
 مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                      
 1395 تابستان ـ 26شماره                                                                             

 277 ـ 320ص  ص                                                                                       
 

 شدن برساخت انواع الگوهای هویتی در روند جهانی
 

 1*عباس جُنگ
  

 چکیده
. پردازدمی روزمره  شدن در زندگی جوانان ایرانی با جهانی  پژوهش حاضر به شناسایی و فهم انواع مواجهه     

  نگارانه از طریق ابزارهای مصاحبه شناسی کیفی و روش مردم روشرویکردی تفسیری، این پژوهش در قالب 
اسناد، در متن  آوریجمع،  فرهنگ جوان  گروه خرده 4تهرانی، مشاهده   ساله 35تا  18جوان  28عمیق با 

هویتی و توجیهات معنایی آن از جانب  -هایی در مورد الگوهای مصرفی آوری داده ه به جمعروزمر  زندگی
گو، وها با روشی ترکیبی مشتمل بر کدگذاری موضوعی، تحلیل گفت . این دادهکرده استکنشگران اقدام 

 سنخ کلی، تجربه پنجتحلیل اسنادی، در کنار تحلیل کیفی محتوا، ضمن توصیف شرایط انضمامی، به 
  انواع تجربه ،رد امر جهانی بر مبنای منابع محلی و همچنین   گرایی( در قالب تجربه )خاص گرایانه محلی 

گانه با امر جهانی  انفعالی، التقاطی، ابداعی و چند  در چارچوب چهار مواجههگرایی(  )عام گرایی محلی -جهانی
 دست آمد.هب

 
 

محلی؛ تجربه   روزمره؛ هویت؛ مصرف؛ تجربه  شدن؛ زندگی : مواجهه؛ جهانیهاکلیدواژه

 .محلی-جهانی

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 01/12/1394 ، تاریخ پذیرش مقاله:15/08/1394تاریخ دریافت مقاله: 
  .)نویسنده مسئول( دانشگاه عالمه طباطباییشناسی و فلسفه، آموخته جامعه دانش *

abbas.jong@gmail.com E-mail: 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               278

 مقدمه  .1

های  آوریفناما ساحت فرهنگی و نمادین آن در پرتو  است؛شدن واجد ابعاد اجتماعی  جهانی     
 واترز از نظرکه   باشد آن، واجد تحرک، سیالیت و گستردگی باالیی می  ارتباطی و مخاطب گسترده

. در یک شامل خواهد شدشدن یعنی بعد سیاسی و اقتصادی را  در نهایت دو ساحت دیگر جهانی [37]
آن   که بواسطه [19] زمان و فضا  است از فرآیند فشردگی فزآینده شدن عبارت  تعریف عام، جهانی

اما این  ؛[15] شود ادغام می [22] جهانی واحد  در جامعه [6] صورتی آگاهانهبیش و بهومردم دنیای کم
دارد،  1محدودکننده که ریشه در واقعیات انضمامی و مسائل زندگی روزمره  تعریف در قالب دو گزاره

همگونی فزآینده،  مسیرشدن در  اولیه در مورد جهانی هایهبرخالف نظری نخستمعنادار خواهد شد. 
فزآینده و در نتیجه به   2هایسازی سوی افزایش تمایزات و دورگهشدن راهی است به جهانی
پیامد فرآیندهای  شدن خود باشد. ثانیاً جهانی کشیدن یک جهان اجتماعی سیال و پیچیده می تصویر

آشکار  ها باشد که به اشکال مختلف در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سازمان ای می ساختاری و فرهنگی
 [.2: 33شود ] می

داری جهانی در قالب الگوهای اقتصادی متمایز از  این روند از نظر مادی در پرتو تکامل سرمایه     
عنصر اساسی جوامع  کیفیت مصرف  آن میزان و  که در پذیر شده های تولید جدیدی امکان شیوه جمله 

در سراسر جهان غیرغربی نیز مصرف شود،  بایدکه  اما تولیدات این شیوه تولید  ؛پیشرفته شده است
ایران   کشورهای غیرغربی از جمله کند. فرآیند نوسازی  توانست بازار خود را پیدا  می شدن  تنها با بومی

ارتباطی واجد   آوریفنکه در پرتو رشد  کاالهای جهانی و پیدایش اقشار جدید  گسترده  در پرتو واردات 
شدن جامعه را شدند، زمینه رشد هر چه بیشتر مصرفی ط پیشین میهایی متمایز از شرای آگاهی

از طریق یک برنامه  امروزه اقشار مردم به سادگی  .کردروزمره فراهم   خصوص در ساحت زندگی هب
کنند، یا از طریق اینترنت یا  کشور ارتباط برقرار می  ینموبایل همزمان با چند نفر در چند کاربردی
که در لحظه لحظه   شوند. این مواجهات و مسائل جهانی آگاه می هاای از اتفاق ظهصورت لحهماهواره ب
ها و تجارب جدیدی  افتد و آنها را خواه ناخواه واجد آگاهی روزمره اتفاق می  کنشگران زندگی زندگی 

  زمینهساخته و  را متحول  غیره ملیت و جنسیت،   طبقه، خانواده،   دیگری،  که معنای خود،  کند می
های جهانی را  کامل نشانه های مختلف از جذب تا رد  های اجتماعی را در ساحت برساخت انواع واکنش
 تواند مبین سطح تحلیل و تفسیر دیگری در رابطه امر که این امر خود می کند،  برای آنها فراهم می
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از یک طرف نوع مصرف  ،این حالت در   شدن باشد. جهانی فرآینددر پرتو  2و امر جهانی 1محلی
کنشگر  مبین تفسیر و توجیه درونی ،دیگر  اما از طرف کند؛ایجاد میفرهنگی، خود تجارب جدیدی را 

