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 رويكرد سيستمي در تعريف سبك زندگي
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 25/02/1397: پذيرشـ  13/10/1396: دريافت

 چكيده
 سازد ميچارچوب كلي زندگي را مشخص  است. اين موضوع علوم انسانيترين مسائل در  سبك زندگي، از جمله مهم

شـود. سـبك زنـدگي، بـا سـه رويكـرد اصـلي         مي  زندگي انسان گوناگون  شئونشامل مفهوم و كاربرد، و به لحاظ 
شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. نقدهاي وارد بر هر يك از رويكردهاي رايج،  شناسي و دين شناسي، روان جامعه

 انسـجام توان به روشي برخـوردار از   مياند. آيا  دهد كه هر يك، از زاويه محدودي به اين موضوع پرداخته نشان مي
يافت كه قابليت طرح در علوم گونـاگون و   براي تبيين عوامل سازنده سبك زندگي دست  و روشمندمنطقي  دروني،
هاي شناخت و تعريف مفهوم  ترين راه هاي گوناگون زندگي بشر را دارا باشد؟ با فرض اينكه، يكي از مناسب ساحت

سازنده آن است، اين نوشتار به بررسي اين عوامل، با رويكرد سيستمي به سبك زندگي  سبك زندگي، تبيين عوامل
تواند  اي چندجانبه با يكديگر دارند كه مي پردازد. در اين روش، عناصر سازنده سبك زندگي، تعامل و ارتباط شبكه مي

ن پـژوهش، بـا روش توصـيفي ـ     شيوة بررسي اين مفهوم را از حيطه هر يك از رويكردهاي يادشده خارج نمايد. اي
 شده است. اي انجام  تحليلي، بر اساس منابع كتابخانه

 هاي مواجهه. ساز، شيوه هاي سبك رويكرد سيستمي، سبك زندگي، مؤلفه ها: كليدواژه
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 بيان مسئله
 styleو  Life است. اين مفهوم از تركيب دو كلمه علوم انسانيترين مسائل در  زندگي، از جمله مهم سبك مسئله

انجام دادن كارها؛ شيوه يا آداب رفتاري متمايز است.  در متمايز اي معناي شيوه شده است. كلمه سبك به تشكيل 
 بيرو،( شده است ها تعريف  معناي چگونگي جريان حيات و شيوة زندگي انسان در لغت، به» سبك زندگي«تركيب 
 ترين وظايف زندگي است. هم). سبك زندگي در اصطالح، شيوه مواجهه با م206، ص 1367

ـا،    تئوري طبقه مرفهدر كتاب  وبلن ـاتي آنه ، از مفهوم شيوة زندگي براي بيان تمايز طبقه مرفه و نمودي از جايگـاه طبق
ـيت فـرد، كـه در      » سبك زندگي«بار واژة  ). براي نخستين95، ص 1899استفاده نموده است (وبلن،  ـاره بـه شخص براي اش

-98، ص 1952آدلـر،  ( محوريـت يافـت   آلفرد آدلركند، در آثار  دامه حيات، زندگي او را كنترل ميگرفته و در ا كودكي شكل
ـاظ مفهـوم و        ). امروزه 99 ـاخته و بـه لح سبك زندگي، با كل زندگي مرتبط است و چارچوب كلـي زنـدگي را مشـخص س

ـلي و نـرم    بخـش   را زنـدگي  ، سبكمقام معظم رهبري گيرد. بر ميها را در زندگي انسانگوناگون   كاربرد، شئون افـزاري   اص
 ).1391/مهر/23بيانات رهبري، ( اند شدهبررسي دقيق و علمي آن  ارتمدن نوين اسالمي معرفي كردند و خواست

شده است. سبك زندگي  شناسي مطرح  شناسي و دين شناسي، روان سبك زندگي، با سه رويكرد اصلي جامعه
اي از رفتارها است كه گاه بر مبناي الگوي مصرف و گاه بر اساس  وعهعنوان مجم شناسي، به در رويكرد جامعه

 ظاهري هايبيروني و نمود هاي جلوه شناسان بيشتر به گردد. توجه جامعه كل زندگي، تعريف مي بخشي به  سامان
شناسـي   . رويكرد رواناست معطوف بيشتر بر توصيف هنجارهاي اجتماعي و منش اجتماعي افرادتبع آن،  و به

نمايد. در  سبك زندگي را بررسي ميدر سطح فردي پردازي دربارة شخصيت آدمي،  سبك زندگي، با هدف نظريه
اي نسبتاً ثابتي از رفتارهاي فردي است كه  اين علم، سبك زندگي محصول تجربه روانكاوانه بشري است؛ شيوه
ي اساسي زندگي خود را مشـخص  ها گيري بدان شيوه، اهداف زندگي خود را دنبال، مسائل آن را حل و جهت

هاي رفتارهاي انسان، مد نظر است و از  كند. در رويكرد ديني به سبك زندگي، بار ارزشي و تجويزي ويژگي مي
 شود. زندگي بحث ميهاي  ها و گزينش بر انتخاب هشد پذيرفتهي تأثير مستقيم باورها

ر يك از اين رويكردها در بررسي مسئله سبك زندگي، از دهد كه ه نقدهاي وارد بر هر يك از رويكردهاي رايج، نشان مي
پردازي دانشمندان هر يك از اين علوم، در توجيه و تبيين اين رويكردها، تاكنون  نظريهرغم  علياند.  زاويه محدود به آن پرداخته

فقدان اين روش در هـر   سازي به دست نيامده است. روشي براي تعريف يا تبيين منطقي و تا حدودي فراگير، به لحاظ مفهوم
توانـد   مـي » سبك زندگي«عنوان  يك از اين رويكردها، موجب شده است كه هر يك از علوم مختلف، به بخشي از آنچه به

ـبك «شناخته شود، بپردازند. افزون بر اينكه، در اين رويكردها الزامـات كلمـه    مطالعـه و بررسـي نشـده اسـت. يكـي از      » س
ـين آن بـه  »سبك زنـدگي «تعريف مفهوم هاي شناخت و  ترين راه مناسب ـازنده آن اسـت.       ، تبي واسـطه بررسـي عوامـل س

براي تبيين عوامل  و روشمندمنطقي  دروني، انسجامتوان به روشي با  ترتيب، مسئله اصلي اين مقاله اين است كه آيا مي بدين
 تلف زندگي بشر، برخوردار باشد؟هاي مخ يافت كه از قابليت طرح در علوم گوناگون و ساحت  سازنده سبك زندگي دست
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محور اصلي اين پژوهش، ارائه رويكردي جديد به اين مسئله، با عنوان رويكرد سيستمي به سبك زندگي 
است. در اين پژوهش، ضمن توصيف و تحليل هر يك از اين رويكردها و بررسي نقدهايي كه در ايـن زمينـه   

تـرين   شود. در اين روش، ابتدا مهم بك زندگي ارائه ميمطرح است، روشي جديد براي تبيين عوامل سازنده س
شـود و سـپس    هاي مواجهه متعارف معرفي مـي  بخش سبك از شيوه مثابه وجه تمايز ساز، به هاي سبك مؤلفه

گردد. اين تحقيق، با روش توصيفي ـ تحليلي بـر    رويكرد سيستمي به عوامل سازنده سبك زندگي معرفي مي
 شده است.  انجام اي اساس منابع كتابخانه

 ف سبك زندگييشناسي به تعر كرد جامعهي. رو1
 مـاركس هاي  و در شرايط حاكميت انديشه سياسي اقتصاد فضاي زندگي، كه در سبك شناختي جامعه اصطالح

