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شاپا2114-7481 :

شهابی ،محمود؛ و قائمپور ،محمدعلیی ( .)7931مرزهدا اجتمالی دفرهنگی در شدهر تهدرا؛؛ بررسدی شدراط ،،شدوو
معطرطت ،و پوامعها .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.799-761 ،)2(77 ،

 نوطسنعگا؛  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانون کرطتوو کامانز

آزاد است.

مرزهای اجتماعیـفرهنگی در شهر تهران؛ بررسی شرایط ،شیوه
مدیریت ،و پیامدها*
محمود شهابی ،1محمدعلی قائمپور

دریافت9911/40/91 :

2

پذیرش9911/98/82 :

چکیده

نظدا تماطزگدرار و درجهبندع افدراد در هددر جام دها  ،فراگودر و گرطزناپدرطر اسدت و م وارهددا آ؛ از
جام ها به جام ۀ دطگر ،متفاوت است؛ ازاطنرو ،اطن مقاله در پی آ؛ است تا نشدا؛ دهدع کده شدهرونعا؛
تهرانی در ارتباطات خود با دطگرا؛ چه موقع و چرا دست به مرزبنع میزننع؟ چه موقع و چگونده از اطدن
مرزها لبور میکننع؟ برا ت امدل بدا طیدعطگر و لبدور از مرزهدا فرهنگدی از چده راهبردهداطی اسدتفاد
میکننع؟ و چنون راهبردها ارتباطی چه پوامعهاطی دارنع؟ طافتهها اطن پژوهش مبتنی بر روش کوفی بدا
راهبرد نظرطه زمونهطابی است .حجم نمونه به روش نمونهگور نظر و هعفمنع شامل  84نفر بود اسدت.
برا گردآور داد ها از ابزارها متفاوتی ماننع مصاحبه ،مشاهع  ،مشارکت ،و ...استفاد شع ،ولی تمرکز
اصیی بر مصاحبه لموق بود است .طافتهها به شوو نسخه سوستماتوک نظرطه زمونها  ،کعگرار شدعنع و
ّ
شراط( ،لیی ،زمونها و معاخیهگر) ،راهبردها ،و پوامعها مربوط به مرزها و ترددها فرهنگدی در شدهر
تهرا؛ ،استخراج و تحیول شع انع .مقوله هستها لبارت اسدت از« :غیبده لناصدر هدوطتی بهوجودآورندع
مرزها و ترددها فرهنگی» .منازله هوطتها موجب میشود که کنشگرا؛ ،مجموله راهبردهداطی را بدرا
ت امل با طیعطگر اتخاذ کننع که میتوا؛ آ؛ها را «روش دطپیماسی ارتباطی درو؛میی»ناموع .بدا بدهکارگور
اطن راهبردها توس ،کنشگرا؛ در جرطا؛ غیبه لناصر هوطتی ،سه پوامع مهدم بدروز میکندع کده لبارتندع از:
.7آنومی ،آسوبها اجتمالی ،فرهنگی و فرد ؛  .2چنعفرهنگی؛ و  .9شیاف فرهنگی.
کلیدواژهها :مرزها فرهنگی ،مرزها اجتمالی ،ترددها فرهنگی ،مرزها افقی و لمود  ،ارتباطات
اجتمالی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

* اطن مقاله برگرفته از بخش کوفی رساله دکترا با لنوا؛ «مرزها و ترددها فرهنگی در موا؛ گرو ها سدبک زندعگی در شدهر
تهرا؛» در رشته جام هشناسی فرهنگی دانشگا لالمه طباطباطی با نگارش محمعلیی قائمپور است.
داورا؛ اطن مقاله :وحوع طیولی (استادطار مطال ات فرهنگی دانشگا تورنتو)؛ و لبعالیه بوچرانیو (استادطار مطال دات رسدانه
دانشگا تهرا؛)
 .1دانشوار رشته جام هشناسی ،دانشیع لیو اجتمالی ،دانشگا لالمه طباطباطی ،تهرا؛ ،اطرا؛ (نوطسنع مسئول).


 .2دکترا جام هشناسی فرهنگی ،دانشیع لیو اجتمالی ،دانشگا لالمه طباطباطی ،تهرا؛ ،اطرا؛.


مقدمه

نظا تماطزگرار و درجهبنع افراد در هر جام ها  ،فراگودر و گرطزناپدرطر اسدت (لنسدیی و
لنسیی7918 ،؛ وبر ،)7948 ،ولی اساس و م ودار رتبهبندع و مرزبندع ها از جام دها بده
جام ه دطگر ،فرق میکنع (پارسونز ،به نقل از :انصار )7914 ،؛ ازاطنرو ،پرسش اصیی اطدن
مقاله اطن است که «اساس مرزبنع و تماطزگرار افراد و گرو ها در جام ۀ اطرا؛ و بدهوطژ در
کال؛شهر تهرا؛ چوست؟» اطن پرسش بده اطدن دلودل اهمودت میطابدع کده شدواهع موجدود از
پوچوعگی نظا ارتباطی و تماطزگرار در اطرا؛ و کال؛شهر تهرا؛ در اب اد مختید اقتصداد ،
سواسی ،اجتمالی ،و فرهنگی حیاطت دارد .در ادامه ،به برخی از اطن موارد اشار میکنوم:
ال ) نتاطج مطال ات و پژوهشها اقتصاد داجتمالی نشا؛ میدهع که پوروز انقالب
اسالمی و شراط ،جنگ و پساجنگ در بروز و ظهور طبقات اجتمالی (باال ،متوس ،،و پداطون)
و طبقهبنع گرو ها شغیی ،تأثور بسزاطی داشته اسدت و در طدول اطدن چندع دهده ،موق ودت
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طبقات اجتمالی افراد جام ه با نظا اقتصاد و سواسی ،پوونع خورد بود (بدهلنوا؛ نمونده ر.
ک :بهعاد و ن مانی7943 ،؛ کشاورز7931 ،؛ انصار 7914 ،؛ بحرانی)7944 ،؛
ب) همچنا؛ نظا ارباب و رلوتی بهلنوا؛ طک لنصر فرهنگی در ت امدل و نظدا ارتبداطی
افراد جام ه اطرا؛ حضور دارد و براساس آ؛ ،افراد جام ه از طیعطگر مرزبنع و متماطز میشونع
(رفوعپور)7949 ،؛
ج) از انقالب اسالمی تاکنو؛ ،شاهع نوع ها جعطع از مرزبنع ها و تماطزگرار ها
در موا؛ افراد جام ه اطرا؛ به وطژ در شهر تهرا؛ بود اطم که از نوع فرهنگی هستنع .اطن نوع
تماطزگرار ها از سداد ترطن مدوارد (غورحساسدوت زا) مانندع نا گدرار فرزندعا؛ از ندوع
اسالمی ،غربی ،اطرانی ،و میی (جمشوعطها و دطگرا؛ ،)7931 ،شروع می شونع تدا مدوارد
حساسوت زاطی ماننع حجاب و پوشش زنا؛ (خواجه نور و دطگرا؛ ،)7937 ،گسترش نوع
جعطع از زنعگی مشترک ماننع هم خانه شع؛ دختدر و پسدر بدعو؛ ازدواج (آزادارمیدی و
دطگرا؛7937 ،؛ گیچون و صفر  ،)7936 ،نقش ارزش هدا دطندی و مدرهبی در ت امدل
اجتمالی افراد با طیعطگر (زکی ،) 7941 ،نگهعار حووانات نجس ال ون در منزل ،و ساطر
موارد مشابه ،ادامه می طابنع؛
د) توس ه شبیهها اجتمالی و ارتباطی و فضا مجاز سبب شیلگور الگوها سدبک

زنعگی جعطع و متفاوت از طیعطگر شع که بهنوبۀ خود ،تماطزآفرطن هستنع (بهلنوا؛ نمونه ر.ک:
آزادارمیی و شالچی7948 ،؛ رسولی و بیبکآباد 7931 ،؛ شهابی 7946 ،و )7941؛
ه) روطاروطی جام ۀ اطرا؛ با معرنوتده و شدیلگور الطدۀ سدو هوطدت در کندار هوطتهدا
باستانی و اسالمی و تشعطع اطن روطاروطی با تأثورپرطر از بزرگترطن تحول سواسی م اصر اطرا؛،
ط نی انقالب اسالمی (اشرفی )7941 ،موجب شع که موا؛ ارزشها اطرانی ،اسالمی ،و غربی،
کشمیش اطجاد شود و درنهاطت ،به شدیلگور هوطتهدا چنعگانده طدا بحدرا؛ هوطدت بدرا
کنشگرا؛ اجتمالی در جام ۀ اطرا؛ (رهبر 7944 ،؛ باباطیفرد )789 ،7932 ،بونجامع؛ بنابراطن،

هوطتها ،ارزشهاطی ماننع طبقه و فرهنگ (برک ،)4 ،7931 ،1سن و جدنس ،دودمدا؛ و نسدبت

(کالهو؛ )74 ،7943 ،2و درمجموع ،سبک زنعگی (المونت و مولنر )2112 ،3میتوانندع سدبب

شیلگور هوطتها جم ی و فدرد فراواندی در هدر جام دها شدونع .بدهلبارت دطگدر« ،در
گرو بنع گسترد انسا؛ ،انواع مت عد از هوطتها کده افدراد بدا آ؛ شناسداطی میشدونع ،وجدود

دارد» (اللر ،)7939 ،4که بهنوبۀ خود میتوانع مرزبنع ها فرهنگی و ارتبداطی بدون کنشدگرا؛
اجتمالی را پوچوع طا دستکم ،مبهم کنع .خالصه اطنیه ت عد م وارها مرزبنع ها اجتمالی
و فرهنگی در جام ۀ اطرا؛ و شواهع ارائهشع در باال ،اطدن پرسدش را پدوش رو نوطسدنعگا؛ اطدن
مقاله قرار داد که «اساس مرزبنع و تماطزگرار افراد در ت امل با طیدعطگر در کال؛شدهر تهدرا؛
چوست؟» ازاطنرو اطن مقاله در پی آ؛ است تا نشا؛ دهع که گرو ها سبک زندعگی مختید در
شهر تهرا؛ در ت امل با طیعطگر چه موقع ،کجا و چرا دست بده مرزبندع میزنندع؟ چده موقدع و
چگونه از اطن مرزها لبور میکننع؟ برا ت امل بدا طیدعطگر و لبدور از مرزهدا فرهنگدی از چده
راهبردهاطی استفاد میکننع و چنون راهبردها ارتباطی چه پوامعهاطی دارنع؟
 .1پیشینه پژوهش

بهطورکیی پژوهشهاطی که بهنولی مرزها و تماطزها اجتمالیدفرهنگی را بررسدی کرد اندع را
میتوا؛ به چهار دسته تقسوم کرد :ال ) پژوهشهداطی کده بدر مفهدو «طبقده» و «قشدربنع
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی

991
مرزهای اجتماعیـفرهنگی
در شهر تهران ...

