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 -5دانشیار جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،اصفهان ،ایران.
 -3دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی گرایش فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار ادیان و عرفان تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،فارس ،ایران.

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتملاعی و فرهنگلی ملورر بلر نمونله آرملانی سلب
زندگی ایرانی -اسالمی در بین جوانان شهر کرمان است ،روش تحقیق ،پیمایشی ،از نظر هدف،
جزو تحقیقات کاربردی است .جامعه آملاری پلژوهش را جوانلان  54تلا  33سلاهه شلهر کرملان
تشکی میدهند ،بر اساس فرمول کلوکران حجلم نمونله  216نفلر تعیلین گردیلد ،شلیوه نمونله
گیری ،خوشهای چندمرحلهای است .دادهها با استفاده از پرسشلنامه محقلق سلاخته ،جمل آوری
گردیده است .برای تجزیه و تحلی دادهها از روشهای آمار توصلیفی و اسلتنبا ی در نلرم افلزار
آماری  SPSSاستفاده شلد ،نتلای نشلان داد بلین سلرمایه فرهنگلی ،سلرمایه اجتملاعی ،سلرمایه
اقتصادی افراد و نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانلان رابطله وجلود دارد.

بین عوام اجتماعی و فرهنگی و نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانلان بلا

توجه به متغیرهای میانجی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأه و میزان تحصیالت) رابطله وجلود دارد.
* نویسنده مسؤول

firoozabadiar8@gmail.com
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بین نوع شغ  ،منطقه مح سکونت ،منزهت شغلی و نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی-اسالمی

در بین جوانان رابطه وجود دارد ،همچنین بین میزان آشنایی با فرهنل

غلر و نمونله آرملانی

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.

سب

واژههای کلیدی :سب

زندگی ،سب

زندگی ایرانی  -اسلالمی ،سلرمایه فرهنگلی ،سلرمایه

اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،جوانان.
مقدمه و بیان مسأله
سب

زندگی واژهای است که ابتدا در ادبیات فرهنل

پیش واژهای با عنوان سب

ملدرن متوهلد شلد .حلدود دو قلرن

زندگی وجود نداشلت و اگلر در خصلوب سلب

زنلدگی افلراد،

سئواهی از آنان پرسیده میشد احتماالً سئواهی بی معنا و غیرقاب فهم بلود ،وهلی از آنجلا کله در
ول تاریخ و در تمامی جوام  ،زندگی انسانها همواره بر اسلاس مجموعلهای از قواعلد معلین و
منظّم بوده است ،پس به ور بیعی میتوان گفت که زندگی انسلانها هملواره بلا نلوعی سلب
همراه بلوده اسلت ،وهلی بله تلدری در جوامل ملدرن و غربلی شلرایطی ایجلاد شلد کله توجله
اندیشمندان علوم اجتماعی را بیش از پیش به موضوع اهگوی زندگی جلب کلرد و هملین پلیش
زمینه ،بسلتری شلد بلرای توهلد واژه سلب

زنلدگی در ادبیلات فرهنل

 ) 56:5235ناگفته پیداست که در زمینه سب
خودی و بومی وجود دارد و تعریفی که فرهن

ملدرن( .فاضل قلان ،

زندگی ،تضاد جدی بین فرهن

غر و فرهن

ما از زندگی و خو و بد بودن آن بلر اسلاس

آخرت گرایی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیلوی بلرای زنلدگی اخلروی ،کله هلدف اصللی و
زندگی واقعی است ،برایمان دارد؛ درست در نقطهی مقاب فرهن

غربلی اسلت کله بلر مبنلای

مکتللب اومانیسللم و هللذتگرایللی و هللدف غللایی بللودن زنللدگی دنیللوی اسللتوار اسللت .ایللن دو
جهانبینی دقیقاً در نقطه مقابل هلم قلرار دارنلد و بلیگملان ایلن اخلتالف دیلدگاه در بررسلی
وضعیت سب

«زندگی» و خو و بد بودن آن و برنامهریزی برای اصالح آن تأریر تلام و تملام

خواهد گذارد؛ چه بسا بر اساس دیدگاه اسالمی در بررسلی سلب

«زنلدگی» ،توجله بله برخلی

رفتارها و مصارف مورد توجه باشد یا حتی در اوهویت باشد که در دیدگاه غربی توجه به آنهلا
ال داخ در سلب
اصالً بیمورد باشد و آن ها را اصو ً

زنلدگی ندانلد کله بله تبل ایلن وضلعیت،

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

برنامه ریزی در خصوب اصالح وضعیت سب
پذیرش منفعالنه سب

زندگی ایرانی -اسالمی2 / ...

زندگی نیز کامالً متفاوت خواهد بلود .بنلابراین

زنلدگی غربلی بلرای جوامل مسللمان کله دارای پیشلینه فرهنگلی غنلی

هستند ،شایسته نیست و بیعی است که به اقتضای اسالمی بودن جامعله ایرانلی ،بایلد بلر سلب
زندگی ایرانی  -اسالمی تأکید شود .سب
برای داشتن ی

زندگی اسالمی ،الزمه اصللی تملدن اسلالمی اسلت

تمدن اسالمی پرداختن به سب

زندگی اسالمی ی

ضرورت بزرگ است و

باید به آن بهصورت ویژه پرداخته شود.
مبانی نظری
نظریه پیر بوردیو در خصوص سبک زندگی
پیر بوردیو بی گمان پرخواننده ترین جامعه شناسی است که درباره مصرف و سب

زندگی

سختن گفته است کتا تمایز وی را انجی محققان در این زمینه میدانند (فاضللی.)24 :5233 ،
عمدهترین میراث اندیشه بوردیو برای جامعه شناسی مصرف و تحلی سب

های زندگی،تحلی

ترکیب انواع سرمایه برای تبیین اهگوهای مصلرف و مبنلای بقلاتی قلرایم و مصلرف فرهنگلی
است .از سوی دیگر ،تأکید بوردیو بر اهگومند بلودن اعملال مصلرف کله نتیجله اهزاملات ملنش
اسللت ،اههللام بخللش تکنی ل

هللای پللژوهش دربللاره اهگوهللای سللب

(فاضلی .)42-41 :5233،در نظریه بوردیو سب

زنللدگی نیللز بللوده اسللت

زندگی کله شلام اعملال بقلهبنلدی شلده و

بقهبندی کننده فرد درعرصههایی چون تقسلیم سلاعات شلبانه روز ،نلوع تفریحلات و ورزش،
شیوههای معاشرت ،اراریه و خانه ،آدا سخن گفتن و راه رفلتن اسلت ،در واقل عینیلت یافتله و
تجسم یافته ترجیحات افراد است .از ی

سو ،سب

هلای زنلدگی شلیوههلای مصلرف علامالن

اجتماعیای است که دارای رتبه بندیهای مختلفی از جهلت شلأن و مشلروعیت اجتملاعی انلد.
این شیوههای مصرفی بازتا نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ املا چنانچله بوردیلو در کتلا
تمایز بر حسب منطق دیاهکتیکی نشان می دهد مصرف صرفاً راهلی بلرای نشلان دادن تملایزات
نیست ،بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز است(.باکاك )32 :5235 ،ذائقهها و ترجیحلات
زیباشناختی متفاوت – که قبالً توضیم دادیم -سب
بنابراین «سب

های زنلدگی متفلاوت را ایجلاد ملیکننلد.

