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چکیده
در پژوهش حاضر سعی شده است با رویکردی پديدارشناختی به بررسی و بازسازی معنایی سبک
زندگی جوانان شهر تهران پرداخته شود .غالب پژوهشهای صورت گرفته دربارة این موضوع با
اتخاذ استراتژی قیاسی و مبنا قراردادن تئوریهای پیشساخته به توصیف و تبیین آن پرداختهاند.

حال آنکه در روش پدیدارشناسی تمرکز بر کاوش دراینباره است که انسانها چگونه به تجربههای

خود معنا میبخشند و آنها را ،هم به طور فردی و هم به شکل جمعی ،به آگاهی تبدیل میکنند.
این کار نیز از نظر روششناختی مستلزم فهم این است که انسانها چطور برخی پدیدهها را به

تجربه درمیآورند .برای گردآوری چنین دادههایی الزم است که محقق به مصاحبههای عمیق با
افرادی بپردازد که مستقیم ًا پدیده مورد نظر را تجربه کردهاند (تجرب ه زیسته دارند) .این در تقابل با

تجربه دست دوم و عملیاتی کردن متغیرهایی است که از درون نظریههای کالنروایتوار استخراج
شدهاند .از این رو بر مبنای شیوة در پرانتزگذاری هوسرل و رعایت معیارهای ساخت نمونههای

آرمانی شوتس ،چهار سبک زندگی لذتجويانه ـ زيباییشناختي ،كاركردگرايانه ،خردهفرهنگي ،و

منفعالنه به عنوان سبکهای عمده زندگی جوانان شهر تهران نمونهسازی شدند.

کلیدواژه :سبک زندگی لذتجويانه ـ زيباییشناسانه ،سبک زندگی كاركردگرايانه ،سبک زندگی

خردهفرهنگي ،سبک زندگی منفعالنه ،پديدارشناسي.

 .1دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه خوارزميfamehdi1@gmail.com،
 .2دانشيار گروه جامعهشناسي دانشگاه خوارزميdr_bizhanzare@yahoo.com،
 .3دانشجوي دكتري جامعهشناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه اصفهانnima.bardiafar@gmail.com،

مقدمه و طرح مسئله

پرداختن به مسئله سبک زندگی امری نیست که به شکلی خودارجاع و درخود قابل توجه
باشد .این سازه تحلیلی همانند همه سازهها و مفاهیم مورد استفاده در علوم ،محصول و برآیند
ضرورتی تبیینی برای برخی مسائل در دوره خاص حیات اجتماعی است .در سالهای پس از

جنگ دوم جهانی ،در جوامع اروپایی و امریکایی ،مفهوم سبک زندگی برای تبیین و توضیح

تغییر و تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادیای به کار گرفته شد که از ورود نسل

جوان دوران انفجار جمعیت و خردهفرهنگهای نوظهور به جامعه لیبرال و مصرفی ناشی

میشد .اکنون در ایران پس از جنگ تحمیلی ،ما نیز در حال تجربه شرایطی هستیم که تبیین

برخی تحوالت ما را نیازمند به کارگیری مفاهیم و سازههای تئوریکی میکند تا به صورتی بسنده
و کارا از عهده آن برآییم .در عرصة فراملی مواجهه با پدیدههایی چون جهانیشدن ،گسترش

فزایندة رسانههای جمعی و اینترنت ،شکلگیری فضاها و گروههای مجازی (با تأثیرات واقعی)،
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مصرفگرایی ،فردگرایی و دنیویشدن ،ظهور سیاست زندگی و پیگیری هویت شخصی ،و
همچنین در حوزة ملی؛ دگرگونی فرهنگی و اقتصادی پس از جنگ تحمیلی ،ایجاد تغییرات در
ترکیب جمعیتی ،جوانگرایی و ظهور نسل ایکس ،تغییر فرهنگ پوشش ،تفریح و گذران اوقات

فراغت ،تغییر در حجم و روابط خانواده ،افزایش فارغالتحصیالن دانشگاهی ،رشد مشارکت
اجتماعی بانوان و گروههای نوگرا ،و مواردی از این دست ،سبب ایجاد تحوالت بنیادین در
شکل و محتوای حیات اجتماعی شده است که جا دارد با عنوان تغییر سبک زندگی از آن یاد

شود (گیدنز ،1378 ،تنهایی ،1388 ،فکوهی ،1386 ،معیدفر ،1389،چاوشیان ،1381 ،ذکائی،
 ،1391 ،1388 ،1386آزادارمکی ،1386 ،حمیدی و فرجی ،1386 ،فاضلی،1382، 1387 ،

شهابی ،1386 ،صادقی فسایی.)1392 ،

توجه به ساختار هرم جمعيتي كشور و سهم عمدهاي كه نسل جوان در مقايسه با ساير

گروههاي سني به خود اختصاص داده است ضرورت پرداختن به اين طيف جمعيتي را آشكار

ميسازد .چه بسا كه ويژگي كميتي اين طيف سني سبب ايجاد ويژگيهاي كيفي شده است
كه آن را با نسلهاي پيشين و پسين از جهت نگرشها و ارزشها و كنشهاي اجتماعي و
فردي داراي تفاوتهاي بنيادین میکند و رنگ و وجهي ديگر بدان میبخشد .بديهي است

ی وسیع در ساختار اجتماعی و فرهنگی سبب شکلگیری
كه بروز این تفاوتها در مقیاس 

خردهفرهنگی مختص جوانان شده است که به گونهای نمایان با نسل پیشین متفاوت ،و حتی

گاه در برخی موارد ،متعارض است .از این رو ضروری است تا معانی و انگیزههای مستتر در

کنشها و انتخابهای متفاوت افراد در قالب مفهوم «سبک زندگی» ،که دارای ارزش پژوهشی
افزودهتری در مقایسه با مفاهیمیچون «طبقه» یا «پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي» است مورد توجه
و شناسایی قرار گیرد.

در ساحت جهانی ،خصوص ًا پس از جنبشهای اجتماعی دهه شصت ،با فروشکستن

کالنروایتها در دوران پستمدرن ،اندیشهها ،سالیق و گروههای حاشیهای مجال ظهور
و حضور یافتند .گروههایی که پیش از این به سبب تفاوتشان در ساحت حقیقتجویی و
زیباییشناسی به واسطه سیطره تکگویانه کالنروایتها به حاشیه رانده شده بودند ،فرصت

یافتند تا دیگر نه ب ه عنوان گروههای ضدفرهنگ ،بلکه به مثابه خردهفرهنگهایی متمایز به
رسمیت شناخته شوند .بسیاری از نظریهپردازان جامعة پستمدرن معتقدند دیگر قدرت توسط

یک دولت یا طبقه یکپارچه و یکدست و یگانه که خودش را بر مردم تحمیل کند اعمال

نمیشود .نمیتوان به راحتی مردم را از باال مورد ظلم و ستم و سوءاستفاده قرار داد ،بلکه قدرت
از طریق شبکههای ظاهرا ً کوچک و معمولی زندگی روزمره اعمال میشود (وارد.)232 :1384 ،
به زعم نظریهپردازان حوزة مطالعات فرهنگی ،معنا و ک ً
ال حوزة فرهنگ ،همواره عرصة

مذاکره و تعارض است .عرصهای که برخی گروههای اجتماعی در آن به هژمونی نائل میشوند

و برخی دیگر هژمونی خود را از دست میدهند (هال  .)1998نحوة کاربرد مفهوم هژمونی در
مطالعات فرهنگی به گونهای است که فرهنگ عامه نه نشئت گرفته از عامه ،یا طبقة کارگر یا
پارهفرهنگی «اصیل» تلقی میشود و نه فرهنگی که صرف ًا توسط صنایع فرهنگسازی تحمیل

شده ،بلکه موازنهای مبتنی بر مصالح بین این دو است (گرامشی .)1971 ،به بیان دیگر فرهنگ

عامه آمیزهای تناقضآمیز از نیروهای «فروتر» و «برتر» است .هم تجاری است و هم «اصیل».

