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چکیده

نظـا تمایزگـراری و درجهبنـدی افـراد در هــر جام ـهای ،فراگوـر و گریزناپـریر اسـ ،و م وارهــای آن از
جام های به جام ۀ دیگر ،متفاوت اس،؛ ازاینرو ،این مقاله در پی آن اس ،تا نشـان دهـد کـه شـهروندان
تهرانی در ارتباطات خود با دیگران چه موقع و چرا دس ،به مرزبندی میزنند؟ چه موقع و چگونـه از ایـن
مرزها عبور میکنند؟ برای ت امـل بـا ییـدیگر و عبـور از مرزهـای فرهنگـی از چـه راهبردهـایی اسـتفاد
میکنند؟ و چنون راهبردهای ارتباطی چه پوامدهایی دارند؟ یافتههای این پژوهش مبتنی بر روش کوفی بـا
راهبرد نظریه زمونهیابی اس .،حجم نمونه به روش نمونهگوری نظری و هدفمند شامل  84نفر بود اسـ.،
برای گردآوری داد ها از ابزارهای متفاوتی مانند مصاحبه ،مشاهد  ،مشارک ،،و ...استفاد شد ،ولی تمرکز
اصلی بر مصاحبه عموق بود اس .،یافتهها به شوو نسخه سوستماتوک نظریه زمونهای ،کدگراری شـدند و
ّ
شرایط (علی ،زمونهای و مداخلهگر) ،راهبردها ،و پوامدهای مربوط به مرزها و ترددهای فرهنگـی در شـهر
تهران ،استخراج و تحلول شد اند .مقوله هستهای عبارت اسـ ،از« :غلبـه عناصـر هـویتی بهوجودآورنـد
مرزها و ترددهای فرهنگی» .منازعه هوی،ها موجب میشود که کنشگران ،مجموعه راهبردهـایی را بـرای
ت امل با ییدیگر اتخاذ کنند که میتوان آنها را «روش دیپلماسی ارتباطی درونملی»نامود .بـا بـهکارگوری
این راهبردها توسط کنشگران در جریان غلبه عناصر هویتی ،سه پوامد مهـم بـروز میکنـد کـه عبارتنـد از:
.7آنومی ،آسوبهای اجتماعی ،فرهنگی و فردی؛  .2چندفرهنگی؛ و  .9شیاف فرهنگی.
کلیدواژهها :مرزهای فرهنگی ،مرزهای اجتماعی ،ترددهای فرهنگی ،مرزهای افقی و عمودی ،ارتباطات
اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* این مقاله برگرفته از بخش کوفی رساله دکترا با عنوان «مرزها و ترددهای فرهنگی در موان گرو های سـبک زنـدگی در شـهر
تهران» در رشته جام هشناسی فرهنگی دانشگا عالمه طباطبایی با نگارش محمدعلی قائمپور اس.،
 .1دانشوار رشته جام هشناسی ،دانشید علو اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران (نویسند مسئول).


 .2دکترای جام هشناسی فرهنگی ،دانشید علو اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.


مقدمه

نظا تمایزگراری و درجهبندی افراد در هر جام های ،فراگوـر و گریزناپـریر اسـ( ،لنسـیی و
لنسیی7918 ،؛ وبر ،)7948 ،ولی اساس و م وـار رتبهبنـدی و مرزبنـدیها از جام ـهای بـه
جام ه دیگر ،فرق میکند (پارسونز ،به نقل از :انصاری)7914 ،؛ ازاینرو ،پرسش اصلی ایـن
مقاله این اس ،که «اساس مرزبندی و تمایزگراری افراد و گرو ها در جام ۀ ایران و بـهویژ در
کالنشهر تهران چوس،؟» این پرسش بـه ایـن دلوـل اهموـ ،مییابـد کـه شـواهد موجـود از
پوچودگی نظا ارتباطی و تمایزگراری در ایران و کالنشهر تهران در اب اد مختلـ اقتصـادی،
سواسی ،اجتماعی ،و فرهنگی حیای ،دارد .در ادامه ،به برخی از این موارد اشار میکنوم:
ال ) نتایج مطال ات و پژوهشهای اقتصادیـاجتماعی نشان میدهد که پوروزی انقالب
اسالمی و شرایط جنگ و پساجنگ در بروز و ظهور طبقات اجتماعی (باال ،متوسط ،و پـایون)
و طبقهبندی گرو های شغلی ،تأثور بسزایی داشته اسـ ،و در طـول ایـن چنـد دهـه ،موق وـ،
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طبقات اجتماعی افراد جام ه با نظا اقتصادی و سواسی ،پووند خورد بود (بـهعنوان نمونـه ر.
ک :بهداد و ن مانی7943 ،؛ کشاورز7931 ،؛ انصاری7914 ،؛ بحرانی)7944 ،؛
ب) همچنان نظا ارباب و رعوتی بهعنوان یک عنصر فرهنگی در ت امـل و نظـا ارتبـاطی
افراد جام ه ایران حضور دارد و براساس آن ،افراد جام ه از ییدیگر مرزبندی و متمایز میشوند
(رفوعپور)7949 ،؛
ج) از انقالب اسالمی تاکنون ،شاهد نوع های جدیدی از مرزبندی ها و تمایزگراری ها
در موان افراد جام ه ایران به ویژ در شهر تهران بود ایم که از نوع فرهنگی هستند .این نوع
تمایزگراری ها از سـاد ترین مـوارد (غورحساسـو ،زا) ماننـد نا گـراری فرزنـدان از نـوع
اسالمی ،غربی ،ایرانی ،و ملی (جمشودیها و دیگران ،)7931 ،شروع می شوند تـا مـوارد
حساسو ،زایی مانند حجاب و پوشش زنان (خواجه نوری و دیگران ،)7937 ،گسترش نوع
جدیدی از زندگی مشترک مانند هم خانه شدن دختـر و پسـر بـدون ازدواج (آزادارمیـی و
دیگران7937 ،؛ گلچون و صفری ،)7936 ،نقش ارزش هـای دینـی و مـرهبی در ت امـل
اجتماعی افراد با ییدیگر (زکی ،) 7941 ،نگهداری حووانات نجس ال ون در منزل ،و سایر
موارد مشابه ،ادامه می یابند؛
د) توس ه شبیههای اجتماعی و ارتباطی و فضای مجازی سبب شیلگوری الگوهای سـبک

زندگی جدید و متفاوت از ییدیگری شد که بهنوبۀ خود ،تمایزآفرین هستند (بهعنوان نمونه ر.ک:
آزادارمیی و شالچی7948 ،؛ رسولی و بیبکآبادی7931 ،؛ شهابی 7946 ،و )7941؛
ه) رویارویی جام ۀ ایران با مدرنوتـه و شـیلگوری الیـۀ سـو هویـ ،در کنـار هوی،هـای
باستانی و اسالمی و تشدید این رویارویی با تأثورپریری از بزرگترین تحول سواسی م اصر ایران،
ی نی انقالب اسالمی (اشرفی )7941 ،موجب شد که موان ارزشهای ایرانی ،اسالمی ،و غربی،
کشمیش ایجاد شود و درنهای ،،به شـیلگوری هوی،هـای چندگانـه یـا بحـران هویـ ،بـرای
کنشگران اجتماعی در جام ۀ ایران (رهبری7944 ،؛ باباییفرد )789 ،7932 ،بونجامد؛ بنابراین،

هوی،ها ،ارزشهایی مانند طبقه و فرهنگ (برک ،)4 ،7931 ،1سن و جـنس ،دودمـان و نسـب،

(کالهون )74 ،7943 ،2و درمجموع ،سبک زندگی (المون ،و مولنر )2112 ،3میتواننـد سـبب

شیلگوری هوی،های جم ی و فردی فراوانـی در هـر جام ـهای شـوند .بـهعبـارت دیگـر« ،در
گرو بندی گسترد انسان ،انواع مت ددی از هوی،ها کـه افـراد بـا آن شناسـایی میشـوند ،وجـود

دارد» (اللر ،)7939 ،4که بهنوبۀ خود میتواند مرزبندیهای فرهنگی و ارتبـاطی بـون کنشـگران
اجتماعی را پوچود یا دس،کم ،مبهم کند .خالصه اینیه ت دد م وارهای مرزبندیهای اجتماعی
و فرهنگی در جام ۀ ایران و شواهد ارائهشد در باال ،ایـن پرسـش را پـوش روی نویسـندگان ایـن
مقاله قرار داد که «اساس مرزبندی و تمایزگراری افراد در ت امل با ییـدیگر در کالنشـهر تهـران
چوس،؟» ازاینرو این مقاله در پی آن اس ،تا نشان دهد که گرو های سبک زنـدگی مختلـ در
شهر تهران در ت امل با ییدیگر چه موقع ،کجا و چرا دس ،بـه مرزبنـدی میزننـد؟ چـه موقـع و
چگونه از این مرزها عبور میکنند؟ برای ت امل بـا ییـدیگر و عبـور از مرزهـای فرهنگـی از چـه
راهبردهایی استفاد میکنند و چنون راهبردهای ارتباطی چه پوامدهایی دارند؟
 .1پیشینه پژوهش

