تحليل مفهومی سبک زندگی
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محمدرضا جباران

چکيده
روا ترکیب «سبه ندگی» در محاورات و مکتوبات فارسای ،اهال نظار را باه یاافتن
معاد مفهومی بومی برای آن واداشته اس ؛ توفیخ در این جستجو ،منوط به ایان اسا
که شرایط پیدایش و ترجیحات کاربردی این ترکیب در فرهنگ ادگاه ،ماورد توجاه
جویندگان قرار بگیرد .در غیر این صورت به خاشر بستر خاص پیدایش ،مفهوم ویاژه و
خصوصی حو ة کاربرد نمیتوان مفهوم معادلی در فرهنگ ایرانی ا اسالمی برای آن
یاف و در این صورت ،ررفی دالل بر مفاهیم بومی ماا را نیاز نخواهاد داشا  .ایان
نوشته عهدهدار اثبات این نظریه ا راه تحلیال مفهاوم سابه نادگی اسا  .بارای ایان
هدف ،پا ا اشااره باه تاارید پیادایش سابه نادگی در دو حاو ة روانشناسای و
جامعهشناسی ،تعاریف گوناگون آن در جامعهشناسی نقل و پ ا تحلیل آنها ،تعریف
جامعی ا سبه ندگی ارائه شده اس  .برای این تحلیل ا ساه عامال ،یعنای «اجازای
تعاریف»« ،مفاهیم مندر در تعاریف» و «مؤلفههای عینی سبه ندگی» در آنهاا بهاره
برده شده اس .
واژگان كليدي :سبه ندگی ،تحلیل مفهومی ،مؤلفههای سبه ندگی ،مصرف ،سنّ .

* استادیار گروه اخالق ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.

*

مقدمه
در سالهای اخیر ،ترکیب «سبک زندگي» بهفراواني در محاورات و مکتوبات ما بوه کوار
ميرود؛ تا آنجا که عرصه را بر ارهای از اصطالحات اصیل و ریشهدار فرهنگ ما چوون
«سیره و سنّت» تنگ کرده و بهتدریج در جای آنهوا نشسوته اسوت .در ایون جوایگ یني،
سبک زندگي ،نه از مفهوم اولیهای که در موطن اصلي خود داشته ،خالي مويشوود و نوه
توانایي افاده و القای مفاهیم بومي اصطالحات ما را ميیابد .سبک زندگي در فارسي بوه
عنوان معادل « »Lifestyleدر انگلیسي انتخاب شده است .این ترکیب به صورت رایوج
کنوني ،اصطالحي است که در جامعه شناسي برای نمایاندن تمای و دستهبندی گروههای
اجتماعي بر مبنای کمیت و نوع مصرف آنها ،به جای اصوطالح طبقوه دیود آموده و در
فرهنگ ایراني و اسالمي مفهوم معادلي ندارد .به همین دلیل ،هنگام انتقال به فرهنوگ موا
مفهوم خود را نی همراه ميآورد و ظرفیت ایر
بستر تولد
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مفهوم اصطالحاتي کوه در خوارج از

رواج داشته اند را ندارد .برای ارائة تصویری درست و دقی از آنچه گفتیم،

راههای متفاوتي ميتوان یافت .موا راه تحلیول مفهوومي ایون اصوطالح را برگ یودهایوم.
یشا یش ،تاکر این نکته بایسته است که توجه اصلي این نوشتار ،بوه سوبک زنودگي در
اصطالح جامعهشناسي است؛ بنابراین اصطالح روان شناسي آن ،فقط به این دلیول آورده

سال بیستم  /بهار 0031

شده که ميتواند برای تبیین مفهوم اصطالح جامعهشناسي سودمند باشد.
 .1تاريخچة پيدايش اصطالح سبک زندگی
اصطالح سبک زندگي را نخستین بار در سال 0311م .آلفرد آدلر ،روانشناس اتریشي به
عنوان موضوعي مطالعاتي در روان شناسي مطرح کرد (کاویواني ،0030 ،ص )11و وس از
یک دورة افول ،دوباره از سال 0310م .مورد اقبال اندیشمندان بوه ویوژه جامعوه شناسوان
قرار گرفت (ر.ک :مجدی و دیگران .)0001 ،جامعهشناسان در این توجه جدیود ،رویکورد
دیگری به سبک زندگي یافته بودند .بنا به نقل اباذری و چاووشیان از جامعهشناسوان در
ادبیات جامعه شناسي ،دو برداشت و دو گونوه مفهووم سوازی متفواوت از مفهووم سوبک
زندگي به عمل آمده است .در فرمولبندی نخست کوه یشوینة آن بوه دهوة 0311م .بواز

