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مقدمه
مفھوم شناسی سبک زندگی

 اخير ھای ده در که است مفاھيمی ازجمله زندگی سبک
 مختلف ھای حوزه در پردازان نظریه افزون روز توجه مورد
 را ما واژه کليد این با ساده جستجویی .  است گرفته قرار
 ھای زمينه در گرفته صورت پژوھشھای از انبوھی با

  ..و پزشکی ھنر، روانشناسی، ،شناسی جامعه مختلف،
 دنيای در مفھوم این اھميت نشانگر که ميسازد مواجه
 این تعریف برای که وسيعی گستره گاه .است امروز

 مخاطب دارد، وجود اش کننده تعيين ھای مولفه و اصطالح
 با مفھوم این پيوند دیگر، ازسوی .ميسازد مواجه ابھام با را

 طبقه ھویت، جامعه، فرھنگ، نظير دیگری مفاھيم
 سبک "  ميان ارتباط تعریف ،...و نياز و سليقه اجتماعی،
 لحظه این از ميسازد، ضروری را مرتبط مفاھيم و" زندگی

.ميگردد آشکار آن اجتماعی ابعاد و زندگی سبک اھميت



life)زندگی سبک مفھوم• style)که است مفاھيمی زمره از 
 بيان برای فرھنگی مطالعات و شناسی جامعه پژوھشگران

 می بکار و مطرح را آن جامعه فرھنگی ھای واقعيت از ای پاره
 فرھنگی مطالعات و اجتماعی علوم ادبيات در آن  دامنه و برند
 این که معتقدند بعضی که حدی تا است یافته زیادی رواج

 جمله از موجود واژگان از بسياری جانشينی قابليت مفھوم
 گویای تری دقيق نحوه به ميتواند و داراست را طبقه مفھوم
 و فرھنگی ھای نگرش حتی و رفتارھا پيچيده واقعيت

. باشد ما امروز جامعه در اجتماعی
 که است ثابتی شيوۀ روانشناسان، دیدگاه از زندگی سبک

 آن مشکالت و می کند بيان را زندگی اھداف آن کمک با انسان
 ارزشھا، از است ای مجموعه زندگی سبک .می برد ميان از را
 مردم بيشتر  .چيزی ھر در رفتاری ھای شيوه و تفکر و نگاه نوع

  .کنند انتخاب آزادانه را زندگيشان سبک باید که معتقدند
 و قوميت اجتماعی، طبقه سن، معتقدند شناسان جامعه

 ھویت یعنی این  .گذارند اثر فرد ھر زندگی سبک در جنسيت
 سن جنسيت، ھمچنين و فرد اجتماعی طبقه و ساختار نوع از
  .ميگيرد شکل او مذھب و



 اساس بر و جامعه توسط افراد زندگی سبک ادلر الفرد دیدگاه از
  . ميگيرد شکل  ...و سوم و دوم و اول فرزندان تولد ترتيب
 و ھا ویژگی از فرد به منحصر الگوی فرد یعنی زندگی سبک
 پيگيری را خاصی روال فرد ميشود باعث که را عادتھا و رفتارھا
 خودش ازاد اراده با فرد ھر که ناميده زندگی سبک را کند

 4  سن از جریان این و ميکند تعيين را زندگی سبک مناسبترین
. ميشود تثبيت سالگی 5 و

 
 تقسيم شخصيتی تيپ 4 به را افراد آدلر زندگی سبک اساس بر

: کند می
 
تيپ سبطه جو           
تيپ گيرنده            
تيپ دوری جو           
تيپ مفيد به حال جامعه           



 آگاھی با را حاکم یا جویانه سلطه نگرش اول، تيپ :جو سلطه تيپ•
 رفتار دیگران به توجه بدون فردی چنين .ميدھد نشان ناچيز اجتماعی
 یا بزھکار، آزارگر، و کرده حمله دیگران به تيپ این افراطی نوع .ميکند
 به معتاد الکلی، تيپ این خطرناک کمتر نوع .ميشود ستيز جامعه
 حمله با دارند باور آنھا ميزند، کشی خود به دست یا شده مخدر مواد
.ميزنند صدمه دیگران به خودشان، به کردن

