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چکیده
در سال های اخیر ،با توجه به گسترش فزاینده وسایل ارتباط جمعی جدید؛ افزایش مسافرت به خارج از کشور در قالب تورهای گوناگون و
تعامل با دوستان و اقوام در کشورهای خارجی؛ و در نتیجه رواج یافتن مولفه های سبک زندگی خارجی (و عمدتا غربی) از قبیل غذاهای
سریع (فست فود)؛ لباس و وسایل خانگی؛ دکوراسیون داخلی منازل و  ...توجه به هویت و سبک زندگی بومی و ایرانی بیشتر شده است.
بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی ایرانی -اسالمی در بین جوانان شهر کرمان می باشد،
روش تحقیق ،پیمایشی ،از نظر هدف ،جزء تحقیقات کاربردی می باشد .جامعه آماری پژوهش را جوانان  41تا  92ساله شهر کرمان تشکیل
می دهند ،بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  056نفر تعیین گردید ،شیوه نمونه گیری  ،خوشه ای چندمرحله ای می باشد .دادهها با
استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،جمعآوری گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در نرم
افزار آماری  SPSSاستفاده گردید ،نتایج نشان داد :بین سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی افراد و هم چنین بین عوامل
اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد .بین منزلت شغلی و هم چنین بین میزان آشنایی با
فرهنگ غرب و سبک زندگی ایرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
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مقدمه

سبک زندگی واژه ای است که ابتدا در ادبیات فرهنگ مدرن متولد شد .حدود دو قرن پیش واژه ای تحت عنوان سبک زندگی
وجود نداشت و اگر در خصوص سبک زندگی افراد ،سئوالی از آنان پرسیده می شد احتماالً سئوالی بی معنا و غیرقابل فهم بود،
ولی از آنجا که در طول تاريخ و در تمام ی جوامع ،زندگی انسانها همواره بر اساس مجموعه ای از قواعد معیّن و منظّم بوده است،
پس به طور طبیعی می توان گفت که زندگی انسانها همواره با نوعی سبک همراه بوده است ،ولی به تدريج در جوامع مدرن و غربی
شرايطی ايجاد شد که توجه انديشمندان علوم اجتماعی را بیش از پیش به موضوع الگوی زندگی جلب کرد و همین پیش زمینه،
بستری شد برای تولد واژه سبک زندگی در ادبیات فرهنگ مدرن( .فاضل قانع )01:0937 ،ناگفته پیداست که در زمینه سبک
زندگی ،تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی و بومی وجود دارد و تعريفی که فرهنگ ما از زندگی و خوب و بد بودن
آن بر اساس آخرت گرايی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی ،که هدف اصلی و زندگی واقعی است ،برايمان
دارد؛ درست در نقطه ی مقابل فرهنگ غربی است که بر مبنای مکتب اومانیسم و لذتگرايی و هدف غايی بودن زندگی دنیوی
استوار است .اين دو جهانبینی دقیقاً در نقطهی مقابل هم قرار دارند و بیگمان اين اختالف ديدگاه در بررسی وضعیت سبک
«زندگی» و خوب و بد بودن آن و برنامهريزی برای اصالح آن تأثیر تام و تمام خواهد گذارد؛ چه بسا بر اساس ديدگاه اسالمی در
بررسی سبک «زندگی» ،توجه به برخی رفتارها و مصارف مورد توجه باشد يا حتی در اولويت باشد که در ديدگاه غربی توجه به
آنها اصالً بیمورد باشد و آن ها را اصوالً داخل در سبک زندگی نداند که به تبع اين وضعیت ،برنامهريزی در خصوص اصالح
وضعیت سبک زندگی نیز کامالً متفاوت خواهد بود .بنابراين پذيرش منفعالنه سبک زندگی غربی برای جوامع مسلمان که دارای
پیشینه ی فرهنگی غنی می باشند شايسته نیست و طبیعی است که به اقتضای اسالمی بودن جامعه ايرانی ،بايد بر سبک زندگی ايرانی
 اسالمی تأکید شود .سبک زندگی اسالمی ،الزمه اصلی تمدن اسالمی است برای داشتن يک تمدن اسالمی پرداختن به سبکزندگی اسالمی يک ضرورت بزرگ است و بايد به آن بهصورت ويژه پرداخته شود.
پیشینه تحقیق

از آن جايی که مفهوم سبک زندگی ايرانی-اسالمی نسبتا جديد است ،تا جايی که نگارنگان اطالع دارند ،تحقیقات چندانی در
ارتباط با آن انجام نشده است و بیشتر تحقیقات صورت گرفته درباره سبک زندگی مدرن يا غربی و تقابل آن با سبک زندگی
سنتی می باشند بنابراين در زير به برخی از آنها اشاره می شود .آزاد ارمکی و شالچی ( )0931نیز در مقاله «دو جهان ايرانی :مسجد
و کافی شاپ» با توجه به نظريه بورديو به بررسی مقايسه ای دو سبک زندگی در میان جوانان منطقه  9شهر تهران می پردازند .سبک
زندگی اصول گرايی انقالبی که متأثر از ارزشهای انقالب اسالمی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مدگرايی و
مصرف گرايی غربی و تاکید بر هويت اسالمی در مقابل هويت غربی از ويژگیهای اين سبک است و سبک زندگی پسامدرن که
مد گرايی ،مصرف گرايی و مصرف گرايی غربی و ارتباط با جنس مخالف از جمله ويژگیهای اين سبک است.
شريفی ( )0930در تحقیقی با عنوان " سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزيابی سطح ايمان" بیان می کند ،سبک زندگی با
رويکردهای گوناگونی تعريف شده است .به نظر می رسد ،بهترين و جامع ترين آنها ،رويکرد دين شناسانه است .بر اساس اين
رويکرد ،سبک زندگی مجموعه ای از رفتا رهای سازمان يافته است که متأثر از باورها و ارزش های پديرفته شده ،و همچنین
متناسب با امیال و خواسته های فردی و شرايط اجتماعی ،وجهه ی غالب رفتاری يک فرد يا گروهی از افراد شده اند .سبک زندگی
جنبه بیانگرانه و نمادين دارد .نمود خارجی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت ايمان افراد و جوامع استفاده کرد .اين حقیقت در
آيات و روايات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است .ناهماهنگی میان ايمان و سبک زندگی افراد و يا تفاوت های سبک زندگی
علی رغم باورها و ارزش ها ،علل و عوامل مختلفی دارد :ذومراتب بودن ايمان ،تنوع غرايز و امیال و تأثیرگذاری آنها در گزينش
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های افراد ،تأثیرپذيری سبک زندگی از شرايط اقلیمی و اجتماعی و يا فقدان نهادهای اجتماعی متناسب با باورها و ارزش ها ،بخشی
از اين عوامل هستند ( .شريفی)13 :0930 ،
کجباف و ديگران ( )0931در تحقیقی با عنوان " رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در رضايت از زندگی دانشجويان شهر
اصفهان" به اين نتیجه رسیدند که :سبک زندگی اسالمی و شادکامی با رضايت از زندگی در سطح ( ،(P>0.001و شادکامی با
شش خرده مقیاس سبک زندگی اسالمی در سطح ( (P>0.001و خرده مقیاس سالمت با رضايت از زندگی در سطح
( (P>0.001همبستگی مثبت و معناداری دارد( .کجباف و ديگران)00 :0931 ،
مجدی و ديگران ( )0933در تحقیقی با عنوان " سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمايه فرهنگی و اقتصادی
والدين" نشان دادند که :سبک زندگی دارای سه بعد رفتاری ،نگرشی و ترجیحات ،انگیزه مصرف است .بعد رفتاری سبک
زندگی جوانان در پیمايشی از  117جوان ساکن شهر مشهد با هشت شاخص شامل :مصرف فرهنگی ،مديريت بدن ،رفتار سیاسی،
رفتار انحرافی ،توجه به آرايش و خودآرايی ،مصرف لباس و کفش ،مصرف خوراك و دينداری با ابزار پرسشنامه مورد سنجش
قرار گرفت و با توجه به اينکه مساله اصلی مقاله سنجش رابطه سبک زندگی و سرمايه فرهنگی و اقتصادی والدين بود ،اين رابطه
مورد تايید قرار گرفت الزم به ذکر است که بیشترين تمايز سبک زندگی بین قشر باال (هم سرمايه فرهنگی و هم سرمايه اقتصادی
زياد) و قشر پايین (سرمايه فرهنگی و اقتصادی کم) مشاهده شد( .مجدی و ديگران)090 :0933 ،
تنهايی و خرمی ( )0933در تحقیقی با عنوان " بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش
گافمن ،مطالعه موردی کرمانشاه" به اين نتیجه رسیدند که ،افراد در موقعیت جلوی صحنه ،جنبه ای از خود را به نمايش می گذارند
ک ه مورد پذيرش ديگران و فرهنگ موجود جامعه باشد .در موقعیت پشت صحنه ،افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند ،زيرا
تحت نظارت هنجارها و قوانین جامعه نیستند و برای حفظ منزلت اجتماعی شان نقشی را ايفا نمی کنند و بنابراين به میزان بیشتری به
خود واقعی شان نزديک می شون د ،در حالی که در موقعیت جلوی صحنه ،افراد بیشتر خود اجتماعی شان را به نمايش می گذارند.
با اين حال با توجه به تحلیل مصاحبه های انجام شده با افراد شاخص گروه ،میان باورهای دينی و سبک زندگی افراد چه در جلوی
صحنه و چه در چشت صحنه ارتباط معناداری وجود دارد( .تنهايی و خرمی)03 :0933 ،
مبانی نظری

