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با نگاهی به جامعه ایران

چکیده
مفهوم سبک زندگی به رغم اهمیت کارکردگرایانه و وجه انضمامی آن ،یکی از مهمترین

چهارچوبهای تبیینی در مباحث جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی در دهههای اخیر بوده است.
این درحالی است که خاستگاه این مفهوم ،فرد ،تفاوتهای فردی ،عادتها ،ذائقهها ،رجحانها و به

طور کلی تمایزیافتگی افراد و همچنین تفاوت رفتار افراد در فضای کنش با دیگران است که اصوالً
امری روانشناختی محسوب میشود .در این میان ،سبک زندگی مفهومی وابسته به زمینه تلقی

میشود و با طیفی از متغیرهای فردی ،فرهنگی ،دینی و اجتماعی گره خورده است که در توصیف

و تحلیل نیازمند رویکردی میانرشتهای میباشد .به عبارت دیگر تفاوتها و تمایزهای فردی و

روانشناختی به ویژه در موضوعی مانند ،سبک زندگی بر خالف نظریههای کالسیک روانشناختی،

امری صرف ًا فردگرایانه و شخصیتی محسوب نمیشود ،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 رسانههای جمعی و الکترونیکی و نیز مدرسه و دانشگاه به عنوان شواهدی از تأثیر

زمینه و متن برسبک زندگی طرف توجه قرار میگیرد .در پایان با اتخاذ رویکردی میانرشتهای به
توصیف و تحلیل مواردی از کاربرد سبک زندگی در جامعه ایران پرداخته میشود و تالش میشود

با افزودههایی از آرای دانشمندان اسالمی ،دیدگاههایی برای عرصه سیاستگذاری ارائه شود.

واژگان کلیدی :سبک زندگی ،سبک زندگی در منظر روانشناسی ،وجوه اجتماعی سبک زندگی،
مدرسه  -دانشگاه و سبک زندگی ،سبک زندگی ایرانیان

 .1عضو هیأت علمی پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

h.ebrahima@gmail.com

مقدمه

سبک زندگی 1در نگاهی کلی ،به الگويی منحصر به فرد از ويژگيها و عادتهاي رفتاري
انسان در زندگی روزمره و موقعيتهاي اجتماعي اشاره دارد .در سطح انضمامی ،سبك زندگي

نسبت بزرگی با زندگی جاری و روزمره دارد که در اشكال مختلف زندگي مانند؛ سبک
پوشش ،سبک خوردن ،سبک موسیقی ،سبک فراغت ،سبک يادگيري و سبك مدیریت بهكار

ميرود .هر چند در سالهاي اخير مفهوم سبك زندگي بيشتر توسط رويكردهاي جامعهشناسي
و مطالعات فرهنگي و در حوزهی الگوهای مصرف و کاربرد آن در میان گروهها و طبقات

گوناگون اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است ،اما سرچشمههاي آن را بايد در روانشناسي
جستجو كرد .آدلر( )1870-1937نخستين كسي است كه به روشني به بحث دربارهی مفهوم

سبك زندگي پرداخته است .فارغ از خاستگاه روانشناختي ،جامعهشناختي و يا میانرشتهای
مفهوم سبک زندگی،اين پديده مقولهای اساس ًا سیال ،لغزنده ،غيرقطعي و تا حدودي وابسته
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به زمينههاي فرهنگي است كه در اثر تحول در اندیشه و چرخش فرهنگی دنیای غرب و

اهميتيافتن موضوعي به نام فرهنگ و پس از يك دورهی طوالني از تسلط نظريهها و
تحليلهاي مبتني بر طبقه اجتماعي ( 1980بهاين سو) اهمیت ویژهای پیدا کرد 2.در حوزه

روانشناسي و روانشناسي اجتماعي سبك زندگي با مطالعه الگوهاي رفتاري و نحوهی عمل

آدمي مبتني بر هويت شخصی ،كنشها و میانکنشها و پيگيري و اصرار بر شيوهاي معين از
رفتار و عادتهاي رفتاري در زندگی شخصی و در موقعيتها ،شرايط و صحنههاي اجتماعي

استوار است .بااين رويكرد سبك زندگي از يك سو ،ريشه در ذهن و نگرش فرد دارد و از ديگر

سو تابع موقعيت است.اينكه ما چرا و چگونه عمل ميكنيم و چگونه به موقعيتها و الگوهاي
رفتاري ديگران عكسالعمل نشان ميدهيم و درك و تفسير ذهني و عيني ما از رفتارهاي خود

و ديگران چيست؟ الگوها و عادتهاي رفتاري به چه نحو شكل ميگيرند و از هم ميپاشند؟

در نهايتاينكه ،سبك ،قالب و شیوهی رفتار انسان به چه ميزان تحت تأثير هويتهاي شخصي
(تعارضهاي هويتي ،تيپهاي شخصيتي ،الگوهاي ذهني و قالبهاي رفتاري) قرار دارد و به

چه ميزان تحت تأثير جامعه (موقعيتهاي اجتماعي ،شرايط و فضاي اجتماعي و گروههاي
اجتماعي) قرار ميگيرد؟

1. Life Style

ک:بحرانی1390 ،
 .2در خصوص مفهوم میانرشتگی ،و پیامدهای معرفتی آن که دامنه آن تا سبک زندگی نیز بسط مییابد ،ر 

همانگونه که اشاره شد ،تعريف غالب از سبك زندگي به طور ضمني يا صريح به الگوي

ترجيحي ،گرایش ،سلیقه و انتخاب افراد در يك جامعه (در ابعادي مانند پوشيدن ،نحوه

گذران اوقات فراغت ،يادگيري ،فرزندپروري و رعايت نظم) معطوف است .فرایند پدیدآیی
و عمومیشدن یک سبک از سطح فردي آغاز و به تدريج در سطح گروههاي كوچك محلي،

اجتماع ملي و يا اجتماع جهاني به عنوان يك واقعيت اجتماعي شكل ميگيرد ،شدت پيدا

ميكند و به كار گرفته ميشود .بر طبقاين تعريف سبك زندگي الگوي ذهني و رفتاري پذيرفته
شده توسط افراد جامعه است كه ميتواند به تدريج در مناسبات و تعامالت اجتماعي تقويت

و قدرت هنجاري آن افزايش و شدت يابد تا جايي كه آن رفتار يا مجموعهاي از رفتارها در

زندگي فرهنگي به گونهاي مورد استقبال واقع شود كه بتوان آن را هنجار اجتماعي غالب ناميد.

براي نمونه حبيبي ( )1378در حوزهی ادبيات ،معماري و شهرسازيايران از سه سبك هندي،
تهران و اصفهان سخن به ميان ميآورد كه تعيينكنندهی الگو و شيوهی عمل معماريايراني
است .روانشناسان تربيتي از جمله سيف ( )1391سبك يادگيري را روشي كه يادگيرنده در

مقايسه با ديگر روشها ترجيح ميدهد ميدانند و آن را به سبكهاي «وابسته به زمينه»« ،نا

وابسته به زمينه»« ،تكانشي»« ،تأملي»« ،همگرا» و «واگرا» تقسيم كردهاند .در مباحث خانواده

روانشناسان ،براساس نحوه اعمال مديريت و نظارت والدين بر كودكان چهارگونه سبك «آسان

گير و دموكراتيك»«،بي اعتنا و رهاشده»« ،مستبدانه و سخت گير» و «مقتدرانه و كنترل شده» را
معرفي كردهاند كه بهترين و موفقترين آن در مدیریت خانواده سبك مقتدرانه است.

در سطح روانشناختي سبك زندگي در برگيرندهی ترجيحات شخص در روش

زندگيكردن و رجحانهاي افراد در انتخاب شيوههاي زندگي است .در عین حال سبک
زندگی ،با پيشفرضها و اصولي همراه است كه به مهمترين آنها به عنوان چهارچوبي در طول

تدويناين مقاله طرف توجه قرار میگیرد.