توان از يكديگر  شناسي را مي ست. دو مبناي اساسي در رويكرد جامعهرفتارها اي از مجموعهمثابه  شكل گرفت، به
هـاي زنـدگي    همـة جنبـه   رد: اول، تعريف سبك زندگي بر مبناي الگوي مصرف است. در اين مبنا،تفكيك ك

گيري از مواد و كاالهاي  ويژه انواع الگوهاي رايج مصرف و بهره اجتماعي بشر، تحت تأثير عوامل اقتصادي، به
رود. از اين منظر،  ميكار ه ب اجتماعي ةشاخصي براي تعيين طبق عنوان به غالباًنمادين قرار دارد. سبك زندگي، 

الگوي ). 170، ص 1387ر.ك: ادگار، ( كند طبقه اجتماعي شرايط وجودي و سرنوشت افراد انساني را تعيين مي
ان را ارتباط ميان افراد و موقعيت اجتماعي آنكه  و بهترين شاخص سبك زندگي است ينتر مشاهده  قابل، مصرف

كاالي سپس، و كند  ميخريد  ،كننده ن مصرفكه مطابق آاي  شيوه. )40-28، ص 1981كند (سوبل،  بيان مي
، 1984آندرسون و همكاران، ( استسبك زندگي در جامعه نگر ايبنمايد،  مصرف ميرا به آن شيوه  شده  خريداري

ر كند. طبقه مرفه الگوي برت منزلت فرد، در بعد اقتصادي اوست. اين منزلت عادات رفتاري را تعيين مي .)3-2ص 
شوند و سبك زندگي، ساير طبقات متأثر از سبك زندگي مصرف خودنمايانه اين طبقـه   يك جامعه شناخته مي

فهميـده  » مصرف«واسطه  ). تمايز افراد در سبك زندگي، فقط به135-115، ص 1899گيرد (وبلن،  شكل مي
، ص 1999(فروليچ،  دهد ينشان مرا متعلق به يك گروه افراد  هاز زندگي هم  سبك خاصي» منزلت« شود و مي
ها، هرچند بر خالف طبقات يكدست نيستند، اما الگوهاي ثابت فرماندهي و فرمانبرداري را  ). اعضاي اين گروه13
همان سبك آشكارا بندي مصرف كاالها  گروه). در تعريفي ديگر، 935، ص 1978شوند (وبر،  خوبي پذيرا مي به 

هاي مطرح در سبك زندگي است كه از  ). مد، از جمله شاخص14ص ، 1992شده است (شيلدز،  ي زندگي معرف
سو، اعالم تمايز از ديگران، بيان هويت فردي و خواست فرديت است و از سويي ديگـر، بيـانگر تعلـق بـه      يك

 ).467، ص 2004زيمل، كند ( اي خاص است كه احساس با ديگران بودن را در فرد تقويت مي طبقه
بخش كل زندگي است. در اين  زندگي چيزي بيش از الگوي مصرف، يعني سامانمطابق مبناي دوم، سبك 

، نه راهي براي تعيين طبقه اجتماعي، بلكه شكل اجتماعي نويني است كه تنها در مـتن   زندگي  سبك تعاريف،
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منسجم اي نسبتاً  سبك زندگي مجموعه، در اين معنا. )4، ص 1996(چني،  يابد تغييرات فرهنگي مدرنيته معنا مي
). در 122-120، ص 1378گيدنز، ( اوست روزمره زندگي در جريان، هاي يك فرد معين رفتارها و فعاليت ةاز هم

بخش زندگي و در زمـره   تواند سامان در آن نهفته است، مي» روايتي از خود«كه  يراهبرداين مبنا، رفتارهاي 
 ).328، ص 2000سبك زندگي قرار بگيرد (اسپارگارن، 

 شناسي سبك زندگي كرد جامعهيرو. نقد 2
هاي مبناي نخست، بـه دليـل    بندي هر يك از دو مبناي ياد شد، در تعريف سبك زندگي ايراداتي دارد. صورت

نـوعي بـر جبرگرايـي     هاي انسـاني، بـه    ساختن هويت توجهي به نقش عوامل انساني و انتخاب عامالن در بي
عنوان مركز ثقل  هاي عامالن به ه هويت فردي، ناشي از انتخابساختاري استوار است. در مبناي دوم نيز اگرچ

گرايانـه،   مند، سـنجش  جاي اينكه عقالني، فايده شوند، اما مبناي انتخاب به هاي زندگي مطرح مي تبيين سبك
جويانـه، ظاهربينانـه،    طلبانه باشد، بيشتر از نوع استحسـاني، لـذت   انديشانه و حقيقت پذيرانه، مصلحت مسئوليت

). تلقـي عمـوم   238و  230، 219، ص 1394 الدين و همكـاران،  دمختارانه، مقطعي و شكاكانه است (شرفخو
به اي از جنس رفتار است. به همين دليل، توجه محققان اين علم،  مثابه مقوله شناسان از مفهوم سبك، به جامعه

 تماعي و مـنش اجتمـاعي افـراد   بيشتر بر توصيف هنجارهاي اجتبع آن،  و به ظاهري هايجلوه بيروني و نمود
رو افكار،  . اما بايد توجه داشت كه سبك زندگي رفتار نيست، بلكه سياست حاكم بر رفتار است. ازايناست معطوف

). عواملي 74، ص 1387 كني، كند (ر.ك: مهدوي رفتار بيروني) را مديريت مي( ها احساسات (رفتار دروني) و كنش
بررسـي   بـه  زنـدگي  سـبك  ترين رفتار انسان مبدل شده است، اما ملموس همچون مصرف يا توليد، اگرچه به

شناسي به  رو، علم جامعه شود و شامل عناصر بيشتري است. ازاين نمي محدود حتي فرهنگي يا مادي الگوهاي
هاي ظاهري و وضعيت اجتماعي، در توصيف سبك زندگي، مورد نقد بسياري قرار گرفته  خاطر توقف بر مقوله

ها)  ها و نگرش (ارزشAttitudes و  Values ي در مبناي دوم نيز تعريف سبك زندگي، بدون وجود واژهاست. حت
دادن به سبك زندگي، معلول  . علت عدم ورود مقوالت ذهني، در شكل)156، ص 1996(هندري، ناقص است 

سـاس متمـايز   نمودن شناخت سبك زندگي افراد، بـر ا  گيري سبك زندگي و محدود توجهي به منشأ شكل بي
ها و نيازهاي  ساختن صورت رفتارها است. رهاورد چنين رويكردي، اين است كه زندگي از معاني، اهداف، آرمان

دين بـا  ). آميختگي 236، ص 1394 الدين و همكاران، ؛ شرف67، ص 1382 اصيل انساني تهي شود (فاضلي،
ازجملـه بـاور بـه     -مقوالت مهـم اعتقـادي   ، سبك زندگي را در طول تاريخ، از نوع نگرش بهها زندگي انسان

شناسي به  حال، در كليت جامعه متأثر كرده است. با اين  -الطبيعه و اخالق و منش حاصل از باور به اديان ماوراء
شود. دين  زندگي انسان، بدون لحاظ اراده تكويني و تشريعي خداوند و هدايت و تدبير الهي و قدسي نگريسته مي

عنوان عاملي بـراي نگهداشـت و    عنوان محصول عقل بشري و حداكثر، به بع اجتماع و گاه بهعنوان امري تا به
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، كـه  زيمل). با وجود انديشمنداني همچون 61، ص 1395 زرشناس،( شود گيري نظم اجتماعي تعبير مي شكل
لوم در موضوع گونه ع )؛ نظريات اين107، ص 1388نمايند (ر.ك: زيمل،  صراحت منشأ الهي دين را تأييد مي به

