
 

  هاي نظام سیاسی  ویژه کار

  تغییر سبک زندگیدر و نقش آنها 

  

  1شجاع احمدوند

 

  چکیده

پایگاه ، خاص با توجه به امکانات یآفرینش و خلق هنرمندانۀ راه و روش ،سبک زندگی

توان گفت  از این رو به بیانی می. هاي فردي و اجتماعی است محدودیت اقتصادي ـ اجتماعی و

ترین راه براي تحقق اهداف  ترین و خردمندانه انتخاب مناسبدر  هنر فرد که سبک زندگی

ی که در شبکۀ روابط اجتماعی برعهده ئها فرد بر حسب نقش یبنابراین در سبک زندگ. است

 هر فرد به اندازة نقشی که در تولید اجتماعی درواقع. آورد دست می ی را بهئها دارد، موقعیت

 و ی مانند ثروت اجتماعییها موقعیت دارد از )دانشدرآمد، تجربه، مهارت، اطالعات و (

   .شود مند می بهره هاي فردي یئتوانا

بدیهی است که سبک زندگی را به هر معنائی در نظر بگیریم عوامل متعددي در ایجاد و 

ترتیب مسئله  بدین. ارتقاي آن مؤثرند که دولت در این میان مهمترین نقش و سهم را دارد

در الگوهاي سبک زندگی دارد؟ نقشی  چه نظام سیاسی و دولت ین است کهاصلی این مقاله ا

تواند در ایجاد، تقویت و ارتقاي این  سبک زندگی داراي چند مؤلفه اساسی است که دولت می

زندگی است؛ بینش به طور مشخص در ها نخستین مؤلفه سبک  بینش. ها ایفاي نقش کند مؤلفه

ها مؤلفه دوم سبک زندگی  گرایش. دهد را نشان میدو عنصر اعتقادات و ادراکات خود 

ها محسوب  ها، تمایالت و ترجیحات سه شاخص عینی گرایش ها و گفتمان ارزش. هستند

روند؛ اعمال خودآگاه و ناخودآگاه  رفتارها سومین مؤلفه سبک زندگی به شمار می. شوند می

ها آخرین مؤلفه سبک زندگی  و باالخره وضعیت. دهند دو رکن اصلی این مؤلفه را تشکیل می

  . هاي سیاسی و اجتماعی مهمترین شاخص این مؤلفه هستند موقعیت. شوند محسوب می

ازسوي دیگر دولت نیز صرف نظر از هر تعریفی داراي چهار کارویژه نیل به اهداف، 

دولت در ساحت هر کدام از این . حفظ همبستگی، انطباق با محیط و حل منازعات است

هائی از سبک زندگی مدخلیت داشته  تواند در تحقق و ارتقاي مؤلفه یا مؤلفه ا میه کارویژه
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هاي دولت  هاي سبک زندگی و کارویژه کوشد تا ابتدا توصیفی از مؤلفه این مقاله می. باشد

سبک ) هاي یا مؤلفه(ها را در ایجاد یا ارتقاي مؤلفه  ارائه دهد و سپس نقش این کارویژه

  .زندگی نشان دهد
  

  .دولت، سبک زندگی، کارویژه دولت :اژگان کلیديو

  

  

  مقدمه

پرسش نخست اینکه . قبل از ورود به بحث اصلی باید نیم نگاهی به دو پرسش اصلی بینداریم

سبک زندگی چیست؟ این مهمترین پرسشی است که قبل از هرگونه تأمل نظري در باب سبک 

ماکس  .دهد فاوت زندگی را نشان میهاي مت ، روش»سبک زندگی« .زندگی باید بدان پرداخت

او سبک زندگی در . است دربارة سبک زندگی تحقیق کردهاز نخستین متفکرانی است که وبر، 

داري را ملهم از اخالق پروتستان دانسته و اساس توسعه غرب را همین سبک  جامعه سرمایه

ادي انسان است بر در این سبک زندگی که محور آن بقا و ارتقاي سطح م. زندگی دانسته است

هرچند دیگرانی چون سوبل،  .1تأکید شده است صر کار زیاد، مصرف کم و پس اندازسه عن

 است سوبل معتقد. اند لووف و میگل، و روبرتز بر ناتعریفمند بودن سبک زندگی تأکید کرده

 وجود است زندگی سبک سازنده چیز چه که این درباره مفهومی یا تجربی توافق که هیچ

 به ، شود می مطالعه که موضوعی به بسته را مفهوم این توان می که معتقدند لووف و میگل .دندار

 استفاده مفهوم این از آن در که را اي زمینه تا است الزم فقط کرد؛ تعریف مختلف طرق

 چه باید که کند مشخص ندارد حق کسی که نیز معتقد است روبرتز. کرد تعریف شود می

 نشان را زندگی سبک از تعریفی ارائه دشواري ها گیري موضع این. داشت ممفهو این از تعریفی

  .2دهند می

                                                
 .سمت: ، ترجمه عبدالمعبود انصاري، تهراناخالق پروتستان و روح سرمایه داري) 1371( ماکس وبر -1

  .مصرف و سبک زندگی، چاپ اول، نشر صبح صادق، فصل اول). 1382(فاضلی، محمد -2
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فرد در   رو هستیم که از سلیقه فراگیري روبه  براي تعریف سبک زندگی با واژهسان  بدین

گیرد تا حدي که  آرایش مو و لباس تا سرگرمی، تفریح، ادبیات و موضوعات را در بر می  زمینه

اجتماعی پیوند دارد و در تصویري که از فرد ساخته  - اقتصادي   ندگی با طبقهاند سبک ز گفته

دانند،  سبک زندگی را جایگزین براي مفهوم طبقه مییابد، این دسته محققان  ازتاب میشود ب می

زیرا طبقه در گذشته مالکی براي تقسیم بندي اجتماعی مردم بر پایه اقتصاد بود اما امروز 

هویتی شده و از سبک زندگی براي نشان دادن  -نرم افزارانه و فرهنگیبندي مردم،  طبقه

گئورگ زیمل سبک زندگی را تجسم تالش انسان براي  .کنند قشربندي اجتماعی استفاده می

 کوشد از طریق سبک به اعتقاد وي، فرد می. داند هاي بنیادي و فردیت برتر خود می یافتن ارزش

نشان دهد؛ به عبارت دیگر، انسان براي معناي موردنظر  خود را به دیگران زندگی، فرهنگ

زیمل چنین گزینشی را . گزیند اي را برمی هاي رفتاري )صورت(، شکل)فردیت و برتري(خود

  .نامد سلیقه و این اشکال به هم مرتبط را سبک زندگی می

اند که صنعتی  برخی متفکران نیز بر خصلت نمادین سبک زندگی تأکید کرده و گفته

لذا نه تنها تعداد کاالها فزونی . دن موجب کاالئی شدن همه چیز حتی روابط اجتماعی شدش

یافت، بلکه چگونگی دسترسی به آنها، عرضه، نمایش و معرفی آنها، مبدل به خدماتی شد که 

همگی نمادهایی هستند . ..هاي عرضه، نمایش و این شیوه.شوند خود شکلی از کاال محسوب می