اول اینکه ،هرچند سبک زندگی ریشه در هویت شخصی و شیوهی زندگی فرد دارد اما

به دلیل روابط متقابل ،مناسبات میان فردی و روابط اجتماعی ،رفتار نهایی فرد نمیتواند بدون

تأثیرپذیری از محیط پیرامون باشد.

دوم اینکه ،سبك زندگي در سطح فردي با نوع انتخاب و مصرف فرهنگی ویژه «من» به

هنگام گذران اوقات فراغت ،گوشدادن به موسیقی و نظایر آن سروکار دارد .اما سبك زندگي

در سطح اجتماعي برآيند رفتار عمومي جامعه در مواردي مانند :نظم اجتماعی ،رعايت محيط
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زيست ،شركت آدابمند در مراسم ديني و رفتارهاي معطوف به حضور اجتماعي و همگانی

است.

سوم اینکه ،سبك زندگي با رفتارها و تعامالت در حوزهی خصوصي و عمومي بيارتباط

نيست .محتمل است افراد تحت تأثيرشرايط ،موقعيتها و محيطهاي متنوع رفتارهاي مختلفي
از خود نشان دهند .به عبارت ديگر ،سرشت روابط ميان فردي و روابط در گروه اجتماعي و

رفتار در سطح اجتماعات چنين حكم ميكند هر چند دراين موارد انسان انتخابگراست و

بر اساس باورها ،نگرشها و تمايالت خود ميتواند به گونهاي ديگر رفتار نمايد .انسانها با

رعايت مالحظاتي ميتوانند با سبك و شيوههاي رفتاري خود ميتوانند به شرايط و موقعيتها
معناي ديگري ببخشند.

چهارم اینکه ،سبك زندگي در نزد فرد تا حدودي پايداراست ،اما با تحول در زمينه ها و

شرايط فرهنگي و اجتماعي ،رجحانها و نظام انتخاب و گزینش فردی تحت تأثیر و به تدریج
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تغییر مییابد.

پنجماينكه ،هرچند دو نهاد اساسی به نام خانواده و آموزش داراي رقباي سرسختي شدهاند

و متغیرهای جديدي بر كنشها و واكنشهاي فرد مؤثرند ،اما همچناناين دو نهاد در شكلگيري
و تغيير سبك زندگي نقش قابل مالحظهاي دارند.

ششماينكه؛ ساخت و بافت فرهنگي و اجتماعي و قدرت سخت و نرم تمدني و مدني يك

جامعه در سبك زندگي مردمان آن جامعه و بهويژه جوانان تأثيرگذار تلقي ميشود.

دراين چهارچوب ،در مقاله پيشرو ،عالوه بر اتخاذ رويكرد خرد و كالن در توصيف و

تبيين مفهوم و ابعاد سبك زندگي ،الگوهاي رفتاري و سبك زندگي با نگاهی به مسائل جامعه

ایران با تفصیل بیشتری به بحث گذاشته میشود.
شالودههای پدیدآیی مفهوم سبک زندگی

در جامعه سنتی گذشته كه به گفته ماركس از دو طبقه ارباب و برده و مالك و رعيت تشكيل
ميشد و مناسبات انساني در قالب تنگ و محدود آن نظم مييافت اساس ًا پديدهاي به نام

انتخاب و توانايي انتخابگري آدميان و به دنبال آن شيوه و سبك زندگي بيمعنا یا کممعنا بود.

اگر هم شيوه و روشهايي در زندگي جوامع باستان و گذشته وجود داشته است اطالع چنداني

دربارهی آن وجود ندارد .روح االميني ( )52:1374در فصل سوم كتاب مباني انسانشناسي

ميگويد ،بهدليل فقدان منابع و اطالعات از جوامع و تاريخ گذشته ،دانستن نوع غذا ،وسايل

حملونقل ،زمان مسافرت و فعاليتهاي اقتصادي جوامع باستان چه بسا به كمك ابزار و
اشياء مكشوفه امكانپذير باشد .اما شناخت قلمرو انساني و فرهنگ غيرمادي مانند روابط

خويشاوندي ،مناسبات انساني ،رفتارها ،هويت و زبان و اعتقادات اگر نگوييم محال اما بسيار

مشكل ميباشد .در دورهی جديد و بهطور خاص از ابتداي قرن بيستم با توسعهی شهر و

شهرنشيني و گسترش انواع فناوريها و نيز شكلگيري و مرزبندي طبقات اجتماعي ،انواع

زندگي و انتخاب شيوههاي زندگي بر اساس سوابق اقتصادي -اجتماعي ،نوع طبقهی اجتماعي

و عواملي نظير نوع زبان ،نوع پوست ،نوع دين و قوميت معناي جديتري پيداكرد .همين امر
باعث شد كه اساس ًا توصيف و تحليل مربوط به داليل و پيامدهاي تقابل و تعامل انسانها

در سطوح ملي و جهاني مبتني بر طبقات اجتماعي شكل بگيرد .حامد ( )1391ميگويد از

قرن بيستم عواملي مانند ناكارآمدي تحليلهاي انساني و اجتماعي مبتني بر طبقات اجتماعي
در مسائل اجتماعي و سياسي ،سيالشدن طبقات اجتماعي ،ظهور فناوريهاي نوين ،در هم

شكستن مرزهاي زمان و مكان در اثر گسترش فناوريهاي اطالعاتي و گسترش شهرنشيني و

كالنشهرها ،موجب پيدايش طيف متنوعي از شيوههاي زندگي و در عين حال گسترش مفهوم
سبك زندگي زنان و جوانان وراي ساختار طبقاتي شد.

در این میان با بروز مشکالت اجتماعی ناشی از برنامهها توسعهی خطی و اقتصادمحور

و متعاقب آن برجستهشدن نقش فرهنگ از دهه  1980در پیشبرد مقاصد اجتماعی و مصالح

عمومی ،مفاهیمی نظیر ،زندگی خوب و رضایتبخش ،زندگی فرهنگی ،توسعهی پایدار و سبک

زندگی اهميت دوچنداني پیدا کردند .با این رویکرد فرهنگ و جامعهمحور است که هريسون
( )2000فرهنگ را متغير مستقل در تمامي تحوالت زندگي ميداند .مث ً
ال او دربارهی فرهنگ
کار میگوید ،در فرهنگهاي پيشرو كار يك محور مهم براي زندگي خوب به حساب ميآيد

در حالي كه در فرهنگهايايستا كار خود يك درد سر به حساب ميآيد .همچنین هریسون

( )2000فرهنگ را تقريبا ريشهی همه تفاوتها ميداند .از نظر او فرهنگ است كه قدرت
و دايرهی آزادي فردي را افزايش ميدهد .ازاين رو ،ميردال ( )1968در كتاب داستان آسيا با

اشاره به كندبودن سرعت توسعه در كشورهاي اسالمي كه از نظر او در تضاد با نيروي رو به

توسعهی اسالم در سالهاي پس از بنيانگذاري حضرت رسول اكرم(ص) قراردارد ،براين مهم
پاي ميفشارد كه بررسي سبك و سطح زندگي (به عنوان مقولهاي فرهنگي و ذهني) به مراتب
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دشوارتر از عوامل اقتصادي است .میردال تغییر و بهبود فرهنگ در هر جامعهای را در گرو تغيير

و اصالح نظام آموزشي ميداند .در هر صورت تا دهههاي متوالي مفهوم «طبقه اجتماعی» مبناي

تبیینمناسبات اجتماعي و تحليل روندها و الگوهاي زندگي اجتماعی ،حتي در ابعاد فردی و
روانشناختي بود .اما با افزايش شهرنشيني و رسانههاي جمعي و در كنار آن رشد مصرف و

گسترش فرهنگ و الگوهاي رفتاري برآمده از آن مفهوم سبک زندگی ،فراتر از هويتهاي قومي،

