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چکیده
سبک زندگی هرچند اصطالحی صرفا جامعه شناختی نیست لیکن مفهوم پردازی خود را تا حدود 
زیادی مدیون مطالعات جامعه شناختی ای است که از بدو تاسیس این رشته بر روی این مفهوم 
صورت گرفته است. مفهوم پردازی سبک زندگی به عنوان مسئله ای پژوهشی به دوران کالسیک 
این رشته در قرن 19 میالدی باز می گردد. در این زمان تمرکز اصلِی پیشگامان جامعه شناسی در کنار 
توضیح تفاوت های جامعه و اجتماع، بررسی اشکال و الگوهای سبک زندگی انسان ها در جامعة 
جدید بود. در ایران نیز چندی است این اصطالح در فضای آکادمیک به موضوعی قابل توجه در 
هدایت تحقیقات و انجام پژوهش های مختلف تبدیل شده است. در اینجا این سؤال به وجود می آید 
که آیا می توان به معنایی که در اروپای قرن نوزدهم و بیستم میالدی سبک زندگی به عنوان مسئله ای 
جامعه شناختی طرح گردید در جامعة ایرانی نیز به عنوان مسئله ای جامعه شناختی صورتبندی گردد؟ 
و آیا پژوهش های جامعه شناختی صورت گرفته تاکنون توانسته در تمام ابعادِ یک پژوهش، چون 
طرح مسئله، مفاهیم و نظریات، روش ها و یافته ها به صورتبندی خود منطبق با چارچوب های 
مسئله مندِی سبک زندگی در جامعه ایرانی بپردازد؟ در جهت پاسخگویی به این سؤال در مقالة 
حاضر، یازده مقاله علمی- پژوهشی که با رویکرد جامعه شناختی درباب سبک زندگی در ایران به 
نگارش درآمده و چاپ شده را با روش تحلیل متنی بررسی نموده ایم. در این پژوهش هدف آن 
بوده که با توجه به نگاه جامعه شناختی به مفهوم سبک زندگی، رویکرد مقاالتی که به عنوان نمونه 

انتخاب شده اند را در تمام ابعاد پژوهش مورد ارزیابی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: سبک زندگی؛ مطالعات جامعه شناختی؛ مقاالت علمی- پژوهشی، تحلیل متنی. 
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مقدمه
»سبک زندگی1« هرچند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطالحی نوپدید به شمار نمی آید و 
شاخه های متفاوت علوم انسانی چون فلسفه و روان شناسی در قالب اصطالحاتی مشابه، کم و 
بیش بدان پرداخته اند، ظهور خود را به عنوان اصطالحی فنی مدیون تأسیس جامعه شناسی است. 
پربیراه نیست اگر مسئله مندِی سبک زندگی را با روزگارِ آغازین خردورزی جامعه شناختی در 
انتهای قرن نوزدهم میالدی هم زمان بدانیم. به بیان دیگر همان موقع که پرسش درباب چیستِی 
گونه ای خاص از جامعه انسانی- که در اروپا از قرن هفدهم میالدی به بعد مستقر شد و 
جایگزین اشکال دیگر زندگی جمعی انسان ها گردید- بوجود آمد، پرسش درباب چیستِی 
سبک زندگی انسان و چگونگی شکل گیری گونه های »متمایز« آن در اجتماعات انسانی مطرح 
»اجتماع3«  میان آن و  یافت و  را  یعنی »جامعه2«  شد. زمانی که جامعه شناسی موضوع خود 
تفاوت های بارزی مشاهده کرد، سبک زندگی به عنوان یکی از جلوه های تجلی تفاوت های 
پیش گفته، چهره خود را برابر اندیشه جامعه شناختی گشود. به همین دلیل است که نخستین 
جامعه شناسان در کنار فهم جامعه جدید به صورتبندِی پروبلماتیک سبک زندگی پرداختند 
و درباب معنا و اشکال متفاوت آن، سطرها نوشتند. سبک زندگی نخستین بار در نوشته های 
ماکس وبر4 و گئورگ زیمل5، جامعه شناسان پیشگام آلمانی مفهوم پردازی شد. اتفاقا این دو 
جامعه شناس از نخستین چهره هایی بودند که توصیفاتی غنی و دقیق و مبتنی بر تفسیر و تفهم6 
از زیست- جهاِن مدرن ارائه نمودند )فریزبی، 1375: 437(. برای آنها این زیست- جهان، یعنی 
بستِر پروبلماتیک سازِ سبک زندگی، انساِن زیست کننده در خود را به طریقی ماهوی در نسبت 
با آنچه پیش از آن بوده متحول ساخته است. این تحول، نمودهای عینِی بسیاری دارد که یکی 
از آن ها سبک زندگی است. سبک زندگی ابتدا نزد این کالسیک های جامعه شناختی خود را در 
سطحی روان شناختی و در تحوالت ذهنی انسان مدرن متجلی می کند. این است که فی المثل 
برای زیمل سبک زندگی مجموعه ای از واکنش های عینِی انسان مدرن  به تحریکات عصبِی 
نهفته ای است که در ذات تحوالت و تغییرات سریع و بدون وقفة محرک های بیرونی و درونِی 

1. Life Style
2. Geselschaft
3. Gemeinschaft
4. Weber, M.
5. Simmel, G.
6. Verstehen
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جامعه جدید وجود دارد. پس افزایش سرعت تغییرات زندگی به تحول سبک زندگی انسان 
می انجامد و به این ترتیب برای افرادی چون وبر و زیمل به مسئلة قابل پژوهش تبدیل می گردد:

»در مورد بنیادهای حسِی حیات ذهنی، شهر1، تفاوت بسیاری با.... زندگی روستایی دارد. 
این امر خود را در هر بار گذشتن از خیابان و در ضربان و تنوع زندگی اقتصادی و شغلی 
و اجتماعی نشان می دهد. کالن شهر از آدمی به منزله موجودی تمیزگذار، آگاهِی به مراتب 
بیشتری طلب می کند تا زندگی روستایی. در روستا آهنگ حرکت زندگی و تصاویر ذهنی، 

حسی آشناتر و موزون تر است« )زیمل، 1372: 54(. 
نوعی حس  ماقبل مدرن  با جامعه  مقایسه  از فضای جامعه جدید در  این توصیف  در 
نوستالژیک به چشم می خورد. بیان مختصات سبک زندگی انساِن جامعه جدید که خود، این 
واژه را به اصطالحی فنی در ادبیات جامعه شناختی تبدیل نمود با نوعی حس رومانتیک و 
نوستالژیک نسبت به سبک زندگی انساِن ماقبل مدرن همراه است. به بیان دیگر این حس که در 
اندیشه های زیمل و وبر بازنمایی شده است مقدمة مسئله مندی سبک زندگی در جامعه شناسی 
به حساب می آید. برای پیشگامان مفهوم پردازی سبک زندگی، آسیب های سبک زندگِی مدرن، 
آن را به مثابه مسئله ، واجد ارزش پژوهش نموده است. سبک زندگی انسان مدرن از نظر همین 
نظریه پردازان در جهت امحای فردیت اصیل عمل می کند و زندگی اورا از کیفیت تهی می نماید 

