
 

 

 
 

Journal of Anthropological Studies 
ISSN: XXXX-XXXX | Volume 3, No.3, Fall 2020 

 
Happiness and Lifestyle 

 

Nematollah Fazeli1* 
 

1. Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran 

 
Received: 2020/06/05 | Accepted: 2020/07/31 | Published: 2020/09/22 

 

Copyright © 2020 Journal of Anthropological Studies. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- 4.0 International License which 
permits Share, copy and redistribution of the material in any medium or format or adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corresponding Author: Nematollah Fazeli, Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran 

  Email: nfazeli@hotmail.com  

 

Abstract 

Happiness and lifestyle as two semantic concepts in different domains of human life over history have 
received considerable attention in the contemporary world. These two  concepts have formed a branch of 
interdisciplinary studies involving all humanities including psychology, sociology, philosophy, law, economics, 
anthropology and cultural studies. In this article, based on an analytical and theoretical introduction about  
relationships between happiness and lifestyle, I will first analyze the concept of happiness from a cultural 
approach and then characterize the aspects and features of the culture of happiness. I will also investigate the 
concept of lifestyle and briefly illustrate its relationships with happiness. In this article which is majorly based 
on my lived experience, I have emphasized the historical and social context of Iranians' life to comprehend their 
lifestyle. 
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 چکیده 

اي براي تأمل  اند که اکنون جایگاه ویژه هاي مختلف زندگی انسانی در طول تاریخ بوده شادي و سبک زندگی، دو مفهوم معنایی در ساحت 

شناسی،  اي را شکل داده و تمام علوم انسانی و اجتماعی اعم از روان هاي بین رشته اي از دانش دو مفهوم شاخه اند. این  در دنیاي معاصر یافته 

اند. من در این مقاله با تکیه بر درآمدي تحلیلی و نظري  شناسی و مطالعات فرهنگی را درگیر کرده شناسی، فلسفه، حقوق، اقتصاد، انسان جامعه 

هاي فرهنگ شادي را  کنم و سپس ابعاد و ویژگی ک زندگی، ابتدا مفهوم شادي را از رویکرد فرهنگی تحلیل می درزمینۀ مناسبات شادي و سب 

پردازم. در این مقاله که  هاي آن با مفهوم شادي می دهم. همچنین به تشریح مفهوم سبک زندگی و تحلیل مجمل مناسبات و قرابت توضیح می 

ام تا بستر و متن اجتماعی و تاریخی زندگی انسان ایرانی را براي فهم رفتارهاي  ته من است، تالش کرده اي از آن مبتنی بر تجربۀ زیس بخش عمده 

 مربوط به سبک زندگی برجسته سازم. 

 نگاري، تجربۀ زیسته سبک زندگی، شادي، مردم :  هاي کلیدي واژه 
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 مقدمه 

  مناسبات   درزمینۀ   نظري   و   تحلیلی   درآمدي   مقاله   این 
  مفهوم   ابتدا   منظور   این   براي   است.   زندگی   سبک   و   شادي 
  و   ابعاد   و   ام کرده   تحلیل   فرهنگی   رویکرد   از   را   شادي 
  ادامه   در   ام. داده   توضیح   را   شادي   فرهنگ   هاي ویژگی 
  زندگی   سبک   با   آن   ارتباط   و   تحلیل   را   زندگی   سبک   مفهوم 

  شناسانۀ آسیب   بررسی   از   اینکه   ضمن   ام؛ کرده   تشریح   را 
  اگرچه   ام. کرده   پرهیز   زندگی   سبک   و   شادي   مناسبات 

  زندگی،  سبک   و   مصرف   راه   از   شادي   جستجوي   دانم می 
  و   سالمت   همچنین   و   محیطی زیست   بار زیان   پیامدهاي 
  این،  بر عالوه   است.   داشته   پی   در   ها انسان   فردي   بهداشت 

  با   را   ما   است   ممکن   شادي   از   شناسانه روان   هاي تلقی 
  سازد.  رو روبه  جامعه   در  روانی  هاي آسیب   گوناگون  اَشکال 

  شناختی روان   ماهیتًا  بحث   این   در   من   رویکرد   ازآنجاکه 
  شناختی آسیب   ابعاد   گونه این   تشریح   به   ضرورتی   نیست،

 نداشت.   وجود   نیز 

  سبک   مطالعات «   و   1» شادي   مطالعات «   مبحث   دو   هر 
  موضوع  وقتی  اند. شده   شروع  ایران  در  تازگی به  2» ی زندگ 

  هم   بیشتر   آن   تازگی   رسد،می   مفهوم   دو   این   مناسبات   به 
  حتی   و   اطالعات   کافی   حد   به   هنوز   دلیل   همین   به   شود. می 

  ایران   در   موضوع   این   وضعیت   تحلیل   براي   نظري   هاي بحث 
  تحقیقات   مجموعه   این،  بر عالوه   نداریم.   اختیار   در 

  و   زندگی   سبک   زمینۀ   دو   هر   در   ایران   در   شده انجام 
  این   هستند.   پیمایشی   تحقیقات   شادي،  همچنین 
  به   توجه   گونه   هر   فاقد   هم   چون   هستند   نقد قابل   تحقیقات 
  هم   و   هستند   شادي   و   زندگی   سبک   میان   مناسبات 

  قادر   موجود   تحقیقات   اند. نداشته   موضوع   به   کیفی   رویکرد 
  متن   و   بستر   در   زندگی   سبک   رفتارهاي   معناي   فهم   به 

  هاي داده   چه اگر   نیستند.   ایرانی   انسان   تاریخی   و   اجتماعی 
  هاي ایده   توانند می   زندگی   سبک   درزمینۀ   موجود   تجربی 

 
1. Happiness Studies 
2. Lifestyle Studies 

  در   زندگی   سبک   و   شادي   درزمینۀ   روشنگري   و   مفید 
 دهند.   قرار   ما   اختیار 

  مشاهدات   زیسته،  ارب تج   بر   اتکا   با   کنم می   تالش   اینجا   در 
  مباحث   و   تجربی   تحقیقات   از   که   هایی آگاهی   همچنین   و 

  ها استنباط   حدودي   تا   دارم   امروز   ایران   در   اجتماعی علوم 
  سبک   مناسبات   از   را   خودم   نظري   و   مفهومی   هاي تحلیل   و 

  را   نکته   این   باید   اگرچه   دهم.   توضیح   شادي   و   زندگی 
  تنها   ،د ن شو می   ه ئ ارا   اینجا   در   که   مباحثی   که   دهم   توضیح 

  و  است   زندگی   سبک   و   شادي   مباحث   بر   درآمدي   مثابۀ به 
  طرح   یا   دیدگاه   طرح   ی نوع   چیز   هر   از   بیش   را   آن   باید 

  اي مطالعه  حتی  یا   جامع  بررسی   نه  ،گرفت  نظر   در  مسئله 
  مجالی   که   قدر   همین   آن.   کلمۀ   دقیق   معناي به   تجربی 
  گوناگون   ابعاد   و   شادي   و   زندگی   سبک   موضوع   که   بیابیم 

  براي   اي تازه   دستورکار   و   دهیم   قرار   هم   کنار   را   آن 
  آن   از   تر مهم   و   تجربی   اجتماعی   تحقیقات   اجتماعی،علوم 

  گمان  به   کنیم،  ه ئ ارا   ایران   جامعه   کنونی   وضعیت   شناخت 
  سبک   . ایم برداشته   مهم   و   ضروري   اما   کوچک   گامی   من 

  هنگام   هم   که   هستند   ی موضوعات   جمله   از   شادي   و   زندگی 
  دو این  میان  روابط  و  مناسبات  به   باید  دو  هر  دربارة  بحث 

  را   گوناگونی   مناسبات   کنم می   تالش   من   کنیم.   توجه   نیز 
  وجود   مختلف   منظرهاي   از   زندگی   سبک   و   شادي   بین   که 

  چگونه   دهم   نشان   ممکن   حد   تا   و   کنم   آشکار   دارد 
  از   متفاوتی   هاي شکل   زندگی،  سبک   مختلف   هاي گونه 

  وجود   به   معاصر   ایرانی   انسان   براي   را   شادي   تجربۀ 
 د. ن آور می 

  مفهومی   امروز،  انسان   براي   آنکه   از   بیش   شادي   مفهوم 
  اي ساده   انسانی   تجربۀ   باشد،  پیچیده   یا   فلسفی   انتزاعی،

  با   مواجه   هنگام   در   دائماً   ما   روزمرة   زندگی   در   که   است 
  تعامالت   یا   مبادالت   همچنین   و   نمادها   و   اشیا   کاالها،
  از   نگارانه مردم   نگاهی   با   خواهم می   . آید می   وجود   به   انسانی 
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  که   کنم   1» یی زدا یی آشنا «   اي ساده   چیزهاي 
  از   اند کرده   تالش   فیلسوفان   و   شناسان جامعه   شناسان،روان 

  نانه ی ب واقع   اگر   که درحالی   . بسازند   اي پیچیده   مفاهیم   ها آن 
  مجموعه   حاصل   است   اي ساده   تجربه   شادي،  کنیم   نگاه 

  ها،کردن   بو   ها،کردن لمس   ها،تماس   ها،درگیري   ها،تجربه 
  ما   هاي شدن   درگیر   کلی   طور به   و   ها خوردن   و   ها چشیدن 

  مصرفی،  کاالهاي   ها آن   به   گاهی   که   چیزهایی   همۀ   با 
  مصرف   لحظۀ   به   رسیدن   هاي تجربه   و   کردن مصرف 

  گرفتن،  هدیه   دادن،  هدیه   کردن،  خرید   تجربۀ   . م یی گو ی م 
  هدیه،  یا   خرید   هاي تجربه   دربارة   کردن صحبت   تجربۀ 
  تجربۀ   تشریفات،  یا   آیین   یک   در   مشارکت   تجربۀ 

  که   هایی تجربه   بودن،  هنري   اثري   مخاطب   یا   بودن هنرمند 
  هدیه   را   بودن   خوِش  احساس   و   خالقیت   فرصت   ما   به 

  این   از   کدام   هر   که   دیگر   تجربۀ   صدها   یا   ها ده   و   کنند می 
  هاي قطره   گیرند،می   قرار   هم   کنار   وقتی   ها تجربه 

  انسان   خوشبختی   که   هستند   کوچکی   هاي خوشی 
  تشکیل   را   متوسط   طبقۀ   شهري   انسان   حداقل   امروزي،

 . دهند می 
  که   است   این   شادي   دربارة   بحث   هنگام   مهم   پرسش 

  زندگی   سبک   نوعی   ۀ مثاب به   2» شادمانه   زندگی   سبک « 
  یا   هست   زندگی   دیگر   هاي سبک   از   تشخیص   و   تمیز   قابل 
  اي گونه   بتوانیم   باید   حداقل   ما   شادي   مفهوم   فهم   براي   . خیر 

  ؛ کنیم   متمایز   دیگر   هاي سبک   از   را   شادمانه   زندگی   سبک   از 
  به   معطوف   اینجا   در   من   تالش   از   مهمی   بخش   بنابراین 
  . است   شادمانه   زندگی   سبک   تبیین   و   تشریح   توصیف،
  ،شادي   و   زندگی   سبک   درزمینۀ   دیگر   اساسی   پرسش 
  بر   که   است   هایی پدیده   و   نیروها   عوامل،  مجموعه   مطالعۀ 

 . گذارند می   ثیر أ ت   دي شا   و   زندگی   سبک   مناسبات 
  این   ممکن   حد   تا   کنم می   تالش   ها پرسش   این   تحلیل   براي 

  توصیف   نگر کل   و   جامع   رویکرد   نوعی   در   را   عوامل   مجموعه 
  از   بخشی   صورت به   را   شادي   که   رویکردي   ،کنم   تحلیل   و 