 .استروزمره   در زندگی مواجهه با شرایط انضمامی  در 
روزمره انسان بیشترین تغییر را در مبانی   شدن در تغییر نوع، شرایط و سطح زندگی تأثیر جهانی     
های اجتماعی و رفتارهای بشر در  یتی و معنایی کنشگر زندگی روزمره خواهد داشت. بیشتر کنشهو

گرفت و عمده روابط اجتماعی روزمره  ها و آداب محلی صورت می جامعه سنتی در قالب خانواده، سنت
در شرایط شدن، ابعادی  اما در شرایط جهانی ؛یافت ها معنا گرفته و تحقق می ها در این چارچوبانسان

ها با فراتر از مرزهای محلی  روزمره را تغییر داده است. ارتباط انسان  جدید پدیدار شده که سطح زندگی
، امکان نوع هستند مندهای مکانهای اجتماعی که فراتر از مکان و سنت و کنش متقابل آنها با پدیده

 [.264-265: 9] اردکه ابعاد جهانی د است داده به آنهاروزمره را   جدیدی از زندگی
های جدیدی رابطه دیالکتیکی موجود بین امور محلی و جهانی، روابط اجتماعی و هویتدر اثر      

دهند. این امر به  های اجتماعی را تحت تأثیر قرار میگیرند که زندگی روزمره و سنت شکل می
جدید محصول تعامل  «خود»انجامد. این  برای افراد بشر می «3خود»گرفتن معنای جدیدی از  شکل

های زمانی به فضایی گیریبین فرآیندهای جهانی و محلی است؛ به اعتقاد گیدنز: سطح و ابعاد فاصله
که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، خود و  در دوران تجدد کنونی به چنان حدی رسیده است

به آرامی نیز  «خود»پرداختند. بازتابندگی دوران تجدد تا ژرفای  جامعه در محیطی جهانی به تعامل می
 [.56: 16] یابد امتداد می

ها و رسوم محلی و حتی خانوادگی، در جامعه سنتی در مراحل رشد شخصیت یک انسان، سنت     
هنگام  برای مثال،کردند،  وظایف مشخص و تعاریف عینی را از شخصیت هر انسان به او القاء می

گونه ساز و تعاریف زندگی یک انسان بدین ساز و وظایفل از نوجوانی به جوانی، عناصر شخصیتتحو
اما در شرایط جدید، یک  ؛ساخت یک انسان را پدیدار می «خود»ها و رسوم برگرفته شده و از سنت

را دارد. نیروها و ارتباطات فرامکانی او را به  «خود»فرد در درون خود امکان بازیابی و بازتعریف وجود 
را بر مبنای آنها تعریف کند و این موجب  «خود»و شرایط زندگی روزمره  «خود»تواند  ای که می اندازه

شود که تحولی اساسی در جوامع انسانی بروز کند. برخی متفکران معتقدند که این شرایط نوین  می
های جدید، انسان جدید را دچار تشویش و  زی و تشخصهای مرو هویت «خود»برای تعریف 
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اضطراب و تشویش  ،با اعصار ماقبل مدرن نظر گیدنز در مقایسهولی به  ؛کند اضطراب فراوانی می
های انسانی دگرگون شده تشویش  ولی شکل و گونه ؛شده از این موقعیت جدید بیشتر نیستزاییده
های متفاوتی از های جدید و شکل«خود»[. شرایط جدید جهانی امکان ظهور 55-70: 16] است

دهد که نه تنها بر رفتارهای فردی، بلکه بر زندگی  های فردی و پیوندهای اجتماعی را میهویت
 [.266: 9] ها تأثیر جدی و انکارناپذیری داردروزمره انسان

طور خاص، در قالب جهت و سرعت ادغام فرهنگی هشدن بجهانیطور عام و هب  مدرنیته  مسئله     
سال اخیر روشنفکران و اندیشمندان مسلمان و  100، مسئله  ایران و جهان اسالم در فرهنگ جهانی

اصلی جهان اسالم در قرن گذشته نزاع بر سر شرایط ادغام در  هاییکی از موضوعباشد.  ایرانی می
اینک   بوده است. از طرف دیگرارتباط جهانی  استقالل از یک طرف ونظام جهانی و وسائل و اشکال 

که از  است شدنپدیده جهانیبا  انایرانی  مواجههتحقیق، نحوه   مسئله ،شدن در پرتوی فرآیند جهانی
های  شدن در عرصه های نهادین جهانی . از یک طرف با جنبهاستهای مختلفی قابل ارزیابی  جنبه

 نهادهای ،های فراوانی توسط پژوهشگران و همچنین هستیم که در این زمینه پژوهشور  مختلفی روبه
است.  های کمی استفاده شده  شدن عمدتاً از سنجه شده که برای بررسی ابعاد جهانی  المللی انجام بین 

 برای. استشدن های جهانی در شاخصپایین ایران در میان کشورها    ها رتبه نتیجه غالب این پژوهش
، رتبه 12006فارن پالیسی در سال   کشور مورد بررسی توسط نشریه 62ایران از میان  62رتبه  ،مثال

 158یا رتبه  و  22006کشور مورد بررسی توسط دانشگاه وارویک انگلستان در سال  211در میان  91
3کشور مورد بررسی در مرکز  207از میان 