 توقع )است تيپ ترین رایج آدلر نظر از که( گيرنده تيپ :گيرنده تيپ•
 وابسته دیگران به بنابراین و باشند آنھا رضایت اسباب دیگران دارد

.ميشود
 زندگی مشکالت با شدن روبرو برای جو دوری تيپ :جو دوری تيپ•

 از مشکالت، از جستن دوری با تيپ این دارای افراد .نميکند تالش
  .ميکنند اجتناب شکست احتمال

 آمادگی روزمره زندگی مشکالت با کردن مقابله برای تيپ سه این
 زندگی سبک بين تضاد و کنند ھمکاری بادیگران نميتوانند انھا .ندارند
 روان صورت به که آورد می بار به را نابھنجار رفتار عملی، دنيای و آنھا

 که ھستند چيزی فاقد آنھا .ميشود گر جلوه پریشيھا روان و رنجوریھا
. نامد می اجتماعی ی عالقه آدلر



 دیگران با جامعه حال به مفيد تيپ :جامعه حال به مفيد تيپ•
 در افراد این .ميکند عمل آنھا نيازھای با مطابق و کرده ھمکاری
 مشکالت با اجتماعی ی عالقه ی یافته رشد کامال چارچوب
.ميکنند مقابله

 صورت این به افراد بندی تيپ یا بندی طبقه با کلی طور به آدلر•
 صرفا را زندگی سبک چھار این که داشت اظھار و بود مخالف
 درمانگران به او .است کرده مطرح آموزشی مقاصد برای

 ھم با که طبقاتی در افراد گماردن اشتباه از که داد ھشدار
.کنند پرھيز ھستند متناقض



تمايز ميان شيوه ي زندگي با سبك زندگي

 ھاي صورت تمامي در كه است مفھومي زندگي ي شيوه•
 مفھوم كه آن حال است داشته حضور حال و گذشته تمدني
 تمدني صورت در ريشه كه است متأخر مفھومي زندگي سبك
 مدرن علوم پردازي نظريه حوزه به متعلق و داشته مدرن غرب
 زندگي ي شيوه  .است فرھنگي مطالعات و شناسي جامعه
 كه منشي و بينش .است زندگي توأمان منش و بينش بر ناظر

 زندگي سبك است زندگي امور درباره گذاري ارزش بر مضاف
 استوار آن پايه بر كه است روش و بينش اين به مسبوق اما

 زندگي، سبك و زندگي شيوه ميان نسبت واقع در .ميگردد
 دل از زندگي سبك .است وجه من وخصوص عموم نسبت
 .ميشود توليد و آمده بيرون زندگي ي شيوه



 و فرم مدل، در كه ھنگامي است يزندگي شيوه ھمان زندگي سبك•
 بندي قالب و ميشود متجسد و منجمد ويژھاي و خاص صورتھاي
 و نشده متعي خاص مدلي در زندگي شيوھي وقتي .ميشود

 متولد زندگي سبك ميرسد تعين به ايده از و ميگردد انضمامي
 است نشده بندي قالب چندان زندگي شيوھي كه لذاست .ميشود

 استو استوار زندگي خاص بينش بر مبتني روش و راه مرحله در و
 شيوھي ھر كه روست ھمين از . دارد را خود خاص اقتضائات البته

  .باشد زندگي سبك و مدل چندين بر ناظر ميتواند زندگي
 متضمن خود كه انسانھا عادات و كردارھا و باورھا ھا، ذائقه كه ھنگامي
 زيبايي ترجيحات .. اخالقيو و سياسي ديني، تفكرات و باورھا عقايد،

