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چكيده
در پژوهش حاضر سعی شده است با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی و بازسازی معنایی سبک 
زندگی جوانان شهر تهران پرداخته شود. غالب پژوهش های صورت گرفته دربارة این موضوع با 
اتخاذ استراتژی قیاسی و مبنا قراردادن تئوری های پیش ساخته به توصیف و تبیین آن پرداخته اند. 
حال آن که در روش پدیدارشناسی تمرکز بر کاوش دراین باره است که انسان ها چگونه به تجربه های 
خود معنا می بخشند و آنها را، هم به طور فردی و هم به شکل جمعی، به آگاهی تبدیل می کنند. 
این کار نیز از نظر روش شناختی مستلزم فهم این است که انسان ها چطور برخی پدیده ها را به 
تجربه درمی آورند. برای گردآوری چنین داده هایی الزم است که محقق به مصاحبه های عمیق با 
افرادی بپردازد که مستقیماً پدیده مورد نظر را تجربه کرده اند )تجربه  زیسته دارند(. این در تقابل با 
تجربه دست دوم و عملیاتی کردن متغیرهایی است که از درون نظریه های کالن روایت وار استخراج 
شده اند. از این رو بر مبنای شیوة  در پرانتزگذاری هوسرل و رعایت معیارهای ساخت نمونه های 
آرمانی شوتس، چهار سبک زندگی لذت جویانهـ  زیبایی شناختي، کارکردگرایانه، خرده فرهنگي، و 

منفعالنه به عنوان سبک های عمده زندگی جوانان شهر تهران نمونه سازی شدند.
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مقدمه و طرح مسئله
پرداختن به مسئله سبک زندگی امری نیست که به شکلی خودارجاع و درخود قابل توجه 
باشد. این سازه تحلیلی همانند همه سازه ها و مفاهیم مورد استفاده در علوم، محصول و برآیند 
ضرورتی تبیینی برای برخی مسائل در دوره خاص حیات اجتماعی است. در سال های پس از 
جنگ دوم جهانی، در جوامع اروپایی و امریکایی، مفهوم سبک زندگی برای تبیین و توضیح 
تغییر و تحوالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ای به کار گرفته شد که از ورود نسل 
جوان دوران انفجار جمعیت و خرده فرهنگ های نوظهور به جامعه لیبرال و مصرفی ناشی 
می شد. اکنون در ایران پس از جنگ تحمیلی، ما نیز در حال تجربه شرایطی هستیم که تبیین 
برخی تحوالت ما را نیازمند به کارگیری مفاهیم و سازه های تئوریکی می کند تا به صورتی بسنده 
و کارا از عهده آن برآییم. در عرصة فراملی مواجهه با پدیده هایی چون جهانی شدن، گسترش 
فزایندة رسانه های جمعی و اینترنت، شکل گیری فضاها و گروه های مجازی )با تأثیرات واقعی(، 
مصرف گرایی، فردگرایی و دنیوی شدن، ظهور سیاست زندگی و پی گیری هویت شخصی، و 
همچنین در حوزة ملی؛ دگرگونی فرهنگی و اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، ایجاد تغییرات در 
ترکیب جمعیتی، جوان گرایی و ظهور نسل ایکس، تغییر فرهنگ پوشش، تفریح و گذران اوقات 
فراغت، تغییر در حجم و روابط خانواده، افزایش فارغ التحصیالن دانشگاهی، رشد مشارکت 
اجتماعی بانوان و گروه های نوگرا، و مواردی از این دست، سبب ایجاد تحوالت بنیادین در 
شکل و محتوای حیات اجتماعی شده است که جا دارد با عنوان تغییر سبک زندگی از آن یاد 
شود )گیدنز، 1378، تنهایی، 1388، فکوهی، 1386، معیدفر،1389،  چاوشیان، 1381، ذکائی، 
1386، 1388، 1391، آزادارمکی، 1386، حمیدی و فرجی، 1386،  فاضلی، 1387 ،1382، 

شهابی، 1386، صادقی فسایی، 1392(.
توجه به ساختار هرم جمعیتي کشور و سهم عمده اي که نسل جوان در مقایسه با سایر 
گروه هاي سني به خود اختصاص داده است ضرورت پرداختن به این طیف جمعیتي را آشکار 
مي سازد. چه بسا که ویژگي کمیتي این طیف سني سبب ایجاد ویژگي هاي کیفي شده است 
که آن را با نسل هاي پیشین و پسین از جهت نگرش ها و ارزش ها و کنش هاي اجتماعي و 
فردي داراي تفاوت هاي بنیادین می کند و رنگ و وجهي دیگر بدان می بخشد. بدیهي است 
که بروز این تفاوت ها در مقیاسی  وسیع در ساختار اجتماعی و فرهنگی سبب شکل گیری 
خرده فرهنگی مختص جوانان شده است که به گونه ای نمایان با نسل پیشین متفاوت، و حتی 



فصلنامه علمی-پژوهشی

3
مطالعه 

پدیدارشناسانه... 

گاه در برخی موارد، متعارض است. از این رو ضروری است تا معانی و انگیزه های مستتر در 
کنش ها و انتخاب های متفاوت افراد در قالب مفهوم »سبک زندگی«، که دارای ارزش پژوهشی 
افزوده تری در مقایسه با مفاهیمی چون »طبقه« یا »پایگاه اقتصاديـ  اجتماعي« است مورد توجه 

و شناسایی قرار گیرد.
با فروشکستن  اجتماعی دهه شصت،  از جنبش های  پس  در ساحت جهانی، خصوصاً 
اندیشه ها، سالیق و گروه های حاشیه ای مجال ظهور  در دوران پست مدرن،   کالن  روایت ها 
و حضور یافتند. گروه هایی که پیش از این به سبب تفاوتشان در ساحت حقیقت جویی و 
زیبایی شناسی به واسطه سیطره تک گویانه کالن روایت ها به حاشیه رانده شده بودند، فرصت 
یافتند تا دیگر نه به  عنوان گروه های ضدفرهنگ، بلکه به مثابه خرده فرهنگ هایی متمایز به 
رسمیت شناخته شوند. بسیاری از نظریه پردازان جامعة پست مدرن معتقدند دیگر قدرت توسط 
یک دولت یا طبقه یکپارچه و یکدست و یگانه که خودش را بر مردم تحمیل کند اعمال 
نمی  شود. نمی توان به راحتی مردم را از باال مورد ظلم و ستم و سوءاستفاده قرار داد، بلکه قدرت 
از طریق شبکه های ظاهراً کوچک و معمولی زندگی روزمره اعمال می شود )وارد، 1384: 232(. 
به زعم نظریه پردازان حوزة مطالعات فرهنگی، معنا و کاًل حوزة فرهنگ، همواره عرصة 
مذاکره و تعارض است. عرصه ای که برخی گروه های اجتماعی در آن به هژمونی نائل می شوند 
و برخی دیگر هژمونی خود را از دست می دهند )هال 1998(. نحوة کاربرد مفهوم هژمونی در 
مطالعات فرهنگی به گونه ای است که فرهنگ عامه نه نشئت گرفته از عامه، یا طبقة کارگر یا 
پاره فرهنگی »اصیل« تلقی می شود و نه فرهنگی که صرفاً توسط صنایع فرهنگ سازی تحمیل 
شده، بلکه موازنه ای مبتنی بر مصالح بین این دو است )گرامشی، 1971(. به بیان دیگر فرهنگ 
عامه آمیزه ای تناقض آمیز از نیروهای »فروتر« و »برتر« است. هم تجاری است و هم »اصیل« . 
ویژگی آن »مقاومت« و »ادغام« است. هم شامل »ساختار« می شود و هم شامل »کنش گری« 

)پاینده، 1385: 20(.

