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چکیده
سبک زندگی دست کم حائز دو کارکرد عمده بوده است .اول اینکه به عنوان یکک
مفهوم جامعهشناختی به بازنمایی و سنخشناسکی حیکاا اجتمکاعی مکدرن کمکک
زیادی نموده و از سوی دیگر که بیربط به کارکرد اول نیست ،منبع عمده هویت-
یابی در جامعهی مدرن شده که در این زمینه با پیامکدهای اجتمکاعی و هرهنگکی
گستردهای همراه بوده است .این نوشتار به عنوان یک کوشش نظری بر پایهی این
نیاز صورا گرهته است ،که بنا به کارکردهای سبک زندگی ضروری به نظکر مکی-
رسد ،منظومهای تحت عنوان سبک زندگی ایرانی -اسالمی طرح شده و مؤلفههای
آن با الهام از هرهنگ اسالمی و ایرانی بازشناسی شود .بکدین منظکور ایکن نوشکتار
اقدام به واکاوی نظریهها و مطالعاا تجربی مربوطه به سکبک زنکدگی ککرده و در
نهایت با توجه به چارچوبهای نظری هوق و بهرهگیکری از خخیکرهی گکرانبهکای
هرهنگ ایرانی -اسالمی به زمینههایی اشاره مینماید که میتوان مؤلفهها و عناصر
سبک زندگی ایرانی -اسالمی را از آنها بیرون کشید .ایکن بحکب بکا طکرح عناصکر
سبک زندگی اسالمی -ایرانی و ارائهی پیشنهاداتی برای سیاستگکااری هرهنگکی
در این زمینه خاتمه یاهته است.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،هویت ،مصرف ،هرهنگ ایرانی -اسالمی و مدیریت بدن

 . 1استادیار گروه معارف قرآن و اهلبیت (ع) دانشگاه اصفهانrezaeeebrahim@yahoo.com :
 . 2کارشناس ارشد جامعه شناسی و مشاور هنرستان شهید صدوقی کرجahmadjafari1386@yahoo.com :
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد منطق ههم دین دانشگاه اصفهانmohammad.sadeghi.tmu@gmail.com :
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مقدمه
کوشش های نظری و تجربی انجام یاهته در اواخر قرن بیستم نشان دادند که دیگر مفاهیم سنتی علوم اجتماعی مثکل
طبقه و پایگاه در سنخشناسی گروههای اجتماعی و ارائه بازنمایی دقیقی از تشابههای درونگروهی و تفاواهای بکین
گروهی کارایی چندانی ندارند .به این معنی که گروهبنکدیهکای مبتنکی بکر هعالیتهکای تولیکدی و شک ل و موقعیکت
اقتصادی نمی تواند تشابه و تفاوا در خصوصیاا اجتماعی و رهتاری و اعتقادی را توضیح دهد (ایگل .)1993 ،1یا بکه
عبارتی طبقه ،بیان مناسبی از هویت اجتماعی اهراد نیست .اگر هویت اجتماعی ،به سادهترین بیککان ،تعککریفی باشکد
ککککه هکرد ،بر مبنکای عضکککویت در گروههای اجتماعی ،از خویش دارد (براون .)771 :1991 ،2دیگر ،مفاهیمی مثل
طبقه و پایگاه نمیتواند در این زمینه مثل سابق تعیین کننده باشد .زیرا آنها که خود را ما میدانند لزوماً و ککامالً در
یک طبقه جای نمیگیرند و همچنین ضرورتی نمیبینند که با تمکام هکمطبقکهایهایشکان ،خکود را مشکابه ببیننکد.
برخالف جوامع سنتی که در آن هویت و تشخص ،بیشتر بر پایهی انتساب صورا میگرهت و موقعیت اجداد و نیاکان
هرد تعیین کننده بود ،در جوامع جدید بعد اکتسابی هویت تعیین کنندهتر است.
امروزه با پیدایش رهاه نسبی در طبقاا پایین جامعه و گسترش حجکم طبقکهی متوسکط از سکوی دیگکر ،رهتارهکای
مصرهی و نگرشهای هنجاری به مصرف شالودهی هویتهای اجتماعی محسوب میشود .مفهوم اصکلی و کلیکدی در
این رویکرد « سبک زندگی »3است که همراه با مفاهیم مرتبط با خود مثل خوق و قریحه 4مصکرفگرایکی و هرهنکگ
مصرف و هراغت ،1تبدیل به یکی از شاخههای اصلی جامعهشناسی هرهنگ ،روانشناسکی اجتمکاعی و جامعکهشناسکی
پستمدرنیسم شده است .با توجه به این زاویهی دید ،جامعهشناسی امروز که برای تعریک مبنکای هویکت اجتمکاعی
اهراد توجه خود را از حوزهی تولید به حوزهی مصکرف و از تحلیکلهکای سکاختاری و ککارکردی (هویککت اجتمکاعی
ککارکرد یا تابعکی از ساختارهکای اجتمکاعی دانستکه میشود) به تحلیلهایی معطوف کرده است که نقکش بیشکتری
به عاملیت 6و هرآیندهای تأملی 7در بر ساختن هویتها میدهد ،میتوان نتیجه گرهت که مفهوم سبک زندگی بکدیل
و رقیبی برای مفهوم طبقهی اجتماعی است.
هدف از پرداختن به بحب هوق تأکید بر اهمیت سبک زندگی در سنخشناسیها و هرآیندهای تشکخصیکابی و هویکت
یابی در دنیای امروز میباشد .مصرف ،شیوهی زندگی و قریحه از محورهایی است که امروزه مردم برای تعری خود و
تفاواهایشان از دیگران استفاده میکنند.
پس اگر سبک زندگی در بحب هویتیابی محوریت داشته باشد دیگر نمیتوان آن را پدیدهی اجتماعی خنثی ،مدنظر
قرار داد .به عبارتی سبکهای زندگی و هنجارهای مربوط به آن بازتابی از هویت و تمایزهای بین گروههکا و هرهنکگ
های مختل میباشند .عالوه بر کارکرد هویتآهرین سبک زندگی ،نوع سبک زندگی یا سبک های زندگی حکاکم بکر
یک جامعه در حوزههای مهم و استراتژیکی چکون سکالمت هکردی ،انسکجام اجتمکاعی ،مشکارکت اجتمکاعی ،توسکعه
اجتماعی و رضایتمندی سیاسی و اجتماعی مؤثر هستند .این اهداف مهم اجتماعی ،در شرایطی تسهیل میگردد که
سبک زندگی غالب در یک جامعه با ارزشهای هرهنگی و پشکتوانهی تکاریخی آن همکاهنگی داشکته باشکد .نهادهکای
اجتماعی و سیاسی وظیفه دارند با تدوین مؤلفهها و عناصر سبک زندگی هماهنگ بکا هرهنکگ جامعکه بکه تبلیک آن
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همت گمارند و با این کار به مردم برای انتخاب یا تأمل در مورد آن هرصت بدهند .با توجه به این مهم ،نوشتار حاضکر
به دنبال شناسایی و بحب در مورد مفهوم سبک زندگی و مؤلفه های آن است .همچنین این نوشته به چارچوبهکای
نظری و پژوهشهای مربوط به سبک زندگی به عنوان پشتوانههکای تجربکی دتلکتهکای نظکری خککر شکده خواهکد
پرداخت .هدف از این کار بدست دادن مؤلفههایی برای سبک زندگی است که به مدد آنها مؤلفههکای سکبک زنکدگی
اسالمی -ایرانی تعیین و تشخیص شود .به نظر میرسد سبک زندگی اسالمی -ایرانی مهمترین منبع هکویتی جامعکه
ما در میان انبوه سبکهای زندگی موجود در دنیای امروز است ،که با مختصاا هرهنگی ،ارزشی و اجتماعی ایران بکه
عنوان یک جامعهی اسالمی منطبق است .در این نوشتار سعی خواهد شد تصویری واضح از سبک زنکدگی اسکالمی-
ایرانی و جایگاه اجتماعی آن ارائه شود .با مشکخص شکدن ویژگکیهکا و مؤلفکههکای ایکن سکبک ،سیاسکتگکااران و
کارشناسان میتوانند الگویی از سبک زندگی برای ارائه به خانوادهها در اختیار داشته باشند .اهمیت اجتماعی چنکین
خخیرهی دانشی ،در این است که جامعهی ما به لحاظ هویتی یک جامعه با هویتهای چندگانه 1میباشد ککه تکثکر و
تنوع منابع هویتی در آن بر پیچیدگی اوضاع صد چندان اهکزوده و از ایکن ناحیکه مشککالا زیکادی را در پکیش روی
خانوادهها و مسئولین قرار داده است ،شاید به جرأا بتوان گفت که مهمترین مشکل نسل جوان ما و خانوادههایشکان
همین هضای هویتی متکثر و پیچیده است .در چنین وضعیتی این تالش ،ضمن اینکه دایرهی انتخکاب خکانوادههکا را
گستردهتر مینماید ،امکان طرح الگوهای اسالمی و ایرانی زندگی را در عصر جدید مطرح مکیسکازد و بکا ایکن ککار از
گرایش اجباری جوانان به سبکهای زندگی غربی و غیراسالمی میکاهد.
