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چكيده
شمن زااوي يا سبک زااوي ورچه در كليترين حالات اشاار هاه الگان و
سبک زااوي كردن ميكنا اما همچنن هسمار ديگر از مفاهم علانم ااساااي
امازمنا ااريه پشتمبان است كه تعممنكننا چمستي عممق منضنع «انع زااوي»
و اسبت آن ها منضنعا

و مفاهم ديگر است هاينسان پرساش ااالي ايان

انشتار چمستي «شمن يا سبک زااوي غرهي» كه اتم ه ااريه اجتماعي معااار
غرب است و تطبمق آن ها چمستي و ماهمت «شمن ياا سابک زاااوي اساهمي»
است فرضمه مقاله امز هه وستر ا از مفاهم همچانن جامعاه ماارن مارامتاه
متأخر ااام طبقاتي الگن مصرف الگن تفريح و او ا

فراغت و ااااير آن

اشار دارد ضمن آاكه مناضع معرفتشناسي و ر آوردها روششناساي ايان
مفتنم ها تنجه هه خاستگا متمايزشان متفاو

هستنا

کلیدواژهها :شمن زااوي سبک زااوي او اا

فراغات مارامتاه متاأخر

تمان اسهمي
 دكتر علنم سماسي از دااشگا تتران و استاديار ورو علنم سماسي دااشگا پمام انر
khani630@yahoo.com
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مقدمه
ستن وفتن و اگارش درهار مفتنم شمن زااوي يا «سبک زااوي» 1چنا
است كه در ممان دااشگاهمان فرهمتتگان و پژوهشگران علانم ااساااي هانيژ
حنز علنم اجتماعي و مطالعا

فرهنگي ماارن روااق پمااا كارد اساتب هاه

احن كه تقرير و تكارار مباحا

«هنرديان» و «وماااز» و مكتاب همرمنگاام را

هتشي از وظايف شغلي و معمشتي خند ميداانا اين مفتنم از زمار مفااهممي
است كه پژوهشگران حنز جامعاهشناساي و مطالعاا

فرهنگاي هارا هماان

پار ا از وا عمتها فرهنگي جامعه آن را مطرح ميكننا و هه كار مايهرااا
همچنمن دامنه ههكارومر آن در ادهما
رواج زياد

علنم اجتمااعي و مطالعاا

فرهنگاي

يافته است تا حا كه هرخي معتقااا اين مفتنم اهلمت جااشمني

هسمار از واژوان منجند از جمله مفتنم «طبقه» 2را داراسات و مايتناااا هاه
احن د مقتر

ونيا وا عمت پمچما رفتارها و حتي اگارشهاا فرهنگاي و

اجتماعي در جامعه اماروزين هاشاا و حتاي هرخاي ديگار از ااايشامناان هاه
كارومر آن هه جاا مفااهم فراومار مااناا « نممات» و «ملمات» را مطارح
كرد ااا (حاجمااي )0-8 :1391
امااا ابايااا فراماانش كاارد كااه مفتاانم «ساابک زااااوي» مطاارح شااا در
جامعهشناسي و مطالعا فرهنگي مارن مفتنمي هرآما از علنم ااساااي غرهاي
است و هر اين اساا

هاه هررساي مراتاب ساهواااه الزاماا

شاناخت يعناي

هستيشناسي 3معرفتشناسي 4و روششناسي 5مرتبط ها اين مفتنم امااز اسات
1. life Style
2. class
3. ontology
4. epistemology
5. methodology
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متناسب هاشا هناهراين پرسش االي اين انشاتار ايان اسات كاه مؤلفاههاا
هستيشناسااه «سبک زااوي غرهي» كاه اتم اه اارياه اجتمااعي معااارغرب
هستنا در تطبمق ها ماهمت «سبک زااوي اسهمي» كاامااا؟ فرضامه مقالاه اماز
اشار هه وساتر ا از مفااهم همچانن جامعاه ماارن مارامتاه متاأخر اااام
طبقاتي الگن مصرف الگن تفاريح و او اا

فراغات و ااااير آن دارد در

عمن حال مناضع معرفتشناسي و ر آوردها روششناسي اين مفتنم ها تنجه
هه خاستگا متمايز آاتا متفاو
كتاهتااااها

است در ادامه ها اتكا هه روش تنامفي و فان

هااه احصااا اجمااالي مؤلفااههااا سااه مقنلااه هسااتيشناسااي

معرفتشناسي و روششناساي مفتانم فانا هاا دو خاساتگا فكار متتلاف
«غرهي» و «اسهمي» خناهم پرداخت
اين انشتار ها اهتنا هر روش تنامفي و فن كتاهتااها

هه احصاا اجماالي

مؤلفهها سه مقنله هستيشناسي معرفتشناسي و روششناسي مفتانم فانا
ها دو خاستگا فكر متتلف «غرهي» و «اسهمي» پرداخته است
الف) الزامات مفهومشناسي «سبک زندگي» در تمدن غربي
همانوناه كه در هات اشار شا ها تنجه هاه خاساتگا هاا متماايز فكار
«غرهي» و «اسهمي» مفتنمشناسي «سبک زااوي» را در دو افق متتلف هررسي
ميكنم و هر اين اسا