ویژگی آن «مقاومت» و «ادغام» است .هم شامل «ساختار» میشود و هم شامل «کنشگری»
(پاینده.)20 :1385 ،

پيشينه تجربي پژوهش

از میان پژوهشهای انجام شده در حوزه سبک زندگی ،پژوهش نيكالس فورد و همكارانش
درباره فرهنگ جنسي نسبت ًا آرام :سبكهاي زندگي اجتماعي جنسي جوانان در مركز شهري
جاوا در اندونزي ( )59-76 :2007به ارتباط رفتارهاي جنسي آنها با بيماريها و مخاطرات
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ي و كيفي (پيمايشي و گروههاي كانوني) پرداخته
ناشي از آن با بهرهگيري از دو شيوه كم 
است .کتاب «استراتژیهای مصرف» نوشته میچمان ( )1991با روش تحلیل ثانویه ،پژوهش

والترز ( )1994درباره ارتباط مصرف مواد مخدر و مجرمیت پایدار و تلقی آن به مثابه گونهای
از «بودن در جهان» ،سویج و بارلو ( )1992با بررسی الگوی مصرف طبقه متوسط بریتانیا بر

حسب مشاغل ،کلیوتاکیس و همکاران ( )1999در باب سبکهای زندگی و رفتارترافیکی،

نیکالس دیمارکو ( )2002با بررسی رابطه بین همسازی سبک زندگی ،کار گروهی و رضایت
شغلی ،پژوهشهای استرا ( )1378فریث و گودوین ( )1990هبدایج ( )1380پیرامون استفاده
از سبکهای مختلف پوشش و موسیقی به مثابه مصرف خردهفرهنگی از جمله ادبیات تحقیق
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خارجی بودند که مورد توجه قرار گرفتند .پایاننامه چاووشیان تبریزی ( )1381در سبک زندگی
و هویت اجتماعی :مصرف و انتخابهای ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در
دوره اخیر مدرنیته به برآمدن سبکهای زندگی در راستای تضعیف بنیانهای مدرنیته و تار
و مبهم کردن مرز میان حوزه خصوصی و عمومیپرداخته است .سازگارا ( )1382در بررسی
سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی سبک مناسکگرایانه بازاریان را در مقابل مصرف
نوآورانه فرهنگی قشر دانشگاهی مورد شناسایی قرار میدهد .خانی ( )1386با بررسی تأثیر
اجتماعی ـ اقتصادی و میزان دینداری بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به

پایگاه
ی ـ اقتصادی
رابطه بیشتر متغیر دینداری با سبک زندگی دانشجویان در مقایسه با پایگاه اجتماع 

اشاره میکند .رضویزاده ( )1383در بررسی تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی

روستایی به گسترش استفاده از تلویزیون و ویدئو و تأثیر آن در تغییر نگرش روستاییان به
زندگی شهری ،تمایل به مهاجرت و تغییر سبک زندگی پرداخته است (رضویزاده.)1383 ،

سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان به مطالعه جوانان  15تا  25ساله طبقه متوسط شهری
در شهرهای بزرگ پرداخته است .نتایج نشاندهنده میزان باالی مصرف فرهنگی است .آنان
به جای دنبالهروی صرف از سبکهای زندگی ازپیش تعیینشده تا حدودی خود دست به
ی در
تعیین انتخابها و موقیعتها میزنند .اگرچه خاستگاه اجتماعی و خانوادگی عامل مهم 

شکلگیری سلیقه وترجیحات جوانان بوده است (رحمتآبادی و آقابخشی.)1384 ،

سرانجام ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره یک بهار ( 1387ویژه سبک زندگی) دربرگیرنده

مقالههای پژوهشی در زمینه ابعاد مختلف سبک زندگی است :دیالکتیک تمایز و تمایززدایی :پرسهزنی
و زندگی گروههای فرودست شهری در مراکز خرید تهران (کاظمیو رضایی24 :1387 ،ـ،)1

مدرنیته و مسکن :رویکرد مردمنگارانه به مفهوم خانه ،سبک زندگی روستایی و تحوالت امروزین آن
(فاضلی64 :1387 ،ـ ،)25سبک زندگی جوانان کافی شاپ (شالچی116 :1387 ،ـ ،)93جوانان ،بدن
و فرهنگ تناسباندام (ذکایی142 :1387،ـ ،)117خردهفرهنگهای اقلیتی و سبک زندگی ،روندها
و چشماندازها در ایران (فکوهی174 :1387 ،ـ ،)143تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه
دانشجویی (فاضلی198 :1387 ،ـ  ،)175مفهوم سبک زندگی (مهدوی کنی230 :1387 ،ـ ،)199
پیامدهای سیاسی مصرفگرایی (علیخواه256:1387،ـ.)231
نتیجهگیری از پژوهشهای پیشین

روش غالب در پژوهشهايي كه به موضوع سبك زندگي پرداختهاند از نوع كميو با استراتژي
قياسي بوده است .بدين مضمون كه متغير وابست ه سبك زندگي از خالل تئوريهاي از پيش
موجود ،با معرفها و اجزاي سازندهاي كه به شكل پيشيني مشخص و معين شدهاند ،وارد فرايند
فرضيهسازي ،عملياتي كردن و سنجش شده است .حال آنكه سبك زندگي در هر جامعهاي بر
حسب امكانها و امتناعهاي موجود براي شكل دادن به آن داراي ويژگيها و مختصات خاص
خود است .ساختارها و عاملهاي اجتماعي بر حسب قواعد و منابع موجود به شكلي پوينده و
معنادار به هماوردي و شكلدهي متقابل مشغولند كه جريان سيالي از فرم و معنا را پديدار ميسازد،
ي و قياسي به زعم گليزر و اشتراوس اين ظرايف ناديده انگاشته میشود
حال آنكه در روش كم 
و «حساسیت بالقوه نظری هنگامی از دست میرود که جامعهشناس خود را منحصرا ً وقف نظریه
از پیش اندیشیده خاصی کند» (گلیزر و اشتراوس .)48 :1967 ،حال آنكه در روش پديدارشناسي
مراجعه به برساختههاي مرتبه اول از طريق مشاهدات مشاركتي و مصاحبههاي مبسوط ،سبب
راهيابي به فضاي معنايي و ريشههاي انگيزشي كنشگران و عامالن اجتماعي ميشود و صورتبندي
و نمونهسازي از كنشها و در نهایت سبک زندگی را با گشايش بيشتري همراه ميسازد.
روششناسی تحقیق

با توجه به كليدواژه ایندیکاسیون روشی ،یکی از پرسشهای جالب توجه از منظر روششناختی
در تحقیق کیفی عبارت است از اینکه چه چیز باعث میشود که در تحقیقمان از روش خاصی
استفاده کنیم؟ آیا بر اساس عادت است؟ یا این موضوع مطالعه است که ما را وامیدارد تا له یا
علیه استفاده از یک روش تصمیم بگیریم؟ (فلیک.)430 :1387 ،
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شوتز مدعی بود که هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی ،معرفتی غیرمستقیم است.
علوم اجتماعی نمیتوانند مردم را به عنوان افراد زندهای که هر یک آگاهی منحصر به فردی
دارند درک کنند ،بلکه آنها را فقط به صورت تیپهای ایدئال شخصی درک میکنند که در
زمانی غیرشخصی و بینام و نشان وجود دارند .زمانی که هیچکس واقع ًا تجربه نکرده و
نمیتواند بکند .شوتز اصرار داشت که تیپهای ایدئال دانشمند اجتماعی (برساخته مرتبه دوم)
باید از گونهبندیهای روزمره (برساخته مرتبه اول) اخذ شوند .این گونهبندیها تشکیلدهنده
واقعیت اجتماعی کنشگران اجتماعیاند (همان.)156 :

بدینترتیب شاید بتوان گفت که سبک زندگی عبارت است از طیف رفتاریای که اصلی

انسجامبخش بر آن حاکم است و عرصهای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از
افراد جامعه قابل مشاهده است ،و الزام ًا برای همگان قابل تشخیص نیست (فاضلی.)83:1382 ،
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اگرچه محقق اجتماعی میان آن و بقیه طیف رفتارهای افراد جامعه تمایز قایل میشود .البته
سبکهای زندگی میتوانند تشخیصپذیر یا اساس ًا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شوند.
اسپرز رویکرد پدیدارشناسی تجربی را در هفت مرحله قابل تلخیص میداند:

 .1سؤال تحقیق تعریف شود.

 .2یک بررسی اولیه انجام گیرد.

 .3یک تئوری انتخاب شود و به عنوان نقشه مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
 .4برساختههای دست اول بررسی شود (و تئوریها طبقهبندی شود).
 .5سازههای دست دوم برساخته شود.
 .6پیامدهای غیر نیتمند بررسی شود.

