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چكيده
مهم ترین  از  یکی  آن،  انضمامی  وجه  و  کارکردگرایانه  اهمیت  رغم  به  زندگی  سبک  مفهوم 
چهارچوب های تبیینی در مباحث جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در دهه های اخیر بوده است. 
این درحالی است که خاستگاه این مفهوم، فرد، تفاوت های فردی، عادت ها ،ذائقه ها، رجحان ها و به 
طور کلی تمایزیافتگی افراد و همچنین تفاوت رفتار افراد در فضای کنش با دیگران است که اصوالً 
امری روان شناختی محسوب می شود. در این میان، سبک زندگی مفهومی وابسته به زمینه تلقی 
می شود و با طیفی از متغیرهای فردی، فرهنگی، دینی و اجتماعی گره خورده است که در توصیف 
و تحلیل نیازمند رویکردی میان رشته ای می باشد. به عبارت دیگر تفاوت ها و تمایزهای فردی و 
روان شناختی به ویژه در موضوعی مانند، سبک زندگی بر خالف نظریه های کالسیک روان شناختی، 
امری صرفاً فردگرایانه و شخصیتی محسوب نمی شود، بلکه به شدت با ساختار و متن اجتماعی 
و بافت و سرمایه فرهنگی در تعامل هستند. در این مقاله، ضمن توجه به این عوامل و عناصر، 
ابعادی از تأثیر رسانه های جمعی و الکترونیکی و نیز مدرسه و دانشگاه به عنوان شواهدی از تأثیر 
زمینه و متن برسبک زندگی طرف توجه قرار می گیرد. در پایان با اتخاذ رویکردی میان رشته ای به 
توصیف و تحلیل مواردی از کاربرد سبک زندگی در جامعه ایران پرداخته می شود و تالش می شود 

با افزوده هایی از آرای دانشمندان اسالمی، دیدگاه هایی برای عرصه سیاست گذاری ارائه شود. 
واژگان كليدی: سبک زندگی، سبک زندگی در منظر روان شناسی، وجوه اجتماعی سبک زندگی، 
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1. عضو هیأت علمی پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
h.ebrahima@gmail.com

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1392، ص ص 33-53



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 4
پاييز 1392

34

مقدمه
سبک زندگی 1در نگاهی کلی، به الگویی منحصر به فرد از ویژگي ها و عادت هاي رفتاري 
انسان در زندگی روزمره و موقعیت هاي اجتماعي اشاره دارد. در سطح انضمامی، سبک زندگي 
مانند؛ سبک  با زندگی جاری و روزمره دارد که در اشکال مختلف زندگي  نسبت بزرگی 
پوشش، سبک خوردن، سبک موسیقی، سبک فراغت، سبک یادگیري و سبک مدیریت به کار 
مي رود. هر چند در سال هاي اخیر مفهوم سبک زندگي بیشتر توسط رویکردهاي جامعه شناسي 
و مطالعات فرهنگي و در حوزه ی الگوهای مصرف و کاربرد آن در میان گروه ها و طبقات 
گوناگون اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است، اما سرچشمه هاي آن را باید در روان شناسي 
جستجو کرد. آدلر)1937-1870( نخستین کسي است که به روشني به بحث درباره ی مفهوم 
سبک زندگي پرداخته است. فارغ از خاستگاه روان شناختي، جامعه شناختي و یا میان رشته ای 
مفهوم سبک زندگی، این پدیده مقوله ای اساساً سیال، لغزنده، غیرقطعي و تا حدودي وابسته 
به زمینه هاي فرهنگي است که در اثر تحول در اندیشه و چرخش فرهنگی دنیای غرب و 
و  نظریه ها  تسلط  از  طوالني  دوره ی  یک  از  پس  و  فرهنگ  نام  به  موضوعي  اهمیت یافتن 
تحلیل هاي مبتني بر طبقه اجتماعي )1980 به این سو( اهمیت ویژه ای پیدا کرد.2 در حوزه 
روان شناسي و روان شناسي اجتماعي سبک زندگي با مطالعه الگوهاي رفتاري و نحوه ی عمل 
آدمي مبتني بر هویت شخصی، کنش ها و میان  کنش ها و پیگیري و اصرار بر شیوه اي معین از 
رفتار و عادت هاي رفتاري در زندگی شخصی و در موقعیت ها، شرایط و صحنه هاي اجتماعي 
استوار است. با این رویکرد سبک زندگي از یک سو، ریشه در ذهن و نگرش فرد دارد و از دیگر 
سو تابع موقعیت است. اینکه ما چرا و چگونه عمل مي کنیم و چگونه به موقعیت ها و الگوهاي 
رفتاري دیگران عکس العمل نشان مي دهیم و درک و تفسیر ذهني و عیني ما از رفتارهاي خود 
و دیگران چیست؟ الگوها و عادت هاي رفتاري به چه نحو شکل مي گیرند و از هم مي پاشند؟ 
در نهایت اینکه، سبک، قالب و شیوه ی رفتار انسان به چه میزان تحت تأثیر هویت هاي شخصي 
)تعارض هاي هویتي، تیپ هاي شخصیتي، الگوهاي ذهني و قالب هاي رفتاري( قرار دارد و به 
چه میزان تحت تأثیر جامعه )موقعیت هاي اجتماعي، شرایط و فضاي اجتماعي و گروه هاي 

اجتماعي( قرار مي گیرد؟

1. Life Style
2. در خصوص مفهوم میان رشتگی، و پیامدهای معرفتی آن که دامنه آن تا سبک زندگی نیز بسط می یابد، رک : بحرانی، 1390
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همان گونه که اشاره شد، تعریف غالب از سبک زندگي به طور ضمني یا صریح به الگوي 
نحوه  پوشیدن،  مانند  ابعادي  )در  در یک جامعه  افراد  انتخاب  و  ترجیحي، گرایش، سلیقه 
گذران اوقات فراغت، یادگیري، فرزندپروري و رعایت نظم( معطوف است. فرایند پدیدآیی 
و عمومی شدن یک سبک از سطح فردي آغاز و به تدریج در سطح گروه هاي کوچک محلي، 
اجتماع ملي و یا اجتماع جهاني به عنوان یک واقعیت اجتماعي شکل مي گیرد، شدت پیدا 
مي کند و به کار گرفته مي شود. بر طبق این تعریف سبک زندگي الگوي ذهني و رفتاري پذیرفته 
شده توسط افراد جامعه است که مي تواند به تدریج در مناسبات و تعامالت اجتماعي تقویت 
و قدرت هنجاري آن افزایش و شدت یابد تا جایي که آن رفتار یا مجموعه اي از رفتارها در 
زندگي فرهنگي به گونه اي مورد استقبال واقع شود که بتوان آن را هنجار اجتماعي غالب نامید. 
براي نمونه حبیبي )1378( در حوزه ی ادبیات ، معماري و شهرسازي ایران از سه سبک هندي، 
تهران و اصفهان سخن به میان مي آورد که تعیین کننده ی الگو و شیوه ی عمل معماري ایراني 
است. روان شناسان تربیتي از جمله سیف )1391( سبک یادگیري را روشي که یادگیرنده در 
مقایسه با دیگر روش ها ترجیح مي دهد مي دانند و آن را به سبک هاي »وابسته به زمینه«، »نا 
وابسته به زمینه«، »تکانشي«، »تأملي«، »همگرا« و »واگرا« تقسیم کرده اند. در مباحث خانواده 
روانشناسان، براساس نحوه اعمال مدیریت و نظارت والدین بر کودکان چهارگونه سبک »آسان 
گیر و دموکراتیک«،»بي اعتنا و رها شده«، »مستبدانه و سخت گیر« و »مقتدرانه و کنترل شده« را 

معرفي کرده اند که بهترین و موفق ترین آن در مدیریت خانواده سبک مقتدرانه است.
روش  در  شخص  ترجیحات  برگیرنده ی  در  زندگي  سبک  روان شناختي  سطح  در 
عین حال سبک  در  است.  زندگي  شیوه هاي  انتخاب  در  افراد  و رجحان هاي  زندگي کردن 
زندگی، با پیش فرض ها و اصولي همراه است که به مهم ترین آنها به عنوان چهارچوبي در طول 

تدوین این مقاله طرف توجه قرار می گیرد.
اول اینکه، هرچند سبک زندگی ریشه در هویت شخصی و شیوه ی زندگی فرد دارد اما 
به دلیل روابط متقابل، مناسبات میان فردی و روابط اجتماعی، رفتار نهایی فرد نمی تواند بدون 

تأثیرپذیری از محیط پیرامون باشد. 
دوم اینکه، سبک زندگي در سطح فردي با نوع انتخاب و مصرف فرهنگی ویژه »من« به 
هنگام گذران اوقات فراغت، گوش دادن به موسیقی و نظایر آن سروکار دارد. اما سبک زندگي 
در سطح اجتماعي برآیند رفتار عمومي جامعه در مواردي مانند: نظم اجتماعی، رعایت محیط 
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زیست، شرکت آداب مند در مراسم دیني و رفتارهاي معطوف به حضور اجتماعي و همگانی 
است.