اهتاا هه خاستگا آن در تمان غرهي ميپردازي

 .0نگرشهاي هستيشناسي «سبک زندگي غربي»

پرسش االي در هستيشناسي اين است كه چه چمز هرا شناختن وجند
دارد (ها

 )19 :2773در پاسخ هه اين پرسش ااريهپردازان علا سماسات و
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جامعهشناسي هه ورو ها متتلفي تقسم ميشناا عا ا رفتارهاا عمناي را
منضنع شناخت ميداانا عا ا ديگر هر وجن ذهني رفتارها تأكما ميورزااا
و هرخي امز هه تعامل اين دو معتقااا (اصر

1385الف )016 :در اين انشتار

امز اگاراا معتقا هه تعامل رفتارها ذهني و عمني است
هرا شناختن و هرشمار منلفهها هساتيشناساااه «سابک زاااوي» تزم
است تا هه تعريفي درخصنص مفتنم منرد هح
پماا كنم لمزر سبک زااوي را هراسا

يعني «سبک زاااوي» دسات

الگن خريا كات تعريف ميكناا كاه

هاان طريق مصرفكننا خريا ميكنا و كات خرياار شاا را هاه مصارف
مي رسااا اين شمن هازتابدهنا سبک زااوي مصرفكننا در جامعه اسات
سنهل امز سبک زااوي را مبنا الگن مصرف هه عننان امر

اهل مشاها ياا

اهل استنتاج تعريف ميكنا تمنات و همكارااش ضمن تأكما هر شمن سازمان
دادن زااوي شتصي الگن تفريح و مصرف را هتترين شاخص سبک زااوي
ميداانا
ومااز ه سبک زااوي را كردارهايي ميدااا كه هه جرياان عااد زاااوي
روزمر تبايل شا ااا جريانهايي كه در لبا
كنش و محمط دلتنا هرا مه ا

پنشمان غذاخنردن شمن ها

كردن ديگران جلن ميكنناا اشاااروان هاا

تنجه هه تأكما ومااز هر سبک زااوي هه مثاهه هازتاب هنيتفارد

رفتاار را

مشتصه سبک زااوي ميدااا كه اوتً روايتي از خند در آن مستقر هاشا ثاامااً
ااتتاهي هاشاا (شافمعي  )136-130 :1391هاراين اساا

محققاان در مانرد

هرخي منلفهها و ويژويها تحقق سبک زااوي در يک جامعه هار ساه مانرد
زير اتفاا اار داراا:
 1ترجمحا

افراد در زااوي روزمر دارا «سبک» هستنا
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ورو سبک زااوي ها يكايگر تعامل داي و پاياار اااراا
 3سبک زااوي شامل آنوناه رفتارهايي اميشند كاه ماردم حاق ااتتااب
هايلي هرا آاتا اااراا (فاضلي )81-82 :1382
اوقات
فراغت

هستی شناسی

الگوهایتفريحی

هويت

سبک زندگی

الگوی
مصرف
شكل  1مناضع هستيشناسي سبک زااوي

هاينترتمب «سبک زاااوي» را مايتانان الگنهاايي از كانش دااسات كاه
تممزدهنا افراد جامعه است (چني  )4 :1996البته اين الگنها مبمهن اغارا،
اما

معااي و تفاسمر افراد در جريان عمل روزمر زااوي روزااه است از اين

منار سبک زااوي جنبهها عمني مشتند و ملمن

فرهنگ در يک جامعه و

ونيا هتش اهل رويت هنيت جمعاي و هنيات فرهنگاي در جامعاه اسات
(حاجمااي  )8 :1391هرهممن اسا
شامل او ا

هستيشناسي «سبک زااوي» را ميتانان

فراغت الگنها تفريحي الگن مصرف در اهعاد متتلاف مااناا

مصرف كاتها و مصرف رسااها و هنيت پايا آما از اين منلفههاا دااسات
هه همان ديگر اين مؤلفهها ساخت ا تصاد

اجتماعي و فرهنگي جامعاه را در
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كلمت خند متأثر ميسازد مؤلفهها ماذكنر در شاگل بال ونياسااز شاا
است
البته مقصند از او ا

فراغتب «م منعها از اشتغات

كه فرد ها رضاايت

خاطر هرا استراحت يا تفاريح و ياا هاه مناانر تنساعه آوااهي ياا فراومار
غمرااتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبااه هعاا از رهاايي از الزاماا

شاغلي

خاانادوي و اجتماعي هاان ميپردازاا است» (كنهستااي  )51 :1308در عمن
حال مفتنم مصرف هه معنا وسترد آن شامل تمامي فعالمتهاا اجتمااعي
است كه در تعممن ويژويهاا و هنيات مردماي اقاش دارد (محماا

:1391

)238-239
 .1مواضع معرفتشناسي «سبک زندگي غربي»

در زممنه معرفتشناسي پرسش االي اين اسات كاه در مانرد ياک چماز
منجند ا در اين ا «سبک زااوي» ا چه شناختي ميتناام هه دسات آوريا ياا
امما هه شناخت آن داشته هاشم (هاا

