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مقدمه 
«یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى عبارت است از سبک زندگى، رفتار اجتماعى 
و شیوة زیستن ما، اگر از نظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگارى، فالح و نجات 

است، باید به سبک زندگى اهمیت بدهیم» (خامنه اى،1391).
در  خداوند  که  آن گونه  مى بخشد،  روحى  آرامش  و  قلبى  اطمینان  انسان،  به  معنویت، 
مى آورند  ایمان  کسانى که  آن  الُقُلوُب؛  َتطَمِئُن  اّهللاِ  ِبِذکِر  ُقُلوبُُهم  َتطَمِئُن  َو  آَمُنوا  مى فرماید:« اّلذِيَن  قرآن 
و دل هایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا مى کند. به درستى که دل ها با یاد خدا آرام 
کِيَنَه فِی ُقُلوِب اُملوِمنَني لَِيزَداُدوا ِاميَانا مَِّع ِاميَانِِهم؛ خداست که به  مى گیرد» (رعد/ 28). «ُهَو اَلذی اَنَزَل السِّ
دل هاى مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند» (فتح/ 4). 
چنین انسانى خود را از دام شهوت نفسانى، مادیات و لذت  هاى زودگذر دنیایى مى  رهاند و 
سعادت را در عفت، پاکدامنى، شرافت و برپایى جامعه اى سالم و انسانى مى داند و کارهایى 

انجام مى  دهد که به خیر و صالح خود و جامعه است (ارمکى و نعلچى، 1393: 148).
که  است  مولفه هایى  و  عناصر  شناسایى  زندگى،  سبک  الگوى  تبیین  راه هاى  از  یکى 
اشاره  بدان  خود  تحقیقات  در  و  برشمرده  زندگى  سبک  ویژگى  هاى  به عنوان  اندیشمندان 
همۀ  شامل  را  زندگى  سبک  که  آنجا  از  غربى  اندیشمندان  برخى  مثال،  به عنوان  کرده اند. 
رفتارها، افکار، احساس ها و کنش هاى اجتماعى افراد دانسته اند، مواردى مانند: شیوة تغذیه، 
خودآرایى و پوشش، نوع مسکن، وسائل حمل و نقل، شیوه هاى گذران اوقات فراغت و ... 

را به عنوان بخشى از مولفه هاى سبک زندگى بر شمرده اند.
در موارد مطرح شده توسط این اندیشمندان، به مولفه   هاى زیر اشاره نشده است: 

نوع اعتقاد و بینش فرد، نوع اندیشه و منطق حاکم بر اعمال فرد، نوع گرایش و روابط 
انسانى فرد در خانه و جامعه، نوع احساس  ها و روابط عاطفى فرد در خانه و جامعه، کیفیت 
تأمین نیازهاى بعدى فرد در محیط هاى مختلف، توجه به دوران قبل و بعد از حیات فرد در 
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دنیا، توجه به جایگاه دین در زندگى فرد، توجه به جایگاه اراده در شکل گیرى سبک زندگى 
مجد،1393:  سرورى  و  (جانى پور  زندگى  سبک  فرایند  در  فرد  اعمال  کیفیت  به  توجه  و 

57ـ56).
یکى از امتیاز  هاى خاص سبک زندگى اسالمى آن است که در آن به همۀ عوامل و عناصر 
فردى، اجتماعى، عاطفى، اعتقادى، اقتصادى و ... زندگى فرد توجه کرده و تالش دارد به صورت 
آیین نامه و دستورى کامل و جامع در همۀ زمینه ها و بدون ایجاد ابهام و نقصى، زندگى فرد را 
از پیش از تولد تا بعد از حیات، برنامه ریزى و هدایت کند. این مطلب بدان معناست که سبک 
زندگى اسالمى، پیوستارى بزرگ است که مراتب مختلفى با توجه به سطح نگرش ها، بینش ها 

و قابلیت هاى افراد دارد.
هر چه قابلیت و توانایى افراد در برخوردارى و فهم معارف دینى گسترش یابد، سطح 
سبک زندگى آنان ترقى پیدا مى کند و کاهش این سطح بیانگر نداشتن توانایى فرد در فهم 

معارف و برخوردارى از مواهب این نعمت بزرگ است.1
از طرف دیگر، انسان موجودى متعالى و همواره به دنبال کمال است و نمادهاى کمال و 
نیمۀ گمشدة خود را در هر چیزى جست و جو مى کند و زمانى که این نمادها را در چیزى 
مى  یابد، خود را به آن نزدیک یا شبیه مى کند. این نمادها و سرمایه  هاى نمادین به طور کلى به 
سه گروه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى قابل تقسیم بندى هستند که مى توانند به طور کلى به دو 
گروه نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى(دینى و اخالقى) و نمادین مبتنى بر الگوى غربى 

و مادى(لذت ها و منافع زودگذر) تقسیم شوند (نامدار،1393).
جایى از جامعه نیست که بتوان گفت سرمایه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وجود 
ندارند. از این رو چون سرمایۀ نمادین مى تواند بخشى از سایر سرمایه ها تعریف شود، به طور 
کلى مى توان گفت سرمایۀ نمادین در سراسر جامعه وجود دارد و حضورش احساس مى شود 

1. اشاره به آیۀ «الَيوَم اکَملُت َلُکم ديَنُکم َو اَمتمُت َعَليُکم نِعَمتی َو َرضيُت َلُکم اِالسالَم دينًا» (مائده/ 3). 
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و مى تواند از زمانى به زمانى دیگر و از مکانى به مکان دیگر تغییر یابد و گونه هاى مختلف به 
خود بگیرد (نامدار،1393).

و  پندار  گفتار،  بر  نمادین  سرمایۀ  تأثیر  چگونگى  شده،  مطرح  مسائل  به  توجه  با  حال 
کردار(سبک زندگى) مردم احساس مى شود و از این رو در پى بررسى رابطۀ سرمایۀ نمادین 
ایران  در  رضوى  سیرة  بر  مبتنى  اسالمى  زندگى  سبک  با  اسالمى  ایرانى ـ  الگوى  بر  مبتنى 

هستیم تا بتوانیم با تغییر در یکى، متغیر دیگر را توسعه و ارتقا بخشیم.

ادبیات نظرى 
در  و  شده1  امر  ایمانى  جامعۀ  افراد  به  ایمانى  ابعاد  افزایش  دربارة  مرتب  قرآن کریم  در 
تعریف منافقان نیز مسئلۀ نزدیکى و دورى آنان به کفر و ایمان مطرح شده است2 (جانى پور 

و سرورى مجد،1393: 58).
ابعاد و مولفه هاى سبک زندگى اسالمى مبتنى بر الگوى سیرة رضوى عبارت اند از:

1. غلبۀ رویکرد آموزشى در مناسک عبادى
را  بیانى  قالب هاى  از  گونه اى  خویش،  ذهنى  مقاصد  و  مطالب  بیان  براى  انسانى  هر   
اخذ کرده و از آنها براى وصول به مطلوب ذهنى خود در کالم استفاده مى کند. استفاده از 
هر  زمینۀ  در  متن،  بافت  همچون  حقیقت  در  و  است  طبیعى  کامًال  امرى  بیانى،  قالب هاى 

جمله اى وجود داشته و محتواى اصلى آن جمله را بیان مى کند(همان:63). 
در ادعیۀ رضوى، فراوانى قالب بیانى «تجلیل» نسبت به دیگر قالب هاى بیانى بیشتر است. 
منظور از تجلیل، عبارت هایى است که در آن، فرد به همراهى یا دوستى با شخصى یا پیروى

1. اشاره به آیۀ «يا ايَُّها الَّذيَن آِمُنوا بِاهللا» (نساء/ 136).
2. اشاره به آیۀ «ُهم لِلُکفِر َيوَمئٍذ اقَرُب ِمنُهم ِلالميَاِن َيُقوُلوَن بِافَواِهِهم مَّا لَيَس فِی ُقُلوبِهم» (آل عمران/167).
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از مذهب و مسلکى افتخار مى کند و آن را بزرگ مى شمرد. همچنین در بسیارى از موارد 
مشاهده مى شود گوینده یا نویسنده در ابتداى کالم، به تعدادى از افراد و گروه ها درود و 
سالم فرستاده و با احترام از ایشان یاد مى کند. در حقیقت باید گفت تجلیل از این مقام ها و

افراد، به خاطر جایگاه آن شخصیت یا گروه و اهمیت آن در منویات متکلم است. در برخى 
موارد، گویندة کالم قصد دارد با اشاره به آن مقام و جایگاه، آن فرد را به عنوان الگو و اسوه 
معرفى کند. این مطلب به ویژه در مواقعى که برخى اوصاف و ویژگى هاى آن فرد نیز بیان 

مى شود، جلوة بیشترى پیدا مى  کند (یاورى و جانى پور، 1388: 78-96).