KOF اما آیا شرایط زندگی  ؛باشد در سال گذشته می
های بسیار اندکی  با پژوهش پژوهشگر کند؟ از طرف دیگر، روزمره در ایران این وضعیت را اثبات می

شدن،  درونی آنها با روندهای جهانی کنشگران ایرانی و تجارب   ابعاد ذهنی و فرهنگی مواجهه  در زمینه
پژوهش حاضر بر کمی قبلی را اثبات و یا رد کند.  که ممکن است برخی از وجوه مطالعات  استرو  روبه

شدن و با رویکردی پدیدارشناسانه بر اساس ذهنیت و  های ذهنی جهانی استفاده از سنجهاین است با 
جوانان تهرانی در ساحت فرهنگی   تفسیر خود کنشگران زندگی روزمره، این روند را در زندگی روزمره

شناختی  در مطالعات روش 4وطنانه جهان چرخش پسامدرن ورتو در قالب انواع مصارف فرهنگی، در پ
تغییر در نگرش و   شدن در ذهنیت ایرانی و به تبع آن درجه کرده و به بررسی اثرگذاری جهانی ردیابی

ای را مانند دین، دولت، اقتصاد  های گسترده تواند حوزه ایرانی می  کند. پرسش از جامعه  رفتار آنها اقدام
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دهد،  شرحتواند کلیت امر اجتماعی را  نوعی میای پویا که به اما پرسش از عرصه ؛را در بر گیرد غیرهو 
تواند تا حد  معاصر ایرانی می  زندگی روزمره جامعه  خود بر کارایی تحلیل اجتماعی بیافزاید. عرصه

اقتصادی و های  بسیاری از شاخصدهد.  شرحایرانی را   تر جامعه های کالن از عرصه توصیفیباالیی 
یافتن این حوزه در دو های تجربی مبین اهمیت فرهنگی در کنار اتفاقات زندگی روزمره و پژوهش

 بر مبنای منابع محلی و جهانی موثر در ،باشد. در این حالت ساحت بازنمایی و همچنین تأثیرگذاری می

های  رانی با روندها و نشانهته  جوانان  مواجهه  تجربه ،مختلف های  برساخت هویت و معنادهی سنخ
ها و تحت چه نوع توجیهاتی انواع  کنشگران از چه شیوه این  ند؟اشدن کدام  فرهنگی و اجتماعی جهانی

؟ نسبت و تمایز منابع استچه خاستگاهی  دارایآنها  توجهکنند؟ منابع مورد  ترکیبات را برساخت می
یابد؟ بازنمایی  کنشگران زندگی روزمره تعیّن میهویتی ملی و فراملی چگونه در الگوهای مصرفی 

هایی قابل شدن چگونه و در چه ساحت بیرونی و رفتاری الگوهای برساخت شده در پرتوی روند جهانی
 باشد؟ وارسی می

 
 و چارچوب نظری پژوهشمبانی  .2

در قالب عنوان ساحت برساخت انواع الگوهای هویتی هروزمره ب  زندگی  اهمیت یافتن عرصه     
شناختی برای  شناختی و هم از نظر هستی هم از نظر معرفت یمصارف متکثر در این قلمرو، پیامدهای

شناسی کالسیک دارد. اهمیت خالقیت و آزادی  علوم اجتماعی معاصر در گذر از الگوهای جامعه
معین و   الگوهای هویتی ورای شرایط مادی و تاریخی یک جامعهانواع گر در قالب برساخت  کنش

توجیه معنایی فرامتنی، حتی در تضاد با امر اجتماعی و تقدم امرفرهنگی بر امراجتماعی از جمله 
ای و  کنشگر بر اساس منطق لحظه ،. در این حالت[3]است این چرخش فرهنگی   پیامدهای عمده

به پیش برده های متکثر مصرفی  روزمره، کنش خود را در قالب انتخاب  مدت زندگیتابع شرایط کوتاه
[. 264-265: 1] کند عنوان ساحتی معنایی، امکان تفسیر آن را فراهم میهکه با در نظرگرفتن آن ب

داد، که این محدودیت  روزمره قرار می  متن اجتماعی، منابع معنایی معینی را در اختیار کنشگر زندگی
 مکانی، تا- قالب انقباض زمانی شدن فرهنگی در ویژه جهانیهشدن ب زمانی در پرتو روند جهانی-مکانی

های ارتباطی، در معرض فروپاشی قرار گرفته است. در این  در شیوه آوریفنحد زیادی در پرتو انقالب 
گیرند. گسترش  قرار می  کنشگران در کنار منابع موجود محلی در معرض منابع فراملی و جهانی ،حالت
الگوهای مصرفی  ،بیشتر کرده و کنشگر در میان این منابعهای انتخابی آنها، آزادی عمل آنها را  گزینه
گیری انواع متکثر و جدید کند که پیامد آن شکل طبع آن الگوهای هویتی متفاوتی را برساخت میو به

مواجهه در   جوامع مختلف البته با توجه به بافت تاریخی آنها خواهد شد. شیوه  روزمره  آگاهی در زندگی
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های مصرفی، تنوع جدیدی از توجیه معنایی  دید جهانی و برساخت انواع مجموعهقالب مصرف منابع ج
گر در توجیه این الگوهای جدید هویتی  کند. نوع ارجاع کنش ناپذیر میرا برای کنشگر اجتماعی اجتناب

