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چکیده
پس از انقالب اسالمی ایران ،تغییرات قابل مالحظهای ،آرام آرام درسبک زندگی افراد
زندگی ایرانیان در بخشهایی از زندگی
جامعه رخ داد .شواهد این تغییرات در سبک
ِ
آنها قابل مش��اهده است .از سوی دیگر ،برخی معتقدند که میزان دینداری در جامعة
ایران کمتر ش��ده است .به استناد پژوهشهای انجام شده در ایران ،کاهش دینداری
جمعی معنادار و تأمل برانگیز است .در عین حال ،مسئلة
بهویژه در ابعاد عملی و نیز
ِ
جدی��د مورد پرس��ش در حوزة دین در ای��ران ،نهتنها دی��نداری و تحوالت آن ،بلکه
عرفیشدن است .به بیان دیگر ،پرسش اصلی این است که آیا جامعة دینی ایرانی نیز
همانند تجربة غربی -مسیحی به مسیر عرفیشدن تن داده است؟ در این پژوهش ،با
توجه به همین دغدغة علمی ،رابطة احتمالی بین ابعاد سبک زندگی ایرانیان و عرفی
آنان بررس��ی شده است .پاسخ به پرسش یادش��ده از طریق یک مطالعة پیمایشی در
شهرستان بروجرد انجام شده اس��ت .باتوجه به حساسیتهای موضو ِع عرفیشدن در
جامعۀ ایران ،نمونهگیری به روش اتفاقی انجام ش��ده اس��ت .یافتههای پژوهش نشان
داد که بین گرایش به س��بک زندگی مدرن در ابعاد گوناگون با گرایشهای عرفی در
افراد ،رابطة مس��تقیم و معناداری وجود دارد .چنین رابطهای ،بهویژه در ابعاد عینیت ِر
عرفیشدن ،شدت بیشتری داشت.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،عرفی شدن ،محصوالت فرهنگی ،اوقات فراغت ،مدیریت
بدن ،الگوی مصرف غذا.
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بررسی رابطة میان گرایش به سبک زندگی مدرن و عرفیشدن؛
ِ
ایران پس از انقالب اسالمی
مطالعة تجربی در
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مقدمه
سبک زندگی در جامعة ایران ،که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار متکثر و متنوع است ،در
دورة پس از پیروزی انقالب ،پیچیدگیهای بیشتری ب ه خود گرفته است .درواقع ،پس از پایان
یافتن جنگ شاهد تأثیرپذیری بیشتر مردم از جریانهای جهانی و تحوالت بینالمللی بودهایم،
و این امر بهتدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و باعث ظهور جامعة مصرفی و شیوههای
زندگی جدید شده است .در نتیجه ،فرهنگی جدید در حال شکل گرفتن است که حق انتخاب
فراوانی به افراد میدهد و آنها را تنوع طلب بار میآورد.
بهعنوان مثال ،مصرف که یکی از ش��اخصههای اصلی س��بک زندگی محسوب میشود ،در
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ایران در س��طح باالیی قرار گرفته است .در پژوهش «روند تجملگرایی در ایران بین سالهای
 »1375 –1362پس از بررسی  8گروه کاال در سطح مناطق شهری و روستایی ،مشخص شد
که سهم کاالهای تجملی در طول جنگ کاهش ،ولی پس از پایان جنگ بهشدت افزایش یافته
اس��ت .بهعبارت دیگر ،سهم مصرف کاالهای تجملی از کل مصرف خانوارها نشان میدهد که
گرایش به مصرف کاالهای لوکس بهشدت افزایش یافته است(کریمخان زند.)165:1375 ،
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران هم در سال  1381نظرسنجیای باعنوان «ارزیابی نظر
شهروندان تهرانی از پدیده تجملگرایی» انجام داده است .در این نظرسنجی77 ،درصد مردم،
رواج پدی��دة تجملگرایی را در حد زیاد میدانند .از نظر  71درصد هم کس��ب ثروت و درآمد
اقتصادی ،نخستین اولویت و هدف مردم در زندگی شده است(علیخواه.)251:1387 ،
این پژوهشها و سایر پژوهشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه انجام شده نشاندهندة
آن اس��ت که عناصر نظام ارزش��ی جامعه از وضعیت مذهبی -معنوی به اولویت و غلبة عناصر
مادی و درنتیجه انتظارات مصرفی در حال جابهجایی است(علیخواه.)1387 ،
از طرفی ،ایرانیها از نظر رش��د مصرف لوازم آرایش��ی در دنیا رتبة س��وم را دارند .در کشور
ایران ،تنها  10درصد از لوازم آرایش��ی موجود در بازار از مجاری قانونی وارد کش��ور میشوند.
سن مصرف لوازم آرایش به  15سال رسیده است ،درحالیکه در کشورهای توسعهیافته ،تمایل
به آرایش ،بیش��تر در زنان مس��ن دیده میشود که طراوت و ش��ادابی پوست خود را از دست
دادهاند(ترکاش��وند .)1388 ،قدر مسلم این است که این نوع شاخصهای زندگی با ارزشهای
دینی مستقر در جامعة ایران همسویی ندارد.