و در نهایت، جهان را به »قفسی آهنین« تبدیل کرده، دلزدگی به بار می آورد. 
ظهور سبک زندگی به عنوان مسئله ای جامعه شناختی در همان ابتدای تاسیس رشته، خود 
را در کنار مسئله مندی مدرنیته، اقتصاد پولی، سرمایه داری و... می دیده است. بنابراین انتظار 
آن است که در هر جامعه ای که درگیر چنین تحوالتی گردد سبک زندگی به عنوان مسئله ای 
مداقه  و  پژوهش  به  آن  بر روی  کند  ترغیب  را  و جامعه شناسان  نماید  جامعه شناختی رخ 
بپردازند. در ایران نیز چندی است این اصطالح در فضای آکادمیک به موضوعی قابل توجه 
در هدایت تحقیقات و انجام پژوهش های مختلف تبدیل شده است. در اینجا این سؤال به 
وجود می آید که آیا می توان به معنایی که در اروپای قرن نوزدهم و بیستم میالدی سبک 
زندگی به عنوان مسئله ای جامعه شناختی طرح گردید در جامعة ایرانی نیز به عنوان مسئله ای 
جامعه شناختی صورتبندی گردد؟ با نگاه به تغییرات و تحوالت جامعه ایرانی به نظر می رسد 
بسیاری از مسائل جامعه شناختی از جمله سبک زندگی در مورد این جامعه قابل طرح است. 
1. در اینجا شهر به عنوان نماد جامعه جدید یا گزلشافت و روستا به معنای نماد جامعه ماقبل مدرن یا گماینشافت به کار 

رفته است.
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از آنجا که مسئله مندی سبک زندگی با مدرن شدن جامعه رابطه ای همسو دارد، می توان برخی 
سواالت پیرامون آن درباب جامعه ایرانی را کامال به جا و شکل گیری پژوهش درباب الگوها و 
اشکال ایرانی آن را ضروری برشمرد. ولی آیا پژوهش های جامعه شناختی صورت گرفته تاکنون 
توانسته در تمام ابعادِ یک پژوهش، چون طرح مسئله، مفاهیم و نظریات، روش ها و یافته ها به 
صورتبندی خود منطبق با چارچوب های مسئله مندِی سبک زندگی در جامعه ایرانی بپردازد؟ 
این پرسش برای پژوهش حاضر پرسشی کلیدی به حساب می آید. در جهت پاسخگویی به 
آن یازده مقاله علمی- پژوهشی که با رویکرد جامعه شناختی درباب سبک زندگی در ایران به 
نگارش درآمده و چاپ شده را با روش تحلیل متنی بررسی نموده ایم. در این پژوهش هدف 
آن است که با توجه به نگاه جامعه شناختی به مفهوم سبک زندگی، رویکرد مقاالتی که به عنوان 
نمونه انتخاب شده اند را در تمام ابعاد پژوهش مورد ارزیابی قرار دهیم. این که آیا طرح مسئله 
برمبنای واقعیت جامعه ایرانی و با توجه به معنای واقعی مفهوم سبک زندگی صورت گرفته 
است؟، آیا نظریات و مفاهیم منتخب در پژوهش ها توانسته سواالت طرح شده را با جوابی 
مناسب مواجه سازد؟، آیا روش های جمع آوری یا تحلیل داده ها، میدان های مورد بررسی یا 
نمونه های اخذ شده می توانند داده ها، تحلیل ها یا میدان هایی معتبر برای پژوهش بر روی سبک 
زندگی باشند؟ و آیا یافته ها توانسته سؤاالت طرح شده را پاسخ گوید؟ سؤاالت فرعی تحقیق 

پیش رو به حساب می آید. 

پیشینه تاریخی مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی و تحوالت مفهومی آن
سبک زندگی اصطالحی مبهم است. البته در ادبیات جامعه شناختی با توجه به بحث های فراوان 
و گسترده ای که بر سر آن صورت گرفته است می توان آن را در نسبت با سبک متمایز زندگی 
گروه های پایگاهی1 خاص تعریف کرد )برای اطالع بیشتر از این دست تعاریف ر.ک به وبر، 
1968؛ زوبل2، 1982؛ روژک3، 1985(. پس می توان مهمترین مفاهیم مرتبط با تعریف سبک 
زندگی را مفهوم پایگاه و پیش از آن مفهوم طبقه4 دانست. جامعه شناسی نیز در سودای به 
کارگیری این دو مفهوم بود که به صورت بندی اصطالح سبک زندگی پرداخت. مفصل بندی 

1. Status Groups
2. Sobel, E.
3. Rojeck, C.
4. Class
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میان سه مفهوم سبک زندگی، طبقه و پایگاه در آثار و مطالعات پیشینیان جامعه شناسی یعنی، 
مارکس1، وبر و زیمل خود را نشان می دهد. دغدغة اصلی کارل مارکس، صورت بندی مفهوم 
طبقه بود. او در نظریة مدرنیزاسیون اش، طبقه را تجلی تمایزهای ناشی از استقرار مناسبات 
تولیدِی متفاوت در هر عصر و دوره ای می داند. این مناسبات تولیدی دایره ای از اهداف، منافع 
و انگیزه ها را در گروه های متفاوت مردم و در نسبت های مختلفی که آنها با این مناسبات برقرار 
می کنند شکل می دهد. درست است که مارکس به صورت مستقیم به مفهوم سبک زندگی 
اشاره نمی کند لیکن پژوهش های او در باب خصوصیات طبقات مختلف اجتماعی در جامعة 
سرمایه داری را می توان از گونه های نخستین مطالعات جامعه شناختی بر روی سبک زندگی 

دانست )ر.ک به مارکس، 1377 و مارکس و دیگران، 1385(. 
واقعیت آن است که همانگونه که پیشتر نیز توضیخ داده شد، مفهوم پردازی سبک زندگی 
بیشتر مدیون پژوهش های سنت تفسیری در جامعه شناسی کالسیک است. یعنی آن سنتی که 
وبر و زیمل پیشگامان آن به حساب می آیند. تمایزی که وبر میان دو مفهوم ژایگاه و طبقه 
قائل شد نقطة عطفی در مفهوم پردازی سبک زندگی است. وبر در بازنگری نظریة قشربندی 
اجتماعی مارکس سعی کرد میان مالکیت، قدرت و منزلت2 تفاوت قائل شود. از نظر او این سه 
مفهوم، با وجود وابستگی متقابلشان، سه بنیان متفاوتند که بر روی این بنیان ها نظام قشربندی 
اجتماعی در هر جامعه ای سامان می یابد. از نظر وبر تفاوت در برخورداری از مالکیت اموال 
منشا طبقه بندی اجتماعی است )در اینجا او با مارکس هم داستان است(. تقسیم نابرابر قدرت به 
تشکیل احزاب سیاسی می انجامد و درجات منزلت گوناگون منشا پیدایی پایگاه های اجتماعی 

است )قاسمی و صمیم، 1387: 85(:
» گروه های منزلتی بر خالف طبقات نوعی جماعت هستند، اما جماعتی بی شکل. ما برای 
ایجاد تمایز میان موقعیت طبقاتی که منحصرا از طریق اقتصاد تعیین می شود، هر جزء از سرنوشت 
انسان ها را که از طریق ارزیابی مثبت یا منفی از حیثیت اجتماعی تعیین می شود، موقعیت منزلتی 
می نامیم. حیثیت اجتماعی ممکن است با هر نوع کیفیت مشترک بین یک گروه و البته با موقعیت 
طبقاتی ارتباط داشته باشد. تمایزهای طبقاتی به شکل های بسیار متنوع با تمایزهای منزلتی 
ارتباط دارند. دارایی همیشه شرطی الزم برای منزلت به شمار نمی آید. اما در بلندمدت با نظمی 
خارق العاده چنین کیفیتی پیدا می کند.... افراد نادار و دارا ممکن است به گروه منزلتی یکسانی 

1. Marx, C.
2. Prestige
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تعلق داشته باشند که غالبا این وضع پیامدهای بسیار ملموسی دارد« )وبر، 1387،: 214(. وبر در 
این بریده ای که از کتاب دین، قدرت، جامعه انتخاب شده بود به بیان دقیق تفاوت میان طبقه 
و پایگاه )گروه های منزلتی( می پردازد و زمینه را برای نیل به مفهوم سبک زندگی آماده می کند:

» نقش تعیین کننده سبک زندگی در حیثیت منزلتی به این معناست که گروه های منزلتی 
حامالن ویژة میثاق ها هستند. هرگونه سبک بخشیدن1 به زندگی به هر شکلی که متجلی شود 