جهانی در قالب  محلی و امر تواند تفسیر نوینی را از نسبت امر مصرفی زندگی روزمره، می  در عرصه
 شدن در دوران معاصر را فراهم کند. د جهانیرون

شده برای کنشگر در نسبت امر محلی و بنابراین، از یک طرف انواع الگوهای هویتی برساخت     
روزمره در معنادهی این الگوهای   منطق و تفسیر کنشگر زندگی ،جهانی اهمیت دارند و از طرف دیگر

ای جز مواجهه با وجوه امر  زندگی روزمره چاره  کنشگران در عرصه سو،هویتی اهمیت دارد. از یک 
اما نوع واکنش آنها در قالب  ؛جهانی در قالب انواع مصارف اجتماعی در کنار منابع محلی ندارد

گرایی مصرف بر اساس مصرف حداکثر برساخت انواع الگوهای مصرفی واجد تکثر فراوانی از ناب
. در این میان نیز انواع الگوهای میانه در استغیربومی قابل ارزیابی  منابع بومی تا مصرف تماماً

ورای شرایط مادی برساخت  را خالقانه آنها ،دارد که کنشگر اجتماعیالگوهای دورگه و التقاطی وجود 
گر  این الگوها نیز متکثر است. از یک طرف کنش کند. اما توجیه و ارجاع کنشگران برای معنادهی می

یابی، با  های هویتراهبرددهی افقی بر اساس منابع معنایی مسلط موجود، بر مبناع انواع  با ارجاع
منابع قومی، ملی، دینی، جنسیتی و طبقاتی به توجیه وضع  :استفاده از تلفیقی از منابع محلی از جمله

در  ولی ؛یابند اما در این وضعیت منابع جهانی تنها در کنار منابع بومی ناب معنا می ؛کند خود اقدام می
شوند. منابع محلی در  وزنی یکسان و در غیاب هم، واجد اهمیت می شرایط معنادهی عمودی منابع با

ای که هرگونه شکاف محلی دارای  گونههب ،شدن واجد تغییرات عدیده شدهروند جهانی  نتیجه
انواع الگوهای هویتی  شوند. این روند در قالب های جهانی و مسائل جهانی دارای وجوه محلی می جنبه

های فرهنگی و  گرایی جهانی، در شکل انواع عام محلی و امر شده در نسبت امربرساخت
گرایی اساساً معطوف است به اصول،  های فرهنگی مطرح و تحلیل شده است. عام گرایی خاص
ایی در این گر ولی معنای عام ؛معیارهایی که درباره همه مردم و در همه جا معتبر باشد ها و ارزش

بلکه به  ؛ها را در برگیرد نیست بینی نهایی و عالی که همه انسان پژوهش بر معنای وجود یک جهان
. پس [127: 17] پذیرتر از طریق یافتن اصول و مسائل مشترک است معنای اتخاذ مواضعی انعطاف

بر محور تعامل، شود که  ها و تحوالت فرهنگی اطالق میدسته از واکنشگرایی فرهنگی به آن عام
ها و  گرایی فرهنگی در برگیرنده فرهنگگیرند. عام تبادل، آمیزش، همزیستی و انطباق شکل می

یابی به ترکیبی ظریف و پیچیده از فرهنگ خاص/عام و محلی/ جهانی  های مختلف، دستجریان
عرصه  هویت ناب. در خوانشی دیگر توسط بنجامین باربر جهانجوی فرهنگ و واست، نه جست

سو و داری جهان است از یک تاخت و تاز یک فرهنگ جهانی مصرفی که محصول نیروهای سرمایه
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ساز کننده و زمینه . در نیروی مورد نظر ترغیبهای ستیزآمیز در برابر آن استدر سوی دیگر واکنش
 [. 25: 24] کنند کننده صرف تبدیل میای هستند و یا شخص را به مصرفیابی خونین قبیلههویت

معموالً  ،در گذشته عوامل جغرافیایی و اکولوژیک و مقاومت فرهنگی در برابر هرگونه ارتباط با غیر     
 ،کردند. ولیهای فرهنگی را بسیار تنگ میدست به دست هم داده و گستره روابط و اندرکنش

وری حمل و نقل و آفن  هها در حوز برخی پیشرفت ،های جهان و سپس تحوالت نسبتاً خود به خود قاره
شدن بودند این وضع را کامالً بر هم زد و روز به روز بر گستره ساز فرآیند جهانیارتباطات که زمینه

بودن، سیالی و ارتباط شدن با جریانی فرآیند جهانی ،[. بنابراین322: 23]  روابط فرهنگی افزوده شد
زا هستند و معموالً به ستیزها و  ها تنش قرارگرفتن فرهنگیابد. این برخوردها و کنار هم  ویژگی می

های مختلف با مرحله  ها از جنبه شدن فرهنگ انجامد. مرحله جهانیهای فرهنگی می گرایی خاص
سازی سازی و هویتبیشتری برای فرهنگ  ناسیونالیسم و مراحل قبل از آن متفاوت است و امکان

چرا که سرانجام بشر به  ؛نظیر در تاریخ فرهنگی جهان است بیای  دوره ،کند. این مرحله فراهم می
 [.331: 28] گیرد های جداگانه را در بر میدنیایی وارد شده که یک موزائیک فرهنگی دارای تکه

گرایی به گفتمان مسلط، الگوی غالب سازماندهی اجتماعی الگوی  در مراحل پیش از تبدیل ملی     
 گرایی کامالً تغییر یافت. فضاهای محلی فرهنگ کم و بیش از شدن ملیمحلی بود. این وضع با مسلط

