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مفهوم «سبك زندگي» 
و  گستره آن در علوم اجتماعي

۱
دكتر محمد سعيد مهدوي كني

عضو گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع).

  
چكيده

مفهوم «سبك زندگي» از جمله مفاهيم علوم اجتماعي است كه اخيرًا بسيار مورد 

توجه قرار گرفته است؛ اما كاربردهاي متفاوت و بعضًا متعارض، آن را مفهومي مبهم  و از 

ديدگاه پاره اي محققان غيرقابل استفاده كرده است. در مقالة حاضر، ابتدا به ارائة تبييني 

واژه شناسانه از اين مفهوم، پرداخته شده و سپس به بررسي ابعاد مفهومي آن در حوزة 

علوم اجتماعي پرداخته شده است. اين مفهوم با ساير مفاهيم در حوزة علوم اجتماعي، 

از جمله مفهوم «ذائقه» داراي ارتباط و پيوند وثيقي است. در اين مقاله كوشيده  ايم، با 

بررسي مؤلفه هاي «سبك زندگي» بپردازيم.

الگوهاي رفتاري، سبك،  سبك زندگي،  سليقه، مؤلفه هاي سبك  واژگان كليدي:

زندگي.

Mahdvikani@isu.ac.ir
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سال اول
شماره ۱
پاييز ۱۳۸۶

فصلنامه علمي_ پژوهشي

۲۰۰۲۰۱

مقدمه
هر اصطالح از اصطالحات علوم اجتماعي ـ مانند ساير علوم ـ در فضاي مفهومي آن قابل 
درک است. «سبک زندگي» نيز به عنوان يکي از اصطالحات علوم اجتماعي، پيوند مستقيم 
و وثيقي با مجموعه اي از مفاهيم دارد؛ مفاهيمي مانند: عينيت و ذهنيت، فرهنگ و جامعه، 
هنجار)،  و  ارزش  (نگرش،  معنا  و  رفتار  محتوا،  و  (شکل)  ذهني، صورت  و  عيني  فرهنگ 
اخالق و ايدئولوژي، سنت و نوگرايي، شخصيت و هويت (فردي و جمعي)، وراثت و محيط، 
اجتماعي،  (بندي)  قشر  توليد و مصرف، طبقه و  بازتوليد،  و  فرديت و عموميت، خالقيت 
زيبايي شناسي (سليقه) و نياز، منزلت و مشروعيت و بدون شناخت اين روابط، درک درستي 
از «سبک زندگي» و نظريه هاي مربوط به آن به دست نخواهد آمد. کاربردهاي «سبک زندگي» 
اغلب آن را به همان گويي و کلي گويي کشانده و از آن براي همه چيز و هيچ چيز استفاده شده 
است به گونه اي که گاهي به اشتباه، آن را معادل فرهنگ ويا طبقه در نظر مي گيرند. بدين 
لحاظ، هر محققي که مي خواهد دراين حوزه به مطالعه بپردازد، مؤظف به روشن کردن معناي 
دقيقي است که از«سبک زندگي» در نظر دارد؛ معنايي که حداقل رابطة «سبک زندگي» را با 
ساير پديده ها و مفاهيم هم جوار نشان مي دهد (هندري و ديگران، ۱۳۸۱: ۲۲۸).  آيا مفهوم 
«سبک زندگي» ترکيبي  از معناي دو واژة «سبک» و «زندگي» است يا  اصطالحي خاص در 
علوم اجتماعي؟ آيا کساني که از اين ترکيب بهره برده اند، همگي معناي واحدي را از آن ارائه 
کرده اند؟ کدام پديده ها تحت اين عنوان مورد مطالعه قرار گرفته اند؟ پرسشهايي است که در 

اين مقاله تالش مي شود به آن پاسخ داده شود.
در اين مقاله براي پاسخگويي به اين پرسش ها ابتدا ريشه و معاني كلمه «Style» و تركيب 
«lifestyle» با استفاده از لغت نامه هاي معتبر بررسي شده سپس با مراجعه به تعدادي از آثار 
جامعه شناسان كالسيك و معاصر تالش شده است تعريف يا توصيفي كه ايشان براي «سبك 
زندگي» ارائه كرده يا مؤلفه هايي كه براي آن ذكر كرده اند استخراج شود. مقايسه يافته ها نشان 
مي دهد با رواج اين اصطالح و به مرور «سبك زندگي» به لحاظ مفهومي توسعه يافته و اين 
و  «سليقه»  بحث  ادامه  در  همين رو  از  است.  داده  رخ  «سليقه»  مفهوم  محوريت  با  توسعه 
جايگاه آن در مباحث جامعه شناسيـ  خصوصًا با تكيه بر ديدگاه بورديو ـ بررسي شده است 
و در انتها با تحليل يافته ها ضمن توصيف ويژگيهاي «سبك زندگي» تالش شده است تا 

تعريفي نسبتًا جامع از اين مفهوم ارائه شود.
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 ريشه شناسي
  در زبان هاي مختلف از تركيب «سبك زندگي» در شکل هاي مختلف ياد شده، در زبان 
 (Life Style), (Style of Life / Living) و در زبان انگليسي در شكل (Lebenstill آلماني (
در گذشته و امروز بيشتر به صورت (Lifestyle) استفاده شده است. اين تركيب از دو واژة 

 تشكيل مي شود. معناي لغوي واژة «زندگي» روشن است، اما در تعريف 
۲
 و «زندگي»

۱
«سبك»

واژة «سبك» در لغت نامه ها معاني گوناگوني درج شده است (كه البته ريشه در كاربرد آن در 
Stylus) است كه به  Stilus) و فرانسه قديم ( Style) از اصل التيني ( علوم مختلف دارد). (
معني اشياي نوك تيز فلزي (مانند نيزه و قلم حجاري) بوده است (لغت نامه آمريكن هريتيج، 

۲۰۰۴) امروزه اين كلمه در زبان انگليسي به معني:
موي سر)  (مانند  طراحي چيزي  يا  دادن  «شكل  (پيشين)،  اثاثيه»  «نوع، روش، سبك   .۱
يا شيء (مانند تكه اي از لباس يا اسباب و وسايل) تا به نظر جالب و جذاب آيد، كيفيت 
شده،  شناخته  معيار  با  «تطابق   ،(۲۰۰۴ كمبريج،  (لغت نامه  رفتار»  يا  طراحي  ظاهر،  در  برتر 
شيوه اي كه برازنده و مناسب پنداشته مي شود، خصوصًا در رفتار اجتماعي؛ زيبايي، ظرافت 
موسيقي  در  خصوصًا  عرضه،  «نحوة  وبستر،۲۰۰۴)  (لغت نامه  تكنيك»  يا  شيوه  سهولت؛  يا 
نامه  (لغت  يا فرضيه هاي هنري»  ادبي  تركيب طرح هاي مشخص  زيبا...  از هنرهاي  يا يكي 
ـ۱۹۹۶)، «اشكال مختلف هنرها، شكل متمايز و قابل شناسايي در يك رشتة هنري  وبستر۹۸
مثل موسيقي، معماري، ادبيات و...؛ استعداد و قوه تشخيص قوه برانگيزاننده در مسيري كه 
چيزي انجام مي شود خصوصًا ويژگي اي كه تمايل قابل اطميناني را به ارائه مهارت يا سليقه 
زيبا عرضه مي كند.» (لغت نامة ام. اس. ان انكارتا، ۲۰۰۴)، «شيوه مشخص تعبير (در نوشتار يا 
سخنراني)...؛ شيوه يا تكنيك خاص كه توسط آن چيزي انجام، خلق يا اجرا مي شود.» (لغت 
نامه وبستر، ۲۰۰۴)، «شيوه اي كه در آن چيزي گفته يا انجام مي شود، مثل سبك سخنراني يا 
نوشتن» (لغت نامه آمريكن هريتيج، ۲۰۰۰) و «طريقة نوشتار و يا گفتار (كه در مقابل محتوا 
قراردارد)، طريقة انجام چيزي به خصوص زماني كه ويژگي يك هنرمند يا دوره هنري باشد.»  

(لغت نامه آكسفورد، ۱۹۸۷)
۲. «شيوه و روش انجام چيزي خصوصًا شيوه اي كه براي فرد، گروهي از مردم، مكان يا 

1. Style
2. Life
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۲۰۲۲۰۳

 باشد.»( لغت نامة كمبريج، ۲۰۰۴)، «اجرا يا انجام اموري كه تمايز دهنده فرد يا 
۱
دوره اي، نوعي

گروه يا سطح يا ... خاصي باشد» (لغت نامه وبستر، ۱۹۹۶)، «نوع تصور و فرديتي كه در افعال و 
سليقه هاي شخص ارائه مي شود.» (آمريكن هريتيج، ۲۰۰۰)، «شيوة بيان چيزي (در زبان يا هنر 
يا موسيقي يا...) كه مشخصة فرد خاص يا گروه خاص يا مردم خاص يا دوره خاصي است...؛ 
سليقه و زيبايي متمايز، سليقة عمومي در زمان خاص» (لغت نامه پرينستون، ۲۰۰۳)، «طرز 
نگرش خاص فردي و سليقه كه بيانگر و مميز راه زندگي است.» (لغت نامه وبستر، ۲۰۰۴)، 
«شيوة انجام چيزي، خصوصًا راهي كه نشان دهنده تأكيد بر طرز نگرش خاص يا مشخصة 
دوره معيني باشد.» (لغت نامة ام. اس. ان. انكارتا، ۲۰۰۴)، و «شيوه يا عادت متمايز رفتاري يا 

حركت فرد.» (لغت نامه وبستر، ۲۰۰۴) 
۳. «ُمد، خصوصًا در پوشيدن» ( لغت نامه كمبريج، ۲۰۰۴ ؛ لغت نامه آكسفورد ، ۱۹۸۷)، 
مد  «برتري   ،(۲۰۰۳ پرينستون،  نامة  لغت  ؛  ـ۱۹۹۶  ۹۸ وبستر  نامة  لغت   ) رايج»  روز،  «مد 
گونه، شيك، مد زود گذر، هوس و ميل مفرط، عادت و مرسوم»  ( لغت نامه وبستر، ۲۰۰۴)، و 

«تجمل، زياده روي يا ولخرجي» (لغت نامة ام. اس. ان انكارتا، ۲۰۰۴)
طريقه هايي  و  روش ها  مجموعه  «سبک،  مي کند:  تعريف  چنين  را   (Stylus ) الروس،   
است که نويسنده به آن وسيله از کليه سرمايه هاي يک زبان براي بيان افکار و نيات و ما في 
الضمير خود استفاده مي کند و آنها را به کار مي اندازد. انتخاب کلمات و طرز اداي مطلب که 
اغلب از قوانين دستور زبان سرپيچي مي کند، «سبک» را تشکيل مي دهد.» در اين معاني لغوي، 
چند نکته قابل توجه است: اول اينکه، دستة اول بر ويژگي زيبايي شناختي سبک تکيه دارند 
و دسته دوم، بر جنبة تمايز بخشي سبک، به - خصوص براي برتري و دستة سوم، تجسم 
امروزين سبک، به خصوص ابعاد تجملي زندگي را نشان مي دهند؛ دوم آن که سبک بيشتر 
جنبه شکلي، روشي و تکنيکي دارد.همان گونه که ديده مي شود معاني موجود در لغت نامه ها، 
ادبيـ  و هنري اشاره دارند که رفته رفته در ساير  اين واژه در سبک شناسي  به کاربرد  بيشتر 
حوزه ها نيز کاربرد يافته است. بررسي تاريخي، نشان مي دهد از «سبک شناسي در خطابه» در 
آثار يوناني نيز صحبت رفته است و افالطون و ارسطو در مورد آن بحث هاي مبسوطي را ارائه 
کرده اند. افالطون سبک را به معني هماهنگي کامل ميان الفاظ و انديشه مي داند و ارسطو در 
جايي به تعداد آثار، قائل به تعدد سبک است و در جاي ديگر حدود ۱۰ سبک را طبقه بندي 
1. Typical
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Style) به عنوان يک اصطالح  مي کند (محجوب، ۱۳۷۶: ۱۳). اما بنا به مدارک موجود، لفظ (

 نويسنده و طبيعي دان 
۱
در طبقه بندي متون ادبي، اولين بار توسط ژرژ لوبي لکلرک دو بوفن،

فرانسوي (۱۷۸۸-۱۷۰۷)، در خطابه معروف او، به نام «در باب سبک»، در هنگام ورودش به 
فرهنگستان فرانسه به کار برده شد. 