هویت اجتماعی و سبک زندگی
مفهوم هویت 2به لحاظ نظری با مفهوم سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد .در واقع وقتی مؤلفههکای سکبک زنکدگی
کارکردهای وحدا بخشی و تمایز را به شکلی همزمان انجام میدهند ،در شکلگیکری ،تثبیکت و ت ییکر هویکتهکای
هردی و جمعی ،نقش بازی میکنند.
در هرهنگهای مدرن کالن شهرهای امروز ،که در آنها شالودهی هویتهای هردی و جمعی از حوزهی تولید به حکوز
مصرف منتقل شده است ،دیگر نمیتوان بر مبنای گروهبندیهای طبقاتی ( یا هر گونه گروهبندی ساختاری مثل قوم
و زبان) خطوط تمایز و تشابه گروهی را به درستی ترسیم نمود .برکنده شدن ریشههای هویت اجتمکاعی از موقعیکت
های ساختاری ،بخشی از دگرگونیهای کلیتر هرهنگی است که به تعبیر کلی آن را هرآیند مدرن شدن 3مینامند .بر
این مبنا میتوان استنتاج کرد که اهمیت هنجاری و معناهای نمادی هعالیتهای مصرهی بکه عنکوان شکالودهی هویکت
هردی و جمعی ،تابعی از ت یراا هرهنگی دوران مدرن است و بنابراین در میان گروهها و اقشاری که بیشکتر در مکتن
این ت ییراا قرار گرهتهاند ،بیشتر و روشنتر از کسانی درك و تصدیق میشود ،که به هرهنگ سنتی نزدیکترنکد .بکه
عبارا دیگر ،عواملی مثل سن  ،تحصیالا و سبک زندگی ککه دتلکتهکای هرهنگکی آشککاری دارنکد و تفکاواهکای
هرهنگی گروههای اجتماعی را منعکس میگردانند ،بیشتر و بهتر از صور تمایز ساختاری میتوانند تفاواهای موجود
در دیدگاهها و ارزشها و رهتارهای اهراد را توضیح دهند (چاووشیان.)1391 ،
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مصرف و سبک زندگی
سبک زندگی به واسطهی انتخابهای مصرهی شکل میگیرد .مصرف ،پدیدهای است که همهگیر و هراگیرتر از پدیکده
هایی مثل تولید است .این اندیشه که مصرف کانون اصلی زندگی اجتماعی مکدرن و نیکز ارزشهکای هرهنگکی شکده
است( یا می شود) اساس مفهوم کلیتر هرهنگ مصرف است.
به قول بوردیو :مردم به جای تولید در دنیای جدید بر حسب ظرهیتشان در مصرف نیکز ،ارزیکابی خواهنکد شکد .وی
مصرف را از اصلیترین عناصر دنیای اجتماعی مدرن میدانست و به عنوان مت یکری مسکتقل و نکه هقکط وابسکته بکه
عوامل اقتصادی ،تحلیل میکرد.
نظام قریحههای برآمده از منشهای طبقاتی نیز بر تعیین نوع و میکزان مصکرف مؤثرنکد .مصکرف و خصوصکاً مصکرف
هرهنگی ،ابزاری برای تولید هرهنگی ،مشروعیتسازی و مبارزه در هضکای اجتمکاعی اسکت .مصکرف چیکزی بکیش از
برآوردن خواستههای زیستی است .ارزشها ،نشانهها و نمادها هعاتنه درگیر تولید و باز تولید سکاختارهای اجتمکاعی
هستند .طبقاا مسلط این قابلیت را دارند که شیوهی زیستن خود را به عنوان تعری هرهیختگی مشکروعیت بخشکد
(بوردیو.)1391 ،
همانطور که مشاهده شد مصرف ،خود از عوامل متعددی مثل سلیقه ،انتخاب و شکرایط اجتمکاعی و هرهنگکی تکأثیر
میپایرد و از سوی دیگر مصرف خود جنبهی نمادینی دارد که به وسیلهی آن گروهبندیهای هویتی شکل میگیکرد.
امروزه این هرآیند چنان در بعضی جوامع تشدید شده که از آن به مصرفگرایی یا مصرفزدگی یاد میکننکد .مصکرف
گرایی حالتی خاص از هرهنگ مصرف در جوامع است که به صورا زیر تعری میشود:
مصرفگرایی بهعنوان یک هرآیند اجتماعی ،بر مصرفِ مصرهی تکیه کرده و مصرف هرچه بیشتر کاتهای مصرهی ،اعم
از بادوام و بیدوام را مورد تأکید قرار میدهد .در این هرهنگ ،اهراد در خرید همیشگی کاتها و خدماا جدید ،درگیر
میشوند .در جامعه مصرهی به تعبیر بودریالر« ،مصرف مبتنی بر خواست ،مطرح میشود؛ نه صکرهاً مبتنکی بکر نیکاز؛
یعنی مصرف با میل آمیخته میشود و سلیقه و میل اهراد در جامعه ،بر نوع آن تأثیر میگاارد(بهار.)169 :1396 ،
مصرف و مصرف گرایی با عنصر دیگری به نام اوقاا هراغت نیز گره خورده است .در واقع تزمهی رشد مصکرفگرایکی
وجود اوقاتی برای خرید بود ،همچنین کنشهای مردم در اوقاا هراغت جلوهای دیگر از نمایش مصکرف و در نتیجکه
هرآیند برقرار همسانیها و تمایزها میباشد.
کوتاه سخن اینکه ،در دنیای امروز  « ،هرهنگ مصرف » طی وسیعی از انتخابها را در اختیار مصرفکنندگان قکرار
میدهد و هر « انتخاب » نشانگر ارزشها ،نگرشها و خائقههایی است که شاید در اصل ،ویژگی یکک گکروه اجتمکاعی
باشند ،مفهوم مصرف به مفهوم هویت جمعی مربوط میشود (چاووشیان .)1391 ،با این وص از مصرف میتکوان بکه
عنوان یکی از مؤلفههای مهم سبک زندگی یاد کرد .نکتهی دیگری که نباید آن را از خاطر برد این است ککه بحکب-
های مربوط به سبک زندگی ،به شدا به هرهنگ مصرف ناظر بوده و بیشتر در این حوزه تکوین یاهتهاند.