مدار  فرهنگ و هویت سرزمین ،بین رفت و فرهنگ ملی شد. در هر دو مرحله از تاریخ فرهنگی جهان
های ملی توسط  [. فرهنگ20] مند بودند و حد و مرزهای محلی و ملی مشخص داشتند و مکان
های فرهنگ ملی چنان  گفتمان ،شوند. در طول چندین دهه ساخته میهای معطوف به قدرت  گفتمان

گونه که باید بینی و دو گوش داشته باشد، باید ملیتی رسد یک انسان همان مسلط شدند که به نظر می
 [.29] سازند هم هویتهای ملی هم فرهنگ می پس در واقع گفتمان ؛هم داشته باشد

های غیر و فراملی بسیار  بیند و نسبت به فرهنگ ترین جایگاه می فرهنگ ملی خود را در عالی     
ها جایی برای همزیستی  گونه گفتمانحساس و خشن است. ناگفته پیداست که در چهارچوب این

ست از تاریخ سرکوب ا بخشی از تاریخ فرهنگی جهان عبارت ،فرهنگی وجود نخواهد داشت. در واقع
گرایی رستاخیز دینی و  گرایی رمانتیک، نژادپرستی، قوم همزیستی و تکثر فرهنگی توسط ملی

شدن این [. فرآیند جهانی104: 32] تابیدندگونه زیست چند فرهنگی را برنمیشوونسیم تمدنی که هیچ
بخش نیست. در ساز و هویتوجه تنها منبع فرهنگگرایی دیگر به هیچ وضع را دگرگون کرده و ملی

شود. فرآیند  اجتماعی ناممکن می-گرایی فرهنگی هرگونه ذات ،جهاناین مرحله از تاریخ فرهنگی 
کند در شرایط جدیدی  دهد و آنها را وادار می ها را در کنار هم قرار می بسیاری از فرهنگ ،شدن جهانی

مندانه یک فرهنگ جهانی ویژگی ویژه حضور قدرتهکه با تراکم و تداخل فضاهای فرهنگی و ب
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آورند یا داد و گرایی می ها رو به خاص یا فرهنگ صورتادامه دهند. در این  یابد، به حیات خود می
همزیستی و آمیزش دشوار است، به بیان  ،البته [.135: 17] دهدرخ می ستدی هرچند دشوار و پر تنش

دیگر در چنان فضاهایی، جایی برای آسودگی، امنیت و انفعال فرهنگی که فضاهای فرهنگی بسته 
دهند، به هایی که به همزیستی و آمیزش فرهنگی تن می انسان ،رووجود ندارد. از این ،کرد فراهم می

داند. به نظر  [ چنین جوامعی را جوامع دارای بازاندیشی اجتماعی می17] نوعی قهرمان هستند. گیدنز
 لیلو تح بررسیاو در چنین جوامعی افراد باید همه اطالعات مربوط به محیط زندگی خود را گرفته، 

های  چه انسان دانستچه این افراد را قهرمان  ،حال هرگیری کنند. بهو بر پایه آنها تصمیم کرده
 بازاندیش، تعداد آنها در جهان معاصر کم نیست.

ای جدید میان امر عام و  شدن رابطه پردازان باور دارند که فرآیند جهانی برخی از متفکرین و نظریه     
قلمرو فرهنگی جهان معاصر هم دربرگیرنده عامیت و  ،. از دیدگاه آنهاکند امر خاص برقرار می

و هم در برگیرنده خاصیت و ناهمگونی. فرآیند جهانی در عین حال که همه فضاهای   همگونی است
دارد، زمینه مناسبی هم برای بازسازی و  ها را از میان بر می ریزد و خاص می  بسته فرهنگی را فرو

شدن، پرداز جهانیترین نظریهکند. رولن رابرتسن، برجسته میها فراهم  گوناگونیها و  احیای خاص
های فرهنگی در جهان معاصر را سرچشمه از دیالکتیک خاص  ها و اندرکنش ای از واکنش بخش عمده
زا هستند و ، مکمل نیروهای تفاوت گر و همگونی آفرین داند. به نظر او نیروهای ادغام و عام می

-گرایی فرهنگی در چهارچوب تقسیم های عام ای از مصداق [. در این قسمت دسته6] ناپذیرند جدایی

های  گسترش انواع تفاوت ،کردن امر خاصنوع اول: منظور از عام .شودمیبندی رابرتسن بررسی 
کوشند با توسل به بومیانی که می ،برای مثال های عام است. واسطه توسل به ارزشاجتماعی به

های جهانی برای تقاضاهای خود کسب  های فراملی، حمایت شبکه  های جهانی و به واسطه ارزش
 [.21[؛ و ]142: 22] کردن امر خاصی هستندکنند، در واقع آنان درصدد عام

کردن امر عام یا نوع دوم: نوع دیگری از دیالکتیک عام و خاص یا جهانی و محلی خاص     
برخالف نظر متفکران معتقد  کردن امر عام حکایت از آن دارد که. خاص گرایی استکردن عام خاص

شوند و کاالهای فرهنگی  ها و عناصر فرهنگی به سادگی منتقل نمی به امپریالیسم فرهنگی، نشانه
شوند به خود  فرهنگ جهانی معموالً رنگ و بوی بسترهای فرهنگی خاصی راکه در آنجا مصرف می