که بر س��ر نخس��تین کاربرد این مفهوم بین جامعهشناسان و روانشناس��ان وجود دارد ،اقبال
جامعهشناسان به این مفهوم را بهخوبی میتوان در آثار جامعهشناسانی چون وبر ،وبلن ،گیدنز،
و بوردیو مشاهده کرد.
البته ،در ادبیات جامعهشناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت وجود دارد  :یکی بهعنوان
شاخص تعیین طبقة اجتماعی و دیگری شکل اجتماعی جدیدی که در متن تغییرات مدرنیته
و رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا پیدا میکند .یعنی سبک زندگی راهی برای تعریف ارزشها
و رفتارهای(هویت) افراد اس��ت که اهمیت آن برای تحلیله��ای اجتماعی روز به روز افزایش
مییابد(اباذری.)1381 ،
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براساس آنچه گفته شد ،این پرسش مطرح است که آیا بنا به گفتة وبر میتوان استدالل کرد که
هرچه در یک جامعه ارزشهای مادی بیشتر گسترش یابد ،میزان پایبندی مذهبی -اعتقادی مردم
کاهش مییابد؟(فروند .)192:1368 ،یا براساس دیدگاه گیدنز مبانی دینی جامعه سست شده که
بدن و کاالهای مصرفی اهمیت بیشتری در هویت سازی افراد پیدا کرده است؟ (گیدنز.)1378 ،
در واق��ع ،بهط��ور منطقی ،گرایش به ارزشهای مدرن ،یک ن��وع عرفگرایی را که در واقع
شاخص اصلی عرفیشدن در سطح فردی است موجب میشود .بر این اساس ،عرفیشدن که
جداشدن عرصة حیات اجتماع از دین است ،در سطح فردی کام ً
ال با گرایش به ارزشهای مدرن
متناظر است.
حال که بر اساس نظریات و نمودهای تجربی ،گرایش به ارزشهای مدرن از یکسو ،سبک
زندگی و از س��وی دیگر گرایش به عرفیش��دن را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،پرسش اصلی
این پژوهش این است میان خو ِد این دو متغیر ،یعنی سبک زندگی و عرفیشدن چه رابطهای
وجود دارد؟ و آیا س��بک زندگی ویژهای ،متناظر با گرایش به عرفیشدن خواهد بود ؟ پاسخ به
این پرسش از رهگذر مطالعهای تجربی در یک جامعة ایرانی که نمود جامعة در حال گذار در
شهرستان پیش از این سنتی است ،انجام شده است .در این مسیر رابطة بین ابعاد سبک
یک
ِ
مدل بومی سنجش عرفیشدن در
زندگی شهروندان بروجرد و ابعا ِد عرفیشدن ،با بهکارگیری ِ
سطح فردی ،با استفاده از روش پیمایش بررسی شده است.
مفهوم سبک زندگی
س��بک زندگی مفهومی جدید در عرصة علم و فرهنگ محس��وب میشود.گذشته از اختالفی
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نظریههای سبک زندگی
زیمل را میتوان نخستین جامعهشناس سبک زندگی شهری مدرن محسوب کرد .همچنین،
نخستین جامعهشناسی است که دربارة جهان فراغت و مصرفگرایی اظهار نظر کرده است .به
اعتقاد زیمل ،فرد فقط از طریق بسط شدید فردگرایی که هدف آن دنبال کردن نهادهای مد
و منزلت است ،میتواند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کند .اینگونه مصرفکردن راهی برای
اثبات خود و حفظ اقتدار فرد است(چاوشیان.)37:1381 ،
از طرف دیگر ،زیمل متمایز کردن خود از دیگران بهواسطة مد را محرک مصرف میداند؛ ولی
کارکرد دوگانهای برای آن قائل است .در یک وجه ،اعالم تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران
و بیان هویت فردی و خواس��ت فردیت اس��ت؛ اما وجه دیگر آن ،که جنبة طبقاتی دارد ،سبب
همبستگی گروهی و تقویت و انسجام اجتماعی طبقاتی میشود(فاضلی.)1382 ،
وبر ،نخس��تین کس��ی بود که در جامعهشناس��ی اصطالح س��بک زندگی را بهکار برد .وی،
خصلت اصلی س��بک زندگی را انتخابی بودن آن میداند و مانند زیمل کارکرد دوگانهای برای
س��بک زندگی قائل اس��ت .از یک طرف ،موجب تفاوت بین گروهی میش��ود و به برتریهای
منزلتی و طبقاتی مشروعیت میبخشد و از طرف دیگر باعث انسجام بخشیدن درون گروهی
میشود(فاضلی .)1382 ،از طرفی ،وبر معتقد است هرچه در یک جامعه ارزشهای مادی بیشتر
گسترش یابد ،میزان پایبندی مذهبی– اعتقادی مردم کاهش مییابد(فروند.)192 ،
گیدنز ،سبک زندگی را کردارهایی میداند که به جریان عادی زندگی روزمره تبدیل شدهاند.
چنین رفتارهایی بازتاب هویتهای شخصی ،گروهی ،و اجتماعی است( کوکرهام .)32:1997 ،با
برداشتی که گیدنز از مقولة سبک زندگی دارد ،مطالعة سبک زندگی عبارت است از تالش برای
شناخت مجموعة منظمی از رفتارها یا الگوهای کنش که افراد آنها را انتخاب کرده و واکنششان
در زندگی روزمره بهواسطة آنها هدایت میشود (فاضلی.)66:1382 ،
گیدنز ،انسان را بهعنوان عاملی در شکلگیری هویتش مؤثر میداند و معتقد است که انسان
تحت فشار ساختار اجتماعی ،سبک زندگی را بیشتر تقلید میکند .بهنظر او در دنيای متجدد
كنوني ،همة ما نه فقط ازس��بكهاي زندگي پيروي ميكنيم ،بلكه به تعبير ديگر ناچار به اين
پيروي هستيم(گیدنز .)1382 ،به اعتقادگيدنز انسان دورة مدرنيتة متأخر ،با تنوع گستردهاي از
انتخابها روبهروست .از نظر او اين تنوع زياد ،امنيت هستيشناختي را با مشكل مواجه ميسازد.

اثاثيه وخانه ،آداب سخن گفتن و راه رفتن است ،درواقع عينيتيافته وتجسم يافتة ترجيحات
افراد اس��ت .ازيكسو ،سبكهاي زندگي ،ش��يوههاي مصرف عامالن اجتماعي است كه داراي
رتبهبنديهاي مختلفي ازجهت ش��أن ومشروعيت اجتماعياند .اين شيوههاي مصرفي بازتاب
نظام اجتماعي سلسله مراتبي است؛ اما چنانچه بورديو دركتاب تمايز برحسب منطق ديالكتيكي
نشان ميدهد ،مصرف فقط راهي براي نشان دادن تمايزات نيست ،بلكه خود راهي براي ايجاد
تمايزات نيز است(باكاك.)96 :1381 ،
ذائقهها وترجيحات زيباشناختي متفاوت ،سبكهاي زندگي متفاوت را ايجاد ميكنند .بنابراين،
«سبك زندگي محصول نظاممن ِد منش است كه از خالل رابطة دو جانبة خود با رويههاي منش
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از همينرو ،افراد براي آنكه مجبور نش��وند در هر لحظه تصميمي اتخاذ كنند ،مجموعهاي از
انتخابها را بهصورت الگومند ميپذيرند(گیدنز.)120 :1378 ،
درجوامع مدرن ،برخالف جامعة س��نتي انس��ان بايد خود نقشهايش را بس��ازد .از اين رو،
هويت ،اهميت افزونتري يافته اس��ت .يكي ازعواملي كه گيدنز در بحث از هويت برآن تأكيد
ميكند رس��انهها هستند .رس��انه درك فرد از روابطش را تغييرميدهد .اطالعات و افكاري كه
رسانهها درجامعه منتشر ميكنند فقط بازتابي از جهان اجتماعي نيست ،بلكه يكي ازعوامل و
نيروهاي مؤثردر ش��كل جهان اجتماعي است .اين رسانهها در بازانديشي مدرن نقش محوري
دارند وگزينههاي انتخاب ما را مش��خصكرده وسبكهاي زندگي را به ما معرفي ميكنند .نزد
گيدنز ،س��بك زندگي وهويت ازمهمترين مؤلفههاي زندگي بازانديشانه در عصر جهاني است.
منظورگيدنز از بازانديشي هويت اين است كه در جامعة مدرن ،انسانها بهطور دائم هويت خود
را خلق و تصحيح ميكنند و اينکه چهكسی هستند و چطور اينگونه شدهاند را مرور مينمايند
و به هويت خودآگاهي دارند(گیدنز  .)25-24:1378 ،بررسيهاي انجام شده مشخص كرد كه
براساس ديدگاه گيدنز ،كاهش وابستگی جامعه به مذهب وافزايش وابستگي آن به علم ،سبب
دس��تكاري سبك زندگي شده است .همچنين ،وي تصريح ميكندكه همزمان با سستشدن
مباني ديني و هويت اجتماعي ،بدن وكاالهاي مصرفي جايگاه و اهميت بيشتري در هويتسازي
افرادپيدا ميكند(گیدنز .)25-24:1378 ،
درنظرية بورديو ،س��بك زندگي ،كه ش��امل اعمال طبقهبندي شده وطبقهبنديكنندة فرد
درعرصههايي چون تقس��يم س��اعات ش��بانه روز ،نوع تفريحات و ورزش ،شيوههاي معاشرت،
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درك ميش��ود و به نظام نشانههايي تبديل ميشود كه بهگونهاي جامعه وار مورد ارزيابي قرار
گي��رد ،برای مثال ،بهعنوان قابل احترام ،ننگ آور و…»(بورديو .)172 :1984 ،چنانچه بورديو
در عبارت فوق نيز اش��اره ميكند « مصرف بهمنزله نظامي ازنشانهها و نمادها مطرح است كه
كاركردهايي چون تمايزگذاري اجتماعي دارد» و البته به نظر بورديو معناي مصرف نیز از همين
تفاوت و تمايز ناشي ميشود و چيزي جز آن نيست .در بحث بورديو ،مصرف همانند پاسخ به
نيازهاي زيس��تي مطرح نميشود ،بلكه مصرف بهمنزلة استفاده از نظامي از نشانهها و نمادها
مطرح اس��ت(بورديو )66 :۱۹۸۴ ،كه البته خود اين نش��انهها و نمادها از خالل فرآيند مصرف
توليد ميش��وند .از اين رو ،مصرف در انديشة بورديو ،برخالف ماركسيسم كالسيك ،فقط يك
متغير وابسته نيست.
س��بك زندگي ،متأث��ر از ذائقه ،و ذائق��ه پيامد منش ،و منش نيز محص��ول جايگاه فرد در
ساختارهاي عيني اجتماعي است .جايگاه فرد در ساختار اجتماعي ،كه مشخص كنندة ميزان
بهرهمندي وي از انواع سرمايه است« ،منش» وي را شكل ميدهد و «منش» نيز مولد دو نوع
نظام اس��ت .یکی ،نظامي از رويههاي ادراك و ارزيابي ،يعني همان «ذائقه»؛ و ديگري نظامي
از رويهه��اي ايجادكنن��دة اعمال قابل طبقهبندي .تعامل اين دو نظام ،س��بك زندگي را ايجاد
ميكند .اما اين يك طرف رابطه اس��ت .س��بك زندگي و فرآيندهاي مصرفي به منزلة تجلي
آن ،هم نظامي از اعمال طبقهبندي شده است و هم نظامي از اعمال طبقهبندي كننده .ازاين
روست كه فرآيندهاي مصرفي خود به منزلة متغيري مستقل در ايجاد سلسله مراتب اجتماعي
مطرحاند .نكتة مهمتر آنكه رابطة منش و ساختار اجتماعي يك سويه نيست ،بلكه بورديو از رابطة
ديالكتيكي شرايط و منش سخن ميگويد كه سبب تغيير در توزيع سرمايه و توازن رابطة قدرت