سبک زندگی
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از آنجا که سبک زندگی پیوند مستقیم و وثیقی با بسیاری از مفاهیم جامعهشناختی مثل مصرف ،سکلیقه ،ارزشهکا و
نگرشها ،سنت و نوگرایی و منزلت ،دارد و از سوی دیگر به علت استفادههای مختلفی که از مفهوم سبک زنکدگی آن
در تحلیلهای جامعهشناختی شده ،ارائهی تعریفی واحد از آن دشوارتر از مفاهیمی مثل طبقه و پایگاه به نظکر مکی-
رسد (مهدوی کنی.)1396 ،
سبک زندگی اصطالحی است که در هرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعکداد
کثیری از امکانهای موجود است .پس از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصکادی و ماشکینی شکدن ککار ،جامعکه ای را در
غرب پدید آورد که تمایزاا سنتی در آن تا اندازه ای محو شدند ،بدین معنا که هر هرد از طریق تنوعی که در انتخاب
ش ل ،محل زندگی ،آرایش و پوشاك خود و  ...در پیش میگرهت ،خود را از دیگران متمایز میکرد .از این زمکان بکود
که مفهوم سبک زندگی در معنی جدید آن مطرح شد .سبکهای زندگی الگویی برای کنش هسکتند ککه مکردم را از
هم متمایز میکنند ،بنابراین سبکهای زندگی کمک میکنند تکا آنچکه را مکردم انجکام مکیدهنکد و چرایکی آن را و
معنایی را که برای آنها و دیگران دارد درك کنکیم ( چنکی؛ 1392؛ بکه نقکل از ازکیکا؛  .)241 :1399در ککل ،سکبک
زندگی هر هرد عبارا از چارچوب شناختی است که در آن هرد رهتارهای خاصی را انتخاب میکند .ایکن رهتارهکا بکه
هرد کمک میکند تا با زندگی کنار بیاید ( شیلینگ؛ .)111 :1392
به طور کلی با وجود آشفتگی تعاری نظری سبک زندگی ،وجود محورهای مشترکی را در میان اکثر تعاری موجکود
میتوان حس کرد .اول ،تشابه و تمایز .در واقع سبک زندگی منظومهی معنیداری از یک سری عناصر مکرتبط اسکت
که کلّی را پدید میآورند که از کلهای دیگر متمایز است .دوم ،سبک زندگی هم به پدیدههکای عینکی مثکل رهتکار و
هم به خهنیاتی مثل ارزش و نگرش ناظر است .سوم ،سبک زندگی با وجود تبعیکت از سکلیقههکای شخصکی ،ماهیکت
جمعی دارد و هرد از بین این الگوهای جمعی انتخاب میکند .چهارم ،سبک زندگی به نظکر بسکیاری نمکادین بکوده و
بازتاب هرآیندها و ماهیتهایی مثل هردیت ،هویت و شخصیت اجتماعی است .و دست آخر اینکه اهراد در برابر سکبک
زندگی منفعل نیستند .سبک زندگی ماهیتی خالقانه و انتخابی همانند پدیدههایی مثل هرهنگ یا پارههرهنگ تعیکین
کننده نیست (مهدوی کنی.)211 :1396 ،
با توجه به تنوع رویکردهای مربوط به سبک زندگی مرور برخی از مهمترین چارچوب های مفهومی ماکور به تصریح
هضای مفهومی سبک زندگی و شناخت مؤلفههای آن کمک خواهد نمود.
نظریههای سبک زندگی
با اینکه در اوایل قرن بیستم غلبهی مفاهیم طبقه و پایگاه و منزلت بر تحلیل های جامعه شناسی زیکاد بکود ولکی در
کار اهرادی مثل زیمل و وبر میتوان به دتلتهایی در رابطه با سبک زندگی برخورد .برای نمونه آلفرد آدلر روانشناس
در مورد سبک زندگی می گوید؛ سبک زندگی ،یعنی کلّیت بیهمتا و هردی زندگی ککه همکهی هرآینکدهای عمکومی
زندگی ،خیل آن قرار دارند (آدلر .) 191 :1916،لیکن اولین تأکید مستقیم بر سبک زندگی با انگیزه جامعکهشکناختی
در کار تورشتاین وبلن بیشتر مشاهده میشود .به نظر وی به واسطهی سبک زندگی اهکراد در هضکایی رقکابتی بکا بکه

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

نمایش گااشتن ثروا خود از طریق مصرف تجملی و حضور در هعالیتهای هراغتی میکوشند پایگاه واتیشکان را بکه
گونهای نمادین تعیین کنند (کوزر.)362:1392،
پیر بوردیو :بوردیو ،برحسب اینکه انسانها و گروهها چگونه و چقدر زمان ،صرف رهتارهای مصرهی میکننکد سکبک
های زندگی را مورد مطالعه قرار میدهد که بدین ترتیب است تا بین گروهها ،مرزهکای نمکادین ایجکاد مکیشکود .در
تحلیل بوردیو از سبک زندگی نظام قشربندی و موقعیت اجتمکاعی بکازیگران صکحنهی اجتمکاعی از اهمیکت بکاتیی
برخوردار است .او در تحلیل سبک زندگی به مفاهیم میدان ،سرمایه ،منش یا ریختار و سلیقه اشاره میکنکد .میکدان
به عنوان محل رقابت بر سر منابع و مناهع معین است (جنکینز؛  )136 :1391از نظر بوردیو در جوامع جدید میکدان
ها متکثر و پیچیدهتر میشوند .میدانها به حالتهای منشی خاصی در اهراد و گروهها ایجاد میکنند ککه بوردیکو بکه
آنها ریختار میگروید (همان .)121 ،ریختار در بردارندهی خلق و خوهای خاصی است که تعامل آنها با محکیط رهتکار
را شکل میدهد.
از مفاهیم دیگری که به نظر بوردیو در سبک زندگی محوریت دارند سلیقه است .به نظر وی ،سلیقه به طکور پیوسکته
ضروراها را به استراتژیها یا اولویتها تبدیل میکند و بدون هیچگونه جبر مکانیکی ،مجموع انتخابهای سکازندهی
سبکهای زندگی را به بار میآورد ،انتخابهایی که معنا یا ارزش خود را از موقعیت و جایگاهی که در نظام تقابکلهکا
و همبستگیها دارند ،اخا میکنند ( بوردیو؛ .) 241 :1391
از نظر بوردیو سلیقه ( قریحه) هرمول مولّد سبک زندگی است که باعب تمایزبخشی اهراد از یکدیگر میشود .سلیقهها
و ترجیحاا زیباشناختی متفاوا ،سبکهای زندگی متفاوتی را ایجاد مکیکننکد .سکلیقه از عکاداواره جکدا نیسکت و
همانند آن محصول موقعیت اجتماعی هرد میباشد .از نظر وی هرگاه موقعیت اجتماعی هرد دچار ت ییر شود ،سکلیقه
نیز ت ییر میکند .بنابراین می توان چنین نتیجه گرهت ککه از نظکر بوردیکو سکبک زنکدگی اهکراد نتیجکهی موقعیکت
اجتماعی آنان است.
بوردیو از چهار نوع سرمایه سخن میگوید :سرمایهی اقتصادی ،هرهنگی ،نمادین و اجتماعی .در بحب سکبک زنکدگی
سرمایهی هرهنگی را مهمتر از دیگر اشکال سرمایه میداند .او سرمایهی هرهنگی را شامل ،سلیقههای خوب ،شکیوه و
راه و رسم پسندیده ،پیچیدگی شناختی ،شکناختن و توانکایی پکایرش محصکوتا هرهنگکی مشکروع از قبیکل هنکر،
موسیقی کالسیک ،تئاتر ،ادبیاا و ...و تسلط یاهتن بر هر نوع از نظامهای نمادین است(همان.)39 :
به طور خالصه در اندیشهی بوردیو ،اهراد دارای موقعیتهای متفاوا و البته متمایزی هستند .آنهکا وضکعیت خکود و
مجموعه نمادها ،ترجیحاا و انتخابها (سلیقه) و عاداوارههکای مربکوط بکه وضعیتشکان را درونکی مکیکننکد .ایکن
ترجیحاا و انتخابها در محدودهی تواناییها و یا ناتوانیها به هراخور میزان سرمایهی اقتصادی و هرهنگی بکروز مکی
یابند و سبکهای زندگی متمایزی را بازتولید میکنند .بر این اساس ،مکیتکوان گفکت ککه بکر حسکب نکوع و میکزان
استفاده از نشانهها ،سبک های زندگی متعدد و نامحدودی وجود دارد که این خود بیانگر هردیت رو بکه تزایکد و حکق
انتخاب آزادانه اهراد در جامعهی مدرن است .در عین حال تعدد و تنوع در سبکهای زندگی مانع از جهتگیریهکای
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مشترك در روابط و نگرشهای اعضای جامعه نیست .زیرا سرمایههای هرهنگی و اقتصادی همسکان مکیتوانکد منشکأ
سبکهای زندگی مشابه شود.
آنتونی گیدنز :گیدنز در بحب از سیاست زندگی به سبک زندگی هم میپردازد .سیاست ،هرصتهای زندگی نیسکت؛
سیاست زندگی ،سبک زندگی است .به زعم وی ،عنصر محوری و گریزناپایر سبک زندگی ،انتخاب اسکت .در سکطح«
خود» یکی از مؤلفههای اساسی هعالیت روزمرهی همان انتخابهایی است که به طکور عکادی بکه عمکل مکیآوریکم (
گیدنز؛  .)119 :1391برخالف جهان پیشامدرن در دنیای مدرن ،اهراد مجبور هستند دست به انتخاب بزنند.