نظریه پیر بوردیو در خصوص سبک زندگی :پیر بورديو بی گمان پرخواننده ترين جامعه شناسی است که درباره مصرف و
سبک زندگی سختن گفته است کتاب تمايز وی را انجیل محققان در اين زمینه می دانند( .فاضلی )91 :0937 ،عمده ترين میراث
انديشه بور ديو برای جامعه شناسی مصرف و تحلیل سبک های زندگی ،تحلیل ترکیب انواع سرمايه برای تبیین الگوهای مصرف و
مبنای طبقاتی قرايح و مصرف فرهنگی است .از سوی ديگر  ،تأکید بورديو بر الگومند بودن اعمال مصرف که نتیجه الزامات منش
است  ،الهام بخش تکنیک های پژوهش درباره الگوهای سبک زندگی نیز بوده است( .فاضلی )10-14 :0937،در نظريه بورديو
سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد درعرصه هايی چون تقسیم ساعات شبانه روز ،نوع تفريحات
و ورزش ،شیوه های معاشرت ،اثاثیه و خانه ،آداب سخن گفتن و راه رفتن است ،در واقع عینیت يافته و تجسم يافته ترجیحات افراد
است .از يک سو ،سبک های زندگی شیوه های مصرف عامالن اجتماعی ای است که دارای رتبه بندی های مختلفی از جهت شأن
و مشروعیت اجتماعی اند .اين شیوه های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما چنانچه بورديو در کتاب تمايز بر
حسب منطق ديالکتیکی نشان می دهد مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمايزات نیست ،بلکه خود راهی برای ايجاد تمايزات نیز
است(.باکاك )30 :0930 ،ذائقه ها و ترجیحات زيباشناختی متفاوت – که قبالً توضیح داديم -سبک های زندگی متفاوت را ايجاد
می کنند .بنابراين «سبک زندگی محصول نظام مند منش است که از خالل رابطه دوجانبه خود با رويه های منش درك می شود و
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تبديل به نظام نشانه هايی می گردد که به گونه ای جامعه ای مورد ارزيابی قرار گیرد.مثالً به عنوان ،قابل احترام  ،ننگ آور و…».
(بورديو )027 :0331 ،چنانچه بورديو در عبارت فوق نیز اشاره می کند مصرف به منزله نظامی از نشانه ها و نمادها مطرح است که
کارکردهايی چون تمايزگذاری اجتماعی دارد که البته به نظر بورديو معنايش از همین تفاوت و تمايز ناشی می شود و چیزی جز
آن نیست .در بحث بورديو مصرف همانند پاسخ به نیازهای زيستی مطرح نمی شود ،بلکه مصرف به منزله استفاده از نظامی از نشانه
ها و نمادها مطرح است (بورديو ) 000 :0331 ،که البته خود اين نشانه ها و نمادها از خالل فرايند مصرف تولید می شوند .از اين رو،
مصرف در انديشه بورديو ،برخالف مارکسیسم کالسیک ،صرفاً يک متغیر وابسته نیست .سبک زندگی متأثر از ذائقه ،و ذائقه پیامد
منش و منش نیز محصول جايگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی است .جايگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخص کننده میزان
بهره مندی وی از انواع سرمايه است ،منش وی را شکل می دهد و منش نیز مولد دو نوع نظام است.يک نظامی از رويه های ادراك
و ارزيابی ،ي عنی همان ذائقه و ديگری نظامی از رويه های ايجادکننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل اين دو نظام سبک زندگی را
ايجاد می کند .اما اين يک طرف رابطه است؛ زيرا سبک زندگی و فرآيندهای مصرفی به منزله تجلی آن ،هم نظامی از اعمال طبقه
بندی شده است و هم نظامی از اعمال طبقه بندی کننده .ازاين رو است که فرآيندهای مصرفی خود به منزله متغیری مستقل در ايجاد
سلسله مراتب اجتماعی مطرح اند .نکته مهمتر آنکه رابطه منش و ساختار اجتماعی يک سويه نیست ،بلکه بورديو از رابطه
ديالکتیکی شرايط و منش سخن می گويد که سبب تغییر در توزيع سرمايه و توازن رابطه قدرت در جامعه می شود و سیستمی از
تفاوت های ادراك شده و دارايی های متمايز ايجاد می کند که در واقع همان توزيع سرمايه نمادين و سرمايه مشروعی است که
حقیقت عینی را تحريف می کند (بورديو )027 :0331 ،سرمايه نمادين محصول شناخته شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط
ديگران است و لذا نیازمند آن است که مقوله های فهم و ادراك ديگران اين اعمال و رويه های مصرفی را به عنوان برتر شناسايی
کنند .دسته بندی های سبک زندگی که از طريق کاربست الگوهای بورديويی به دست می آيد صرفاً توصیف مجموعه ای از
واقعیات نیست ،بلکه از آن جهت که اجازه پیش بینی ساير اوصاف و خصايل را می دهد نقش تبیین گر دارد و می تواند قدرت
پیش بینی برخوردها ،دوستی و امیال را به دست دهد .تحلیل بورديويی در دو جنبه دارای جنبه تبیینی است .جنبه آشکارتر رابطه
جايگاه اجتماعی ،منش و سبک زندگی است و جنبه دوم طبقه بندی های سبک زندگی است که به سبب قدرت پیش بینی ای که
دارد جنبه تبیینی دارد .تبیین بورديو از سبک زندگی مناسب ترين تحلیل برای تحلیل سبک زندگی است( .بل و هالوز)0 :7110 ،
نظریه های سبک زندگی جرج زیمل :سبک زندگی ،مطابق نظر زيمل ،تجسم تالش انسانی است برای يافتن ارزش های بنیادی
يا به تعبیری ،فرديّت برتر خود در فرهنگ عینی اش و شناساندن آن به ديگران؛ به عبارت ديگر ،انسان برای معنای مورد نظر خود
"فرديّت برتر" ،شکل "صورت" های رفتاری را بر می گزيند .زيمل توان چنین گزينشی را " ،سلیقه" و اين اشکال مرتبط به هم را
" سبک زندگی" می نامد( .مهدوی کنی )901 :0932 ،همچنین زيمل در مقاله "مد" به انگیزه های درونی و عوامل فردی مؤثر بر
شکل گیری الگوی مصرف می پردازد و داليل تعدد تغییر مد  -چه در پوشاك ،چه هنر ،چه معماری و حتی آشپزی ،موسیقی و
غیره  -را در مظاهر فرهنگ مدرن جستجو می کند .او جهان مدرن را عصری "عصبی" ارزيابی می کند که در آن برخالف
گذشته ،عرصه انتخاب برای مصرف ،بسیار وسیع است و اين تنوع انتخاب و تکثّر گونه هاست که به افراد امکان می دهد خود را از
ديگران متمايز سازند .به دنبال همین انديشه امروز يکی از مؤلفه های بسیار مهم سبک زندگی را "قدرت انتخاب" می دانیم.
(خادمیان . )00 :0933 ،زيمل نخستین جامعه شناسی بود که به جهان فراغت و مصرف گرايی توجه کرد .وی ،ماجراجويی را از
گونه ی اجتماعی مدرن می داند ( .فیروزی و ديگران )4 : 0934 ،آنچه زيمل مطرح می کند يکی از جنبه های بسیار مهم و فراگیر
زندگی مدرن است .جنبه ای که پیش از اين در تحقیقات جامعه شناختی به کلی ناديده گرفته شده بود .مفهوم ماجراجويی ،فعالیت
های گوناگونی را در بر می گرفت که شامل سفر ،رقابت های ورزشی ،قمار و فعالیت های بیرون از خانه مانند قايقرانی و
کوهنوردی می شود .به طور خالصه ،جامعه شناسی زيمل بر آن است که مدرنیته تنها در صورتی درك خواهد شد که بکوشیم
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رابطه ی ديالکتیکی کار با بازی ،قلمرو ضرورت با قلمرو فراغت را بفهمیم( .پورزارع )10 :0930 ،بنابراين در نظريه زيمل ،اوقات
فراغت به عنوان بخش جداناپذير سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته می شود .از اين رو فراغت به همراه امکانات
در دسترس به عنوان بخشی از سبک زندگی می تواند ايجاد فرهنگ نموده و هويت افراد را آشکار سازد .بشر به طور طبیعی برای
رفع خستگی از اعمال روزانه و برنامه های ثابت زندگی ،اوقاتی را برای تفريح و تفرّج اختصاص می دهد و در آن ساعات به
ورزش ها ،ديدار از دوستان ،استفاده از رسانه ها و ساير فعالیت های تفريحی می پردازد ( .فیروزی و ديگران )4 : 0934 ،گئورگ