ميگردد ،سبک زندگي ،معورّف یوروت و موقعیوت اجتمواعي افوراد و غالبواً بوه عنووان
شاخصي برای تعیین طبقة اجتماعي به کار رفته است .رواج ف ایندة مفهوم سبک زندگي
در علوم اجتماعي ،برآمده از این واقعیت بود که سنخ شناسي های موجود نمويتوانسوتند
تنوع و گوناگوني جوامع جدید را توضیح دهند .مفهوم طبقه که برای مدتي طووهني در
جامعه شناسي ،اصل طالیي تبیین بوود ،بوه تودریج کوارایي خوود را از دسوت داده بوود؛
به گونهای که یافتن روابط قطعي و مطمئن میان تحصیالت ،مشاغل ،درآمد و نگر های
افراد ،روزبه روز دشوارتر مي شد و یش بیني خطوط تحورک اجتمواعي و مقصود نهوایي
طبقاتي افراد به وسیلة خاستگاه طبقاتي آنها ،ناممکن شده بوود .جایگواه شوغلي ،گواهي
اختالف بسیاری با تحصیالت ،درآمد و قدرت نشوان موي داد .از سوویي جامعوهشناسوي
برای تعریف مبنای هویت اجتمواعي افوراد ،توجوه خوود را از فعالیوت هوای تولیود بوه
فعالیتهای مصرف معطوف داشته بود .در ي چنین تحولي ،مفهووم سوبک زنودگي بوه
عنوان جایگ یني برای مفهوم طبقه برگ یده شد .در فرمول بندی دوم ،سبک زنودگي ،نوه
راهي برای تعیین طبقة اجتماعي ،بلکه شکل اجتماعي نویني دانسته مي شود کوه تنهوا در
متن تغییرات فرهنگي مدرنیته و فرهنگ مصورف گرایوي معنوا موي یابود (ر.ک :ابواذری و
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چاوشیان)0000 ،؛ چراکه مفهوم سبک زندگي ،انعطاف ایر است؛ زیرا بر خوالف مفهووم
و اردشیرزاده .)0031 ،مصرف و در مقایسه با تولیود و سواختارهای اجتمواعي ناشوي از
تولید و دامنة بسیار فراختری دارد؛ زیورا مصورف ،هموة افوراد غیرشواغل را نیو در بور
مي گیرد؛ مثل جوانان ،سالخوردگان و بیکاران و به ویژه زنان را که در اقتصاد مدرن ،نوعاً
از آنها انتظار نميرود تولیدکنندة اقتصادی باشند (ر.ک :اباذری و چاوشیان.)0000 ،
 .2سبک زندگی در اصطالح روانشناسی
 .2-1مفهوم سبک زندگی در اصطالح روانشناسی

حتي اگر بپایریم که یش از آلفرد آدلر ،روانشناسوان بوه مفهووم سوبک زنودگي توجوه
داشته و آن را به کار بردهاند .آدلر شاخ

ترین روانشناسي است که این اصطالح را به

تحلیل مفهومي سبک زندگي

طبقه ،محتوا و منط یا منشأ سبک های زندگي را از یش تعیین نمي کند (ر.ک :رسوتمي

کار برده و بهتفصیل به آن رداخته است.
از نظر آدلر و یروانش ،سبک زندگي ،شیوهای نسبتاً یابت است که افراد بودان شویوه
اهداف خود را دنبال و مشکالت زندگي خود را برطرف ميکنند.
آدلر و یروان او سبک زندگي را در شوش محوور تعریوف مويکننود .ایون محورهوا
درحقیقت شاخهها و سرشاخه های درختي بوه شومارند کوه ریشوة آن را واقعیوتهوای
زندگي ميسازد و ساقها

از نگر های گوناگون انسان تشکیل ميشود .در جمعبندی

گفتههای آدلر و شارحان و شاگردان او ،این نتیجه به دست ميآیود کوه سوبک زنودگي،
همان رفتارها و وظایف زندگي روزمرة انسان در شش محور ذیل است.
یکم :داشتن روحیة اجتماعي یا حس مشارکت؛
دوم :توجه به زندگي عاشقانه؛
سوم :تحق خود بر اساس کار و شغل؛
چهارم :وظیفة فرد در قبال خود؛
نجم :وظیفة معنوی؛
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ششم :وظیفة خانوادگي (کاویاني ،0030 ،ص.)010-30

نوع رویارویي انسان با این وظایف ،سبک زندگي او را از سبک زندگي دیگوران متموای
سال بیستم  /بهار 0031

ميکند .در تمثیل آدلر ،شاخهها و سرشاخههای درخت سوبک زنودگي ،مبتنوي بور ونج
نگر

به عنوان ساقة درخت سبک زندگي به شرح ذیل است:
یکم :نحوة نگر

به خود؛

دوم :نحوة نگر

به مشکالت؛

سوم :نحوة نگر

به دیگران؛

چهارم :نحوة نگر
نجم :نحوة نگر

به جنس مخالف؛
به کلیت زندگي (همان ،ص.)31

در این تشبیه ،ساقه بر ریشهای استوار است که خوود از ونج اصول اساسويتور تشوکیل
ميشود .نج اصلي که ریشههای درخت سبک زندگي شناخته ميشود ،عبارتاند از:
یکم :سالمتي و ظاهر اندام؛
دوم :وضعیت اقتصادی و اجتماعي خانواده؛