ترين عوامـل   گاه از اتقان الزم برخوردار نبوده است؛ زيرا از مهم تبيين عامل دين، در هويت سبك زندگي هيچ
فهم سرشت انساني است. شناخت اين سرشت، متوقف بر درك آغـاز و    مؤثر در تعريف و تبيين سبك زندگي،

وسوي حركت به سمت كمال واقعـي، سـبك    متتوان در س فرجام بشر است. با درك مبدأ و مقصد انسان، مي
زندگي را تعريف نمود. با ضعف و محدوديت تجربه بشري، معرفت حقيقي بـه مـدركات فـوق، نيازمنـد ابـزار      

كه در موضوعات و مسائل محدود، اين علوم  حالي غيرمادي و به تعبير اديان آسماني، وحي و بعثت انبيا است. در
 شود. ه انسان و طبيعت مشاهده نميمادي ب جايگاهي براي نگاه فرا

كـه طبقـات    شود. درحالي در تعاريف يادشده سبك زندگي، بيشتر بر اساس شيوة مصرف طبقات مرفه تعريف مي
جاي تقليد از طبقه مرفه، خود صاحب سـبك   جهي دارند. ممكن است بهوت سازي نقش قابل  ديگر جامعه نيز در سبك

هـاي   بقه مرفه را به چالش بكشانند. همچنين، به علت توجه افراطي به انگيـزش هايي، موقعيت ط باشند و با نوآوري
شـده اسـت.    هاي مشهود و خودنمايانه آنهـا بررسـي    بيروني، در تبيين رفتار مصرف، الگوهاي مصرف فقط در شكل

اس تقليـد و  گيري سبك زندگي، به رابطه متقابل طبقات فرادستي و فرودستي كه بر اس ترتيب، انتخاب و شكل بدين
هاي اين مفهوم، دقيـق و عمليـاتي تعريـف     شود. عالوه بر اين، شاخص شود، محدود مي بندي مي چشمي صورت هم

 ).31-23، ص 1382 نشده است و از تعامل ساختارها، تحليلي ارائه نشده است (ر.ك: فاضلي، 

 شناسي به تعريف سبك زندگي . رويكرد روان3
و محصول تجربه  شود پردازي دربارة شخصيت آدمي انجام مي با هدف نظريه شناسي سبك زندگي، رويكرد روان

اي تا حد زيادي ثابت از رفتارهاي فردي است كه بدان شيوه، اهداف زندگي  روانكاوانه بشري است. اين رويكرد، شيوه
ـ  كند.  هاي اساسي زندگي خود را مشخص مي گيري خود را دنبال، مسائل آن را حل و جهت ، مشـهورترين  رآلفـرد آدل

شناسان و حتي  روانساير  بسياري برتأثير آشكارا در آثار او محوريت يافته است و  اصطالح اين شناسي است كه روان
 ،آدلـر   نظـر   درشود.  شناسي قلمداد مي دار اين موضوع در روان شناسان پس از خود گذاشته است؛ مرجع و داعيه جامعه

غايتي ، در گروي اين هدف است. اعمال انسانو  احساسات افكار،تمامي رد و گرايش دا غايي هدفيسوي  به  شخصيت
و حقارت، نيروي احساس كهترى ). 24-20، ص 1379 ،آدلر( كند مي  آشكار  هدف واالتري را هدف، كه در فراسوي هر

به آن را هموار  هاي انسان از كودكي تا پايان حيات است كه هدف در زندگي را تعيين و راه وصول همة تالش محركه
آيد، طي چهار يا پنج سال ابتدايي  ). هر كودكي كه به دنيا مي59-55، ص 1361 ،همو؛ 53، ص 1379سازد (آدلر،  مي

براي غلبه بر احساس حقارت و كهتـري را   تالش، خود خالقزندگي، همزمان با تعامل با سه عامل وراثت، محيط و 
گيرد. تحقق زندگي  ر راستاي نيل به همين هدف، وظايفي براي او شكل مي). د264و  98، ص 1952(آدلر،  رديگ يفرام
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شود. شيوه مواجهه با  يك انسان، در ميزان فعاليت شخص در مواجهه با وظايف اصلي زندگي اجتماعي او بازشناسي مي
بر هدف،  ). اين واژه، مفهومي كلي است كه افزون77-73، ص 1361 همو،اوست (اين وظايف، بيانگر سبك زندگي 

كننـده   فرد او در تالش براي رسيدن به هدف و تعيـين  شامل انديشه فرد دربارة خود، دنيا و همچنين، شيوه منحصربه
 ).174-170، ص 1956هاي ادراك و تعامل او با ديگران است (آنسباخر،  شيوه

 شناسي به تعريف سبك زندگي . نقد رويكرد روان4
ريزي شده است، بـا غفلـت از    شناسي، در فرهنگ مادي پايه دهاي جامعهازآنجاكه اين رويكرد، همچون رويكر

شود.  ها، نيازهاي غريزي و بيولوژيكي نگريسته مي جسماني و ناسوتي، به بشر بر اساس كشش غايات حقيقي، فرا
 پردازد. آنها نميگزينش و نيز تشخيص مصاديق و نقش  بنابراين، به ارزش، نوع و نحوه كسب باورهاي انسان

وسقم آنهـا و تـأثير    را با يكديگر سنجيد و صحت هاي متفاوت افراد مختلف مجموعه ارزشتوان  رو، نمي ازاين
عنـوان   ، با اينكه از نقش ايمان و خداپرستي، بهآدلرباورهاي حقيقي را در زندگي افراد بررسي و مقايسه نمود. 

 يني بر احساسات و عواطف بشري سخن گفته استكند و از تأثير باور د ها ياد مي هدفي بزرگ در زندگي انسان
)؛ اما در نظريه خود، سهمي براي عامل اعتقادات الهي قائل نشده است. حتي ساير 247-246تا، ص  آدلر، بي(

شناسان معتقد به وظيفة مذهب، ارتباط دين و نقش آن را با مفاهيمي همچون هستي و حيات بشـري در   روان
تواند خاسـتگاه   شناسي، با توجه به موضوع و مسائل آن، نمي د. البته علم روانان كيفيت زندگي مشخص نكرده

تبع آن، سكوالريستي خواهـد بـود و نـه     صحيح معنويت شود؛ چرا كه در اين صورت، معنويتي اومانيستي و به
هايي  نوشته ةعمد  بخشهاي پزشكي عموميت پيدا نموده است، اما  حقيقي. اگرچه امروزه اين بحث در مراقبت

باليني، در مورد بيماران رواني است كه بـا توجـه بـه     -اند، تحقيقات كلينيكي استفاده كرده  اصطالحاين كه از 
 بودن اين تحقيقات، اشكاالت تحقيقات تجربي همچون عدم شمول و خطاپذيري متوجه آن است. تجربي

انسـان اسـت (آنسـباخر،     نجـوري عمـومي  ر نگاه خاص به روان درمانگر روان عنوان يك ، بهآدلرخاستگاه نظريه 
بررسي نموده اسـت (ويـل،    ، آن رازندگي  سبك  واقعي  براي سرشتي شواهد رو، بدون ارائه ). ازاين201، ص 1956
 ، به اثبات نرسيده و نحوه كاركردنظاير آنخالق و  بنياديني همچون خود يمفاهيمدر اين نظريه،  ).236، ص 1993

