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 چكيده
توجهي در موضوع سبك زندگي انجام شده است كـه    هاي قابل  هاي اخير پژوهش در سال
و خلط مفهوم سبك زندگي با مفاهيم نزديك ازجمله مشكالت  هاي نامناسب  سازي  مفهوم

فضاي مفهـومي سـبك   آيد. هدف از اين مقاله پااليش   شمار مي  ها به  برخي از اين پژوهش
منظور، با استفاده از  سازي دقيق از سبك زندگي فرهنگي است. بدين  مفهوم ةزندگي و ارائ

و  ،فرهنگ، مصرف  روش اسنادي و تكنيك تحليل مفهومي، ابتدا ارتباط ميان فرهنگ، خرده
بـا تحليـل وجـوه مشـترك تعـاريف موجـود، تعريـف         ،سبك زندگي بررسـي و سـپس  

دهد   ها نشان مي  زندگي و سبك زندگي فرهنگي ارائه شده است. يافتهتري از سبك  روشن
هاي روزمـرة مطعـوف بـه مصـرف و توليـد فرهنگـي،         معني الگوي كنش  سبك زندگي به

بسـته اسـت و بـا      و مصرف هم ،فرهنگ  و مادي با مفاهيمي نظير فرهنگ، خرده ،اجتماعي
ـ   پوشاني جزئي يا كلي دارد. سبك زندگي   ها هم آن و  ،فرهنگـي، اجتمـاعي   ةبـه سـه مقول

كه سبك زندگي اجتماعي به توليد و مصـرف روابـط     تفكيك است؛ درحالي  اقتصادي قابل
و  ،اجتماعي معطوف است، سبك زندگي اقتصادي شامل توليـد و مصـرف مـادي اسـت    

مصـرف و توليـد   معطوف بـه   ههاي روزمر  به الگوي كنش راجعسبك زندگي فرهنگي نيز 
  ادين است.محتواي نم
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 مقدمه و بيان مسئله .1

معاصر توجه ويژه به ماهيـت فرهنـگ و نقـش آن در زنـدگي      ةچرخش فرهنگي در جامع
بـه طـرح    گـران علـوم اجتمـاعي     روزمره را درپي داشته است. گرايش روزافزون پـژوهش 

تر استدالل   دايمي است. پيشاثر از اين تغيير پارأمصرف و سبك زندگي نيز متمفاهيمي نظير 
شـود و    هاي توليدي مـي   تر وقت انسان صرف كار و فعاليت  شناسان اين بود كه بيش  جامعه
بودند. اما در دوران كنوني  كردههاي خود را به تحليل روابط توليد معطوف   رو پژوهش  ازاين

مـادي،   ةكم در حـوز   دست ،رقم خورده است كه اي  گونه  ال و فراغت بهاشتغ ةتغييرات حوز
 توليدكننده نيستند. بر اين اساس، تحليل مصرف دركنار توليد اند، اما لزوماً  كننده  همه مصرف

هـا، رشـد طبقـة      شدن و گسـترش انتخـاب    اي يافته است. فردي  موضوعيت و اهميت ويژه
گشاي بورديـو    هاي راه  و پژوهش ،مدرنيسم  درباب پستمتوسط، گسترش مباحث آكادميك 

 سـبك ). 74: 1386 يي(ذكا نيز از ديگر داليل توجه روزافزون به مفهوم سبك زندگي است
 فرهنگـي،  مطالعـات  شناسـي،   جامعـه  شناسي،  روان متخصصان كه است مفاهيمي از زندگي
 در) Adler 1956( آدلـر  آلفـرد . انـد   كـرده  مطالعـه  آن را سـالمت  علـوم  و ،بازاريابي اقتصاد،
 زيمـل  جـرج  و ،)Veblen 1899( وبلن تورشتاين ،)Weber 1968( وبر ماكس و شناسي روان

)Simmel 1978 (اند  بوده زمينه اين در پردازي  نظريه گامان  پيش از اقتصاد و شناسي  جامعه در .
 اشـتراك  در و) way of life( »يزنـدگ  ةيوش« كلي معني به عمدتاً اوليه متون در زندگي سبك

 بعـدها  كـه   ايـن  بـا . اسـت  گرفته قرار موردبحث گروه و ،طبقه ساختار، فرهنگ، با مفهومي
 گيـدنز )، Chaney 1996( چـاني )، Bourdieu 1977( بورديـو  چـون   هم خريأمت پردازان  نظريه

 تـري   تخصصي هاي  تحليل) Hendricks and Russell 2009( راسل و هندريكسو )، 1378(
 در حتـي  زنـدگي،  سـبك  مفهـومي  فضاي گستردگي دليل  به اند،  كرده ارائه موضوع اين در

. شـود   نمـي  مشاهده مفهوم اين از مشتركي تعريف نيز تخصصي هاي  رشته از هريك درون
 شـده  باعـث  شناسي  جامعه ويژه  هب و اجتماعي علوم در مفهوم اين از متعدد تعاريف وجود
 در و شـود  مخـدوش  زنـدگي  سـبك  و ،مصرف فرهنگ،  خرده فرهنگ، ميان مرز كهاست 
 و سـاتيش  نمونـه  بـراي  گيـرد؛  قـرار  مورداسـتفاده  هـم  جـاي   بـه  مفاهيم اين موارد برخي

 جـزء  را هـا   نگـرش  و ،هـا   ارزش بازاريابي، در ،)Sathish and Rajmohan 2012( راجموهان
 را زنـدگي  سـبك  ،شناسـي   جامعه در ،نيز) Scheys 1987( شيز و اند  دانسته زندگي سبك
نشـده   يـك از هم تفك يفرهنگ و سبك زندگ يبترت ينبد .است دانسته نمادها بر مبتني

 نظيـر  يميمفـاه  يجتـدر   بـه  يـر، اخ يهـا   در سـال  يشدن علوم اجتماع  ياست. با تخصص
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 و انـد   شـده  تعريـف  تـري   بـيش  دقت با زندگي سبك و ،مصرف فرهنگ،  خرده فرهنگ،
 جانسون و اندرسون چون  هم گراني  پژوهش كار در مفاهيم اين از تخصصي هاي  استفاده

)Andersson and Jansson 1998 (كوكرهـام  و »فرهنگـي  زنـدگي سبك « سازي مفهوم در 
)Cockerham et al. 1998 (ذكـايي  و »محور  سالمت زندگيسبك « سازي  مفهوم در )1383 (
 چـون   هـم  جديـدتري  مفـاهيم  پيـدايش . شـود  مـي  ديـده  »مجازيفراغت « سازي  مفهوم در

)، lifestyle sports( زنـدگي  سـبك  هـاي   ورزش)، lifestyle media( زنـدگي  سبك هاي  رسانه
)، lifestyle management( زندگي سبك مديريت)، lifestyle medicine( زندگي سبك پزشكي
 )sustainable lifestyle( پايـدار  زندگي سبك و ،)lifestyle policy( زندگي سبك گذاري  سياست

 يـن رغـم ا   ياست. عل يدر مطالعات سبك زندگ يساز شدن مفهوم تر  ياز تخصص يحاك يزن
نارسـا از   يسـاز   دهد مفهـوم   يداخل كشور نشان م يقاتبه تحق ينگاه ي،نظر يها  يشرفتپ

 و قاسـمي نمونـه،   يها منعكس شده است؛ برا  پژوهش ينا يساز  در شاخص يسبك زندگ
 گـذاري   سـرمايه و  بدن بهدادن   اهميت بدن، عملكردهاي بدن، از رضايت) 1393( همكاران

 فضـاي  در نـامحرم  و محـرم  با ارتباط مختلف اشكال) 1393( همكاران و الدين شرف بدن؛
 بـا  ارتبـاط  پوشـش،  ةنحـو  بدن، به توجه فراغت، اوقات) 1393( سپهري مجازي؛ و واقعي
 مصـرف ) 1392( كـوهي  و ساداتي ارتباطي؛ هاي  مندي  توانو  محاوره ةشيو مخالف، جنس

ـ روا خـانوادگي،  روابط) 1392( آذر  خليلي سينما؛ و ،تلويزيون روزنامه،  و خويشـاوندي  طب
 رفتـار  انحرافـي،  رفتـار  فرهنگي، مصرف) 1392( همكاران و زاده جمعه امام دوستي؛ روابط

 نـوع  فرهنگـي،  مصـرف ) 1391( تـاجي  و شاهنوشـي  داري؛  ديـن و  بدن مديريت سياسي،
و  ،پوشـش  نوع مخالف، جنس با روابط) 1391( افراسيابي و بشير بدن؛ مديريتو  ،پوشش