سوم :نگر های والدین؛
چهارم :شکل جمعي خانواده؛
نجم :نقش جنسیتي (ر.ک :همان ،ص.)00
 .2-2ويژگیهاي سبک زندگی در اصطالح روانشناسی

یکم :سبک زندگي همان گونه که شوامل الگوهوای رفتارهوای عینوي و خوارجي اسوت،
الگوهای رفتارهای دروني و ذهني را نی در بر ميگیرد .بنابراین سبک زندگي ،هم عیني
و هم ذهني است.
دوم :سبک زندگي ،تنها نوعي بیان یا نماد نیست؛ بلکه راه دستیابي به هدف و دارای
اصالت است .به بیان دیگر کارکرد سبک زندگي در این اصطالح ،واقعوي اسوت .راهوي
برای رفع مشکالت و یگیری اهداف است.
سوم :سبک زندگي ،موضوعي فردی است؛ بنابراین هر کوس بوهتنهوایي سوبک خوود را
دارد .به همین دلیل ،اهل نظر در تشریح نظریة آدلر نوشتهاند :از دیدگاه آدلر ،سوبک زنودگي،
یعني کلیت بيهمتا و فردی زندگي که همة فرایندهای عمومي زندگي ذیل آن قرار دارند.
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چهارم :سبک زندگي در این علوم ،تجووی ی و متکوي بور آگواهي ،گو ینشگوری و
مهدوی کني.)0031 ،
نجم :در این دیدگاه ،سبک زندگي ،شیوة یابتي است که انسان با کمک آن ،اهوداف
زندگي را بیان ميکند و مشکالت آن را از میان ميبرد (کاویاني ،0030 ،ص.)01

ششم :در مقابل وجهِ تحمیلشوندة سبک زندگي ،در علوم اجتماعي ،سوبک زنودگي
در نظر روانشناسان دارای وجوه خودبیوانگری و تموای آفریني اسوت؛ چوون هور فورد،
چی هایي از نظام های گوناگون رفتاری را که مي سندد ،کنار هوم موي چینود توا یکتوایي
گ ینش خود و درنتیجه فردیت خود را به نمایش بگاارد ( یوسته ،0031 ،ص.)01

در تحلیل اصطالح جامعهشناسي سبک زندگي ،این ویژگيهوا را موورد توجوه قورار
خواهیم داد.
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خالقیت فرد با ایر

تأییر محیط فی یکي و اجتماعي به عنوان بستر بروز است (ر.ک:

 .3سبک زندگی در اصطالح جامعهشناسی
 .3-1تعاريف
سبک زندگي در اصطالح جامعهشناسي به صورتهای گوناگوني تعریوف شوده اسوت؛
بهطوریکه ميتوان گفت هر جامعهشناسي از سوبک زنودگي بحوث کورده ،تعریوف یوا
تعریفهای جدیدی نی از این اصطالح ارائه کرده است .به همین دلیول ،بیشوتر کسواني
که اخیراً در صودد تعریوف سوبک زنودگي برآمودهانود ،بوه نقول تعواریف گونواگون از
جامعهشناسان نامدار و برخي روانشاسان بسنده کردهاند .یکي از بهترین نوشتههایي کوه
در میان اینگونه نوشتجات به دست آمد ،مقالة «مفهووم سوبک زنودگي و گسوترة آن در
علوم اجتماعي» است که در صدد جمع بندی و تحلیل تعریفهای متعدد برآموده اسوت
(ر.ک :مهدوی کني .)0031 ،در نوشتار حاضر تال

ميشوود بوا جموعبنودی و تحلیول

عناصر دخیل در آنها ،مفهوم این اصطالح بازشناسي شود .منظور از این عناصر ،سه چی
978

است :اج ای تعریف ،یعني جنس و فصل یا ج اعم و جو اخو

ِ تعریوف؛ مفواهیم

مندرج در تعریف ،یعني ویژگيهای مفهوميای که تعریف دربارة معورَف القوا مويکنود؛
سال بیستم  /بهار 0031

مصادی و مؤلفههای عیني معرَف .یش از آن بهناچار تعدادی از تعریفها با اسوتناد بوه
مقالة آقای دکتر مهدوی کني نقل ميشود.

*

زیمل ( :(Georg Simmelسوبک زنودگي ،تجسوم توال

انسوان اسوت بورای یوافتن

ارز های بنیادی یا به تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ عینويا

و شناسواندن آن بوه

دیگران (زیمل0310 ،م ،ص.)001
زیمل :سبک زندگي ،عینیت بخشي به ذهنیات در قالب اشکال شناخته شودة اجتمواعي
است .نوعي بیان فردیت برتور و یکتوایي در قوالبي کوه دیگوران آن را درک کننود (هموو،
0313م ،ص.)110
وبلن ( :)Thorstein Veblenسبک زندگي ،الگوی رفتار جمعي ،یعني رفتارهایي است
* از اینجا تا ایان تعاریف ،نهتنها تعریفها که ارجاعات آنها نی از مقالة آقای دکتر مهدی کني برداشت شده است.

