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  چکیده

 -هاي فرهنگی نهادینه شدن و بازتولید ارزش جهانی شدن نظام سرمایه داري منجر به گسترش،

هاي  لفهؤکه یکی از نتایج آن رسوخ و هنجار شدن م اجتماعی این نظام در عرصه جهانی شده،

به .براساس اصول و جامعه مطلوب نظام سرمایه داري است ،»سبک زندگی«و » زندگی روزمره«

 در یک مکانیسم تولید و شیوه مدیریت اقتصاد جامعه، صرفاً نظام مذکور، عبارت دیگر،

 معرفت شناسی، تعریف و خالصه نمی شود،بلکه به مثابه یک نظام فراگیر، شامل هستی شناسی،

و نیز فرهنگ خاص و مطلوب خود است،که در نتیجه امنیت  سیاست، اقتصاد، انسان شناسی،

 .کند نهادینه و بازتولید می تبلیغ، سبک زندگی خاصی را توصیه، ،و الزاماً طبیعتاً حاکمیت آن،

هر چند به تعبیر  .کند انسان سازي و جامعه سازي می داري، نظام سرمایه به عبارت دیگر،

 -و پود بافته خود و عدم افشاي ابعاد فرهنگی ، در تالش براي انکار و اختفاي تار»اسپیواك«

دغدغه کنونی کشور در لزوم طراحی و تدوین سبک زندگی بومی و  .اجتماعی خویش است

را نشان ) داري سرمایه(ون هاي سبک زندگی هژم لفهؤابتدا ضرورت شناخت م اسالمی،

هاي سبک زندگی  لفهؤلذا مقاله حاضر،در نظر دارد با طرح این پرسش اصلی که م .دهد می

مطلوب نظام سرمایه داري کدامند و چه ارتباط معنادار و مفصل بندي با هم دارند؟ به دنبال 

اند  در پاسخ و فرضیه نیز نگارندگان بر این عقیده .ها کنکاش کند لفهؤفهم و کالبدشکافی این م

هایی را در  لفهؤم و رفاه و انباشت سرمایه در این نظام، که، لزوم بیشینه سازي و اصالت سود

سبک زندگی در جامعه  معماري و نهایتاً سازي،شهر جامعه سازي، حوزه فرهنگ عمومی،

، »مصرف زدگی« ،»سرعت« :توان به کند که از جمله آنها می سرمایه داري ایجاد و بازتولید می

ه شناسی معنایی سرمای نظام نشانه« ،»ماتریس زیبایی شناختی سرمایه داري« ،»کاالیی شدن«
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ها،  لفهؤبراي فهم و ارزیابی این م.اشاره نمود... و » اصالت سود«، »آرایش تکنولوژیکی«، »داري

مکتب گرامشی و نظریات  مکتب فرانکفورت،: نگارندگان از چارچوب تئوریک ترکیبی شامل

  .مطالعات فرهنگی بهره جسته اند

  

  .ورتداري، مصرف، رسانه، مکتب فرانکف جامعه سرمایه :واژگان کلیدي

  

  

  مقدمه

اقبال جامعه  سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جدي و

هاي مصرف  با طرح مباحث مربوط به مدرنیته، هویت، مصرف و انگیزه. شناسان قرار گرفت

کنندگان از سوي جامعه شناسان بستر مناسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات تجربی در این 

درایران نشان  در زمینه سبک زندگی سرمایه داري هاي تجربی بررسی پیشینه. نه فراهم شدزمی

دهد که سابقه پژوهش دراین زمینه بیشتر به بررسی آثار ومحوریت نظریات جامعه شناسانی  می

به . انجام گرفته است... و 5، پیترسون4، بوردیو3، وبلن2، گیدنز1ماکس وبر همچون مارکس،

گی موجب شده است که گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع سبک زند) 1382( گفته فاضلی

هاي متفاوتی از این  کننده این موضوع لغزنده و مبهم باشد و لذا برداشتمرزهاي محدود

  .ها قابل مشاهده است قلمرو آن به وجود آید که در بررسی موضوع و

 موضوعایرانی، / ماعی اسالمیاز جمله مسائل نوپدید انقالب اسالمی در مسیر مهندسی اجت

سبک زندگی خود . است که البته از جمله مسائل نوپدید تمدن غربی نیز هست »سبک زندگی«

توسط  مهم این مسئله.یکی از مراحل جدي و بنیادین مهندسی اجتماعی و تمدن سازي است

 ح شد ومطر ترین مسائل کنونی انقالب اسالمی به عنوان یکی از اساسی مقام معظم رهبري،

                                                
1. Weber           
2. Giddings        
3. Veblen      
4. Bourdieu        
5. Peaterson      
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در هاي انقالب و کشور  این مهم را برصدر ضروریات و اولیات مسائل و پرسش باعث شد

مباحث نظري و عملی مراکز دانشگاهی قرار گیرد در این راستا این مقاله در ابتدا به بررسی 

هاي آن در جامعه سرمایه  لفهؤبعد به بررسی م پرداخته است و »سبک زندگی« مرتبط با موضوع

  .واهد پرداختداري خ

  

  چهارچوب نظري؛ مکتب گرامشی

داري  براي آنکه بتوان جهانی شدن نظام سرمایه داري  را با تحلیل سبک زندگی جامعه سرمایه

  نیازمند به چارچوب تئوریکی است که اوالً وجود چنین نقش را اساساً  مورد بررسی قرار داد،

منتخب   بنابراین تئوري. وع زمینه سازي کندبپذیرد و سپس بتواند تبیین مناسبی را از این موض

بایست دربرگیرنده و قائل به نوع نگاه نویسندگان به مفاهیم اصلی و مراد از به کارگیري  می

  .آنان و در حقیقت، خاستگاه نظري نویسنده سطور باشد

د رس الملل به نظر می هاي موجود در عرصه مطالعاتی روابط بین بدین ترتیب، از میان تئوري

. چنین پتانسیلی دارند...و  2و نظرات اندیمشندانی مانند رابرت کاکس 1آراء مکتب گرامشی

توان  داري را می ها و شواهدي از این نوع نگرش را در موضوع رسانه و نظام سرمایه هرچند رگه

 در آراء نظریات مطالعات فرهنگی، مکتب فرانکفورت و انتقادي و حتی برخی پساساختار

  .)82سایمون دیورینگ،(کرد ز مشاهده گرایان نی

پردازي مکتب گرامشی، آن عاملی که باعث تأخیر و تعویق خودآگاهی  براساس تئوري

در واقع، . است» دولت هژمون«شود،  داري می طبقاتی و در نتیجه تاخیر انقالب علیه نظام سرمایه

داري را بر عهده دارد  این دولت هژمون است که وظیفه حفظ، گسترش و بازتولید نظام سرمایه

نماید و آن را  کند، بقاي سیستم را تضمین می و از وقوع انقالبات کارگري جلوگیري می

شود در حوصله این نوشتار  البته اینکه چگونه یک دولت خاص، هژمون می. کند رهبري می

                                                
1. Gramsci 
2. Robert W.Cox 
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چنین نیست، اما از این منظر در شرایط پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده آمریکا واجد 

داري را بر  شرایطی شد و به مثابه دولت هژمون، رهبري، حفظ، گسترش و بازتولید نظام سرمایه

  .)Browning,2002:383-386( عهده گرفت

ها مستلزم بکارگیري ابزاري است، مانند  رهبري و تسلط هژمون بر هر کدام از این حوزه

، سازمان ملل، ایاالت متحدهو، ارتش امنیتی و نظامی که از طریق ابزاري مثل نات -حوزه سیاسی

، سیستم )WTO( محقق شده در حوزه اقتصادي با ابزاري همچون گات... شوراي امنیت و 

اعمال شده و در نهایت در حوزه ... المللی پول و  بانک جهانی، صندوق بین  برتون وودز،

... ادمیک، هنر و هاي آک هنجاري، ایدئولوژیک و اجتماعی، با ابزار رسانه، محیط -فرهنگی

و در واقع، حوزه فرهنگی  Sinchai)  1996,( یابد وجود آمده و تداوم میه شرایط هژمونیک ب

کارگیري قدرت نرم، نمادسازي، تبدیل هنجارهاي هژمون به ه و ایدئولوژیک، حوزه ب

توان اذعان نمود که  هنجارهاي پذیرفته شده و در نهایت حوزه اقناع است که به روشنی می

  .گردد ترین ابزار در تحققق این مهم محسوب می مهم» رسانه«

ت در واقع، گرامشی معتقد بود هژمون از طریق فرایند رضایت و اقناع انقالب طبقه زیر دس

هاي اخالقی، سیاسی و  دهد تا ارزشمىبه هژمونی اجازه  اندازد این فرایندمىرا به عقب 

ي هاو طبقهها گسترده پراکنده شود و گروه فرهنگی یک گروه غالب در سراسر جامعه به طور

زیر دست عقاید آنها را مورد پذیرش قرار دهند، این پدیده همان هویت کاذب است که جوامع 

بنا ). 473 ، ص1383اسمیت، (بخشد مىرا از حقیقت اصلی دور نموده و تسلط هژمون را تداوم 

هاي فراملی و بهم  رکتداري مثل ش هاي جهانی شدن نظام سرمایه بر نظر کاکس شاخص

نهادهاي بین دولتی که در  ها، جنبش اجتماعی، و پیوستگی بومی شناختی با گسترش شرکت

ي جهانی هاکنند و همچنین تسري انقالب ارتباطی، در گسترش آگاهیمىسطح جهانی عمل 

این آگاهی موجب به وجود آمدن هویت کاذب شده که طبقه فرودست . ثر بوده استؤبسیار م

ز ایجاد این آگاهی به درجه اقناع رسیده و این موجب تداوم روندهایی است که دنباله پس ا

توان  بنابراین با توجه به عقاید کاکس و گرامشی دربارة هویت کاذب می. سرمایه داري است
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اذعان داشت که جهانی شدن با ایجاد هویت کاذب در افراد، جاي تعریف نا مناسب از جهانی 