 فضـاهاي  مصـرف  ورزش، اي،  رسـانه  مصـرف ) 1390( يو نـور  سرشـت  پـاك  بيان؛ ةشيو
 پوشـاك،  موسـيقايي،  ةذائقـ  فراغـت،  اوقات) 1387( شالچي هنري؛ هاي  فعاليت و ،عمومي
 اجتماعـات،  در يت) عضـو 1386( كـوثري  هـا؛   نگـرش  و ،اخالقي هاي  ارزش بدن، اهميت
 خانوادگي، تعامل) 1392(همكاران  و پور عدلي مرجع؛ گروه و ،اجتماعي و فرهنگي عاليق
 خويشـاوندي،  روابـط ) 1385( فاضليو  ؛خانوادگي ةروزان هاي  فعاليت و ،خانوادگي اعتماد
انـد.    درنظر گرفتـه  يسنجش سبك زندگ يها  را شاخص خانوادگي روابط و ،دوستي روابط
سـبك   يمفهـوم  ينبودن فضـا   و روشن يفرهنگ از سبك زندگ يكاساس، عدم تفك ينبر ا
داده است.  يشرا افزا ها  آن يشناخت و روش يمفهوم يها  يها آشفتگ  پژوهش يندر ا يزندگ

 بـر  عمدتاً عملياتي، سطح در زندگي، سبك موضوعشده با   انجام يها  پژوهش ،يگرد  ازطرف



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   26

 معني  به زندگي سبك تنها  نه ها  پژوهش اين تر،  دقيق   عبارت  به. هستند مبتني فرهنگي مصرف
 فرهنگـي  توليـد  شـامل  و دارد محدودتري معني كه هم را فرهنگي زندگي سبك بلكه كلي
 سـبك  سازي  مفهوم براي مستقل تالشي رسد  مي نظر به اساس، اين بر. اند  نداده پوشش است

 كيفيت يارتقا براي اي  ويژه شناختي  روش اهميت از فرهنگي زندگي سبك ويژه  هب و زندگي
 پـژوهش  ايـن  اصلي پرسش بنابراين،. است برخوردار زندگي سبكمربوط به  هاي  پژوهش
 و اسـت  ارائه  قابل فرهنگي زندگي سبك از مستقلي سازي  مفهوم چه كه است اين از عبارت

   .دارد وجود آن به نزديك مفاهيم و فرهنگي زندگي سبك بين ارتباطي چه
  
  موضوع ةپيشين .2

هاي متعددي در موضوع سبك زندگي انجام شده است. ويـل در    هاي اخير پژوهش  در سال
به بررسي فضاي مفهومي سبك زندگي  »مروري بر مفهوم سبك زندگي«پژوهشي با عنوان 
شناسـي، بازاريـابي، علـوم جغرافيـا،       فرهنگـي، روان   مطالعات خردهشناسي،   ازديدگاه جامعه

 ــ  رزشي، فـردي ا ـ رفتاري ايه  مطالعات فراغت و فرهنگ مصرف پرداخته و به دوگانگيو
عـدم   ــ  و انتخـاب  ،ناپـذيري   تشـخيص  ــ  پذيري عدم انسجام، تشخيص ـ گروهي، انسجام

زندگي به سبك زندگي  ةاز مفهوم شيوانتخاب در اين تعاريف اشاره كرده است. ويل گذار 
افزايش رفاه اجتمـاعي دانسـته و    ةديگر، نتيج  ازسوي ،ها و  افزايش انتخاب ةرا ازسويي نتيج

يك فرد يـا   ةكنند  الگوهاي متمايز رفتارهاي فردي و اجتماعي كه مشخص«سبك زندگي را 
 .)Veal 1993: 247( است كردهتعريف  »يك گروه است

 ةتصـويري از سـبك زنـدگي فرهنگـي جامعـ     «) در پژوهشي بـا عنـوان   1387( فاضلي
هـايي نظيـر     ، ضمن تفكيك سبك زندگي به دو سنخ فرهنگي و مادي، شاخص»دانشجويي

روزنامه و مجله، استفاده از راديو و تلويزيون، اسـتفاده   ةزمان فراغت، خواندن كتاب، مطالع
ي فيلم، تماشاي تئاتر، اعمال مـذهبي (شـركت در   از نوار صوتي، استفاده از اينترنت، تماشا

و  ،...) هـا   ، شركت در مراسم دعا، حضور در زيارتگاهقرآن ةنماز جماعت، شركت در جلس
  استفاده قرار داده است.كردن را براي سنجش سبك زندگي فرهنگي مورد  ورزش

ضـمن مـرور تعـاريف سـبك و سـبك زنـدگي در        ،مهدوي كنـي در پـژوهش خـود   
گـران    و بازاريابي، به عدم وفـاق پـژوهش   ،شناسي، علوم اجتماعي  اي مختلف روانه  حوزه

گرا يـا    الگوي هم«اين حوزه در تعريف اين مفهوم اشاره كرده و درنهايت سبك زندگي را 
ها كه فرد يـا    و دارايي ،هاي اجتماعي  منظمي از رفتارهاي دروني و بيروني، وضع ةمجموع
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ها و در تعامل با شرايط محيطـي خـود ابـداع و      از تمايالت و ترجيحاي  گروه برمبناي پاره
كـرده  تعريـف   »هاي مرجح  مند كنش  نظام ةالگو يا مجموع« اختصار  يا به »كند  يا انتخاب مي

  ).228: 1387است (مهدوي كني 
 ،و كـرده آزاده در پژوهش خود سبك زندگي را به دو سنخ فرهنگـي و مـادي تفكيـك    

هايي نظير امنيت مالي، ثروت   هاي مستقل براي اين دو سنخ، شاخص  سازي  هوممف ةبدون ارائ
و قدرت، مالكيت اجناس لوكس و قيمتي، ايمان به خدا، تشكيل خانواده، منزلـت شـغلي و   

هاي سبك زندگي فرهنگي و   شاخص را داني و نزاكت و فرهيختگي  آدابو تحصيالت باال، 
  ).1389(آزاده  مادي درنظر گرفته است

فرهنگي جوانان   ضمن معرفي اشكال رفتارهاي خرده ،ذكايي و پورغالم در پژوهش خود
انـد كـه     و تحوالت آن، با استناد بـه نتـايج پـژوهش ميـداني خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيده         

يي چنداني براي توضيح آهاي مطالعات كالسيك مكتب بيرمنگام كار  فرهنگ با ويژگي خرده
هـا و رفتارهـاي     ايراني ندارد و افزايش تنوع و تكثـر در انتخـاب  مصرف فرهنگي نوجوانان 

به بافت فرهنگـي و    رو، باتوجه  ابزاري براي كسب هويت و خودابرازي است. ازاين مصرفي
 ،سبك زندگي و تلويحاً، بستر اجتماعي رفتارهاي دختران، استفاده از مفهوم مصرف فرهنگي

  ).1384 آراني ذكايي و پورغالم( اند  فرهنگ ترجيح داده  را بر خرده
هـاي زنـدگي     شناسـي سياسـي از سـبك    گونـه  ةدنبال ارائ  شهابي نيز در پژوهش خود به

جـاي    ضمن اين استدالل كه پذيرش مفهوم سبك زندگي بـه  ،جوانان ايراني بوده است. وي
 گي اسـت فرهن  خرده ةبر نظري »فرهنگي  پساخرده ةنظري« معني ترجيح  فرهنگ جواني به  خرده

)، سـه نـوع از سـبك زنـدگي را تشـخيص داده اسـت: سـبك زنـدگي         41: 1386(شهابي 
و سبك زندگي بسيجي. ايـن سـه نـوع از     ،وطنانه  نوايانه يا متعارف، سبك زندگي جهان هم

توان در طيفي قرار داد كه سبك زنـدگي بسـيجي در يـك سـوي آن و       سبك زندگي را مي
نوايانـه    گيرد. سبك زندگي هـم   ديگر اين طيف قرار ميوطنانه در سوي   سبك زندگي جهان

  گيرد.   نيز مابين اين دو طيف جا مي
ــين اندرســون و جانســون  هــم ــه Andersson and Jansson 1998( چن ) در پژوهشــي ب
فرهنگي، دو نوع سبك  ةبرحسب ميزان سرماي ،سازي سبك زندگي فرهنگي پرداخته و مفهوم

 conservative( كارانـه   ) و محافظـه progressive cultural lifestyleزندگي فرهنگـي مترقيانـه (  

cultural lifestyle( خـود   كردنن  سبك زندگي فرهنگي مترقيانه، با محدود .اند  را تشخيص داده
كنـد. سـبك     پسند را محـو مـي    به فرهنگ واال، مرز ميان مصرف فرهنگي واال و فرهنگ عامه



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   28

با حفظ وفاداري خود  ،گيرد؛ اين سبك  مقابل قرار مي ةدر نقط كارانه  زندگي فرهنگي محافظه
  گيرد.  به فرهنگ واال، رويكرد عقالني و گزينشي در مصرف فرهنگي در پيش مي

گران قبلي،   شده توسط پژوهش  تحقيق و تعاريف معدود ارائه ةبا نگاهي اجمالي به پيشين
سبك زنـدگي موضـوعي    دريافت.سازي سبك زندگي را   توجه در مفهوم  توان تنوع قابل  مي

ثر از أاي، متـ  هـاي رشـته    در درون هريـك از سـنت   ،سـازي آن   اي است و مفهـوم   چندرشته
شناساني مثل بورديو به مطالعات كالسيك سبك   كه جامعه  رويكردهاي نظري است؛ درحالي

