و نحوهسبک زندگی، بومی

های همچون معنای زندگی، هدف زندگی، اخالق، الگو، اسوه، سنت و سیره، شخصیت، هویت، مهارت

 زندگی و     در ارتباط است، هر چند از نظر ماهوی با این امور تفاوت دارد 

مو و لباس  های زندگی )از آرایشترین الیهاهمیت مفهوم سبک زندگی در این است که سطحی»

)مهدوی کنی، « زندهای آن پیوند میترین الیهگرفته تا حالت بیانی و ژست صورت و بدن( را به عمیق

ها و علوم مختلف، از موقعیت ممتازی برخوردار گردیده و تمامی (  این مقوله با ورود به حوزه42: 4921

 ی سطوح به خویش معطوف نموده است ها را در همهنگاه

های بشری یا الهی به مفهوم عام از دیرباز مطرح آیین و روش زندگی در ادیان اع  از آیینبحث از 

بوده است، اما موضوع سبک زندگی به عنوان یک اصطالح در گذشته به صورت م تقل مطرح نبوده، بلکه 

مه زندگی و بخشی از محتوای آن )با ت امح در معنا( در ضمن م ائل دیگر مانند آیین و آداب زندگی، برنا

گردد  در این با این عنوان خاص به عال  ارب برمی« سبک زندگی»    عنوان شده است  خاستگاه بحث 

های آدلر، وبلن، هوتن، توان به دیدگاهموضوع در ارب کارهایی صورت پذیرفته که به عنوان نمونه می
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تلویحاً این موضوع را مورد مطالعه و  کانل و بوردیو اشاره کرد که برخی از آنها به طور صریح و برخی دیگر

 اند مالحظه قرار داده

مقاالت مختلفی با و مورد اقبال بیشتری قرار گرفت و آثار  4331ی سبک زندگی از دهه

ی تحریر درآمده است  برخی آثار قلمی فارسی نیز در این زمینه رویکردهای متمایز در این زمینه به رشته

        ده است  کتاب مصرف و سبک زندگی از محمد فاضلی با رویکرد با رویکرد اسالمی منتشر ش

آید  شناسانه به این موضوع پرداخته و عمالً به عنوان منبع مرجع فارسی در این موضوع به شمار میجامعه

کنی به تأثیر دین در سبک زندگی پرداخته و ی محمد سعید مهدویو سبک زندگی نوشته نکتاب و دی

گیرد  رویکرد این اثر نیز بر دهی به تمایالت و ترجیحات مورد توجه قرار میدین در شکلمعتقد است 

جش آن تألیف شناسی استوار است  کتاب سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجامعه -شناسیمحور ان ان

سنجی آزمونی ساخت آزمون و روان ،ی سبک زندگی تجویزی اسالمر طرح نظریهمحمد کاویانی مشتمل ب

سبک زندگی اسالمی است  این اثر با الهام از طرح درخت سبک زندگی آدلر با رویکردی اسالمی نگاشته 

های مرتبط با رویکرد اسالمی شده و اثر ارزشمندی برای محققان این حوزه به عنوان سرمشق پژوهش

است که به اخالق و سبک زندگی اسالمی تألیف احمد ح ین شریفی اثر جدید دیگری  ،باشد  کتابمی

ابعادی از سبک زندگی اسالمی و بنیادهای آن را  این موضوع با رویکرد اخالق و آداب اسالمی پرداخته و

 مورد مالحظه قرار داده است 

 

 چیستی و ماهیت سبک زندگی -2-2

ای ی مطالعاتی بین رشتهمطالعه و پژوهش در موضوع سبک زندگی، بیشتر به عنوان یک حوزه

شناسی به این حوزه نیز شاهدی بر مدعای فوق است  سبک ورود دانش پزشکی و دینشود  تلقی می

 های مختلف عمل و زندگی از یکسازی در حوزهلهدانشی نوپدید، فراگیر و ظریف م أ زندگی به عنوان

 دیگر را داشته و دارد  یسو و عل  و نظر از سو

های مختلفی از زندگی با رویکردهای هع شبکمی است برای اق ام و انوا ِّقُمَ« سبک زندگی»ی واژه

شناسی و شناسی، جامعهمتفاوت؛ مانند سبک زندگی اسالمی، اربی، شرقی و یا یک سبک زندگی در روان

ها و به ویژه در فضای مجازی       در مجموع، آنچه از مفهوم سبک زندگی معموالً در نوشتار، گفتار، رسانه

های بیرونی و خارجی حیات و تمدن اربی شود بیشتر ناظر به همان جلوهو اینترنت به تصویر کشیده می

 باشد  گرایی و مفاهیمی از این قبیل میاز قبیل مد، دکوراسیون، مصرف
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هایی بعضاً متفاوت ن بت به شوند سرنوشتهای مختلف وارد میها هنگامی که در فرهنگژهاو

امر طبیعی است که اصطالحات تحت تأثیر فرهنگ االب کنند  این موضوع، یک گیری پیدا میزمان شکل

کنند  البته این سخن به معنای استحاله آن واژه و گیرند و بار معنایی خاص پیدا میجوامع قرار می

 ن مشترک لفظی استفاده نمود، بلکه به عکس، این اای تنها بتوان از آن به عنوگونهاصطالح نی ت، به