 کند و از یک فرد دشمن و اذهان افراد وجود دارد تعریف مناسبی تزریق می شدن که در افکار

  .)475-494 ، صص1383اسمیت،(آورد  یک دوست و هوادار بوجود می

، سه »هژمونی فرهنگی«و به تعبیر گرامشی » امپریالیسم فرهنگی« ،»قدرت نرم«بنابراین،

آنچه از مفهوم قدرت نرم بر .مفهوم قریب و داراي حوزه معنایی کم و بیش مشترکی هستند

ارائه چهره موجه از خود،کسب  آید این است که برآیند و محصول تصویرسازي مثبت، می

م با رضایت أمستقیم توأثیرگذاري غیرقدرت ت اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی،

  .)83،روندف(هایی از این سنخ است  لفهؤاراده دیگران را تابع اراده خویش ساختن و م دیگران،

توان در مرحله بعدي بررسی و تبیین  هایی، می بنابراین مطابق چنین مفهوم سازي و آموزه

سبک زندگی جامعه هاي  لفهؤرا با تحلیل سبک زندگی م جهانی شدن نظام سرمایه دارينمود 

  .داري مورد بررسی قرار داد سرمایه

  

  سبک زندگی

شیوه متمایز .1 :ارائه شده است 1اژه سبکفرهنگ لغت آکسفورد معانی متفاوتی براي و در

 ؛کیفیتی برجسته و باب روز. 3 ؛طرح و شکل خاص چیزها.2 ؛انجام دادن یا ارائه کردن چیزي

 ،ه واسطه آن اثري هنري، ساختمان یا چیز دیگر به مشخصه دوره تاریخیشیوه وطریقی که ب .4

تمایز بودن و منحصربه فرد بودن در همه این تعاریف بر م .شود مکان یا شخصی خاص تبدیل می

به اعتقاد بنت اصطالح سبک زندگی اولین بار توسط . )87 ، ص1382فاضلی،( کید شده استأت

وبر ارائه شده است که آن را ابزار مفهومی مهمی در مدل چند بعدي قشربندي اجتماعی قلمداد 

جامعه فقط به لحاظ  ،وبر از نظر. صادي مورد نظر مارکسکرد که چالشی بود با مدل تعین اقت می

سبک «رسم آشکار شدن منزلت در  بلکه بر اساس منزلت و راه و شود، اقتصادي قشربندي نمی

شناس  روان )98،ص1386بنت،( شوند هاي اجتماعی مختلف نیز قشربندي می گروه» هاي زندگی

                                                
1  . style 
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شمندان به مورد اقبال اندی 1961وپس از یک دوره افول، مجدداً از سال . اجتماعی، مطرح شد

  . خصوص جامعه شناسان قرار گرفت

؛ 1991؛ فیدرستون، 1375بیرو، (بعدي است سبک زندگی، مفهومی گسترده و چند

و اینکه یک بعد خاص از آن را به عنوان شاخص سبک زندگی بررسی کنیم ) 1381اباذري، 

که شاید دهد  گویا نیست، هرچند توجه به همه ابعاد هم وسعت کار را به حدي افزایش می

ها را به  ترین شاخص توان به روش بینابینی ترکیبی از مهم البته می. انجام آن امکان پذیر نباشد

ساختن چنین شاخصی به راحتی امکان پذیر نیست . عنوان شاخص سبک زندگی در نظرگرفت

هاي  شاخص مورد استفاده جهت متمایز کردن سبک. هاي تجربی مکرر است و نیازمند بررسی

  . دیگر، احتماالً براي اولین بار و با مشارکت هشت معرف ساخته شده است از یک زندگی

ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت ومفهوم سازي وجود دارد،  در

، که سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به 1920یکی مربوط به دهه 

و دوم به ) 1935 ،2؛ چاپمن1995 ،1چاپین(عی به کار رفته است عنوان شاخص تعیین طبقه اجتما

عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییرات مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا 

و در ) 1987 ،4؛ لش و یوري1991و 1987 ،3؛ فدرستون1984 ،؛ بوردیو1991 ،گیدنز(یابد  می

ها و رفتارهاي افراد که  ها و نگرش ریف ارزشاین معنا سبک زندگی راهی است براي تع

  ).1381اباذري، ( یابد هاي اجتماعی روزبه روزافزایش می اهمیت آن براي تحلیل

معتقد است که بیشتر اوقات این مفهوم بدون آنکه به طور دقیق معناي ) 2007( 5جنسن

هاي مختلف  به روش گیرد و در ادبیات این واژه، روش زندگی را بدهد، مورد استفاده قرار می

. گیري است و فردي قابل اندازه اي چهار سطح جهانی، ملی، منطقه تعریف شده و اینکه در

فرهنگ علوم اجتماعی سبک زندگی را به نوع زندگی یا نوع معیشت ترجمه کرده که منظور 

                                                
1. Chapin         
2. Chapman           
3. Feathrston          
4. Lash & Urry  
5. Jensen     
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ها به صورت فردي و گروهی است و چگونگی  ناچگونگی جریان حیات و شیوه زندگی انس

ه از درآمد، طول زمان کار، شیوه لباس پوشیدن، تغذیه، نحوه آرایش، محل سکونت، استفاد

  ). 1375بیرو، (شود  را شامل می... رفتارهاي دینی و فرهنگی و

هاي یک  اي نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیت سبک زندگی را مجموعه) 1382(گیدنز 

ها و جهت  اي از عادت ه مستلزم مجموعهداند ک فرد معین در جریان زندگی روزمره خود می

  . هاست و بر همین اساس از نوعی وحدت برخوردار است گیري

هاي فراغتی، ترجیحات خوراکی و  فیدرستون بدن، لباس، نحوه صحبت کردن، فعالیت

هاي فردیت  ها را شاخص نوشیدنی، خانه، اتومبیل، انتخاب مقصد گذران تعطیالت و نظایر این

  .)1386شهابی، ( دانست مورد عالقه مصرف کننده می ذائقه و سبک

هاي رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن،  ، واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شیوه»وبر«

وبر . هاي منزلتی متفاوت بودند، به کار گرفت کننده گروه هایی که مشخص اندیشیدن و نگرش

، تدبیر زندگی و شدن زندگی سبک زندگی یا سبک مند در تحلیلی چند بعدي به سه مفهوم

دانست  وي خصیصه اصلی سبک زندگی را انتخابی بودن آن می. کند بخت زندگی اشاره می

وبر . اند ها اقتصادي و اجتماعی که محدود به برخی مضایق ساختاري است و این محدودیت

از یک طرف موجب تفاوت بین گروهی . اي براي سبک زندگی قایل است گانهکارکرد دو

بخشد و از سوي دیگر موجب انسجام  هاي منزلتی و طبقاتی مشروعیت می شود و به برتري می

به نظر او سبک زندگی بیش از آنکه بر تولید استوار باشد، . بخشیدن درون گروهی می شود

  ).1382فاضلی، (برشباهت الگوهاي مصرف استوار است 

چشمی را پایه و  ز و چشم و همهاي اجتماعی براي رفتار رقابت آمی انگیزش) 1386(وبلن 

دهد وبا طرح مفهوم طبقه تن آسا، مفهوم تمایز طبقاتی  اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار می

کند و قدرت مالی و ثروت را مبناي افتخار،  که در مصرف تجلی پیدا کرده است را مطرح می

ر کسب افتخار را البته وي نقش ذخیره کردن ثروت د. داند منزلت و جایگاه اجتماعی می

داند و معتقد است که براي به دست آوردن و حفظ اعتبار،  تر از نمایش دادن آن می ضعیف
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فقط داشتن ثروت یا قدرت کافی نیست بلکه ثروت وقدرت باید نشان داده شود، زیرا اعتبار 

طریق  به نظر او افراد ثروتمند در جوامع کوچک از. آید ها به دست می فقط با آشکار کردن آن

فراغت خود نمایانه و در جوامع بزرگ و شهري از طریق مصرف خود نمایانه و نمایشی، ثروت 

وي به اصل و قانون ضایع کردن تظاهري در جریان مصرف . گذارند خود را به نمایش می

وي . کند که منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پول خرج کردن است نمایشی اشاره می

خواهند نشان دهند که براي کسب درآمد  داند که می مختص به طبقه باالیی می پدیده مد را

ردن تظاهري هاي مصرف نمایشی و ضایع ک او یکی از بهترین زمینه. مجبور به کار کردن نیستند

  .)1389 مجدي،( داند را مصرف لباس می

وي داند  را محرك مصرف می - به واسطه مد -زیمل متمایز ساختن خود از دیگران

اي براي مد قایل است در یک وجه، اعالم تمایل فرد براي متمایز شدن از  گانهکارکرد دو

دیگران و بیان هویت فردي و خواست فردیت است، اما وجه دیگر آن که جنبه طبقاتی دارد، 

  ). 1382فاضلی، (سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است 

مطابق . اي منسجم ارایه داده است هاي زندگی نظریه بکبوردیو در باره شکل گیري س

مدلی که او ارایه کرده است شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید 

نظامی براي طبقه بندي اعمال و نظامی . شود و منش دو دسته نظام است منش خاص منجر می

. ایی تعامل این دو نظام سبک زندگی استنتیجه نه). ها قریحه(ها  براي ادراکات و شناخت

اي خاص طبقه بندي شده و حاصل  سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه

همچنین سبک زندگی تجسم یافته ترجیحات افراد است که به صورت . ادراکات خاص هستند

او با نشان . دتصادفی که ماهیت طبقاتی دارالگویی غیر. و قابل مشاهده هستندعمل در آمده 

ها و از  ها نیز تابعی از انواع تجربه ها و خود منش هاي زندگی محصول منش دادن اینکه سبک