هاي زندگی نمادهائی از امور واقع  سبکدرواقع . سازد نها زندگی را میجمع ای که حاصل

پیر بوردیو نیز سبک زندگی را . پذیر و داراي معانی گوناگونند هستند؛ نمادهایی که انعطاف

هاي روزمره  ها، رفتارها، بینش ها، سالیق، ترجیحات و فعالیت طیفی از عملکردها، نگرش

این تعریف از سبک زندگی با اهداف این مقاله تناسب و سازگاري رسد که  به نظر می .1داند می

   .بیشتري دارد

                                                
 ):14( 5 ;1391تاثیر میزان دینداري بر سبک زندگی جوانان تهرانی، پژوهش اجتماعی بهار ). 1391(شیما نصرتی، ذوالفقاري ابوالفضل -1

101-117.  
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اینکه تفاوت مفهوم سبک زندگی با مفاهیم هم خانواده آن چیست؟  اما پرسش دوم

شناخت این مسئله نیز از آن جهت اهمیت دارد که در افکار عمومی گاه این مفاهیم در معناي 

 باعث آنچه،. سازد ه خلط مفهومی امر پژوهش را دشوار میروند و این گون واحدي به کار می

 شخصیت هویت، فرهنگ، پاره یا فرهنگ مشابه، مانند مفاهیم از زندگی سبک مفهوم تمایز

 و تعریف در آدلر .است زندگی سبک عناصر و اجزا بودن و گزینشی خالقانه شود، می ... و

 بیشتر ترتیب این به و کند می تکیه حیطم از فرد هاي دریافت برمبناي بر طراحی خود مباحث

 .ورزد می تأکید زندگی سبک تخیلی و احساسی جنبه بر کمتر و حسابگرانه عقالنی و جنبه بر

 مبناي وبر و بوردیو زیمل، .داند می زندگی سبک هاي گزینه شاکلۀ را قدرت انتخاب گیدنز

عملکردها، لذا مصادیقی چون  اند و داده قرار »سلیقه«حسی و به نحو خاص  را مبنایی گزینش

هاي عینی سلیق  را مصداق هاي روزمره ها، ترجیحات و فعالیت ها، رفتارها، بینش نگرش

  .1اند دانسته

اما مسئله این مقاله این است که آیا سبک زندگی امري خودبه خودي است یا عواملی در 

عوامل مختلف بدانیم آیا  دهی و هدایت آن مؤثرند؟ و یا اگر آن را متأثر از گیري، شکل شکل

تنها جامعه در تغییر و تحول آن نقش دارد یا دولت به عنوان نهاد نهادها نیز در آن مدخلیت 

را یکی از نهادهائی  ویژه دارد؟ اگر سبک زندگی را بخشی از نهاد فرهنگ بدانیم و فرهنگ

گفت که تحول، تغییر و توان  کند، آیا می تر دولت فعالیت می بدانیم که در زیر چتر نهاد بزرگ

 هاي دولت قرار دارد؟ اصالح سبک زندگی در دل کارویژه

  هاي دولت کارویژه: مدل نظري. 1

اساسـی در الگوهـاي سـبک زنـدگی     نظام سیاسی و دولـت نقشـی   فرضیه این مقاله آن است که 

سـقوط   متعالی و یا زوال وهاي  موجب ترویج و نهادینه شدن سبکتواند  میاي که  دارد به گونه

توانـد در   اساس تعاریف باالسبک زندگی داراي چند مؤلفه اساسی است که دولـت مـی  بر. شود

                                                
، 1، سال اول، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی "مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی،"محمد سعید مهدوي کنی،  -1

  211-210 ، صص1386پائیز 
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زنـدگی   بینش ها نخسـتین مؤلفـه سـبک   . هاي ایفاي نقش کند ایجاد، تقویت و ارتقاي این مؤلفه

هـا   گرایش. دهد دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشان میاست بینش به طور مشخص در 

ها، تمایالت و ترجیحات سه شـاخص عینـی    ها و گفتمان ارزش. سبک زندگی هستند مؤلفه دوم

اعمـال  . رفتارها مؤلفـه سـوم سـبک زنـدگی محسـوب مـی شـوند       . شوند ها محسوب می گرایش

و باالخره . دهند خودآگاه و همین طور اعمال ناخودآگاه دو رکن اصلی این مؤلفه را تشکیل می

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی     موقعیـت . شـود  گی محسـوب مـی  ها آخرین مؤلفه سبک زنـد  وضعیت

  .مهمترین شاخص این مؤلفه هستند

قبـل از مـیالد در مدیترانـه ظـاهر شـد و بـه تـدریج         3000نخستین دولـت در حـدود سـال     

هـال و  ( هاي کالنی چون مارکسیسیم و  لیبرالیسم با تکاملی به تبیین منشأ دولت پرداختند روایت

شـناختی   نگاه هسـتی : همواره دو نگاه به این پدیده وجود داشته است. 1)20، ص 1989ایکنبري، 

هـاي دولـت توجـه     که بر چیستی و ماهیت دولت تأکید دارد و نگاه کارکردي کـه بـه کـارویژه   

نحوخاص ماکس وبـر نگـاهی هسـتی شـناختی بـه دولـت دارد و        نظریۀ سیاسی آلمانی و به. دارد

که یکی دولت را کمیته اجرائی طبقه حاکمه دانسـته و   مارکسیسم و لیبرالیسم نگاهی کارکردي

مفهـوم دولـت از    ).Ibid.: 16(دیگري آن را ارگان اجرائی تحقق اهداف مشترك جامعه مـدنی  

 2اند که برخی دولت را موضوع علم سیاست دانسته موضوعات بنیادین علم سیاست است تاحدي

ــت از ). 58، ص 1354رژه، دوو( ــامطالعــۀ دول ــان ماکی ــا  زم ــدي شــد و ب ــه جدی وللی وارد مرحل

هاي آرمانگرایانـه و مبتنـی بـر مدینـۀ فاضـله متفکرانـی چـون افالطـون و بـه           گیري از نگاه فاصله

رئالیسـم  .هـاي جدیـدي قـرار گرفـت     پـردازي  تر ارسطو مورد نظریـه  هاي واقعگرایانه پشتوانۀ نگاه

ار نیکولـو ماکیـاوللی طنـین    در پرتو رنسانس و در اندیشه هـاي شـهری  قوي ترین وجه  سیاسی در

ماکیاولی در کتابش به بهنرین وجه در باب ). Dunleavy and O,Leary,1987:137( 3انداز شد

                                                
1.Hall John A. and Ikenberry G. John, 1989: The State, U.S.A: The University of  Minnesota Press. 

