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 سبک زندگی اسالمی ایرانی

 1حمید دهقانیان

 

 چکیده

جامعه شیعی ایران معاصر درروابط و مناسبات اجتماعی نظرگاه های  درباره آسیب های فراروی

متفاوتی در بین خواص و عوام مطرح می شود که هرکدام پاره ای از متغیر ها را به مثابه متغیر 

مستقل گرفته و تحلیل شرایط را بر مبنای آن استوار می سازند. عده ای نظر خود را به ساختارها 

معطوف می دارند. در  (و عده ای نیز به سطح روابط فردی و خانوادگی )سطح خرد ()کالن نگر

سبک »سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع نخبگان خراسان شمالی در مورد سبک زندگی ایشان 

را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی خواندند و با دعوت از « زندگی

پرداختن به این مفهوم مهم، آسیب شناسی وضع »بان فکر و اندیشه برای دانشگاهیان، نخبگان و صاح

موجود سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینه تأکید کردند. نگاه هایی که تا کنون در 

کشور ما به این مسئله شده فاقد نگاه جامعه شناختی بوده وغالبا مفهوم سبک زندگی از منظر 

دانسته در صورتی  فرد محور و به عنوان یک مفهوم گزینشی در قلمرو سلیقه روانشناسی ورفتارگرایی

این مسئله با توجه به نقش ساختارها وروابط اجتماعی در رفتارهای فردی و جهت دهی آن در حوزه 

این مقاله سعی شده است ضمن بهره گیری از روش نظریه  در گرایش نیز قابل تامل و بررسی است.

ایرانی، ضرورت الگوی -د ضمن تحقیق ابعاد و مولفه های سبک زندگی اسالمیپردازی داده بنیا

 ایرانی پیشرفت جهت تحقق این مهم بررسی شود.-اسالمی 

 ایرانی، روابط اجتماعی، سبک زندگی–واژگان کلیدی: الگوی اسالمی 

 

 مقدمه:

وباورهای فرد باشد وآنچه سبک زندگی به عنوان الگوی کنش فرد نمی تواند جدای از نظام هنجاری 

پدیده اجتماعی را نمی توان به واسطه  هر مهم است عوامل سازنده این نظام باورها وهنجارهاست.

پیچیدگی روابط سازنده اش تنها در سطح رویه وبدون در نظر گرفتن الیه های زیرین تشکیل دهنده 

توجه به  عدم مثتثنی باشد. آن مطالعه وبررسی کرد. سبک زندگی نیز نمی تواند از این قاعده

ساختارهای اجتماعی تشکیل دهنده سبک زندگی وفروکاستن این مهم به عوامل فردی در بررسی این 

زندگی از تحوالت فرهنگی، اقتصادی و  سبک موضوع ما را دچار یک نوع سطحی نگری می نماید.

فارابی، ابن خلدون، خواجه نظریات متفکرین اسالمی متقدم، از  در سیاسی تاثیر زیادی می پذیرد.

 نصیر تا متاخرینی

                                                                                                                                                                          
 gmail.com63h.dehghanian@ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی رشته شیعه شناسی دانشگاه قم
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همچون عالمه طباطبایی )ره(، شهید مطهری، شهید صدر، امام خمینی )ره(، همواره ساختارهای 

اجتماعی به عنوان ظرف تحقق کمال بشری در پرورش فکری و روحی انسانها اهمیت بسیار فراوانی 

ساختار های جامعه و نقش آن در زندگی انسانها  داشته است. در آثار جامعه شناسان غربی نیز اهمیت

بحث های فراوانی شده است. درآثار کسانی همچون کنت، دورکیم، مارکس، وبر و..... نیز به نقش 

عنوان مثال  به جامعه در شکل دهی به گرایش ههای افراد ما به نظریات متنابعهی برمی خوریم.