«سبک، گرد آوردن و ورزيده ساختن تمام مختصات و توانايي هاي فکري است. انديشه،  
فقط اساس و محتواي سبک را پديد مي آورد. هماهنگي و يک نواختي گفته ها نيز از ملحقات و 
ضمائم سبک است و جز به حساس بودن اندام ها به چيزي بستگي ندارد.»؛ «سبک و خداونِد 
از  عبارت  سبک،  است...  گوينده  ذات  عين  «سبک،  ديگر]  عبارت  [به  است»  يکي  سبک، 
حرکات و انتظامي است که گوينده، به افکار خود مي دهد. هر گاه افکار تنگ و فشرده تنظيم 
(بوفون،  است.»  معاني  سبک،  زمينة  و  اصل  مي گردد...  جزيل  و  محکم  بيان  سبک،  شوند، 
۲
۱۸۳۷: ۱۹ـ۳ به نقل از: محجوب، ۱۳۷۶: ۳۶-۳۱ و شجيعي، ۱۳۴۰: ۳-۲).  پس از او شوپنهاور

(۱۸۹۰-۱۷۸۸)، سبک را سيماي فکر انسان مي  داند و آن را راهي مطمئن براي شناخت خلق و 
خوي انسان مي شناسد. به نظر وي تقليد از سبک ديگران در حکم نقابي است که شخص بر 

 در فرهنگ فلسفي 
۳
چهره خويش بسته است (زرين کوب، ۱۳۵۴: ۶۷۸). معاصر او فرانسوا ولتر

خود، در مقالة مربوط به سبک مي گويد: «سبک عالي، آن قدر الزم است که بي وجود آن زيبايي 

 از ادباي قرن هجده، مي گويد: «انسان فقط 
۴
احساسات از ميان خواهد رفت.» مادام دوسوين،

به واسطة سبک خويش، زنده مي ماند.» (محجوب، ۱۳۷۶: ۳۷) دايره المعارف علوم اجتماعي 
زير عنوان «وفاق سبک شناختي» مي نويسد: 

«يکي از انواع وفاق، وفاق سبک شناختي است. اين نوع وفاق، از تطابق متقابل بخش هاي 
کليت  به شدت حس مي شود که تضادها و سازمان شان  که  پديد مي آيد،  تجربه اي  مختلٍف 
عقالني  کشش  از  نه  وفاق  اين  است.  آورده  پديد  احساسي  گونه اي  به  را  رضايت بخشي 
براي ثبات منطقي و نه از کشش عملي براي بهره وري ابزاري برمي خيزد، بلکه اين کشش 
زيبايي شناختي براي بيان اصيل تجربه در قالب رضايت بخش مي باشد که آن را موجب شده 
است. جوهر اين نوع از وفاق، خود جوشي و خالقيت است. به قول کروبر «هر کجا زور يا 

1. Buffon
2. Schopenhaur
3. Voltaire
4. De Sevigne
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۲۰۴۲۰۵

ضرورت جسمي يا رواني باشد جايي براي سبک باقي نمي ماند» (كروئبرو، ۱۹۵۷:۱۵۰). وفاق 
سبک شناختي را در مرحلة اول، معموًال با هنرهاي زيبا در پيوند مي دانند اما مي توان آن را در 
فضاهاي متفاوتي مانند: تفکر اجتماعي يا رفتار سياسي و اقتصادي، علم و فلسفه باز شناخت. 
يکي ازدست آوردهاي مهم الگوي سبک اين است که بافت زايشي استعدادهاي خالق را 
پيش بيني مي کند و وفاق سبک شناختي، شالودة شکوفايي نبوغ انسان ها است.» (اي. اس. 
اس:۳۷۷) جالب آن که واژه «سبک» در زبان عربي و فارسي، وضعيت مشابهي داشته است. 
اين واژه در عربي از مصدر ثالثي مجرد، به معني «گداختن و قالب گيري کردن زر و نقره» اخذ 
شده است (لسان العرب). اما امروزه در زبان عربيـ  از معادل «اسلوب» براي معناي سبک بهره 
مي برند. چنان که محجوب نقل مي کند، اولين بار اين کلمه در کتاب «الشعر و الشعراء» نوشته 
ابن قتيبيه (متوفاي ۲۷۰ ه .ق) به معني شيوه و روش در شعر به کار رفته است (محجوب، 
است،  نداشته  کاربردي  اواخر  اين  تا  نظر  مورد  معناي  به  کلمه  اين  فارسي،  در   .(۳  :۱۳۷۶
همچنانکه اصل بحث سبک شناسي هم مربوط به دوره معاصر است. ملک الشعراي بهار، رضا 
قلي خان هدايت را اولين کسي مي داند که اين کلمه را در کتابش (مجمع الفصحاء) به معني 
روش به کار برده است ( بهار، ۱۳۶۹: صفحه «ي»). البته دکتر شميسا متون قديمي تري را در 
اين خصوص معرفي کرده است (شميسا، ۱۳۸۳: ۱۳۶- ۱۳۵). معناي ترکيب «سبک زندگي» 

در لغت نامه ها:

 زندگي فرد، گروه يا فرهنگ  ( لغت نامة وبستر، ۲۰۰۴)، روش خاصي از 
۱
 ۱. روش نوعِي

زندگي يک شخص يا گروه ( لغت نامة آكسفورد، ۱۹۹۰)
  ۲. شيوة زندگي يا سبک زيستن که منعکس کنندة گرايش ها و ارزش هاي يک فرد يا 
گروه است، عادات، نگرش ها، سليقه ها، معيارهاي اخالقي، سطح اقتصادي و ... که با هم، طرز 

زندگي کردن فرد يا گروهي را مي سازد.(لغت نامة رندم هاوس، ۱۹۸۷).
  معناي اول، بيشتر يک توضيح واژه به واژه از ترکيب «سبک زندگي» است و معناي 
دوم، بيان معناي اصطالحي است که امروزه در ادبيات علوم انساني و اجتماعي رواج يافته 
است. نکتة جالب و شايد تأمل برانگيزي که در معناهاي مذکور به نظر مي رسد اين است که 
Style) و پيشينة تاريخي آن وجود دارد، در آنها  محوريت بحث زيبايي شناسي که در کلمه (

1. Dictionery .Com 2000
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 (Style لحاظ نشده است و در معناي دوم، جنبة روشي و صوري (شکلي) موجود در کلمه (
به جنبه هاي محتوايي و معنايي نيز توسعه يافته است.

مفهوم سبک زندگي در علوم اجتماعي
بيان هاي  آن  معناي  او در مورد «سبک زندگي» و  نظر زيمل شروع مي کنيم  با  را  بحث 
بسياري دارد. زيمل پيرو فلسفه و مکتب جامعه شناسي، خود اين تعابير را بيشتر در قالب 
بحث در مورد صورت و سبک و تقابل آن با محتوا و زندگي ارائه مي کند. او در جايي مي گويد 
که سبک زندگي، تجسم تالش انسان است براي يافتن ارزش هاي بنيادي يا به تعبيري فرديت 
برتر خود در فرهنگ عيني اش و شناساندن آن به ديگران؛ به عبارت ديگر، انسان براي معناي 
مورد نظر خود (فرديت برتر)، شکل (صورت)هاي رفتاري اي را برمي گزيند. زيمل، توان چنين 
اين اشکال به هم مرتبط را «سبک زندگي» مي نامد. (زيمل، ۱۹۰۸،  گزينشي را «سليقه» و 
۳۱۴) او در جايي ديگر معتقد است سبک زندگي، عينيت بخشي به ذهنيات در قالب اشکال 
شناخته شدة اجتماعي است؛ نوعي بيان فرديت برتر و يکتايي در قالبي است که ديگري (يا 
پذيرش  عين  در  زيمل  نتيجه،  در   . زيمل،۴۶۳،۱۹۹۰)   ) کنند  درک  را  يکتايي  اين  ديگران) 
تمايز ميان صورت ها (رفتارهاي محتمل در چارچوب فرهنگي عيني) و معنا (فرديت برتر)، 
صورت هاي برگزيده و نحوة چينش آن ها را که همانا سبک باشد در ارتباط با معنا مي بيند. اگر 
بخواهيم با برداشت از عبارت هاي متعدد زيمل، تعريفي را پيشنهاد کنيم اين تعريف عبارت 
مطابق   جامعه،  يک  افراد  که  است  پيوستة صورت هايي  هم  به  کلِِِّ  زندگي،  از: سبک  است 
انگيزه هاي دروني و ساليق خودشان و به واسطة تالشي که براي ايجاد توازني ميان شخصيت 
ذهني و زيست محيط عيني و انساني شان به انجام مي رسانند، براي زندگي خود بر مي گزينند. 
نيز به تعريف صريحي از اين اصطالح نمي توان دست يافت. وبلن در  با بررسي آثار وبلن 
از جنس رسوم و عادات  اين رفتارها  الگوي رفتار جمعي مي داند.  جايي، سبک زندگي را 
را تجلي  فرد  اجتماعي و روش هاي فکري اند (وبلن، ۱۸۹۹). در جاي ديگر، سبک زندگي 
رفتارِي مکانيسم روحي، عادات فکري و معرفت او قلمداد مي کند.(وبلن، ۱۹۱۹: ۱۰۵). وبر 
هم تعريف دقيقي براي سبک زندگي ارائه نمي کند. با استفاده از بيانات او در اين خصوص، 

برداشت هاي مختلفي در قالب تعريف ارائه شده است. 
دنيس رانگ در مقاله اي در مورد انديشه هاي وبر مي گويد: «منظور وبر از «سبک زندگي»، 
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۲۰۶۲۰۷

ارزش ها و رسم هاي مشترکي است که به گروه احساس هويت جمعي مي بخشد و نه آن طور 
که در حال حاضر، معموًال اين اصطالح به کار مي رود. يعني به منزله يک روش يا راه زندگي 
که سبب سازگاري اش با نيازهاي روان شناختي افراد، آزادانه انتخاب مي شود.» (توسلي، ۱۳۷۳: 
۶۲). جميز مک کي در مورد ديدگاه وبر مي گويد: «آنچه وبر سبک زندگي مي نامد به روش هايي 
عبارتي  به  مي آورند؛]  پديد  زندگي  از  نوعي  از  رتبه  هم  گروه هاي  و  طبقات  که  مي گردد  باز 
[الگوي فرهنگي رفتار و مجموعه اي از باورها. هر يک از طبقات اجتماعي، سبک زندگي خود 
را پرورش مي دهد و «جهان بيني» متمايزي را به نمايش مي گذارد. روشي از نگاه به زندگي که 
تجربيات اجتماعي ويژه خود و روابطش را با ديگر گروه هاي اجتماعي بيان مي کند.» (مك 
كي، ۲۷۵:۱۹۶۹). بنابراين، وبر سبک زندگي را معادل قشر اجتماعي نمي داند بلکه معرف آن 
مي شناسد. به بيان ديگر آن را چيزي معرفي مي کند که مرزهاي نامشخص موقعيت و قشر 
که  مي داند  رفتار  از جنس  را  زندگي  وبر، سبک  مي کند(يوث، ۵:۱۹۹۶).  تعيين  را  اجتماعي 
تمايالت، آن را هدايت مي کند و فرصت هاي زندگي، بستر بروز آن را فراهم مي کند. (هندري 

و ديگران، ۱۳۸۱: ۲۳۱-۲).
روانشناس آلماني، آلفرد آدلر، در مورد سبک زندگي تعابير متعددي دارد که بر محققان 
علوم اجتماعي پس از خود تأثير زيادي گذاشته است. او مي گويد سبک زندگي، يعني کليت 
۱۹۱: دارند(آدلر،  قرار  آن  ذيل  زندگي،  عمومي  فرآيندهاي  همة  که  زندگي  فردي  و  بي همتا 

۱۹۵۶). سبک زندگي، طرح و دريافتي اجمالي است از جهان، فرآيند در حال گذار و راه است؛ 
راه يکتا و فردي زندگي و دستيابي به هدف؛ خالقيتي است حاصل از کنار آمدن با محيط و 
محدوديت هاي آن (دادستان، ۱۳۷۶ و محفوظي و ديگران، ۱۳۷۸). سبک زندگي رفتار و منش 
براي واحد هدايت مي کند  انساني را  امري است که همة رفتارها و تجربيات  بلکه  نيست 

(پيشين: ۱۷۵) و خود به واسطة خوي ها و منش فردي شکل مي گيرد. (ولمن، ۱۹۸۱).