پيشينه تجربي پژوهش
از میان پژوهش های انجام شده در حوزه سبک زندگی، پژوهش نیکالس فورد و همکارانش 
درباره فرهنگ جنسي نسبتاً آرام: سبک هاي زندگي اجتماعي جنسي جوانان در مرکز شهري 
جاوا در اندونزي )2007: 76-59( به ارتباط رفتارهاي جنسي آنها با بیماري ها و مخاطرات 
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ناشي از آن با بهره گیري از دو شیوه کمي  و کیفي )پیمایشي و گروه هاي کانوني( پرداخته 
است. کتاب »استراتژی های مصرف« نوشته میچمان )1991( با روش تحلیل ثانویه، پژوهش 
والترز )1994( درباره ارتباط مصرف مواد مخدر و مجرمیت پایدار و تلقی آن به مثابه گونه ای 
از »بودن در جهان«، سویج و بارلو )1992( با بررسی الگوی مصرف طبقه متوسط بریتانیا بر 
حسب مشاغل، کلیوتاکیس و همکاران )1999( در باب سبک های زندگی و رفتار  ترافیکی، 
نیکالس دی مارکو )2002( با بررسی رابطه بین همسازی سبک زندگی، کار گروهی و رضایت 
شغلی، پژوهش های استرا )1378( فریث و گودوین )1990( هبدایج )1380( پیرامون استفاده 
از سبک های مختلف پوشش و موسیقی به مثابه مصرف خرده فرهنگی از جمله ادبیات تحقیق 
خارجی بودند که مورد توجه قرار گرفتند. پایان نامه چاووشیان تبریزی )1381( در سبک زندگی 
و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در 
دوره اخیر مدرنیته به برآمدن سبک های زندگی در راستای تضعیف بنیان های مدرنیته و تار 
و مبهم کردن مرز میان حوزه خصوصی و عمومی  پرداخته است. سازگارا )1382( در بررسی 
سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی سبک مناسک گرایانه بازاریان را در مقابل مصرف 
نوآورانه فرهنگی قشر دانشگاهی مورد شناسایی قرار می دهد. خانی )1386( با بررسی تأثیر 
پایگاه اجتماعی  ـ  اقتصادی و میزان دینداری بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به 
رابطه بیشتر متغیر دینداری با سبک زندگی دانشجویان در مقایسه با پایگاه اجتماعی ـ  اقتصادی 
اشاره می کند. رضوی زاده )1383( در بررسی تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی 
روستایی به گسترش استفاده از تلویزیون و ویدئو و تأثیر آن در تغییر نگرش روستاییان به 
زندگی شهری، تمایل به مهاجرت و تغییر سبک زندگی پرداخته است )رضوی زاده، 1383(. 
سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان به مطالعه جوانان 15 تا 25 ساله طبقه متوسط شهری 
در شهرهای بزرگ پرداخته است. نتایج نشان دهنده میزان باالی مصرف فرهنگی است. آنان 
به جای دنباله روی صرف از سبک های زندگی از  پیش تعیین  شده تا حدودی خود دست به 
تعیین انتخاب ها و موقیعت ها می زنند. اگرچه خاستگاه اجتماعی و خانوادگی عامل مهمی  در 

شکل گیری سلیقه و  ترجیحات جوانان بوده است )رحمت آبادی و آقابخشی، 1384(. 
سرانجام، فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره یک بهار 1387 )ویژه سبک زندگی( دربرگیرنده 
مقاله های پژوهشی در زمینه ابعاد مختلف سبک زندگی است: دیالکتیک تمایز و تمایززدایی: پرسه زنی 
ـ1(،  و زندگی گروه های فرودست شهری در مراکز خرید تهران )کاظمی  و رضایی، 1387: 24
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مدرنیته و مسکن: رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحوالت امروزین آن 
ـ93(، جوانان، بدن  ـ25(، سبک زندگی جوانان کافی شاپ )شالچی، 1387: 116 )فاضلی، 1387: 64
ـ117(، خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها  و فرهنگ تناسب اندام )ذکایی،1387: 142
ـ143(، تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه  و چشم اندازها در ایران )فکوهی، 1387: 174
ـ 199(،  ـ 175(، مفهوم سبک زندگی )مهدوی کنی، 1387: 230 دانشجویی )فاضلی، 1387: 198

ـ231(.  پیامدهای سیاسی مصرف گرایی )علیخواه، 1387: 256

نتيجه گيری از پژوهش های پيشين
روش غالب در پژوهش هایي که به موضوع سبک زندگي پرداخته اند از نوع کمي  و با استراتژي 
قیاسي بوده است. بدین مضمون که متغیر وابسته  سبک زندگي از خالل تئوري هاي از پیش 
موجود، با معرف ها و اجزاي سازنده اي که به شکل پیشیني مشخص و معین شده اند، وارد فرایند 
فرضیه سازي، عملیاتي کردن و سنجش شده  است. حال آن که سبک زندگي در هر جامعه اي بر 
حسب امکان ها و امتناع هاي موجود براي شکل دادن به آن داراي ویژگي ها و مختصات خاص 
خود است. ساختارها و عامل هاي اجتماعي بر حسب قواعد و منابع موجود به شکلي پوینده و 
معنادار به هماوردي و شکل دهي متقابل مشغولند که جریان سیالي از فرم و معنا را پدیدار مي سازد، 
حال آن که در روش کمي  و قیاسي به زعم گلیزر و اشتراوس این ظرایف نادیده انگاشته می شود 
و »حساسیت بالقوه نظری هنگامی از دست می رود که جامعه شناس خود را منحصراً وقف نظریه 
از پیش اندیشیده خاصی کند« )گلیزر و اشتراوس، 1967: 48(. حال آن  که در روش پدیدارشناسي 
مراجعه به برساخته هاي مرتبه اول از طریق مشاهدات مشارکتي و مصاحبه هاي مبسوط، سبب 
راه یابي به فضاي معنایي و ریشه هاي انگیزشي کنشگران و عامالن اجتماعي مي شود و صورت بندي 

و نمونه سازي از کنش ها و در نهایت سبک زندگی را با گشایش بیشتري همراه مي سازد.

روش شناسی تحقيق
با توجه به کلیدواژه ایندیکاسیون روشی، یکی از پرسش های جالب توجه از منظر روش شناختی 
در تحقیق کیفی عبارت است از این که چه چیز باعث می شود که در تحقیق مان از روش خاصی 
استفاده کنیم؟ آیا بر اساس عادت است؟ یا این موضوع مطالعه است که ما را وامی دارد تا له یا 

علیه استفاده از یک روش تصمیم بگیریم؟ )فلیک، 1387: 430(.
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شوتز مدعی بود که هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی، معرفتی غیرمستقیم است. 
علوم اجتماعی نمی توانند مردم را به عنوان افراد زنده ای که هر یک آگاهی منحصر به فردی 
دارند درک کنند، بلکه آنها را فقط به صورت تیپ های ایدئال شخصی درک می کنند که در 
تجربه نکرده و  زمانی غیرشخصی و بی نام و نشان وجود دارند. زمانی که هیچ کس واقعاً 
نمی تواند بکند. شوتز اصرار داشت که تیپ های ایدئال دانشمند اجتماعی )برساخته مرتبه دوم( 
باید از گونه بندی های روزمره )برساخته مرتبه اول( اخذ شوند. این گونه بندی ها تشکیل دهنده 

واقعیت اجتماعی کنشگران اجتماعی اند )همان: 156(.
بدین  ترتیب شاید بتوان گفت که سبک زندگی عبارت است از طیف رفتاری ای که اصلی 
انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از 
افراد جامعه قابل مشاهده است، و الزاماً برای همگان قابل تشخیص نیست )فاضلی، 83:1382(. 
اگرچه محقق اجتماعی میان آن و بقیه طیف رفتارهای افراد جامعه تمایز قایل می شود. البته 

سبک های زندگی می توانند تشخیص پذیر یا اساساً به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شوند.
اسپرز رویکرد پدیدارشناسی تجربی را در هفت مرحله قابل تلخیص می داند:

1. سؤال تحقیق تعریف شود.
2. یک بررسی اولیه انجام گیرد.

3. یک تئوری انتخاب شود و به عنوان نقشه مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
4. برساخته های دست اول بررسی شود )و تئوری ها طبقه بندی شود(.