 .7مدارک و شواهد به نظریات علمی و میدان تجربی مورد مطالعه ارتباط داده شود (اسپرز،

.)6 :2004

سؤاالت تحقيق

• سبک زندگی دارای چه عناصر ذاتگرایان ه پدیدارشناختی است؟

• از نظر جوانان شهر تهران سبك زندگي در چه حوزههايي امکان پدیدار شدن و تجلی مییابد؟
• نمونههاي قابل انتزاع از سبك زندگي در چه شكلهايي قابل شناسايي هستند؟

• جوانان شهر تهران سبكهاي ايجاد شده را چگونه درك ،معنا و تفسير ميكنند؟

شیوة نمونهگیری

شیوة نمونهگیری در تحقیقات کیفی ـ میدانی ،نمونهگیری کیفی است که بدان نمونهگیری

هدفمند یا نمونهگیری نظری نیز گفته میشود .نمونهگیری نظری بر اساس مفاهیمی صورت

میگیرد که در خالل تحلیل ظهور مییابند (اشتراوس و کربن .)56 :1998 ،از نظر گلیزر و
اشتراوس نمونهگیری نظری دربرگیرنده فرایند گردآوری دادهها برای نظریهپردازی است که

تحلیلگر از این راه به طور همزمان دادههایش را گردآوری و کدگذاری و تحلیل میکند و
تصمیم میگیرد که چه دادههایی را در مرحله بعدی گردآوری و در کجا پیدا کند تا بدین وسیله
نظریهاش را در حین تکوین ،تدوین کند .نظری ه در حال تکوین ،فرایند گردآوری دادهها را
کنترل میکند (گلیزر و اشتراوس .)45 :1967 ،در هر دو حالت نمونهگیری از افراد ،گروهها یا

میدانهای معین بر پایه معیارهای معمول روشهای آماری نمونهگیری قرار ندارد .نمایا بودن
نمونه از طریق تصادفی بودن یا سهمیهبندی تضمین نمیشود .بلکه شما افراد ،گروهها و جز

اینها را بر اساس میزان روشنیبخشی احتمالیشان برای نظریهای که تا آن لحظه تدوین شده

است انتخاب میکنید .سؤال اصلی در گزینش دادهها عبارت است از :در مرحله بعدی به سراغ

کدام گروه یا خردهگروه باید رفت؟ و برای تحقق کدام هدف نظری؟ بینهایت امکان برای
مقایسههای چندتایی وجود دارد .بنابراین گروهها باید بر اساس معیارهای نظری انتخاب شوند.

پرسش دیگری که به اندازه پرسش نخست اهمیت دارد آن است که چه وقت از انتخاب

نمونههای بیشتر دست برداریم .گلیزر و اشتراوس معیار اشباع نظری (یک مقوله یا جز آن) را

پیشنهاد میکنند« :اشباع نظری مقوله» مبنای داوری درباره زمان توقف نمونهگیری از گروههای
مختلف مربوط به مقوله است .نمونهگیری و افزودن بر اطالعات زمانی پایان مییابد که «اشباع

نظری» یک مقوله یا گروهی از موردها به دست آید (یعنی چیز جدید دیگری حاصل نشود)
(فلیک .)140 :1387 ،در اين مطالعه با  46نفر از جوانان شهر تهران مصاحبه عميق و باز انجام
شده است.

یافتههاي تحقيق

در پاسخ به سؤال اول (سبک زندگی دارای چه عناصر ذاتگرایان ه پدیدارشناختی است؟)

بايد گفت ،روشی که در پديدارشناسي میتوان به وسيله به اين آگاهي رسيد عبارت است
از تصور كليه دگرگونيهاي ممكن درباره شيئي كه ميتواند آنها را قبول كند .ضمن تغييرات
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روشن ميشود كه آزادي در تغيير دادن مطلق نيست ،موقعيتهايي وجود دارد كه بدون آنها

«متغيرها» ديگر متغيرهايي از اين نمونه و «مثال»هايي از همان نوع نيستند .اين «نامتغير» كه در
بين دگرگونيها ،يكسان باقي ميماند ،عبارت از ذات اين نوع اشيا است كه بدون اين ذات،
آن اشيا غيرقابل تصور ،يعني غيرقابل تفكرند .هوسرل اين روش را «تغيير ماهوي» مينامد

(دارتيگ.)35 :1384 ،

اگزيستانس سبك زندگي و روش تغيير ماهوي هوسرل

براي تحقق روش تغيير ماهوي هوسرل ،مرلوپونتي يادآور ميشود كه ميتوان روش تغيير
خيالي را درباره نمونهها اعمال كرد و همچنين ميتوان با بررسي موارد متعددي كه محقق

شدهاند به تغييرات واقعي پرداخت ،اما در نهايت هر دو نوع تغيير ــ خواه خيالي و خواه واقعي
ــ به يك امكان ايدئال ميرسيم كه درست همان توصيفي است كه هوسرل از ماهيت (ذات) به
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دست ميدهد .بنابراين نبايد قوانين را طبق مدل نيرومندي تصور كرد كه گويي در پشت ظواهر

محسوس ،مانند نيروهاي واقعي مخفي شدهاند ،بلكه بايد آنها را مفاهيم ایدئال و امكان محضي
بدانيم كه ذهن ما در سايه آنها به واقعيت نزديك ميشود (همان.)38 :

اين امر ما را به مفهوم ساخت يا صورت (يادآور روش صوري زيمل در ساختن سنخهاي

اجتماعي) رهنمون ميشود .اگر ذات و ماهيت را بتوانيم امري اليتغير بدانيم كه به رغم تمام

تغييراتي كه قوه خيال در مصداق نمونه خويش اعمال ميكند ،باز هم دوام مييابد ،ديگر نزديك

ساختن مفهوم ماهيت به مفهوم صورت و ساخت نادرست نخواهد بود؛ زيرا در واقع اين
مفاهيم بهترين غنا را در علوم ،به خصوص از آغاز حكمت ساختگرايي به دست آوردهاند.

صورت مانند ماهيت ،كل ساختاريافتهاي است كه خودش ،خود را تعريف ميكند و در

تعريف نيازي به اجزای تركيبي خود ندارد (همان .)42 ،از اين روست كه سوبل )1981( 1معتقد
است كه تقريب ًا هيچ توافق تجربي يا مفهوميدرباره اينکه كه چه چيز سازنده سبك زندگي
است وجود ندارد .برخي ديگر هم معتقدند كه ميتوان اين مفهوم را بسته به موضوعي كه مطالعه
ميشود به طرق مختلف تعريف كرد و ارائه تعريفي از آن ،نافي بقيه شيوههاي استفاده از اين
مفهوم نيست ،فقط الزم است تا زمينهاي را كه در آن از اين مفهوم استفاده ميشود تعريف كرد.
اما خدمت روش پديدارشناسي بدين ترتيب است كه اگر صورت استعاليي يك شیئ به
1. Sobel

گونهاي پديدارشناسانه توصيف شود يا به عبارتي ذات و ساخت آن به گونهاي دقيق به واسطه
صفات ذاتي آن ،بر ما معلوم گردد ،تمام حالتهاي متكثري كه از آن صورت يا ساخت بر

ما پديدار ميشود قابل تشخيص است .اين شيوه همان است كه شوتس از آن تحت عنوان

نمونهسازي ياد ميكند.

با وصف مختصري كه از روش پديدارشناسي ارائه داديم ،بر حسب ايده هولت مبني بر

ارائه شرايط اجتماعياي كه وجود سبك زندگي را امكانپذير ميسازند و همچنين با توجه

به قاعده «تغيير ماهوي» هوسرل به زمينههايي ميپردازيم كه وجود 1سبك زندگي را ممكن

ميسازد .بايد توجه داشت كه پرداختن به اگزيستانسيل سبك زندگي به معني پرداختن به اجزا،
مؤلفهها و شاخصهاي آن نيست كه در مبحث صورت يا ساخت ذكر آن گذشت.

ما ميتوانيم سبكهاي متفاوتي از زيستن را در محله مونپارناس پاريس ،ديسكوهاي الس
وگاس ،ميدان سرخ شوروي زمان كمونيسم ،معابد كوه َ
كند تبت يا قليانسراهاي گلوبندک

مشاهده كنيم .تمام اين صورتها ،گونههايي است كه سبك زندگي ،خود را بر ما پديدار

ميسازد .آن صفاتي كه ويژگي ماهوي و ذاتي سبك زندگي را ميسازد در تمام اين پديدارها
[تقريب ًا] بايد به گونهاي يكسان موجود باشد تا بتوان عنوان «سبك زندگي» را بر آنها اطالق کرد.
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سبك زندگي و ذوات پديدارشناسانه

تمايزبخشي و انسجامدهي :وبلن در بررسي پديده مصرف در امريكا تعريفي از سبك زندگي
ارائه نكرد و تلويح ًا پذيرفت كه اين مفهوم دال بر شيوه زندگي متمايز طبقه مرفه و نمودي از
جايگاه طبقاتي آنهاست .زيمل نيز در بحث از مد ،مصرف را عامل ايجاد انسجام در گمگشتگي

كالنشهرهاي مدرن و در نهايت موجد سبكهاي زندگي ميدانست و ماكس وبر سبك زندگي
را به عنوان شاخص گروههاي منزلت و عامل انسجام گروهي آنها مطرح كرد.