پمشامن )4 :هااين ترتماب عاهو هار

هستيشناسي سبک زااوي (اينكه چه چمزهايي هرا شناخت وجند دارد؟) در
شناخت مناضع معرفتشناسي منضنع هايا در انعي تطنر تاريتي پاياا را
دابال كرد در مقاهلِ اين پرسش كه هحثي چنن «سبک زااوي» از ك ا و تحات
چه شرايطي حاال شا است تزم است كماي هاه تااريخ ااايشاه اجتمااعي
تنجه شند
 .0-1تغيير اولويتها از امر سياسي و اقتصادي به اجتماعي و فرهنگي

در واكاو ااايشه متفكران دوران هاستان ماانا افهطنن و ارسطن كمتار از
امر اجتماعي و فرهنگي ستن هه ممان آما است و اور چمز وفته ميشند هه
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جنگ جتااي اول در اار ورفته مايشاند) عماا تحانت

در حانز دولات

حكنمت ورو ها سماسي و ذ افنذ در داما و ااام بملها اتفاا ميافتا اماا
در دور معاار ا هه معنا يكصا سال اخمر در غرب ا امار ا تصااد اهممات
همشتر پماا كرد است افراد ماانا كارل ماركا در اين حنز هح

و اعهم

ميكننا مارامته مااهمتي ا تصااد دارد و ساازوكارها آن ا تصااد اسات تاا
سماست اجتماع و فرهنگ هه دابال اين وضعمت هرخي متفكران مااناا وهار و
وهلن ظتنر كرداا و هه دفاع از جامعها كه ماهمتي فرهنگاي و اجتمااعي دارد
پرداختهااا امانر اجتمااعي و فرهنگاي در مقاهال امار سماساي و ا تصااد از
اهممت همشتر هرخنردار ميشناا و منلفهها جايا شكل مايومرااا (آزاد
ارمكي  )22-23 :1391هناهراين هح

«سبک زااوي» در مان عمتي در جتاان

غرب شكل ورفت كه آن جامعه هه لحاظ اجتماعي و ساختار هه ثبا
هندب هاين معني كه تا حاود زياد

سراا امِ حانز ااايشاه عمال سماساي و

رفتارها ا تصاد معلنم هند هه همان ديگار هااور هاه ثباا
مشتص و روشن هند ههاحن كه يكي از افا
هاثبا

رساما

و ثباا خاناهي

اين جامعر تاا حااود زيااد

طبقاتي هندن آن هند (آزاد ارمكي پمشمن )27 :هناهراين طبقاتي هاندن

عما ترين عنصر جامعه غرهي است ااام جامعه طبقاتي يعناي جامعاها كاه
سازوكار طبقاتي آن معمن و مشتص استب وضعمت جامعه هه لحاظ طبقر هاات
متنسط و پايمن معلنم است و جامعه ها سامان يافتن چمز تحت عنانان «اااام
طبقاتي» هنيت و سازوكار پماا ميكنا اكته مت هعا امز از هممن جا امايان
ميشند و آن ه چمز امست جز «طبقه متنسط» و ست آفريناي آن در جامعاه
طبقاتي كه هاه لحااظ معرفاتشناساي ايان سات آفريناي از سان مااركا و
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همفكرااش در دوران معاار ااديا ورفتاه شاا هاند و هاه رساممت شاناخته
اميشا
دراتايت اين دو عنصر مت يعني «ااام طبقاتي» و «طبقه متنساط» اي ااد و
استقرار «جامعه مارن» را در پي داشت كه اتم اه متا آن اولنيات ياافتن امار
اجتماعي و فرهنگي هر امر ا تصاد و سماسي هند
 .1-1جامعه مدرن و نقش طبقه متوسط

جامعه مارن ها سازوكارها طبقاتي و محنريت و كاانامت عنصر هه ااام
طبقه متنساط در آن سابب ظتانر «ااساان ماارن» و آزاد شاا اسات كاه از
ويژويها اين ااسان مارن اازواطلبي كمتر تعمامنكننااوي اثرواذار (آزاد
ارمكي پمشمن )24-26 :و البته مصرفورا و تمايزخنا هندن اسات زيمال در
مقالها ها عننان «كهنشتر و حما

ذهني» هح

ميكنا كه شتر ماارن «ياک

هنيت فضايي ها اتايج جامعهشناختي امست هلكه هنيتي جامعهشاناختي اسات
كه هه وناها فضايي شكل ورفته است (هاكااك  )23 :1381اماا انشاتههاا
جامعهشناسااي ماانا زيمل و وهلن هه دلمل دو جنگ جتاااي و ظتانر فاشمسا
در اروپا هه دست فرامنشي سارد شا
ها از سرومر مطالعه و تحلمل مصرف در دهاه  1987جامعاهشناساان هاار
ديگر هه آثار آاان عه همنا شااا اين دو پژوهشگر در زمااي كه فروشگا ها
هزرگ جايا زير يک سقف هه خرياارانِ خند ااناع كاتها را عرضه ميكرداا
جامعهشناسيِ خند را درهار شمن ها زاااوي در جناماع غرهاي آغااز كارد
هنداا (آزاد ارمكي پمشمن )28 :در اواخر سا انزده تا آغااز جناگ جتاااي
اول شترهايي ماانا هرلمن پاريا لنان امنينرك و شمكاون شابكه حمال و
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شتردار و ت خند هاوسمان تبايل هه شتر هلنارها شا هندب هلنارهايي اه تنتا
هرا استفاد سرهازان هاه مناانر كنتارل شانرش فقارا هلكاه همچنامن هارا
پرسهزاااي كه خماهانها را وز كننا لبا هايشان را هاه اماايش هگذارااا و هاه
تماشا ويترين فروشگا ها هاردازاا (هاكاك پمشمن)23 :
 .1-1از سرمايه فرهنگي بورديو تا عملكردهاي روزمره گيدنز