اجتمالی» متمرکز شع انع؛ ب) مطال اتی که «مصرف فرهنگی» و «سبک زندعگی» را محدور
تماطز و دستهبنع افراد قرار داد انع؛ ج) پژوهشهاطی کده بده نقدش دطدن در تماطزگدرار ها و
مرزبنع ها طا سبکها زنعگی پرداختهاندع؛ و د) پژوهشهداطی کده بدر تماطزهدا هدوطتی و
الگو «خود » و «غورخود » طا «ما» و «آ؛ها» تمرکز دارنع .در ادامه بهترتوب ،نموندههاطی
از اطن پژوهشها ارائه میشونع.
بحرانی ( )7944در رساله دکترا خود نشا؛ داد که با وقوع انقالب اسدالمی ،سداختار قشدر
باال که شا و دربارطا؛ بود ،بهطور کامل فرورطخت و تغوور اساسی در قشرها بداال جام ده ر
داد و از آ؛ پس ،قشر باال شدامل بدوراواز دولتدی (شدرکتها دولتدی ،بنوادهدا ،موقوفدهها ،و
بانکها) و بوراواز تجدار (تجدار بدازار ،بازرگاندا؛ نوپعطدع ،و بهر بدردارا؛ بدزرگ کشداورز
صن تی) میشع .طافتهها پژوهش طادشع نشا؛ میدهع که با تأثورپرطر از دورا؛ سازنعگی پس
از جنگ و جهش صن تیشع؛ ،ساختار قشربنع اجتمالی اطرا؛ بهشعت تغوور کرد .اگرچه اب اد
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لمود اطن ساختار (باال ،متوس ،،پاطون ،و حاشوهنشونی) به قوت خود باقی مانع ،اما با کمرندگ
شع؛ و حرف اب اد افقی (کوچرو ،روستاطی ،و شهر ) نظا سیسیهمراتب قشدربنع اجتمدالی
تاحعود بهگونها مشابه در کل کشور توزطع شع؛ بهگونها که قشر متوس ،و پاطون ،هرطدک بده
سنتی و جعطع تقسوم شعنع .در پژوهش ناطبی و محمع تیور ( )7932مشخص شع اسدت کده
سبکها زنعگی متفاوت با نظا قشربنع اجتمالی جام ه سدننعج همخدوانی دارد؛ بدهلبارت
دطگر ،اطن پژوهشگرا؛ بر اطن نظرنع که سبک زندعگی بدهلنوا؛ مبندا تمداطز اجتمدالی ،کدارکرد
درونددی دارد و اف دراد در درو؛ نظددا قشددربنع ب درا متماطزسدداز خددود دبا توجدده بدده جاطگددا
اقتصاد داجتمالیشا؛د از سبکها زنعگی متفاوتی استفاد میکننع.
شهابی ( )7946در پژوهش خود سه نوع سبک زنعگی را برا جوانا؛ ،م رفی کرد است؛
نخست ،سبک زنعگی همنواطا؛ طا مت ارف (متمرکز بر جام هپرطر براساس مفاهوم و لناصدر
مورد توجه جام ه) ،دو  ،سبک زنعگی جها؛وطنانه (در اطن نوع سبک زندعگی ،افدراد بدهدنبال
لرت آندی ،جسدتوجو غورمسدئوالنۀ لدرت ،هدوس اجتمدالی ،مدعگراطی ،و مداجراجوطی
هستنع)؛ و سو  ،سبک زنعگی بسوجی (اگرچه اطن سبک ،وجو مشترک زطاد با سبک زنعگی
مت ارف دارد ،اما بهدلول سازما؛طافتگی و رابطۀ الضا آ؛ با نظا و نحوۀ برخدورد بدا جواندا؛
جها؛وطن ،از آ؛ مقوله قابلتفیوک است).

آزادارمیددی و شددالچی ( )7948در پژوهشددی بددا لنددوا؛ «دو جهددا؛ اطرانددی :مسددجع و
کافیشاپ» به اطن نتوجه رسوع انع که سبک زنعگی اصولگراطی ،از نشدانهها هوطدت غربدی
دور میکنع ،بر ارزشها اسالمی مبتنیبر فقاهت تأکوع دارد ،و از موارد ماننع ارتبداط بدا
نامحر و معگراطی ،پرهوز میکنع .در مقابل ،سبک زنعگی پسدامعر؛ ،بده شدوو ها مختید
زنعگی ماننع معگراطی ،گسترش ارتباط با جنس مخال  ،و تأثورپرطر از جرطا؛هدا جهدانی
مصرف ،گراطش دارد.
زکی ( )7941با درنظر گرفتن اب اد هفتگانۀ ارزشها آسواطی ،در پدژوهش خدود نشدا؛
داد است که از موا؛ اطن ارزشها ،تنها ب ع ارزشها مرهبی ،لامل تمداطز بدون دانشدجوطا؛
دانشگا اصفها؛ و دانشگا آزاد اسالمی شهرضا بود است و شش ب دع دطگدر در اطدن زمونده،
نقشی نعاشتهانع.
بوردطو در کتاب «تماطز» خود که براساس طافتههاطش در سالها  ،7361 ،7369و 7364
تعوطن شع ،در پی پاسخ به اطن پرسش بود که «چه تفاوتی بون ذائقه و سیوقۀ گرو ها متفاوت
و مصرف فرهنگدی آ؛هدا وجدود دارد؟» او اطدن تفاوتهدا را در مودا؛ گرو هدا مختید  ،از
«مشروعترطن» حوز ها ماننع نقاشی طا موسوقی ،تدا «شخصدیترطن» حوز هدا نظودر پوشداک،
مبیما؛ ،و حوز ها مشروع برحسب «تحصویی» و «غورتحصویی» بررسی کرد و نشا؛ داد که
بون نوع مصرف و طبقۀ اجتمالی افراد ،همخوانی وجود دارد (بوردطو.)91 ،7939 ،

چاکسی )7931( 1در پژوهشی که مبتنیبر مشاهعات فدرد و تحیودل سیسدیهمتو؛ مدرهبی

است میگوطع ،طبقهبنع همهچوز برمبنا پاکی و نجاست ،نظم و اغتشاش ،قعسی و دنوو  ،و
زنعگی و مرگ ،با دطعگا دطنی دورکوم انطباق دارد .او با تیوه بر دطعگا ها گورتز و نظرطده نسدبوت
فرهنگی ،استعالل کرد است که لقاطع و المال آطونی ،پعطع هاطی هم فرد و هم جم ی هسدتنع
که باطع در بستر از ارزشها و م انی که مؤمنا؛ به آ؛ها منتسب میکننع ،بررسی شونع.

شوثرتو؛ )2112( 2در پژوهشی به بررسی مرزبنع هوطتی بون سه گرو از افدراد در طدک
شهر جعطع در جنوب انگیستا؛ بهنا « َطوت »3پرداخته اسدت .اطدن سده گدرو  ،بدهخود خود،
سطح اقتصاد  ،اجتمالی ،فرهنگی ،و نقش تحرک جغرافواطی متفاوتی داشتنع .دو گرو از اطن
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سه گرو  ،در مقاطسه با گرو سو  ،وض وت اقتصاد و قشدربنع طیسدا؛ و در حدع متوسدطی
داشتنع و گرو سو  ،مرتبه اقتصاد و پاطگا اجتمالی بداالتر داشدت ،امدا در درو؛ هدر سده
گرو  ،افراد وجود داشتنع که بهلحاظ زمانی ،زودتر از افراد درو؛ گرو خدود بده شدهر جعطدع
«طوت» ،مهاجرت کرد بودنع .براساس همون امتواز اقامت بوشتر و زودتر در اطن شهر ،افراد در
درو؛ هر سه گرو به «ما» و «آ؛ها» تقسوم میشعنع.

در پددژوهش دطگددر (اجددل 1و دطگدرا؛ )2116 ،در آمرطیددا ،مشددخص شددع کدده در کنددار

تفاوتها قومی ،نژاد  ،و طبقاتی ،نوع دطگر از مرزبنع وجود دارد که جام ۀ آمرطیا را به
دو گرو «م تقع به خعا» و «منیر خعا»« ،مرهبی» و «غورمرهبی» و «خدود و غورخدود »
تقسومبنع و مرزبنع میکنع .از نظر اطن پژوهشگرا؛ ،اطن نوع مرزبنع که لامل اصدیی آ؛
دطن و مرهب است ،در مقاطسه با سداطر تفاوتهدا قدومی ،ندژاد  ،و طبقداتی طدا قشدربنع
اجتمالی ،بهمراتب از شیاف فرهنگی لموقتر و بزرگتر برخوردار است.
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در پژوهشی که در شهر «ماردطن »2ترکوه انجا شع (سدار  )2171 ،3مشدخص شدع کده

مرد در اطن شهر چنعفرهنگی (که مسیما؛ سدنیمرهب ،کاتولودک ،آمرطیداطی ،تدرک ،کدرد،
لرب ،ارتودوکس ،و ...در آ؛ زنعگی میکننع) مرزها فرهنگی خود را با توجه بده تفاوتهدا
فرهنگی ت وون میکننع .اطن تفاوتها ،خودساخته هستنع و از مختصاتی ماننع امیا؛ جرب طا
طرد ،برخوردارنع و با دو نوع دستهبنع روبهرو هستنع :نخست ،هوطتها فرهنگدی ،و دو ،
ارتباطات درو؛فرهنگی؛ اطندو ،موضولاتی هستنع که به طک ساخت سواسی تبعطل شدع و بدا
قعرت ،پوونع خورد انع .از نظر نوطسدنع  ،هوطتهدا فرهنگدی ،ذاتدی نوسدتنع ،امدا سداخت
سواسی از طرطق ارتباطات درو؛فرهنگی به آ؛ها شیل داد است.
 .2چارچوب مفهومی