در جامعه ميش��ود و سيس��تمي از تفاوتهاي ادراك شده و داراييهاي متمايز ايجاد ميكند
كه درواقع همان توزيع س��رماية نمادين و سرماية مشروعي است كه حقيقت عيني را تحريف
ميكند(بورديو.)172 :1984 ،
س��رماية نمادين ،محصول شناخته ش��دن و به رسميت شناخته شدن توسط ديگران است
و نيازمن��د آن اس��ت كه مقولههاي فه��م و ادراك ديگران ،اين اعم��ال و رويههاي مصرفي را
بهعنوان برتر شناس��ايي كنند .دستهبنديهاي س��بك زندگي ،كه از طريق كاربست الگوهاي
بورديويي بهدست ميآيد ،فقط توصيف مجموعهاي از واقعيات نيست؛ بلكه از آن جهت كه اجازة

رابي)6 :2007 ،
وبلن ،در مطالعاتی که روی طبقه مر ّفه نو ظهور در آمریکا انجام داد ،نشان داد که افراد این
طبقه چگونه میکوش��ند منزلت نوپدید خویش را با تقلید از سبک زندگیهای طبقات باالی
تبعیت نمایند .او برای
اروپایی به نمایش بگذارند و سلیقههای آنها را در ُمد و تغذیه و فراغت ّ
چنین رفتاری ،اصطالح «مصرف نمایشی» را وضع کرد .او ،در تحلیل خویش از اهمیت و معنای
ُمد برای طبقات مر ّفه ،خاطرنشان میکند که ویژگی اصلی لباسهای گرانقیمت ُمد روز ،پیامی
است که باید دربارة کامیابی صاحب آن در نیل به منزلتی فراتر از طبقه کارگر ،صاحبان حرفه،
یا سایر طبقههای شغلی ارسال کنند(مک رابی)161 :2007 ،
وبلن در پي اين مس��ئله بود كه افراد چگونه منزلت اجتماعي كس��ب ميكنند .به نظر وي،
ثروت مهمترين عامل كسب منزلت است كه بايد نمود خارجي داشته باشد و بهترين نمود آن
مصرف تظاهري و نمايشي است .براي نمونه ،افراد با نوع پوشش ،آرايش ،و زيورآالت ،خود و از
راه «فراغت خودنمايانه» طبقة خود را از سايرين متمايز ميكنند .بهنظر وي ،در ابتدا اشتغال
فرد به كارهاي غيرتوليدي نمايش داده ميش��د و نشان دهندة ثروت فرد بود .كار غيرتوليدي
نشان ميداد كه فرد براي فراغت و تفريح كار ميكند و اشتغال به كار مولد به طبقات پايينتر
اختصاص دارد(فاضلی.)1382 ،
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پيشبيني س��اير اوصاف و خصايل را ميدهد نقش تبيينگر دارد و ميتواند قدرت پيشبيني
برخوردها ،دوستي ،و اميال را بهدست دهد .تحليل بورديويي از دو بُعد داراي جنبة تبييني است.
بعد آشكارتر ،رابطة جايگاه اجتماعي ،منش ،و سبك زندگي است؛ و بعد دوم ،طبقهبنديهاي
سبك زندگي است كه به سبب قدرت پيشبينياي كه دارد جنبة تبييني مییابد .تبيين بورديو
از س��بك زندگي مناسبترين تحليل براي تحليل س��بک زندگي است .بورديو ،جدا از ميراث
ماركسيستياش ،در پرداختن به فرهنگ بهعنوان عاملي مستقل و همچنين توجه به مصرف
به عاملي براي تمايزگذاري متأثر از وبر است .از اين رو ،ميتوان از مفاهيم وي در س ّنت وبري
نيز بهره گرفت .نكتة قوت ديگر نظرية بورديو رابطة ديالكتيكي خاصی است كه در نظرية وي
ميان عامليت و س��اختار برقرار اس��ت .اين رابطة ديالكتيكي ،در تحليل سبك زندگي اهميت
ويژهاي دارد .ساختارنظري منسجم و غناي نظرية بورديو سبب شده است تا بسياري از اصحاب
مطالعات فرهنگي در تحليل مصرف و س��بك زندگي از اين رويكرد نظري استفاده كنند(مك
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سنجش سبک زندگی
کارب��رد مفهوم س��بک زندگی همگام با تح��والت فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده اس��ت .در
جامعهشناسی کالسیک ،از این مفهوم برای تمایز میان طبقات اجتماعی یا گروههای اجتماعی
برمبنای ویژگیهای فرهنگیشان استفاده شده است .از سوی دیگر ،در جامعهشناسی معاصر،
س��بک زندگی کمتر به خاستگاه یا موقعیت اجتماعی افراد پیوند زده شده و در عوض شرایط
مش��خص فردی به نحو فزاین��دهای برای محققان ای��ن حوزه اهمیت یافته است(حس��ینی،
.)38:1392
برای س��نجش و اندازهگیری س��بک زندگی میتوان ازپنج مؤلفه برای عملیاتی کردن این
س��ازه اس��تفاده کرد .مضمون گویههای س��بک زندگ��ی از پژوهشهای دیماگی��و(،)2000
رابینسون( ،)1997کوهن و فلسون( ،)1979و چابین( )1974اقتباس شدهاست .البته ،در اینجا
برای بررسی و سنجش سبک زندگی ،ابعاد چهارگانهای از آن را مرور میکنیم(حسینی.)1392 ،
 .1مصرف محصوالت فرهنگی
به دو دلیل شاخصهای سبک زندگی بیشتر از عرصة مصرف فرهنگی استخراج شدهاند .دلیل
نخست این است که مصرف فرهنگی کمتر از بقیة انواع فعالیتها مستلزم هزینه کردن است
و قدرت انتخاب افراد در این زمینه زیاد اس��ت .به عالوه ،قریحه ،که از عناصر س��ازندة س��بک
زندگی است بیش از هر چیز دیگر در الگوی انجام دادن فعالیت و مصرف فرهنگی بروز میکند.
دوم اینکه ،دیدگاه بوردیو دربارة اینکه طبقات باال خود را با اس��تفاده از مصرف تجملی از بقیه
طبقات متمایز میکند ،سبب شده است تا بسیاری از پژوهشگران نظریة وی را دوباره بیازمایند.
بههرحال ،س��لیقة افراد در مصرف فرهنگی ،در کن��ار فعالیتهای فراغت و الگوهای مصرف از
اصلیترین شاخصهای مورد استفاده در مطالعات سبک زندگی بهشمار میرود.
 .2فعالیتهای اوقات فراغت
گذران اوقات فراغت دربرگیرندة مجموعهای از اش��تغاالتی اس��ت که ف��رد با کمال میل بدان
میپردازد ،خواه بهمنظور اس��تراحت ،خواه برای ایجاد تنوع ،خواه با هدف گسترش اطالعات و
آموزش خویش��تن-بدون توجه به اهداف مادی ،و خواه برای مشارکت اجتماعی ارادی و بسط
توان آزاد و خالقش ،بعد از آنکه از الزامات حرفهای ،خانوادگی ،و اجتماعی فارغ گشت.
گروه دوم شاخصهای سبک زندگی عبارتاند از :فعالیتهایی که افراد در زمان فراغت انجام