 
1. Defamiliarize 
2. Happy Lifestyle 

  نوعی   نه   و   » 3اجتماعی   جهان   زیست «   و   زندگی   کلیت 
  اینجا   در   مسئله  بگیرد.   نظر  در   صرف   شناختی روان   تجربۀ 

  عنوانبه   بلکه   نیست،  شناختی روان   سازوکار   تنها 
  » فرهنگی   الگوهاي «   به   توجهم   همواره   شناس انسان 
  تمرین  یا   تجربه   را   آن   مختلف   اجتماعی   هاي گروه   که   است 
  و   شاد   فرهنگی   الگوهاي   یعنی   شاد   هاي زندگی   . کنند می 

  فرهنگی   منابع   و   الگوها   یعنی   زندگی   از   شادمانه   تفسیر 
  هاي سبک   امروز   دنیاي   در   . زندگی   براي   شاد   معانی   مولد 

  هاي گونه   اینترنت،  ها،رسانه   کمک   به   توانند می   زندگی 
  اي گسترده   هاي راه   وسیع،  ي وگو گفت   فضاهاي   و   مجازي 

  طورکه همان   . کنند   ایجاد   زندگی   از   شادمانه   تفسیر   براي 
  دو   هر   شادي   و   زندگی   سبک   گفت   خواهم   این   از   بعد 

  گفتمان   در   اخیر   دهۀ   چند   در   که   هستند   مفاهیمی 
  در   زمانی   تقارن   این   اند. شده   ظاهر   جهان   در   اجتماعی علوم 
  تحوالت   درنتیجۀ   شادي   و   زندگی   سبک   مفاهیم   طرح 

  ضرورت  که  است  فرهنگی   و  سیاسی  اقتصادي، اجتماعی،
 است.   کرده   ایجاد   را   زندگی   سبک   و   شادي   مفاهیم   طرح 
 

 چیست؟   شادي 
  یافتن   دست   براي   اش عملی   هاي تالش   با   همگام   بشر 

  همواره   هایش،شادي   توسعۀ   و   ها رنج   کاستن   و   ها لذت   به 
  بشناسد  را   لذت   و   شادي   غم،  رنج،  درد،  است   کرده   تالش 

  نوعی   فقط نه   او   براي   شادي   و   کند؛   معنا   و   تفسیر   را   آن   و 
  است.   بوده   نیز   » شناخت   ابژة «   بلکه   » زندگی   تجربۀ « 

  اش تجربه   تور   در   را   آنچه   و   است   تفسیرگر   موجودي   انسان 
  سان همان   به   و   سازد می   گرفتار   اش اندیشه   دام   به   افتد،می 

  شادي،  تجربۀ   شود. می   او   تجربۀ   گرفتار   نیز   آدمی   اندیشۀ 
  درست   شود. می   موجب   را   شادي   ورزي اندیشه 
  تجربۀ  کرد،  ایجاد   را   پزشکی   علم   درد،  تجربۀ   طورکه همان 
  هاي پرسش   کرد.   خلق   را   4» شادي   دانش «   نیز   شادي 

  توان می   چگونه   و   آید می   کجا   از   چیست،   شادي « 

3. Life-world 
4. Happiness Knowledge 
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  نخستین   از   ،» داشت   شاد   اي جامعه   و   زیست   شاد 
 است.   بوده   تاکنون   تاریخ   بدو   از   بشر   زندگی   هاي دغدغه 

  انسان   اخالقی   و   دینی   فلسفی،  هاي اندیشه   نخستین 
  او   هاي لذت   افزایش   و   رنج   کاهش   و   شادي   محور   حول 
  شادي،  دربارة   ها نظریه   یا   ها دیدگاه   از   انبوهی   و   اند؛ بوده 

  از   یک   هر   اند. گرفته   شکل   تاکنون   شاد   جامعۀ   و   زندگی 
  و   زمانی   شرایط   و   اجتماعی   بستر   با   متناسب   ها دیدگاه   این 

  جامعۀ   و   اندیشه   تحول   با   و   اند آمده   وجود   به   معینی   مکانی 
 اند. یافته   تحول   نیز   ها دیدگاه   این   انسانی،

  اجتماعی   و   انسانی   علوم   گسترش   و   پیدایش   از   قبل   تا 
  عمدتاً   که   بود   موضوعاتی   از   شادي   ،نوزدهم   قرن   در 

  پردازي یه نظر   آن   دربارة   دین   عالمان   و   ادیبان   فیلسوفان،
  اوایل   و   نوزدهم   قرن   اواخر   از   اما   ؛ کردند می   اظهارنظر   یا 

  و   انسانی   علوم   گسترش   و   گیري شکل   با   بیستم   قرن 
  قلمرو   در   مختلف   هاي شکل   به   شادي   موضوع   اجتماعی،

  ان پیشگام   ،کاوان روان   و   شناسان روان   گرفت.   قرار   علوم   این 
  سروکار   فرد   با   زیرا   بودند؛   شادي   شناخت   درزمینۀ   اولیه 

  روانی   و   روحی   هاي بیماري   و   بیماران   مشاهدة   با   و   داشتند 
  این   غیره،  و   اسکیزوفرنی   رنجوري،روان   افسردگی،  مانند 

  به   بدي   حس   افراد   چرا   که   بود   مطرح   برایشان   پرسش 
  و   ناامید   سرخورده،  زندگی   از   و   کنند می   پیدا   زندگی 
  از   که   1» شادي   مطالعات   فصلنامۀ «   شوند. می   افسرده 

  مجلۀ  ین تر مهم   امروز   به   تا   و   شد   منتشر   2000  سال 
  نشان   است،  بوده   حوزه   این   تجربی   مطالعات   تخصصی 

  دانش   قلمرو   در   همچنان   شادي   مطالعات   که   دهد می 
  آنان   ویژه به   اجتماعی علوم   محققان   دارد.   قرار   ی شناس روان 

  سیاستگذاري «   و   2» اجتماعی   سیاست «   مقولۀ   با   که 
  هستند   محققان   از   دیگري   گروه   دارند،  سروکار   3» عمومی 

  از   اند. پرداخته   شادي   مطالعۀ   به   بیستم   قرن   نیمۀ   از   که 
  ازطریق   عمدتاً   نیز   شناسان جامعه   بعد   به   1970  دهۀ 

 
1. The Journal of Happiness Studies 
2. Social Policy 
3. Public Policy 
4. Life Quality 

  و   5» زندگی   از   رضایت «   و   4» زندگی   کیفیت «   مطالعات 
  به   7» عواطف   ی شناس جامعه «   و   6» ایستارسنجی « 

 اند. کرده   کمک   شادي   مطالعات 
  اجتماعی   روابط   و   تجربه   ابعاد   تمامی   بر   عواطف   ازآنجاکه 

  در   عواطف   مطالعۀ   اهمیت   بر   روز   هر   گذارند،می   تأثیر   ما 
  دهۀ   چند   طی   شود. می   افزوده   علوم   مختلف   هاي شاخه 
  هاي رشته   در   تجربی   هاي بررسی   از   اي گسترده   موج   اخیر 

  شادي   اکنون   است.   آمده   وجود   به   شادي   دربارة   مختلف 
  بلکه   مردم   فقط نه   که   است   شده   جذابی   موضوع   چنان 

  و     Mathews  . اند مشغول   آن   بررسی   به   شماري ی ب   محققان 
Izquierdo   شادي:   جستجوي   در «   عنوان   با   را   خود   کتاب  

  با   (2009)  » ی شناخت انسان   انداز چشم   از   بودن خوش 
  هست،  جا همه   امروزه   «شادي   که   کنند می   آغاز   جمله   این 

  با   ها کتاب   از   انبوهی   ها. فروشی   کتاب   قفسۀ   در   حداقل 
  شادي،  تاریخ   چیست،  شادي   شادي،  مانند   مختلف   عناوین 
  و   شادي   شادي،  اقتصاد   شادي،  علوم   باشیم،  شاد   چگونه 

  دیگر   عنوان   صدها   و   شادي   و   پول   عشق،  و   شادي   سیاست،
 دارند.   وجود 
  تر گسترده   روز روزبه   اجتماعی علوم   در   عواطف   مطالعۀ   گرچه 

  این   مطالعۀ   در   تأخیرشان   شناسان جامعه   ویژه به   و   شوند می 
  مجموع   در   اما   اند،کرده   جبران   اخیر   هاي سال   طی   را   حوزه 
  پیدا   اجتماعی علوم   در   را   خود   جایگاه   شادي   مطالعات   هنوز 

  رویکرد   و   نظریه   فقر   موجب   امر   همین   است.   نکرده 
  مطالعات   امروز   است.   شده   شادي   موضوع   به   شناسانه جامعه 
  داده   شکل   را   اي رشته بین   هاي دانش   از   اي شاخه   شادي،

  شناسی،روان   از   اعم   اجتماعی   و   انسانی   علوم   همۀ   و   است 
  و   ی شناس انسان   اقتصاد،  حقوق،  فلسفه،  ی،شناس جامعه 

 هستند.   سهیم   آن   در   فرهنگی   مطالعات 
  اهمیت   شادي   است   شده   باعث   مطالعات   این   مجموعۀ 

  چیست   شادي   معماي   هنوز   اگرچه   و   بیابد   بیشتري   نظري 

5. Life Satisfaction 
6. Attitude Studies 
7. Sociology of Emotion 
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  اما   نیافته،  کاملی   و   دقیق   پاسخ   آید،می   کجا   از   و 
  است.   شده حاصل   زمینه   این   در   مهمی   هاي پیشرفت 
  ي بند طبقه   قابل   دیدگاه   دو   حول   مطالعات   این   مجموع 
  دو   هر   . محور جامعه   دیدگاه   و   فردمحور   دیدگاه   هستند: 
  به   مطالعات   این   که   چیزي   دارند.   تاریخی   اي سابقه   دیدگاه 

  براساس   شادي   مقولۀ   به   توجه   است،  افزوده   آن 
  عین   در   است.   آن   تجربی   زمینۀ   یا   ها واقعیت   و   » ها هست « 

  و   ی شناس روان   حوزة   در   چه   اخیر   مطالعات   حال،
  به   اجتماعی،علوم   حوزة   در   چه   و   اجتماعی   ی شناس روان 
  ی طورکل به   حتی   و   شادي   که   اند شده   نزدیک   اجماع   این 

  از   و   هستند   فرهنگی   و   اجتماعی   برساختۀ   عواطف،
  گروه   دو   هر   اند. گرفته   فاصله   روانی   و   زیستی   رویکردهاي 

  دارند.   اجماع   1» عواطف  فرهنگ «   مفهوم   روي   مطالعات 
  عواطف   ی شناس جامعه   حوزة   که   1970  دهۀ   هاي سال   در 
  دو   اجتماعی   عالمان   بین   در   بود،  شکوفایی   حال   در 

  گیري جهت   یکی   داشت.   وجود   متفاوت   نظري   گیري جهت 
  . 3گرایانه برساخت   گیري جهت   دیگري   و   2گرایانه اثبات 

Kemper  (1981)   عواطف،  ی شناس جامعه   پیشگامان   از  
  وجوه   بر   بیشتر   گرایان برساخت   که   دهد می   توضیح 

  و   دارند   تأکید   شادي   و   عواطف   تفسیرِي  و   معنایی   نمادین،
  اهمیتی   شناختی زیست   و   شناختی روان   عوامل   معتقدند 

  » اجتماعی   هنجارهاي «   این   و   ندارند   عواطف   تعیین   در 
  احساسات   شکل   و   نوع   که   هستند   4» احساس   قواعد «   یا 
  عوامل   نقش   گرایان تحصل   که درحالی   دهند. می   شکل   را 