 (۱۹۸۵) سبک زندگي را چنين تعريف مي کند: «مجموعه ها يا الگوهاي خودآگاه 
۱
کالکهون

و دقيقًا توسعه يافتة ترجيحات فردي در رفتار شخصي مصرف کننده» (اي. اس. اس : ۳۴۹) 

 (۱۹۶۴) در يک جا سبک زندگي را طرز مشخص يا متمايز زندگي کردن گروهي 
۲
ويليام ليزر

از مردم معرفي مي کند؛ نظامي که از تأثير فرهنگ (ارزش ها، منابع، نمادها و قوانين) بر نيروهاي 

1. clockhon
2. Lazer
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زندگي در گروه شکل مي گيرد. او با توجه به تمرکزش بر موضوع بازاريابي در جاي ديگر سبک 
انبوه و روش هاي  الگوي رفتاري گروهي مي داند که در خريدهاي مصرف کننده  زندگي را 
الگويي بر آمده از  انعکاس يافته است (يوث، ۷:۱۹۹۶).  مک کي سبک زندگي را  مصرف 
ارزش ها و باورهاي مشترک يک گروه يا جامعه مي داند که به صورت رفتارهاي مشترک ظاهر 
مي شود. اصطالحي که در موارد متعدد با پاره فرهنگ مترادف است. (مانند سبک زندگي حومه 
نشينان)(مك كي، ۸۱:۱۹۶۹). علي رغم محوري بودن مفهوم «سبک زندگي» در آثار بورديو و 
نظريه پردازي هاي او، نگارنده نتوانست در آثار ترجمه شدة او به انگليسي و ديگراني که به نقد 
و شرح آثار او پرداخته اند، تعريفي از «سبک زندگي» بيابد. با اين حال پاره اي از اجزاي يک 

تعريف را مي توان در کتاب «تمايز» او يافت. بورديو سبک را چنين توصيف مي کند: 
«سبک و شيوه بيشترين توانايي را براي بيان ويژگي هايي دارد که همة دنياي فعاليت ها 
را در خود خالصه کرده است» (مانند يک معادله که يک منحني در آن خالصه شده است.) 
(بورديو، ۲۸۵:۱۹۸۴). او سبک زندگي را فعاليت هاي نظام مندي مي داند که از ذوق و سليقة 
فرد ناشي مي شوند و بيشتر جنبه عيني و خارجي دارند و در عين حال به صورت نمادين به 
فرد هويت مي بخشند و ميان اقشار مختلف اجتماعي تمايز ايجاد مي کنند. معنا يا به عبارتي 
ارزش هاي اين فعاليت ها از موقعيت هاي آن در نظام تضادها و ارتباط ها اخذ مي شود (پيشين: 
آن،  وسيلة  به  که  است  دارايي هايي  زندگي  «سبک  مي گويد:  ديگر  جاي  در  وي  ـ۷۶)  ۱۷۳
اشغال کنندگان موقعيت هاي مختلف خودشان را با قصد تمايز يا بدون قصد آن از [ديگران] 

تمايز مي بخشند.» (پيشين: ۲۴۹)

تمايل  و  رفتاري  الگوهاي  «کليت  مي گويد:  زندگي  سبک  تعريف  در   (۱۹۸۲)  
۱
ونزل   

هنجاري ... که از طريق فرآيندهاي اجتماعي تکامل مي يابند.» (هندري و ديگران، ۱۳۸۱: ۲۳۲). 
جرالد لسلي و ديگران در مورد سبک زندگي مي گويند: «رفتارهايي که با قشربندي حيثيتي و 
اعتباري مرتبط اند، سبک زندگي ناميده مي شوند. سبک زندگي فقط آنچه يک فرد از آن موارد 
دارد نيست. بلکه چگونگي نمايش آنها توسط فرد است. سبک زندگي هم الگوهاي مصرف 
را شامل مي شود و هم قدرتي که از اين ناحيه کسب مي شود. سليقه، آداب معاشرت و مد به 
منزلة عالئم داشتن جا در نردبان اجتماعي شناخته مي شوند.» (لسلي و ديگران، ۳۶۸:۱۹۹۴). 
آنتوني گيدنز در بحث از سياست زندگي به «سبک زندگي» نيز مي پردازد: «سياست زندگي، 
1. Wenzel
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۲۰۸۲۰۹

سياست فرصت هاي زندگي نيست؛ سياست زندگي، سبک زندگي است. سياستي است که 
با منازعات و کشمکش هاي در باب يک سؤال پيوند دارد: چگونه ما (به نام افراد يا به منزلة 
کليت جامعة انساني) بايد در دنيايي زندگي کنيم که در آن، آنچه به وسيلة طبيعت يا سنت 

تثبيت شده بود اکنون موضوع تصميم گيري انسان قرار گرفته است.» (گيدنز، ۲۳۱:۱۹۹۶).

نقد و بررسي
در تحليل ديدگاه ها و تعريف هاي فوق، مي توان محورها و عناصر اصلي موجود در آنها را 

چنين جمع بندي کرد:
۱. تقريبًا در همة تعريف ها مي توان دو مفهوم را يافت که در تعريف سبک زندگي در نظر 
گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز مي گردد: اول، مفهوم وحدت 
و دوم، مفهوم تمايز. به اين معني که سبک زندگي حاکي از مجموعة عناصري است که کم 
و بيش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و يک کل را پديد مي آورند. همين اتحاد و نظام 
نظام مندي،  الگو،  همچون  کلماتي  مي کند. وجود  متمايز  ديگر  کل هاي  از  را  کل  اين  مندي 

کليت، هويت و تمايز در تعريف ها حاکي از همين مطلب است.
۲. تعابيري که گاهي در هنگام استفاده از «سبک زندگي» مي شود اين توهم را پديد مي آورد 
که سبک زندگي با رفتار، دارايي يا پايگاه فرد يا گروه يکسان فرض شده است. اما، بررسي 
تعريف ها نشان مي دهد سبک زندگي، عمومًا «الگو»ي رفتار، دارايي و پايگاه فرد يا گروه در 
نظر گرفته مي شود. اما سؤال اين است که آيا سبک زندگي تنها الگوي رفتاري عيني و اعيان 
خارجي است يا شامل رفتار دروني و ذهنيات انسان (معناها) نيز مي شود. برخي از تعريف ها 
صراحت الزم براي پاسخ گويي به اين سؤال را ندارند اما با نگاهي به نسبت تقليل گرايانه و با 
کمي تسامح مي توان زيمل را به عنوان نزديک ترين ديدگاه به آن سوي طيف قلمداد کرد که 
بر عيني بودن سبک زندگي تأکيد دارد و پس از او، از بورديو، لسلي، ليزر، مک کي، کالکهون 
نام برد. در سر ديگر طيف بايد از آدلر نام برد که سبک زندگي را کم و بيش حاصل خوي ها و 
منش ها مي داند و در ميانه بايد از وبلن و وبر و سپس ونزل و گيدنز ياد کرد که هم بر عيني و 

هم ذهني بودن سبک زندگي تأکيد دارند.
  در اينجا سؤالي باقي مي ماند: آيا سبک زندگي موقعيت هاي اجتماعي را نيز شامل مي شود؟ 
موقعيت هايي اعم از موروثي و مکتسبه (مانند نجيب زادگي و مادر بودن).  به نظر مي رسد، 
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قشربندي  نوعي  نه  و  بدانيم  اجتماعي  قشرهاي  مرزهاي  کنندة  تعيين  را  زندگي  سبک  اگر 
(آن چنان که وبر قائل بود) آنگاه سبک زندگي از موقعيت هاي اجتماعي متمايز است.

۳. محور ديگر، فردي يا جمعي بودن سبک زندگي است. به اين معنا که وقتي ما صحبت 
از سبک زندگي مي کنيم آيا به الگوي معنايي و رفتاري اي اشاره مي کنيم که يک گروه آن را 
مي شناسد و به آن عمل مي کند و يا در مورد الگوي رفتاري فردي سخن مي گوييم. به عبارت 
ديگر آيا سبک زندگي فردي، مفهومي دارد؟ اين مسأله غير از مفهوم تمايز و هويت خواهِي 
مفروض در تعريف سبک زندگي است. زيرا، اين تمايز مي تواند هم فردي در نظر گرفته شود و 
هم جمعي. اين بيان، طرح بحث بنيادي و بي انتهاي اصالت فرد يا جمع نيست و بنا نيست با 
بررسي ديدگاه هاي هر يک از انديشمنداني که جمالت آنها ذکر شد، جايگاه آنها را در پيوستار 
فرد گرايي ـ جمع گرايي روشن شود.  بلکه، سعي بر آن است تا روشن شود تعريف هاي سبک 
زندگي به کدام دسته از رفتارها و معاني اطالق مي شود: الگويي از رفتار و معنا که حاصل 
خالقيت و گزينش فردي است يا الگوهاي اخذ شده از محيط اجتماعي. آيا اگر معناي يک 
رفتار يا الگوي رفتاري در جامعه اي درک نشد، مي توان اين رفتار يا الگو رفتاري را در قالب 

سبک زندگي بررسي کرد؟
  انديشمندان فردگرا و جمع گرا که در دو سر طيف قرار دارند، در اين مسأله تکليف آنها 
مشخص است. اين بحث در مورد کساني جاي طرح دارد که در اين پيوستار ديدگاه هاي ميانه اي 
را طرح کرده اند. از ميان کساني که تعريف آن ها از سبک زندگي ذکر شد، آدلر تنها کسي است 
که سبک زندگي را به اين تعبير فردي مي  داند و به تعداد افراد انساني، سبک زندگي متمايز 
در نظر مي گيرد. اگرچه اين سبک هاي زندگي قابل طبقه بندي در دسته هايي همچون جبران، 
گريز و جبران مضاعف - باشد؛ با اين که او اذعان مي کند که بسياري از گزينه هاي انسان از 
محيط پيرامونش اخذ شده و نسبت به بسياري از ديدگاه هاي روانشناختي، نگاهي متعادل تر 
را در بحث اصالت فرد يا جمع بر مي گزيند، ولي الگو و کليت معاني و رفتارهاي مرتبط با 
آن در زندگي هر فرد را منحصر به فرد مي داند. پاره اي از تعابير زيمل و کالکهون نيز، آن ها 
را به اين ديدگاه متمايل نشان مي دهد. اما ديدگاه هاي ديگر آنها و به خصوص مصاديقي که 
در مطالعه سبک زندگي ارائه مي کنند، اين دو را مانند عموم جامعه شناسان، در زمرة کساني 
قرار مي دهد که سبک زندگي را الگويي جمعي تلقي مي کنند. اگرچه آن را در سطوح فردي 

نيز قابل مطالعه مي دانند.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سال اول
شماره ۱
پاييز ۱۳۸۶

فصلنامه علمي_ پژوهشي

۲۱۰۲۱۱

۴. محور ديگري که در اکثر تعريف ها مد نظر قرار گرفته است، کارکرد سبک زندگي است. 
مناقشة اصلي در اين باب، به اين مسأله باز مي گردد که آيا سبک زندگي جنبة نمادين دارد 
يا اين که خود اصالت داشته و کار کردي غير نمادين دارد؟ باز هم اين آدلر است که تقريبًا 
راه  زندگي  است، سبک  معتقد  ديدگاه هاي خود  و  مباني  به  توجه  با  و  پيموده  راهي جدا 
دستيابي به هدف است. اما سايرين سبک زندگي را نوعي بيان، نمايش و به تعبير بسياري 

نماد مي دانند. 
  حال با فرض نمادين بودن، سؤال اين است که سبک زندگي، نماد چه چيزي است؟ 
زيمل، آن را نماد فرديت برتر، وبلن، آن را نماد سازوکار روحي و عادات فکري، وبر و بسياري، 
با الهام از وبر، اين مفهوم را نماد منزلت اجتماعي، بورديو، گيدنز و جمعي از انديشمندان 
متأخرتر، سبک زندگي را نماد «هويت» فردي و اجتماعي مي دانند. شايد بتوان گفت هويت، 
مفهومي عام تر است که هر دو تمايز مورد نظر زيمل و وبر و حتي تا حدود زيادي ديدگاه آدلر 

را پوشش مي دهد. هندري و همکاران در اين خصوص چنين جمع بندي مي کنند: 
«سبک عنصري مرئي در دنيايي از نمادها است که از ديگران دعوت مي شود تا آن 

را مطالعه کنند. سبک هاي زندگي، به طور خالصه ريشه در چيزي دارند که بريک آن را 

«نماد گرايي ظاهر» مي نامد (بريك ، ۱۹:۱۹۸۵) افراد به مدد اين سبک ها، هويت خويش 

بيان مي دارند.»  ابراز داشته و اظهاراتي را در مورد فضاي اجتماعي و فرهنگي خود  را 

(هندري و ديگران، ۱۳۸۱: ۲۲۷).