سبک زندگی را میتوان به مجموعهای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که هرد آنها را بهکار میگیرد چون نه
هقط نیازهای جاری او را برمیآورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابکر
دیگران مجسم میسازد ( همان. )121 ،
گیدنز بر اساس دتلتهای نظریهی ساختاربندی 1معتقد است ،سبکهای زندگی الگوهای سکاختارمند رهتکار بکوده و
اهراد به عنوان عامالن اجتماعی در بازتولید و ت ییر آنها نقش اساسی دارند .هرچند ممکن است که ساختار اجتماعی،
خالقیت عامالن یا اهراد را در بازتولید یا ت ییر سبک های زندگی محدود نماید ،لیکن عکامالن نیکز از توانکایی ت ییکر
ساختارها برخوردار بوده و قدرتمندتر از ساختارها عمل میکنند (امبیربایر و میشکی)1999 ،2
گیدنز ،یکی از دتیل تکثر انتخابها را در جوامع جدید چیزی میداند که بکرهه آن را " تکثکر دنیکای زنکدگی " مکی
نامد .برهه معتقد است؛ که در دوران پیشامدرن اهراد چه در محیط ،چه در ایکام هراغکت و یکا در خکانواده ،معمکوتً در
مجموعهای از محیطهای کموبیش مشابه ،زندگی میکردند .امکا در دوران مکدرن ایکن محکیطهکا از تنکوع بیشکتری
برخوردار شده و قطعه قطعه شدهاند .از نظر برهه سبکهای زندگی به طور بارزی بیانگر محکیطهکای ویکژهی هعالیکت
اجتماعی هستند و به آنها وابستهاند.
به عقیده گیدنز گزینش یا ایجاد سبکهای زندگی تحت تأثیر هشارهای گروه و مدلهای رهتاری آنها ،و همچنین زیر
نفوخ اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی  ،صورا میگیرد (همان.) 122 :
از نظر گیدنز وجود رسانهها در دنیای جدید به تکثر انتخابها و چندگانگی سبکهای زندگی بیشکتر دامکن مکیزنکد.
اهراد از طریق رسانههای جمعی به ویژه تلویزیون و روزنامه با سبکهای زندگی بیسابقه و انتخابهکای جدیکد رو بکه
رو میشوند .در نتیجه به دلیل الگوپایری از رسانهها ،اهراد به سمت تجربهی این سبکهای زندگی نو پیش میروند.
اما گیدنز نظریهی خود را با رویکردی انتقادی از تکثر سبکهای زندگی یا گزینههای عمل همراه میکند .به نظر وی
نظام مدرن با اینکه سبکهای زندگی متفاوتی را پیش روی هرد قرار میدهد ولی بر خالف سکنت از انتخکا هکای وی
حمایت چندانی نمیکند.
در پسا سنت ،به دلیل بازاندیشانهتر شدن جامعه ،هرد در سطح "خود" با بحرانکی دائمکی در چگکونگی رهتکار مواجکه
است .این ،گرچه به توسعه عاملیت میانجامد ،یعنی اینکه در جوامع جدید "خود" دگرگونی یاهتکه را بایکد از طریکق
. structuration theory
. Embirayer & Mische
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کاوشهای شخصی دریابیم و آن را به مثابهی بخشی از هرآ ینکد تمکاس متقابکل بکین ت ییکراا شخصکی و اجتمکاعی
بسازیم و استوار نگه داریم .ولی در اثر وقوع چنین هرآیندهای شخصی وقتی سکنت نتوانکد بکرای اهکراد ککاری کنکد،
ترکیب قدرتمندی از رهایی و نگرانی شخص را در بر میگیرد (گیدنز.)61 :1394 ،
پژوهشهای انجام یافته در زمینهی سبک زندگی
از مفهوم سبک زندگی با مقاصد مختل در بسیاری از پژوهشهای معاصر استفاده شده است .برای نمونه ویلیکاموبکر
( )1971در مطالعاا خود بر روی قریحهی موسیقی گروههای مختل از مفهوم سبک زندگی برای تبیین تشابههکا و
تمایزاا ،سود برد .به نظر وی تشابهاا و تمایزاا این گروهها بر اساس تقسیم گستردهی خائقهها و سبک زندگی بکود
(وبر.)19 :1971 ،
همچنین با ت ییر رویکرد پژوهشهای مربوط به سالمت از مسائل جزئیتر بکه مسکائل و رویکههکای کلکیتکری چکون
وضعیت رهاهی زندگی ،موجب گرایش محققان این حوزه به سبک زنکدگی شکد .بکا مطکرح شکدن سکبک زنکدگی در
سالمت ،دیگر از هرد خواسته میشود که زندگی خکود را بکر اسکاس نظکراا مشکاوران و متخصصکان سکامان دهکد و
متخصصان و مشاورانی که در پهنهی نامتمایکز و آمیختهای از مراکز نهادی و هرهنگی قکرار دارنکد و بسکیاری از آنهکا
بیرون از حیطهی سنتی و نهادی مربوط به نقش بیمار هستند (بانتون و بکاروز.)219 :1991 ،
والترز )1994( 1با الهام از چنین رویکردی به سالمت ،بجای در نظر گرهتن مصرف مواد مخدر به عنکوان نشکانههکای
هینفسهی رهتاری ،نتیجه گرهت که باید آنها را به عنوان الگوهای بهم بستهی عزلتجویی غیرکارکردی ،مفهومسازی
نمود که ویژگیهای سبک زنکدگی مشتکرکی هستند.
در ایران با تکیه بر مفهوم سبک زندگی مطالعاتی صورا گرهته است .در ایکن مطالعکاا سکبک زنکدگی بکا تکیکه بکر
چارچوبهای نظری مختل به ویژه بوردیو و گیدنز تعری شده است.
کفاشی و همکاران ( ،)1379از پژوهش خود این نتیجه را گرهتند که در جامعهی مدرن « موهقیت در نظکام تولیکد »
که تبلور آن در مفهوم طبقه است و جدیدتر از آن ،نوع و سبک « رهتار و کنشهای مصرهی » یا « سکبک زنکدگی »
است که هویتهای هردی و اجتماعی را شکل میدهد .این مجموعه جملگی تابعی از نوع ککنشهکای مصکرهی تلقکی
میشود .این گونه است که شکلهای جدیدی از « هویت اجتماعی » پدیدار میشوند ککه بکر مبنکای مصکرف کاتهکا
هرموله میشوند .در این معنا ،سبک زندگی راهی برای تعری ارزشها ،نگرشها و رهتار (هویت) اهراد است.
ساداا شفیعی ( )1399با بررسی رابطهی سبک زندگی دختران و سیاستهای هرهنگی کشور به ایکن نتیجکه رسکید
که سیاستهای هرهنگی دولت بر گزینش سبکهای زندگی توسکط دختکران مکؤثر اسکت .در ایکن بکین ،برداشکت از
سیاستهای هرهنگی دولت که تحت تأثیر تفسیرهای ارائه شده در رسانههای ملّی و هراملّی است تکأثیر مسکتقیم بکر
سبک زندگی دختران دارد .الگوهای غربی بیشتر در نتیجهی رسانههای هراملّی قوا میگیرند.

. Walters
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تحقیق ازکیا و رودبارکی ( ،)1399نشان داد که ت ییراا اجتماعی در ت ییر سبک زندگی در روسکتاهای ایکران مکؤثر
بوده است .مؤلفههای سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوا از نسلهکای اول و دوم سکاکن در روستاسکت .مسکیر
ت ییراا به سمت اهزایش تقاضا برای خرید کاتهای مصرهی است .بطوری که «ضکرورا ککارکردی» وسکایل زنکدگی
بیشتر از «ضرورا تزئینی» آنهاست.