با توجه به هعف و روش پژوهش ،در اطن بخش بهمنظور «ارتقا حساسوتها نظر » مدورد
نظر استراوس و کربون ( )81 ،7931بهاختصار و در حع الز  ،بر مفداهوم مدرتب ،بدا موضدوع
مورد مطال ه متمرکز میشوطم.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2-1مرزهای اجتماعی و فرهنگی

تفاوتها فرهنگدی بدوآس( 1باشدیو ،)2118 ،فاصدیه اجتمدالی (بوگداردوس 7399 ،2و

 )7364و فاصیۀ فرهنگی (هافستع ) 7349 ،3ازجمیده مفداهومی هسدتنع کده همدوار بدرا

سنجش تماطز بون افراد بهکار می رونع و متناسب با موضوع هر پ ژوهشی ،کاربرد خاص خود
را دارنع و گوطا درجه ا از مرزبنع هستنع؛ ازاطن رو ،در اطن مقاله بر مفهو «مرزبندع »

که جامع تر است ،متمرکز شع اطم .از نظر ول  ) 7333( 4در گرشته ،مفهو مرزبنع بدرا
فرهنگ ،از طرطق منطقۀ جغرافواطی ،ماننع مرزبنع وخ،کشیهدا شدعطع کده در بداز
ً
بویوارد وجود دارد ،مفهو ساز میشع ،ولی در دورۀ جعطع ،لزوما چنون نگاهی به مرزهدا

فرهنگی وجود نعارد ،بییه فرهنگ بهلنوا؛ مقوله ا که موجب اطجاد نظم مصنولی میشود،
نواز به مموز هاطی دارد تا از طرطق المال جعاساز و تب وض ،افراد را از طیعطگر جدعا کندع
(باومن .)731 ،7931 ،لع ا از جام ه شناسا؛ ،مرزبنع ها موجود در طک جام ه را در
قالب مفداهومی مانندع «مرزهدا اجتمدالی »5و «مرزهدا نمدادطن( »6الموندت و مدولنر،

« ،)2112مرزها لمود  »7و «مرزها افقی( »8لنسیی و لنسیی )7918 ،و سرماطهها

مختی (اقتصاد  ،اجتمالی ،فرهنگی ،و نمدادطن)( ،بوردطدو )7939 ،و هوطدت جم دی و
َ
فرد (تویی )2119 ،9طا هما؛ الگو «ما» و «آنها» دستهبنع می کننع .الموندت و مدولنر
( )2112در مقاله ا  ،انواع مرزبنع ها موجود در لیو اجتمالی را تشرطح کرد انع .آ؛ها
بون «مرزها اجتمالی» و «مرزها نمادطن» ،تفاوت قائل شع انع .از نظر آ؛ هدا ،مرزهدا
اجتمالی ،شیل ها واضحی از تفاوت ها اجتمالی هستنع کده در قالدب مدوارد مانندع
دسترسی و توزطع نابرابر منابع (مداد و غورمداد  ،مسدتقوم و غورمسدتقوم) و فرصدتها
اجتمالی ،ظاهر می شونع و دارا الگو رفتار پاطعار هستنع که خود را در نظا ارتباطی
و ت امیی نشا؛ می دهنع ،ولی مرزها نمدادطن ،تماطزهدا مفهدومی ا هسدتنع کده توسد،
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بازطگرا؛ اجتمالی ساخته می شونع تا اشواء ،افراد ،شوو ها ،و حتی زما؛ و فضا را طبقهبنع
کننع« .مرزها فرهنگی»  ،خطوط جعاکننع و فاصیه گرار در خارج طا تغوورات در تدارطخ
نوستنع ،بییه تفاوتها فرهنگی ا هستنع که جمع ناپدرطر و مسئیه سداز هسدتنع .افدراد ،از
طرطق مرزها فرهنگی ،اطع ها خود را از بوگانه و غرطبه جدعا میکنندع؛ بدهلبارت دطگدر،

مرزها ،تفاوت «ما »1و «دطگرا؛»2را نشا؛ میدهنع» (باشیو .)2118 ،3افدراد و گرو هدا بدا
مرزهددا نمددادطن درگوددر می شددونع و میکوشددنع بددهکمک آ؛ هددا در مددورد دسددتهبنع و
طبقهبنع ها افراد جام ه توافق کننع .اگر اطن توافق ،شعطع و لمودق باشدع ،از اطدن پدس،
مرزها نمادطن می تواننع به مرزها اجتمالی تبعطل شونع (المونت و مولنر.)2112 ،
 .2-2ترددهای فرهنگی

است .واا

«تردد فرهنگی» ،م ادل واا

در لغت بهم نا «لبدور

کرد؛»« ،دورگه»« ،حع وس« ،»،موانه»« ،تنوع»« ،ناپاطعار» و «تغوورپرطر » است .اصطالح
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ترددها فرهنگی در ادبوات پژوهشها فرهنگی ،بیشباهت به م نا لغو آ؛ نوست .برخی
4

بهجا اطن مفهو از مفهو «شیستن مرزها » استفاد میکننع .براساس نظر بیومرت ،اشدتبا
است کده ارتبداط بدون فرهنگهدا را تنهدا بدهلنوا؛ طدک مسدئیه ناشدی از تصداد فرهنگهدا و
5

شیافها فرهنگی ،طا امر غورلاد درنظر بگورطم .او استعالل میکنع که «لاد نبدود؛ »
ارتباطات موا؛فرهنگی براساس طک نظرطۀ نادرست و خشن بندا شدع اسدت کده براسداس آ؛،
«فرهنگ» بهلنوا؛ طک لامل اصیی ،درجه و ماهوت تفاوتها در سبکها گفتار را همهگور
و تشعطع کرد است (بیومرت ،9 ،7334 ،6بدهنقل از :کیزکدز .)2118 ،7بدهطور خداص ،در

ادبوات پژوهشها جام هشناسی فرهنگی و مطال ات فرهنگی ،مفهو «تردد فرهنگی» با اطعۀ

«همهچوزخوار  »8منتسب به پترسو؛ و کسانیکه با او همسو هستنع ،شبوهساز شدع اسدت

(پترسو؛2114 ،؛ برگمن و اطعک .)2113 ،9براساس نظر اطدن نوطسدنعگا؛ ،همدهچوزخوار

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لبارت است از پوونع فرهنگ تود و فرهنگ واال .بهلبارت دطگر ،براساس اطن گفتما؛ ،مرزها
فرهنگی بون طبقات باال و پاطون در مصرف فرهنگی شیسته میشود و «تردد فرهنگی» در موا؛
آ؛ها ر میدهدع .تدردد فرهنگدی ،مشدابه مفداهومی مانندع «شیسدتن مرزهدا اجتمدالی و
فرهنگی»« ،پدرطرش تندوع فرهنگدی»« ،پدرطرش چندعفرهنگی» و «همدهچوزخوار » اسدت.
هرچنع تردد فرهنگی بوشتر در مرزها افقی ر میدهع ،اما در مرزهدا لمدود نودز اتفداق
میافتع .المونت و مولنر ( )2112گوشزد کرد انع که گاهی مرزها ،خود لامیی برا ت امدل و
ارتباط هستنع ،زطرا در چارچوب همون مرزبنع ها میتوا؛ ت امل و ارتباط را ت رط و برقدرار
کرد .درحالیکه مفهو مرزها فرهنگی ،هوطتها افراد را به «ما» و «آ؛ها» طدا «خدود » و
«غورخود » تقسومبنع میکنع ،مفهو تردد فرهنگی ،تقسدومبنع ها هدوطتی را کمرندگ،
مقط ی ،و سوال میکنع.
 .3روششناسی

طافته ها اطدن پدژوهش ،مبتنی بدر دطدعگا تفسدورگراطی و روش نظرطدۀ زمونده طابی اسدت.
براطن اساس ،نمونه ها به شووۀ نمونه گور نظر و هعفمنع انتخاب شع انع .ابتعا براسداس
مطال ات مقعماتی و ارزطابی ها اولوۀ پژوهشگرا؛ ،مصاحبه ها با افراد کده سدبک ها
زنددعگی متفدداوتی نسددبت بدده هددم داشددته انع ،آغدداز شددع .به تددعرطج ،دامنددۀ تنددوع افددراد و
مصاحبه شونعگا؛ از طرطق مصاحبه شونع ها طا اطالع رسانا؛ دطگر ،گسترش طافت و بعو؛
هوچ محعودطتی ،مصاحبه ها ادامه طافتنع؛ تا اطنیه در مصاحبه با نفر سی و هشدتم ،اشدباع
نظر به دست آمع ،اما با توجه به کال؛ شهر بود؛ تهدرا؛ ،مصداحبه ها (بده منظور افدزاطش
التبار طافتده ها) تدا نفدر چهدل و پنج م ادامده طافتندع .بدا توجده بده اطنیده طیدی از را هدا
التباربخشی در نظرطه مبناطی « ،مقاطسه دائمی داد ها با طبقه ها ظهورطافته و نمونه گور
نظددر گرو هددا مختید بددرا حعاک ر سدداز شددباهت ها و تفاوت هددا بددون اطاللددات
به دست آمع است» (کرسول ،)81 ،7938 ،متو؛ مصاحبه ها بارها مرور و بازبونی شعنع و
در چارچوب روطیدرد کوفدی کده مصاحبه شدونعگا؛ بده نولی همیدار پژوهشدگر به شدمار
می آطنع ،از نظر برخی مصاحبه شونعگا؛ که تواناطی ها خاص آ؛ ها در طدول مصداحبه ها
برا پژوهشگرا؛ ،قط ی شع بود ،برا کعگرار ها بهر بردطم.
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 .4یافتهها

پس از جمعآور داد ها و انجا مراحل کعگرار سه گانه (بداز ،محدور  ،و انتخدابی) بده
ّ
روش نظرطه مبناطی درمجموع ،پنج محور شراط( ،لیی ،زمونه ا  ،معاخیه گر) ،راهبردهدا ،و
پوامعها به دست آمع .مقوله هسته ا لبارت از «غیبه لناصر هوطتی بهوجود آورنعۀ مرزهدا و
ترددها فرهنگی» است .داد ها موعانی نشا؛ دادنع که الضا گرو ها سبک زنعگی در
روطاروطی با طیعطگر ،سه نوع رفتار طا کنش از خود نشدا؛ می دهندع :تحمدل طدرف مقابدل،
پرطرش و نادطع گرفتن برخی از خ ،قرمزها در ت امل با طدرف مقابدل ،و درنهاطدت فاصدیه
گرفتن از کنشگر مقابل و ت وون مرزبنع ها با «او» و «آ؛ها» .مرزبنع و ترددها فرهنگی
در سطوح فراوانی ماننع ازدواج ،ارتباط خانوادگی ،دوست گزطنی ،همساطگی ،هممحیدی ،و
نگرش ها بروز و ظهور می طابنع .چه چوز بالث می شود که بون دو گرو سبک زندعگی ،دو
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گرو اجتمالی ،و دو فرد طا افراد ،مرزها ارتباطی بهوجود آطع ،طا از اطن مرزها لبدور شدود؛
ّ
می توا؛ پاسخ اطن پرسش را در شراط ،و زمونهها لیی طافت.