ترین بروز  و با بیان این نکته که الگوهاي مصرف اصلی جمله تجربه آموزش رسمی هستند

ا اند، ارتباط میان آموزش رسمی در ساختار سرمایه داري و باز تولید آن ر هاي زندگی سبک

هاي  عمده ترین میراث اندیشه بوردیو براي جامعه شناسی مصرف و تحلیل سبک. تحلیل کرد
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زندگی، تحلیل ترکیب انواع سرمایه براي تبیین الگوهاي مصرف، بررسی فرضیه تمایز یافتن 

: فاضلی(طبقات از طریق الگوهاي مصرف و مبناي طبقاتی قرایح و مصرف فرهنگی است 

1382،34 -46.(  

متجلی کردن و ثبات بخشیدن به مقوالت فرهنگ را محرك ) 1996( 1و ایشروددوگالس 

دانند به نظر آنان چون کاالها وجه نمادین دارند قادرند به عنوان ابزار مبادله و ارتباط  مصرف می

به کار گرفته شوند، مصرف کاالها براي حفظ ارتباط و انسجام، جلب حمایت دیگران و ابراز 

. مصرف مدرن با مصرف سنتی متفاوت است) 1987( 2به نظر کمپل. اند ممهربانی کردن الز

کند اما مصرف  ها جست و جو می مصرف سنتی لذت مصرف اشیا و انجام اعمال را در خود آن

کند و لذت خواستن اشیا بیش از لذت  مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهنی آن دنبال می

همواره از  تجربه مصرف کردنتهاست، زیرا اي بی ان کردن چرخه هاست و مصرف داشتن آن

  .)136 ، ص1389مجدي(خیال مصرف عقب تر است 

پترسون معتقد است که در دوران جدید الگوي مصرفی بروز کرده است که دیگر اعضاي 

او این الگوي . کنند طبقات باال خود را به داشتن یک الگوي مصرف مشخص محدود نمی

در چنین الگوي مصرف جدیدي، طبقات باال از همه . اندخو می» همه کاره بودن«مصرف را 

مالحظات . استفاده کرده و به سلسله مراتب ژانرهاي فرهنگی بی اعتنا هستند هنر انواع فرهنگ و

شوند هدایت کردن زندگی و داوري  زیبا شناختی که بر مبناي معیارهاي فردي تعریف می

 خواند می» رهزیبا شناختی شدن زندگی روزم«را  وي چنین تحولی .گیرند ها را بر عهده می سلیقه

بارت از شیوه زندگی کردن است توان گفت سبک زندگی ع بر اساس تعاریفی که بیان شد می

  .)پیشین( شود شامل رفتارهاي عینی در قالب مصرف میکه 

  

  

                                                
1. Douglas & Isherwood  
2. Campbell                                                                 



 
 

90          
 92 بهار ،13 شماره چهارم، سال )یزندگ سبک( نامه ژهیو

  یدرمان روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه

  داري سرمایهسبک زندگی 

 در مستقیماً ائ ملموسی کهاشی:عبارت است از -شود گفته می» کاپیتال«التین به که -سرمایه«

 کنندگان استفاده مصرف مورد نهایت در که اشیایی تولید در و نیستند ثرؤم بشر نیاز ارضاي

 هاي نمونه بهترین .آیند می وجود به طبیعت یا انسان توسط و داشته شرکت گیرند، می قرار

 کارخانجات، هاي ساختمان صنعتی، تجهیزات ابزار، آالت، ماشین در توان می را سرمایه

  .)1390 کمالی،( ».کرد جو و جست ساخته نیمه و خام مواد و مزارع، معادن،

 تعریف غربی، داناناقتصاد توسط »داري سرمایه« اصطالح فراوان کاربرد وجود با

» سرمایه داري« از دیگري تاریخی مفهوم هر مانند و نشده ارائه آن مفهوم از دقیقی مشخص و

 را تعریف ترین جامع و گویاترین رسد می نظر به است اما شده متفاوتی هاي هم برداشت

 است نظامی» سرمایه داري« نویسد می وي است؛ داده ارائه این اصطالح درباره» موریس داب«

 در و شود می انجام تولید آن با که کاالها موجودي و ها ساختمان وآالت، ابزار آن در که

 شامل مالکیت این. باشد فردي یا خصوصی کیتمال در غالب طور به» سرمایه« کلمه یک

 مالکیت و هستند شریک بازرگانی یا سهامی شرکت یک در دار عنوان سهام به که افرادي

  .)پیشین(»باشد می نیز شود، می مشخص صورت سهام به فرد هر

داراي صبغه اقتصادي دانسته و یا  داري را صرفاً نظام سرمایه هرچند برخی اندیشمندان،

اما در این مقاله با بهره گیري از آراء  دهند، رحدیک شیوه ومکانیسم تولید تقلیل میحتی د

مکتب گرامشی و نظریات مطالعات فرهنگی، می توان چنین  دانشمندان مکتب فرانکفورت،

داري،یک فضا،محیط،سیستم ومجموعه همه جانبه،منسجم و  مفهوم سازي کرد که ،نظام سرمایه

نظامی و البته اقتصادي را در بر  -اجتماعی،امنیتی-سیاسی،فرهنگی هاي مرتبط است که حوزه

هستی  عقیدتی، -مبانی فکري داراي فلسفه، نظام سرمایه داري، به عبارت دیگر،. گیرد می

معرفت شناسی و همچنین مانیفست عملیاتی خاص خود است که تا مکانیسم تولید و  شناسی،

 ه پس از پایان جنگ سرد و مطابق دیدگاه موافقانچنین نظامی ک .شود مصرف را نیز شامل می

امنیت  ،سیاست و دیپلماسی خاص خود فرهنگ خاص خود، ،و مخالفان آن،گستره جهانی یافته
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اي که ما شاهد  به عبارت گونه کند، طلب و ترویج می و درنهایت اقتصاد مختص به خود را

» امنیت سرمایه داري ،»مایه دارياقتصاد سر« ،»فرهنگ سرمایه داري«ظهور مفاهیمی از جمله 

 به معناي مکانیسم، »باز تولید نظام سرمایه داري«مفهوم  از این منظر، .)Gill,1993( هستیم ...و

مکانیسم بازتولید  لذا، .ابزار و طرق حفظ،گسترش تداوم این سیستم قابل طرح است چگونگی،

هاي آن رفع رکود و ایجاد  ه با بحرانمقابل نظام سرمایه داري ناظر برچگونگی تنظیم این سیستم،

 ،هاي رقیب و منازعه با ایدئولوژي مقابله با تهدیدات سخت و نرم علیه آن، رقابت رونق در آن،

حفظ دقایق و عناصر گفتمان  جلوگیري از شکل گیري بلوك ضدهژمونیک نظام سرمایه داري،

زمان و حفظ مقتضیات خودي و حذف یا تضعیف گفتمان هاي رقیب وودر نهایت تطابق با 

 رمز موفقیت سرمایه داري مصرفی، .)James H.Mittelman,1997( تقاضا براي سیستم است

تولید انبوه براي انتخاب آزادانه مصرف کننده جایی باقی  .تولید انبوه از هرنوع کاالیی است

ت دارد و تواند مدي را که دوس زیرا می برد، مصرف کننده از خود لذت می ظاهراً .گذارد می

کند و آن را تبلیغ  موجب خوشایندي او می شود،انتخاب کند اما در واقع او مدي را مصرف می

هاي  دراین شرایط، اندیشه .)199، ص 1391، مهري بهار( کند که سرمایه داري دوست دارد می

مانیفیست «زیرا مارکس در کتاب . رسد تر ازهر زمان دیگري ملموس به نظر می مارکس بیش

کند واز  گسترش سرمایه داري به سراسر جهان را پیامبرگونه پیش بینی می» کمونیست حزب

  .آورد فروپاشی دیوار چین دردر برابر منطق سرمایه داري سخن به میان می

است به معناي تنها  »1سوژه«انسان در این تمدن تنها انسان نیست بلکه  نظام سرمایه داري رد

اراده معطوف به «میل هستی که ذات او را به تعبیر نیچه  موجود شناسنده و صاحب اراده و

ولو (وجودي مالزم با نفی قدرت دیگري نحوه حضور و بودن چنین م. دهد شکل می »قدرت

است که اساساً به نفی حضور و حیات دین و ) خدا به عنوان مدعی دیگر اراده و میل و قدرت

این . دهد ق حضور انسان مدرن نوید میانجامد که ظهور سکوالریسم را در اف قدسی می امر

انسان به عنوان یک امر کلیدي در صورت تمدنی جدید و به عنوان مرکز ثقل عالم جدید که 

                                                
1. subjective 
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رو  شود که یک زندگی دنیوي و سکوالري را بیافریند از این اندیشد؛ لذا بنایش این می چنین می

خویش مبنی بر سودجویی، قدرت هاي وجودي  اینکه این عالم، انسانی دارد که براساس مؤلفه

کند همچنین داراي نظام مناسبات اقتصادي است که این نظام اصالتاً  طلبی رفتار می طلبی و لذت

دار باشد یا نباشد اما سرمایه ساالرانه است و در عین حال  ساالرانه است حال چه سرمایه سرمایه

و نه فقط تمدن غربی که ( الم غربیعاکنون در  .کند اخالقیات متناسب با آن را نیز اعمال می

نیز متناسب با صورت ) امروزه عالم غربی بر تمام جهان سیطره وجودي و تمدنی یافته است

، شیوه و نحوه حضور او در عالم) ان مدرنانس(م تاریخی آن و صورت جدید انسان تمدنی و عال

 »1شیوه زندگی غربی« توان از آ با عنوان جدید و خاصی از زندگی محقق گردیده است که می

و نه فقط شکلی و ( اما از آنجا که این شیوه از زندگی داراي تمایزات جدي و ماهوي . یاد کرد