زباني ،ديني و طبقاتي مبنای توصيف و تحليل رفتارهای فردی و اجتماعی شد .این تحول در

نوع خود و به ویژه در سطح کنش میان فرد و جامعه سبب شکلگیری و استقبال محققان از
سنت و روشی نو در تبیین ساختارها و روابط اجتماعی و از همه با اهميت تر زندگي فرهنگي و
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الگوهاي نگرشي و رفتاري افراد و گروههاي اجتماعي در سطوح محلي ،ملي و جهاني گردید.
بنابراين ،پس از يك دورهی طوالني حاكميت نظريهها و تحليلهاي معطوف به طبقات
اجتماعي و در اثر بنبستها و ناكارآمديهاي حاصل از آن در تبيين ابعاد جديد زندگي
فرهنگي و اجتماعي در سطوح فردي و جمعي به تدريج رويكردهاي جديد انتقادي -اصالحي
در قالب رشتههاي جديد علمي مانند مطالعات فرهنگي ،روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي
فرهنگ و روانشناسي فرهنگي و بينفرهنگي مطرح و نتايج آن با استقبال قابل مالحظهاي
مواجه شد .براي نمونه ميتوان به نظريهی سرمايه فرهنگي 1بورديو ،)1977( 2نظريهی سرمايه

اجتماعي زيمل )1900 ) 3و نظريهی روانشناسي فرهنگي 4و روانشناسي بينفرهنگي 5اشاره
كرد كه در آن سبك زندگي به عنوان يك موضوع مهم مورد توصيف و تحليل قرارگرفت .آزاد
( )1386رشد فرهنگ مصرفگرايي ،گسترش برنامههاي فراغتي ،تغيير در الگوهاي معيشت
و سكونت و تحول در فناوريها را از عوامل اصلي توجه به مفهوم سبك زندگي در دهههاي
پس از 1970ميداند .در این میان چنين استنباط ميشود كه سبك زندگي در ذيل موضوع
بزرگتري به نام زندگی روزمره قرار گيرد كه به گفتهی الجوردي ( )1384در دو دههی اخير
همزمان با اوجگيري مطالعات فرهنگي طرف توجه بسياري از متفكران اجتماعي از جمله
(هايمور2002 ،؛ چني2002 ،؛ گاردينر )2000 ،قرار گرفته است .تفاوتاين نگاه با نگاه طبقاتي
دراين است كه در فضاي جديد اجتماعي افراد ،عامالن و گروههاي اجتماعي بر اساس سهگانه
1. Cultural Capital
2. Bourdieu
3. Simmel
4. Cultural Psychology
5. Cross-Cultural Psychology

سرمايهی اقتصادي ،سرمايهی فرهنگي و سرمايهی اجتماعي و فارغ از تمايزات صرف ًا طبقاتي
بلكه بر اساس اشتراكات زباني ،سليقهها و ذائقههاي نگرشي ،هيجاني و رفتاري ،همدیگر را
مييابند و سبك خاصي از زندگي فرهنگي و اجتماعي را بر ميگزينند .بديهي است كه در
اين ديدگاه ،افراد با پیشزمینه و موقعيت اجتماعي و اقتصادی برخوردار و برخواسته از محیط
غني کامیابتر و موفقتر هستند .اما در نهايت افراد و گروههاي اجتماعي بر اساس ترجيحات،
سليقهها و سبكهاي تا حدودي مشترك دور هم جمع ميشوند و شبكهاي از روابط را در
ورای نظام طبقاتی تشكيل ميدهند.
در چهارچوباين ديدگاهها ،آن چنان كه فاضلي ( )1382مورد اشاره قرار ميدهد بهويژه

در توضيح نظر بوردیو ميتوان به آن اشاره كرد ،جامعه به عنوان فضای اجتماعی و در سطح

خرد كنش ميان افراد و جامعه رقابتی بیپایان را براي رقابت در مصرف به همراه ميآورد كه

نتيجهی مستقيم آن شكلگيري شيوهها و سبكهاي مختلف زندگي در گروههاي اجتماعي
متنوع است .آنچنانکه از مباحث بوردیو در کتاب نظریه کنش ( )1994برداشت میشود سبک

زندگی در چهارچوب روابط و کنش میان تفاوتها ،سرمایه کلی ،سرمایه فرهنگی و فضای

اجتماعی شکل میگیرد و بر اساس مؤلفههای منش ،عادتواره و شیوههای رفتاری در زندگی

روزمره معنا پیدا میکند .در اینباره ،بوردیو ( )29:1994میگوید« ،واقعیت شبکهای از روابط

است» و در ادامهی در توضیح آن اظهار میدارد ،اولین شرط یک خوانش معتبر از تحلیل رابطه،

تحلیل روابط میان جایگاه اجتماعی ،امکانات و موضعگیریها است ،به تعبیر دیگر ،رابطه میان

شبکهی روابط اجتماعی ،عادتوارههای ذوقی و انتخابهایی که عامالن اجتماعی در عرصهی

متنوع رفتارها همچون ،غذا خوردن ،ورزشکردن ،موسیقی نواختن و سیاست ورزیدن و غیره

صورت میدهند.

زيمل ( )1858-1918از جمله ديگر صاحب نظراني است كه به تفصيل مفهوم و ابعاد سبك

زندگي را مورد توجه قرار داده است وايجاد سبكهاي زندگي را با مؤلفههاي هويت ،تمايز
يافتگي و گرايش افراد به انواع مد تعريف و تحليل ميكند .باكاك ( )1381به نقل از زيمل،
گسترش شهرهاي بزرگ ،گسترش مصرفگرايي ،رواج مدگرايي و گريز از محدوديتها و

اسارتهاي عصر صنعت را زمينههايي ميداند كه نظام انگيزشي افراد براي انتخاب سبكهاي
زندگي خاص خود به همراه ميآورد .آنچنانكه از نظر زيمل استنباط ميشود ،سبك زندگي بر
سه ويژگي فرديت يافتگي گسترش يافته ،همنوايي و همسويي نگرشي و رفتاري با گروههاي
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اجتماعي و همساالن ،و پيروي و همرنگي با رفتار گروههاي بزرگ يا الگوهاي رفتاري و«مد»
مورد قبول تمامي افراد جامعه استوار است .وبر 1نيز اندیشمند دیگری است که به موضوع
سبک زندگی پرداخته است .وبر در پيروي ازايده ماركس كه قرن نوزدهم را عصر توليد ناميد،
قرن بيستم را عصر مصرف ناميد و ازاين زاويه سبك زندگي را انتخاب شيوههاي زندگي در
اشكال مختلف پوشش ،غذا خوردن و معماري تعريف كرد .البته بايد توجه داشت كه تفاوت
نظر افرادي مانند زيمل و بورديو یا وبر دراين است كه وبر سبك زندگي را در ساختارها و در
چهارچوب ضوابط و قراردادهاي اجتماعي ميبيند ،در حالي كه زيمل و بورديو سبك زندگي
را فردگرايانه وبر اساس هويتبخشي و تمايزيافتگي فردي و رفتار فرد در فضاي كنش با
ديگران و فضاي اجتماعي تبيين كردهاند.
رویکردهای میانرشتهای به سبک زندگی
 .1منظر روانشناختي
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شايد بتوان گفت مفهوم سبك زندگي ريشه دراين امر بديهي كه توسط دانش روانشناسي
به بشريت هديه شده است دارد كه انسانها منحصر به فردند و هر فرد داراي ويژگيهاي
شخصيتي و رفتاري است كه او را از ديگران متمايز ميسازد .محسنی ( )1378با تكيه بر
نظر برخي روانشناسان میگوید؛ هر انسانی به لحاظهایی شبیه برخی از انسانهای دیگر
است و شبیه هیچکس دیگر نیست و اين همان دستاورد بزرگ دانش روانشناسي به انسانها
تلقي ميشود .در سنت قدیم روانشناسی ،احساس نسبت به خويشتن و خود 2یا هویت 3بر
ویژگیهایی مانند ثبات و پایداری شخص مستقل از عوامل بیرونی و محیطی استوار بود .اما
به تدريجاين ديدگاه تغيير با نزديك شدن نظریههای جامعهشناسی و روانشناسي و پدیدآیی
رشتههای جدیدی نظیر روانشناسی اجتماعی ( 1950به این سو) و تحول در نظريههاي رشد
و شخصيت جنبههای محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی در شکلگیری و گسترش هویت و رفتار
فرد اهمیت بسیاری پیدا کرد .اریکسون )1902 -1994( 4نخستین روانشناسی است که که
مراحل و گسترهی نظریههای رشد و شخصیت را از کودکی تا بزرگسالی وسعت بخشید و بر
تأثیر فرهنگ ،تاریخ و جامعه بر شکلگیری کل شخصیت و از جمله هویت تأکید گذاشت.