ّ
 .4-1شرایط علی

ً
ّ
از نظر استراوس و کوربون ،شراط ،لیی طا سببساز ،م موال آ؛دسته از روطعادها و وقاطع هسدتنع
کدده بددر پعطددع ها اثددر میگرارنددع (اسددتراوس و کددوربون .)742-746 ،7938 ،در اطددن مطال دده،
ّ
زمونهها لیی ،اصییترطن لیل و لوامیی هستنع که بهطور مستقوم بدر مرزبندع ها و ترددهدا
فرهنگی در موا؛ گرو ها سبک زنعگی در شهر تهرا؛ ،تأثور میگرارنع.
ّ
جدول شماره ( .)1زمینههای علی مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

زمونهها لیی
(اقتصاد ،
اجتمالی و فرهنگی)

مقولههای کلی
(نوع مرزبندی)

مرزها لمود
(مرزها اجتمالی)

مرزها افقی
(مرزها نمادطن)

مقولههای فرعی
رفتوآمع نیرد؛ طبقات اجتمالی مختی با طیدعطگر ،تدالش طبقده متوسد ،بدرا
ارتباط با طبقه باالتر و فاصیه گرفتن از طبقه اجتمالی پاطون ،حسادتها زطرپوستی
طبقه ،خصومت طبقات اجتمالی با طیعطگر ،خودکمبونی طبقه پاطون ،تحقور طبقده
پاطون توس ،طبقه باالتر ،احساس کسر شأ؛ از سو طبقه مرفده در ت امدل بدا طبقده
فقور ،ناهمگونی بون سبکها زنعگی طبقدات اجتمدالی ،تدرجوح موق ودت طبقده
اجتمالی بر التقادات دطنی و سنتی در پوونع خانوادگی و...
نوع حجاب ،نحو ارتباط با جنس مخال  ،داشتن گورنع تیوطزطدو؛ مداهوار  ،شدوو
استفاد از فضا مجاز  ،خمدس ،قومودت ،داشدتن حودوا؛ نجسال دون ،نجدس و
پاکی ،شرکت کرد؛ طا شرکت نیرد؛ در مراسم جشن و مهمانیها مختی ،و...

هما؛گونه که طافتهها مصاحبها در جعول شمار ( )7نشا؛ میدهنع ،مرزبنع موجدود
بون گرو ها سبک زنعگی و شهرونعا؛ تهرانی بده دو دسدتۀ لمدود و افقدی ،طدا اجتمدالی و
نمادطن ،قابلتقسومبنع هستنع؛ بنابراطن ،میتوا؛ نتاطج زطر را استنتاج کرد:
 .7نهتنها «مرزها اقتصاد داجتمالی» همچنا؛ در بون گرو ها سبک زنعگی موجود در
شهر تهرا؛ وجود دارنع و به قوت خود باقی هسدتنع ،بییده چندون مرزبندع هاطی ،لمودق نودز
هستنع .زطرمقولههاطی که مرزهدا اجتمدالی و لمدود از آ؛ تشدیول میشدونع ،در جدعول
شمار ( )7ارائه شع انع .در ادامه ،به برخی از داد ها پشتوبا؛ در اطنبار اشار میکنوم:
«دوست نعار با کسیکه وض وت اقتصاد اش از ما باالتر رفتوآمع کنم و از اطن بابت
م ربم» (شهرزاد).
«باکسیکه طبقه اجتمدالیاش پداطونتر از منده رفتوآمدع نمدیکنم ،زطدرا مدانع رشدع
میشه ...سود به من نمیرسه» (نور ).

بهگفتۀ خانم هع  ،اگرچه برخی از مراسم لروسی و ختم که توس ،طبقات اجتمالی متفاوت
برگزار میشونع ،دارا ظاهر طیسا؛ هستنع ،اما شیاف طبقاتی لموقی در بداطن آ؛هدا وجدود
دارد؛ «از قبول ارائۀ نوع و سطح خدعمات،کوفوت ،و قومتهدا» .همچندون« ،طدک مرفده مدرهبی
ترجوح میدهع با مرفه غورمرهبی پوونع ازدواج داشته باشنع ،اما با فقور مرهبی ،خودر» (کدعها
 24و  .)74بهلبارتی ،در موارد ماننع ازدواج ،موق وت طبقاتی بر التقادات دطنی مقع است.
« .2مرزها افقی و فرهنگی» ،دومون مقوله محور بهدستآمع است که زطرمقولدهها
آ؛ در ردط آخر جعول شمار ( )7ارائه شع انع .در متن اصدیی پدژوهش ،مشدخص شدع کده
هرطک از اطن زطرمقولهها بهلحاظ رلاطت کرد؛ و نیرد؛ و شوو رفتدار افدراد نسدبت بده آ؛هدا،
موجب شیلگور طو هاطی از سبک زنعگی میشونع که میتواننع مان ی برا پووندع ازدواج
و رفتوآمع خانوادگی در موا؛ گرو ها سبک زنعگی شونع .بهلبارت دطگدر ،مرزهدا افقدی،
ماهوت اجتمالی طافتهانع .در ادامه ،برخی از طافتهها پشتوبا؛ در اطن مورد ارائه میشونع:
«بون دو گرو متشرع و غورمتشرع ،پوونع خانوادگی و ازدواج شیل نمیگورد ،مگر بهشدیل

مورد » (کعها « ،)76 ،24 ،74 ،79 ،8همون امشب ،حاجآقا 1در مسجع گفتنع :همنشونی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1اشار به شبی است که پژوهشگر با مصاحبهشونع در مسجع محل ،مصاحبه کرد و پوش از اطدن مصداحبه ،روحدانی مسدجع،
برا نمازگزارا؛ سخنرانی کرد بود.
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ً
با کسانیکه متشرع نوستنع ،دل را میمورانع» (محمع) ،لموما مرهبیها «ازدواج با غورمرهبی

را نمیپرطرنع» (صدابر ،میوحده ،فاطمده ،حمودع) و «صدع درصدع گدارد 1میگودر؛» (زهدر )،
«نمیپرطر کسیکه سگ دار به خواستگار دختر بواد» (فرطعو؛) .آقاطا؛ :حمودع ،محمدع،
امور ،و خانم فاطمه ،تأکوع کردنع که با افراد که خمدس نمیدهندع ،پووندع ازدواج نخواهندع
داشت ،اما برا ارتباط خانوادگی (رفتوآمع خانوادگی) مشدییی نعارندع .شدرکت در مراسدم
مهمانی ،لروسی ،و رفتوآمع خانوادگی ،از موارد دطگر هستنع که مرزها فرهنگی در شهر
تهرا؛ را بازتاب میدهنع .در ادامه ،به نمونههاطی از طافتهها در اطنبار اشار میشود« :سر سفرۀ
ً
کسیکه سگ دار طا مشروب میخور  ،نمینشونم ،حرامه» (شهرزاد)؛ «اصال بده خوندها کده
ً
سگ دار؛ ،نمیر » (فاطمه)؛ «م موال ترجوح مید [به لروسی متشدرلون ندرو  ...بده مدن
خوش نمیگرر » (آتوسا)؛ «اگه بستگا؛ همسر آطنع ا  ،م تقع به شدرع نباشدن ،ارتبداطم را بدا
آ؛ها کم میکنم» (حموع)؛ و «خانواد ها غورمرهبی از رفتوآمع بدا خانواد هدا مدرهبی،
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احساس راحتی نعار؛ [چو؛ دائم باطع خودشا؛ را بپوشاننع[ ...از طرفی خانواد ها مرهبی،
بهخاطر بچههاشو؛ و دور بود؛ از گنا [با غورمرهبیها زطاد رفتوآمع نمیکننع» (س وع ).
 .9مجموله گفتهها مشارکتکننعگا؛ ،گوطا اطن است که گرو ها سبک زنعگی در دو
طرف طو (متشرع و غورمتشرع) نهتنها در سدطح پووندع و رفتوآمدع خدانوادگی ،مرزبندع
فرهنگی دارنع ،بییه در سطح دوستی شخصدی نودز بدا مرزبندع روبدهرو هسدتنع .برخدی از
طافتهها پشتوبا؛ در اطن مورد بهشرح زطر هستنع:
صمومی نبود؛ و دوست نبود؛ مرهبیها متشرع با غورمتشرع مگر بهسدبب وظوفده دطندی و
تالش برا جرب آ؛ها (حموع ،محمدع ،و صدادق)« ،اگده مهمدانیا دلدوت شدو کده خویدی
ً
آد ها مرهبی باشنع ،واق ا نمیر  ،چو؛ نمیتونم جاطی برو کده همده چدادر پوشدوع باشدن،
اذطت میشو »(زهدر ) .داد هدا پشدتوبا؛ نشدا؛ میدهندع کده در موانده طود (کمترمتشدرع و
غورمتشرع من ط ) مرزبنع ها کمرنگ میشونع و امیا؛ ترددها فرهنگی در سدطح دوسدتی،
افزاطش میطابع .البته «متشرلون هستنع کده در اطنبدار نقدش اساسدی دارندع ،زطدرا «بوشدتر حدق
ً
انتخاب با آ؛هاست که ببوننع با ما راحتنع طا نه» (سارا)« ،م موال در دوستیها شخصی ،هر دو
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1واا «گارد» بهطور میرر در موا؛ صحبت مشارکتکننعگا؛ مطرح میشع و میتوا؛ آ؛ را مترادف با مفهو «مرزها» در ادبوات
ادبوات روزمر و لاد دانست.