از مجموع چارچوبهای مفهومی و کوششهای مرور شده در مورد سبک زندگی میتوان این نتایج را گرهت که؛ یک،
تجربهی آدمی از خویشتن و هردیتش به عنوان بخشی از دگرگونیهای هرهنگی و اجتماعی ت ییر مییابد و این ت ییر
در مفهوم سبک زندگی ،قابل ردیابی است .دو ،مدرنیزاسیون به اهزایش و تنوع در هردیتها دامن میزند .انواع هردیکت
در بستری از کنشها و روابط اجتماعی مثل مد ،خائقه و سبکهای زندگی شکل گرهتکه و مشکاهده مکیشکوند .سکه،
چنین جلوههایی از روابط اجتماعی و کنشها به تدریج نقش بیشتری از سایر اشکال تشکخص مثکل طبقکه و پایگکاه
اجتماعی برای گروهبندی و سنخشناسی در دنیای مدرن بازی میکنند .چهارم ،درست اسکت ککه سکبک زنکدگی بکه
مفاهیم خائقه و هردیت وابسته است ،اما این به معنی آشفتگی در این حوزه نیست به عبارتی به تعکداد آدمهکا سکبک
زندگی موجود نیست ،بلکه سبکهای زندگی میبایستی الگوهای قابل تشخیصی داشته باشند که با شرایط اجتماعی
و هرهنگی مطابق باشند .اگر این الگوها با جکنبههکای دیگری از زیکستکجهکان اهراد و گکروهها سکازگکار باشنکد ،می
توانند به درك این زیستکجهانها کمک کنند  .و همین ویکژگی است که نوعی نظم در سبکهای زندگی ایجاد مکی
کند و آنها را به مفاهیم اجتماعی بدل میکند .پنجم اینکه ،در مفهوم سبک زنکدگی برقکراری تشکابهاا ،وحکداهکا،
تفاواها و تمایزها کامالً منفعالنه صورا نمیگیرد و هرد خود را بازیچهی ناتوان الگوهای جمعی نمیبیند .از آنجا که
در سبک زندگی انتخاب ،محوریت دارد باید این نکته را در نظر داشت که این مفهوم هرآیندی ککنشگکر همیشکه در
حال ساختن و بازآهرینی جلوههای هویتی از طریق هعالیتهای خالقانه و تأملی است.
در این هرآیند ،هرد بایستی هویت را بطور روزمره بازآهرینی کند و هعالیتهای خود را بصورا بازتابی یا تکأملی مکورد
حفاظت و پشتیبانی قرار دهد .دیگر اینکه ،هعالیتهای هراغتی و مصرهی ،یکی از ابزارهای اساسی اسکت ککه هکرد بکه
وسیلهی آن ،روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ میدارد ،و در عین حال «خود» یا «ضمیر نفسکانی» او نیکز از
ورای همین روایت از سوی دیگران درك و قضاوا میشود (چاووشیان .)1391 ،ایکن ویژگکی خکاص سکبک زنکدگی
است که در قیاس با طبقه و سایر هویتها ،آن را به ابزار منعط تری برای تحلیل تبدیل میکند.

مؤلفههای سبک زندگی
همانطور که قبالً خکر شد ،سبک زندگی شامل عناصری است که تا حد زیادی در ارتباط با هم بکوده و تشککیل یکک
مجموعهی نظاممند را میدهند .همانند تعری سبک زندگی در مورد مؤلفههای آن نیز در بین متفکران تواهکق نظکر
چندانی وجود ندارد.
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عناصری که زیمل ،وبلن و وبر در آثار خود از آنها یاد کردهاند ،عبارتند از :شیوهی ت ایه ،خکودآرایی (نکوع پوشکاك و
پیروی از مد) ،نوع مسکن (دکوراسیون ،معماری و اثاثیه) ،نوع وسیلهی حمل و نقل ،شیوههای گاران اوقاا هراغت و
تفریح ،اطفار (رهتارهای حکاکی از نجیکبزادگکی یکا دسکتودل بکازی ،کشکیدن سکیگار در محاهکل عمکومی ،تعکداد
مستخدمان و آرایش آنها) .در مهمترین تحقیقاا میدانیِ اولیهی مبتنی بر سبک زندگی میتوان به کارهای چکاپین

1

( ،)1931اشاره کرد که در آنها تکیهی اصلی بر بررسی محل سکونت ،نوع خانه ،وسایل اتکاق نشکیمن و دیگکر جلکوه
های عینی شأن و منزلت بود .کالکهون ( ،)1919در یک جمعبندی در مورد شاخصههای مورد مطالعه سبک زندگی
در دههی پنجاه ،به رهتارهای شخصی مصرهی که حاکی از ترجیحاا هردی است اشاره میکند؛ مواردی مثل :نحوهی
استفاده از صنایع هرهنگی ،تفریحی و ورزشی ،نحوهی بازی کردن و لباس پوشیدن.
بوردیو بررسی سبک زندگی را مطالعهی اول ،دارایی (کاتهای تجملی یا هرهنگی ای ) مکیدانکد ککه اهکراد دور خکود
جمع کردهاند؛ مانند :خانه ،ویال ،قایق تفریحی ،ماشین ،اثاثیه ،نقاشیها ،کتابها ،نوشابهها ،سیگارها ،عطر ،لباسهکا و
دوم ،هعالیتهایی که با آن خود را متمایز نشان میدهد :ورزشها ،بازیها ،تفریحاا (پیادهروی یا کوهپیمایی ،اسککی
یا سوارکاری ،گل یا تنیس) ،لباس پوشیدن ،رسیدگی به ظاهر بدن خود ،نحکوهی اسکتفاده از زبکان و بودجکهبنکدی
(بوردیو.)173 :1994 ،
مارتین سگالن ،جامعهشناس هرانسوی ،در جمعبندی خود از تحقیقاا در مورد سبک زنکدگی در محکدودهی مسکائل
زناشویی سه محور را ارائه میکند :اول ،مسکن (هضای داخلی خانکه و تقسکیمبنکدی هضکاهای خصوصکی و هضکاهای
عمومی و تفریحی داخلی و خارجی)؛ دوم ،معاشرا و شبکهی روابط خویشاوندی و اتکا در امور و حوادث و تأثیر ایکن
روابط بر نوع گاران اوقاا هراغت؛ سوم ،نوع نگاه و رهتار در مورد اشکت ال زنکان و تقسکیم ککار در زنکدگی زناشکویی
(سگالن 94:1371 ،و .) 219
تا اینجا عناصر سبک زندگی در چند مقوله جمع می شوند؛ اموال ،هعالیت ها (عادا ها ،تفریحکاا و اوقکاا هراغکت)
نگرشها و گرایشها و در نهایت روابط انسانی از بین هردی تا اجتماعی.
با گاشت زمان به تدریج جنبههای خهنی و نیازهای ثانوی مثل روابط ،ارزشها و گرایشها اهمیت بیشتری در سبک
زندگی پیدا کردند .تحلیل سبک زندگی از تکیهی صرف بر مفهوم مصرف که در برابکر تحلیکلهکای سکاختاری مثکل
طبقه و نقد نظام سرمایهداری ،برجسته شده بود به ابعاد هرهنگی و معنویتر زندگی سوق داده شد تا ابعکاد گسکترده
تری از حیاا اجتماعی را دربرگیرد .امکروزه و در برداشکت رایکج و عرهکی از کلمکه «سکبک زنکدگی» در رسکانههکا و
گفتگوهای روزمره معنای امور بهداشت هردی و زیباسازی بدن ،مبلمان خانه و تفریحاا برونشکهری 2ماننکد مکاهی-
گیری و قایقسواری بیش از هر معنای دیگر به خهن خطور میکند .اما این بسط معنایی و توسکعه هراگیکری مفهکوم
سبک زندگی بدون محور نبوده و در این دوره ،سلیقه عنصر محوری آن بوده است .مؤلفههای سبک زندگی به جنبکه

. Chapin
. outdoors
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هایی از زندگی انسان مربوط می شود که هرد ،حسب خوق و سلیقه خود و یا گروهی که در آن عضو است ،در موردش
دست به انتخاب میزند (مهدوی کنی.)1396 ،
گیدنز در تبیین مصادیق و عناصر سبک زندگی ،این مفهوم را بسیار کلی در نظر گرهته و می گوید؛ «سکبک زنکدگی
مجموعهای نسبتاً منسجم از همهی رهتارها و هعالیتهای یک هرد معین در جریان زنکدگی روزمکره اسکت« (گیکدنز ،
 .)321 : 1379با توجه به این گستردگیِ مفهومی ،نمیتوان در پژوهشهای اجتماعی همهی مؤلفکههکا و یکا همکهی
انواع سبک زندگی را بررسی نمود .به این دلیل در کوششهای تجربی -که برخی از آنهکا پیشکتر مکرور شکد -سکعی
پژوهشگران بر این بوده است که دایرهی توجه خود را بر روی چند مؤلفهی کاربردی از سبک زندگی و یا یکک نکوع
خاص از آن ،محدود نمایند .در این نوشتار پس از مرور مؤلفههای مختلفی که در رویکردهای گوناگون به آنهکا اشکاره
شده است ،چهار مؤلفه برای سبک زندگی در نظر گرهته شده است که به شرح زیر می باشند:
الف ـ هنجارهای مصرف :مصرف به عنوان هعالیتی معناساز در سبک زندگی مهمترین نقش را بر عهده دارد .هدف
تحلیل نحوهی مصرف ،معیارها و موازین آن ،و معناهای خهنی منتسب بکه آن اسکت .هنجارهکای مصکرف ،معیارهکا و
موازینی هستند که هرد بر مبنای آنها انتخابها و تصمیمهکای خکود را در زمینکهی مصکرف کاتهکا و زمکان و مککان
سازمان میدهد « .اگر انتخابهای مصرهی هرد بر اساس مجموعهی واحدی از ارزشها صورا پایرد ،طبعاً مکیتکوان
انتظار داشت که نوعی انسجام و سازگاری بین این انتخابها وجود داشته باشد .به لحاظ نظری ،انتخابهای مصکرهی
نمادهایی هستند که مجموعاً روایتی را بر میسازند که از ورای آن ،هرد هویت شخصی واجتماعی خود را بکه صکورا
تأملی یا انعکاسی ،بازگو میکند .برای نمونه؛ معیارهای انتخاب پوشاك و اولویتهای هزینهای.