زيمل ،در کتاب «فلسفهی پول» ،سبک زندگی را مجموعهای از ساليق فرد در زندگی میداند .در اينجا ،سلیقه به معنای گزينش
رضايتبخش است و مجموعه يعنی عناصر بههممرتبطی است که معنايی را بازنمايی میکنند .وقتی کسی همواره در مورد مسائل
مادی سخن میگويد ،جلوههای مادی زندگی خود را پُرزرقوبرق میکند ،نشست و برخاست خود را به افراد ثروتمند محدود
میکند ،اخبار مربوط به اجناس گرانبها را دنبال میکند و زندگی خود را با چنین اموری سامان میدهد ،میگويیم سبک زندگی
او اشرافی است .در همین مثال ،آشکارا می توان ديد که برای هر کسی ،انتخاب هر سبکی ممکن نیست .هر سبک زندگی،
پیشزمینههايی می طلبد .اگر کسی پول کافی نداشته باشد ،چگونه ممکن است اشرافی زندگی کند؟ به همین ترتیب ،هر سبک
زندگی پیامدهايی دارد .کسی که اشرافی زندگی میکند ،کمتر میتواند باخبر از حال حاشیهها و فقرا باشد .در ضمن ،درك فرد
نیز دستخوش سبک زندگی اوست .فرهیختگان دانشگاهی چگونه مردم کمسواد و گزينشهای عامیانهی آنان را درك میکنند؟
سبک زندگی ،پیشفرضهای هستیشناختی ما را میسازد و گاهی دگرگون میکند .همه چیز را با پول مبادله کردن ،اين
پیشفرض را برای ما ساخته است که پول همه چیز است .سرايت ،ويژگیِ منطقِ پنهان در سبک زندگی است .همان منطقی که
ارتباط اجزای مجموعه را مشخص میکند يا به زبان زيمل ،سلیقههای فرد در امور مختلف را به هم پیوند میزند .گاهی با پول
می شود آبرو و شرافت خريد ،فقط گاهی .اما آن قدر هر روز با پول چیزهای مختلف میخريم و به اين منطق که «اگر پول داری،
میتوانی بخری» عادت میکنیم که قید «گاهی» برای ما به «همیشه» تبديل میشود ( .فیروزی و ديگران)4 : 0934 ،
نظریه های سبک زندگی ماکس وبر  :شايد بتوان ماکس وبر را اولین جامعه شناسی دانست که به تببین مفهوم سبک زندگی
پرداخته است وی از مفهوم و اصطالح سبک زندگی برای نشان دادن سلسله مراتب و قشر بندی اجتماعی استفاده کرده است .وبر
قشر بندی اجتماعی را حاصل از سه قسمت طبقه،گروه منزلت و حزب می داند و مفهوم سبک زندگی حاصل بسط تأمالت وبر
درباره گروه های منزلت است ( .آرين )7 :0937،يک گروه منزلتی گروهی است که به واسطه سبک زندگی معین ،ادراکات قرار
دادی و خاصش از احترام و فرصت های اقتصادی که به صورت قانونی به انحصار خود در آورده جامعه پذير شده اند .وی دلیل
اصلی برای اتخاذ نوعی خاص از سبک زندگی را به نیاز گروهی از جامعه برای تائید اعتبار موجوديت خويشتن برای خود و
ديگران می داند و به شیوه های رفتار ،لباس پوشیدن ،سخن گفتن ،انديشیدن و ...به عنوان عناصر سبک زندگی اشاره می کند.
(آرين )7 :0937،وبر خصیصه اصلی سبک زندگی را انتخابی بودن می داند و به وجود محدوديت های اقتصادی و اجتماعی تاکید
می کند ؛محدوديت هايی همچون عوامل ذهنی ،سنتی –هنجاری ،حقوقی و مذهبی که در محدود کردن سبک های زندگی نقش
دارند .ماکس وبر ،در بحث قشربندی اجتماعی از طريق مفهوم "منزلت" به موضوع سبک زندگی اشاره کرده است .ماکس وبر در
کارهايش درباره ی قشربندی ،اهمیّت عامل طبقه را که مارکس بر آن تأکید داشت پذيرفته بود .اما به نظر او مفهوم قشربندی
اجتماعی را بايد بسط داد تا قشربندی بر مبنای منزلت ،حیثیت و قدرت را نیز در بر گیرد( .ريتزر )99 :7101،مطابق نظر وی،
قشربندی انسان ها در گروه های منزلتی ،بیشتر بر الگوهای مصرف آنها مبتنی است تا جايگاه آن ها در بازار يا فراگرد تولید.
بنابراين به گو نه ای موضوع سبک زندگی را از طريق مفهوم منزلت و تأکید بر الگوهای مصرف مورد اشاره قرار داده است،
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(فاضلی ) 90 :0937 ،وبر واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شیوه های رفتار ،لباس پوشیدن ،سخن گفتن ،انديشیدن و نگرشهايی
که مشخص کننده گروههای منزلتی متفاوت بودند ،به کار گرفت و (تامین.)19 :0934 ،
نظریه های سبک زندگی تورستین وبلن :اگر چه مفهوم سبک زندگی به وضح در آثار وبلن ،مشاهده نمی شود اما برخی از
جنبه های بیانگرانه ی اين مفهوم در ارتباط با نگاه نقادانه اش در نظريه ی طبقه تن آسا 0قابل درك است .وبلن در اين اثر پس از
آنکه "رفاه" و "مالکیت" را به عنوان عناصر ساختار اجتماعی  -يا واقعیت های متداول زمان -مورد بحث قرار می دهد ،فرآيندی
را توضیح می دهد که تحت تأثیر فرهنگ يغماگری در دوره های مختلف تاريخی به شکل گیری و ظهور طبقه تن آسا در جامعه
ی آمريکای نیمه ی دوم سده ی نوزدهم منجر شده است .طبقه ای که با ويژگی های مهمی مانند "تظاهر به تن آسايی" و " مصرف
تظاهری" شناخت می شود .در اين چشم انداز" ،تظاهر" به مثابه ی نیروی محرکه ای به نظر می رسد که پتانسیل ثروت و قدرت را
در ارتباط با سبک زندگی اين طبقه به جريان می اندازد ،برای به دست آوردن و حفظ اعتبار ،فقط داشتن ثروت يا قدرت کافی
نیست ،ثروت يا قدرت بايد "نشان داده شود" ،زيرا اعتبار ،فقط با آشکار کردن آنها به دست می آيد .وبلن ،متناسب با تکامل
اقتصادی و تغییرات اجتماعی ،مفاهیم کیلدیِ " تن آسايی نیابتی" و "مصرف نیابتی" را برای توضیح روند شکل گیری يک طبقه
ی تن آسای حاشیه ای يا بدلی به کار می گرد ،آسايش نیابتی که به وسیله ی خانم خانه و خدمتکاران ايجاد می شود ،گاهی اوقات
به صورت کارهای پرزحمت در می آيد ،به ويژه هنگامی که رقابت سختی برای کسب اعتبار در میان باشد .در زندگی نوين هم
اين وضعیت ،بسیار صادق است .از نظر وبلن ،سیر تحول تن آسايی و مصرف تظاهری در جامعه ی کنونی که مرز جدايی طبقات
اجتماعی در آن مبهم و متغیر به نظر می رسد نیز امتداد می يابد .در هر جامعه ای که از صنعت سازمان يافته ی بیشتری برخوردار
است ،توانايی مالی در نهايت ،مهمترين زمینه ای است که پايه های شهرت و اعتبار بر آن استوار است و وسیله ای که می توان با
آن ،توانايی مالی را به نمايش گذاشت و شهرت و احترام به دست آورد ،تن آسايی و مصرف تظاهری کاالست .در اليه های پايین
تر ساختار اجتماعی هم تا جايی که ممکن است اين دو روش رايج باقی می ماند اما اين سیر تحولی به فايده هر دو رفتار از نظر
کسب اعتبار نیز ناظر است :بنابراين در مراحل اولیه ی تکامل اجتماعی ،تأثیر اين دو روش يکسان بوده است ،اما هنگامی که تفاوت
گذاری بیشتر شده  -که اين مستلزم محیط اجتماعی گسترده تر است -مصرف ،به عنوان وسیله متداول تجمل و آراستگی بر "تن
آسايی" پیشی می گیرد( .وبلن )37 :0930 ،وبلن کتاب معروف خويش -نظريه طبقه مرفّه يا تن آسا -را در  0333برای تبیین همین
مطلب نوشت که مصرف اين طبقه نه از سر نیاز بلکه برای کسب اعتبار اجتماعی و در راستای جلب توجه صورت می گیرد .حتّی
در برخی موارد ،آسايش و رفاه و تلذّذ ايشان اقتضای مصرفی ديگرگون دارد اما انگیزه تمايزجويی و برتری طلبی ،الگوی مصرف
خاصی را پیش رويشان می گذارد .اين نمايش پرتظاهر از مصرف ،کارکرد زمینه سازی برای ستايش اجتماعی موقعیت و جايگاه
آنان را دارد و حتّی در نظر او دلیل اصلی خريد و مصرف انواع خاص اتومبیل و تزيینات منزل و لباس و غذا و … ،نمايش شیوه
خاصی از سبک زندگی مشترك است.وبلن ( ) 0930انگیزش های اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و همچشمی را پايه و