زندگی محصلول نظلام منلد ملنش اسلت کله از خلالل رابطله دوجانبله خلود بلا
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رویههای منش درك می شود و تبدی به نظام نشانههایی میگلردد کله بله گونله ای جامعله ای
مورد ارزیابی قرار گیرد .مثالً به عنلوان ،قابل احتلرام ،ننل

آور و…» (بوردیلو.)573 :5334 ،

چنانچه بوردیو در عبارت فوق نیز اشاره میکند مصلرف بله منزهله نظلامی از نشلانههلا و نمادهلا
مطرح است که کارکردهایی چون تمایزگذاری اجتماعی دارد که اهبته به نظلر بوردیلو معنلایش
از همین تفاوت و تمایز ناشی میشود و چیزی جز آن نیست .در بحث بوردیلو مصلرف هماننلد
پاسخ به نیازهای زیستی مطرح نمی شود ،بلکه مصرف به منزهه اسلتفاده از نظلامی از نشلانههلا و
نمادها مطرح است (بوردیو )522 :5334 ،که اهبته خود ایلن نشلانههلا و نمادهلا از خلالل فراینلد
مصرف توهید میشوند .از این رو ،مصرف در اندیشه بوردیو ،بلرخالف مارکسیسلم کالسلی
صر ف ًا ی

متغیر وابسته نیست .سب

،

زنلدگی متلأرر از ذائقله ،و ذائقله پیاملد ملنش و ملنش نیلز

محصول جایگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی است .جایگاه فرد در سلاختار اجتملاعی کله
مشخص کننده میزان بهرهمندی وی از انواع سرمایه است ،منش وی را شلک ملیدهلد و ملنش
نیز موهد دو نوع نظلام اسلت.ی

نظلامی از رویلههلای ادراك و ارزیلابی ،یعنلی هملان ذائقله و

دیگری نظامی از رویهها ی ایجادکننده اعمال قاب
زندگی را ایجاد می کند .اما این یل

بقله بنلدی کله تعامل ایلن دو نظلام سلب

لرف رابطله اسلت؛ زیلرا سلب

زنلدگی و فرآینلدهای

مصرفی به منزهه تجلی آن ،هم نظامی از اعمال بقه بندی شده است و هم نظامی از اعمال بقله
بندی کننده .ازاین رو است که فرآیندهای مصرفی خود به منزهه متغیری مستق در ایجاد سلسله
مراتب اجتماعی مطرحاند .نکته مهمتر آنکه رابطه منش و ساختار اجتملاعی یل

سلویه نیسلت،

بلکه بوردیو از رابطه دیاهکتیکی شرایط و منش سخن می گوید که سبب تغییر در توزی سرمایه
و توازن رابطه قدرت در جامعه می شود و سیستمی از تفلاوتهلای ادراك شلده و دارایلیهلای
متمایز ایجاد می کند که در واق هملان توزیل سلرمایه نملادین و سلرمایه مشلروعی اسلت کله
حقیقت عینی را تحریف میکند (بوردیو )573 :5334 ،سرمایه نمادین محصول شناخته شلدن و
به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران است و هذا نیازمند آن است که مقوهههای فهم و ادراك
دیگران این اعمال و رویههای مصرفی را به عنوان برتر شناسایی کنند .دسلته بنلدیهلای سلب
زندگی که از ریق کاربست اهگوهای بوردیویی به دست میآید صرفاً توصیف مجموعلهای از
واقعیات نیست ،بلکه از آن جهت که اجازه پیش بینی سایر اوصاف و خصای را میدهلد نقلش

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی1 / ...

تبیین گر دارد و می تواند قدرت پیش بینی برخوردها ،دوستی و امیال را به دسلت دهلد .تحلیل
بوردیویی در دو جنبه دارای جنبه تبیینی است .جنبه آشکارتر رابطه جایگلاه اجتملاعی ،ملنش و
زندگی است و جنبه دوم بقه بندیهای سب

سب

زندگی است کله بله سلبب قلدرت پلیش

بینی ای که دارد جنبه تبیینی دارد .تبیین بوردیلو از سلب
تحلی سب

زندگی است (م

زنلدگی مناسلب تلرین تحلیل بلرای

رابی.)2 :3667 ،

نظریههای سبک زندگی جرج زیمل
سب

زندگی ،مطابق نظر زیم  ،تجسم تالش انسانی است برای یافتن ارزشهای بنیلادی یلا

به تعبیری ،فردیت برتر خود در فرهن

عینی اش و شناساندن آن به دیگران؛ به عبلارت دیگلر،

انسان برای معنای مورد نظر خود "فردیت برتر" ،شک "صورت"های رفتاری را بر ملیگزینلد.
زیم توان چنین گزینشی را " ،سلیقه" و این اشکال مرتبط به هم را " سب

زندگی" میناملد.

(مهدوی کنی )254 :5236 ،همچنین زیم در مقاهه "مد" به انگیزههای درونی و عوام فلردی
مؤرر بر شک گیری اهگوی مصرف میپردازد و دالی تعدد تغییلر ملد  -چله در پوشلاك ،چله
هنر ،چه معماری و حتی آشپزی ،موسیقی و غیره  -را در مظاهر فرهن

مدرن جستجو میکند.

او جهان مدرن را عصری "عصبی" ارزیابی میکند که در آن برخالف گذشته ،عرصه انتخلا
برای مصرف ،بسیار وسی است و این تنلوع انتخلا و تکثّلر گونلههاسلت کله بله افلراد امکلان
میدهد خود را از دیگران متمایز سازند .به دنبال همین اندیشه امروز یکلی از مؤهفلههلای بسلیار
مهم سب

زندگی را "قدرت انتخا " میدانیم (خادمیلان .)22 :5233 ،زیمل نخسلتین جامعله

شناسی بود که بله جهلان فراغلت و مصلرف گرایلی توجله کلرد .وی ،ملاجراجویی را از گونله
اجتماعی مدرن میداند (فیلروزی و دیگلران .)1 :5231 ،آنچله زیمل مطلرح ملیکنلد یکلی از
جنبههای بسیار مهم و فراگیر زندگی مدرن است .جنبهای که پلیش از ایلن در تحقیقلات جامعله
شناختی به کلی نادیده گرفته شده بلود .مفهلوم ملاجراجویی ،فعاهیلتهلای گونلاگونی را در بلر
میگرفت که شام سفر ،رقابتهای ورزشی ،قمار و فعاهیتهای بیرون از خانه مانند قلایقرانی و
کوهنوردی می شود .به ور خالصله ،جامعله شناسلی زیمل بلر آن اسلت کله مدرنیتله تنهلا در
صورتی درك خواهد شد که بکوشیم رابطه دیاهکتیکی کار با بازی ،قلمرو ضلرورت بلا قلملرو
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فراغت را بفهمیم (پورزارع .)45 :5235 ،بنابراین در نظریه زیم  ،اوقات فراغت به عنوان بخلش
جداناپذیر سب

زندگی مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته میشود .از ایلن رو فراغلت بله

همراه امکانات در دسترس به عنوان بخشی از سب

زندگی ملیتوانلد ایجلاد فرهنل

نملوده و

هویت افراد را آشکار سازد .بشر به ور بیعی برای رف خستگی از اعمال روزانه و برناملههلای
رابت زندگی ،اوقاتی را برای تفریم و تفرّج اختصاب میدهلد و در آن سلاعات بله ورزشهلا،
دیدار از دوستان ،استفاده از رسانهها و سایر فعاهیتهای تفریحی میپردازد (فیروزی و دیگلران،
 )1 :5231گئورگ زیم  ،در کتا «فلسفه پول» ،سب

زنلدگی را مجموعلهای از سلالیق فلرد

در زندگی میداند .در اینجا ،سلیقه بله معنلای گلزینش رضلایتبخلش اسلت و مجموعله یعنلی
عناصر بههممرتبطی است که معنایی را بازنمایی میکنند .وقتی کسلی هملواره در ملورد مسلائ
مادی سخن میگوید ،جلوههای مادی زندگی خود را پُرزرقوبرق میکند ،نشست و برخاسلت
خود را به افراد رروتمند محدود میکند ،اخبار مربوط به اجنلاس گلرانبهلا را دنبلال ملیکنلد و
زندگی خود را با چنین اموری سامان میدهد ،ملیگلوییم سلب

زنلدگی او اشلرافی اسلت .در

همین مثال ،آشکارا میتوان دید که برای هر کسی ،انتخا هر سبکی ممکن نیست .هلر سلب
زندگی ،پیشزمینههایی می لبد .اگر کسی پول کافی نداشته باشد ،چگونه ممکن است اشرافی
زندگی کند؟ به همین ترتیب ،هر سلب

زنلدگی پیاملدهایی دارد .کسلی کله اشلرافی زنلدگی

میکند ،کمتر میتواند باخبر از حال حاشیهها و فقرا باشد .در ضمن ،درك فلرد نیلز دسلتخوش
سب

زندگی اوست .فرهیختگان دانشگاهی چگونه مردم کلمسلواد و گلزینشهلای عامیانلهی

آنان را درك میکنند؟ سب

زندگی ،پیشفرضهای هستیشلناختی ملا را ملیسلازد و گلاهی

دگرگون میکند .همه چیز را با پول مبادهه کردن ،این پیشفرض را برای ملا سلاخته اسلت کله
ق پنهلان در سلب
ی منطل ِ
پول همه چیز است .سرایت ،ویژگ ِ