بلکه از امور  ؛کنند نها خاصیت خود را در پوششی عام عرضه و توجیه میگیرند. نوع سوم: مردم نه ت می
های خاص با فرهنگ عام جهانی  دیگر، فرهنگ سازند. به عبارت و قواعد عام هم تعبیرهای خاص می

مند  شوند تا در عین حفظ خاصیت خود، از مزایای فرهنگ جهانی نیز بهره وارد داد و ستدی پیچیده می
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زدایی شدن در عین حال که فرهنگ و هویت را بسترزدایی و سرزمین[. فرآیند جهانی320: 30] شوند

 دهد. فرهنگی قرار می ـ کند، مکان، محل و سرزمین را هم دوباره در کانون زندگی اجتماعی می
یافته خوبی بازتاب به ،این رابطه پیچیده میان خاص و عام و یا جهانی و محلی در نظریه آپادورای     

های اجتماعی بسیار محدود بوده  ی گذشته تعامالت فرهنگی میان گروه ها است. به نظر او در زمان
حمل و نقل و ارتباطات این   های فنی در حوزه برخی پیشرفت ،ولی تحوالت اجتماعی و سپس ؛است

گوها و ال باوضع را برهم زد و اقتصاد فرهنگی جهانی پیچیده، سیال و همپوشی پدید آورد که 
برای  ،بنابراین ؛[23] های کالسیک مارکسیستی یا غیر مارکسیستی قابل درک و تبیین نیست نظریه

های فرهنگی  های فرهنگی پیچیده و متراکم جهانی باید به رابطه میان پنچ بعد جریان تبیین اندرکنش
پرشتاب انواع جریان جهانی عظیم و  مانند جهانگردها؛ 1های اشخاصی جهانی توجه کرد: دیدگاه

های الکترونیک به منظور  ؛ توزیع قابلیت3سابقه و جریان شدید سرمایه جهانی؛ انتشار بی2وریآ فن
مانند آزادی. به  5ایدئولوژیک های تصورات و افکار کم و بیش سیاسی و ؛ زنجیره4تولید و نشراطالعات

نظر آپادورای ویژگی اصلی صحنه جهانی فرهنگ عبارت است از تالش متقبال همسانی و تفاوت 
 کردن یکدیگر و ساختن امر عام و امر خاص.برای اوراق

بخش فرهنگی خاص توسل به عناصر هویت ،گرایی فرهنگی گرایی یا خاص در سویی دیگر محلی     
شود.  معین تاکید می 6های یک گروه یا جماعت ها، اعمال و ایده ی شیوههمتایاست که در آن بر بی

برای رفع کاستی و ابهام در تعریف، برخی  در اینجا، بنابراین ؛این تعریف بسیار کلی و فراگیر است
شود میگرایی فرهنگی بیان  های عام گرایی فرهنگی در مقایسه با ویژگی های اصلی خاص ویژگی

واقعیتی مسلم  همچونشدن و پیامدهای آن  فرآیند جهانی ،گرایی فرهنگی عام واع[. در ان154: 17]
بودن بازگشت به گذشته و احیای آن وجود شود و تردیدی در ناممکن و حتی نامطلوب پذیرفته می

های  ولی بسیاری از گروه ؛انتقادی نسبت به وضع موجود دارند گاهیگرایان فرهنگی دید ندارد. عام
کنند.  های متفاوت رد می ها و عنوان را با عبارتشدن یا بخشی از آنیند جهانیآفر گرا کل خاص

ناپذیر و غیر قابل  بلکه فرآیندی گریز ؛آید شدن نه تنها تهدیدی جدی به شمار می ازدیدگاه آنها جهانی
 برگشت هم نیست. 
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گرایی فرهنگی که کم و عامآید. برخالف  شمار میگرایی فرهنگی به باوری دیگر ویژگی خاصذات     
های  گرایی را در حوزه یابد. برهمین اساس سه نوع خاص بیش با نسبیت باوری فرهنگی ویژگی می

هایی اطالق  گرایی منزوی به دیدگاه و رهیافت فرهنگی گروه توان شناسایی کرد، خاص اجتماعی، می
های دیگر جدا نگه دارد.  ی و گروهگروه خود را از محیط اجتماع یهای کوشند به شیوه شود که می می

کند، با  اندیش است و برتری فرهنگی خاص را ادعا می جو هم مطلقگرایی سرسخت و ستیزه خاص
پوشی  گیرشدن فرهنگ مورد نظر رسالتی غیر قابل چشم گرایی مورد نظر جهان این تفاوت که در خاص

های  کوشد تمایز گروه است که می دار گرایی ریشه گرایی، خاص شود. سومین نوع خاص قلمداد می
گرایی، هویت  [. گسترش بنیادگرایی دینی، ملی179: 36[ ]17] شدن را حفظ کند متأثر از فرآیند جهانی

شدن، محور  جهانی گرایانه به فرآیند های خاص ترین واکنش قومی و هویت سرزمینی به مثابه مهم
های  گرایی [. انواع خاص26]است  جامعه شبکه مبنابحث امانوئل کاستلز در بحث از ماهیت و عملکرد 

زبان ساکن در شرق اکراین( و  طلبان روس )جدایی خاورمیانه(، ناسیونالیستی در کردی )اقوام قومی
آنها  های)داعش و گروهای جهادی مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا و اقدام های دینی بنیادگرایی

گرایی فرهنگی در   دی ساکن در اسرائیل( همه از نمودهای عینی خاصدر قلب اروپا، بنیادگرایان یهو
 باشند.  دوران معاصر می

گرفتن منابع بومی و سنتی کارا در پرتو گرایی فرهنگی در قالب قدرت دیگر خاص  جنبه     
زندگی روزمره   های عرصه شدن فرهنگی این نشانه زیرا در جهانی ؛باشد شدن فرهنگی می جهانی

کنند. در اینجا امکانی برای  هستند که ورای مرزهای عینی ازجا کنده شده و سفری جهانی را طی می
خواه بومی است که امکان ابراز وجود تمامیت  جوامع در برابر مدرنیته  های سرکوب شده گفتمان

ی جدید بر مبنای مقتضیات مفهوم ،روزمره ساحت  دار شدن زندگی اند. در این شرایط با مسئله یافته
 بومی جوامع که نشانی از پویایی درونی این جوامع را دارد، پدید خواهد آمد.