بهطورکلی پژوهشهایی که بهنوعی مرزها و تمایزهای اجتماعیـفرهنگی را بررسـی کرد انـد را
میتوان به چهار دسته تقسوم کرد :ال ) پژوهشهـایی کـه بـر مفهـو «طبقـه» و «قشـربندی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجتماعی» متمرکز شد اند؛ ب) مطال اتی که «مصرف فرهنگی» و «سبک زنـدگی» را محـور
تمایز و دستهبندی افراد قرار داد اند؛ ج) پژوهشهایی کـه بـه نقـش دیـن در تمایزگـراریها و
مرزبندیها یا سبکهای زندگی پرداختهانـد؛ و د) پژوهشهـایی کـه بـر تمایزهـای هـویتی و
الگوی «خودی» و «غورخودی» یا «ما» و «آنها» تمرکز دارند .در ادامه بهترتوب ،نمونـههایی
از این پژوهشها ارائه میشوند.
بحرانی ( )7944در رساله دکترای خود نشان داد که با وقوع انقالب اسـالمی ،سـاختار قشـر
باال که شا و درباریان بود ،بهطور کامل فروریخ ،و تغوور اساسی در قشرهای بـاالی جام ـه ر
داد و از آن پس ،قشر باال شـامل بـوراوازی دولتـی (شـرک،های دولتـی ،بنوادهـا ،موقوفـهها ،و
بانکها) و بوراوازی تجـاری (تجـار بـازار ،بازرگانـان نوپدیـد ،و بهر بـرداران بـزرگ کشـاورزی
صن تی) میشد .یافتههای پژوهش یادشد نشان میدهد که با تأثورپریری از دوران سازندگی پس
از جنگ و جهش صن تیشدن ،ساختار قشربندی اجتماعی ایران بهشدت تغوور کرد .اگرچه اب اد
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

991

دوره ،11شماره 2
تابستان 1793
پیاپی 22

عمودی این ساختار (باال ،متوسط ،پایون ،و حاشوهنشونی) به قوت خود باقی ماند ،اما با کمرنـگ
شدن و حرف اب اد افقی (کوچرو ،روستایی ،و شهری) نظا سلسلهمراتب قشـربندی اجتمـاعی
تاحدودی بهگونهای مشابه در کل کشور توزیع شد؛ بهگونهای که قشر متوسط و پایون ،هریـک بـه
سنتی و جدید تقسوم شدند .در پژوهش نایبی و محمدی تلور ( )7932مشخص شد اسـ ،کـه
سبکهای زندگی متفاوت با نظا قشربندی اجتماعی جام ه سـنندج همخـوانی دارد؛ بـهعبارت
دیگر ،این پژوهشگران بر این نظرند که سبک زنـدگی بـهعنوان مبنـای تمـایز اجتمـاعی ،کـارکرد
درونــی دارد و اف ـراد در درون نظــا قشــربندی ب ـرای متمایزســازی خــود ـبا توجــه بــه جایگــا
اقتصادیـاجتماعیشانـ از سبکهای زندگی متفاوتی استفاد میکنند.
شهابی ( )7946در پژوهش خود سه نوع سبک زندگی را برای جوانان ،م رفی کرد اس،؛
نخس ،،سبک زندگی همنوایان یا مت ارف (متمرکز بر جام هپریری براساس مفاهوم و عناصـر
مورد توجه جام ه) ،دو  ،سبک زندگی جهانوطنانه (در این نوع سبک زنـدگی ،افـراد بـهدنبال
لرت آنـی ،جسـ،وجوی غورمسـئوالنۀ لـرت ،هـوس اجتمـاعی ،مـدگرایی ،و مـاجراجویی
هستند)؛ و سو  ،سبک زندگی بسوجی (اگرچه این سبک ،وجو مشترک زیادی با سبک زندگی
مت ارف دارد ،اما بهدلول سازمانیافتگی و رابطۀ اعضای آن با نظا و نحوۀ برخـورد بـا جوانـان
جهانوطن ،از آن مقوله قابلتفیوک اس.)،

آزادارمیــی و شــالچی ( )7948در پژوهشــی بــا عنــوان «دو جهــان ایرانــی :مســجد و
کافیشاپ» به این نتوجه رسود اند که سبک زندگی اصولگرایی ،از نشـانههای هویـ ،غربـی
دوری میکند ،بر ارزشهای اسالمی مبتنیبر فقاه ،تأکود دارد ،و از مواردی مانند ارتبـاط بـا
نامحر و مدگرایی ،پرهوز میکند .در مقابل ،سبک زندگی پسـامدرن ،بـه شـوو های مختلـ
زندگی مانند مدگرایی ،گسترش ارتباط با جنس مخال  ،و تأثورپریری از جریانهـای جهـانی
مصرف ،گرایش دارد.
زکی ( )7941با درنظر گرفتن اب اد هف،گانۀ ارزشهای آسوایی ،در پـژوهش خـود نشـان
داد اس ،که از موان این ارزشها ،تنها ب د ارزشهای مرهبی ،عامل تمـایز بـون دانشـجویان
دانشگا اصفهان و دانشگا آزاد اسالمی شهرضا بود اس ،و شش ب ـد دیگـر در ایـن زمونـه،
نقشی نداشتهاند.
بوردیو در کتاب «تمایز» خود که براساس یافتههایش در سالهای  ،7361 ،7369و 7364
تدوین شد ،در پی پاسخ به این پرسش بود که «چه تفاوتی بون ذائقه و سلوقۀ گرو های متفاوت
و مصرف فرهنگـی آنهـا وجـود دارد؟» او ایـن تفاوتهـا را در موـان گرو هـای مختلـ  ،از
«مشروعترین» حوز ها مانند نقاشی یا موسوقی ،تـا «شخصـیترین» حوز هـا نظوـر پوشـاک،
مبلمان ،و حوز های مشروع برحسب «تحصولی» و «غورتحصولی» بررسی کرد و نشان داد که
بون نوع مصرف و طبقۀ اجتماعی افراد ،همخوانی وجود دارد (بوردیو.)91 ،7939 ،

چاکسی )7931( 1در پژوهشی که مبتنیبر مشاهدات فـردی و تحلوـل سلسـلهمتون مـرهبی

اس ،میگوید ،طبقهبندی همهچوز برمبنای پاکی و نجاس ،،نظم و اغتشاش ،قدسی و دنووی ،و
زندگی و مرگ ،با دیدگا دینی دورکوم انطباق دارد .او با تیوه بر دیدگا های گورتز و نظریـه نسـبو،
فرهنگی ،استدالل کرد اس ،که عقاید و اعمال آیونی ،پدید هایی هم فردی و هم جم ی هسـتند
که باید در بستری از ارزشها و م انی که مؤمنان به آنها منتسب میکنند ،بررسی شوند.

شوثرتون )2112( 2در پژوهشی به بررسی مرزبندی هویتی بون سه گرو از افـراد در یـک
شهر جدید در جنوب انگلستان بهنا « َیو »3،پرداخته اسـ .،ایـن سـه گـرو  ،بـهخودیخود،
سطح اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و نقش تحرک جغرافوایی متفاوتی داشتند .دو گرو از این
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سه گرو  ،در مقایسه با گرو سو  ،وض و ،اقتصادی و قشـربندی ییسـان و در حـد متوسـطی
داشتند و گرو سو  ،مرتبه اقتصادی و پایگا اجتماعی بـاالتری داشـ ،،امـا در درون هـر سـه
گرو  ،افرادی وجود داشتند که بهلحاظ زمانی ،زودتر از افراد درون گرو خـود بـه شـهر جدیـد
«یو ،»،مهاجرت کرد بودند .براساس همون امتواز اقام ،بوشتر و زودتر در این شهر ،افراد در
درون هر سه گرو به «ما» و «آنها» تقسوم میشدند.

در پــژوهش دیگــری (اجــل 1و دیگـران )2116 ،در آمرییــا ،مشــخص شــد کــه در کنــار

تفاوتهای قومی ،نژادی ،و طبقاتی ،نوع دیگری از مرزبندی وجود دارد که جام ۀ آمرییا را به
دو گرو «م تقد به خدا» و «منیر خدا»« ،مرهبی» و «غورمرهبی» و «خـودی و غورخـودی»
تقسومبندی و مرزبندی میکند .از نظر این پژوهشگران ،این نوع مرزبندی که عامل اصـلی آن
دین و مرهب اس ،،در مقایسه با سـایر تفاوتهـای قـومی ،نـژادی ،و طبقـاتی یـا قشـربندی
اجتماعی ،بهمراتب از شیاف فرهنگی عموقتر و بزرگتری برخوردار اس.،
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در پژوهشی که در شهر «ماردین »2ترکوه انجا شد (سـاری )2171 ،3مشـخص شـد کـه

مرد در این شهر چندفرهنگی (که مسلمان سـنیمرهب ،کاتولوـک ،آمرییـایی ،تـرک ،کـرد،
عرب ،ارتودوکس ،و ...در آن زندگی میکنند) مرزهای فرهنگی خود را با توجه بـه تفاوتهـای
فرهنگی ت وون میکنند .این تفاوتها ،خودساخته هستند و از مختصاتی مانند امیان جرب یا
طرد ،برخوردارند و با دو نوع دستهبندی روبهرو هستند :نخس ،،هوی،های فرهنگـی ،و دو ،
ارتباطات درونفرهنگی؛ ایندو ،موضوعاتی هستند که به یک ساخ ،سواسی تبدیل شـد و بـا
قدرت ،پووند خورد اند .از نظر نویسـند  ،هوی،هـای فرهنگـی ،ذاتـی نوسـتند ،امـا سـاخ،
سواسی از طریق ارتباطات درونفرهنگی به آنها شیل داد اس.،
 .2چارچوب مفهومی

با توجه به هدف و روش پژوهش ،در این بخش بهمنظور «ارتقای حساسو،های نظری» مـورد
نظر استراوس و کربون ( )81 ،7931بهاختصار و در حد الز  ،بر مفـاهوم مـرتبط بـا موضـوع
مورد مطال ه متمرکز میشویم.
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 .2-1مرزهای اجتماعی و فرهنگی

تفاوتهای فرهنگـی بـوآس( 1باشـیو ،)2118 ،فاصـله اجتمـاعی (بوگـاردوس 7399 ،2و

 )7364و فاصلۀ فرهنگی (هافستد ) 7349 ،3ازجملـه مفـاهومی هسـتند کـه همـوار بـرای
سنجش تمایز بون افراد بهکار می روند و متناسب با موضوع هر پژوهشی ،کاربرد خاص خود
را دارند و گویای درجه ای از مرزبندی هستند؛ ازاین رو ،در این مقاله بر مفهو «مرزبنـدی»