1. Weber
2. Self Sentiment
3. Identity
4. Erikson

از نظر اریکسون فرایند هویت به طور توأمان تحت تأثیر هویت فردی و هویت فرهنگی و
جمعی قرار دارد .با پديدار شدن نظريههاي جديد روانشناسي و استقبال از نظريههاي ،شناختی،
شناختي  -اجتماعي و شناختي  -فرهنگي و ظهور رويكردهاي موقعيتي در روانشناسي ،مفهوم
كالسيك «خود» و چیستی «من» در نظريههاي سنتي روانشناسي به پرسش كشيده شد .آنگونه
که در کارهای الکان ،1ويگوتسكي 2و بندورا 3میبینیم .این تفكرکه هویت و نگرش و احساس
فرد نه تنها توسط خود او برساخته میشود بلکه رفتار نهايي فرد وابسته به ديگران و فضا و
موقعيتهاي اجتماعي است .بر اساس این رویکردها ،اجتماعات پیرامونی ،فضاهاي زندگي
شهري ،موقعيتهاي متنوع زندگي ،و شرايط اجتماعي بر رفتار ما تأثي گذارند و از آن مهمتر
ما در شرايط مختلف جمعي و اجتماعي و بنا بر نقشها و موقعيتها و زمان مكان رفتارهاي
متفاوتي از خود بروز ميدهيم كه گاه خود و من فرد را به چالش ميكشد.
در سير تحول دانش روانشناسي ،آدلر نخستين روانشناس ،و شايد نخستين عالم اجتماعی
است كه مفهوم سبك زندگي را به ميان كشيده است .او كوشش براي برتري و غلبه بر احساس
كهتري (نقص) را سبك زندگي تعريف ميكند .وي در اينباره ميگويد هركس به دليل
ويژگيهاي فردي ،رواني و تربيتي خود سبك زندگي مخصوص به خويش را انتخاب ميكند،
به گونهاي كهاين انتخاب و رفتار ويژهی شخص او را از ديگران متمايز ميسازد .آنچنانكه
محفوظي و همكاران ( )318:1376دربارهی مفهوم سبك زندگي ميگويند ،همه انسانها در
جهت كسب برتري تالش ميكنند اما هركس به شيوهی خاصي در جستجوياين هدف است.
سبك زندگي نمايانگر فرديت فرد است و اینکه هر فرد به شيوه و سبكي منحصر به فرد و
ویژه خود زندگی جاری خود را دنبال ميكند .آنان اظهار ميكنند ،در نظر آدلر تمامي جنبههاي
زندگي بااين پديده هماهنگ گشته و هدف زندگی را مسیراين نقشه فراگير قرار ميدهد.
شولتز ( ،1990ترجمه كريمي و همكاران )148:1383 ،از جمله ديگر روانشناساني است كه
در كتاب نظريههاي شخصيت خود به بحث درباره سبك زندگي پرداخته است.اين روانشناس
اظهار ميكند «هركدام از ما يك الگوي منحصر به فرد از ويژگيها ،رفتارها و عادتها پديد
ميآوريم وبر این اساس در پي هدفهای خود برميآييم.
به بيان ديگر ،هر فرد «سبك زندگي متمايزي را شكل ميدهد» .شولتز در نگاه نهايي بر اين
نتيجه تأكيد ميگذارد كه ،هر آنچه ما انجام ميدهيم در اثر سبك زندگي منحصر به فرد ما شكل

1. Lacan
2. Althusser
3. Foucult
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ميگيرد.اينكه ما چه جنبههايي از كل محيط خود را مورد توجه قرار ميدهيم يا بيتوجه از
كنار آن عبور ميكنيم و يااينكه چه نگرشهايي را داشته باشيم ،به وسيله سبك زندگي تعيين
ميشود .شولتز در تبيين ديدگاه آدلر ميگويد ،او مشكالت فردي و اجتماعي انسانها را در
سه مقوله« ،مشكالت مربوط به روابط با ديگران»« ،مشكالت اشتغال» و«مشكالت مربوط به
عشق» قرار ميدهد و در اين ارتباط چهار سبك زندگي را هم به عنوان مبنايي براي طبقهبندي
رفتار اجتماعي انسانها و هم به منظور تعيين مسير نمايي براي رؤيارويي با مشكالت طرف
توجه قرار ميدهد.

شولتز سبکهای چهارگانه مورد نظر آدلر رااينگونه توضيح ميدهد؛ طبقهی اول ،انسانهایی
از نوع سلطهگر 1هستند كه آگاهي يا عالقهی اجتماعي ناچيزي دارد يا اص ً
ال ندارد .رفتارهاياين
نوع افراد در قالب دو الگو ي متفاوت شكل ميگيرد .يا انسانهايي آزاردهنده ،بزهكار و مستبد

هستند ،يا افرادي كه درگير مواردي مانند اعتياد به الكل و موادمخدر و خودكشي هستند.

طبقهی دوم ،از انسانها سنخ گيرنده 2هستند .خصيصهاي كه رايجترين رفتار آدمي در آن به
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چشم میخورد .يعني وابستگي و در انتظار كمك و حمايت از سوي ديگران بودن .طبقه سوم،

سنخ اجتنابي 3است كه از مشكالت دوري ميجويند تا احتمال شكست را از خود دور سازند.

سنخ چهارم ،سنخ سودمند اجتماعي به شمار ميآيد .افراداين طبقهی توانايي همكاري با
4

ديگران را دارند و قادرند در چهارچوب ساختار و مناسبات اجتماعي با مشكالت زندگي كنار

بيايند و يا بر آن غلبه كنند .هر چند مفهوم سبك زندگي از ديرباز از جمله توسط روانشناسان
و جامعهشناساني مانند آدلر و وبر مطرح و بهكار گرفته ميشد اما برك 5در كتاب مشهور خود

با عنوان روانشناسي رشد ،ريشه اصلي گسترش مفهوم سبك زندگي را به تغييرات اجتماعي

دهه  1960نسبت ميدهد كه جوانان ،خردمندي متعارف و نگرشها و رفتارهاي رايج نسلهاي

پيشين را به پرسش كشيدند و از خود پرسيدند كه براي خوشبختشدن چه بايد بكنند و

چه مسئوليتهايي را بپذيرند .او ميگويد عامهی مردم سبكهاي مختلف را بيش از گذشته
پذيرفتند ،زيرا بهنظر ميرسيد كه انتخابهاي بيشتري در مقايسه با گذشته وجود دارد كه از بين

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

از نظر روانشناسان ابعاد دیگری نیز در تعیین سبک زندگی و شیوههای انتخاب زندگی

افراد مؤثرند که میتوان به مواردی مانند ،جنسیت و تجربهاي جنسيتي ،خانواده ،همساالن و

گروه دوستان ،مدرسه و دانشگاه اشاره کرد که بر شيوهی نگرش و رفتار انتخابي نوجوانان و
جوانان و نهايت ًا سبك زندگي آنها اثرگذار هستند .روانشناسي رشد ميگويد ،تجربیات جنسیتي

در بین نوجوانان پسر و دختر در دنیا کام ً
ال با هم متفاوت است و آنچنانكه يونيسف ()2009

گزارش كرده است تعدادي از كشورها مردان نسبت به زنان دارای فرصتهای آموزشی بیشتری
بودهاند .همچنين در جوامع مختلف از جملهايران نوجوانان دختر ،آزادی و قدرت انتخاب

کمتری نسبت به نوجوانان پسر در دستیابی به اوقات فراغت و فرصتهاي شغلي دارند.