 و بندي قالب زيستي مشخص صورت و فرم يك در است شناختي
 مشخص، كردارھاي و كنشھا صورت در و مييابد تعين و تجسد
 ورزشي، غذائي، روزمره رفتار و اعمال و روشن اي انتخابه و گزينش
 سبك ، ميشود متعين ... و پوشاكي جنسي، شرعي، و عبادي
 مدل و ھا سبك توليد ظرفيت زندگي شيوه ھر  .ميشود متولد زندگي
 مدرن زندگي ي شيوه نمونه براي .داراست را زندگي متعدد ھاي
 آمريكائي، زندگي سبك زندگياست؛ متعدد ھاي سبك بر ناظر خود
 زندگي سبك انگليسي، زندگي سبك اروپائي، زندگي سبك

.... و ماركسيستي



 و انجماد با را زندگي ي شيوه ميتواند كه چيزھايي از يكي•
 در اشياء حضور كند تبديل زندگي سبك به بخشي تجسد
 اشياء حضور با مستقيم نسبتي زندگي سبك  .است زندگي

 در را اشياء جايگاه كه است زندگي سبك اين .دارد زندگي در
 سبك در ويژه و خاص شأني اشياء و ميكند معين زندگي
 ھم اشياء از منظور .دارند شأنيت ھو بما و است يافته زندگي
 زيباشناختي، و تزئيني اشياء ھم است زندگي ضروري اشياء
 و خانه تماميت و كليت در حاضر اشياء ھم و فردي اشياء ھم
 و ناشياء اي چيدمان سبك و نوع البته و كار و زندگي محل
.برميگيرد در را آن بر حاكم الگوي
 سبك به زندگي ي شيوه بخشي تعين در كه ديگر شاخص
 شدن مدرن با .است "مصرف " است تأثيرگذار بشدت زندگي
  داري سرمايه چرخه تولد و داري سرمايه ظھور و بشري زندگي

 ھاي مؤلفه از يكي زدگي مصرف و مصرف ،"مصرف – توليد "
  .است مدرن زندگي ي شيوه و امروز ي دنيا اصلي



 بسيار دارد بسزا تأثيري زندگي سبك بخشي تعين در مصرف•
  صرفا و است مصرفی گونه ھمه بر ناظر مھم اين .است مھم
 و نيست تزئيني و مادي كاالھاي و توليدات مصرف بر ناظر

 را فرھنگي و ھنري نيز و لوكس و مادي توليد ھرگونه مصرف
 تا زندگي تزئيني غير و تزئيني اشياء از اعم ميگيرد بر در نيز

 در ( فرھنگ صنعت گونه ھر . .. و موسيقي روزنامه، فيلم،
.)آن فرانكفورتي مكتب معناي
 و مدرن تكنولوژي ظھور .است انتخاب امكان مقوله ديگر شاخصه
 تثبيت و ظھور كااليي، ھرگونه از فراوان تكثير در آن توانايي
 از مدرن زندگي درpluralism تعددگرايي و گرايي تكثر مفھوم
 كاالھاي و توليدات )كميوكيفي (  تعدد و تكثر به و يكس

 سو ديگر از و است انجاميده زندگي با مرتبط و ھنري فرھنگي،
  توليدات اين مصرف و اخذ در را آدمي انتخاب و گزينش امكانھاي

 در خود كه است داده افزايش بشدت )فرھنگ صنعت خاصه (
 گذار تأثير بسيار زندگي مختلف سبكھاي بندي قالب و تعين
  .است



• به ھر ميزان كه امكان گزينش و انتخاب افزايش يابد سبكھاي 
امروزه سبك زندگي در حقيقت سبك . زندگي نيز افزايش مييابد

آنتونی . "در گزينش و انتخاب مصرف كاالھاي زندگي است
سبك زندگی را از مولفه ھای زندگی مدرن ميداند و در " گيدنز