) sociology of cultureگ (شناسي فرهن  محدود جامعه هاي نسبتاً  ارچوبهزندگي در درون چ
تري از مفهوم سبك زندگي ارائـه    گران مطالعات فرهنگي تعريف وسيع  اند، پژوهش  پرداخته
اند. ازسويي، تنوع و   نهاد كرده  تري را براي سنجش آن پيش  تر و متنوع  هاي بيش  لفهؤو م كرده

هـا تحـت     لفـه ؤبنـدي ايـن م    هاي سنجش سبك زندگي، نياز به گروه  لفهؤتعدد روزافزون م
و سبك زندگي فرهنگـي را   ،محور  عناويني نظير سبك زندگي مادي، سبك زندگي سالمت

گير و   كنوني ايران كه با افزايش چشم ةديگر، در جامع  ازسوي ،است و كردهمحسوس  كامالً
 مواجه اسـت مصـرف و توليـد    )فرهنگي باال ةبا سرماي(يافتن طبقات متوسط جديد   اهميت

سازي و سنجش   اساس، مفهوم اين توجهي افزايش يافته است. بر  صورت قابل  فرهنگي نيز به
ايـران   ةتجربي براي شناخت جامعـ  ينظري و هم ضرورت يسبك زندگي فرهنگي هم الزام

  ال اصلي ذيل است:  ؤرو، اين پژوهش معطوف به دو س  است. ازاين
  توان ارائه داد؟  گي ميسازي جديدي از سبك زندگي فرهن  چه مفهوم .1
  چه ارتباطي بين سبك زندگي فرهنگي و مفاهيم نزديك به آن وجود دارد؟ .2
  

 روش تحقيق .3
اين پژوهش با روش اسنادي و تكنيك تحليل مفهومي انجام شده اسـت. تحليـل مفهـومي    

بنـدي،    ها تقطيـع، مقولـه    هاي كيفي است كه در آن داده  نوعي استراتژي تقليل و تحليل داده
گيرنـد.   بـر  ها را در  شوند كه مفاهيم اصلي مستتر در داده  اي بازسازي مي  گونه  و به ،تلخيص

تحليل مضموني دراصل نوعي اسـتراتژي توصـيفي بـراي تلخـيص و بازسـازي الگوهـاي       
). در اين پژوهش ابتدا منـابع معتبـر   Ayres 2008( مفهومي با استفاده از مفاهيم موجود است

هـاي    سـازي   و سبك زندگي فرهنگي شناسايي شده، سپس تعاريف و مفهـوم سبك زندگي 
سـازي    گذر مفهـوم   و از اين ره ،اند  و انتقادي موردتحليل قرار گرفته مند  نظامصورتي   قبلي به

  جديدي از سبك زندگي فرهنگي حاصل شده است. 



 29سازي سبك زندگي فرهنگي    مفهوم

  فضاي مفهومي فرهنگ :پااليش مفاهيم نظري .4
و  ،ارتباطات ي،شناس  مردم ي،شناس  مختلف جامعه يها  است كه در رشته يمياز مفاه فرهنگ

 يـن از ا ياز آن ارائه شده است. در برخـ  يمتفاوت يها  و برداشت يفتعار يمطالعات فرهنگ
فرهنگ « ،يلورت يفدر تعر .است يمتنوع ياربس ياجزا يو دارا يكل يارفرهنگ بس يف،تعار
و هر  ،ورسوم  آداب ين،قوان يات،ش، باورها، هنرها، اخالقاست كه شامل دان يا  يچيدهپ يتكل
 و ميلنـر  ازديدگاه. )Tylor 1974: 1( »كنند  ميجامعه كسب  ياست كه اعضا يو عادت يتقابل

 اشاره عملكردهايي و ،مصنوعات نهادها، از وسيعي طيف به فرهنگ)، 319: 1392( براويت
 كـه  است معنايي نظام فرهنگ است معتقد كفالس .سازد  مي را ما نمادين دنياي كه دارد
 .)Kefalas 2004: 197(آورد   مي فراهم انساني ةتجرب براي را بافتي و كند  مي هدايت را كنش
 هـا   آن تحليـل  و معـاني  و نمادهـا  از اي  شـبكه  را فرهنگ شناسانه،  مردم نگاهي با ،گيرتز
 كنـد   مـي  تعريـف  نمـادين  قواعـد  از نظـامي  را فرهنگ الگزندر .)Geertz 1973: 5( داند  مي

)Alexander 2003: 152(. همكاران و اسوليوان ازديدگاه )بازتوليـد  بـه  فرهنگ)، 113: 1385 
 هـا،   ارزش از نظـامي « را فرهنـگ  اينگلهارت. شود  مي اطالق آگاهي و ،معنا حس، اجتماعي
بـه   يو از نسـل  اسـت  مشترك مردم درميان گسترده طرزي  به كه داند مي دانشي و ،ها  نگرش
فرهنـگ  « يـز ن ياوت   ـ اسپنسر يف). در تعر19: 1373 ينگلهارت(ا» شود يمنتقل م يگرنسل د

هـاي زنـدگي،     گيـري   ها، جهـت   هاي بنيادي، ارزش  ) از فرضfuzzyتنيده ( اي درهم  مجموعه
رفتارهـا و  كه هـم  است و قواعد رفتاري مشترك بين گروهي از مردم  ،ها  ها، رويه  مشي  خط

  .)Spencer-Oatey 2008: 3( »دهد  ثير قرار ميأت  رفتار ديگران را تحت ها  هم تفسيرهاي آن
تخصصــي  ـــ انتزاعــي و عمــومي ـــ ايــن تعــاريف از فرهنــگ در دو طيــف عينــي 

گر ديـده    بيروني نسبت به كنش يامر ةمثاب  گرا، فرهنگ به  تصورند. در تعاريف عينيت  قابل
ديگـر،   عبـارتي   گر تا حدود زيادي ناديده گرفته شده است. بـه   نقش كنش رو  شده و ازاين

فرهنگ به وجه سيستمي آن فروكاسته شده است. در سوي ديگـر ايـن طيـف، تعـاريف     
كيد دارند. تعاريف أانتزاعي قرار دارند كه بر مفاهيم خرد و انتزاعي نظير نمادها و معاني ت

دار   كنند كه مانعيت تعريف را خدشـه   فرهنگ مي عمومي و كلي نيز عناصر زيادي را وارد
كيـد بـر بعـد انتزاعـي و بـا رويكـردي       أ. بنابراين تعريف مطلوب از فرهنـگ بـا ت  كند  مي

نمادهـا،   ارائـه اسـت. عناصـر كليـدي فرهنـگ       قابـل  )اتكا به عناصـر كليـدي  (تخصصي 
رو، شايد بتـوان بـا تركيـب تعـاريف گيرتـز و        ها هستند. ازاين  و نگرش ،ها، باورها  ارزش

و دانـش مشـترك    ،هـا   نگرش باورها، ها،  ارزشاز نمادها،  اي  شبكه«اينگلهارت فرهنگ را 
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اي از معـاني مشـترك     شـبكه  تر، فرهنگ  دانست. در تعريفي خالصه »جامعه يكمردم  ينب
وجـه بيرونـي و هـم    اي از فرهنگ، هـم    بين مردم يك جامعه است. در اين تعريف شبكه

گران   وجه دروني فرهنگ با استفاده از مفهوم گره در شبكه مدنظر است؛ معاني ذهني كنش
پيوسـته در ارتبـاط قـرار      هـم   بـه  ةنقـاطي از يـك شـبك    ةمثاب  هاي كنش به  با نهادها و ميدان

بودن بين مـردم    فرهنگ، مشترك  جهت متمايزكردن فرهنگ از خرده ،ديگر  اند. ازسوي  گرفته
 يك جامعه نيز به آن اضافه شده است.  

  
  فرهنگ  فضاي مفهومي خرده .5

شـود.    تـر مـي    فرهنـگ آسـان    ترشدن فضاي مفهومي فرهنگ، طـرح مفهـوم خـرده     با روشن
اي به مقوالت فرهنگي دارد،   كه نگاهي چندرشته ،در مطالعات فرهنگي فرهنگ عمدتاً خرده

و جامعه يا جريان اصلي  ازمعني تمايزپذيري   به »خرده«وند   يشمطرح و مطالعه شده است. پ
فرهنـگ متشـكل از گروهـي از افـراد اسـت كـه داراي         است. بنابراين، خـرده  با آن تفاوت
ها و هنجارهاي مسـلط جامعـه متفـاوت      ها و هنجارهاي مشتركي هستند كه با ارزش ارزش
فرهنگ را   ) خردهBruce and Yearley 2006: 293( ). بروس و يرليBarker 2004: 193( است

انـد.    كـرده تعريـف   جامعـه  درون ي دراقليتـ هاي   و گرايش ،باورها ها،  ارزش از اي  مجموعه
 هـاي   موقعيـت را بـه   فرهنـگ   خردهدر تعريفي ديگر،  ،)392: 1385( اوسوليوان و همكاران