ذات و كمـال خـويش    يشه تالش انسان، به عواطـف انسـان نسـبت بـه خـود، يعنـي حـب       آنها تبيين نشده است. ر
وجو كرد، نه احسـاس كهتـري. ايـن     بايد جست» عواطف انساني در زندگي«گردد كه آن را در عموميت عامل  برمي

شـود (نفيسـي و    ناپـذير تبـديل مـي    يابد و بـه يـك عطـشِ پايـان     حب با رشد كودك و رشد آگاهي او گسترش مي
طلبي نائل شده بود. نقـش عوامـل سـازنده     ، به بخشي از احساس كمالآدلر). پس 390، ص 1، ج 1369همكاران، 

سبك زندگي، نه از حيث زماني محصور به دوران خاصي است و نه تعداد اين عوامل، محدود آن موارد است. برخـي  
هـاي   هـا و پرسـش   شـكاف . اي نداشـته اسـت   ، همساني يا نظم پيوسـته آدلركنند كه تفكر  از منتقدان بيان مي ديگر
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عنوان نمونه،  ه است. بهدشيافت نبراي آن  يپاسخ فكري وي،در نظام كه  جود داردو آدلرپاسخ فراواني در نظريه  بي
آيـا ايـن امكـان     آيا احساس حقارت، تنها مشكلي است كه آدميان بايد در زندگي با آن مواجه شوند؟توان پرسيد  مي

، اثر وراثت و محـيط ؟ با حدي از حقارت كنار بيايند و ديگر در تالش براي جبران آن نباشند، ميانهست كه برخي آد
 گيري سـبك زنـدگي، بـر چـه اساسـي اسـت؟       جزئيات شكل اهميت دارد؟ ردقخاص چ طور بهبر سبك زندگي فرد، 

 )167-166، ص 1387و شولتز،  شولتزتواند سبك زندگي خويش را بيافريند؟ ( ساله، مي چگونه كودك پنج

 رويكرد ديني در تعريف سبك زندگي .5
 شريفيشده است. در بررسي اين رويكرد، به تعاريف موجود در آثار  بار در كشور ما مطرح  اين رويكرد، براي اولين

پردازيم. در اين رويكرد، سبك زندگي  شوند، مي پردازان در آن محسوب مي ترين نظريه كه از مهم - كاويانيو 
اين  شده است. پذيرفته هاي  ها و نگرش يافته متأثر از باورها و ارزش اي از رفتارهاي سازمان مجموعهاز:  عبارت

غالب رفتاري يـك فـرد يـا      وجهههاي فردي و وضعيت محيطي،  با اميال و خواسته مجموعه، به دليل تناسب
 ).52، ص1391 (شريفي، اند گروهي از افراد شده

ها و عواطف  پردازد و با شناخت جهت كه سبك است، به رفتار مي دگي ديني از آن در تعريفي ديگر، سبك زن
اساس،  ها باشد. براين ارتباط با عواطف و شناخت تواند بي بودن، نمي جهت ديني ارتباط مستقيم ندارد، ولي از اين 

اي فـرد مـورد   شود، بلكـه رفتارهـ   در سبك زندگي اسالمي، عمق عقايد و عواطف و نگرش فرد سنجيده نمي
هـايي از شـناخت و    گيرد. اما هر رفتاري كه بخواهد مبناي اسالمي داشته باشد، بايد حـداقل  سنجش قرار مي

حال كه تأكيد آن روي رفتار است، به  عواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد. سبك زندگي اسالمي، در عين 
بـه    اصوالً سبك زنـدگي، در مرحلـه اول  ). 18ص  ،1391ها نيز نظر دارد (كاوياني،  حداقل عواطف و شناخت

و   هاي افراد و مباني نظري شود و در صورت لزوم، از اين رفتارها عبور كرده، به نيت رفتارهاي زندگي مربوط مي
 ).34، ص 1393 (همو، شود هم توجه مي  آنها  اعتقادي

 . نقد رويكرد ديني در تعريف سبك زندگي6
عنـوان دو   شده است، بحث هدف از زندگي و تكاليف موجود در آن، به ه با اين رويكرد ارائه طوركلي، در تعاريفي ك به

ركن اساسي در تعيين سبك زندگي، مورد غفلت قرار گرفته است. اين تعاريف، در حالي به رويكرد دينـي و اسـالمي   
ف خـود، بـه ايـن دو ركـن اساسـي      اند كه نه در خود تعريف و نه در توضيحات و لوازم تعاري از سبك زندگي پرداخته

، سرايت اين ابهامات، به سـبك  »دين«اند. با توجه به ابهامات ناشي از گستردگي موجود در خود واژه  توجهي نداشته
معناي حقيقـي   طور ويژه وجه فارق ديني، به زندگي با رويكرد ديني دور از انتظار نيست. در اين تعاريف، چيزي كه به 

قدر كفايت به آن پرداخته نشـده   ادراك بشري از آن، از غيرديني باشد، يا اصالً وجود ندارد، يا به  ل معناي قاب آن يا به



 ۱۳۹۶اول، زمستان  شمارهنهم،  سال،       �۸۸

اي، الزم است پاسخ داده شود كه آيا اساساً امكان تعريـف سـبك    رسد، پيش از ورود به چنين مقوله است. به نظر مي
ت در عمل بر طبق آن رفتار نمود؟ آيـا سـبك   زندگي ديني وجود دارد؟ با فرض حصول چنين تعريفي، آيا ممكن اس

زندگي ديني، مفهومي صفر و يكي است، يا اينكه حدنصابي براي تحقـق آن وجـود دارد كـه بـا گـذر از آن، سـبك       
شود؟ در صورت دوم، مرز كفايـت و حـد اعلـي كجاسـت و چگونـه تبيـين        تر مي زندگي ديني به كمال خود نزديك

 ديني بايد تعريف شود؟ شود، يا اينكه فرا ديني تعريف ميشود؟ سبك زندگي ديني، درون  مي
براين، تعاريف ذكر شده، از حيث صورت و محتوا، از اشكاالت اساسـي برخـوردار هسـتند. از جملـه      عالوه

، سياست و هژمـوني حـاكم بـر    »سبك«معناي كلمه  اشكاالت شكلي اين است كه سبك زندگي، با توجه به 
تناسب با «و » وجهه غالب«، »يافته سازمان«اي از رفتارها. قيودي همچون  تي مجموعهرفتارهاست، نه رفتار يا ح

اي براي كاربرد آنها وجود ندارد. از  كننده ، در تعريف داراي ابهام است و توجيه قانع»هاي فردي اميال و خواسته
يشة تاريخي و الزامات و همچنين، ر» زندگي سبك«شناختي تركيب  حيث محتوا نيز خاستگاه اجتماعي يا روان

اي اخالقي  كاهش اين مفهوم به مقوله ، در اين تعاريف مالحظه نشده است. همين امر موجب فرو»سبك«واژه 
 شده است. گويي در تشخيص ضوابط مطرح در ترسيم عناصر مؤثر در تعريف  و تربيتي و همچنين، پراكنده

توجه به منشأ  تواند بي وط به رفتارهاي فردي است، نميدر تعريف دوم، اگر سبك زندگي مطابق تعريف مؤلف، مرب
شود.  هاي متفاوت كامالً دگرگون مي اين رفتارها يعني عقايد و اخالق فرد باشد. در اديان الهي، رفتارهاي مشابه با نيت

شود. عالوه واسطه نيت الهي، سبب قرب فرد شود و همان رفتار، با نيت غيرالهي موجب سقوط فرد  بسا يك رفتار به چه
و درجـات  مراتب بر اين، ميزان معرفت افراد نيز در سبك زندگي آنها بسيار حائز اهميت است. ارزش رفتار مناسب با 