یابی گراسبرگ  بر الگوی نظری هویت ،در ساحت تفسیر و منطق برساخت این الگوهای هویتی     
قالب انواع [ در 138-144:  14] یابی گراسبرگ هویت راهبردهمسانی و سه  راهبرد. شده استتأکید 
)انواع ارجاعات افقی و عمودی بینامتنی(، در کنار سه ساخت برساخت هویت سنتی،  دهی معنایی ارجاع

مدرن و پسامدرن گلنر، مدلی را برای بررسی اشکال برساخت هویت در شرایط مختلف را فراهم 
ر استقالل این روزمره مبنی ب  پست مدرن زندگی هایهکند. این مدل در قالب رویکردهای نظری می

های عمل و  عنوان مالکههای اجتماعی ب کالن روایت  عرصه با تأکید بر فروپاشی سیطره
ها بر امر واقع، فروپاشی سیطره امر مادی،  روزمره، سیطره معنا، تصویر و نشانه  گذاری در زندگی ارزش
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های  رسانه  اطی و سیطرهروزمره، انقالب ارتب  ها در درون خود زندگی برساخت و تغییر درونی نشانه
 شدن بررسی خواهد شد.  نی در پرتو روند جها غیرهجمعی و 

عادی، تکراری و   عنوان عرصهه[، ب34] زندگی روزمره بر مبنای تعریف سوزی اسکات  عرصه     
 فردی در قالب انواع مصارف در ابعاد اجتماعی از خوراک، پوشاک، مسکن، ماشین تا مصارف فرهنگی

ای و ارتباطی قابل بررسی  ، تلویزیون، سینما( گذراندن اوقات فراغت و مصارف رسانه)موسیقی
های: مصرف انفعالی در قالب رویکردهای مارکسیستی،  باشد. فرهنگ مصرفی نیز در قالب رویکرد می

شود که در آن مصرف چیزی بیش از دستکاری  عنوان کرداری انفعالی در نظر آورده میهو ساختاری، ب
شود؛ مصرف التقاطی و یا ارتباطی که در آن  معناسازی در آن درنظر آورده نمی نیست و هیچ وجه

معناساز تا حدودی توانایی گذر از ساختارها را دارد. در این رویکرد مصرف به تولید معانی   سوژه
اومت شود، گرچه توجه زیادی به مناسبات قدرت و همچنین مق کننده توجه می اجتماعی توسط مصرف

طور واحد تحلیل، خود را در مقایسه و همچشمی و رقابت بین در کردارهای مصرفی ندارد. همین
هایشان( در این رویکرد  وبلن، بوردیو و گیدنز )با توجه به تفاوت هایهکند. نظری جو میوطبقات جست

روزمره خود نوعی تولید ثانویه است.   گیرند. رویکرد سوم معتقد است که مصرف در زندگی قرار می
بلکه  ؛پردازند زندگی روزمره، منفعالنه به تقویت نظام موجود و سلسله مراتب رایج نمی های سوژه
خوانند. مردم در  خود، اقتدار هنجاری فرادستان را به منازعه فرا می  استفاده  های فرودست با نحوه گروه

شده را استفاده   بندینیستند که به تعبیر آدورنو کاالهایی بستهکنندگان منفعلی  روزمره، مصرف  زندگی
چرا  ؛کنند و از طریق مصرف کاالها، به تقویت سلسله مراتب اقتصادی و اجتماعی موجود کمک کنند

اما در  ؛اند قدرت محاط شده  ند و اگرچه در محدودهاکارزار زندگی روزمره، فعال  که آنان نیز در صحنه
بندند.  کار میخواهند، به گونه که خود میکنند و قواعد قدرت را آن چنین محیطی، بازی خود را آغاز می

اما نفس چنین کرداری از پویایی و سرزندگی در  ؛همواره ممکن است مؤثر واقع نشوند هاشیوهالبته 
 [.60-61: 13] زندگی روزمره حکایت دارد

 هایهشدن در قالب نظری این قلمرو در پرتوی وجوه فرهنگی جهانیشدن  جهانی  در زمینه     
[، فرهنگ جهانی در میان در 6] دیالکتیک امر محلی و امر جهانی رابرتسون[، 15] ازجابرکندگی گیدنز
[، 31] پردازی جیمز لول [، باز اقلیم27]  [، فرهنگ جهانی فدرستون4] تاملینسون میان عام و خاص

وطنی هانرز، این امر را مفروض  [ و جهان32] [، التقاط گرایی پیترز23] فرهنگی آپادورای  نظریه
اش در قالب بعد فرهنگی و معنایی در پرتو فشردگی  شدن بیش از تمام وجوه درونی گیرد که جهانی می