هاست از آن با عنوان سبک زندگی یاد می کنیم که  با شیوه زندگی تمدن) صوري و ساختاري

بک س«ست که با نام البته در حال حاضر صورت غالب این سبک زندگی از آن صورتی ا

چنانچه صورت غالب مدنی در این تمدن نیز از آن فرهنگ و جامعه  2»یزندگی آمریکای

  .)1391 عبدي،( آمریکاست

روزمرگی به مثابه نحوه خاصی از بودن انسان در عالم که مالزم با تکرار هرروزینه و نیز 

از  کند که یکی غفلت ناشی از چنین تکراري است که طرحی از چنین بودنی را ایجاب می

اجتماعی و بنیه مالی چنینی طبقه اي است که /و یا طبقه اقتصادي. ملزومات سبک زندگی است

چنانچه . نهد سبک زندگی را در اختیار انسان مدرن می »مصرف«پشتوانه مالی الزم براي 

مصرف یکی از ملزومات زندگی روزمره و نیز یکی از معیارهاي دسته بندي و نظام طبقه بندي 

یابد و  در واقع زندگی روزمره و سبک زندگی مدرن بدون مصرف معنا نمی. گردد یآن تلقی م

بندي اجتماعی، مصرف، تکنولوژي، گفتمان حاکم بر رفتار،  طبقه .یابد یا معنایی ناقص می

توانند عناصر اصلی سبک زندگی مدرن را  اند که می همگی در کنار هم... اوقات فراغت و 

                                                
1. western way of life    
2. American lifestyle 



  
  

  93                                                                               ...در جامعه  کالبدشکافی سبک زندگی 

اي که از  گونه را به ویژه آنسرمایه داري حاکم بر سبک زندگی  اصول دکترینی .صورت دهند

  :دتوان چنین برشمر حاکم شده را می 80نیم قرن بیستم به خصوص از دهه 

  

 فردگرایی -1

، اساساً فرد انگارانه است عالم فرد انگار عالمی است که تعلقات اجتماعی و جامعه سرمایه داري

، سبکی است که اقتصاد و پول، سرمایه داريسبک زندگی  تواند بپذیرد پس خانوادگی را نمی

شود بدین معنا که سبک زندگی مدرن پول محور است؛ همانطور که  مسئله اصلی انسان می

شود  فرد انگاري موجب می. شود توان گفت در عالم مدرن، انسان در ذیل پول تعریف می می

شود لذا در ابتداي امر، فرد از خانواده  ز گریز و یا خانواده ستی که انسان تدریجاً یا خانواده

اي نیز  آید سپس از خانواده هسته اي می گسترده و فامیلی دور شده و به سوي خانواده هسته

کند و این چیزي است که مطابق با آمار در  تدریجاً دور شده و به سمت تجرد تمام عیار سیر می

هاي زندگی به عنوان فرایندهاي  توسعه و گسترش سبک .شود عالم غرب مدرن مشاهده می

ست این دو موازي و مستمر فردگرایی و ادغام و یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ا

در جامعه  1گذاري سبک زندگی سرعت گرفتن تمایز بخشی و فرق جنبه از سبک زندگی سبب

کار  در  این ویژگی دوگانه سبک زندگی همچنین توسط جرج زیمل. مدرن اخیر شده است

طبق نظر زیمل این اشتیاق دوگانه .کالسیک وي روي مکانیزم مد و زندگی شهري مشاهده شد

از مدرنیته  )تیپیک(و گاه متناقض براي هر فردیت و هم تعلق فرهنگی یک ویژگی سنخ نما

  .) Rosengren1989:268( باشد می

 سنجند ي میر مقایسه با ارزش دیگرشان را د ها ارزش در یک فرهنگ رقابتی، انسان

وبلن بر  .کند ها را هموار می در واقع مصرف راه سنجش این ارزش .)362، ص1368کوزر، (

این باور است که فایده مصرف به عنوان وسیله کسب اعتبار، در بهترین شکل خود، در آن 

مؤثرتر است که ارتباطات اشخاص و تحرك جمعیت به صورت گسترده وجود   بخشی از جامعه

                                                
1. Lifestyle differentiation   
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منظور این نیست . رسد تیجه مثالً شهرنشین، عادتاً بیشتر از روستایی، به ظاهر خود میدر ن. دارد

. طبیعتاً بیشتر مشتاق مصرف تظاهري است یا روستایی به تجمل توجه کمتري دارد  که شهرنشین

ها  همه شهرنشین. بلکه انگیزه این رفتار تظاهري و تأثیرگذاري آن در شهر مشهودتر است

واره استاندارد مصرف خود را باال ببرند؛ بنابراین ضرورت همنوایی با این سطح خواهند هم می

خواهد با  کننده این است که می در واقع انگیزه مصرف. شود استاندارد امري الزم و ضروري می

وبلن، ( ب ورزدعرف پذیرفته شده همنوایی کند و از هشدار و انتقاد دیگران نسبت به خود اجتنا

  .)149، ص1383

کار بستن معیار  کند در هر مرتبه اجتماعی، معیار تجمل در مصرف از راه به ي اضافه میو

ویژه در  این جریان به . شود آنهایی که از لحاظ اعتبار در یک سطح باالتر هستند، اعمال می

کند که تمام  جوامعی که تمایز طبقاتی تا حدودي نامعلوم است تا جایی ادامه پیدا می

طور کلی این طبقه برتر  پس به. گیرد ي مصرف از طرز تفکر باالترین طبقه تأثیر میاستانداردها

 ه عنوان سبک زندگی آرمانی بشناسدکند جامعه کدام شیوه زندگی را ب است که تعیین می

  .)149، ص1383وبلن، (

همانند ساختن خود به «: یند استاوبلن همزمان حاوي دو فر» چشمی چشم وهم«ایده 

کند که  به این مطلب اشاره می» مد«او در تبیین پدیده . »تمایز ساختن خود از دیگريدیگري و م

که طبقه مرفه از لحاظ اعتبار در باالترین مرتبه ساخت اجتماعی قرار دارد، آداب زندگی  زمانی 

 رعایت این معیارها با کمی. کند و معیارهاي ارزشی این طبقه، هنجار اشتهار و اعتبار را تعیین می

در نتیجه، اعضاي هر الیه . تر سلسله مراتب، ضروري است تغییر بر همه اعضاي طبقات پایین

ها چون از شهرت و  این. کنند اجتماعی، آرایش سبک زندگی متداول الیه باالتري را تقلید می

  کوشند الاقل در ظاهر با قوانین و هنجارهاي پذیرفته هاي باالتر محروم هستند، می احترام الیه

کسانی که به دنبال نشان دادن فرهیختگی فزاینده و «در آن سو . شده آنها همنوایی کنند

هاي جدیدي مانند مد هستند در تالشند تا خودشان را از  هاي واالي خود در حوزه ذائقه
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اند، اما  کنندگان تازه به دوران رسیده متمایز کنند؛ یعنی از کسانی که به تازگی پولدار شده تقلید

  .)21 ، ص2006 ،1پترسون(ه ندارند سلیق

  

  برسازي هویت مطلوب -2

و همچنین آرائی که برخی نظریه پردازان درباره سبک زندگی ابراز در مطالعات سبک زندگی 

بیشتر به چشم می خورد -فردي یا جمعی - کید بر نقش سبک زندگی و خلق هویتأت اند، کرده

ش از همه آنتونی گیدنز بر کارکرد هویت بخش میان نظریه پردازان معاصر جامعه شناسی بی در

 البته این دیدگاه با توجه به مفهوم امنیت هستی شناختی گیدنز، کند کید میأسبک زندگی ت

سرمایه داري امروز . )129- 119 ، صص1378، گیدنز( دهد چیزي فراتر از هویت را پوشش می

یکی از اهداف »وده سازي مصرفت«بیش از هرچیز به مصرف انبوه وابسته است به همین دلیل 

براساس در مراحل اولیه توسعه سرمایه داري حس هویت ) 111، ص 1382، فاضلی( آن است

هاي زندگی بیانگرانه  امروزه سبک )74، ص 1381، باکاك(شد  جایگاه شغلی تعریف می

 ریوبود نظر از )104، ص گیبینز و ریمر( کنند هستند و فرد رابه جهان پیرامونش معرفی می

. هاست ها و ارزش ها، نمادها، ایده مصرف تنها ارضاي نیازهاي زیستی نیست، بلکه متضمن نشانه

به تعبیر وي، مصرف در دوران جدید، روندي است که در آن خریدار کاال، از طریق، به نمایش 

 گذاشتن کاالهاي خریداري شده، فعاالنه در تالش براي خلق و حفظ هویت خویش است

به عبارت دیگر، افراد هویت خود، یعنی چه کسی بودن را از طریق ). 42 ص ،1381بوردیو، (

بخش  توان گفت که مصرف، امروزه هویت بنابراین می. کنند کنند، ایجاد می آنچه مصرف می

بوردیو، کلیه اعمال مصرف یعنی استحصال و دخل و تصرف، باید به منزله دیدگاه از  .است

 گرایش زیبایی«منزله یک  ارتباطی در نظر گرفته شود و نیز بهنمایشی از تسلط بر یک رمز 

) طور ضمنی  همیشه به( ترین عنوانی است که دنیاي فرهنگ درك شود که پر تقاضا» شناختی 

ه توان دید که سبک و سیاق استفاده از کاال، ب می). 8 ص ،1984بوردیو، ( کند تحمیل می

                                                
1. Paterson 
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هاي کلیدي  دهنده یکی از نشانه شوند، تشکیل می خصوص آن دسته از کاالها که ممتاز قلمداد

  ).30 ص ،پیشین( هاي تمایز است آل در استراتژي هویت و نیز سالحی ایده

موفقیت نظام سیاسی آمریکا » هاي هویت در آمریکا چالش«ساموئل هانتینگتون در کتاب 

هاي  رهنگرغم حضور افراد متعدد خارجی با رسوم، اعتقادات و ف سازي علی را در هویت

. داند آنها می 1»آمریکایی کردن«متفاوت و بعضاً متضاد با تمامی جهان خاکی و در یک کلمه 