ماریلین واکر( ،)1996این مفهوم را ش��اخصی برای س��بک زندگی دانس��ته است .همگان غذا
میخورند اما برای انتخاب نوع غذا ،تشریفات خوردن ،و محل غذا خوردن حق گزینش دارند.
بههمین دلیل ،میتوان این شاخص را جزء شاخصهای سبک زندگی به شمار آورد(حسینی،
.)89-88:1392
جدول  .1ابعاد و مولفههای سبک زندگی

1

بعد

مفهوم

مصرف محصول فرهنگی

سبک زندگی

فعالیتهای اوقات فراغت
مدیریت بدن
الگوی مصرف غذا

 .1مأخذ :حسینی.90:1392 ،

مؤلفه

مصرف موسیقایی ،مصرف رمان
مصرف شعر
ورزش کردن ،تماشای تلویزیون داخلی و خارجی،
رفت و آمد با دوستان وخویشان ،سینما
اینترنت ،خیابانگردی و پاساژگردی
آرایش سر و صورت ،پوشش مد روز
تمایل به عمل جراحی زیبایی
استفاده از پیرایهها
نوع غذا
نوع نوشیدنیهای مورد استفاده
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میدهند .انتخاب فعالیت در زمان فراغت ،نش��انهای از ارزشهای فرهنگی و قریحة فرد است.
طبیعی اس��ت که گاهی مصرف فرهنگی نیز بخش��ی از فعالیتهای فراغت افراد باشد؛ اما هر
فعالیت فراغتی ،مصرف فرهنگی نیست .همانند مقولة مصرف فرهنگی ،در اینجا نیز هر فعالیت
فراغت میتواند دارای ابعاد و اش��کال مختلف باشد .با در نظر گرفتن اشکال و سطوح مختلف
فعالیتهای فراغت با انواعی از شاخصهای سبک زندگی روبهرو هستیم.
 .3مدیریت بدن
چاوشیان( ،)1381به سه دسته از شاخصها ،در تحقیق خود اشاره میکند .از میان آنها میتوان
از مدیریت بدن ،که از مفاهیم جالب و کاربردی زمان حال جامعه ما میباشد ،نام برد .انواع عادت
در لباس پوشیدن ،آرایش موی سر و استفاده از پیرایهها ،همچنین شیوة مدیریت بهداشت و
سالمت بدن در زمرة این شاخص میباشند.
 .4الگوی مصرف غذا
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مفهوم عرفی شدن
براس��اس یک تعریف عام ،عرفیشدن فرآیندي اس��ت که طی آن موقعیت و اهمیت دین نزد
فرد در عرصة اجتماع تنزل مییابد و برداشتهایی صرفاً دنیوي از تعالیم و غایات دینی غالب
میشود(همیلتون.)1381 ،
در جمعبندی تعاریف ارائه ش��ده دربارة مفهوم عرفی ش��دن میتوان گفت« :عرفی ش��دن
شامل فرآیندی اجتماعی است که از طریق آن ،جایگاه ،اقتدار ،نقش ،و نفوذ اجتماعی نهادین،
تأثی��ر اجتماع��ی ،و اهمیت دین در جامعه ن��زول یافته و تا حد کمترین می��زان خود در این
مؤلفهها به پیش میرود» .این تعریف در مراحل مختلف این پژوهش ،کارآیی و مناسبت خواهد
داشت(پویافر.) 46 :1392 ،
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سطوح عرفی شدن
عرفی ش��دن بهعنوان فرآیند و پدیدهای اجتماعی ،در س��طوح مختلفی پدیدار میشود .پیتر
برگر( ،)1991برای عرفی شدن دو سطح کالن و خرد را برمیشمرد .او معتقد است که عرفی
ش��دن ابتدا در س��طح اقتصادی و سیاست و سپس در س��طح «خانواده ،ارزشها ،فرهنگ ،و
سطح منابع معناساز »رخ میدهد .درواقع ،برگر سطوح عرفی شدن را برحسب سطوح نهادها،
تقسیمبندی میکند .از این نظر ،فرآیند عرفی شدن در قرون گذشته در غرب طی شده و اکنون
به الیههای زیرین آن یعنی خانواده ،ارزشها و هنجارها ،فرهنگ ،و سطح منابع معناساز نفوذ
کرده است.
کارل دابلر عرفی شدن را مشتمل بر سه بعد میداند:
 .1بعد جامعه که به عرفیشدن در سطح کالن و تفکیک ساختاری و عملکردی نهادها و
مؤسسات مربوط میشود.
 .2بعد عرفیشدن درون خود دین که به تغییر و تحول در حوزههای دینی و تمایل آنها
به دنیویشدن مربوط میشود.
 .3بعد فردی که با التزام دینی در س��طح فردی و همبس��تگی شخص با گروههای دینی
ارتباط دارد.
همچنین ،دابلر بین س��ه سطح عرفی شدن با عناوین .1س��طح کالن(اجتماعی) .2 ،سطح
میانه(خرده سیستمها ) ،و  .3سطح خرد(فرد) ،تمایز قائل میشود.