خانواده از ديگر مؤلفههاي مهم در شكلگيري سبك زندگي است .سبك مديريت خانواده در

سهلگيري و سختگيري زندگي از مواردي است كه بر شيوهی زندگي و رجحانهاي افراد
تأثير مهمي دارد .الگوي خانواده از نظر اشتغال پدر و مادر و پيوستگي و گستردگي خانوادگي

نيز در شكل و سبك زندگي حائز اهميت هستند .مدرسه و دانشگاه نيز نقش برجستهایی در
زندگی و سبك زندگي نوجوان و جوانانايفا ميكند .الرسون ،ويلسون وبريك من ( )2009به

نقل از لرنرو همکاران )2010( ،گزارش كردند كه نوجوانان در كنار بازي و كار در خانه ،حدود
 60درصد از وقتشان را در مدرسه میگذرانند.اين محققان همچنين بر اساس يافتههايشان

اظهار كردند ،زندگی نوجوانان توسط ترکیبی از آداب و رسوم ،سنتها و تغييرات محيطي شكل

ميگيرد ،هر چند كه در کشورهای مختلف تفاوتها و شباهتهایی در تجارب نوجوانان به
چشم ميخورد.

 .2سبک زندگی و رسانههاي جمعي و الكترونيكي

گفته شد سبك زندگي در يك سو ريشه در فرد و هويت فردي دارد و از ديگر سو وابسته به

عوامل فرهنگی و زمينههاي اجتماعي نظير رسانهها جمعي و فضاي مجازي است .رسانههای

جمعي و الكترونيكي يكي ديگر از عوامل تعيينكننده در سبك زندگي به شمار ميآيند .سانتروک

1

( )398:2011به نقل از (ریدوز ،روبررتز و فوهر )2005،اشاره دارد بهاينكه در بررسی بیش از
 2200کودک و نوجوان که اکنون جوان هستند که بهوسیله رسانهها محصور شده بودند .بهطور

متوسط آنها  6/5ساعت از یک روز و  44/5ساعت در هفته را به رسانهها اختصاص میدهند
و تنها  2/5ساعت از روز را با والدین و فقط  50دقیقه را به انجام تکالیف اختصاص میدهند.

1. Santrock
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با وجود گسترش تکنولوژیهای در دسترس بیشتر وقتشان را به تماشای تلویزیون (در حود

 3ساعت از یک روز) اختصاص میدهند .آنچه كه موجب تشديد گرايش نوجوانان و جوانان

به فعاليتهاي فراغتي شده است گسترش رسانههاي الكترونيكي و دسترسي به فضاي مجازي

است .بهگونهای که تافلر ( )29:2006و فریدمن ( )2007میگویند ما امروز به محاصرهای میلها

و بالگها درآمدهایم و شبکههای اجتماعی و انواع رسانهها و ابزارهای مجازی و الکترونیکی از

عوامل تأثی گذار بر کلیات و روند زندگی ما به حساب میآیند .سانتروک (  )400:400میگويد،

استفاده نوجوانان و جوانان سراسر دنیا از اینترنت در حال افزایش است ولی تغییرات قابل
توجهی در استفاده از اینترنت در کشورهای مختلف دنیا و گروههای اجتماعی -اقتصادی وجود
دارد ،و به نقل از دیگر محققان اظهار میدارد ،برآوردهای اخیر نشان میدهد که افراد  8تا 18ساله

بهطور متوسط  8ساعت از هر روز را به استفاده از چندرسانهايها اختصاص میدهند .همچنین

او میگوید در پژوهش دیگری كه توسط مي كامي و ديگران ( )2010دربارهی تأثير اينترنت
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بر خودفاشسازي نوجوانان و جوانان انجام داد نشان داد ،بخشی از نوجوانان در سنین 13-14
سالگی قدرت سازگاری بیشتری در استفاده از شبکههای مجازي دارند .پيشبيني ميشود این

نوع از افراد در سن  20-22در مواردي مانند ،کیفیت دوستی با ديگران ،سازگاریهای رفتاری و

روابط متقابل در شبکه اجتماعی موفقتر باشند.

از نظر نگارنده و بر اساس مشاهدات و گفتوگو با استفادهکنندگان 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 میشود .افراد در فضاي مجازي با هويتهاي رها شده و خيالي و

روابط فردي و ميانفردي گاه روشن و گاه مبهم روبهرو ميشوند كه ما هنوز از نتايج آن به خوبي

آگاه نيستيم .شخص دراين فضا ناخودآگاه خود را آرزو ميكند و آرزوها و خياالت خود (واقعي

و مجازي) را در فضاي روانشناختي و سايبري ديگران به اشتراك ميگذارد و با پرسه زدن در

خيابانها ،راهروها ،و اطاقهاي ديگران انديشهها و احساسهاي خود را در ميان ميگذارد و آنها
را در جمع نيمه آشناي ديگران مورد ارزيابي قرار ميدهد .شايداين شرايط بيانگر نوعي تناقض

باشد ،اما حضور ما در فضاي شبكههاي مجازي همان نقش رؤيا و خيال را دارند كه روانتحليليها

بر آن تأكيد ميگذاشتند .فضاي مجازي همان كاركردي را در ساختن و بركشيدن هويت دارند
كه به گفته روانشناسان شناختي ،شهر روانشناختي براي انسانها در مقابل فضاي فيزيكي دارد.

در نظر فرويد وديگر روانكاوان رؤيا و خيال از آنجهت نقش مثبتي دارند كه خواب و زندگي

را فارغ از واقعيتهاي بيداري براي ما زيبا و قابل تحملتر مينمايند.اين همان چيزي است كه

محيط الكترونيكي و فضاي مجازي براي ما فراهم ميآورند .بر اين اساس شواهد نشانگراين است
كه فضاي مجازي به ويژه در بخشهاي عمومي و عموم ًا فراغتي آن آگاهانه انتخاب ميشوند،
زيرا كه بخشي از هويت ما را بازتاب ميدهند و ما خود را غرق در آن ميسازيم كه از آن طريق

بخشي از هويت خود را در آن بازسازي و جستجو نماييم .در چارچوب نظريهی لكان كه حقيقت
جز واقعيت است و شبيه به امري تخيلي است ،ورود به فضاي مجازي براي عمل رها شده و

خيالوار و نيز رسيدن به اميال خود در جوي شبيه به جو بازي است كه در آن همه کارهایی را که

هیچگاه در دنیای واقعی قادر به انجام آنها نیستيم را ميتوانيم انجام دهيم و«هويت حقيقي» خود
را به دور از واقعيت عموم ًا مصنوعي بيان كنيم و نشان دهيم.

همانگونه كه مالحظه ميشود ،شكل و محتواي تعامل در فضاي مجازي و محيطهاي

الكترونيكي معناي ديگري به ذهن و رفتار انسان و روابطش با ديگران ميدهد .يا به گفته پايا

( )1387:59فناوريهاي اطالعات و ارتباطات بر خالف ديگر فناوريها با سپهر معنا ،چيستي
انسان و ماهيت بخشي به او در ارتباط است .احتماالً دراين فضاي جديد ،روابط متقابل و
پويايي گروهميتواند تعريف ديگري پيدا كند و ترس بيهودهاي كه در ارتباطات چهره به چهره

رخ مينمايد ميتواند به فرصت و حتي نقطه قوت افراد خجول و گوشهگير و سخت ارتباط

تبديل شود .و از همه مهمتر مبادلههاي فكري ميتواند پرشورتر و جسورانهتر شود و راه را

براي بروز خالقيتها افزونتر نمايد .البته نگرانيها همچنان پابرجا خواهد بود .كم شدن روابط
و كنشهاي اجتماعي در درون خانواده و دوستان،ايجاد گروههاي بيهويت ،بزهكاريها و
جرايم رايانهاي و مشكالت اخالقي و از همه مهمتر كاهش گرايشهاي هم نوعانه و انساني.