  گرایان تحصل   ولی   پذیرند. می   را   ی شناخت روان   و   زیستی 
  ویژه به   اجتماعی   ساختارهاي   که   پذیرند می   هم   را   نکته   این 

  ؛ دارند   عواطف   در   مهمی   نقش   منزلت،  و   قدرت   مناسبات 
  به   رویکرد   دو   این   Turner  (1998)  گفتۀ   به   اکنون   اما 

  نقش   تحقیقات   اغلب   واقع،  در   و   اند شده   نزدیک   یکدیگر 
  و   منزلتی   روابط   قدرت،  مناسبات   اجتماعی،  ساختارهاي 

  نقش   احساس،  قواعد   اجتماعی،  هنجارهاي   همچنین 
 

1. Emotion culture 
2. Positivist  
3. Constructivist 

  تأیید   عواطف   گیري شکل   در   را   تفاسیر   و   نمادها   عاملیت،
  دغدغۀ   شناسان جامعه   امروز   که این   از   بیش   و   کنند؛ می 

  تبیین   پی   در   باشند،  داشته   گرایی تحصل   یا   گرایی برساخت 
  اجتماعی،  طبقۀ   زبان،  جنسیت،  مانند   مسائلی   تأثیر 

  جدید،  هاي فناوري   ظهور   هویت،  گروهی،  فرایندهایی 
  این  از   مسائلی   و   فرهنگی   سیاست   ،5شدن چندفرهنگی 

     Gordon  مثال،  براي   هستند.   عواطف   چگونگی   بر   دست،
  داده   نشان   عواطف   ی شناس جامعه   برجستۀ   پردازان یه نظر   از 

  نقش   فرهنگ،  هر   در   ها واژه   نوع   و   زبان   که   است 
  شادي   جمله   از   احساسی   وجوه   تمام   در   اي کننده تعیین 
  صحبت   فرهنگ   هر   در   6» احساسی   واژگان «   از   او   دارند. 

  ایم،شده   متولد   آن   در   که   زبانی   با   متناسب   ما   کند. می 
  متناسب   نیز   را   احساساتمان   و   کنیم می   احساس   را   جهان 

  رسوم   و   ها آیین   زبان،  بر عالوه   نماییم. می   ابراز   زبان   آن   با 
  نقش   هستند،  جمعی   هر   تاریخی   میراث   و   سنت   که 

  دارند.   احساسات   ابراز   و   یري گ شکل   در   اي کننده تعیین 
  مختلف   هاي گروه   و   اقوام   نشینی هم   و   ها جمعیت   ترکیب 

  آمیزي   درهم   موجب   امروز   دنیاي   در   مهاجرت   درنتیجۀ   که 
  و   عواطف   شده،  ها فرهنگ   و   اقوام   بیشتر   هرچه   تعامل   و 

  شدید   تغییراتی   دستخوش   را   احساس   قواعد   یا   معیارها 
  و   آفریقا   در   جوانان   و   نوجوانان   اکنون   است.   نموده 

  روز   ُمد   کاالهاي   از   افغانستان   و   خاورمیانه   روستاهاي 
  آمریکایی،  خرید   مراکز   که حالی در   برند،می   لذت   آمریکایی 

  میراث  و   دستی یع صنا   ها،بافت دست   عرضۀ   بزرگ   بازار 
  کنار   در   رو،این   از   اند. شده   خاورمیانه   و   آفریقا   فرهنگی 
  نیز   » جهانی   فرهنگ «   و   فرامحلی   عوامل   محلی،  فرهنگ 

  افراد   هاي تلقی   و   انتظارات   در   اي کننده تعیین   نقش   امروز 
  بنابراین،  ؛ دارد   » خوب   جامعۀ «   و   » یدئال ا   زندگی «   از 

  فرهنگ   از   فراتر   چیزي   شادي،  چگونگی   بر   فرهنگ   تأثیر 
 است.   آن   ملی   معناي   در 

4. Feeling rules 
5. Multi cultural  
6. Sentimental vocabularies 
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  آوردن   دست   به   براي   فرد   تالش   شادي،  ابعاد   از   دیگر   یکی 
  معیارهاي   به   باال   بحث   در   است.   شادي   تجربۀ   کسب   یا 

  به   اکنون   شد.   پرداخته   شادي   براي   خود   از   فرد   ارزیابی 
  چگونه   دهیم می   نشان   و   پردازیم می   شادي   دیگر   وجه 

  نوعی   فرد،  تلقی   یا   دریافت   و   احساس   نوعی   بر عالوه   شادي 
  خود   خواهند می   افرادي   یا   فرد   که   آنگاه   هست.   نیز   رفتار 

  موسیقی   به   مثالً   دهند؛ می   انجام   رفتار   نوعی   کنند،  شاد   را 
  کنند،می   شرکت   جشن   در   رقصند،می   سپارند،می   گوش 
  نقاشی   نویسند،می   ورزند،می   عشق   نوشند،می   چیزي 

  در  وگذار گشت   به   نشینند،می   فیلم  تماشاي   به   کشند،می 
 ها. ین ا   امثال   و   روند می   طبیعت 

  1» اجتماعی   کنشی «   ماهیتًا  رفتار،  مثابۀ به   کردن شادي 
  جامعه،  یا   فرد   سطح   در   چه   شادي   احساس   زیرا   است؛ 

  و  غریزه   براساس   فقط  افراد   در  و  است  2» معنادار  امري « 
  پاسخ   در   اگرچه   گیرد؛ نمی   انجام   ي خود خودبه   صورت   به 
  یا   گروه   یک   افراد   است.   انسان   ضروري   نیازهاي   برخی   به 

  معناداري   و   مشابه   کمابیش   طور به   توانند می   معین   جامعۀ 
  این   کنند.   فهم   خوبی   به   را   آن   معناي   و   نمایند   شادي   ابراز 

  چندان   دیگر   جامعۀ   یا   گروه   افراد   براي   است   ممکن   شیوه 
  به   شادي   دیگر،  گروهی   بین   در   زیرا   نباشد؛   معنادار 
  و   کردن شادي   رو،این   از   کند. می   بروز   متفاوتی   هاي صورت 

  جمعی   و   مند قاعده   معنادار،  امري   داشتن،  شادي   احساس 
  ریشه   اجتماعی،  هاي پدیده   دیگر   مانند   کردن،شادي   است. 

  ابراز   چگونگی   اي جامعه   هر   فرهنگ   و   دارد؛   فرهنگ   در 
  بین   متقابل   روابط   همچنین،  نماید. می   تعیین   را   شادي 
  سیاست  اقتصاد، مانند  جمعی، ساختارهاي  دیگر  و  شادي 

  نزدیکی   رابطۀ   دیدگاه،  این   از   شادي   دارد.   وجود   جامعه،  و 
  دارد.   جامعه   اعتقادات   و   ها ارزش   نظام   اجتماعی،  طبقۀ   با 

  رو،این   از   است.   اجتماعی   تعامل   هاي روش   از   یکی   شادي 
  اجتماعی   تعامالت   و   ارتباطات   نظام   نوِع  آن،  ابراز   چگونگی 

  به   محدود   را   شادي   اگر   حتی   دهد. می   نشان   را   جامعه   در 

 
1. Social Action 
2. Meaningful 

  لذت   حِد یا   میزان   جامعه  بدانیم، کردن تفریح   و   بردن لذت 
 کند. می   تعیین   را   بردن 

  است   نیز   فردي   هاي جنبه   داراي   شادي   حال،  عین   در 
  نحوة   در   تواند می   خود   فرهنگ   با   تعامل   در   نیز   فرد   و 

  تبیین   براي   نماید.   هایی تصرف   و   دخل   خود   کردن شادي 
  نوعی   را   شادي   توان می   اجتماعی،  بُعد   کنار   در   فردي   بُعد 

  توضیح   براي    بوردیو   که   تعبیري   دانست؛   3» واره عادت « 
  معتقد    بوردیو   کرد.   ابداع   آدمی   اجتماعی   هاي کنش   تمامی 
  واره عادت   است.   واره عادت   یک   داراي   انسانی   هر   که   است 

  ضمنی،   آموختگی   نوعی   عملی،   آمادگی   نوعی « 
  نوع   از   اجتماعی   یافتگی تربیت   نوعی   فراست،   نوعی 
  امکان   این   اجتماعی   عامل   به   که   است   سلیقه   و   ذوق 

  روندها،   ها، جهت   آداب،   قواعد،   روح   که   دهد می   را 
  علمی،   (حوزة   خود   خاص   حوزة   امور   دیگر   و   ها ارزش 

  دریابد،   را   ) سیاسی...   هنري،   ورزشی،   اقتصادي، 
  » شود  اثر  منشأ  و  بیفتد  جا  شود،  پذیرفته  آن  درون 
  فرد   از   بیرون   هاي محیط   با   ط ا ارتب   در   واره ت عاد   ضمنًا
  چیزهاي   کردن درونی   نوعی   واره   عادت   رو این   از   است. 

  قرار   اجتماعی   شرایط   در   که   افرادي   است.   بیرونی 
  متفاوتی   هاي یري گ موضع   که   گیرند می   یاد   ،گیرند می 

  باشند؛  داشته   شان اجتماعی   و   تاریخی   موقعیت   به   بسته 
  هاي یري گ موضع   ه مجموع   ،واره عادت   ،بنابراین 
  هایی کنش   و   ذوقیات   ،ها برداشت   ،ها واره طرح   شدة آموخته 

  زمان   و   مکان   یک   در   اجتماعی   هاي موقعیت   در   که   را 
  ،دیگر   زبان   به   . دهد می   نشان   را   است   شده درونی   خاص 
  طول  در   انسان   که   است   یی ها واره طرح   مجموعۀ   ،واره عادت 

  هاي محیط   با   تماس   و   برخورد   براساس   خود   زندگی 
  و   پرورش   و   آموزش   نهاد   ،ها رسانه   ،خانواده   ؛ مانند   ،مختلف 

  . است   کرده   درونی   را   ها آن   و   کرده   کسب   همساالن   گروه 
  چگونه   ،غذاخوردن   چگونه   مانند:   ها واره طرح   این 

  چگونگی   ،اجتماعی   ارتباطات   چگونگی   ،پوشیدن لباس 

3. Habitus 
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  به همچنین، هستند.  انسان  مختلف  مشغولیات  و  ذوقیات 
  و  » شده نهادي   فرهنگ «   معرف   ،واره عادت   بوردیو   بیان 

  تاریخ   محصول   ، سویی   از «   که   است   فرد   شدة درونی 
  آورد. می   وجود   به   را   فردي   اعمال   که   است   انسان 

  سوي   از   کند. می   تولید   نیز   را   فرد   تاریخِ   ، ازجمله 
  هر   وارة عادت   بودن فرد منحصربه   ضمن   در   ، دیگر 

  رفتار   و   اعمال   محرکۀ   نیروي   و   کننده هدایت   ، فرد 
 » است   انسان   ة روزمر 

 

 چیست؟   زندگی   سبک 
  معنایی   و   مفهومی   ازنظر   زندگی   سبک   و   شادي 

  بدون  اینجا   دارند.   هم   با   زیادي   هاي قرابت   و   ها شباهت 
  دربارة   متنوعی   و   گسترده   تعاریف   مجموعه   بخواهم   که آن 

  توضیح   را   هایی ویژگی   و   تعریف   کنم،  مرور   زندگی   سبک 
  اجماع   آن   بر   اجتماعی   پردازان یه نظر   اغلب   که   دهم می 

 دارند. 
  آن  زندگی   سبک   مورد   در   خود   نظري   مباحث   در   1گیدنز 

  توان می   را   زندگی   سبک «   کند: می   تعریف   گونه این   را 
  تعبیر   عملکردهایی   از   جامع   کمابیش  اي مجموعه   به 