5.  سازه های دست دوم برساخته شود.
6. پیامدهای غیر نیت مند بررسی شود.

7. مدارک و شواهد به نظریات علمی و میدان تجربی مورد مطالعه ارتباط داده شود )اسپرز، 
 .)6 :2004

سؤاالت تحقيق
•  سبک زندگی دارای چه عناصر ذات گرایانه  پدیدارشناختی است؟ 

•  از نظر جوانان شهر تهران سبک زندگي در چه حوزه هایي امکان پدیدار شدن و تجلی می یابد؟
•  نمونه هاي قابل انتزاع از سبک زندگي در چه شکل هایي قابل شناسایي هستند؟

•  جوانان شهر تهران سبک هاي ایجاد شده را چگونه درک، معنا و تفسیر مي کنند؟
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شيوة نمونه گيری
شیوة نمونه گیری در تحقیقات کیفی ـ میدانی، نمونه گیری کیفی است که بدان نمونه گیری 
هدفمند یا نمونه گیری نظری نیز گفته می شود. نمونه گیری نظری بر اساس مفاهیمی صورت 
می گیرد که در خالل تحلیل ظهور می یابند )اشتراوس و کربن، 1998: 56(. از نظر گلیزر و 
اشتراوس نمونه گیری نظری دربرگیرنده  فرایند گردآوری داده ها برای نظریه پردازی است که 
تحلیل گر از این راه به طور همزمان داده هایش را گردآوری و کدگذاری و تحلیل می کند و 
تصمیم می گیرد که چه داده هایی را در مرحله بعدی گردآوری و در کجا پیدا کند تا بدین وسیله 
نظریه اش را در حین تکوین، تدوین کند. نظریه  در حال تکوین، فرایند گردآوری داده ها را 
کنترل می کند )گلیزر و اشتراوس، 1967: 45(. در هر دو حالت نمونه گیری از افراد، گروه ها یا 
میدان های معین بر پایه معیارهای معمول روش های آماری نمونه گیری قرار ندارد. نمایا بودن 
نمونه از طریق تصادفی بودن یا سهمیه بندی تضمین نمی شود. بلکه شما افراد، گروه ها و جز 
این ها را بر اساس میزان روشنی بخشی احتمالی شان برای نظریه ای که تا آن لحظه تدوین شده 
است انتخاب می کنید. سؤال اصلی در گزینش داده ها عبارت است از: در مرحله بعدی به سراغ 
کدام گروه یا خرده گروه باید رفت؟ و برای تحقق کدام هدف نظری؟ بی نهایت امکان برای 
مقایسه های چند تایی وجود دارد. بنابراین گروه ها باید بر اساس معیارهای نظری انتخاب شوند.
پرسش دیگری که به اندازه پرسش نخست اهمیت دارد آن است که چه وقت از انتخاب 
نمونه های بیشتر دست برداریم. گلیزر و اشتراوس معیار اشباع نظری )یک مقوله یا جز آن( را 
پیشنهاد می کنند: »اشباع نظری مقوله« مبنای داوری درباره  زمان توقف نمونه گیری از گروه های 
مختلف مربوط به مقوله است. نمونه گیری و افزودن بر اطالعات زمانی پایان می یابد که »اشباع 
نظری« یک مقوله یا گروهی از موردها به دست آید )یعنی چیز جدید دیگری حاصل نشود( 
)فلیک، 1387: 140(. در این مطالعه با 46 نفر از جوانان شهر تهران مصاحبه عمیق و باز انجام 

شده است.

یافته هاي تحقيق
در پاسخ به سؤال اول )سبک زندگی دارای چه عناصر ذات گرایانه  پدیدارشناختی است؟( 
باید گفت، روشی که در پدیدارشناسي می توان به وسیله به این آگاهي رسید عبارت است 
از تصور کلیه دگرگوني هاي ممکن درباره شیئي که مي تواند آنها را قبول کند. ضمن تغییرات 
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روشن مي شود که آزادي در تغییر دادن مطلق نیست، موقعیت هایي وجود دارد که بدون آنها 
»متغیرها« دیگر متغیرهایي از این نمونه و »مثال« هایي از همان نوع نیستند. این »نامتغیر« که در 
بین دگرگوني ها، یکسان باقي مي ماند، عبارت از ذات این نوع اشیا است که بدون این ذات، 
آن اشیا غیرقابل تصور، یعني غیرقابل تفکرند. هوسرل این روش را »تغییر ماهوي« مي نامد 

)دارتیگ، 1384: 35(.

اگزیستانس سبک زندگي و روش تغيير ماهوي هوسرل
براي تحقق روش تغییر ماهوي هوسرل، مرلوپونتي یادآور مي شود که مي توان روش تغییر 
خیالي را درباره نمونه ها اعمال کرد و همچنین مي توان با بررسي موارد متعددي که محقق 
ـ خواه خیالي و خواه واقعي  شده اند به تغییرات واقعي پرداخت، اما در نهایت هر دو نوع تغییرـ 
ــ به یک امکان ایدئال مي رسیم که درست همان توصیفي است که هوسرل از ماهیت )ذات( به 
دست مي دهد. بنابراین نباید قوانین را طبق مدل نیرومندي تصور کرد که گویي در پشت ظواهر 
محسوس، مانند نیروهاي واقعي مخفي شده اند، بلکه باید آنها را مفاهیم ایدئال و امکان محضي 

بدانیم که ذهن ما در سایه آنها به واقعیت نزدیک مي شود )همان: 38(.
این امر ما را به مفهوم ساخت یا صورت )یادآور روش صوري زیمل در ساختن سنخ هاي 
اجتماعي( رهنمون مي شود. اگر ذات و ماهیت را بتوانیم امري الیتغیر بدانیم که به رغم تمام 
تغییراتي که قوه خیال در مصداق نمونه خویش اعمال مي کند، باز هم دوام مي یابد، دیگر نزدیک 
ساختن مفهوم ماهیت به مفهوم صورت و ساخت نادرست نخواهد بود؛ زیرا در واقع این 

مفاهیم بهترین غنا را در علوم، به خصوص از آغاز حکمت ساخت گرایي به دست آورده اند.
صورت مانند ماهیت، کل ساختاریافته اي است که خودش، خود را تعریف مي کند و در 
تعریف نیازي به اجزای ترکیبي خود ندارد )همان، 42(. از این روست که سوبل1 )1981( معتقد 
است که تقریباً هیچ توافق تجربي یا مفهومي  درباره این که که چه چیز سازنده سبک زندگي 
است وجود ندارد.  برخي دیگر هم معتقدند که مي توان این مفهوم را بسته به موضوعي که مطالعه 
مي شود به طرق مختلف تعریف کرد و ارائه تعریفي از آن، نافي بقیه شیوه هاي استفاده از این 
مفهوم نیست، فقط الزم است تا زمینه اي را که در آن از این مفهوم استفاده مي شود تعریف کرد.
اما خدمت روش پدیدارشناسي بدین ترتیب است که اگر صورت استعالیي یک شیئ به 
1. Sobel
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گونه اي پدیدارشناسانه توصیف شود یا به عبارتي ذات و ساخت آن به گونه اي دقیق به واسطه 
صفات ذاتي آن، بر ما معلوم گردد، تمام حالت هاي متکثري که از آن صورت یا ساخت بر 
ما پدیدار مي شود قابل تشخیص است. این شیوه همان است که شوتس از آن تحت عنوان 

نمونه سازي یاد مي کند.
با وصف مختصري که از روش پدیدارشناسي ارائه دادیم، بر حسب ایده هولت مبني بر 
ارائه شرایط اجتماعي اي که وجود سبک زندگي را امکان پذیر مي سازند و همچنین با توجه 
به قاعده »تغییر ماهوي« هوسرل به زمینه هایي مي پردازیم که وجود1 سبک زندگي را ممکن 
مي سازد. باید توجه داشت که پرداختن به اگزیستانسیل سبک زندگي به معني پرداختن به اجزا، 

مؤلفه ها و شاخص هاي آن نیست که در مبحث صورت یا ساخت ذکر آن گذشت.
ما مي توانیم سبک هاي متفاوتي از زیستن را در محله مون پارناس پاریس، دیسکوهاي الس  
وگاس، میدان سرخ شوروي زمان کمونیسم، معابد کوه َکند تبت یا قلیان سراهاي گلوبندک 
مشاهده کنیم. تمام این صورت ها، گونه هایي است که سبک زندگي، خود را بر ما پدیدار 
مي سازد. آن صفاتي که ویژگي ماهوي و ذاتي سبک زندگي را مي سازد در تمام این پدیدارها 
]تقریباً[ باید به گونه اي یکسان موجود باشد تا بتوان عنوان »سبک زندگي« را بر آنها اطالق کرد.