  .     هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: ، ترجمۀ  ابوالفضل قاضی، تهراناصول علم سیاست:  1354دوورژه موریس،  -2

3. Patrick Dunleavy and Brendan O,Leary, 1987:Theories of the State, U.K: The Macmillan Press 
LTD. 
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متفکر سیاسی برجسـته ایتالیـایی    1نوربرتو بوبیو.  نقش زور و نیرنگ در دولت تأکید کرده است

دولت به عنـوان  . 2 ؛زوردولت به عنوان . 1( نیز معتقد است که از سه نظریه سنتی در باب دولت

بـه نظریـه    اندیشه سیاسی ایتالیایی) دولت به عنوان ضامن حقوق جهانی. 3 ؛کانون اخالق جمعی

  .2اول وفادار است اول و دوم بخصوص نظریه

ش های اما دیوید ایستون صرفنظر از ماهیت و تعریف دولت اغلب دولت را با کارویژه

. تعریف کرد 3ها ه عنوان تخصیص اقتدار آمیز ارزشسیاست ب 1950او در دهه . کند تعریف می

شود تعداد محدودي  هایی است که موجب می زعم او زندگی اجتماعی جریان مداوم فعالیت به

از اشیاء با ارزش در نتیجه تأثیرات متقابل به افرادي داده شود یا از آنها گرفته شود و باالترین 

بدین ترتیب ایستون سه مالحظه اساسی  .4خود استعالقه افراد هم تخصیص دادن آن اشیاء به 

کند اوالً، اشیاء با ارزش عبارتند از کاالهاي مادي و کاالهاي انتزاعی چون قدرت  را مطرح می

باید اشیاء را براي افراد معینی به وجود آورد یا معتبر ثانیاً . ورداري از اطاعت دیگرانو حق برخ

سه ( ت بلکه باید نهادي شده باشد تا قابل پیش بینی باشدثالثاً، این تخصیص اتفاقی نیس. کرد

مورد توافق همگانی و حتی جهانی در ( نخست، عرف): روش براي نهادي کردن تخصیص

سراي داري در طبقه  - هاي معینی باشد که الیق اشخاص و پستاشیاء با ارزش یا بی الرزش 

 -گیرد ء با ارزش دیگر را میدهد و شی یک طرف شیء بار ارزش می(دوم، مبادله ). همکف

مکانیسمی که به وسیله ( سوم، فرماندهی). کنید پول می دهید و گزینه مورد نظر را انتخاب می

به زعم ایستون کل ). کنم در این جا من تعیین می -شود اشیاء با ارزش به کسی تفویض می آن

ه عرف مبین رضایت چرا ک. قرار دارد) تخصیص توسط فرماندهی(قلمرو سیاست در این بخش 

طرفین مساوي هستند، ولی سیاست  به خواست یک نفر، در مبادله نیز تمامی شرکاست نه تسلیم

                                                
1. Norberto Bobbio 
2. Joseph V. Femia, 1998: The Machiavellian Legacy: Essays in Italian Political Thought, U.S.A.: 
St. Martin,s Press , INC. 
3. authoritative allocation of values 

 .18نشر آگاه، ص : ، ترجمه بهزاد باشی، چاپ دوم، تهراندرآمدي جامعه شناختی: کوین دولت مدرنت: 1384جانفرانکو پوجی،  -4
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چون اشیاء مزیور کمیابند سهمیه  .1تسلیم شدن یک طرف در برابر خواست طرف دیگر است

بندي سیاسی موکول به خواست یک نفر نیست، بلکه روسا باید در یک پیوند به هم پیوسته 

مصدر فرمان باید بتواند دستورش را با مجازات یعنی تنبیه به خاطر گردنکشی تنفیذ کند . اشندب

هاي تحت فرماندهی به کار  سیاست تنها براي آن تخصیص. نه با پاداش به خاطر فرمان بري

بر این اساس او  .2یک کل دارد به عنوان» جامعه«رود که تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم بر  می

کند به عبارتی اگر وجه ممیز دولت از سایر نهادها  ر کارویژه را براي دولت تعریف میچها

است، به تعبیر تالکوت پارسونز این زور  3»ادعاي کاربرد انحصاري زور مشروع در قلمرو معین«

این دیدگاه کارکردگرایانه ریشه . کار خواهد بست هاي چهارگانه زیر به را براي تحقق کارویژه

را از علوم فنی اخذ کرده استنتاج شده  5و کارویژه 4یات نظاموارگی دارد که مفاهیم نظامدر نظر

  .6است

 تر شدن طور طبیعی هر نظم اجتماعی در نتیجۀ پیچیده به :کارویژة انطباق با محیط. 1-1

دولت براي اینکه از زمان عقب نماند  .شود کار با شرایط جدیدي مواجه می جامعه و تقسیم

سیستم سیاسی باید . ازطریق تأسیس نهادهاي جدید، خود را با این شرایط منطبق کندبایستی 

اي پیچیده داشته باشیم ولی سیستم  مثالً اگر جامعه. هاي جامعه باشد انعکاسی از پیچیدگی

سیاسی ما ساده و بسیط باشد مانند یک الیگارشی سنتی؛ این سیستم سیاسی نتوانسته خود را با 

لذا گسستی میان سیستم اجتماعی و سیستم سیاسی . ع اجتماعی سازگار کندپیچیدگی و تنو

  . تواند تداوم سیستم سیاسی را با مشکل مواجه کند شود، گسستی که می ایجاد می

                                                
 19پوجی، همان، ص  -1

 21همان، ص  -2

3. Weber Max, 1978: Economy and Society, Volume I , New York: Bedminster,p 78. 
4. system 
5. function 

سادوسکی، . ؛ و1362انتشارات امیرکبیر، : ، تهراننگرش سیستمیمهدي فرشاد، : ها نگاه کنید بهاز نظریه سیستم  براي آگاهی دقیق -6

 .1361نشر تندر، : ، ترجمه کیومرث پریانی، تهراننظریۀ سیستمها
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از منابع گونـاگون منازعـه بـروز     اي احتمال دارد در هر جامعه :کارویژة حل منارعات. 1-2

منازعـه ضـرورتاً   . شناسائی کنـد  که منابع منازعه راسیاسی آن است یکی از وظایف متفکر . کند

هاي فکري گوناگون در یک  برخاسته از حوزة اقتصاد و مالکیت نیست، ممکن است بین سیستم

مثالً میان نگرش جامعۀ سنتی و نگـرش جامعـۀ مـدرن منارعـه شـکل      . جامعه منازعه شکل بگیرد

یستند که سیستم را دچـار فروپاشـی کنـد    اي ن فرض بر این است که این منازعات به گونه. بگیرد

در اینجـا هـم سیسـتم سیاسـی بایـد      . آنهـا پیـدا کـرد    آمیز هائی را براي حل مسالمت بلکه باید راه

ایجاد همبستگی در سطح کلـی جامعـه   . هائی را براي فروخواباندن منازعات تدارك ببیند حل راه

نازعـه تأسـیس کنـد، چـه منازعـات      حل است اما در ذیـل آن بایـد نهادهـاي حـل م     ترین راه مهم

  .سیاسی و چه منازعه در سطح حقوقی

هـر نظـام اجتمـاعی و سیاسـی بـراي خـود اهـدافی را ترسـیم          :کارویژة نیل به اهداف. 1-3

 خـواه نیازهـاي فیزیولوژیـک و خـواه     ند مثل حفـظ نظـم و امنیـت، تـأمین نیازهـاي مـردم،      ک می

هـاي عقـب    مثالً نظام. ي سیاسی قابل تقسیم هستندها بر اساس همین اهداف نظام. نیازهاي معنوي

افتاده در برخی از کشورهاي جهان سوم هـدفی جـز تـأمین نیازهـاي زیسـتی و فیزیولوژیـک یـا        

تـر نیازهـاي اجتمـاعی یـا نیازهـاي       هاي پیشرفته دولت. توانند داشته باشند نیازهاي اولیۀ مردم نمی