  فقط   نه   چون   گیرد؛ می   کار   به   را   ها آن   فرد   که   کرد 
  روایت   بلکه   کند، می   برآورده   را   او   جاري   نیازهاي 
  خود   شخصی   هویت   براي   وي   که   هم   را   خاصی 

  » سازد می   مجسم   دیگران   براي   است،   برگزیده 
  جامعۀ   در   که   فردي   گیدنز   نظر   از   ) 12  . ص   ،1378  گیدنز،( 

  سبک   در   را   خود   فردي   هویت   کند می   زندگی   مدرن 
  گفت   توان می   ترتیب   این   به   و   سازد می   متجلی   خود   زندگی 
  و   است   مدرنیته   مالزم   اي گونه   به   زندگی   سبک   مفهوم 
  سنتی   فرهنگ   در   است   گري انتخاب   متضمن   چون 

  عمالً   انسان،  گذشتۀ   زندگی   در   است.   معنا بی   مفهومی 
  گذشته   رسوم   و   آداب   یا   سنت   نبوده،  کار   در   گزینشی 

 
1. Anthony Giddens 

 دانشگاه شهید بهشتی شناس ایرانی، استادیار جامعه  .2

  در   که   کردند می   عرضه   شده   تعیین   پیش   از   اي برنامه 
  دنیاي   در   اما   داشت،  وجود   پنهان   جبر   نوعی   آن   اجراي 
  روي   پیش   متنوع   و   گوناگون   هاي انتخاب   مدرن،  و   جدید 

  فرد   آزادي   و   انتخاب   عنصر   همین   از   و   گیرد می   قرار   فرد 
  زندگی   سبک   و   شیوه   خویش   عالئق   و   ترجیحات   پی   در 

 ). 12  . ص   ،1378  (گیدنز،  گزیند برمی   را   آگاهانه 
  همان   در   زندگی   سبک   محققان   از   2فاضلی   همچنین 

  در   کلیدي   مفهوم   این   از   تعریفی   گیدنز   رویکرد   چارچوب 
  ما   بحث   مبناي   تعریف   این   که   کند می   ارائه   اجتماعی علوم 
  » زندگی   سبک   به   راهبردي   نگاهی «   کتاب   در   او   است. 

 نویسد: می   انتشار)   دست   (در 
  اصلی   که   اي رفتاري   طیف   از   است   عبارت   زندگی   «سبک   

  را   زندگی   از   اي عرصه   و   است   حاکم   آن   بر   بخش   انسجام 
  قابل   جامعه   افراد   از   گروهی   میان   در   و   دارد   پوشش   تحت 

  نیست،  تشخیص   قابل   همگان   براي   الزامًا  و   است   مشاهده 
  رفتارهاي   طیف   بقیۀ   و   آن   میان   اجتماعی   محقق   اگرچه 

  زندگی   هاي سبک   البته   شود. می   قائل   تمایز   جامعه   افراد 
  تشخص   ایجاد   قصد   به   اساسًا  یا   پذیر تشخیص   توانند می 

  سبک   به   راهبردي   نگاهی   که آن   براي   اما   شوند؛   داده   سامان 
  و   نمادها   که   جدید   دنیاي   در   ویژه به   باشیم،  داشته   زندگی 
  وجه  باید   یابند،می   بیشتري   قدرت   همواره   فرهنگی   عناصر 
  ترتیب   بدین   گرفت.   نظر   در   نیز   را   زندگی   سبک   نمادین 

  فرهنگی  قدرت   موجد   مستقًال که   را   نمادها  از   اي مجموعه 
  البته   دانست.   زندگی   سبک   از   بخشی   توان می   هستند،

  و   مصرف   شیوة   با   چیز   هر   از   بیش   زندگی   سبک 
  از   استفاده   همچنین   و   مادي   کاالهاي   کارگرفتن به 

  همین   از   استفاده   دارد.   ارتباط   فرهنگی   محصوالت 
  ،3پرستیژ   کسب   عامل   تواند می   فرهنگی   و   مادي   کاالهاي 

  زندگی   تغییر   براي   نیروهایی   ایجاد   و   هویت   نمادین،  قدرت 
  زائیدة   زندگی   سبک   باشد.   نیز   اجتماعی   و   فردي 

  شان ساختاري   هاي محدودیت   میان   در   مردم   هاي انتخاب 

3. Prestige 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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  خوانده  زندگی   سبک   که   رفتارهایی   مجموعه   است. 
  این   یافتن   است.   یافته   انسجام   واحد   اصلی   حول   شود،می 

  قدرت   از   بخشی   و   است   محقق   عهدة   به   انسجام   محور 
  دارد.   بستگی   انسجامی   چنین   یافتن   به   مفهوم   این   تبیینی 
  است   آن   از   ناشی   بوردیو   نظریۀ   تبیینی   قدرت   از   بخشی 

  حول  بر  جامعه   از  گروهی   زندگی  سبک  داد  نشان   وي  که 
  است.   شده   منسجم   منش   بر   مبتنی   طبقاتی   عمل   محور 

  عنصر   نیز   زندگی   سبک   انواع   میان   ارتباط   بررسی   در 
  طیف   بخش   انسجام   اصل   از   ناشی   الزامات   کننده،تبیین 

  مصرف   در   رفتارها   از   اي مجموعه   است.   عرصه   هر   رفتاري 
  سبک   نمادها   از   استفاده   و   (فرهنگی)   غیرمادي   و   مادي 

 شود. می   دانسته   افراد   زندگی 
  هاي فعالیت   کنار   در   فرهنگی،  مصرف   در   افراد   هاي سلیقه 
  هاي شاخص   ترین اصلی   از   مصرف   الگوهاي   و   فراغت 

  برخی   است.   بوده   زندگی   سبک   مطالعات   در   مورداستفاده 
  به   رفتن   از:   عبارتند   استفاده   مورد   فرهنگی   مصرف   انواع   از 

  خواندن،کتاب   موسیقی،  به   دادن گوش   سینما،  و   تئاتر 
  تصویري،  هاي رسانه   و   تلویزیون   تماشاي   مجله،  و   روزنامه 
  انواع   در   کردن شرکت   و   موزه   از   بازدید   رادیو،  به   دادن گوش 

  فرهنگی   مصرف   انواع   از   یک   هر   هنري.   هاي فعالیت 
  گرفته   کار   به   شاخص   قالب   در   مختلف   ابعاد   در   توانند می 

  نیز   فرهنگی   محصول   هر   مصرف   شدت   همچنین   شوند. 
  به   مثال   براي   باشد.   زندگی   سبک   براي   شاخصی   تواند می 

  یا  کتاب   خواندن/نخواندن   دادن   قرار   شاخص   عوض 
  به   رفتن   دفعات   یا   خواندن   دفعات   سینما،  به   رفتن/نرفتن 

 شود. می   دانسته   شاخص   زمانی   بازه   یک   در   سینما 
  چارچوب   در   که آن   از   بیش   زندگی   سبک   مفهوم 

  گفتمان   انتزاعی   مفاهیم   یا   فلسفی   ،تاریخی   هاي بحث 
  چارچوب   در   باید   شود،  ه داد   بسط   و   شرح   اجتماعی علوم 
  یا   عادي   ،معمولی   رفتارهاي   از   رانه نگا   دم ر م   نگاه   نوعی 

  مفهوم   این   کرد.   شناسایی   امروز   انسان   پاافتادة ش ی پ 
  همۀ   منظورم   است.   مردم   همۀ   تجربۀ   کنندة بیان   نوعی به 

  شریک   و   درگیر   امروز   جامعۀ   در   که   است   هایی انسان 
  جوانان   نوجوانان،  و   کودکان   مردان،  یا   زنان   از   اعم   ،هستند 

  از   اعم   نژادي   هاي گروه   همۀ   بزرگساالن،  و   ساالن میان   یا 
  و   اجتماعی   هاي گروه   همۀ   سفیدپوستان،  و   پوستان ن ی رنگ 

  هاي طبقه   همۀ   و   ثروتمندان   و   فقرا   از   اعم   اقتصادي 
  فرودستان.   و   میانی   قات طب   فرادستان،  از   اعم   اجتماعی 

  باید   ،کنیم   نگاه   زاویه   این   از   اگر   را   زندگی   سبک   مفهوم 
  خود   دوربین   تلویزیونی   گزارشگر   یا   نگار روزنامه   یک   مانند 

  هاي خانه   درون   به   یا   برویم   خیابان   و   کوچه   به   و   برداریم   را 
  جلوي   جوان   دختري   که   اي لحظه   بکشیم.   سرك   مردم 
  انجام   هنگام   آشپزخانه   در   بانویی   یا   است   ایستاده   آینه 

  فضاي   در   یا   درس   کالس   در   یا   و   است   اش اجتماعی   وظایف 
  که   جا   هر   ها،دشت   و   ها کوه   در   یا   شهر   در   ها پارك   سبز 

  و   کنیم   نصب   آنجا   را   خود   دوربین   هست،  انسانی   اجتماع 
  نگاه   امروزي   انسان   سادة   بسیار   رفتارهاي   به   آن   پشت   از 

  سبک   بگوییم   توانیم می   بهتر   گونه این   من   گمان   به   کنیم. 
  شویم   اي پیچیده   مناقشات   وارد   بخواهیم   تا   چیست   زندگی 

  استفاده   آن   از   مختلف   اجتماعی   ن ا پرداز نظریه   احیاناً   که 
  بگویم   هم   شاید   یا   نگارانه مردم   دوربین   با   اگر   اند. کرده 

  صورت   آن   در   کنیم   نگاه   ها آدم   زندگی   به   نگارانه روزنامه 
  آن  پاسخ   کنیم؟ می   مشاهده   را   زندگی   سبک   از   چیزي   چه 

  من   از   پیش   را   دوربین   این   است.   روشن   و   ساده   بسیار 
  هاي فیلم   تلویزیونی،  هاي سریال   در   و   اند برداشته   دیگران 

  زوایاي   بلند،  و   کوتاه   هاي داستان   و   ها رمان   سینمایی،
  و   ح و وض به   را   امروزي   انسان   زندگی   سبک   پنهان   و   آشکار 
  که   را   هایی سریال   از   یک   هر   اگر   اند. داده   نشان   زیبایی 
  م توانی می   دهیم   قرار   خود   مطالعۀ   مبناي   ،ایم کرده   تماشا 
  هاداستان   از   هرکدام   یا   کنیم،  صحبت   زندگی   سبک   دربارة 

  از   سندي   عنوان به   توانیم می   را   ایم خوانده   که   هایی رمان   و 
  ؛ بگیریم   نظر   در   امروز   انسان   زندگی   سبک   بازنمایی 
  سینمایی،  کارگردانان   با   گاه د دی   این   از   من   بنابراین 

  نگاران،روزنامه   تلویزیونی،  هاي برنامه   کنندگان تهیه 
  در   نیز   ها آن   هستم.   همراه   نویسان رمان   و   نویسان داستان 

  هدف   من   با   زندگی   سبک   دربارة   مطالعه   و   پژوهش   این 
  اساس  این   بر   دهید   اجازه   . ند کن می   دنبال   را   مشترکی 
 کنیم.   تماشا   را   زندگی   سبک   از   بیشتري   مصادیق 
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  را   زندگی   سبک   وضوح به   توان می   که   اي صحنه   اولین 
  باشد.   ما   زندگی   از   عادي   روز   یک   شاید   کرد،  مشاهده 

  آن   روي   که   تختی   ،خیزیم برمی   خواب   از   که   اي لحظه 
  لوازم   و   روکش   ها،تشک   مجموعه   با   ایم،کرده   استراحت 

  ،آویز رخت   آرایش،  لوازم   میز   ،خواب چراغ   آن.   جانبی 
  آمیزي رنگ   با   متمایز   احیانًا  که   اتاق   داخل   آمیزي رنگ 
  خواب   شناسی روان   براساس   و   است   دیگر   هاي اتاق 