۵. نکته هايي که در همة تعريف ها، باعث تمايز مفهوم سبک زندگي از مفاهيم مشابه، 
مانند فرهنگ يا پاره فرهنگ، هويت، شخصيت و ... ، و محدود سازي آن مي شود، خالقانه و 
گزينشي بودن اجزا و عناصر سبک زندگي است. آدلر در تعريف و مباحث خود بر «خالقيت» و 
طراحي بر مبناي دريافت هاي فرد از محيط تکيه مي کند و به اين ترتيب بيشتر بر جنبه عقالني 
و حسابگرانه و کمتر بر جنبه احساسي و تخيلي سبک زندگي تأکيد مي ورزد. گيدنز قدرت 
انتخاب (يا به بياني عقالنيت مدرن) را شاکلة گزينه هاي سبک زندگي مي داند. زيمل، بورديو و 
کالکهون با صراحت و وبر و ديگران در خالل مباحث و ارائه مصاديق، مبناي گزينش را «ذوق 

 قرار مي دهند. در اين مورد که «سليقه» مبنايي حسي، 
۲
 يا به تعبيري «ترجيحات»

۱
و سليقه»

1. ???
2. ???
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زيبايي شناختي يا عقالني دارد، بحث هاي زيادي در گرفته است که به آن پرداخته مي شود.
با بررسي اجزا و عناصري که دانشمندان    نکات فوق به خصوص رفتارهاي سليقه اي، 
مختلف براي سبک زندگي ذکر کرده اند و يا در تحقيقات کاربردي شان از آن براي ارائه تحليلي 

بر مبناي سبک زندگِي جوامع، گروه ها و افراد بهره برده اند، بهتر روشن مي شود.
  

 مؤلفه هاي سبک زندگي
يکي از راه هايي که مي توان به درک بهتري از مفهوم «سبک زندگي» از نظر انديشمندان 
مختلف دست يافت، بررسي عناصر و مؤلفه هايي است که ايشان براي سبک زندگي بر شمرده 
و يا در تحقيقات خود از آنها به عنوان شاخصه بهره برده اند. در اينجا منظور از مؤلفه اموري 
است که مصداق عيني سبک زندگي محسوب مي شوند. بنابراين، اموري که از سوي محققان 
به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگي پيشنهاد شده (مواردي مانند ميزان درآمد و تحصيالت) 
مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصري که زيمل، وبلن و وبر در آثار خود از آنها ياد کرده اند، 
عبارت است از: شيوة تغذيه، خود آرايي (نوع پوشاک و پيروي از مد)، نوع مسکن (دکوراسيون، 
اثاثيه)، نوع وسيلة حمل و نقل، شيوه هاي گذران اوقات فراغت و تفريح، اطفار  معماري و 
(رفتارهاي حاکي از نجيب زادگي يا دست و دل بازي، کشيدن سيگار در محافل عمومي، تعداد 
مستخدمان و آرايش آن ها). آن چنان که از تعريف آدلر از سبک زندگي معلوم است او سبک 
زندگي را شامل همة رفتار و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوي هدف مي داند.  در 

(۱۹۳۵) و 
۱
مهم ترين تحقيقات ميدانِي اولية مبتني بر سبک زندگي مي توان به کارهاي چاپين

 (۱۹۴۰)، اشاره کرد که در آن ها تکية اصلي بر بررسي محل سکونت، نوع خانه، وسايل 
۲
اسول

ـ۳۲۱).  اس، جلد۱۵: ۲۲ اس.  (اي.  بود  منزلت  و  عيني شأن  ديگر جلوه هاي  و  نشيمن  اتاق 
کالکهون، (۱۹۵۸) در يک جمع بندي در مورد شاخصه هاي مورد مطالعه سبک زندگي در دهة 
پنجاه، به رفتارهاي شخصي مصرفي که حاکي از ترجيحات فردي است اشاره مي کند؛ مواردي 
مثل: نحوة استفاده از صنايع فرهنگي، تفريحي و ورزشي، نحوة بازي کردن و لباس پوشيدن. 

(اي. اس. اس، جلد۳: ۲۲ـ۳۴۲). 
  گُرُدن، در جمع بندي خود چند عامل مهم را در مطالعه سبک زندگي بر مي شمرد: الگوهاي 

1. Chapin
2. Swell
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مصرف، نوع لباس، نحوة صحبت، نگرش ها و الگوهاي مربوط به نقاط تمرکز عالقه مندي در 
فرهنگ مانند امور جنسي، عقالنيت، دين، خانواده، ميهن پرستي، آموزش، هنرها و ورزش ها 
از سبک  پارسونز، در کتاب مشهور خود، (نظام اجتماعي ۱۱)، جنبه هايي  (گردن، ۱۹:۱۹۶۳) 
زندگي را مطرح مي کند که ناشي از فناّوري مدرن است و در آن روزها سبک زندگي افراد (به 
خصوص خانواده ها) را نشان مي داده است؛ مواردي مثل خودرو(ها)ي خانواده، يخچال، ماشين 
لباسشويي و تلويزيون. او معتقد است با توجه به از بين رفتن رواج استفاده از مستخدم، ديگر 
از اين مالک نمي توان بهره برد. او همين تغييرات را در مورد استفاده از اشياي عتيقه، گزارش 
مي کند. چرا که مدرن بودن، ديگر عرصه را براي معيارهاي سنتي تنگ کرده است.(پارسونز، 
۵۱۵:۱۹۶۴). برلسون و استينر مؤلفه هاي سبک زندگي را در اوقات فراغت و ذوقيات و نحوة 
مصرف مناسب پول مي جويند؛ مواردي مثل رسيدگي به وضع ظاهري و لباس، آداب معاشرت، 
سليقه زيبا شناختي، سرگرمي ها (اعم از تفريحي و ورزشي، از قايق سواري و چوگان گرفته تا 
تنيس و بولينگ)، خوردني ها (از شکالت کش دار شيرين گرفته تا نوع نرم و تلخ آن). (برلسون 

و استينر، ۴۸۸:۱۹۶۴).

افزون بر نحوة گذران اوقات  يانکي سيتي   در قالب بررسي سبک زندگي 
۱
  لويد وارنر،

اخالقي،  اندازهاي  ديني و چشم  تفاوت هاي  به  و سليقه هاي ورزشي،  تفريحات  و  فراغت 
ارزش هاي سياسي، الگوهاي زندگي خانوادگي، روابط زناشويي و تربيت کودک در تحقيقات 
خود اشاره كرده است (مك كي، ۱۹۶۹: ۷۴ ـ ۲۷۵). راجر برون، مي گويد: «تفاوت ها در سبک 
زندگي، را در بي اهميت ترين چيزها شکل گرفته است.» از عادات نوشيدن و خوردن ساالد 
گرفته تا انتخاب کلمات و طرز پوشيدن و عادت نشستن، همچنين شيوه هاي تربيت کودکان 
(مثًال ميزان سخت گيري به آن ها در مورد دستشويي و نظافت)، رفتارهاي جنسي، بهداشتي، 
ديگران،  و  ابرين  ـ۱۳۲).  ۳ :۱۹۶۵ (برون،  بودن.  رواني  عصبي يا  ميزان  و  سياسي  و  مذهبي 
معتقدند سبک زندگي در شهرنشينِي آمريکاي اواخر دهة ۱۹۶۰ در مواردي مانند محل زندگي، 
تحصيل  محل  مدرسه  نوع  و  و...)  کارگاه  گاراژ،  حياط،  (با  منزل  نوع  محلي،  مشارکت هاي 
فرزندان تجسم مي يافت. ون هوتن ( ابرين و ديگران، ۳۲:۱۹۶۹) عناصر سبک زندگي را در 
خواندني،  مواد  پوشيدن ها،  لباس  انواع  هنري،  اشياء  اثاثيه،  مي کند:  توصيف  چنين  خانواده 
آالت موسيقي، سليقه در غذا و مشروبات، روش پخت، نوع صحبت کردن در خانه (چه در 

1. W. L. Warner
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کلمات و گرامر، چه در عناوين گفتگوها)، نوع گذران اوقات فراغت، بودجه بندي، روابط با 
فرزندان، ضوابط و روش هاي تربيت کودک، تراکم جمعيت ساکن در خانه و محل (که محدودة 
حريم هاي خصوصي و ميزان سر و صدا و تعامالت را تعيين مي کند)، نوع و ويژگي هاي اشتغال 
(اعضاي شامل خانواده، نوع لباس کار يا محل کار، فاصله محل کار تا خانه، ميزان مأموريت ها، 

ـ۷۳).  زمان دوري از خانه)(ون هوتن، ۱۹۷۰: ۴
  ون فوسن، بر اهميت بررسي انجمن هايي که فرد براي غذا، مالقات ها و يا ازدواج به آن 
مي پيوندد و همچنين انتخاب ميان کنسرت يا مسابقه بوکس، اسکي بازي يا لژ سواري، قايق 
بادباني يا پارويي براي اوقات فراغت تأکيد کرده است. (ون فوسن، ۱۵:۱۹۷۹). بورديو بررسي 
سبک زندگي را مطالعة اول، دارايي (کاالهاي تجملي يا فرهنگي اي ) مي داند که افراد دور خود 
جمع کرده اند؛ مانند: خانه، ويال، قايق تفريحي، ماشين، اثاثيه، نقاشي ها، کتاب ها، نوشابه ها، 
سيگارها، عطر، لباس ها و دوم، فعاليت هايي که با آن خود را متمايز نشان مي دهد: ورزش ها، 
بازي ها، تفريحات (پياده روي يا کوه پيمايي، اسکي يا سوارکاري، گلف يا تنيس)، لباس پوشيدن، 
رسيدگي به ظاهر بدن خود، نحوة استفاده از زبان و بودجه بندي (بورديو، ۱۹۸۴: ۴ـ۱۷۳و۲۸۳). 