س تعلـق بـه دیگـران را هـم در نظـر      درجه دوم افراد مثـل امنیـت شخصـی، حـس حرمـت و حـ      

پس دولتی که این اهداف را دارد اگر صـرفاً بـه تـأمین نیازهـاي فیزیولوژیـک بسـنده       . گیرند می

برخی نیز نیازهاي سطح باالتر یا نیازهـاي درجـه سـومی    . کند در نیل به اهداف قاصر بوده است

  . دارند مثل نیازهاي شناختی، شناخت هنري و تحقق نفسانی

گی کارویژة اساسی هر نظام سیاسـی ایجـاد همبسـت    :کارویژة ایجاد و حفظ همبستگی. 1-4

در اینجـا نظـام سیاسـی عـالوه بـر نهادهـاي حـل منازعـه بایـد          . به یک معناي بسیار وسـیع اسـت  

مـثالً دیـن نقـش بسـیار مهمـی      . نهادهائی را تعبیه کند که داراي تداوم و پذیرش بیشتري هسـتند 

داب و رسوم کهن جامعه نیز به سبب آنکه ریشه در اذهان مردم دارند آ. دارد درحفظ همبستگی

ایـدئولوژي سیاسـی آن   . تواند در این راه مؤثر باشند بسیار بیشتر از نهادهاي سیاسی و حقوقی می
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کـه هـر انـدازه ایـدئولوژي سیاسـی       طـوري  سیاسی است بـه بخش در سطح نظام  عنصر همبستگی

  .بخش آن بیشتر خواهد بود عه داشته باشد،  نقش وحدتسیستم فکري جام سنخیت بیشتري با

کــارویژه دولــت یعنــی کــارویژ نیــل بــه اهــداف، حفــظ  بــر ایــن اســاس از ترکیــب چهــار 

همبستگی، انطباق با محیط و حل منازعات است و چهار مؤلفه سـبک زنـدگی یعنـی گرایشـها،     

بر اساس ایـن مـدل   . مقاله ارائه دادتوان مدل نظري زیر را براي این  بینشها، رفتارها و وضعیتها می

طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه کـارویژه خاصـی از دولـت           یک یا چند مؤلفه سبک زندگی به

هـاي زنـدگی    اي در تغییر و تحول سبک ارتباط دارند و لذا دولت نقش بسیار مهم و تعیین کننده

  . بر عهده دارد

                                        

  

  

 
                                                                                                                              

 
                   

  

  

  

  

                                                                                                        

                                            

 کارویژه حفظ همبستگی

 کارویژه انطباق با محیط کارویژه حل منازعات

 کارویژه نیل به اهداف

 کارویژه هاي جامعه

 کارویژه هاي جامعه
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نیل به اهداف،  هازسوي دیگر دولت نیز صرف نظر از هر تعریفی داراي چهار کارویژ

دولت در ساحت هر کدام از این . حفظ همبستگی، انطباق با محیط و حل منازعات است

ی از سبک زندگی مدخلیت داشته یها تواند در تحقق و ارتقاي مؤلفه یا مؤلفه هایش می کارویژه

  . باشد

  

  ک زندگیهاي سب مؤلفه -2

تحول  سبک زندگی مؤثرند که چنانچه پیشتر اشاره شد ازسوئی عوامل متعددي در ایجاد و 

ازسوي دیگر سبک زندگی داراي چند مؤلفه اساسی است که دولت . مهمترین آنهاستدولت 

زندگی است؛  ها نخستین مؤلفه سبک بینش. تواند در ایجاد و تغییر آنها ایفاي نقش کند می

ها مؤلفه  گرایش. دهد دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشان می مشخص در بینش به طور

ها، تمایالت و ترجیحات سه شاخص عینی  ها و گفتمان ارزش. دوم سبک زندگی هستند

روند؛ اعمال  رفتارها سومین مؤلفه سبک زندگی به شمار می. شوند ها محسوب می گرایش

ها  و باالخره وضعیت. دهند مؤلفه را تشکیل می خودآگاه و ناخودآگاه دو رکن اصلی این

هاي سیاسی و اجتماعی مهمترین  موقعیت. شوند آخرین مؤلفه سبک زندگی محسوب می

  . شاخص این مؤلفه هستند

طور عینی در اعتقادات و  نخستین مؤلفه سبک زندگی بینش است که به: ها بینش. 2-1

د این است که آیا سبک زندگی ویژه فرد است یا ن موراولین نکته در ای. ادراکات بازتاب دارد

گروه؟ هرچند این مقوله هم وجه گروهی دارد و هم وجه فردي، ولی در مفهوم جامعه شناختی 

سبک زندگی به معناي مجموعه رفتارهاي داراي سبک . باید وجه گروهی آن را مدنظر قرار داد

یصه گروه دانست، با این توضیح محوري بر آن حاکم بوده و بتوان آن را خص است که اصلی

شند، بلکه بیشتر از آن تعامل دائم داشته با که گروه در اینجا موجودیتی نیست که اعضاي آن با

هرچند این امکان وجود دارد . گیرد از افراد را در بر می است که تعداد قابل توجهی منظر گروه
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ده و خصایص خرده فرهنگ زندگی موجب تعامل پایدار اعضاي گروه با یکدیگر ش که سبک

  .در آن بروز کند

از آنجا که در . توان گفت که شرط تحقق سبک زندگی انتخاب است بدون شک می

ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار  دنیاي امروز فرهنگ مصرف طیف وسیعی از انتخاب

هویت  هایی است که مفهوم مصرف به ها و ذائقه ها، نگرش دهد و انتخاب نشانگر ارزش می

هاي اوست  هاي ذوقی او جزو مسئولیت ذوق و قریحه فرد و انتخاب. شود اجتماعی مربوط می

بنابراین ذوق و قریحه با حس هویت در . گیرد که از رهگذر آن مورد قضاوت دیگران قرار می

ها  سبک زندگی شامل آن گونه رفتارهایی که مردم حق انتخاب به دلیلی براي آن. آمیزد هم می

  .شود ند، نمیندار

ی مذهباعتقادات . دهند بدینسان اعتقادات و باورها بینش انسان را نسبت به زندگی نشان می

که ی را ئآنها و هدیمشروعیت بخشجامعه است  اعتقادات با سازگار که را یئارزشها هنجارها و

 اعیکنترل اجتم ابزاري براي عنوان به اغلبمذهب . کند محکوم میسازگار با جامعه نیست 

یکی دیگر از مثالً . توانند در سبک زندگی انسان مؤثر باشند چگونه میاورها ب .شود می استفاده

مذهبی است، این باورها و اعتقادات  دارد باورها ثیرأمواردي که بر میزان مشارکت زنان ت

تواند گاهی مانع از حضور زنان در اجتماع و مشارکت و اشتغال آنان  و یا کم کردن  می

و انسان تأثیر د هستند؛ درك انسان از خدا، هستی ادراکات عنصر دیگر بینشها .ها گردد تفرص

آیا او هستی را محل تعارض نیروهاي خیر و شر . دارد  اساسی در سبک زندگی او و جامعه

داند که در آن انسان  داند؟ آیا آن را بستري می داند؟ آیا هستی را محل و بستر رشد خود می می

مثالً کسی که دنیا را . ها سبک زندگی انسان متفاوت است ن است؟ در همه این گونهگرگ انسا