که از جنس رسوم و عادات اجتماعي و رو های فکریاند (ر.ک :وبلن0033 ،م).
وبلن :سبک زندگي فرد ،تجلي مکانیسوم روحوي ،عوادات فکوری و معرفوت اوسوت
(همو0303 ،م ،ص.)011
وبر ( :)Max Weberسبک زندگي ،ارز ها و رسمهای مشترکي است کوه بوه گوروه،
احساس هویت جمعي ميبخشد.
جمی مککي ( :)Jaimes Mackeyآنچه وبر سبک زندگي مينامد بوه رو هوایي بواز
ميگردد که طبقات و گروههای همرتبه از نوعي از زندگي دید مويآورنود؛ [بوه عبوارتي
الگوی فرهنگي رفتار و مجموعهای از باورها (مککي0313 ،م ،ص.)131
کالکهون ( :)Clockhonمجموعه ها یا الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه یافتة ترجیحات
فردی در رفتار شخصي مصرفکننده (ای اس اس ،ص.)013
ویلیام لی ر ( :)William Lazerسبک زندگي ،طرز مشخ

یوا متموای زنودگي کوردن

گروهي از مردم است؛ نظامي که از تأییر فرهنگ (ارز هوا ،منوابع ،نمادهوا و قووانین) بور
نیروهای زندگي در گروه شکل ميگیرد.
ویلیام لی ر :سبک زندگي ،الگوی رفتاری گروهي است که در خریدهای مصرف کننودة
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انبوه و رو های مصرف انعکاس یافته است (یوث0331 ،م ،ص.)3
گروه است که به صورت رفتارهای مشترک ظاهر ميشود (مککي0313 ،م ،ص.)00
بوردیو ( :)Pierre Bourdieuسوبک زنودگي ،دارایويهوایي اسوت کوه بوه وسویلة آن،
اشغالکنندگان موقعیتهای مختلف و با قصد یا بدون قصد تمای و خودشان را از دیگوران
تمای ميبخشند (همو0301 ،م ،ص.)113
بوردیو ( :)Pierre Bourdieuسبک زندگي ،فعالیتهای نظاممندی است کوه از ذوق و
سلیقة فرد ناشي ميشوند و بیشتر جنبة عیني و خارجي دارند و درعوینحوال بوه صوورت
نمادین به فرد هویت مي بخشند و میان اقشار مختلوف اجتمواعي ،تموای ایجواد موي کننود
(بوردیو0301 ،م ،ص.)101
ون ل ( :)Wenzelسبک زندگي ،کلیت الگوهای رفتاری و تمایل هنجاری  ...است کوه
از طری فرایندهای اجتماعي تکامل ميیابند (هندری و دیگران ،0000 ،ص.)101

تحلیل مفهومي سبک زندگي

مککي :سبک زندگي ،الگویي برآمده از ارز ها و باورهای مشترک یوک جامعوه یوا

جرالد لسلي ( :)Leslieرفتارهایي که با قشربندی حیثیتي و اعتباری مورتبط انود ،سوبک
زندگي نامیده مي شوند .سبک زندگي فقط آنچه یک فرد از آن مووارد دارد ،نیسوت؛ بلکوه
چگونگي نمایش آنها توسط فرد است (لسلي و دیگران0331 ،م ،ص.)010
 .3-2تحليل تعاريف
اکنون با تحلیل عناصر موجود در تعریفهای فوق ميکوشیم از منظر جامعهشناسوي بوه
تعریفي جامع دربارة سبک زندگي دست یدا یابیم.
 .3-2-1اجزاي تعريف

اگر بتوانیم تعاریفي را که در این باب به دسوت آوردهایوم ،بور الگووی منطقوي تعریوف
منطب کنیم ،عنصری که به عنوان ج

اعم تعریف در آنها به کوار رفتوه ،حوداقل بوه ده

عنوان ميرسد .این عناوین عبارتانود از .0 :الگووی رفتواری (وبلون ،ونو ل ،لیو ر)؛ .1
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الگوی فرهنگي رفتار (وبر)؛  .0الگوی خودآگاه ترجیحات فردی (کالکهوون)؛  .1تجلوي
رفتاری (وبلن)؛  .1فعالیت نظاممند (بوردیو)؛  .1طرز زندگي (لی ر)؛  .3رو ها (وبور)؛
 .0رسمها و ارز ها (وبر)؛  .3تجسم تال