سبک زندگي و ذوات پدیدارشناسانه
تمایزبخشي و انسجام دهي: وبلن در بررسي پدیده مصرف در امریکا تعریفي از سبک زندگي 
ارائه نکرد و تلویحاً پذیرفت که این مفهوم دال بر شیوه زندگي متمایز طبقه مرفه و نمودي از 
جایگاه طبقاتي آنهاست. زیمل نیز در بحث از مد، مصرف را عامل ایجاد انسجام در گم گشتگي 
کالن شهرهاي مدرن و در نهایت موجد سبک هاي زندگي مي دانست و ماکس وبر سبک زندگي 

را به عنوان شاخص گروه هاي منزلت و عامل انسجام گروهي آنها مطرح کرد.
داشتن توان انتخاب از بين چند الگوي متنوع مصرف: در دهه هاي 1970 و 1980 جان کلي به 

این نکته اشاره مي کند که مردم داراي الگوهاي قابل مشاهده اي در زندگي روزمره خود هستند 
که یکي از عرصه هاي آن رفتار فراغت است و این الگو بر اساس انتخاب هاي فردي شکل 
مي گیرد و با شناخت این الگوها مي توان با داشتن میزان و نوع مشارکت افراد در یک یا چند 

فعالیت فراغت، مشارکت آنها را در بقیه فعالیت ها پیش بیني کرد.
1. existence
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مجموعه اي الگومند و گزینش شده از رفتارها: آنتوني گیدنز مدافع مدرنیته متأخر معتقد است 

مدرنیته سبب آزادي افراد از قید و بندهاي سنت شده است و تنوع غامضي از انتخاب هاي 
ممکن را پیش روي افراد قرار مي دهد. اما به دلیل دارا بودن کیفیتي غیرشالوده اي، چندان کمکي 
به فرد براي گزینش گري ارائه نمي دهد. در این میان امنیت هستي شناختي فرد آسیب مي بیند. 
فرد براي اعاده امنیت هستي شناختي خود از میان انتخاب هاي موجود برخي را برمي گزیند. به 
عقیده گیدنز این انتخاب ها تصادفي نیستند و الگویي را پدید مي آورند که فقط بخشي از آن 
مربوط به مصرف است. این مجموعه الگومند، راهنمایي براي کنش مي شود و فرد را از این 
معضل که در هر لحظه مجبور به تصمیم گیري آگاهانه باشد مي رهاند. هر سبک زندگي مستلزم 
مجموعه اي از عادت ها و جهت گیري ها و بنابراین برخوردار از نوعي وحدت است که عالوه 
بر  اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودي، پیوند بین گزینش هاي فرعي موجود در 

یک الگوي کم و بیش منتظم را نیز تأمین مي کند )گیدنز، 1378: 121(.
»کاماًل  است  معتقد  قابل مشاهده: سوبل  و  عيني  تظاهرات  داشتن  و  بودن  رفتار  از جنس 

معقول است که بپذیریم سبک زندگي کاماًل قابل مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است«، 
و در ادامه تأکید مي کند که الگوي مصرف قابل مشاهده ترین و بهترین شاخص سبک زندگي 
است. به عالوه الگوي مصرف قادر است بیشترین ارتباط میان فرد و موقعیت اجتماعي وي 

برقرار سازد و از این منظر اهمیت تحلیلي بیشتري دارد.
بيانگرانه بودن: از نظر گیبینز و ریمر سبک زندگي اغلب بیان گرانه است. شخص خود را از 

طریق سبک زندگي به جهان پیرامونش معرفي مي کند )گیبینز و ریمر، 1381: 104(. افراد از طریق 
رمزگان هاي نمادین مشترک، هویت هاي مطلوب خود را به واسطه مصرف برخي کاالها و رفتارها 
به نمایش مي گذارند. گیدنز معتقد است سبک هاي زندگي کردارهایي هستند که به جریان عادي 
زندگي روزمره تبدیل شده اند؛ جریان هایي که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوه هاي کنش 
و محیط دلخواه براي مالقات کردن با دیگران جلوه مي کنند. اما وي یادآور مي شود که چنین 
رفتارهایي بازتاب دهنده هویت هاي شخصي، گروهي و اجتماعي اند. اشپارگان به تبعیت از گیدنز 
رفتاري را مشخصه سبک زندگي مي داند که »روایتي از خود« در آن مستتر باشد، زیرا بسیاري از 

رفتارها فقط به قصد برآوردن نیازهاي اولیه انجام نمي شوند )فاضلي، 1381: 69(.
كل گرایانه بودن: سبک، ویژگي کل گرایانه دارد. به عبارتي نمي توان بدون صدمه زدن به 

آنچه که سبک دارد، چیزي از آن کاست یا بر آن افزود. از سویي سبک ویژگي گروهي دارد و 
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محدود به انتخاب هاي یک فرد خاص نیست. سبک زندگي به معناي مجموعه رفتاري داراي 
سبک است که اصلي محوري بر آن حاکم باشد و بتوان این مجموعه را خصیصه گروه دانست. 
این گروه ها موجودیتي نیست که اعضاي آن با هم تعامل دائم داشته باشند و بیشتر از آن منظر، 

گروه است که تعداد قابل توجهي از افراد را دربرمي گیرد )همان: 80(.
ویژگي هاي »داشتن توان انتخاب از بین چند الگوي متنوع« و همچنین »بیانگر و اظهاري 
بودن1« سبک زندگي در جامعه مورد مطالعه تضعیف شده و کم رنگ تر از جوامعي است که 
خاستگاه این مفهوم بوده است. سبک زندگي انتزاعي منظم از رفتارها و مصارف روزمره اي 
است که مجموعه اي از افراد بر حسب توانایي هاي فردي و امکانات ساختاري در عرصه جهاني 
حیاتي به وجود مي آورند. به طور معمول فرهنگ هاي رسمي  و غالب برآنند تا فرصت هاي 
ظهور فردیت را به حداقل برسانند. تالش براي شکل دهي و یکسان سازي جامعه با رویکرد 
مهندسي فرهنگي و با استمداد از کالن روایت هاي دیني، مجال اندکي براي پدیدار شدن سبک 
کنشگران  نیز  مقابل  در  اما  مي آورد.  پدید  ــ  برشمردیم  که  ذاتي  ویژگي هاي  با  ــ  زندگي 
اجتماعي به گونه اي فعال و به واسطه »خرد عملي« سرگرم ساختن جهان حیاتي2 خویش 
هستند به گونه اي که سعي در بیشینه سازي لذات، برآورده ساختن نیازها و مطلوبات خویش، 

چنان که اقتضاي این عرصه است، دارند.
در خصوص سوال دوم تحقیق )از نظر جوانان شهر تهران سبک زندگي در چه حوزه هایي 
امکان پدیدار شدن و تجلی می یابد؟( باید گفت بنا به نظر دارتیگ در رویکرد پدیدارشناسي، 
مانند ماهیت، کل ساختاریافته اي است که خودش، خود را تعریف مي کند و در  صورت، 
تعریف نیازي به اجزای ترکیبي خود ندارد. از این روست که سوبل نیز مخالف آن است که به 
شکلي پیشیني سبک زندگي را متجلي یا قابل رؤیت در چیزهایي خاص و حوزه هایي ویژه از 
حیات انساني بدانیم. او معتقد است که تقریباً هیچ توافق تجربي یا مفهومي  درباره این که چه 
چیز سازنده سبک زندگي است وجود ندارد.  برخي دیگر هم معتقدند که مي توان این مفهوم 
را بسته به موضوعي که مطالعه مي شود به طرق مختلف تعریف کرد و ارائه تعریفي از آن نافي 
بقیه شیوه هاي استفاده از این مفهوم نیست، فقط الزم است تا زمینه اي را که در آن از این مفهوم 

استفاده مي شود تعریف کرد.