زنلدگی اسلت .هملان منطقلی کله

ارتباط اجزای مجموعه را مشخص میکند یا به زبان زیم  ،سلیقههای فلرد در املور مختللف را
به هم پیوند میزند .گاهی با پول میشود آبرو و شرافت خرید ،فقط گاهی .اما آن قدر هلر روز
با پول چیزهای مختلف میخریم و به این منطق که «اگر پلول داری ،ملیتلوانی بخلری» علادت
میکنیم که قید «گاهی» برای ما به «همیشه» تبدی میشود (فیروزی و دیگران.)1 :5231 ،

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب
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نظریههای سبک زندگی ماکس وبر
شاید بتوان ماکس وبر را اوهین جامعه شناسلی دانسلت کله بله تببلین مفهلوم سلب
پرداخته است وی از مفهوم و اصطالح سلب

زنلدگی

زنلدگی بلرای نشلان دادن سلسلله مراتلب و قشلر

بندی اجتماعی استفاده کرده است .وبر قشر بندی اجتماعی را حاص از سه قسلمت بقله،گروه
منزهت و حز می داند و مفهوم سب
منزهت است (آرین .)3 :5233،ی

زنلدگی حاصل بسلط تلأمالت وبلر دربلاره گلروههلای
گروه منزهتی گروهی اسلت کله بله واسلطه سلب

زنلدگی

معین ،ادراکات قرار دادی و خاصش از احترام و فرصتهای اقتصادی که به صورت قلانونی بله
انحصار خود در آورده جامعه پذیر شده اند .وی دهی اصلی برای اتخاذ نوعی خلاب از سلب
زندگی را به نیاز گروهی از جامعه برای تائید اعتبار موجودیت خویشلتن بلرای خلود و دیگلران
میداند و به شیوههای رفتار،هباس پوشیدن،سخن گفتن،اندیشلیدن و ...بله عنلوان عناصلر سلب
زندگی اشاره میکند (آرین .)3 :5233،وبلر خصیصله اصللی سلب

زنلدگی را انتخلابی بلودن

میداند و به وجود محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی تاکید میکند ؛محدودیتهایی همچون
عوام ذهنی،سنتی –هنجاری،حقوقی و مذهبی که در محدود کردن سب

هلای زنلدگی نقلش

دارند .ماکس وبر ،در بحث قشربندی اجتملاعی از ریلق مفهلوم "منزهلت" بله موضلوع سلب
زندگی اشاره کرده است .ماکس وبر در کارهایش درباره قشربندی ،اهمیت عامل

بقله را کله

مارکس بر آن تأکید داشت پذیرفته بود .اما به نظر او مفهوم قشربندی اجتماعی را باید بسط داد
تا قشربندی بر مبنای منزهت ،حیثیت و قدرت را نیز در بر گیرد (ریتزر .)22 :5232 ،مطلابق نظلر
وی ،قشربندی انسانها در گروهها ی منزهتی ،بیشلتر بلر اهگوهلای مصلرف آنهلا مبتنلی اسلت تلا
جایگاه آنها در بازار یا فراگرد توهید .بنابراین به گونلهای موضلوع سلب

زنلدگی را از ریلق

مفهوم منزهت و تأکید بر اهگوهای مصرف مورد اشاره قرار داده است (فاضلی ،)25 :5233 ،وبر
واژه سب

زندگی را جهت اشاره به شیوههای رفتار ،هباس پوشیدن ،سخن گفلتن ،اندیشلیدن و

نگرشهایی که مشخص کننده گروههای منزهتی متفاوت بودند ،به کلار گرفلت (تلامین:5232 ،
.)42
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نظریههای سبک زندگی تورستین وبلن
اگر چه مفهوم سب

زنلدگی بله وضلم در آرلار وبللن ،مشلاهده نملیشلود ،املا برخلی از

جنبههای بیانگرانه این مفهوم در ارتباط با نگاه نقادانه اش در نظریه بقله تلن آسلا 5قابل درك
است .وبلن در این ارر پس از آنکه "رفاه" و "ماهکیت" را به عنوان عناصلر سلاختار اجتملاعی -
یا واقعیتهای متداول زمان -مورد بحث قرار میدهد ،فرآیندی را توضیم ملیدهلد کله تحلت
تأریر فرهن

یغماگری در دورههای مختلف تاریخی به شک گیری و ظهور بقله تلن آسلا در

جامعه آمریکای نیمه دوم سده نوزدهم منجر شده است .بقهای که با ویژگیهای مهملی ماننلد
"تظاهر به تن آسایی" و " مصرف تظاهری" شناخت میشود .در این چشم انلداز" ،تظلاهر" بله
مثابه نیروی محرکهای به نظر میرسد که پتانسی رروت و قدرت را در ارتباط با سلب

زنلدگی

این بقه به جریان میاندازد ،برای به دست آوردن و حفظ اعتبار ،فقط داشتن رروت یلا قلدرت
کافی نیست ،رروت یا قدرت باید "نشان داده شود" ،زیرا اعتبار ،فقط با آشلکار کلردن آنهلا بله
ی " تلن
دست می آید .وبلن ،متناسب بلا تکامل اقتصلادی و تغییلرات اجتملاعی ،مفلاهیم کیللد ِ
آسایی نیابتی" و "مصرف نیابتی" را بلرای توضلیم رونلد شلک گیلری یل

بقله تلن آسلای

حاشیهای یا بدهی به کار میگرد ،آسایش نیابتی که بله وسلیله خلانم خانله و خلدمتکاران ایجلاد
میشود ،گاهی اوقات به صورت کارهای پرزحمت در ملیآیلد ،بله ویلژه هنگلامی کله رقابلت
سختی برای کسب اعتبار در میان باشد .در زندگی نوین هم این وضعیت ،بسیار صادق اسلت .از
نظر وبلن ،سیر تحول تن آسایی و مصرف تظاهری در جامعله کنلونی کله ملرز جلدایی بقلات
اجتماعی در آن مبهم و متغیر به نظر میرسد نیز امتداد مییابد .در هلر جامعلهای کله از صلنعت
سازمان یافته بیشتری برخلوردار اسلت ،توانلایی ملاهی در نهایلت ،مهمتلرین زمینلهای اسلت کله
پایههای شهرت و اعتبار بر آن استوار است و وسیلهای که ملیتلوان بلا آن ،توانلایی ملاهی را بله
نمایش گذاشت و شهرت و احترام به دست آورد ،تن آسایی و مصلرف تظلاهری کاالسلت .در
الیههای پایینتر ساختار اجتماعی هم تا جایی که ممکن است این دو روش رای باقی ملیمانلد
اما این سیر تحوهی به فایده هر دو رفتار از نظر کسب اعتبار نیز نلاظر اسلت :بنلابراین در مراحل
اوهیه تکام اجتماعی ،تأریر این دو روش یکسان بوده اسلت ،املا هنگلامی کله تفلاوت گلذاری
بیشتر شده  -که این مستلزم محیط اجتماعی گسترده تر است -مصرف ،به عنوان وسیله متلداول

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی3 / ...

تجم و آراستگی بر "تن آسایی" پیشلی ملیگیلرد( .وبللن )33 :5232 ،وبللن کتلا معلروف
خویش -نظریه بقه مرفّه یا تن آسا -را در  5333برای تبیین همین مطللب نوشلت کله مصلرف
این بقه نه از سر نیاز بلکله بلرای کسلب اعتبلار اجتملاعی و در راسلتای جللب توجله صلورت
میگیرد .حتّی در برخی موارد ،آسایش و رفاه و تلذّذ ایشان اقتضلای مصلرفی دیگرگلون دارد،
اما انگیزه تمایزجویی و برتری لبی ،اهگوی مصرف خاصی را پلیش رویشلان ملیگلذارد .ایلن
نمایش پرتظاهر از مصرف ،کارکرد زمینه سازی برای ستایش اجتماعی موقعیت و جایگاه آنلان
را دارد و حتّی در نظر او دهی اصلی خرید و مصرف انلواع خلاب اتومبیل و تزیینلات منلزل و
هبللاس و غللذا و … ،نمللایش شللیوه خاصللی از سللب