داشتن توان انتخاب از بين چند الگوي متنوع مصرف :در دهههاي  1970و  1980جان كلي به

اين نكته اشاره ميكند كه مردم داراي الگوهاي قابل مشاهدهاي در زندگي روزمره خود هستند
كه يكي از عرصههاي آن رفتار فراغت است و اين الگو بر اساس انتخابهاي فردي شكل

ميگيرد و با شناخت اين الگوها ميتوان با داشتن ميزان و نوع مشاركت افراد در يك يا چند
فعاليت فراغت ،مشاركت آنها را در بقيه فعاليتها پيشبيني كرد.

1. existence

مجموعهاي الگومند و گزينش شده از رفتارها :آنتوني گيدنز مدافع مدرنيته متأخر معتقد است

مدرنيته سبب آزادي افراد از قيد و بندهاي سنت شده است و تنوع غامضي از انتخابهاي
ممكن را پيش روي افراد قرار ميدهد .اما به دليل دارا بودن كيفيتي غيرشالودهاي ،چندان كمكي

به فرد براي گزينشگري ارائه نميدهد .در اين ميان امنيت هستيشناختي فرد آسيب ميبيند.
فرد براي اعاده امنيت هستيشناختي خود از ميان انتخابهاي موجود برخي را برميگزيند .به
عقيده گيدنز اين انتخابها تصادفي نیستند و الگويي را پديد ميآورند كه فقط بخشي از آن

مربوط به مصرف است .اين مجموعه الگومند ،راهنمايي براي كنش ميشود و فرد را از اين
معضل كه در هر لحظه مجبور به تصميمگيري آگاهانه باشد ميرهاند .هر سبك زندگي مستلزم
مجموعهاي از عادتها و جهتگيريها و بنابراين برخوردار از نوعي وحدت است كه عالوه
بر اهميت خاص خود از نظر تداوم امنيت وجودي ،پيوند بين گزينشهاي فرعي موجود در

يك الگوي كم و بيش منتظم را نيز تأمين ميكند (گيدنز.)121 :1378 ،
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از جنس رفتار بودن و داشتن تظاهرات عيني و قابل مشاهده :سوبل معتقد است «كام ً
ال
معقول است كه بپذيريم سبك زندگي كام ً
ال قابل مشاهده يا قابل استنتاج از مشاهده است»،

و در ادامه تأكيد ميكند كه الگوي مصرف قابل مشاهدهترين و بهترين شاخص سبك زندگي
است .به عالوه الگوي مصرف قادر است بيشترين ارتباط ميان فرد و موقعيت اجتماعي وي

برقرار سازد و از اين منظر اهميت تحليلي بيشتري دارد.

بيانگرانه بودن :از نظر گيبينز و ريمر سبك زندگي اغلب بيانگرانه است .شخص خود را از

طريق سبك زندگي به جهان پيرامونش معرفي ميكند (گيبينز و ريمر .)104 :1381 ،افراد از طريق
رمزگانهاي نمادين مشترك ،هويتهاي مطلوب خود را به واسطه مصرف برخي كاالها و رفتارها

به نمايش ميگذارند .گيدنز معتقد است سبكهاي زندگي كردارهايي هستند كه به جريان عادي
زندگي روزمره تبديل شدهاند؛ جريانهايي كه در لباس پوشيدن ،غذا خوردن ،شيوههاي كنش

و محيط دلخواه براي مالقات كردن با ديگران جلوه ميكنند .اما وي يادآور ميشود كه چنين
رفتارهايي بازتاب دهنده هويتهاي شخصي ،گروهي و اجتماعياند .اشپارگان به تبعيت از گيدنز

رفتاري را مشخصه سبك زندگي ميداند كه «روايتي از خود» در آن مستتر باشد ،زيرا بسياري از
رفتارها فقط به قصد برآوردن نيازهاي اوليه انجام نميشوند (فاضلي.)69 :1381 ،

كلگرايانه بودن :سبك ،ويژگي كلگرايانه دارد .به عبارتي نميتوان بدون صدمه زدن به

آنچه كه سبك دارد ،چيزي از آن كاست يا بر آن افزود .از سويي سبك ويژگي گروهي دارد و

محدود به انتخابهاي يك فرد خاص نيست .سبك زندگي به معناي مجموعه رفتاري داراي
سبك است كه اصلي محوري بر آن حاكم باشد و بتوان اين مجموعه را خصيصه گروه دانست.

اين گروهها موجوديتي نيست كه اعضاي آن با هم تعامل دائم داشته باشند و بيشتر از آن منظر،

گروه است كه تعداد قابل توجهي از افراد را دربرميگيرد (همان.)80 :

ويژگيهاي «داشتن توان انتخاب از بين چند الگوي متنوع» و همچنين «بيانگر و اظهاري

بودن »1سبك زندگي در جامعه مورد مطالعه تضعيف شده و كمرنگتر از جوامعي است كه

خاستگاه اين مفهوم بوده است .سبك زندگي انتزاعي منظم از رفتارها و مصارف روزمرهاي

است كه مجموعهاي از افراد بر حسب تواناييهاي فردي و امكانات ساختاري در عرصه جهاني

ي و غالب برآنند تا فرصتهاي
حياتي به وجود ميآورند .به طور معمول فرهنگهاي رسم 

ظهور فرديت را به حداقل برسانند .تالش براي شكلدهي و يكسانسازي جامعه با رويكرد

مهندسي فرهنگي و با استمداد از كالنروايتهاي ديني ،مجال اندكي براي پديدار شدن سبك

زندگي ــ با ويژگيهاي ذاتي كه برشمرديم ــ پديد ميآورد .اما در مقابل نيز كنشگران
اجتماعي به گونهاي فعال و به واسطه «خرد عملي» سرگرم ساختن جهان حياتي 2خويش

هستند به گونهاي كه سعي در بيشينهسازي لذات ،برآورده ساختن نيازها و مطلوبات خويش،
چنان كه اقتضاي اين عرصه است ،دارند.

در خصوص سوال دوم تحقيق (از نظر جوانان شهر تهران سبك زندگي در چه حوزههايي

امکان پدیدار شدن و تجلی مییابد؟) باید گفت بنا به نظر دارتيگ در رويكرد پديدارشناسي،

صورت ،مانند ماهيت ،كل ساختاريافتهاي است كه خودش ،خود را تعريف ميكند و در
تعريف نيازي به اجزای تركيبي خود ندارد .از اين روست كه سوبل نيز مخالف آن است كه به

شكلي پيشيني سبك زندگي را متجلي يا قابل رؤيت در چيزهايي خاص و حوزههايي ويژه از
ي درباره اينكه چه
حيات انساني بدانيم .او معتقد است كه تقريب ًا هيچ توافق تجربي يا مفهوم 
چيز سازنده سبك زندگي است وجود ندارد .برخي ديگر هم معتقدند كه ميتوان اين مفهوم

را بسته به موضوعي كه مطالعه ميشود به طرق مختلف تعريف كرد و ارائه تعريفي از آن نافي

بقيه شيوههاي استفاده از اين مفهوم نيست ،فقط الزم است تا زمينهاي را كه در آن از اين مفهوم
استفاده ميشود تعريف كرد.

1. expressive
2. life world
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از آنجا كه روش پديدارشناسي قائل به رجوع به برساختههاي دست اول براي شناسايي

و برساخت نمونهها است ،از پاسخگويان تقاضا شد تا از آنچه كه به عنوان مؤلفهها و
دستمايههاي ايجاد جهان حياتيشان به كار ميگيرند صحبت كنند.

رفتن به سينما ،تئاتر و كنسرت ،گوش دادن به رسانههاي جمعي سمعي و بصري داخلي و

خارجي ،مطالعه كتاب و مجله ،موسيقي سنتي و پاپ (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد)،

موسيقي پاپ و زيرزميني در سبكهاي مختلف آن (بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد) و
استفاده از اينترنت (مصرف فرهنگي).

در مورد زنان ،استفاده از چادر ،مانتو ،زیورآالت ،جراحي زيبايي ،اصالح و آرايش مو و

صورت ،مانيكور ،استفاده از لوازم آرايشي ،قرصها و كرمهاي حالتدهنده برخي اندامها،
تزريق ژل و بوتاكس ،مصرف سيگار ،مواد مهيج يا مخدر ،مشروبات الكلي ،شركت در

فصلنامهعلمی-پژوهشی

12

دورههفتم
شماره 3
پاییز 1393

كالسهاي رقص و آيروبيك ،و در مورد مردان ،سبك پوشش رسمي يا راحت ،اصالح موي
سر و ريش با مدل َف ِشن و ساده ،شركت در باشگاههاي بدنسازي ،استعمال سيگار ،مواد مخدر
يا مهيج و مشروبات الكلي ،رنگ كردن مو ،برداشتن زير ابرو (مصرف مادي و مديريت بدن).