  است،  شده   طراحی   خواب   و   شبانه   آرامش   با   متناسب 
  به   که   تزئینی   آثار   مجموعه   و   تابلوها   اتاق،  معماري   طراحی 

  هاي پرت   و   خرت   مجموعۀ   عالوه   به   اند،شده   آویخته   دیوار 
  د،ن ده می   تشکیل   را   ما   خصوصی   حریم   که   شخصی   زندگی 

  خرت   چند   یا   ازدواج   یا   عقد   مراسم   از   عکسی   مثال   عنوان به 
  و  نوجوانی   دوران   خاطرات   که   دیگري   کوچک   پرت   و 

  کمد  روفروشی،  دمپایی   همچنین   ،هستند   ما   جوانی 
  را   دوربین   توانیم می   اکنون   خواب. لباس   البته   و   ها لباس 
  تصاویر   و   برده   دیگر   هاي اتاق   به   را   آن   و   داده   حرکت   اندکی 

  شهرنشین   انسان   یک   روزمرة   زندگی   تجربۀ   از   دیگري 
  نیز   دیگر   هاي اتاق   در   کنیم.   تماشا   را   متوسط   طبقۀ   حداقل 

  از   اي مجموعه   سیاق   و   سبک   همین   بر   توانیم می   کمابیش 
  مجموعه   ماهواره،  تلویزیون،  . ببینیم   را   زندگی   لوازم 

  پذیرایی،  میز   مثال   براي   امروز،  زندگی   از   عمومی   امکانات 
  روي   دکوري   و   تزئینی   تابلوهاي   از   اي مجموعه   مبلمان،

  عنوان به   احتماًال  که   دیگري   اتاق   عالوة به   خانه،  دیوارهاي 
  تعریف  خانه   اعضاي   از   یکی   اختصاصی   فضاي   یا   کار   اتاق 
  و   ابزارها   از   دیگري   مجموعۀ   نیز   آنجا   در   و   است   شده 

  اند. شده   چیده   نمادین   و   مصرفی   کاالهاي   و   اشیا   کاالها،
  آنجا   دارد.   شده شناخته   کمابیش   وضعیتی   نیز   آشپزخانه 

  جا همه   کمابیش   که   دارد   وجود   امکاناتی   از   اي مجموعه   نیز 
  آشپزي،  لوازم   و   ظروف   مایکرویو،  فریزر،  یخچال   هست. 
  براي   ضروري   ء اشیا   و   ابزارها   از   اي مجموعه   ،گاز اجاق 

  هاي تکنولوژي   ۀ مجموع   عالوه به   آشپزي   یا   کدبانوگري 
  و   برق   رسانی،آب   رسانی،گاز   سیستم   : مانند   پیشرفته 

  از   شان تکنولوژیکی   گسترده   و   پیچیده   ابعاد   که   الکترونیک 
  آیند. نمی   چشم   به   اصًال  بودن همگانی   و   عمومیت   جهت 

  در   دائمًا  اي چشمه   مانند   آب   شیر   کنیم می   فراموش   گاهی 
  محصول   برق   سراسري   شبکۀ   یا   و   است   روان   ما   آشپزخانۀ 
  فنی   و   اقتصادي   هاي گذاري سرمایه   از   عظیمی   مجموعۀ 

  هستیم.  برخوردار   آن   از   دکمه   یک   کردن روشن   با   که   است 
  که   خانگی   گاز   انگیز شگفت   سیستم   ترتیب   همین   به 

  مگر   ،آید نمی   چشممان   به   یا   بینیم نمی   اصًال  را   آن   معموًال
  به  انفجاري   یا   سوزي آتش   و   ؛ هد   رخ   اي حادثه   که   موقعی 
  در   دوربین   حرکت   این   از   خواهم می   مجموع   در   آید.   وجود 

  سبک   اینکه   ؛ برسم   کلی   ي ا نتیجه   به   ،خانه   گوناگون   زوایاي 
  تحوالت   از   اي مجموعه   دستخوش   امروزي   انسان   زندگی 

 . است   شده   گوناگون 

 

 شادي   و   زندگی   سبک   مناسبات 
  شادي   فرهنگ   مفهوم   براي  که   ابعادي   و  ویژگی   به باتوجه 

  یکدیگر   با   مختلف   جهات   از   شادي   و   زندگی   سبک   کردیم،  بیان 
  را  ها پیوستگی  این  بحث  ادامۀ  در  اند. پیوسته  بهم  و  تعامل  در 

 کنم. می   تشریح 

  از   بیش   فردگرایانه   هاي ارزش   بر   ،زندگی   سبک   . ک ی 
  دیگر   بیان   به   دارد.   کید تأ   و   تکیه   گرایانه جمع   هاي ارزش 
  ها آدم   ما   که   است   زندگی   از   وجوهی   همان   زندگی   سبک 

  و   عالیق   براساس   و   هایمان خالقیت   و   ها انتخاب   کمک   به 
  زندگی   سبک   به   زاویه   این   از   اگر   ایم. داده   شکل   مان سلیقه 

  یا   مایه درون   ترین مهم   ،آن   به   میل   و   شادي   کنیم،  نگاه 
  به   یافتن دست   براي   فردي   هر   که   است   اي واقعی   محتواي 

  تجربۀ   چه   را   شادي   حال   هر   در   کند. می   تالش   و   مبارزه   آن 
  خوشبختی   یعنی   بزرگتر   مفهوم   به   را   آن   یا   کنیم   معنا   لذت 

  کسب   براي   مبارزه   در   یا   دهیم   ارتقا   زندگی   کلیت   در 
  شده   عجین   زندگی   سبک   با   سازیم   محدود   را   آن   موفقیت 

  و   شاد   زندگی   سازندة   که   موفقیت   و   سعادت   لذت   است. 
  روزمرة   هاي تجربه   از   که   نیست   یی زها ی چ   ،است   شادمانه 

  که  کاالهایی   همۀ   عمل   در   باشند.   متمایز   زندگی   سبک 
  دهیم می   انجام   که   فرهنگی   هاي فعالیت   کنیم،می   مصرف 

  آن   به   افتن ی دست   براي   که   اي شناسانه زیبایی   هاي ارزش   و 
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  و   ها موفقیت   ها،لذت   ها،خوشی   همان   کنیم،می   مبارزه 
 هستند.   ما   هاي کامیابی 

  مختلفی  عوامل   براساس   توان می   را   زندگی   سبک   . دو 
  بندي طبقه   مهم   هاي راه   از   یکی   شاید   کرد.   بندي طبقه 
  در   دهنده سازمان   لفۀ ؤ م «   یک   براساس   زندگی   سبک 
  مجموعۀ   اگرچه   ما   از   یک   هر   باشد.   » زندگی   کلیت 

  این   اما   ،داریم   مان زندگی   در   پراکنده   هاي تجربه   از   وسیعی 
  چند   یا   یک   حول   توان می   کمابیش   را   پراکنده   هاي تجربه 

  به   که   کسی   مثال   براي   کرد.   سازماندهی   خاص   فعالیت 
  یا   دان موسیقی   عنوان به   و   است   مند عالقه   موسیقی 

  کند،می   تعریف   را   خودش   هویت   ،موسیقی   کنندة مصرف 
  حول   را   اش زندگی   سبک   هاي لفه ؤ م   از   مهمی   بخش 

  درآمدها  از   مهمی   بخش  فرد  این  دهد. می   شکل  موسیقی 
  راه   در   یا   آید می   دست   به   موسیقی   ازطریق   هایش هزینه   و 

  نیز   او   فراغت   اوقات   همچنین   شود. می   هزینه   موسیقی 
  مطالعۀ   موسیقی،  نواختن   موسیقی،  دادن گوش   به   عمدتًا
  اختصاص   موسیقی   دربارة   وگو گفت   یا   موسیقی   دربارة 
  نیز   بدن   مدیریت   و   لباس   نظر  از   حتی   افراد   گونه این   دارد. 
  هاآن   کنند. می   مردم   دیگر   هاي گروه   از   متمایز   را   خود 

  تئاتر،  سینما،  بازیگران   دارند.   هنري   اي چهره   معموًال
  در   که   کسانی   همۀ   و   شاعران   نویسندگان،  ،نگاران روزنامه 
  صورت   به   هنري   و   فلسفی   ادبی،  علمی،  هاي فعالیت 
  شان زندگی سبک   ،هستند   درگیر   جدي   یا   اي حرفه 

  نوعی   افراد   از   گروه   این   دارد.   قرار   هنر   ثیر أ ت   تحت   کمابیش 
  داراي   طورکه همان   ؛ کنند می   تجربه   را   » هنري   شادي « 
  کنم می   گمان   من   هستند.   » هنري   زندگی   سبک « 

  و   متن   لذت   کتاب   در   ) 1393(   بارت   روالن   هاي ایده 
  کند،می   ه ئ ارا   سرخوشی   و   لذت   دربارة   او   که   هایی بحث 

  شکال َا  از   اي ریزبینانه   و   دقیق   هاي ل تحلی   و   ها توصیف 
  را   آن   گاهی   ما   که   اي شادي   است.   هنري   شادي   گوناگون 

  و   کنیم می   تجربه   هنري   و   ادبی   مولد   آفرینشگر   عنوان به 
  آن   با   هنري   متن   کننده مصرف   یا   خواننده   عنوان به   گاهی 
 .شویم می   درگیر 

  لذات   نیست،  ی گاه گاه   بودن هنرمند   طورکه همان 
  در   که   نیست   چیزهایی   نیز   هنري   زندگی   سبک   و   هنري 
  قرار   هنرجو   و   هنردوست   یا   هنرمند   زندگی   از   اي گوشه 
  بر   شوند،  ما   هویت   و   زندگی   وارد   وقتی   هنرها   . باشد   گرفته 
  هاي گونه   از   یکی   باید   بنابراین   ؛ گذارند می   تأثیر   آن   کلیت 
  بدانیم.   » هنري   زندگی   سبک «   را   شادمانه   زندگی   سبک 
  را   هنرمندانی   است   ممکن   ما   از   بسیاري   دانم می   البته 

  راضی   شان زندگی   از   یا   ندارند   خوبی   زندگی   که   بشناسیم 
  شده   درگیر   موادمخدر   و   اعتیاد   با   که   هنرمندانی   نیستند. 