از جمله جامعهشناسان مطرح كه كار پمشمنمان خند را دابال كرداا ميتانان
از هنردين و ومااز اام هرد هنردين در كتاب «تمايز» خند (اک :هنردين )1984
هه تحلمل ااتتابها سبک زااوي پرداخته و آن را از ايان جتات هاا اهممات
دااسته است كه تمايزا

اجتماعي و ساختار در دهه اخمراا مناانر مارامتاه

اخمر ا هه طنر روزافزواي از رهگذر انر فرهنگي همان مايشاناا هسامار از
پژوهشگران كتاب «تمايز» هنردين را اا مل پژوهشگران اين عراه ميدااناا و
كمتر متني را در اين عراه ميتنان يافت كه آرا و را مرور اكرد هاشا
هنردين در دوممن هح

االي كتاب «تماايز» هاه اقاا اجتمااعي درهاار

سهيق ميپردازد و مشاتص مايساازد كاه ذوا و سالمقه در وهلاه اتسات
هيمملي و اكرا اسبت هه سلمقهها ديگران است هه اار هنردين دلمل اين امار
آن است كه اعمال و رويهها فرهنگاي مااناا هازدياا از مانز وانشكاردن
منسمقي جاز يا تماشا سريالها كما و كارهايي اامر آن معني اجتمااعي
خااند و اهلم ات مشااتص ساااختن تفاااو

و فااااله اجتماااعي را از هرخ اي

ويژويها ذاتي خند اميومراا هلكه آن را از من عمتي كه اين عمال و روياه
فرهنگي در ااام اهااف و رويهها مطلنب و دارد كسب ميكنناا هنرديان
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تصريح ميكنا كه تمايزا

اجتماعي را در م منعه متننعي از اعمال اجتمااعي

ميتنان مشاها كرد او معتقا است در كنار سرمايه ا تصاد هايا هه اقشي كاه
سرمايهفرهنگي در اي اد تمايزا

(هنياتهاا ) اجتمااعي دارد تنجاه شاند

(هنردين )08 :1387
از سن ديگر ومااز ه ها منضعي مشاهه هنردين استاتل ميكناا كاه در
مارامته اخمر هنيت هه امر روزمر هال شا است و در هرااماههاايي محقاق
ميشند كه همان «سبک زااوي» هستنا هر اين مبناا مارامتاه ااماي ماا هعاا
سنتي است كه در آن هه پرسش چگناه هايا زيست و چه كساي هاياا هاند هاه
ااچار از طريق تصمم ومر ها روزااه درهار چگناه رفتار كردن چاه چماز
پنشمان و چه چمز خنردن پاسخ داد ميشند (ومااز  )14 :1991مارامتاه
اخمر امز در مرحله كنناي ها شاخصها و ويژويهاايي مااناا تنساعه اتادهاا
اجتماعي جايا جتااي شان و تننع سبکهاا زاااوي مشاتص مايواردد
(ومااز )10 :1382
مطاهق اار ومااز شمن زااوي هه انر

عملكردها روزمر در پنشاش

خنراك طرز كار محمطها مطلنب هرا مه ا

ها ديگران رفتارها خاص

هر محمط و اااير آن جلن ور ميشند ماهمت متحرك هنيت شتصي هه طارز
هازتاهي در هراهر تغممرا

احتمالي هازوشتپاذير اسات در ااا ماهعاا سانتي

شمن زااوي فرد ها هسته وا عي هنيت شتصياش ساخت و ت ايا سااخت
ميياها (ومااز )127 :1387
در متن اا و ترتمبا

ماهعا سنتي «خند مبال هه يک پروژ هازتاهي شاا

است» (همان )32 :هازتاهي هندن سبکها زااوي هاين معناست كه هر سابک
زااوي در متن خند معنايي ضرورتاً اامعمن دارد هناهراين طعي ابندن معناا

تطبيق مفهومشناسي «شيوه زندگي» در تمدن غربي و تمدن اسالمي 10

همچنمن هازتاهناوي اشار هه اين دارد كه معااي فعالمتهاا سابک

ساختار

زااوي در اال از سن امروها وسمعتر تعممن اميشند [افي فراروايتهاا]
هلكه طي فراينا دادوستا عملي زيستجتانها متمايز مبال هه اشما و اعماال
ملمن

ميوردد و از اين رهگذر چمستي رفتار اعا منا ميشند (همان)86 :

هناهراين سبک زااوي را مايتانان الگنهاا و شامن هاا زاااوي روزمار
تعريف كرد كه اه تنتا شامل الگنها فرد مطلانب از زاااوي هلكاه شاامل
تمام عادا