رفتن به پارك ،كافيشاپ ،كافينت ،سالنهاي ورزشي ،كالس و نمايشگاههای هنري،

مسجد و نماز جماعت ،مسافرت داخلي و خارجي ،حضور در فضاهاي مجازي و چت

كردن ،معاشرت با دوستان از جنس خود ،معاشرت با جنس مخالف در سطوح متفاوت ارتباط

(فعاليتهاي فراغتي).

مفاهيم و مقوالت استخراج شده از مصاحبه
رديف

تعداد مفاهيم استخراج شده

تعداد مقوالت استخراج شده

مقوالت هسته

1

35

12

مصرف فرهنگي

2

29

8

مصرف مادي

3

36

8

مديريت بدن

4

43

14

فعاليتهاي فراغتي

نمونهسازيهاي پديدارشناسانه از سبك زندگي

در پاسخ به سؤال سوم (نمونههاي قابل انتزاع از سبك زندگي در چه شكلهايي قابل شناسايي

هستند؟) بايد گفت كه پدیدارشناسی فلسفهای است که به بررسی ماهیت یا ذات 1پدیدهها

میپردازد؛ یعنی بررسی و کاوش آن چیزی که چیزها را به آنچه هستند تبدیل میکند و بدون
آن چیز ،آن چیز نمیتوانست چیزی باشد که اکنون هست (وان مانن .)10 :1990 ،از نقطه
نظر پدیدارشناختی ،ما به جایگاه موارد خاص عالقه اندکی داریم ،خواه چیزی اتفاق بیفتد ،یا

هر از گاهی رخ دهد یا اینکه رخداد یک تجربه با حوادثی دیگر ارتباط پیدا کند .برای مثال
پدیدارشناسی نمیپرسد :آیا این بچهها این مطلب خاص را یاد میگیرند؟ بلکه میپرسد:

ماهیت یا ذات یادگیری چیست (به طوری که من بتوانم بفهمم این تجربه خاص یادگیری برای
این بچهها به چه شکلی است؟) (همان.)10 :

از این رویکرد میتوان به دو نکته ضمنی روششناختی اشاره کرد :نکته نخست آن است که

آنچه مهم است دانسته شود تجربه انسانها و تفاسیرشان از آن تجربههاست .از این رو تجربه و
تفسیر ،موضوع و نقطه تمرکز تحقیق پدیدارشناختی است .نکته دوم که صبغه روششناختیتری
دارد آن است که تنها شیوهای که ما از طریق آن میتوانیم تجربه شخص دیگری را بشناسیم،

تجربه کردن آن توسط خود ما یا به گفته شلر یک رابطه بیواسطه شهودی نسبت به اشیاست.
در اینجا پدیدارشناسی تنها یک روش یا مجموعهای از عملیاتهای روانی مورد نظر هوسرل

نیست ،بلکه نگرشی خاص یا نوعی شیوه دیدن تلقی میشود که به رهیافتهایدگری نزدیکتر
است .این تلقی ما را به سمت مشاهده مشارکتی و مصاحبههای عمیق سوق میدهد .به عبارت
دیگر ،در گزارش یافتههای پدیدارشناختی ذات یا ماهیت یک تجربه به طور مناسب در زبان
توصیف شده است ،اگر این توصیف ما را مجددا ً بیدار کند یا کیفیت و معناداری تجربه زیسته

را به شکل کاملتر و عمیقتری به ما نشان دهد (ماسو.)143 :2007 ،

یکی از فرضهای بنیادی پدیدارشناسی آن است که «یک ذات یا ذاتهایی برای تجربه
مشترک وجود دارند» .این ذاتها عبارتند از معانی هست ه متقاب ً
ال فهم شده از طریق پدیدهای

است که به طور مشترک تجربه میشود .در تحقیق پدیدارشناختی ،تجربههای افراد متفاوت،
تعلیق و تحلیل میشود و برای شناسایی ذات یا ذاتهای آن پدیده با هم مقایسه میشوند
(محمدپور.)403 :1389 ،

به واسطه مشاهدات اكتشافي و مصاحبههاي عميق ،صورتبنديهاي متنوع و متكثري از

سبك زندگي قابل تشخيص بود .در نهايت آنچه حاصل شد نمونهسازيهايي از سبك زندگي
1. Essence
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است كه بتواند بيشترين قرابت ،مناسبت و جامعيت را با واقعيت سبك زندگي موجود بر

اساس ضرورتهاي پژوهشي ذكر شده داشته باشد .بر اساس ديدگاه آلفرد شوتس «ساخت
نمونههاي آرماني ،يك فراگرد دلخواهانه نيست .نمونههاي آرماني براي آنكه معناي ذهني را به
اندازه كافي منعكس سازند ،بايد با معيارها و اصول پنجگانه مناسبت ،رسايي ،سازگاري منطقي،
تطبيقپذيري و تغيير ذهني مطابقت داشته باشند (ريتزر.)342 ،343 :1382 ،

دیدگاه تفسیرگرایان به زندگی اجتماعی بسیار متفاوت با پوزیتیویستها و عقلگرایان

انتقادی است .تفسیرگرایان در پی فهم دنیای اجتماعیای هستند که مردم ایجاد کردهاند و از

طریق فعالیتهای مستمر خود آن را بازتولید میکنند .این واقعیت هر روزی متشکل از معناها
و تفسیرهایی است که کنشگران اجتماعی به کنشهای خود و دیگران ،وضعیتهای اجتماعی

و اشیا یا محصوالت طبیعی یا ساخته بشر نسبت میدهند .خالصه کنشگران اجتماعی برای نیل
به توافق درباره دنیاهایشان و دادن معنایی به آن ناچارند فعالیتهایشان را به صورت جمعی
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تفسیر کنند و همین معناها که در زبان جای میگیرند به واقعیت اجتماعی آنان شکل میدهد.
اما این معناهای ذهنی هرگز خصوصی نیستند ،بلکه بیناالذهانی هستند .اعضای هر گروه یا

جامعه معینی دارای معناها و تفسیرهای مشترکی هستند و این معناها و تفسیرهای مشترک را

از طریق تعاملهای مداوم با یکدیگر حفظ میکنند .از این رو تبیینهای اجتماعی باید فراتر از

معناهای خاصی بروند که یک کنشگر اجتماعی به کنشهای خود میدهد و با معناهای نوعی

که توسط کنشگران اجتماعی نوعی تولید میشوند سر وکار داشته باشند ،و این کار مستلزم
تخمین و انتزاع است (بلیکی.)154 :1384 ،

شوتز باور داشت که هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی ،معرفتی غیرمستقیم است.

علوم اجتماعی نمی توانند مردم را به عنوان افراد زندهای که هر یک آگاهی منحصر به فردی

دارند درک کنند ،بلکه آنها را فقط به صورت تیپهای ایدئال شخصی درک میکنند که در
زمانی غیرشخصی و بینام و نشان وجود دارند؛ زمانی که هیچکس واقع ًا تجربه نکرده و
نمیتواند بکند.

شوتز اصرار داشت که تیپهای ایدئال دانشمند اجتماعی (برساخته مرتبه دوم) باید از

گونهبندیهای روزمره (برساخته مرتبه اول) اخذ شوند .این گونهبندیها تشکیلدهنده واقعیت

اجتماعی کنشگران اجتماعیاند (همان.)156 :

رهيافت ما برای شناسايی سبکهاي زندگي آن بوده است که آگاهی کنشگران از انگيزهها

و اهداف خويش برای انتخاب و مصرف کااليی خاص يا عملی مشخص ،چیزی از جنس
آگاهی عملیاي است که گیدنز عنوان میکند .برخی گمان میکنند به گونهای خودبنياد و آزاد
میتوانند فعال مایشا باشند و برخی نیز خود را کام ً
ال منفعل و مقهور عوامل اقتصادی ،اجتماعی

و فرهنگی میدانند که آنان را احاطه کرده است .در واقع نيروی شکلدهنده به انتخابها در

سطحی ميان خودآگاهی و ناخودآگاهی قرار دارد .به نظر گیدنز هرچند که واکنش بازاندیشانه و

عقالنیت ،پیوسته در کنش دخیلاند ،اما بهتر است که انگیزشها را به عنوان زمینههای کنش در
نظر بگیریم .گرچه انگیزشها طرحهای کلی را برای کنش فراهم میکنند ،اما بیشتر کنشهای
ما از انگیزش مستقیمی برخوردار نیستند .انگیزشها با آنکه عموم ًا ناآگاهانهاند ولی نقش مهمی

در کردار انسانی دارند .گیدنز در مبحث آگاهی ،میان آگاهی استداللی (توانایی در آوردن چیزها
به قالب واژهها) و آگاهی عملی (که نوع ًا به سادگی و بدون توانایی بیان امور در قالب واژهها
تحقق مییابد) تمایز انعطافپذیری قائل میشود .او آگاهی عملی را برای نظریه ساختاربندی

خویش مهمتر میانگارد که از این جهت با نظریههای ذهنی خردی مانند کنش متقابل نمادین

و پدیدارشناسی که از سوی نظریههای کالنی چون کارکردگرایی ساختاری و ساختارگرایی

نادیده گرفته شدهاند ،توافق نظر دارد (ریتزر .)602 :1373 ،از این رو میتوان نتیجه گرفت
که انتخابها ،رویهها و سبکهای زندگی تمام ًا برخاسته از اراده آگاه كنشگر یا الزام و اجبار
ساختار بیرونی نیست .عامليت و ساختار در خرد عملی يا منش گردهم آمدهاند تا انتخابهايی

که سبک زندگی را میسازند تحقق يابند.