یا از درون گروه های منزلتی ریشه می گیرد و یا به وسیلة آنها تداوم می یابد« )همان، 219(. 
در اینجا وبر سبک زندگی را ناشی از کنش خاص گروه های منزلتی می داند. اصطالح 
سبک بخشیدن به زندگی نقشی کلیدی برای صورت بندی مفهوم سبک زندگی دارد. در این 
اصطالح است که بعد فرهنگی مفهوم از بعد اقتصادی آن پررنگ تر می شود2. از اینجا به بعد 
است که جامعه شناسانی که بر تحلیل فرهنگ به مثابه کلی که نظام اجتماعی را در بر می گیرد 
تمرکز می کنند بیشتر به مفهوم سبک زندگی می پردازند تا جامعه شناسانی که نظام اجتماعی را 
امر کلی تر از فرهنگ می پندارند. در نتیجة چنین تحلیلی جامعه شناسان فرهنگی سبک زندگی را 
به عنوان مفهومی خاص و مسئله ای دارای ارزش پژوهش در نظر می آورند. این جامعه شناسان 
بیش از آنکه به تولید بپردازند مصرف3 و مناسبات مصرفی در جامعة جدید برایشان اهمیت 
دارد. »سبک بخشیدن به زندگی« بیش از آنکه به تولید مربوط باشد از طریق مصرف کاالها به 

عنوان نشانه ها و نمادهای فرهنگی حاصل می شود )فدرستون4، 1987: 55(. 
زیمل از طریق تبیین مفهوم مصرف سعی کرد به بیان جلوه های ویژة سبک زندگی بپردازد. 
مفهوم مصرف نزد زیمل، ارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی به عنوان مسئلة جامعة مدرن دارد. 
از نظر او، سبک زندگِی مدرن، چیزی است که تنها در تمایِز میان شهر به معنای متجدد آن و 
اجتماعات کوچکتر فهمیدنی است 5 . از نظر زیمل سبک زندگی مدرن در کالن شهر6 است 

که شکلي متمایز می یابد:
1. Stylization
2. به نظر می رسد سبک زندگی از این منظر محصول نخستین چرخش فرهنگی )Cultural Turn( در تاریخ جامعه شناسی 
است. این چرخش را وبر و سنت تفسیری اش در مقایسه با مارکس و سنت بررسی کالن  نظام های اجتماعی اش به بار 

آورده است. 
3. Consumption
4. Featherstone, M.
5 . جامعه شناسان بسیاری در تالش برای درک خصلت مدرنیته به بیان تمایز میان شهر و روستا پرداخته اند. پیش از همه، که 
به نظر  می رسد زیمل نیز در چنین گونه شناسی ای از او متاثر است، فردیناند تونیس )Ferdinand Tonnies( در تمایزی که 
میان  گماینشافت )Gemeinischaft( به معنای اجتماع و گزلشافت )Geselschaft( به  معنای جامعه قائل شد، شهر مدرن 

.)Tonnies , (1887) 1957 را مفهوم پردازی نمود )کیویستو، 1380: 124 ( و برای اطالع بیشتر ر . ک به
6. Metropolis
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» در مورد بنیادهای حسی حیات ذهنی، شهر تفاوت بسیاری با شهر کوچک و زندگی 
روستایی دارد. این امر خود را در هر بارگذشتن از خیابان و در ضربان و تنوع زندگی اجتماعی، 
شغلی و اقتصادی نشان می دهد. کالن شهر از آدمی به عنوان موجودی تمیزگذار، آگاهِی به 
مراتب بیشتری طلب می کند تا زندگی روستایی. در روستا آهنگ حرکت زندگی و تصاویر 
ذهنی، حسی آشناتر و موزون تر است. دقیقاً با اتکا به همین نکته است که خصلت پیچیده 
حیات ذهنِی کالن شهری فهمیده می شود، آن هم در قیاس  با زندگی در شهر کوچک ]یا جامعه 

روستایی[ که بیشتر بر روابط عمیق و عاطفی مبتنی است« )زیمل، 1372: 54(.
اقتصادی، فرهنگی  با خصوصیات اجتماعی،  انسانی  به عنوان  از »فرد کالن شهری«  او 
و سیاسی متفاوت سخن می گوید. فردی که حاالت روان شناختی ویژه ای دارد و تمایالت 
جدیدش را به گونه هایی متفاوت از انسان پیش از مدرن نشان می دهد. از جمله خصوصیات 

اصلی او میلش به جلب نظر و تمایز است:
»آدمی ]درکالن شهر در جهت توسل به تفاوت های کیفی برای جلب نظر[ وسوسه می شود 
که رفتارهای خاص جهت داری اختیار کند، یعنی همان زیاده روی در آداب دانی و تلون مزاج 

و ظرافت در رفتار را که مشخصه ]فردِ[ نوع کالن شهری است« )زیمل، 1372: 63(.
آنچه کالن شهر را به مفهوم سبک زندگی مدرن مرتبط می سازد، »پول« و »اقتصاد پولی« 
است. پول در برساخِت مناسبات جدید در کالن شهر نقشی اساسی از نظر زیمل ایفا می نماید:

»کالن شهر همواره جایگاه اقتصاد پولی بوده است. در آنجا تکثر و تمرکِز مبادله اقتصادی، 
ابزار مبادله را اهمیت و اعتباری می بخشد که تجارِت بی رونق روستایی یارای آن را ندارد. 
اقتصادِ پولی و سلطه عقل به طور درونی به هم پیوسته اند و در رویارویی با آدمیان و اشیا بر 
واقع بینی متکی هستند ... پول فقط با آنچه میان هم مشترک است سروکار دارد و طالب ارزش 

مبادله است و تمام کیفیت و فردیت را به سوال »چقدر؟« می کاهد« )همان: 55(.
از نظر زیمل، همین عامل متمایز کننده، یعنی پول و پیامدهای رواج گسترده آن در میان 
مردم است که سبک زندگی فردِ نوع کالن شهری را به عنوان سبک زندگی فردی مصرف 
کننده  برمی سازد. زیمل در مقاله مشهور خود »پول در فرهنگ مدرن«1، ارتباطی روش مند میان 
استفاده از پول، تغییر ذائقه زیبایی شناختِی فرد مدرن و سوق یافتن او به مصرف برقرار می سازد:

»گسترش اقتصاد پولی مدیون استفاده مداوم و فزاینده از واحدهای پولی ُخردتر است. تا 

1. Money in Modern Culture
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سال 1759، بانک انگلستان، اسکناس 20 پوندی را به جریان نیانداخته بود؛ اما از آن زمان به 
بعد تا اسکناس 5 پوندی ]هم[ پایین آمده و به جریان انداخت. نکته مهم اینکه تا سال 1844 
اسکناس ها  قبل از آنکه ُخرد شوند 51 روز ]در گردش بودند[ در حالیکه در سال 1871 پیش 
از ُخرد شدن فقط هفت روز در گردش بودند. بنابراین در طول 27 سال نیاز به پول خرد تقریبًا 
25 درصد افزایش یافت. مردم در جیب هایشان پول خرد حمل می کنند و با آن می توانند فوراً 
انواع چیزهای کوچک را اغلب از روی هوس خریداری کنند ... به طور کلی ُخرد شدن پول به 
اسلوب سبک سرانه ی زندگِی بیرونی ]منظور همان سبک زندگی است[ و خاصه به حوزه های 
زیبا شناختی زندگی مدرن و همچنین به تعداد چیزهای پر زرق و برق و مبتذلی که ما با آنها 