سوم اینکه، سبک زندگي با رفتارها و تعامالت در حوزه ی خصوصي و عمومي بي ارتباط 
نیست. محتمل است افراد تحت تأثیرشرایط، موقعیت ها و محیط هاي متنوع رفتارهاي مختلفي 
از خود نشان دهند. به عبارت دیگر، سرشت روابط میان فردي و روابط در گروه اجتماعي و 
رفتار در سطح اجتماعات چنین حکم مي کند هر چند در این موارد انسان انتخاب گراست و 
بر اساس باورها، نگرش ها و تمایالت خود مي تواند به گونه اي دیگر رفتار نماید. انسان ها با 
رعایت مالحظاتي مي توانند با سبک و شیوه هاي رفتاري خود مي توانند به شرایط و موقعیت ها 

معناي دیگري ببخشند.
چهارم اینکه، سبک زندگي در نزد فرد تا حدودي پایداراست، اما با تحول در زمینه ها و 
شرایط فرهنگي و اجتماعي، رجحان ها و نظام انتخاب و گزینش فردی تحت تأثیر و به تدریج 

تغییر می یابد.
پنجم اینکه، هرچند دو نهاد اساسی به نام خانواده و آموزش داراي رقباي سرسختي شده اند 
و متغیرهای جدیدي بر کنش ها و واکنش هاي فرد مؤثرند، اما همچنان این دو نهاد در شکل گیري 

و تغییر سبک زندگي نقش قابل مالحظه اي دارند.
ششم اینکه؛ ساخت و بافت فرهنگي و اجتماعي و قدرت سخت و نرم تمدني و مدني یک 

جامعه در سبک زندگي مردمان آن جامعه و به ویژه جوانان تأثیرگذار تلقي مي شود.
در این چهارچوب، در مقاله پیش رو، عالوه بر اتخاذ رویکرد خرد و کالن در توصیف و 
تبیین مفهوم و ابعاد سبک زندگي، الگوهاي رفتاري و سبک زندگي با نگاهی به مسائل جامعه 

ایران با تفصیل بیشتری به بحث گذاشته می شود.

شالوده های پدیدآیی مفهوم سبك زندگی
در جامعه سنتی گذشته که به گفته مارکس از دو طبقه ارباب و برده و مالک و رعیت تشکیل 
مي شد و مناسبات انساني در قالب تنگ و محدود آن نظم مي یافت اساساً پدیده اي به نام 
انتخاب و توانایي انتخاب گري آدمیان و به دنبال آن شیوه و سبک زندگي بي معنا یا کم معنا بود. 
اگر هم شیوه و روش هایي در زندگي جوامع باستان و گذشته وجود داشته است اطالع چنداني 
درباره ی آن وجود ندارد. روح االمیني )52:1374( در فصل سوم کتاب مباني انسان شناسي 
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مي گوید، به دلیل فقدان منابع و اطالعات از جوامع و تاریخ گذشته، دانستن نوع غذا، وسایل 
حمل ونقل، زمان مسافرت و فعالیت هاي اقتصادي جوامع باستان چه بسا به کمک ابزار و 
اشیاء مکشوفه امکان پذیر باشد. اما شناخت قلمرو انساني و فرهنگ غیرمادي مانند روابط 
خویشاوندي، مناسبات انساني، رفتارها، هویت و زبان و اعتقادات اگر نگوییم محال اما بسیار 
مشکل مي باشد. در دوره ی جدید و به طور خاص از ابتداي قرن بیستم با توسعه ی شهر و 
شهرنشیني و گسترش انواع فناوري ها و نیز شکل گیري و مرزبندي طبقات اجتماعي، انواع 
زندگي و انتخاب شیوه هاي زندگي بر اساس سوابق اقتصادي- اجتماعي، نوع طبقه ی اجتماعي 
و عواملي نظیر نوع زبان، نوع پوست، نوع دین و قومیت معناي جدي تري پیداکرد. همین امر 
باعث شد که اساساً توصیف و تحلیل مربوط به دالیل و پیامدهاي تقابل و تعامل انسان ها 
در سطوح ملي و جهاني مبتني بر طبقات اجتماعي شکل بگیرد. حامد )1391( مي گوید از 
قرن بیستم عواملي مانند ناکارآمدي تحلیل هاي انساني و اجتماعي مبتني بر طبقات اجتماعي 
در مسائل اجتماعي و سیاسي، سیال شدن طبقات اجتماعي، ظهور فناوري هاي نوین، در هم 
شکستن مرزهاي زمان و مکان در اثر گسترش فناوري هاي اطالعاتي و گسترش شهرنشیني و 
کالن شهرها، موجب پیدایش طیف متنوعي از شیوه هاي زندگي و در عین حال گسترش مفهوم 

سبک زندگي زنان و جوانان وراي ساختار طبقاتي شد.
در این میان با بروز مشکالت اجتماعی ناشی از برنامه ها توسعه ی خطی و اقتصادمحور 
و متعاقب آن برجسته شدن نقش فرهنگ از دهه 1980 در پیشبرد مقاصد اجتماعی و مصالح 
عمومی، مفاهیمی نظیر، زندگی خوب و رضایت بخش، زندگی فرهنگی، توسعه ی پایدار و سبک 
زندگی اهمیت دوچنداني پیدا کردند. با این رویکرد فرهنگ و جامعه محور است که هریسون 
)2000( فرهنگ را متغیر مستقل در تمامي تحوالت زندگي مي داند. مثاًل او درباره ی فرهنگ 
کار می گوید، در فرهنگ هاي پیشرو کار یک محور مهم براي زندگي خوب به حساب مي آید 
در حالي که در فرهنگ هاي ایستا کار خود یک درد سر به حساب مي آید. همچنین هریسون 
)2000( فرهنگ را تقریبا ریشه ی همه تفاوت ها مي داند. از نظر او فرهنگ است که قدرت 
و دایره ی آزادي فردي را افزایش مي دهد. از این رو، میردال )1968( در کتاب داستان آسیا با 
اشاره به کندبودن سرعت توسعه در کشورهاي اسالمي که از نظر او در تضاد با نیروي رو به 
توسعه ی اسالم در سال هاي پس از بنیان گذاري حضرت رسول اکرم)ص( قراردارد، بر این مهم 
پاي مي فشارد که بررسي سبک و سطح زندگي )به عنوان مقوله اي فرهنگي و ذهني( به مراتب 
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دشوارتر از عوامل اقتصادي است. میردال تغییر و بهبود فرهنگ در هر جامعه ای را در گرو تغییر 
و اصالح نظام آموزشي مي داند. در هر صورت تا دهه هاي متوالي مفهوم »طبقه اجتماعی« مبناي 
تبیین مناسبات اجتماعي و تحلیل روندها و الگوهاي زندگي اجتماعی، حتي در ابعاد فردی و 
روان شناختي بود. اما با افزایش شهرنشیني و رسانه هاي جمعي و در کنار آن رشد مصرف و 
گسترش فرهنگ و الگوهاي رفتاري برآمده از آن مفهوم سبک زندگی، فراتر از هویت هاي قومي، 
زباني، دیني و طبقاتي مبنای توصیف و تحلیل رفتارهای فردی و اجتماعی شد. این تحول در 
نوع خود و به ویژه در سطح کنش میان فرد و جامعه سبب شکل گیری و استقبال محققان از 
سنت و روشی نو در تبیین ساختارها و روابط اجتماعی و از همه با اهمیت تر زندگي فرهنگي و 
الگوهاي نگرشي و رفتاري افراد و گروه هاي اجتماعي در سطوح محلي، ملي و جهاني گردید.