اساس تبیین پديده مصرف مدرن قرار می دهد وبا طرح مفهوم طبقه تن آسا ،مفهوم تمايز طبقاتی که در مصرف تجلی پیدا کرده
است را مطرح می کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای افتخار ،منزلت و جايگاه اجتماعی می داند .البته وی نقش ذخیره کردن
ثروت در کسب افتخار را ضعیف تر از نمايش دادن آن می داند و معتقد است که برای به دست آوردن و حفظ اعتبار ،فقط داشتن
ثروت يا قدرت کافی نیست بلکه ثروت وقدرت بايد نشان داده شود ،زيرا اعتبار فقط با آشکار کردن آنها به دست می آيد .به نظر
او افراد ثروتمند در جوامع کوچک از طريق فراغت خود نمايانه و در جوامع بزرگ و شهری از طريق مصرف خود نمايانه و
نمايشی ،ثروت خود را به نمايش می گذارند .وی به اصل و قانون ضايع کردن تظاهری در جريان مصرف نمايشی اشاره می کند
که منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پول خرج کردن است .وی پديده مد را مختص به طبقه بااليی می داند که می خواهند
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نشان دهند که برای کسب درآمد مجبور به کار کردن نیستند .او يکی از بهترين زمینه های مصرف نمايشی و ضايع کردن تظاهری
را مصرف لباس می داند( .مجدی و ديگران)091 :0933 ،
نظریه های سبک زندگی آنتونی گیدنز :گیدنز ازجمله ی نظريه پردازان معاصر در حوزه جامعه شناسی است .وی در خصوص
ساختار طبقاتی د ر جوامع مدرن به شیوه ی جديدی به طرح موضوع سبک زندگی می پردازد .مطابق نظر گیدنز در تجدّد و
تشخّص ،هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به سر می برد بیشتر به دنیای مابعد سنتی تعلّق داشته باشد ،شیوه ی
زندگی او نیز بیشتر با هسته واقعی هويت شخصی اش ،و با ساخت و نیز تجدّد ساخت آن سروکار خواهد داشت .از نظر وی ،سبک
زندگی را می توان به مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد ،چون نه فقط نیازهای
جاری او را بر می آورند بلکه روايت خاصی را هم که وی برای هويت شخصی خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم می
سازد( .گیدنز )071 :0933 ،به زعم او سبک های زندگی ،کردارهايی هستند که به جريان عادی زندگی روزمره تبديل شده اند.
جريان هايی که در لباس پوشیدن ،غذا خوردن ،شیوه های کنش و محیط دلخواه برای مالقات کردن ديگران ،جلوه می کنند .اما
وی يادآو ر می شود که چنین رفتارهايی ،بازتاب کننده هويت های شخصی ،گروهی و اجتماعی اند( .فاضلی )03 :0937 ،به بیان
گیدنز ،بازانديشی يکی از مؤلفه های دنیای مدرن است .بدين معنا که دنیای مدرن ،يافته های حاصل از نظام های انتزاعی را مرتباً در
سازماندهی مجدد خود به کار می برد .بازانديشی عصر مدرن ،پويايی و حرکت بی سابقه ای به آن داده به نحوی که در هیچ يک
از فرهنگ های ماقبل مدرن وجود نداشته است .يکی از پیامدهای بازانديشی در خويشتن ،پیدايش سبک زندگی است .دنیای
مدرن ،سبک های بسیار متنوع و متفاوتی را پیش روی هر فرد می گذارد و او ناگزير می شود تا ازمیان آنها برای عمل خود به
گزينش بپردازد .حتی اگر کسی بخواهد مطابق با فرهنگ سنتی زندگی کند ،ناخواسته دست به گزينش خاص می زند .اما نکته
مورد نظر اين است که هر فرد برای انتخاب سبک زندگی خود کامالً آزاد نیست و اسیر قیدوبندهايی خواهد بود( .گیدنز:0933 ،
 )77سبک زندگی را بايد از هويت فردی متمايز کرد .گیدنز استدالل می کند هويت فردی ،شکل خاصی می گیرد و آن شکل،
سبک زندگی شخص است ،اگرچه اين استدالل که سبک زندگی ،بیان مادّی هويت فرد است ،به نظر معقول می رسد ،بايد خاطر
نشان کرد سبک زندگی ،تأثیری دوسوي ه بر هويت فرد دارد .تعقیب کردن يک جهت گیری خاص در زندگی فردی ممکن است يا
به طور جزئی و يا به طور چشمگیر به تغییراتی در هويت شخصی فرد ،منجر شود و مردم با هويت فردی مشابه ،ممکن است سبک
های زندگی کامالً متفاوتی را دنبال کنند .اين امر به دلیل اين واقعیت است که سبک زندگی ،بیانگر انتخاب ،ولو با محدوديت ها
است .اين انتخابها و محدوديت ها را می توان به خوبی در چارچوب نظری "ساخت يابی" گیدنز بررسی نمود .نظريه ای که رابطه
ی ديالکتیکی میان عاملیّت و ساختار در آن توضیح داده می شود .در همین رابطه ،گیدنز ،تحلیلش را از عملکردهای انسانی آغاز
می کند ولی بر اين پافشاری می کند که اين عملکردها را بايد به گونه ای بازگشتی در نظر آورد .به اين معنا که " فعالیت های
انسانی را کنشگران اجتماعی به وجود نمی آورند بلکه اين فعالیت ها از طريق همان راه هايی که انسان ها خودشان را به عنوان
کنشگر مطرح می سازند ،پیوسته بازايجاد می شود .عوامل انسانی از طريق فعالیت هايشان ،شرايطی را به وجود می آورند که اين
فعالیت ها را امکان پذير می سازد( .ريتزر )001 :7101 ،گیدنز معتقد است اگرچه قدرت انتخاب ،شاکله سبک زندگی است ،اما "
اغلب اين قدرت انتخابی به وسیله عواملی محدود می شود که از محدوده انتخاب فرد بیرون است" ،در جوامع نو ،انتخاب های
سبک زندگی ،هم تشکیل دهنده زندگی روزانه هستند و هم تطبیق يافته با نظام های انتزاعی .وی بیشتر به سبک زندگی با آنچه
خود " سیاست زندگی" می خواند اعتقاد دارد :سیاستی که از کشمکش ها درباره ی پاسخ سؤالی کلیدی حاصل می شود.
(کاويانی )14 :0930 ،عاملیّت ،مطابق نظر گیدنز ،صرفاً به معنای نیّات و مقاصدی نیست که افراد در انجام دادن کارها دارند ،بلکه
در درجه ی اول به معنای توانايی آنها برای انجام دادن اين اعمال است" ،عاملیّت" ،به رويدادهايی مربوط می شود که فرد ،مسبّب
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آنهاست ،به اين معنا که فردی می توانست در هر مرحله از جريان کردار ،به گونه ای ديگر عمل کند( ".گیدنز 0339 ،به نقل از
ريتزر ) 123 :7101 ،وی که با تأکیدش بر عاملیّت ،به عوامل انسانی ،قدرت بزرگی می بخشد ،بی گمان تشخیص می دهد که الزام
هايی بر کنشگران تحمیل می شود اما اين به آن معنا نیست که کنشگران گزينش نمی کنند و تأثیری از خود باقی نمی گذارند .به
طور کلی مالحظه می شود گیدنز يکی از نشانه ها يا مؤلفه های دنیای مدرن را بازانديشی می داند که موجب تحرك و پويايی
جهان می گردد .همان طور که وی اشاره می کند سبک زندگی ،حاصل بازانديشی "سازماندهی مجدد نظام ها" است که به فرد
قدرت گزينش «گیدنز» معنايی را در اين روند باز می کند :در دنیای متجدد کنونی ،همه ی ما هم از شیوه های معینی در زندگی
پیروی می کنیم ،هم ناچار به اين پیروی هستیم ،زيرا عالوه بر برآورده کردن نیازهای جاری مان ،هويتی را که برگزيديم نیز
مشخص می شود و در پی آن ديگران رفتارهای خاصّی را در کنش هايشان بر طبق اين هويت آشکار شده ،بروز می دهند .بدين
ترتیب شیوه های زندگی به صورت عملکردهای روزمره در می آيند ،عملکردهايی که در نوع "پوشش ،خوراك ،روش کار و
محیط های مطلوب برای مالقات با ديگران" جلوه می کند « .درباره ی انتخابی بودن و کثرت سبک زندگی« ،گیدنز» اين گونه
استدالل می کند که :نبايد تصور کرد ،افراد قادرند به انتخاب همه ی الگوهای موجود بپردازند .زيرا تعدد الگوهای کلی شیوه ی
زندگی کمتر از تعدد انتخابهای موجود در تصمیم گیری های راهبردی (استراتژيک) روزمره است.
نظریه های اسالمی سبک زندگی