ماکس وبر سبک زندگی سرمایه داری )روح سرمایه درکتاب اخالق پروتستانی وروح سرمایه داری، 

داری( را ناشی ازتاثیر اخالق پروتستانی می داند. در ایران معاصر ما شاهد رویارویی دو گفتمان سنت 

این رویارویی است که جامعه ایرانی شاهد تغییرات زیادی هم در  در هستیم. (و تجدد )مدرنیته

جامعه و سبک زندگی است. تشکیل مجلس قانونگذاری، ساختارها وهم در نوع گفتمان حاکم بر 

گفتمانهای مشروطه خواهی و تغییرات جهانی به خاطر جنگهای جهانی و تاثیرات آن بر جامعه ایرانی 

به عنوان برنامه ای جامع  (و باالخره تاکید بر فرآیند نوسازی )در زمان حکومت پهلوی اول و دوم

عقب ماندگی نسبت به تمدن غرب ودول غربی در عرصه های جهت توسعه و ترقی وکم کردن فاصله 

سیاسی، فرهنگی واقتصادی، سازمان روحانیت وتحوالت آن به عنوان نماینده گفتمان دینی در مواجه 

با این سیاستها، تغییرات در سازمان آموزشی، گسترش ارتباطات ورسانه های مکتوب، سمعی وبصری 

از عوامل تغییرات اساسی موثر در سبک زندگی جامعه ایرانی به  واکتشاف نفت واقتصاد وابسته به آن

در تاریخ معاصر ایران که به  69الی  49شمار می رود.. نوع حوادث سیاسی و فرهنگی دهه های 

 پیروزی انقالب اسالمی منجر شد نیز فصل جداگانه ای را در این تغییرات به خود اختصاص می دهد..

ر دوباره دین و ارزشهای الهی در عرصه اجتماع بوده، ارزشهایی که با مبانی تمایز این انقالب تبلو وجه

سلوک به شیوه غربی مخالف و حتی متعارض است که این تعارضات در منویات بنیان گذارو اصحاب 

انقالب، در شعارهای مردمی )قبل و بعد از انقالب( و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به وضوح 

های دوگفتمان توسعه سرمایه داری )به عنوان سازنده سبک زندگی جهانی( وانقالب آشکاراست. چالش

های )سازندگی، اصالحات،  گفتمان اسالمی همواره در ایران بعد از انقالب اسالمی مطرح بوده و هست.

واصول گرایی( در ساختارهای سیاسی و فرهنگی وهم چنین گفتمان های )عدالتخواهی، جنبش نرم 

ایرانی پیشرفت و اقتصاد -رسی های نظریه پردازی، تحول در علوم انسانی، الگوی اسالمیافزاری، ک

را می توان محصول برخورد این دو رویکرد کالن دانست. فلسفه اجتماعی اسالم در مناسبات  (مقاومتی

تماعی فرد و اجتماع و تاکید وفراوان دین اسالم در قرآن و روایات بر تاسی از شیوه رفتار فردی و اج

پیامبر اعظم )ص( و معصومین )ع( و شناخت ساخت های اجتماعی سازنده این سیره از یک طرف و 

فلسفه وجودی انقالب اسالمی ایران و مواجه آن با فلسفه اجتماعی وفرهنگی حاکم بر اهداف برنامه 

مدل های  های توسعه غربی، چالشهای اساسی در بر داشته که هرکدام را در نهایت معطوف به ارانه

 متفاوتی از سبک زندگی می کند.

 روش تحقیق:

منظور از پژوهش هر نوع پژوهش است که یافته های تولید کند که با توسل به عملیات آماری یا سایر  

( یکی از روشهای کیفی در تحقیق، روش نظریه پردازی 32روش های شمارشی حاصل نیامده باشد )

دست دو جامعه شناس به نام های بارانی گلیزر و انسلم  داده بنیاد است. این روش در اصل به
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نظریه زمینه ای آن نظریه ای است که مستقیما از داده هایی استخراج » اشتراوس به وجود آمده است.

انسلم استراوس، )« شده است که در جریان پژوهش به صورت منظم گردآمده و تحلیل شده اند.