  مانند   که   ها آن   حتی   یا   اند بوده   رو ه روب   طالق   تلخ   تجربۀ   با   یا 
  که   است   ی واقعیت   این   اند. کرده   خودکشی   هدایت   صادق 

  نسبت  دارند،  که   ظریفی   و   لطیف   طبع   ل ی دل   به   هنرمندان 
  به   همچنین   ها آن   ترند. حساس   زندگی   ها نشیب   و   فراز   به 

  دارند،  زندگی   از   بیشتري   انتظارات   ،تشان ی خالق   دلیل 
  و  است   عادي   افراد   از   بیش   ها آن   » آرزومندي   ظرفیت « 

  سبک   هنرمندان   که   را   واقعیت   این   توانند نمی   ها انسان 
  هنري،  خالقیت   د. ن کن   نقض   دارند،  اي شادمانه   زندگی 

  فرهنگ خرده   کند،می   ایجاد   ها آن   براي   هنر   که   احترامی 
  مثبتی   و   سازنده   هاي تجربه   مجموعه   و   ه هنرمندان   زندگی 

  مولد   ،آید می   وجود   به   هنرمندان   براي   هنر   دنیاي   در   که 
  این   اگر   هاست. سرخوشی   و   ها لذت   شادي،  گوناگون   شکال َا

  ها رنج   توانستند می   هنرمندان   چگونه   ند،نبود   ها سرخوشی 
  ،دارد   وجود   ي هنر   ی زندگ   در   الجرم   که   را   هایی سختی   و 

  و   هنردوست   هنرمند،  که   درونی   پاداش   ؟ کنند   تحمل 
  شادمانه   پاداشی   آورد،می   دست   به   هنري   فعالیت   از   هنرجو 

  همیشه   انسانی   و   درونی   تجربۀ   یک   است.   بخش لذت   و 
  احساس  نوعی   است،  هنري   هاي تجربه   همۀ   زمینۀ 
  در   و   خداگونگی   حس   بودن،جاودانه   حس   بخشی،رهایی 

  » پایداري  لذت «   همان   این   بودن.   احساِس  نوعی   مجموع 
  ها رنج   با   همواره   اگرچه   بودن   است.   نهفته   هنر   در   که   است 

  دارد   اي شادمانه   هاي پاداش   اما   ،است   همراه   هایی سختی   و 
 کند. می   جبران   را   آن   رنِج  که 

  و   شاد   زندگی   هاي سبک   از   یکی   هنرمندانه   زندگی   سبک 
  ،میل   ،اشتیاق   از   بزرگی   نیروهاي   هنر   است.   شادمانه 



  

 شماره سوم   |سال سوم  | 1399پاییز 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

  حال   عین   در   آفریند. می   زندگی   در   را   لذت   و   هیجان 
  به   باهنر   همراه   اخالقی   هاي گروه   از   وسیعی   مجموعۀ 

  مدتی   از   بعد   هنرمندان   د. ن شو می   وارد   انسان   زندگی 
  انسانی   جامعۀ   توسعۀ   یا   بشریت   براي   بزرگی   هاي دغدغه 

  به   اخالقی،  و   بشردوستانه   هاي دغدغه   این   کنند. می   پیدا 
  » پایدار   شادي   احساس «   که   هستند   هایی فضیلت   نوعی 

  همۀ   به   خواهم نمی   اینجا   در   من   دهد. می   شکل   ها آن   در   را 
  یا   مشکالت   همۀ   به   یا   آن   هاي فضیلت   و   هنر   که   مباحثی 
  بپردازم.   روست روبه   آن   با   هنري   جامعۀ   که   هایی چالش 
  که   است   نکته   این   بیان   به   محدود   تنها   اینجا   در   من   سخن 

  نوعی   با   که   است   هنري   اشکال   از   یکی   » هنري   شادي « 
 شود. می   همراه   هنرمندانه   زندگی   سبک 

  مولدان  گروه   به   محدود   تنها   زندگی   سبک   و   هنر   شادي،
  اقلیت   ،گروه   این   ایران   جمله   از   اي جامعه   هر   در   نیست.   هنر 

  و   هنر   زندگی،  سبک   بحث   براي   که   چیزي   شمارند. کم   و 
  دنیا   در   هنري   مصرف   گستردگی   است،  ارزشمند   دي شا 

  دائمی   کنندة مصرف   ما   همۀ   امروز   مثال   براي   است.   امروز 
  کمک   به   امروزه   هنر   اشکال   تمام   هستیم.   موسیقی 
  و   انبوه   شیوة   به   الکترونیکی   و   مجازي   ،مکانیکی   ابزارهاي 

  امروز   ،زندگی   سازمان   شوند. می   مصرف   تري انبوه   شیوة   به 
  بتوانیم   ما   که   است   گرفته   شکل   اي گونه   به 

  کاالهاي   و   ادبیات   هنرها،  همگانی   کنندگان مصرف 
  جامعۀ   توصیف   براي   که   مفاهیمی   از   یکی   باشیم.   فرهنگی 

  اگر   است.   » فراغت   عصر «   برند،می   کار   به   معاصر 
  که   شد می   گفته   بیستم   قرن   نخست   هاي دهه   در   روزگاري 

  براي   نیز   ي ر دیگ   القاب   و   کنیم می   زندگی   اتم   عصر   در   ما 
  ما   که   شود می   گفته   امروزه   شد،می   برده   کار   به   عصر   این 
  یا  فقیر   انسانی،  هر   کنیم. می   زندگی   فراغت   عصر   در 

  در   زیادي   هاي فرصت   ،عامی   یا   کرده تحصیل   ،ثروتمند 
  به   بتواند   که   هایی فرصت   دارد،  فراغت   براي   روز شبانه 

  لزوماً   که   فعالیتی   گیرد.   پیش   در   را   فعالیتی   خود   انتخاب 
  است   ممکن   اگرچه   ،نیست   درآمد   کسب   و   معیشت   براي 
  جامعۀ   چنین   در   شود.   نیز   ثروت   تولید   باعث 

  اندازة   به   هنري   کاالهاي   و   هنر   مصرف   اي،شده فراغتی 

  کرده   پیدا   ضرورت   یا   عمومیت   پوشاك   یا   غذا   ،آب   مصرف 
  س ی نو نامه لم ی ف   کارگردان،  کننده،تهیه   اگر   ما   همۀ   و   است 

  یکی   قطعًا  نباشیم،  فیلم   تولید   در   درگیر   عوامل   از   یکی   یا 
  ها،ال ی سر   تلویزیونی،  هاي برنامه   تماشاکنندگان   از 

  همۀ   هستیم.   ها تئاتر   و   ها نامه ش ی نما   و   سینمایی   هاي فیلم 
  اً قطع   نباشیم،  دان موسیقی   یا   آوازخوان   ساز،آهنگ   اگر   ما 

  به   دادن گوش   صرف   ن ما ه روزمر   زندگی   از   زیادي   لحظات 
  نقاش   اگر   ما   شود. می   گوناگون   صداهاي   و   ها آهنگ 
  نمادین   فضاهاي   یا   کار   محل   ،خانه   دیوارهاي   ،نباشیم 

  که   است   هایی گرافیتی   و   تابلوها   از   انباشته   شهرمان 
  ها آن   کنندة مصرف   یا   گر ا تماش   ناخواسته   یا   خواسته 
  و   هنر   شادي،  از   وقتی   دنیایی   چنین   در   بنابراین   ؛ هستیم 
  سخن   ز ی چ ک ی   از   واقع   در   گوییم،می   سخن   گی د زن   سبک 

  توان می   سختی به   که   اي تنیده درهم   کلیت   از   م؛ گویی می 
 کرد.   جدا   هم   از   را   ها آن 

  است.   شده   شناسانه ی زیبای   ،امروز   انسان   زندگی   سبک 
  و   » نمادین   ارزش «   داراي   مصرفی   ي ها کاال   حتی   کاالها 

  شویی،لباس   ماشین   بنابراین   ؛ اند شده   ی شناخت یی با ی ز 
  مانند   ت درس   ،روزمره   زندگی   کار   ابزار   دیگر   و   برقی جارو 

  در   ،تلویزیونی   هاي فیلم   یا   موسیقی   یا   نقاشی،  تابلوهاي 
  ما   دارند.   ی شناخت یی با ی ز   کارکرد   نوعی   خانه   نظم   کلیت 

  را   مان زندگی   سبک   شناسانه زیبایی   تجربۀ   این   ازطریق 
  اندیشۀ   این   تولید   فرایند   در   و   دهیم می   شکل 

  آید. می   دست   به   نیز   شادي   تجربۀ   ی،شناخت یی با ی ز 
  روزمرة   کارهاي   درگیر   ما   از   یک   هر   میزان   چه   تا   دانم نمی 
  از   بیش   زنان   که   است   این   عمومی   تصور   ایم. بوده   خانه 

  تجربۀ   براساس   من   دهند. می   سامان   را   زندگی   مردان 
  دوري  ل ی دل   به  کمابیش  هاست سال   که  گویم می  ام زیسته 

  عهده   بر   را   داري خانه   وظایف   ناگزیر   خانوادگی   زندگی   از 
  همواره   اما   ،دشوار   اگرچه   من   براي   داري خانه   تجربۀ   دارم. 
  کردن،منظم   تمیزکردن،  . است   بوده   بخش لذت 

  از   بخشی   عنوان به   خانه   محیط   زیباسازي   و   کردن ین ئ تز 
  این   است.   بخشی   شادي   تجربۀ   ،روزانه   زندگی   سبک 

  مشغول   ما   که   لحظاتی   در   انسانی   لطیف   احساس 
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  تولید   هستیم   خانه   چیدمان   تنظیم   یا   آشپزي   یا   ی تکان خانه 
  واقعیت   که   است   لحظه   همین   در   درست  زندگی   شود. می 

  هاي شادي   این   کند. می   آشکار   ما   بر   را   اش انسانی   یا   عاطفی 
  آن   از   بیش   مراتب   به   زندگی   سبک   درون   موجود   روزانه 

  یا  آنچنانی   هاي پول   به   یافتن دست   در   بزرگ  هاي موفقیت 
  ما   توانند می   سیاسی   هاي مقام   و   پست   آوردن دست به   حتی 

  شادي   و   زندگی   سبک   از   وقتی   کنند.   شادي   از   سرشار   را 
  یا   تجربه   را   زیبایی   که   هایی لحظه   باید   ،گوییم می   سخن 
  و   توصیف   کنیم،می   تولید   را   شناختی زیبایی   هاي ارزش 
  بخواهیم   که   ند نیست   چیزهایی   ها شادي   کنیم.   تحلیل 
  پیچیده   ابزارهاي   یا   قوي   هاي تلسکوپ   با   ها آن   دربارة 

  ،عاطفی   انسانی،  ارب تج   مجموعه   ها شادي   کنیم.   صحبت 
  لحظه   هر   که   هستند   درشتی   و   ریز   هاي تجربه   و   اخالقی 
  مجموعه   ي ال البه   در   درست   و   بروند   و   بیایند   است   ممکن 
  یا   میرند می   ها دي شا   که   است   زندگی   سبک   هاي تجربه 
  سبک   و   ی شناس یی با ی ز   موضوع   رو ن ی ا   از   شوند. می   متولد 

  جلوه   عادي   افراد   از   بیش   هنرمندان   درزمینۀ   اگرچه   ،زندگی 
  هنري   هاي تجربه   نیز   ناهنرمندان   یا   عادي   افراد   اما   کند؛ می 

  روشی   و   راه   به   لحظه   هر   نیز   ها آن   دارند.   را   خودشان   خاص 
  تر شناسانه زیبایی   را   شان زندگی   سبک   تا   کنند می   تالش 
  هاي سرخوشی   و   ها خوشی   ها،لذت   راه   این   از   و   کنند 

 .آورند   دست   به   انسان   ساحت   در   را   بیشتري 

  دیگري   راه   از   توان می   را   شادي   و   زندگی   سبک   . سه 
  هستند.   ما   زندگی   اصلی   رکن   دو   لذت   و   رنج   داد.   توضیح 
  به   و   بکاهیم   خود   هاي رنج   از   که   است   این   می ئ دا   تالش 
  موفق   تالش   این   در   همواره   ما   اگرچه   بیفزاییم.   هایمان لذت 

  داریم. برنمی   دست   خود   تالش   از   گاه هیچ   اما   ،نیستیم 
  و   ها رنج   و   دردها   از   کاستن   براي   مبارزه   انسانی   زندگی 
  جز  چیزي   نیز   شادي  . است  ها لذت  و  ها خوشی  به  افزودن 
  مولد  تواند می   ما   زندگی   سبک   نیست.   مبارزه   این   برایند 
  به   و   چگونه   را   چیزي   چه   که این   باشد.   بیشتر   رنج   یا   لذت 
  معنایی   و   تفسیري   چه   اینکه   یا   کنیم   مصرف   مقداري   چه 
  یا   شاید   کیفیت   بر   ،کنیم   تولید   مصرف   هاي تجربه   از 

  ام،کرده   اشاره   قبًال  طورکه همان   . رگذارند ی تأث   ما   ناشادي 

  ،شادي   هست.   نیز   تفسیري   و   شناختی   ی فعالیت   شادي 
  ممکن   کسی   است.   معین   موقعیت   یک   از   ما   تفسیر   تجربۀ 
  تماشاي   و   اش خانه   پنجره   برابر   در   ایستادن   از   است 