بر اساس رويکرد دينشناسانه میتوان سبک زندگی را به اين صورت تعريف کرد« :مجموعهای از رفتارهای سازمانيافته که متأثر
از باورها و ارزشها و نگرشهای پذيرفته شده ،و همچنین متناسب با امیال و خواستههای فردی و وضعیت محیطی ،وجهة غالب
رفتاری يک فرد يا گروهی از افراد شدهاند ».دقت و تأمل در مؤلفههای گوناگون اين تعريف ،ابعاد مهمی از سبک زندگی را برای
ما نشان میدهد و وجه تمايز اين تعريف با تعاريف جامعهشناسانه و روانشناسانه و همچنین ارتباط آن را با اموری همچون دين،
باورها ،اخالق ،نگرشها و امثال آن را روشن میکند .عالوه بر اين ،نقش نمادين و نمايشی بودن «سبک زندگی» را نیز در مقايسه
با مطلق «رفتار» نشان خواهد داد .در اينجا به اهم الزامات و لوازم اين تعريف اشاره میکنیم( .شريفی)47 :0930 ،
 .0سبک زندگی محصول و معلول باورها و ارزشهاست .نوع نگاه انسان به جهان ،خدا ،انسان و حیات پس از مرگ و نوع
ارزشهای پذيرفتهشدة او ،تأثیری مستقیم بر انتخابها و گزينشهای او دارند .به همین دلیل ،در نخستین نگاه و بهروشنی
میتوان دو نوع کلی سبک زندگی را از يکديگر متمايز ساخت :سبکهای زندگی مؤمنانه و سبکهای زندگی غیرمؤمنانه.
(شريفی)47 :0930 ،
 .7عوامل درونی از جمله امیال ،غرايز و خواسته های فردی و محیط بیرونی از جمله وضعیت جغرافیايی و فضای اجتماعی در
سبک زندگی تأثیر دارند .سبک زندگی جايی است که ساليق ،غرايز و خواستههای فردی میتوانند نقشآفرينی باشند.
همانگونه که و ضعیت جغرافیايی ،فضای اجتماعی و محیطی خواه ناخواه ساية خود را بر انتخابها و گزينشهای انسان
میافکنند .بر اين اساس ،بايد توجه داشت آنگاه که سخن از تأثیرپذيری سبک زندگی از باورها و ارزشهای دينی به میان
میآيد ،نبايد چنین پنداشت که امیال و خواستههای فردی در اين نوع سبک زندگی هیچ جايگاهی ندارند و يا نبايد داشته
باشند .اصوالً دين الهی و اصیل نمیخواهد غرايز و امیال فردی را سرکوب کرده و نابود سازد ،بلکه میخواهد آنها را
جهتدهی کرده .و در مسیر درست و سعادتبخش هدايت نمايد .همانطور که هرگز نبايد تأثیر محیط اجتماعی ،وضعیت
جغرافیايی و آب و هوايی را در گزينش انواع خاصی از سبک زندگی ناديده گرفت .تأثیر جامعه و محیط بر گزينشها و
انتخابهای افراد تا آنجاست که حتی بعضی از جامعه شناسان و عالمان علوم تربیتی را به اين توهم انداخته است که از جبر
اجتماعی (دورکیم )004 :0901 ،و جبر محیطی و تربیتی سخن به میان آورند( .شريفی)47 :0930 ،

مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی ایرانی -اسالمی در بین جوانان شهر کرمان 993 /

 .9سبک زندگی ناظر به رفتارها و نمودهای ظاهری و بیرونی هويت انسانی است؛ به اين معنا که خود باورها و ارزشها و
نگرشهای افراد را جزء سبک زندگی نمیدانیم ،بلکه آنها بنیانهای شکلدهی به نوع خاصی از سبک زندگی هستند.
بهعبارت ديگر ،باورها ،ارزشها ،نگرشها و گرايشها همگی در شکلدهی به هويت انسانی نقشآفرين هستند .سبک
زندگی به آن بخش از هويت انسانی اطالق میشود که جنبة «بیانگرانه» دارد .جنبههای ناديدنی هويت انسانی را در قالب
رفتارها ،انتخابها و اشیا برای ديگران ديدنی میکند .بر اين اساس ،اين نظريه را درست نمیدانیم که سبک زندگی را افزون
بر رفتارهای بیرونی ،شامل ادراكها ،باورها ،گرايشها ،ارزشها ،تمايالت ،ترجیحات و همة امور ذهنی و درونی نیز میداند
(مهدویکنی.)21-29 :0932 ،
 .1گسترة سبک زندگی ،به وسعت همة رفتارهای نهادينهشدة فردی و اجتماعی انسان است .از آرايش مو و آراستگی ظاهری
گرفته تا انتخاب رنگ لباس و مدل کفش و چیدمان اسباب و اثاثیة منزل ،تا نوع موسیقی و عالقههای هنری ،شغلی و نحوة
گذران اوقات فراغت و معماری و شهرسازی و امثال آن؛ (شريفی)49 :0930 ،
 .4رفتارهای موقتی يا موردی يک فرد يا گروه را نمیتوان سبک زندگی آنان تلقی کرد .بهعنوان مثال ،اگر کسی يک بار
کراوات بزند ،هرچند بر اساس آموزههای اسالمی ممکن است کار درستی نکرده باشد ،اما نمیتوان گفت اين نوع پوشش،
سبک زندگی او شده است ،بلکه رفتارهايی را میتوان بهعنوان سبک زندگی در نظر گرفت که وجهة غالب رفتاری يک فرد
يا گروهی از افراد شده باشند ،بهگونه ای که همچون ملکات نفسانی در اخالق ،تقريباً بدون تروّی و تأمل از فرد يا جامعهای
خاص صادر شوند( .شريفی)49 :0930 ،
 .0سبک زندگی بهتدريج حاصل میشود و بهتدريج هم زايل میشود .نهادينه شدن يک رفتار يا عملکرد زمانبر است ،صبوری
و بردباری ويژهای میطلبد .به عنوان مثال ،پیدايش سبک معماری اسالمی بالفاصله پس از بیان تعالیم اسالم در مورد اهمیت
مسجد ،نماز جماعت ،تکريم مهمان ،همسايهداری ،اخالق اجتماعی و شهروندی نبود ،بلکه اين تعالیم و آموزهها بهتدريج
سبک خاصی از معماری را در جهان اسالم پديد آوردند و يا زايل شدن سبک زندگی بردهداری ،امری زمانبر بود .نگاهی
اجمالی به تعالیم اسالمی و معارف قرآنی اين حقیقت را نشان میدهد که هیچيک از اولیای الهی ،بردهداری را امری پسنديده
نمی دانستند ،بلکه در تالش بودند تا اين شیوة رفتاری و اين نوع نظام اجتماعی را تغییر دهند .اما تغییر سريع آن نه امکانپذير
بود و نه مطلوب؛ زيرا تغییر سريع آن در صورت امکان ،موجب فروپاشی نظام اجتماعی و اقتصادی جامعة آن روزگار
میشد؛زيرا همة نظام اقتصادی ،تجار ی ،معیشتی و معاشرتی آن روزگار بر اين اساس آن شکل گرفته بود .تغییر چنین وضعیت
نامطلوبی ،که در همة ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردمان آن روزگار رخنه کرده بود ،کاری سترگ اما زمانبر بود.
(شريفی)49 :0930 ،
 .2سبک زندگی همچون ملکات نفسانی است :اقناعی و خودجوش و بیتکلف انجام میگیرد ،تحمیلی و اجباری نیست .به همین
دلیل ،در هرگونه تالشی برای تغییر سبک های نامطلوب زندگی بايد توجه داشت که هرگز نبايد از قوة قهريه استفاده کرد و
هرگز نبايد تصور کرد که سبکهای مطلوب زندگی را میتوان به صرف قانونگذاری و ابالغ آيیننامه و امثال آن محقق
ساخت( .شريفی)41 :0930 ،
 .3بر اساس تعريف و تلقی ما از سبک زندگی ،نه می توان آن را امری کامالً فردی دانست و نه امری کامالً اجتماعی ،بلکه هم
ابعاد فردی و ساليق و امیال و خواستههای فردی در آن لحاظ میشود و هم تأثیرات اجتماعی و محیطی و عاليق جمعی در
شکلگیری آن نقش ايفا میکند .برخی افراد ،همچون آلفرد آدلر ،گمان کردهاند سبک زندگی امری کامالً فردی است .به
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همین دلیل ،معتقدند به تعداد انسانها سبکهای زندگی متفاوتی وجود دارد (مهدویکنی ،)070-077 :0932 ،اين نظر درست
نیست .ايشان تأثیرات محیط و جامعه را بر شکلدهی به عاليق و امیال فردی ناديده گرفتهاند( .شريفی)41 :0930 ،
 .3سبک زندگی جنبة نمادين و نمايشی دارد .در سبک زندگی ،محتوا از اولويت برخوردار نیست ،سبک زندگی بیانگر ،نماد و
نمايشگر محتواست .سبک زندگی ،نماد باورها و ارزشهای پذيرفتهشدة فرد است .نماد ابعاد ناآشکار و پنهان هويت فردی،
اجتماعی و دينی اوست .به همین دلیل ،ما برای سبک زندگی بهخودیخود اصالتی قائل نیستیم ،بلکه آن را يک معیار،
شاخصه و نماد برای هويت دينی و اعتقادی و ارزشی فرد و جامعه میدانیم .با مطالعة نوع معماری ،پوشش ،اوقات فراغت،
شادی ،روابط خ انوادگی و اجتماعی ،موسیقی ،ارتباطات شهروندی ،دکوراسیون خانه ،و امثال آن ،میتوان نوع و کیفیت
باورها و ارزشهای افراد را بهدست آورد .بهتعبیر زيبای علّامه مجلسی در بحاراالنوار« ،ظاهر عنوان و نمايشگر باطن است»
(شريفی)41 :0930 ،
دین و سبک زندگی