علم اجتماعی تفسیری در پی کشف چرایی اعمال مردم از طریق برمال ساختن معرفت
دوجانبه و عمدت ًا ضمنی معناهای نمادین ،انگیزهها و قواعدی است که به کنشهای آنان جهت

میدهند .معرفت دوجانبه معرفت زمینهای است که عمدت ًا ناگفته و نامدون است .این معرفت
پیوسته از سوی کنشگران اجتماعی و در جریان تعامل آنها با یکدیگر ،مورد استفاده و جرح

و تعدیل قرار میگیرد ،و توسط آنها در جریان زندگی جمعیشان تولید و بازتولید میشود و
پژوهشگر اجتماعی باید همین عقاید و اعمال هر روزی را ،که عادی و بدیهی پنداشته میشوند،

دریابد و به صورت مدون درآورد تا به فهم این کنشها نائل شود (بلیکی.)153 :1384 ،

بر اين اساس مقرون به واقعترين نمونهسازياي كه از خالل دادههاي حاصل از مصاحبه و

مشاهدات مشاركتي به دست آمده است شامل چهار مقوله است كه با عناوين ذيل نامگذاري

شدهاند:
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 .1سبك زندگي لذتجويانه ـ زيباییشناسانه
 .2سبك زندگي كاركردگرايانه
 .3سبك زندگي خردهفرهنگي
 .4سبك زندگي منفعالنه

در رابطه با سؤال چهارم (جوانان شهر تهران سبكهاي ايجاد شده را چگونه درك ،معنا و

تفسير ميكنند؟) به انعكاس و تحليل گفتمان بخشي از پاسخها پرداخته خواهد شد.
نمون ه لذتجويانه و زيبايیشناختی

حامد ،دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر ،دانشگاه آزاد:

«يک نفر که از بيرون نگاه میکند ،فکر میکند من میخوام با اين مدل موهام (دم اسبی)

به چشم بيام يا با ترکيب لباسهام يا از دستبندم .من با اين کارم چيزی که شما فکر میکنين
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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نمیخوام بگم يا نشون بدم .اين دستبند از بچگی به دستمه ،اين فقط يه عادته .شما میتونيد
هر برداشتی از من داشته باشيد .البته هر چيزی توی اون متنی که قرار داره میتونه معنا بشه و

الزامات كانتكست رو تفسير عناصر متن اثر میذاره ،منتها نميشه تفسيرها رو محدود کرد .يه
هنرپيشه زن قبل از اينکه وارد صحنه نمايش بشه قوزک پاش زخمی ميشه و يه نوارچسب

میذاره روی خونريزی زخم و با همين شکل وارد صحنه ميشه و نمايش اجرا ميشه ،آخر
سر قسمت زيادی از نقدهايی که نوشته شده بود به تفسير نوارچسب پرداخته بودند! ...مسلم ًا
هرکس درک خاصی از زيبايی داره يا میتونه اون رو تعريف کنه...

 ...من با زيبايیهای خودم زندگی میکنم ،چه تو فيلم و موسيقی ،چه تو لباس و آرايش و

چه تو روابطم با آدمها .اما تو انتخاب لباس و مدل مو و ريشم زيبايی که شما يا ديگران فکر
میکنين منظورم نيست .چيزيه که خودم فکر میکنم زيباست يا باهاش راحتم .فيلم و موزيک

تو ژانر خاصی محصور نيستم و همه چيز میبينم .اما فيلمهايی که من میبينم يا موزيکی که
گوش میکنم ،افراد کمتری مشتريش هستن.

 ...چون خودم تئاتر کار میکنم تا حدود زيادی با طيف مخاطبانمون آشنا هستم .اغلب

اونها يعنی کسانی که به صورت حرفهای تئاتر میان تحصيالت باال و تا حدی درآمد بااليی
هم دارند».

حامد با ترکيب ويژه پوشش و آرايش مو و ريش به گونهای عیان از بقيه متمايز است .به

گفته خودش تمام زندگیاش را معطوف به حرفهاش کرده است .به صورت مجردی زندگی
میکند .ورزش نمیکند و اغلب غذای آماده میخورد يا اگر نشد ،چيزی نمیخورد .چندان به
پزشک مراجعه نمیکند ،حتی غدهای که توی سرش درآمده برايش مهم نيست ،ميگويد چون
در هر صورت بايد بميرد ،پس بهتر که بدون اضطراب باشد.
زمانی است که مشارکتکنندگان قادر به شناسايی و کنترل و واکنش نشان دادن به قدرت
نمادينی میشوند که در نشانهها و ايماهای جسمانی ،ناخودآگاهانه بروز میکند :لباس ،سبک،
لحن صدا ،حالت چهره ،طرز رفتار ،طرز برخورد ،طرز ايستادن و راه رفتن ،و چيزی که مربوط
به اندازه تن و قد و وزن و جز آن است .يعنی همان صفاتی که منشأ اجتماعی حامالن خود
را برمال میسازند؛ در نتيجه هنرمند و روشنفکر را بايد برحسب سبک زندگیشان شناخت،
سبکی که از حيث اجتماعی میتوان او را در آن فضا قرار داد و شناخت .هنرمند و روشنفکر
همچنين تمايل اجتماعی دارند داير بر  .1پذيرش برداشت آنها از زندگی در سطح وسيع ،يعنی
همان نگاه زيبايیشناختی ،حتی زمانی که آن را به مبارزه میطلبند و نفی میکنند و همچنين
ارزش کاالهای فرهنگی و فکری به طور کلی و نياز به آموزش اين که چگونه آنها را استفاده
و تجرب ه کنند .2 .اعالم تفوق سبک زندگی خودشان که در خردهفرهنگشان متجلی است ،آن
هم به گونهای که ديگران خود را با مدها و سبکها و نگرشهايی «غيرمتعارف» که آنها تجسم
آنند ،تطبيق دهند (فدرستون.)203 ،1380 ،
حامد معتقد است که درک عميقتری راجع به امور فرهنگی و مسايل زندگی دارد و از
شخص خاصی تبعيت و تقليد نمیکند ...اصوالً کسانی که در سطوح باالی فرهنگی و هنری
قرار دارند ،سازنده الگو هستند تا مصرفکننده.
نمونه خرده فرهنگی