و روشهايي است كه فرد ها اعضا

است يا در عمل ها آاتا سروكار دارد هراسا

يک ورو هه آاتا خان كارد
مطالب پمشگفته اماندار زيار را

ميتنان هه منانر ونياسااز مناضاع معرفاتشناساي سابک زاااوي در ااار
ورفت
جامعه مدرن

نظام طبقاتی
و نقش طبقه
متوسط

معرفتشناسیسبک
زندگی

اولويت امر
اجتماعی و
فرهنگی

عملکردهای
روزمره

شكل  2مناضع معرفتشناسي سبک زااوي
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سبک زااوي يعني افي امكاان تبمامن كاافي معناا از سان تعمامنكنناا هاا
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 .1رهاوردهاي روششناسي در «سبک زندگي غربي»

پرسش كلما روششناسي اين است كه «چگناه ميتنان هه شاناخت ياک
چمز مبادر

كرد؟» (ها

پمشمن )06 :در منرد روششناسي «سبک زاااوي»

ها تنجه هه مطالب پمشگفته درخصنص مؤلفهها معرفتشناسااه ايان مفتانم
هنيژ هازتاهي هندن سبکها زااوي كه تنضمح آن در ساطنر هاات ذكار شاا
همچنمن تنجه هه اين امر كه هاون تعلق هه سانتخااص فكار
هح

د مقي وجند اتناها داشات هاياا وفات كساااي كاه هحا

امكاان ارائاه
از «سابک

زااوي» ميكننا هه انعي متعلق هه جامعهشناساي پسااوهر و جامعاهشناساي
امن زيملي و در يک كهم متعلق هه جامعهشناسي پستمارن هستنا هنااهراين
آشنايي و تعلق هه اين سنت كه حاا ل متفاو

از سنت جاار جامعاهشناساي

ت رهي امريكايي و جامعهشناساي ااار  -فلسافي اروپاايي اسات ضارور
ميامايا
در اين سنت اال هر همان آمار اجتماعي ها ارائه هح ها مطنهل مفتنمي و
اار امست جامعهشنا
ممزان تغممرا

هايا هه محمط پمرامناي خند تنجه داشته هاشاا و از

اي اد شا امز هتنااا روايت د مقي ارائه دها پا تعلق هه سنت

خااص جامعااهشناساي غمرت رهاي غمرآمااار و غمرفلسافي و تتمالورايااااه
ميتنااا من ر هه شناسايي شرايط جايا در جامعه معااار شاند (آزاد ارمكاي
پمشمن )19 :هاين ترتمب ها عنايت هه تأكما ومااز هر «روزمروي» و زمانمنا و
مكانمنا هندن استقرار هنيتها و تأكما هنردين هر «تمايزا
سرمايهها فرهنگي در اي اد تمايزا

اجتماعي» و اقاش

اجتماعي و همچنمن «هازتااهي» دااساتن

سبک زااوي در مارامته اخمر هه تبممن روششناسي پستمارنِ مفتنم «سابک
زااوي» اائل ميوردي هه احن كه ازد وماااز «هاه دلمال هااز هاندن زاااوي

تطبيق مفهومشناسي «شيوه زندگي» در تمدن غربي و تمدن اسالمي 11

سبک زااوي هرا ساختن هنيت فرد و در پمش ورفتن فعالمتها روزاااه
هه طنر فزاينا ا اهممت ميياها» (ومااز )88 :1387
راهبردها روششناسي پساتماارنهاا را اماز مايتانان در ساه عنصار
«ديرينهشناسي»« 1تبارشناسي» 2و «تحلمل وفتمااي» 3مطرح كرد ديرينهشناساي
اشان ميدها چه مفاهممي معتبر يا اامعتبر هستنا هاف ااالي ديريناهشناساي
تنجه هه وسستها شاكافهاا خألهاا و تفااو هاسات تبارشناساي روش
پژوهش فنكن هرا رهايي از كلمشهها تحمملي عل جايا و ريشهياهي سالطه
است تفحص تبارشناسي در ذا
مسلط را ميشاكنا و تنانع و كثار

خند تااهنزدايي مايكناا وحاا
را جاايگزين وحاا

روايات

مايساازد اتم اه

تبارشناسي مشروعمتزدايي از ااام سلطه (وفتمان حااك ) اسات در اتايات
تحلمل وفتمااي امز ماانا «تفت وهر » درااد كشف شرايطي است كه جريااي
در آن تنلما شا است مفرو ،تحلمل وفتمااي اين است كه هر متناي فرزااا
زمان خند متأثر از مناسبا

ار

دارا معااي متعاد و دارا سطنح و اهعاد

ونااونن اسات در ياک كاهم تحلمال وفتماااي مرجعماتزداسات (اصار
1385ب )16-23 :امندار رهاوردها روششناسي امز هه انر

زير خناهاا

هند

1. archeology
2. genealogy
3. analysis of discourse
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يافتن زممنهها كنش و تعاااد مراجاع مقتاار ااتتااب
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ديرينهشناسی