 ساختارهاي چوبراهچ در ها  گروه كهد ان  كردهاطالق  هايي  تناقض و ها  خواني  ناهم و خاص
  .دان  مواجه ها  آن با تر  كلي تاريخي و اجتماعي
هاي جمعي و فردي   كنند مسائل جمعي را حل كنند و هويت  ها تالش مي  فرهنگ  خرده

دهنـد    گزين از واقعيت اجتماعي ارائه مـي   هاي جاي  بيافرينند. بنابراين، تجربيات و برداشت
گـران مطالعـات     تـر پـژوهش    كننـد. بـراي بـيش     هاي اعضايشان پشـتيباني مـي    و از فعاليت

هـا خودشـان را ابـراز      ها ازطريق آن  فرهنگ  ها و نمادهاي فرهنگي كه خرده  فرهنگي، سبك
گـوني بـين موقعيـت سـاختاري گـروه در نظـم اجتمـاعي و          گر تناسب يا هم كنند بيان  مي

فرهنگـي    خـرده  ةفرهنـگ اسـت. بنـابراين عناصـر ويـژ       هاي اجتماعي اعضاي خرده  ارزش
ــه ــوازي  ب ــي صــورتي م ــبك، نگران ــر   س ــج، نگ ــاي راي ــا  شه ــروه را  ،ه و احساســات گ

  ).Barker 2004: 193( كنند مي منعكس
اي از نمادها،   شبكه«فرهنگ را   توان خرده  با درنظرگرفتن عناصر كليدي تعاريف فوق مي

 طـور   يـا بـه   »و دانش مشترك بين يك گروه خـاص در جامعـه   ،ها  ها، باورها، نگرش  ارزش
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 ايـن  هـا   فرهنـگ   خـرده دانسـت.  » اي از معاني مشترك بين يك گروه خاص  شبكه«خالصه 
 و دهنـد  نشان جامعه ةبقي از را خويشهاي   تفاوت كه گذارند  مي اعضا اختيار در را فرصت

 بـا  زمـان   هـم  ،هـا   فرهنـگ   خرده كه  اين تر  مهم. باشند داشته زيستي  هم ها  آن با حال همان در
از  برخـورداري  امكـان  ،اعضا به فردي تشخص دادن و فردي يابي  هويت امكان كردن  فراهم

  ).58: 1386 ذكايي( آورند  مي فراهم ها  آن براي نيز را جمعي حمايت
 

  فضاي مفهومي مصرف .6
زندگي موردتوجه قرار گرفتـه   راه با سبك  هاي اخير هم  مصرف موضوعي است كه در سال

هاي سـبك    روزافزون تحليل يدليل اتكا  است. پيوند مفهومي بين مصرف و سبك زندگي به
كه سبك زنـدگي    با اين ،و مادي است. زيرا ،زندگي به الگوهاي مصرف فرهنگي، اجتماعي

رمبنـاي  اند و تحليل سبك زندگي ب  كننده  وبيش مصرف  شود، همه كم  به مصرف محدود نمي
حداقلي و مرسوم است. وبلن مصـرف را ابـزاري بـراي كسـب وجهـه      يرويكرد مصرف 

)Veblen 1899: 61( داند  و نمايش ثروت مي )ibid.: 64مرفـه، دو نـوع    ةطبقـ  ةدر نظري ،). او
كه در آن به حداقل كاالهـا و خـدماتي كـه     ،دهد: مصرف ضروري  مصرف را تشخيص مي

كه مصـرفي   ،و مصرف تظاهري ،)ibid.: 73( شود  بسنده مي انسان ضروري است يبراي بقا
شـكل فراغـت كـاذب بـروز       گرايانه است و در طبقات باالي فئودالي به  حداكثري و اسراف

  ).1391(ذكايي  كند  مي  پيدا
معني وسيع آن شامل تمام اشكال فعاليت اجتماعي افراد است   ازديدگاه چاني، مصرف به

). در Chaney 1996: 16( يابي مورداستفاده قـرار گيرنـد    تمايز و هويتكه ممكن است براي 
كنـد كـه در آن كاالهـا و خـدمات       نگاه بروس و يرلـي، مصـرف بـه فراينـدي اشـاره مـي      

). داگالس و ايشـرود مصـرف را   Bruce and Yearley 2006: 48( گيرند  مورداستفاده قرار مي
 فرايندهاي مادي ةها معتقدند هم  كنند. آن  ريف ميتع »هاي فرهنگ  مقوله كردنعيني و پايدار«

ارتباط، تحليل فرهنگي را  ةمثاب  با درنظرگرفتن مصرف به ،توان  اند و مي  حامل معاني اجتماعي
 .)Douglas and Isherwood 1996: 38(كرد بر اين مفهوم متمركز 

باكـاك   .اند  دانستههاي ايدئولوژيك مرتبط   مصرف را با رويه گروه ديگري از تعاريف
 هاي ايـدئولوژيك اسـت    راه با رويه  داند كه هم  اجتماعي مي ـ مصرف را فعاليتي اقتصادي

 يمصرف عملكـرد « ). كاستلز نيز تعريفي ايدئولوژيك از مصرف دارد:10: 1381(باكاك 
چنين تضادهايي   و روابط توزيع و هم )ايدئولوژي(ماية خاص   اجتماعي است كه با درون
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. بودريـار تحليـل   )Castells 1977: 455( »يابـد   شود عينيت مي  ه با روابط توليد تعيين ميك
ها و جذب توسـط    مصرف فرايند جذب نشانه«او،  ةعقيد  اي از مصرف دارد؛ به  موشكافانه

هـا و تماميـت     )؛ مصرف نظامي است كه آرايش نشانه309: 1389(بودريار  »هاست  نشانه
و  ،(ايدئولوژي)، نظام ارتبـاطي  ها  زمان نظام ارزش  رو، هم  كند. ازاين  گروه را تضمين مي

هـا امـروزه     و نشـانه  ،تملك كاالها، اشـيا  و ساختار مبادله است. گردش، خريد، فروش،
برقـراري  هـا بـه     دهند كه كل جامعـه ازطريـق آن    و رمزگان اجتماعي را تشكيل مي زبان

تنها بـه وجـه     بنابراين بودريار نه .)112 -107: همان( گويد  و سخن ميپردازد   ميارتباط 
و فراگيري آن در سطح جامعـه   ،بودن  مندبودن، ايدئولوژيك  بلكه به نظام ،نمادين مصرف

  كيد دارد.أت
هـا    ويـژه مصـرف شـهري دارنـد. آن      مايلز و مايلز نيز رويكردي انتقادي به مصرف و به

براي تحقـق   اند و شهر مصرفي صرفاً  موضوع مصرف شده كنندگان شهري  معتقدند مصرف
هـاي اجتمـاعي فاقـد قـدرت       شدن گروه  بهاي قرباني  مند به  اميال يك گروه اجتماعي قدرت

 ةتنهـا نحـو    دانند كه نـه   شود. مايلز و مايلز مصرف را داراي ماهيتي فرهنگي مي  برساخته مي
كند.   نگريستن به خودمان را نيز دگرگون مي ةبلكه شيو ،هاي شهري  ها با محيط  ارتباط انسان

نهـاد    زاي كنوني پـيش   عنوان بديلي براي مصرف آسيب  گر مصرف سبز را به  اين دو پژوهش
محيطي مخرب نيسـتند    اند كه درواقع استفاده از كاالها و خدماتي است كه ازنظر زيست  داده
 ،حـداقلي از كاالهـاي آرايشـي    ةل عمـومي، اسـتفاد  ونق  رو، استفاده از وسايل حمل  ازاين ،و

هـا و نيازهـاي     و مقاومت دربرابـر خواسـته   ،ها و نيازهاي واقعي  بازنگري جدي در خواسته
  ).10 - 1: 1392(مايلز و مايلز  اند  نهاد داده  كاذب را پيش

مبادله، رويكرد فرانكفورت،  مكتب هاي نظري ازجمله  تعاريف مصرف برحسب ديدگاه
انـد. از ميـان ايـن      تحليـل   و رويكردهاي اقتصـادي قابـل   ،بيرمنگامسنت پسامدرن، يافت   ره

. دارنداي  دليل نوع نگاه به مصرف، اهميت ويژه  به ،ها، دو ديدگاه پسامدرن و انتقادي  ديدگاه
شود كه با اعطـاي    مصرف فرايندي ايدئولوژيك تصور مي )،فرانكفورتي( در ديدگاه انتقادي

و  ،مند اما درواقع منفعل، غيـرخالق   ظاهر ايشان را توان  كنندگان به  انتخاب به مصرفقدرت 
كنـد. در رويكردهـاي پسـامدرن نيـز       محدود مـي  بهترْ رسي به روابط اجتماعيِ  ازنظر دست

: 1391 (ذكـايي  شـود   شناختي مـرتبط مـي    و ابعاد زيبايي ،ها، آرزوها  لذت يمصرف با ارضا
و سـنت بيرمنگـام    ،يل مصرف، رويكردهاي ديگري نظير مبادله، اقتصادي). در تحل33 - 23
شـده    با درجاتي متفاوت، نگاهي بينابيني به مصـرف دارنـد. بـا مـرور تعـاريف مطـرح       ،نيز
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بـودن،    غيرايـدئولوژيك  ــ  هايي در تعريف مصرف رسيد كه ايـدئولوژيك   توان به دوگانه  مي
 انـد.   كننده از آن جملـه   انفعال مصرف ـ خالقيتو ،   كاذب ـ نياز واقعي مصرف بر بودن  مبتني
هـا در    امـا شـناخت ايـن رويـه     ،هاي ايدئولوژيك نيسـت   ارتباط با رويه  كه مصرف بي  بااين