این ميان به سالھای پس از جنگ جھانی دوّم و ظھور دولت 
به اعتقاد گيدنز دنيای . ھای رفاھی در اروپای غربی تأكيد دارد

در . مدرن گزینه ھای قابل انتخاب را برای افراد افزایش ميدھد
حالی كه در فرھنگ ھای ما قبل مدرن فرد معموال پيرو یك 

ھر چند در این دوران ھم . سبك و شيوه زندگی خاص بود
شاھد انتخاب ھایی برایا فراد ھستيم، اّما گزینه ھای گوناگون 

به ھم شباھت دارند و دامنه و تعداد آنھا چنان محدود است كه 
سبب ميشود تنھا سبك مشخصی برای زندگی در ھر 

فرھنگی تعریف شده باشد و ھمه افراد متعلق به فرھنگھای 
در اینجا نكته . یكسان به سبك تقریبا مشابھی زندگی كنند

مھم، تطابق ھمه افراد با ارزشھای ھمسان منبعث از فرھنگ 
. (  واحد است ونه امكان انتخابھایی كه گاھی ظاھر ميشوند

)210، 1380گيدنز، 



 انتخاب در تعدد و تكثر مولود امروزه مدرن زندگي سبكھاي انواع•
 عالم مصرفي و ھنري و فرھنگي كاالھاي و اشياء مصرف و

 نيز و آن بر حاكم اجتماعي و اقتصادي مناسبات و مدرن
  .است داري سرمايه عالم ضروريات با متناسب زندگي اقتضائات



سبك زندگی تابع تفسيرمان از زندگی است

 ھدف :است زندگى از ما تفسير تابع زندگى، سبك و اجتماعى رفتار
 براى كنيم، معين زندگى براى ما كه ھدفى ھر چيست؟ زندگى
 سبك يك خود، با متناسب طبيعى، طور به كنيم، ترسيم خودمان
 آن، و دارد وجود اصلى نقطه ى يك .ميشود پيشنھاد ما به زندگى
 آن به - را زندگى ھدف -  كنيم ترسيم بايد را ھدفى يك .است ايمان
 امكان پذير بخشھا اين در پيشرفت ايمان، بدون .كنيم پيدا ايمان

 ايمان آن به كه چيزى آن حاال .نميگيرد انجام درست كارِ  نيست؛
 ميتواند باشد، كاپيتاليسم ميتواند باشد، ليبراليسم ميتواند داريم،

 ناب توحيد ھم ميتواند باشد، فاشيسم ميتواند باشد، كمونيسم
 به داشت، اعتقاد داشت، ايمان بايد چيزى يك به باالخره باشد؛
 .است مھم ايمان، مسئله ى .رفت پيش اعتقاد و ايمان اين دنبال
 چنين يك اعتقاد؛ اصلى لنگرگاه يك به ايمان اصل، يك به ايمان
 زندگى سبك ايمان، اين اساس بر .باشد داشته وجود بايد ايمانى
.شد خواھد انتخاب



معنا و مفھوم شيوه زندگي غربي

 با است مالزم و متناسب تمدني ھر در زندگي شيوه كه گفتيم•
 كتاب نمونه براي  .جامعه و تمدن آن تاريخي عالم و تمدني صورت
 تدوين صفويه دوره در كه مجلسي عالمه "حليةالمتقين " شريف
 – اسالمي زندگي شيوه كامل نامه آئين بسان خود است يافته

 عصر ايراني و شيعي تمدني صورت و عالم با كه است شيعي
 عالم یک نيز مدرن غرب كه انجا از  .دارد تام تالزم و تناسب صفويه
 آن به غربي اجتماعي علوم در كه (  تمدني صورت و تاریخی

socialاجتماعي فرماسيون formationکه است جدیدی )ميگويند 
 نحوه نيز و مدرنيته طراز جديد انسان خود تمدني صورت با متناسب
 در مدرن حضور نحوه .نمود ايجاب نيز را ان با مالزم حضور و وجود
 ھمراه به را کردنی زندگی نحوه و مدل یک آورنده پديد خود عالم
 ذيل در زيستن زندگی، نحوه این اصلی خصيصه که است آورده