مباحثي كه به آنها اشاره شد يعني افزايش حجم دسترسي و استفاده ازاينترنت ،الگو و سبك

استفاده ازاينترنت و تغييراتي كه احتمال ميروداينترنت بر نگرشها و احساسات و رفتارهاي
ما بگذارد نشانگر تأثير رسانههاي الكترونيكي و فضاي مجازي بر زندگی روزمرهی نوجوانان

و جوانان و در پي آن سبك زندگي آنها است .به عبارت ديگر همانگونه كه ابراهيم آبادي

( )1387در بحث الگوي استفاده ازاينترنت به آن اشاره كرده است ،افراد به هنگام حضور در

شبکه کولهباری از دانش و تجربههای فرهنگی و اجتماعی خود را بههمراه میآورند و در عین
حال تحت تأثیر اطالعات و تعامالت درون آن قرار میگیرند .ازاينرو ،شبكه وب به عنوان

«فضای سوم» شرايطي را براي بازاندیشی در روابط و مناسبات علمی ،اجتماعی و تغيير در
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الگوهاي زندگي فراهم ميآورد .در چنین شرایطی پژوهش دربارهی نسبت ميان رسانههاي

الكترونيكي و زندگي روزمرهی افراد و گروههاي اجتماعي ابعاد و قلمروهای جدیدی را

پيش پاي مطالعات سبك زندگي قرار ميدهد .آنچه كه مسلم است ،كاربرد اینترنت و شبکه
وب در ابعاد و سطوح مختلف جامعه به طور عام و در ميان دانشآموزان و دانشجويان به

طور خاص مستلزم رعایت چهارچوبها و قواعدي مانند« ،حضور در شبكه و استفاده از آن»،

«تعامل با ديگران»« ،استفاده از محتوا به زبانهاي چندگانه» و «همكاري و به اشتراكگذاري

دانش و تجربه» است كه گام به گام افراد را به سوي زندگي روزمره با طعم و استانداردهاي

ديگري آشنا ميكند كه آگاهانه يا ناخودآگاه بر شيوه و سبك زندگي مؤثر ميافتد .گريسون،
کلولند-اینس ( )2010نيز ميگويند ،تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد ،اجتماع آنالين باايجاد

فرصتهاي تعامل در فضاهاي موجود ،زمينههای حمايت و حضور اجتماعي شامل؛ توانایی
مشارکت (سهيم شدن) برای شناسایی مسائل اجتماعی با دیگران (اجتماع) و ارتباط هدفمند
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در یک محیط با اعتماد (مطمئن) و توسعهی ارتباطات ميانفردي را فراهم ميآورد و راه را

براي شيوههاي نو در يادگيري و زندگي فراهم ميآورد .هرچند از نظر اين محققان ،ارتباطات

نوشتاري غير همزمان و نقصان ارتباطات شفاهي (كالمي) در بلندمدت چالشي برای هویت

جمعی محسوب میشود.

 .3سبک زندگی در رویکرد اسالمی

قدرت انتخاب انسان در شیوهی زندگی ،بنیادها و ریشههای عمیقی دارد .شیوههای متفاوت

زندگی انسان از یک سو ،به زمینههای تاریخی ،فرهنگی ،دینی و سنتهای یک جامعه مربوط

میشود و از دیگر سو ،به نیازها ،شرایط و فناوریهای جدید مربوط میشود .کردارشناسان،

رفتارهای پایة آدمی را به گذشته تاریخی ،تکاملی و فرهنگی نسبت میدهند .برای نمونه،

مصرفگرایی ،مال و ثروتطلبی ،زهدگرایی ،تنبلی یا پرکاری ،صلحجویی و خشونتطلبی در

جوامع و فرهنگهای مختلف متفاوت و به سرشت فرهنگی و زمینههای تاریخی و اجتماعی
جوامع مختلف وابسته است .الرنس ( )2000در مقاله «فرهنگ ،ریشة همه تفاوتها است»،

به نقل از وبر میگوید«،اصول اخالقی زندگی روزمره» به موفقیت و پیشرفت اقتصادی کمک

شایانی میکند .او بر این نکته تأکید می ورزد که افراد باید به گونهای تربیت شوند که هدف
آنها زندگی و کار به روش خاص و معین باشد.

در این میان ،فهم شیوه و سبک زندگی با رويكرد ديني و اسالمی نيازمند رجوع به دیدگاههای

دانشمندان اسالمي از قرون اوليه اسالم كه قله دانش تمدن اسالمي نيز محسوب ميشوند 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 ،فيلسوفانی از جمله ابنسينا و فارابي با رویکردی متفاوت از غزالی در

موضوع چیستی و چگونگی نفس و روان انسان ،عادتها را بخش مهم و تعیینکننده رابطهی

انسان با زندگی دانستهاند (فارابی ،بیتا) .به گفته حجتي (« )29:1360شناخت نفس و روان
انسان-از نظر غزالي -صرف ًا يك شناخت نظري نبوده ،بلكه مسئله مطالعه روان انساني به عنوان

وسيلهاي براي تعديل سلوك و رفتار و تعالي اخالق بوده است .فالسفه اسالمی ،به تبعیت و
تأسی از افالطون و ارسطو و بسياري از فيلسوفان یونانی شناخت روان انسان را منفصل از
طبیعیات و مابعدالطبیعه نميدانستند و به طور كلي مسائل انسان را در چارچوب تركيبي از

تن و روان و ارتباط آندو با اجرام سماوی توصيف و تحليل كردهاند .براي نمونه ابن سینا

علمالنفس (روانشناسی) را زيرمجموعه امور و علوم طبيعي قرارداد (ماحوزی)1392 ،؛ در حالی
که غزالی با تكيه بر الگوي فكري و شریعتمدار خود ،در برابر فلسفهی فارابي و بوعلي سينا
سلوک دینی و سعادت انسان را فارغ از تعامل با طبیعت و عقل جستجو کرد و آن را صرف ًا در

چهارچوب شریعت پی گرفت.

این روند فکری بعدها نیز ادامه یافت .از همین رو ،دانشمندان معاصر جهان اسالم از
جمله حسنزاده آملي ( )1381نیز براين باورند که اساس ًا ،قرآن ،عرفان و برهان از يكديگر

جداييناپذيرند و توضیح اعمال و سلوک انسان در این چهارچوب قابل توضیح است .آقای

نخستين ،در مقام پژوهشگر حوزهی آموزش در جهان اسالم ( )1367نظر غزالی دربارهی روان

و عمل انسان را در چهارچوب قوهی استدالل ،قوهی تخيل ،نيروي حافظه و حواس پنجگانه
تحلیل میکند .ديناني ( )48:1375ميگويد از طرز تفكر غزالي دربارهی انسان ميگوید ،انسان

در میانه فرشته و حيوان قرار دارد و غرايز و اعمال او از يك سو به بديها و از سوي ديگر به

سوي خليفه خدا بر روي زمين بودن ميكشاند .بنابراین در دیدگاه غزالی الگوی زندگی ،این
نیست که انسان را به سوي خوشيهاي ناپايدار دنيوي بکشاند .در نهایت در نظر غزالي تقويت

اراده ،تقويت و تكرار كردارهاي نيكو (عادات رفتاري) و پرهيز از گناه و هرنوع آلودگي ذهني

و روحي يك مسير براي تعالي به حساب ميآيد .بهاين ترتيب هدايت فكر و ذهن در مسير

فصلنامهعلمی-پژوهشی

47

رویکردی
میانرشتهای به...