مصـرف متعـالي و    ،ديگـر   تـري دارد. ازطـرف    شمصرف اهميـت بـي   )نه تعريف و(تحليل 
تصـور    كننـده قابـل    بـا عامليـت مصـرف    بر نيازهاي واقعي است، تنها  كه مبتني ،بخش  هويت

هاي معطوف به اسـتفاده از محتـواي     اي از كنش  مجموعه«توان مصرف را   است. بنابراين مي
بـر نيازهـاي     و زمـان دانسـت كـه مبتنـي     ،نمادين، روابط اجتماعي، كاالها، خدمات، فضاها

را زيربنـاي اشـكال   نگـي  توان مصرف فره  به وجه نمادين مصرف، مي  . باتوجه»واقعي است
  دانست.  ديگر مصرف

  
 . فضاي مفهومي سبك زندگي7

تشكيل شده است. سبك در متون تخصصي  »زندگي« و »سبك« ةسبك زندگي از دو كلم
خاصي از  ةدر معني اول و غالب، به الگو يا شيو .كار رفته است  به سه معني اصلي به

 كلي، معني در ،سبك. شود  مي گفته لباس طراحي و ،كردن  نقاشي كردن،  نوشتن، صحبت
 هاست  انسان هاي  فعاليت و ،عاليق اذهان، به وابسته آن اعتبار كه است عيني چيزي

)Simmel 1978: 468(. شود  ميروزمره مربوط  يشدن زندگ  يشناخت  يباييبه ز ،دوم يدر معن 
)Featherstone 2007 .(يسوم و تخصص يمعن. است بصري زيبايي معني  به سبك معنا اين در 

 يمعن  فراتر از الگو و به يسبك مفهوم :مطرح شده است يسبك در مطالعات فرهنگ
 فعال) bricolage( يساز  يبترك يقها ازطر  ها و نگرش  يتدر ارتباط با فعال يااش يده  سازمان
 كه است ابزاري سبك)؛ Barker 2004: 192( است هويت و تفاوت به معنابخشي براي

). Fiske 1989: 389( شوند  مي ابراز و مذاكره آن ازطريق اجتماعي جايگاه و فرهنگي هويت
 هاي  شكل كه هستند قراردادهايي و ،كدها قواعد، از اي  مجموعه الينفك جزء ها  سبك بنابراين،
با  ).390 - 389: 1385 (اسوليوان دهند  مي سازمان را مان  اجتماعي هويت و ،ارتباط تعامل،

هويت است. نگاهي به تعاريف سبك  ةرسان ةمثاب  ف، سبك در معناي سوم بهياين توص
الگو  يمعن  ها سبك به  آن تر  يشدر ب  گر آن است كه  آيد بيان  زندگي كه درپي مي

)pattern( از توان  نمي را هويتي و شناختي  زيبايي ةجنب كه  بااين بنابراين،. است رفته كار  هب 
 و تر  وسيع كاربرد اول معني  به سبك پژوهشي مقاصد در اما كرد، تفكيك روزمره زندگي

  .دارد تري  بيش ييآكار
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كـه در متـون    ،زنـدگي  ةبه سبك زندگي است. شيو اصطالحترين   نزديك زندگي ةشيو
ارچوب هـ معني چ  به تر از سبك زندگي است و عموماً  شود، مفهومي كلي  تر ديده مي  قديمي

پـردازي در موضـوع     گامان نظريـه   شناسان از پيش  شناسان و جامعه  روانكالن زندگي است. 
هاي شخصـيتي    ) بر تيپ شخصيت و ويژگيAdler 1956( كه آدلر  اند؛ درحالي  سبك زندگي

هاي   مرفه از سبك ةطبق ة) در نظريVeblen 1899( كيد دارد، وبلنأدر تعريف سبك زندگي ت
نمايشي زنـدگي و عـادات    ةشاكلو اي مدرن زينتي، ه  فراغت، مد و مصرف تظاهري، سبك

هـاي    هاي مشهود زنـدگي گـروه    ) به تفاوتWeber 1968: 307( كند. وبر  زندگي صحبت مي
منزلتي ازجمله تفاوت در سبك آرايش موها، پوشاك، عادات تغذيه، تقسيم كـار بـين زن و   

سبك زندگي معمول، الگوهاي چون   كند و از اصطالحاتي هم  ظاهري اشاره مي ةو قياف ،مرد
مصرف مادي، سبك سكونت، سبك زندگي اقتصادي، سبك زندگي هنري، سـبك زنـدگي   

صـورت تلـويحي سـبك      كنـد. وبـر بـه     زادگي صحبت مي  و سبك زندگي نجيب ،اجتماعي
تـوان    بامسامحه مي« كند:  هاي منزلتي تعريف مي  زندگي را اصول مصرف كاالها دربين گروه

رسـي بـه كاالهـا قشـربندي       بـا توليـد و دسـت   شان   كه طبقات برمبناي رابطه  درحاليگفت، 
زنـدگي   ةهـاي ويـژ    كه در سـبك  ،هاي منزلتي برمبناي اصول مصرف كاالها  شوند، گروه مي
  ).ibid.: 937( »شوند  شود، قشربندي مي  ها منعكس مي آن

رابطـه بـين   «ك زندگي را پرداز فرهنگ و سبك زندگي شهري است. او سب  زيمل نظريه
تسلط  ، ازپول ةفلسفدر  ،). زيملSimmel 1978: 458( كند  تعريف مي »فرهنگ عيني و ذهني

كنـد    شدن آن صحبت مي  هاي شهرنشين و پيچيده  زندگي انسان ةگري بر شيو  پول و حساب
  ):ibid.: 220( وجه غالب سبك زندگي مدرن است گري  و معتقد است حساب

ـ     من مي ثير أخواهم به ويژگي آخر سبك زندگي معاصر كه گسـترش عقالنيـت در آن ت
هـاي فكـري     منـدي   كنـد اشـاره كـنم. از تـوان      را آشكار مـي  ]بر روابط اجتماعي[ پول

مندي   توان مورداستفاده براي سازگاري با دنياي معاصر و تنظيم روابط فردي و اجتماعي
 ةگري اين است كه جهـان را يـك مسـئل     اسبهآل فكري در مح  گري است؛ ايده  محاسبه

ـ    و وقايع و تفـاوت  كنيمبزرگ رياضي تصور  ـ   هـا را بـه    ي چيـز هـاي كم سيسـتم   ةمثاب
  ).ibid.: 448( ببينيم  اعداد

سـبك   ةهاي بعدي در زمين  پردازي  ساز نظريه  و زيمل زمينه ،هاي نظري وبر، وبلن  تحليل
كه برخي از  اند  دادهپردازان ديگر تعاريف متعددي از سبك زندگي ارائه   زندگي است. نظريه

  .شود  منعكس و بررسي مي 1ها در جدول   ترين آن  مهم
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  تعاريف سبك زندگي. 1جدول 
 ها/مدآ  پي

 ها كاركرد
  چيستي

 سبك زندگي
 ةرشت

 تخصصي
 گر  پژوهش تعريف

هويت 
  شناسي انرو  نوع شخصيت  فردي

احساسات، دانش، اعمال ها،   كليت ارزش
هاي رفتاري كه   و ويژگي ،دار  معني
  دهد.  بودن هر فرد را تشكيل مي  فرد  بهمنحصر

  1956آدلر 

تمايز 
 ها  گروه

 زندگي ةشيو
شناسي  جامعه

 و اقتصاد
قواعد مصرف كاالها و اشكال روابط 

 منزلتي ةهاي ويژ  اجتماعي مرسوم دربين گروه
  1968وبر 

 ـ
عين و  ةرابط

 ذهن
شناسي  جامعه

 و فلسفه
 1978زيمل  بين فرهنگ عيني و فرهنگ ذهني ةرابط

روايت 
 هويت

عملكردهاي 
 روزانه

 شناسي جامعه

وبيش جامع از   اي كم  سبك زندگي مجموعه
 يست كه فرد براي رفع نيازهاا عملكردها

بخشيدن به روايت خاصي   جاري و  عينيت
ها   ديگران آناز هويت شخصي خود دربرابر 

 گيرد.  كار مي  را به

 1378گيدنز 

 الگوي كنش تمايز
جامعه 

 شناسي   
افراد  ةالگوهايي از كنش است كه متمايزكنند

 .ديگر است  از يك
 2002چاني 

 ـ

نظام 
عملكردهاي 
 عيني و ذهني

 (سليقه)

 شناسي جامعه
شده و   بندي  نظام عملكردهاي طبقه

 ست.، اها  سليقهكننده، مانند   بندي  طبقه
 1984بورديو 

 الگوي فرهنگي ـ
فلسفه و 

جغرافيايي 
 انساني

 1983 پترسون الگوهاي انتخاب فرهنگي است.