فرهنگ حاکم بر جامعه و شاخص های آن ،بنیان الگوهای موجود در يک سبک زندگی خاص را تشکیل می دهد ،ولی روشن
است که خود فرهنگ نیز از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد که مهم ترين عامل آن ،دين و آموزه های وحیانی است .دين در
مقام نوعی هدايت الهی که در چارچوب ارسال پیامبرانی برای جامعه ی انسانی صورت می گیرد ،دگرگونی ژرف و گسترده ای در
انديشه و روح انسان ها پديد می آورد .در پرتو اين دگرگونی که نظام شناخت ها و باورها ،ارزش ها ،گرايش ها ،رفتارها و
کردارهای انسان را در بر می گیرد ،استعدادهای درونی و فطری بشر شکوفا و هدايت می شود و در مسیری خاص به تکامل می
رسد ..در اين باره می توان گفت هر چه دين ،جهان شمول تر باشد يا گرايش های جهانی بیشتری داشته باشد و بتواند معیارهای
خود را بر شمار بیشتری از افراد دارای فرهنگ های گوناگون تطبیق دهد ،فرهنگ سازتر خواهد بود( .فاضل قانع )99 :0937 ،از
آنجا که جام عیت دين اسالم ،بعدهای اعتقادی ،اخالقی و عملی زندگی انسان را به يکديگر پیوند می زند و ايمان و عمل را در کنار
يکديگر می طلبد ، 0آموزه های اين آيین به گونه ای ارائه شده است که همواره به جلوه های بیرونی و عینیِ اعتقاد و ايمان قلبی،
توجه و چگونگی آن را تبیین می کند .قرآن کريم ،اين مهم ترين منبع آموزه های اسالمی ،سرشار از الگوهايی است که شیوه
زيست مؤمنانه و مورد نظر اسالم را معرفی می کند .در پرتو آيات نورانی قرآن ،شیوه زيستن پیامبر گرامی اسالم که در قالب رفتار
آن حضرت در تاريخ ثبت گرديده ،اسوه و نمونه عالی زندگی است که به تمام مسلمانان معرفی شده است .همچنین سخنان و
حکايت های فراوانی از اهل بیت (علیهم السالم) در اختیار جامعه مسلمانان قرار دارد که با الهام از آموزه های نورانی قرآن کريم،
نمونه های عینی تر و ملموس تری از شیوه ها و الگوهای زندگی مبتنی بر آموزه های دينی را بیان می کند .از اين رو ،انديشمندان
مسلمان در طول سده های گذشته و با اثرپذيری ژرف از اين گنجینه های ارزشمند ،آثاری نگاشته اند و در آن ،ديدگاههای
استنباطی و اجتهادی خود را درباره ی الگوهای زندگی متناسب با آموزه های اسالمی بیان کرده اند .بدين ترتیب ،می توانیم میراث
گران قدری را که درباره معرفی سبک زندگی مبتنی بر آموزه های اسالمی در اختیار داريم ،در قالب چهار گروه اصلی ،شامل
قرآن کريم ،سیره پیامبر گرامی اسالم (ص) ،جوامع روايی و حديثی و دستاوردهای علمی و فکری انديشمندان مسلمان دسته بندی
کنیم( .فاضل قانع .)93-93 :0937 ،در زمینه سبک زندگی اسالمی؛ محمد کاويانی ( )0931بیان می دارد که سبک زندگی اسالمی
دارای مؤلفه های زير باشد:
 .0مؤلفه اجتماعی به وظايفی اشاره دارد که فرد در ارتباط با ديگران ،فراتر از خود و خانواده هستهای خود انجام میدهد .7 .مؤلفه
عبادی به وظايفی اشاره دارد که رابطه بین فرد و خداوند را به عنوان عبد و موال نشان میدهد و اعم است از عبادات مشخص ،مثل
نماز ،روزه ،تالوت قرآن ،ذکرهای مستحبی ،حج و  ،...و رفتارهايی که رسماً نام عبادت ندارند ،اما فرد به نیت اطاعت از خداوند
آن را انجام میدهد .9 .مؤلفه باورها به مفاهیم هستیشناختی ،انسانشناختی ،خداشناختی ،و  ...اشاره دارد که در فرد درونی شده و
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در اليههای زيرين عاطفی وشناختی او حضور دارند و به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه ،نقش تعیین کنندهای در رفتارها دارند.1 .
مؤلفه اخالق به صفات و رفتارهای درونی شدهای از فرد گفته میشود که وظیفه رسمی و قانونی او شمرده نمیشود ،و با ترك يا
انجام آن کسی او را مؤاخذه يا تشويق نمیکند .در اينجا به بعد فردی و اجتماعی اخالق نظر میشود (بعد الهی آن در شاخص
باورها مالحظه شده است) .4 .مؤلفه مالی به رفتارهايی از فرد اشاره دارد که مستقیم يا غیر مستقیم ،به امور اقتصادی و مادی زندگی
مربوط میشود .اموری ،مثل شغل ،امالك ،کیفیت دخل و خرج و ...را شامل است .0 .مؤلفه خانواده به رفتارها و روابط فرد از اين
حیث که عضوی از يک خانواده هستهای است ،اشاره دارد؛ يعنی زن ،شوهر و فرزندان .خانواده بزرگ ،در شاخص اجتماعی
مالحظه شده است .2 .مؤلفه سالمت به اموری نظر دارد که در سالمت جسمانی و روانی فرد ايفای نقش میکنند و تغذيه ،بهداشت،
فعالیت بدنی ،تفريح ،بازی ،لذت های زندگی ،سیاحت و زيارت ،خواب و استراحت ،ديد و بازديد ،ظاهر زشت يا زيبای فرد و ...را
شامل میشود .3 .مؤلفه تفکروعلم به وظايفشناختی فرد اشاره دارد ،اعم از شناختهای موجود در فرد ،تالش برای افزايش
شناختهای خود ،جايگاهی که فرد برای علم و تفکر قائل است .3 .مؤلفه دفاعی– امنیتی به وظايفی اشاره دارد که به صورت
فردی يا اجتماعی با امنیت افراد و جامعه مربوط می شود ،مثل حفظ مرزها ،انتظامات داخلی شهرها و روستاها ،شناسايی و مجازات
مجرمان در دعواهای خصوصی افراد و .01 . ...مؤلفه زمانشناسی به وظايف فرد در خصوص با استفاده بهینه از زمان مربوط
میشود.
روش تحقیق