ندا 21 ،ساله ،دانشجوی مقطع ليسانس ،موهايش را از ته تراشيده است و شالش را تا فرق سر
باال برده و با جمع دوستانش اعم از پسر و دختر روی چمنهای خانه هنرمندان سيگار بهمن
میکشد .انگيزهاش را از اينکه موهايش را از ته تراشيده استپرسيدم:
«اينجوری راحتترم ،يعنی االن فکر ميکنم که راحتترم .فکر میکنم چاکراهام فعالتر
شده ...من يوگا کار میکنم .البته اين به خود طرف بستگی داره .يکی از دوستام اون هم با من
موهاشو تراشيد االن دپرس شده ،گريه میکنه يا خودم که تو خيابون راه میرم پسرها بههم
تيکه میندازن که زندان بودی؟! مامانم هم از اين که ديد موهامو زدم شوکه شد .البته از اين
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کارم زياد ناراحت نشد ،گفت موهات که طاليی بودن بعد از ته زدن سياه میشن .من واسه
همين يه خورده دلم میسوزه( ...با خنده)».
این شکلی نمیخواید نشون بدين متفاوتين؟
«نه اص ً
ال! من فقط به راحتی خودم فکر میکنم( .از داخل کولهاش يک قواره پارچه صورتی
رنگ بيرون میآورد ).حدس بزن اين چيه؟ اين پارچه روتختيه! میخوام باهاش مانتو بدوزم.
تمام هفت تير رو گشتم چيز به درد بخور پيدا نکردم»...
ندا اولين دختر يک خانواده  4نفره است .پدرش وکيل و مادرش خانهدار است .از طريق
يكي از گروههاي مجازی با دوستانش که در خانه هنرمندان گرد هم آمدهاند آشنا شده است.
او در اين گروه مورد تأييد متقابل قرار میگيرد .پدرش ماهانه باالی چند ميليون درآمد دارد.
خانوادهاش چندان در کارها و روابط شخصیاش دخالت نمیکنند و تقريب ًا هرجور که خودش
میپسندد رفتار میکند .از فيلمهای سوررئال خوشش میآيد .براتيگان و بوكوفسكي میخواند
و پاواروتی گوش میکند .در سال تقريب ًا 8ـ 7بار به تئاتر میرود .با يکی از پسرهای گروه
روابط جنسی دارد ،البته اين کار را به ندرت انجام میدهد و مجبور به محدود کردن رابطهاش
هم نيست .و گاهی هم اگر خانه يکی از بچهها خالی باشد پارتی راه میاندازند با سوروسات
خاص خودش .البته بيشتر مشروب.
برای تحليل مصرف و سبک زندگی مورد خاصی مثل ندا به کارگيری روش «تحقيق
انگيزهها» از ارنست ديشنر میتواند مفيد باشد .ديشنر در اين روش توجه خود را به زمينههای
اجتماعی و سرگذشت شخصی مصرفکنندگان (روانکاوی مصرفکنندگان) معطوف میکند.
او مروج روش ب ه کارگيری روشهای کلنگرانه 1و کيفی برای پيدا کردن پوششهای پيچيده
انگيزههای خريد کاال است .او اين نظر را مطرح کرد که اشيا و عالمتهای تجاری واجد
«شخصيت»اند و شخصيت داشتن آنها ناشی از فرافکنی خريداران کاالهای مورد استفادهشان
است .به قول ديشنر ،اشيا روح دارند و اين روح را از سویی سنتهای فرهنگی و از سوی ديگر
نيازهای فردی و تأثير متقابل اين دو به وجود آورده است (ريچاردز.)61 :1380،
مفهوم «راحتی» آن مقدار که در سطح آگاهی شخصی در نظر ما حضور دارد ،حاصل
سرمايه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بااليی است که به او مجال انتخابهايی متفاوت میدهد.
او زمانی «راحت» است و از بودن خود احساس لذت میکند که بتواند از ديگران متفاوت باشد
و برحسب اين تمايز در جمع دوستان مورد تأييد واقع شود و مورد توجه قرار گيرد .تراشيدن
1. holistic

موی سر ،استفاده از پارچه روتختی برای دوخت مانتو ،سيگار کشيدن در جمع دوستان پسر
و ...به تعبير روانکاوانه ندا را قادر میسازد از آنها به عنوان ابژههای انتقالی برای رسيدن به
شخصيتهای آرمانی بهره گيرد ،شخصيت آرمانيای که متفاوت از ديگران است .بسياری از
اجناس مصرفی نقشی مشابه با ابژههای انتقالی ايفا میکند .به عبارت ديگر پلهايی بين نفس و
ديگربودگی 1هستند .در اين تجربه مرز بين نفس و ابژه به نحوی واپسروانه اما مفيد نامشخص
میشود (ريچادز .)66 :1380 ،برای ندا استفاده از کاالها و مبادرت به برخی اعمال نه به مثابه
تسهیالت ساختاری (به تعبیر گیدنز :منابع) بلکه آنچه که برآيند آزادانه انتخابهای شخصی
اوست جلوه میکند ،نمیداند که انتخاب او تحت سيطره عواملی چون سرمايه اقتصادی و
فرهنگیاي است که او را در بر گرفته است.
عمل کشيدن سيگار توسط افراد مختلف با جنسيت و شأنهای مختلف اجتماعی ،در
مکانهای خاص و با مارکهای خاص معانی متفاوتی را منتقل میکند .سيگار داللت بر اقتدار
و بلوغ نيز دارد ،گهگاه به شکلی حاکی از ماللت زندگی شهری و بيزاری از زندگی (سيگار
بگارت) و گهگاه با روحيه تفوق بيشتر در فضای باز (سيگار مارلبورو) .پر واضح است که
اين گونه معانی را گفتمانهای فرهنگی و خردهفرهنگی به سيگار بخشيدهاند .در اواخر قرن
نوزدهم ،زمانی که سيگار کمکم در حال باب شدن بود ،در امريکا و اروپا سيگار به مظهری مهم
از آزادی زنان تبديل شد ،کما اين که مشابه همين فرايند در سالهای اخير در برخی کشورهای
اسالمی نيز رخ داده است .از آنجا که در جامعه ايرانی سيگار به مثابه ابژهای با داللتهای بلوغ و
مردانگی عمل میکند ،تدخين سيگار به وسيله دختران بر آن است تا گفتمان نابرابر بين جنسيتی
را به مواضعی متعادلتر و برابرتر سوق دهد.
نمونه کارکردگرایانه

حبیب 31 ،ساله ،کارمند وزارت بازرگانی ،متأهل:
«من هم به این فکر کردهام از خیلی وقت پیشها .آدمها هرچه پولدارتر باشند کمتر به این
فکر هستند که آن چیزی را که میخرند یا آن کاری را که میکنند برایشان نفع اقتصادی دارد
یا نه .البته منظورم این نیست که اقتصادی فکر نمیکنند ،اگر این جور بود که پولدار نمیشدند!
اما بیشتر میتوانند دنبال دلشان بروند .من الحمدهلل درآمدم بد نیست اما در شرایطی هستیم ،هم

من و هم خانمم که بیشتر برای چیزی پول میدهیم که برایمان مصرف داشته باشد .حتی فیلمها
1. otherness
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را با دوستانم عوض میکنم با دو تا فیلم چند تا فیلم نگاه میکنم .یا کمتر مهمانی میرویم و
کمتر مهمانی میدهیم .البته منظورم این نیست که از همه بریدهایم ...کمتر این کار را میکنیم،
اهل دود و دم هم نیستم یا مشروب یا تئاتر و سینمایی که اشاره کردید»...
در سبک زندگی کارکردگرایانه مصارف مادی و فرهنگی و فعالیتهای فراغت بیشتر با
انگیزه دیرپایی و دوام ،مورد استفاده عینی داشتن ،و نیازهای جاری را برطرف کردن مورد توجه
واقع میشود .ارزیابی و استفاده از کاالها صرف ًا به منزله کاالست نه پیام یا معنایی که میتواند
پس آن نهفته باشد .اما آنچه باید در نظر داشت این است که استفاده از کاالها همیشه آگاهانه
نیست و در محدوده منش قرار دارد ،و به زبان گیدنز ،در عرصه خرد عملی جای میگیرد ،و
از سویی صنعت تبلیغات با مکانیسمهای خاص خود اذهان و انگی زههای مصرفکنندگان را به
نحوی خزنده و نامحسوس تحت تأثیر و کنترل خود دارد.
نمونهي منفعالنه
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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سعید 19 ،ساله ،زیر دیپلم ،پارک دکتر هوشیار
«از این چیزهایی که میگویی الزم نیست من استفاده کنم .به کارم نمیاد .چیزی را هم
نمیخواهم ثابت کنم .صبح میروم مغازه الکتریکی پسرداییم ،شب میآیم ،خالف سنگینم هم
همین سیگاریه (حشیش) .بعضی وقتها هم مشروب .مارک لباسامم که ...یه وقت من لباس
داداشم را میپوشم یه وقت هم اون لباسهای منو میپوشه ...زیاد مهم نیست .من فقط به این
فکر میکنم چه جوری خرجم را در بیاورم ...یه وقتهایی هم با بچهها میرویم پارکَ ،مسچت
(مست کردن و حشیش کشیدن با هم) تا برم خدمت برگردم ببینم چه کار میتوانم بکنم»...
انتخاب کردن مستلزم داشتن توان مادی و فکری برای ترجیحدهی و گزینش است .از
سویی انتخاب معطوف به اموری است که در دسترس همگان قرار داشته باشد .در سبک
زندگی منفعالنه مصرف و فعالیت بر حسب پیشامد و تصادف صورت میگیرد و انگیزهای
مشخص در ترجیحدهی وجود ندارد .حتی زمانی که مبادرت به عملی مورد بررسی قرار
میگیرد در نهایت عوامل بیرونی و ساختاری هستند که تعیینکننده انتخاب و عملند .افراد
به تناسب برخورداری از سرمایه اقتصادی و فرهنگی است که به گونهای فعال در انتخاب و
عمل مشارکت میکنند .استفاده نکردن از برخی کاالها و استنکاف از برخی امور ،گاه میتواند
موضعی فعال محسوب شود ،اگر انگیزه و دلیلی پس آن نهفته باشد ،و در مقابل استفاده کردن
از بسیاری کاالها یا مبادرت به بسیاری افعال میتواند منفعالنه تلقی شود اگر انگیزه و معنایی

مشخص از سوی عامل کنش مبنی بر اثرگذاری در میان نباشد.