روششناسی
سبکزندگی
تبارشناسی

تحلیلگفتمانی

شكل  3رهاوردها روششناسي سبک زااوي

تأمل در اشتراك راهبردهاا روششاناختي مطالعاا

«سابک زاااوي» هاا

پستمارامساتهاا درهرومرااا دو اكتاه متا اساتب اتسات پژوهشاگران
مطالعا

«سبک زااوي» در اتتاذ روش خند از ااايشهها سماسي متأثرااا و

هه مفاهممي ماانا هنيت هرآماا از تعامال سااخت اجتمااعي و هامناتذهاااي
وا عمات و داشااتن اگاااهي فلساافي هااه «ساابک زااااوي» متااأثر از هحا هااا
ااايشمناان و فهسفه سماسي  -از پمشامارن تا پساتماارن  -پايبناا هساتنا
دوم از اگرشها و مفاهم جامعهشناسي امز كمک شايااي ورفتهااا
ب) الزامات مفهومشناسي «سبک زندگي اسالمي»
مفتنم «سبک زااوي اسهمي» را ميتنان در سه ساحت «فلسفي» «كهماي»
و «فقتي» منرد كنكاش رار داد ولي هه دلمل عطاف تنجاه هاه ايان مسائله از
سن مقام معا رهبر و طرح منضنعا

مرهنط طي دياار ها جنااان اساتان

خراسان شمالي در تاريخ ( 1391/0/23پايگا اطاهعرساااي دفتار مقاام معاا

تطبيق مفهومشناسي «شيوه زندگي» در تمدن غربي و تمدن اسالمي 11

ميشند كه مراتب سهوااه شناخت «سبک زااوي اسهمي» را هاياا در سااحت
فقتي هررسي كرد البته يادآور ميشند در اين ا منانر از ساحت فقتاي «فقاه
اماممه» است زيرا ممان جريانها اسهمخنا در كشانرها متتلاف اساهمي
اسبت هه «سبک زااوي» و «هنيت» هرآما از آن تفاو
دارد (خااي  90 :1392ا  )81هر اين اسا

دياوا هسامار وجاند

ضمن پرداختن هه مراتب ساهواااه

«هستيشناسي» «معرفتشناسي» و «روششناسايِ» سابک زاااوي اساهمي در
وفتمان رهبر

يادآور ميشني كه ايشان هاه ايان منضانع از زاوياه سااختن

«تمان انين اسهمي» تنجه كرد ااا
 .0هستيشناسي «سبک زندگي» در تمدن نوين اسالمي

مقام معا رهبر

«سبک زااوي» را هتش متني و االي و اساساي تماان

انين اسهمي هرميشماراا و ضمن ترسم انعي تمان اانين اساهمي هاهمثاهاه
هاف ااقهب اساهمي ايان تماان را دارا دو هتاش «اهازار » و «اساساي»
ميداانا كه هتش اهزار آن عبار

است از« هممن ارزشهايي كه ما امروز هاه

عننان پمشرفت كشنر مطرح ميكنم  :عل اختراع اانعت سماسات ا تصااد
ا تاار سماسي و ااامي» (پايگا اطهعرسااي دفتر مقام معا رهبار ) «هتاش
حقمقي [ه ] آن چمزهايي است كه متن زااوي ما را تشكمل ميدها كاه هماان
سبک زااوي است اين هتش حقمقي و االي تمان است» ايشاان هاا عنانان
كردن هرخي منارد ماانا الگن مصرف انع تفريحا

مسئله كساب و كاار و

الگنها رفتار در حنز ها متتلف اجتماعي و خصنااي مااناا رفتاار هاا
همسر يا پار و مادر يا در محل كار يا محمط تحصمل و اااير آاتا متن زااوي
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رهبر ) از يک سن و جايگا فقتي ايشان از سن ديگر اين اكته هر ما آشاكار
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را متشكل از چنمن منارد دااستنا امندار زيارين مطالاب هاات را ونياسااز
كرد است
تمدن نوين اسالمی
اساسی(هستیشناسی

ابزاری

صنعت

اختراع

سیاست

اقتصاد

سبک زندگی اسالمی)

علم

الگویمصرف

اقتدار سیاسی

مسئله کسب

و نظامی

نوعتفريحات

و کار

الگنها
رفتار

شكل  4ترسم اهزار و اساسي تمان انين اسهمي از اار مقام معا رهبر

البته هه اار مقام رهبر

م منعه مؤلفههايي را كه در ذيل «هساتيشناساي

سبک زااوي اسهمي» اهل تشتمص هساتنا مايتانان هاا اااطهح اساهمي
«عقلمعاش» اامبردار كرد
الگوهایرفتاری

الگویمصرف

مسئله
نوع

کسب

تفريحات
عقل معاش

شكل  5مناضع عقل معاش از اار مقام معا رهبر

وکار

تطبيق مفهومشناسي «شيوه زندگي» در تمدن غربي و تمدن اسالمي 11

«عقل معاش فقط هه معناى پنل درآوردن و پنل خارج كاردن امساتب كاه
چگناه پنل در هماوري چگناه پنل خرج كنم اه همر اين عرار وسمعى كاه
وفته شا جزو عقل معاش است در كتب حايثىِ اامل و مت ما اهناهى وجند
دارد هه اام «كتاب العشر »ب آن كتاب العشر درهار هممن چمزهاسات در خاند
فراوااى وجند دارد كه ااظر هه اين چمزهاست » (همان)