، در تحقيقي در مورد سبک زندگي سبک ها و مقايسه آن با زندگي هيپي ها، ساختار 
۱
توبي

روابط فردي (زندگي اشتراکي)، آداب و رسوم (کوتاه نکردن مو و رژيم گياه خواري، استفاده 

، در بررسي سبک 
۲
از داروهاي روان گردان و يوگا) انجام داد. (كالك و بال، ۷:۱۹۷۶) استون

زندگِي يکي از گروه هاي مذهبي جديد از مواردي مثل عدم ازدواج، تغيير مکرر مکان اقامت، 
مصرف مواد روان گردان، پيوستن و جدايي مکرر از گروه هاي مختلف براي کسب تجربه ياد 

، در بررسي پاره فرهنگ جوانان يهودي آمريکا، يکي از چهار محور 
۳
مي کند. ( پيشين، ۱۰۷) پيز

مطالعه خود را سبک زندگي قرار داد که طي آن اين موارد را در نظر خواهي هاي خود گنجاند: 
زندگي مشترک قبل از ازدواج، مصرف ماري جوانا، همجنس بازي و زندگي در محيط هاي 

، نيز از همين مالک ها در تحقيق خود در مورد اديان جديد 
۴
اشتراکي (پيشين: ۲۵۳). رابرت وثنو

در بررسي تغييرات ديني و اعتقادي قرن نوزدهم آمريکا 
 ۵
آمريکا بهره برده است ليند پريچارد،

1. Tobey
2. D. Stone
3. T. Pizza
4. R. Wuthnow
5. L. Prichard
6. Stark & Bainbridge
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در همين مالك ها استفاده كرده است (پيشين: ۳۲۸). کتاب شناخته شده استارک و بينبريج 

، که بر پايه نقد تحقيقات وثنو تدوين شده نيز مالک هاي فوق را مبناي 
۶
(۱۹۸۵)، آيندة دين

بررسي هاي خود قرار داده است.
  مارتين سگالن، جامعه شناس فرانسوي، در جمع بندي خود از تحقيقات در مورد سبک 
زندگي در محدودة مسائل زناشويي سه محور را ارائه مي کند: اول، مسکن (فضاي داخلي 
داخلي و خارجي)؛  تفريحي  و  تقسيم بندي فضاهاي خصوصي و فضاهاي عمومي  و  خانه 
دوم، معاشرت و شبکة روابط خويشاوندي و اتکا در امور و حوادث و تأثير اين روابط بر نوع 
گذران اوقات فراغت؛ سوم، نوع نگاه و رفتار در مورد اشتغال زنان و تقسيم کار در زندگي 
زناشويي (سگالن، ۱۳۷۰: ۸۴ و ۲۵۹). سگالن، در مورد سبک زندگي در حوزة اقتصادي در 
توليد مي پردازد  الگوهاي مصرف و  انتقال سرمايه ها (ارث بري) و  بررسي نحوة  به  خانواده 
بعد،  به   ۱۹۸۰ دهة  اواسط  از  مي کنند،  نقل  ديگران  و  هندري  که  چنان  ۹ـ ۲۸۸).  (پيشين: 
ابعاد سالمت و بهداشت به منزلة يکي از مؤلفه هاي سبک زندگي مورد توجه قرار گرفت. از 
جمله، تحقيقات قابل توجه در اين حوزه ( آئرو و ديگران ،۱۹۸۶) است. (هندري و ديگران، 
۲۳۱:۱۳۸۱). جي.اي. ويل، معتقد است: سبک زندگي «عالوه بر مصرف... ارزش ها، نگرش ها 
مسائل جمعيت شناختي، تفاوت هاي جنسي، موقعيت اقتصادي، شغل، طبقه بندي اجتماعي، 
مشارکت در فعاليت هاي اوقات فراغت را نيز در بر مي گيرد.» ( ويل، ۱۹۸۹: ۲۱۵) جرالد لسلي و 
ديگران، به تحقيق قابل توجهي اشاره مي کنند که در آن، يشتر شهرنشينان مورد سؤال، شناخت 
خود را از موقعيت اجتماعي ديگران با توجه به عوامل سبک زندگي ايشان و در رأس آن لباس و 
سپس طرز حرکات و سبک محاوره به دست مي آورند. لسلي و ديگران، از جمله عوامل سبک 
زندگي را سليقه (مثل سليقه در انتخاب شراب، تجهيزخانه، مواد خواندني و گذران وقت) و 
آداب معاشرت و در يک بيان کلي، «الگوهاي مصرف» مي دانند. (لسلي و ديگران، ۱۹۹۴: ۳۷۰). 
و باالخره فرن، در بحث از روش هاي تحقيقي پيشرفته گروه متمرکز، به سبک زندگي اشاره 
کرده و مؤلفه هاي آن را فعاليت ها (مانند کار، سرگرمي و تفريحات)، عالقه مندي ها (مانند 
خانواده و رسانه) و عقايد (مانند موضوعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي) برمي شمرد. (فرن، 

(۱۷۵ :۲۰۰۱
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نقد و بررسي
هر چند عناصر و اجزاي مذکور، براي سبک زندگي نه به منزلة شمارش کامل همة اجزا، 
بلکه به منزلة بيان نمونه هايي چند انجام پذيرفته است، اما با نگاهي به همين موارد، مي توان 
افزون بر درک بهتر پنج محور مذکور در جمع بندي از بحث تعريف هاي سبک زندگي، دو نکته 

ديگر را ذکر کرد:
۱. ادوارد فرن، اين مؤلفه ها را در سه گروه فعاليت ها (مانند کار و سرگرمي)، عالقه مندي ها 
(مانند خانواده و رسانه) و عقايد (مانند موضوعات سياسي و اجتماعي) دسته بندي مي کند 
شود:  طبـقه بندي  مقوله  چهـار  در  مذکور  ـر  عناص مي کند،  پيشـنهاد  نگارنده  اما  (پيشين). 
اموال (سرمايه هاي و مصرفي)، فعاليت ها (عادات، شغل گذران اوقات فراغت و ...)، نگرش ها 

و گرايش ها و روابط انساني (از بين فردي گرفته تا اجتماعي).
۲. با گذشت زمان و در آغاز قرن بيستم،  به جاي تمرکز بر رفتارهاي مصرفي و تکيه 
بر جنبه هاي عيني زندگي انسان (و اتفاقًا در اصل خود بيشتر وابسته به نيازهاي اوليه مانند 
خوردن، پوشيدن و مسکن)، جنبه هاي ذهني و نيازهاي ثانوي انسان (مانند روابط انساني، 
نگرش ها و گرايش ها) مورد توجه قرار گرفت. اگرچه، محوريت و تکيه بر رفتار مصرفي در 
تمامي سال هاي قرن بيستم تداوم يافت؛ چنان که چيني هم باور دارد (چيني، ۱۹۹۳: ۱۷۶). اين 
تحول، کامًال با تحول در نظريه هاي سبک زندگي منطبق است مراجعه شود به(گيدنز، ۱۹۹۶: 
۴۵). نظريه پردازاني که در آغاز قرن بيستم از اين اصطالح بهره برده اند آن را در نقد محوريت 
روابط توليد و سرمايه در نظريه طبقات اجتماعي مارکس و نظام سرمايه داري ليبرال و مکاتب 
نظريه ها  اين  در  است،  طبيعي  گرفتند.  به کار  «مصرف»  جديد  محور  طرح  با  آن،  به  مربوط 
عناصري از زندگي انسان به منزلة «سبک زندگي» اهميت يافت که به رفتارهاي مصرفي او 
مربوط مي شد، اما توجه به ابعاد فرهنگي و معنوي تر زندگي انسان در دهه هاي بعد، باعث شد 
از اين اصطالح در ابعاد وسيع تري بهره برده شود. واقع اين است که کثرت کاربرد يک اصطالح 
در موارد خاص، باعث اين مي شود که در نظر بدوي، معناي آن محدود تصور شود. اما به قول 
منطقيون، کثرت کاربرد باعث انصراف لفظ از معنا نمي شود. کما اين که امروزه و در برداشت 
رايج و عرفي از کلمه «سبك زندگي» در رسانه ها و گفتگوهاي روزمره معناي امور بهداشت 

 مانند ماهيگيري و قايق سواري 
۱
فردي و زيبا سازي بدن، مبلمان خانه و تفريحات برون شهري

1. Outdoors
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بيش از هر معناي ديگر به ذهن خطور مي کند (يک جستجوي ساده در اينترنت و نظرخواهي 
از چند شهروند اروپايي و آمريکايي اين مطلب را نشان مي دهد).

  بنابراين،  مؤلفه هاي «سبک زندگي» در مطالعات و تحقيقات علمي توسعه يافته. اما آيا 
اين توسعه، محوري نداشته است؟ بررسي اين مؤلفه ها نشان مي دهد اين گسترش، محوري 

 است؛ به عبارت ديگر، اين مؤلفه ها 
۱
داشته است و چنان که ذکر شد، محور آن مفهوم «سليقه»

(تقريبًا همگي) به جنبه هايي از زندگي انسان مربوط است که حداقل در جامعة اروپايي و 
آمريکايي  (و اي بسا در همه جا) فرد، حسب ذوق و سليقه خود يا گروهي که در آن عضو 
است، در موردش دست به انتخاب مي زند. پس مفهوم «سليقه»، مفهوم اساسي است که در 
رسيدن به درک درست و تعريف به نسبت دقيقي از سبک زندگي، بايد آن را لحاظ كرد. در 

قسمت بعد، تالش مي شود به درکي اجمالي از اين مفهوم دست يافته شود.

 سليقه: مفهومي محوري
واژه Taste در زبان انگليسي در اصل به معني «مزه و طعم» و «قوة چشايي» بوده، اما 
بعدها به معناي «ميل، عالقه، اشتياق، دوست داشتن، لذت بردن و قدرت تشخيص» گسترش 
يافته است ( لغت نامة وبستر، ۱۹۷۳و۲۰۰۳؛ لغت نامة آمريكن هريتيج، ۲۰۰۰). همچنان که 
در زبان عربي و فارسي چنين شده است. Taste به معني «قدرت تشخيص» در زيبايي شناسي 
يا  آنچه در طريق زيبايي شناختي، خوب  يافته است: «قوه تشخيص  ادبيات) رواج  (هنر و 
مناسب است» ( لغت نامه آمريكن هريتيج، ۲۰۰۰)؛ «قوه درک زيبايي، نظم، سنخيت، تناسب، 
ادبي و  آثار  زيبا،  هنرهاي  در  به خصوص  مي کند،  ايجاد  برتري  و  آنچه رحجان  هر  يا  تشابه 

زيبايي شناختي»  ارزش هاي  باب  در  (به خصوص  ظريف  نهادن  «فرق   
۲
نقادانه»؛ قضاوت هاي 

(لغت نامة وبستر، ۱۹۷۳) ؛ «نوعي توانايي فردي براي قضاوت يا درک آنچه خوب يا مناسب 
است به خصوص در مواردي همچون هنر، سبک، زيبايي و رفتار» (لغت نامه كمبريج، ۲۰۰۳) 
و «شيوه اي همراه با توجه و احترام به آنچه جالب، پيراسته يا مطابق با کاربرد نيکو است، مد» 
(لغت نامة وبستر، ۱۹۷۳). در مورد تاريخچة استفاده از اين واژه در حوزة زيبايي شناسي، آمده 
است: «مفهوم سليقه و طبع، به تبع دو مفهوم خالقيت و نبوغ مطرح شد که البته بيشتر به 

1. Taste
2. Dictionery .Com
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مخاطب و تماشاگر اثر هنري مربوط مي شود. 
اين اصطالح، که اولين بار در آثار بالتازار گراسياني، فيلسوف اسپانيايي، به کار رفت، در 
کتاب نقد قوه حکم [عقل عملي] کانت، مبناي فلسفي يافت؛ به معناي توانايي کامًال سابژکيتو 
انسان براي تشخيص زشت از زيبا...» (نوايي، ۱۳۷۸) به اين ترتيب، «Taste» از معني احساس 
چشايي به «Taste» به معني احساس زيبايي گسترش معنا يافت. بررسي متون علوم اجتماعي 
بيانگر آن است که تالش زيادي براي ارائه تعريفي از واژه «سليقه» انجام نشده است. گويا 
انديشمندان علوم اجتماعي اين واژه را با همان معناي لغوي يا زيبايي شناختي به کار برده اند 
و آن را يک اصطالح خاص رشته خود تلقي نکرده اند. زيمل، سليقه را، توان گزينش صورت 
هاي مناسب رفتاري اي مي داند، که فرد به منظور عينيت دادن به معاني مورد نظر خود (فرديت 
برتر) بر مي گزيند (زيمل، ۱۹۰۸: ۳۱۴). زيمل، اين تعريف از سليقه را در خالل تعريف سبک 
زندگي ارائه مي کند، که به معناي لغوي سليقه نزديک است. شايد بزرگ ترين کاري که در باب 
«سليقه» در علوم اجتماعي انجام شده، توسط بورديو و به خصوص در مهم ترين کتابش «تمايز: 

 به انجام رسيده است؛ کتابي که از سوي بسياري از جامعه شناسان و 
۱
نقد اجتماعي داوري سليقه

انجمن هاي علوم اجتماعي به عنوان يکي از مهم ترين کتاب هاي علوم اجتماعي توصيف شده 
است. او با ديدگاهي متأثر از بازسازي مارکسيسم،  براساس نظريه  هاي مصرف و نظريه  هاي 
در  وي  مي نشيند.  سليقه  مبناي  بر  جامعه  تحليل  به  کانتي  زيبايي شناسي  نقد  در  فرهنگ، 
از  آنها را شبه تعريف هايي  ارائه مي کند که مي توان  را  تعابيري  قسمت هاي مختلف کتاب، 

 بيان مي کند. 
۲
سليقه دانست. او در عبارتي کوتاه، سليقه را «ترجيحات به نمايش در آمده»

(بورديو، ۱۹۸۴: ۵۶) از نظر او سليقه «ظرفيت توليد فعاليت ها و محصوالت قابل طبقه بندي و 
ظرفيت فرق گذاري و درک اهميت اين فعاليت ها و محصوالت» است (پيشين، ۱۷۰).