 مدرن انسان حضور نحوه دو ھر كه است سوبژكتيويسم و اومانيسم
  .ميدھند صورت جديد عالم در را



   "سوژه "  بلكه نيست انسان تنھا تمدن اين در انسان .•
subjectiveصاحب و شناسنده موجود تنھا معناي به است 

 معطوف اراده "  نيچه تعبير به را او ذات كه ھستي ميل و اراده
 موجودي چنين بودن و حضور نحوه .ميدھد شكل "قدرت به

 اراده ديگر مدعي عنوان به خدا ولو ( ديگري قدرت نفي با مالزم
 و دین حيات و حضور نفی به اساساً  كه است )قدرت و ميل و

 حضور افق در را سكوالريسم ظھور كه ميانجامد قدسي امر
 کليدی امر یک عنوان به انسان اين .ميدھد نويد مدرن انسان

 كه جديد عالم ثقل مرکز عنوان به و جديد تمدني صورت در
 دنيوی زندگی یک که ميشود این بنایش لذا می اندیشد؛ چنين

 دارد انسانی عالم، این که این  رو این از بيافریند را سکوالری و
 سودجویی، بر مبنی خویش وجودی  ھای مؤلفه اساس بر که

 نظام دارای ھمچنين می کند رفتار طلبی لذت  و طلبی قدرت
  ساالرانه سرمایه اصالتا نظام این که است اقتصادی مناسبات
 ساالرانه سرمایه اما نباشد یا باشد سرمایه دار چه حال است
 اعمال نيز را آن با متناسب خالقيات حاال عين در و است
.می کند



 شيوه مفھوم لحاظ به باشيم داشته مدرن غرب به نگاھی اگر•
 تصوراتی دارای نيز زندگی سبك جزئی تر، مفھوم به یا و زندگي
  بخش در ویکتوریایی دوره زندگی سبک طورمثال؛ به است
 اول جھانی جنگ از بعد که زندگی سبک آن با  19   قرن عمده
 اگر یا و دارد تفاوت ھایی می شود حاکم مدرن غرب عالم در

 ورود از بعد و ميالدی 1980 سال از بعد که آنچه بنگریم جزئی تر
 تا زمان آن ،از»پسامدرن زده بحران مدینه«  به مدرن غرب عالم

 در ھا این ھمه لذا .تغييرمی کند زندگی سبک مدل حدودی
 از بعد ویکتوریایی زندگی سبک چه اگر ھستند کليتی یک ذیل
 غرب ورود از بعد زندگی سبک با دو این و اول جھانی جنگ
 ميالدی 1980 دردھه »پسامدرن زده بحران مدینه« فاز به مدرن
 شيوه با ھا این تمام اینکه یا و است متفاوت ھم با بعد به

 با تفاوت ھایی مفھومی و جزئی لحاظ به رنسانسی زندگی
 آن که ھستند کلی پارادایم یک ذیل در آنھا تمام اما دارند ھم

 و سکوالریستی بر مبنی مشخصی مؤلفه ھای کلی، پارادایم
.ندارد بود اومانيستی



 و معنا عالم از را خویش ارزشی و معنایی قلمرو انسان واقع در•
 اگر یعنی می کند منتقل صرف ی دنيا عالم به آخرت عالم

 باشيم داشته اخالق و انسان تعریف مسئله به کوتاه نگاھی
 وسطی قرون از قبل فھميد، می توان را این وسطی قرون در
 اما نيست دینی عالم عالم، که گفت می توان جرأت به چه اگر

 دارد وجود ثروت با  اش رابطه و انسان از که تعریفی می بينيم
 و خود نياز که کند کار حدی در باید انسان که است اینگونه