رآن كري آيا
ساا ضرور

پرداختن و تنجه كردن هه ايان مسائله را هااين ساان هماان

ميكننا « :اور ما در اين هتشى كه متن زاااوى اسات پمشارفت اكنام هماه
پمشرفتهايى كه در هتش اول كردي اميتنااا ما را رستگار كناب امايتناااا
هه ما امنمت و آرامش روااى هبتشا» (همان)
 .1معرفتشناسي «سبک زندگي» در تمدن نوين اسالمي

در هررسي مناضع معرفتشناسااه سبک زااوي اسهمي امز ايشان ها تمسک
هه هنمايهها اسهمي آن معتقااا فرهنگ زااوي را هاياا هاه شاكل مطلانبِ
اسهم تاوين كنم و تحقق هبتشام ب «البتاه اساهم هانماياههاا ياک چنامن
فرهنگي را هرا ما معمن كرد است هنمايهها اين فرهناگ عباار
خردورز

اسات از

اخها و حقنا»
تمان انين اسهمي
معرفتشناسي سبکزااوي

هنمايهها فرهنگي

اسهمي

حقنا

خردورز

اخها

هتر ومر از

ايمان هه

پرهمز از

اهزارها تزم

مكتب اسهم

تقلما

شكل  6هنمايهها فرهنگي و معرفتشناسي سبک زااوي اسهمي از اار مقام معا رهبر
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ايشان در ايضاح عقل معاش چنمن عننان ميكننا:
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ساا ايشان درخصنص اي اد تمان انين اسهمي و الزاما

خاص آن هاه

اكاااتي م ايپردازاااا كااه از مناضااع معرفااتشناس اي اسااهمي ساابک زااااوي
ههشمارميآينا اتست داشتن ايمان هه هاف زااوي هار اساا

ياک مكتاب

فكر ب چرا كه هاون ايمان پمشرفت در هتش حقمقي تمان امكانپذير امسات
در اتم ه «هر اسا

اين ايمان سبک زاااوي ااتتااب خناهاا شاا» (هماان)

«ايمان ما ايمان هه اسهم است» دوم پرهمز از تقلما زيرا تقلماا جامعاه را هاه
پمشرفتها انر و سطحي ميكشاااا و اتم اه آن فقااان تناامناا تزم
هرا تمانساز است سنم هتر ومر از اهزارها تزم ماانا هنر هاه مناانر
تبممن و ترويج سبک زااوي اسهمي (همان)
 .1روششناسي «سبک زندگي» در تمدن نوين اسالمي

ها عنايت هه اقطه عزيمت هستيشناسي از سبک زاااوي اساهمي از سان
رهبر

شامل همش از همست اكته در منرد مناسبا

و رفتارها عمني و وا عي

زااوي كه در ااطهح اسهمي «عقلمعاش» اام ورفتهااا ميتنان روششناسي
ارائه شا از سن ايشان را «از استقرا هه استنتاج» دااستب هه احن كه مساائل
خُاارد مقامااه فت ا راهباارد شااا ااااا اااانتً حاانز مطالعااا

راهباارد

(استراتژيک) هرخهف هار لغن آن كاه همانار اانعي اگاا كاهن را مطارح
ميسازد در حنز فرهنگ تنتا هر پايه مطالعا

و هررسيها جزئي امكانپذير

است هناهراين م منعه تناامفهاا جزئاي مبناا تحلمالهاا راهبارد
محسنب ميشناا و پا از آن متغمرها كهن يا ساختار را هايساتي در ايان
وناه هررسيها وارد و اعمال كردب زيرا وا عمتها منجند و پراكنا كه امكان
هررساي و ساان ش ت رهاي و مهحاااه عمناي داشااته هاشاانا مايتناانااا پاياه
اتم هومر ها كهن و راهبردها آينا اگرااه هاشنا(حاجمااي )9 -17 :1391
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هن ارها پنتان كه در اذهاان هاورهاا و رفتارهاا ماردم ياک جامعاه اهال
مشاها است سردرآورد و از جتتومر ها منجند يا در حال شكلومار
هه احن وا عهمنااها تفسمر هه دست داد (همان )17:اماندار ايان الازام در زيار
آما است:
روششناسي
سبک زااوي در
تمان انين
اسهمي
استقرا و استنتاج

تحلملها
راهبرد

شكل  0روش شناسي سبک زااوي در تمان انين اسهمي از اار مقام معا رهبر

جمعبندي
ها عنايت هه اگرشها هستيشناسي مناضع معرفتشناسي و رهاوردهاا
روششناسي درخصنص مفتنم «سبک زااوي» و در ااار وارفتن مانارد يااد
شا در هات و مؤلفهها هر يک از آاتا در فضا فكر ا فلسفي داما غارب
كه ويژوي مت آن ااسانماار در همه امنر است هه اين اتم اه متا دسات
مييااهم كاه هرداشات د ماق از مفتانم «سابک زاااوي» در غارب دارا دو