  و   شادمانه   تفسیر   چنان   ها ساختمان   و   ها آدم   درختان،
  دست   به   را   گنجی   گویی   که   آورد   دست   به   ي ز ی انگ شوق 
  پنجره   مقابل   ایستادن   دیگري   کس   برعکس،  و   است   آورده 

  علت به   او   کند   گمان   کند،  تفسیر   خود   براي   ی رنج   را 
  حکوم م   ،تماشا   براي   دیگري   هاي فرصت   نداشتن   یا   بیکاري 

  است.   شده   پنجره   این   از   زیبا   یا   زشت   مناظر   دن دی   به 
  معنا  پرتو   در   ما   روزمرة   هاي تجربه   تمام   بگویم   خواهم می 

  ناشاد   یا   شاد   است   ممکن   ،کنیم می   آن   از   ما   که   تفسیري   و 
  ،ها آن   زندگی   مسیر   و   ها تجربه   افراد،  هاي ظرفیت   باشند. 
  ثیر أ ت   فردي   هر   خلقیات   و   روحیات   ی،ن ی ب جهان 
  زندگی   از   او   تفسیر   نوع   و   تفسیري   نظام   بر   اي کننده تعیین 
  ،کنیم   نگاه   شادي   و   زندگی   سبک   به   اگر   زاویه   این   از   دارد. 
  و   ها موقعیت   ما   چگونه   و   میزان   چه   تا   ببینیم   باید 

  بالعکس   یا   رنج   نوعی   مثابۀ به   را   روزمره   زندگی   هاي تجربه 
  این  بر   اغلب   من   دوستان   گیریم. می   نظر   در   لذت   مثابۀ به 

  چیزي   هر   از   که   کنم می   تالش   یا   توانم می   من   که   باورند 
  دانم نمی   کنم.   ارائه   بخش لذت   تفسیر   یا   شاد   تجربۀ   یک 

  واقعیت  حال   هر   به   اما   ،کند می   را   تالش   این   کسی   هر   شاید 
  برابر   و   یکسان   ما   تفسیري   هاي ظرفیت   که   است   این 

  مطلوبی   غایی   ارزش   شادي   ،همه   براي   اگرچه   . ند نیست 
  میزان   یک   به   ارزش   آن   به   افتن ی   دست   بر   همه   اما   ،است 

  جویی حقیقت   گویی راست   طورکه همان   کنند. نمی   مبارزه 
  براي   دیگر   ي ها ی خوب   از   بسیاري   و   ی دوست انسان   علم،  و 

  یکسان  ها خوبی   این   براي   همه   اما   ،مطلوبند   و   خوب   همه 
  دیده پسن   و   مطلوب   ارزشی   نیز   شادي   کنند. نمی   تالش 
  هاي شادي   یا   ها رنج   مولد   تواند می   ما   زندگی   سبک   است. 
  ستا   عبارت   آن   عینی   وجه   در   زندگی   سبک   باشد.   بیشتر 

  ،تهیه   ما   که   موادي   و   ء اشیا   کاالها،  چیزها،  مجموعه   از 
  دست   در   که   چیزهایی   تمام   کنیم. می   خرید   یا   تولید 

  آن   ذهنی   وجه   در   اما   ؛ آوریم می   دست   به   یا   گیریم می 
  و   تفسیرکردن   شیوة   از   ست ا   عبارت   زندگی   سبک 
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  بر   مختلفی   هاي برچسب   ما   زندگی.   از   ما   کردن معنا 
  زشت،  هاي برچسب   ،زنیم می   کاالها   یا   رفتارها   ها،رخداد 

  کم،  شیرین،  تلخ،  ،آور مالل   ،بخش لذت   بد،  خوب،  زیبا،
  ها آن   کمک   که   مختلفی   هاي برچسب   بلند،  کوتاه،  زیاد،

  از   کسی   چه   اینکه   کنیم. می   فهم   و   بندي مقوله   را   جهان 
  و   کند می   استفاده   زندگی   تفسیر   براي   هایی برچسب   چه 
  ،کنند می   تولید   را   شادي   یا   رنج   ها برچسب   این   آیا   که این 

  کنم.  توجه   آن   به   خواهم می   اکنون   که   است   موضوعی 
  ما   تفسیر   شیوة   یعنی   آن   ذهنی   معناي   در   زندگی   سبک 

  بالعکس   یا   شاد   زندگی   سبک   ی نوع   تواند می   که   زندگی   از 
  افسرده   یا   غمگین   ،آور مالل   ناشاد،  زندگی   سبک   نوعی 
  که   گویند می   سخن   این   از   شناسان روان   امروزه   البته   باشد. 

  در   ،ندارد   فرهنگی   یا   اجتماعی   هاي ریشه   فقط   افسردگی 
  ي بیمار   براي   ی ژنتیک   استعداد   نوعی   ها انسان   برخی 

  حال   عین   در   اما   ،دارد   وجود   پنهان   صورت به   افسردگی 
  استعداد   که   کنند می   کید أ ت   نکته   این   بر   شناسان روان 

  دیگر   هاي استعداد   مانند   شدن   شکوفا   براي   هم   افسردگی 
  استعداد   هستند،  معین   عینی   هاي موقیعت   نیازمند 

  و   کند می   بروز   مناسب   موقعیت   در   مستعد   افراد   افسردگی 
  که  مستعدي  افراد  ژن  برعکس، یا   سازد. می  بیمار  را  ها آن 
  براي   ،نگیرند   قرار   افسردگی   مناسب   هاي موقعیت   در 

  آگاهی   نوع   که   نکنیم   فراموش   ماند. می   باقی   پنهان   همیشه 
  درگیر   ها آن   با   که   عینی   هاي موقعیت   عالوة   به   ما   ذهنیت   و 

  از   ناشاد   یا   شاد   تفسیر   ایجاد   در   مهمی   نقش   ،شویم می 
  داراي   ما   طورکه همان   معتقدم   من   . دارد   ما   براي   زندگی 

  هاي رژیم   از   توانیم می   ،هستیم   گوناگون   غذایی   هاي رژیم 
  نوعی   غذایی   رژیم   . بیاوریم   میان   به   صحبت   هم   شادي 
  و   کنیم می   مصرف   که   است   غذاهایی   کیفیت   کنترل   رژیم 
  هاي رژیم   . ست ما   اندام   کردن تر الغر   یا   تر چاق   آن   هدف 
  در   که   کنیم می  تالش   که  هایی رژیم   از   عبارتند   نیز  شادي 

  را   مان های رنج   و   لذات   احساسات،  عواطف،  کیفیت   آن 
  خود   غذایی   رژیم   به   نسبت   افراد   از   برخی   . کنیم   کنترل 

  در   است   ممکن   برخی   هستند.   دقت بی   و   توجه بی   ،مهابا بی 
  هاي سبک   در   نباشند.   مقید   چندان   نیز   شادي   هاي رژیم 

  برنامۀ   آن   تداوم   و   گسترش   شادي،  تولید   براي   شاد   زندگی 
  به   نسبت   ها سبک   این   و   شود می   گرفته   نظر   در   معینی 
  تالش   آگاهانه   که   کسانی   آگاهند.   و   حساس   شادي   مفهوم 

  هاي لذت   بر   و   کنند   پرهیز   ها رنج   از   تا   کنند می   مبارزه   و 
  شخصیت   ازنظر   ها انسان   طورکه همان   بیفزایند.   خود 

  نیز   شادي   نظر   از   ،باشند   گرا برون   و   گرا درون   است   ممکن 
  ناشاد   یا   گرا برون   شاد   زندگی   هاي سبک   است   ممکن   افراد 

  و   شاد   زندگی   سبک   داراي   افراد   باشند.   داشته   گرا درون 
  تعامالت   تا   کنند می   تالش   که   هستند   کسانی   گرا برون 

  انزوا   و   تنهایی   از   ،باشند   داشته   تري گسترده   اجتماعی 
  اجتماعی   هاي شبکه   در   را   خود   دائمًا  و   کنند   پرهیز 

  زندگی   سبک   که   کسانی   بالعکس   و   دهند   قرار   گوناگون 
  کنند.می   انتخاب   را   انزوا   و   دوري   ،دارند   ناشاد   و   گرا درون 

  سبک   گوناگون   ابعاد   دربارة   توان می   ترتیب   همین   به 
  مثال   براي   گفت.   سخن   شادي   با   آن   ارتباط   و   زندگی 
  به   سب ا من   غذایی   رژیم   یک   در   طورکه همان   است   ممکن 
  باشیم،  حساس   گوناگون   ترکیبات   یا   نمک   ،چربی   مصرف 
  دست   این   توانیم می   نیز   روزمره   زندگی   هاي تجربه   دربارة 

 کنیم.   ِاعمال   را   ها حساسیت 

 
 گیري نتیجه 

  درزمینۀ   نظري   و   تحلیلی   درآمدي   مقاله   این   در 
  شناسانه مردم  بستري  در  زندگی  سبک  و  شادي   مناسبات 

  میان   مناسبات   شد.   ارائه   نگارنده   زیسته   تجربۀ   بر   تکیه   با   و 
  سبک   رفتارهاي   فهم   معناي   در   شادي   و   زندگی   سبک 

  ایرانی  انسان   تاریخی   و   اجتماعی   متن   و   بستر   در   زندگی 
  سبک  میان   رابطۀ   گرفت.   قرار   بازنگري   و   بررسی   مورد 

  توانندمی   که  هستند  مهمی   موضوعات  از   شادي   و  زندگی 
  سبک   مختلف   هاي گونه   انتخاب   کیفیت   کنندة تبیین 
  . باشند   امروز   انسان   براي   شادي   ارب تج   خلق   براي  زندگی 
  آن   براي   علوم   سایر   که   هایی پیچیدگی   از   فارغ   شادي،
  مجموعه   حاصل   که   است   اي ساده   تجربۀ   اند،کرده   فراهم 
  ها،کردن   بو   ها،کردن لمس   ها،تماس   ها،درگیري   ها،تجربه 
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  هاي شدن   درگیر   کلی   طور به   و   ها خوردن   و   ها چشیدن 
  براي   هایی تجربه   را   آن   که   است   چیزهایی   همۀ   با   انسان 

  زندگی   سبک «   نامد. می   مصرف   لحظۀ   به   رسیدن 
  و  تمیز   قابل   زندگی   سبک   نوعی   ۀ مثاب به   » شادمانه 
  الگوهاي   از   برگرفته   ،زندگی   دیگر   هاي سبک   از   تشخیص 
  شاد   معانی   مولد   فرهنگی   منابع   معناي به   شادي   فرهنگی 

  زندگی   هاي سبک   امروز   دنیاي   در   . هستند   زندگی   براي 
  و   مجازي   هاي گونه   اینترنت،  ها،رسانه   کمک   به   توانند می 

  تفسیر   براي   اي گسترده   هاي راه   وسیع،  گوي   گفت   فضاهاي 
  و   پیدایش   از   قبل   تا   . کنند   ایجاد   زندگی   از   شادمانه 

  شادي  ،نوزدهم  قرن  در  اجتماعی  و   انسانی  علوم  گسترش 
  عالمان   و   ادیبان   فیلسوفان،  عمدتًا  که   بود   موضوعاتی   از 

  از  اما   ؛ کردند می  اظهارنظر  یا  پردازي یه نظر   آن  دربارة  دین 
  و   گیري شکل   با   بیستم   قرن   اوایل   و   نوزدهم   قرن   اواخر 

  به   شادي   موضوع   اجتماعی،  و   انسانی   علوم   گسترش 
  . گرفت   قرار   علوم   این   قلمرو   در   مختلف   هاي شکل 