که جامع تر اس ،،متمرکز شد ایم .از نظر ول  ) 7333( 4در گرشته ،مفهو مرزبندی بـرای
فرهنگ ،از طریق منطقۀ جغرافوایی ،مانند مرزبندی وخطکشی هـای شـدیدی کـه در بـازی
ً
بولوارد وجود دارد ،مفهو سازی میشد ،ولی در دورۀ جدید ،لزوما چنون نگاهی به مرزهـای
فرهنگی وجود ندارد ،بلیه فرهنگ بهعنوان مقوله ای که موجب ایجاد نظم مصنوعی میشود،
نواز به مموز هایی دارد تا از طریق اعمال جداسازی و تب وض ،افراد را از ییدیگر جـدا کنـد
(باومن .)731 ،7931 ،عد ای از جام ه شناسان ،مرزبندی های موجود در یک جام ه را در
قالب مفـاهومی ماننـد «مرزهـای اجتمـاعی »5و «مرزهـای نمـادین( »6المونـ ،و مـولنر،

« ،)2112مرزهای عمودی »7و «مرزهای افقی( »8لنسیی و لنسیی )7918 ،و سرمایههای
مختل (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و نمـادین)( ،بوردیـو )7939 ،و هویـ ،جم ـی و
َ
فردی (تولی )2119 ،9یا همان الگوی «ما» و «آنها» دستهبندی می کنند .المونـ ،و مـولنر
( )2112در مقاله ای ،انواع مرزبندی های موجود در علو اجتماعی را تشریح کرد اند .آنها
بون «مرزهای اجتماعی» و «مرزهای نمادین» ،تفاوت قائل شد اند .از نظر آن هـا ،مرزهـای
اجتماعی ،شیل های واضحی از تفاوت های اجتماعی هستند کـه در قالـب مـواردی ماننـد
دسترسی و توزیع نابرابر منابع (مـادی و غورمـادی ،مسـتقوم و غورمسـتقوم) و فرصـ،های
اجتماعی ،ظاهر می شوند و دارای الگوی رفتاری پایداری هستند که خود را در نظا ارتباطی
و ت املی نشان می دهند ،ولی مرزهای نمـادین ،تمایزهـای مفهـومی ای هسـتند کـه توسـط
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بازیگران اجتماعی ساخته می شوند تا اشواء ،افراد ،شوو ها ،و حتی زمان و فضا را طبقهبندی
کنند« .مرزهای فرهنگی»  ،خطوط جداکنند و فاصله گراری در خارج یا تغوورات در تـاریخ
نوستند ،بلیه تفاوتهای فرهنگی ای هستند که جمع ناپـریر و مسئله سـاز هسـتند .افـراد ،از
طریق مرزهای فرهنگی ،اید های خود را از بوگانه و غریبه جـدا میکننـد؛ بـهعبارت دیگـر،

مرزها ،تفاوت «ما »1و «دیگران»2را نشان میدهند» (باشیو .)2118 ،3افـراد و گرو هـا بـا
مرزهــای نمــادین درگوــر می شــوند و میکوشــند بــهکمک آن هــا در مــورد دســتهبندی و
طبقهبندی های افراد جام ه توافق کنند .اگر این توافق ،شدید و عموـق باشـد ،از ایـن پـس،
مرزهای نمادین می توانند به مرزهای اجتماعی تبدیل شوند (المون ،و مولنر.)2112 ،
 .2-2ترددهای فرهنگی

اس .،واا

«تردد فرهنگی» ،م ادل واا

در لغ ،بهم نای «عبـور

کردن»« ،دورگه»« ،حد وسط»« ،موانه»« ،تنوع»« ،ناپایدار» و «تغوورپریری» اس .،اصطالح
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ترددهای فرهنگی در ادبوات پژوهشهای فرهنگی ،بیشباه ،به م نای لغوی آن نوس .،برخی
4

بهجای این مفهو از مفهو «شیستن مرزها » استفاد میکنند .براساس نظر بلومرت ،اشـتبا
اس ،کـه ارتبـاط بـون فرهنگهـا را تنهـا بـهعنوان یـک مسـئله ناشـی از تصـاد فرهنگهـا و
5

شیافهای فرهنگی ،یا امری غورعادی درنظر بگوریم .او استدالل میکند که «عادی نبـودن »
ارتباطات موانفرهنگی براساس یک نظریۀ نادرس ،و خشن بنـا شـد اسـ ،کـه براسـاس آن،
«فرهنگ» بهعنوان یک عامل اصلی ،درجه و ماهو ،تفاوتها در سبکهای گفتاری را همهگور
و تشدید کرد اس( ،بلومرت ،9 ،7334 ،6بـهنقل از :کیزکـز .)2118 ،7بـهطور خـاص ،در

ادبوات پژوهشهای جام هشناسی فرهنگی و مطال ات فرهنگی ،مفهو «تردد فرهنگی» با ایدۀ

«همهچوزخواری »8منتسب به پترسون و کسانیکه با او همسو هستند ،شبوهسازی شـد اسـ،

(پترسون2114 ،؛ برگمن و ایدک .)2113 ،9براساس نظر ایـن نویسـندگان ،همـهچوزخواری
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عبارت اس ،از پووند فرهنگ تود و فرهنگ واال .بهعبارت دیگر ،براساس این گفتمان ،مرزهای
فرهنگی بون طبقات باال و پایون در مصرف فرهنگی شیسته میشود و «تردد فرهنگی» در موان
آنها ر میدهـد .تـردد فرهنگـی ،مشـابه مفـاهومی ماننـد «شیسـتن مرزهـای اجتمـاعی و
فرهنگی»« ،پـریرش تنـوع فرهنگـی»« ،پـریرش چنـدفرهنگی» و «همـهچوزخواری» اسـ.،
هرچند تردد فرهنگی بوشتر در مرزهای افقی ر میدهد ،اما در مرزهـای عمـودی نوـز اتفـاق
میافتد .المون ،و مولنر ( )2112گوشزد کرد اند که گاهی مرزها ،خود عاملی برای ت امـل و
ارتباط هستند ،زیرا در چارچوب همون مرزبندیها میتوان ت امل و ارتباط را ت ری و برقـرار
کرد .درحالیکه مفهو مرزهای فرهنگی ،هوی،های افراد را به «ما» و «آنها» یـا «خـودی» و
«غورخودی» تقسومبندی میکند ،مفهو تردد فرهنگی ،تقسـومبندیهای هـویتی را کمرنـگ،
مقط ی ،و سوال میکند.
 .3روششناسی

یافته های ایـن پـژوهش ،مبتنی بـر دیـدگا تفسـورگرایی و روش نظریـۀ زمونـه یابی اسـ.،
براین اساس ،نمونه ها به شووۀ نمونه گوری نظری و هدفمند انتخاب شد اند .ابتدا براسـاس
مطال ات مقدماتی و ارزیابی های اولوۀ پژوهشگران ،مصاحبه ها با افرادی کـه سـبک های
زنــدگی متفــاوتی نســب ،بــه هــم داشــته اند ،آغــاز شــد .به تــدریج ،دامنــۀ تنــوع افــراد و
مصاحبه شوندگان از طر یق مصاحبه شوند ها یا اطالع رسانان دیگر ،گسترش یاف ،و بدون
هوچ محدودیتی ،مصاحبه ها ادامه یافتند؛ تا اینیه در مصاحبه با نفر سی و هشـتم ،اشـباع
نظری به دس ،آمد ،اما با توجه به کالن شهر بودن تهـران ،مصـاحبه ها (بـه منظور افـزایش
اعتبار یافتـه ها) تـا نفـر چهـل و پنجم ا دامـه یافتنـد .بـا توجـه بـه اینیـه ییـی از را هـای
اعتباربخشی در نظریه مبنایی « ،مقایسه دائمی داد ها با طبقه های ظهوریافته و نمونه گوری
نظــری گرو هــای مختلـ بــرای حداک ر ســازی شــباه ،ها و تفاوت هــا بــون اطالعــات
به دس ،آمد اس( »،کرسول ،)81 ،7938 ،متون مصاحبه ها بارها مرور و بازبونی شدند و
در چارچوب روییـرد کوفـی کـه مصاحبه شـوندگان بـه نوعی همیـار پژوهشـگر به شـمار
می آیند ،از نظر برخی مصاحبه شوندگان که توانایی های خاص آن ها در طـول مصـاحبه ها
برای پژوهشگران ،قط ی شد بود ،برای کدگراری ها بهر بردیم.
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پس از جمعآوری داد ها و انجا مراحل کدگراری سه گانه (بـاز ،محـوری ،و انتخـابی) بـه
ّ
روش نظریه مبنایی درمجموع ،پنج محور شرایط (علی ،زمونه ای ،مداخله گر) ،راهبردهـا ،و
پوامدها به دس ،آمد .مقوله هسته ای عبارت از «غلبه عناصر هویتی بهوجود آورندۀ مرزهـا و
ترددهای فرهنگی» اس .،داد های مودانی نشان دادند که اعضای گرو های سبک زندگی در
رویارویی با ییدیگر ،سه نوع رفتار یا کنش از خود نشـان می دهنـد :تحمـل طـرف مقابـل،
پریرش و نادید گرفتن برخی از خط قرمزها در ت امل با طـرف مقابـل ،و درنهایـ ،فاصـله
گرفتن از کنشگر مقابل و ت وون مرزبندیها با «او» و «آنها» .مرزبندی و ترددهای فرهنگی
در سطوح فراوانی مانند ازدواج ،ارتباط خانوادگی ،دوس ،گزینی ،همسایگی ،هممحلـی ،و
نگرش ها بروز و ظهور می یابند .چه چوزی باعث می شود که بون دو گرو سبک زنـدگی ،دو
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گرو اجتماعی ،و دو فرد یا افراد ،مرزهای ارتباطی بهوجود آید  ،یا از این مرزها عبـور شـود؛
ّ
می توان پاسخ این پرسش را در شرایط و زمونههای علی یاف.،