زندگی خود را می آراییم،  کمک کرده است« )زیمل، 1373: 336(.
در این بخش، زیمل، وجود پول را دلیلی برای گرایش به مصرف، آن هم نه به قصد ارضای 
نیازهای اساسی، بلکه بیشتر به هدف خرید اشیاء پر زرق و برق می داند. این شکل مصرف، تحولی 
بنیادین در ذائقه زیبا شناختی فردِ نوع کالن شهری یا انسان مدرن پدید می آورد. انسانی که از طریق 
مصرف به شیوه ای نوین پرورش می یابد، برای خود تمایز و فردیتی می یابد که از نظر زیمل »کاذب 
و دروغین« است )ادگار و سجویک، 1388: 462(. از نظر زیمل سبک زندگی انسان مدرن، سبکی 
بسیار پیچیده است، لیکن این پیچیدگی، نوعی سبک زندگی بی تفاوت و منفعالنه را سبب می شود، 

سبک زندگی که هدفش تمایز اجتماعی است و پیامدی جز »دلزدگی« ندارد:
»لذت جویی مدام در زندگی ]فرد نوع کالن شهری[، او را دلزده می سازد. زیرا اعصاب را 
تحریک می کند و برای مدتی چنان طوالنی، شدیدترین واکنش ها را برمی انگیزد که در نهایت 

نظام عصبی از واکنش نشان دادن کاماًل باز می ایستد« )زیمل، 1372: 58(
زیمل در مقاله ای دیگر که با نام »مد«1 )1904( منتشر شد توجه کانونی اش را به مسئله مصرف و 
سبک زندگی در جهان مدرن معطوف ساخت. او در این مقاله، به دالیل اصلی تغییر مد )در پوشاک، 
آشپزی، هنر، معماری، موسیقی و ...( در فرهنگ مدرن پرداخت. او روند تغییر مد در جامعه مدرن را 
به دلیل وجود انتخاب های بسیاری که برای مصرف وجود دارد بسیار تندتر و پرشتاب تر از گذشته 
می داند. زیمل در اینجا نیز میان مصرف و سبک زندگی ارتباط برقرار می کند. او عالوه بر تمایل افراد 
به برساخت سبک زندگی ای خاص در جامعه مدرن از طریق مصرف، نوعی میل نهان به همرنگی 

با جامعه از طریق تبعیت از مد را در »فرد نوع کالن شهری« باز می شناسد:

1. Fashion
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»ماهیت ویژه مد ایجاب می کند که تنها در یک زمان به دست بخشی از گروهی معین اعمال 
گردد و اکثر افراد صرفاً در جهت پذیرفتن آن حرکت کنند. همین که نمونه ای عموماً پذیرفته 
شد، به محض اینکه هر کاری که در آغاز شمارِ اندکی از افراد آن را انجام داده اند واقعاً هم 

انجام دهند« )زیمل، 1971: 302(.
تورشتاین وبلن1 جامعه شناس آمریکایی در میانه دهه 50 میالدی در ادامه سنت زیمل 
به مفهوم پردازِی »مصرف فرهنگی« و برقراری ارتباط آن با سبک زندگی می پردازد. او در 
کتاب مشهورش »نظریه طبقه تن آسا«2 مصرف را به عنوان عامل اصلی سبک زندگی طبقاتی و 

اجتماعی افراد مورد بررسی قرار داد.
وبلن در این کتاب، به صاحبان بنگاه های سرمایه داری که پیش از او آنها را »فرماندهان 
صنعت« نام گذاری کرده بودند و عامل اصلی نوآوری، ترقی و پویایِی جامعه سرمایه داری به 
حساب می آوردند، نقدهای بنیادین وارد ساخت. او این اعضای جامعه سرمایه داری را در تضاد 
با تفکر غالب، کسانی می داند که هیچ نقشی در سازندگی جامعه صنعتی ندارند. او آنها را که 
به برکت موفقیت اقتصادی جامعه صنعتی روزگار می گذرانند  »طبق تن آسا«3 معرفی می نماید. 
از دیدگاه او طبقه تن آسا به واسطه جامعه صنعتی گذران می کند، نه در جامعه صنعتی. روابط 

این طبقه با صنعت بیشتر از نوع روابط پولی است و نه روابط صنعتی )وبلن، 1924: 926(.
وبلن آنجایی که به تحلیل فرهنگ این طبقه می پردازد، مفهوم مصرف را پیش می کشد. در 
اینجا او به جنبه نمادی موقعیت پایگاهی اشاره می کند و به تحلیل وسایلی دست می زند که 
انسان های طبقات مختلف جامعه و البته طبقه خاص تن آسا به مدد آن وسایل می کوشند تا 
پایگاه واالیشان را به گونه ای نمادی و البته به واسطه مصرف نشان دهند. او مصرِف طبقه تن آسا 

را »مصرف چشمگیر یا آشکار«4 و آن را مترادف با »تن آسایِی آشکار« قلمداد می کند:
»مصرف چشمگیر، تن آسایی چشمگیر و نمایش چشمگیِر نمادهای بلندپایگی، وسایلی 
هستند که انسانهای طبقه تن آسا با آنها می کوشند تا در چشم دیگران برتر جلوه کنند و در 

ضمن، برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند« )کوزر، 1380: 362(.
همانگونه که در توصیف لوئیس کوزر5 از اصطالحات پیش گفته مشهود است، مصرف 

1. Veblen, T.
2. The Theory of the Leisure Class
3. Leisure Class
4. Couspicuous Leisure
5. Coser, L.A.
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طبقه  زندگی  بیان گر سبک  که  هستند  اصطالحاتی  دو  هر  تن آسایِی چشم گیر  و  چشمگیر 
تن آساست و نشان دهنده ي آن است که مصرف براي آن ها نه برای برآورده کردن نیازهای 
واقعی، بلکه برای مطرح ساختِن منزلت اجتماعی و سبک زندگی ای خاص طرح شده است. 
وبلن سبک زندگی مصرفی طبقه تن آسا را مصرف مبتنی بر اسراف و اتالف می داند. کوشش، 
وقت و کاالها در سبک زندگی طبقه تن آسا، تلف می شود. و این کنش های مصرفی، هیچ کمکی 
به افزایش بهبود و آسایِش آنان در جامعه سرمایه داری نمی کند. در نگاه وبلن به خصوص آنجا 
که روابط در جامعه صنعتی را به دو بخش روابط پولی و روابط صنعتی تقسیم کرده و طبقه 
تن آسا را طبقه ای می داند که کنش هایش مبتنی بر روابط پولی است، نوعی رهیافت زیملی وجود 
دارد. برای وبلن نیز مانند زیمل، پول به مصرفی منتهی می شود که نه در جهِت رفع نیاز بلکه 
بیشتر به جهت تفاخر و کسب منزلت اجتماعی صورت می گیرد و به این لحاظ مورد انتقاد است.
وبلن در مفصل بندی میان مصرف و سبک زندگی نوعی تحلیل طبقاتی و پایگاهی وارد 
می کند و چندان به الگوهای فردِی سبک زندگی معتقد نیست. این در حالی است که زیمل 
در بخشی از مطالعات جامعه شناختی خود بر روی سبک زندگی این امکان نظری را فراهم 
ساخته بود که سبک زندگی در جامعه مدرن را نوعی اهتمام برای شکل گیرِی فردیت تشدید 

یافته قلمداد کنیم. 
در برخی رهیافت های جامعه شناسانه متاخر نیز تالش شده میان مصرف فرهنگی، سبم 
زندگی و طبقه و پایگاه اجتماعِی افراد ارتباط برقرار گردد. تقسیم بندی چنین رهیافت هایی 
توسط تاملینسون1 و مک میکین2 )2000( و سینتاس3 و آلوارس4  )2002(، صورت گرفته 
است )برای اطالع بیشتر از نحوه این تقسیم بندی ها ر.ک به چان و گلدثروپ، 2002: 5(. این 