2. الگوسازى از اهل بیت(ع) با توصیف و معرفى ایشان
در ادعیۀ امام رضا(ع)، ایشان تالش دارند بیش از آنکه به رفع حوائج مردم پرداخته و متونى را 
صرفًا براى برآورده شدن حاجت هاى مادى و معنوى به مردم آموزش دهند، نقش و جایگاه اهل
بیت(ع)، دین اسالم و قرآن کریم را به مردم جامعه گوشزد کرده و آنان را متوجه این مهم 
سازند که برکت ها و خیرهاى موجود به واسطۀ حضور این افراد و موارد است و همۀ نواقص 
سرورى مجد،  و  (جانى پور  مى شود  برطرف  موارد  و  افراد  این  به  توجه  با  نیز  کمبودها  و 
1393: 65). نکتۀ جالب آن است که در بسیارى از ادعیه هاى صادره از امام رضا(ع) مشاهده 
مى شود پیش از بیان هر گونه مطلب و درخواستى، از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) به تجلیل 
اشاره شده و در برخى موارد به صراحت از آنان نام برده شده است (به عنوان مثال ر.ك: 

ادعیۀ شمارة 18،11،10،9،8،4 و....). 
در مـوارد متعـددى نیـز بـه جایـگاه واالى اهـل بیـت(ع) در نظـام خلقـت و همچنیـن 
جایگاهشـان در نزد خداوند و اینکه امور هسـتى در دسـت اهل بیت(ع) اسـت، اشـاره شـده 
و بدیـن وسـیله تالش شـده تا جامعۀ اسـالمى از خـالل قرائت این دعاها در مناسـبت هاى 
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مختلـف و در هنـگام وقـوع حوادث و مشـکالت، متوجه مقام شـامخ اهـل بیت عصمت و 
طهـارت(ع) شـده و از ایـن طریـق به آنان تقـرب جویند (به عنـوان مثال ر.ك: ادعیۀ شـمارة 

32،23،21 و...). 
به عنوان نمونه مى  توان به بخشى از دعاى شمارة 21 اشاره کرد که در آن به تجلیل از 

امیر المومنین(ع) پرداخته و مى فرمایند: 
يِن َو ُمِبُري اُملشِرکِنيَ َو َممَيُِّز  َو انَّ َعِلّيًا امِريُاُملوِمِنَني َسيَُّد االوِصَياِء َو َواِرُث ِعلِم االنِبَياِء َعَلُم الدِّ

ِتی َو َمن َال اِثُق  ِتی َو ُعرَوِتی َو ِصرَاِطی َو َدلِيِلی وش َحمَجَّ املَُناِفِقَني َو ُجمَاِهُد املَارِقَني اَماِمی َو ُحجَّ

باعَماِلی َو َلو َزَکت َو َال اَراَها ُمنجَيًه ِلی َو َلو َصَلَحت االَّ بَوَالَيِتِه َو اِالئِتَماِم ِبِه َو االِقَراِر بَِفَضاِئِلِه 

ًه َو ُحَججًا َو اِدلًَّه َو ُسُرجًا َو  َو الَقُبوِل ِمن َمحََلِتَها َو التَّسلِيِم ِلُرَواِتَها َو اٌِقرُّ بُاوِصَياِئِه ِمن ابَناِئِه اِئمَّ

اعَالمًا َو َمَنارًا و َساَدًه َو ابَرارًا. 

هدف  با  تجلیلى،  عبارت هاى  و  الفاظ  و  بیانى  قالب  این  از  استفاده  که  است  مشخص 
معرفى اهل بیت(ع) به عنوان الگو  هاى مطرح در سبک زندگى اسالمى بوده و کامًال رویکردى 

تربیتى داشته است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 66).
3. تبیین اصول عقاید و ضرورت هاى دین

در ادعیۀ رضوى موارد متعددى از عبارت ها و جمله ها وجود دارد که بر تسبیح، تحمید، 
تهلیل و تکبیر خداى تعالى اشاره دارد. مثًال در رابطه با تسبیح خداوند مى فرمایند: «ُسبَحاَن 
اِهللا، َو اَحلمُد هللاَِِّ، َوَال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ، َو اهللاَُّ اکَرب» (دعاى 3)، «ُسبَحاَن اهللاَِّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َو اَحلمُد هللاَِِّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َال 

...» (دعاى 4). در دعاى  َه ِاالَّ بِاهللاَِّ َکَما َينَبِغی هللاَِّ اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، اهللاَُّ اکَربُ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َال َحوَل َو َال ُقوَّ

شمارة ششم نیز به تحمید الهى پرداخته و مى فرمایند: « اللَُّهمَّ َلَک اَحلمُد َعَلی َمَردِّ َنَواِزِل الَبَالِء َو 
اِء ... َوَلَک اَحلمُد َربِّ َعَلی َهِنیِء َعَطاِئَک ... َو َلَک اَحلمُد َعَلی ِاحَساِنَک الَکِثِري... َوَلَک اَحلمُد َيا َربِّ  رَّ اِت الضَّ ُمِلمَّ

کر....»  َعَلی َتثِمِريَک َقِليَل الشُّ
ُ املَِلُک اَحلُق املُبِني» (دعاى 19)، «َيا َمن َال َشِبيَه َلُه  در خصوص تهلیل نیز مى فر مایند : «َال اَلَه ِاالَّ اهللاَّ
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َو َال ِمَثاَل، انَت اهللاَُّ الَِّذی َال اَِلَه ِاالَّ انَت َو َال َخاِلَق ِاالَّ انَت، ُتفِنی اَملخُلوِقَني َو َتبَقی انَت، َحُلمَت َعمَّن َعَصاَک َو ِفی 

ِلَني َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ اهلًا واِحدًا َو َحنُن َلُه ُمسِلُموَن  اَملغِفَرِه ِرَضاک» (دعاى 40) و «َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َربَُّنا َو َربُّ آبَاِئَنا االوَّ
يَن َو َلوَکِرَه اُملشِرُکون» (دعاى 74).  َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َال نَعُبُد ِاالَّ اِيَّاُه- ُخمِلِصَني َلُه الدِّ

در خصوص موضوع تکبیر نیز مى فرمایند : «اهللاَُّ اکَربُ، اهللاَُّ اکَربُ َعَلی َما َهَداَنا، اهللاَُّ اکَربُ َعَلی َما َرَزَقَنا ِمن 
بَِهيَمَه االنَعام...» (دعاى 62)، «ِبسِم اّهللاِ الَعِظيِم ِبسِم اهللاَِّ الَعظيِم َربِّ الَعرِش الَعِظيِم ِاالَّ َذَهَبت َو انَقَرَضت» (دعاى 

43) (جانى پور و سرورى مجد،1393: 68).
4. تأکید بر اصل تولى و تبرى و لزوم رعایت تعادل در آن

حال  عین  در  و  بوده  مناجات  از  رسمى تر  به نحوى  خداوند  از  چیزى  درخواست  دعا، 
و  عمومى  درخواست  نوعى  «دعا»  که  چرا  است،  متفاوت  نیز  «درخواست»  بیانى  قالب  با 
 :1388 جانى پور،  و  (یاورى  است  فردى  و  شخصى  طلب  و  خواهش  یک  «درخواست» 

.(78-96
به عنوان مثال حضرت(ع) براى طلب غفران، در دعاى شمارة هفتم مى فرمایند: «َيا َکرُمي اغِفرملَِن 
ِفی َمَشاِرِق االرِض َو َمَغاٍربَها ِمَن اُملوِمِنَني َو اُملوِمَنات» و نشان دهندة آن است که ایشان این طلب غفران 