 .1بعد جامعه ،که به عرفی شدن در سطح کالن و تفکیک ساختاری و عملکردی نهادها
و مؤسسات مربوط میشود.
 .2بعد عرفی شدن درون خود دین ،که به تغییر و تحول در حوزههای دینی و تمایل آنها
به دنیوی شدن مربوط میشود.
 .3بعد فردی ،که با التزام دینی در س��طح فردی و همبستگی شخص با گروههای دینی
ارتباط دارد.
در پژوهش حاضر هدف سنجش میزان عرفی شدن در سطح فردی است.
سنجش عرفی شدن فردی
تورینا( ،)2007با فرض اینکه دین بهطور اجتماعی مرتبط با گسترهای است که بر کنشهای
افراد تأثیر دارد ،معقتد است عرفیشدن نهتنها بهعنوان فرآیند تاریخی تدریجی ،بلکه ویژگی
ی��ا مجموعهای از ویژگیهای کنش باید درنظر گرفته ش��ود .از ای��نرو ،هر نوع کنش یا حوزة
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همچنین ،المبرت ،براس��اس توجه توأمان به نهادها و نمادها ،س��طحبندی مشابهی انجام
میدهد .او در هریک از سطوح نهادها و نمادها ،سه سطح کالن ،میانه ،و فردی را از هم متمایز
میکند(کاظمی و فرجی .)251:1382 ،درمیان جامعهشناس��ان داخلی نیز شجاعیزند در اثر
مهم خود با عنوان عرفی ش��دن در تجربه مس��یحی و اسالمی( )1381همین ابعاد را با عنوان
بسترهای وقوع عرفی شدن مورد توجه قرار داده است.
عرفی شدن در بعد دین ،حداقل از طریق چهار فرآیند رخ میدهد :تک بعدی کردن دین،
عصری کردن دین ،انسانی کردن دین ،و عرفی شدن درونی نهاد دین.
عرفی شدن فرد از طریق چهار فرآیند رخ میدهد :تغییر در نگرش ،تغییر در گرایش ،تغییر
رفتار ،و تغییر بینش.
عرفی شدن جامعه ،بهمعنای طرد یا دستکم به حاشیه رانده شدن دین در جامعه است .در
این فرآیند ،موقعیت اجتماعی دین ،نزول قابل مالحظهای پیدا میکند .این سطح از عرفی شدن
در پنج ش��کل بروز مییابد :عرفی شدن ساختاری ،عرفی شدن نهادی ،عرفی شدن فرهنگی،
عرفی شدن منزلتها ،و عرفی شدن روابط(پویافر.)1389 ،
سطوح عرفی شدن
کارل دابلر عرفی شدن را مشتمل بر سه بعد میداند:
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کنش(اقتصاد ،رفاه ،هنر ،تغذیه ،جنس��یت ،و مانند آن) اگر منجر به خارج ساختن افراد از زیر
تأثیر دین  -یا تعینبخشی دین در رفتارهایی که باید انجام دهند -شود و افراد توجیه کنشهای
خود را از دین نگیرند ،عرفیش��ده اس��ت .چنین تعریفی از عرفیشدن ،ریشه در نظریة ماکس
وبر داشته و گرایش به این دارد که برای پژوهش کیفی عملیاتی شده و برای تمایزبخشی بین
تفاوتها و تعامات بین گروهها و افراد -حتی در درون یک ملت -مورد استفاده قرار گیرد.
س��رگرمیهای جدید بر کاه��ش اهمیت یا غفلت از دین نزد افراد جامع��ه داللت ندارد ،اما
نش��اندهندة نوعی تمایز ذهنی بین دغدغهها و فعالیتهای مورد توجه در زندگی مس��لمانان
شدهاست (زبیده .)2005 ،درواقع ،جدایی و تمایزیابی ،متناظر با تمایزیابی ساختی/کارکردی در
نظام اجتماعی است که موجد عرفیشدن است.
در پژوهش حاضر ،برای س��نجش عرفی شدن از تعدادی پژوهش جدی د استفاده شده است.
همچنین ،از ش��اخصهایی بهره بردهایم که پیش از این نیز در نظریههای کالس��یک و متقدم
در حوزة مطالعات عرفیشدن ،مانند کارهای استارک ،دابلر ،برگر ،الکمن ،لخنر و ویلسون نیز
مستقیم یا غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفتهاند .درنتیجه ،میتوان عرفیشدن را شامل شش
بعد دانس��ت .1 :عدم اهمیت عملی به احکام دین .2 ،عدم ابراز هویت دینی .3 ،عدم مشارکت
دینی .4 ،عدم تقید به ارزشهای عملی دینی .5 ،عدم نگر 
ش اجتماعی دینی ،و  .6بیاهمیتی

نمادهای دینی.
جمع بندی پیشینة نظری و فرضیهها
نقطة مشترک بین همة نظریهپردازان سبک زندگی ،مقولة مصرف است .بهعبارتی ،مهمترین