رهیافت ها در پژوهش های نام برده به 3 دسته تقسیم شده اند:
1( رهیافت های هم سیاقی5

2( رهیافت تفرد6
3( رهیافت همه چیزخوارـ  تک خوار7

1. Tamlinson
2. Mc Meechin 
3. Sintas, L.
4. Alvarez, G.
5. Homology
6. Individualisation
7. Omnivore - Univore
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نقطه مشترک تمام این رهیافت ها، تبیین مفهوم سبم زندگی و مصرف فرهنگی از طریق 
ارتباطی است که این مفهوم با قشربندی اجتماعی یا به بیان دیگر موقعیت های پایگاهی و 
طبقاتی افراد در جامعه دارد. در رهیافت هم سیاقی این دیدگاه وجود دارد که سبک زندگی و 
مصرف فرهنگی به طور کامل از طریق متغیر طبقه و پایگاه تبیین می گردد. به بیان دیگر افراد 
متعلق به قشرهای باالی اجتماعی، در نوع مصرف فرهنگی خود با افراد متعلق به قشرهای 
پایین جامعه متفاوت اند. این رهیافت، بیشتر بر مبنای دیدگاه های پیربوردیو در باب مصرف 
فرهنگی شکل گرفته است. بوردیو در کتاب مشهورش »تمایز« )1984(، با استفاده ای که از 
تمایز مفهومِی وبر میان طبقه و پایگاه کرده است پایه های این مبحث نظری را بنیان نهاده است 

)چان و گلدثروپ، 2007: 2(. 
در رهیافت تفرد، بیشتر ردپای دیدگاه ها و نظریه های آنتونی گیدنز،1 جامعه شناس معاصر 
بر اساس موقعیت  این رهیافت، مصرف فرهنگی به طور کامل  بریتانیایی دیده می شود. در 
طبقاتی و پایگاهی فرد مصرف کننده در جامعه تبیین نمی گردد. در این رهیافت نوع مصرف 
فرهنگی و سبک زندگی در جوامع توسعه یافته امروزین با نوع مصرف فرهنگی و سبک 
زندگی در جوامع توسعه نیافته متفاوت است. در جوامع توسعه یافته کنونی، هر فرد بر اساس 
اصطالح کلیدی »خودشکوفایی فردی«2 دست به مصرف می زند و سبک زندگی خود را بر 
می سازد )برای اطالع بیشتر در مورد این اصطالح ر.ک به گیدنز3، 1991: 36(. خودشکوفایی 
فردی یا فردیت فزاینده مصرف کننده در جامعه توسعه یافته امروزین، مهمترین عامل در تبیین 
شکل سبک زندگی بر اساس چیزی غیر از عامل موقعیت طبقاتی و پایگاهی افراد در جامعه 
است. این در حالی است که بر اساس این رهیافت، سبک زندگی در جوامع توسعه نیافته، 
هنوز بر اساس موقعیت طبقاتی و پایگاهِی آن ها تبیین می گردد. در اینجا فرد و سبک زندگی 
او دارای نوعی »آزادی«4 در انتخاب است و اسیر »عادت واره« خود نیست )فدرستون، 1987: 
61(. الگوهای سبک زندگی در جامعه مدرن الگوهایی کاماًل فردی است. البته برخی مفاهیم 
و متغیرها چون سن، جنس، قومیت و جنسیت هنوز در تبیین سبک زندگی در جامعه توسعه 
یافته در این رهیافت نقشی اساسی ایفا می کند. در این رهیافت سبک زندگی الگویی است 

1. Giddenz, A.
2. Self - Realization
3. Giddenz, A.
4. Freedom
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خالق و بازنمایی کننده فردیت انسان مدرن در جوامع سرمایه داری و توسعه یافته امروزین. 
این رهیافت،  تمایزی محوری میان تبیین سبک زندگی در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته 

قائل شده که پیشتر ذکر آن به میان آمد. 
در دیدگاه های متاخر این نکته جلب توجه می کند که سبک زندگی با توجه به اختیار 
انتخاب و آزادی ای که جامعة مدرن متاخر به انسان داده است دیگر کمتر بر مبنای تحلیل های 
طبقاتی و پایگاهی تحلیل می گردد. در این دیدگاه ها همان طور که استیوارت و الیزابت ایون1  
)1982: 249-251( بدان اشاره می کنند مبنا تحلیل سبک زندگی در جامعه ای است که چندان 
همنوایی در آن مسئله نیست. جامعه ای که در آن گروه های پایگاهی و منزلتی وجود ندارند. 
این را به سبک زندگی پسامدرن نیز تعبیر کرده اند. سبک زندگی در جامعة پسامدرن بر اساس 
وفور اطالعات شکلی کامال شخصی شده می یابد. تکثر  و امکان انتخاب به حدی است که 
هر کس می تواند هر سبک زندگی ای که خواست برای خود برسازد. سبک زندگی هر فرد 
در این نگاه جوالنگه نمادهایی است که برگزیده تا از مجرای آن نمادها و نشانه ها معنایی 
ندارد و  را  افراد  این رویکرد سلیقه2 قدرت طبقه بندی  در  بیافریند.  برای خودش  شخصی 
نمی توان آن را براساس نظم اجتماعی و درون ساختار طبقاتی تحلیل نمود. حال اینکه هرکدام 
از پژوهش های جامعه شناختی صورت گرفته بر روی سبک زندگی در ایران که تعدادشان نیز بر 
اساس میزان مقاالت علمی- پژوهشی نمایه شده در تارنمای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 
توانسته اند  این جهت گیری ها همخوانند و چقدر  با  تا چه حد  از 11 عدد تجاوز نمی کند 
اقتضائات مسئله مندی سبک زندگی در جامعة ایرانی را در گزینش این رویکردها در نظر آورند 

به مدد مطالب پیش گفته مورد بررسی و مداقه این نوشتار قرار خواهد گرفت. 

روش تحقیق
هدف مقالة حاضر این است که  با بررسی تجربه های داخلی مطالعة جامعه شناختی بر روی 
سبک زندگی به این سؤال کلیدی پاسخ گوید که آیا پژوهش های جامعه شناختی صورت گرفته 
تاکنون توانسته در تمام ابعادِ یک پژوهش، چون طرح مسئله، مفاهیم و نظریات، روش ها و 
یافته ها به صورتبندی خود منطبق با چارچوب های مسئله مندِی سبک زندگی به این موضوع 

در جامعه ایرانی بپردازد؟ 
برای نیل به این هدف و پاسخگویی به سؤاِل طرح شده ابتدا با انجام یک سلسله مطالعات 
و  رویکردها  کردیم  سعی  یافت،  انعکاس  پیشین  بخش  در  آن  نتایج  که  گسترده  اسنادی 
1. Stuart and Elizabeth Ewen
2. Taste
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جهت گیری های کلی در مطالعة جامعه شناختی سبک زندگی را استخراج نماییم. سپس قصد 
داریم با استفاده از رویکردها و جهت گیری های معرفی شده به بررسی برخی از تجربه های 

داخلی مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی پرداخته ایم. 
برای این مطالعه 11 پژوهش که نتایجش در نشریات علمی- پژوهشی معتبر انتشار یافته بود 
انتخاب شد1. این مقاالت عبارتند از »از طبقة اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در 
تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی« )اباذری و چاوشیان، 1381(، »سبک زندگی و هویت 
اجتماعی« )رحمت آبادی و آقابخشی، 1385(، »سبک زندگی جوانان کافی شاپ« )شالچی، 
1386(، »خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی« )فکوهی، 1386(، »تصویری از سبک زندگی 
فرهنگی جامعه دانشجویی« )فاضلی، 1386(، »سبک زندگی و پوشش زنان در تهران« )حمیدی 
و فرجی، 1386(، »مفهوم سبک زندگی و گسترة آن در علوم اجتماعی« )مهدوی کنی، 1386(، 
»بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی: مطالعة موردی جوانان 15- 29 سالة شهر 
بابل« )کفاشی و دیگران، 1389(، »تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعة روستایی« )ازکیا و 
رودبارکی، 1389(، »سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی: یک 
پیمایش منطقه ای« )اسداللهی و دیگران، 1392( و »بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک 

زندگی جوانان شهر اصفهان« )هاشمیان فر و هاشمی، 1392(. 
 )Coultard,1994:15 متن مقاالت فوق الذکر با روش تحلیل متن2 )برای اطالع بیشتر ر.ک به
تحقیقات  بر  رویکردهای حاکم  شناسایی  به جهت  متن  تحلیل  قرار گرفت.  بررسی  مورد 
مورد نظر که پیشتر معرفی شد و برخی انتقادات نظری و روش شناختی موجود با توجه به 
جهت گیری ها و رویکردهای بررسی شده در مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی 
صورت گرفته است. در مجموع می توان روش تحقیق در مقالة پیش رو را ترکیبی از روش های 
تحلیل متن و اسنادی معرفی نمود. این روِش ترکیبی، بیشتر در جهت شناسایی مقوالت اصلی 
معرفی کنندة مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی به عنوان جهت گیری ای خاص و 
تطبیق آنها با تجربه های داخلِی مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی استفاده شده است3.