بنابراین، پس از یک دوره ی طوالني حاکمیت نظریه ها و تحلیل هاي معطوف به طبقات 
ابعاد جدید زندگي  تبیین  ناکارآمدي هاي حاصل از آن در  اثر بن بست ها و  اجتماعي و در 
فرهنگي و اجتماعي در سطوح فردي و جمعي به تدریج رویکردهاي جدید انتقادي- اصالحي 
در قالب رشته هاي جدید علمي مانند مطالعات فرهنگي، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي 
فرهنگ و روان شناسي فرهنگي و بین فرهنگي مطرح و نتایج آن با استقبال قابل مالحظه اي 
مواجه شد. براي نمونه مي توان به نظریه ی سرمایه فرهنگي1 بوردیو2 )1977(، نظریه ی سرمایه  
اجتماعي زیمل3 ( 1900( و نظریه ی روان شناسي فرهنگي4 و روان شناسي بین فرهنگي5 اشاره 
کرد که در آن سبک زندگي به عنوان یک موضوع مهم مورد توصیف و تحلیل قرارگرفت. آزاد 
)1386( رشد فرهنگ مصرف گرایي، گسترش برنامه هاي فراغتي، تغییر در الگوهاي معیشت 
و سکونت و تحول در فناوري ها را از عوامل اصلي توجه به مفهوم سبک زندگي در دهه هاي 
پس از1970 مي داند. در این میان چنین استنباط مي شود که سبک زندگي در ذیل موضوع 
بزرگ تري به نام زندگی روزمره قرار گیرد که به گفته ی الجوردي )1384( در دو دهه ی اخیر 
هم زمان با اوج گیري مطالعات فرهنگي طرف توجه بسیاري از متفکران اجتماعي از جمله 
)هایمور، 2002؛ چني، 2002؛ گاردینر، 2000( قرار گرفته است. تفاوت این نگاه با نگاه طبقاتي 
در این است که در فضاي جدید اجتماعي افراد، عامالن و گروه هاي اجتماعي بر اساس سه گانه 
1. Cultural Capital
2. Bourdieu
3. Simmel
4. Cultural Psychology
5. Cross-Cultural Psychology
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سرمایه ی اقتصادي، سرمایه ی فرهنگي و سرمایه ی اجتماعي و فارغ از تمایزات صرفاً طبقاتي 
بلکه بر اساس اشتراکات زباني، سلیقه ها و ذائقه هاي نگرشي، هیجاني و رفتاري، همدیگر را 
مي یابند و سبک خاصي از زندگي فرهنگي و اجتماعي را بر مي گزینند. بدیهي است که در 
 این دیدگاه، افراد با پیش زمینه و موقعیت اجتماعي و اقتصادی برخوردار و برخواسته از محیط 
غني کامیاب تر و موفق تر هستند. اما در نهایت افراد و گروه هاي اجتماعي بر اساس ترجیحات، 
سلیقه ها و سبک هاي تا حدودي مشترک دور هم جمع مي شوند و شبکه اي از روابط را در 

ورای نظام طبقاتی تشکیل مي دهند. 
در چهارچوب  این دیدگاه ها، آن چنان که فاضلي )1382( مورد اشاره قرار مي دهد به ویژه 
در توضیح نظر بوردیو مي توان به آن اشاره کرد، جامعه به عنوان فضای اجتماعی و در سطح 
خرد کنش میان افراد و جامعه رقابتی  بی پایان را براي رقابت در مصرف به همراه مي آورد که 
نتیجه ی مستقیم آن شکل گیري شیوه ها و سبک هاي مختلف زندگي در گروه هاي اجتماعي 
متنوع است. آنچنانکه از مباحث بوردیو در کتاب نظریه کنش )1994( برداشت می شود سبک 
زندگی در چهارچوب روابط و کنش میان تفاوت ها، سرمایه کلی ، سرمایه فرهنگی و فضای 
اجتماعی شکل می گیرد و بر اساس مؤلفه های منش، عادت واره و شیوه های رفتاری در زندگی 
روزمره معنا پیدا می کند. در این باره، بوردیو )29:1994( می گوید، »واقعیت شبکه ای از روابط 
است« و در ادامه ی در توضیح آن اظهار می دارد، اولین شرط یک خوانش معتبر از تحلیل رابطه، 
تحلیل روابط میان جایگاه اجتماعی، امکانات و موضع گیری ها است، به تعبیر دیگر، رابطه میان 
شبکه ی روابط اجتماعی، عادت واره های ذوقی و انتخاب هایی که عامالن اجتماعی در عرصه ی 
متنوع رفتارها همچون، غذا خوردن، ورزش کردن، موسیقی نواختن و سیاست ورزیدن و غیره 

صورت می دهند.
زیمل )1918-1858( از جمله دیگر صاحب نظراني است که به تفصیل مفهوم و ابعاد سبک 
زندگي را مورد توجه قرار داده است و ایجاد سبک هاي زندگي را با مؤلفه هاي هویت، تمایز 
یافتگي و گرایش افراد به انواع  مد تعریف و تحلیل مي کند. باکاک )1381( به نقل از زیمل، 
گسترش شهرهاي بزرگ، گسترش مصرف گرایي، رواج مدگرایي و گریز از محدودیت ها و 
اسارت هاي عصر صنعت را زمینه هایي مي داند که نظام انگیزشي افراد براي انتخاب سبک هاي 
زندگي خاص خود به همراه مي آورد. آنچنان که از نظر زیمل استنباط مي شود، سبک زندگي بر 
سه ویژگي فردیت یافتگي گسترش یافته، همنوایي و هم سویي نگرشي و رفتاري با گروه هاي 
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اجتماعي و همساالن، و پیروي و هم رنگي با رفتار گروه هاي بزرگ یا الگوهاي رفتاري و»مد« 
مورد قبول تمامي افراد جامعه استوار است. وبر1 نیز اندیشمند دیگری است که به موضوع 
سبک زندگی پرداخته است. وبر در پیروي از  ایده مارکس که قرن نوزدهم را عصر تولید نامید، 
قرن بیستم را عصر مصرف نامید و از  این زاویه سبک زندگي را انتخاب شیوه هاي زندگي در 
اشکال مختلف پوشش، غذا خوردن و معماري تعریف کرد. البته باید توجه داشت که تفاوت 
نظر افرادي مانند زیمل و بوردیو یا وبر در این است که وبر سبک زندگي را در ساختارها و در 
چهارچوب ضوابط و قرارداد هاي اجتماعي مي بیند، در حالي که زیمل و بوردیو سبک زندگي 
را فردگرایانه وبر اساس هویت بخشي و تمایزیافتگي فردي و رفتار فرد در فضاي کنش با 

دیگران و فضاي اجتماعي تبیین کرده اند.

رویكردهای ميان رشته ای به سبك زندگی
1. منظر روان شناختي 

شاید بتوان گفت مفهوم سبک زندگي ریشه در  این امر بدیهي که توسط دانش روان شناسي 
به بشریت هدیه شده است دارد که انسان ها منحصر به فردند و هر فرد داراي ویژگي هاي 
شخصیتي و رفتاري است که او را از دیگران متمایز مي سازد. محسنی )1378( با تکیه بر 
انسان های دیگر  از  برخی  لحاظ هایی شبیه  به  انسانی  برخي روانشناسان می گوید؛ هر  نظر 
است و شبیه هیچ کس دیگر نیست و این همان دستاورد بزرگ دانش روان شناسي به انسان ها 
تلقي مي شود. در سنت قدیم روان شناسی، احساس نسبت به خویشتن و خود2 یا هویت3 بر 
ویژگی هایی مانند ثبات و پایداری شخص مستقل از عوامل بیرونی و محیطی استوار بود. اما 
به تدریج  این دیدگاه تغییر با نزدیک شدن نظریه های جامعه شناسی و روان شناسي و پدیدآیی 
رشته های جدیدی نظیر روان شناسی اجتماعی )1950 به این سو( و تحول در نظریه هاي رشد 
و شخصیت جنبه های محیطی، فرهنگی، اجتماعی در شکل گیری و گسترش هویت و رفتار 
فرد اهمیت بسیاری پیدا کرد. اریکسون4 )1994- 1902( نخستین روان شناسی است که که 
مراحل و گستره ی نظریه های رشد و شخصیت را از کودکی تا بزرگسالی وسعت بخشید و بر 

تأثیر فرهنگ، تاریخ و جامعه بر شکل گیری کل شخصیت و از جمله هویت تأکید گذاشت. 