ّ
 .4-1شرایط علی

ً
ّ
از نظر استراوس و کوربون ،شرایط علی یا سببساز ،م موال آندسته از رویدادها و وقایع هسـتند
کــه بــر پدیــد ها اثــر میگرارنــد (اســتراوس و کــوربون .)742-746 ،7938 ،در ایــن مطال ــه،
ّ
زمونههای علی ،اصلیترین علل و عواملی هستند که بهطور مستقوم بـر مرزبنـدیها و ترددهـای
فرهنگی در موان گرو های سبک زندگی در شهر تهران ،تأثور میگرارند.
ّ
جدول شماره ( .)1زمینههای علی مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

زمونههای علی
(اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی)

مقولههای کلی
(نوع مرزبندی)

مرزهای عمودی
(مرزهای اجتماعی)

مرزهای افقی
(مرزهای نمادین)

مقولههای فرعی
رف،وآمد نیردن طبقات اجتماعی مختل با ییـدیگر ،تـالش طبقـه متوسـط بـرای
ارتباط با طبقه باالتر و فاصله گرفتن از طبقه اجتماعی پایون ،حسادتهای زیرپوستی
طبقه ،خصوم ،طبقات اجتماعی با ییدیگر ،خودکمبونی طبقه پایون ،تحقور طبقـه
پایون توسط طبقه باالتر ،احساس کسر شأن از سوی طبقه مرفـه در ت امـل بـا طبقـه
فقور ،ناهمگونی بون سبکهای زندگی طبقـات اجتمـاعی ،تـرجوح موق وـ ،طبقـه
اجتماعی بر اعتقادات دینی و سنتی در پووند خانوادگی و...
نوع حجاب ،نحو ارتباط با جنس مخال  ،داشتن گورند تلویزیـون مـاهوار  ،شـوو
استفاد از فضای مجازی ،خمـس ،قوموـ ،،داشـتن حوـوان نجسال ـون ،نجـس و
پاکی ،شرک ،کردن یا شرک ،نیردن در مراسم جشن و مهمانیهای مختلط و...

همانگونه که یافتههای مصاحبهای در جدول شمار ( )7نشان میدهند ،مرزبندی موجـود
بون گرو های سبک زندگی و شهروندان تهرانی بـه دو دسـتۀ عمـودی و افقـی ،یـا اجتمـاعی و
نمادین ،قابلتقسومبندی هستند؛ بنابراین ،میتوان نتایج زیر را استنتاج کرد:
 .7نهتنها «مرزهای اقتصادیـاجتماعی» همچنان در بون گرو های سبک زندگی موجود در
شهر تهران وجود دارند و به قوت خود باقی هسـتند ،بلیـه چنـون مرزبنـدیهایی ،عموـق نوـز
هستند .زیرمقولههایی که مرزهای اجتماعی و عمودی از آن تشیول میشوند ،در جدول شمار
( )7ارائه شد اند .در ادامه ،به برخی از داد های پشتوبان در اینبار اشار میکنوم:
«دوس ،ندار با کسیکه وض و ،اقتصادیاش از ما باالتر رف،وآمد کنم و از این باب،
م ربم» (شهرزاد).
«باکسیکه طبقه اجتمـاعیاش پـایونتر از منـه رف،وآمـد نمـیکنم ،زیـرا مـانع رشـد
میشه ...سودی به من نمیرسه» (نور ).

بهگفتۀ خانم هدی ،اگرچه برخی از مراسم عروسی و ختم که توسط طبقات اجتماعی متفاوت
برگزار میشوند ،دارای ظاهری ییسان هستند ،اما شیاف طبقاتی عموقی در بـاطن آنهـا وجـود
دارد؛ «از قبول ارائۀ نوع و سطح خـدمات،کوفو ،،و قوم،هـا» .همچنـون« ،یـک مرفـه مـرهبی
ترجوح میدهد با مرفه غورمرهبی پووند ازدواج داشته باشند ،اما با فقور مرهبی ،خوـر» (کـدهای
 24و  .)74بهعبارتی ،در مواردی مانند ازدواج ،موق و ،طبقاتی بر اعتقادات دینی مقد اس.،
« .2مرزهای افقی و فرهنگی» ،دومون مقوله محوری بهدس،آمد اس ،که زیرمقولـههای
آن در ردی آخر جدول شمار ( )7ارائه شد اند .در متن اصـلی پـژوهش ،مشـخص شـد کـه
هریک از این زیرمقولهها بهلحاظ رعای ،کردن و نیردن و شوو رفتـار افـراد نسـب ،بـه آنهـا،
موجب شیلگوری طو هایی از سبک زندگی میشوند که میتوانند مان ی برای پوونـد ازدواج
و رف،وآمد خانوادگی در موان گرو های سبک زندگی شوند .بهعبارت دیگـر ،مرزهـای افقـی،
ماهو ،اجتماعی یافتهاند .در ادامه ،برخی از یافتههای پشتوبان در این مورد ارائه میشوند:
«بون دو گرو متشرع و غورمتشرع ،پووند خانوادگی و ازدواج شیل نمیگورد ،مگر بهشـیل

موردی» (کدهای « ،)76 ،24 ،74 ،79 ،8همون امشب ،حاجآقا 1در مسجد گفتند :همنشونی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اشار به شبی اس ،که پژوهشگر با مصاحبهشوند در مسجد محل ،مصاحبه کرد و پوش از ایـن مصـاحبه ،روحـانی مسـجد،
برای نمازگزاران سخنرانی کرد بود.
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ً
با کسانیکه متشرع نوستند ،دل را میموراند» (محمد) ،عموما مرهبیها «ازدواج با غورمرهبی

را نمیپریرند» (صـابر ،ملوحـه ،فاطمـه ،حموـد) و «صـد درصـد گـارد 1میگوـرن» (زهـر )،
«نمیپریر کسیکه سگ دار به خواستگاری دختر بواد» (فریدون) .آقایان :حموـد ،محمـد،
امور ،و خانم فاطمه ،تأکود کردند که با افرادی که خمـس نمیدهنـد ،پوونـد ازدواج نخواهنـد
داش ،،اما برای ارتباط خانوادگی (رف،وآمد خانوادگی) مشـیلی ندارنـد .شـرک ،در مراسـم
مهمانی ،عروسی ،و رف،وآمد خانوادگی ،از موارد دیگری هستند که مرزهای فرهنگی در شهر
تهران را بازتاب میدهند .در ادامه ،به نمونههایی از یافتهها در اینبار اشار میشود« :سر سفرۀ
ً
کسیکه سگ دار یا مشروب میخور  ،نمینشونم ،حرامه» (شهرزاد)؛ «اصال بـه خونـهای کـه
ً
سگ دارن ،نمیر » (فاطمه)؛ «م موال ترجوح مید [به عروسی متشـرعون نـرو  ...بـه مـن
خوش نمیگرر » (آتوسا)؛ «اگه بستگان همسر آیند ا  ،م تقد به شـرع نباشـن ،ارتبـاطم را بـا
آنها کم میکنم» (حمود)؛ و «خانواد های غورمرهبی از رف،وآمد بـا خانواد هـای مـرهبی،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

900

دوره ،11شماره 2
تابستان 1793
پیاپی 22

احساس راحتی ندارن [چون دائم باید خودشان را بپوشانند[ ...از طرفی خانواد های مرهبی،
بهخاطر بچههاشون و دور بودن از گنا [با غورمرهبیها زیاد رف،وآمد نمیکنند» (س ود ).
 .9مجموعه گفتههای مشارک،کنندگان ،گویای این اس ،که گرو های سبک زندگی در دو
طرف طو (متشرع و غورمتشرع) نهتنها در سـطح پوونـد و رف،وآمـد خـانوادگی ،مرزبنـدی
فرهنگی دارند ،بلیه در سطح دوستی شخصـی نوـز بـا مرزبنـدی روبـهرو هسـتند .برخـی از
یافتههای پشتوبان در این مورد بهشرح زیر هستند:
صمومی نبودن و دوس ،نبودن مرهبیهای متشرع با غورمتشرع مگر بهسـبب وظوفـه دینـی و
تالش برای جرب آنها (حمود ،محمـد ،و صـادق)« ،اگـه مهمـانیای دعـوت شـو کـه خولـی
ً
آد های مرهبی باشند ،واق ا نمیر  ،چون نمیتونم جایی برو کـه همـه چـادر پوشـود باشـن،
اذی ،میشو »(زهـر ) .داد هـای پشـتوبان نشـان میدهنـد کـه در موانـه طوـ (کمترمتشـرع و
غورمتشرع من ط ) مرزبندیها کمرنگ میشوند و امیان ترددهای فرهنگی در سـطح دوسـتی،
افزایش مییابد .البته «متشرعون هستند کـه در اینبـار نقـش اساسـی دارنـد ،زیـرا «بوشـتر حـق
ً
انتخاب با آنهاس ،که ببونند با ما راحتند یا نه» (سارا)« ،م موال در دوستیهای شخصی ،هر دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1واا «گارد» بهطور میرر در موان صحب ،مشارک،کنندگان مطرح میشد و میتوان آن را مترادف با مفهو «مرزها» در ادبوات
ادبوات روزمر و عادی دانس.،