ً
گرو  ،رلاطت حال طیعطگر را میکننع ،مگر اطنیه هر دو طرف ،در انتها طو باشنع؛ م ال طیی
مرهبی قضاوتگر و آ؛ دطگر هم تاز بهدورا؛رسوعۀ ناپرطرا باشدع [بدهلنوا؛ نمونده مدن دوسدتی
ً
داشتم که نسبتا مرهبی بود و با اکوپی از ما دوست بود که خویی مرهبی نبودطم» (زهر ) .طا «طدک
ً
خانم مرهبوه که اصال مت صب نوست و ما بدهراحتی دلدوتش مدیکنوم ،کسدی بهدش نوشدوعنی
ت ارف نمیکنه ،او هم با کسی کار نعار » (آتوسا) .همچنون ،لوال بهلنوا؛ طک خدانم باحجداب و
با نمادها مرهبی گفت« :دوستی دار که سگ دار؛ ،در دوستومو؛ مشییی بهوجود نمواد ،جدز
اطنیه وقتی بخوا نماز بخونم ،باطع در خانه [خود بخونم و طا اطنیده «مهدر نمداز» در خونشدو؛
ً
پوعا نمیشه[ ،ولی قط ا با چنون خانواد ا وصیت نمیکنم»« ،دوستی دار که خویدی مدرهبی
نوستنع ،بورو؛ 8نفر [با همسرا؛ میروطم ،ولی به منزل هم ،نه» (نسرطن).
رو همرفته ،متیک نپرانع؛ ،پز نعاد؛ ،تحقور نیرد؛ ،ت ارف نیرد؛ مشدروب ،و از سدو
دطگر ،امر به م روف و نهی نیرد؛ ،رلاطت کدرد؛ شدراط ،خدانوادگی و التقدادات خدانوادگی،
احساس امنوت و درمجموع ،حفظ احترا (هع  ،میوحه ،زهر ) ازجمیده مدوارد هسدتنع کده
موجب ت امل و تردد فرهنگی در موا؛ افراد و گرو ها سبک زنعگیا میشدونع کده در مواندۀ
پووستار قرار دارنع.
بنابراطن ،میتوا؛ نتوجه گرفت که مرزها فرهنگی در سدطح ازدواج ،روابد ،خدانوادگی ،و
دوستی موا؛ دو طرف طو (متشرع و غورمتشرع) شعطع است ،اما در سطح دوستی ،از شعت
اطن مرزبنع برا کسانیکه در موانه طو قرار دارنع ،کاسته میشود و امیا؛ تدردد فرهنگدی،
افزاطش میطابع .اطن تردد در حوز لمومی و رسمی ،بوشتر مشهود است.

شکل شماره ( .)1مرزبندی و ترددهای فرهنگی در سطوح مختلف
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 .4-2شرایط مداخلهگر

ّ
شراط ،دخول طا معاخیهگر ،آ؛هاطی هستنع که شراط ،لیی را تخفو طا بهنحو تغوور میدهنع
(اسددتراوس و کددوربون .)742-746 ،7938 ،مددوارد کدده در اطددن پددژوهش بددهلنوا؛ ش دراط،
معاخیهگر تشخوص داد شعنع ،در جعول شمار ( )2ارائه شع انع.
جدول شماره ( .)2تأثیر شرایط مداخلهگر بر مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری
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لوامددددددددددل
معاخیهگر

مقولههای کلی

مقولههای فرعی

قوانون و
سواستها
فرهنگی حفظ و
ت بوت سنت و شرع

زنا؛ ،بهلنوا؛ محور حجاب و لفاف ،تفیوک جنسوت در مراکز آموزشی و
حوز لمومی ،شرط حفظ شئو؛ اسالمی در استخعا ها دولتی ،وضع قوانون
برا جیوگور از گسترش ابزار تروطج فرهنگ غرب ،ماننع تیوطزطو؛ها
ماهوار ا و سگگردانی ،خألها قانونی جعطع ،نقش سواست و سواست
فرهنگی در اطجاد مرزبنع ها ،کنترل رواب ،جنسوتی و حجاب و لفاف

لوامل تسرطعکننع
سبکها زنعگی
جعطع و معر؛

جبرا؛ خأل قانونی با فتوا شرلی ،نقش فضا مجاز و رسانهها ارتباطی
در تروطج رواب ،جنسی نامشروع ،نقش تیوطزطو؛ها ماهوار ا و شبیهها
اجتمالی در تروطج مصرف و سبک زنعگیها جعطع ،قوانون بونالمییی و
حقوق بشر ،ض و شع؛ اهر ها سنتی و مردساالر بهکمک پروفاطلها و
فضا مجاز

تماطز و تفاوتها
نسیی

آگاهی نسیی و سنتزداطی ،تغوور ذائقه نسل جعطع حتی در موا؛ مرهبیها،
تجعدگراطی (سنتزداطی و شرعزداطی) در نسل جعطع ،مقاومت نسل قعطم در
برابر سبک ها زنعگی جعطع ،ت امل فرهنگی و مرزشینی در موا؛ نسل جعطع

در بررسی مقوله «لوامل معاخیهگر» ،سه مقولده اصدیی بهدسدت آمدع کده لبارتندع از.7 :
قوانون و سواستها فرهنگی نگهعارنعۀ سدنت و شدرع؛  .2لوامدل تسدرطعکننعۀ سدبکها
زنعگی جعطع و معر؛؛ و  .9تفاوتها نسیی.
هما؛گونه که طافتهها جعول شمار ( )2نشا؛ میدهدع ،مقولدۀ نخسدت ،مجمولدها از
مقولهها فرلی و سواستهاطی هستنع که سواستگرارا؛ فرهنگی بهکمک آ؛ها میکوشدنع از
پعطع آمع؛ سبکها زنعگی معر؛ ،بهلنوا؛ پوامعها معرنوته و صن تیشع؛ ،جیوگور کننع
و پاطبنع به سنت و دطن را در سبک زنعگی افراد جام ه حفظ کننع.

مقوله اصیی دو  ،مجمولها از مقولههاطی هستنع که هم سبب سنتزداطی و شدرط تزداطی
میشونع و هم در شیلگور گرو ها سبک زنعگی جعطع ،نقدش تسدرطعکننعگی و معاخیدها
دارنع .هرچنع تغوورات نسیی بهخود خود در تغوورات فرهنگی نقشآفرطنی میکننع و مقولدهها
فرلی مربوط به خود را دارنع ،اما مقولۀ دو  ،بهنوبۀ خود بر مقوله سدو  ،ط ندی تماطزهدا نسدیی،
تأثورگرار هستنع ،زطرا لوامل تسرطعکننعۀ سبکها زنعگی جعطدع ،ازطکسدو بدا «سواسدتها
فرهنگی» مطرح در مقوله نخست به تقابدل میپردازندع ،مرزهدا فرهنگدی موجدود را بدهچالش
میکشنع ،کنشگرا؛ امروز را وادار میکننع که از مرزها فرهنگی موجود لبور کننع و خودشا؛
مرزبنع ها جعطعتر ماننع «سنتی و معر؛»« ،افراطی و من ط » و ساطر موارد مشابه را پعطع
میآورنع ،و از سو دطگر ،با تأثورگرار بر نسل ،نسل جعطدع را بده طدک واسدطه و لامدل بدرا
پرطرش تغوورات فرهنگی جعطع تبعطل میکننع .بخش لمعۀ داد ها پشدتوبا؛ ،بده مقولدۀ اصدیی
دو از نوع قوانون و سواستها فرهنگی سار و جار در جام ۀ ف یی اطرا؛ مربوط میشونع که
در ردط سو جعول شمار ( )2به آ؛ها اشار شع است.
در مورد مقولۀ سو (تفاوت نسیی) ،بهلنوا؛ نمونه ،کعها  8و  71اذلا؛ کرد اندع کده بدا
دوستا؛ و همنسییها خودشا؛ کده از گدرو سدبک زندعگی دطگدر (مدعر؛ و غورمدرهبی)
هستنع ،ارتباط راحتی دارنع ،با آ؛هدا رفتوآمدع دوسدتانه دارندع ،در برنامدهها و مهمانیهدا
دوستانۀ آ؛ها شرکت میکننع ،اما آ؛ها نمیتواننع به منزل طیعطگر برونع ،زطدرا سدبک رفتدار و
پوشش آ؛ها با ارزشها خانواد هاطشا؛ (پعر ،مادر ،و )...متفاوت است .همچنون ،کدع 21
بوا؛ کرد که خودش سبک زنعگی غورمرهبیا دارد و بقوۀ الضا خانواد اش ،سبک زندعگی
مرهبی و متشرع دارنع.
 .4-3زمینهها

شراط ،زمونها  ،مجمولۀ خاصی از شراط( ،شیلها شراط )،هستنع که در طک زما؛ و میا؛
خاص جمع میشونع تا مجموله اوضاعواحوال طا مسائیی را بدهوجود آورندع کده اشدخاص بدا
لمل طا ت املها خدود بده آ؛هدا پاسدخ دهندع (اسدتراوس و کدوربون.)742-746 ،7938 ،
براطناساس ،طافتههاطی که اطن وطژگیها را داشتنع ،در شراط ،زمونها گنجاندع  ،ت رطد  ،و در
جعول شمار ( )9ارائه شع انع.
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جدول شماره ( .)9شرایط زمینه ای مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

زمونددددددددهها
شددددددیلگور
مرزهدددا و تدددردد
فرهنگی
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مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

ارزشها سنتی و دطنی

قوموت /گفتما؛ها دطنی و انقالبی /جنسوت و مردساالر

سددنتزداطی و شددرعزداطی
(تجعدگراطی)

تابوشیني در رابطه با جنس مخال  /کاهش ت صبها خانوادگی /کداهش
متشرلون /کاهش رواب ،سنتی /کاهش اهموت فرزنعآور نسبت به گرشدته/
کاهش قبح طالق در بون بخشی از جام ده /افدزاطش ارتبداط نامشدروع بدون
زوجون مطیقه پس از طالق /ازدواجگرطز

تینولوا

تینولوا و تجعدگراطی /تینولوا و مصرف

مصرفگراطی

مصددرف و زطبدداطیطیبی بهم ابدده وطژگددی زناندده /مصددرفگراطی ،زمونهسدداز
ازدواجگرطز  /لمل زطباطی بهم ابه نواز اولوده /بداال بدود؛ مصدرف و نمداطش
مصرف در مراکز خرطدع مدعر؛ /شدیءوارگی و بتانگدار کداال (براسداس
دطعگا مارکس) /مصرف باال و همهچوزخوار

در بخش بوا؛ مسئیه مطرح شع که مرزبنع ها و ترددهدا فرهنگدی جعطدع مشاهع شدع در
موا؛ گرو ها سبک زنعگی ،بوشتر مربوط به پس از پوروز انقدالب اسدالمی اسدت و حدواد
1