1. اساس این گزینش پیش از هر چیز بر اساس اعتبار نشریاتی بود که به حوزة مورد بررسی مرتبط بودند. بر این اساس 
تمامی مقاالت علمی- پژوهشی که با رویکرد جامعه شناختی به نگارش درآمده، در عنوان یا یکی از واژگان کلیدی از 
اصطالح سبک زندگی استفاده نموده و در تارگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID( نمایه شده بودند انتخاب شد. 
2. Text Analysis
3. پیش از این، روِش ترکیبی مذکور در نگاه انتقادی به تجربة داخلی حوزه ای دیگر از دانش در ایران مورد استفاده 

نویسنده مقالة حاضر قرار گرفته است )برای اطالع بیشتر از آن مقاله ر.ک به صمیم، 1392(.
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یافته ها: مطالعة انتقادی پژوهش های داخلی
پژوهش های داخلی معرفی شده در بخش پیشیین، در این قسمت با روش تحلیل متن مورد 
بررسی انتقادی قرار گرفته اند. در این بررسی، هدف آن بود که ارزیابی ای کلی و انتقادی از 
بخش های کلی این پژوهش صورت گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این مطالعات 
توانسته در تمام ابعادِ یک پژوهش، چون طرح مسئله، مفاهیم و نظریات، روش ها و یافته ها به 
صورتبندی خود منطبق با چارچوب های مسئله مندی سبک زندگی در جامعة ایرانی بپردازد؟ 

از میان 11 پژوهش منتخب، دو پژوهش، یکی نوشتة اباذری و چاوشیان )1381( و دیگری 
نوشتة مهدوی کنی )1386( بررسِی نظری و اسنادی دیدگاه ها در زمینة سبک زندگی است. در 
این دو مطالعه سعی شده تفسیری دقیق از مفصل بندی میان مفاهیم مرتبط با بحث های نظری 
پیرامون سبک زندگی ارائه شود. در مطالعة اباذری و چاوشیان )1381( سبک زندگی در ارتباط 
با تحلیل مفهوم هویت اجتماعی قرار گرفته است. و در مطالعة مهدوی کنی )1386( سبک 

زندگی در ارتباط با مفهوم »ذائقه« مفهوم پردازی شده است. 
در میان مطالعات دیگر که همگی متکی به تحلیل داده بوده و مسئله ای پژوهشی نیز در آن 
طرح شده است می توان سه گونة کلی را از هم بازشناخت: یک دسته مطالعاتی که با روش کمی 
به انجام رسیده اند مانند شالچی )1386(، کفاشی و دیگران )1389(، ازکیا و رودبارکی )1389(1، 
اسداللهی و دیگران )1392( و هاشمیان فر و هاشمی )1392(. دستة دیگر تحقیقاتی که با روش 
کیفی انجام شده است مانند رحمت آبادی و آقابخشی )1385( و حمیدی و فرجی )1386( و 
دستة آخر تحقیقاتی که به فراتحلیل2 و تحلیل ثانویه3 پرداخته اند مانند فکوهی )1386( و فاضلی 
)1386(. در تحقیق شالچی )1386( طرح مسئله مبتنی بر وضعیت خاص جوانان ایرانی صورت 
گرفته و ادعا شده است که فهم پیچیدگی های این وضعیت خاص به مدد تحقیق پیرامون سبک 
زندگی این قشر امکان پذیر است. برای سامان دادن به تحقیق، پژوهشگر از نظریات وبر و بوردیو 
استفاده کرده است. البته در انتها بیشتر بر نحوة گذران اوقات فراغت و تاثیر آن در هویت بخشی 

به جوانان مورد مطالعه تاکید شده است و الگوی سبک زندگی مشخصی ارائه نشده است. 
مبتنی بر وضعیت خاص جامعة  نیز طرح مسئله  در تحقیق کفاشی و دیگران )1389( 
جوان ایران صورت گرفته لیکن یافته ها مستخرج از داده هایی کمی از جوانان یک شهر خاص 

1. این مطالعه، ترکیبی از روش های کمی و کیفی را برگزیده است. البته از آنجا که روش غالب در این تحقیق کمی 
است آن را در دستة تحقیقات کمی جای داده ایم.

2. Meta- Analysis
3. Secondary Analysis
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است که نمی تواند نمایندة تمامی جوانان و الگوهای سبک زندگی آنها باشد. در تحقیق ازکیا 
و رودبارکی )1389( هم به مسئله مندی تغییرات نسلی با تمرکز بر هویت جوانان تاکید شده 
است. البته این تحقیق معطوف به ارائه الگوهای سبک زندگی روستایی است و سعی شده 
نظریات توسعة روستایی و دیدگاه های مربوط به سبک زندگی با یکدیگر تلفیق شود. البته 
سبک زندگی همانگونه که پیشتر آمد در اروپا به عنوان مسئله ای شهری و گزلشافتی رخ نمود. 
هرچند شهری شدن فزایندة فضای فرهنگی روستاها می تواند سبک زندگی را به مثابة مسئله ای 
در آن اجتماع نیز طرح نماید. متاسفانه در مقالة مذکور در مورد نسبت میان روستا و مسئله مندی 

سبک زندگی توجیهی نظری ارائه نشده است. 
در تحقیق اسداللهی و دیگران )1392( نیز نوعی تلفیق نظری میان دیدگاه های موجود در 
بحث از مشارکت اجتماعی و نظریات پیرامون سبک زندگی صورت گرفته است. شاخص های 
سبک زندگی در این تحقیق با آنچه سابقة مطالعات جامعه شناختی پیرامون این مفهوم نشان 
داد متفاوت است. به نظر می رسد سبک زندگی در این نوشتار در معنای موسع و نه به عنوان 
اصطالحی جامعه شناختی به کار رفته است. بیشتر تحلیل ها نیز متاثر از دیدگاه های موجود در 
مطالعات شهری1 است کمتر از تخیل جامعه شناختی بهره دارد. در پژوهش هاشمیان فر و هاشمی 
)1392( طرح مسئله مبتنی بر تاثیر دین بر شکل گیری سبک زندگی صورت گرفته است. از این 
منظر مقالة مذکور سعی کرده در تبیین مسئله مندی سبک زندگی در جامعة ایرانی به سراغ متغیری 
بومی و تاثیرگذار رود. داده ها از میدانی برگزیده شده است که می تواند نمایندة مسئلة طرح شده 
باشد لیکن نتایج هرچند از داده های کمی مستخرج شده، به کل جامعة ایرانی قابل تعمیم نیست. 
در طرح مسئلة مقالة رحمت آبادی و آقابخشی )1385( مسئله مندی سبک زندگی در جامعة 
ایرانی برپایة وضعیت در حال انتقال این جامعه صورت گرفته است. گذار از شکل های سنتی 
به مدرن، سبک زندگی در قشر جوان به عنوان قشری که این گذار را سریعتر تجربه می نماید به 
مسئله ای قابل پژوهش تبدیل نموده است. از این منظر مقاله حاضر در میان طرح مسئلة مثاالت 
مورد بررسی نگاهی ویژه و منحصر به فرد دارد. داده ها در این تحقیق نیز بر اساس استراتژی 
تحقیق دلفی جمع آوری شده اند. در اینجا کشف ذهنیت جوانان و ارائة مدلی از سبک زندگی 

آنها مبتنی بر این ذهنیت مدنظر بوده است.
در تحقیق حمیدی و فرجی )1386( نیز از روش کیفی برای جمع آوری داده ها استفاده 
شده است. هرچند این تحقیق فاقد استراتژی ای مشخص برای تحلیل است و صرفا از تکنیک 

1. Urban Studies
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مصاحبع استفاده نموده است. لیکن در طرح مسئله میل به تمایز به عنوان عامل اصلی مسئله مندی 
سبک زندگی در هر جامعه ای مورد تاکید قرار گرفته است. 