کند، قطعاً نگاهشان به زندگی  داند با کسی که دنیا راغایت زندگی تلقی می مزرعه آخرت می

  .گزینند تفاوت داشته و هرکدام سبکی مختلف را براي زندگی بر می

ها، تمایالت و  ها و گفتمان ارزش. ندمؤلفه دوم سبک زندگی هست :ها گرایش. 2-2

ها حائز اهمیت  در این میان گفتمان. شوند ها محسوب می ترجیحات سه شاخص عینی گرایش
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اما مباحث  .1گفتمان معتقد است هر پیکربندي اجتماعی داراي معنا و مفهوم است .زیادي هستند

ترین  دانش مهم/ وي خصوصاً مفهوم نوین رابطه قدرتمیشل فوکو متفکر معاصر فرانس

او معتقد است رابطه . موضوعی است که مورد استفاده نظریه تحلیل گفتمان قرار گرفته است

اهمیت کار فوکو در توجه . توان خارج از روابط قدرت تعریف کرد هیچ دو گفتمانی را نمی

نخست،  : داند دیوید هوارث گفتمان را حاوي چهار ویژگی می 2.وافر به مقوله قدرت است

ها براي معنادار شدن باید بخشی از یک  الکال و موفه معتقدند همه اعمال و پدیده: مفصل بندي

تر، هر کنشی براي قابل فهم بودن باید بخشی از یک نظام معنایی  به بیانی روشن. گفتمان باشند

است  به بافت اجتماعی یابنده ممکننگی در بیابان یافت شود با توجه مثالً اگر س. تر باشد وسیع

... سازي، اثري باستانی، یا اي براي جنگیدن، آجري براي خانه آن سنگ یک شیء قیمتی، وسیله

از آنجا که هر معنا با بافت اجتماعی خاص در ارتباط است، لذا گفتمان واجد . محسوب شود

ها هویت خود را از طریق ترسیم مرزهاي  گفتمان. سازي دوم، غیریت. یک معناي ربطی است

اي که متضمن وجود  سازانه خلق رابطه غیریت .آورند دست می ین خود و دشمن بهسیاسی ب

ها و عامالن اجتماعی و  تثبیت هویت گفتمان من است، تثبیت مرزهاي سیاسی برايدوست و دش

سوم، عاملیت  .الوقوع بودن هویت در بحث غیریت سازي بسیار مهم هستند نشان دادن محتمل

توانند  بنابراین عاقالن شناسا می .شود سا از لحاظ گفتمانی ساخته میهویت عاقالن شنا. اجتماعی

مثالً ممکن است در یک گفتمان . هاي متفاوتی احراز کنند هاي مختلف موقعیت در گفتمان

سیاهپوست، در دیگري کارگر، در سومی مسیحی، در چهارمی زن، در پنجمی طرفدار محیط 

کنند با اتصال به  هاي اجتماعی سعی می بحران عاقالن شناسا در زمان. باشند...زیست و

چهارم، سلطه . هاي جدید، هویت نوین و معناي جدید اجتماعی خود را بازسازي کنند گفتمان

آمیز براي فرایند سیاسی نقش اساسی داشته و فرایند  از آنجا که اقدامات سلطه. یا هژمونی

                                                
1. Ernesto Laclau , Discourse , in , Robert E. Goodin and Philip Pettit ( leds ). , A Companion To 
Contemporary Political Philosophy , ( Oxford: Black Well. 1996 ). pp 431- 436 
2. Christipher Falzon , Foucault and Social Dialogue , ( London and New York: Routledge ,1996 ). 
pp 91 - 99 
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وري است، لذا در روش تحلیل گفتمان سیاسی نیز براي تولید، استمرار و فروپاشی گفتمان ضر

شود که در  سلطه زمانی ایجاد می. گیرد آمیز در اولویت قرار می تالش براي تأسیس روابط سلطه

. یک ساختار اجتماعی، اراده مافوق، تعیین مقررات، قوانین و مفاهیم را برعهده داشته باشد

. ا را مورد اشاره قرار خواهیم دادآمیز داراي ابعاد مختلفی است که برخی از آنه روابط سلطه

بیان دیگر باید نوعی مبارزه، مقاومت و  به. آمیز نیازمند ترسیم مرزهاي سیاسی است اعمال سلطه

  .آمیز وجود داشته باشد حذف در تأسیس روابط سلطه

بر این اساس گفتمان نقشی مهم در سبک زندگی دارد مثالً اگر گفتمان دینی بر جامعه 

اگر گفتمان سکوالر بر . هاي دینی خواهد بود طعاً سبک زندگی منطبق بر آموزهحاکم باشد  ق

  .جامعه حاکم شود سبک زندگی نیز گرایش سکوالر خواهد داشت

رود؛ اعمال خودآگاه و  رفتار سومین مؤلفه سبک زندگی به شمار می :رفتارها. 2-3

ر در این زمینه مطالعات ماکس وب. دهند ناخودآگاه دو رکن اصلی این مؤلفه را تشکیل می

از نظر ویر جامعه شناسی علمی است که در پی فهم نوع خاصی از عمل . جدي کرده است

عمل رفتاري بشري است که فرد عامل به آن معنائی شخصی و . بشري یعنی عمل انسانی است

مل کند مگر آن که جهتی یا معنائی در ع عمل انسانی وجود خارجی پیدا نمی. دهد ذهنی می

تواند به عمل معنا  زي میچه چی). چیزي که به عمل ارزش و معنا ببخشد( کردن پیدا کند

لذا . در خدمت هدفی باشد یا ارزشی را مجسم کندببخشد؟ عمل بایستی به نظر عامل 

   :1شناسی عمل این گونه است سنخ

  ؛)عمل عقالنی معطوف به هدف( اعمالی که در خدمت هدفی باشند .1

در این جا یکی  )عمل عقالنی معطوف به ارزش( ها هستند هت ارزشاعمالی که در ج .2

  ؛عمل عقالنی: شود از مفاهیم کلیدي وبر عرضه می

  ؛)عمل سنتی(اعمالی که آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تداوم رویه عادتی باشند  .3

                                                
  18ص . رکوچکنش: ،ترجمه خشایار دیهیمی، تهرانفیلسوفان سیاسی قرن بیستم: 1380لسناف، . مایکل ایچ -1
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عمـل  ( اعمالی که عواطف خاص و احوال احساسی فـرد عامـل تعیـین کننـده آن اسـت      .4

   .1)طفاحساسی یا عا

. شـوند  ترند و دو عمل دیگر ذاتاً و خود به خود بدون تفکر انجـام مـی   دو عمل نخست مهم

طور آگاهانه و با فکر انجام شوند به سوي یکـی از دو عمـل عقالنـی     البته اگر این دو عمل نیز به

) یگرائـ  سـنت (مثالً عمل سنتی اگر آگاهانه باشد به نوعی بیان ارزشی خـاص  . کنند سیر پیدا می

به نـوعی عمـل هدفمـدار یـا     اگر با کنترل و مهار همراه باشد عمل عاطفی نیز . محسوب می شود

عمل انسانی، بـه  سـوي هـدف یـا      یابی معناي خالصه اینکه جهت 2.ارزشمدار محسوب می شود