 ايجاد هويت
ويژگي رفتارها، 
 الگوي رفتارها

 شناسي  جامعه

پذير   هاي متمايز يا الگوهاي تشخيص  ويژگي
آن عاليق مشترك  ةكنند  رفتارها كه منعكس

ها،   زندگي است كه ارزشهاي   و موقعيت
هم  هاي مرتبط را در  ها، و كنش  نگرش

اي ايجاد   هاي ويژه  كند كه هويت  متشكل مي
 كنند.  مي

هندريكس و 
 2009راسل 

روايت 
 هويت

الگوي فعاليت 
  ارتباطات  روزمره

اي از   سبك زندگي الگوهاي ويژه
هاي روزمره است كه معرف يك فرد   فعاليت

 است.
 1995ريمير 

 الگوي مصرف ـ
شناسي   جامعه

 و فلسفه

الگوهاي مصرف و استفاده از كاالهاي مادي 
ها و طبقات   و نمادين كه مرتبط به گروه
 اجتماعي است.

ادگار و 
 1999سدويك 
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 ها/مدآ  پي
 ها كاركرد

  چيستي
 سبك زندگي

 ةرشت
 تخصصي

 گر  پژوهش تعريف

 ـ
الگوي رفتار 

 محور  سالمت
شناسي   جامعه

 سالمت

 برمبنايمحور   الگوهاي جمعي رفتار سالمت
براي افراد مطابق هاي موجود   انتخاب گزينه

 ها  هاي زندگي آن  با شانس

كوكرهام و 
 1997همكاران 

تمايز افراد و 
 ها  گروه

الگوي متمايز 
 رفتار

 مديريت
الگوهاي متمايز رفتارهاي فردي و اجتماعي 

 .يك فرد يا گروه است ةكنند  كه مشخص
 1993ويل 

 ـ
رفتارهاي 
 انتخابي

  1983سوبل  اي از رفتارهاي انتخابي افراد   مجموعه شناسي  جامعه

ساخت 
هويت و 

تعلق 
 اجتماعي

اي از   مجموعه
  نمادها
 

 شناسي  جامعه

كليت نمادهاست كه هويت اجتماعي افراد 
تواند   سازد و مي  را در تعامالت اجتماعي مي

ها ايجاد   دربين آنرا حس تعلق به اجتماع 
 كند.

 1987شيز 

 شناسي  جامعه زيستهفرهنگ  ابراز هويت

ست كه افراد در درون آن ا اي  فرهنگ زيسته
فعال هويت خود را بروز  يصورت  به
تظاهر بيروني هويت  دهند؛ سبك زندگي  مي

 .است

 2002مايلز 

  ـ
الگوي فرديت، 

و  ،خودابرازي
  خودآگاهي

  شناسي  جامعه

سبك زندگي در دوران معاصر بر فرديت، 
و خودآگاهي الگومند داللت  ،خودابرازي

 ،كند. بدن يك فرد، پوشاك، گفتار  مي
ها و   تفريحات اوقات فراغت، خوردني

هاي موردعالقه، خانه، اتومبيل،   نوشيدني
و غيره را بايد  ،التيانتخاب تعط

هاي فرديت سليقه و سبك زندگي   شاخص
  قلمداد كرد.

  1393فدرستون 

 ـ
نگرشي،  نظام

و  ،ارزشي
  رفتاري

ها،   ها، ارزش  پارچه از نگرش يك نظامي  بازاريابي
  و رفتارهاي مشهود افراد  ،عاليق، عقايد

ساتيش و 
راجموهان 

2012  

هـاي مختلـف علـوم      تنهـا در درون رشـته    دهد كه نـه   نگاهي به تعاريف فوق نشان مي
ي وجـود  هاي متفاوتي از سبك زندگ  شناسي نيز برداشت  انساني و اجتماعي بلكه در جامعه

شناسـي    جامعهدريچة دليل اول از  .ذكر است  دارد. سه دليل اصلي براي تعدد تعاريف قابل
 ينـوع  ةمثاب  به يف،را بر تعدد تعار ياجتماع يطشرا ييرو تغ كند  معرفت به موضوع نگاه مي

و محدودشـدن قلمـرو    ،شـدن   يتخصصـ  ي،چنـدپارگ  دوم يـل دانـد. دل   يثر مـ ؤشناخت، م
 هـاي   يدگاهتفاوت در د يلْدل يناست. سوم يوستهوقوع پ  علوم است كه شتابان به يموضوع

 يژگـي توان چند و  يم يفتعار ةيسبا مقا ،هاست. درهرصورت  از رشته يكدرون هر ينظر
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سـت.  ا الگو يمعن  كاربرد سبك به يژگيو يناول .داد يصها تشخ  در آنرا  مشترك يشوب  كم
بـه   يژگـي و يناست. سـوم  يسبك زندگ يمحور  كنش ـ بودن  ينيبه ع راجع يژگيو يندوم

 يف،مشـترك تعـار   يهـا   يژگياشاره دارد. دركنار و ،فرد، يسبك زندگ يلسطح غالب تحل
 يفرهنگـ  يـد تول يـژه و  به يدتول يبه الگوها :مشاهده است  ها قابل  در آن يزن ييها  يتمحدود

 محسوب شـده اسـت   يز سبك زندگا يها فرهنگ جزئ  از آن يتوجه نشده است؛ در برخ
)Adler 1956; Simmel 1978; Scheys 1987; Sathish and Rajmohan 2012; Miles et al. 2002(؛ 

ـ   بـه  يسبك زندگ يزن يفاز تعار يو در برخ  ةجنبـ  ونظـام درنظـر گرفتـه شـده      ةمثاب
 اسـت  شـده  گرفتـه  ناديده زيادي حدود تا خرد تحليل سطح و زندگي سبك انتخابي

)Sathish and Rajmohan 2012; Bourdieu 1977.(  
  

  ف سبك زندگييتعر. 8
اصـلي بـراي    ةو سبك زندگي، چند گزار ،فرهنگ، مصرف  تعاريف فرهنگ، خرده ةبا مقايس
هـاي    الگـوي كـنش   كـه سـبك زنـدگي     اول اين .آيد  دست مي  سازي سبك زندگي به  مفهوم

كـه سـبك     سوم اين ؛بررسي بسيار متنوع است  قابلهاي   كه نوع كنش  دوم اين ؛روزمره است
تحليـل    كه در سطح گروه هم قابل  بااين ،كه سبك زندگي  و چهارم اين ؛زندگي انتخابي است

مـد  آ  مدي هم سبك زندگي دو كـاركرد و پـي  آ  است، دراصل ويژگي افراد است. در نگاه پي
يابي و روشي براي ابـراز    كند و منبع هويت  تمايز ايجاد مي ،ها  و گروه ،اصلي دارد: بين افراد
الگـوي  «چنين تعريـف كـرد:   توان سبك زندگي را   به مباحث فوق مي  هويت است. باتوجه

و اقتصادي كه افـراد را از   ،معطوف به مصرف و توليد فرهنگي، اجتماعي ههاي روزمر  كنش
   .»كند  ديگر متمايز مي  يك

  
  سبك زندگي فرهنگيف ي. تعر9

كردن تري از سبك زندگي ارائه كنيم، ناگزير از محـدود   سازي دقيق  كه مفهوم  اينبراي 
كه   درحالي .(مادي) هستيم و اقتصادي ،آن به سه نوع سبك زندگي فرهنگي، اجتماعي

 ةسبك زندگي اقتصادي معطوف به توليد و مصرف كاالهاي مادي ازقبيل نـوع وسـيل  
دهاي اجتماعي ازقبيـل ازدواج و تعامـل بـا    نقليه است، سبك زندگي اجتماعي به پيون

خويشاوندان مربوط است. سبك زندگي فرهنگي نيـز بـه مصـرف و توليـد محتـواي      
اشاره دارد. سبك زندگي فرهنگي نسبت به سبك زندگي مـادي و اجتمـاعي از    نمادين
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معطـوف بـه مصـرف     حتي اگـر صـرفاً   ،زندگي سبك .تري برخوردار است  اهميت بيش
 چـه   آن يعنـي دارد،  توجـه  اين محصوالت نمادين معاني به كاالهاي ملموس باشد، اساساً

 راهـي  فرهنگي به سبك زندگي است. رويكرد نهفته محصوالت اين آشكار هويت وراي
هسـتند،   نوشـدن  درحـال  پيوسـته  كـه  ،نمادين زنـدگي روزمـره   معاني درك به كه است
 زنـدگي  سـبك  محتـواي بـودن    نمـادين  تأييد ). براي122 -120: 1378(گيدنز  انجامد  مي

 بنـابراين  و هسـتند  اجتماعي معاني حامل مادي هاي  دارايي همةداليل زيادي وجود دارد. 
). 1381 (چاوشـيان  اي براي معنايـابي و تمـايز اسـت     رسانه ةمنزل  هب كاالها اين از استفاده