تواند تنها به رفتار بپردازد و تنها در موقع لزوم،  . بنابراين، سبك زندگي ديني نميو تقرب به خداوند متفاوت استايمان 
تنيده و جدانشدني است. در اسـالم، مبـاني    لكه رفتار و نيت حاكم بر آن، دو امر درهمبه مباني نظري آن توجه كند، ب

كوشش انسان براي تفوق علمي، به اين مباني نظري و اتخاذ  وحياني و عقالني، زيربناي تجليات عيني رفتاري است.
 ).245، ص 1394الدين و همكاران،  شرف( زند مواضع عملي متناسب با آنها، سبك زندگي را رقم مي

 گانه سهنقد مشترك وارد رويكردهاي 
ها و موضوعات، در كنار يكديگر، براي  نظمي در انباشته نمودن مؤلفه بسياري از اين رويكردها، دچار نوعي بي

هـا وجـود نـدارد.     دهنده ايـن تعريـف   ارتباط منطقي بين اجزاي تشكيل كه يطور بهاند،  تعريف اين مفهوم شده
 ازمختلف، با ورود در اين زمينه، مطابق تخصص خود و زاويه نگاه خويش، صرفاً به بخشي انديشمندان علوم 

گويي  تعريف، به كلي نبودن جامعاند. گاه براي گريز از  تواند به نام سبك زندگي مطرح باشد، پرداخته كه مي آنچه
در ايـن   وجود داشته باشـد. بسنده شده است؛ بدون آنكه توجيه الزم براي چگونگي دستيابي به چنين تعريفي 

پاسخ مانده است؛ آيا شـرايط فـردي، محيطـي و خـانوادگي پـيش از تولـد يـا         ها، سؤاالت بسياري بي ديدگاه
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گيري  ترين اهداف و وظايف زندگي، در چگونگي شكل هاي اقتصادي و سياسي، شناخت و تشخيص مهم موقعيت
ت بودن پاسخ، اين تأثير چگونه نقـش خـود را ايفـا    سبك زندگي افراد سبك زندگي تأثير دارد؟ در صورت مثب

شود؟ جايگاه ارتباط بين ادراك فرد و  كند. جايگاه اين عوامل، در مجموعه عوامل تأثيرگذار چگونه تعريف مي مي
هاي اجتماعي  عواطف او، در سبك زندگي چگونه است؟ آيا سبك زندگي يك فرد، از رابطه عواطف او و موقعيت

 شود؟ ي او، متأثر نميموجود در زندگ
شود تا رويكردي جايگزين، براي بررسي و تبيين عوامل سـازنده سـبك    ها و نقدها موجب مي اين پرسش

هاي ضـروري در تعريـف سـبك زنـدگي، خألهـاي موجـود در        زندگي طراحي شود كه بتواند عالوه بر مؤلفه
 رويكردهاي رايج را نيز برطرف نمايد.

 ندگي. رويكرد سيستمي به سبك ز7
سازنده سبك ضروري   هاي لفهؤمترين  رسد با استفاده از نوعي رويكرد سيستمي به اين اصطالح، بتوان مهم به نظر مي

زندگي را تدوين كرد. اين روش، فرايندي فراگير در بررسي عوامل و عناصر سازنده سبك زندگي، موقعيت و كاربرد هر 
ه بر رعايت موارد فوق، چگونگي تعامل اجـزاي سـازنده و مـؤثر در    شود. عالو يك از آنها در تعريف آن، محسوب مي

اين ديگر استفاده از روش سيستمي، حسن شود.  سبك زندگي، با يكديگر نيز در اين روش، به نحو مطلوبي ترسيم مي
ايـن   . مطـابق دهـد  مي و روشمندمنطقي  ينامرتبط و گوناگون، انسجام ظاهر به  عناصراست كه به اجزاي پراكنده و 

ترين وظايف زندگي است كه  هاي خاص مواجهه يك فرد با مهم مند از شيوه اي نظام مجموعه نگرش، سبك زندگي
گيرد. چنين تعريفي از  تحت تأثير و تأثر سه عامل بينش، گرايش و موقعيت زندگي فرد، براي نيل به اهداف او شكل مي

 پردازيم. اين رويكرد است كه در ذيل به آن ميسبك زندگي، متوقف بر ارائه مقومات اساسي موجود، در 

 . سيستم و نگرش سيستمي1-7
شـود. اسـتفاده از روش    ناميـده مـي  » سيسـتم «داراي حيات و چرخه باشد،  ينوع  اي كه به هر شيء يا پديده

اي از چنـدين   سيستم مجموعـه  .شده است  ها شناخته عنوان يك روش بهتر براي درك تمام پديده به، سيستم
بين دو جـزء يـا دو    علت و معلولي ةعالوه بر رابط، هاي خاص حصول هدف ايربكه  است ء وابسته به همجز

). نگـرش  60-42، ص 1362 ر.ك: فرشـاد، ( با يكديگر دارندبازخوردي هم و  يا چندجانبهدو  ، ارتباطيعنصر
  و پيچيدگي  آشفتگي  ه ازدر محيط آكند، فرهنگي - اجتماعي  هاي نظام  شناسي مؤثري را براي ، روشسيستمي
با اين  دهد. مي قرار مورد بررسيدر پيوند با يكديگر را ساختار، الگوها و وقايع  كهنگر  تفكري كل ؛دهد ارائه مي

وجـود    و سيستم  پديده  امكان فهم الگوهاي حاكم بر، كنش اجزاء برهمو چگونگي تعامل روش، ضمن ترسيم 
 ).71-70، ص 1395 دارد (نوروزي،
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 هاي رويكرد سيستمي به سبك زندگي فرض . پيش2-7
هايي استوار است كه در اينجا به برخي از  فرض رويكرد سيستمي به سبك زندگي، بر پايه برخي مباني و پيش

 شود. ، اشاره ميآنها نيتر مهم
را بر گيرد. سبك زندگي  مند شكل مي پيوسته و نظام هم اي از عوامل به ـ سبك زندگي تحت تأثير مجموعه

مثابه متغيرهاي مستقل  تأثير اين عوامل، به توان تبيين و تحليل نمود. سبك زندگي تحت اساس اين عوامل، مي
شود كه  گيرد، ولي پس از تحقق، به موجوديتي نسبتاً مستقل از مجموعه عوامل اوليه خود تبديل مي شكل مي

 ).109، ص 1382 دهد (ر.ك: فاضلي، مستقيماً به فعاليت صاحب سبك جهت مي
ـ اين رويكرد، بيانگر كيفيت ارتباط عوامل مؤثر در سبك زندگي است و تعيين كميت سـهم هـر يـك از    

 عوامل، خارج از محدوده آن است.
توان بررسي  ـ سبك زندگي محدود به عرصه خاصي از زندگي نيست و آن را در هر ساحتي از زندگي، مي

كند. الگويي كه در ادامـه   بك كالن زندگي يك فرد را ترسيم ميهاي زندگي، س نمود. برايند كلي همه ساحت
 كنيم، بيانگر يك ساحت خاص، همچون سبك زندگي اجتماعي يا اقتصادي است. از اين رويكرد بررسي مي

كنند و برخـي افـراد، بـه     مي پيدا بسط گروهي فرايندهاي طريق زندگي، از هاي گرچه بسياري از سبك -
پذيرند اما با توجـه   يا به خاطر وابسته شدن به فرد يا گروه خاص، سبك آنان را مي داليلي همچون وابستگي