 های مختلف از آن وجود دارد  جمع میان برداشتی معنوی بوده و وجه واژه

 

 مفهوم سبک زندگی  -2-9

عبارت است  « style»و در زبان انگلی ی « اسلوب»در زبان عربی تعبیر « سبک»ی معادل واژه

م ابداع شد  این 4313اولین بار توسط آلفرد آدلر در سال « livestyle»سبک زندگی در شکل نوین آن

های لغت برداری قرار گرفت  در کتابهای زندگی آدمیان مورد بهرهتوصیف ویژگیعبارت به منظور 

 وبیش مشابهی به کار برده شده است:انگلی ی این واژه در معانی ک 

ها در هر ها و سلیقههای رفتار، حالتها، شیوهرزشا ها،ای از طرز تلقیهای زندگی مجموعهسبک»

ها همه و همه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از زیون، آگهییعامه، تلوگیرد  موسیقی چیزی را در بر می

 ( www.wikipedia« )کنند های زندگی فراه  میسبک

 ( 611: 4913)میریام، « روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ را سبک زندگی گویند»

زندگی سال  و کنند: یک دم بر اساس آن کار و زندگی میرروشی که یک فرد یا گروهی از م»

« ارتباط دارد( ها، عادات    ها، فرصتراحت، بخش سبک زندگی مجله )= بخشی از آن، که با لباس

 ( 119 :4924دیکشنری، -)آک فورد ادونس

 سبک زندگی در میان اندیشمندان علوم اجتماعی اربی با رویکردهای مختلفی تعریف شده است:

و هوای زندگی فرد استفاده کرد  سبک زندگی هدف فرد، خود آدلر از این اصطالح برای اشاره به حال 

شود )فی ت و های فرد ن بت به دیگران، و نگرش فرد ن بت به دنیا را شامل میپنداره، اح اس

 ( 31: 4921گریگوری، 

ی ترجیحات، ذائقه و داند که در بر دارنده( سبک زندگی را الگویی از مصرف می4329ن )مِریاسِ

ها، ی من جمی از انتخاب(  سبک زندگی به مثابه مجموعه13: 4921)ربانی و رستگار، هاست ارزش

 ( 51: گرایانه است )همانترجیحات و رفتارهای مصرف

 ابل تشخیص ررراین، قررری متمایز و بنابر شیوهررسبک زندگی عبارت است از ه»از دیدگاه سویل، 
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 ( 42: 4924)چاوشیان و اباذری،« زی تن

ی زندگی متفاوتی است  سبک زندگی ای دارای سبک و شیوهاعتقاد دارد که هر جامعه سولومون

های مبتنی به شکل دهد  در جوامع سنتی انتخابعال فرد را در محیط زندگی او نشان میففعل و ان

شود، در حالی که در جوامع مدرن است، محیط روستا یا خانواده دیکته میخوای بر اساس طبقه، گ ترده

هایی ه تند که به به هر حال، مردم دارای آزادی عمل بیشتری در انتخاب کاالها و خدمات و فعالیت

 ( 55: 4921کند )رسولی، ی خود هویت اجتماعی را خلق مینوبه

  رو ه تی  که از ی فراگیری روبهبا واژه life styleی به نظر آرتور آسابرگر، برای تعریف واژه

ی آرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را زمینهی فرد در سلیقه

کند  پس سبک زندگی در واقع، مد یا حالت زندگی یک ی سبک، مد را تداعی میشود  کلمهشامل می

 فرد است )همان( 

از  ی منظمیی سبک زندگی عبارت است از: تالش برای شناخت مجموعهبرداشت گیدنز از مقوله

 ها در زندگی روزمره به های آنها را انتخاب کرده و کنشنها که افراد آرفتارها یا الگویی از کنش

 ( 41: 4923)خوشنویس،  شودی آنها هدایت میواسطه

ندگی به روش کند: اصطالح سبک زسازمان بهداشت جهانی سبک زندگی را این گونه تعریف می

ها اشاره دارد  همچنین ترکیبی های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیتاز ارزش یکامل زندگی مردم و بازتاب

از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی )فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل و دخانیات و    ( 

 ( pichak.netپذیری به وجود آمده است )سایت است که در پی فرآیند جامعه

ای طیف رفتاری» :داند از، معنای این واژه را عبارت می«رف و سبک زندگیمص»ی کتاب نوی نده

ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از که اصلی ان جام بخش بر آن حاک  است و عرصه

افراد جامعه قابل مشاهده است و الزاماً برای همگان قابل تشخیص نی ت، اگرچه محقق اجتماعی میان 

در نیز مهدوی کنی (  29: 4921)فاضلی، « شودطیف رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل می آن و بقیه

ی الگوی همگرا )کلیت تامی( یا مجموعه» :از داندمیعبارت سبک زندگی را  «دین و سبک زندگی»کتاب 

ای از ی پارهها که فرد یا گروه بر مبناهای اجتماعی و داراییمنظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع

کند  یا به اختصار، ها )سلیقه( و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب میو ترجیح تمایالت

 (12: 4921)مهدوی کنی،  « های مرجع استکنشمندِ نظام یسبک زندگی: الگو یا مجموعه
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	1-1-مقدمه
	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...
	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...
	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...
	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
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