شماره  / 73تابستان 9717

در وا ع ها ههكارومر مفتنم سابک زاااوي و تعمماق درهاار آن مايتانان از

11فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 73تابستان 9717

خصمصه مت و االي است كه هايا در پژوهشها آاتا را در اار داشتب يكي
منااانر د مااق از «ساابک زااااوي» هااه معنااا «ساابک و روش زااااوي در
روزمرويها زااوي ااسان غرهي» است كه در هر زمان و مكان خااص خاند
ش امن خاااص خااند را پم ااا م ايكنااا و م ايتاانان هاارا آن معااادل د م اقتاار
« »the daily of lifestyleرا هه كار هرد خصمصه دوم و مت تر امز هه اين اكتاه
اشار دارد كه اين مفتنم يعني «سبک زااوي» در پايان را تمانساز غرهاي
وجند دارد و خندامايي ميكنا
هه همان ديگر سبک زااوي غرهي اتم ه تمان غرهي و مارامته متأخر است
اه اقطه آغازين تمانساز در غرب هر اين مبنا شكلومر «جامعاه ماارن»
«ااام طبقاتي» «الگن مصرف» و اااير آن در غرب اقطه پماايش منضانع و
مفتنم «سبک زااوي» زمانمنا و مكانمنا است هاين ترتمب آاچاه در غارب
هه عننان «سبک زااوي» معنا ميشند آخرين مرحله تطنر اجتماعي آن هعا از
عبنر از مراحل متعاد در تكامل ااايشهها اجتماعي شكلياهي ساختارها و
اااما

اجتماعي سازوار شان رويههاا و جرياااا

فرهنگاي متتلاف و واا

معار ،درون غرب و در اتايت استقرار وضعمت اتايي مارامته اسات كاه هاه
انر

ااام اجتماعي لمبارال سارمايهدار امريكاايي در ااتتاا

ارن همسات

جلن ور ميشند و درون اين شرايط خاص است كه سبک زاااوي هاه عنانان
مفتنمي خاص هرا تنضمح وضعمت فرهنگي جايا ااساان غرهاي تعرياف و
هه كار ورفته ميشند در وا ع جامعه ماااي مانرد ااار غارب ايساتگا آخار
پمشرفت و پايان مارامته است
«سبک زااوي» زيرهناييترين وجه تمانساز در اار رهبر و اارياهپارداز
تمااي است كه هننز در مرحله آغازين تأسما و هاازتعريف خانيش اسات و
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مراحل خنيش استب تفاو

عاممي كه حكايت از افق وسترد سبک زاااوي

اسهمي هرا ما و هنهست زيستن مارن در وفتمان مقاهال دارد هااينترتماب
هرا فت و تعريف «سبک زااوي اسهمي» هايا ااام مفاهم و وفتمان ااقاهب
اسهمي را امتااد داد و آن را در كنار مفااهممي چانن فرهناگ جامعاه ديناي
الگن پمشرفت اسهمي و ايائنلنژ جامع اسهمي هرا ادار جامعه هازخنااي
كرد تا همان طنر كه منرد اار مقام رهبار اسات راهاي اان هارا پرهماز از
درغلطما ن هه مارامزاسمنن تكنمكاي و اساتحاله فرهنگاي ماا هاه سان تماان
اسهمي وشند شند هه اين معنا طرح هح

«سبک زااوي تماااي» مسامر

انين هرا وشند شان ااايشه ااقهب اسهمي در عرااه ااقاهب فرهنگاي و
تحنلي هنمادين در زيرساختها جامعر در حاال واذار ايراااي اسات (پايگاا
اطهعرسااي زااوي اسهمي) اما اكته پايااي كه هسمار اماز اهال تنجاه اسات
اينكه هررسي سبک زااوي در ايران هه ار جايا و انظتنر است كه هنانز
زممنه مطالعه ملي هرا اي اد دو اال ضرور مماااي در كشنر وجاند اااارد:

يكي رسمان هه الگن و اولنيتها سابک زاااوي در اياران و ديگار اي ااد
پايگا داد پرداز ملي در اين زممنه رواا منجند در كشنر اشاان از ايان دارد
كه يا هرحسب ضرور

يا هاه واساطه تغممار آوااهيهاا هاورهاا و تلقايهاا و

اگرشها عمنمي جامعه در هرخي از مساائل مااناا سابک زاااوي در حاال
تحنل است و تأكما هر روشها سنتي و اارار هر كاركردها

بلي هه واساطه

تحنل جامعه امكانپذير امست

1. life style
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همچنمن در عمن حال كه ضرور

مطالعه مسائل اجتمااعي و آسامبهاا

اجتماعي و همچنمن تنجه هه مسائل انظتنر اجتماعي اامر سبک زااوي همش
از پمش احسا

ميشند اما هه اار ميرسا متنلي مشتص آن ها در ساطح

ملي هرا هررسي مباح

اجتماعي تعممن اولنيت و شاخص هررساي مناساب

وجند ااارد كه در يک هاز زمااي تعممنشا هررسيهاا اا اام شاند و پمنساته
منرد ااار

رار ومرد هر اين اسا

وجند پايگا اطهعرسااي و داد پارداز

ملي هرا حنز ها مسائل اجتماعي امكان هراامهريز ملاي در ايان زممناه را
افزايش خناها داد رواا كنناي هاه شاكلي اسات كاه داد هاا هسامار پراكناا
متنا ض و محاود هستنا و پايش داد ها در سالهاا هعاا اماز تاااوم اااارد
(غراياازاا

)187 :1391
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