به این معنا که ما با دین شما، مذهب شما، رنگ پوست و موي شما کاري نداریم؛ فقط 

 ۀهانتینگتون معتقد است که تداوم جامع. آمریکایی زندگی کنید، حتی اگر مسلمان هستید

- شود؛ با این استراتژي که در مدل مرکز کردن ممکن می یند آمریکاییار پرتو فرآمریکا د

جنوب و براي افزایش حداکثري عمق استراتژیک آمریکا باید وارد زندگی  -پیرامون یا شمال

  .)1384هانتیگتون، ( ها نیز بشود ها و جنوبی پیرامونی

  

 گرایی مصرف -3

گرایی شدید است اساساً این خصیصه مربوط به  ، مصرفسرمایه داريسبک زندگی   ویژگی از

داري وارد فاز تولید انبوه شد از اوائل قرن بیستم به بعد  نیمه دوم قرن بیستم است و چون سرمایه

در  سبک زندگیفرهنگ مصرف، جانشین فرهنگ امساك انباشت شده است و این به جزئی از 

 .زندگی مدرن شده است

گرایی  مصرف جدید، هاي زندگی روزمره در عصر از مشخصه ربه نقل از بوریا 2لفور

داند که در آن جامعه مصرفی محدود به یک چهارچوب بوروکراتیک است که درآن  می

زیرا که بر آن است این  )Lefebvre ،1971 ،66( صرف بیشتر جایگزین تولید شده استم

زندگی روزمره رسوخ کرده است و به همه زوایاي  جامعه با توسل به ابزارهاي متنوع تبلیغاتی،

 .هاي بالقوه انسانی را از درون سرکوب کرده است تمامی توان

                                                
1. Americanization. 
2  . Lefebvre 
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دیویدچنی در قالب عبارتی به ظاهریکی دیگر از سازوکارهاي اساسی ایجادسبک زندگی 

یابد  خلوت طبیعت فقط جنبه زیباشناختی می«نویسد  مدرن در شهر را توضیح می دهدوي می

سبک زندگی به شرطی داراي قدرت »شلوغی شهر بدان نگریسته شود )هروزن( که از منشور

یکی از . از آن حمایت کند )نظام فرهنگی کل( ید عامأیهاي ت شود که نظام فرهنگی می

تحت شرایط خاص تغییر  یابد ترین کارکردهاي سبک زندگی در همین جا تحقق می عمده

به مرور  هاي خاص، ش سبک زندگیبا گستر. آید اجتماعی در نظام فرهنگی کل پدید می

گستره این .ل می شوندآن متحو هاي اقتصادي،سیاسی و اجتماعی جامعه نیز در تعامل با بخش

براي مثال سبک زندگی . کند تغییر می به ماهیت سبک زندگی رو به گسترش،تغییرات بنا

ت همه این گرایانه غرب تغییرات شدیدي در اقتصاد،اجتماع و سیاست ایجاد کرده اس مصرف

شوندکه یک سبک زندگی ابتدا مشروعیت خود الزم را کسب  تغییرات از آن جهت ایجاد می

بنابراین یکی از کارکردهاي  .کرده و با قدرت فرهنگی اذهان را به پذیرش خود واداشته است

تغییر اجتماعی  سبک زندگی در درجه اول ،کسب به کارگیري قدرت فرهنگی در جهت ایجاد

  .)114، 1382 ،فاضلی(است  همه جانبه

آید زیرا کلیت جهانی  شکافی بین فرد و جهان به وجود می به نظر لوکاچ در عصرمدرن

یونانی که در آن خدایان در میان آدمیان درست مثل پدران با فرزندان می زیستند ازهم گسسته 

زندگی  .شودنوعی آرمان بدل می  به و ماند کلیت در دنیاي مدرن هدف باقی می...شده است 

کرایب به نقل از لوکاچ .)185-184، صص  1377اباذري،( یابد جریان می»به طرف کلیت« هنوز

آورد که از جامعه در کلیت  تکامل سرمایه داري این امکان را براي ما فراهم می« گوید چنین می

حث بنابراین لوکاچ از این دریچه به ب ).161، ص 1378 کرایب،( آن معرفتی به دست آوریم

بنیاد تفکر  و پردازد مزدي می او ابتدا به بحث مارکس از کار. کند شی وارگی ورودپیدا می

در اینجا .نظري خود رادر باب شی واره شدن جوامع سرمایه داري بر این مبنا پی ریزي می کند

بدان جهت به سوي این بررسی متمایل شد که شی  او .کند آغاز می»بت وارگی«لوکاچ از 

با این . )101، ص 1385، میلنروبراویت( دانست چیزي شبیه به بت وارگی مارکس میوارگی را 
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خواست این مفهوم را گسترش دهد و در دیگر شئون زندگی روزمره نیز به کار  تفاوت که می

مقیاس ارزش مبادالتی «در دنیاي سرمایه داري ما شاهد استفاده روزافزون از  به عقیده وي،. بندد

و  »بت وارگی«بشري و کنش اجتماعی هستیم که نتیجه آن چیزي نیست جز در روابط  »پول

همان طور که کرایب اشاره  اما )69، ص 1383 اسمیت،( بیگانه شدن انسان از کار خویش است

عامل شکل  ماند و طبق نظر لوکاچ، در حیطه کاال و بازار باقی نمی کند این فرایند صرفاً می

 »ها را به عروسک خیمه شب بازي شوند که انسان جی میساختارهاي اجتماعی خار« گیري

  .)1386، بنت( کنند تبدیل می

 و »صنعت فرهنگ«هاي جمعی و  پیدایش و رواج یافتن رسانه از نظر مکتب فرانکفورت،

فرهنگ بی وقفه آنها در زندگی در طول قرن بیستم نشانه، نشانگر چرخش از سرمایه  ۀرخن

سرمایه داري سازمان یافته و سراپا برنامه ریزي « به  قرن نوزدهم ةدداري لیبرالی خود تنظیم شون

مدهاي به سبب پیا هموارهن بین جامعه شناسادر یی اگرف توجه به مصر» قرن بیستم است ةشد

هویتی  اتتوجه به تأثیرو  ها نگرشو  رفتارهاتأکید بر  یعنید، خر سطحُن آن در گوناگو

ي هاربر ساختان، سطح کالو در جمعی هاي  سانهره سطح میانی مانند توجه بر ف، دمصر

 معتقدند که باکاك همچون پردازانی نظریه .ستا هنگیفرص بهخصوو سیاسی ، جتماعیا

 از ناشی حدودي تا ،1980 دهۀ پایان در شوروي جماهیر اتحاد و شرقی اروپاي تحوالت

 در داري سرمایه. بود نپیشی کمونیستی جوامع ساکنان از بسیاري دید از داري سرمایه جذابیت

کاالهاي  که یافت مشروعیت و جذابیت سبب این به شرق، بلوك و غربی کشورهاي بیشتر

 کند می ارائه که رسید می نظر به یا و کرد می ارائه کردند می تقاضا مردم که را اي مصرفی

گرامشی برخالف نگرش منفی مکتب فرانکفورت و نظریه پردازان .)2، ص 1381 باکاك،(

نسبت به سرنوشت فرد در جامعه ) Macdonald,1953( اي مانند مک دونالد رهنگ تودهف

هاي روبه افزایشی که به  معتقد بود که کاهش ساعات کار همراه با دریچه سرمایه داري پسین،

 .کند تر کمک می تر و فرهیخته اي انتقادي ایجاد جامعه شود به ي فراغت و تفریح گشوده میرو

چرخش و تحولی در شالوده قدرت در جامعه سرمایه  به ادعاي گرامشی، یت،پیامد این وضع
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تواند قدرت  بوروژوازي دیگر نمی و به همین دلیل است که ،به استدالل گرامشی،. داري است

به لحاظ « تنها با تکیه بر سلطه اقتصادي خویش حفظ کند و باید بکوشد این قدرت را خود را

 گرامشی این فرایند را )Bennett et al.,1981:198( »بنشانداخالقی و فکري نیز به کرسی 

هاي غالب است که  نامد و هژمونی بیانگر نظام عقاید و ایده می» حکومت هژمونیک«

، ص 1386، بنت( تواند قدرت خویش را درجامعه مستحکم سازد بوروژوازي به کمک آن می

ها و چه در  چه درسطح دولت، سانههژمون با کنترل و مدیریت افکار عمومی با ابزار ر. )41

منطقی  ها سعی درآن د ارد که نظام سرمایه داري را به مثابه نظام حاکم بدون رقیب، سطح ملت

هاي اصلی نظام سرمایه داري در  ها ومشخصه لفهؤاي که تمام م گونهه ب و کاملترین نظام بپذیرد،

  .)1389، آجیلی( هاي صحیح،عقالنی و مفروض تلقی شوند گزاره افکار عمومی،

ل حادر جمعی ي ها سانهرتوسط روز به روزیی اگر فمصر هنگفران، یرا جامعهدر 

اي  هکننداننتایج سیاسی نگردي، قتصاو ا هنگیفر، جتماعیا هايپیامدر کنا، در ستش اگستر

ف شد مصررز ربا هايجمله پیامداز حمایت سیاسی  هشکا که البته باعث. آورد میر به با

رات نتظااشد ، رنیرواسطح را در یی اگرف گر مصراکه رت ینصوابه . دبو هدایی خواگر

س حسارات انتظااین آوردن ابردر نی اسبب ناتو بهاد فرامانی که ، زکنیمض فر هیفاو رمصرفی 

سیاسی ر ساختاو یخی رتا هنیتذ با توجه به -را سیاسی م نظا عمدتاً، میت کنندومحرو ناکامی 

، نتیجهدر . ننددا می فاهیرات رنتظاآوردن ابرد در نی خواب ناتوسب -انیراجامعه  هنگیفر