زنللدگی مشللترك اسللت .وبلللن ()5232

انگیزشهای اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و همچشمی را پایه و اسلاس تبیلین پدیلده
مصرف مدرن قرار می دهد وبا رح مفهوم بقه تن آسا ،مفهوم تمایز بقلاتی کله در مصلرف
تجلی پیدا کرده است را مطلرح ملی کنلد و قلدرت ملاهی و رلروت را مبنلای افتخلار ،منزهلت و
جایگاه اجتماعی می داند .اهبته وی نقش ذخیره کردن رروت در کسب افتخار را ضلعیف تلر از
نمایش دادن آن می داند و معتقد است که برای به دسلت آوردن و حفلظ اعتبلار ،فقلط داشلتن
رروت یا قدرت کافی نیست بلکه رروت وقدرت باید نشان داده شود ،زیرا اعتبار فقط با آشلکار
کردن آنها به دست می آید .به نظر او افراد رروتمند در جوام کوچ

از ریق فراغلت خلود

نمایانه و در جوام بزرگ و شهری از ریق مصرف خود نمایانه و نمایشلی ،رلروت خلود را بله
نمایش می گذارند .وی به اص و قانون ضای کردن تظاهری در جریان مصرف نمایشلی اشلاره
می کند که منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پول خرج کردن اسلت .وی پدیلده ملد را
مختص به بقه باالیی میداند که میخواهند نشان دهند که برای کسب درآمد مجبلور بله کلار
کردن نیستند .او یکی از بهترین زمینههای مصرف نمایشی و ضلای کلردن تظلاهری را مصلرف
هباس میداند (مجدی و دیگران.)524 :5233 ،
نظریههای سبک زندگی آنتونی گیدنز
گیدنز ازجمله نظریه پردازان معاصر در حوزه جامعه شناسی است .وی در خصوب ساختار
بقاتی در جوام مدرن به شیوه جدیدی به رح موضوع سب

زندگی میپردازد .مطلابق نظلر
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گیدنز در تجدد و تشخّص ،هر چه وض و حال جامعه و محیطی که فرد در آن بله سلر ملیبلرد
بیشتر به دنیای مابعد سنتی تعلّق داشته باشد ،شیوه زنلدگی او نیلز بیشلتر بلا هسلته واقعلی هویلت
شخصی اش ،و با ساخت و نیز تجدد سلاخت آن سلروکار خواهلد داشلت .از نظلر وی ،سلب
زندگی را میتوان به مجموعهای کم و بیش جام از عملکردها تعبیر کلرد کله فلرد آنهلا را بله
کار میگیرد ،چون نه فقط نیازهای جاری او را بر میآورند ،بلکه روایت خاصی را هم کله وی
برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم میسازد (گیدنز.)536 :5233 ،
به زعم او سب

های زندگی ،کردارهایی هستند که به جریان عادی زندگی روزمره تبدی شده

اند .جریانهایی که در هباس پوشیدن ،غلذا خلوردن ،شلیوههلای کلنش و محلیط دهخلواه بلرای
مالقات کردن دیگران ،جلوه میکنند .اما وی یلادآور ملیشلود کله چنلین رفتارهلایی ،بازتلا
کننللده هویللتهللای شخصللی ،گروهللی و اجتمللاعی انللد (فاضلللی .)23 :5233 ،بلله بیللان گیللدنز،
بازاندیشی یکی از مؤهفههای دنیای مدرن است .بدین معنا که دنیای مدرن ،یافتههلای حاصل از
نظامهای انتزاعی را مرتباً در سازماندهی مجدد خود بله کلار ملیبلرد .بازاندیشلی عصلر ملدرن،
پویایی و حرکت بی سابقهای به آن داده به نحوی که در هیچ ی

از فرهن

های ماقبل ملدرن

وجود نداشته است .یکی از پیامدهای بازاندیشلی در خویشلتن ،پیلدایش سلب
دنیای مدرن ،سب

زنلدگی اسلت.

های بسیار متنوع و متفلاوتی را پلیش روی هلر فلرد ملیگلذارد و او نلاگزیر

می شود تا ازمیان آنها برای عم خود به گزینش بپلردازد .حتلی اگلر کسلی بخواهلد مطلابق بلا
فرهن

سنتی زندگی کند ،ناخواسته دست به گزینش خاب میزند .املا نکتله ملورد نظلر ایلن

است که هر فرد برای انتخا سب
بود (گیدنز .)33 :5231 ،سب

زندگی خود کامالً آزاد نیست و اسیر قیدوبندهایی خواهلد

زندگی را بایلد از هویلت فلردی متملایز کلرد .گیلدنز اسلتدالل

میکند هویت فردی ،شک خاصی میگیرد و آن شک  ،سب
این استدالل که سب
نشان کرد سب

زندگی شلخص اسلت ،اگرچله

زندگی ،بیان مادی هویت فرد است ،به نظر معقول میرسلد ،بایلد خلا ر

زندگی ،تأریری دوسویه بر هویت فرد دارد .تعقیب کردن یل

جهلت گیلری

خاب در زندگی فردی ممکن است یا به لور جزئلی و یلا بله لور چشلمگیر بله تغییراتلی در
هویت شخصی فرد ،منجر شود و مردم با هویت فردی مشابه ،ممکن اسلت سلب
ال متفاوتی را دنبال کنند .این املر بله دهیل ایلن واقعیلت اسلت کله سلب
کام ً

هلای زنلدگی
زنلدگی ،بیلانگر
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انتخا  ،وهو با محدودیتها اسلت .ایلن انتخلا هلا و محلدودیتهلا را ملیتلوان بله خلوبی در
چارچو نظری "ساخت یابی" گیدنز بررسی نمود .نظریهای که رابطه دیاهکتیکی میان عاملیت
و ساختار در آن توضلیم داده ملیشلود .در هملین رابطله ،گیلدنز ،تحللیلش را از عملکردهلای
انسانی آغاز میکند ،وهی بر این پافشاری میکند که این عملکردها را باید به گونهای بازگشلتی
در نظر آورد .به این معنا که " فعاهیتهای انسانی را کنشگران اجتماعی بله وجلود نملیآورنلد،
بلکه این فعاهیتها از ریق همان راههایی کله انسلانهلا خودشلان را بله عنلوان کنشلگر مطلرح
میسازند ،پیوسته بازایجاد میشود .عوام انسانی از ریق فعاهیتهایشان ،شرایطی را بله وجلود
میآورند که این فعاهیتها را امکان پذیر ملیسلازد (ریتلزر .)226 :5432 ،گیلدنز معتقلد اسلت
اگرچه قدرت انتخا  ،شاکله سب

زندگی است ،املا " اغللب ایلن قلدرت انتخلابی بله وسلیله

عواملی محدود میشود که از محدوده انتخا فرد بیرون اسلت" ،در جوامل نلو ،انتخلا هلای
سب

زندگی ،هم تشکی دهنده زندگی روزانه هستند و هم تطبیق یافته بلا نظلامهلای انتزاعلی.

وی بیشتر به سب

زندگی با آنچه خود " سیاست زندگی" میخواند اعتقلاد دارد :سیاسلتی کله

از کشمکشها درباره پاسخ سؤاهی کلیلدی حاصل ملیشلود( .کاویلانی )41 :5235 ،عاملیلت،
مطابق نظر گیدنز ،صرفاً به معنای نیات و مقاصدی نیست که افراد در انجام دادن کارهلا دارنلد،
بلکه در درجه اول به معنای توانلایی آنهلا بلرای انجلام دادن ایلن اعملال اسلت" ،عاملیلت" ،بله
رویدادهایی مربوط میشود که فرد ،مسبب آنهاست ،به این معنا که فلردی ملیتوانسلت در هلر
مرحله از جریان کردار ،به گونهای دیگر عم کنلد( ".گیلدنز 5332 ،بله نقل از کسل :5237 ،
 )522وی که با تأکیدش بر عاملیت ،به عوامل انسلانی ،قلدرت بزرگلی ملیبخشلد ،بلی گملان
تشخیص میدهد که اهزامهایی بر کنشلگران تحمیل ملیشلود ،املا ایلن بله آن معنلا نیسلت کله
کنشگران گزینش نمی کنند و تأریری از خود باقی نمیگذارنلد (ریتلزر .)523 :5232 ،بله لور
کلی مالحظه میشود گیدنز یکی از نشانهها یا مؤهفههای دنیای مدرن را بازاندیشی میدانلد کله
موجب تحرك و پویایی جهان میگردد .هملان لور کله وی اشلاره ملیکنلد سلب

زنلدگی،

حاص بازاندیشی "سازماندهی مجدد نظامها" است که به فرد قدرت گلزینش «گیلدنز» معنلایی
را در این روند باز میکند :در دنیای متجدد کنونی ،همه ما هم از شلیوههلای معینلی در زنلدگی
پیروی میکنیم ،هم ناچار به این پیروی هستیم ،زیرا عالوه بلر بلرآورده کلردن نیازهلای جلاری
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مان ،هویتی را که برگزیدیم نیز مشخص میشود و در پی آن دیگلران رفتارهلای خاصلی را در
کنشهایشان بر بق این هویت آشکار شده ،بروز میدهند .بدین ترتیب شلیوههلای زنلدگی بله
صورت عملکردهای روزمره در میآیند ،عملکردهایی که در نلوع "پوشلش ،خلوراك ،روش
کار و محیطهای مطلو برای مالقات بلا دیگلران" جللوه ملیکنلد « .دربلاره انتخلابی بلودن و
کثرت سب

زندگی« ،گیدنز» این گونه استدالل می کند که :نباید تصور کرد ،افراد قادرنلد بله

انتخا همه اهگوهای موجود بپردازند .زیرا تعدد اهگوهای کللی شلیوه زنلدگی کمتلر از تعلدد
انتخا های موجود در تصمیم گیریهای راهبردی (استراتژی

) روزمره است.