  ). یابی کم و بیش عقالنی نوعی جهت( ارزش است

شـود،   عمـال فـردي محـدود نمـی    به نقش آن در انگیزش و فهم ا در نظر وبر معنامحوریت 

ها نیاز یا اجباري  به نظر وبر انسان. رسد بلکه دامنه آن به کل زندگی بشري و حتی کل جهان می

نـه تنهـا   . در نظـر آورنـد   »معنـادار  اي منظومـه «یا  »کلی معنادار«درونی دارند تا جهان را همچون 

راي یـافتن معنـائی منسـجم در    نیـز زاده تـالش بـ    هـاي متـافیزیکی غیرمـذهبی    که فلسفهمذاهب بل

تواند به جهان معنـا   این که چه چیز می. هستند »طور اخص به ها جهان همچون یک کل و انسان«

امـا نبایـد پیوسـتگی معنـائی را از نظـر دور      . دهد یا آن را براي ما معنا کند کـاري دشـوار اسـت   

بط میان ایـن دو بـراي وبـر    ر. دهد داشت که معناي اعمال فردي را با معناي جهان به هم ربط می

   .3بسیار اهمیت دارد

درواقـع رفتـار   . خورنـد  درست در همین نقطه است که رفتارها به سبک زندگی پیونـد مـی  

اگر رفتارها و اعمالی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه . کنند وار سبک زندگی را تعیین می منظومه

گی سـنتی خواهـد بـود؛ اگـر رفتـار      سـبک زنـد  ) عمل سنتی(در جهت تداوم رویه عادتی باشند 

کند؛ رفتارهائی که در جهت  عقالنی باشد سبک زندگی از الگوهاي مدرن و عقالنی پیروي می

                                                
  19-18همان، صص  -1

 19همان، ص  -2

 19همان، ص  -3
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شـوند جامعـه و سـبک زنـدگی را      ها هستند و عمل عقالنی معطوف بـه ارزش نامیـده مـی    ارزش

کننـده آن   سازند؛ اگر اعمالی که عواطف خاص و احوال احساسی فـرد عامـل تعیـین    ارزشی می

است و عمل احساسـی یـا عـاطفی نامیـده شـوند سـلطه پیداکننـد، سـبک زنـدگی نیـز بـه جـاي             

  .هاي عقالتی بیشتر احساسی خواهد بود گرایش

هاي سیاسی و  موقعیت. شوند آخرین مؤلفه سبک زندگی محسوب می :ها وضعیت. 2-4

اجتماعی لوازم و  هاي سیاسی و فهم موقعیت. اجتماعی مهمترین شاخص این مؤلفه هستند

در این میان توجه به مقوالتی چون روش، موضوع، مفاهیم . استلزامات خاص خود را دارد

هاي  در کنار این مقوالت، شکل و محتوا نیز در فهم موقعیت. اصلی و اهداف ضروري است

مثالً در ایران باستان، سیاست بر محور سنت ایرانشهري . سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است

شاه آرمانی در ایران باستان، . یا شاه شاهان را دارد »شاهنشناه«استوار بود که در دل خود مقوله 

تنفیذ مسائل جامعه را به مدد اموري چند به انجام می رسانده است که یکی از آنها تکیه و توسل 

ران دوره یا در ای .1شد بود که از جانب حکما به شاه اعطا می »نامه تنسر«به اندرزهائی چون 

گرائی استوار بود و این وضعیت تأثیري بسزا در  پهلوي سیاست بر محور ناسیونالیسم و ملی

گونه که در ایران بعد از انقالب اسالمی نیز سیاست و اجتماع بر  همان. سبک زندگی داشت

هاي  محور اسالم استوار بوده و به همین دلیل سبک زندگی نیز تاحدود زیادي متأثر از آموزه

  .اسالمی است
  

  هاي سبک زندگی دولت و مؤلفه. 3

برمبناي دیدگاه مورد نظر این مقاله که تاحدي ریشه در مکتب اصالت کارکرد دارد تداوم 

نیل به اهداف، حفظ همبستگی، تطبیق با شرایط ( جامعه مبتنی بر انجام چهار کارویژه است

اي اساسی جامعه هستند که دولت این کارکردها درواقع نیازه) جدید و حل منازعات اجتماعی

ها  این کارویژه. نیز درپی تحقق آنهاست و از همین رو دولت نیز همین چهار کارویژه را دارد

                                                
  .434طرح نو، ص: ، تهرانمبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی: 1378راد،  محمد رضایی -1
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اقتصاد، مذهب،  .شوند هاي اجتماعی و دولتی می موجب پیدایش اشکال، نهادها و ساخت

رکرد از گوئی به یک یا چند کا هاي اجتماع براي پاسخ سیاست، فرهنگ و دیگر ساخت

ترکیبی است از حل منازعات و  مثالً کارکرد مذهب. اند هاي چهارگانه پدید آمده کارویژه

کارکرد سیاست و در رأس آن دولت نیل به اهداف و تطبیق با . حفظ همبستگی اجتماعی

شرایط جدید است؛ بدیهی است که دولت براي انجام کارکرد اساسی خود باید کارکردهاي 

هاي اجتماعی، وضع و اجراي قواعد و  و هماهنگ سازي منافع گروهفرعی چون تشخیص 

  .1انجام دهد ن، گردآوري و توزیع منابع را نیزقوانی

این کار ویژه  :نهادهاي مسئول حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی و سبک زندگی. 3-1

د سبکی یاي که اینان با شود به گونه توسط نهادهائی چون مذهب، فرهنگ و خانواده انجام می

نقش مهم . رفته نظام ارزشی جامعه را تشکیل دهد هم که روي از زندگی را تدارك ببینند

مختلف را شناسائی و  هاي دولت در این زمینه این است که باید بتواند منافع اجتماعی گروه

 اي تنظیم نماید که هویت جامعه یکپارچه و هاي ارتباطات سیاسی را به گونه و شبکهتلفیق کرده 

قواعد و قوانین براي تدوین . تگی اجتماعی جلوگیري کندمنسجم باقی بماند و از تشتت و گسس

در این زمینه اشاره . آید حفظ این همبستگی کارویژه مهمی است که تنها از عهده دولت بر می

  . رسد به مقوله هویت و نقش آن در همبستگی اجتماعی ضروري به نظر می

 ها، ارزش با درونی انسجام احساس مشتمل بر ها سازيهمانند از اي مجموعه هویت

. کنند می تبیین جمعی نگاه از را اغلب هویت شناسان جامعه .است اجتماعی اهداف و اعتقادات

 هاي ویژگی دسته یک یا فرهنگی ویژگی یک پایه بر معنا شدن ساخته فرایند« را کاستلز هویت

 در هاي مختلف انسان نقش.  کند می تعریف 2»دارند برتري معنا منابع دیگر بر که فرهنگی

 تأثیري مهم در جمعی ارتباط مثال ًوسایل. مدرن تأثیري اساسی دارند هویت گیري شکل

 تأثیر تحت نیز را معاصر انسان دارند و هویت فرهنگی و اجتماعی سیاسی، هاي نظام گیري شکل

                                                
  52-51مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صص : ، تهرانانقالب و بسیج سیاسی: 1372حسین بشیریه،  -1

