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 فصل اول  

 کلیات پژوهش  

 مقدمه

یعنی بدون چارچوب های مشخصی که شباهت ها   ،اخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعیی    در دهه

افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند    ،و تفاوت ها را آشکار می سازد 

کنند و حق انتخاب را    می تکمیل    است که یکدیگر را اشیایی  له  سلس  نمایش  ء،نمایش مدرن اشیا  .داشت

کند که هر چه    که در آن مصرف کننده احساس می   ، از نمایش و جلوه  ای مملودهند و جامعه    نشان می

ناپذیری افزایش    اجتنابکلیدی ترین ویژگی این جامعه را باید در    .یابد به وجود آمده است  خواهد را می  می 

تمرکز بر مصرف کننده به  یک موجود اجتماعی است   .درجه انتخاب در ساخت و عرضه کاال به حساب آورد

ی    جامعه طبقاتی به جامعه  ، در چنین مسیری  . گیردکه با مصرف کاال در فرآیند تعامل اجتماعی قرار می 

با کاالها همنوا و منطبق    فرد   ، تبدیل شده  یکه در آن خود به خود کاالیای  جامعه    ؛توده ای تبدیل می شود

توجه دارد که از رهگذر آنها زبان   یهای  بیشتر به روش   ،تماعی در رویکردهای اخیرهای اجنظریه   .می شود

تمایزی    ،زیرا در حال حاضر به تبعیت از ماکس وبر   ،رسد های منزلت به تصویب می   و سبک  صورمخصوص  

منزلت وجود دارد که بیانگر توجه به تفاوت های اجتماعی ناشی از روش های مصرف به    و سنتی بین طبقه  

 (.1382:226 )کرایب، جای روش های تولید است

سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چون مالزم با نوعی انتخاب از   

بیانجامد    از کثرت انتخاب نباید به این پندار  سخن گفتن  ،موجود است   یمیان تعداد کثیری از امکان ها

انتخاب های    مربوط بهکه همه مردم تصمیم های    آن  ، یا  که در همه انتخاب ها به روی همه افراد باز است

  ، مصرف  در عرصه  چه در عرصه کاال چه    .د نگزین  خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود برمی

گوناگونی در زمینه سبک    های  انتخاب  ه اند،گروه هایی که از قید فعالیت های سنتی آزاد شد   ی   برای همه 

دارد تفاوت ها  .زندگی وجود  این گروه ی  طبیعی است که  به  زندگی  به  بوردی گونه که    همان  ،هاسبک  و 

گوید  می  هستند   ، ترکیب  اجتماعی  های  بندی  گروه  برای  مقدماتی  ساختاری  های  شکل  واقع    در 

 (. 1378:121دنز،)گی

به    ،های اجتماعیرفتارها و نگرش های متمایز گروه   ،ارزش ها  ،عقاید   ،سخن گفتن از خصوصیات اجتماعی 

تعریفی است که    ،ترین بیان  به ساده   ،اعیاست.هویت اجتمآنها    "هویت اجتماعی"معنای سخن گفتن از  

از طریق مقایسه  .  از خویش دارد  ،بر مبنای عضویت در گروه های اجتماعی  ،فرد هویت اجتماعی اساساً 

اگر    ،بنابراین  .کند مقایسه هایی که درون گروه و برون گروه را از هم متمایز می  ،اجتماعی شکل می گیرد


