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چکيده
مقدمه
سبك زندگي به مجموعه رفتارها و الگوهاي کنش هر فرد اطالق ميشود و نشاا دهناد کاو و کياظ ن اا
باورها و کنش هاي فرد است .به عبارتي ،سبك زندگي پايه و اساس فهو شرايط فرهنگي موجاود و تواو
پيش رو در اين حوز تلقي ميشود و نشا ميدهد که در بطن ارزشهاي موجود در خرد ن ا فرهنگي چه
ميگذرد .بي شك مواجهه فرهنگ و جامعه ايراني با فرهنگ و نگرش غربي و مدر  ،سبب تواو در الگاوي
زندگي سالو اسالمي ايراني شد است و يك زندگي شبه مدر را که بارقههاايي از سانت نيار در و وجاود
دارد ،براي جامعه ايراني رقو زد است .در  311سا اخير سبك زندگي ايراني دساتووش تيييارا و دچاار
تضادها و تناقضهاي بسيار شد است .مصرفگرايي ،عد تناساب معمااري دروناي و بيروناي باا ياههااي
هستيشناسي ما ،بيهويت ي نمادها ،نابسندگي يا ضاعظ حاوز مطالعااتي ،شاباف باين سانت و مدرنيتاه از
چالشها و موانع پياد سازي سبك زندگي ايراني اسالمي است .همچنين نوع نگا صاحبا قدر به فرهناگ
باعث شد است که سبك زندگي متناسب با فرهنگ خود را نداشته باشيو.
روششناسي
به همين من ور ،فرهنگستا علو پرشبي ايرا به دنبا معرفي ياك الگاوي اساالمي ايراناي باود و تايو
پژوهش با استفاد از مصاحبه صاحبن را و بوث هااي گروهاي متمرکار باا شاهروندا  ،باه روش کيفاي،
مطالعه اي انجا داد و در ابعاد موتلظ به شرح زير به ارائه الگوي سالو اجتماعي مبتني بر فرهنگ اساالمي
ايراني پرداخته است.
يافتهها
بعد او ) سبك عمومي (افراد ،خانواد ها و جامعه) شامل :اهميت نشاط و شادي در زندگي ،مسئوليت مادني
افراد (تباليظ شهروندي) و انضباط اجتماعي ،زندگي جنسي و رفتارهاي جنساي مناساب ،مصارف سايگار و
دخانيا و مشروبا البلي ،مسبن ،شهرسازي و معماري و اسالمي ايراني ،حمايات اجتمااعي ،شاببهساازي
اجتماعي ،عضويت داوطلبانه در گرو ها ،مؤسسا و انجمنها و تعلق به گرو و پوشش و لباس مناسب.
بعد دو ) وسايش معنوي :اقداما خيريه ،شرکت در اجتماعا مذهبي ،مراقبه و عباد .
بعد سو ) فرهنگ و اخالق :اولويت اخالق بر منافع فردي ،توجه به کرامت انساني ،خودارزيابي و خودکنترلي
در سطح جامعه ،اهميت کسب دانش و خردورزي ،تالش براي حفظ مويطزيست ،ارزشمند بود کاروفريني
و مولد بود  ،توجه به يادما ها و ميراث فرهنگي ،الگوي مصرف.

بعد چهار ) زندگي خانوادگي :تأمين نيازهاي زيستي و عاطفي در چهارچوب قانو و خانواد  ،تربيت صاويح
توسط والدين ،وفاداري به همسر ،دور بود از خشونت و تهديد ،اهميت ازدواج ،روابط مناسب بين نسلي.
بعد پنجو) اشتيا و مويط کار :شرايط کلي مويط کار ،ارتباط با همبارا  ،ارتباط با رؤسا و مرئوسا  ،اعتقاد
به قبيح بود احتبار ،ربا ،گرا فروشي ،کاروفريني.
بعد ششو) حوز حبومت و جامعه اسالمي :رفع نيازهاي زيستي ،رواني ،اجتمااعي و معناوي مارد  ،رعايات
حقوق شهروندي ،توجه به معماري شهري ،توجه به زيرساختهاا و مؤلفاههااي زيساتي مويطاي ،اساتقرار
ن ا هاي مربوط به تقويت حمايتهاي اجتماعي ،استقرار عرصه عمومي مناسب ،فراهو نمود بستههاي ز
در راستاي شببهسازي.
ز است در هرکدا از ابعاد مذکور ،مصاديقي از من ر متوصصين و شهروندا نير مطرح شد که در مقالاه
اصلي ذکر گرديد است.
بحث و نتيجهگيري
از مهوترين توصيههاي اين مطالعه ،بهر گيري از ظرفيت خانواد و والدين ،ارتقاي سبك زندگي سالو توسط
دولت و حبومت ،مداخال ارتقاي سالمت چند سطوي (تييير رفتار فردي و نيار تعاديل هاوزماا شارايط
اجتماعي) و انجا مطالعا ميداني و بررسي اثربوشي روشهاست.
کليدواژه :زندگي اجتماعي ،فرهنگ ايراني ،فرهنگ اسالمي ،الگو ،سالمت اجتماعي.