  عمدتاً   نیز   شناسان جامعه   بعد   به   1970  دهۀ   از   همچنین 
 کردند.   کمک   حوزه   این   رشد   به   مطالعات   ازطریق 
  در   متفاوت   نظري  گیري جهت   و   بر عالوه   اجتماعی   عالمان 

  نقش   به   گرایانه،برساخت   و   گرایانه اثبات   قالب   دو 
  و   منزلتی   روابط   قدرت،  مناسبات   اجتماعی،  ساختارهاي 

  نقش   احساس،  قواعد   اجتماعی،  هنجارهاي   همچنین 
  تأکید   هم   عواطف   گیري شکل   در   تفسیر   و   نمادها   عاملیت،

  دغدغۀ   شناسان جامعه   که این   از   بیش   کنند. می 
  تبیین   پی   در   باشند،  داشته   گرایی تحصل   یا   گرایی برساخت 

  اجتماعی،  طبقۀ   زبان،  جنسیت،  مانند   مسائلی   تأثیر 
  جدید،  هاي فناوري   ظهور   هویت،  گروهی،  فرایندهایی 
  این   از   مسائلی   و   فرهنگی   سیاست   شدن،ی چندفرهنگ 

  زبان،  بر عالوه   هستند.   نیز   عواطف   چگونگی   بر   دست،
  جمعی   هر   تاریخی   میراث   و   سنت   که   رسوم   و   ها آیین 
  ابراز   و   گیري شکل   در   اي کننده تعیین   نقش   است،

  و   اقوام   نشینی هم   و   ها جمعیت   ترکیب   دارند.   احساسات 
  امروز   دنیاي   در   مهاجرت   درنتیجۀ   که   مختلف   هاي گروه 

  ها فرهنگ   و   اقوام   بیشتر   تعامل   و   آمیزي   درهم   موجب 

  دستخوش   را   احساس   قواعد   یا   معیارها   و   عواطف   شده،
  بر   فرهنگ   تأثیر   جریان   این   و   ؛ است   نموده   شدید   تغییرات 
  نشان   ملی   فرهنگ   از   فراتر   معناي در   را   شادي   چگونگی 

  کنشی   ماهیتًا  رفتار،  مثابۀ به   کردن شادي   دهد. می 
  یا   فرد   سطح   در   چه   شادي   احساس   زیرا   است؛   اجتماعی 

  غریزه   براساس   صرفًا  افراد   در   و   است   معنادار   امري   جامعه،
  روابط   همچنین،  گیرد. نمی   انجام   ي خود به خود   یا   و 

  مانند   جمعی،  ساختارهاي   دیگر   و   شادي   بین   متقابلی 
  این   از   شادي   دارد.   وجود   جامعه،  و   سیاست   اقتصاد،
  و   ها ارزش   نظام   اجتماعی،  طبقۀ   با   نزدیکی   رابطۀ   دیدگاه،

  تعامل   هاي روش   از   یکی   شادي   دارد.   جامعه   یک   اعتقادات 
  نظام   نوِع  آن،  ابراز   چگونگی   رو،این   از   است.   اجتماعی 
  نشان   را   جامعه   یک   در   اجتماعی   تعامالت   و   ارتباطات 

  از   اجتماعی،  بُعد   کنار   در   فردي   بُعد   تبیین   براي   دهد. می 
  یاد   بوردیوئی   تعبیر   یه   از   واره عادت   نوعی   قالب   در   شادي 

  شدة  آموخته   هاي یري گ موضع   مجموعۀ   که   شد 
  در   که   را   هایی کنش   و   ذوقیات   ،ها برداشت   ،ها واره طرح 

  درونی   خاص   زمان   و   مکان   یک   در   اجتماعی   هاي موقعیت 
  خود   زندگی   طول   در   انسان   که   ؛ اد د می   نشان   را   است   شده 

  مانند:  ،مختلف   هاي محیط   با   تماس   و   برخورد   براساس 
  همساالن   گروه   و   پرورش و آموزش   نهاد   ،ها رسانه   ،خانواده 
  هویت   . است   کرده   درونی   را   ها واره طرح   این   و   کرده   کسب 
  متجلی   خود   زندگی   سبک  در   را   خود   گیدنز   نظر  از   فردي 

  مؤلفۀ   چون   است،  مدرنیته   مالزم   اي گونه به   و   سازد می 
  زندگی   سبک   معناست. بی   سنتی   فرهنگ   در   گري انتخاب 

  کاالهاي   کارگرفتن به   و   مصرف   شیوة   با   چیز   هر   از   بیش 
  ارتباط   فرهنگی   محصوالت   از   استفاده   چنین هم   و   مادي 
  تواند می   فرهنگی   و   مادي   کاالهاي   همین   از   استفاده   دارد. 
  ایجاد   و   هویت   نمادین،  قدرت   تیژ،س پر   کسب   عامل 

  باشد.   نیز   اجتماعی   و   فردي   زندگی   تغییر   براي   نیروهایی 
  شوند،می   خوانده   زندگی   سبک   که   رفتارهایی   مجموعه 

  زندگی   سبک   مفهوم   اند. یافته   انسجام   واحد   اصلی   حول 
  یا   فلسفی   و   تاریخی   هاي بحث   چارچوب   در   بحث   از   بیش 

  نوعی   چارچوب   در   اجتماعی علوم   گفتمان   انتزاعی   مفاهیم 
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  یا   عادي   ،معمولی   رفتارهاي   از   رانه نگا دم ر م   نگاه 
  که   گرفت؛   قرار   شناسایی   مورد   امروز   انسان   پاافتاده پیش 
  همۀ  منظورم   است.   مردم   همۀ   تجربۀ   کنندة بیان 

  شریک   و   درگیر   امروز   جامعۀ   در   که   است   هایی انسان 
  جوانان   نوجوانان،  و   کودکان   مردان،  یا  زنان   از   اعم   هستند 

  و   اجتماعی   هاي گروه   همۀ   یا   و   بزرگساالن   و   ساالن میان   یا 
  که   اي صحنه   اولین   . ثروتمندان   و   فقرا   از   اعم   اقتصادي 

  کرد،  مشاهده   آن   در   را   زندگی   سبک   وضوح   به   توان می 
  بهم   و   تعامل   انتها   در   است.   انسان   زندگی   از   عادي   روز   یک 

  شد.   تشریح   نیز   شادي   و   زندگی   سبک   مفهوم   دو   پیوستگی 
  که این   اول   است:   بارز   پیوستگی هم به   در   کلیدي   محور   سه 

  هاي ارزش   از   بیش   فردگرایانه   هاي ارزش   بر   ،زندگی   سبک 
  سبک   ،دیگر   بیان   به   دارد.   کید تأ   و   تکیه   گرایانه جمع 

  کمک  به   انسان   که   است   زندگی   از   وجوهی   همان   زندگی 
  به   اش سلیقه   و   عالیق   براساس   و   ها خالقیت   و   ها انتخاب 

  زاویه   این   از   زندگی   سبک   به   نگاه   . است   داده   شکل   آن 
  مایه درون   ترین مهم   ،آن   به   میل   و   شادي   که   دهد می   نشان 

  به   یافتن دست   براي   فردي   هر   که   است   واقعی   محتواي   یا 
  زندگی  سبک   که این   دوم   کند. می   تالش   و   مبارزه   آن 

  یکی   شاید   است.   ي بند طبقه   قابل   مختلفی   عوامل   براساس 
  لفۀ ؤ م «   یک   براساس   زندگی   سبک   بندي طبقه   ها آن   از 

  انسانی   هر   است.   » زندگی   کلیت   در   دهنده سازمان 
  در   پراکنده   هاي تجربه   از   وسیعی   مجموعۀ   اگرچه 
  کمابیش   را   پراکنده   هاي تجربه   این   اما   د،دار   اش زندگی 

  . است   سازماندهی   قابل   خاص   فعالیت   چند   یا   یک   حول 
  و   است   مند عالقه   موسیقی   به   که   فردي   ،مثال   براي 

  است،  موسیقی   کنندة مصرف   یا   دان موسیقی   عنوان به 
  از   مهمی   بخش   و   کند می   تعریف   آن   با   را   خودش   هویت 

  شکل   موسیقی   حول   را   اش زندگی   سبک   هاي لفه ؤ م 
  انسانی   هویت   و   زندگی   وارد   وقتی   هنرها   دهد. می 
  این   درون   از   . گذارند می   تأثیر   آن   کلیت   بر   شوند،می 

  سوم   . آید می   وجود   به   » هنري   زندگی   سبک «   زیست،
  اصلی رکن  دو  با  توان می  را  شادي   و   زندگی  سبک   که این 
  از   کاستن   انسان   می ئ دا   تالش   کرد.   تعریف   لذت   و   رنج 

  تالش   این   در   شاید   است.   هایش لذت   بر   افزودن   و   ها رنج 
 . دارد ی برنم   دست   خود   تالش   از   گاه هیچ   اما   باشد،ن   موفق 

  معناي به   تفسیري   و   شناختی   ی فعالیت   شادي   همچنین 
  زندگی   سبک   است.   معین   موقعیت   یک   از   تفسیر   تجربۀ 

  که   زندگی   از   فرد   تفسیر   شیوة   یعنی   آن   ذهنی   معناي   در 
  سبک   نوعی   بالعکس   یا   شاد   زندگی   سبک   ی نوع   تواند می 

  بنابراین   ؛ باشد   افسرده   یا   غمگین   آور مالل   ناشاد،  زندگی 
  با   که   عینی   هاي موقعیت   عالوة به   ذهنیت   و   آگاهی   ی نوع 
  ناشاد  یا   شاد   یی رها ی تفس   د توانی می   د،شو می   درگیر   ها آن 
  از   توان می   همچنین   کنند.   ایجاد   او   براي   زندگی   از 

  عبارتند   شادي   هاي رژیم   گفت.   سخن   نیز   شادي   هاي رژیم 
  عواطف،  کیفیت   ند کن می   تالش   که   هایی رژیم   از 

  زندگی   هاي سبک   کنند.   کنترل   را   رنج   و   لذات   احساسات،
  شادي،  تولید   براي   که   هستند   زندگی   از   ی های سبک   شاد 

  شده   گرفته   نظر   در   معینی   برنامۀ   ها آن   تداوم   و   گسترش 
 است. 
 

 مالی   منابع 

   است.   شده   تامین   نویسنده   توسط   پژوهش   این   مالی   منابع 
 

 منافع   در   تعارض 

   است.   نکرده   گزارش   منافع   در   تعارضی   نویسنده 
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  هویت   و   جامعه   : تشخص   و   تجدد   ). 1378(   آنتونی.   گیدنز،
  نشر   موفقیان.  ناصر   ۀ ترجم  . جدید  عصر  در  شخصی 

 نی. 

 
References 

 
Bakhtin, M. M. [1941, 1965] (1993). Rabelais and 

His World. Trans. Hélène Iswolsky. 
Bloomington: Indiana University Press. 

Erving. G. (1959). The Presentation of Self in 
Everyday Life . Edinburgh: University of 
Edinburgh Social Sciences Research Centre. 

Gordon, M. & Carolina Izouido. C. (2009). Pursuit 
of happiness: well-being in anthropological 
perspective. New York: Berghahan Books. 

Gordon, S. L. (1991). Social structural effects on 
emotions. In T. Kemper, editor. Research 

agendas in the sociology of emotions. New 
York: SUNY Press., 

Kemper, T. D. (1981) . Social constructionist and 
positive approaches to the sociology of 
emotions. The American Journal of Sociology, 
87(2): 336 . 

Turner J., & Stets, J. (1998). The Sociology of 
emotions. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Veenhoven, R. (2003). Hedonism and happiness. 
Journal of Happiness Studies, 4(4): 437-567. 

 