«سليقه، رغبت و ظرفيتي است که يک طبقه خاص از امر طبقه بندي شده و فعاليت ها 
به خود اختصاص مي دهد. سليقه،  نمادين)  يا  اشياء طبقه بندي کننده (به صورت مادي  و 
فرمول مولد سبک زندگي است. مجموعة يگانه اي از ترجيحات متمايز که همان قصد رسا 
را در منطق خاص هر زير فضاي نمادين (مانند اثاثيه، لباس پوشيدن، زبان و سطح خارجي 
پاية تطابق همة خصائص يک فرد است... اطالعات بي شماري که فرد  بيان مي کند...  بدن) 

1. Distinction: A Social Critique of the Taste Judgment
2. Manifested Perferences
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به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه در آن سهيم است و به صورت پايان ناپذيري يکديگر را 
احساس  طبيعي  را  سليقه خود  [فردي]  «هر  ـ۱۷۳)  (پيشين، ۱۷۴ مي کند.»  تصديق  و  تأييد 
مي کند... [که اين مسأله] به نفي ديگر سليقه ها به عنوان امري غير طبيعي و در نتيجه نادرست 
منجر مي شود.» ( پيشين: ۵۶). «آن چنان که کانت مي گويد: سليقه حالتي اکتسابي است که 
«متمايز مي سازد» و «تقدير مي کند» به عبارت ديگر فرآيند تمايز که دانِش... متمايزي نيست 
(يا ضرورتًا نيست)؛ اختالف ها را بنياد مي نهد يا مشخص مي کند. زيرا سليقه، شناخت شيء 
در معناي معمول آن [يا به قول نگارنده: علم اجمالي] را بدون در برداشتن دانش ويژگي هاي 
مشخص کننده ـ که آن را روشن مي کند [يا به قول نگارنده: علم تفصيلي] را تضمين مي کند 

(پيشين، ۴۶۶). 
 ۱
«سليقه به عنوان نوعي از جهت گيري اجتماعي عمل مي کند «احساس جاي کسي [بودن]»

که اشغال کنندگان، جايگاه معيني در فضاي اجتماعي را به سوي موقعيت هاي اجتماعي اي که 
با دارايي هاي آنها تطابق دارد و فعاليت ها و کاالهايي که با اشغال کنندگان آن جايگاه تناسب 
دارد، هدايت مي کند.» (پيشين: ۴۶۷). «سليقه اصولي است که مردم را قادر مي كند، در ميان 
کاالهاي طبقه بندي شده آنچه مناسب ايشان است، بشناسند.» (بورديو، ۱۹۹۳: ۱۰۸).«سليقه ها 
محصول مواجهه ميان سليقه هاي عينيت يافتة هنرمند ]توليد کننده[ و سليقه مصرف کننده 
است.» (پيشين: ۱۱۰). به اين ترتيب سليقه از نظر بورديو: يک. رغبت، ظرفيت، خالقيت، 
انتخاب و ترجيح است. پس سليقه، جنبه دروني داشته و امور بيروني اي که «مطابق با سليقه 
فرد» خوانده مي شود (اعم از رفتارها و دارايي هاي مادي و معنوي) نماد يا به عبارتي تجسم 
و عينيت يافتن آن است؛ نه خود سليقه. در اين صورت، بايد تالش کرد تا منظور بورديو را 
از عبارت کوتاهش «سليقه ترجيحات به نمايش در آمده» به نوعي توجيه کرد. (براي بررسي 

تصريح بورديو بر ذهني بودن سليقه، رجوع شود به (پيشين: ۱۱۰ـ ۱۰۸).
اين  مبناي  که  است  اين  مي آيد  پيش  سليقه،  «انتخابي بودن»  ويژگي  ذيل  که  پرسشي   
آيا مي توان هر  به عبارت ديگر،  بر مي گزيند؟  را  با چه مالکي چيزي  انتخاب چيست و فرد 
نوع فعل انتخابي انسان را سليقه ناميد؟ مثًال انتخاب امر مفيد را در مقابل امور مضر مي توان 
کاري سليقه اي دانست يا گزينشي منطقي؟ بورديو، در سرتاسر مباحث نظري کتاب خود ( از 
مقدمه گرفته تا يادداشت هاي پس از تحرير خود) دو ديدگاه را در اين خصوص در مقابل 

1. Sense of One’s Place
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هم قرار داده است: ديدگاه زيبايي شناختي کانت که سليقه را نوعي موهبت طبيعي دانسته 
است؛ که البته با تربيت و آموزش و تهذيب تعالي مي يابد و ديدگاهي که خود از آن حمايت 

 دانسته که کامًال ناشي از فرآيند جامعه پذيري و 
۱
مي کند و سليقه را به تعبير او نوعي عادت واره

آموزش (اعم از رسمي و غير رسمي) و موقعيت فرد در محيط اجتماعي يا به تعبير او حوزه 

مي داند. 
۲
يا ميدان

 يا 
۴
 يا احساس

۳
از نظر کانت، دو نوع سليقة کامًال متمايز وجود دارد: اول سليقه ضرورت

 (بورديو، ۱۹۸۴: ۶). اين تقسيم بندي، يادآور 
۸
يا تجمل

 ۷
 يا شهود

۶
 و دوم سليقه آزادي

۵
وحشي

از  پاره اي  نامه ها ذکر شد. سليقة احساس ترجيح  همان دو دسته معنايي است که در لغت 
احساس ها (مانند شيريني يا ترش) بر ساير احساس ها است و سليقة شهود، استعداد قضاوت 
سريع و شهودي ارزش هاي زيبايي شناختي است ( پيشين، ۹۹). نوع اول، بيشتر بر کارکردها 

سبک دار  اشکال  به  دوم،  نوع  و  مي شود  ناشي   
۹
آسان لذت  درخواست  از  و  است  متمرکز 

 ۱۰
و ويژگي هاي زيبايي شناختي و بر رد کارکرد مبتني است و از درخواست براي لذت ناب

ناشي مي شود. (پيشين، ۶). کانت از ميان اين دو، لذت زود گذر و آساِن حسي را مولد سليقه 
ضرورت مي دانست. زيرا معتقد بود، گرايش به لذت هاي سهل الحصول، مانع از توجه و تأمل 
در نفِس عمل مي شود و فاصله - هايي که متضمن آزادي فرد است ( فاصله ميان شيء و لذت 
ناشي از آن ) را از بين مي برد و در نتيجه نوعي «بيگانگي» را در فرد پديد مي آورد. کانت از 
اين راه، زيبايي شناسي خود را با فلسفة اخالقش پيوند مي دهد (پيشين، ۴۸۸). به اين ترتيب، 
سليقة ناب به دنبال يک فاصله است. فاصله از لذتي که اشياء بالواسطه تحميل مي کنند؛ لذتي 
که باعث مي شود دستيابي به هر چيزي پايان کار تلقي شود. کانت با ذکر تقسيم بندي سليقه در 
کتاب « نقد عقل عملي» خود، زيبايي شناسي را از احساس، تمايز و تعالي بخشيد و همچنين 

1. Sense of One’s Place
1. Habitus
2. Field
3. Necessity
4. Sense of Feelling
5. Barbarus
6. Liberty
7. Reflection
8. Luxury
9. Facile Pleasure
10. Pure Pleasure
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۲۲۰۲۲۱

 قلمداد کرد.
۱
آن را از مقولة عقل (عملي) جدا کرد و آن را  جزء  مقوله هاي شهودي و ذهني

  بورديو، در تحليلي از نگاه کانت به سليقه و لذت، مي گويد که کانت سليقه و لذت 
آسان و ابتدايي را به سليقة احساسي فرو مي کاهد و بر اين مبنا، سليقه و لذت ناب را بر پاية 
نوعي «نفي»، «خود داري» و حتي «تنفر» بنا مي کند. خودداري از آنچه کانت «سليقه زبان، کام 
و گلو» مي نامد و آدرنو آن را خشونتي مي داند، که تماشاگر عامي را راضي مي کند؛ به عبارتي 
نفي تسليم شدن به احساس زودگذري که آن را نابخردي مي داند. چرا که، رمز آن به سهولت 
گشوده مي شود و هر کسي از پس اين کار بر مي آيد. بورديو، ريشة اين امتناع و تنفر را در اخالق 
و زيبايي شناسي بورژوايي مي جويد؛ (پيشين، ۴۸۶). بورديو، شکايت هگل را از موضع گيري 
کانت، در مقابل لذت آسان يادآوري مي کند که يک تحليل سادة گفتار کانت نشان مي دهد، 
ديدگاه او بيش از اين که يک توصيف باشد، مملو از «بايد»هاست. بورديو، در بيان ديدگاه 
خود مي گويد داليل تجربي فراواني حاکي از وجود رابطة شباهت ميان ذائقة فرد در غذا، آرايش 
مو، لباس و خالصه آنچه کانت سليقة احساس مي نامد، با سليقة فرد در ادبيات و هنر (يا به 
قول او ميان مصرف معمول و مصرف زيبايي شناختي) است. الزمة فهم اين پيوندهاي واضح، 
کنار گذاشتن توهم تضاد ميان آنهاست (پيشين: ۶). بورديو، با نقل اين گفتة ارسطو که هر 
کجا تفاوتي وجود دارد، بايد به دنبال شباهت هايي هم گشت، مي خواهد نشان دهد با وجود 
شباهت هايي ميان جلوه هاي مختلف سليقه، بايد ايدة وجود تضاد ميان سليقه ها را در انسان 

کنار گذاشت (تضاد ميان احساس و شهود؛ لذت آسان و ناب). 
از نظر بورديو، وجود تفاوت ها (و البته شباهت ها) ناشي از مبنايي است که سليقه را شکل 
مي دهد. او اين مبنا را فضاهاي اجتماعي و موقعيت افراد در آنها مي داند که سليقه را به امري 
کامًال اکتسابي بدل مي کند ( پيشين: ۹۹). (مثًال بورديو نشان مي دهد که چگونه قانون توزيع 

 در مورد سليقه ها نيز رواست: آنچه کمياب است، تجملي مي شود و باب 
۲
و کميابي - انگل

سليقة از ما بهتران مي شود و برعکس هر آنچه فراوان است، مبتذل و باب سليقه عامه پسند 
قرار مي گيرد. (پيشين، ۲۴۲) بنابراين، وقتي بورديو در مقدمة کتاب، شکسته شدن اصولي را 
طلب مي کند که به هيچ وجه آنها را جزء مقوله  هاي زيبايي شناختي نمي داند (پيشين، ۶) و 
مبناي زيبايي شناسي کانتي را هدف قرار مي دهد. ديدگاهي که منشأ و عامل پيدايش نوعي 