1. Weber
2. Self Sentiment
3. Identity
4. Erikson 
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از نظر اریکسون فرایند هویت به طور توأمان تحت تأثیر هویت فردی و هویت فرهنگی و 
جمعی قرار دارد. با پدیدار شدن نظریه هاي جدید روان شناسي و استقبال از نظریه هاي، شناختی، 
شناختي - اجتماعي و شناختي - فرهنگي و ظهور رویکردهاي موقعیتي در روان شناسي، مفهوم 
کالسیک »خود« و چیستی »من« در نظریه هاي سنتي روان شناسي به پرسش کشیده شد. آن گونه 
که در کارهای الکان1، ویگوتسکي2 و بندورا3 می بینیم. این تفکرکه هویت و نگرش و احساس 
فرد نه تنها توسط خود او برساخته می شود بلکه رفتار نهایي فرد وابسته به دیگران و فضا و 
موقعیت هاي اجتماعي است. بر اساس این رویکردها، اجتماعات پیرامونی، فضاهاي زندگي 
شهري، موقعیت هاي متنوع زندگي، و شرایط اجتماعي بر رفتار ما تأثي گذارند و از آن مهم تر 
ما در شرایط مختلف جمعي و اجتماعي و بنا بر نقش ها و موقعیت ها و زمان مکان رفتارهاي 

متفاوتي از خود بروز مي دهیم که گاه خود و من فرد را به چالش مي کشد.
در سیر تحول دانش روان شناسي، آدلر نخستین روان شناس، و شاید نخستین عالم اجتماعی 
است که مفهوم سبک زندگي را به میان کشیده است. او کوشش براي برتري و غلبه بر احساس 
دلیل  به  این باره مي گوید هرکس  در  تعریف مي کند. وي  زندگي  را سبک  )نقص(  کهتري 
ویژگي هاي فردي، رواني و تربیتي خود سبک زندگي مخصوص به خویش را انتخاب مي کند، 
به گونه اي که  این انتخاب و رفتار ویژه ی شخص او را از دیگران متمایز مي سازد. آن چنان که 
محفوظي و همکاران )318:1376( درباره ی مفهوم سبک زندگي مي گویند، همه انسان ها در 
جهت کسب برتري تالش مي کنند اما هرکس به شیوه ی خاصي در جستجوي این هدف است. 
سبک زندگي نمایان گر فردیت فرد است و اینکه هر فرد به شیوه و سبکي منحصر به فرد و 
ویژه خود زندگی جاری خود را دنبال مي کند. آنان اظهار مي کنند، در نظر آدلر تمامي جنبه هاي 
زندگي با  این پدیده هماهنگ گشته و هدف زندگی را مسیر  این نقشه فراگیر قرار مي دهد. 
شولتز )1990، ترجمه کریمي و همکاران، 148:1383( از جمله دیگر روان شناساني است که 
در کتاب نظریه هاي شخصیت خود به بحث درباره سبک زندگي پرداخته است. این روان شناس 
اظهار مي کند »هرکدام از ما یک الگوي منحصر به فرد از ویژگي ها، رفتارها و عادت ها پدید 

مي آوریم وبر این اساس در پي هدف های خود برمي آییم. 
به بیان دیگر، هر فرد »سبک زندگي متمایزي را شکل مي دهد«. شولتز در نگاه نهایي بر این 
نتیجه تأکید مي گذارد که، هر آنچه ما انجام مي دهیم در اثر سبک زندگي منحصر به فرد ما شکل 
1. Lacan 
2. Althusser 
3. Foucult 
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مي گیرد.  اینکه ما چه جنبه هایي از کل محیط خود را مورد توجه قرار مي دهیم یا بي توجه از 
کنار آن عبور مي کنیم و یا  اینکه چه نگرش هایي را داشته باشیم، به وسیله سبک زندگي تعیین 
مي شود. شولتز در تبیین دیدگاه آدلر مي گوید، او مشکالت فردي و اجتماعي انسان ها را در 
سه مقوله، »مشکالت مربوط به روابط با دیگران«، »مشکالت اشتغال« و»مشکالت مربوط به 
عشق« قرار مي دهد و در این ارتباط چهار سبک زندگي را هم به عنوان مبنایي براي طبقه بندي 
رفتار اجتماعي انسان ها و هم به منظور تعیین مسیر نمایي براي رؤیارویي با مشکالت طرف 

توجه قرار مي دهد.
شولتز سبک های چهارگانه مورد نظر آدلر را  اینگونه توضیح مي دهد؛ طبقه ی اول، انسان هایی 
از نوع سلطه گر1  هستند که آگاهي یا عالقه ی اجتماعي ناچیزي دارد یا اصاًل ندارد. رفتارهاي این 
نوع افراد در قالب دو الگو ي متفاوت شکل مي گیرد. یا انسان هایي آزاردهنده، بزهکار و مستبد 
هستند، یا افرادي که درگیر مواردي مانند اعتیاد به الکل و موادمخدر و خودکشي هستند. 
طبقه ی دوم، از انسان ها سنخ گیرنده2 هستند. خصیصه اي که رایج ترین رفتار آدمي در آن به 
چشم می خورد. یعني وابستگي و در انتظار کمک و حمایت از سوي دیگران بودن. طبقه سوم، 
سنخ اجتنابي3 است که از مشکالت دوري مي جویند تا احتمال شکست را از خود دور سازند. 
سنخ چهارم، سنخ سودمند اجتماعي4 به شمار مي آید. افراد  این طبقه ی توانایي همکاري با 
دیگران را دارند و قادرند در چهارچوب ساختار و مناسبات اجتماعي با مشکالت زندگي کنار 
بیایند و یا بر آن غلبه کنند. هر چند مفهوم سبک زندگي از دیرباز از جمله توسط روان شناسان 
و جامعه شناساني مانند آدلر و وبر مطرح و به کار گرفته مي شد اما برک5 در کتاب مشهور خود 
با عنوان روان شناسي رشد، ریشه اصلي گسترش مفهوم سبک زندگي را به تغییرات اجتماعي 
دهه 1960 نسبت مي دهد که جوانان، خردمندي متعارف و نگرش ها و رفتارهاي رایج نسل هاي 
پیشین را به پرسش کشیدند و از خود پرسیدند که براي خوشبخت شدن چه باید بکنند و 
چه مسئولیت هایي را بپذیرند. او مي گوید عامه ی مردم سبک هاي مختلف را بیش از گذشته 
پذیرفتند، زیرا به نظر مي رسید که انتخاب هاي بیشتري در مقایسه با گذشته وجود دارد که از بین 

آنها مجرد ماندن، بدون بچه ماندن، و طالق گرفتن از آن جمله بود. 
1. Dominant
2. Getting
3. Avoiding
4. Socially Usefully
5. Berk, Loura E
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از نظر روان شناسان ابعاد دیگری نیز در تعیین سبک زندگی و شیوه های انتخاب زندگی 
افراد مؤثرند که می توان به مواردی مانند، جنسیت و تجرب هاي جنسیتي، خانواده، همساالن و 
گروه دوستان، مدرسه و دانشگاه اشاره کرد که بر شیوه ی نگرش و رفتار انتخابي نوجوانان و 
جوانان و نهایتاً سبک زندگي آنها اثرگذار هستند. روانشناسي رشد مي گوید، تجربیات جنسیتي 
در بین نوجوانان پسر و دختر در دنیا کاماًل با هم متفاوت است و آنچنان که یونیسف )2009( 
گزارش کرده است تعدادي از کشورها مردان نسبت به زنان دارای فرصت های آموزشی بیشتری 
بوده اند. همچنین در جوامع مختلف از جمله ایران نوجوانان دختر، آزادی و قدرت انتخاب 
به اوقات فراغت و فرصت هاي شغلي دارند.  کمتری نسبت به نوجوانان پسر در دستیابی 
خانواده از دیگر مؤلفه هاي مهم در شکل گیري سبک زندگي است. سبک مدیریت خانواده در 
سهل گیري و سخت گیري زندگي از مواردي است که بر شیوه ی زندگي و رجحان هاي افراد 
تأثیر مهمي دارد. الگوي خانواده از نظر اشتغال پدر و مادر و پیوستگي و گستردگي خانوادگي 
نیز در شکل و سبک زندگي حائز اهمیت هستند. مدرسه و دانشگاه نیز نقش برجسته ایی در 
زندگی و سبک زندگي نوجوان و جوانان  ایفا مي کند. الرسون، ویلسون وبریک من )2009( به 
نقل از لرنرو همکاران، )2010( گزارش کردند که نوجوانان در کنار بازي و کار در خانه، حدود 
60 درصد از وقتشان را در مدرسه می گذرانند.  این محققان همچنین بر اساس یافته هایشان 
اظهار کردند، زندگی نوجوانان توسط ترکیبی از آداب و رسوم، سنتها و تغییرات محیطي شکل 
مي گیرد، هر چند که در کشورهای مختلف تفاوت ها و شباهت هایی در تجارب نوجوانان به 