( این نظریه، نوعی نظریه است که به صورت استقرایی 34:1391جولیت کربین، ترجمه ابراهیم افشار، 

از مطالعه یک پدیده حاصل می شود و در این روش، مطالعه یک پدیده اجازه می دهد که تئوری 

حاکم برآن در طول زمان پدیدار شود. در این روش اطالعات گردآوری شده به مجموعه ای از کدها، 

( اشتراوس و کوربین نیز 57:1374ی تبدیل می شوند )دانایی فرد، کدها به مقوالت و مقوالت به تئور

نظریه داده بنیاد را روشی مبتنی بر استفاده از مجموعه ای منظم از شیوه ها برای توسعه یک نظریه 

 (Strauss &Corbin.1999: 24پیرامون پدیده ای خاص می دانند. )

 مراحل روش شناسی نظریه پردازی داده بنیاد: 

نظریه پردازی داده بنیاد به عنوان استراتژی پژوهش: استفاده از روش نظریه پردازی داده  انتخاب .1

بنیاد در جایی است که محقق نیازمند یک نظریه جدید پیرامون پدیده مورد مطالعه است. این برخورد 

متفاوت از جمع آوری و تدوین مجموعه ای از نظریات قبلی در باره موضوعی  –یعنی خلق نظریه  –

 (88:1376خاص است. )دانایی فرد وامامی 

در نظر گرفتن یک فرآیند برای بررسی و مطالعه: از منظر کرسول، نظریه ساخته شده در روش  .2

ر این روش مبتنی بر داده بنیاد، ننظریه ای فرآیندی است. چرا که نحوه نگاه و بررسی موضوعات د

نگاهی فرآیندی است. فرآیند در اینجا به معنای زنجیره ای از کنش ها و برهم کنش ها بین افراد و 

ین لزوم اتخاذ نوعی نگاه فرآیندی در بنابرا (.Creswell.494:2995وقایع مربوط به یک موضوع است. )

است که باعث کسب نتایجی  ممطالعه و بررسی پدیده مورد مطالعه تحت این روش امری ضروری

 معتبر خواهد شد.

 نمونه برداری نظری: .3

در مرحله جمع آوری داده، نمونه گیری، هدفمند انجام می گیرد. گلیسر و اشتراوس، نمونه پردازی  .4

نظری را این گونه تعریف می کنند: نمونه برداری نظری، فرآیند جمع آوری داده ها برای تولید یک 

آن، تحلیل گر به طور همزمان داده های خود را جمع آوری، کدگذاری و نظریه است ک از طریق 

تحلیل کرده و تصمیم می گیرد به منظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده ایی 

( نمونه گیری Glaser &Strauss: 1968:45;Glaser,1978:36را جمع آوری و کجا آنها را پیدا کند )

قایسه استوار است منظور از مقایسه این است که به سراغ جاها، آدمها و رویدادهای نظری برمبنای م

برویم که امکان کشفگوناگونی را به حداکثر برساند و مقوله ها را از لحاظ ویژگی ها و ابعاد غنی کند 

( اما باید این را مد مظر داشت که این نمونه برداری نظری، زمانی که به کفایت نظری در 219)

مقوالت یا نظریات رسید پایان می پذیرد. رسیدن به اشباع نظری نقطه پایان نمونه گیری است. اشباع 

( مقوله از ب نظری یعنی مرحله ا ی گه الف ( هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید؛

( مناسبات ج ذارد؛لحاظ ویژگی ها و ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و گوناگونی آن را به نمایش بگ

 میان مقوله ها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده باشد.

کدگذاری: سه روال عمده ایی که گالسر و اشتراوس برای روش نظریه پردازی داده بنیاد ارائه کرده  .5

 اند عبارتند از:
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و ابعاد  یک. کدگذاری باز: فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها

( در اینجا منظور از مفاهیم، برچسب 79:1376آنها در داده ها کشف می گردند )دانایی فرد و امامی، 

های مفهومی هستند که بر حوادث یا دیگر پدیده ها زده می شوند. ویژگی ها، صفات راجع به یک 

 (72وند )همان مقوله و ابعاد نیز به معنای قرار دادن ویژگی ها روی یک پیوستار تعریف می ش

نامیده « دو. کدگذلری محوری: فرآیند مرتبط کردن مقوله ها به مقوله های فرعی )کد گذاری محوری

می شود، زیرا کد گذاری در محور یک مقوله صورت می گیرد و مقوله ها را در سطح ویژگی ها و ابعاد 

نظم جدیدی به خود گرفته ( در این مرحله مفاهیم طبقه بندی شده 145به یکدیگر مرتبط می کند. )

 و بیشتر باهمدیگر مرتبط می شوند.