ً
گرو  ،رعای ،حال ییدیگر را میکنند ،مگر اینیه هر دو طرف ،در انتهای طو باشند؛ م ال ییی
مرهبی قضاوتگر و آن دیگری هم تاز بهدورانرسودۀ ناپریرا باشـد [بـهعنوان نمونـه مـن دوسـتی
ً
داشتم که نسبتا مرهبی بود و با اکوپی از ما دوس ،بود که خولی مرهبی نبودیم» (زهر ) .یا «یـک
ً
خانم مرهبوه که اصال مت صب نوس ،و ما بـهراحتی دعـوتش مـیکنوم ،کسـی بهـش نوشـودنی
ت ارف نمیکنه ،او هم با کسی کار ندار » (آتوسا) .همچنون ،لوال بهعنوان یک خـانم باحجـاب و
با نمادهای مرهبی گف« :،دوستی دار که سگ دارن ،در دوستومون مشیلی بهوجود نمواد ،جـز
اینیه وقتی بخوا نماز بخونم ،باید در خانه [خود بخونم و یا اینیـه «مهـر نمـاز» در خونشـون
ً
پودا نمیشه[ ،ولی قط ا با چنون خانواد ای وصل ،نمیکنم»« ،دوستی دار که خولـی مـرهبی
نوستند ،بورون 8نفر [با همسران میرویم ،ولی به منزل هم ،نه» (نسرین).
رویهمرفته ،متلک نپراندن ،پز ندادن ،تحقور نیردن ،ت ارف نیردن مشـروب ،و از سـوی
دیگر ،امر به م روف و نهی نیردن ،رعای ،کـردن شـرایط خـانوادگی و اعتقـادات خـانوادگی،
احساس امنو ،و درمجموع ،حفظ احترا (هدی ،ملوحه ،زهر ) ازجملـه مـواردی هسـتند کـه
موجب ت امل و تردد فرهنگی در موان افراد و گرو های سبک زندگیای میشـوند کـه در موانـۀ
پووستار قرار دارند.
بنابراین ،میتوان نتوجه گرف ،که مرزهای فرهنگی در سـطح ازدواج ،روابـط خـانوادگی ،و
دوستی موان دو طرف طو (متشرع و غورمتشرع) شدید اس ،،اما در سطح دوستی ،از شدت
این مرزبندی برای کسانیکه در موانه طو قرار دارند ،کاسته میشود و امیان تـردد فرهنگـی،
افزایش مییابد .این تردد در حوز عمومی و رسمی ،بوشتر مشهود اس.،

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

ّ
شرایط دخول یا مداخلهگر ،آنهایی هستند که شرایط علی را تخفو یا بهنحوی تغوور میدهند
(اســتراوس و کــوربون .)742-746 ،7938 ،مــواردی کــه در ایــن پــژوهش بــهعنوان ش ـرایط
مداخلهگر تشخوص داد شدند ،در جدول شمار ( )2ارائه شد اند.
جدول شماره ( .)2تأثیر شرایط مداخلهگر بر مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری
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عوامــــــــــل
مداخلهگر

مقولههای کلی

مقولههای فرعی

قوانون و
سواس،های
فرهنگی حفظ و
ت بو ،سن ،و شرع

زنان ،بهعنوان محور حجاب و عفاف ،تفیوک جنسو ،در مراکز آموزشی و
حوز عمومی ،شرط حفظ شئون اسالمی در استخدا های دولتی ،وضع قوانون
برای جلوگوری از گسترش ابزار ترویج فرهنگ غرب ،مانند تلویزیونهای
ماهوار ای و سگگردانی ،خألهای قانونی جدید ،نقش سواس ،و سواس،
فرهنگی در ایجاد مرزبندیها ،کنترل روابط جنسوتی و حجاب و عفاف

عوامل تسریعکنند
سبکهای زندگی
جدید و مدرن

جبران خأل قانونی با فتوای شرعی ،نقش فضای مجازی و رسانههای ارتباطی
در ترویج روابط جنسی نامشروع ،نقش تلویزیونهای ماهوار ای و شبیههای
اجتماعی در ترویج مصرف و سبک زندگیهای جدید ،قوانون بونالمللی و
حقوق بشر ،ض و شدن اهر های سنتی و مردساالری بهکمک پروفایلها و
فضای مجازی

تمایز و تفاوتهای
نسلی

آگاهی نسلی و سن،زدایی ،تغوور ذائقه نسل جدید حتی در موان مرهبیها،
تجددگرایی (سن،زدایی و شرعزدایی) در نسل جدید ،مقاوم ،نسل قدیم در
برابر سبک های زندگی جدید ،ت امل فرهنگی و مرزشینی در موان نسل جدید

در بررسی مقوله «عوامل مداخلهگر» ،سه مقولـه اصـلی بهدسـ ،آمـد کـه عبارتنـد از.7 :
قوانون و سواس،های فرهنگی نگهدارندۀ سـن ،و شـرع؛  .2عوامـل تسـریعکنندۀ سـبکهای
زندگی جدید و مدرن؛ و  .9تفاوتهای نسلی.
همانگونه که یافتههای جدول شمار ( )2نشان میدهـد ،مقولـۀ نخسـ ،،مجموعـهای از
مقولههای فرعی و سواس،هایی هستند که سواس،گراران فرهنگی بهکمک آنها میکوشـند از
پدید آمدن سبکهای زندگی مدرن ،بهعنوان پوامدهای مدرنوته و صن تیشدن ،جلوگوری کنند
و پایبندی به سن ،و دین را در سبک زندگی افراد جام ه حفظ کنند.

مقوله اصلی دو  ،مجموعهای از مقولههایی هستند که هم سبب سن،زدایی و شـری ،زدایی
میشوند و هم در شیلگوری گرو های سبک زندگی جدید ،نقـش تسـریعکنندگی و مداخلـهای
دارند .هرچند تغوورات نسلی بهخودیخود در تغوورات فرهنگی نقشآفرینی میکنند و مقولـههای
فرعی مربوط به خود را دارند ،اما مقولۀ دو  ،بهنوبۀ خود بر مقوله سـو  ،ی نـی تمایزهـای نسـلی،
تأثورگرار هستند ،زیرا عوامل تسریعکنندۀ سبکهای زندگی جدیـد ،ازیکسـو بـا «سواسـ،های
فرهنگی» مطرح در مقوله نخس ،به تقابـل میپردازنـد ،مرزهـای فرهنگـی موجـود را بـهچالش
میکشند ،کنشگران امروزی را وادار میکنند که از مرزهای فرهنگی موجود عبور کنند و خودشان
مرزبندیهای جدیدتری مانند «سنتی و مدرن»« ،افراطی و من ط » و سایر موارد مشابه را پدید
میآورند ،و از سوی دیگر ،با تأثورگراری بر نسل ،نسل جدیـد را بـه یـک واسـطه و عامـل بـرای
پریرش تغوورات فرهنگی جدید تبدیل میکنند .بخش عمدۀ داد های پشـتوبان ،بـه مقولـۀ اصـلی
دو از نوع قوانون و سواس،های فرهنگی ساری و جاری در جام ۀ ف لی ایران مربوط میشوند که
در ردی سو جدول شمار ( )2به آنها اشار شد اس.،
در مورد مقولۀ سو (تفاوت نسلی) ،بهعنوان نمونه ،کدهای  8و  71اذعان کرد انـد کـه بـا
دوستان و همنسلیهای خودشان کـه از گـرو سـبک زنـدگی دیگـری (مـدرن و غورمـرهبی)
هستند ،ارتباط راحتی دارند ،با آنهـا رف،وآمـد دوسـتانه دارنـد ،در برنامـهها و مهمانیهـای
دوستانۀ آنها شرک ،میکنند ،اما آنها نمیتوانند به منزل ییدیگر بروند ،زیـرا سـبک رفتـار و
پوشش آنها با ارزشهای خانواد هایشان (پدر ،مادر ،و )...متفاوت اس .،همچنون ،کـد 21
بوان کرد که خودش سبک زندگی غورمرهبیای دارد و بقوۀ اعضای خانواد اش ،سبک زنـدگی
مرهبی و متشرع دارند.
 .4-3زمینهها

شرایط زمونهای ،مجموعۀ خاصی از شرایط (شیلهای شرایط) هستند که در یک زمان و میان
خاص جمع میشوند تا مجموعه اوضاعواحوال یا مسائلی را بـهوجود آورنـد کـه اشـخاص بـا
عمل یا ت املهای خـود بـه آنهـا پاسـخ دهنـد (اسـتراوس و کـوربون.)742-746 ،7938 ،
برایناساس ،یافتههایی که این ویژگیها را داشتند ،در شرایط زمونهای گنجانـد  ،ت ریـ  ،و در
جدول شمار ( )9ارائه شد اند.
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جدول شماره ( .)7شرایط زمینه ای مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

زمونــــــــههای
شــــــیلگوری
مرزهـــا و تـــردد
فرهنگی
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مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

ارزشهای سنتی و دینی

قومو /،گفتمانهای دینی و انقالبی /جنسو ،و مردساالری

ســن،زدایی و شــرعزدایی
(تجددگرایی)

تابوشیني در رابطه با جنس مخال  /کاهش ت صبهای خانوادگی /کـاهش
متشرعون /کاهش روابط سنتی /کاهش اهمو ،فرزندآوری نسب ،به گرشـته/
کاهش قبح طالق در بون بخشی از جام ـه /افـزایش ارتبـاط نامشـروع بـون
زوجون مطلقه پس از طالق /ازدواجگریزی

تینولوای

تینولوای و تجددگرایی /تینولوای و مصرف

مصرفگرایی

مصــرف و زیبــاییطلبی بهم ابــه ویژگــی زنانــه /مصــرفگرایی ،زمونهســاز
ازدواجگریزی /عمل زیبایی بهم ابه نواز اولوـه /بـاال بـودن مصـرف و نمـایش
مصرف در مراکز خریـد مـدرن /شـیءوارگی و ب،انگـاری کـاال (براسـاس
دیدگا مارکس) /مصرف باال و همهچوزخواری

در بخش بوان مسئله مطرح شد که مرزبندیها و ترددهـای فرهنگـی جدیـد مشاهد شـد در
موان گرو های سبک زندگی ،بوشتر مربوط به پس از پوروزی انقـالب اسـالمی اسـ ،و حـواد
1