مؤلف��ة س��بک زندگی را میت��وان مصرف قلمداد ک��رد .در این بین ،گرای��ش به مد ،محرک
مصرفگرایی است .به عقیدة وبر ،زیمل ،بوردیو ،و وبلن مصرف یا به عبارت کلیتر سبک زندگی
ی است
وس��یلهای برای تمایز افراد و گروههاس��ت .در حقیقت ،بنا به نظر وبلن ،مصرف وسیلها 
برای بروز مهمترین عامل کسب منزلت در جوامع مدرن یعنی ثروت .همچنین ،به گفتة گیدنز،
وسیلهای برای ابراز هویت میباشد .بوردیو هم معتقد است مصرف ابزاری برای تولید فرهنگی،
مشروعیت سازی (طبقة مسلط) ،و مبارزه در فضای اجتماعی است.
از طرف دیگر ،نکتة مهم در نظریات این جامعهشناسان ،خاصیت انتخابی سبک زندگی است.
البته ،برخی از آنها این انتخابی بودن را نتیجة سلیقه و قریحة افراد میدانند .بهگفتة گیدنز ،در
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جوامع مدرن ،بهدلیل کثرت انتخاب ،افراد یک سبک خاص را انتخاب میکنند .در این میان،
رس��انهها تأثیر زیادی در معرفی سبکهای زندگی دارند .از آنجاکه رسانهها ،هم بازتاب جهان
اجتماعی هس��تند و هم مؤثر در شکلدهی به جهان اجتماعی هستند ،نقش تعیینکننده در
ش��کلدهی به سبکهای زندگی افراد جامعه دارند و درواقع وس��یلهای برای ابراز هویت افراد
هستند.
در جامعهای که افراد هویت خود را با س��بک زندگی مصرف زده معرفی میکنند و تفاوت
در میزان مصرف است که منزلت افراد و گروهها را مشخص میکند ،به گفتة گیدنز ،با کاهش
وابستگی به مذهب مواجهیم(گیدنز)25-24 :1378 ،؛ یا بنا به نظر وبر ،افزایش ارزشهای مادی
در جامعه منجر به کاهش پایبندی مذهبی افراد جامعه میشود (فروند.)192:1368 ،
از طرف دیگر ،نظریهپردازان حوزة عرفی ش��دن ،مثل دورکیم ،معتقدند بهدلیل تقسیم کار
پیچیده و رشد علم در جوامع جدید ،نقش دین در جامعه کاهش یافته است(دورکیم.)1383 ،
به عقیدة ویلسون ،عرفی شدن نتیجة این جهانی شدن است(دابلر .)2006 ،لخنر هم معتقد است
جوامع جدید فرآیند تمایزیابی را تجربه میکنند .درنتیجه ،نقش دین محدود میش��ود(لخنر،
 .)1991این تحوالت ،عالوه بر اینکه میتواند بر نحوة تجربة زندگی کنشگران اجتماعی مؤثر
باشد ،بهنوبة خود تحت تأثیر سبک زندگی افراد قرار دارد؛ سبک زندگیای که متأثر از تمایالت
مدرن ،رسانهها و تمایزیافتگی ساختاری ،هرچه بیشتر به سوی فارغ شدن و جدا شدن از عرصة
دین سوق داده میشوند .این احتمال وقتی تقویت میشود که یادآور شویم ،بنا بر نظریة تمایز
بوردی��و ،مصرف و رفتار فراغتی تجملی در کنار فعالیت غیرمولد ،ابزاری برای تمایزگذاری فرد
است تا خود را در پوششی «اشرافمآبانه» از دیگران متمایز سازد(بوردیو.)1391 ،
ایران پسا
براساس آنچه گفته شد ،پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا نظریة بوردیو در ِ
تحول فرهنگی و تحت تأثیر فزایندة رسانههای مدرن نیز مصداق دارد؛ ایرانی
انقالبی در حال
ِ
ِ
که ساختاری دینی داشته و تمامی پژوهشهای انجام شده تا زمان نگارش این مقاله داللت بر
دینداری حداکثری یا حداقل در سطحی باال در میان مردم آن دارد .بهطور ساده ،پرسش اصلی
این است که چه رابطهای بین گرایش به سبک زندگی مردم و عرفیشدن در سطح فردی در
جامعة ایران وجود دارد .تالش برای پاسخ به این پرسش از طریق انجام یک مطالعة پیمایشی
شهرستان پیش از این سنتی( بروجرد) انجام شده است .بر اساس جمعبندی انجام شده
در یک
ِ
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از نظریات و ادبیات پژوهش ،فرضیات تحقیق چنین خواهند بود:
ـ گرایش به سبک زندگی مدرن رابطة معناداری با عرفی شدن فرد دارد.
ـ بین الگوی گذران اوقات فراغت و سطح عرفی شدن افراد رابطة معناداری وجود دارد.
ـ بین مصرف محصوالت فرهنگی و سطح عرفی شدن افراد رابطة معناداری وجود دارد.
ـ بین مدیریت بدن و سطح عرفی شدن افراد رابطة معناداری وجود دارد.
ـ بین الگوی مصرف غذا و سطح عرفی شدن افراد رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
س��بک زندگی و عرفی ش��دن و متغیرهای زمینهای مرتبط با این دو ،در سطحی پهنانگر و با
هدف تعمیم نتایج تحقیق مورد مطالعه قرار میگیرند ،از اینرو ،پژوهش حاضر از نوع مطالعة
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کمی اس��ت .ابزار گردآوری اطالعات براساس اهداف تحقیق و تعریف متغیرها در این تحقیق،
ّ
پرسشنامه و نوع مطالعه پیمایشی است .برای سنجش عرفی شدن باید سنجه ساخت .در این
پژوهش ،از سنجهای استفاده شده که برای نخستین بار پویافر( )1392برای سنجش عرفیشدن
در سطح فردی در ایران طراحی و آزمون تجربی کرده است .ازآنجا که عالوه بر بررسی و توصیف
متغیرهای تحقیق و میزان آنها ،درپی کش��ف و تحلیل رابطة بین آنها هستیم ،این مطالعه در
زم��رة مطالعات تبیینی قرار میگیرد .همچنین ،از آنجاکه این مطالعه در مقطع زمانی خاصی
انجام شده ،با نوعی مطالعة مقطعی مواجهیم .چون در این تحقیق بهدنبال بررسی [تأثیر] سبک
زندگی بر عرفی شدن هستیم و اطالعات مورد نیاز ما از مراجعه به افراد بهدست میآید ،واحد
مشاهده فرد است .ازآنجا که در تحلیل نهایی هم به فرد مراجعه میکنیم ،واحد تحلیل هم فرد
خواهد بود.
جمعیت آماری ش��امل همة ش��هروندان باالی  15سال شهرس��تان بروجرد است .براساس
محاس��بات ،اندازة نمونه برابر با  384نفر بهدس��ت آمد که با پیشبینی ریزش احتمالی نمونه،
بهویژه باتوجه به حساس��یت موضوع عرفیش��دن در جامعه مورد بررسی ،حدود  20درصد به
اندازة نمونه اضافه ش��ده و در نهایت تعداد  450نفر بهعنوان نمونة اصلی پژوهش تعیین ش��د.
روش نمونهگیری نیز برای پرهیز از محافظهکاری پاس��خگویان ،براساس نمونهگیری اتفاقی از
کلیة مناطق مسکونی شهری بوده است .بر این اساس ،نمونههایی از گروههای سنی مختلف و
با رعایت تعادل جنسی ،از معابر مناطق مختلف شمالی ،جنوبی ،شرقی ،و غربی شهر بروجرد

نمونه که ش��امل ش��هروندان  15س��ال به باالی بروجردی بود ،برابر با  43/02است .میانگین
شاخص عرفی شدن در جمعیت مورد بررسی نشان میدهد که عرفیگرایی در جامعه بروجرد
در سطح نزدیک به متوسط قرار دارد .این عدد نشان میدهد که زیاد نباید در مورد وضعیت و
تقید فرد به دین سنجیده
جایگاه اجتماعی دین در ایران خوشبین بود .در سنجش دینداریّ ،
میشود .این تقید میتواند در سطح باالیی باشد ،ولی آن فرد دارای گرایش عرفی هم باشد.
تحلیل ش��رایط عرفی یا دینی جامعة ایران بر اس��اس نتایج سنجش دینداری ،میتواند به

اندازة کافی ما را در شناخت واقعیت دچار اشتباه سازد .میزان دینداری بر اساس نتایج مطالعات
مختلف در ابعاد ملی(خدایاری فرد1387 ،؛ طالبان 1388 ،و کاظمی و فرجی)1389 ،و س��ایر
پژوهشهای مهم در جمعیتهای محدودتر(سراج زاده1998 ،؛ طالبان1379 ،و خدایاری فرد،
 )1385نش��اندهندة دینداری در سطح باال و متوس��ط به باال درایران است .اما نتایج مطالعة
تجربی عرفی شدن در این پژوهش نشان از داللتهایی نگران کننده از جایگاه و اهمیت دین
نزد ایرانیان مسلمان است؛ چراکه در پژوهشی که پویافر ( )1392نیز در زمینة تفاوتهای میان
نسلی در میان شهروندان تهرانی انجام داده بود نیز با کاهش اهمیت و جایگاه دین مواجه شده
بود.
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–بهصورت اتفاقی -انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش
در جمعیت نمونة مورد مطالعه ،ترکیب متوازنی از زنان و مردان وجود داش��ت 207 .نفر مرد
و  200زن بودند .بیش��تر پاس��خگویان سنی حدود  25تا  34ساله داشتند حدود  36/4و تنها
 9درصد از  45س��ال به باال بودند .در بین این افراد  30درصد مدرک لیسانس بودند و مدرک
تحصیلی  25/8درصد نیز دیپلم بوده است .در این بین تنها  11/5درصد فوق دیپلم و 4/9درصد
فوق لیسانس و دکتری بودند.
شاخص عرفی شدن و ابعاد آن
الف .شاخص کل
شاخص عرفیشدن از جمع نمرات تکتک گویههای مربوط به تمامی ابعاد و مؤلفههای سنجة
عرفیشدن در سطح فردی محاسبه شده است .برای سادگی در فهم و مقایسه ،این شاخص در
بازه صفر تا صد محاسبه شده است .بر این اساس ،میانگین شاخص عرفیشدن در میان جمعیت