سه. کدگذاری گزینشی: این مرحله شامل یکپارچه کردن و پاالیش نظریه است. در یکپارچه سازی، 

مقوله ها درحول یک مفهوم مرکزی که قدرت توضیح دهندگی دارد، مرتب می شوند. یکپارچه سازی، 

لیل روی می دهد و اغلب تا آخرین مراحل تهیه نوشته نهایی نیز به تدریج و از نخستین گام های تح

ادامه می یابد همین که ما خود را به یک اندیشه مرکزی پایبند کردیم، مقوله های اصلی با جمله های 

 تبیینی حاکی از ارتباط، به آن وصل می شوند.

 اعتبار و ارزشیابی: .6

هنجارها و ترتیبات روشی که برای یافته های آن به هر پژوهشی چه کیفی و چه کمی باید از لحاظ 

( مروری بر طرح و ارزیابی منطق و ثبات داخلی طرح واعتبار 279کار رفته مورد ارزشیابی قرار گیرد. )

دادن طرح نظری و اینکه اطمینان حاطل شود که نظریه از دل داده ها بیرون آمده باشد از لوازم اعتبار 

 پژوهش است.

 

 شینه تحقیق:سابقه و پی

کلمه سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی از اوایل قرن بیستم رایج شده و به طور چشم گیری مورد 

توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. از این واژه در ابتدا در مباحث طبقه و منزلت اجتماعی 

بروان در این زمینه می گوید:  به کار می رفته و به نوعی به معرف شناخت خودی از بیگانه بوده است.

مردم درپاسخ درباره طبقه بندی، جواب دقیقی ندارند؛ بسته به کلماتی که محقق ار آنها سوال می 

ی که متغیرهای سبک زندگی قابل پاسخگویی دقیق درحال کند پاسخهای خود را تعیین میکنند.

( ابرین 1965راهم می کند. )بروان هستند وامکان مقایسه این پاسخ ها را در میان ملت های مختلف ف

وهمکاران تمایز در سبک زندگی را یکی از چهار بعد اصلی تمایز اجتماعی و فرهنگی معرفی می کنند. 

( صاحب نظرانی همچون وبر، زیمل، وبلن وبوردیور ازجمله کسانی هستند که 1969)برین وهمکاران، 

خلی در این زمینه را می توان به چند دسته تفسیم در آثارخود به این موضوع پرداخته اند. تحقیقات دا

کرد: الف( تحقیقاتی که در آن از میزان اجرای برنامه توسعه به عنوان پیش فرض مسلم پذیرفته شده 

و بهبود سطح زندگی افراد، به سنجش و ارزیابی پرداخته اند در این نوع تحقیقات بیشتر به جنبه های 

انی توسعه پرداخته اند. ب( تحقیقاتی که در آنها به سنجش اقتصادی، بهداشتی، وعلمی وعمر

گرایشهای دینی با استفاده از بازسازی مدل های غربی در بحث های روانشناسی فردی و اجتماعی 
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مانند کارهای آدلر، لسی و همکاران، آلپورت،.. با استانداردهای دینی انجام پذیرفته مانند: )احمدی 

(، بهرامی 1387(، خدایاری فرد و دیگران )1387( جان بزرگی )1353ز )(، گلری1352علوان آبادی )

 سیاستهای فرهنگی دولت و الگوهای سبک زندگی دختران( 1371(، مسعود آذربایجانی )1387)

مذهبی را با سبک زندگی بررسی می ( ج( تحقیقاتی که رابطه مناسک 1379سمیه سادات شفیعی )

( محقق ارجمند در این تحقیق به بررسی 1378کنند: محمد سعید مهدوی کنی )دین و سبک زندگی 

تاثیر اعمال دینی بروی سبک زندگی افراد می پردازد. دراین اثر از عوامل ساختی موثر در سبک 

اوت و عوامل آن در جامعه ایرانی زندگی و همچنین فرآیند شکل گیری و تغییر سبک های زندگی متف