(زیمل)؛  .01دارایيها (بوردیو ،لسلي).
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به نظر ميرسد همة این عناصر ج  ،ردیف دهم (دارایيها) با هم یکسان یا دسوتکوم
به یکدیگر ن دیکاند؛ چراکه همة آنها رفتار انسان را تعبیور مويکننود .دارایوي هوم کوه در
سخنان بوردیو و لسلي به چشم ميخورد و اف ون بر اینکه بوردیو در تعریف متأخر خوود
از آن عدول کرده است و بهخودیخود در تعریوف جایگواهي نودارد .آنچوه در تعریوف
سبک زندگي جای ج اعم را گرفته ،نحوة نمایش دارایي است (لسلي) یوا دارایوي از آن
حیث که موقعیتهای گوناگون را با آن تموای مويبخشوند (بوردیوو) .چنوانکوه مالحظوه
ميشود ،حتي در این مورد نی جنبة رفتاری موجوب مويشوود دارایوي در سواختار سوبک
زندگي نقشي داشته باشد؛ بنابراین اگر اختالفي بین این تعاریف باشود ،اخوتالف در جو
اخ

است که در برخي منشأ رفتار ،در برخي غایت رفتار و در ارهای نیو قیود دیگوری

غیر از این دو است.
منشأ رفتار ،مانند سازوکار روح ،عوادتهوای فکوری و معرفوت (وبلون) ،ارز هوا و

باورهای مشترک (مککي) ،ذوق و سلیقة فرد (بوردیو) و فرایندهای اجتماعي (ون ل).
کارکرد یا غایت ،همانند :یافتن ارز های بنیادین یا فردیت برتور (زیمول) ،قشوربندی
حیثیتي و اعتباری ( لسلي) و هویتبخشي به گروه (وبر).
قیدهای دیگر همچون از جنس رسووم و عوادتهوای اجتمواعي و رو هوای فکوری
(وبلن) ،الگوی خودآگاه و توسعهیافتة ترجیحات فردی در رفتوار شخصوي مصورفکننوده
(کالکهون) و الگوهای رفتاری گروهي که در خریدهای مصرفکننودة انبووه و رو هوای
مصرف انعکاس یافته است (لی ر).
با این توضویح ،تعواریف بوه سوه دسوته تقسویم مويشووند؛ دسوتة اول :تعواریفي کوه
ج اخ

آنها منشأ یودایش جو اعوم اسوت .دسوتة دوم :تعواریفي کوه جو اخو

آنهووا کووارکرد عینووي یووا غایووت تحقو جو اعووم اسووت .دسووتة سوووم :آنهووا کووه بووا قیوود
دیگری ج اعم را توضیح ميدهند.
نیاز به گفتن ندارد که تفاوت ج اخ

در این سه دسته ،مساوق با تفواوت تعواریف

و تعدد معرَف ها نیست؛ چراکه یک حقیقت ،ممکن است دارای عوارا بسیاری باشد که
با هر یک از آنها از حقای دیگر متمای شود؛ بنابراین ميتوان احتمال داد منظور کسي کوه
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سبک زندگي را با منشأ یدایش معرفي ميکند ،همان حقیقتي باشد که دیگری بوا کوارکرد
معرفي کرده است.
 .3-2-2مفاهيم مندرج در تعريف

برای اینکه تصویر دقیقي از سبک زندگي ارائه شود ،تعریف آن باید به سوه رسوش بوه
شرح ذیل اسخ دقی و روشن دهد.
یکم :سبک زندگي ،الگوی رفتارهای عیني است یا الگوی رفتارهای ذهنوي یوا هور دو
دسته را شامل ميشود؟
دوم :سبک زندگي ،الگوی رفتار جمعي است یا الگوی رفتار فردی؟
سوم :سبک زندگي ،اصیل است یا نماد؟
در اسخ به رسش نخست ،کسي را در میان جامعهشناسان نميیابیم که سبک زنودگي
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و سومي با قید دیگری چون خودآگاهي و توسعهیافتگي یا انعکاس در رو های مصورف

را الگوی رفتار ذهني بداند .یک دسته همچون زیمول ،بوردیوو ،لسولي ،لیو ر ،موککوي و
کالکهون معتقدند رفتارهای عیني است که سبک زندگي را ميسازد و گروهي دیگر ماننود
وبلن ،وبر ،ون ل و گیدن رفتارهای ذهنوي را نیو دخیول مويداننود (ر.ک :مهودوی کنوي،
 .)0031به همین دلیل ،ژوهشگران برای گروه مقابل ،یعني کسواني کوه سوبک زنودگي را
فقط ذهني ميدانند ،از آدلر نام ميبرند که در حوزة روانشناسي بحث ميکند.
در اسخ به رسش دوم ،ج زیمول و کالکهوون کوه از برخوي تعبیراتشوان فردگرایوي
دریافته ميشود ،جامعهشناسان دیگر ،سبک زندگي را الگوی رفتار جمعي ميدانند .در این
مسئله نی تنها فردگرای شناختهشوده ،آدلور اسوت .جمعوي بوودن سوبک زنودگي در ایون
اصطالح ،چنان ریشهدار است که حتي آزادی ف ایندة حاصل از دورة سامدرن بوه معنوای
فردی شدن سبک زندگي نیست؛ چون هویت فردی مبتني بر بنیاد اجتماعي است و موردم
نهتنها در دوران رهایي فرهنگي هم هنوز موجوداتي اجتماعي هستند ،بلکه در ایون دوران،
آنها موجوداتي اجتماعي ميشوند (گیبین  ،0000 ،ص.)001
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در اسخ به رسش سوم نی تنها آدلر را ميشناسیم کوه بوه سوبک زنودگي  -بوه مثابوه
راهي برای رسیدن به هدف  -اصالت ميدهد .همة جامعهشناسان ،سوبک زنودگي را نمواد
ميدانند .تنها اختالف میان ایشان ،این است که این نماد بر چه چی ی دهلوت دارد .سوبک
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زندگي از نظر زیمل ،نماد فردیت؛ از دیدگاه وبلن ،نماد سازوکار روحي و عادات فکوری؛
از نگاه وبر ،نماد من لت اجتماعي و به باور بوردیو و گیدن  ،نماد هویت است.
نتیجه اینکه سبک زندگي را همة جامعهشناسان ،نماد ميدانند؛ اکثریت قریب به اتفواق
ایشان آن را به الگوی رفتار جمعي تفسیر ميکنند و هیچیک از ایشان رفتارهوای ذهنوي را
بهتنهایي برای ساختن سبک زندگي کافي نميدانند.
 .3-2-3مؤلفههاي عينی سبک زندگی