ب ـ روابط بین شخصی :مقصود از روابط بین شخصی« ،نحوهی سازمان دادن به روابط خکود بکا دیگکران ،هکم در
خانواده و هم در اجتماع بیرون از خانواده» است .مثل تقسیم وظای در خانواده بر اساس جنسیت ،رابطکه بکا جکنس
مخال  ،رابطه با دوستان و درك از آزادی.
پ ـ مدیریت بدن :مدیریت بدن به معنای نظارا و مراقبت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظکاهری و مرئکی بکدن
است .این مفهوم به کمک معرفهایی مثل محاهظت از جسم ،ورزش ،اهمیت دادن به بهداشت و درمان شناخته مکی
شود.
سبک زندگی اسالمی -ایرانی
همانطور که قبالً بحب شد الزاماا هویتی و نیز کارکردهای اجتماعی مفهوم سبک زندگی موجب اقبال روز اهزون بکه
آن شد .همچنین ،از آنجا که سبک زندگی با هرهنگ و شرایط اجتماعی عجین گشکته (کاکرهکام1999 ،؛ قاسکمی و
همکاران )1397 ،و خود با پیامدهای هرهنگی ویژهای همکراه اسکت ،طکرح بحکب سکبک زنکدگی اسکالمی -ایرانکی و
بازتعری مؤلفهها و عناصر آن ضروری به نظر میرسد .پس الزاماا هویتی و نیز ضروراهای اجتماعی ،وجکود نکوعی
سبک زندگی که برخاسته از شرایط هرهنگی و تاریخی جامعه ایران باشد را مطالبه میکنند.
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در شرایطی که بسیاری از پژوهشهای خارجی ،وجود بیماریهای روانی و جسمی و آسیبهای اجتماعی را با سکبک
زندگی مرتبط میدانند (کندلر و پرسکاا1997 ،؛ نوکام و همکاران1996 ،؛ لورچ و هیوگز 1991 ،و بل و جانسکتون،
 .)1997همچنین پژوهشهای داخلی ،وجود مشکالا جسمی و روانی و آسیب های اجتمکاعی مثکل اعتیکاد ،طکالق،
الکلیسم ،مصرفزدگی ،تجملپرستی و بیککاری را متکأثر از غلبکهی سکبک زنکدگی غربکی در کشکورمان مکی بیننکد
(سعیدی1394 ،؛ قاسمی و همکاران1397 ،؛ شمس و نژاد نادری1399 ،و ازکیا و رودبارکی .) 1399 ،بهتر اسکت بکه
بررسی سبکهای زندگی موجود در جامعه و نیز تالش برای طراحی سبک زندگی اسالمی -ایرانکی توجکه ککاهی بکه
عمل آید( .هارا و تینکر2114 ،؛ و هانت و موهی1999 ،؛ الکنکو و بلککونیر1991 ،؛ و اسکترابریچ ،ککوهن و ککاپالن،
.) 2111
برخی غلبه سبک زندگی غربی را ناشی از ت یراا سیاسی -اجتماعی بعد از سکال  1369بکه بعکد مکیداننکد .بعکد از
 1369با اولویت یاهتن توسعه اقتصادی ،از ساختارهای اجتماعی دیگر غفلت شد .اغلب اهرمهای اجتمکاعی در جهکت
تخریب ساختار اجتماعی و ارزشهای دوران انقالب و جنگ به کار گرهته شدند تا نظام نابرابر طبقاتی ،نمایش ثکروا
و مصرفگرایی ،همهی اقشار جامعه را هرا گیرد .رهیعپور به نقش هعال و مهکم رسکانههکا در ت ییکر ارزشهکای زمکان
جنگ و جایگزین ساختن ارزشهای طبقاتی اشاره میکند .به نظر وی نتیجهی این کار؛ تخریکب سکاختار اجتمکاعی،
اهزایش آشفتگی و انحراهاا ،کاهش اعتماد اجتماعی ،رضایت و انسجام اجتماعی است (رهیع پور.)119 :1379 ،
اهزایش رواج مصرفگرایی ،تجملپرستی ،هردگرایی ،انحراهاا اجتماعی و آشفتگی و به دنبال ککاهش پکایبنکدی بکه
ارزشهای دینی هرهنگ مصرف و اشاعهی نوعی خودباختگی در برابر الگوها و سبک زندگی غربی توسط رسکانههکای
هراملّی ،به بحرانهای اجتماعی ،اقتصادی و هرهنگی کشور دامن زده است .در چنین شرایطی به نظکر مکیرسکد ککه
همت گماشتن به تعری و ارائهی سبک زندگی ایرانی -اسالمی ،بیش از پیش ضروی به نظر میرسد.
با توجه به این مهم در ادامه این مبحب تالش خواهد شد مولفه های سکبک زنکدگی اسکالمی ایرانکی در سکه مقولکه
هنجارهای مصرف ،روابط شخصی ،و مدیریت بدن تدوین شود ،تا حوزه معنایی این مفهوم بیشتر روشن شود.
هنجارهای مصرف :در طول بحب شاهد آن بودیم که مصرف به عنوان یکی از عناصر سبک زندگی به شکدا تحکت
تأثیر عوامل هرهنگی و ارزشهای اجتماعی است .پژوهش هکای اجتمکاعی نیکز نشکان دادنکد ککه چگونکه ارزشهکای
اجتماعی و باورداشتهای ماهبی ،بر هرهنگ مصرف آدمی تأثیر میگاارد (مقدس و سکروش .)1391 ،نمونکهی بکارز
بررسی رابطهی عوامل هرهنگی و باورهای دینی بر رهتار مصرهی و کنش اقتصادی را میتوان در اخکالق پروتسکتان و
روحیهی سرمایهداری ماکسوبر جستجو کرد .از نظر وبر ،پروتستانها تحت تأثیر عقاید ماهبی خود هرهنگ مصکرف
ویژهای داشتند .آنان از تجملگرایی ،مصرف بیقیدوبند ،تنبلی و بطالکت ،دوری مکیکردنکد و ککار سکخت و سکرمایه
گااری مجدد سودهای حاصل از هعالیتهای اقتصادی را یک وظیفهی دینی میدانستند (وبر.)1371 ،
اسالم نیز همیشه مسلمانان را به مصرفِ اندیشیده و بهینه و تدبیر در مصرف و معیشت دعوا کرده است .آموزههکای
اسالمی در زمینهی مصرف و کنش اقتصادی به دو دستهی کلی قابل تقسیم هستند .گروهی از آیاا و روایاا که بکه
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ارزشمندیِ تالش اقتصادی و معاش توجه دارند (مثل ، :اسرا  :66پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برای شما به
حرکت درمیآورد تا از نعمت او بهرهمند شوید ، ،پیامبر (ص) :بار خدایا! دنیای مرا به سامان آور؛ همان را که مایه زندگانی من
قرار دادهای ،و امام صادق(ع) :خیری نیست در آن کس که گردآوردنِ مال از راه حکالل را دوسکت نمکیدارد؛ تکا بکا آن آبکروی

خویش را حفظ کند ،دِینش را ادا نماید ،و با خویشانش پیوند داشته باشد .) .و گروهی از آیاا و روایاا که اسراف و تبکایر
را نکوهش میکنند (مثل :اعراف  :31بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرهان را دوسکت نکدارد  ،پیکامبر (ص)
هرمودند  :یکی از موارد اسراف این است که  :انسان هر چه دلش بخواهد بخورد (.کنزل العمکال  ،ح  ) 73669امکام صکادق (ع)
هرمودند  :در آنچه بدن را سالم نگه دارد  ،اسراف نیست  .بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را تلک کنکد و بکه بکدن ضکرر

برساند ( .بحاراتنوار ،ج ، 71ص  ، 313ح  .) )6مجموع این آموزهها نشان از اهتمام اسکالم بکه داشکتن چکارچوبی بکرای
مصرف و جلوگیری از مصرف اهسارگریخته است .برخالف بسیاری از آیین های ریاضکتطلکب ،اسکالم بکه هکیچوجکه
ریاضتطلبی و عدم مصرف را تجویز نمیکند ،بلکه بهرهگیری از نعمتهای الهی را نوعی عبادا و شککرگااری مکی-
داند.