1. expressive
2. life world
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از آنجا که روش پدیدارشناسي قائل به رجوع به برساخته هاي دست اول براي شناسایي 
و  مؤلفه ها  عنوان  به  که  آن چه  از  تا  شد  تقاضا  پاسخگویان  از  است،  نمونه ها  برساخت  و 

دست مایه هاي ایجاد جهان حیاتي شان به کار مي گیرند صحبت کنند.
رفتن به سینما، تئاتر و کنسرت، گوش دادن به رسانه هاي جمعي سمعي و بصري داخلي و 
خارجي، مطالعه کتاب و مجله، موسیقي سنتي و پاپ )داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد(، 
موسیقي پاپ و زیرزمیني در سبک هاي مختلف آن )بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد( و 

استفاده از اینترنت )مصرف فرهنگي(.
در مورد زنان، استفاده از چادر، مانتو، زیورآالت، جراحي زیبایي، اصالح و آرایش مو و 
صورت، مانیکور، استفاده از لوازم آرایشي، قرص ها و کرم هاي حالت دهنده برخي اندام ها، 
در  شرکت  الکلي،  مشروبات  مخدر،  یا  مهیج  مواد  سیگار،  مصرف  بوتاکس،  و  ژل  تزریق 
کالس هاي رقص و آیروبیک، و در مورد مردان، سبک پوشش رسمي یا راحت، اصالح موي 
سر و ریش با مدل َفِشن و ساده، شرکت در باشگاه هاي بدنسازي، استعمال سیگار، مواد مخدر 
یا مهیج و مشروبات الکلي، رنگ کردن مو، برداشتن زیر ابرو )مصرف مادي و مدیریت بدن(.

رفتن به پارک، کافي شاپ، کافي نت، سالن هاي ورزشي، کالس و نمایشگاه های هنري، 
داخلي و خارجي، حضور در فضاهاي مجازي و چت  نماز جماعت، مسافرت  و  مسجد 
کردن، معاشرت با دوستان از جنس خود، معاشرت با جنس مخالف در سطوح متفاوت ارتباط 

)فعالیت هاي فراغتي(.

مفاهیم و مقوالت استخراج شده از مصاحبه

مقوالت هستهتعداد مقوالت استخراج شدهتعداد مفاهیم استخراج شدهردیف
مصرف فرهنگي13512
مصرف مادي2298
مدیریت بدن3368
فعالیت  هاي فراغتي44314

نمونه سازي هاي پدیدارشناسانه از سبک زندگي
در پاسخ به سؤال سوم )نمونه هاي قابل انتزاع از سبک زندگي در چه شکل هایي قابل شناسایي 
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هستند؟( باید گفت که پدیدارشناسی فلسفه ای است که به بررسی ماهیت یا ذات1 پدیده ها 
می پردازد؛ یعنی بررسی و کاوش آن چیزی که چیزها را به آن چه هستند تبدیل می کند و بدون 
آن چیز، آن چیز نمی توانست چیزی باشد که اکنون هست )وان مانن، 1990: 10(. از نقطه 
نظر پدیدارشناختی، ما به جایگاه موارد خاص عالقه اندکی داریم، خواه چیزی اتفاق بیفتد، یا 
هر از گاهی رخ دهد یا اینکه رخداد یک تجربه با حوادثی دیگر ارتباط پیدا کند. برای مثال 
پدیدارشناسی نمی پرسد: آیا این بچه ها این مطلب خاص را یاد می گیرند؟ بلکه می پرسد: 
ماهیت یا ذات یادگیری چیست )به طوری که من بتوانم بفهمم این تجربه خاص یادگیری برای 

این بچه ها به چه شکلی است؟( )همان: 10(.
از این رویکرد می توان به دو نکته ضمنی روش شناختی اشاره کرد: نکته نخست آن است که 
آن چه مهم است دانسته شود تجربه انسان ها و تفاسیرشان از آن تجربه هاست. از این رو تجربه و 
تفسیر، موضوع و نقطه تمرکز تحقیق پدیدارشناختی است. نکته دوم که صبغه روش شناختی تری 
دارد آن است که تنها شیوه ای که ما از طریق آن می توانیم تجربه شخص دیگری را بشناسیم، 
تجربه کردن آن توسط خود ما یا به گفته شلر یک رابطه بی واسطه شهودی نسبت به اشیاست. 
در این جا پدیدارشناسی تنها یک روش یا مجموعه ای از عملیات های روانی مورد نظر هوسرل 
نیست، بلکه نگرشی خاص یا نوعی شیوه دیدن تلقی می شود که به رهیافت  هایدگری نزدیک تر 
است. این تلقی ما را به سمت مشاهده مشارکتی و مصاحبه های عمیق سوق می دهد. به عبارت 
دیگر، در گزارش یافته های پدیدارشناختی ذات یا ماهیت یک تجربه به طور مناسب در زبان 
توصیف شده است، اگر این توصیف ما را مجدداً بیدار کند یا کیفیت و معناداری تجربه زیسته 

را به شکل کامل تر و عمیق تری به ما نشان دهد )ماسو، 2007: 143(.
یکی از فرض های بنیادی پدیدارشناسی آن است که »یک ذات یا ذات هایی برای تجربه 
مشترک وجود دارند«. این ذات ها عبارتند از معانی هسته  متقاباًل فهم شده از طریق پدیده ای 
است که به طور مشترک تجربه می شود. در تحقیق پدیدارشناختی، تجربه های افراد متفاوت، 
تعلیق و تحلیل می شود و برای شناسایی ذات یا ذات های آن پدیده با هم مقایسه می شوند 

)محمدپور، 1389: 403(.
به واسطه مشاهدات اکتشافي و مصاحبه هاي عمیق، صورت بندي هاي متنوع و متکثري از 
سبک زندگي قابل تشخیص بود. در نهایت آنچه حاصل شد نمونه سازي هایي از سبک زندگي 
1.  Essence
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است که بتواند بیشترین قرابت، مناسبت و جامعیت را با واقعیت سبک زندگي موجود بر 
اساس ضرورت هاي پژوهشي ذکر شده داشته باشد. بر اساس دیدگاه آلفرد شوتس »ساخت 
نمونه هاي آرماني، یک فراگرد دلخواهانه نیست. نمونه هاي آرماني براي آن که معناي ذهني را به 
اندازه کافي منعکس سازند، باید با معیارها و اصول پنج گانه مناسبت، رسایي، سازگاري منطقي، 

تطبیق پذیري و تغییر ذهني مطابقت داشته باشند )ریتزر، 1382: 343، 342(.
دیدگاه تفسیرگرایان به زندگی اجتماعی بسیار متفاوت با پوزیتیویست ها و عقل گرایان 
انتقادی است. تفسیرگرایان در پی فهم دنیای اجتماعی ای هستند که مردم ایجاد کرده اند و از 
طریق فعالیت های مستمر خود آن را بازتولید می کنند. این واقعیت هر روزی متشکل از معناها 
و تفسیرهایی است که کنشگران اجتماعی به کنش های خود و دیگران، وضعیت های اجتماعی 
و اشیا یا محصوالت طبیعی یا ساخته بشر نسبت می دهند. خالصه کنشگران اجتماعی برای نیل 
به توافق درباره دنیاهایشان و دادن معنایی به آن ناچارند فعالیت هایشان را به صورت جمعی 
تفسیر کنند و همین معناها که در زبان جای می گیرند به واقعیت اجتماعی آنان شکل می دهد. 
اما این معناهای ذهنی هرگز خصوصی نیستند، بلکه بین االذهانی هستند. اعضای هر گروه یا 
جامعه معینی دارای معناها و تفسیرهای مشترکی هستند و این معناها و تفسیرهای مشترک را 
از طریق تعامل  های مداوم با یکدیگر حفظ می کنند. از این رو تبیین های اجتماعی باید فراتر از 
معناهای خاصی بروند که یک کنشگر اجتماعی به کنش های خود می دهد و با معناهای نوعی 
که توسط کنشگران اجتماعی نوعی تولید می شوند سر وکار داشته باشند، و این کار مستلزم 