مترتب بر آن ،مانند جنگ هش،سالۀ ایران و عراق و ارزشهای برخاسته از آن ،زمونهساز بـروز و
ظهور این تفاوتها و مرزبندیها بهشیل ملموستری شد اس .،بهاعتبار زمان ،این زمونه ،یـک
زمونۀ نزدیک اس ،،اما زمونههای دورتری وجود دارد که خود ،زمونهساز انقـالب اسـالمی ایـران
بودند و آن ،ت ارض مدرنوته و سن ،از آغاز ورود ایدۀ صن تی شدن و مدرنوزاسوون به ایران اس.،
بسترهای دینی ،سن ،،قومو ،،و مردساالری ،ازجمله زمونههای فرهنگی دوردسـ ،و قـدیمیتر
هستند که مرزهای فرهنگی کنونی را آبواری کرد و قوا میبخشند .مجموعه این زمونههای دیرین
با گفتمان انقالب اسالمی تنومندتر و به عرصۀ عمومی زندگی ،وارد شد اند .براسـاس یافتـههای
پژوهشی ،مرزهای ارتباطی ،ت امل موان افراد ،تابوها ،و نمادهای مربوط به آنها ،بوشـتر در زنـان
بازتاب مییابند .بهعبارت دیگـر ،بسـواری اوقـات ،بـه حیـم نظـا مردسـاالری ،زنـان ،محـور
مرزبندیها هستند .بسترهای دینی ،سن ،،و قومو ،،به مردساالری قوا بوشتری داد اند و منب ی
برای جه،گوری سواس،های فرهنگی ف لی و آبشخور نقش مداخلهای سواس ،و سواسـ،های
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در ادبوات ایرانوان از اصطالح جنگ کمتر استفاد میشود و بهدلول تحمول شدن جنگ بر ایـران ،بوشـتر از آن بـا عنـوان دفـاع
مقدس یا جنگ تحمولی یاد میکنند.

فرهنگی در کنترل ،ت بو ،،یا بهچالش کشودن سبکهای زندگی موجود در شـهر تهـران شـد اند.
خالصه اینیه زمونـههای فرهنگـی دور و نزدیـک بـا زمونـههای طبو ـی (ماننـد عالقـه زنـان بـه
مصرفگرایی و تمایزطلبی در زیبایی از طریق مصرف فرهنگـی و مصـرف کـه خـود ،محصـول
مردساالری اس )،و زمونههای دیگر (مانند پوامدهای فناوری و تغووـرات جهـانی) درآموختهانـد.
ّ
حاصل این آموختگی ،ایجاد زمونههای علی و شرایط مداخلهای بود اس.،
یافتهها نشان میدهند که موارد فراوانی مانند ازدواجگریزی ،ارتباط پس از طالق ،تابوشینی،
و ...سبب شرعزدایی و سن،زدایی شد اند .برخی از مشارک،کنندگان در پژوهش در ایـن مـورد
ُ
اظهار داشتهاند :اآلن «نر  1شد که تو [با جنس مخال رابطه داشته باشی» (کد  )22تا جاییکه
از نظر برخیها «همهچوز مجاز اس ،،با یک تبصر [و آن ،اینیه بدانود چیار داریـد میکنوـد»
(کد « ،)21دیگر اینقدر این قضوه [رابطه با جنس مخال

 ...کمکم دار [ارتباط و رابطه جنسی

با متأهل عادی میشه» در حدی که «ان طاف [جنسی در پایتخ ،بهسـم ،تنـوعطلبی مـیر ،
طالق رفته باال و دلولشم اینه که روابط موازی 2رفته بـاال» (کـد  ،)6درنتوجـه یـک جـوان مجـرد

میگوید« :برای چه ...زیر بار مسئولو ،برو  ،وقتی از را دوستی میتونم همهچوز [در مورد نوـاز
ً
جنسی را برآورد بینم» (کد  ،)23نهایتا به شرع م تقد باشد« ،صوغۀ عقد موقـ ،را میخونـه»
(کد  .)74عد ای نوز ممین اس ،بهدلول وض و ،بد اقتصادی (کدهای  )74 ،71یا رفا اقتصادی
(کدهای  73 ،74 ،71و  )24تن به ازدواج ندهنـد .یافتـهها نشـان میدهنـد کـه مـدیری ،بـدن،
شاخص مهمی برای مصرفگرایی و زمونهساز تمایز افراد با ییدیگر ،بهویژ در بون زنان ،اس .،از
نظر برخی از مشارک،کنندگان ،عمل زیبایی با اهداف کالس گراشتن و چشموهمچشمی همـرا
اس( ،کدهای  )89 ،81 ،94 ،24 ،8تا جاییکه «برخی از طبقه پایون بهعنوان نوازمند از دیگران
پول میگورن و ب د ،صرف عمل زیبایی میکنن (کد )24؛ بهعنوان نمونه« ،یک کارمندی داشتوم
که پاداش و سنواتش را گرف ،و بونیاش را عمل کرد ،درحالیکه مادرش به این پول ،برای درمان،
نواز بوشتری داش( »،کد  ،)21از نظر برخی دیگر« ،عمل زیبـایی ،دخـل و تصـرف در خلقـ،
خداس ،و جایز نوس( »،کد « ،)28برخی از مرهبیهای مرفه را دید که عمل پویرتراشی انجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2اصطالح روابط موازی در گفتههای مصاحبهشوندگان دیگر نوز بهکار رفته اس ،و منظورشان این اس ،که یک فـرد متأهـل در
کنار رابطۀ جنسی رسمی با همسر خود ،با فرد یا افرادی بهغور از همسرش نوز رابطه جنسی داشته باشد .این اصـطالح ،بوشـتر در
ادبوات تحصولیرد ها کاربرد دارد ،بهویژ کسانیکه به مباحث زنان میپردازند .از سوی زوجون پریرفته میشود و در نگا برخـی
با مفهو خوان ،فرق میکند.
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میدن با این توجوه که شوهر اینگونه دوس ،دار » (کد « ،)21خولیها که عمل زیبـایی انجـا
ً
میدن ،بهدلول نداشتن اعتماد به نفسه» (کد « ،)24بهنظر عمل زیبایی ،واق ا اعتماد بـه نفـس را
باال میبر » (کد « ،)28برخی از زنان از دریچۀ چشم مردان ،تن به عمل زیبایی میدن ...،میگن
با ازدواج کردن مخالفند ،ولی به امود ازدواج ،تن به جراحی زیبایی میدن» (کد .)26
بنابراین ،میتوان نتوجه گرف ،که انگوزۀ عمل زیبـایی (بـهلحاظ انجـا دادن یـا نـدادن) از
جنبــههای مختلـ اعتقــادی (شــرعی) ،شخصــوتی (نداشــتن اعتمادبــهنفس یــا کســب آن و
چشموهمچشمی) ،روانشناختی (گرایش زنان به زیباییطلبی و خودنمایی) و فرهنگـی (نظـا
مردساالری) قابل تحلول و تفسور اس.،
 .4-4کنش متقابل و راهبردها

عمل یا ت امل /کنش متقابـل ،اصـطالحاتی هسـتند کـه اسـتراوس و کـوربون بـرای اشـار بـه
تاکتوکهای راهبردی و شوو های رفتاری عادی یا م مـولی و چگـونگی مـدیری ،موق و،هـا
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توسط افراد در رویارویی با مسائل و امور ،بهکار برد اند (اسـتراوس و کـوربون-746 ،7938 ،
)742؛ ازاینرو ،در این پژوهش این پرسش مطرح شد که افراد ،گرو ها ،و کنشگران اجتماعی
در موان اینهمه تفاوت ،دوگانگی ،یا چندگانگی ،برای ارتباط و ت امل با ییدیگر چگونه عمـل
میکنند و چه راهبردهایی را در این مورد اتخاذ میکنند.
جدول شماره ( .)2راهبردهای کنش و تعامل در مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری

مقولههای اصلی
عمل به توصوههای دین
درای ،و سواس،های طبقهای
مهارتهای زنانه و جنسوتی
شفافو ،و صراح ،در ت وون مرزهای ارتباطی و فرهنگی

راهبردها در ت امل

مدیری ،فضا و میان
اطالعرسانی و گف،وگو
پنهانکاری در روابط جنسی
دستوابیهای غوررسمی به روابط جنسی
دور زدن قانون
را های حفظ تمایز و نمایش مصرف

در جدول شمار ( )8راهبردهایی که گرو های سبک زندگی مختل برای ت امل با ییدیگر
اتخاذ میکنند ،ارائه شد اند .براساس یافتههای پژوهش ،راهبردهای مربوط به مدیری ،زمان و
میان برگزاری مراسم مهمانی و جشنها را میتوان به پنج دسته تقسوم کرد )7 :مدیری ،زمان و
میان بهطور فردی؛  )2تفیوـک و ت ریـ موق و،هـای میـانی در یـک زمـان؛  )9تفیوـک
زمانبندی در یک میان؛  )8تفیوک دو محل و دو زمان متـوالی؛  )4تفیوـک میانهـا در دو
زمان متفاوت .در ادامه ،به نمونههایی از داد های پشتوبان میپـردازیم .تـرک کـردن بخشـی از
مراسم عروسی (برای م ال ،زمان پخش موسوقی ،ورود داماد یا فولمبـردار بـه قسـم ،بـانوان،
و )...و بازگش ،دوبار در هنگا شا و پایان یافتن فولمبرداری یا موسوقی» (محمد ،خدیجـه،
حمود  ،ندا ،و کدهای ـغ) ،دعوت کردن مرهبیها در بخش پایانی عروسی و وق ،شا (کد
ـپ ،)1نشستن در یک گوشه و وارد نشدن در قسم،های خاص [سـرو مشـروبات و رقـص