لزوم چارچوب عقلی بکرای مصکرف ،در پکژوهشهکا نیکز دیکده شکده اسکت .مطالعکاا نشکان مکی دهنکد ککه هرچکه
مصرف کنندگان ،خرید بیشتری انجام دهند ،هکر می کنند که به خریدهای بیشتر و مصکرف اهکزونتکری نیکاز دارنکد.
بدین ترتیب یک دور باطل پرهزینه ،در آزمندی و طمعورزی بهوجود میآید (هالتاو.)132 :1396 ،
رجوع به آیاا و روایااها ،نشان میدهد که چگونه مکتب اسکالم بکرای مصکرف هرهنگکی ،پوشکاك ،اوقکاا هراغکت،
تفریحاا و ورزش الگوها و جهتگیریهای خاصی دارد.
نیاز ،آرامش ،آسایش و سعادا چهار محور اصلی توجه به نوع استفاده از یک نوع کات در هر هرهنگی است .رهع نیکاز
به آرامش و آسایش کمک میکند .آرامش بعد روانی رهع نیاز و آسایش بعد جسمانی در جهت مصرف کاتیی خکاص
میباشد .نهایت اینکه سعادا هنگامی طرح میشود که رهعنیاز زمینهی برآوردن سعادتی خاص را برای بشر و انسان
امروز هراهم سازد .در برخی از هرهنگها سعادا همان کسب باتترین لاا و کامجویی است و در برخکی هرهنکگهکا
معنای دیگر و اخروی پیدا میکند.
ما باید سبک زندگی را با شرایط امروز تعری کنیم .تعریفی که با استناد به معکارف نکاب آسکمانی تضکمینکننکدهی
سعادا دنیوی و اخروی باشد و از سویی نسبت آرامش و آسایش را هم ،بکههکم نریکزد و نیکاز ککاخب ایجکاد نکنکد و
نیازهای واقعی را برآورده سازد.
همچنین ،به بعد هویتی مصرف نیز باید توجه شود .مصرف کاتها نمیتواند بدون معانی نمادین و آثار هکویتی باشکد.
مصرف کاتهای کشورهای دیگر به نوعی تأییدی بر هویت و نمادهای آنهاست .البته در یک نظام اقتصادی ککه شککل
جهانی پیدا کرده است ،نمیتوان مانع مصرف کاتهای خارجی شد .اما سخن اینجاست که ما نیز بایکد سکهم خکود از
بازار جهانی را بدست آوریم و از سوی دیگر به معانی هویتی مصرف توجه کنیم .همچنین ،مصرف مکیتوانکد بسکتری
محسوب شود که در طی آن ،کنشگران هرصت پیدا کنند هویت تاریخی ،ملّی و هرهنگی خود را بازشناسکی ،کشک و
بازآهرینی نمایند.
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برای مثال در بحب پوشاك ،سبک زندگی اسالمی – ایرانی در برگیرندهی الگوهای اسکالمی پوشکش بکه ویکژه بکرای
بانوان است که می تواند در برخورد با هرهنگهای بیگانه کارکرد هویتی داشته باشد .حجکاب اسکالمی ضکمن اینککه
الگویی برای مصرف پوشاك است همزمکان نکوعی منبکع هویکتیکابی بکرای زن مسکلمان و حتکی جامعکهی اسکالمی
است(سلطانی رنانی62 :1393 ،؛ و ویلیامز و واشی.)2117 ،1
در زمینه اوقاا هراغت نیز الگوهای اسالمی میتواند در تعری عناصر سبک زندگی اسالمی و ایرانی وارد شود .اسکالم
برنامهی زمانیِ روشنی برای کار ،عبادا و هراغت و استراحت در طول روز ،هفته و حتی سکال دارد .اعیکاد اسکالمی و
ایرانی ،بستر زمانیِ مناسبی برای طراحی اوقاا هراغت هستند .ضمن اینکه در مورد بسکترهای مککانی مکیتکوان بکه
ظرهیتهای باتی اماکن ماهبی و تاریخی و سیاحتی کشور و جایگاه آن در نزد مردم اشاره نمود.
روابط شخصی :در این مقوله تالش بر این است که روابط شخص با دیگران در محیطهکایی مثکل خکانواده ،محلکه و
جامعهی بزرگتر بر اساس الگوهای ایرانی -اسالمی سازمان یابد .آموزههای اسالمی برای روابط شخصی اهراد الگوهکای
مناسبی طراحی نمودهاند .در رابطه با روابط با جنس مخال  ،روابط با اهراد غریبه ،دوستیها ،رابطکه بکا خویشکاوندان،
نحوهی کار و تالش ،حضور در اجتماعاا ،حضور زنان در جامعه ،تفریحاا و سرگرمیها و مسائل دیگر ،چارچوبها و
الگوهای عملی دارند .اما توجه به نکاتی در این زمینه ضروری مینماید؛ یکی اینکه منطق و روح زمان در حال ت ییکر
میباشد ،مقتضیاا زمان و مکان تزم میسازد که چارچوبهای موجود برای روابط اجتماعی در آمکوزههکای دینکی و
ملّی به نیازهای زمان توجه نمایند و انعطافپایری تزم را داشته باشند .خصوصیاتی مثکل حضکور گسکترده زنکان در
محیط بیرون از خانه ،لزوم ارتباط دائم و مستمر آنان با مردان غریبه ،وجود هراگیر وسایل ارتباطی و رسکانهای شکدن
دنیای مدرن ،ایجاب میکند که به پیام درونی و معانی الگوهای روابط اجتماعی اسالم ،بیشتر از قالب و محتوای آنهکا
توجه شود .دیگری اینکه رویکرد نهادهای متولّی امر باید ایجابی باشد ،به جای تحمیل الگوی خاصی از روابط باید بکا
همکاری کارشناسان ،این امر را هرآیندی مداوم ،هرهنگکی و ارزشکی در نظکر گرهتکه و بکه نمادسکازی و مکدلسکازی
الگوهای ماکور در زندگی روزمره اهمیت دهند.
مدیریت بدن :اگر متون و روایتهای اسالمی با توجه به مفهوم مدیریت بدن مرور شود ،دتلتهای بسیاری در ایکن
زمینه میتوان استخراج نمود .در اسالم پیامهای بیشماری برای حفاظت از بدن ،پاکیزه نگهداشتن آن ،ت ایهی سکالم
و به خطر نیانداختن بدن به مخاطبان داده شده است.
در هرهنگ اسالمی و ایرانی توصیههای بسیار زیادی را میتوان یاهت که در قالب اهمیتدادن به جسکم مطکرح شکده
است .اسالم بارها مسلمانان را به حفظ پاکیزگی و سالمت بدن توصیه میکند .به خطر انداختن خود و آسیب به بدن
را گناه می شمارد .در اسالم ،خودکشی به شدا منکع شکده و از حرککتهکای مکاموم بکه شکمار مکیرود .بخشکی از
پژوهشهای مرور شده نشان دادند که چگونه باورداشتهای ماهبی و اسالمی میتوانند از به خطکر اهتکادن سکالمتی
جلوگیری نمایند و امید به زندگی و معناداری آن را اهزایش دهند.