43

| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  4و  | 5تابستان و پاییز | 1394

44

ب .شاخصهای ابعاد عرفی شدن
میانگین بعد عدم ابراز هویت دینی با نمرة  38/65س��طح پایینی را نشان میدهد که در واقع
مبین س��طح نس��بتاً باالی ابراز هویت دینی در شهر بروجرد اس��ت .ولی بیاعتقادی دینی با
میانگین  43/71سطح متوسطی را نشان میدهد که عالمت خوبی برای جامعة دینی نیست.
عدم مشارکت دینی با باالترین میانگین در بین سایر ابعاد با نمرة  61/86رکورددار است که نمرة
باالی این بعد هم بهخصوص برای شهرستان کوچکی مانند بروجرد نشانة خوبی نیست .بعد عدم
تقید به ارزشهای دینی با میانگین  41/68نیز سطح متوسطی را نشان میدهد که باز هم زنگ
خطری برای جامعة دینی محسوب میشود .عدم نگرشهای دینی هم با نمرة 46/09میانگینی
در سطح متوسط دارد و در نهایت بیاهمیتی به نهادهای دینی با نمرة میانگین  30/03سطح
پایینی را به خود اختصاص داده اس��ت که نش��ان از اهمیت باال ی این نهادها در جامعه است.
شاخص عرفی شدن هم که میانگین متوسطی با نمره  43/02داشت به درستی از مجموع این
ابعاد شکل گرفته است.
جدول .2جدول آماره های توصیفی شاخص های عرفی شدن
آماره های

عدم تقید

عدم ابراز

عدم

عدم تقید به

عدم

دینی

دینی

بی اهمیتی

عرفیشدن

به احکام

میانگین

43/02

43/71

38/65

میانه

42/31

41/66

36/30

62/50

انحراف معیار

15/36

29/73

15

22/29

17/69

واریانس

236/19

884/10

225/05

497/18

312/97

297/82

کمینه

10/18

0

2/78

8/33

6/25

3/33

0

بیشینه

84/38

100

88/89

100

95

89/77

100

توصیفی

شرعی

هویت دینی

مشارکت

ارزشهای

61/86

41/68

46/09

41/25

44/44

28/12

17/25

18/19
331/20

دینی

نگرشهای

نهادهای

30/03

دینی

جدول  .3آماره های توصیفی شاخص های سبک بدن
آماره های
توصیفی

سبک زندگی

محصوالت
فرهنگی

مدیریت بدن

اوقات فراغت

الگوی مصرف
غذا

میانگین

38/26

48/68

43

35/59

29/11

میانه

41/42

66/66

44

39/11

28

انحراف استاندارد

9/3

14/62

17/92

13/38

8/86

واریانس

86/5

213/81

321/33

179/05

78/62

کمینه

17/89

13/33

8/89

5/71

8

بیشینه

66/43

86/67

91/11

80

56
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شاخص گرایش به سبک زندگی مدرن و ابعاد آن
الف .شاخص کل
شاخص گرایش به سبک زندگی مدرن از جمع نمرات گویههای مربوط به ابعاد مختلف سنجة
س��بک زندگی در بازه صفر تا صد در نظر گرفته ش��ده اس��ت .میانگین شاخص سبک زندگی
در نمونة مورد بررس��ی در ش��هر بروجرد برابر  38/26اس��ت .این میزان نشان از سبک زندگی
متوسطی دارد ،یعنی سبکی بین سبک سنتی و مدرن.
ب .شاخصهای ابعاد سبک زندگی
میانگین بعدی الگوی مصرف غذا نمرهای معادل  29/11دارد .یعنی پاسخگویان تقریباً سبکی
س��نتی در الگوی مصرف غذا دارند .بعد دیگر س��بک زندگی اوقات فراغت است که میانگینی
برابر با  35/59دارد .این نمره نشان میدهد که پاسخگویان اوقات فراغت خود را بهگونهای بین
سنتی و مدرن میگذرانند .مثل استفاده از اینترنت و ماهواره و تلویزیون درمقابل رفت و آمد با
خویشاوندان یا فعالیتهای ورزشی.

45

بیشترین میزان میانگین مربوط به بعد محصوالت فرهنگی است .محصوالت فرهنگی نمرهای
معادل  48/68دارند .محصوالت فرهنگی مورد نظر در این پژوهش ش��امل کتاب شعر ،رمان و
داس��تان ،و موسیقی بود.کتاب ش��عر و رمان بهعنوان محصوالت سنتی در نظر گرفته شد که
بهطورمش��خص اس��تقبال کمی هم از آنها بهعمل آمد .میزان باالی میانگین این بعد نشان از
گرایش پاس��خگویان به محصوالتی غیراز این محصوالت سنتی است و در مقابل ،گرایش باال
به موسیقی را نشان میدهد .مدیریت بدن هم میانگینی برابر  43/93دارد که نمرة متوسطی
محسوب میشود و در سطحی بینابین میان سبک زندگی مدرن و سنتی واقع شده است.
یافتههایتبیینی
مهمترین رابطهای که این مقاله در صدد رس��یدن به آن اس��ت ،رابطة میان گرایش به س��بک
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زندگی مدرن و عرفی شدن است .برای کشف این رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
ش��ده است .این ضریب برای شاخص س��بک زندگی و عرفی شدن  0/35را نشان میدهد که
نشان از همبستگی مستقیم و متوسطی بین این دو متغیر دارد .براین اساس میتوان استدالل
کرد که هرچه متغیر سبک زندگی به سمت سبکی مدرن میرود ،سطح عرفی شدن افراد هم
باالتر میرود .این همجهتی سبک زندگی و عرفی شدن با شدت متوسط تأیید داللتهای نظری
برآمده از نظریههای عرفیش��دن از یکسو و نفوذ نشانههایی از مصرف تظاهری و فعالیتهای
فراغتی تظاهری جهت تمایزپذیری در جامعه -بر اساس نظریه بوردیو -در یک اجتماع شهریِ
ایرانی را نشان میدهد.
جدول شماره  .4همبستگی پیرسون بین عرفی شدن و سبک زندگی
مدیریت بدن مصرفمحصوالت فعالیت اوقات الگویمصرف غذا
ضریب همبستگی گرایشبهسبک
فراغت
فرهنگی
زندگی مدرن
پیرسون
ضریب همبستگی

معناداری

ضریب همبستگی

معناداری

ضریب همبستگی

معناداری

ضریب همبستگی

معناداری

ضریب همبستگی

0/35

0/00

0/14

-0/18 0/004

0/00

0/49

0/00

0/32

معناداری

عرفی شدن

0/00

پس از تحلیل رابطة کلی بین گرایش به سبک زندگی مدرن و عرفیشدن ،رابطة ابعاد سبک
زندگی با عرفی شدن نیز مورد بررسی قرار گرفتـه است .رابطة مدیریت بدن با عـرفــی شدن