(اشرف) ،برگزاری مراسم عروسی در دو زمان متفاوت ،یک زمان رسمی و بدون اختالط زن و
مرد و برگزاری دوبار در یک زمان دیگر و میان دیگر بهصورت مختلط (سارا ،فاطمه ،زهـر )،
ازجمله راهبردهایی هستند که افراد مت لق به سبکهای زنـدگی مختلـ بـرای حفـظ ارتبـاط
فامولی ،خویشاوندی ،و دوستی اتخاذ مـیکننـد .راهبردهـای «شـفافو »،و «اطالعرسـانی»،
پوچودگی کمتری دارند .کد  24میگوید« :اعتقاداتم را با سختی بهدس ،آورد  ...ب دش دیگه
ً
[برای حفظ آنها مقاو و صریحالهجه بود » .کد  23میگوید« :اصال [در عروسی مختلط
شرک ،نمیکنم ،همه هم این را میدونن» .در مورد راهبـرد اطالعرسـانی ،کـد  76میگویـد:
«اآلن مــد شــد  ...روی کــارت عروســی مینویســند ،موســوقی داریــم» یــا از طریــق تلگـرا
اطالعرسانی میشود که «با خودتون کفش [مجلسی بوارین یا ورود به منزل با کفش ،اشـیال
دار یا ندار ؟» (نازی) .مواردی که به راهبرد دور زدن قانون اشـار دارنـد عبارتنـد از« :عـد ای
میخوان عروسی مختلط داشته باشن [اما چون ازلحاظ قانونی مشیل دارن ،ترجوح میدن در
پارکونگ خونهشون برگزار کنند» (هدی) ،تا از این طریق ،قانون منع اخـتالط زن و مـرد را دور
بزنند .راهبرد پنهانکاری و «دستوابی غوررسمی و پنهان» ازجمله راهبردهایی هستند کـه افـراد
برای داشتن روابط جنسی غوررسمی بهکار میگورند تا در جام ـه طـرد نشـوند؛ بـرای نمونـه،
ً
«م موال آقایون ،شمار تماس خانمهایی که عقد موق ،میشوند را از دوستان مورد وثوق خود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1منظور از این کد ،مشاهد عونی پژوهشگر اس.،
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یا از دفاتر ازدواج و طالق که اطالعاتی راجع به خانمهای مطلقه دارنـد ،بهدسـ ،میآورنـد و
افرادی که بهدنبال همخانه یا ازدواج سفود هستند ،از فضای مجازی استفاد میکنند (حمود و
کد ـغ) .درنهای ،،راهبرد حفظ تمایز و نمایش مصرف ،بوشتر توسط طبقـه فقوـر یـا متوسـط
اتخاذ میشود و درعمل ،طبقه مرفه یا متوسط روبهباال ،نوازی به اتخاذ این راهبرد ندارنـد .کـد
 26میگوید« :افرادی را میشناسم که لباسهای مد روز و برند را به ییدیگر قرض مـیدن یـا
قرض میگورن تا در مجالس و در جمع ،خودشـون رو متمـایز و متفـاوت نشـون بدهنـد» .او
میافزاید« :افرادی هستند که درصدد جمع و افزایش دارایی نوستند ،درعوض ،خـوب مصـرف
میکنند (رفـتن بـه بهتـرین سـفرها ،بهتـرین رسـتورانها ،بهتـرین هتلهـا ،بهتـرین تفـریح و
دکوراسوون شوک و اسپرت در منزل) .مورد اخور ،نمونۀ خوبی بـرای نشـان دادن ایـن موضـوع
اس ،که چگونه «مصرف» ،جایگزین «دارایی» میشود.
 .4-5پیامدها و نتایج
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در هرجا انجا دادن یا انجا ندادن کاری ،ت امل م ونی در پاسخ به امر یا مسئلهای یا بهمنزلـۀ
ادار یا حفظ موق وتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شود ،پوامدهایی پدید میآید (استراوس و
کوربون)742-746 ،7938 ،؛ ازاینرو ،این پرسش مطرح میشود کـه بـا توجـه بـه مجموعـه
ّ
شرایط (علی ،مداخلهای ،و زمونهای)  ،راهبردها و سواس،های ارتباطی اتخاذشد  ،چه پیامد
و نتایجی دربر خواهند داش.،
جدول شماره ( .)5پیامدها و نتایج مرزها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران
مقوله محوری (خوشه
مقولهها)

پوامدها و نتایج مرزها و

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

آسوبهای فردیـاجتماعی و آنومی

ت ارضها و آسوبهای اجتماعی و فردی

(نابسامانی در تردد و مرزهای فرهنگی)

ت ارض فرهنگی بون دول ،و مل،

ک رتگرایی و چندفرهنگی

ترددهای فرهنگی

تنوع فرهنگی در آیند
الگوی فرهنگی لبنان
سن،زدایی و شرعزدایی در آیند

هژمونی سبک زندگی مدرن

اخالقمحوری جایگزین سن ،و دین
هژمونی سبک زندگی مدرن

هژمونی سبک زندگی دینی و سن،

برگش،پریری دین و سن ،و تسلط آن

همانگونه که یافتههای جدول شـمار ( )4نشـان میدهنـد ،راهبردهـای ارتبـاطی و کـنش
متقابل افراد و گرو های سبک زندگی با ییدیگر ،بهدلول وجود تفاوتهای هویتی مت دد ،با سه
وض و ،ارتباطی بون کنشگران اجتماعی روبهرو هستوم یا خواهوم بود که عبارتند از )7 :آنومی
و ت ارض (ت ارضها و آسوبهای اجتماعی و فردی ،ت ارض فرهنگی بون دول ،و مل)،؛ )2
ک رتگرایی و چندفرهنگی شدن (تنوع فرهنگی در آیند  ،پوشبونی الگوی فرهنگی لبنان بـرای
آیند جام ه ایران)؛  )9شیاف فرهنگی (هژمونی سبک زندگی مدرن (سن،زدایی و شرعزدایی
در آیند و اخالقمحوری مدرن) یا هژمونی سبک زندگی دینی و سن.،
برخی از داد های پشتوبان مربوط به پوامدهای مرزبندیها و ترددهای فرهنگـی در جام ـۀ
شهری تهران به این شرح اس :،گروهی از مـرهبیهای متشـرع کـه انقالبـی نوـز هسـتند (بـا
نهادهای انقالبی مانند سپا پاسداران ،بسـوج ،و ...در ارتبـاط هسـتند) و بـهلحاظ سواسـی در
جناحبندی اصولگرایان دستهبندی میشوند؛ ضـمن اینیـه فضـای فرهنگـی ف لـی جام ـه را
نامناسب میدانند و از این وض و ،،گالیه دارند و دغدغهمند آیند نوـز هسـتند ،امـا بـه آینـد
خوشبون میباشند یا دس،کم امودوارنـد کـه ایـن شـرایط نامناسـب فرهنگـی ،دینزدایـی ،و
شرعزدایی ،کمرنگتر شود و شرایط به حال ،عادی برگردد .خوشبونی و امودواری این گـرو ،
محصول چند عامل اس،؛ نخس ،اعتقادات دینی و امود به نصر الهی ،دو  ،امود به موفقوـ،
سواس،های حاکموتی؛ و سو  ،داشتن اعتقاد راسخ به ماهو ،انقالب اسالمی که یک حرکـ،
الهی اس ،و سرانجا به مقصد خواهـد رسـود و اینگونـه نابهنجاریهـا ،کوچـک و مقط ـی
هستند و در مقابل خروش حرک ،انقالبی الهی ،سر ت ظوم فرود خواهنـد آورد .خـانم فاطمـه
بهعنوان یک مرهبی ف ال در فرهنگسازی دینی ،ضمن اذعان به اینیه دیـنداران بسـوار انـدک
هستند ،میگوید« :تضاد ظاهری و عونی جام ه به یک جایی رسود که برگش ،کند ...مـن بـه
آیند خوشبونتر  ...من احساس میکنم که جام ه خسته میشود از این مدل و وض و ،و بـه
[آغوش دین و سن ،برمیگردد».
آقای محمد بهعنوان یک مسجدی و مرتبط با بسوج که دغدغۀ شری  ،و دین دارد ،راهیار
را پوروزی اصولگرایان و بورون کردن دول ،از دس ،آنهایی میداند که [از نظر او وابسته بـه
ً
خارج و بوگانگان هستند او میگوید[« :در حال حاضر دول ،اسـالمی نـداریم ...قط ـا اگـر
ً
یک دول ،خوب بواید سر کار ،مرهبیها همه [کمتر مرهبی و کـامال مـرهبی ایـن طرفنـد».
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آقایان صادق و حمود ،م تقدند که نباید نگران بود ،زیرا ماهو ،انقالب اسالمی ،خولی عموـق
و ناشناخته اس .،از نظر آنها ،ماهو ،و اهداف انقالب اسالمی ایران به این موارد جزئی ختم
نمیشود ،بلیه بهدس ،صاحبش که اما زمان(عج) اس ،،خواهد رسود و برای رسودن به این
مرحله ،این موارد و مشیالت بهسادگی حل میشوند و از سر را برداشته خواهند شد.
خانم نسرین م تقد اس« :،این شیاف [بون مرهبیها و غورمرهبیهـا بـهوجود مـیآیـد
[بهویژ اگر به قشر مرهبی فشار وارد شود ،زیرا حاکمو ،،طرفدار این قشر اس ،و زور از باال
اعمال میشود ،درعونحال هم اک ری ،،چوز دیگری میگویند و اتفاق تـود ای از ایـن سـم،
میافتد و ممین اس ،درگوری بون این دو گرو بهوجود آیـد» .در مقابـل ایـن سـخنان ،خـانم
آرموتا م تقد اس« :،اآلن هم [با مرزبندیها روبهرو هستوم ،ولی خولی نمود پودا نمـیکنـد،
اما بدتر میشود ،فیر میکنم آنهایی که میخواهنـد خولـی مـرهبی باشـند ،در اقلوـ ،قـرار
میگورند» .خانم زهر میگوید« :بهنظر من [سبک زندگی ف لی مرهبیها یا ت دیل میشود و
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یا حرف میشود... ،کلوتی که من از جام ه میبونم ،بهسم ...،غورمرهبی بودن بوشتر اس ،تا
بهسم ،مرهب» .وی در مورد اینیه در تقابل یا ت امل گـرو هـای سـبک زنـدگی چـه اتفـاقی
میافتد ،میگوید« :بهنظر من ،پریرش ،بوشتر میشود و بوشتر شبوه همدیگر میشـوند ...اگـر
حیوم ،،جام ه را بـاز بگـرارد ،بـه حالـ ،مت ـادل میرسـد ،م ـل ترکوـه کـه هـر دو گـرو
هستند».خانم ملوحه نوز بهطور ضمنی اشار میکند که اگر مداخلۀ حاکموتی نباشد« ،بـهنظر
خولی راح ،خود آد ها میتوانند درستش کنند» .همچنون ،خانم هانوه ،مطرح کرد که برخـی
از افراد جام ه ،تح ،تأثور تبلوغ رسانههای [داخلی مانند مسـجد ،سـازمانهـای اسـالمی ،و
نهادهای انقالبی هستند و مرتب ،جبهه میگورند ،اما «مرد عادی نـه .درواقـع ،مـرد سـ ی