تخمین و انتزاع است )بلیکی، 1384: 154(.
شوتز باور داشت که هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی، معرفتی غیرمستقیم است. 
علوم اجتماعی نمی توانند مردم را به عنوان افراد زنده ای که هر یک آگاهی منحصر به فردی 
دارند درک کنند، بلکه آنها را فقط به صورت تیپ های ایدئال شخصی درک می کنند که در 
تجربه نکرده و  زمانی غیرشخصی و بی نام و نشان وجود دارند؛ زمانی که هیچ کس واقعاً 

نمی تواند بکند.
شوتز اصرار داشت که تیپ های ایدئال دانشمند اجتماعی )برساخته مرتبه دوم( باید از 
گونه بندی های روزمره )برساخته مرتبه اول( اخذ شوند. این گونه بندی ها تشکیل دهنده واقعیت 

اجتماعی کنشگران اجتماعی اند )همان: 156(.
رهیافت ما برای شناسایی سبک هاي زندگي آن بوده است که آگاهی کنشگران از انگیزه ها 
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و اهداف خویش برای انتخاب و مصرف کاالیی خاص یا عملی مشخص، چیزی از جنس 
آگاهی عملی اي است که گیدنز عنوان می کند. برخی گمان می کنند به گونه ای خودبنیاد و آزاد 
می توانند فعال مایشا باشند و برخی نیز خود را کاماًل منفعل و مقهور عوامل اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی می دانند که آنان را احاطه کرده است. در واقع نیروی شکل دهنده به انتخاب ها در 
سطحی میان خودآگاهی و ناخودآگاهی قرار دارد. به نظر گیدنز هرچند که واکنش بازاندیشانه و 
عقالنیت، پیوسته در کنش دخیل اند، اما بهتر است که انگیزش ها را به عنوان زمینه های کنش در 
نظر بگیریم. گرچه انگیزش ها طرح های کلی را برای کنش فراهم می کنند، اما بیشتر کنش های 
ما از انگیزش مستقیمی برخوردار نیستند. انگیزش ها با آن که عموماً ناآگاهانه اند ولی نقش مهمی 
در کردار انسانی دارند. گیدنز در مبحث آگاهی، میان آگاهی استداللی )توانایی در آوردن چیزها 
به قالب واژه ها( و آگاهی عملی )که نوعاً به سادگی و بدون توانایی بیان امور در قالب واژه ها 
تحقق می یابد( تمایز انعطاف پذیری قائل می شود. او آگاهی عملی را برای نظریه ساختاربندی 
خویش مهم تر می انگارد که از این جهت با نظریه های ذهنی خردی مانند کنش متقابل نمادین 
و پدیدارشناسی که از سوی نظریه های کالنی چون کارکردگرایی ساختاری و ساختارگرایی 
نادیده گرفته شده اند، توافق نظر دارد )ریتزر، 1373: 602(. از این رو می توان نتیجه گرفت 
که انتخاب ها، رویه ها و سبک های زندگی تماماً برخاسته از اراده آگاه کنشگر یا الزام و اجبار 
ساختار بیرونی نیست. عاملیت و ساختار در خرد عملی یا منش گردهم آمده اند تا انتخاب هایی 

که سبک زندگی را می سازند تحقق یابند.
علم اجتماعی تفسیری در پی کشف چرایی اعمال مردم از طریق برمال ساختن معرفت 
دوجانبه و عمدتاً ضمنی معناهای نمادین، انگیزه ها و قواعدی است که به کنش های آنان جهت 
می دهند. معرفت دوجانبه معرفت زمینه ای است که عمدتاً ناگفته و نامدون است. این معرفت 
پیوسته از سوی کنشگران اجتماعی و در جریان تعامل آنها با یکدیگر، مورد استفاده و جرح 
و تعدیل قرار می گیرد، و توسط آنها در جریان زندگی جمعی شان تولید و بازتولید می شود و 
پژوهشگر اجتماعی باید همین عقاید و اعمال هر روزی را، که عادی و بدیهی پنداشته می شوند، 

دریابد و به صورت مدون درآورد تا به فهم این کنش ها نائل شود )بلیکی، 1384: 153(. 
بر این اساس مقرون به واقع ترین نمونه سازي اي که از خالل داده هاي حاصل از مصاحبه و 
مشاهدات مشارکتي به دست آمده است شامل چهار مقوله است که با عناوین ذیل نام گذاري 

شده اند:
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1. سبک زندگي لذت جویانهـ  زیبایی شناسانه
2. سبک زندگي کارکردگرایانه
3. سبک زندگي خرده فرهنگي

4. سبک زندگي منفعالنه 
در رابطه با سؤال چهارم )جوانان شهر تهران سبک هاي ایجاد شده را چگونه درک، معنا و 

تفسیر مي کنند؟( به انعکاس و تحلیل گفتمان بخشي از پاسخ ها پرداخته خواهد شد.

نمونه  لذت جویانه و زیبایی شناختی 
حامد، دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر، دانشگاه آزاد:

»یک نفر که از بیرون نگاه می کند، فکر می کند من می خوام با این مدل موهام )دم اسبی( 
به چشم بیام یا با ترکیب لباسهام یا از دستبندم. من با این کارم چیزی که شما فکر می کنین 
نمی خوام بگم یا نشون بدم. این دستبند از بچگی به دستمه، این فقط یه عادته. شما می تونید 
هر برداشتی از من داشته باشید. البته هر چیزی توی اون متنی که قرار داره می تونه معنا بشه و 
الزامات کانتکست رو تفسیر عناصر متن اثر می ذاره، منتها نمیشه تفسیرها رو محدود کرد. یه 
هنرپیشه زن قبل از اینکه وارد صحنه نمایش بشه قوزک پاش زخمی میشه و یه نوارچسب 
می ذاره روی خونریزی زخم و با همین شکل وارد صحنه میشه و نمایش اجرا میشه، آخر 
سر قسمت زیادی از نقدهایی که نوشته شده بود به تفسیر نوارچسب پرداخته بودند!... مسلمًا 

هرکس درک خاصی از زیبایی داره یا می تونه اون رو تعریف کنه...
... من با زیبایی های خودم زندگی می کنم، چه تو فیلم و موسیقی، چه تو لباس و آرایش و 
چه تو روابطم با آدم ها. اما تو انتخاب لباس و مدل مو و ریشم زیبایی که شما یا دیگران فکر 
می کنین منظورم نیست. چیزیه که خودم فکر می کنم زیباست یا باهاش راحتم. فیلم و موزیک 
تو ژانر خاصی محصور نیستم و همه چیز می بینم. اما فیلم هایی که من می بینم یا موزیکی که 

گوش می کنم، افراد کمتری مشتریش هستن.
... چون خودم تئاتر کار می کنم تا حدود زیادی با طیف مخاطبانمون آشنا هستم. اغلب 
اون ها یعنی کسانی که به صورت حرفه ای تئاتر میان تحصیالت باال و تا حدی درآمد باالیی 

هم دارند.«
حامد با ترکیب ویژه پوشش و آرایش مو و ریش به گونه ای عیان از بقیه متمایز است. به 
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گفته خودش تمام زندگی اش را معطوف به حرفه اش کرده است. به صورت مجردی زندگی 
می کند. ورزش نمی کند و اغلب غذای آماده می خورد یا اگر نشد، چیزی نمی خورد. چندان به 
پزشک مراجعه نمی کند، حتی غده ای که توی سرش درآمده برایش مهم نیست، مي گوید چون 