را براى همگان خواسته اند. باید گفت آن امام همام(ع) تالش داشتند ضمن صدور ادعیه براى 
رفع حوائج و مشکالت مردم و همچنین طلب مغفرت، رزق و ... از خداوند متعال، به مقام 
و جایگاه خاص ائمه اطهار(ع) در جامعۀ اسالمى نیز اشاره کرده و مردم را نسبت به این امر 
آگاه سازند تا به ایشان تقرب جسته و از دشمنان ایشان برائت جویند. این مطلب در منظومۀ 
معارف اسالمى، به اصل «تولى و تبرى» معروف بوده و به عنوان یکى از فروع دین اسالم 
شناخته مى شود که در ادعیۀ رضویه آموزش داده شده و خود یکى از الگوهاى تربیتى به کار 

گرفته شده توسط آن حضرت(ع) است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 70).
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5. آموزش آداب عبادت و بندگى
امام رضا(ع) هنگام دعا، بر این مسئله تأکید دارند که در ابتدا بر پیامبر مکرم اسالم(ص) و 
ائمه اطهار(ع) صلوات و درود فرستاده و سپس با توسل و شفیع قرار دادن ایشان، از خداوند 
طلب حاجت شود. باید گفت این مسئله در اکثر ادعیۀ صادر شده از ایشان وجود داشته و در 
برخى ادعیه نیز به صراحت بدان دستور داده اند. به عنوان مثال در دعاى شمارة32 مى فرمایند: 
ُه ِبَک َو  ُد َيا َرُسوَل اهللاَِّ اِنِّی اَتَوجَّ َمحِه (ص) َيا ُحمَمَّ ٍد نَبيَِّک نَِبیَّ الرَّ ُه اِلَيَک مبَُِحمَّ «َيا َماِجُد َياَواِحُد َيا َکرِميُ َيا َداِئُم اَتَوجَّ

ٍد َو اهِل بَيِتِه َو اساُلَک نَفَحًه َکِرَميًه ِمن نََفحاِتَک َو َفتحًا َيِسريًا َو ِرزقًا َواِسعًا.» َربِّی ُکلِّ َشیٍء ان ُتَصلَِّی َعَلی ُحمَمَّ

رعایـت ادب در طلـب دعـا، دعـا بـراى همـگان، اولویت سـنجى در دعـا و اولویـت 
دعـا بـراى مومنـان از مـواردى اسـت کـه در ادعیـۀ رضویـه بـدان اشـاره و آمـوزش داده 

.(71 شـده اند(همان: 

6. غفلت زدایى از افراد و جامعه
جمله هایى توسط امام رضا (ع) به عنوان تذکر به مردم و هوشیار کردن آنان براى تقرب به 
خداوند متعال و افزایش آگاهى مردم براى دین دارى استعمال شده است. به عنوان نمونه، 

ایشان در دعاى شمارة هشتم مى فرمایند:
ُروَک َو التَّقِديُر َعَلی َغِري َما ِبِه َشبَُّهوَک   ِاَهلِی َبَدت ُقدَرُتَک َوَمل َتبُد َهيَئٌة َلَک َفَجِهُلوَک َو َقدَّ

َفَانَا َبری ٌء َيا ِاَهلِی ِمَن الَِّذيَن بِالتَّشِبيِه َطَلُبوَک لَيَس َکِمثِلَک َشی ٌء َو َلن ُيدِرُکوَک َظاِهُر بِِهم ِمن 

نِعَمِتَک َدهلَُّم َعَليَک َلو َعَرُفوَک َو ِفی َخلِقَک َيا ِاَهلِی َمنُدوحٌة ان َيَتَناَوُلوَک َبل َشبَُّهوَک ِخبَلِقَک 

ا  َست َعمَّ َُذوا بَعَض آَياِتَک رّبًا َفِبَذِلَک َوَصُفوَک َفَتَعالَيَت َيا ِاَهلِی َو َتَقدَّ َفِمن َمثَّ َمل َيعِرُفوَک َو اختَّ

ِبِه اُملَشبُِّهوَن نََعُتوَک َيا َساِمَع ُکلِّ َصوٍت َوَيا َساِبَق ُکلِّ َفوٍت َيا ُحمِيَی الِعَظاِم َو ِهَی َرمِيٌم َوُمنِشَئَها 

ٍد َو اجَعل ِلی ِمن ُکلِّ َهمٍّ َفَرَجا َو َخمَرجًا َو َمجِيِع اُملوِمِنِنيَ  ٍد َو آِل ُحمَمَّ بَعَد اَملوِت َصلِّ َعَلی ُحمَحمَّ

اِنََّک َعلی ُکلِّ َشی ٍء َقدِيٌر.
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بخش اول این دعا در راستاى آگاه سازى مردم به صفات واقعى خداوند متعال و بیان 
دقیق معارف الهى با هدف غفلت زدایى از جانب آن امام همام(ع) صادر شده و تنها در بخش 
پایانى، براى رفع حوائج مومنان دعایى ذکر شده است. این  موارد در ادعیۀ رضویه بیانگر 
این مطلب اند که حضرت(ع) تالش دارند از هر گونه موقعیت و فرصتى براى تبلیغ معارف 
دین و تربیت جامعۀ اسالمى استفاده کنند و این خود مقدمه اى براى ترویج سبک زندگى 

اسالمى است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 74).

7. بایدها و نباید  هاى مسیر زندگى
امام رضا(ع) مى فرمایند توسل به اهل بیت (ع)، دستور الهى است. به عنوان مثال ایشان در 
ُلوا بَِنا َکَما اَمرَت َو امَُّلوا َفضَلَک  مَت َحقََّنا اهل الَبيِت َفَتَوسِّ دعاى شمارة 18 مى فرمایند: «اللَُّهمَّ َيا َربِّ انَت َعظَّ
َو َرَمحَتَک َوَتَوقَُّعواِاحَساَنَک َو نِعَمَتَک َفاِسِقِهم َسقيًا نَاِفعًا َعامًا...» و سپس در ادعیۀ دیگرى بر توسل به 

اهل بیت (ع) توصیه کرده و به عنوان مثال در دعاى شمارة 21 این گونه دعا مى کنند:
اُملوِمِنَني  اِمِري  َعِلیٍّ  ُمثَّ  آِلِه  َو  َعَليِه  اهللاَُّ  َصلَّی  ٍد  ُحمَمَّ َرُسوِلَک  اَِلی  ُمَتَقِربًا  اِلَيَک-  بِِهم  لُت  ََوسَّ  

ٍد  ٍد َوَجعَفٍر َوُموَسی َو َعِلیٍّ َوُحمَمَّ هَراِء َسيَِّدِة ِنَساِء الَعاملََِني َو اَحلَسِن َواُحلَسِني َوَعِلیٍّ َو ُحمَمَّ َو الزَّ

ِلالمَِّة ِمن بَعِدِه اللَُّهمَّ  ِة اَملسُتوَرِة ِمن ُولِدِه اَملرُجوِّ َة اَِلی اُحلجَّ َوَعِلیٍّ َو اَحلَسِن َو َمن بَعَدُهم ُيقِيُم اَحملَجَّ

ِبی مبََِحبَِّتِهم  ِلی بِِهم اِلَيَک َو َتَقرُّ َفاجَعلُهم ِفی َهَذا الَيوِم َوَما بَعَدُه ِحصِنی ِمَن اَملَکاِرِه ..... اللَُّهمَّ بَِتَوسُّ

ِنی بِِاَماَمِتِهم افَتح َعَلیَّ ِفی َهَذا الَيوِم ابَواَب ِرزِقَک َو انُشر َعَلیَّ َرَمحَتَک َو َحبِّبِنی اَِلی َخلِقَک  َوَحتَصُّ

َو َجنِّبِنی بُغَضُهم َو َعَداَوَتُهم اِنََّک َعلی ُکلِّ َشی ٍء َقدِيٌر.