 .نشر نى: ، ترجمه حسن چاووشیان، تهرانگفتگوهائی با مانوئل کاستلز، )1384(س و این. کاستلز،  م. م -2
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 نام شده اي رسانه هویت ار مدرن انسان هویت توان می که طوري به اند داده قرار خویش

 من تا باشد داشته وجود باید دیگري یعنی، است ارتباط محصول سوئی از هویت، .گذاشت

 .گرفت نادیده هویتی هاي چالش بروز دررا  ها رسانه توان نقش لذا نمی .شود درك و ساخته

 و انانس توسط که است ماهیتی بلکه نیست خود ذات به متکی مفهومی ازسوي دیگر، هویت،

 خود به دیگر شکلی و کند می تغییر اجتماعی، تحوالت بستر در و شود می ساخته اش جامعه

و  هاي متناسب با فرهنگ جامعه تماندر این شرایط دولت ازطریق حمایت از گف .1گیرد می

هاي وحدت و همگرائی و جذب  ها زمینه ایجاد فضاي مناسب براي بروز و ظهور این گفتمان

به عبارتی، سیاست دافعانه . کند درون فرهنگ ملی و بومی فراهم می ف را بههاي مختل گروه

هاي  تواند به جاي انسجام و حفظ وحدت به گسستگی و آنومی بینجامد و سیاست دولت می

  .تواند به همگرائی کمک کند جاذبانه و همگرایانه می

ق نظام هنجاري تداوم سبک زندگی مستلزم ایجاد همبستگی و حل منازعات از طری. 3-2

اي که این  شود به گونه اي توسط نظام حقوقی انجام می این کارویژه در هر جامعه :یا حقوقی

که با فرهنگ غالب جامعه سنخیت و سازگاري  حافظ و ضامن سبکی از زندگی باشد نظام باید

وقی نقش مهم دولت در این زمینه این است که باید بتواند قواعد و مقررات حق. داشته باشد

خوبی تضمین  را براي همگان به »برابري در برابر قانون«جامع و مانعی را تدوین کند که اصل 

سال قبل کشور را  160شاه در  الدین الدوله از اصالحگران عصر ناصر مثالً فرخ خان امین. کند

ی کند و طبیع قاعدگی حرکت می کند که همه ارکان آن در زوال و بی اي تشبیه می کارخانهبه 

دهد باید بتواند براي  است که نظام حقوقی و هنجاري براي اینکه سبک زندگی مردم را سامان

  :گوید قواعد محکم و متقن طراحی کند، او می این سیستم

هاي  چرخ. وقوف قید و بی گردش این کارخانه بسته است به میل چند نفر چند عامل بی

آنکه در بند احتیاج مردم و  ین این دستگاه بیکارخانه اغلب شکسته و کالً پوسیده است و مباشر

                                                
 .، سال سیزدهم، شماره اول مجله رسانه "رسانه ها و هویت دستخوش تغییر جوانان،") 1387(هادي خانیکی  -1
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گردانند و هر وقت  خواهند می هاي پوسیده را هرطور می کارخانه باشند، این چرخدر فکر تعمیر 

  .1خوابانند خواهند می می

اگر قواعد متقن، الزم . است »مندي قاعده«اصالح، بهبود وارتقاي سبک زندگی نیازمند 

توان به تدوام و ثبات یک سبک زندگی  نمی جرا وجود نداشته باشدبا ضمانت ا االطاعه و توأم

طور دائمی شاهد نوسانات نااندیشیده و غیرهماهنگ با فرهنگ ملی و  استوار مطمئن بود و به

  .بومی خواهیم بود

طور تاریخی دولت از انجام این کارویژه خود ناتوان بوده  توان گفت که به بنابراین می

توان در این ناکارآمدي  هنگ غیر مبتنی بر قاعده و نظم ایرانیان را نیز نمیاست، هرچند نقش فر

تاریخی دولت نادیده انگاشت ولی ساخت دولت به طور تاریخی از این کارویژه ساده خود 

مثال ساده این مسئله اقتصاد است، در . در تحقق آن ناکارآمد بوده است غفلت کرده و یا

که در ایران  تاریخی مواجه است، در حالی امعه با انباشت تجارببر قواعد، جاقتصادهاي مبتنی 

هاي اقتصادي از  البداهه اعتماد شهروندان به برنامه ها، رفتارهاي مقطعی و فی قاعدگی به علت بی

کند و معلوم نیست که  میان رفته و هر دولتی در یک حرکت سینوسی دوباره از صفر شروع می

  .خواهد کرد  این چرخه  تا کی ادامه پیدا

طور تخصصی توسط نظام  این کار ویژه به :نهادهاي مجري کارویژه نیل به اهداف. 3-3

نظام سیاسی باید سبکی از زندگی را تدارك ببینند که تحقق آرمانها و . سیاسی انجام می شود

قالب دولت در این زمینه باید بتواند اهداف جامعه را در . اهداف جامعه را تسهیل و ممکن نماید

هاي مختلف مردم را  هاي تحقق آنها و نقش گروه ریزي منسجم شناسائی و راه یک نظام برنامه

  .در نیل به بخسی از آن اهداف ترسیم نماید

 ها ها، قانون، مقررات و چهارچوب ورود در قالب رواقع مهمترین هدف زندگی اجتماعید

هاي مارکسیستی و  بر در برابر سنتویژه ماکس و ترین تعریفی که سنت آلمانی و به مهم. ستا
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نهاد مدعی کاربرد «زعم او دولت  به. لیبرالیستی از دولت کرده نیز گویاي همین هدف است

معنی  »اعمال زور مشروع«در این تعریف . است »انحصاري زور مشروع در سرزمین معین

شاید بتوان  .اه ها و چهارچوب دیگري ندارد جز وادار کردن افراد جامعه به حرکت در قالب

متأسفانه . ها دانست هم ریخته را همین حرکت در چهارچوب دنیاي به تفاوت دنیاي منظم با

مند  ، البته قاعدهرا نهادینه کند» مداري قاعده«دولت نتوانسته است به لحاظ تاریخی این فرهنگ 

ر رفتارهاي عجیب و غریب د. نبودن خود دولت نقشی اساسی در این مسئله داشته است

هاي عمومی که نیازمند صبر و حوصله است مثل حضور در  ها، در مکان رانندگی، در ورزشگاه

  .1اي عامتر این رفتار استه نمونه ...، نانوائی، و صف بانک

توانند به  زمانی افراد می شود که ازمان و کار جمعی گفته میهاي س به هر حال در نظریه

یق و منافع فردي اگر عال. ی میان آنها حکمفرما باشداصول و قواعد مشترک هدفی نائل شوند که

ها،  ذاري، طراحی پروژهریزي، سیاستگ گذاري، برنامه مباحث مربوط به هدفمحور قرار گیرد 

 ها چراکه همه این برنامه. و زمانبندي اجرائی اصالً سالبۀ به انتفاع موضوع خواهد بود تقسیم کار

نیل به اهداف جمعی نیازمند منافع . فردي خُرد خواهد شدهاي عالیق و منافع  دنده در ذیل چرخ

البته این دولت است که بیش . شود انتظار کار جمعی براي منافع فردي داشت جمعی است؛ نمی