1. Subjective
2. Engel
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از سليقه را حواس يا اضطرارها و عامل نوع ديگر را زيبايي شناسي، شهود و آزادي قلمداد 
مي کند. زيبايي شناسي اي که بر تضاد ميان سليقه ضرورت يا احساس و سليقة آزادي يا شهود ( 
به عبارت کانتي سليقة بربرها و سليقة وارستگان) بنا شده است. از نظر بورديو، وقتي کانت از 
ضرورت يا اختيار بحث مي کند، عوامل پديدآورندة آن در زندگي انسان ها را فراموش مي کند و 
آن را به طبيعت ايشان باز مي گرداند. علت تفسير دوگانه براي يک عمل چيست؟ چرا خوردن 
محسوب  بدن  زيبا سازي  براي  مناسب  غذايي اي  رژيم  اختيار  باال،  طبقات  براي  سبزيجات 
مي شود و براي طبقات پايين، رژيمي از سر ناچاري و ناشي از دسترسي نداشتن به پروتئين؟ 
هر دو که يک کار را انجام داده اند؛  پس، تفاوت در چيست؟ از نظر بورديو تفاوت در (سختي 
و خشونت يا لطافت و ظرافت) طبايع نيست؛ تفاوت در شرايط اجتماعي است که به يکي 

قدرت انتخاب داده و ديگري را به اضطرار کشانده است.
اجتماعي  به شرايط و فضاي  انتساب سليقه  بر  وبر،  ديدگاه هاي  راستاي  در  بورديو،   .۱
بسنده نکرده و با افزايش دقت بحث خود، سليقه را ناشي از دروني کردن نظام طبقه بندي 
اشکال  آن  به  اقتصادي،  مقدورات  و  محدوديت ها  که  مي داند  اجتماعي  فضاي  در  موجود 
مانند هر فرآيند دروني سازي مي تواند  اين دروني کردن،  پيشين، ۱۷۵).  مختلف مي بخشد ( 
جنبة خود آگاه داشته باشد، اما بيشتر ناخودآگاه است. شايد به همين دليل هم از نظر بورديو، 
آگاهي ناشي از فرآيند دروني سازي، آگاهي به معناي علم و دانش مصطلح نيست؛ بلکه آگاهي 
محدودي است که تنها، ترجيحي را براي يک گزينه نسبت به ساير گزينه ها ايجاد مي کند (مثًال 
کسي که رنگ تيره را مي پسندد، شايد نداند که او را به کدام گروه و دسته وابسته مي کند يا چرا 

چنين وابستگي اي ايجاد مي شود، اما مي داند که اين انتخاب را ترجيح مي دهد).
  به اين ترتيب از نظر بورديو، سليقه بر مبناي نظام قشر بندي اجتماعي پديد مي آيد و در 
اما در واقع، چندراهه هاي  ارائه مي کند؛  قالب سبک هاي زندگي  «انتخاب هايي» را در  ظاهر 
زندگي  راهبرد  مثابة  به  موقعيت  هر  در  افراد  روي  پيش  اجتماعي،  فضاي  که  است  جبري 
قرار مي دهد (پيشين: ۱۷۵) به بيان ديگر، سبک زندگي، نماد نظام قشر بندي اجتماعي است 
و سليقه، همين ظرفيت درک و آگاهي بر اين نظام است و البته تغيير شرايط، موقعيت هايي 
را به افراد مستعد مي دهد که نمادهاي مناسبي براي شرايط جديد خلق کنند و چند راهه هاي 
جديدي را براي ديگران بيافرينند. پس بورديو، آزادي خواهي کانتي را در مورد انسان رد مي کند 
و اين نگاه را با دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي در تعارض مي بيند. او به نوعي 
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۲۲۲۲۲۳

جبر اجتماعي تن مي دهد؛ اما نه جبري که مارکس و مارکسيست ها به شرايط اقتصادي زندگي 
انسان ها نسبت مي دهند. بلکه جبري که اول، ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
داشته و دوم، گزينه هاي معين اما در عين حال متعدد را پيش روي انسان قرار مي دهد. بورديو 
تضاد احساس و شهوِد کانتي را در بحث سليقه نمي پذيرد و چيزي را به عنوان مبناي سليقه 

باشد.
 ۱
مي پذيرد که شايد بهترين تعبير از آن، نوعي «شعور متعارف»

هستيم:  روبرو  سليقه  براي  مبنا  دو  با  ما  بورديو  مطالعات  براساس  نتيجه،  در    
«زيبايي شناسي» که کانت، چهرة شاخص در ميان مطرح کنندگان آن است و «نظام قشر بندي 

اجتماعي» که بسياري از جامعه شناسان از جمله بورديو بر آن تأکيد مي کنند.
۲. بورديو، در مورد محدودة موضوعاتي که مي بايست آن را به سليقه نسبت داد در يک 

سخنراني در دانشگاه نيوشاتل (۱۹۸۰/م) مي گويد: 
و  انتخاب  موارد  بايد همة  باشد،  تکان دهنده  افراد  از  بعضي  براي  دارد  احتمال  «اگرچه 

 را [در تعريف سليقه] داخل کرد؛ مواردي مثل: موضوع هاي همدردي، دوستي 
۲
قرابت انتخابي

يا عشق» (بوريو، ۱۰۸:۱۹۷۳).
باال ذکر  از ديدگاه بورديو است (و در  البته اصول کلي اي را که محور تعريف سليقه    
شد) نبايد فراموش کرد. او، سليقه را ناشي از دروني کردن نظام قشربندي اجتماعي مي داند. 
از جمع اين گفته مي توان برداشت کرد: محدودة سليقه، هر انتخابي در زندگي انسان است 
که قابل طبقه بندي باشد و در نتيجه، منجر به طبقه بندي رفتارهاي انسان شود يا به عبارت 
ديگر او را از ديگران تمايز بخشد. اما، مطالعات ميداني بورديو که بيشتر بر نمادهاي عيني تِر 
با کاالها و دارايي ها مرتبط مي كرد  سليقه متمرکز بود و پاره اي از گفته هاي او که سليقه را 
و همچنين، چارچوب بحث او در حوزه نظريه مصرف، نبايد اين تصور را ايجاد کند که او 
سليقه را به انتخاب ها در اشياء و کاالها محدود مي کند. منظور او از مصرف، مصرف فرهنگي 
گرايش هاي  از  حتي  او  مي شد.  خارجي  اعيان  البته  و  رفتارها  روابط،  حوزة  شامل  که  است 
نيافته  را  ما به ازاي خارجي (دارايي مطلوب خود)  ياد مي کند که ممکن است، هنوز  ذهني اي 
باشد. اين همان زمين هايي است، که فرصت شناسان اجتماعي آن را درک مي کنند و با خلق 
موضوع مناسبي، سليقه هاي بي پاسخ مانده را پاسخ گو مي شوند (مراجعه شود به سخنراني فوق 

1. Common Sense
2. All of object of election, of eletive Offinity
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الذکر).
از نگاه  از نگاه کانتي ها جنبة فطري و وراثتي دارد و  ۳. همان طور که گفته شد، سليقه 
جامعه شناسي جنبة اکتسابي؛ اما بر هر دو مبنا، سليقه، نظامي را در جامعه پديد مي آورد که در 
آن افراد و گروه ها قشربندي مي شوند. به عبارت ديگر سليقه خاص، موجب انجام مجموعه اي 
از گزينش هايي مي شود که نماد دسته، گروه، طبقه يا قشر خاصي از جامعه است و فرد يا گروه 

با اين نمادها از ديگر افراد يا گروه ها تمايز مي يابند.
۴. بنابراين هم مي توان سليقه را به فرد نسبت داد و هم به جمع. به اين دليل که در هر 
حال اين فرد است که برمي گزيند. پس سليقه فردي است، ولي بنا به عقيدة بورديو و بسياري 
از جامعه شناسان، اين يک انتخاب فردِي صرف نيست، بلکه ناشي از دروني کردن گزينه هاي 
اجتماعي است که هويت قشرهاي مختلف اجتماعي را از هم متمايز مي کند. پس، اين يک 

سليقه جمعي است که حکايت از وابستگي فرد به گروه و جماعتي خاص مي کند.
ظرفيت  از:  است  عبارت  سليقه  که  مي رسيم  نتيجه  اين  به  مجّدد  از جمع بندي  پس    
اکتسابي توليد فعاليت ها و محصوالت قابل طبقه بندي و ظرفيت اکتسابي فرق گذاري و درک 
اهميت (ترجيح) و انتخاب اين فعاليت ها و محصوالت در اشغال کنندگان جايگاه معيني 
با دارايي هايشان  به سوي موقعيت هاي اجتماعي که  ايشان را  در فضاي اجتماعي است که 
(اعم از مادي و معنوي) تطابق دارد و فعاليت ها و کاالهايي که با اشغال کنندگان آن موقعيت 
تناسب دارد، هدايت مي کند. يا به عبارت ساده تر، توانايي اکتسابي فرد يا جمع است که او را 
به جايگاه مناسب با دارايي هايش در نظام قشربندي اجتماعي و نمادها و تجسم هاي مادي 

آن رهنمون مي شود.

نتيجه گيري
با تحليل آنچه در باب سبک زندگي گفته شد، مي توان چنين نتيجه گرفت:

۱. سبک زندگي، اموري را شامل مي شود که به زندگي انسان اعم از بعد فردي و اجتماعي، 
(ادراک ها و معتقدات) و گرايش ها  بينش ها  نظير  اموري  او مربوط مي شود:  مادي و معنوي 
(ارزش ها، تمايالت و ترجيحات) که اموري ذهني يا رفتار دروني هستند و رفتارهاي بيروني 
(اعم از اعمال هشيارانه و غير هشيارانه، حاالت و وضعيت جسمي)، وضع ها (موقعيت هاي) 

1. Social Position
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و  فيزيکي  از  (اعم  محيطي  اموري  پس  مي باشند.  عيني  اموري  که  دارايي ها  و   
۱
اجتماعي

) و وراثتي به طور مفهومي از سبک 
۱
اجتماعي يا به تعبيري فضا و زمان يا وضعيت اجتماعي

زندگي جدا مي باشند، اگرچه بر آن تأثيرگذارند و آن را شکل مي دهند.
را شامل  دارايي ها  اجتماعي و  رفتاري و وضعيت هاي  ۲. سبک زندگي همة حوزه هاي 

مي شود: حوزه هاي سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به معناي خاص آن.
۳. اول، سبک زندگي عين تک تک رفتارهاي بيروني و دروني يا دارايي ها، نيست بلکه 
سبک زندگي داللت بر مجموعه اي از مي کند. دوم، در بعضي موارد، سبک زندگي «مجموعه اي 
نظام مند» از رفتارها و دارايي ها و در ديدگاهي ديگر، سبک زندگي «الگوي همگرا» و کليتي 
انتزاعي از اين رفتارها و دارايي ها در نظر گرفته شده است. در گفتار بسياري از محققاني که 
از اين اصطالح بهره برده اند، شواهدي براي هر دو ديدگاه وجود دارد. ظاهرًا اين که سبک 
زندگي مجموعه اي از رفتارها و دارايي ها باشد يا الگوي منتزع از آن، بستگي به محل کاربرد 

آن داشته است.
۴. سبک زندگي، به عنوان يک الگوي همگرا به معني وحدت و کثرت توأمان است. از 
يکسو، سبک زندگي مانند هر سبک ديگر، حاصل وجود وجه اشتراک ميان مجموعه اي از 
پديده ها (کثرت ها) است که وحدتي در ميان آنها ايجاد مي کند و از سوي ديگر همين وجه 
اشتراک و وحدت اين مجموعه از پديده ها را از ساير پديده ها ( که اين وجه اشتراک را ندارند) 
متمايز مي سازد و کثرت را پديد مي آورد. به عبارتي سبک زندگي نوعي هويت است. همچنين 
سبک زندگي به عنوان يک کل منظم، نماد است: نماد همان وحدت و کثرت. سبک زندگي 
مرزهاي يک هويت را تجسم مي بخشد. چهار ويژگي فوق، سبک زندگي را با اصطالح هاي 

با اصطالحاتي مانند شيوة   يکسان معرفي کرده و 
۲
«پاره فرهنگ» و «روش يا شيوة زندگي»

 و انواع الگوهاي هنجاري (آداب،  رسوم، سنت ها، اخالق، قوانين و مقررات اجتماعي) 
۳
قومي

تا حد زيادي منطبق مي سازد. (آنچه سبک زندگي را از اين اصطالحات متمايز مي کند در 
بندهاي بعدي مي آيد).