 همچنین در این رابطه مى توان به دعاى شمارة 23 اشاره کرد که بخش سوم آن کامًال با 
این رویکرد صادر شده است و در کتاب هاى ادعیه به صورت جداگانه تحت عنوان «دعاى 

توسل» یاد مى شود .
در رابطه با توبه نیز در دعاى شمارة 21 با حالتى مناجات گونه به حدیث نفس پرداخته 
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و مى فرمایند:
حِيِم اللَُّهَم ِاَن ُذُنوبی َوَکثَرَتَها َقد اخَلَقت َوجِهی ِعنَدَک َو َحَجَبتِنی َعِن  محِن الرَّ  ِبسِم اهللاَِّ الرَّ

اسِتيَهاِل َرَمحِتَک َو بَاَعَدتِنی َعِن [ اسِتيَجاِر] [اسِتنَجاِز] اسِتيَجاِب َمغِفَرِتَک َو َلوَال َتَعلُِّقی ِبآَالِئَک 

َجاِء ِملَا َوَعدَت امَثاِلی ِمَن اُملسِرِفَني واشَباِهی ِمَن اَخلاِطِئَني بَِقوِلَک يا ِعبادی الَِّذيَن  ِکی بِالرَّ َو متََسُّ

حيُم َو  ونوَب َمجِيعًا اِنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَّ اسَرُفوا َعلی انُفِسِهم ال َتقَنُطوا َمن َرَمحِة اهللاَِّ ِاَن اهللاََّ َيغِفُر الذُّ

الُّوَن ُمثَ َنَدبَتنا ِبَرَمحِتَک اَِلی  َحَذرَت الَقاِنِطَني ِمن َرَمحِتَک َفُقلَت َو َمن َيقَنُط ِمن َرَمحِة َربِّه ِاالَّ الضَّ

ُدَعاِئَک َفُقلَت ادُعوِنی اسَتِجب َلُکم ِانَّ الَِّذيَن َيسَتکِربُوَن َعن ِعباَدِتی َسَيد ُخُلوَن َجَهنََّم داِخرِين.

مقام شامخ ائمه اطهار(ع) از هر گونه پلیدى و رجسى دور بوده، استفاده از این عبارت ها، 
با هدف طرح الگوى مطرح در سبک زندگى اسالمى است و کامًال رویکردى تربیتى دارد 

(جانى پور و سرورى مجد،1393: 76ـ75). 
جدول1. ابعاد سبک زندگى اسالمى مبتنى بر سیرة رضوى

ابعاد سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سيرة رضویشمارة

آموزش زندگى دینى۱

آموزش بندگى و عبادت۲

اصول عقاید دینى۳

اصول تولى و تبرى۴

الگوسازى سیرة اهل بیت(ع)۵

غفلت زدایى۶

منبع: (جانى پور و سرورى مجد،1393: 79ـ53)
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سرمایۀ نمادین1
 مفهوم سرمایۀ نمادین، مهم ترین بخش کار بوردیو در نظریۀ قدرت نمادین2 است. وى در 
تعریف این مفهوم مى گوید: من به هر نوع از سرمایه (اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) چنانچه 
از مقوله هاى فاهمه3 دریافت شود، به اصول بینش و تقسیم به نظام هاى طبقه بندى کننده و 
به قالب هاى شناختى که تا اندازه اى محصول درون کالبدى شدن ساختارهاى عینى مربوطه 

یعنى ساختارهاى توزیع سرمایه در میدان هستند، سرمایۀ نمادین مى گویم (1384: 155).
تغییر  صورت  نمادین  سرمایۀ  که  مى  نمایاند  این طور  سرمایه»  نوع  لفظ «هر  بردن  به کار 
شکل و معنا  یافتۀ سایر سرمایه هاست. فونتن، سرمایۀ نمادین را محصول تغییر رابطۀ قدرت 
وجدان ها  بر  را  سرمایه  دیگر  اشکال  غیرمادى  خشونت  اثر  که  مى داند  معنایى  رابطۀ  در 

مشخص مى کند (شویره، 1385: 100). 
نوع  هر  است.  سرمایه اندوزى  دیگر  وجوه  آشکار  معناى  به نوعى  سرمایه  این  درواقع، 
سرمایه (اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) به درجه هاى مختلف مانند سرمایۀ نمادین عمل 
مى کند،  طورى که بهتر باشد، به دقیق ترین وجه، از اثرهاى سرمایۀ نمادین سخن گفته شود، 
حرکت  بررسى  براى  مى کند.  پیدا  عملى  و  آشکار  بازشناسى  سرمایه  این  زمانى که  به ویژه 
جهشى انواع سرمایه ها به سوى اثرهاى نمادین خود، مى توانیم از مثال «نام خانوادگى» افراد 
ثروت هاى  تمام  نمادین،  به طور  که  است  اجدادى4  و  آبا  نام  خانوادگى،  نام  کنیم.  استفاده 
عادى و غیرعادى گرد آمده و به ارث رسیده را انبار مى کند و دارندة این نام به دلیل قدرت 

«فضائل»5 نمادینى که دارد، همه را به دنبال خود مى کشاند (شویره، 1385: 101). 
از  دسته اى  که  است  سرمایه  از  نوع  هر  نمادین  سرمایۀ  گفت  مى توان  دیگر،  به عبارت 
1. Symbolic Capital
2. Theory of Symbolic Power
3. Understanding
4. Ancestral
5. Virtues
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اعضاى اجتماع آن را درك مى کنند، به رسمیت مى شناسند و براى آن ارزش قائل مى شوند. 
سرمایۀ نمادین که از شَان و حیثیت شخص سرچشمه مى گیرد، مجموعه ابزارهاى نمادینى 
چون پرستیژ، احترام، قابلیت هاى فردى در رفتارها (کالم و کالبد) و شکوه و فرهمندى را 

به فرد اعطا مى کند (فکوهى، 1384: 300).
با توجه به موارد بیان شده، باید گفت در درجۀ اول، سرمایۀ نمادین نوع تغییر شکل یافتۀ 
هر نوع سرمایه است که به عنوان نماد و سمبل تلقى مى شود، دارندة آن از جانب مردم مورد 
عزت و احترام قرار مى گیرد و نوعى پرستیژ است. به بیانى دیگر، سرمایۀ نمادین را باید 

به عنوان بُعدى از هر سرمایه دانست (نامدار،1393)

حالت اول : 

شکل1. ابعاد سرمایۀ نمادین
منبع: (نامدار،1393)
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شکل2. ابعاد سرمایۀ نمادین
منبع: (نامدار،1393)

در حالت اول، سرمایۀ نمادین را مى توان به عنوان متغیرى جداگانه از سایر سرمایه ها و 
به عنوان سرمایۀ چهارم و در حالت دوم، به عنوان یک بُعد از هر سرمایه محسوب کرد. 

در ادامه، به تعاریف سرمایه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و ابعاد سرمایۀ نمادین 
مى پردازیم:

سرمایۀ فرهنگى:1
 از دیدگاه بوردیو، سرمایه چیزى است که به عنوان رابطۀ اجتماعى درون یک سازواره2 از 
تعامل ها عمل مى کند و دامنۀ آن بدون هیچ تمایزى به تمام کاالها، اشیاء و نشانه هایى که خود

 
1. Cultural capital
2. Organisms
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را به عنوان چیزهایى کمیاب و ارزشمند عرضه مى دارند (و در یک ساختار مشخص اجتماعى 
مورد قضاوت هستند) کشیده مى شود.

سرمایۀ فرهنگى به عنوان رابطه اى اجتماعى درون سازواره اى از تعامل ها که مشتمل بر 
دانش فرهنگى است عمل مى کند، و منتهى به قدرت و منزلت مى شود (روحانى، 1388: 9).

سرمایۀ اجتماعى:1 
که  دارد  شبکه ها  و  قواعد  اعتماد،  چون  سازمان  از  اشکالى  بر  داللت  اجتماعى  سرمایۀ 
مى توانند کارایى جامعه را از راه کنش هاى متناسب تسهیل کنند. در نتیجه، تعاون خودانگیخته 

از طریق سرمایۀ اجتماعى تسهیل مى شود (ازکیا و غفارى، 1383: 278).
در اندیشۀ پاتنام و فوکویاما، سرمایۀ اجتماعى به عنوان پدیدة جامعه شناسانۀ کالن لحاظ 
برخوردار  اجتماعى  سرمایۀ  متفاوت  سطوح  از  مى توانند  ملت ها  آنها  نظر  به  است.  شده 
باشند تا فرصت تحقق مردم ساالرى یا صنعتى شدن فراهم شود، در نهایت در شرایط وجود 
سرمایۀ اجتماعى شاهد بسط و گسترش فرایند مشارکت در حوزه هاى مختلف اقتصادى، 
که  فرایندى  بود،  خواهیم  داوطلبانه  انجمن هاى  بسط  نیز  و  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 

مى تواند سازوکار موثرى براى نیل به توسعه باشد (همان: 279).