مترتب بر آ؛ ،ماننع جنگ هشتسالۀ اطرا؛ و لراق و ارزشها برخاسته از آ؛ ،زمونهساز بدروز و
ظهور اطن تفاوتها و مرزبنع ها بهشیل میموستر شع است .بهالتبار زمان ،اطن زمونه ،طدک
زمونۀ نزدطک است ،اما زمونهها دورتر وجود دارد که خود ،زمونهساز انقدالب اسدالمی اطدرا؛
بودنع و آ؛ ،ت ارض معرنوته و سنت از آغاز ورود اطعۀ صن تی شع؛ و معرنوزاسوو؛ به اطرا؛ است.
بسترها دطنی ،سنت ،قوموت ،و مردساالر  ،ازجمیه زمونهها فرهنگی دوردسدت و قدعطمیتر
هستنع که مرزها فرهنگی کنونی را آبوار کرد و قوا میبخشنع .مجموله اطن زمونهها دطرطن
با گفتما؛ انقالب اسالمی تنومنعتر و به لرصۀ لمومی زنعگی ،وارد شع انع .براسداس طافتدهها
پژوهشی ،مرزها ارتباطی ،ت امل موا؛ افراد ،تابوها ،و نمادها مربوط به آ؛ها ،بوشدتر در زندا؛
بازتاب میطابنع .بهلبارت دطگدر ،بسدوار اوقدات ،بده حیدم نظدا مردسداالر  ،زندا؛ ،محدور
مرزبنع ها هستنع .بسترها دطنی ،سنت ،و قوموت ،به مردساالر قوا بوشتر داد انع و منب ی
برا جهتگور سواستها فرهنگی ف یی و آبشخور نقش معاخیها سواست و سواسدتها

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1در ادبوات اطرانوا؛ از اصطالح جنگ کمتر استفاد میشود و بهدلول تحمول شع؛ جنگ بر اطدرا؛ ،بوشدتر از آ؛ بدا لندوا؛ دفداع
مقعس طا جنگ تحمویی طاد میکننع.

فرهنگی در کنترل ،ت بوت ،طا بهچالش کشوع؛ سبکها زنعگی موجود در شدهر تهدرا؛ شدع انع.
خالصه اطنیه زموندهها فرهنگدی دور و نزدطدک بدا زموندهها طبو دی (مانندع لالقده زندا؛ بده
مصرفگراطی و تماطزطیبی در زطباطی از طرطق مصرف فرهنگدی و مصدرف کده خدود ،محصدول
مردساالر است) و زمونهها دطگر (ماننع پوامعها فناور و تغوودرات جهدانی) درآموختهاندع.
ّ
حاصل اطن آموختگی ،اطجاد زمونهها لیی و شراط ،معاخیها بود است.
طافتهها نشا؛ میدهنع که موارد فراوانی ماننع ازدواجگرطز  ،ارتباط پس از طالق ،تابوشینی،
و ...سبب شرعزداطی و سنتزداطی شع انع .برخی از مشارکتکننعگا؛ در پژوهش در اطدن مدورد
ُ
اظهار داشتهانع :اآل؛ «نر  1شع که تو [با جنس مخال رابطه داشته باشی» (کع  )22تا جاطیکه
از نظر برخیها «همهچوز مجاز است ،با طک تبصر [و آ؛ ،اطنیه بعانوع چیار دارطدع میکنودع»
(کع « ،)21دطگر اطنقعر اطن قضوه [رابطه با جنس مخال

 ...کمکم دار [ارتباط و رابطه جنسی

با متأهل لاد میشه» در حع که «ان طاف [جنسی در پاطتخت بهسدمت تندوعطیبی مدیر ،
طالق رفته باال و دلویشم اطنه که رواب ،مواز  2رفته بداال» (کدع  ،)6درنتوجده طدک جدوا؛ مجدرد

میگوطع« :برا چه ...زطر بار مسئولوت برو  ،وقتی از را دوستی میتونم همهچوز [در مورد نوداز
ً
جنسی را برآورد بینم» (کع  ،)23نهاطتا به شرع م تقع باشع« ،صوغۀ لقع موقدت را میخونده»
(کع  .)74لع ا نوز ممین است بهدلول وض وت بع اقتصاد (کعها  )74 ،71طا رفا اقتصاد
(کعها  73 ،74 ،71و  )24تن به ازدواج نعهندع .طافتدهها نشدا؛ میدهندع کده مدعطرطت بدع؛،
شاخص مهمی برا مصرفگراطی و زمونهساز تماطز افراد با طیعطگر ،بهوطژ در بون زنا؛ ،است .از
نظر برخی از مشارکتکننعگا؛ ،لمل زطباطی با اهعاف کالس گراشتن و چشموهمچشمی همدرا
است (کعها  )89 ،81 ،94 ،24 ،8تا جاطیکه «برخی از طبقه پاطون بهلنوا؛ نوازمنع از دطگرا؛
پول میگور؛ و ب ع ،صرف لمل زطباطی میکنن (کع )24؛ بهلنوا؛ نمونه« ،طک کارمنع داشتوم
که پاداش و سنواتش را گرفت و بونیاش را لمل کرد ،درحالیکه مادرش به اطن پول ،برا درما؛،
نواز بوشتر داشت» (کع  ،)21از نظر برخی دطگر« ،لمل زطبداطی ،دخدل و تصدرف در خیقدت
خعاست و جاطز نوست» (کع « ،)28برخی از مرهبیها مرفه را دطع که لمل پویرتراشی انجا

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2اصطالح رواب ،مواز در گفتهها مصاحبهشونعگا؛ دطگر نوز بهکار رفته است و منظورشا؛ اطن است که طک فدرد متأهدل در
کنار رابطۀ جنسی رسمی با همسر خود ،با فرد طا افراد بهغور از همسرش نوز رابطه جنسی داشته باشع .اطن اصدطالح ،بوشدتر در
ادبوات تحصوییرد ها کاربرد دارد ،بهوطژ کسانیکه به مباحث زنا؛ میپردازنع .از سو زوجون پرطرفته میشود و در نگا برخدی
با مفهو خوانت فرق میکنع.
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مید؛ با اطن توجوه که شوهر اطنگونه دوست دار » (کع « ،)21خوییها که لمل زطبداطی انجدا
ً
مید؛ ،بهدلول نعاشتن التماد به نفسه» (کع « ،)24بهنظر لمل زطباطی ،واق ا التماد بده نفدس را
باال میبر » (کع « ،)28برخی از زنا؛ از درطچۀ چشم مردا؛ ،تن به لمل زطباطی مید؛ ...،میگن
با ازدواج کرد؛ مخالفنع ،ولی به اموع ازدواج ،تن به جراحی زطباطی مید؛» (کع .)26
بنابراطن ،میتوا؛ نتوجه گرفت که انگوزۀ لمل زطبداطی (بدهلحاظ انجدا داد؛ طدا ندعاد؛) از
جنبددهها مختید التقدداد (شددرلی) ،شخصددوتی (نعاشددتن التمادبددهنفس طددا کسددب آ؛ و
چشموهمچشمی) ،روانشناختی (گراطش زنا؛ به زطباطیطیبی و خودنماطی) و فرهنگدی (نظدا
مردساالر ) قابل تحیول و تفسور است.
 .4-4کنش متقابل و راهبردها

لمل طا ت امل /کنش متقابدل ،اصدطالحاتی هسدتنع کده اسدتراوس و کدوربون بدرا اشدار بده
تاکتوکها راهبرد و شوو ها رفتار لاد طا م مدولی و چگدونگی مدعطرطت موق وتهدا
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توس ،افراد در روطاروطی با مسائل و امور ،بهکار برد انع (اسدتراوس و کدوربون-746 ،7938 ،
)742؛ ازاطنرو ،در اطن پژوهش اطن پرسش مطرح شع که افراد ،گرو ها ،و کنشگرا؛ اجتمالی
در موا؛ اطنهمه تفاوت ،دوگانگی ،طا چنعگانگی ،برا ارتباط و ت امل با طیعطگر چگونه لمدل
میکننع و چه راهبردهاطی را در اطن مورد اتخاذ میکننع.
جدول شماره ( .)2راهبردهای کنش و تعامل در مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

مقولههای اصلی
لمل به توصوهها دطن
دراطت و سواستها طبقها
مهارتها زنانه و جنسوتی
شفافوت و صراحت در ت وون مرزها ارتباطی و فرهنگی

راهبردها در ت امل

معطرطت فضا و میا؛
اطالعرسانی و گفتوگو
پنها؛کار در رواب ،جنسی
دستوابیها غوررسمی به رواب ،جنسی
دور زد؛ قانو؛
را ها حفظ تماطز و نماطش مصرف

در جعول شمار ( )8راهبردهاطی که گرو ها سبک زنعگی مختی برا ت امل با طیعطگر
اتخاذ میکننع ،ارائه شع انع .براساس طافتهها پژوهش ،راهبردها مربوط به معطرطت زما؛ و
میا؛ برگزار مراسم مهمانی و جشنها را میتوا؛ به پنج دسته تقسوم کرد )7 :معطرطت زما؛ و
میا؛ بهطور فرد ؛  )2تفیودک و ت رطد موق وتهدا میدانی در طدک زمدا؛؛  )9تفیودک
زما؛بنع در طک میا؛؛  )8تفیوک دو محل و دو زما؛ متدوالی؛  )4تفیودک میا؛هدا در دو
زما؛ متفاوت .در ادامه ،به نمونههاطی از داد ها پشتوبا؛ میپدردازطم .تدرک کدرد؛ بخشدی از
مراسم لروسی (برا م ال ،زما؛ پخش موسوقی ،ورود داماد طا فویمبدردار بده قسدمت بدانوا؛،
و )...و بازگشت دوبار در هنگا شا و پاطا؛ طافتن فویمبردار طا موسوقی» (محمع ،خعطجده،
حموع  ،نعا ،و کعها