در هر صورت باید بمیرد، پس بهتر که بدون اضطراب باشد.
زمانی است که مشارکت کنندگان قادر به شناسایی و کنترل و واکنش نشان دادن به قدرت 
نمادینی می شوند که در نشانه ها و ایماهای جسمانی، ناخودآگاهانه بروز می کند: لباس، سبک، 
لحن صدا، حالت چهره، طرز رفتار، طرز برخورد، طرز ایستادن و راه رفتن، و چیزی که مربوط 
به اندازه تن و قد و وزن و جز آن است. یعنی همان صفاتی که منشأ اجتماعی حامالن خود 
را برمال می سازند؛ در نتیجه هنرمند و روشنفکر را باید برحسب سبک زندگی شان شناخت، 
سبکی که از حیث اجتماعی می توان او را در آن فضا قرار داد و شناخت. هنرمند و روشنفکر 
همچنین تمایل اجتماعی دارند دایر بر 1. پذیرش برداشت آنها از زندگی در سطح وسیع، یعنی 
همان نگاه زیبایی شناختی، حتی زمانی که آن را به مبارزه می طلبند و نفی می کنند و همچنین 
ارزش کاالهای فرهنگی و فکری به طور کلی و نیاز به آموزش این که چگونه آنها را استفاده 
و تجربه  کنند. 2. اعالم تفوق سبک زندگی خودشان که در خرده  فرهنگشان متجلی است، آن 
هم به گونه ای که دیگران خود را با مدها و سبک ها و نگرش هایی »غیرمتعارف« که آنها تجسم 

آنند، تطبیق دهند )فدرستون، 1380، 203(.
حامد معتقد است که درک عمیق تری راجع به امور فرهنگی و مسایل زندگی دارد و از 
شخص خاصی تبعیت و تقلید نمی کند... اصوالً کسانی که در سطوح باالی فرهنگی و هنری 

قرار دارند، سازنده الگو هستند تا مصرف کننده.

نمونه  خرده فرهنگی
ندا، 21 ساله، دانشجوی مقطع لیسانس، موهایش را از ته تراشیده است و شالش را تا فرق سر 
باال برده و با جمع دوستانش اعم از پسر و دختر روی چمن های خانه هنرمندان سیگار بهمن 

می کشد. انگیزه اش را از این که موهایش را از ته تراشیده است  پرسیدم:
»این جوری راحت ترم، یعنی االن فکر مي کنم که راحت ترم. فکر می کنم چاکراهام فعال تر 
شده... من یوگا کار می کنم. البته این به خود طرف بستگی داره. یکی از دوستام اون هم با من 
موهاشو تراشید االن دپرس شده، گریه می کنه یا خودم که تو خیابون راه می رم پسرها به هم 
تیکه می ندازن که زندان بودی؟! مامانم هم از این که دید موهامو زدم شوکه شد. البته از این 
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کارم زیاد ناراحت نشد، گفت موهات که طالیی بودن بعد از ته زدن سیاه می شن. من واسه 
همین یه خورده دلم می سوزه... )با خنده(«.

این شکلی نمی خواید نشون بدین متفاوتین؟
»نه اصاًل! من فقط به راحتی خودم فکر می کنم. )از داخل کوله اش یک قواره پارچه صورتی 
رنگ بیرون می آورد.( حدس بزن این چیه؟ این پارچه روتختیه! می خوام باهاش مانتو بدوزم. 

تمام هفت تیر رو گشتم چیز به درد بخور پیدا نکردم...«
ندا اولین دختر یک خانواده 4 نفره است. پدرش وکیل و مادرش خانه دار است. از طریق 
یکي از گروه هاي مجازی با دوستانش که در خانه هنرمندان گرد هم آمده اند آشنا شده است. 
او در این گروه مورد تأیید متقابل قرار می گیرد. پدرش ماهانه باالی چند میلیون درآمد دارد. 
خانواده اش چندان در کارها و روابط شخصی اش دخالت نمی کنند و تقریباً هرجور که خودش 
می پسندد رفتار می کند. از فیلم های سوررئال خوشش می آید. براتیگان و بوکوفسکي می خواند 
و پاواروتی گوش می کند. در سال تقریباً 8ـ7 بار به تئاتر می رود. با یکی از پسرهای گروه 
روابط جنسی دارد، البته این کار را به ندرت انجام می دهد و مجبور به محدود کردن رابطه اش 
هم نیست. و گاهی هم اگر خانه یکی از بچه ها خالی باشد پارتی راه می اندازند با سوروسات 

خاص خودش. البته بیشتر مشروب.
برای تحلیل مصرف و سبک زندگی مورد خاصی مثل ندا به کارگیری روش »تحقیق 
انگیزه ها« از ارنست دیشنر می تواند مفید باشد. دیشنر در این روش توجه خود را به زمینه های 
اجتماعی و سرگذشت شخصی مصرف کنندگان )روان کاوی مصرف کنندگان( معطوف می کند. 
او مروج روش به  کارگیری روش های کل نگرانه1 و کیفی برای پیدا کردن پوشش های پیچیده 
انگیزه های خرید کاال است. او این نظر را مطرح کرد که اشیا و عالمت های تجاری واجد 
»شخصیت«اند و شخصیت داشتن آنها ناشی از فرافکنی خریداران کاالهای مورد استفاده شان 
است. به قول دیشنر، اشیا روح دارند و این روح را از سویی سنت های فرهنگی و از سوی دیگر 

نیازهای فردی و تأثیر متقابل این دو به وجود آورده است )ریچاردز،1380: 61(.
مفهوم »راحتی« آن مقدار که در سطح آگاهی شخصی در نظر ما حضور دارد، حاصل 
سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باالیی است که به او مجال انتخاب هایی متفاوت می دهد. 
او زمانی »راحت« است و از بودن خود احساس لذت می کند که بتواند از دیگران متفاوت باشد 
و برحسب این تمایز در جمع دوستان مورد تأیید واقع شود و مورد توجه قرار گیرد. تراشیدن 

1. holistic
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موی سر، استفاده از پارچه روتختی برای دوخت مانتو، سیگار کشیدن در جمع دوستان پسر 
و... به تعبیر روان کاوانه ندا را قادر می سازد از آنها به عنوان ابژه های انتقالی برای رسیدن به 
شخصیت های آرمانی بهره گیرد، شخصیت آرماني ای که متفاوت از دیگران است. بسیاری از 
اجناس مصرفی نقشی مشابه با ابژه های انتقالی ایفا می کند. به عبارت دیگر پل هایی بین نفس و 
دیگربودگی1 هستند. در این تجربه مرز بین نفس و ابژه به نحوی واپس روانه اما مفید نامشخص 
می شود )ریچادز، 1380: 66(. برای ندا استفاده از کاالها و مبادرت به برخی اعمال نه به مثابه 
تسهیالت ساختاری )به تعبیر گیدنز: منابع( بلکه آن چه که برآیند آزادانه انتخاب های شخصی 
اوست جلوه می کند، نمی داند که انتخاب او تحت سیطره عواملی چون سرمایه اقتصادی و 

فرهنگی اي است که او را در بر گرفته است.
عمل کشیدن سیگار توسط افراد مختلف با جنسیت و شأن های مختلف اجتماعی، در 
مکان های خاص و با مارک های خاص معانی متفاوتی را منتقل می کند. سیگار داللت بر اقتدار 
و بلوغ نیز دارد، گهگاه به شکلی حاکی از ماللت زندگی شهری و بیزاری از زندگی )سیگار 
بگارت( و گهگاه با روحیه تفوق بیشتر در فضای باز )سیگار مارلبورو(. پر واضح است که 
این گونه معانی را گفتمان های فرهنگی و خرده فرهنگی به سیگار بخشیده اند. در اواخر قرن 
نوزدهم، زمانی که سیگار کم کم در حال باب شدن بود، در امریکا و اروپا سیگار به مظهری مهم 
از آزادی زنان تبدیل شد، کما این که مشابه همین فرایند در سال های اخیر در برخی کشورهای 
اسالمی نیز رخ داده است. از آنجا که در جامعه ایرانی سیگار به مثابه ابژه ای با داللت های بلوغ و 
مردانگی عمل می کند، تدخین سیگار به وسیله دختران بر آن است تا گفتمان نابرابر بین جنسیتی 

را به مواضعی متعادل تر و برابرتر سوق دهد.