معاصر که مطلوب ماست سخنی به میان نیامده است. د( سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش اثر 

( در این اثر مؤلف محترم با بازسازی شیوه آدلر در ساخت 1391حجة االسالم دکتر محمد کاویانی )

با کمک از مولفه های  شانیا ته است.درخت سبک زندگی از زاویه ای روانشناسانه به این مهم پرداخ

موجود در کتاب سنجش دینداری آقای دکتر آذربایجانی )که به استخراج مولفه های دینداری درآیات 

و گسترش آنها اقدام به ساخت آزمون سنجش سبک زندگی کرده  (وروایات وبزرگان دین پرداخته

مسائل و سنجش مورد استفاده قرار گیرد ی است مه هرچند این تحقیق می تواند در تبیین هیبد است.

اما هم به لحاظ نوع نگاه وهم رویکرد تحقیق، تفاوتی بنیانی با تحقیق حاضر دارد. ه( مصرف و سبک 

، کتاب در هفت فصل تنظیم شده 1372-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات -محمد فاضلی -زندگی 

ی موجود در باب مصرف ها هینظر به« رفبینشهای نظری در باره مص»عنوان اول تحت  فصل است.

ی انتقادی چون آدورنو و هورکهایمر ها هینظریی چون وبلن، زیمل، وبر و ها هینظراختصاص یافته است، 

 .اند شدهی پست مدرنیستی بررسی ها هینظرو نظریات جدیدتری چون دوگالس، پیر بوردیو، کمپل و 

از یک سو به مصرف )که  او مورد بحث خود قرار داد. نویسنده در کتاب خود دو مقوله به هم مرتبط را

 .خود موضوعی وسیع است( اشاره کرد و از سوی دیگر به سبک زندگی

 تجزیه وتجلیل:

در این تجزیه و تحلیل از نظریات موجود در مورد سبک زندگی با خاستگاههای متفاوت از یک سو 

د و از سوی دیگر ویژگی ها ار لحاظ ابعاد جهت گوناگونی متناسب با موضوع به خوبی نمایش داده شو

غنی شده باشد و از سوی دیگر رابطه منطقی این نظریات با سبک زندگی اثبات شده باشند تا به 

اعتبار و پایایی تحقیق کمک بیشتری کرده باشد. نکته ای که دراینجا قابل ذکر است نو بودن مفهوم 

ست از این رو ما ابتدا مولفه های سبک زندگی را در سبک زندگی با شاکله اسالمی در ادبیات علمی ا

بین نظریه های مختلف بررسی سپس رابطه مولفه های مرتبط بین دین اسالم و سبک زندگی را 

تحقیق کرده تا ادبیاتی مشترک شکل گرفته باشد. برای این تحقیق ازسه منبع دین وسبک زندگی، 

جانی و همچنین سبک زندگی اسالمی اثر دکتر مقیاس سنجش دینداری تالیف دکتر مسعود آذربای

کاویانی محمد کاویانی که از نوع تحقیقات بنیادی بوده و با استفاده از کتب دینی و مصاحبه با 

این  در کارشناسان متعدد دینی مولفه های سبک زندگی دینی را بررسی کرده اند استفاده شده است.

ر اساس منطق پژوهش جمع بندی صورت پذیرفته بین ضمن استخراج و کدگذاری مفاهیم مشترک ب

و مدل نهایی ارائه گردیده است. در این بین مولفه های دینداری به عنوان سبک زندگی دینی در دو 

ارائه گردیده است. از سوی دیگر مولفه های  1بعد رفتاری و ساختاری استخراج و در جدول شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://database.irandoc.ac.ir/articles/593355
http://www.sid.ir


681 

 

مایش داده شده است. از مقایسه این دو جدول مشخص سبک زندگی در این دو بعد به صور عام نیر ن

گردیده که در سبک زندگی اسالمی مولفه هایی وجود داشته که مانع از بازتولید تمایز، تشکیل طبقات 

براساس مصرف، و زندگی در رقابت مادی می شوند. و این به سبب وجود نظام معنایی متفاوت تولید 

رائه مدل برای تبیین رابطه بین سبک زندگی، دین و جامعه شده در نظام دینی اسالم است. در ا