نظریههای اسالمی سبک زندگی
بر اساس رویکرد دینشناسلانه ملی تلوان سلب

زنلدگی را بله ایلن صلورت تعریلف کلرد:

«مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته که متأرر از باورها و ارزشها و نگرشهای پذیرفتله شلده،
و همچنین متناسب با امیال و خواستههای فردی و وضعیت محیطی ،وجهل غاهلب رفتلاری یل
فرد یا گروهی از افراد شدهاند» دقت و تأم در مؤهفههای گوناگون این تعریف ،ابعاد مهملی از
سب

زندگی را برای ما نشان می دهد و وجه تملایز ایلن تعریلف بلا تعلاریف جامعلهشناسلانه و

روان شناسانه و همچنین ارتباط آن را با اموری همچون دین ،باورها ،اخالق ،نگلرشهلا و امثلال
آن را روشن میکند .عالوه بر این ،نقلش نملادین و نمایشلی بلودن «سلب

زنلدگی» را نیلز در

مقایسه با مطلق «رفتار» نشان خواهد داد .در اینجلا بله اهلم اهزاملات و هلوازم ایلن تعریلف اشلاره
میکنیم (شریفی.)13 :5235 ،
 -5سب

زندگی محصول و معلول باورها و ارزشهاست .نوع نگاه انسان بله جهلان ،خلدا،

انسان و حیات پس از مرگ و نوع ارزشهای پذیرفتهشدة او ،تلأریری مسلتقیم بلر انتخلا هلا و
گزینشهای او دارند .به همین دهی  ،در نخستین نگاه و بهروشنی میتلوان دو نلوع کللی سلب
زندگی را از یکدیگر متمایز ساخت :سب

های زندگی مؤمنانه و سب

های زندگی غیرمؤمنانه

(شریفی.)13 :5235 ،
 -3عوام درونلی از جملله امیلال ،غرایلز و خواسلتههلای فلردی و محلیط بیرونلی از جملله
وضعیت جغرافیایی و فضای اجتماعی در سب

زندگی تأریر دارند .سب

زندگی جلایی اسلت

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی52 / ...

که سالیق ،غرایز و خواستههای فردی میتوانند نقلشآفرینلی باشلند .هملانگونله کله وضلعیت
جغرافیایی ،فضای اجتماعی و محیطی خواه ناخواه سای خلود را بلر انتخلا هلا و گلزینشهلای
انسان میافکنند .بر این اساس ،باید توجه داشت آنگاه که سخن از تأریرپذیری سلب

زنلدگی

از باورها و ارزشهای دینی به میان میآید ،نباید چنین پنداشت که امیال و خواسلتههلای فلردی
زندگی هیچ جایگاهی ندارند و یا نباید داشته باشند .اصوالً دین اههی و اصلی

در این نوع سب

نمی خواهلد غرایلز و امیلال فلردی را سلرکو کلرده و نلابود سلازد ،بلکله ملیخواهلد آنهلا را
جهتدهی کرده .و در مسیر درست و سعادتبخش هدایت نماید .هملان لور کله هرگلز نبایلد
تأریر محیط اجتماعی ،وضعیت جغرافیایی و آ و هوایی را در گزینش انواع خاصلی از سلب
زندگی نادیده گرفت .تأریر جامعه و محیط بر گزینشها و انتخا هلای افلراد تلا آنجاسلت کله
حتی بعضی از جامعهشناسان و عاهمان علوم تربیتلی را بله ایلن تلوهم انداختله اسلت کله از جبلر
اجتماعی (دورکیم )551 :5226 ،و جبر محیطی و تربیتی سخن به میان آورنلد (شلریفی:5235 ،
.)13
 -2سب

زندگی ناظر به رفتارها و نمودهای ظاهری و بیرونی هویت انسانی اسلت؛ بله ایلن

معنا که خود باورها و ارزشها و نگرشهای افراد را جزو سب
بنیانهای شک دهی به نوع خاصی از سب

زندگی نملیدانلیم ،بلکله آنهلا

زندگی هستند .بهعبلارت دیگلر ،باورهلا ،ارزشهلا،

نگرشها و گرایشها همگی در شک دهی به هویت انسانی نقشآفرین هسلتند .سلب

زنلدگی

به آن بخش از هویت انسانی ا الق میشود که جنب «بیانگرانه» دارد .جنبههای نادیلدنی هویلت
انسانی را در قاهب رفتارها ،انتخا ها و اشیا برای دیگران دیدنی ملیکنلد .بلر ایلن اسلاس ،ایلن
نظریه را درست نمی دانیم که سب

زندگی را افلزون بلر رفتارهلای بیرونلی ،شلام ادراكهلا،

باورها ،گرایشها ،ارزشهلا ،تملایالت ،ترجیحلات و همل املور ذهنلی و درونلی نیلز ملیدانلد
(مهدویکنی.)74-72 :5237 ،
 -4گسترة سب

زندگی ،به وسعت همل رفتارهلای نهادینلهشلدة فلردی و اجتملاعی انسلان

است .از آرایش مو و آراستگی ظاهری گرفته تا انتخا رن

هبلاس و ملدل کفلش و چیلدمان

اسبا و اراری منزل ،تا نوع موسیقی و عالقههای هنری ،شغلی و نحوة گذران اوقلات فراغلت و
معماری و شهرسازی و امثال آن؛ (شریفی.)12 :5235 ،
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 -1رفتارهای موقتی یا موردی ی
به عنوان مثال ،اگر کسی ی

فرد یا گروه را نمیتوان سب

زندگی آنان تلقلی کلرد.

بار کراوات بزند ،هرچنلد بلر اسلاس آملوزههلای اسلالمی ممکلن

است کار درستی نکرده باشد ،اما نمیتوان گفت این نوع پوشش ،سب
بلکه رفتارهایی را میتوان به عنوان سب

زندگی او شده اسلت،

زندگی در نظر گرفت که وجه غاهلب رفتلاری یل

فرد یا گروهی از افراد شده باشند ،بهگونه ای که همچون ملکات نفسانی در اخالق ،تقریباً بدون
تروی و تأم از فرد یا جامعهای خاب صادر شوند (شریفی.)12 :5235 ،
 -2سب

زندگی بهتدری حاص میشود و بهتدری هم زای میشود .نهادینله شلدن یل

رفتار یا عملکرد زمانبر است ،صبوری و بردبلاری ویلژهای ملی لبلد .بلهعنلوان مثلال ،پیلدایش
سب

معماری اسالمی بالفاصله پس از بیان تعاهیم اسالم در مورد اهمیت مسجد ،نماز جماعت،

تکریم مهمان ،همسایهداری ،اخالق اجتماعی و شلهروندی نبلود ،بلکله ایلن تعلاهیم و آملوزههلا
به تدری سب

خاصی از معملاری را در جهلان اسلالم پدیلد آوردنلد و یلا زایل شلدن سلب

زندگی بردهداری ،امری زمانبر بود .نگاهی اجملاهی بله تعلاهیم اسلالمی و معلارف قرآنلی ایلن
حقیقت را نشان میدهد که هیچی

از اوهیای اههی ،بردهداری را امری پسلندیده نملیدانسلتند،

بلکه در تالش بودند تا این شیوة رفتاری و این نوع نظام اجتماعی را تغییر دهند .اما تغییلر سلری
آن نه امکان پذیر بود و نه مطلو ؛ زیرا تغییر سری آن در صورت امکان ،موجب فروپاشی نظام
اجتماعی و اقتصادی جامع آن روزگار ملیشلد؛زیرا همل نظلام اقتصلادی ،تجلاری ،معیشلتی و
معاشرتی آن روزگار بر این اساس آن شک گرفته بود .تغییر چنین وضلعیت نلامطلوبی ،کله در
هم ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردملان آن روزگلار رخنله کلرده بلود ،کلاری سلترگ املا
زمانبر بود (شریفی.)12 :5235 ،
 -7سب

زندگی همچون ملکات نفسلانی اسلت :اقنلاعی و خودجلوش و بلیتکللف انجلام

میگیرد ،تحمیلی و اجباری نیست .به همین دهیل  ،در هرگونله تالشلی بلرای تغییلر سلب

هلای

نامطلو زندگی باید توجه داشت که هرگز نباید از قوة قهریه استفاده کرد و هرگز نباید تصور
کرد که سب

های مطلو زندگی را میتوان به صرف قانونگذاری و ابالغ آیلیننامله و امثلال

آن محقق ساخت (شریفی.)14 :5235 ،

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

 -3بر اساس تعریف و تلقی ما از سب

زندگی ایرانی -اسالمی51 / ...