.ك: ر(در توصيف سبك ادبـي فـردي، سـبك زنـدگي امـري فـردي اسـت و نـه گروهـي           اولي سبك كاربرد
 .)130، ص 2009پرتسيوزي، 

در تركيب » سبك«ة پيش از ارائه هر نوع رويكردي در تعريف سبك زندگي، الزم است با پژوهش بر واژ -
دهد در  ها نشان مي هايي كه اين مفهوم از آن برخورد است، كامالً آگاه شد. بررسي ، به ويژگي»سبك زندگي«

خود مفهوم سبك، دو دسته الزامات نهفته است. اين الزامات را در قالـب خصوصـيات و صـفاتي، كـه آنهـا را      
شود يك  د. دسته نخست، الزاماتي است كه موجب ميتوان مطرح نمو دهيم، مي نام مي» ساز سبك«هاي  مؤلف

ديگر، تحقق و دوام يك سبك، بستگي تام به حضور  عبارت  روش يا شيوه متعارف، به يك سبك مبدل شود. به 
نام » ساز محتوم هاي سبك مؤلفه«ساز را  هاي سبك مستمر و تأثيرگذار هر يك از آنها دارد. اين دسته از مؤلفه

رو، دسته دوم الزامات  مرتبه و منزلت، واحد نيستند و به تعبيري، تشكيكي هستند. ازاين  در يك ها نهيم. سبك مي
تر حضور داشته باشند، آن سبك فاخرتر و به هر  سبك، اوصافي هستند كه به هر ميزان در يك سبك پررنگ

اي مبدل  يا حاشيهاي  هاي كمتر مشخص، توده تر گردد، آن سبك به سبك مقدار حضور آنها در سبكي ضعيف
نام » ساز راجح هاي سبك مؤلفه«ساز،  هاي سبك . بر اين دسته از مؤلفه)208، ص 2002ر.ك: ويلسكا، گردد ( مي
و  )leisure and lifestyle( در مقاله يلوساز، در آثار انديشمنداني همچون  هاي سبك گذاريم. ازآنجاكه مؤلفه مي
) با توجه به خاستگاه مفهوم سبك در Life style: a historical and systematic reviewمقاله (در  آنسباخرنيز 
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ها را بر اساس همين دو  ترين اين مؤلفه قرار گرفتند، در اينجا به اجمال، برخي از مهم اشاره موردادبيات و هنر 
 ساز محتوم به ترتيب ذيل است. هاي سبك كنم بارزترين مؤلفه حوزه معرفي مي

 فرد بودن سبك صربهالف. تمايز و منح
شود كه سبك هر صاحب سبكي، فقط به خود او تعلق دارد.  فرد بودن سبك، به اثرانگشت تمثيل مي منحصربه

). از داليـل  220، ص 1392تكرار نيست (ر.ك: قاسمي،  تحليل و تقليد است، ولي قابل اين سبك هرچند قابل
بخشـي عينـي و بيرونـي آن     ي و هم در تحققمهم اين تمايز، خاص بودن صاحب سبك، هم در ادراكات ذهن

 ).71و  55، ص 1394؛ رهياب، 19، ص 1376 ر.ك: بهار،(ادراكات است 

 گرايي ب. ويژگي كل
گيـري سـبك و    گرايانه سبك، به اين معناست كه سبك در گروي حضور همه عناصـر دخيـل در شـكل    ويژگي كل
ه زدن به آنچه سبك دارد، چيزي از آن كاسـت يـا بـر آن    توان بدون صدم رو، نمي كل فرايند است. ازاين كامل شدن

تـوان جـدا نمـود     از يكديگر نمي آنهااند كه  ي با يكديگر عجين شدها گونه  به، سعدينمونه، اجزاء نثر  عنوان بهافزود. 
 ).78، ص 1382(فاضلي، 

 شوندگي ج. ثبات در عين روزآمد
 برجسـته  اعمـال  تـوده  ميان يك از را عملكرد يك كه است يصتشخ سبك، برخوردار از انسجام و ثباتي بارز و قابل

). از سوي ديگر، متغير و قابل انعطاف است؛ به اين معنا كه تغييرات رفتـاري صـاحب   20، ص 1981سوبل، كند ( مي
پـذيري سـبك و در محـدوده آن     هاي مكاني و زماني، مطابق با الگوي انعطـاف  تغييرات و موقعيت سبك، نسبت به

پس سبك محدود به يك مكان و منطقه معين، يا زماني  .)228و  227، ص 20، ج 1962(آكرمن، پذيرد  صورت مي
هـا و منـاطق مختلـف     سـازي مكـان   شونده دارد. سبك، ضمن يگانه مشخص نيست، بلكه كاربردي همواره روزآمد

 ).295-293، ص 1381ها است (نوبرگ،  ها و زمان دهنده خصوصيات ملي و مذهبي خود به ساير مكان تسريع

 حل راهد. ارائه 
ـا   مسائل و مشكالت پيشروي زندگي است. اين راه با پيوسته، مرتبط هم هاي به حل اي از راه برخوردار از مجموعه سبك، حل ي

 ).236و  228، ص 20، ج 1962آكرمن، هاي رايج موجود متفاوت است ( ها و حتي سبك از شيوه متنابهي طور ها، به  حل راه

 ستيال. ا  ه
شود موجب بروز مقاومت در برابر  يمهويتي كه از جانب سبك براي صاحب سبك و پيروان آن سبك، حاصل 

يال فرهنگي است. با بسط اين قدرت استشود. اين مقاومت، موجد نوعي برتري و  يمآن  متزلزل كنندهعوامل 
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ي از افراد همسو با سبك خود را ا گستردههايي  فرهنگي در جامعه، صاحب سبك، با كسب شهرت و اعتبار شبكه
، 1382گيرد. ميزان اين قدرت، بستگي به توانايي آن سبك در رسيدن به اهدافش دارد (فاضلي،  در اختيار مي

 ).260-253، ص 1987؛ شيز،118و114ص
 ساز راجح، به ترتيب ذيل است: هاي سبك ترين مؤلفه مهم

طرفي و انفعال دور  كه زندگي صاحب خويش را از بيسبك، حامل خصوصيتي است : الف. احتراز از انفعال
 ).296و  182، ص 1394رهياب، ( بخشد كند و به آن پويايي مي مي

اهتمـام زيـادي بـر طـرد و ابطـال       سـبك،  شده در هاي عرضه  حل در راه :افزايي ب. هنجارگريزي و قاعده
). چنين 236و  228، ص 20، ج 1962ن، آكرمقبلي و سنتي وجود دارد ( هاي ها، يا سبك شيوه اصلي هاي ويژگي

هـاي   حـل  كارانه با قواعد عرفـي سـابق و راه   هاي محافظه اهتمامي كه در پي احساس ضرورت تغيير در روش
برانگيز تازه ايجـاد   هاي جا افتاده پيشين و نيز لزوم رؤيارويي با مشكالت چالش اي و روال پذيرفته شده كليشه

). از هنجارگريزي سبك، به 232، ص 1387شود (ر.ك: ماينر،  در سبك منجر مي نوعي هنجارگريزي شود، به  مي
، 1380، و آزبورن چيلورز(ر.ك:  شود ها يا رهايي از بند وظايف ساختاري تعبير مي گذاردن قراردادها و سنت كنار
و مقتضيات تا با گريز از قوانين  است قواعد هنجاري و عرفي گرفتن )، ناديده301، ص 1381؛ نوبرگ، 23ص 