نتيجهگيري

در اين مقاله تالش شد تا بر اساس استراتژي استفهامي و با اتخاذ رويكردي پديدارشناختي،
سبكهاي زندگي جوانان شهر تهران مورد مطالعه قرار گيرد .بر اساس ديدگاه شوتز كه اولبار

روش پديدارشناسي فلسفي هوسرل را در خدمت مطالعات جامعهشناختي درآورد ،تیپهای
ایدئال دانشمند اجتماعی (برساخته مرتبه دوم) باید از گونهبندیهای روزمره (برساخته مرتبه

اول) اخذ شوند .این گونهبندیها تشکیلدهنده واقعیت اجتماعی کنشگران اجتماعیاند.

هرگونه معرفت علمی به دنیای اجتماعی ،معرفتی غیرمستقیم است .علوم اجتماعی نمیتوانند

مردم را به عنوان افراد زندهای که هر یک آگاهی منحصر به فردی دارند درک کنند؛ بلکه آنها

را فقط به صورت تیپهای ایدئال شخصی درک میکنند که در زمانی غیرشخصی و بینام و

نشان وجود دارند .از اين رو بر عهده دانشمندان اجتماعي است تا با رعايت اصول موضوعه
پديدارشناختي دست به برساخت نمونهها بزنند .بدين معنا كه تبیینهای اجتماعی باید فراتر

از معناهای نامدون و خاصی بروند که یک کنشگر اجتماعی به کنشهای خود میدهد و با

معناهای نوعی که توسط کنشگران اجتماعی نوعی تولید میشوند سروکار داشته باشند ،و این
کار مستلزم مدون ساختن معاني و انتزاع است.

از خالل مشاهدات مشاركتي و مصاحبههاي مبسوطي كه با  46نفر از جوانان شهر تهران

صورت گرفت ،مصاحبههاي گردآوري شده جهت استخراج مفاهيم اوليه كدگذاري باز شدند.
تعداد مفاهيم به دست آمده براي هر سؤال در قالب يك سري مقوالت محوري طبقهبندي
شدند .در نهايت براي انتزاع بيشتر و درك جنبههاي مختلف سبك زندگي ،مقوالت محوري
در قالب يك مقوله هسته تلخيص شد .با توجه به معاني منتسب كنشگران به گزينشها و

كنشهايشان ،چهار نمونهسازي از سبك زندگي تشخيص داده شد:
 .1سبك زندگي لذتجويانه و زيباییشناسانه
 .2سبك زندگي كاركردگرايانه
 .3سبك زندگي خردهفرهنگي
 .4سبك زندگي منفعالنه
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آزاد ارمکی ،ت .و همکاران ( ،)1390سنخشناسي الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج در ايران .جامعهپژوهي

فرهنگي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال دوم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان.

اباذری ،ی .و چاوشیان ،ح ( ،)1381از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی؛ رویکردهای نوین در تحلیل
جامعهشناختی هویت اجتماعی ،نامه علوم اجتماعی ،شماره .20
تنهایی ،الف .و خرمی ،ش ( ،)1388بررسي رابطه جامعهشناختي باورهاي ديني و سبك زندگي بر اساس نظريه
و روش گافمن ،مطالعة موردي كرمانشاه سال  .1388فصلنامه پژوهش اجتماعي ،سال سوم ،شماره ششم ،بهار.
چاوشیان ،ح ( ،)1381سبک زندگی و هویت اجتماعی ،مصرف و انتخاب کاالهای ذوقی به عنوان شالوده
تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته .رساله دکتری جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
خانی،هـ ( ،)1386بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و میزان دینداری بر سبک زندگی دانشجویان
دانشگاه تربیت معلم .رساله کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
ذکایی ،م .س ( ،)1388فرهنگ گذار و الزامات آن براي روابط بين نسلي .پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه،
شماره دوم ،بهار و تابستان.

فصلنامهعلمی-پژوهشی
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ذکایی ،م .س ( ،)1390سبکهاي فراغتی جوانان .تهران :نشر تیسا.

رحمتآبادی ،الف .و آقابخشی ،ح ( ،)1385سبک زندگی و هویت جوانان .فصلنامه علمیـ پژوهشی رفاه

اجتماعی ،شماره  ،20سال پنجم.

رضویزاده ،ن ( ،)1383بررسی تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی .پایاننامه دکتری

ارتباطات ،تهران :دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی.

سازگارا ،پ ( ،)1382بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم).

پایاننامه دکتری جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

شالچی ،و ( ،)1387سبک زندگی جوانان کافیشاپ .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،سال اول ،شماره یک.

صادقی فسایی ،س .و عرفانمنش ،الف ( ،)1392تحلیل جامعهشناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی
و ضرورت تدوین الگوي ایرانی ـ اسالمی .زن در فرهنگ و هنر ،دوره  ،5شماره  ،1بهار.
علیخواه ،ف ( ،)1387پیامدهای سیاسی مصرفگرایی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،سال اول ،شماره
یک.

فاضلی ،م ( ،)1382مصرف و سبک زندگی .قم :انتشارات صبح صادق.

فاضلی ،م ( ،)1387تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،

سال اول ،شماره یک.

فدرستون ،م ( ،)1380زیباییشناختی کردن زندگی روزمره .ترجمه مهسا کرمپور ،ارغنون ،شماره .19

فرجی ،م .و حمیدی ،ن ( ،)1386سبك زندگي و پوشش زنان در تهران .فصلنامه تحقيقات فرهنگی ایران،

سال اول ،شماره ، ۱پاييز.

فکوهی ،ن ( ،)1387خردهفرهنگهای اقلیتی و سبک زندگی ،روندها و چشماندازها در ایران .فصلنامه

. شماره یک، سال اول،تحقیقات فرهنگی ایران

 مطالعهای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از،)1387(  ر، و صمیم. و،قاسمی

.2و1  شماره، مجله جامعهشناسی ایران.دادههایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران

 نامه علوم.ی و غیررسمیموسیقی پاپ
  جوانان و هنجارهای رسم،)1385(  الف، و میرزایی. و،قاسمی

.28  شماره،اجتماعی

 پرسهزنی و زندگی گروههای فرودست: دیالکتیک تمایز و تمایززدایی،)1387(  م، و رضایی. ع،کاظمی

. شماره یک، سال اول، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.شهری در مراکز خرید تهران

. نشر آگه: تهران، ترجمه شهناز مسمیپرست. نظریه اجتماعی کالسیک،)1382(  ی،کرایب

، دوره جدید، سال هفتم، نامه پژوهش فرهنگی.) نشانههای موسیقی پاپ (مردمپسند،)1382(  م،کوثری

.5 شماره

: تهران، ترجمه ناصر موفقیان. تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید،)1383(  آ،گیدنز

.نشر نی

 پژوهشنامه. بررسي ميزان فردگرايي فرزندان در خانواده،)1389(  ح، و صبوري خسروشاهي. س،معيدفر
پژوهشی-فصلنامهعلمی
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Phenomenological Study of Youth Lifestyles in Tehran
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Abstract

This study has tried to investigate and reconstruct the meaning of life style
in a phenomenological approach among young people in Tehran city.
Most research done on this issue has been described by adopting deductive
strategy and underlying prefabricated theories. While the phenomenological
method focuses on how humans meant their experiences and transform them
to collective and personal form of their consciousness. It also requires a Cultural Research
methodological understanding that how humans experience these phenomena.
Researcher to collect such data is necessary to engage in-depth interviews with
دوره چهارم
people who have directly experienced the phenomenon of interest that means Abstract
they have Lived experience that is in contrast with second order experience 2 شماره
1390تابستان
and the operating variables that derived from metanarratives. Thus, we have
distinguished four major lifestyles of young people’s lives in Tehran according
to Husserl’s epoche manner and meet schutz’s typification criteria that contain;
pleasure seeking - aesthetic lifestyle, functionalistic, subcultural and passive.
Keywords: Pleasure Seeking-Aesthetic Lifestyle, Functionalistic Lifestyle,
Subcultural Lifestyle, Passive Lifestyle, Phenomenology
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