مناسب و عادت ندادن رفتار و صفات به اموری که در سطح نازل قرار دارند سبب تربیت

درست انسان ميشود .آنچنانكه حجتي از روش غزالي استنباط كرده است ،غزالي براين باور

است كه فكر و ذهن آلوده و ناپاك ناآرامي و انحراف ذهن و روان انسان را در پي دارد و سبب
گرایش انسان به رذايل ميشود .آنچنانكه مولوي مي گويد:

نفس و شیطان هر دو یک تن بودهاند /در دو صورت خویش را بنمودهاند

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 میتوان در آثار فیلسوف ـ 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 میدهد .مانند ،چگونگی رفتار و گفتار
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و کردار انسان با ساحت فراطبیعت .جوادی آملی ( )60:1391یکی از اصول تعیینکنندهی

رابطهی 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

میداند .شیوه و نحوهی زندگی آنچنانکه از نوشتار آیةاهلل جوادی آملی ( )63:1391بر میآید

هدفدار و خدامحور است .او در این باره با تکیه بر آیه  65سوره ذاریات و  61سوره هود

میگوید ،خدا بشر را آفرید تا به عمران و آبادانی زمین بپردازد و دربندگی او به سر برد .پس
چنانچه خدا راههای بندگی را به بشر آموخت ،راههای عمران زمین را نیز به او آموزش داد
و این علم ،به لحاظ خدادی بودن هدفدار 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 میشود .اموری همانند ،کار و تالش ،بهداشت و خدمات عمومی ،عبادی ،آبادانی
و سفر از مصادیق آن است .جوادی آملی ( )201:1391با استناد به حدیثی از امام علی (ع)

میگوید ،سالمتی ،توانایی ،فراغت ،جوانی ،نشاط ،بینیازی و ثروت خود را فراموش نکن و با

بهرهگیری از آنها 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 هزینههای زندگی ،بخشی برای هم نشینی با برادران و دوستان مورد اعتماد و بخشی

برای لذتجویی از حالل .همچنین امیرمؤمنان ،اوقات فراغت را سرور و شادمانی و فرصت

مناسبی برای طراوت روح و جان میداند .در یک جمعبندی ،همچنانکه مشاهده میشود در

رویکردهای جدید به زندگی اوقات فراغت مستقل از کار و خانوداه دارای معنا و هویتساز
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 میآید که آدمی در انتخابهایش ،آزاد نیست و

«انسان بما هو انسان» دست به انتخاب و اقدام نمیزند؛ بلکه سبک زندگی ،انتخاب شیوهی

عمل و چگونگی فعالیتهای روزمره او میبایست و باید در چهارچوب دین و توصیهها و

دستورات دینی و در هماهنگی کامل با کلیت عالم امکان باشد .در این میان ،مطالعات معطوف

به سبك و فرهنگ زندگي هرچند از حوزههاي نو پديد در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگي
است اما آنچنان که اخیرا ً رهبری جمهوری اسالمی ایران نیز بر آن تأکید گذاشته است ،موضوع

سبک زندگی میتواند به عنوان سرفصلی مهم در مطالعات ،آسیبشناسیها و سیاستگذاری

آینده جوامع اسالمی و تمدن نوین ایرانی -اسالمی مطمح نظر قرارگیرد.
سبک زندگيايرانيان :نمونههايي از اختالل در سبك زندگي اجتماعي

سبك زندگي در سطح كالن وابسته به هويت جمعي شكل گرفته و گسترش يافته افراد يك

جامعه و نگرشها و رفتارهاي بهنجار و نابهنجار اجتماعي ناشي از آن در سطح اجتماعات
محلي ،ملي و حتی جهانی است .مانند نظم اجتماعي ،روش مواجهه با محيط زيست و نحوهی
گذران فراغت در فضاهاي باز و بسته اجتماعي.اين در حالي است كه در جامعهیايران و

متأسفانه در اكثر جوامع اسالمي در مواردي مانند نظم اجتماعي كه رانندگي خوب و منطبق با
استانداردهاي جهاني از شاخصهاي آن به شمار ميآيد به شدت دچار آسيب است .نرخ باالي

تصادفات منجر به جرح و مرگ درايران ،نمونهی ديگري از بينظمي اجتماعي بهشمار ميرود

كه نشانگر بیتوجهي به مقررات و عدم رعايت کامل قوانين و مقررات و حتي حقوق ديگران
در جادههاي درون و برون شهري است .يكي ديگر از مباحث اصلي و پر اهميت اجتماعي كه

نشانگر سبك زندگي در سطح اجتماعي است نحوهی برخورد با طبيعت و محيط زيست است.

موضوع محيط زيست و در سطح نازلتر آن بهداشت و سالمت محيط زندگي در شهر ها و
روستاهايايران بسيار قابل تأمل است .زيرا پديدهی محيط زيستايران و شيوهی رفتار مردم با

طبيعت نيازمند هيچگونه مطالعه و بررسي ميداني نيست بلكه مشاهدات ،بيانگر نگرش و سبك
انتخابي مردمايران و نوع زندگی آنها در طبیعت ،دشت ،جنگل و دريا است .نحوهی رفتار
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شهروندانايراني با طبيعت ،و الگوي دورريز زباله در هر مكاني كه پاي شهروندانايراني به
آنجا رسيده است خود حاوي پيامي اندوهگين و گاه ترسناك از فرهنگ زندگي ،سبك زندگي
و رعايت آداب زندگي شهروندانايران اسالمي است.اين درحالي است كه توسعهی پايدار و
تالش براي محيط زيست و اقليم در اشكال مختلف آن ،بهويژه از نظر بهداشتي و سالمت و
حتي بقاي انسان در رتبهی اول مسائل انساني قرار دارد .نيك همه آگاهيم كه بقاي ما (انسانها)
و همهی جانداران و نباتات به تعادل در زيست بوم (اكولوژي) و تعامل ميان عناصر اصلي
تشكيلدهنده و مقوم محيط زيست مربوط ميشود.اين در حالي است كه در طول هزاران سال،
انسان در تعامل با محيط توانسته است حيات و زندگي پايدار را براي خود فراهم نمايد .مث ً
ال،
طبيعت به طور خودكار امكان تنفس و تغذيه را براي انسان فراهم كرده است.
به عبارت ديگر ،طبيعت اين امكان را فراهم آورده است تا نيازهاي پايه و حياتي ما به طور
خودكار پاسخ داده شود و مكانيسمهاي تعادل حياتي 1بهدرستي عمل نمايد .عالوه بر تعادل در
اقليم ،از منظر كردار شناسان 2دو فرايند ديگر در حفظ تعادل حيات انسان دخالت دارد .يكي
رفتار نا آموخته كه بازتاب رفتار ذاتي ما در واجهه با محيط است مانند :فرار از حادثه مرگبار
و پاسخ به محركهاي دردآور و دوم ،يادگيري كه حيات انسان وابستگي زيادي بهآن دارد.
مانند :يادگيرياينكه چه چيزي حيات ما را به خطر مياندازد و چه چیزی موجب تداوم حيات
ما ميشود.اين در شرايطي است كه جمعيتايران از مرز  75ميليون نفر عبور كرده و عالوه
بر نيازهاي طبيعي ،انتظارات فزاينده و تغيير سبك زندگي موجب افزايش تحرك و جابجايي
جمعيت براي رفع نيازهاي فراغتي ،تحصيلي و شغلي شده است .يكي از مهمترين پيامدهاي
بيتوجهي و بهسخرهگرفتن طبيعت از بينرفتن جنگلهاست كه مهمترين سيستم جذب گاز
كربنيك به شمار ميآيد .دراینباره میتوان به آلودگی آب رودخانهها و سدها و حتی چشمهها
و قناتها اشاره داشت که تهدیدی مستقیم برای کودکان و نسلهای حال و آینده بهشمار
میآید .مبتني براين تغييرات و انتظارات نسلهايآينده از منابع و منافع طبيعي ،دولت (در
سطوح سياستگذاري) و شهروندان می بایست در رفتار خود با محيط زیست تجديد نظر کنند
و سبك رفتاري انساني و اسالميتري را در مواجهه با طبيعت و محيط زيست انتخاب نمايند.
انتقال از نوجوانی به بزرگسالی و سبك زندگي