در پژوهش حاضر ،روش تحقیق پیمايش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است .جامعه آماری پژوهش را تمامی جوانان
 01تا  73ساله شهر کرمان تشکیل می دهند که از بین آ ن ها بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  041نفر تعیین گرديد ،شیوه
نمونه گیری  ،خوشه ای چندمرحله ای می باشد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار
آماری  SPSSاستفاده گرديد  ،سبک زندگی ايرانی -اسالمی متغیر مالك و عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی مؤثر بر آن،
متغیرهای پیش بین می باشند .با توجه به متغیرهای اين پژوهش و بررسی نظريه های مختلف در خصوص سبک زندگی می توان
گفت ،مناسب ترين نظريه ها برای تبیین متغیرهای اين تحقیق ،نطريه های سبک زندگی پیر بورديو و ماکس وبر می باشند که
فرضیه های زير بر اساس آن ها تدوين شد:


فرضیه شماره  :0بین منزلت شغلی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.



فرضیه شماره  :7بین سرمايه فرهنگی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.



فرضیه شماره  :9بین سرمايه اجتماعی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.



فرضیه شماره  :1بین سرمايه اقتصادی افراد و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.



فرضیه شماره  :4بین میزان آشنايی با فرهنگ غرب و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.

نتایج پژوهش

فرضیه شماره  :1بین منزلت شغلی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .119می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  1014است ،لذا
بین دو متغیر منزلت شغلی و سبک زندگی ايرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست
آمده ما که برابر با  .03است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بین دو متغیر منزلت شغلی و گرايش به سبک
زندگی ايرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدين صورت که هرچه منزلت شغلی افراد بیشتر باشد میزان گرايش آنان به سبک
زندگی ايرانی  -اسالمی بیشتر می شود .لذا بر اين اساس فرضیه شماره  0ما تايید می شود.
جدول ( :)1ضریب همبستگی بین منزلت شغلی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

 / 991مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره چهارم /پاییز 9314

سبک زندگی ايرانی-اسالمی
منزلت شغلی

شدت رابطه

1/03

سطح معناداری

1/119

تعداد

041

فرضیه شماره  :2بین سرمايه فرهنگی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .111می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  1014است ،لذا
بین دو متغیر سرمايه فرهنگی و سبک زندگی ايرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی
بدست آمده ما که برابر با  -.74است ،لذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهت معکوس بین دو متغیر سرمايه فرهنگی و
گرايش به سبک زندگی ايرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدين صورت که هرچه سرمايه فرهنگی جوانان بیشتر باشد میزان
گرايش آنان به سبک زندگی ايرانی  -اسالمی کمتر می شود .لذا بر اين اساس فرضیه شماره  7ما تايید می شود.
جدول ( :)2ضریب همبستگی بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سبک زندگی ايرانی-اسالمی
سرمايه فرهنگی

شدت رابطه

-1/74

سطح معناداری

1/111

تعداد

041

فرضیه شماره  :3بین سرمايه اجتماعی و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .111می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  1014است ،لذا
بین دو متغیر سرمايه اجتماعی و سبک زندگی ايرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی
بدست آمده ما که برابر با  . 90است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیر سرمايه اجتماعی و سبک
زندگی ايرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدين صورت که هرچه سرمايه اجتماعی جوانان بیشتر باشد میزان گرايش آنان به
سبک زندگی ايرانی  -اسالمی بیشتر است .لذا بر اين اساس فرضیه شماره  9ما تايید می شود.
جدول ( :)3ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سبک زندگی ايرانی-اسالمی
سرمايه اجتماعی

شدت رابطه

1/90

سطح معناداری

1/111

تعداد

041

فرضیه شماره  :4بین سرمايه اقتصادی افراد و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .110می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  1014است ،لذا
بین دو متغیر سرمايه اقتصادی و سبک زندگی ايرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی
بدست آمده ما که برابر با  .70است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیر سرمايه اقتصادی و
گرايش به سبک زندگی ايرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدين صورت که هرچه سرمايه اقتصادی جوانان بیشتر باشد میزان
گرايش آنان به سبک زندگی ايرانی  -اسالمی بیشتر است .لذا بر اين اساس فرضیه شماره  1ما تايید می شود.
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جدول ( :)4ضریب همبستگی بین سرمایه اقتصادی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سبک زندگی ايرانی-اسالمی
سرمايه اقتصادی

شدت رابطه

1/70

سطح معناداری

1/110
041

تعداد

فرضیه شماره  :5بین میزان آشنايی با فرهنگ غرب و سبک زندگی ايرانی-اسالمی در بین جوانان رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .111می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  1014است ،لذا
بین دو متغیر میزان آشنايی با فرهنگ غرب و سبک زندگی ايرانی  -اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت
همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -.14است ،لذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهت معکوس بین دو متغیر میزان
آشنايی با فرهنگ غرب و گرايش به سبک زندگی ايرانی – اسالمی ارتباط وجود دارد؛ بدين صورت که هرچه میزان آشنايی با
فرهنگ غرب افراد بیشتر باشد میزان گرايش آنان به سبک زندگی ايرانی  -اسالمی کمتر می شود .لذا بر اين اساس فرضیه شماره 4
ما تايید می شود.
جدول( :)5ضریب همبستگی بین میزان آشنایی با فرهنگ غرب و سبک زندگی ایرانی-اسالمی

سبک زندگی ايرانی-اسالمی
میزان آشنايی با فرهنگ
غرب

شدت رابطه

-1/14

سطح معناداری

1/111

تعداد

041

آزمون رگرسیون :رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانی اسالمی

تحلیل رگرسیون چندگانه ،روش برای مطالعه سهم يک يا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است .متغیرهای مستقل را
متغیرهای پیش بین و متغیر وابسته را متغیر مالك نیز میگويند( .سرمد و ديگران )772 :0920 ،بر اساس اطالعات ضريب همبستگی
چندگانه  ) 1020( Rنشان می دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق(سبک زندگی ايرانی اسالمی) همبستگی
نسبتا قوی وجود دارد .مقدار ضريب تبیین واقعی( )1040نشان می دهد که  40درصد از کل تغییرات میزان سبک زندگی ايرانی
اسالمی در بین جوانان وابسته به متغیرهای مستقل ذکر شده در اين مدل می باشد .به عبارت ديگر ،مجموعه متغیرهای مستقل ،بیش
از نیمی از واريانس متغیر سبک زندگی ايرانی اسالمی را پیش بینی می کنند .با توجه به معناداری مقدار  ) 01301043( Fدر سطح
خطای کوچکتر از  ، 1010می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق  -مرکب از  4متغیر مستقل و يک متغیر وابسته (سبک
زندگی ايرانی اسالمی) ، -مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات سبک زندگی ايرانی اسالمی را تبیین کنند.
تفسیر ضرايب رگرسیونی بر اساس ضريب اتای استاندارد شده صورت می گیرد .مقايسه متغیرها نشان می دهد که تاثیر هر  4متغیر
مستقل بر سبک زندگی ايرانی اسالمی معنادار است زيرا سطح معناداری( )sigآنها کوچکتر از  1014می باشد .متغیرهای « آشنايی
با فرهنگ غرب» با ضريب رگرسیونی  - 1090و متغیر «سرمايه اجتماعی» با ضريب رگرسیونی  1072به ترتیب باالترين تاثیر
رگرسیونی را روی متغیر سبک زندگی ايرانی  -اسالمی داشته اند .به عنوان مثال ،در مورد متغیر «سرمايه اجتماعی»  ،نتیجه را می
توان بدين شکل تفسیر نمود که به ازای افزايش يک انحراف استاندارد در متغیر«سرمايه اجتماعی»  ،میزان سبک زندگی ايرانی
اسالمی به میزان  1072انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت.
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بر اساس نتايج بدست آمده ،ضريب همبستگی چندگانه(  )R= 0.71نشان می دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته تحقیق(سبک زندگی ايرانی اسالمی) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد .مقدار ضريب تبیین واقعی( )1040نشان می دهد که
 40درصد از کل تغییرات میزان سبک زندگی ايرانی اسالمی در بین جوانان وابسته به متغیرهای مستقل ذکر شده در اين مدل می
باشد .به عبارت ديگر ،مجموعه متغیرهای مستقل ،بیش از نیمی از واريانس متغیر سبک زندگی ايرانی اسالمی را پیش بینی می
کنند.
همپنین با توجه به معناداری مقدار(  ) F =148.0659در سطح خطای کوچکتر از  ، 1010می توان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی تحقیق  -مرکب از  4متغیر مستقل و يک متغیر وابسته (سبک زندگی ايرانی اسالمی)  ،مدل خوبی بوده و مجموعه
متغیرهای مستقل قادرند تغییرات سبک زندگی ايرانی اسالمی را تبیین کنند.
مقايسه متغیرها نیز نشان می دهد که تأثیر هر  4متغیر مستقل بر سبک زندگی ايرانی اسالمی معنادار است زيرا سطح معناداری()sig
آنها کوچکتر از  1014می باشد .متغیرهای « آشنايی با فرهنگ غرب» با ضريب رگرسیونی  - 1090و متغیر «سرمايه اجتماعی» با
ضريب رگرسیونی  1072به ترتیب باالترين تأثیر رگرسیونی را روی متغیر سبک زندگی ايرانی  -اسالمی داشته اند.
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