سرمایۀ اقتصادى:
رفاهى، درآمد فرد (در صورت دارا بودن )،  اقتصادى فرد با گویه هاى وسایل  سرمایۀ 
درآمد پدر، نحوة مالکیت منزل، مالکیت تلفن همراه، رایانه، ماشین و نوع اتومبیل، زمین، باغ 

و سپردة بانکى سنجیده مى شود (نامدار،1393).
سرمایۀ اقتصادى به دو صورت جارى و غیرجارى وجود دارد:

1. Social capital
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سرمایۀ اقتصادى جارى: نوعى از سرمایۀ اجتماعى که به سرعت قابلیت تبدیل به وجه 
نقد (پول) را دارد.

سرمایۀ اقتصادى غیرجارى: نوعى از سرمایۀ اجتماعى که به سرعت قابلیت تبدیل به وجه 
نقد (پول) را ندارد (همان).

ابعاد سرمایۀ نمادین با استفاده از الگوى احسان نامدار جویمى (1393):
1. سرمایۀ نمادین فرهنگى

 این سرمایه، جزئى از سرمایۀ فرهنگى است که نزد مردم به عنوان نماد محسوب مى شود و براى 
دارندة آن احترام و منزلت خاصى قائل هستند (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ نمادین فرهنگى 
به معناى داشتن سرمایۀ فرهنگى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق مى کند، یعنى شاید در برخى 
مناطق و میان افراد خاصى، فرهنگ خاص یا فرهنگ منفى و متضاد با فرهنگ پذیرفته شده، 
به عنوان سرمایۀ نمادین فرهنگى داراى ارزش و احترام باشد). ولى در کل باید گفت سرمایۀ 
نمادین فرهنگى، نوعى از سرمایۀ فرهنگى محسوب مى شود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ 

استفاده مى شود و دارندة آن، از جانب مردم (یا گروهى خاص) مورد احترام قرار مى گیرد.

2. سرمایۀ نمادین اجتماعى
 جزئى از سرمایۀ اجتماعى محسوب مى شود که میان مردم از احترام و منزلت باالیى 
برخوردار است و به عنوان نماد تلقى مى شود (مانند عضویت، همکارى، مشارکت و ارتباط 
با اشخاص و گروه هایى که مردم آن را به عنوان نماد به شمار مى آورند و براى فرد، منزلت و 
احترام همراه دارد) (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ نمادین اجتماعى به معناى 
داشتن سرمایۀ اجتماعى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق مى کند، یعنى شاید در 
برخى مناطق و میان افراد خاصى، زندگى بدون رفت و آمد و ساده به عنوان سرمایۀ نمادین 
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اجتماعى،  نمادین  سرمایۀ  گفت  باید  کل  در  ولى  باشد).  احترام  و  ارزش  داراى  اجتماعى 
و  مى شود  استفاده  پرستیژ  و  سمبل  و  نماد  به عنوان  که  است  اجتماعى  سرمایۀ  از  گونه اى 

دارندة آن، از جانب مردم مورد احترام قرار مى گیرد.

3. سرمایۀ نمادین اقتصادى
با توجه به مطالب بیان شده مى توان گفت این سرمایه جزئى از سرمایۀ اقتصادى بوده که 
به عنوان نماد توسط جامعه پذیرفته شده و دارندة آن، از طرف مردم صاحب احترام و منزلت 
دارنده  که  است  مشهودى  دارایى  و  سرمایه  نوع  هر  دربرگیرندة  اقتصادى،  سرمایۀ  است. 
مى تواند آن را به سرعت به وجه نقد تبدیل کند (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ 
نمادین اقتصادى به معناى داشتن سرمایۀ اقتصادى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق 
مى کند، یعنى شاید در برخى مناطق و میان افراد خاصى، ساده زیستى و زندگى بدون تجمل، 

به عنوان سرمایۀ نمادین اقتصادى، داراى ارزش و احترام باشد).
در پایان، مثال هایى براى انتقال بهتر مفاهیم بیان مى شود. امیدواریم در فهم و نزدیک شدن 

محققان به معناى واقعى این سرمایه مثمر ثمر واقع شود.
سرمایۀ نمادین، نیمۀ گمشدة هر فردى است که به صورت انتزاعى وجود دارد و مى تواند حالت 
بیرونى و ظاهرى یابد. فرد این نیمه را در هر چیزى جست و جو مى کند، براى نماد و دارندة آن، 
احترام و منزلت قائل است و خود را به آن نزدیک و مشابه مى کند. این سرمایه به طور کلى به 
دو صورت اخالقى ـ دینى(ایرانى ـ اسالمى در کشور ایران) و مادى گرایانه و لذت جویانه (غربى) 

وجود دارد.
سرمایۀ نمادین غربى به دنبال نمادهاى لذت گرایانه و مادى گرایانۀ صرف و زودگذر و سرمایۀ 
نمادین ایرانى ـ اسالمى(دینى ـ اخالقى) مبتنى بر سادگى و سبک زندگى مبتنى بر قرآن و اهل 

بیت(ع) است.
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در مقالۀ پیش رو، ابعاد سرمایۀ نمادین، مبتنى بر رویکرد ایرانى ـ اسالمى و مولفه هاى آن 
نیز بر مبناى رویکرد ایرانى ـ اسالمى طراحى و تبیین شده است.

سرمایۀ نمادین اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به معناى سرمایه و ارزش بیشتر نیست، بلکه 
مى تواند به معناى سرمایۀ ارزان تر و ساده تر هم ظهور کند. مثًال زندگى بزرگانى مانند امام 
خمینى(ره) مى تواند نمادى از ساده زیستى و بى  آالیشى باشد که توسط پیروان مورد استفاده قرار 

گیرد.
همچنین سرمایۀ نمادین از زمانى به مکانى متفاوت است، با گذشت زمان، نمادهاى مختلفى ظهور 
مى    یابد، کاربردى مى شود و امکان دارد حتى نمادى که قبًال منسوخ شده است، رونق بگیرد و 

برعکس.
با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد تحقیقى در زمینۀ بررسى حاضر، در ایران و جهان 
انجام نشده است و از این رو بررسى این عنوان بسیار مهم، براى محققان نوشتار پیش رو ایجاد شد.

پیشینه 
تحقیقى با عنوان «بررسى جامعه شناختى رابطۀ سرمایۀ نمادین و نگرش به حقوق شهروندى 
(مطالعۀ موردى شهر تبریز)» توسط مرتضى حضرتى براى اخذ مدرك کارشناسى ارشد در 
سال 1392 انجام شده است. نمونۀ مورد بررسى شامل 400 نفر از افراد باالى 15 سال مناطق 
شهرى تبریز است و نتایج نشان مى دهد میان سرمایۀ نمادین با نگرش به حقوق شهروندى، 

مدنى و اجتماعى رابطۀ معنادار وجود دارد.
ماه گل عبداهللا زاده مینایى تحقیقى با عنوان «تأثیر سرمایۀ نمادین خانواده بر خشونت خانگى» 
براى اخذ مدرك کارشناسى ارشد در سال1390 انجام داد. سرمایۀ نمادین در این تحقیق با توجه 
به نظریۀ بوردیو بررسى شده و از بین جامعۀ آمارى یعنى زنان متأهل ساکن تهران، 385 نفر 
به عنوان نمونۀ مورد بررسى انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده نیز پرسش نامۀ محقق ساخته و 
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از طرفى 15 مصاحبۀ نیمه ساختار یافته است. با توجه به یافته ها، میان سرمایۀ نمادین (اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى) با خشونت خانگى1رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش سرمایۀ 