چشم مي خورد.
2. سبك زندگی و رسانه هاي جمعي و الكترونيكي

گفته شد سبک زندگي در یک سو ریشه در فرد و هویت فردي دارد و از دیگر سو وابسته به 
عوامل فرهنگی و زمینه هاي اجتماعي نظیر رسانه ها جمعي و فضاي مجازي است. رسانه های 
جمعي و الکترونیکي یکي دیگر از عوامل تعیین کننده در سبک زندگي به شمار مي آیند. سانتروک1 
)398:2011( به نقل از )ریدوز، روبررتز و فوهر،2005( اشاره دارد به  اینکه در بررسی بیش از 
2200 کودک و نوجوان که اکنون جوان هستند که به وسیله رسانه ها محصور شده بودند. به طور 
متوسط آنها 6/5 ساعت از یک روز و 44/5 ساعت در هفته را به رسانه ها اختصاص می دهند 
و تنها 2/5 ساعت از روز را با والدین و فقط 50 دقیقه را به انجام تکالیف اختصاص می دهند. 

1. Santrock
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با وجود گسترش تکنولوژی های در دسترس بیشتر وقتشان را به تماشای تلویزیون )در حود 
3 ساعت از یک روز( اختصاص می دهند. آنچه که موجب تشدید گرایش نوجوانان و جوانان 
به فعالیت هاي فراغتي شده است گسترش رسانه هاي الکترونیکي و دسترسي به فضاي مجازي 
است. به گونه ای که تافلر )29:2006( و فریدمن )2007( می گویند ما امروز به محاصره ای میل ها 
و بالگ ها درآمده ایم و شبکه های اجتماعی و انواع رسانه ها و ابزارهای مجازی و الکترونیکی از 
عوامل تأثی گذار بر کلیات و روند زندگی ما به حساب می آیند. سانتروک ) 400:400( می گوید، 
استفاده نوجوانان و جوانان سراسر دنیا از اینترنت در حال افزایش است ولی تغییرات قابل 
توجهی در استفاده از اینترنت در کشور های مختلف دنیا و گروه های اجتماعی- اقتصادی وجود 
دارد، و به نقل از دیگر محققان اظهار می دارد، برآوردهای اخیر نشان می دهد که افراد 8 تا 18ساله 
به طور متوسط 8 ساعت از هر روز را به استفاده از چند رسانه اي ها اختصاص می دهند. همچنین 
او می گوید در پژوهش دیگری که توسط مي کامي و دیگران )2010( درباره ی تأثیر اینترنت 
بر خودفاش سازي نوجوانان و جوانان انجام داد نشان داد، بخشی از نوجوانان در سنین 13-14 
سالگی قدرت سازگاری بیشتری در استفاده از شبکه های مجازي دارند. پیش بیني مي شود این 
نوع از افراد در سن 22-20 در مواردي مانند، کیفیت دوستی با دیگران، سازگاری های رفتاری و 

روابط متقابل در شبکه اجتماعی موفق تر باشند. 
از نظر نگارنده و بر اساس مشاهدات و گفت وگو با استفاده کنندگان اینترنت در ایران )نوجوانان 
و جوانان(، فضای مجازی در سطوح فردی و میان فردی دستاوردهای مثبت و منفی دیگری دارد 
که به اجمال به آنها پرداخته می شود. افراد در فضاي مجازي با هویت هاي رها شده و خیالي و 
روابط فردي و میان فردي گاه روشن و گاه مبهم روبه رو مي شوند که ما هنوز از نتایج آن به خوبي 
آگاه نیستیم. شخص در این فضا ناخودآگاه خود را آرزو مي کند و آرزوها و خیاالت خود )واقعي 
و مجازي( را در فضاي روان شناختي و سایبري دیگران به اشتراک مي گذارد و با پرسه زدن در 
خیابان ها، راهروها، و اطاق هاي دیگران اندیشه ها و احساس هاي خود را در میان مي گذارد و آنها 
را در جمع نیمه آشناي دیگران مورد ارزیابي قرار مي دهد. شاید  این شرایط بیانگر نوعي تناقض 
باشد، اما حضور ما در فضاي شبکه هاي مجازي همان نقش رؤیا و خیال را دارند که روان تحلیلي ها 
بر آن تأکید مي گذاشتند. فضاي مجازي همان کارکردي را در ساختن و برکشیدن هویت دارند 
که به گفته روان شناسان شناختي، شهر روان شناختي براي انسان ها در مقابل فضاي فیزیکي دارد. 
در نظر فروید ودیگر روانکاوان رؤیا و خیال از آن جهت نقش مثبتي دارند که خواب و زندگي 
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را فارغ از واقعیت هاي بیداري براي ما زیبا و قابل تحمل تر مي نمایند.  این همان چیزي است که 
محیط الکترونیکي و فضاي مجازي براي ما فراهم مي آورند. بر این اساس شواهد نشانگر این است 
که فضاي مجازي به ویژه در بخش هاي عمومي و عموماً فراغتي آن آگاهانه انتخاب مي شوند، 
زیرا که بخشي از هویت ما را بازتاب مي دهند و ما خود را غرق در آن مي سازیم که از آن طریق 
بخشي از هویت خود را در آن بازسازي و جستجو نماییم. در چارچوب نظریه ی لکان که حقیقت 
جز واقعیت است و شبیه به امري تخیلي است، ورود به  فضاي مجازي براي عمل رها شده و 
خیال وار و نیز رسیدن به امیال خود در جوي شبیه به جو بازي است که در آن همه کارهایی را که 
هیچ گاه در دنیای واقعی قادر به انجام آنها نیستیم را مي توانیم انجام دهیم و»هویت حقیقي« خود 

را به دور از واقعیت عموماً مصنوعي بیان کنیم و نشان دهیم. 
همانگونه که مالحظه مي شود، شکل و محتواي تعامل در فضاي مجازي و محیط هاي 
الکترونیکي معناي دیگري به ذهن و رفتار انسان و روابطش با دیگران میدهد. یا به گفته پایا 
)1387:59( فناوري هاي اطالعات و ارتباطات بر خالف دیگر فناوري ها با سپهر معنا، چیستي 
انسان و ماهیت بخشي به او در ارتباط است. احتماالً در این فضاي جدید، روابط متقابل و 
پویایي گروه مي تواند تعریف دیگري پیدا کند و ترس بیهوده اي که در ارتباطات چهره به چهره 
رخ مي نماید مي تواند به فرصت و حتي نقطه قوت افراد خجول و گوشه گیر و سخت ارتباط 
تبدیل شود. و از همه مهم تر مبادله هاي فکري  مي تواند پرشورتر و جسورانه تر شود و راه را 
براي بروز خالقیت ها افزون تر نماید. البته نگراني ها همچنان پابرجا خواهد بود. کم شدن روابط 
و کنش هاي اجتماعي در درون خانواده و دوستان،  ایجاد گروه هاي بي هویت، بزهکاري ها و 
جرایم رایانه اي و مشکالت اخالقي و از همه مهم تر کاهش گرایش هاي هم نوعانه و انساني. 