دغ) ،دلوت کرد؛ مرهبیها در بخش پاطانی لروسی و وقت شا (کع

دپ ،)1نشستن در طک گوشه و وارد نشع؛ در قسمتها خاص [سدرو مشدروبات و رقدص

(اشرف) ،برگزار مراسم لروسی در دو زما؛ متفاوت ،طک زما؛ رسمی و بعو؛ اختالط ز؛ و
مرد و برگزار دوبار در طک زما؛ دطگر و میا؛ دطگر بهصورت مختی( ،سارا ،فاطمه ،زهدر )،
ازجمیه راهبردهاطی هستنع که افراد مت یق به سبکها زندعگی مختید بدرا حفدظ ارتبداط
فامویی ،خوطشاونع  ،و دوستی اتخاذ مدیکنندع .راهبردهدا «شدفافوت» و «اطالعرسدانی»،
پوچوعگی کمتر دارنع .کع  24میگوطع« :التقاداتم را با سختی بهدست آورد  ...ب عش دطگه
ً
[برا حفظ آ؛ها مقاو و صرطحالهجه بود » .کع  23میگوطع« :اصال [در لروسی مختی،
شرکت نمیکنم ،همه هم اطن را میدونن» .در مورد راهبدرد اطالعرسدانی ،کدع  76میگوطدع:
«اآل؛ مددع شددع  ...رو کددارت لروسددی مینوطسددنع ،موسددوقی دارطددم» طددا از طرطددق تیگدرا
اطالعرسانی میشود که «با خودتو؛ کفش [مجیسی بوارطن طا ورود به منزل با کفش ،اشدیال
دار طا نعار ؟» (ناز ) .موارد که به راهبرد دور زد؛ قانو؛ اشدار دارندع لبارتندع از« :لدع ا
میخوا؛ لروسی مختی ،داشته باشن [اما چو؛ ازلحاظ قانونی مشیل دار؛ ،ترجوح مید؛ در
پارکونگ خونهشو؛ برگزار کننع» (هع ) ،تا از اطن طرطق ،قانو؛ منع اخدتالط ز؛ و مدرد را دور
بزننع .راهبرد پنها؛کار و «دستوابی غوررسمی و پنها؛» ازجمیه راهبردهاطی هستنع کده افدراد
برا داشتن رواب ،جنسی غوررسمی بهکار میگورنع تا در جام ده طدرد نشدونع؛ بدرا نمونده،
ً
«م موال آقاطو؛ ،شمار تماس خانمهاطی که لقع موقت میشونع را از دوستا؛ مورد وثوق خود
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1منظور از اطن کع ،مشاهع لونی پژوهشگر است.
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طا از دفاتر ازدواج و طالق که اطاللاتی راجع به خانمها مطیقه دارندع ،بهدسدت میآورندع و
افراد که بهدنبال همخانه طا ازدواج سفوع هستنع ،از فضا مجاز استفاد میکننع (حموع و
کع دغ) .درنهاطت ،راهبرد حفظ تماطز و نماطش مصرف ،بوشتر توس ،طبقده فقودر طدا متوسد،
اتخاذ میشود و درلمل ،طبقه مرفه طا متوس ،روبهباال ،نواز به اتخاذ اطن راهبرد نعارندع .کدع
 26میگوطع« :افراد را میشناسم که لباسها مع روز و برنع را به طیعطگر قرض مدید؛ طدا
قرض میگور؛ تا در مجالس و در جمع ،خودشدو؛ رو متمداطز و متفداوت نشدو؛ بعهندع» .او
میافزاطع« :افراد هستنع که درصعد جمع و افزاطش داراطی نوستنع ،درلوض ،خدوب مصدرف
میکننع (رفدتن بده بهتدرطن سدفرها ،بهتدرطن رسدتورا؛ها ،بهتدرطن هتلهدا ،بهتدرطن تفدرطح و
دکوراسوو؛ شوک و اسپرت در منزل) .مورد اخور ،نمونۀ خوبی بدرا نشدا؛ داد؛ اطدن موضدوع
است که چگونه «مصرف» ،جاطگزطن «داراطی» میشود.
 .4-5پیامدها و نتایج
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در هرجا انجا داد؛ طا انجا نعاد؛ کار  ،ت امل م ونی در پاسخ به امر طا مسئیها طا بهمنزلدۀ
ادار طا حفظ موق وتی از سو فرد طا افراد انتخاب شود ،پوامعهاطی پعطع میآطع (استراوس و
کوربون)742-746 ،7938 ،؛ ازاطنرو ،اطن پرسش مطرح میشود کده بدا توجده بده مجمولده
ّ
شراط( ،لیی ،معاخیها  ،و زمونها )  ،راهبردها و سواستها ارتباطی اتخاذشع  ،چه پیامد
و نتایجی دربر خواهنع داشت.
جدول شماره ( .)5پیامدها و نتایج مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری (خوشه
مقولهها)

پوامعها و نتاطج مرزها و

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

آسوبها فرد داجتمالی و آنومی

ت ارضها و آسوبها اجتمالی و فرد

(نابسامانی در تردد و مرزها فرهنگی)

ت ارض فرهنگی بون دولت و میت

ک رتگراطی و چنعفرهنگی

ترددها فرهنگی

تنوع فرهنگی در آطنع
الگو فرهنگی لبنا؛
سنتزداطی و شرعزداطی در آطنع

هژمونی سبک زنعگی معر؛

اخالقمحور جاطگزطن سنت و دطن
هژمونی سبک زنعگی معر؛

هژمونی سبک زنعگی دطنی و سنت

برگشتپرطر دطن و سنت و تسی ،آ؛

هما؛گونه که طافتهها جعول شدمار ( )4نشدا؛ میدهندع ،راهبردهدا ارتبداطی و کدنش
متقابل افراد و گرو ها سبک زنعگی با طیعطگر ،بهدلول وجود تفاوتها هوطتی مت عد ،با سه
وض وت ارتباطی بون کنشگرا؛ اجتمالی روبهرو هستوم طا خواهوم بود که لبارتنع از )7 :آنومی
و ت ارض (ت ارضها و آسوبها اجتمالی و فرد  ،ت ارض فرهنگی بون دولت و میت)؛ )2
ک رتگراطی و چنعفرهنگی شع؛ (تنوع فرهنگی در آطنع  ،پوشبونی الگو فرهنگی لبنا؛ بدرا
آطنع جام ه اطرا؛)؛  )9شیاف فرهنگی (هژمونی سبک زنعگی معر؛ (سنتزداطی و شرعزداطی
در آطنع و اخالقمحور معر؛) طا هژمونی سبک زنعگی دطنی و سنت.
برخی از داد ها پشتوبا؛ مربوط به پوامعها مرزبنع ها و ترددها فرهنگدی در جام دۀ
شهر تهرا؛ به اطن شرح است :گروهی از مدرهبیها متشدرع کده انقالبدی نودز هسدتنع (بدا
نهادها انقالبی ماننع سپا پاسعارا؛ ،بسدوج ،و ...در ارتبداط هسدتنع) و بدهلحاظ سواسدی در
جناحبنع اصولگراطا؛ دستهبنع میشونع؛ ضدمن اطنیده فضدا فرهنگدی ف یدی جام ده را
نامناسب میداننع و از اطن وض وت ،گالطه دارنع و دغعغهمنع آطنع نودز هسدتنع ،امدا بده آطندع
خوشبون میباشنع طا دستکم اموعوارندع کده اطدن شدراط ،نامناسدب فرهنگدی ،دطنزداطدی ،و
شرعزداطی ،کمرنگتر شود و شراط ،به حالت لاد برگردد .خوشبونی و اموعوار اطن گدرو ،
محصول چنع لامل است؛ نخست التقادات دطنی و اموع به نصر الهی ،دو  ،اموع به موفقودت
سواستها حاکموتی؛ و سو  ،داشتن التقاد راسخ به ماهوت انقالب اسالمی که طک حرکدت
الهی است و سرانجا به مقصع خواهدع رسدوع و اطنگونده نابهنجار هدا ،کوچدک و مقط دی
هستنع و در مقابل خروش حرکت انقالبی الهی ،سر ت ظوم فرود خواهندع آورد .خدانم فاطمده
بهلنوا؛ طک مرهبی ف ال در فرهنگساز دطنی ،ضمن اذلا؛ به اطنیه دطدندارا؛ بسدوار اندعک
هستنع ،میگوطع« :تضاد ظاهر و لونی جام ه به طک جاطی رسوع که برگشت کنع ...مدن بده
آطنع خوشبونتر  ...من احساس میکنم که جام ه خسته میشود از اطن معل و وض وت و بده
[آغوش دطن و سنت برمیگردد».
آقا محمع بهلنوا؛ طک مسجع و مرتب ،با بسوج که دغعغۀ شرط ت و دطن دارد ،راهیار
را پوروز اصولگراطا؛ و بورو؛ کرد؛ دولت از دست آ؛هاطی میدانع که [از نظر او وابسته بده
ً
خارج و بوگانگا؛ هستنع او میگوطع[« :در حال حاضر دولت اسدالمی ندعارطم ...قط دا اگدر
ً
طک دولت خوب بواطع سر کار ،مرهبیها همه [کمتر مرهبی و کدامال مدرهبی اطدن طرفندع».
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آقاطا؛ صادق و حموع ،م تقعنع که نباطع نگرا؛ بود ،زطرا ماهوت انقالب اسالمی ،خویی لمودق
و ناشناخته است .از نظر آ؛ها ،ماهوت و اهعاف انقالب اسالمی اطرا؛ به اطن موارد جزئی ختم
نمیشود ،بییه بهدست صاحبش که اما زما؛(لج) است ،خواهع رسوع و برا رسوع؛ به اطن
مرحیه ،اطن موارد و مشیالت بهسادگی حل میشونع و از سر را برداشته خواهنع شع.
خانم نسرطن م تقع است« :اطن شیاف [بون مرهبیها و غورمرهبیهدا بدهوجود مدیآطدع
[بهوطژ اگر به قشر مرهبی فشار وارد شود ،زطرا حاکموت ،طرفعار اطن قشر است و زور از باال
المال میشود ،درلونحال هم اک رطت ،چوز دطگر میگوطنع و اتفاق تدود ا از اطدن سدمت
میافتع و ممین است درگور بون اطن دو گرو بهوجود آطدع» .در مقابدل اطدن سدخنا؛ ،خدانم
آرموتا م تقع است« :اآل؛ هم [با مرزبنع ها روبهرو هستوم ،ولی خویی نمود پوعا نمدیکندع،
اما بعتر میشود ،فیر میکنم آ؛هاطی که میخواهندع خویدی مدرهبی باشدنع ،در اقیودت قدرار
میگورنع» .خانم زهر میگوطع« :بهنظر من [سبک زنعگی ف یی مرهبیها طا ت عطل میشود و
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طا حرف میشود... ،کیوتی که من از جام ه میبونم ،بهسمت ...غورمرهبی بود؛ بوشتر است تا
بهسمت مرهب» .و در مورد اطنیه در تقابل طا ت امل گدرو هدا سدبک زندعگی چده اتفداقی
میافتع ،میگوطع« :بهنظر من ،پرطرش ،بوشتر میشود و بوشتر شبوه همعطگر میشدونع ...اگدر
حیومت ،جام ه را بداز بگدرارد ،بده حالدت مت دادل میرسدع ،م دل ترکوده کده هدر دو گدرو
هستنع».خانم میوحه نوز بهطور ضمنی اشار میکنع که اگر معاخیۀ حاکموتی نباشع« ،بدهنظر
خویی راحت خود آد ها میتواننع درستش کننع» .همچنون ،خانم هانوه ،مطرح کرد که برخدی
از افراد جام ه ،تحت تأثور تبیوغ رسانهها [داخیی ماننع مسدجع ،سدازما؛هدا اسدالمی ،و
نهادها انقالبی هستنع و مرتب ،جبهه میگورنع ،اما «مرد لاد نده .درواقدع ،مدرد سد ی