راه دیگر برای تحلیل محتوایي تعاریف سبک زندگي ،تحلیول مصوادی یوا مؤلفوههوای
آنهاست .در این صورت تنها در صوورتي مويتووان سوبک زنودگي را در هور تعریوف،
حقیقتي مستقل دانست که مصادیقي را که جامعهشناسان برای سبک زندگي نام بردهانود
صالحیت بازگشت به یک معنای جامع نداشوته باشوند .موا شوماری از مصوادی سوبک

زندگي از دیدگاه جامعهشناسان را نام ميبریم (ر.ک :مهدوی کني)0031 ،؛ آنگاه دربارة
قدر جامع و وجه مشترک آنها سخن ميگووییم .مصوادی سوبک زنودگي را در سوخنان

جامعه شناساني چون زیمل ،وبلن ،وبر ،کالکهون ،گُردُن ،ارسون  ،برلسون ،استینر ،لویود
وارنر ،ون هوتن ،بوردیو و مارتین سگالن ميتوان تحت عناوین ذیل مرتب کرد:
یکم ،الگوهای مصورف و تولیود و کوار و سورمایه :بودجوهبنودی ،انتقوال سورمایههوا
(ارثبری) نوع نگواه و رفتوار در موورد اشوتغال زنوان و تقسویم کوار در زنودگي ،نووع و
ویژگي های اشتغال اعضای خانواده ،نوع لباس کار یا محل کار ،فاصلة محل کار توا خانوه،
می ان مأموریتها؛
دوم ،غاا :شیوة تغایه ،خوردنيها (از شکالت کشدار شیرین گرفته تا نوع نرم و تلوخ
آن)؛ سلیقه در غاا و مشروبات ،رو

خت؛

سوم ،لباس :خودآرایي (نوع وشاک و یروی از مد)؛
چهوارم ،مسوکن :نوووع مسوکن (چیوودمان ،معمواری و ایاییوه ،فضووای داخلوي خانووه و
تقسیمبندی فضاهای خصوصي و فضاهای عمومي و تفریحي داخلي و خارجي)؛
نجم ،وسائل زندگي :نوع وسیلة حمل و نقل ،یخچال ،ماشین لباسشویي و تلوی یون؛
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ششم ،تفریحات :شیوههای گاران اوقات فراغت و تفریح ،سرگرميها ،فعالیتهایي کوه بوا
سوارکاری ،گلف یا تنیس ،نحوة بازی کردن و شیوة بهرهمندی از صنایع تفریحي و ورزشي؛
هفتم ،اطوار (رفتارهای حاکي از نجیبزادگي یا دسوت ودل بوازی ،کشویدن سویگار در
محافل عمومي ،تعداد مستخدمان و آرایش آنها)؛
هشتم ،سخن گفتن :نحوة صحبت ،نوع حرف زدن در خانه (چه در کلموات و گرامور،
چه در عناوین گفتگوها)؛
نهم ،روابط :آداب معاشرت ،روابط زناشویي ،روابوط بوا فرزنودان ،توراکم جمعیوت
ساکن در خانه و محل (که محدودة حریم های خصوصي و می ان سروصودا و تعوامالت
را تعیین مي کنود) ،معاشورت و شوبکة روابوط خویشواوندی ،اتکوا بوه ایون روابوط در
مشکالت و حوادث و تأییر این روابط بر نوع گاران اوقات فراغت ،الگوهوای زنودگي
خانوادگي ،زمان دوری از خانه؛
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آن خود را متمای نشان مي دهد؛ همچون ورز ها ،بازیها ،یادهروی یا کوه یمایي ،اسوکي یوا