مباحثي که به آنها اشاره شد یعني افزایش حجم دسترسي و استفاده از  اینترنت، الگو و سبک 
استفاده از اینترنت و تغییراتي که احتمال مي رود  اینترنت بر نگرش ها و احساسات و رفتارهاي 
ما بگذارد نشانگر تأثیر رسانه هاي الکترونیکي و فضاي مجازي بر زندگی روزمره ی نوجوانان 
و جوانان و در پي آن سبک زندگي آنها است. به عبارت دیگر همان گونه که ابراهیم آبادي 
)1387( در بحث الگوي استفاده از  اینترنت به آن اشاره کرده است، افراد به هنگام حضور در 
شبکه کوله باری از دانش و تجربه های فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه می آورند و در عین 
حال تحت تأثیر اطالعات و تعامالت درون آن قرار می گیرند. از  این رو، شبکه وب به عنوان 
»فضای سوم« شرایطي را براي بازاندیشی در روابط و مناسبات علمی، اجتماعی و تغییر در 
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الگوهاي زندگي فراهم مي آورد. در چنین شرایطی پژوهش درباره ی نسبت میان رسانه هاي 
الکترونیکي و زندگي روزمره ی افراد و گروه هاي اجتماعي ابعاد و  قلمرو های جدیدی را 
پیش پاي مطالعات سبک زندگي قرار مي دهد. آنچه که مسلم است، کاربرد اینترنت و شبکه 
وب در ابعاد و سطوح مختلف جامعه به طور عام و در میان دانش آموزان و دانشجویان به 
طور خاص مستلزم رعایت چهارچوب ها و قواعدي مانند، »حضور در شبکه و استفاده از آن«، 
»تعامل با دیگران«، »استفاده از محتوا به زبان هاي چندگانه« و »همکاري و به اشتراک گذاري 
دانش و تجربه« است که گام به گام افراد را به سوي زندگي روزمره با طعم و استانداردهاي 
دیگري آشنا مي کند که آگاهانه یا ناخودآگاه بر شیوه و سبک زندگي مؤثر مي افتد. گریسون، 
کلولند-اینس )2010( نیز مي گویند، تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد، اجتماع آنالین با  ایجاد 
فرصت هاي تعامل در فضاهاي موجود، زمینه های حمایت و حضور اجتماعي شامل؛ توانایی 
مشارکت )سهیم شدن( برای شناسایی مسائل اجتماعی با دیگران )اجتماع( و ارتباط هدف مند 
در یک محیط با اعتماد )مطمئن( و توسعه ی ارتباطات میان فردي را فراهم مي آورد و راه را 
براي شیوه هاي نو در یادگیري و زندگي فراهم مي آورد. هرچند از نظر این محققان، ارتباطات 
نوشتاري غیر هم زمان و نقصان ارتباطات شفاهي )کالمي( در بلندمدت چالشي برای هویت 

جمعی محسوب می شود. 
3. سبك زندگی در رویكرد اسالمی

قدرت انتخاب انسان در شیوه ی زندگی، بنیادها و ریشه های عمیقی دارد. شیوه های متفاوت 
زندگی انسان از یک سو، به زمینه های تاریخی، فرهنگی، دینی و سنت های یک جامعه مربوط 
می شود و از دیگر سو،  به نیازها، شرایط و فناوری های جدید مربوط می شود. کردارشناسان، 
رفتارهای پایة آدمی را به گذشته تاریخی، تکاملی و فرهنگی نسبت می دهند. برای نمونه، 
مصرف گرایی، مال و ثروت طلبی، زهد گرایی، تنبلی یا پرکاری، صلح جویی و خشونت طلبی در 
جوامع و فرهنگ های مختلف متفاوت و به سرشت فرهنگی و زمینه های تاریخی و اجتماعی 
جوامع مختلف وابسته است. الرنس )2000( در مقاله »فرهنگ، ریشة همه تفاوت ها است«، 
به نقل از وبر می گوید،»اصول اخالقی زندگی روزمره« به موفقیت و پیشرفت اقتصادی کمک 
شایانی می کند. او بر این نکته تأکید می ورزد که افراد باید به گونه ای تربیت شوند که هدف 

آنها زندگی و کار به روش خاص و معین باشد.
در این میان، فهم شیوه و سبک زندگی با رویکرد دیني و اسالمی نیازمند رجوع به دیدگاه های 
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دانشمندان اسالمي از قرون اولیه اسالم که قله دانش تمدن اسالمي نیز محسوب مي شوند تا 
این زمان است. غزالی از جمله کسانی است که در مباحث گسترده خود در باب موضوع نفس 
و روان انسان به عادات انسان و تأثیر آن بر زندگی و سعادت او سخن به میان آورده است و 
برای رسیدن به این هدف بر تمرین و تکرار به عنوان یک روش تأکید می گذارد. همچنانکه که 
در این باره، قبل از او،  فیلسوفانی از جمله ابن سینا و فارابي با رویکردی متفاوت از غزالی در 
موضوع چیستی و چگونگی نفس و روان انسان، عادت ها را بخش مهم و تعیین کننده رابطه ی 
انسان با زندگی دانسته اند )فارابی، بی تا(. به گفته حجتي )29:1360( »شناخت نفس و روان 
انسان-از نظر غزالي- صرفاً یک شناخت نظري نبوده، بلکه مسئله مطالعه روان انساني به عنوان 
وسیله اي براي تعدیل سلوک و رفتار و تعالي اخالق بوده است. فالسفه اسالمی، به تبعیت و 
تأسی از افالطون و ارسطو و بسیاري از فیلسوفان یونانی شناخت روان انسان را منفصل از 
طبیعیات و مابعدالطبیعه نمي دانستند و به طور کلي مسائل انسان را در چارچوب ترکیبي از 
تن و روان و ارتباط آن دو با اجرام سماوی توصیف و تحلیل کرده اند. براي نمونه ابن سینا 
علم النفس )روانشناسی( را زیرمجموعه امور و علوم طبیعي قرارداد )ماحوزی، 1392(؛ در حالی 
که غزالی با تکیه بر الگوي فکري و شریعت مدار خود، در برابر فلسفه ی فارابي و بوعلي سینا 
سلوک دینی و سعادت انسان را فارغ از تعامل با طبیعت و عقل جستجو کرد و آن را صرفاً در 

چهارچوب شریعت پی گرفت. 
این روند فکری بعدها نیز ادامه یافت. از همین رو، دانشمندان معاصر جهان اسالم از 
جمله حسن زاده آملي )1381( نیز بر این باورند که اساساً، قرآن، عرفان و برهان از یکدیگر 
جدایي ناپذیرند و توضیح اعمال و سلوک انسان در این چهارچوب قابل توضیح است. آقای 
نخستین، در مقام پژوهشگر حوزه ی آموزش در جهان اسالم )1367( نظر غزالی درباره ی روان 
و عمل انسان را در چهارچوب قوه ی استدالل، قوه ی تخیل، نیروي حافظه و حواس پنج گانه 
تحلیل می کند. دیناني )48:1375( مي گوید از طرز تفکر غزالي درباره ی انسان مي گوید، انسان 
در میانه فرشته و حیوان قرار دارد و غرایز و اعمال او از یک سو به بدي ها و از سوي دیگر به 
سوي خلیفه خدا بر روي زمین بودن مي کشاند. بنابراین در دیدگاه غزالی الگوی زندگی، این 
نیست که انسان را به سوي خوشي هاي ناپایدار دنیوي بکشاند. در نهایت در نظر غزالي تقویت 
اراده، تقویت و تکرار کردارهاي نیکو )عادات رفتاري( و پرهیز از گناه و هرنوع آلودگي ذهني 
و روحي یک مسیر براي تعالي به حساب مي آید. به  این ترتیب هدایت فکر و ذهن در مسیر 
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مناسب و عادت ندادن رفتار و صفات به اموری که در سطح نازل قرار دارند سبب تربیت 
درست انسان مي شود. آنچنان که حجتي از روش غزالي استنباط کرده است، غزالي بر  این باور 
است که فکر و ذهن آلوده و ناپاک ناآرامي و انحراف ذهن و روان انسان را در پي دارد و سبب 

گرایش انسان به رذایل مي شود. آنچنانکه مولوي مي گوید:
نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند/ در دو صورت خویش را بنموده اند
چون فرشته و عقل کایشان یک بدند/ بهر حکمتهاش دو صورت شدند 