مشخص شده، ابتدا جامعه به  1 ٔشمارهبراساس مولفه های استخراجی، همانطور که در مدل های 

تقسیم شده که این  (عنوان بستر تحقق فعلیت انسانی به سه زیر نظام )فرهنگی، اقتصادی وسیاسی

کی هستند که کنش انسانی در منطقه مشترک انجام می نظامها دارای حوزه های مستقل و مشتر

ظرفیت جامعه سازی دین اسالم نشان داده شده که توانایی تولید نظامهای  2گیرد. در مدل شماره 

فرآیند تولید و باز تولید سبک  3اجتماعی بر اساس معیار ومدار اسالمی را داراست و در مدل شماره 

چهارچوب و محدودیت های اجتماعی تحقق می یابد. در مدل زندگی نمایش داده شده است که در 

 فرآیند تاثیرات دینداری بر سبک زندگی نشان داده شده است. 4شماره 
 

 : مولفه های رفتاری و ساختاری در دینداری اسالمی1جدول شماره 

 مقوالت مفاهیم 

ارزش معرفت  -حرمت نفس -اخالق گرایی -اخروی گری  -کمال خواهی و معنویت گرایی 

 -ارتباطات خویشاوندی  -پذیری  تیل مسو. -رعایت حجاب  -احترام به هم نوع  -و تفکر 

امر به معروف و -تربیت صحیح فرزند  -تشکیل خانواده -تغذیه حالل  -انفاق و دستگیری 

 -امانت داری -راستی  -رعایت حقوق اجتماعی  -نظم  -کار جمعی  -نهی از منکر 

 مشورت -تبلیغ دین  -دعوت به خیر -حجب حیا و -پاکدامنی

 هنجار ها و ارزشها

ولیمه و سفره  -قربانی -پوشش ظاهری -قبله  -مسجد  -اعداد  -رنگ ها  -نور  -معماری  نظام فرهنگی

 -برخی از ورزش ها  -هالل ماه  -طهارت و نجاست  -نذر
 نماد های دینی

مراسم ها ی جشن اعیاد و سوگواری،  -زیارات  -دعا  -خمس  -زکات  -حج  -روزه  -نماز 

 مراسم ختم -مراسم نکاح  -نذورات  -ازدواج ونکاح 
 شعائر و آئین ها

 سازمان های فرهنگی سازمانهای تبلیغی - (سازمان های آموزشی و علمی )حوزه ها و مدارس

مصرف  -انظباط مالی  -سازندگی  -مذموم بودن داشتن فقر مالی  -تشویق به اشتغال وکار -

پرداخت  -تشویق به تولید - کسب حالل-مال حالل  -پرهیز از تجمل گرایی  -متعادل 

 -انفال  -سنت وقف -میانه روی در معیشت -درستی در معامالت  -خمس و زکات و صدقه

 جزیه

 رفتارهای اقتصادی

 اقتصادی نظام

توزیع ثروت های  -مدیریت اموال عمومی و بیت المال و اوقاف  -دریافت مالیات و وجوهات 

 تنظیم بازار مسلمین -ملی 
 سازمان های اقتصادی
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حفظ و صیانت از دولت -اطاعت از حاکمان الهی  -تالش برای برپایی حکومت صالحان 