دهم .عالقه مندیها :نگر ها و الگوهای مربوط به نقاط تمرک عالقهمندی در فرهنگ
مانند امور جنسي ،عقالنیت ،دین ،خانواده ،میهن رسوتي ،آمووز  ،هنور و ورز  ،اشویای
هنری ،مواد خواندني و نحوة استفاده از صنایع فرهنگي؛
یازدهم :امور معنوی و ارزشي :تفاوتهای دیني و چشماندازهای اخالقي ،ارز هوای
سیاسي ،ضوابط و رو های تربیت کودک ،سلیقة زیباشناختي ،آهت موسیقي؛
در نگاه نخست ميتوان این عناوین را به دو دسوته تقسویم کورد؛ دسوتة اول :آنهوا کوه
وجهة مادی بارزتری دارند و ردیف اول تا هفتم از این قبیلاند .دستة دوم :آنها که در نظور
بدوی از سنخ مادیات نیستند و ردیف هفتم تا یازدهم از این گونهاند .مهمتورین عنصوری
که در مؤلفههای دستة اول جلب توجه ميکند و همچون رشتهای همة این عنواوین را بوه
هم یوند ميدهد ،عنصر مصرف است؛ ولي آیا با رسیدن به مرز دستة دوم ،این رشته واره
ميشود یا همچنان ادامه دارد و راکندگي آنها را نی انتظام مويدهود؟ بورای اینکوه بودانیم
عنصر مصرف در مؤلفههای دستة دوم همچنان حضور دارد ،کافي است به این نکته توجه
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کنیم که مفهوم سبک زندگي در جوامعي متولد شده که حیاتشان بر مبنای سوود و سورمایة
اقتصادی استوار است و مصرف بورای آنهوا بوه صوورت آیوین درآموده (درنینوگ،0031 ،
ص )01و به گفتة ژان بودریار ( )Jean baudrillardمصرف بر تمام وجووه زنودگي آنهوا
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چنگ انداخته است (بودریار ،0003 ،ص .)10در چنین سیستمي هر مفهومي از این قبیول
و گونه ،تابعي از فعالیتهای مادی و مصرف انبوه است .ما در دورهای زندگي ميکنیم کوه
داننده به طور بازگشتنا ایری به مصرفکنندة دانش تبدیل شده و از هموین جاسوت کوه
*

ایدئولوژی مصرف شکل ميگیرد.

بنا بر آنچوه گاشوت دور از واقوع نیسوت اگور بگووییم تعریوفهوای رشوماری کوه
جامعووهشناسووان از سووبک زنوودگي ارائووه کووردهانوود ،بووا هووم تفوواوت جوووهری ندارنوود و
م ويتوووان همووة آنهووا را در یووک تعریووف جووامع بووه صووورت ذیوول جمووع کوورد :سووبک
زندگي عبارت است از الگوی رفتواری عینوي یوا عینوي و ذهنوي کوه فورد یوا جامعوه بور

* ژان بودریار در جایجای کتابش ،جامعة مصرفي اسطورهها و ساختارها از ایدئولوژی مصرف یاد ميکند.

ميگ یند تا بوه صوورت نموادین او را از افوراد یوا گوروههوای دیگور متموای کنود .آنچوه
با این نماد ،نمایانده و موجوب تموای مويشوود ،ممکون اسوت فردیوت ،هویوت ،من لوت
اجتماعي یا سازوکار روحي و عادات فکری باشد.

نتيجهگيري
از آنچه گاشت این نتیجة واضح به دست مي آید که سبک زندگي از حیث بسوتر تولود
(جامعة مدرن) ،مؤلفة اصلي (مصرف) ،یش فورا (تعریوف زنودگي) ،کوارکرد اصولي
(نشان دادن فردیت و تمای انسان) با آنچه در فرهنگ اسالمي ،سیره یا سنّت و به زبوان
فارسي ،رو

زندگي نامیده ميشود ،متفاوت است.

بستر تولد سبک زندگي ،جامعة مدرن اسوت کوه بوا یوک جامعوة اسوالمي از جهوات
بسیاری متفاوت است .برخي از ویژگيهای جامعة مدرن که با موضوع سوخن موا ارتبواط
بیشتری دارد ،عبارتاند از .0 :انسانمداری در برابر خدامحوری اسالمي؛  .1تأکید بر عقول
خودبنیاد در برابر احساس نیاز انسان به وحي؛  .0فردگرایوي در برابور توجوه و تأکیود بور
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جماعت؛  .1سرمایهداری مبتني بر حفظ و اف ایش یروت در برابر نگاه اعتودالي اسوالم بوه
 .3تشوی به مصرف در برابر برنامة معتدل و معقول اسالم برای مصرف.
یشفرا سبک زندگي تحویل زندگي انسان به زندگي روزمورة تکوراری و معطووف
به برآوردنِ غرای است که تابعي از غری ه و عادت و عرف شناخته ميشود؛ درحاليکوه از
نگاه اسالم ،زندگي ،تال