دليـل وجـه نمادينشـان، اشـكالي از       بـه  ،اقتصـادي هاي زندگي اجتماعي و   درواقع سبك
  اند.  هاي زندگي فرهنگي  سبك

خر سبك أپردازان اوليه و مت  هاي مفهومي سبك زندگي فرهنگي در كارهاي نظريه  بنيان
از سـبك زنـدگي هنـري قشـر فئـودال       جامعـه  و اقتصادوبر در  .شود  زندگي مشاهده مي

 اسـت  زندگي را الگوهاي انتخاب فرهنگي دانسـته هاي   است؛ پترسون سبككرده صحبت 
)Peterson 1983: 425؛ اندرسون و جانسون( )Andersson and Jansson 1998سازي   ) به مفهوم

كارانـه را    سبك زندگي فرهنگي پرداخته و دو نوع سبك زندگي فرهنگيِ مترقيانه و محافظه
هـاي    شناسـي   از سـبك زنـدگي و گونـه   شده   به تعريف جديد ارائه  اند. باتوجه  تشخيص داده

الگوهاي مصرف و توليد محتواي نمـادين  « توان سبك زندگي فرهنگي را  گانه از آن، مي سه
چه در ايـن تعريـف بـا      . آنكردتعريف  »كند  مي در زندگي روزمره كه افراد را از هم متمايز

متفاوت است، و نقد اصلي بر تعـاريف قبلـي اسـت، توجـه بـه توليـد        تعاريف قبلي كامالً
تـوجهي از    عنوان مكمـل مصـرف اسـت كـه شـامل طيـف قابـل         ) بهFiske 1989( فرهنگي
هـاي    كـنش  و ،رانـي، نوشـتن، نقاشـي، طراحـي، ترجمـه       هاي روزمره ازجمله سـخن  كنش
  شود. مي  مشابه
  
  و سبك زندگي ،فرهنگ، مصرف  ارتباط بين فرهنگ، خرده .10

ارتبـاط بـين    ،و سبك زندگي ،فرهنگ، مصرف  شدن فضاي مفهومي فرهنگ، خرده  با روشن
شـدن دارد، بـا     كه گرايش زيـادي بـه نمـادين و ذهنـي     ،فرهنگ .شود  ها نيز مشخص مي  آن

ست. سـبك زنـدگي   ا كنندة نوعي الزام در رفتارها  گوني در سطح جامعه، اعمال  تمايل به هم
 ،داردزيادي مفهومي دارد؛ عيني است، ويژگي افراد است، تنوع  ةبا فرهنگ فاصلتاحدودي 

فرهنگ مفهومي مابين فرهنگ و سـبك    گسترده است. خرده انتخاب فرد در آن نسبتاً ةو دامن
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از جـنس فرهنـگ    ،سبك زندگي اسـت؛ ازسـويي  به اتصال فرهنگ  ةزندگي و درواقع حلق
تمايـل بـه كثـرت دارد. در برخـي ابعـاد، ذهنـي و       جاي گـرايش بـه وحـدت،      به ،است اما

 كـه واحـد تحليـل فرهنـگ      عيني و ملموس است. درحـالي  ،در برخي جهات ،ناملموس و
فرد است، واحد تحليـل خـرده   جامعه و واحد تحليل سبك زندگي   گـروه اسـت.    فرهنـگ

فرهنگـي   ةيـك زنجيـر   ةتوان سه حلق  و سبك زندگي را مي ،فرهنگ  بنابراين فرهنگ، خرده
زيـرا سـبك    ،دانست. فضاي مفهومي مصرف در مقايسه بـا سـبك زنـدگي محـدود اسـت     

شـود. بنـابراين، مصـرف      هـاي توليـدمحور نيـز مـي      بر مصرف، شامل فعاليت  عاله ،زندگي
كنـد.    فرهنگ ارتباط پيـدا مـي    پوشاني كاملي با سبك زندگي دارد و از اين طريق با خرده  هم

فرهنـگ بـا    و سبك زندگي بر معنا استوار است. اساساً ،فرهنگ، مصرف بنياد فرهنگ، خرده
معنا ميان اعضاي يـك گـروه يـا جامعـه سـروكار دارد؛ تعلـق دو انسـان بـه          ةتوليد و مبادل

كننـد و    ساني تفسير مـي   هم صورت نسبتاً  ها جهان را به  ست كه آنا فرهنگي واحد بدان معنا
ديگـر    اي بيان كنند كـه بـراي يـك     گونه  جهان را به ةدربارتوانند افكار و احساسات خود   مي
سـازي و تمـايز، توليـد و      در هويـت (لحظات يا اعمال متفاوت  ةفهم باشد. معنا در هم  قابل

ـ 20 - 18: 1391(هال  حضور دارد )مصرف، و تنظيم سبك زندگي  ة). بنابراين توليد و مبادل
صرف و سـبك زنـدگي و بـالعكس در جريـان     معنا طي فرايندي بسيار پويا از فرهنگ به م

هـم پيونـد     مصرف و سـبك زنـدگي را بـه    و هاي زنجير، فرهنگ رشته ةمثاب  به ،است. معاني
هـا    توان آن  و سبك زندگي، مي ،فرهنگ  شدن فضاي مفهومي فرهنگ، خرده  اند. با روشن  داده

  .  )1(نمودار  كردترسيم  يرا در پيوستار
  

  زندگي  سبك    فرهنگ  خرده     فرهنگ
  اجباري و انتخابي ــــــــــــــــــــــــ انتخابي ـــــــــــــــــ اجباري

  محور)  (كنش ذهني و عيني ــــــــــــــــــ عيني ــــــــــــــ   (معنامحور) ذهني

  ــــــــــــــــــــــــــ تنوع  گوني و تنوع  هم  گوني ــــــــــــــــــــ   هم

  فرد  ــــــــــــــــــــــــــ         گروه     (ساختار) ــــــــــــــــ  جامعه

  هاي فرهنگي  . طيف مفهومي مقوله1نمودار 
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و سـبك زنـدگي    ،فرهنگ  با معيار عينيت و ذهنيت، ارتباطي عمودي بين فرهنگ، خرده
ها و   معني تعامل بين آن  بلكه به ،كنندگي فرهنگ نيست  معني تعيين  برقرار است. اين ارتباط به

سازي براي بيـان ارتبـاط بـين مفـاهيم اسـت.        پوشاني مفهومي بين اين سه و نوعي ساده  هم
 يابي اسـت؛   هويت و سبك زندگي ،فرهنگ، مصرف  مد مشترك فرهنگ، خردهآ  ترين پي  مهم

  .)1كل (ش  كند مي  ناگسستني بين اين مفاهيم ايجاد يدعمودي پيون يمحور ةمثاب  هويت به

  
  

  گيري نتيجه .11
كـه    و سـالمت اسـت. بـااين    ،در علوم اجتمـاعي، رفتـاري   سبك زندگي از مفاهيم پركاربرد

و سبك زندگي همگي از مفاهيم فرهنگي و وابسته بـه هـم    ،فرهنگ، مصرف  فرهنگ، خرده
اي   كه فرهنگ شبكه  كم در سطح تحليلي، از هم متمايزند. درحالي  حال، دست  هستند، درعين

هاي   نگرش، و ها، باورها  فرهنگ به ارزش  از معاني مشترك بين مردم يك جامعه است، خرده
هـا ميـل بـه وحـدت دارنـد امـا         شـود. فرهنـگ    مشترك بين اعضاي يك گـروه گفتـه مـي   

متضـاد بـا آن    حـال، الزامـاً    بااين ؛اند  فرهنگ اصلي جامعه باها متكثر و متفاوت   فرهنگ خرده
هاي معطوف بـه اسـتفاده از محتـواي نمـادين، روابـط        اي از كنش  رف مجموعهنيستند. مص

بر نيازهاي واقعي اسـت. بنـابراين،     و زمان است كه مبتني ،اجتماعي، كاالها، خدمات، فضاها
راه   هـم   مصرف يكي از دو شاخص كالن براي تحليل سبك زندگي است و ايـن مفهـوم بـه   

 فرهنـگ   گيرند. خرده  هاي عيني تا انتزاعي قرار مي  مقولهفرهنگ در طيفي از   فرهنگ و خرده
ـ    تنيده  مرزهاي درهم طيـف قـرار    ةاي با فرهنگ و سبك زندگي دارد و به اين دليـل در ميان

توليد و مصرف معنا  و سبك زندگي ،فرهنگ، مصرف  گيرد. وجه مشترك فرهنگ، خرده مي
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هاي اجتماعي و مادي هم   جاكه كنش  است. ازآن يابي  ها هويت  مد مشترك آنآ  ترين پي  و مهم
اي در مباحـث سـبك زنـدگي دارد.      وجه نمادين دارند، سبك زندگي فرهنگي اهميت ويژه

معطوف به مصرف و توليد محتواي نمادين  ههاي روزمر  الگوي كنش سبك زندگي فرهنگي
رندة طيفـي از مصـرف   . سبك زندگي فرهنگي دربرگيكند  مياست كه افراد را از هم متمايز 

 ةي، مطالعمذهب مصرف هاي متنوعي ازجمله  فرهنگي تا توليد فرهنگي است كه شامل كنش
  و توليد هنري است.  ،كتاب