میکنند با هم ت امل کنند» ،از نظر او ،طرح «هف،هزار نفر 1گشـ ،نامحسـوس ،نمونـهای از
ناکارامدی سواس،های فرهنگی اس ...،مدلی که حیوم ،،تبلوغش را میکند ،طرفدار ندارد.
پس جام ه بهسم ،تنوع میرود» .به بوان دیگر« ،من فیر میکنم ،نواز آد ها اینقدر متفـاوت
بشود [که مجبورن یک حد مشترکی را بهعنوان عرف برای خودشان حفظ کنند ...بـهنظر مـن،
این اتفاق در مرهب و در همهچوز میافتد» (هدی).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طرح امنو ،اجتماعی که در بررسی عوامل مداخلهگر به آن اشار شد اس.،

ّ
زمونههای علی :موق و ،های هویتی (طبقه و پایگا اجتماعی ،قومو ،،دین ،سن ،،مدرنوته) و محوطی (محله و محل
سیون ،،حوز عمومی و حوز خصوصی)
پوامدها:

راهبردها:
توصوهها و راهیار دین،
شفاف و صریحاللهجه
بودن ،درای ،و
سواس،های طبقهای؛
درای ،و مهارتهای
جنسوتی (بوشتر در بون
زنان)؛
مدیری ،فضا ،زمان و
میان ،اطالعرسانی؛
گف،وگو؛
پنهانکاری و...

 .1آنومی و ت ارض:
الف) ت ارضها و
آسوبهای اجتماعی
و فردی؛
ب) ت ارض فرهنگی
بون دول ،و مل)،؛
 .2ک رتگرایی و
چندفرهنگی شدن
 .3شیاف فرهنگی

مقوله مرکزی :غلبه
عناصر هویتی موجد
مرزها و ترددهای
فرهنگی

شرایط مداخلهگر:
 .1عوامل بازدارند :
سواس،گراریهای
فرهنگی) از قبول :کنترل
روابط زن و مرد ،قانون
تفیوک جنسوتی ،ممنوعو،
قانونی ماهوار  ،فوسبوک،
سگگردانی و....
 .2عوامل تسری کننده:
آ گاهی نسلی ،قانونهای
بینالمللی و حقوق بشر،
تأثور فضای مجازی،
رسانههای 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 های شیل شمار ( ،)2هریـک از شـرایط سـهگانۀ زمونـهای ،زمونـههای علـی ،و
عوامل مداخلهای ،بـا موق و،هـای متفـاوتی ماننـد تقابـل ارزشهـای سـنتی و تجـددگرایی،
تفاوتهای نسلی ،و ت ارض بون سواس،های فرهنگی داخلی و سواس،های جهـانی روبـهرو
هستند که هریک از آنها بهنوبه خود ،موجب شیلگوری سبکهای زندگی و هوی،های فردی
یا گروهی میشوند .موق و،های سبک زندگی و هویتی یادشد  ،بهم ابه چتری هستند که افراد
در زیر آن قرار میگورند و برحسب اب اد کمی و کوفی هر چتر هـویتی ،دایـر ای یـا دایر هـایی
ترسوم میشوند که در درون یا موان آنها خطوط ت املی و ارتباطی بون افراد مشخص میشود؛
ازاینرو ،با دایر های هویتی تو در تو روبهرو خواهوم بود که هریک حریم و گـررگا خاصـی را
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برای ت امل افراد بـا ییـدیگر بـهنمایش میگرارنـد .براسـاس شـیل شـمار ( ،)7هرچـه ایـن
دایر های ارتباطی ،تنگتر و هستهایتر شوند ،شدت مرزبنـدی ،بوشـتر و امیـان تـردد ،کمتـر
میشود و هرچه بزرگتر شوند ،امیان تردد فرهنگی افـزایش خواهـد یافـ .،ت ـارض و ت ـدد
هوی،های چندگانۀ افراد ازیکسو و ضرورت ارتباط و کنش گرو های سبک زندگی با ییدیگر
از سوی دیگر ،سبب میشود که کنشگران اجتماعی ،راهبردهـایی را بـرای ت امـل بـا ییـدیگر
اتخاذ کنند.
مجموعۀ این راهبردها ،یک الگوی مدیری ،ارتباطی موـان افـراد جام ـه ایـران و بـهویژ
شهروندان تهرانی فراهم میکنند که بهم ابه یک دیپلماسی ارتباطی درونملی اس .،راهبردهای
مورد نظر ،ازیکسو مرزهای ارتباطی را ت وون میکنند و از سوی دیگر ،بهکار گرفته میشوند تا
از شدت مرزهای ارتباطی بیاهند ،آنها را تلطو کنند و امیان تردد فرهنگی را فراهم سازند.
با وجود این ،ت امل و کنش متقابل افراد و گرو های سـبک زنـدگی در شـهر تهـران پوامـدهای
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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متفاوت و مت ارضی دارند ازجمله )7 :بروز نابهنجاری و آسوبهای اجتماعی (ت ارض فردی و
ت ارض بون مل ،و دول)،؛  )2شـیلگوری یـک جام ـۀ متی ـر و چنـدفرهنگی؛  .9شـیاف
فرهنگی .یافتههای پشتوبان نشان میدهند که اکنون جام ه شهری تهـران ،شـاهد بـروز پوامـد
نخس ،اس ،و دو پوامد دیگر ،جه،گوریهای آیند را نشان میدهند و بوشتر جنبۀ پوشبونـی
ّ
دارند .براساس شرایط علی و زمونههای مرزهای فرهنگی و مقولـه مرکـزی ارائهشـد در شـیل
شمار ( )2میتوان دو ادعا را مطرح کرد؛ نخس ،اینیه مرزهای اجتماعی مانند موق و ،طبقه
اجتماعی افراد ،همچنان نقش مهم و نخس ،را در شیلگوری مرزهای اجتماعی ایفا میکنند و
دو اینیه همانگونه که مفهو مرکـزی نشـان میدهـد ،منازعـۀ هوی،هـای سـهگانه (سـن،،
مدرنوته ،و دین) و درنهایـ ،،غلبـۀ ییـی از ایـن هوی،هـا بـهعنوان دارنـدۀ نقـش اصـلی در
شیلگوری سبک زندگی آنان ،باعث شـد کـه مرزهـای فرهنگـیای ماننـد مرزهـای عمـودی،
برجسته و پررنگ شوند .منازعه هوی،ها و ت ـارض مـاهوی آنهـا بـا ییـدیگر ،مـانع از ایـن
میشود که بتوان تنها از یک الگوی سبک زندگی مشخص در شهر تهران سخن گف،؛ ازاینرو،
نه میتوان گفتمانهای «همهچوزخواری» و «انتخاب فـردی» مـورد نظـر پترسـون و گوـدنز را
ً
پریرف ،و نه میتوان آنها را کـامال رد کـرد ،زیـرا دارنـدگان سـبک زنـدگی متشـرع نـهتنها بـه
مصرفگرایی اهمو ،نمیدهند ،بلیه مصرفگرایی را ناپسند میدانند و از مصادیق آن ،ماننـد

عملهای زیبایی ،آرایش ،کافیشاپنشونی ،و ...دوری میکنند و کسانیکه دارای سبک زندگی
مدرن هستند در مصادیق اشار شد جوالن میدهند .همچنون ،یافتههای پشتوبان نشـان دادنـد
که همچنان مرزهای طبقاتی در شهر تهران ،پررنگ و مقد بر مؤلفههای دیگر اس ،که بهنوبـه
خــود ،مؤیــد نظریــه بوردیــو و طرفــداران وی مبنیبــر اهموــ ،نقــش طبقــه اجتمــاعی در
تمایزگراریهای افراد اس ،،اما به این دلول که مصرف فرهنگی (تئاتر ،سونما ،موسوقی ،و)...
در شهر تهران پررنگ نوس ،یا دس،کم از نظر متشرعان ،هر نوع مصرف فرهنگی جایز نوس،،
نمیتوان قائل به انطباق نظریه بوردیو در شهر تهـران بهصـورت کلـی بـود .نتوجـه اینیـه نظـا
تمایزگراری و ت امل اجتماعی در شهر تهران ،مبتنیبـر چنـدگانگی هـویتی و ترکوـب هـویتی
اس،؛ ازاینرو ،گفتمانهای موجود دربارۀ تمایز و ت امل اجتماعی ،در جام های مانند ایـران و
ً
ً
بهویژ در کالنشهر تهران ،نه کامال تأیود و نه کامال رد میشوند ،بلیه تابع غلبه ییی از عناصر
هویتی یا ترکوب عناصر هویتی ایرانوان اس ،که در قالب مفهو مرکزی این مقاله ،قابل تحلول
و تفسور میباشد.
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