د فر پشتیبانیو حمایت ان میز، مصرفیرات نتظاآوردن ابردر نی اناتواز میت ناشی ومحرس حساا

  .)5-233 صص ،1387اه، علی خو(داد  هداخو هشکارا حاکمیت سیاسی از 

  

  سرعت -4

کند و اضطراب ساعت  ان را ایجاد میاي است که یک اضطراب زم زده حضور سرعت شتاب

هاي غذایی از دیگر  کند همچنین تغییر مدل ها ایجاد می یک حالت مکانیکی در روابط انسان

است عناصري مانند پول، اشتغال، اضطراب زمان، سرمایه داري  جامعه ویژگی سبک زندگی



 
 

100          
 92 بهار ،13 شماره چهارم، سال )یزندگ سبک( نامه ژهیو

  یدرمان روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه

فودي و غذاهاي  فست هاي گریزي مدل غذایی انسان را نیز تغییر داده و به سوي مدل خانواده

هاي غذا دخالت کرده و الگوهاي غذایی را ارائه  دهد از این رو کمپانی بیرونی سوق می

تبدیل به یکی از الزامات تکنولوژیکی و  ،»سرعت« در واقع،). 1385 زاده، مشیر( دهند می

 کند،که در آن، فرهنگی سرمایه داري شده که به دنبال خود سبک زندگی خاصی را طلب می

خودرو و هواپیما براي  :به عنوان مثال. شود یک ارزش و هنجار مطلوب تلقی می ،»سرعت«

، براي اینکه ...اینکه سریعتر جابجا کند، فست فود، ماکرووفر، تستر، غذاساز، چاي ساز و 

سریعتر، غذا آماده کند، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، براي اینکه سریعتر شستشو کند، 

تر و سریعتر صورت پذیرد، نرم  ، سهلها ها و دسترسی راي اینکه جابجاییشهرسازي مدرن، ب

تر ارتباط  اي، براي اینکه سریعتر انتقال دیتا کند، تلفن همراه براي اینکه سریع افزارهاي رایانه

  . ...برقرار کند و 
  

 افراطی و مدگرایی طلبی تنوع -5

دید است این مدل زندگی براساس فرد طلبی ش تنوع ، سرمایه داريسبک زندگی هاي  از ویژگی

شود و نه براساس فرد در خانواده و اجتماع به صورت پیوسته بلکه انسان فقط به  تنها تعریف می

رود و  صورت اتمی است که براساس نیازهاي خود، به سمت یک اتم و یا یک انسان دیگر می

 .انجامد عطیلی روابط میگردد که این موضوع به ت سپس به همان غار تنهایی خویش باز می

انسان، کاالهایی مازاد بر نیاز جامعه و با تنوع  ۀداري پس از پاسخ به نیازهاي اولی ي سرمایه جامعه

کند که خواهی نخواهی افراد را در معرض انتخاب قرار داده و سپس  روزافزون، تولید می

کاالهاي  ةهمین امر در حوز. کند تر و به روزتر عرضه می کاالهاي خود را با تبلیغات فراوان

کاالي فرهنگی آن چنان که گفته شد باید ذکر کرد که  ةالبته دربار. دهد فرهنگی هم رخ می

فرهنگ نه « :گوید می» استوارت هال«. شرت حتی یک تی. تواند فرهنگی باشد هر کاالیی می

ونی است که هاي جهان مدرن است و همان قدر عامل دگرگ بازتاب دهنده، بلکه یکی از سازه

: دالن تیموتی نیز معتقد است. )59، ص 1390 هال،( »یندهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعیافر
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شود و تنها یک تجربه  در حال حاضر حتی خرید کاالهاي روزمره یک فعالیت محسوب نمی«

 تیموتی،(» است که مادیت خود را از دست داده و تبدیل به یک رویداد فرهنگی شده است

لبته از آنجا که تنوع طلبی و تغییر جزء اساسی زندگی و فرهنگ انسانی است، ا .)29، ص 1390

ها که همان مورد توجه واقع شدن  توان مد و مدگرایی را در راستاي یکی از نیازهاي انسان می

 .است، قرار دهیم

ز ها، یک نیا بعد از مرتفع شدن نیازهاي اولیه در انسان« :لوي اشتراوس نیز معتقد است

ها به هر طریقی  یعنی اینکه انسان. گردد اساسی دیگر به نام نیاز مورد توجه واقع شدن مطرح می

خواهند مورد توجه دیگر همنوعان خود قرار بگیرند و براي رسیدن به این نیاز سعی در ایجاد  می

اصر معصنعت مد  به گفته برووارد،. )11، ص 1385اشتراوس، (» تفاوت و تمایز با دیگران دارند

و سلیقه ها به چنان کارآیی و دقتی رسیده است که زبان  هاي سبک زندگی در سنجش نوسان

وي معتقداست که مد نوعی اسپرانتوي  .بین المللی جدیدي براي سبک به وجود آورده است

شده است که در همه مرزهاي اجتماعی و جغرافیایی بی درنگ و به سهولت در  ما معاصر

فرهنگی  ۀاي اختصاري براي تجرب توان تغییر در مد را واژه ن شرایطی میچنی در. دسترس است

بنابراین مد به صورت یک نماد . )Breward,1995:229( آورد یا سبک زندگی به شمار می

نمادي که افراد در تالش براي  کند، عمل می ]سرمایه داري[بصري پرتوان و نیرومند در جامعه 

هاي اجتماعی خاصی، آن را به کار  لحق شدن به گروه بنديبراي م همچنین، و فردیت خویش،

  .)159ص  ،1386، بنت( مد شکلی از قدرت اجتماعی است به این ترتیب، .گیرند می

ترین اموري است که بارها  در فرهنگ اسالمی نیز گرایش به زیبایی و زیبا دوستی از مهم

ایط عرفی جامعه رفتار کردن از جمله و بارها بر آن تأکید شده است و نو بودن و متناسب با شر

اما ). 135 ، ص74ج ،بحاراالنوار(باشد  اصولی است که در فرهنگ اسالمی پذیرفته شده می

شود، اصل انسانیت افراد  اصل دیگري که در مقابل این اصل واقع شده و باعث تعدیل آن می

نیت انسان را تحت الشعاع اساس این اصل، هیچ عاملی از جمله لباس و پوشش نباید انسابر. است

مد و مدگرایی به عنوان یک ). 94، ص 1385 حداد عادل،(خود کند  ةقرار داده و انسان را برد
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هاي او را تحت الشعاع خود قرار  نوع سبک زندگی، این ویژگی را دارد که انسان و خواسته

هاي  نهادها و مؤسسهداده و با ایجاد نیازهاي کاذب و زودگذر براي وي، او را ابزاري در دست 

 .دهد دار قرار می تولیدي و سرمایه

  

  معماري و شهرسازي -6

کازینوي شهر را به تصرف درآورده است که فرهنگ  »هاروي«سرمایه داري به تعبیر نظام 

، اما آن روي سکه ثروت همانا طاعون بی خانمانی. دهد ها را شکل می جدید نوکیسه امالًک

بدین . کند ر است که بسیاري از شهرهاي بزرگ را دچار فروپاشی میناتوانمندسازي و تولید فق

همراه با خشونت و کینه جویی تولید شد که طی دوره بعد از جنگ جهانی  »غیریتی«ترتیب 

و در چنین شرایطی است که حتی ادبیات و هنر هم فقر را در خدمت حظ . سابقه بود دوم بی

دهند تا فقیر را به منزله تصویري منفعل و پیشامدي  یزیبایی شناسانه فرهنگ تعقیب سود قرار م

ي که هاروي بر فضاي ا در مطالعه. در چارچوب شرایط انسانی از منظر اجتماعی بیرون برانند

شهري دارد او با فرض اینکه معماري شکلی از ارتباط و شهر نوعی گفتمان است، از معناي 

گرایی  و پندار، گسستگی کالژ و التقاط خیال. کند ال میؤهاي پست مدرنیستی س وراي طرح

هاي کنش معماري و طراحی شهري امروز است که  ذیل مفهومی از آشوبناکی و آنیت، بن مایه

ها نظیر هنر،  به تعبیر هاروي آشکارا وجه اشتراك قابل توجهی با عمل و اندیشه دیگر حوزه

  .)1390هاروي، ( شناسی و فلسفه دارد ادبیات، نظریه اجتماعی، روان

  

  رسانه -7

شود  آورد تبدیل به فرد دومی می دست میه در جامعه سرمایه داري فرد با هویت کاذبی که ب

که شخصیت در این فرد دوم تحمیلی است نه اکتسابی، چون فرد، این شخصیت و آگاهی را 

طریق  فرایند اقناع بیشتر از. بلکه از طریق اقناع به او تحمیل شده است دست نیاورده،ه خود ب

اندیشد و میفهمد، میگیرد؛ طوري که فرد آن طور که هژمون می خواهد  صورت میها رسانه

وجود ه بنابراین این دست پروردة هژمون خطري را براي هژمون ب. سازدمیهویت خود را 
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توان به وضوح مىبا بیان این مسئله . افتدمیآورد و اینگونه انقالب طبقۀ زیر دست به تعویق  نمی

گرامشی را نسبت به نقش رسانه در جهانی شدن دید، از این منظر جهانی شدن به معناي  دیدگاه

گرامشی معتقد . اري استداشاعه پدیده رضایت است و اصوالً همان تداوم و امتداد نظام سرمایه

و ها ، تصاویر، نمادها، موسیقی، مد و مجموعه متنوع از سلیقههاانگاره«است جهانی شدن شامل 

  .)238-237 ، صص1386مشیرزاده، (است » هاي هویت و اجتماع بازنمایی

و چه  ها یت افکارعمومی چه در سطح دولتبنابراین، این رسانه است که با کنترل و مدیر

، چه طبقات کارگري و »جنوب«هاي  و چه ملت» شمال«هاي  ها، چه ملت در سطح ملت

ها را قانع و راضی  ها و دولت لت، م)جهان سوم(فرودست در شمال و چه این طبقات در جنوب 