میکننع با هم ت امل کننع» ،از نظر او ،طرح «هفتهزار نفر 1گشدت نامحسدوس ،نموندها از
ناکارامع سواستها فرهنگی است ...معلی که حیومت ،تبیوغش را میکنع ،طرفعار نعارد.
پس جام ه بهسمت تنوع میرود» .به بوا؛ دطگر« ،من فیر میکنم ،نواز آد ها اطنقعر متفداوت
بشود [که مجبور؛ طک حع مشترکی را بهلنوا؛ لرف برا خودشا؛ حفظ کننع ...بدهنظر مدن،
اطن اتفاق در مرهب و در همهچوز میافتع» (هع ).
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1طرح امنوت اجتمالی که در بررسی لوامل معاخیهگر به آ؛ اشار شع است.

ّ
زمونهها لیی :موق وت ها هوطتی (طبقه و پاطگا اجتمالی ،قوموت ،دطن ،سنت ،معرنوته) و محوطی (محیه و محل
سیونت ،حوز لمومی و حوز خصوصی)
پوامعها:

راهبردها:
توصوهها و راهیار دطن،
شفاف و صرطحالیهجه
بود؛ ،دراطت و
سواستها طبقها ؛
دراطت و مهارتها
جنسوتی (بوشتر در بون
زنا؛)؛
معطرطت فضا ،زما؛ و
میا؛ ،اطالعرسانی؛
گفتوگو؛
پنها؛کار و...

 .1آنومی و ت ارض:
الف) ت ارضها و
آسوبها اجتمالی
و فرد ؛
ب) ت ارض فرهنگی
بون دولت و میت)؛
 .2ک رتگراطی و
چنعفرهنگی شع؛
 .3شیاف فرهنگی

مقوله مرکزی :غلبه
عناصر هویتی موجد
مرزها و ترددهای
فرهنگی

شراط ،معاخیهگر:
 .1لوامل بازدارنع :
سواستگرار ها
فرهنگی) از قبول :کنترل
رواب ،ز؛ و مرد ،قانو؛
تفیوک جنسوتی ،ممنولوت
قانونی ماهوار  ،فوسبوک،
سگگردانی و....
 .2عوامل تسری کننده:
آ گاهی نسلی ،قانونهای
بینالمللی و حقوق بشر،
تأثور فضا مجاز ،
رسانهها ارتباطی و...
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زمینهها :ارزشهای سنتی و دینی (قومیت ،گفتمان های دینی و انقالبی ،جنسیت و مردساالری) ،تجددگرایی سنت و
شرعزدایی) تکنولوژی ،مصرفگرایی ،زمینههای فردی ،روانشناختی و...

شکل شماره ( .)2نظریه پایهای برای مرزها و ترددهای فرهنگی در میان گروههای سبک زندگی در شهر تهران

بحث و نتیجهگیری

ّ
براساس داد ها شیل شمار ( ،)2هرطدک از شدراط ،سدهگانۀ زموندها  ،زموندهها لیدی ،و
لوامل معاخیها  ،بدا موق وتهدا متفداوتی مانندع تقابدل ارزشهدا سدنتی و تجدعدگراطی،
تفاوتها نسیی ،و ت ارض بون سواستها فرهنگی داخیی و سواستها جهدانی روبدهرو
هستنع که هرطک از آ؛ها بهنوبه خود ،موجب شیلگور سبکها زنعگی و هوطتها فرد
طا گروهی میشونع .موق وتها سبک زنعگی و هوطتی طادشع  ،بهم ابه چتر هستنع که افراد
در زطر آ؛ قرار میگورنع و برحسب اب اد کمی و کوفی هر چتر هدوطتی ،داطدر ا طدا داطر هداطی
ترسوم میشونع که در درو؛ طا موا؛ آ؛ها خطوط ت امیی و ارتباطی بون افراد مشخص میشود؛
ازاطنرو ،با داطر ها هوطتی تو در تو روبهرو خواهوم بود که هرطک حرطم و گدررگا خاصدی را
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برا ت امل افراد بدا طیدعطگر بدهنماطش میگرارندع .براسداس شدیل شدمار ( ،)7هرچده اطدن
داطر ها ارتباطی ،تنگتر و هستها تر شونع ،شعت مرزبندع  ،بوشدتر و امیدا؛ تدردد ،کمتدر
میشود و هرچه بزرگتر شونع ،امیا؛ تردد فرهنگی افدزاطش خواهدع طافدت .ت دارض و ت دعد
هوطتها چنعگانۀ افراد ازطکسو و ضرورت ارتباط و کنش گرو ها سبک زنعگی با طیعطگر
از سو دطگر ،سبب میشود که کنشگرا؛ اجتمالی ،راهبردهداطی را بدرا ت امدل بدا طیدعطگر
اتخاذ کننع.
مجمولۀ اطن راهبردها ،طک الگو معطرطت ارتباطی مودا؛ افدراد جام ده اطدرا؛ و بدهوطژ
شهرونعا؛ تهرانی فراهم میکننع که بهم ابه طک دطپیماسی ارتباطی درو؛میی است .راهبردها
مورد نظر ،ازطکسو مرزها ارتباطی را ت وون میکننع و از سو دطگر ،بهکار گرفته میشونع تا
از شعت مرزها ارتباطی بیاهنع ،آ؛ها را تیطو کننع و امیا؛ تردد فرهنگی را فراهم سازنع.
با وجود اطن ،ت امل و کنش متقابل افراد و گرو ها سدبک زندعگی در شدهر تهدرا؛ پوامدعها
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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متفاوت و مت ارضی دارنع ازجمیه .7 :بروز نابهنجار و آسوبها اجتمالی (ت ارض فرد و
ت ارض بون میت و دولت)؛  .2شدیلگور طدک جام دۀ متی در و چندعفرهنگی؛  .9شدیاف
فرهنگی .طافتهها پشتوبا؛ نشا؛ میدهنع که اکنو؛ جام ه شهر تهدرا؛ ،شداهع بدروز پوامدع
نخست است و دو پوامع دطگر ،جهتگور ها آطنع را نشا؛ میدهنع و بوشتر جنبۀ پوشبوندی
ّ
دارنع .براساس شراط ،لیی و زمونهها مرزها فرهنگی و مقولده مرکدز ارائهشدع در شدیل
شمار ( )2میتوا؛ دو ادلا را مطرح کرد؛ نخست اطنیه مرزها اجتمالی ماننع موق وت طبقده
اجتمالی افراد ،همچنا؛ نقش مهم و نخست را در شیلگور مرزها اجتمالی اطفا میکننع و
دو اطنیه هما؛گونه که مفهو مرکدز نشدا؛ میدهدع ،منازلدۀ هوطتهدا سدهگانه (سدنت،
معرنوته ،و دطن) و درنهاطدت ،غیبدۀ طیدی از اطدن هوطتهدا بدهلنوا؛ دارندعۀ نقدش اصدیی در
شیلگور سبک زنعگی آنا؛ ،بالث شدع کده مرزهدا فرهنگدیا مانندع مرزهدا لمدود ،
برجسته و پررنگ شونع .منازله هوطتها و ت دارض مداهو آ؛هدا بدا طیدعطگر ،مدانع از اطدن
میشود که بتوا؛ تنها از طک الگو سبک زنعگی مشخص در شهر تهرا؛ سخن گفت؛ ازاطنرو،
نه میتوا؛ گفتما؛ها «همهچوزخوار » و «انتخاب فدرد » مدورد نظدر پترسدو؛ و گودعنز را
ً
پرطرفت و نه میتوا؛ آ؛ها را کدامال رد کدرد ،زطدرا دارندعگا؛ سدبک زندعگی متشدرع ندهتنها بده
مصرفگراطی اهموت نمیدهنع ،بییه مصرفگراطی را ناپسنع میداننع و از مصادطق آ؛ ،مانندع

لملها زطباطی ،آراطش ،کافیشاپنشونی ،و ...دور میکننع و کسانیکه دارا سبک زنعگی
معر؛ هستنع در مصادطق اشار شع جوال؛ میدهنع .همچنون ،طافتهها پشتوبا؛ نشدا؛ دادندع
که همچنا؛ مرزها طبقاتی در شهر تهرا؛ ،پررنگ و مقع بر مؤلفهها دطگر است که بهنوبده
خددود ،مؤطددع نظرطدده بوردطددو و طرفددعارا؛ و مبنیبددر اهموددت نقددش طبقدده اجتمددالی در
تماطزگرار ها افراد است ،اما به اطن دلول که مصرف فرهنگی (تئاتر ،سونما ،موسوقی ،و)...
در شهر تهرا؛ پررنگ نوست طا دستکم از نظر متشرلا؛ ،هر نوع مصرف فرهنگی جاطز نوست،
نمیتوا؛ قائل به انطباق نظرطه بوردطو در شهر تهدرا؛ بهصدورت کیدی بدود .نتوجده اطنیده نظدا
تماطزگرار و ت امل اجتمالی در شهر تهرا؛ ،مبتنیبدر چندعگانگی هدوطتی و ترکودب هدوطتی
است؛ ازاطنرو ،گفتما؛ها موجود دربارۀ تماطز و ت امل اجتمالی ،در جام ها ماننع اطدرا؛ و
ً
ً
بهوطژ در کال؛شهر تهرا؛ ،نه کامال تأطوع و نه کامال رد میشونع ،بییه تابع غیبه طیی از لناصر
هوطتی طا ترکوب لناصر هوطتی اطرانوا؛ است که در قالب مفهو مرکز اطن مقاله ،قابل تحیول
و تفسور میباشع.
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