۵. سبک زندگي مقول هاي فردي و جمعي است؛ به بيان ديگر هم مي توان آن را در سطح 
فردي يافت و مطالعه کرد و هم در سطوح اجتماعي. اما اين که منشأ آن مي تواند فردي باشد 
1. Social Situation
2. Way of life
3. Folk Way
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محل اختالف است. (به عبارتي يک فرد مي تواند سبک زندگي متفاوتي از ديگر افراد جامعه 
و خود داشته باشد.)

۶. مهم ترين ويژگي سبک زندگي عبارت است از: شکل گيري آن، حول محور گرايش ها 
(تمايالت، ترجيح ها) يا آنچه ذوق و سليقه خوانده شده. به عبارت ديگر، سبک زندگي، الگو 
يا مجموعه اي از رفتارها، وضع ها و دارايي هايي است که ناشي از سليقه باشد. از اين رو، در 
الگو يا مجموعه اي که در آن ترجيح و تمايلي مطرح نباشد، بحث از سبک زندگي معنا ندارد. 
بنابراين، در شرايطي که يک الگو براي رفتار وجود داشته يا پي گيري يک الگو ميسر باشد، 

نمي توان صحبت از سبک زندگي کرد. 
  در اينجا بايد به مواردي توجه کرد:

اين  اگر  پذيرفته ايم.  را  آن  بودن  «انتخابي»  زندگي،  سبک  بودن  سليقه اي  پذيرش  با   .۱
انتخاب، هشيارانه بوده يا در تحليل يک نظريه پرداز به سلطه، هژموني يا عادت واره و ميدان 
منتسب شود، به تحقق مفهوم «انتخاب» صدمه نمي زند. چرا که معناي انتخاب در اينجا، ربط 
دادن رفتارها، وضع ها و دارايي ها به ترجيح ها و تمايالت از سوي عامالن است. اينکه مبناي 
گزينش، سليقه اي چيست: ذاتي يا وراثتي (فطري و يا غريزي) است و يا اکتسابي (حاصل 
از فرآيند جامعه پذيري، تربيت و يا...) ؛ عقالني است و يا احساسي (عاطفي)؛ تجربي است 
و يا شهودي؟، بحثي است که درجاي خود (روان شناسي و روان شناسي اجتماعي) بسيار مهم 

است، اما از حوصلة اين اثر بيرون است.
۲. در اين بحث، بايد يک تفکيک منطقي را ايجاد کرد، که ظاهرًا مورد غفلت قرار گرفته 
است. سبک زندگي، الگو و يا مجموعه اي از رفتارها، وضع ها و دارايي ها است. آيا «انتخاب 
وضع ها  رفتارها،  تک  تک  براي  است  قيد  يا  مجموعه،  و  الگو  براي  است  قيد  سليقه اي» 
و دارايي هاي مرتبط با اين الگو يا مجموعه، به عبارتي، آيا الگو و مجموعه اي که بر مبناي 
سليقه انتخاب مي شود، سبک زندگي به حساب مي آيد يا الگو و مجموعه حاصل از رفتارها، 
وضع ها و دارايي هاي بر مبناي سليقه گزيده شده است. در حالت اول، مي توان فرض کرد که 
فرد يا جمعي الگوي رفتاري اي را بر مبناي سليقه انتخاب کنند که در آن پاره اي از رفتارها 
ديگر گزينشي و انتخابي نبوده، بلکه تنها بر مبناي تقليد انجام پذيرد (کسي که سبک زندگي 
يوگا يا مديتيشن را مي پذيرد، بسياري از رفتارها را حسب دستورات موجود در اين مکتب 
انجام مي دهد و اي بسا بعضي از جزئيات آن با سليقه او همراهي نداشته باشد ولي او کليت 
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اين مکتب را پسنديده است). البته در حالت دوم، شکي نيست که الگو و مجموعة برآمده از 
اجزاي انتخاب شده بر مبناي سليقه، خود با سليقة فرد منطبق است.

۳. مسألة ديگري که با مبنا قراردادن گزينش سليقه اي در تعريف سبک زندگي پديد مي آيد، 
اين است که وحدت مورد نظر هر سبکي و از جمله سبک زندگي، چگونه حاصل مي شود؟ 
بلي، اگر کلية تمايالت و ترجيح هاي فرد را در يک راستا و در تحقق يک هدف بدانيم آن چنان 
که پاره اي از انديشمندان مانند زيمل و آدلر قائل بوده اند، اين وحدت حاصل مي شود و به 
عبارتي، سبک زندگي، راه دستيابي فرد به هدف غايي خود تلقي مي شود. اما ديدگاه غالب 
چنين نيست و حداکثر به چنين وحدتي، به منزلة يکي از آرمان هاي فرد مي نگرد. در بيشتر 
موارد، اعتقاد بر اين است که تمايالت و ترجيح هاي انسان از نگرش ها و نيازهاي مختلف 
مبناي  پذيرش  با  که  پابرجاست  همچنان  سؤال،  اين  پس  مي شود.  ناشي  غيرمنسجمي  و 
اين است كه هر  سليقه، چه چيزي وحدت را در يک سبک زندگي پديد مي آورد؟ جواب 
سبک زندگي، بر مبناي يک تمايل و ترجيح يا يک مجموعة همگرا از ترجيح ها و تمايالت 
شکل مي گيرد (همان چيزي که بورديو آن را عادت وارة (معين) ناميده است و در مدل خود 
سبک زندگي يک را ناشي از عادت وارة يک و... مي داند). اين که چه کسي اين وحدت تمايل 
را شناسايي مي کند: محقق يا مورد تحقيق؟، بحثي است روش شناختي، که بايد درجاي خود 

به آن پرداخت.
 ۴. در بسياري از ديدگاه ها بر کارکرد «تمايز بخشي» به مثابة يکي از ويژگي هاي سبک 
زندگي، تکيه شده است. تمايز بخشي، به اين معنا است که سبک زندگي افزون بر ايجاد 
وحدت دروني و جداسازي الگوها از هم و جنبة  نمادين آن (براي فرد يا گروهي که از يک 
و  الگوها  ميان  در  را  آن  پيروان  و  الگو  اين  هويت شان)،  اثبات  براي  مي کنند  پيروي  سبک 
قشرهاي اجتماعي رتبه بندي مي کند؛ به عبارت ديگر، حاکي از منزلت اجتماعي آنان است. 
(آن چنانکه، طبقه نشانگر رتبة اقتصادي و (به قول وبر) عضويت در احزاب مبين اقتدار افراد 
است.) تکيه زيادي که بر اين ويژگي شده است، ناشي از خاستگاه اصطالح سبک زندگي 
است. وبلن و وبر از «سبک زندگي» در بررسي قشربندي و نابرابري هاي اجتماعي استفاده 
کردند و بدنبال آنها بسياري از نظريه پردازان از اين اصطالح در همين حوزه از علوم اجتماعي 
بهره بردند. با ورود اين اصطالح به ادبيات جامعه شناسان نومارکسيست (که شايد نقطة عطف 
آن، کارهاي بورديو است)، از سبک زندگي تحليلي کامًال ساخت گرا و بر مبناي سلسله مراتب 
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قدرت و طبقه بندي اجتماعي ارائه و تمايالت و ترجيح ها (سليقه) نيز دراين قالب تبيين شد. 
واقع اين است که به قول بورديو، اين نوع تبيين، خود يکي از انواع تبيين ها بر مبناي فلسفة 
رابطه اي است: رابطة تمايالت و ترجيحات با سلسله مراتب اجتماعي (سياسي و اقتصادي). 
با چنين نگاهي و بر چنين مبنايي هرگاه از تمايل و ترجيح صحبت شود، طبيعي است که به 
طور مفهومي بحث تمايز طبقاتي و رتبه بندي اجتماعي را در برداشته باشد. حال اگر بحث  
قشربندي و ساخت هاي قدرت را رها کرده و حتي فراتر از اين، از حوزه جامعه بيرون رفته و 
وارد حوزة فرهنگ شويم، آنگاه اگرچه سبک زندگي همچنان کارکرد تمايزي خود را به دنبال 
دارد، اما ديگر در اين تمايز سلسله مراتب لحاظ نشده است. بلکه همچنان که گفته شد، 
سبک زندگي، نماد وحدت و تکثر است و تبيين ترجيح ها و تمايالت براساس تفاوت هاي 
فرهنگي صورت مي پذيرد؛ نه لزومًا سلسله مراتب اجتماعي. بنابراين به نظر مي رسد، تمايز 
بخشي و نماد سلسله مراتب اجتماعي بودن يکي از کاربردهاي سبک زندگي در حوزة جامعه 
است. چنين رويکردي (بهره گيري از اين کارکرد) در تعريف و توصيف سبک زندگي، براي 
ارائه يک تعريف در بحث از سلسله مراتب اجتماعي و تبيين ساخت گرا بر پاية اقتصاد سياسي 
مناسب است. کمااينکه، مي توان در حوزة سياسي، کارکرد سبک زندگي را «مشروعيت بخشي» 
و در مبحث جامعه پذيري در حوزة اجتماعي، کارکرد آن را به (قول زيمل) «فرديت اجتماعي» 

و در حوزه روان شناسي کارکرد آن را (به قول آدلر) «جبران» دانست.
۵. به نظر مي رسد، مي توان با توجه به مضمر بودن «خالقيت و ابداع» در مفهوم «سليقه» 
(همچنان که بعضي از ديدگاه ها در مورد سبک زندگي بر آن تکيه کرده اند) افزون بر «گزينش 

و انتخاب» از «خالقيت و ابداع» هم، در توصيف سبک زندگي بهره برد. 
۶ . دو عامل، باعث مي شود ميان سبک زندگي و زيبايي شناسي به دنبال رابطه اي بگرديم: 
زندگي  سبک  دوم،  است؛  ادبيات  و  هنر  سبک شناسي،  و  «سبک»  اصطالح  خاستگاه  اول، 
حاصل گزينش سليقه اي در نظر گرفته مي شود. پس، آيا مي توان سبک زندگي را مقول هاي 
زيبايي شناختي دانست؟ اين بستگي به تعريفي دارد که از زيبايي شناسي و رابطة آن با سليقه 
داريم. تعريف محدود کانتي، که امور زيبايي شناختي را تنها به امور شهودي و سليقه آزادي 
محدود مي کند و حسيات را از آن خارج مي داند، سبک زندگي را عام تر از امور زيبايي شناختي 
قرار مي دهد. درحالي که، در تعريف بورديو هر نوع تمايل و ترجيحي (مطلق سليقه، اعم از 
سليقه ضرورت و آزادي) امر زيبايي شناختي تلقي مي شود در نتيجه سبک زندگي مقوله  هاي 
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زيبايي شناختي است. علي رغم آن که ارائه يک تعريف دقيق و قطعي از مفاهيم فرهنگي و 
اجتماعي اگر نه غير ممکن، حداقل دشوار به نظر مي رسد، اما براي پيشبرد بحث، با تکيه بر 

آنچه گفته شد سبک زندگي عبارت است از:
«الگوي همگرا (کليت تامي) يا مجموعة منظمي از رفتارهاي دروني و بيروني، وضع هاي 
اجتماعي و دارايي ها که فرد يا گروه بر مبناي پاره اي از تمايالت و ترجيح ها (سليقه) اش و در 
تعامل با شرايط محيطي خود ابداع يا انتخاب مي کند.» يا به اختصار سبک زندگي: «الگو يا 

مجموعة نظام مند کنش هاي مرجح» است. 
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