. Rhys H. Williams and Gira Vashi
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در رابطه با ت ایه نیز الگوی اسالمی با علوم جدید سازگار میباشد .آموزههای اسالمی و ایرانی در رابطه با موادغاایی،
نحوهی ت ایه ،زمان ت ایه و آداب ت ایه ،پیامهای پرمعنی برای مسلمانان دارند .حتی در هرهنکگ ت ایکه ،اسکالم بکا
نکوهش خوردن غاایی که از راه حرام بدست میآید ،مناسباتی با سعادا اجتماعی و اخروی انسانها برقرار میکنکد.
معدودی از مواد غاایی مثل گوشت برخی حیواناا و یا برخی گیاهان هستند که اسالم خوردن آنها را حرام یا مکروه
میداند ،هدف اسالم از این کار ،کمک به حفظ سالمتی شخص است .امام صکادق(ع) مکیهرماینکد :امیرالمکومنین(ع)
پیوسته می هرمودند :امور این امت همواره به خیر و صالح خواهد بود ،مادامی که بهسان بیگانگان غاا نخورد و لبکاس
نپوشد ،پس هرگاه چنین کردند خدا خوارشان میکند.
در هرهنگ ایرانیان نیز به الگوی ت ایه توجه بسیاری شده است .ایرانیان از مصرف بعضی غااها خودداری میکردند و
کم خوردن را عامل سالمتی و چاتکی و استواری بدن میدانستند .سعدی با زبان شعر به میزان غاا خکوردن چنکین
اشاره می کند:
رنج آورد طعکام که بکیش از قکدر بود
با آنکه در وجود طعام است عیش نفس
ور نان خشک دیرخوری ،گل شکر بود (کلیاا سعدی  ،ص )93
گر گل شکر خوری به تکل  ،زیان کند
در کل در سبک زندگی اسالمی -ایرانی ت ایه بر اساس اصول خاصی صورا میگیرد که مهمترین آنهکا بکدین قکرار

میباشند؛ حاللخوری ،پاكخوری ،اسراف نکردن ،خاصیت درمانی داشتن غاا ،به خطر نیفتادن سالمتی ،کمخکوری،
تناسب با شرایط اقلیمی ،تناسب با هصل ،به موقع خوردن ،نشسته خوردن ،سکاده خکوردن ،دان نخکوردن ،بکا آرامکش
خوردن و با خانواده غاا خوردن.
در عمل بسیاری از توصیههای هوق اجرا نمیشود ،آنچه در ت ایهی مردم اهمیت بیشتری یاهته است به شدا تحکت
تأثیر شرایط جامعهی مدرن میباشد .برای مثال ،مردم در غاا خوردن بیشتر به عواملی مثکل مکزه ،زیبکایی ،طکوتنی
نبودن مصرف غاا ،در دسترس بودن و یا حتی کسب منزلت توجه میکنند .مثالً ممکن است ،کسی با مصرف غاایی
خاص مثل غاای کشوری دیگر در رستورانی خارجی به دنبال کسب تشخص از راه ت ایه باشد.
عدم توجه به الگوی ایرانی -اسالمی ت ایه ،زمینهساز بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی و چاقی مفرط در کشور
ما بوده است .در صورتی که بسیاری از متخصصین بروز بیماریهای هوق را با سبک زندگی در ارتباط میبینند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
سبک زندگی مفهوم محوری تحلیلهای جامعهشناختی در بازنمایی تشابهها و تمایزهای دنیای مدرن میباشد .هویت
های امروزی عالوه بر اینکه از تمایزها و تشابههای ساختاری قدیمی مثل طبقه ،قوم و ماهب تکأثیر مکیپایرنکد ،بکه
شدا توسط انواع سبکهای زندگی در هرآیند بازشناسی مداومی قرار میگیرند .برای همکین هکرد ممککن اسکت بکه
لحاظ ساختاری در یک طبقه ،قومیت یا منطقهی ج راهیایی واحدی باشد ولی در عین حال خود را متمکایز از اهکراد
پیرامونش احساس کند و با اهرادی دیگر از طبقاا یا قومیتها یا مناطق دیگر احساس مشابهت نماید .همانطور ککه
نظریهها و مطالعاا تجربی مرور شده استدتل کردند ،این امر ریشه در سبکهای متفاوا یا مشابه زندگی اسکت ککه
به نوبه خود پیوندها و اهتراقهای جدیدی بین اهراد با توجه به مؤلفههایی مثل مصرف ،روابط بینشخصکی ،قریحکه و
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نگرشها رقم میزنند .همچنین مطالعاا تجربی ،گویای این مهم هستند که سبکهای زنکدگی هماننکد یکک مت یکر
مستقل و به شکلی هراگیر بر سایر پدیدههای اجتماعی مثل سالمتی جسمی و روانکی ،توسکعهی اجتمکاعی ،انسکجام
اجتماعی و مشارکت تأثیر میگاارند .امروزه تالش متفکران اجتماعی و حکوزهی سکالمت ایکن اسکت ککه بسکیاری از
بیماریهای جسمی و روانی و آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و الکلیسم را با ارجاع به مفهوم سکبک زنکدگی تبیکین
نمایند .سبک زندگی بیشتر از هر چیز پیرامون هنجارهای مصرف شکل میگیرد .از لحاظ اقتصادی ،هرهنگ مصکرف
با تأثیر گااشتن بر ساختار تولید در جامعه به شدا هرآیند توسعه را متأثر مینماید .هرهنگ مصرف ضمن اینکه مکی
تواند موجب رونق اقتصادی جامعه شود ،همچنین میتواند سبب هدر رهکتن سکرمایههکای کشکور در مسکیر مصکرف
تجملی و وابستگی به بیگانگان و در نتیجه تسلط اقتصادی و هرهنگی جوامع دیگر بر کشور ما شوند .با عنایت به ایکن
مهم در طول نوشتار حاضر تالش شد ضمن بحب در رابطه با ریشههای مفهومی سبک زنکدگی بکه عنکوان یکک ککل
مفهومی و واکاوی پیشینهی نظری و تجربی موجود ،تا حد امکان عناصر سازندهی سبک زندگی شناسایی شود.
هدف این کوشش نظری ،بحب در مورد امکان طرح مفهوم سبک زندگی ایرانی -اسکالمی بکود .از ایکن بحکب نتیجکه
گرهته میشود که سبک زندگی اسالمی -ایرانی به لحاظ جامعهشناختی قابل طرح بوده و از این منظر ضکرورتی نیکز
احساس میشود .شایسته است در شرایط اقتصادی  -سیاسی هعلی کشور به تعری و تبلی آن همت گمارده شود.
به لحاظ نظری نتیجه گرهته میشود که پشتوانهی هرهنگی و تاریخی غنی و پربار هرهنگ اسالمی و ایرانکی ظرهیکت
ها و توانمندیهای تزم برای استخراج عناصر مربوط به سکبک زنکدگی ایرانکی -اسکالمی را دارد .بکا اسکتفاده از ایکن
خخیرهی هرهنگی ارزشمند میتوان الگوهایی برای مصرف و تعامالا بین هردی طراحی نمود ککه بکا شکرایط جامعکه
مدرن تا حد امکان همخوانی داشته باشد .در گام بعدی مکیتکوان بکا اسکتفاده از ظرهیکتهکای رسکانهای و تبلی کاتی
موجود ،مؤلفههای سبک زندگی ایرانی -اسالمی را در اختیار مخاطبان قرار داد.
نکته مهمی که از این بحب میتوان نتیجه گرهت این است که با توجه به مباحب مرور شده سبک زندگی بکر اسکاس
انتخابهای شخصی اهراد شکل میگیرد که در نهایت حالتی جمعی پیدا میکنند .این امر ،گویای این مهم است ککه
انتخابی بودن شرط تزم برای مطرح شدن الگوها و شیوههای زندگی به عنوان سکبک زنکدگی اسکت و بکدون وجکود
امکان انتخاب ،نمیتوان از سبک زندگی صحبت کرد .ظرهیت موجود در هرهنگ اسالمی و ایرانی چنین مینماید ککه
میتوان از سبکهای زندگی مختلفی که در چارچوب گفتمانیِ اسالم و ایران ریشه دارند ،سخن گفت .این امر موجب
میشود که برداشتها از سبک زندگی ایرانی -اسالمی ،به یک نوع سبک زندگی ،محدود نشود و انبوهی از سبکها و
الگوها را در بر گیرد که همگی با روح اسالمی و ایرانیِ هرهنگ ما مناهاتی ندارند و گزینه های بیشماری بکرای رهتکار
در حوزههای مختل در اختیار کنشگر مسلمان ایرانی قرار میدهند.
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