در دو تحقیق آخر، هر دو محقق به فراتحلیل یا تحلیل ثانویة داده های از پیش جمع آئری 
سنی،  جنسی،  هویت  پیرامون  داده هایی  )1386(/ف  فکوهی  تحقیق  در  پرداخته اند.  شده 
قومی- محلی و قشراجتماعی افراد مورد تحلیل قرار گرفته و سعی شده بر مبنای این تحلیل 
سبک زندگُی هر خرده فرهنگ معرفی گردد. در تحقیق فاضلی )1386( نیز مصرف در میان 
دانشجویان سبک زندگی در این قشر را به مسئله تبدیل نموده است. اوبه تحلیل ثانویة داده هایی 
پرداخته که مصرف و اوقات فراغت دانشجویی را به تحقیق نشسته اند و سعی دارد از مجرای 
این تحلیل ثانویه به ارائة تصویری تفسیری از سبک زندگی جوانان دانشجو بپردازد. از نقاط 
قوت این تحقیق مقایسة نتایج در جمعیت دانشجویی و داده های برخی تحقیقات در جمعین 
غیردانشجویی است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که اوال سطح کلی مصرف فرهنگی 
دانشجویان باالتر از غیر دانشجویان است. ثانیا میزان مصرف فرهنگی دانشجویان به اندازه ای 
نیست که آنها را برای ایفای نقش هایی که از آن ها انتظار می رود آماده کند و ثالثا جامعة ایران 
در آینده با بحران های شدیدتری از نظر مصرف کاالهای فرهنگی مواجه خواهد شد. این 
تحقیق نیز بررسی سبک زندگی به مدد مطالعة محتوای رفتار و مصرف فرهنگی افراد متمرکز 
کرده است. هرچند به زعم خود محقق داده های در دسترس اش برای تحلیل، امکان همین را 
هم فراهم نمی کرده و صرفا اطالعاتی از میزان انجام دادن هریک از رفتارها و انواع مصرف 
فرهنگی در اختیار محقق قرار می داده است. البته توجه به تفاوت های جنسیتی، قومی و... در 

بیان الگوهای متفاوت سبک زندگی از دیگر نکات مثبت مطالعة مورد بررسی است. 
به نظر می رسد پژوهش های انجام شده در ایران به لحاظ کمی منطبق با واقعیت مسئلة 
سبک زندگی در جامعة ایرانی نیست. آنچه بیش از همه در مسئله مندی سبک زندگی در جامعة 
ایرانی است یعنی خصوصیات ویژة این جامعه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 
در میان همه مقاالت علمی- پژوهشی که تمرکزشان بر روی مطالعة سبک زندگی بوده است 
مطالعة جامعه شناختی تعداد اندکی را به خود اختصاص داده است. اگر به لحاظ آماری به تعداد 
این مقاالت با مقاالت چاپ شده در زمینة پزشکی مراجعه کنیم. این گفته بیش از پیش حود 
را نشان می دهد. با انینکه به نظر می رسد، سبک زندگی بیش از هرچیز مسئله ای جامعه شناختی 
باشد، تعداد مقاالتی که در آنها به مطالعة پزشکیسبک زندگی پرداخته شده و در تارنمای 
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اطالعات علمی جهاددانشگاهی نمایه شده است بیش از 3 برابر مقاالتی است که به انعکاس 
یافته های جامعه شناختی در باب سبک زندگی پرداخته اند.