زندگی ،نه میتوان آن را امری کامالً فردی دانست

و نه امری کامالً اجتماعی ،بلکه هم ابعاد فردی و سلالیق و امیلال و خواسلتههلای فلردی در آن
هحاظ میشود و هم تأریرات اجتماعی و محیطی و عالیق جمعی در شلک گیلری آن نقلش ایفلا
میکند .برخی افراد ،همچون آهفرد آدهر ،گمان کلردهانلد سلب
است .بله هملین دهیل  ،معتقدنلد بله تعلداد انسلانهلا سلب

زنلدگی املری کلامالً فلردی

هلای زنلدگی متفلاوتی وجلود دارد

(مهدویکنی ،)532-533 :5237 ،این نظر درست نیست .ایشان تلأریرات محلیط و جامعله را بلر
شک دهی به عالیق و امیال فردی نادیده گرفتهاند (شریفی.)14 :5235 ،
 -3سللب

زنللدگی جنب ل نمللادین و نمایشللی دارد .در سللب

برخوردار نیست ،سب

زنللدگی ،محتللوا از اوهویللت

زندگی بیانگر ،نماد و نمایشگر محتواست .سب

زندگی ،نملاد باورهلا

و ارزشهای پذیرفته شدة فرد است .نماد ابعاد ناآشکار و پنهان هویت فردی ،اجتملاعی و دینلی
اوست .به همین دهی  ،ما برای سب

زندگی بهخودیخود اصاهتی قائ نیستیم ،بلکه آن را یل

معیار ،شاخصه و نماد برای هویت دینی و اعتقادی و ارزشی فرد و جامعه میدانیم .با مطاهع نوع
معماری ،پوشش ،اوقات فراغلت ،شلادی ،روابلط خلانوادگی و اجتملاعی ،موسلیقی ،ارتبا لات
شهروندی ،دکوراسیون خانه ،و امثال آن ،میتوان نلوع و کیفیلت باورهلا و ارزشهلای افلراد را
بهدست آورد .بهتعبیر زیبای علّامه مجلسی در بحاراالنوار« ،ظاهر عنوان و نمایشگر بلا ن اسلت»
(شریفی.)14 :5235 ،
دین و سبک زندگی
فرهن

حاکم بر جامعه و شاخصهای آن ،بنیان اهگوهای موجلود در یل

خاب را تشکی میدهد ،وهی روشن است که خود فرهنل

سلب

زنلدگی

نیلز از عوامل متعلددی سرچشلمه

میگیرد که مهم ترین عام آن ،دین و آموزههای وحیانی اسلت .دیلن در مقلام نلوعی هلدایت
اههی که در چارچو ارسال پیامبرانی برای جامعه انسانی صورت میگیرد ،دگرگلونی ژرف و
گستردهای در اندیشه و روح انسانها پدید میآورد .در پرتو این دگرگونی که نظام شناختهلا
و باورها ،ارزشها ،گرایشها ،رفتارها و کردارهای انسان را در بر میگیرد ،استعدادهای درونی
و فطری بشر شکوفا و هدایت میشود و در مسلیری خلاب بله تکامل ملیرسلد ..در ایلن بلاره
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میتوان گفت هر چه دین ،جهان شمول تر باشد یا گرایشهلای جهلانی بیشلتری داشلته باشلد و
بتواند معیارهای خود را بر شمار بیشلتری از افلراد دارای فرهنل
فرهن

هلای گونلاگون تطبیلق دهلد،

سازتر خواهد بود (فاض قان  .)22 :5233 ،از آنجا کله جامعیلت دیلن اسلالم ،بعلدهای

اعتقادی ،اخالقی و عملی زندگی انسان را به یکدیگر پیوند میزند و ایملان و عمل را در کنلار
یکدیگر می لبد ،آموزههای این آیین به گونهای ارایله شلده اسلت کله هملواره بله جللوههلای
بیرونی و عینیِ اعتقاد و ایمان قلبی ،توجه و چگونگی آن را تبیین میکند .قرآن کریم ،این مهلم
ترین منب آموزههای اسالمی ،سرشار از اهگوهایی است که شلیوه زیسلت مؤمنانله و ملورد نظلر
اسالم را معرفی میکند .در پرتو آیات نورانی قرآن ،شیوه زیسلتن پیلامبر گراملی اسلالم کله در
قاهب رفتار آن حضرت در تاریخ ربت گردیده ،اسوه و نمونه علاهی زنلدگی اسلت کله بله تملام
مسلمانان معرفی شده است .همچنین سخنان و حکایتهای فراوانی از اه بیت (عللیهم اهسلالم)
در اختیار جامعه مسلمانان قرار دارد که با اههام از آموزههلای نلورانی قلرآن کلریم ،نمونلههلای
عینیتر و ملموستری از شیوهها و اهگوهای زندگی مبتنی بر آموزههای دینی را بیان میکنلد .از
این رو ،اندیشمندان مسلمان در ول سدههای گذشته و با اررپلذیری ژرف از ایلن گنجینلههلای
ارزشمند ،آراری نگاشته اند و در آن ،دیدگاههای استنبا ی و اجتهادی خود را درباره اهگوهلای
زندگی متناسب با آموزههای اسالمی بیان کردهاند .بدین ترتیب ،میتوانیم میراث گلران قلدری
را که درباره معرفی سب

زندگی مبتنی بر آموزههای اسالمی در اختیار داریم ،در قاهلب چهلار

گروه اصلی ،شام قرآن کریم ،سلیره پیلامبر گراملی اسلالم (ب) ،جوامل روایلی و حلدیثی و
دستاوردهای علمی و فکری اندیشمندان مسلمان دسته بندی کنیم (فاض قان .)23-23 :5233 ،
نظریه دکتر محمد کاویانی در خصوص سبک زندگی
کاویانی بیان میکند ،سب

زندگی اسالمی ،سبکی است که دارای مؤهفههای زیر باشد:

 -5مؤهفه اجتماعی به وظایفی اشلاره دارد کله فلرد در ارتبلاط بلا دیگلران ،فراتلر از خلود و
خانواده هستهای خود انجام میدهد -3 .مؤهفه عبادی به وظایفی اشاره دارد که رابطه بین فلرد و
خداوند را به عنوان عبد و موال نشان میدهد و اعم است از عبادات مشخص ،مثل نملاز ،روزه،
تالوت قرآن ،ذکرهای مستحبی ،ح و ،...و رفتارهایی که رسماً نام عبادت ندارند ،املا فلرد بله

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی57 / ...