نمادین، نوع خشونت از فیزیکى به روانى و اجتماعى تغییر مى کند.
از  زوجین  صمیمیت  در  نمادین  تعامل  نقش  «بررسى  عنوان  با  تحقیقى  پیرى  معصومه 
داد.  انجام  سال1390  در  کارشناسى ارشد  مدرك  اخذ  براى  کرج»  شهرستان  زنان  دیدگاه 
این بررسى حاصل مصاحبه با 100 نفر از زنان تحصیل کردة ساکن شهرستان کرج بوده که 
به روش کیفى و تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج نشان مى دهد مشورت و در جریان 
گذاشتن همسر در امور جارى و کارهاى شخصى، داشتن گفت و گوى صمیمانه و سازنده 
باعث صمیمیت میان زوجین بوده و این عوامل نشان دهندة توجه و عالقۀ مرد به همسر 
خود است. در آخر به خانواده هاى ایرانى پیشنهاد شده از گفت و گوهاى دوستانه و صمیمانه 

با همسر خود استفاده کنند تا خانوادة گرم تر و صمیمى ترى داشته باشند.
نظریۀ  تولید  بوردیو:  پیر  جامعه شناختى  نظریۀ  در  سیاسى  «امکانات  عنوان  با  تحقیقى 
سیاسى» توسط رسول بابایى در سال 1390 صورت گرفته است. به نظر نگارنده، در نظریۀ 
جامعه شناختى بوردیو، تمامى عناصر و مولفه هاى بنیادى یک نظریۀ سیاسى وجود دارد و 
سیاسى  سرمایۀ  نظریۀ  در  نظرى  چارچوبى  در  آنها  ترکیب  و  شناسایى  مولفه ها،  و  عناصر 
بازسازى شده است. در این راستا از مفاهیمى همچون عادت واره، میدان، سرمایۀ نمادین، 

زبان، قدرت و خشونت نمادین استفاده بهره برده شده است.
تحقیقى با عنوان «بازیابى سرمایۀ نمادین در اندیشه و کالم امام خمینى(ره)» توسط منصور 
انصارى و فاطمه طاهرخانى در سال 1388 به رشتۀ تحریر درآمده است. در این تحقیق به 
سرمایه هاى اجتماعى، فرهنگى و نمادین امام خمینى(ره)، به عنوان رهبر نهضت اسالمى ایران و 
بنیان گذار جمهورى اسالمى ایران، پرداخته شده است. در این تحقیق سرمایۀ نمادین در سرمایۀ 

1. Domestic violence
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اجتماعى و فرهنگى امام خمینى(ره) شناسایى و تعریف و به عنوان میراثى براى کنشگران حاضر 
معرفى شده و در اختیار حاضران میدان هاى سیاسى جمهورى اسالمى ایران قرار گرفته است.

دنا گاورلیوك و همکاران تحقیقى با عنوان «سرمایۀ نمادین و ابعاد سرمایۀ فرهنگى براى 
نمادین  سرمایۀ  به  تحقیق  این  در  نوشتند.  سال2014  در  رومانیایى»  آموزشى  سازمان هاى 
به عنوان موتور ژنراتور ایجادکنندة الگوهاى باز در محیط آموزشى اشاره شده است. محقق 
مى پردازد  رومانى  غرب  آموزشى  نظام  رفتارى  و  فکرى  معضالت  و  مشکالت  بررسى  به 
و راه حل فکرى و عملى ارائه مى کند. سرمایۀ نمادین را به عنوان نظریۀ نوسازى رابطه اى 
براى بهبود نظام آموزشى کشور پیشنهاد مى دهد که ریشه در نگرش هاى اجتماعى و تاریخ 

فرهنگى کشور دارد.
اختالف هاى  در  نمادین  سرمایۀ  «نقش  عنوان  با  تحقیقى  جونز  ریچارد  و  بن  سوزان 
دفع  ذى نفعان  با  رابطه  و  مجادله  سالۀ   30 تاریخچۀ  و  انجام   2009 سال  در  سهامداران» 
زبالۀ مواد شیمیایى در کارخانه هاى بزرگ را مورد بررسى قرار دادند. محققان به بررسى 
این موضوع پرداختند که چرا هر چه مسئوالن و مردم، این صنعت را وادار به دفع سالم 
زباله هاى صنعتى و شیمیایى مى کنند، باز تالش جدى براى دفع زباله هاى صنعتى و شیمیایى 
نمى شود؟ نتیجۀ به دست آمده  آن است که ذى نفعان و صاحبان صنایع در پى اصالح وجهۀ 
ظاهرى و نمادین و حفظ نمادین اصالح هستند. گام جدى براى اصالح جدى و عملى 
برنمى دارند و بیشتر، افکار عمومى را از موضوع منحرف مى کنند تا به کار خود ادامه دهند.
چاد نیلیپ تحقیقى با عنوان «نزدیکان تعامل و سرمایۀ نمادین: به سوى یک نظریۀ سیاسى خرد 
اقتصادى» در سال 2009 نگاشته است. محقق در این تحقیق، اشاره مى کند که خواهران و برادران 
فرد، بزرگ ترین نقش را در اجتماعى کردن دارند. ولى خواهران و برادران بزرگ تر ممکن است، 
براى حفظ سلسله مراتب قدرت در خانواده و تسلط خود بر دیگران، موجب تسلط خود بر دیگر 
خواهران و برادران شوند. محقق با این مثال، متن را به سمت کالن جامعه و در وسعت بزرگ تر 
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مى کشاند و به سرمایۀ نمادین و قدرت سیاسى اشاره مى کند که ممکن است در اثر تفاوت 
زبان، فرهنگ و اجتماع به وجود آید و به تحلیلگران پیشنهاد مى دهد که ارتباط میان ساختارهاى 

اجتماعى را حفظ کنند و ساختار تعامل چهره به چهره را در جامعه اشاعه دهند.

روش شناسى

کاربردیجهت گيری 

اثبات گرایىفلسفه 

قیاسىرویکرد 

کاربردىهدف 

همبستگى ـ تحلیلىراهبرد 

کّمىروش

کتابخانه اى ـ میدانىصبغه 

پرسش نامه ـ اسناد و مداركروش جمع آوري داده  ها

جدول3. چارچوب کلى روش تحقیق

جامعۀ مورد بررسى، شهروندان مناطق 15 گانۀ شهر اصفهان است که جمعیتى بالغ بر 
یک میلیون و 908 هزار و 968 نفر دارد. نمونه گیرى به روش خوشه اى چند مرحله اى و 
تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسى مورگان و فرمول کوکران برابر با 384 نفر بوده 
و تعداد نمونه برابر با 400 نفر با ضریب خطاى آزمون 0/05 و نرم افزارهاى Spss 21 و 
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lisrel 9.1 در نظر گرفته شده و جامعۀ مورد بررسى نیز از این رو شهر اصفهان انتخاب شده 

است که این شهر از کالن شهرهاى کشور ایران محسوب مى شود و مردم و خانواده هایى با 
نمادهاى مختلف وجود دارند. ابزار جمع آورى اطالعات از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته 
(اقتصادى،  نمادین  سرمایۀ  مدل  ابعاد  به  توجه  با  نمادین  سرمایۀ  پرسش نامۀ  براى  است. 
فرهنگى و اجتماعى) و براى هر بُعد پنج سؤال و براى پرسش نامۀ سبک زندگى اسالمى از 
منظر سیرة رضوى با توجه به ابعاد مدل جانى پور و سرورى مجد در سال 1393 براى شش 
بُعد سبک زندگى اسالمى، هر بُعد پنج سؤال مطرح شده است. روایى صورى پرسش نامه 
توسط نخبگان (دو استادیار جامعه شناسى و دو استادیار مدیریت) مورد تأیید قرار گرفته و 
روایى محتوایى سنجه با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى مورد بررسى قرار گرفته است که 
تمام عامل ها مورد تأیید قرار گرفته  اند. براى بررسى پایایى پرسش نامه ابتدا 30 پرسش نامه 
به صورت تصادفى پخش شد که آلفاى اولیه مناسبى داشتند. با توجه به پایایى باال و قابل 
قبول پرسش نامه، به توزیع پرسش نامه هاى باقى مانده در مراحل بعدى پرداخته شد که میزان 

آن در جدول شماره (4) قید شده است.