داري را به مثابه نظام حاکم  کند که ایاالت متحده آمریکا را به عنوان هژمون و نظام  سرمایه می

هاي اصلی  ها و مشخصه اي که تمام مؤلفه گونهه ترین نظام بپذیرند، ب بدون رقیب، منطقی و کامل

 مسرت،(عقالنی و مفروض تلقی شوند  داري در افکار عمومی، گزارهاي صحیح، نظام سرمایه

  ) 84ص 

ورزشکاران  هاي تلویزیونی، هاي هالیوودي،آگهی فیلم ،»آرتز و مورفی«از دیدگاه 

 .توانند تلقی شوند اي از بیان عینی تئوري گرامشی می هاي برجسته نمونه ها، اي و سوپر مدل حرفه

 شوهاي تلویزیونی، هاي هالیوودي، مبراونینگ نیز عقیده دارد که هژمون فرهنگی آمریکا در فیل

هاي فست فود و برندهاي آمریکایی در جهان به صورت غلبه بر فرهنگ سنتی  رستوران

  .)Arts&Murphy,2000( طور کامل مشهود استه کشورهاي دیگر ب

طور ه گیرد و گاهی ب توسط رسانه صورت نمی  تولید هنجارها، صرفاً البته فرایند باز

ترین نقش  اما رسانه مهم شود، ها نیز بازتولید می فراد جامعه، نخبگان و دولتناخودآگاه توسط ا

) lifestyle(به عنوان نمونه، ترویج و نهادینه کردن سبک زنگی  .تواند ایفا کند را در این امر می

هاي هالیوودي هم منجر به ایجاد یک تصور آرمانی از چنین سبک زندگی و  آمریکایی در فیلم

اي که یک تالش ناخودآگاه در  گونهه هاست، ب لید و بازتولید آن در سایر ملتهم موجب تق

 تر سازند گیرد تا خود را به چنین سبکی از زندگی نزدیکتر و شبیه ها صورت می برخی ملت
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هاي  در این فیلم 1»رویاي آمریکایی«نمونه دیگر، نهادینه کردن و تبلیغ . )1389، آجیلی(

یی، تبدیل به  آل، زندگی آرمانی و رؤیایی جامعه آمریکا ه جامعه ایدهاي ک بگونه.سینمایی است

طور خودآگاه و ناخودآگاه همان شرایط ه ها نیز شود و سایر جوامع ب رؤیا و آروزي سایر ملت

آرمانی را طلب کنند و براي تحققش تالش نمایند که جامعه آمریکایی خواستار است که از 

 رف باال و انرژي ارزان اشاره کردتوان به امکان مص یی میهاي رؤیاي آمریکا جمله مؤلفه

Ruschenberger,2003)(.  

ترین ابزار اعمال قدرت نرم و  به عبارت دیگر در این چارچوب نظري، رسانه، اصلی

اي که نه تنها فضایی براي بازنمایی  گونهه حاکمیت نرم براي دولت هژمون محسوب شده، ب

ها و اهداف هژمون  گردد بلکه ابزاري جهت تحقق سیاست یسیاست خارجی آن کشور تلقی م

  .آید  مندي از سلطه آن به شمار می یت و تداوم رضا

سبک توان گفت که  البته در باب دالیل گسترش سبک زندگی سرمایه داري نیز می

نخست اینکه عالم غربی . استگسترش به دالیل زیردرحال در جهان  سرمایه داريزندگی 

دوم آن که اقتصاد .بدین دلیل فرهنگ مدرن در جهان گسترش پیدا کرده  جهانی شده و

در عالم غرب مدرن، . داري مدرن بر تمامی مناسبات اقتصاد جهانی چیرگی یافته است سرمایه

شود پس با این وجود، انسانی  اقتصاد رکن اصلی است لذا انسان مدرن در ذیل پول تعریف می

ابراین وقتی عالم مدرن در جایی محقق شود به میزان، درجه و مدرن است که ذیل پول باشد؛ بن

اي که حاصل شود با خودش سبک زندگی مدرن را نیز خواهد آورد که با شیوه زندگی  مرتبه

 مولفه هایی کهبه دلیل سرمایه داري سبک زندگی  .گیرد دینی جامعه دارد بر سر ستیز قرار می

براي نمونه . ه زندگی دینی و اسالمی استدارد در تعارض جدي با روح دیانت و شیو

روزمرگی یکی از عناصر جدي سبک زندگی غربی است که بدون آن این سبک از زندگی 

روزمرگی در ذات خود مالزم با غفلت و اکنون زدگی است که خود یکی از  .معنا ندارد

ز غفلت و ثمرات نیست انگاري غربی است، حال آنکه روح دیانت و زیست مؤمنانه گریزان ا

                                                
1. American Dream 
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عناصري چون ؛ خودآگاهی، دل  واکنون زدگی، و مالزم خودآگاهی و بصیرت مؤمنانه 

آگاهی؛ قناعت، جهاد اکبر و اصغر، محاسبه نفس، تهجد و تهذیب نفس، تفریح سالم، پرورش 

  .)1391، عبدي( داشت... جسم و روح و 

  

 سبک زندگی اسالمی

ایرانی و نیز /می مطابق با عالم اسالمیاسال/ الزم به تذکر است که سبک زندگی ایرانی

اقتضائات چنین عالمی و صورت مدنی آن و طراز انسان انقالب اسالمی نیازمند یک بازتعریف 

و چیدمان  جامعه سرمایه داري و تجدیدنظر اساسی در عناصر و شبکه مفاهیم سبک زندگی

  .استاسالمی / دقیقی از شبکه مفاهیم جایگزین براي سبک زندگی ایرانی

اسالم به عنوان کامل ترین مکتب زندگی، جامع ترین و در عین حال زیباترین سبک 

باشد، مطرح کرده و براي تمامی جزئیات  زندگی را که مطابق با خواست فطري بشر نیز می

بناي فطري و وجودي انسان دستورالعمل ارائه نموده زندگی فردي و اجتماعی براساس زیر

توان به موارد سیماي ظاهر، نحوه سکونت و محل آن، کار،  ها می از جمله این ساحت. است

خودرو، کاالهاي مصرفی، خوراك، ارتباط زن و مرد، روابط اجتماعی و موارد بسیار دیگر 

از انجا که اسالم بر فطرت الهی . اند اشاره کرد که همگی در یک مسیر هماهنگ شکل گرفته

  .پایه است/ز فطرتانسان استوار است لذا این سبک زندگی نی

در این نگاه، فطرت که خلقت خاص و آفرینش ویژه است اصلی ترین سرمایه و برترین 

اي است که خداوندگار عالم، انسان را از نعمت آن بهره مند ساخته است که راه رشد  توشه¬ره

ر توان پایه محکم سبک زندگی انسان قرار گیرد تا د براین اساس فطرت می. و شکوفایی بیابد

پرتو این حقیقت ثابت، پایدار و همگانی که در نحوه هستی و خلقت آدمی است سبکی از 

  .منتهی شود »زندگی فطري«زندگی را رقم زند که به 

دهد که اصلی  فعل و انفعال فرد را در محیط زندگی او نشان می  زندگی،  اگر سبک

دارد؛ سبک زندگی  اي از زندگی را تحت پوشش انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصه
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هاي فطري انسان بنا شده است تا  فطري مجموعه رفتارها و کنش هایی است که مبتنی بر ارزش

از این رو، این طرز تلقی از سبک زندگی ریشه . گام به گام در مسیر سعادت و تعالی قرار بگیرد

یر فرد از اي عمیق در وجود و هویت حقیقی آدمی دارد که بر اغراض، نیات، معانی و تفاس

بخشد و انسان را از  افکند و زندگی روزمره او را معنایی متعالی می زندگی و حیات سایه می

دهد به نحوي که لحظه به لحظه حیات در  روزمرگی خسته کننده و تکرار مکررات نجات می

  .صیرورت وجودي استحال نو شدن و 

تنوع غذایی، نوع خودرو،  مانند شیوه پوشش،(در این سبک، ظواهر و روبناهاي زندگی 

منزل، میزان و تنوع مصرف، انواع سرگرمی و نیز رفتارهاي اجتماعی مانند  سبک معماري

ها و بسیاري از موارد  عادات و رسوم، شیوه برخورد و سخن گفتن، شیوه برپایی مراسم و جشن

لذا انسان کنند  نیز با فطرت هماهنگ می شوند و سمت و سوي حیات آدمی را فطري می) دیگر

دچار تضاد درونی و پارادوکس دنیا و آخرت؛ لذت و حکمت؛ شهوت و معنویت و معیشت و 

انسان با بعد ) ناسوتی( زندگی فطري در تعادل و تعامل سالم جنبه زمینی. ابدیت نخواهد شد

گیرد و رشد و شکوفایی همه جانبه و نه کاریکاتوري بر  ملکوتی و فرشته خویی او شکل می

یعنی همه ابعاد وجودي انسان و همه قواي آن به میزان ضروري و . افکند نسان سایه میزندگی ا

  .رسانند الزم یکدیگر را براي رساندن به سعادت یاري می

در مقابل سبک زندگی فطري، سبک زندگی برآمده از تبلیغات بازار و مد یا بر اساس 

کوفایی کاریکاتوري انسان چشم نیازهاي کاذب یا درجه دو انسانی است که به به رشد و ش

دوخته است رشدي که بر پایه تضاد درون و بیرون؛ پارادوکس دنیا و آخرت و جدایی شهوت 

ترین سبک زندگی فطري و ایرانی اسالمی که با  شاخص .و معنویت شکل گرفته است

هاي جنگ در دهه  اي جهادي و انقالبی متجلی شد سبک زندگی جهادي در جبهه جوهره

  .بود جلی یافت که شاخص آن نیز انسان انقالب اسالمیت1360

  نتیجه گیري
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داري منجر به  جهانی شدن نظام سرمایهتوان گفت  با عنایت به آنچه توضیح داده شد می