 به یا و نکند کار یا را آن از بيشتر و کند برطرف را خانواده اش
 با کند نفاق راا آن حصل ما می کند کاری اگر یا و بپردازد عبادت
  .می شود مشخص مدل ھا تفاوت نگاه، این



ضرورت عبرت پژوھی تاریخی و بررسی تاریخی 
مقوله سبک زندگی

 دقيق تحليل در کند می ایجاب علم تاریخ و علم فلسفه تنيدگی درھم
 جامعه و فرھنگ مواجھه شک بی.بکاویم را آن مقوله،تاریخ یک

 زندگی سبک در تحول مدرن،سبب و غربی نگرش و فرھنگ با ایرانی
 از ھایی بارقه که را مدرن شبه زندگی یک و است شده ایرانی
 چند با.است زده رقم ایرانی جامعه برای دارد وجود آن در نيز سنت
 ھویت این شھری و اجتماعی ھای محيط در زدن قدم و نظاره دقيقه

.نمایيد می مشاھده را انجيری ھلو و ميکسی و مونتاژی
 مواجھه امروز،مسأله به تا قاجاریه دوزان از مخصوصا صفویه دوره پایان از

 ایران در کم مدرنيته،کم و غرب نام به نوین وساحتی جدید عالمی با
 محدود جغرافيایی سلطه صورت به ابتدا مواجھه این.است نموره رخ
 صفویه،این قوت از پس.ایران جنوب در ھا پرتغالی حضور ماند.بود

 مسيحی مسيونرھای این و گذارد می قدم کالم عرصه مواجھه،به
 ایران در متجدد اروپای و نوین غرب پيام حامل که ھستند
 ویژه به(.کنند می بنا مسيونرھا ھمين را جدید مدارس اولين.ھستند

 و قاجار استقرار تا صفویه از پس دوران این،از از پس )قاجار دوره در
.دارد استعماری شکل بيشتر ما ،مواجھه تنباکو تحریم زمان تا حتی



 و ایران در انگليس استعماری حضور و روس و ایران ھای جنگ
 دوره اواسط از.ساخت مطرح را نظامی مواجھه از منطقه،سخن

 جدید پدیده؛شکلی این با ما مواجھه و زدگی غرب و غرب قاجار
 و تفکر و اندیشه حوزه جدید،در مواجھه نحوه این.گرفت خود به

 را علمی و فرھنگی گسترده زدگی غرب و بوده فرھنگ و علم
 و دینی غير روشنفکران ظبقه سبب بدین.کرد پدیدار

 ھدایت و حمایت و نظارت تحت ھم آن دوره این در فراماسونرھا
 این اساس بر و گرفت شکل آمریکا بعدھا و روسيه و انگليس
 دستخوش ایرانی زندگی سبک کم کم که است مواجھه شيوه
 می جلوتر برایش زمان ھرچه که شود؛تغييراتی می تغييرات

 واکنش و شد می تر سریع نيز تغييرات این رفت،سرعت
 می باعث را علما و سياسی دینی،خواص آگاھان،روشنفکران

.گشت
 و ھا مایه با دینی_سنتی زندگی سبک که بود حالی در این

 استحکام از ایران مردک بيتی اھل گرایشات و شيعی جوھره
 چاره به را ایرانی جامعه و بود برخوردار ای پشتيوانه با و دیرینه

.نماید رد را آن نه و وانھد را این نه چگونه که واداشت
 



نقش فرھنگ عمومی در سبک زندگی

 زندگی مصادیق تعيين در بستر، یک عنوان به عمومی فرھنگ
 بازی را مھمی نقش جامعه افراد زندگی سبک و روزمره
 اسالمی انقالب شکل گيری جریان در که طور ھمان و می کند
 مردم زندگی سبک بر توانست عمومی فرھنگ بودیم، شاھد
.کند صورت بندی را انقالبی زندگی سبک نوع یک و بگذارد تأثير
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