کل پرسش نامهسبک زندگی اسالمی از منظر سيرة رضویسرماية نمادينآلفای کرونباخ

0/8110/8430/866میزان

جدول4. مقادیر آلفاى کرونباخ براى متغیرها و کل پرسش نامه

آلفاى کرونباخ، میزان پایایى پرسش نامه را نشان مى دهد و چنانچه میزان آن بیش از0/7 باشد، 
از میزان قابل قبول و خوبى برخوردار است و همان طور که جدول باال نشان مى دهد این میزان 
براى تمامى متغیرهاى مورد بررسى (سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى و سبک 
زندگى اسالمى از منظر سیرة رضوى) که داراى یک پرسش نامه هستند از میزان باال و قابل قبولى 

برخوردار است.
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مدل مفهومى 

شکل3. مدل مفهومى 

تجزیه و تحلیل داده ها
مدل سازى به پژوهشگر کمک مى کند الگویى نظرى را که از اجزاى مختلف و متنوعى تشکیل 
یافته، به طور کلى و جزئى مورد آزمون و وارسى قرار دهد، اینکه آیا داده هاى گردآورى شده 
از یک نمونه، کلیت الگوى نظرى تدوین شده را مورد حمایت قرار مى دهد یا خیر و در هر 
صورت کدام یک از اجزاى الگوى نظرى مدون با توجه به داده هاى گردآورى شده مورد تأیید 

قرار مى گیرند.
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هر مدل اندازه گیرى متشکل از سه نوع متغیر است و شامل متغیرهاى پنهان1، مشاهده شده2 
و خطا (نوعى متغیر پنهان) مى شوند. 

با  بلکه  نمى گیرد  قرار  اندازه گیرى  مورد  مستقیم  به طور  که  است  متغیرى  پنهان،  متغیر 
استفاده از دو یا تعداد بیشترى از متغیرهاى مشاهده شده در نقش معرف سنجیده مى شود. 
مى توان گفت به ازاى هر متغیر پنهان، داراى یک مدل عاملى تأییدى در نقش مدل اندازه گیرى 

آن هستیم. 
متغیر مشاهده شده، متغیرى است که در مدل اندازه گیرى در نقش معرف قرار مى گیرد. 
هر متغیر مشاهده شده اى در مدل اندازه گیرى داراى خطاى اندازه گیرى است. در مجموع 
مى توان گفت هر چه واریانس مشترك بین یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر 

باشد، از خطاى اندازه گیرى آن کاسته مى شود.
مشاهده شده  متغیرهاى  و  بیضى  هندسى  شکل  با  مکنون  متغیرهاى  نوشتار،  این  در 
به صورت مستطیل نمایش داده مى شوند. روابط میان متغیرهاى مشهود و مکنون را بارعاملى 

گویند که همگى بیشتر از نیم و نشان دهندة خوبى برازش هستند.
همین طور فلش(ها) بین متغیرهاى بیضى شکل در حالت تخمین استاندارد، میزان رابطۀ 
مورد بررسى بین متغیرهاى مد نظر را نشان مى دهند و در حالت ضرایب معنادارى، معنادار 

بودن یا نبودن رابطه بررسى مى شود.

1. Latent Variable
2. Observed Variable
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شکل4. مدل سؤال اصلى در حالت تخمین استاندارد

شکل5. مدل سؤال اصلى در حالت ضرایب معنادارى
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شکل6. مدل سؤال هاى فرعى در حالت تخمین استاندارد

شکل7. مدل سؤال هاى فرعى در حالت ضرایب معنادارى
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یافته ها و توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابى معادله هاى ساختارى
را  و...   GFI  ،RMSEA کاي دو،  قبیل  از  مدل  برازش  شاخص هاي   ،(5) شمارة  جدول 
 RMSEA ،3 کوچک تر از (df)2 به درجۀ آزادي کم، نسبت  2 نشان می دهد. اگر مقدار 
کوچک تر از 0/08 و GFI و AGFI بزرگ تر از 90 درصد باشد، می توان نتیجه گرفت که مدل 
اجرا شده، برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطۀ موجود نیز در صورتی که ارزش t، از 
1/96 بزرگ تر یا از 1/96- کوچک تر باشد، در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار خواهد بود.

مدل معادله هاى ساختارى فرضیه ها
ضرایب معنادارىرابطه (بار عاملى)

0/618/65سؤال اصلى
شاخص هاى برازش مدل فرضیۀ اصلى

Chi-squared.fp-valueRMSEA
123/68940/00000/0014
GFIAGFICFINFI
0/920/940/910/91

ضرایب معنادارىرابطه (بارعاملى)
0/738/64سؤال 1
0/547/29سؤال 2
0/424/59سؤال 3
0/388/62سؤال 4
0/457/69سؤال 5
0/688/56سؤال 6

شاخص هاى برازش مدل فرضیه هاى فرعى
Chi-squared.fp-valueRMSEA

234/921860/00180/0261
GFIAGFICFINFI
0/930/910/900/92

جدول5. مدل معادله هاى ساختارى سؤال هاى اصلى و فرعى 
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همان طور که مشاهده می شود، با توجه به معنی دار بودن ارزش t، اعتبار و برازندگی مناسب 
مدل تأیید می شود، چرا که مقدار کاي دو، مقدار RMSEA    کمتر از 0/08 و نسبت کاي دو به درجۀ 
آزادي کمتر از 3 و مقدار CFI ،AGFI ،GFI و NFI نیز باالي 90 درصد است. لذا تمامی سؤال ها 

تأیید می شوند.

خالصۀ یافته ها
1. سؤال اصلى

رابطۀ  رضوى  سیرة  الگوى  مبناى  بر  اسالمى  زندگى  سبک  با  نمادین  سرمایۀ  بین  آیا 
معنادار وجود دارد؟

.(R=0.61) تأیید شد 
2. سؤال هاى فرعى

1. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با آموزش هاى زندگى دینى بر مبناى الگوى 
سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 

.(R=0.73) تأیید شد 
2. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با الگوسازى سیرة اهل بیت(ع) بر مبناى الگوى 

سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
.(R=0.54) تأیید شد 

3. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با اصول عقاید دینى بر مبناى الگوى سیرة 
رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟

 .(R=0.42) تأیید شد 
4. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با اصول تولى و تبرى بر مبناى الگوى سیرة 

رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
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 .(R=0.38) تأیید شد 
5. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با آموزش عبادت و بندگى بر مبناى الگوى 

سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
 .(R=0.45) تأیید شد 

6. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با غفلت زدایى بر مبناى الگوى سیرة رضوى 
رابطۀ معنادار وجود دارد؟

 .(R=0.68) تأیید شد 

بحث و نتیجه گیرى
هدف از انجام این نوشتار، بررسى رابطۀ سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى 
با سبک زندگى اسالمى بر مبناى سیرة رضوى بود. یک سؤال کلى و شش سؤال جزئى 
نمادین  سرمایۀ  شد  مشخص  و  گرفتند  قرار  تأیید  مورد  سؤال ها  تمامى  که  گرفت  شکل 
زمان،  هر  در  دینى  زندگى  (آموزش  آن  ابعاد  و  اسالمى  زندگى  سبک  با  اسالمى  ایرانى ـ 
و  بندگى  آموزش  تبرى،  و  تولى  اصول  دینى،  عقاید  اصول  بیت(ع)،  اهل  سیرة  الگوسازى 
عبادت و غفلت زدایى) داراى رابطۀ معنادار و به ترتیب برابر با 0/61، 0/73، 0/54، 0/42، 

0/38، 0/45 و 0/68 است. 
نتایج نشان دهندة آن است که هر چه افراد خود و خانواده شان را ملزم به رعایت شئونات 
اسالمى و پیروى از سبک زندگى اسالمى کنند، بیشتر به نمادهاى اقتصادى اسالمى، اجتماعى 
اسالمى و فرهنگى اسالمى احترام مى گذارند، در زندگى خود به کار مى گیرند و به دیگران 

استفاده و پیروى از آنها را پیشنهاد مى دهند.
به عبارتى با داشتن نمادهاى ایرانى ـ اسالمى و پیروى و به کار بستن آنها، در بخش هاى 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، زندگى و سبک زندگى افراد رنگ و بوى ایرانى ـ اسالمى 



35 بررسى رابطۀ سرمایۀ نمادین...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

به خود مى گیرد که مى توان گفت زندگى آنها از سمت الگوهاى غربى به سمت الگوهاى 
ایرانى ـ اسالمى یا اخالقى ـ دینى سوق مى یابد.