اجتماعی این نظام در عرصه جهانی  - هاي فرهنگی نهادینه شدن و بازتولید ارزش گسترش،

 ،»سبک زندگی«و » زندگی روزمره«هاي  لفهؤم که یکی از نتایج آن رسوخ و هنجار شدن شده،

هاي مهمی همچون  لفهؤکه داراي م( اساس اصول و جامعه مطلوب نظام سرمایه داري استبر

در چهارچوب نظریه  ..)مصرف گراي فردگرایی،اصالت سود و لذت وتنوع طلبی شدید و

 نمادسازي، ،نرمري قدرت هژمون فرهنگی نظام سرمایه داري با به کارگی فرهنگی گرامشی،

اقناع سعی درگسترش سبک تبدیل هنجارهاي هژمون هنجارهاي پذیرفته شده ودر نهایت حوزه 

جهانی شدن سرمایه داري همچنین . دارد که تداوم سرمایه داري وابسته به آن است زندگی خود

در  )تبه حداکثر رساندن سود و رقاب کاالیی شدن، انباشت،( به معناي نفوذ منطق سرمایه داري

دامنه این نفوذ به حدي است که حتی طی دو یا  .هاي حیات بشري و طبیعت است تمامی عرصه

مقابله با این جریان لزوم  و. سه دهه کنونی در کشورهاي به اصطالح جهان سوم بی سابقه است

هایی است  گذاري نیازمند کار فرهنگی گسترده و سیاستکید مقام معظم رهبري أبا توجه به ت

هاي  در این راه براي شناخت عوامل و ریشه. شناختی نشأت گرفته باشد ز تحقیقات جامعهکه ا

الگوي مصرف  :مختلف سبک زندگی شامل  در زمینهجامعه اسالمی تغییرات نگرشی و رفتاري 

  گذاري سیاست«. شناختی است هاي گسترده با نگاه جامعه ، نیاز به پژوهشهاي هویتی و چالش

سبک  به منظورتحققاس، دشوار و پیچیده است و اثرگذاري فرهنگی ، امري حس»فرهنگ

ها در سطح نهادهاي رسمی  ، صرفاً از طریق پرداختن صوري و سطحی به ارزشزندگی اسالمی

ریزي دیگر، نیازمند شناخت محیط  ریزي فرهنگی همچون هر برنامه برنامه. پذیر نیست امکان

از این رو، به سبب . ها هستند است که هدفش انسانعمل است؛ لیکن تفاوت برجسته آن در این 

کنند و  ها می هاي خود، اقدام به تفسیر برنامه ها و نگرش برخورداري از توان ذهنی، ارزش

ریزي فرهنگی، شناخت جامعه  بدین ترتیب، پیش شرط هرگونه برنامه. دهند واکنش نشان می

  .استهاي احتمالی  بینی تفاسیر و واکنش موردنظر جهت پیش

  فارسی منابع
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  .طرح نو :تهران ،خرد جامعه شناسی. )1377(. یوسف اباذري،

 شماره، نامه علوم اجتماعی، »سبک زندگی«تا  »طبقه«از  .)1381(.اباذري، یوسف و چاوشیان، حسن

20. 

 دفتر :تهران حسن پویان، :مترجم ،درآمدي بر نظریه فرهنگی. )1383.( یلیپ دانیلاسمیت،ف

  .نگیهاي فره شپژوه

شماره  فصلنامه سیاست،. تهران ،تولید هژمونی آمریکا نقش رسانه در باز. )1389(. هادي آجیلی،

 .1389زمستان  ،30

 .شیرازه، ترجمه خسرو صبري، نشر مصرف .)1381(.باکاك، رابرت 

 .، ترجمه لیال جوافشانی، نشر اخترانفرهنگ و زندگی روزمره. )1386( .بنت، اندي

 .، سمتمصرف و فرهنگ. )1391(. بهار، مهري

 :تهران ها، مردي مرتضی ترجمۀ ،عقالنی انتخاب و عملی دالیل کنش؛ نظریۀ .)1380( .پیر بوردیو،

 .نقش ونگار انتشارات

  .نقش و نگار: تهران ).ها ترجمه مرتضی مردي( نظریه کنش اجتماعی). 1381. (بوردیو، پیر

  .ساروخانی، انتشارات کیهان، چاپ چهارم، باقر فرهنگ علوم اجتماعی .)1380(.بیرو، الن 

 .چهارم چاپ سمت،: تهران شناسی، جامعه هاي نظریه. )1373(. غ توسلی،

  .شناسان جامعه: ي علی اصغر سعیدي، تهران ترجمه. شناسی مصرف جامعه). 1390.(تیموتی، دالن

ناختی بررسی جامعه ش :اوقات فراغت وهویت اجتماعی). 1388. (شیري،حامد؛ ربانی،رسول

 ،8شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ،الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در شهر تهران

 .231ص ،1388 زمستان

نیما ملک محمدي و شهریار وقفی  ،مجموعه مقاالت مطالعات فرهنگی. )1382(. سایمون دیورینگ

 .تلخون :تهران پور،

هاي سیاسی  میان جوانان ایرانی و داللتهاي زندگی جهان وطنانه در  سبک .)1386( .شهابی، محمد

 .، الگوهاي سبک زندگی ایرانیانآن

ل اول، سا، هنگیفرت فصلنامه تحقیقا، ییاگرف سیاسی مصري هاپیامد .)1387( .یندفراه، علی خو

 .256-231صص . 1رهشما
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  . ، نشر صبح صادقمصرف و سبک زندگی .)1382( .فاضلی، محمد

 .تهران، گهر عبدالحسین نیک ،شناسی ماکس وبرجامعه . )1383(. ژولین - فروند

 .نشرآگه :تهران عباس مخبر، :مترجم ،نظریه اجتماعی مدرن. )1378(. انی کرایب،

: ، ترجمه محسن ثالثی، تهرانشناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه .)1368( .کوزر، لوئیس

  .انتشارات علمی

 :تهران انصاري، منصور ترجمۀ ،مدرنیته پست سیاست .)1381(. ب ریمر، و  .آر جان گیبینز،

 .نو گام انتشارات

، 4شماره، 11 جلد اجتماعی، علوم ۀنامفصل ،روزمره زندگی هاي نظریه. )1385(. هاله الجوردي،

  . 140 صص

  .مرکز: شهرام خسروي، تهران ۀترجم. اسطوره و معنا). 1385.(لوي اشتراوس، کلود

اطالعات  :تهران ،هاي آن ایاالت متحده و نارساییساختار هژمونیستی . )1384(.حسن مسرت،

 .220- 219شماره  سیاسی و اقتصادي،

 تابستان، فصلنامه سیاست، ،تغییر در استراتژي سیاست خارجی آمریکا .)1386(. حمیرا مشیرزاده،

 .2شماره  ،37سال 

 انتشارات تهران، پساتجددگرایی، ،الملل بین روابط هاي نظریه در تحول ).1385. (زاده،حمیرا مشیر

 .دوم چاپ سمت،

 :تهران جمال محمدي، :مترجم نظریه فرهنگی معاصر، درآمدي بر. )1385.(وبروایت،ج.میلنر،آ

 .انتشارات ققنوس

  .نشر نی: ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهراننظریه طبقه تن آسا  ،)1383(وبلن، تورشتاین 

عارف : مترجم ،اه هاي تحول فرهنگیحقیق در خاستگوضعیت پسامدرنیته ت. )1390(.هاروي،دیوید

 .اقوامی مقدم

  .آگه: حسن مرتضوي، تهران ۀترجم. مدرن ۀدرآمدي بر فهم جامع). 1390.(هال، استوارت

حسن  ترجمه محمودرضا گلشن پژوه و ،هاي هویت در آمریکا چالش. )1384(.ساموئل هانتیگتون،

 .ابرار معاصر: تهران عباس کاردان، سعید کالهی خیابان و
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 ککولی فرامرز ترجمۀ ،جوانان زندگی هاي سبک و فراغت اوقات .)1383. (دیگران و بی.ل هندري،

  .نسل سوم :نتهرا جوانان، ملی سازمان مرتضی مالنظر، و دزفولی

  

 

 منابع التین

Arts, Lee and Ortega Murphy, Bren .(2000). Cultural Hegemony in the United States.  
Foundations of Popular Culture 7.  Thousand Oaks, CA: Sage. 

Browning,Mark. (2002). Antonio Grimace and hegemony in the United Ststes ,The 
review of communication,2002 national communication Association. 

Gill,Stephan,(1993).gramsci,historical materialism & international relations chapter1, 
Cambridge university press. 

James H.Mittellman,(1997). Coxian Historicism as an Alternative Perspective to 
International Studies Alternatives.23,No.1(January March 1998), and Stephen Gill 
and James H. Mittellman,Preface in Stephen Gill &James H. Mittellman, eds, 
Innovation&(Transprmation in International Studies (Cambridge: Cambridge 
University Press.) 

Lefebvre,Henri. (1971). Every Life in the Modern World, New York, London, Harper 
Torch Books. 

Paterson, Mark (2006), Consumption and every day Life, Routledge. 
Rosengren ,K. E & S.Whndal. (1989). Media matter:TV use in Chilhood and 

Adoulescence ,Norwood NJ:Albex Publishing Corporation. 
Ruschenberger, Emilee.(2003). its only a movie-right?:deconstructing cultural 

imperialism: examining the mechanisms behind U. Sdomination of the global cultural 
trade. fall 2003. 

Southerton Dale .(2001). Consuming Kitchens: Taste, context and identity formation,J 
ournal of Consumer Culture , Vol 1(2): 179–203 

Sinchai. J. Timothy; Beyond International Relations Theory: Robert W.Cox and 
Approaches to World order in Robert W.Cox with Timothy J.Sincair, Approaches to 
World Order Cambridge: Cambridge University Press, (1996). 


	00
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010