دارد .ضریب همبس��تگی پیرسون با مقدار(  0/49و معناداری صفر) رابطة متوسط ومستقیم و
معنادار بین فعالیتهای اوقات فراغت و سطح عرفی شدن را نشان میدهد .فعالیتهای اوقات
فراغت تماشای تلویزیون ایران ،تلویزیون خارجی ،اینترنت ،سینما ،خیابانگردی ،ورزش ،و رفت
و آمد با خویشان در نظر گرفته شده است.
درنهایت ،همبس��تگی الگوی مصرف غذا با عرفی ش��دن برابر ب��ا(  0/32و معناداری صفر)
میباش��د .این رابطه ،شدت متوسط را نشان میدهد و جهت تغییرات آنها نیز مثبت است ،به
این معنی که با افزایش مصرف غذا به سبک غربی ،سطح عرفی شدن افراد هم افزایش مییابد.
نتیجه گیری
همانطور که در مباحث نظری مطرح و در یافتههای پژوهش نیز تأیید شد ،گرایش به سبک

زندگی مدرن رابطة تأمل برانگیزی با عرفی ش��دن دارد .در واقع ،ابعاد مختلف س��بک زندگی
تعیین کنندة این رابطه هستند .مصرف کاالی فرهنگی ،الگوی گذران اوقات فراغت ،مدیریت
بدن ،والگوی مصرف غذا هریک بهطور جداگانه در رابطه با عرفی شدن فرد ایفای نقش میکنند
و شاخص مصرف ،فصل مشترک همة آنهاست؛ چه این مصرف مادی باشد و چه فرهنگی.
مؤثرترین بعد سبک زندگی در رابطه با عرفی شدن به فعالیتهای اوقات فراغت اختصاص
دارد .ش��اید بتوان گفت اختیاری بودن انجام این فعالیتها یکی از عواملی اس��ت که فرد را به
سمت عرفی شدن سوق میدهد .اینکه فرد از اوقات بیکاری و استراحت خود چگونه استفاده

ِ
ایران پس از انقالب اسالمی |
| بررسی رابطۀ میان گرایش به سبک زندگی مدرن و عرفیشدن؛ مطالعۀ تجربی در

( )0/14اگرچه مستقیم است یعنی با افزایش گرایش به مدیریت بدن ،سطح عرفی شدن هم
باال میرود ،ولی این رابطه از شدت ضعیفی برخوردار است.
مصرف محصوالت فرهنگی هم با عرفی شدن رابطه ضعیف و منفی دارد( .)-0/18ازآنجاکه
محصوالت فرهنگی مورد نظر در این بعد ،کتاب شعر و رمان در نظر گرفته شده است ،میزان
استفاده از آنها رابطة معکوسی با عرفی شدن افراد دارد .به این ترتیب که هرچه بیشتر از این
محصوالت اس��تفاده شود ،میزان عرفی شدن افراد کاهش مییابد .این رابطه از شدت ضعیفی
برخوردار است ،ولی معناداری آن برای محقق مسجل شده است( .) sig=0/00این محصوالت
فرهنگی سنتی و گرایش به آنها سبکی سنتی محسوب میشود که در نتیجه رابطة ضعیفی با
عرفی شدن خواهد داشت.
قویترین رابطه در بین ابعاد سبک زندگی با عرفی شدن به فعالیتهای اوقات فراغت اختصاص
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کند مطابق میل و ارادة اوست و اگر انتخاب نوع فعالیت او در تضاد آشکار با مبانی دینی باشد،
بهتدریج فرد را عرفی میکند؛ با این توضیح که دیندار بودن به این معنی نیست که فرد حتی
در اوقات فراغت به فعالیتی با زمینة دینی بپردازد .بهعنوان مثال ،امام خمینی(ره) به اطرافیان
خود تأکید میکردند که در شادیها و اعیاد هر کاری میخواهید انجام دهید فقط کاری خالف
شرع نکنید یعنی مرز رفتار دینی و غیردینی را در انجام فعل خالف شرع میدانستند نه لزوماً
انجام فعل دینی(خاطرهای شفاهی به نقل از خانم طباطبایی عروس امام).
انتخاب رسانة خاص برای گذران اوقات فراغت ،بهدلیل کارکرد هویتبخشی و اثربخشی باالی
آن دقت نظر باالیی را طلب میکند .همانطور که پیش از این نیز اشاره شد مهمترین کارکرد
رس��انهها در عصر حاضر گس��ترش نوع خاصی از سبک زندگی در سراسر جهان است و نوعی
هژمونی رسانهای این هدف را دنبال میکند .به این ترتیب ،کمکم هویت افراد تحت تأثیر این
رسانهها رنگ میبازد و افراد در جوامع مختلف سیاهی  لشکرهایی برای قدرتهای برتر جهان
میشوند .افراد گذشته از اینکه تحت سلطة اقتصادی و فرهنگی رسانهها قرار میگیرند ،افسار
فکر و روحشان نیز در دست آنها خواهد افتاد.
این مس��ئله در مورد ایران ص��ورت پررنگتری به خود میگیرد .در ای��ران انقالبی به وقوع
پیوس��ت که با هیچیک از الگوهای نظام جهانی همخوانی نداش��ت و درواقع مثال نقضی بود
در برابر یکهتازیهای قدرتهای بزرگ جهان .بههمین دلیل ،تالشهای زیادی برای شکست

دادن این انقالب در سطح جهان شروع شد .با گذشت  35سال از انقالب مردم ایران و شکست
بسیاری از تالشهای نظامی ،سیاسی ،و اقتصادی غرب برای مقابله با این انقالب مردمی ،یکی
از مهمترین راهکارها برای مقابله با ایران ،مبارزة رسانهای بود .ایجاد چند صد شبکة ماهوارهای
فارسی زبان خود شاهدی بر این مدعاست .همانطور که پیشتر اشاره شد هدف این رسانهها
گسترش سبک زندگی جدیدی در سراسر دنیاست که در تضاد با ارزشهای بسیاری از کشورها
بهخصوص ایران است .براساس نتایج پژوهش حاضر و موافق با پژوهشهای انجام گرفته در این
زمینه مانند (پویافر )1392 ،میتوان گفت تغییر سبک زندگی و تحوالت آن بهطور محسوسی
در ایران قابل مالحظه است ،ولی روند عرفی شدن آن از شتاب کمتری برخوردار است.
با توجه به نتایج این پژوهش و براس��اس یافتههای آن نقش مهم فعالیتهای اوقات فراغت
مشخص شد .اینکه بهدلیل کمبود امکانات ،افراد جامعه به سمت ارزانترین وسیلة گذران اوقات
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فراغ��ت ،یعنی تلویزیون و بهخصوص ماهواره و اینترن��ت بروند ،میتواند محرکی برای تقویت
روند عرفیش��دن یا نشانههای آن در جامعه و درنتیجه کاسته شدن از اولویت دین در زندگی
فردی افراد باشد .براین اساس ،اهمیت برنامهریزیهای کالن کشوری برای ایجاد زیرساختهای
مناسب در جهت ساماندهی به برنامههای اوقات فراغت افراد جامعه مشخص میشود.
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