جدول 1. نتایج خالصه شده مطالعة انتقادی پژوهش های داخلی

روش پژوهشردیف
نکات منفینکات مثبترویکرد نظریپژوهش

اباذری و 1
اسنادیچاوشیان، 1831

تبیین نظری مفاهیم 
اصلی در رابطة طبقه، 
سبک زندگی و هویت

تفسیری دقیق از 
مفصل بندی مفاهیم 

موجود

عدم ارائة بحثی مفهومی 
با استفاده از مفاهیم مورد 

بررسی در مورد ایران

رحمت آبادی و 2
ارائة داده های کیفی از استفاده از رهیافت تفرددلفیآقابخشی، 5831

جوانان طبقه متوسط
ارائه شاخص های 
اعتبارسنجی نشده

استفاده از رهیافت پیمایششالچی، 36831
هم سیاقی

کمی سازی شاخص های 
سنجش سبک زندگی

عدم قابلیت تعمیم نتایج 
به کل جمعیت جوان

اسنادی و فکوهی، 46831
فراتحلیل

تلفیق رهیافت های تفرد 
و هم سیاقی

سعی در اکتشاف زمینة 
مورد مطالعه

عدم آزمون نتایج بر 
اساس تحقیق میدانی

تحلیل فاضلی، 56831
ثانویه

استفاده از رهیافت 
هم سیاقی

مقایسة دو فضای 
اجتماعی

تمرکز بر مصرف به 
عنوان تنها بعد سنجش 

سبک زندگی

حمیدی و فرجی، 6
6831

مصاحبه 
عمیق

استفاده از رهیافت 
هم سیاقی

نگاه به جنسیت و تمرکز 
بر آن در شکل گیری 

سبک زندگی

عدم استفاده از استراتژی 
مشخص تحقیق

مهدوی کنی، 7
بررسی نظری مؤلفه های اسنادی6831

عدم آزمون توسط نقد هر مؤلفهسبک زندگی
داده های میدانی

کفاشی و دیگران، 8
استفاده از رهیافت پیمایش9831

هم سیاقی و تفرد
آزمون رهیافت ها به مدد 

داده های کمی
عدم قابلیت تعمیم 

داده ها

ازکیا و رودبارکی، 9
9831

ترکیبی
)کمی و 

کیفی(

تلفیق نظریات توسعه و 
سبک زندگی

آزمون نظریه های 
سبک زندگی در فضای 

غیر شهری

عدم توجه به تفاوت های 
نظری میان روستا و شهر

اسداللهی و 01
پیمایشدیگران، 2931

تلفیق دیدگاه های 
مطالعات شهری و 

سبک زندگی
عدم ارائه تفسیر شاخص سازی از مؤلفه ها

جامعه شناختی از نتایج

هاشمیان فر و 11
پیمایشهاشمی، 2931

تلفیق نظریه های 
عرفی شدن و 
سبک زندگی

توجه به دین به عنوان 
مؤلفه ای در برساخت 

سبک زندگی

عدم قابلیت تعمیم نتایج 
به زمینة کلی تر جامعة 

ایرانی
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نتیجه گیری
همانگونه که آمد هدف این مقاله پاسخ به این پرسش اصلی بود که آیا پژوهش های جامعه شناختی 
صورت گرفته در داخل تاکنون توانسته در تمام ابعادِ یک پژوهش، چون طرح مسئله، مفاهیم 
و نظریات، روش ها و یافته ها به صورتبندی خود منطبق با چارچوب های مسئله مندِی سبک 
زندگی به این موضوع در جامعه ایرانی بپردازد؟ این که آیا طرح مسئله برمبنای واقعیت جامعه 
ایرانی و با توجه به معنای واقعی مفهوم سبک زندگی صورت گرفته است؟، آیا نظریات و 
مفاهیم منتخب در پژوهش ها توانسته سواالت طرح شده را با جوابی مناسب مواجه سازد؟، آیا 
روش های جمع آوری یا تحلیل داده ها، میدان های مورد بررسی یا نمونه های اخذ شده می توانند 
داده ها، تحلیل ها یا میدان هایی معتبر برای پژوهش بر روی سبک زندگی باشند؟ و آیا یافته ها 
توانسته سؤاالت طرح شده را پاسخ گوید؟ سؤاالت فرعی تحقیق پیش رو به حساب می آمد. 
در جهت پاسخ به پرسش اصلی و پرسش های فرعِی پیش گفته، ابتدا به بررسی پیشینة تاریخی 
مطالعة جامعه شناختی بر روی سبک زندگی پرداختیم تا برخی تحوالت نظری پیرامون این 
مفهوم را توضیح دهیم و به استخراج بعضی مقوالت اصلی و مؤلفه های سبک زندگی بپردازیم. 
در این بررسی مشخص شد بدنة اصلی نظرِی موجود در مفهوم پردازی سبک زندگی از سنت 
مطالعة جامعه شناسان کالسیک به جای مانده است. برای آنها تمرکز بر سبک زندگی تجلی 
عینِی مسئله مندی جهانی بود که از آن به جهان مدرن یاد می شد. جهانی که با گونه های پیش از 
خودش به غایت متفاوت بود. این تفاوت برای آن جامعه شناسان خود را در گونه های تحول 
یافتة شیوه های زندگی نشان می داد. برای جامعه شناسان پیشگام، تحوالتی چون مصرفی شدن 
اجتماعات انسانی در عصر جدید، الگوهای سبک زندگی افراد را به شیوه ای خارق العاده متکثر 
و متنوع نموده بود و آسیب و مسئله نیز در همین تنوع و تکثر دیده می شد. به همین خاطر نیز 
جامعه شناسان پیشگام، تمرکز خود را در صورت بندی سبک زندگی مدرن بر شناخت مرزهای 
سبک زندگی مصرفی نهادند. برای زیمل مصرف، خصوصیت اصلی انسان گزلشافتی است. 
این مصرف برای این انسان هدفی جز نیل به تمایز تشدید یافتة فردی و برساخت فردیت غیر 

اصیل1 در بستر زیست جهان مدرن ندارد. 
پس از مباحث نظری جامعه شناسی کالسیک پیرامون سبک زندگی، رهیافت های متاخر 
برخی تحوالت نظری در مفهوم پردازی سبک زندگی پدید آوردند. در این رهیافت ها هم تحلیل 

1. منظور زیمل از فردیت غیر اصیل، حس کاذبی است که گزلشافت برای انسان از آزادِی مطلق به وجود آورده است. 
او این واژه را در کنار فردیت اصیِل گماینشافتی قرار می دهد. 
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فرهنگ مصرفی، نقطة تمرکز است لیکن به نظر می رسد، فرهنگ مصرفی معاصر با آنچه پیش 
از این، جامعه شناسان پیشگام از آن به فرهنگ مصرفی تعبیر می کردند تفاوت های معنادار دارد. 
در فرهنگ مصرفی معاصر به نظر می رسد آزادی انتخاب و تکثر کاالهای فرهنگی بسیار بیشتر 
از آن است که سبک زندگی را بتوان الگوهای نمادگرایی فرهنگی طبقات و پایگاه های فرهنگی 
انسان ها دانست. در فرهنگ مصرفی معاصر هر فرد قائم به تمایل شخصی اش می تواند انتخابی 
کامال مجزا از هم سیاقان خود داشته باشد. البته همانگونه که مرور نمودیم شاید بتوان این را از 
خصوصیات اصلی جوامع توسعه یافته قلمداد کرد. آنتونی گیدنز بود که نخستین بار این تکثر 
و آزادی را در فرهنگ مصرفی معاصر خصوصیت جوامع توسعه یافته برشمرد و خودشکوفایی 

فردی را تنها انگیزة اتخاذ سبک زندگی توسط انساِن جوامع توسعه یافته برشمرد. 
آنچه مشخص است مفهوم پردازی سبک زندگی چه در دیدگاه های جامعه شناسان پیشگام 
و چه در نظریات رهیافت های جامعه شناسانة متاخر بیشتر با توجه به زمینة اجتماعی جوامع 
غربی و توسعه یافته صورت گرفته است.  هرچند پیشتر اذعان کردیم که با توجه به تحوالت 
تبادالت  نتیجة  در  ایران  یافته ای چون  توسعه  فرهنگی در جوامع غیرغربی و غیر  گستردة 
فرهنگی با جوامع غربی و توسعه یافته، می توان سبک زندگی را به مثابه مسئله ای دارای ارزش 
پژوهش در نظر آئرد لیکن به نظر می رسد که نوع سبک زندگی ایرانی با نوع غربی آن تفاوت 
دارد. در جهت اینکه دریابیم این تفاوت ها در برخی از مطالعات داخلی جامعه شناسان ایرانی 
بر روی سبک زندگی جلوه داشته است به بررسی برخی مطالعات داخلی جامعه شناختی بر 
روی سبک زندگی پرداختیم. مطالعات مورد بررسی آنهایی بودند که نتایجشان در مجالت 
علمی- پژوهشی مرتبط و نمایه شده در تارنمای اطالعات علمی جهاددانشگاهی انعکاس یافته 
بود. در نتایج بررسی این مطالعات به این نتیجه رسیدیم که اوال همه مقاالت مسائل خود را 
بر اساس مفهوم پردازی های رهیافت های غیر بومی طرح کرده اند. بیشتر آنها در سازگارکردن 
مفاهیم رهیافت های تفرد و هم سیاقی در طرح مسائل پژوهشی شان سعی داشته اند. اقتضائات 
جامعة ایرانی هیچگاه آن ها را به جعل مفاهیمی ویژه در توصیف و تفسیر سبک زندگی ایرانی 
با جوامع  این جامعه  به تفاوت های ساختاری  البته در برخی مقاالت  ترغیب نکرده است. 
غربی در قالب مفاهیمی چون جامعة سنتی یا در هر گذار اشاره شده بود لیکن این مقایسه ها 
در نهایت به خلق مفاهیمی بومی منجر نشده اند. هنوز برای محققان داخلی فرهنگ مصرفی، 
اقات فراغت و ذائقه مفاهیم کمک کننده در مفهوم پردازی سبک زندگی ایرانی است این در 
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حالی است که برخی از این مفاهیم در فرهنگ سنتی ما هیچگاه وجود نداشته است. هرچند 
در برخی اقشار چون جوانان و طبقة متوسط که البته جامعة هدف اکثر مقاالت مورد بررسی 
در انجام پژوهش هایشان بر روی سبک زندگی در جامعة ایرانی بوده اند می توان برخی از این 
مفاهیم را در توضیح سبک زندگیشان به کار برد لیکن به نظر می رسد به خصوص برای آن 
بخش از جامعة ایرانی که هنوز در جهان سنت میزیند نتوان از مفهوم سبک زندگی و اصطالح 
کمک کننده به آن در تبیین شیوه های زندگی استفاده نمود. روش پیمایش، روش غالب در اکثر 
مطالعاتی بود که مورد بررسی این مقاله قرار داشتند. باید اذعان کرد تجربه انسان در جامعه ای 
که به لحاظ ساختاری ارزش های جهان سنتی را در برابر ارزش های جهان مدرن به تمامی رها 
نکرده است، را نمی توان به مدد داده های کمی فهم کرد. تحقیقات کیفی این خصوصیت را 
دارد که می توان به مدد تکنیک ها و فنون آن به عمیق ترین الیه های تجربة زیستة انسان ها برای 
شناخت الگوهای سبک زندگی آن ها نفوذ کرد. روش هایی که برای شناخت الگوهای سبک 

زندگی ایرانی هنوز مورد استفاده 20 درصد از محققان ما نیز قرار نمی گیرد. 
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