بودن سبك است، درنورديده شود. به دليل وجود ايـن صـفت، سـبك     موجود، موانعي كه سد راه تجلي متمايز
 ).24-23، ص 1996، شود (لنگيك تلقي مي» ساختار ضد«مثابه  به

سبك با ايجاد نظم دروني، از انجام سطح وسيعي از اعمال خودمختارانه خارج از حيطه آن ج. نظم دروني: 
 ).236و  228، ص 20، ج 1962كند (آكرمن،  ممانعت ميسبك 

، ص 23، ج 1967(آنسـباخر،  و خالقيـت اسـت    ودانگيختگيسبك برخوردار از خـ د. خود انگيختگي و خالقيت: 
سـبك، بـه    ها و استعدادهاي صاحب اي است كه در فرايند تحقق سبك توانايي . خودانگيختگي سبك، به گونه)205

ترين شكل و با كمتـرين   شده داده  ترين و سازمان ترين وظايف و مسائل زندگي، به كامل همواسطه تمركز بر روي م
 گيرد. برخي لوازم وجود خالقيت در مفهوم سبك، به ترتيب ذيل هستند: مانع، از درون او جوشيدن مي

حقيقـي و   اين نوع خودفراموشي، درواقع در جهـت يـافتن هويـت   . عدم تمايل به توجه و آگاهي به خويشتن: 1
خويشتن واقعي اوست. پرداختن به خويشتن، براي او نيروي بازدارنده از پرداختن به وظايف در حل مسائل و مشكالت 

ها است كـه بـراي    ها، تعارضات، ترس است. از سوي ديگر، آگاهي از خويشتن، اشيا و افراد پيرامون گاهي منشأ شك
ها را  ها، نگراني مزاجي ، اضطراب، افسردگي، تعارضات، دمدميخالقيت مضر است. صاحب سبك با خودفراموشي، ترس

كاري، بروز رفتارهاي ساختگي، وحشت از شكست و  شدن از خويشتن، نياز كمتري به محافظه برد. با فارغ نيز از بين مي
مواجهه  كند و به او جسارت اهانت ديگران وجود دارد. اين خودفراموشي، به داشتن شجاعت و قدرت كمك شاياني مي

 كند. هاي جديد، نامتعارف و غيرمنتظره را اعطا مي حل ها و ارائه راه گريزي هاي فرارو، اقدام به هنجار با چالش
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ظن در  خالقيت صاحب سبك، آمادگي بيشتري براي حسننفس، رضايت و تسليم:  . نگرش مثبت، اعتمادبه2
اي نامعلوم، احتراز از كوشش براي  مواجه شدن با آينده نفس در كند. وجود اعتمادبه ايجاد مي ها ها و داوري گزينش

آرامي و طمأنينه در مواجه با حوادث و نيز تسليم و رضايت بـه لـوازم    كنترل شرايط و اتفاقات به نفع خود، تن
 ).117-106، ص 1379ساز راجح در سبك است (ر.ك: مزلو،  هاي سبك تصميمات خود، از ديگر مؤلفه

 بك زندگي با رويكرد سيستمي. عوامل سازنده س3-7
گيـري ايـن    ترين وظايف زندگي، در اينجا به چگونگي شكل با توجه به معناي سبك زندگي، به شيوه مواجهه با مهم

ترين وظايف در زندگي، حاصـل عوامـل متعـددي اسـت كـه       پردازيم. شيوة مواجهه افراد با مهم شيوه در زندگي مي
هـاي   گردد. اين عوامـل، چنانچـه بـا مؤلفـه     ل، با رويكرد سيستمي ترسيم ميجايگاه و چگونگي اثرگذاري اين عوام

 ساز، قرين گردند به استقرار و تداوم سبك در زندگي منجر خواهد شد. اين عواملي به اين ترتيب هستند. سبك

 . بينش1-3-7
اي اسـت كـه    ودآگاهانـه هايي آگاهانـه يـا نيمـه خ    ترين وظايف زندگي، برآمده از مجموعه بينش نوع مواجهه با مهم

هاي زيربنايي هر فـرد يـا رويكردهـا     ها كه ارزش بينش دهد. مي تشكيل انديشه گستره در را هاي بشر شالودة فعاليت
كنند، داراي سه بعد عاطفي، شناختي و عملكـردي هسـتند.    كلي افراد را نسبت به خود، ديگران و جهان منعكس مي

كند. بعد شناختي كه از طريق باورهـاي فـرد تجلـي     كننده اشياء عطا مي رزيابيبعد عاطفي بينش، به فرد احساسات ا
، داراي سه عنصر تجربـة شخصـي،   دهند تري نسبت به عقايد دارند و به او ثبات نظر و عقيده مي جنبه كليكند و  مي

يي در راسـتاي  هـا  اطالعات حاصل از ديگران و استنتاج است. بعد عملكردي، دو بعـد يادشـده را بـه سـمت كـنش     
، ص 1389و همكـاران،   بـدار ؛ 124ِ-123و  119، ص 1371و بورونيون،  روشبالودهد ( هاي زندگي سوق مي هدف

هاي حاصل شده در طول زندگي باشند، اين عناصـر   دهنده بينش ، مجموعه عناصر تشكيلAnتا A1). چنانچه90-91
 ).1كنش تمامي عناصر بينشي است (الگوي شماره  رهم، برايند حاصل بAبر يكديگر تأثير متقابل دارند. مجموعه 
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 . گرايش2-3-7
ـا   ها يا بغض ها و عالقه ها و عواطف است. عناصر عامل گرايش، عبارت از حب دومين عامل سازنده سبك زندگي، گرايش ه

عنـوان   ، بـه Bnتـا  B1هـاي درونـي   صاحب سبك پيوند دارند. چنانچه كشـش هاي دروني  ها و الم ها است كه با لذت و نفرت
ـباح   عناصر تشكيل يـزدي،   دهنده عامل گرايش باشند، هر يك از اين عناصر بر روي يكديگر تأثير و تأثرات دارنـد (ر.ك: مص

 ).2است (الگوي شماره  برايند حاصل از برهمكنش، تمامي عناصر گرايشي B). مجموعه 146، ص 1392
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ـأثير متقابـل        عناصر بينشي، به  موازات عناصر گرايشي عمل نموده و در يك حالت كنشي و واكنشـي، مـداوم بـر يكـديگر ت
 ).3مثابه نيروي محركه سبك زندگي است (الگوي شماره  كنش اين دو عامل، به ). برهم196، ص 1376 گذارند (عليلو، مي
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اي خاص، در گروي عامل ديگري به نـام   كنش دو عامل فوق، براي منجر شدن به شيوه مواجه شوق حاصل از برهم
معنا كه سبك در زندگي، متأثر از شرايطي است  )؛ بدين127-126، ص 1378 است (ر.ك: گيدنز،» موقعيت زندگي«

هاي زندگي يك فرد، عبارت است از شرايط  رسد، عناصر بارز در عامل موقعيت در آن قرار دارد. به نظر مي كه يك فرد
هاي متفاوت از حيث جغرافيايي)، شرايط زماني (مثـل تحـوالت تـاريخي،     مكاني (مثل تولد، رشد و حضور در محيط

هاي يك عصر، اسـتنباط و   ها و آرمان يابد، خواست سياسي و فرهنگي عصري كه سبك در آن تحقق مي -اجتماعي 
العمل به پيشينه فرهنگي و تاريخي، رعايت و اهتمام به آداب، عادات، رسوم و مقررات اجتمـاعي و فرهنگـي)،    عكس