نمونه  كاركردگرایانه 
حبیب، 31 ساله، کارمند وزارت بازرگانی، متأهل:

»من هم به این فکر کرده ام از خیلی وقت پیش ها. آدم ها هرچه پولدارتر باشند کمتر به این 
فکر هستند که آن چیزی را که می خرند یا آن کاری را که می کنند برایشان نفع اقتصادی دارد 
یا نه. البته منظورم این نیست که اقتصادی فکر نمی کنند، اگر این جور بود که پولدار نمی شدند! 
اما بیشتر می توانند دنبال دلشان بروند. من الحمدهلل درآمدم بد نیست اما در شرایطی هستیم، هم 
من و هم خانمم که بیشتر برای چیزی پول می دهیم که برایمان مصرف داشته باشد. حتی فیلم ها 

1. otherness
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را با دوستانم عوض می کنم با دو تا فیلم چند تا فیلم نگاه می کنم. یا کمتر مهمانی می رویم و 
کمتر مهمانی می دهیم. البته منظورم این نیست که از همه بریده ایم... کمتر این کار را می کنیم، 

اهل دود و دم هم نیستم یا مشروب یا تئاتر و سینمایی که اشاره کردید...«
در سبک زندگی کارکردگرایانه مصارف مادی و فرهنگی و فعالیت های فراغت بیشتر با 
انگیزه دیرپایی و دوام، مورد استفاده عینی داشتن، و نیازهای جاری را برطرف کردن مورد توجه 
واقع می شود. ارزیابی و استفاده از کاالها صرفاً به منزله کاالست نه پیام یا معنایی که می تواند 
پس آن نهفته باشد. اما آن چه باید در نظر داشت این است که استفاده از کاالها همیشه آگاهانه 
نیست و در محدوده منش قرار دارد، و به زبان گیدنز، در عرصه خرد عملی جای می گیرد، و 
از سویی صنعت تبلیغات با مکانیسم های خاص خود اذهان و انگیز ه های مصرف کنندگان را به 

نحوی خزنده و نامحسوس تحت تأثیر و کنترل خود دارد.

نمونه ي منفعالنه
سعید، 19 ساله، زیر دیپلم، پارک دکتر هوشیار

»از این چیزهایی که میگویی الزم نیست من استفاده کنم. به کارم نمیاد. چیزی را هم 
نمی خواهم ثابت کنم. صبح می روم مغازه الکتریکی پسرداییم، شب می آیم، خالف سنگینم هم 
همین سیگاریه )حشیش(. بعضی وقت ها هم مشروب. مارک لباسامم که... یه وقت من لباس 
داداشم را می پوشم یه وقت هم اون لباس های منو می پوشه... زیاد مهم نیست. من فقط به این 
فکر می کنم چه جوری خرجم را در بیاورم... یه وقت هایی هم با بچه ها می رویم پارک، َمس چت 

)مست کردن و حشیش کشیدن با هم( تا برم خدمت برگردم ببینم چه کار می توانم بکنم...«
انتخاب کردن مستلزم داشتن توان مادی و فکری برای ترجیح دهی و گزینش است. از 
سویی انتخاب معطوف به اموری است که در دسترس همگان قرار داشته باشد. در سبک 
زندگی منفعالنه مصرف و فعالیت بر حسب پیشامد و تصادف صورت می گیرد و انگیزه ای 
مشخص در ترجیح دهی وجود ندارد. حتی زمانی که مبادرت به عملی مورد بررسی قرار 
می گیرد در نهایت عوامل بیرونی و ساختاری هستند که تعیین کننده انتخاب و عملند. افراد 
به تناسب برخورداری از سرمایه اقتصادی و فرهنگی است که به گونه ای فعال در انتخاب و 
عمل مشارکت می کنند. استفاده نکردن از برخی کاالها و استنکاف از برخی امور، گاه می تواند 
موضعی فعال محسوب شود، اگر انگیزه و دلیلی پس آن نهفته باشد، و در مقابل استفاده کردن 
از بسیاری کاالها یا مبادرت به بسیاری افعال می تواند منفعالنه تلقی شود اگر انگیزه و معنایی 

مشخص از سوی عامل کنش مبنی بر اثرگذاری در میان نباشد.   
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نتيجه گيري
در این مقاله تالش شد تا بر اساس استراتژي استفهامي و با اتخاذ رویکردي پدیدارشناختي، 
سبک هاي زندگي جوانان شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد. بر اساس دیدگاه شوتز که اول بار 
روش پدیدارشناسي فلسفي هوسرل را در خدمت مطالعات جامعه شناختي درآورد، تیپ های 
ایدئال دانشمند اجتماعی )برساخته مرتبه دوم( باید از گونه بندی های روزمره )برساخته مرتبه 
اجتماعی اند.  کنشگران  اجتماعی  واقعیت  تشکیل دهنده  گونه بندی ها  این  شوند.  اخذ  اول( 
هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی، معرفتی غیرمستقیم است. علوم اجتماعی نمی توانند 
مردم را به عنوان افراد زنده ای که هر یک آگاهی منحصر به فردی دارند درک کنند؛ بلکه آنها 
را فقط به صورت تیپ های ایدئال شخصی درک می کنند که در زمانی غیرشخصی و بی نام و 
نشان وجود دارند. از این رو بر عهده دانشمندان اجتماعي است تا با رعایت اصول موضوعه 
پدیدارشناختي دست به برساخت نمونه ها بزنند. بدین معنا که تبیین های اجتماعی باید فراتر 
از معناهای نامدون و خاصی بروند که یک کنشگر اجتماعی به کنش های خود می دهد و با 
معناهای نوعی که توسط کنشگران اجتماعی نوعی تولید می شوند سروکار داشته باشند، و این 

کار مستلزم مدون ساختن معاني و انتزاع است.
از خالل مشاهدات مشارکتي و مصاحبه هاي مبسوطي که با 46 نفر از جوانان شهر تهران 
صورت گرفت، مصاحبه هاي گردآوري شده جهت استخراج مفاهیم اولیه کدگذاري باز شدند. 
تعداد مفاهیم به دست آمده براي هر سؤال در قالب یک سري مقوالت محوري طبقه بندي 
شدند. در نهایت براي انتزاع بیشتر و درک جنبه هاي مختلف سبک زندگي، مقوالت محوري 
در قالب یک مقوله هسته تلخیص شد. با توجه به معاني منتسب کنشگران به گزینش ها و 

کنش هایشان، چهار نمونه سازي از سبک زندگي تشخیص داده شد:
1. سبک زندگي لذت جویانه و زیبایی شناسانه

2. سبک زندگي کارکردگرایانه
3. سبک زندگي خرده فرهنگي

4. سبک زندگي منفعالنه
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Abstract
This study has tried to investigate and reconstruct the meaning of life style 
in a phenomenological approach among young people in Tehran city. 
Most research done on this issue has been described by adopting deductive 
strategy and underlying prefabricated theories. While the phenomenological 
method focuses on how humans meant their experiences and transform them 
to collective and personal form of their consciousness. It also requires a 
methodological understanding that how humans experience these phenomena. 
Researcher to collect such data is necessary to engage in-depth interviews with 
people who have directly experienced the phenomenon of interest that means 
they have Lived experience that is in contrast with second order experience 
and the operating variables that derived from metanarratives. Thus, we have 
distinguished four major lifestyles of young people’s lives in Tehran according 
to Husserl’s epoche manner and meet schutz’s typification criteria that contain; 
pleasure seeking - aesthetic lifestyle, functionalistic, subcultural and passive. 
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Subcultural Lifestyle, Passive Lifestyle, Phenomenology

1. Ph.D Candidate for Cultural Policy-Making, Kharazmi University. famehdi1@gmail.com 
2. Associate Professore, Department of Sociology Universityof Kharazmi. 
Dr_bizhanZare@yahoo.com
3. Ph.D Candidate for Sociology of Economy & Development at Isfahan University. 
nima.bardiafar@gmail.com

1