نیللت ا اعللت از خداونللد آن را انجللام مللیدهللد -2 .مؤهفلله باورهللا بلله مفللاهیم هسللتیشللناختی،
انسانشناختی ،خداشناختی ،و ...اشاره دارد که در فرد درونی شده و در الیههای زیرین علا فی
وشناختی او حضور دارند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ،نقش تعیین کنندهای در رفتارهلا
دارند -4 .مؤهفه اخالق به صفات و رفتارهای درونی شدهای از فلرد گفتله ملیشلود کله وظیفله
رسمی و قانونی او شلمرده نملی شلود ،و بلا تلرك یلا انجلام آن کسلی او را مؤاخلذه یلا تشلویق
نمیکند .در اینجا به بعد فردی و اجتماعی اخالق نظر میشود (بعد اههی آن در شلاخص باورهلا
مالحظه شده است) -1 .مؤهفه ماهی به رفتارهایی از فرد اشاره دارد که مستقیم یا غیر مستقیم ،بله
امور اقتصادی و مادی زندگی مربوط میشود .اموری ،مث شغ  ،امالك ،کیفیت دخ و خرج
و ...را شام است -2 .مؤهفه خانواده به رفتارها و روابط فرد از ایلن حیلث کله عضلوی از یل
خانواده هستهای است ،اشاره دارد؛ یعنلی زن ،شلوهر و فرزنلدان .خلانواده بلزرگ ،در شلاخص
اجتماعی مالحظه شده است -7 .مؤهفه سالمت به اموری نظلر دارد کله در سلالمت جسلمانی و
روانی فرد ایفای نقش ملیکننلد و تغذیله ،بهداشلت ،فعاهیلت بلدنی ،تفلریم ،بلازی ،هلذتهلای
زندگی ،سیاحت و زیارت ،خوا و استراحت ،دید و بازدید ،ظاهر زشت یا زیبلای فلرد و ...را
شام میشود -3 .مؤهفه تفکروعلم به وظلایفشلناختی فلرد اشلاره دارد ،اعلم از شلناختهلای
موجود در فرد ،تالش برای افزایش شناختهای خود ،جایگاهی که فرد برای علم و تفکر قائل
است -3 .مؤهفه دفاعی– امنیتی به وظایفی اشاره دارد که به صورت فردی یا اجتماعی بلا امنیلت
افراد و جامعه مربوط میشود ،مث حفظ مرزها ،انتظامات داخلی شهرها و روسلتاها ،شناسلایی و
مجازات مجرمان در دعواهای خصوصی افراد و -56 ....مؤهفه زمانشناسلی بله وظلایف فلرد در
خصوب با استفاده بهینه از زمان مربوط میشود.
چارچوب نظری پژوهش
در ایللن پللژوهش ،نمونلله آرمللانی سللب

زنللدگی ایرانللی -اسللالمی متغیللر مللالك و عوامل

اجتماعی و عوام فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی ،متغیرهای پیش

بین هستند .با توجه به متغیرهای این پژوهش و بررسی نظریههلای مختللف در خصلوب سلب
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زندگی میتوان گفت ،بهترین نظریهها بلرای تبیلین متغیرهلای ایلن تحقیلق ،نطریلههلای سلب
زندگی پیر بوردیو و ماکس وبر هستند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه  :5بین منزهت شغلی و سب

زنلدگی ایرانلی-اسلالمی در بلین جوانلان رابطله وجلود

دارد.
فرضیه  :3بین سرمایه فرهنگی و سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانلان رابطله وجلود

دارد.
فرضیه  :2بین سرمایه اجتماعی و سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطله وجلود

دارد.
فرضیه  :4بین سرمایه اقتصادی افراد و سب

زندگی ایرانی-اسلالمی در بلین جوانلان رابطله

وجود دارد.
فرضیه  :1بین میزان آشنایی با فرهن

غر و سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانلان

رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
در بررسی های اجتماعی ،روش های تحقیق گوناگونی وجلود دارد .انتخلا روش تحقیلق
بستگی به اهداف ،ماهیت موضوع پژوهش و امکانلات اجرایلی آن دارد .تحقیلق حاضلر از نظلر
روش میدانی و با تکنی

پیمایش انجام گرفته است .همچنلین ایلن تحقیلق از نظلر هلدف یل

بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی ی

بررسلی مقطعلی

یلا چنلد صلفت در یل

زملان واحلد از

است .در روش مقطعی گردآوری داده ها درباره ی

ریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود .بنابراین روش تحقیلق حاضلر را بایلد روش پیملایش
مقطعی دانست .همچنین ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است .جامعه آملاری
پژوهش را جوانان  54تا  33ساهه شهر کرمان تشکی میدهند ،بر اساس فرمول کلوکران حجلم
نمونه  216نفر تعیین شد . .برای تجزیه و تحلی داده ها از روشهای آملار توصلیفی و اسلتنبا ی

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

در نرم افزار آماری  SPSSاستفاده و فرضیات پژوهش به کم

زندگی ایرانی -اسالمی53 / ...

آزمون همبستگی و رگرسلیون

تحلی شد.
نتایج پژوهش
فرضیه شماره  :5بین منزهت شغلی و سب

زنلدگی ایرانلی-اسلالمی در بلین جوانلان رابطله

وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کله برابلر بلا  .662اسلت و چلون
این عدد کوچکتر از  6061اسلت ،هلذا بلین دو متغیلر منزهلت شلغلی و سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبسلتگی بدسلت آملده ملا کله
برابر با  .53است ،هذا همبستگی مثبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بلین دو متغیلر منزهلت
شغلی و گرایش به سب

زندگی ایرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدین صورت کله هرچله

منزهت شغلی افراد بیشتر باشد میلزان گلرایش آنلان بله سلب

زنلدگی ایرانلی  -اسلالمی بیشلتر

میشود .هذا بر این اساس فرضیه شماره  5ما تایید میشود.
جدول  -1ضریب همبستگی بین منزلت شغلی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سب
منزهت شغلی

زندگی ایرانی-اسالمی

شدت رابطه

6/53

سطم معناداری

6/662

تعداد

216

فرضیه شماره  :3بین سرمایه فرهنگی و سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بلین جوانلان رابطله

وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کله برابلر بلا  .666اسلت و چلون
این عدد کوچکتر از  6061است ،هذا بین دو متغیر سلرمایه فرهنگلی و سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبسلتگی بدسلت آملده ملا کله
برابر با  -.31است ،هذا همبستگی منفلی ،بلا شلدت متوسلط و بلا جهلت معکلوس بلین دو متغیلر
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سرمایه فرهنگی و گرایش به سب

زندگی ایرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بلدین صلورت

که هرچه سرمایه فرهنگی جوانان بیشتر باشد میلزان گلرایش آنلان بله سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی کمتر میشود .هذا بر این اساس فرضیه شماره  3ما تایید میشود.
جدول  :2ضریب همبستگی بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سبک زندگی ایرانی-اسالمی
سرمایه فرهنگی

شدت رابطه

-6/31

سطم معناداری

6/666

تعداد

216

فرضیه شماره  :2بین سرمایه اجتماعی و سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانلان رابطله

وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کله برابلر بلا  .666اسلت و چلون
این عدد کوچکتر از  6061است ،هذا بین دو متغیر سرمایه اجتملاعی و سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبسلتگی بدسلت آملده ملا کله
برابر با  .22است ،هذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیلر سلرمایه
اجتماعی و سب

زندگی ایرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدین صورت که هرچله سلرمایه

اجتماعی جوانان بیشتر باشد میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسلالمی بیشلتر اسلت.

هذا بر این اساس فرضیه شماره  2ما تایید میشود.
جدول  :3ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی
سبک زندگی ایرانی-اسالمی
سرمایه اجتماعی

شدت رابطه

6/22

سطم معناداری

6/666

تعداد

216

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

فرضیه شماره  :4بین سرمایه اقتصادی افراد و سب

زندگی ایرانی -اسالمی35 / ...