دشمنی  داری چنین در سر خویش/ مانع عقل است و خصم جان و کیش
ادامه این سنت فکری را می توان در آثار فیلسوفـ  فقیه معاصر یافت. جوادی آملی )1392( 
در مقدمه مفاتیح الحیات در چهارچوب نظریه تدبیر نظام اجتماعی در نظام حق محور که بر 
سه عنصر »جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی« سامان می پذیرد؛ تعامل صحیح بشر با 
یکدیگر و نیز زمان و زمین و سپهر را طرف توجه قرار می دهد. مانند، چگونگی رفتار و گفتار 
و کردار انسان با ساحت فراطبیعت. جوادی آملی )60:1391( یکی از اصول تعیین کننده ی 
رابطه ی انسان با خدا و محیط را تعامل متقابل میان رخدادهای نظام خلقت با اعمال و اخالق 
مردم و نیز تأثیر عقاید، اوصاف و اعمال جامعه در پیدایش برخی حوادث و بالیای طبیعی 
می داند. شیوه و نحوه ی زندگی آنچنان که از نوشتار آیة  اهلل جوادی آملی )63:1391( بر می آید 
هدف دار و خدامحور است. او در این باره با تکیه بر آیه 65 سوره ذاریات و 61 سوره هود 
می گوید، خدا بشر را آفرید تا به عمران و آبادانی زمین بپردازد و دربندگی او به سر برد. پس 
چنانچه خدا راه های بندگی را به بشر آموخت، راه های عمران زمین را نیز به او آموزش داد 
و این علم، به لحاظ خدادی بودن هدف دار و خدامحور است. آبادانی زمین نیز به تعامل همه 
جانبه انسان و افراد با خود، همنوعان، نظام اسالمی، حیوان، محیط زیست و احیای منابع حیاتی 
آن ممکن می شود. اموری همانند، کار و تالش، بهداشت و خدمات عمومی، عبادی، آبادانی 
و سفر از مصادیق آن است. جوادی آملی )201:1391( با استناد به حدیثی از امام علی )ع( 
می گوید، سالمتی، توانایی، فراغت، جوانی، نشاط، بی نیازی و ثروت خود را فراموش نکن و با 
بهره گیری  از آن ها در پی آخرت باش. در همین باره اشاره شده است به حدیثی از امام کاظم 
که بکوشید شبانه روز خود را در چهار بخش تنظیم کنید، بخشی برای مناجات با خدا، بخشی 
برای تامین هزینه های زندگی، بخشی برای هم نشینی با برادران و دوستان مورد اعتماد و بخشی 
برای لذت جویی از حالل. همچنین امیرمؤمنان، اوقات فراغت را سرور و شادمانی و فرصت 
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مناسبی برای طراوت روح و جان می داند. در یک جمع بندی، همچنان که مشاهده می شود در 
رویکردهای جدید به زندگی اوقات فراغت مستقل از کار و خانوداه دارای معنا و هویت ساز 
است. در حالی که در رویکرد دینی و اسالمی، آن چنان که از مباحث نظری اندیشمندان اسالمی، 
و به طور خاص، از رویکرد جوادی آملی بر می آید که آدمی در انتخاب هایش، آزاد نیست و 
»انسان بما هو انسان« دست به انتخاب و اقدام نمی زند؛ بلکه سبک زندگی، انتخاب شیوه ی 
عمل و چگونگی فعالیت های روزمره او می بایست و باید در چهارچوب دین و توصیه ها و 
دستورات دینی و در هماهنگی کامل با کلیت عالم امکان باشد. در این میان، مطالعات معطوف 
به سبک و فرهنگ زندگي هرچند از حوزه هاي نو پدید در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگي 
است اما آن چنان که اخیراً رهبری جمهوری اسالمی ایران نیز بر آن تأکید گذاشته است، موضوع 
سبک زندگی می تواند به عنوان سرفصلی مهم در مطالعات، آسیب شناسی ها و سیاست گذاری 

آینده جوامع اسالمی و تمدن نوین ایرانی- اسالمی مطمح نظر قرارگیرد.

سبك زندگي ایرانيان: نمونه هایي از اختالل در سبك زندگي اجتماعي
سبک زندگي در سطح کالن وابسته به هویت جمعي شکل گرفته و گسترش یافته افراد یک 
جامعه  و نگرش ها و رفتارهاي بهنجار و نابهنجار اجتماعي ناشي از آن در سطح اجتماعات 
محلي، ملي و حتی جهانی است. مانند  نظم اجتماعي، روش مواجهه با محیط زیست و نحوه ی 
گذران فراغت در فضاهاي باز و بسته اجتماعي.  این در حالي است که در جامعه ی  ایران و 
متأسفانه در اکثر جوامع اسالمي در مواردي مانند نظم اجتماعي که رانندگي خوب و منطبق با 
استانداردهاي جهاني از شاخص هاي آن به شمار مي آید به شدت دچار آسیب است. نرخ باالي 
تصادفات منجر به جرح و مرگ در  ایران، نمونه ی دیگري از بي نظمي اجتماعي به شمار مي رود 
که نشانگر  بی توجهي به مقررات و عدم رعایت کامل قوانین و مقررات و حتي حقوق دیگران 
در جاده هاي درون و برون شهري است. یکي دیگر از مباحث اصلي و پر اهمیت اجتماعي که 
نشانگر سبک زندگي در سطح اجتماعي است نحوه  ی برخورد با طبیعت و محیط زیست است. 
موضوع  محیط زیست و در سطح نازل تر آن بهداشت و سالمت محیط زندگي در شهر ها و 
روستاهاي  ایران بسیار قابل تأمل است. زیرا پدیده ی محیط زیست ایران و شیوه ی رفتار مردم با 
طبیعت نیازمند هیچ گونه مطالعه و بررسي میداني نیست بلکه مشاهدات، بیانگر نگرش و سبک 
انتخابي مردم  ایران و نوع زندگی آنها در طبیعت، دشت، جنگل و دریا است. نحوه ی رفتار 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 4
پاييز 1392

50

شهروندان  ایراني با طبیعت، و الگوي دورریز زباله در هر مکاني که پاي شهروندان  ایراني به 
آنجا رسیده است خود حاوي پیامي اندوهگین و گاه ترسناک  از فرهنگ زندگي، سبک زندگي 
و رعایت آداب زندگي شهروندان  ایران اسالمي است. این درحالي است که توسعه ی پایدار و 
تالش براي محیط زیست و اقلیم در اشکال مختلف آن، به ویژه از نظر بهداشتي و سالمت و 
حتي بقاي انسان در رتبه ی اول مسائل انساني قرار دارد. نیک همه آگاهیم که بقاي ما )انسان ها( 
و همه ی جانداران و نباتات به تعادل در زیست بوم )اکولوژي( و تعامل میان عناصر اصلي 
تشکیل دهنده و مقوم محیط زیست مربوط مي شود.  این در حالي است که در طول هزاران سال، 
انسان در تعامل با محیط توانسته است حیات و زندگي پایدار را براي خود فراهم نماید. مثاًل، 

طبیعت به طور خودکار امکان تنفس و تغذیه را براي انسان فراهم کرده است. 
به عبارت دیگر، طبیعت این امکان را فراهم آورده است تا نیازهاي پایه و حیاتي ما به طور 
خودکار پاسخ داده شود و مکانیسم هاي تعادل حیاتي1 به درستي عمل نماید. عالوه بر تعادل در 
اقلیم، از منظر کردار شناسان2 دو فرایند دیگر در حفظ تعادل حیات انسان دخالت دارد. یکي 
رفتار نا آموخته که  بازتاب رفتار ذاتي ما در واجهه با محیط است مانند: فرار از حادثه مرگبار 
و پاسخ به محرک هاي دردآور و دوم، یادگیري که حیات انسان وابستگي زیادي به آن دارد. 
مانند: یادگیري  اینکه چه چیزي حیات ما را به خطر مي اندازد و چه چیزی موجب تداوم حیات 
ما مي شود.  این در شرایطي است که جمعیت  ایران از مرز 75 میلیون نفر عبور کرده و عالوه 
بر نیازهاي طبیعي، انتظارات فزاینده و تغییر سبک زندگي موجب افزایش تحرک و جابجایي 
جمعیت براي رفع نیازهاي فراغتي، تحصیلي و شغلي شده است. یکي از مهم ترین پیامدهاي 
بي توجهي و به سخره گرفتن طبیعت از بین رفتن جنگل هاست که مهم ترین سیستم جذب گاز 
کربنیک به شمار مي آید. در این باره می توان به آلودگی آب رودخانه ها و سدها و حتی چشمه ها 
و قنات ها اشاره داشت که تهدیدی مستقیم برای کودکان و نسل های حال و آینده به شمار 
می آید. مبتني بر  این تغییرات و انتظارات نسل هاي آینده از منابع و منافع طبیعي، دولت )در 
سطوح سیاست گذاري( و شهروندان می بایست در رفتار خود با محیط زیست تجدید نظر کنند 
و سبک رفتاري انساني و اسالمي تري را در مواجهه با  طبیعت و محیط زیست انتخاب نمایند. 