هاي قبلي، فضاي مفهومي سـبك زنـدگي     پژوهش بابا رويكردي متفاوت  ،اين پژوهش
هاي   سازي  ي شاخصو از اين طريق مسير را برا كردهتري ترسيم   صورت دقيق  فرهنگي را به

سـبك زنـدگي   دربـارة  هاي آتـي    است. انجام پژوهش كردهاعتماد از اين مفهوم هموار   قابل
سازي تجربي براي آن   شده در اين پژوهش و شاخص  سازي ارائه  فرهنگي با استفاده از مفهوم

ديـد از  هـاي ج   فضاي مفهـومي و ابزارسـازي   ةتواند به توسع  و استفاده از تحليل عاملي مي
 ،هايي از ايـن دسـت    براين، انباشت پژوهش  . عالوهكندسبك زندگي فرهنگي كمك شاياني 

هـاي كـاربردي را     اي و پايـايي پـژوهش    تواند اعتبار سـازه   گيري بنيادين دارند، مي  كه جهت
ريـزي و    برنامه درتري   با اعتمادپذيري بيش ها  اين پژوهش و كندتقويت  مند  نظامصورت  به

شـناختي    هاي نظري و روش  گذاري فرهنگي مورداستفاده قرار گيرند. تالقي ديدگاه  سياست
گيـري    توانـد بـه شـكل     سـبك زنـدگي مـي   مربـوط بـه   هاي   هاي مختلف در پژوهش  رشته
رو،   ها وجود نـدارد. ازايـن    اي امكان تحقق آن  هاي رشته  اندازهايي بينجامد كه در سنت چشم
سازي سبك زندگي اجتمـاعي و اقتصـادي در علـوم      مشابه براي مفهوم پژوهش شدن  انجام

سـبك زنـدگي در علـوم سـالمت،     به  راجعاي   رشته  هاي بين  پژوهش شدن  اجتماعي و انجام
  شود.  و بازاريابي با رويكردهاي كيفي و تلفيقي توصيه مي ،شناسي، معارف اسالمي  روان
  
  نامه كتاب
 .نو فصل: تهران ،ارتباطات يديكل ميمفاه ،)1385و همكاران ( .ت، وانياسول

 .ريكو: تهران ،وتر ميمر ترجمة ،يصنعت شرفتةيپ جامعة در يفرهنگ تحول ،)1373( ونالدر، نگلهارتيا

 نابرابري و نظم اجتماعي تحليل ،»يماد و يفرهنگ يزندگ سبك و يگاهيپا يادعا« ،)1389( عظما ،آزاده
 .59 ش ،اجتماعي

  .خسرو صبري، تهران: شيرازه ة، ترجممصرف ،)1381( ابرتباكاك، ر
 ؛جوانـان  يزنـدگ  سـبك  و ينترنتيا ياجتماع يها شبكه« ،)1391( يابيافراس محمدصادق و سنح، ريبش

  .17 ش ،5 دورة ،يفرهنگ قاتيتحق نامة فصل ،»انيرانيا يمجاز جامعة نيتر بزرگ يمورد مطالعة
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 .ثالث: ، ترجمة پيروز ايزدي، تهرانيمصرف جامعة ،)1389(ان ژ ،بودريار

 يفراغت يرفتارها بر نترنتيا يفراغت كاربرد يمدهاآ يپ يبررس« ،)1386( ي. نورح. و س، سرشت پاك
 .3 ش ،ارتباطات و يفرهنگ مطالعات ،»يتهران جوانان

 در نينو يكردهايرو ؛يزندگ سبك تا ياجتماع ةطبق از« ،)1381( ياباذر يعل وسفي و سنح، انيچاوش
  .8، ش 2دورة  ،يشناخت جامعه مطالعات ،»ياجتماع تيهو يشناخت جامعه ليتحل

ـ  روابط بر ها آن اثرات و ياجتماع يها شبكه يها يژگيو شناخت« ،)1392( دهياه، آذر يليخل  يفـرد   نيب
  .20 س ،3 ش ،يارتباط يها پژوهش ،»نوجوانان

 يزنـدگ  سـبك  يهـا  الگودر:  ،»رانيا جوانان يزندگ سبك يالگوها تحول« ،)1386( ديمحمدسع ييذكا
 .كياستراتژ قاتيتحق پژوهشكدة: تهران ي،س. ر. صالح يراستو ،انيرانيا

  .6 ش ،جوانان مطالعات ،»يمجاز فراغت و جوانان« ،)1383( ديمحمدسع، ييذكا
 .آگه: تهران ،رانيا جوانان يشناس جامعه ،)1385( ديسع محمد ،ييذكا

  ، تهران: تيسا.انتقادي گفتارهايي جامعه؛ و ،مصرف فراغت، ،)1391( حمدسعيدذكايي، م
ـ  يپژوهشـ  ؛يفرهنگـ  مصرف اي فرهنگ خرده« ،)1384( يآران پورغالم زهرا و ديمحمدسع، ييذكا  نيدرب

  .4 ش ارتباطات، و يفرهنگ مطالعات ،»تهران شهر آموز دانش دختران
 ،»يسـنت  يهـا  رسـانه  بـر  ياجتماع يها شبكه ريتأث يبررس« ،)1392( يكوه احمد و صراهللانديس، يسادات

 .74 ش ،يارتباط يها پژوهش نامة فصل

 و جوان مطالعات ،»بوك سيف ياجتماع شبكة كاربر جوانان يزندگ سبك ليتحل« ،)1393( هيسآ، يسپهر
 .4ش  ،رسانه

 .1 ش ،يفرهنگ قاتيتحق ةنام فصل ،»شاپ يكاف جوانان يزندگ سبك« ،)1386( ديوح ،يشالچ

 در جوانـان  يزنـدگ  سبك بر ياجتماع يها شبكه ريتأث« ،)1391( يتاج محمدرضا و يجتبم، يشاهنوش
 .13 ش ،3 س ،يمل مطالعات ،»شهركرد شهرستان

 در فانـه يعف ارتباط« ،)1393( ينوروزمحمدجواد و  ،يالهد علمسيدعبدالرسول  سن،حيدس، نيالد شرف
  .27، ش 15س ، ارتباطاتـ  فرهنگ مطالعات ،»يبريسا ياجتماع يها شبكه

 ،»آن ياسيس يها داللت و يرانيا جوانان انيدرم وطنانه جهان يزندگ يها سبك« ،)1386( حمدم، يشهاب
 قـات يتحق ةپژوهشـكد : تهـران  ،يصـالح . ر. سويراسـت   ،انيـ رانيا يزنـدگ  سـبك  يهـا  الگـو  :در

 .كياستراتژ

 روابـط  و بـوك  سيفـ  ياجتماع ةشبك« ،)1392( زاده يعل نيو محمدحس ،يسپهر هيآس ،مدص، پور يعدل
  .2، ش 2 س ،خانواده و رسانه ،»يرانيا جوان كاربران يخانوادگ

 ،يفرهنگـ  قـات يتحق ،»ييدانشـجو  ةجامعـ  يفرهنگ يزندگ سبك از يريتصو« ،)1387( حمدم، يفاضل
 .1، ش 1  س

 .شناسان جامعه :تهران ،حسين حسني ةترجم ،سميپسامدرن و مصرف ،)1393. (م، فدرستون
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 و مطالعـات  دفتـر : تهـران  ،مهـدي غبرايـي   ةترجم ،يارتباط مطالعات بر يدرآمد ،)1388( انج، سكيف
 .ها رسانه ةتوسع

 با بوك سيف ياجتماع ةشبك از استفاده ةرابط« ،)1393( يبرندگ بدري و ،پور يعدل حيد، صمدو، يقاسم
 .3، ش 12دورة  ،زنان مطالعات ،»اصفهان دانشگاه پسر و دختر انيدانشجو انيدرم بدن تصور

 پژوهشگاه: تهران ،اوركات يابي دوست شبكة در يرانيا كاربران يفرهنگ جهان، )1386( سعودم، يكوثر
 .ارتباطات و ،هنر فرهنگ،

  .ني ، تهران:ناصر موفقيان ةترجم ،و تشخص تجدد )،1378(، آنتوني گيدنز
 .ين: تهران ،انيچاوش حسن ةترجم، يشناس جامعه ،)1387(آنتوني  دنز،يگ

مرتضي قليچ و محمدحسـين خطيبـي    ةترجم ،يمصرف يها شهر ،)1392( مايلز مالكوم و استيونمايلز، 
 .تهران: تيسا ،بايگي

 قـات يتحق ،»ياجتمـاع  علـوم  در آن ةگسـتر  و يزندگ سبك مفهوم« ،)1387( حمدسعيدم، يكن  يمهدو
 .1، ش 1 س ،يفرهنگ

 .ققنوس: تهران ،معاصر يفرهنگ ةينظر بر يدرآمد ،)1392( يتآندرو و جف براو ،يلنرم

  ني. تهران: ،محمدي احمد گل ةترجم، ياجتماع يو زندگ ،فرهنگ معنا، ،)1391(استوارت هال، 
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