دامنه سنی حدود  18تا  25سالگی دوره انتقال از نوجواني به بزرگسالي است كه ميتوان نام
1. Homeostatic Mechanisms
2. Ethologists

آن را گذار از مدرسه و دبيرستان به دانشگاه ناميد .اساس ًا رويكرد مدرسه به دانشآموز ،تربيت

و جامعهپذيركردن اوست .جامعهپذيري فرايند آماده سازي افراد از طريق آموزش رسمي و
غيررسمي براي عضويت در جامعه و فرهنگ ،بهويژه از طريق مدرسه و نظام تعليم و تربيت
است .در نظريههاي كاركردگرايانه ،جامعهپذيري ،آموزش و تربيت فرد برايايفاي نقشهاي
مورد انتظار جامعه و انطباق و سازگاري با فرهنگ و هنجارهاي رسمي تعريف ميشود در
حالي که در دانشگاه فرض براين است ،افراد داراي هويت مستقل هستند و ميتوانند به
عنوان يك عامل انساني سرنوشت خود را با تكيه بر توانایی خود رقم بزنند .فرض براين
است كه دانشجو به درستي به فرهنگ و جامعه و محيط زندگي خويش مينگرد و قادر
است به طورآگاهانه دربارة آينده خود تصميمگيري و برنامهریزی نمايد .تفكر خالق و انتقادي،

تصميمگيري ،مشاركت ،توان كار جمعي و روحيهی تعاون ،روابط متقابل و آمادهشدن براي
زندگي در محيط ،فرهنگ و اجتماعاتي متن ّوع و دائم ًا در حال تغيير ،هر چند بخشي از انتظار

بزرگساالن دربارهی دانشآموزان را رقم ميزند ،اما اين ويژگيها و انتظارات ناشي از آن
دربارهی دانشجويان بيچون و چرا تلقي ميشود .دانشآموز در مدرسه از آزادي علمي،

اجتماعي و فرهنگي محدودتري برخوردار است ،در حالي كه در دانشگاه دانشجو به عنوان يك

جوان از آزاديها و قدرت انتخابگري بيشتر و پردامنهاي برخوردار ميشود.

رشد جسماني و جهش در عملكرد فيزيكي ،مواجهشدن با چالشهاي جنسي و خطرات

بيماريهاي جنسي ،تنشهاي رواني ناشي از تصميمگيري تحصيلي ،شغلي و ازدواج ،ادراك

واقعيتها و فاصلهگرفتن از تخيالت ،تكميلشدن زنجيره رشد عاطفي و شكلگيري سطوح
جديدي از عشق ،جذابيتهاي جسمي از آن جمله است .در كنار آن سنين جواني و دانشجويي

واجد چالش ها و شكستهايي است كه بر سرشت و سرنوشت جوان تأثيرگذار است.

مانند :شكستهاي عشقي ،مشکالت مربوط به استقالل از خانواده ،عدم موفقيت در شغل و

درآمد مستقل ،احساس و ادراك پديدههايي همچون مرگ .گتزلز و همكاران ( ،1999ترجمه

كريمي )1373،در فصل سوم كتاب روانشناسي اجتماعي تعليم و تربيت ،ميگويند ،بارآوري،
مولد بودن ،فضيلت ،علمگرايي و سطح باالتری از اجتماعيشدن از ويژگيها و کارکردهای

دانشگاه است كه در نهايت تأثيري بيچون و چرا بر نگرشها ،احساسات و رفتارهاي

دانشجويان ميگذارد .تأثیر دانشگاه تاجایی است که گتزلز و همکاران او میگویند؛ ميتوان
زندگي و شيوهی زندگي افراد را به قبل از دانشگاه و پس از دانشگاه تقسيم كرد.
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فرايند شكلگيري و تغيير در سبك زندگي بههيچ عنوان ساده نيست .عوامل بسياري موجب
پديدآيي يك سبك و سپس اوجگيري يا نزول و خاموشی يك سبك در زندگي و اجتماع
ميشوند.اين عوامل تا حدودي خارج از كنترل دولتها است و بهشدت تحت تأثير تغييرات
فرهنگي و اجتماعي و تحوالت در انگيزشها ،رجحانها و الگوهاي رفتاري تكتك افراد
يك جامعه است .سبك زندگي هر چند ابتدا ،امري مبتني بر انتخابهاي فردي و متكي بر
هويتهاي شخصي است ،اما آن را بهویژه در مرحلهی عمومیشدن نمیتوان بيتوجه به بافت
اجتماعي و فرهنگي مورد تجزیه و تحلیل قرارداد .در سطح خُ رد شخصيت و خصوصيات
زيستي و رواني فرد ،خانواده ،دوستان و مدرسه و دانشگاه بر زندگي روزمره و سبك و شيوهی
زندگي فرد اثرگذارند .در سطح كالن فضاي زندگي در شهر و جهان پیرامون ،رسانهها ،فضاي
پر تحرک اجتماعي و سياسي ،و جو فرهنگي جامعه بر سبك زندگي و تغييرات آن مؤثر واقع
ميشود .روند شکلگیری و نفوذ سبک زندگی این چنین است که ،از يك سو ،تكتك افراد
جامعه سبكي را برميگزينند و بر آن اصرار ميورزند تا تبديل به يك هنجار شود و از ديگر سو
به محضاينكه سبكي به هنجار تبديل شد و قدرت گرفت با فشار جامعه را با خود و روش
خود همراه ميسازد .تا اینکه در اثر تحوالت فردی و اجتماعی ،سبکی دیگر به تدریج قدرت
میگیرد و سبب خاموشی و مرگ سبک دیگر و یا جایگزین آن میشود.
در این میان ،کنش و رفت و برگشت مستمر میان فرد و جامعه ،بهتدریج سبکهایی را برپا
میکند و گسترش میدهد و سبکهایی را به زیر میکشد و به فراموشی میسپارد .در هر حال،
رهبران سياسي و اجتماعي هوشمند تالش ميكنند تا از طريق زمينههايي كه تاحدودي قابل كنترل
هستند مانند مدرسه و دانشگاه و رسانههاي عمومي ،بر بهكارگيري و شيوع شيوههای زندگی
مطلوب و مورد انتظار خود در حوزهی عمومي تأثير بگذارند .چرا که تجربه نشان داده است
روشهاي مستقيم و اتخاذ خطمشیهای متفاوت با گرايشهاي عمومي براي تأثيرگذاري بر شيوه
و سبك زندگي مردم نتایجی معیوب بههمراه میآورد و گاه آسیبهای جبرانناپذیری بهبار میآورد.
جامعهیايران در حال تجربههاي مهمي در سبك زندگي به ويژه در ميان دو قشر جوانان و زنان
است .سياستگذاران در صورت تمايل براي تأثيرگذاري و مداخله دراين فرايند ،راه پرمخاطرهاي
در پيش دارند كه توصيه ميشود از يافتههاي دانش روانشناسي و بهطور خاص روانشناسي
اجتماعي و رشتهی مطالعات فرهنگی و غفلت نورزند .توصیهی اکید به خطمشیگذاران اینکه ،با
روشهای کهنه به جنگ پدیدههای جدید نروند و با مطالعات و روشهای نو به سیاستگذاری،
برنامهریزی و اقدام برای اثرگذاری بر مؤلفههای سبک زندگی روی آورند.

منابع
اباذري ،يوسف و چاوشيان ،حسن ( .)1381از «طبقه» تا «سبك زندگي» ،نامهی علوم اجتماعي ،شمارة 20
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