دفاع از منافع ملی و  -سیاسی در حد ضرورتآشنایی با خطوط سیاسی و حضور  -اسالمی 

تالش برای  -احیایامر به معروف و نهی از منکر -داشتن موضع سیاسی مشخص  -دینی 

ظلم ستیزی و گسترش عدالت  -عزت اسالمی  -تولی و تبری  -جهاد  -استقالل ملی 

 اجتماعی

 رفتارهای سیاسی

 نظام سیاسی

اجرای عدالت، اجرای حدود،  - (امنیت منطقه ای و ملیایجاد )سازمان انتظامی و نظامی 

 دفاع از حقوق شهروندی، ارائه خدمات و..
 سازمان های سیاسی

 
 مولفه های رفتاری وساختاری سبک زندگی 2جدول شماره 

 مقوالت مفاهیم

ثبت سلیقه ها ی نو -راه شناخت خودی از بیگانه -نشانه تمایز و فاصله فرهنگی 

پیشرفت هایی -منعکس کننده ارزشها و گرایشهای گروه  -سیمای فکر انسان -

ایجاد توازن فرهنگی با محیط  -الگوی رفتار فرهنگی جمع -در کیفیت زندگی 

 -ات اجتماعی رسوم و عاد-ارزش ها و رسم های مشترکی است -اجتماعی 

ارزش ها، منابع، نمادها و )نظامی متاثر از فرهنگ -الگوی روابط اجتماعی 

کلیت الگوهای رفتاری و تمایل هنجاری ... که از طریق فرآیند های - (قوانین

تجلی عادات فردی که توسط جامعه در فرد ساخته -اجتماعی تکامل می یابند 

الگوی مصرف طبقاتی  -ات مادی عینی سازی فرهنگ ذهنی بوسیله امکان-است 

 کاالها تجملی یا فرهنگی -مطالعه دارایی  -الگوی گذران فراغت  -

 فرهنگی

 ساختاری

نشانگر قشر  -به جای عوامل اقتصادی  -نشانه تمایز اقتصادی -نشانه طبقه 

الگوی رفتار اقتصادی جمع  -کیفیت زندگی اقتصادی اجتماع  -بندی اجتماعی 

 توازن اقتصادی با محیط اجتماعی ایجاد -

 اقتصادی

ایجاد توازن  -الگوی رفتار سیاسی جمع  -عالقه مندی به جابه جایی اجتماعی 

 -وحدت آفرین و متمایز کننده -سیاسی با محیط اجتماعی 
 سیاسی

منعکس  -راهی مطمئن برای شناخت خلق و خوی انسان  -هویت )تمایز( فردی 

-روش های فکری  -قدرت تشخیص -ها وارزش های یک فردکننده گرایش 

 -جهان بینی متمایزی  -تجلی رفتاری سازوکار روحی، عادات فکری و معرفت 

راه یکتا وفردی زندگی -روشی از نگاه به زندگی که تجربیات اجتماعی و یژه خود 

-ترامنیاز به اح -توانایی را برای بیان ویژگی های قرهنگی  -و دستیابی به هدف 

 روابط زناشویی

 فردی فرهنگی
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توانایی را  -خالقیتی است حاصل از کنار آمدن با محیط و محدودیت های ان 

 -شیوه تغذیه -تمایز اقتصادی  -زندگی رقابتی  -برای بیان ویژگی های اقتصادی

 شیوه آرایش و پوشش

 اقتصادی

دارای  -سیاست زندگی  -توانایی را برای بیان ویژگی های سیاسی  -انتخاب آزاد

 -وجه خالقانه 
 سیاسی

  

 

 
 

 
 

 نتیجه:

با توجه به تاثیرات متقابل بین نظام های اجتماعی در کنش های فردی و جمعی و ظرفیت های دین 

اسالم در ساخت این نظام های اجتماعی بدیهی است که وجه دینی بودن کنش به صورت عام زمانی 

صورت می پذیرد که برآمده از نظام معنایی دین باشد و همچنین توسط ساختار های اجتماعی غیر 

ینی محدود نگردد. مسلما الگوهای اداره جامعه برآمده از مبانی و نظریه های مکاتب مختلف تولید د

سبک های متفاوت زندگی را به دنبال خواهند داشت همانطور که الگوی توسعه غربی دارای پارامتر ها 
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است. به و معیار های خاص خودش است و فرد، خانواده و جامعه در آن تعریف خاص خود را داشته 

عنوان مثال فردیت، اقتصاد محور بودن در زندگی، دنیا گرایی ار مشخصه های سبک زندگی مدرن 

 است.

زمانی می توان از دینی بودن سبک زندگی در جامعه سخن گفت که اوال دین در همه ساحت های 

ت های اجتماعی جامعه حضور داشته باشد و ثانیا توان حل معادالت کاربردی در جامعه در ساح

جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ و سیاست را داشته باشد. این مهم زمانی اتفاق می افتد که الگویی 

 برآمده از شرایط بومی با مبانی و ا هداف مطلوب دینی در اداره جامعه نقش ایفا کند.

 

 منابع:
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