زندگی ایرانی-اسلالمی در بلین جوانلان

رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کله برابلر بلا  .665اسلت و چلون
این عدد کوچکتر از  6061است ،هذا بین دو متغیر سلرمایه اقتصلادی و سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبسلتگی بدسلت آملده ملا کله
برابر با  .35است ،هذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیلر سلرمایه
اقتصادی و گرایش به سب

زندگی ایرانی – اسلالمی ارتبلاط وجلود دارد؛ بلدین صلورت کله

هرچه سرمایه اقتصادی جوانان بیشتر باشد میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسلالمی

بیشتر است .هذا بر این اساس فرضیه شماره  4ما تایید میشود.
جدول  :4ضریب همبستگی بین سرمایه اقتصادی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی
سبک زندگی ایرانی-اسالمی
سرمایه اقتصادی

شدت رابطه

6/35

سطم معناداری

6/665

تعداد

216

فرضیه شماره  :1بین میزان آشنایی با فرهن

غر و سب

زندگی ایرانی-اسلالمی در بلین

جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کله برابلر بلا  .666اسلت و چلون
این عدد کوچکتر از  6061است ،هذا بلین دو متغیلر میلزان آشلنایی بلا فرهنل

غلر و سلب

زندگی ایرانی  -اسالمی رابطه معنلاداری وجلود دارد .همچنلین بلا توجله بله شلدت همبسلتگی
بدست آمده ما که برابر با  -.41است ،هذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهت معکلوس
غر و گرایش به سب

زندگی ایرانی – اسالمی ارتبلاط

وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان آشلنایی بلا فرهنل

غلر افلراد بیشلتر باشلد میلزان

بین دو متغیر میزان آشنایی با فرهن
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گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسالمی کمتر میشود .هذا بر این اساس فرضیه شلماره 1

ما تایید میشود.
جدول :5ضریب همبستگی بین میزان آشنایی با فرهنگ غرب و سبک زندگی ایرانی-
اسالمی
سبک زندگی ایرانی-اسالمی
میزان آشنایی با
فرهنگ غرب

شدت رابطه

-6/41

سطم معناداری

6/666

تعداد

216

رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانی اسالمی
تحلی رگرسیون چندگانه ،روش برای مطاهعه سهم ی

یا چند متغیر مسلتق در پلیش بینلی

متغیر وابسته است .متغیرهای مستق را متغیرهای پیش بلین و متغیلر وابسلته را متغیلر ملالك نیلز
می گویند( .سرمد و دیگران )337 :5272 ،بر اسلاس ا العلات ضلریب همبسلتگی چندگانله R

( )6075نشان میدهد که بین مجموعه متغیرهای مسلتق و متغیلر وابسلته تحقیق(سلب

زنلدگی

ایرانی اسلالمی) همبسلتگی نسلبتا قلوی وجلود دارد .مقلدار ضلریب تبیلین واقعلی( )6012نشلان
میدهد که  12درصد از ک تغییرات میزان سب

زندگی ایرانی اسالمی در بین جوانان وابسلته

به متغیرهای مستق ذکر شده در این مدل است .به عبارت دیگلر ،مجموعله متغیرهلای مسلتق ،
بیش از نیمی از واریانس متغیر سب

زندگی ایرانی اسالمی را پیش بینی میکننلد .بلا توجله بله

معناداری مقدار  ) 54306213( Fدر سطم خطای کوچکتر از  ،6065میتوان نتیجله گرفلت کله
متغیر وابسلته (سلب

زنلدگی ایرانلی

مدل رگرسیونی تحقیق  -مرکب از  1متغیر مستق و ی

اسالمی) ،-مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستق قادرند تغییرات سلب

زنلدگی ایرانلی

اسالمی را تبیین کنند .تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب اتای اسلتاندارد شلده صلورت
میگیرد .مقایسه متغیرها نشان میدهد کله تلاریر هلر  1متغیلر مسلتق بلر سلب

زنلدگی ایرانلی

اسالمی معنادار است زیرا سطم معناداری( )sigآنها کوچکتر از  6061است .متغیرهای « آشنایی

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

با فرهن

زندگی ایرانی -اسالمی32 / ...

غر » با ضریب رگرسیونی  - 6025و متغیر «سرمایه اجتماعی» با ضلریب رگرسلیونی

 6037به ترتیب باالترین تاریر رگرسیونی را روی متغیر سلب

زنلدگی ایرانلی  -اسلالمی داشلته

اند .به عنوان مثال ،در مورد متغیر «سرمایه اجتماعی» ،نتیجه را میتوان بدین شلک تفسلیر نملود
که به ازای افزایش ی

زنلدگی

انحراف استاندارد در متغیلر«سلرمایه اجتملاعی» ،میلزان سلب

ایرانی اسالمی به میزان  6037انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
جدول  :6تحلیل رگرسیون چند متغیره «سبک زندگی ایرانی اسالمی»
ضریب همبستگی چندگانه R

ضریب تبیین

ضریب تبیین واقعی

0/11

0/555

0/56

جدول  :1تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره " سبک زندگی ایرانی اسالمی "
درجه

مجموع

میانگین

آزادی

مربعات

مربعات

2

3442063

467057

باقیمانده

242

5763035

3071

کل

243

4541032

منبع تغییرات
اثر
رگرسیونی

کمیت F

5430621

سطح
معناداری F

66606

نتیجه گیری
نتلای نشلان داد ،بلین سلرمایه فرهنگلی ( ،)r = -6/31سلرمایه اجتملاعی( ،)r=6/22سلرمایه
اقتصادی افراد ( ،)r= 6/35آشنایی بلا فرهنل
نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجلود دارد .بلین منطقله محل

سکونت و نمونه آرمانی سب
گرایش به سب

غلر ( ،)r= -6/41منزهلت شلغلی ( )r= 6/53و

زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود ندارد ،میلزان

زندگی ایرانی-اسالمی برای پسلران ( )µ= 3.23بیشلتر از دختلران ()µ= 3.11

است ،همچنین میزان گرایش به سب
از افراد مجرد ( )µ= 3.06است.

زندگی ایرانی-اسالمی بلرای متلأهالن ( )µ= 3.30بیشلتر
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با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  6/662اسلت ،بلین دو
متغیر منزهت شغلی و سب

زندگی ایرانی  -اسالمی رابطله معنلاداری وجلود دارد .همچنلین بلا

توجه به شدت همبستگی بدست آمده که برابر با  6/53است ،هرچه منزهلت شلغلی افلراد بیشلتر
باشد ،میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسالمی بیشتر میشود،که این نتیجه با نظریله

وبر که بیان میکند بین منزهت شغلی و سب

زندگی رابطه وجود دارد ،همخوانی دارد.

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابلر بلا  .666اسلت ،بلین دو
متغیر سرمایه فرهنگی و سب

زندگی ایرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنلین بلا

توجه به شدت همبستگی بدست آمده که برابر با  -.31اسلت ،هرچله سلرمایه فرهنگلی جوانلان
بیشتر باشد میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسالمی کمتر میشود ،که این نتیجه بلا

نظریه بوردیو که بیان میکند بین سرمایه فرهنگی و سب

زندگی رابطه وجود دارد ،همچنین با

نتای تحقیقات الروتس ( ، )5333نتای تحقیقات مجدی و دیگلران ( )5233و نتلای تحقیقلات
زارع و فالح ( )5236همخوانی دارد .با توجله بله مقلدار معنلاداری ( )sigمحاسلبه شلده بلین دو
دامنه که برابر با  .666است ،بین دو متغیر سرمایه اجتملاعی و سلب

زنلدگی ایرانلی  -اسلالمی

رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر بلا .22
است ،هرچه سرمایه اجتماعی جوانان بیشتر باشد میزان گرایش آنان به سلب

زنلدگی ایرانلی -

اسالمی بیشتر است ،که این نتیجه با نظریه بوردیو که بیان میکند بین سلرمایه و سلب

زنلدگی

رابطه وجود دارد و نتای تحقیقات زارع و فالح ( )5236همخوانی دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابلر بلا  .665اسلت ،بلین دو
متغیر سرمایه اقتصادی و سب

زندگی ایرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بلا

توجه به شدت همبستگی بدست آمده که برابر بلا  .35اسلت ،هرچله سلرمایه اقتصلادی جوانلان
بیشتر باشد ،میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسالمی بیشتر است ،کله ایلن نتیجله بلا

نظریه بوردیو که بیان میکند بین سرمایه اقتصادی و سب

زندگی رابطه وجلود دارد ،همچنلین

با نتای تحقیقات الروك ( ، )3667نتای تحقیقات الروتس ( ، )5333نتای تحقیقلات مجلدی
و دیگران ( )5233و نتای تحقیقات زارع و فالح ( )5236همخوانی دارد.

بررسی عوام اجتماعی و فرهنگی مؤرر بر نمونه آرمانی سب

زندگی ایرانی -اسالمی31 / ...

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابلر بلا  .666اسلت ،بلین دو
متغیر میزان آشنایی با فرهن

غر و سب

زندگی ایرانلی  -اسلالمی رابطله معنلاداری وجلود

دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر بلا  -.41اسلت ،هرچله میلزان
آشنایی با فرهن

غر افراد بیشتر باشد میزان گرایش آنان به سب

زندگی ایرانلی  -اسلالمی

کمتر میشود ،که این نتیجه با حدس و گمان اوهیله محقلق کله احتملال داد بلین هلر چله میلزان
آشنایی افراد با فرهن

غر بیشتر باشد ،گرایش آنان به سب

زندگی ایرانی  -اسالمی کمتلر

خواهد شد ،همخوانی دارد.
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