  .قدم شود از همه باید در جهت این منافع مشترك و تدوین اصول و قواعد مشترك پیش

اي توسط نهادهاي  کارویژه در هر جامعهاین  :یر و جدیدکارویژه انطباق با شرایط متغ. 3-4

استخدام کارگزاران نقشهاي اقتصادي، استخراج، بسیج و توزیع . شود نظام اقتصادي انجام می

درواقع سبک . هاي از مهمترین کارویژه هاي دولت در این زمینه است منابع و تدوین سنجه

نقش مهم دولت در . واهد بودزندگی در اینجا به شدت متأثر از نحوه توزیع ثروت در جامعه خ

این زمینه این است که باید بتواند قواعد و مقررات حقوقی جامع و مانع براي تداول ثروت در 
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رعایت  »مندي از منابع شایستگی شأن و منزلت انسان در بهره«جامعه را تدوین کند که اصل 

  شود

  

  گیري نتیجه

شود که دولت چه نقشی در سبک  طرح رائه پاسخ مناسب به این پرسشاین مقاله به منظور ا

هاي متعدد، ما پاسخ خود را بر این فرضیه استوار کردیم که دولت  رغم پاسخ زندگی دارد؟ به

ها، نقشی در سبک زندگی ایفا  حداقل چهار کارویژه اساسی دارد که در پرتو این کارویژه

  . براي آزمون این فرضیه مقاله را به سه قسمت تقسیم کردیم. کند می

کـارویژه   از ترکیـب چهـار   »هـاي دولـت   کـارویژه : مدل نظري«در قسمت نخست با عنوان 

نیل به اهداف، حفظ همبستگی، انطباق با محیط و حـل منازعـات اسـت بـا      هدولت یعنی کارویژ

هـا، رفتارهـا و وضـعیتها، مـدل نظـري را ارائـه        ها، بیـنش  چهار مؤلفه سبک زندگی یعنی گرایش

بـر  . هـاي سـبک زنـدگی اسـت     ن هر کارویژه متولی تحقق بخشی از مؤلفـه دادیم که بر اساس آ

طور مستقیم یا غیرمستقیم به کارویژه خاصی  اساس این مدل، یک یا چند مؤلفه سبک زندگی به

هـاي زنـدگی    در تغییر و تحول سبک  کننده از دولت ارتباط دارد و لذا دولت نقش  مهم و تعیین

  . دارد

گفتیم که سبک زندگی داراي چند  »هاي سبک زندگی مؤلفه«در قسمت دوم با عنوان 

به طور  ها بینش .جاد و تغییر آنها ایفاي نقش کندتواند در ای مؤلفه اساسی است که دولت می

ها، تمایالت  ها، گفتمان ارزش. دهد دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشان میمشخص در 

اعمال خودآگاه و ناخودآگاه دو . شوند می ها محسوب و ترجیحات سه شاخص عینی گرایش

ها  هاي سیاسی و اجتماعی نیز در ذیل وضعیت موقعیت. شوند رکن اصلی رفتارهاي محسوب می

  . گیرند جاي می

گفتیم که بر اساس دیدگاه  »هاي سبک زندگی دولت و مؤلفه« در قسمت سوم با عنوان

دارد، تداوم جامعه مبتنی بر انجام چهار مورد نظر این مقاله که ریشه در مکتب اصالت کارکرد 
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هاي اجتماعی و دولتی  ها موجب پیدایش اشکال، نهادها و ساخت این کارویژه. کارویژه است

گوئی به یک  هاي اجتماع براي پاسخ اقتصاد، مذهب، سیاست، فرهنگ و دیگر ساخت. شوند می

ترکیبی است از کارکرد مذهب  مثالً. اند هاي چهارگانه پدید آمده یا چند کارکرد از کارویژه

کارکرد سیاست و در رأس آن دولت نیل به اهداف . حل منازعات و حفظ همبستگی اجتماعی

  .و تطبیق با شرایط جدید است

  :کنیم گیري به چند نکته به اختصار اشاره می اینک در مقام نتیجه

تغییر یا تحول اي در خأل نیست، بلکه عوامل متعددي در تثبیت،  سبک زندگی پدیده. 1

. از میان این عوامل، قدرت نقش اساسی دارد. صعودي  یا نزولی آن مدخلیت علّی دارند

 دولت نهاد. تردیدي نیست که نقش قدرت در جامعه چونان نقش پول است در اقتصاد

نهادهاست اگر سبک زندگی را نهادي مانند سایر نهادهاي اجتماعی البته با وسعت و گستره 

گیري و تغییر آن نقشی  نهادها یعنی دولت در شکل م طبیعی است که نهادبیشتر بدانی

قدرت عبارت است توانائی کلی نظام سیاسی براي بسیج منابع در . ناپذیر خواهد داشت اجتناب

خدمت منافع عامه یعنی کل نظام ت در سان قدر بدین. جهت نیل به اهداف نظام اجتماعی

اي که عنصري از مقاومت را در  نطق فوکوئی هر پدیدهالبته در چهارچوب م. اجتماعی است

اي به اندازه دولت  خود داشته باشد مشمول روابط قدرت است، اما در این میان هیچ پدیده

بنابراین در بحث ما نیز دولت بیش از هر پدیده دیگري در جامعه . درگیر مناسبات قدرت نیست

طبیعتاً فرهنگ و در ذیل آن سبک . ستفاده کندتواند از ابزار اجبار آمیز به شکل مشروع ا می

  .زندگی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست

هاي چهارگانه دولت نیز  هگفتیم که سبک زندگی متشکل از چهار مؤلفه بوده و کارویژ. 2

کننده  نظام ارزشی تأمین. شود ها انجام می ها، هنجارها، نهادها و نقش اساس همین ارزشبر

نظام هنجاري و مجموعه نهادها . بخشد ی است و به وضع موجود استمرار میمشروعیت سیاس

کل سیستم اجتماعی وقتی با ثبات است که . وظیفه متحقق ساختن نظام ارزشی را برعهده دارند

ها  هاي فرعی آن تعادل وجود داشته باشد، اما تفاوت آهنگ تغییر میان این سیستم میان سیستم
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تحول در نظام فرهنگی و ارزشی کل نظام اجتماعی را . شود اتی میثب موجب عدم تعادل و بی

و غیرفرهنگی و ) ها ارزش( منابع تغییر در نظام اجتماعی از دو منشأ فرهنگی. سازد نامتعادل می

منابع این ناهماهنگی و  گفت البته چنانجه دیوید ایستون می. گیرد نشأت می) اجتماعی( محیط

هاي خارج  مثل اندیشه( ها خارجی یا داخلی مؤثر بر نظام ارزشعدم تعادل ممکن است عوامل 

ی مؤثر بر نظام اجتماعی یا و یا عوامل خارجی و داخل) هاي اصالحی دورنی از سیستم یا اندیشه

ها  به هر حال ناهماهنگی میان این حوزه .1باشد) مثل انقالب صنعتی یا رشد جمعیت(محیط 

بنابراین . ازعات اجتماعی را به دنبال خواهد داشتسبک زندگی را دچار چالش کرده و من

 ، حقوقی)ها ارزش( منازعات اجتماعی و چالش بر سر سبک زندگی ممکن است منبع فرهنگی

  .داشته باشد) ها نقش( و اقتصادي) نهادها( ، سیاسی)هنجارها(
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