انتقال از نوجوانی به بزرگسالی و سبك زندگي    

دامنه سنی حدود 18 تا 25 سالگی دوره انتقال از نوجواني به بزرگسالي است که مي توان نام 

1. Homeostatic Mechanisms
2. Ethologists
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آن را گذار از مدرسه و دبیرستان به دانشگاه نامید. اساساً رویکرد مدرسه به دانش آموز، تربیت 
و جامعه پذیرکردن اوست. جامعه پذیري فرایند آماده سازي افراد از طریق آموزش رسمي و 
غیررسمي براي عضویت در جامعه و فرهنگ، به ویژه از طریق مدرسه و نظام تعلیم و تربیت 
است. در نظریه هاي کارکردگرایانه، جامعه پذیري، آموزش و تربیت فرد براي  ایفاي نقش هاي 
مورد انتظار جامعه و انطباق و سازگاري با فرهنگ و هنجارهاي رسمي تعریف مي شود در 
حالي که در دانشگاه فرض بر این است،  افراد داراي هویت مستقل هستند و مي توانند به 
عنوان یک عامل انساني سرنوشت خود را با تکیه بر توانایی  خود رقم بزنند. فرض بر این 
است که دانشجو به درستي به  فرهنگ و جامعه  و محیط زندگي خویش مي نگرد و قادر 
است به طورآگاهانه دربارة آینده خود تصمیم گیري و برنامه ریزی نماید. تفکر خالق و انتقادي، 
تصمیم گیري، مشارکت، توان کار جمعي و روحیه ی تعاون، روابط متقابل و آماده شدن براي 
زندگي در محیط، فرهنگ و اجتماعاتي متنّوع و دائماً در حال تغییر، هر چند بخشي از انتظار 
از آن  ناشي  انتظارات  اما  این ویژگي ها و  بزرگساالن درباره ی دانش آموزان را رقم مي زند، 
علمي،  آزادي  از  مدرسه  در  دانش آموز  مي شود.  تلقي  و چرا  بي چون  دانشجویان  درباره ی 
اجتماعي و فرهنگي محدودتري برخوردار است، در حالي که در دانشگاه دانشجو به عنوان یک 

جوان از آزادي ها و قدرت انتخاب گري بیشتر و پردامنه اي برخوردار مي شود. 
رشد جسماني و جهش در عملکرد فیزیکي، مواجه شدن با چالش هاي جنسي و خطرات 
بیماري هاي جنسي، تنش هاي رواني ناشي از تصمیم گیري تحصیلي، شغلي و ازدواج،  ادراک 
واقعیت ها و فاصله گرفتن از تخیالت، تکمیل شدن زنجیره رشد عاطفي و شکل گیري سطوح 
جدیدي از عشق، جذابیت هاي جسمي از آن جمله است. در کنار آن سنین جواني و دانشجویي 
است.  تأثیرگذار  و سرنوشت جوان  بر سرشت  که  است  و شکست هایي  ها  واجد چالش 
مانند: شکست هاي عشقي، مشکالت مربوط به استقالل از خانواده، عدم موفقیت در شغل و 
درآمد مستقل، احساس و ادراک پدیده هایي همچون مرگ. گتزلز و همکاران )1999، ترجمه 
کریمي،1373( در فصل سوم کتاب روان شناسي اجتماعي تعلیم و تربیت، مي گویند، بارآوري، 
مولد بودن، فضیلت، علم گرایي و سطح باالتری از اجتماعي شدن از ویژگي ها و کارکردهای 
رفتارهاي  و  احساسات  نگرش ها،  بر  چرا  و  بي چون  تأثیري  نهایت  در  که  است  دانشگاه 
دانشجویان مي گذارد . تأثیر دانشگاه تاجایی است که گتزلز و همکاران او می گویند؛ مي توان 

زندگي و شیوه ی زندگي افراد را به قبل از دانشگاه و پس از دانشگاه تقسیم کرد. 
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جمع بندی
فرایند شکل گیري و تغییر در سبک زندگي به هیچ عنوان ساده نیست. عوامل بسیاري موجب 
پدیدآیي یک سبک و سپس اوج گیري یا نزول و خاموشی یک سبک در زندگي و اجتماع  
مي شوند.  این عوامل تا حدودي خارج از کنترل دولت ها است و به شدت تحت تأثیر تغییرات 
فرهنگي و اجتماعي و تحوالت در انگیزش ها، رجحان ها و الگوهاي رفتاري تک تک افراد 
یک جامعه است. سبک زندگي هر چند ابتدا، امري مبتني بر انتخاب هاي فردي و متکي بر 
هویت هاي شخصي است، اما آن را به ویژه در مرحله ی عمومی شدن نمی توان بي توجه به بافت 
اجتماعي و فرهنگي مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. در سطح ُخرد شخصیت و خصوصیات 
زیستي و رواني فرد، خانواده، دوستان و مدرسه و دانشگاه بر زندگي روزمره و سبک و شیوه ی 
زندگي فرد اثرگذارند. در سطح کالن فضاي زندگي در شهر و جهان پیرامون، رسانه ها، فضاي 
پر تحرک اجتماعي و سیاسي، و جو فرهنگي جامعه بر سبک زندگي و تغییرات آن مؤثر واقع 
مي شود. روند شکل گیری و نفوذ سبک زندگی این چنین است که، از یک سو،  تک تک افراد 
جامعه سبکي را برمي گزینند و بر آن اصرار مي ورزند تا تبدیل به یک هنجار شود و از دیگر سو 
به محض  اینکه سبکي به هنجار تبدیل شد و قدرت گرفت با فشار جامعه را با خود و روش 
خود همراه مي سازد. تا اینکه در اثر تحوالت فردی و اجتماعی، سبکی دیگر به تدریج قدرت 

می گیرد و سبب خاموشی و مرگ سبک دیگر و یا جایگزین آن می شود. 
در این میان، کنش و رفت و برگشت مستمر میان فرد و جامعه، به تدریج  سبک هایی را برپا 
می کند و گسترش می دهد و سبک هایی را به زیر می کشد و به فراموشی می سپارد. در هر حال، 
رهبران سیاسي و اجتماعي هوشمند تالش مي کنند تا از طریق زمینه هایي که تاحدودي قابل کنترل 
هستند  مانند مدرسه و دانشگاه و رسانه هاي عمومي، بر به کارگیري و شیوع شیوه های زندگی 
مطلوب و مورد انتظار خود در حوزه ی عمومي تأثیر بگذارند. چرا که تجربه نشان داده است 
روش هاي مستقیم و اتخاذ خط مشی های متفاوت با گرایش هاي عمومي براي تأثیرگذاري بر شیوه 
و سبک زندگي مردم نتایجی معیوب به همراه می آورد و گاه آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورد. 
جامعه ی  ایران در حال تجربه هاي مهمي در سبک زندگي به ویژه در میان دو قشر جوانان و زنان 
است. سیاست گذاران در صورت تمایل براي تأثیرگذاري و مداخله در  این فرایند، راه پرمخاطره اي 
در پیش دارند که توصیه مي شود از یافته هاي دانش روان شناسي و به طور خاص روان شناسي 
اجتماعي و رشته ی مطالعات فرهنگی و غفلت نورزند. توصیه ی اکید به خط مشی گذاران اینکه، با 
روش های کهنه به جنگ پدیده های جدید نروند و با مطالعات و روش های نو به سیاست گذاری، 

برنامه ریزی و اقدام برای اثرگذاری بر مؤلفه های سبک زندگی روی آورند.
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