ویژگى هاى افراد پیرو سبک زندگى اسالمى که نمادهاى ایرانى ـ اسالمى را پذیرفته اند 
به شرح زیر است:

فعالیت هایشان  در  و  گروه سازى  و  تیم سازى  آنها  با  اعتماد،  هم مسلک هایشان  به  بیشتر 
مشارکت مى کنند. خود را با آنها منسجم تر و به عنوان یک کل در نظر مى گیرند، اهدافشان 
با اکثر هم سبکان اسالمى هم راستا خواهد بود، براى رسیدن به اهداف اسالمى در کنار سایر 
افراد که داراى این سبک زندگى هستند، حضور پیدا خواهند کرد، از آنها پیروى کرده و 

همکارى مى کنند.
ایرانى ـ  نوشته هاى  و  کتاب ها  مى کنند  تالش  و  تبعیت  فرهنگى  نمادهاى  از  همچنین 
اسالمى بخوانند و بیشتر در رشته هاى تحصیلى ایرانى ـ اسالمى و مبتنى بر اخالقى ـ دینى 
تحصیل کنند. این افراد، الگوهاى ایرانى ـ اسالمى را یاد مى گیرند و در راستاى این الگوها، 
سرمایه هاى فرهنگى عینیت یافته و تجسم یافته ایجاد، در نهادهایى که مبتنى بر این الگوى 

دینى و اخالقى هستند شرکت و با برقرارى ارتباطات، اطالعات کسب مى کنند. 
تولیدات  با  مقایسه  در  خود  کشور  داخلى  تولیدات  از  دارند.  تجمالتى  زندگى  کمتر 
و  مسافرت  منطقه  مذهبى  کشورهاى  و  خود  کشور  در  مى کنند.  استفاده  غربى  کشورهاى 
سرمایه گذارى و تالش مى کنند سرمایه هاى جارى و غیر جارى خود را به گونه اى در اقتصاد 
به کار گیرند تا به نفع تولید داخلى باشد، این سرمایه بتواند کارآفرینى ایجاد کند، سرمایه  هاى 
اقتصادى را در کشور به حرکت درآورد، اقتصاد را از حالت رکود خارج و به سمت اقتصاد 

مولد حرکت کند.
این افراد تالش مى کنند به دیگران در همۀ زمان ها و مکان  ها آموزش دینى دهند، امر 
به معروف و نهى از منکر  کنند و این آموزش ها در هر زمان ادامه و همیشه براى آنها در 
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اولویت قرار دارد. از سرمایه هاى نمادین ایرانى ـ اسالمى(اخالقى ـ دینى)، سیرة نبوى و امامان 
معصوم(ع) پیروى مى کنند و همواره این سبک زندگى و گفتارها و رفتارهاى معصومان(ع) را 
در زندگى خود به کار مى گیرند. بر عقاید دینى خود پایبندند و سعى دارند در این راه باقى 
بمانند، به این مسیر و حرکت در آن افتخار مى کنند، براى افرادى که داراى سبک زندگى 
اسالمى هستند احترام قائل اند. خود را ملزم به رعایت اصل تولى و تبرى مى دانند، همواره با 
دوستان خدا و اسالم، دوست و با دشمنان خدا و دشمنان اسالم، دشمن هستند. از دشمنان 
مصاحبت  و  همنشینى  آنها  با  و  نزدیکى  اسالم،  و  دین  دوستان  با  و  دورى  دین،  و  اسالم 
افراد  سایر  بین  در  را  اسالمى  ایرانى ـ  نمادهاى  اطالعات،  و  ارتباطات  این  با  مى  جویند. 
اشاعه و ترویج مى دهند مانند: پوشیدن لباس هاى خاص یا داشتن دستبندها و انگشترهاى 

خاص(عقیق و فیروزه) که مى تواند نمادهاى خاصى اعم از شیعه و ... باشد. 
همچنین همواره تالش مى کنند به بندگى و عبادت مشغول باشند و بیشتر به فرامین الهى 
سر مى نهند. سعى مى کنند در خواب غفلت نروند و افرادى را که در خواب غفلت باشند 

یادآور خدا، معاد و نبوت مى شوند و پیشنهاد مى دهند در این راه گام برداند. 
به طور کلى باید گفت افرادى که به نمادهاى ایرانى ـ اسالمى احترام مى گذارند و این 
نمادها را در زندگى به کار مى گیرند، بیشتر سبک زندگى اسالمى را سرلوحه قرار مى دهند و 

سبک زندگى معصومان(14 معصوم)(ع) را در گفتار، کردار و پندار اجرا مى کنند.
نتایج این بررسى با نتایج بررسى مرتضى حضرتى(1392) همخوانى دارد. براساس نتایج آن 
تحقیق با افزایش سرمایه هاى نمادین، رعایت حقوق شهروندى افراد نیز بیشتر مى شود که با 
یافته  هاى بررسى پیش رو همخوانى دارد، زیرا هر چه افراد، دین مدار  تر باشند و در این راه گام 
بردارند، افراد جامعه را یا برادر دینى یا برادر آفرینشى خود مى دانند، از این رو تالش خواهند 
کرد حقوق سایر هم دینان و هم وطنان خود را رعایت کنند و از خود رفتارهاى فرانقشى مثبت 

نشان خواهند داد.
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همین طور در تحقیق ماه گل عبداهللا زاده مینایى، بین سرمایۀ نمادین و خشونت خانوادگى 
رابطۀ معنادار پیدا شده است و نشان مى دهد که با افزایش سرمایه هاى نمادین در بین اعضاى 
خانواده، میزان خشونت بیشتر مى شود، این یافته با یافته هاى نوشتار حاضر در ظاهر مغایرت 
دارد، اما در باطن هم راستاى هم هستند. در آن تحقیق، سرمایۀ نمادین غربى مورد مطالعه 
قرار گرفته که مبتنى بر دنیاگرایى و دنیاپرستى است و موجب لذت هاى زودگذر مى شود، 
اما در این بررسى منظور از سرمایۀ نمادین، سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى یا دینى و اخالقى 

است که موجب کمتر شدن خشم و بهبود روابط افراد خانواده و جامعه مى شود.
منصور انصارى و فاطمه طاهرخانى در تحقیقشان، سرمایه هاى نمادین را در شخصیت 
امام خمینى(ره) دنبال مى کنند و به تصویر مى کشند. امام خمینى(ره) به عنوان چهره اى ایرانى و 
اسالمى و نماد جمهورى اسالمى ایران مقبول هستند، این شخصیت مى تواند به عنوان الگوى 
تمامى افراد و استفاده  کنندگان نماد ایرانى ـ اسالمى مورد استفاده قرار گیرد که با یافته هاى 

بررسى حاضر نیز هم راستایى دارد و یکدیگر را تأیید مى کنند.
تحقیقات دیگرى توسط دانشمندان و محققان دیگر در خارج از کشور صورت گرفته 
است که چون بعضًا سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى غربى و مادى را به صورت ناخواسته 
مورد استفاده قرار داده اند، به طور موثر نمى توان با این بررسى مقایسه و دالیل منطقى اظهار 

کرد، بنابراین از ذکر آنها خوددارى مى شود.
به دلیل بروز محدودیت هاى زمانى و مکانى متعدد در انجام این بررسى، به محققان آتى 

پیشنهاد مى شود:
1. تحقیق مشابهى انجام دهند و نتایج آن را با نتایج حاضر مقایسه کنند.

2. سرمایه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را با متغیرهاى مستقل و وابستۀ این نوشتار 
بررسى کنند و به عنوان متغیر  هاى میانجى و تعدیل کننده در تحقیقات خود وارد کنند.

را  اسالمى  ایرانى ـ  الگوى  بر  مبتنى  نمادین  سرمایه هاى  اجتماعى،  مدیران  و  مسئوالن 
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نمادهایى  غربى،  نمادهاى  و  الگوها  برابر  در  و  کنند  بازتولید  و  مدیریت  تولید،  درکشور 
ایرانى ـ اسالمى بسازند تا بتوانند نمادهاى غربى را در هم شکنند و جایگزینى براى نمادهاى 
غربى باشند؛ زیرا نمادهاى ایرانى ـ اسالمى مى  توانند در اشاعۀ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع 

مبتنى بر سبک زندگى اسالمى نقش بسیار زیادى داشته باشد.
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