اي مادر، نحوه و زمان و  مانند كيفيت تغذيه( اقتضائات جنسيتي، سن، قوميت، نژاد، اقتضائات ژنتيكي و ارثي پيش از تولد
 -اي در طول حيات) شرايط (اعم از شـرايط اقتصـادي و شـغلي، فرهنگـي     ري او) و كميت و كيفيت تغذيهمكان باردا

 C1است. چنانچه )اش، مدرسه و... ها، خانواده اخالقي، اجتماعي و سياسي شخصي فرد و محيط پيرامون او اعم از رسانه
هر يك از اين عناصر، متأثر از يكديگرند.  دهنده عامل موقعيت فرض شوند، مطابق الگوي زير ، عناصر تشكيلCnتاز

 ).4، برايند حاصل برهمكنش تمامي عناصر بينشي است (الگوي شماره Cمجموعه 
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گانه فوق و در نتيجه، تمامي عناصر مطرح در آنها، بر يكديگر تأثير و تـأثر دارنـد (ر.ك:    هر يك از عوامل سه
 ).5) (الگوي شماره 217، ص 2 ج  ،1364 باطبائي،ط
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 . هدف و وظيفه4-3-7
ساز ترسيم اهداف ابتدايي، متوسط و عالي زندگي  ها و شرايط، زمينه ها، گرايش كنش بينش برايند حاصل از برهم

انجامد، خود دو  رايند مذكور بايد به دست بيايد و يا اين برايند، به چه اهدافي مياست. اينكه چه نوع اهدافي، از ب
بندي شوند. تعيين  نظريه است. پس از مرحله تبيين ذهني اهداف، در مرتبه بعدي الزم است اين اهداف، اولويت

مل خواهد شد. با تكوين ها و شرايط، در تعا ها، نگرش كنش بينش ترين اهداف خود، با برايند حاصل از برهم مهم
صـورت ضـرورت بالقيـاس     كند، به  ترين اهداف، وجود وظايفي كه آن فرد را به تحقق آن هدف نائل مي مهم

ترين وظايف، بار ديگر توسط برايند حاصل از عوامل  شود. با احراز وجود كلي وظايف، مهم استنتاج (يا توليد) مي
گـذاري و   زندگي، عالوه بر وجود هـدف و وظيفـه بـه ارزش   شود. هويت اصلي سبك  مزبور تشخيص داده مي

ترين وظايف، در هر لحظه از زندگي، رفتار متناظر  بندي در اين اهداف و وظايف بستگي دارد. با تعيين مهم اولويت
تواند از رفتار قبلي بينش، عاطفه و موقعيتي جديدي را  رسد. بروز هر رفتاري، مي با آن تشخيص و به عينيت مي

 ).6منزله وصول به حدنصاب داشتن سبك در زندگي است (الگوي شماره  صيل كند. وصول به اين مرحله، بهتح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كنش عموم عناصر تأثيرگذار در سبك زندگي . برهم6الگوي شماره 

 ، تـا دان يورز تعامل و هم در هم در يكديگر متداخل و بامطابق نگرش سيستمي، تمامي عوامل سازنده سبك زندگي 
گرفته از عوامـل   است. با تكرار رفتارهاي نشأت داراي هدفي واحد كهرا تشكيل دهند  اي يك كل همبسته تينها در

هـاي   سنخ، همچـون حلقـه   گيرد. رفتارهاي هم سنخيتي (ملكه)، در بروز رفتارها را شكل مي و عناصر فوق، نوعي هم
يابد. خط ممتدي كه اين رفتارهاي را بـه هـم    تصور امتداد ميبافته، به سمت هدف كلي و متعاليِ م هم يك زنجير به

شود. اين ضابطه، همان سبكي است كه  مرور زمان به هژموني حاكم بر رفتار هر شخص مبدل مي كند، به  وصل مي
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شـود. سـبك زنـدگي، همچـون عالمـت پيكـاني اسـت كـه جهـت آن           آن فرد در زندگي خود از آن برخوردار مـي 
ميزان تـأثير هـر يـك از اجـزا،     تعداد و دهد. با مرور زمان تغيير در طرز تلقي،  دگي را نشان ميوسوي سبك زن سمت

شود. همچنين اين موارد، سرمنشأ تفـاوت در سـبك زنـدگي صـاحبان      موجب تغيير كليت سبك زندگي يك فرد مي
ي برخوردار باشند، سبك سبك است. به هر ميزان، اجزاء يادشده از همسويي بيشتري با هدف كلي مفروضِ در زندگ

گيرد و نوك پيكان سبك زندگي او، با شـيب بيشـتري بـه سـمت آن هـدف       زندگي نيز با نوسان كمتري شكل مي
 سبك زندگي را در سه رفتار فرضي به تصوير كشيده است. 7شود. الگوي شماره  نهايي ترسيم مي
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 ريگي نتيجه

ترين وظايفي است كه  سبك زندگي در هر ساحتي از زندگي، محصول و معلول شيوه مواجهه يك فرد، با مهم
شود. فردي  شده خود، به آن نائل مي ها، عواطف، شرايط و اهداف از پيش تعيين  يك فرد بر اساس باورها، ارزش

شي و عاطفي و به اقتضاي شرايط، با تعيين هاي نگر توان برخوردار از سبك ناميد كه با داشته را در زندگي مي
ترين وظايف وصول به آن اهداف را تشخيص دهد و بدان عمل نمايـد. سـبك بـا     ترين اهداف خود، مهم مهم

بودن، تناسـب بـا مقتضـيات زمـاني و مكـاني، برخـورداري از        اوصافي همچون انسجام، يكپارچگي، گزينشي
رسد. طرحي كه اين مقاله براي تبيين عوامل سازنده سبك زندگي  به منصه ظهور مي  و خالقيت ودانگيختگيخ
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تواند وجود  مطرح نمود، رويكرد سيستمي به سبك زندگي است كه در آن، معنا و ترسيم هويت سبك زندگي، مي
الگوهاي رفتاري را تبيين كند و ثبات و عدم ثبات آنها را در طول زمان توضيح دهد. در اين روش، اجزا و عناصر 

 اي چندجانبه با يكديگر دارند. چنانچه مالحظه شد، رويكردهاي رايـج،  رح در زندگي، تعامل و ارتباط شبكهمط
هاي ساختاري و محتوايي، هر يك از آنها از زاويه محدودي، به بررسي مسئله سـبك زنـدگي    عالوه بر ضعف

ثرگذاري عوامـل ذكـر شـده حاصـل     اند. رفتارهاي بيروني و دروني افراد صاحب سبك، متأثر از نحوه ا پرداخته
شناسي، براي استفاده از اين روش وجود ندارد.  شناسي و روان رو، منعي براي رويكردهاي جامعه شود. ازاين مي

هاي الهي در هر يك از عوامل يادشـده،   انديشمندان علوم ديني نيز مطابق اين روش، با لحاظ عناصر و ارزش
گـران مختلـف    انديشهرو، رويكرد سيستمي ناظر به تعاريف  كنند. ازاين توانند سبك زندگي ديني را معرفي مي

كند روش بررسي اين مفهوم را از حيطه هر  پژوهي است و تالش مي شناسي، دين شناسي، جامعه هاي روان حوزه
بـراي عمليـاتي    الگوييو طراحي و برهمكنش سازي اصل تعامل  برجسته يك از آنها خارج كند. اين روش، با

عوامل بينشي، گرايشي و محيطي و نيز توجه به مقولـة اهـداف و وظـايف و نيـز عامـل      دن مناسبات بين نمو
 گردد.برخوردار محققان از قابليت بااليي براي جلب نظر ها،  تشخيص اولويت
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