روبه رشدی است که انسان با همة قووا و نیروهوای در اختیوار،

برای ابراز و فعلیت دادن به استعدادها و قوای خود اعم از جسوماني ،عقالنوي و روحواني
انجام ميدهد و همة سطوح و هیههای وجودی او در این دادوستد شرکت دارند.
کارکرد اصلي سبک زندگي در غرب ،نشان دادن فردیت انسان است «به معنای ارجگوااری
تال

در جهت متمای شدن از دیگران به وسیلة دستیافتن به هویتي خاص ،جایگواهي ویوژة

خود و مقامي معیّن» (اباذری و چاوشیان ،0000 ،ص)11؛ درحاليکه اسالم بر ارتباط و اتصوال
آحاد به مثابه اج ای یک بدن تأکید ميکند (کوفى اهواز 0111 ،ق ،ص 00و .)03
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سرمایه و یروت؛  .1تأکید بر حقوق افراد انسان در برابر تأکید اسالم بر حقوق و تکوالیف؛

در ایان ،عنصر اصلي دیدآور سبک زندگي ،مصرف اسوت کوه در فرهنوگ غورب و
جامعة مدرن برای ارضای احساس نیاز به اهمیت داشتن و موورد احتورام بوودن و بورای
رسیدن به مقبولیت اجتماعي صورت ميگیرد (درنینوگ ،0031 ،ص )11و انتخوابهوا بوه
لحاظ اجتماعي ،کنترل نشده و سلیقه ها به وضعیت نظام کاهها و اقالم عرضه شده بسوتگي
دارند (بوردیو ،0030 ،ص)001؛ درحاليکه در فرهنگ اسالمي ،مصرف ،بر مبنوای زهود و
قناعت و برای رفع نیازهای واقعي انسان ،سندیده اسوت (ر.ک :حرانوي ،0011 ،ص/110
کلیني ،0010 ،ج ،1ص.)110
برایناساس سبک زندگي در غرب از نظر مفهوومي نواظر بوه زنودگي موادیِ فوردی و
رفتارهای مصرفي انسان است .اف ون بر این ،به لحاظ عنصر فردیت ،توصیهشودني نیسوت
و سبک زندگي هر کس بوه خوود او اختصواص دارد .مفهووم سویره و سونّت در فرهنوگ
اسالمي ،بسیار عمی تر و گستردهتر از چی ی است که در مفهوم سبک زندگي مويگنجود.
سیره به مفهومي که ما ميشناسیم هموة رفتارهوا ،ارتباطوات ،موضوعگیوریهوا و کونش و
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واکنشهای انسان را در همة حوزهها و اعم از مادی و معنوی و در بر مويگیورد .مصورف،
یکي از کنشهایي است که در مفهوم سیره یا سنّت مويگنجود .افو ون بور ایون ،آنچوه در
مصداق سیره و سنّت است ،به فرد اختصاص ندارد و توصیهشدني است.

سال بیستم  /بهار 0031

بنابراین مفهوم وارداتي اگر با یشفراهای خود و مباني آنها منتقل شوده باشود توا در
فرهنگ جدید ،جایي برای خود باز کند ،بهناچار شماری از اصوول ایرفتوهشودة آن را کنوار
ميزند .ایر

سبک زندگي به این صورت ما را ناچار ميکنود نگاهموان را بوه مصورف و

زندگي انساني تغییر دهیم و از دریچة نگاه فرهنگ غرب به آنها بنگریم و از اعتقاد خوود بوه
زندگي اخروی و اصالت بعد معنوی انسان دست برداریم و آنگاه باید از یوک سوو زهود و
قناعت را نادیده بگیریم و از سویي دیگر به تولید انبوه و فرو

بیشوتر بیندیشویم و مصورف

بیشتر را تشوی کنیم و با دروغ و شعبده برای مردم ،نیازهوای جدیود بسوازیم و بورای ایون
منظور ،اب ار مشترک را به خدمت سرمایه بگماریم و به جای اسوههوای قرآنوي ،سوتارههوای
سینما و قهرمانان ورزشي را معرفي کنیم و در اداموه بوه جوای تعامول علموي و فرهنگوي بوا
فرهیختگان دنیا ،قهرمان بدنسازی را به کشور دعوت کنیم و  ...همبستگي بینشهای انسواني،
س از آن جابهجایي اصول دیگری را موجب ميشود و  ...اینهموه در صوورتي اسوت کوه

مفهوم جدید با مباني و یشفراهای خود آمده باشد؛ اما در صورتي که بودون آنهوا منتقول
شود  -بر فرا که این تقطیع در حوزة فرهنگ ،شدني باشد -ما را به التقاط دچار مويکنود.
مفهوم سبک زندگي بدون اعتقاد به اصالت مصرف ،سقفي بيستون اسوت؛ بوه هموین دلیول
باید برای آن ،ستوني از عقاید و باورهای بومي برافراشوت .مصورف بورای بوه دسوت آوردن
لات بیشتر و ایجاد تمای بر مبنای فضیلتانگاری زهد و قناعت ،الت ام به حرموت اسوراف و
رذیلتانگاری حرص و دنیادوستي ،قبای چهلتکهای است که بر هیچ قامتي راست نميآید.
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