نی یک فرهنگ جها  زمانی و مکانی خصلتی، از جا برکنده به منابع فرهنگی جهانی داده که زمینه
که خود به  کردهجوامع در شکل انواع مصارف متکثر و التقاطی فراهم   روزمره  مختلط در متن زندگی
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توان مدل مفهومی  می ،دهی معنایی منجر شده است. براین اساس دهی الگوهای هویتی و ارجاع شکل
 آورد:زیر را در جهت بررسی مواجهه کنشگر اجتماعی با امر جهانی در زندگی روزمره در نظر 

 

 

 الگوی منطق معنادهی توسط کنشگر زندگی روزمره .1شکل 

 
هر  ،این الگو در قالب مصرف منابع جهانی در کنار منابع محلی بررسی خواهد شد. در این راستا     

فردی را با این روند  متفاوت و منحصربه  خود تجربه ای متناسب با بافت تاریخی و فرهنگی جامعه
خواهد داشت. این پژوهش بر تجربه اقشار جوان تهرانی که بیش از اقشار دیگر در معرض این روند 

بررسی الگوهای مصرفی این اقشار در قالب منابع مورد استفاده و  کرد.قرار دارند، تأکید خواهد 
جود این الگوها، از اهداف اصلی انواع توجیهات و ارجاعات معنایی بر اساس منابع هویتی مو ،همچنین

یابی، انواع  های هویت راهبردتواند بر اساس  مفهومی موجود می  این پژوهش خواهد بود. گستره
گنندگی جوان کنشگر  روزمره، تعین  یابی، انواع الگوها و ابعاد منابع مصرفی زندگی های هویت ساخت

 تواند متغیر باشد. عات معنایی میدر برساخت این الگوها و انواع متکثر توجیهات و ارجا
 

های جوانان در عصر شدن جوانی، خرده فرهنگ جهانی  در مقاله [11] شهابی پژوهش.پیشینه 
خرده  کند. مدل اول شدن، به چهار مدل هویتی برای مواجهه نسل جوان با این روند اشاره می جهانی

آورد. در این حالت  وار در نظر می تودهخوردگان فرهنگ  فریب  جوانان به مثابه  های ویژهفرهنگ
شدگان و قربانیان تهاجم فرهنگی غرب به حساب فرهنگ غالب، خرده فرهنگ جوانان را اغفال

کنند.  را دنبال میهای فرهنگی غرب را مصرف کرده و الگوهای آن آورند که به شکل منفعل نشانه می
سازان خودآگاه و برانداز تأکید دارد. در  چهل تکه  جوانان به مثابه  های ویژهفرهنگ  مدل دوم بر خرده

مقاومت نمادین و یا غیر   های جوانان و الگوهای مصرفی آنها نشانهوجود خرده فرهنگ ،این حالت
عنوان ههای جوانان را بفرهنگ  شود. مدل سوم خرده مستقیم در برابر فرهنگ غالب یا مسلط تلقی می
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های فرهنگ  گیرد. در مقابل دو مدل افراطی قبلی، این مدل خرده می سازان فرامدرن در نظرچهل تکه
وار یا بردگان منفعل مد و نه صرفاً کاربران  کنندگان منفعل فرهنگ تودهجوانان را نه صرفاً مصرف
وطن از نظر  جوانان را بریکولرهای فرامدین و یا جهانبلکه  ؛پسند هستندخالق، فعال و آگاه عامه

گیرد که به شکلی خالق در مواجهه با عناصر فرهنگی  موجوداتی فرهنگی در نظر میفرهنگی و یا 
کند، گرچه در بیشتر موارد این  های التقاطی در کنار منابع محلی معنادار می جهانی، آنها را در مجموعه

  شود. در نهایت مدل چهارم، خرده فرهنگ جوانان را به مثابه بودن ناخودآگاه برساخت میدورگه
داند. این رویکرد تا حدی هم اثر  پسند جهانی میکاربران سردرگم و آنومیک فرهنگ عامه

گردی  کاربران جهانی به همانند کند و هم تمایل پسند جهانی را انکار میفرهنگ عامه  کننده همگون
و شدن با کاهش اقتدار منابع بومی هویتی، موجب ایجاد  با فرهنگ غربی را. در این حالت جهانی

زیرا در این حالت جوانان  است؛ تشدید آنومی و سردرگمی جوانان در انتخاب راه و روش زندگی شده
 گرایی را ندارند.گرایی و محلی توانایی الزم برای تلفیق جهان

بندی چند پژوهش  زندگی جوانان در ایران، به جمع  های سبک در بررسی تحول الگو [8] ذکایی     
های منزلتی و کیفیت مصرف بیش از پیش در برساخت هویت  گروه دهد  نشان می کند و می خود اشاره 

های دینی، الگوهای خانوادگی، فراغت و  عضویت :هایی همچون جوانان تأثیر داشته و مؤلفه
سبک زندگی و رفتار جوانان   دهنده ای و توجه به بدن و پوشش، عوامل شکل خصوص مصرف رسانه هب

 باشد. ایرانی می
نشین، به بررسی سبک زندگی جوانان شاپ درتبیین سبک زندگی جوانان کافی [10] شالچی     
این گروه از  های سبک زندگی کند ویژگی پردازد و تالش می تهران می 3  نشین منطقهشاپ کافی

جوانان را مشخص کند. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف و نیز 
های  های این پژوهش است. جوانان مذکور در زمینه گذران اوقات فراغت از دیگر هدفهای  شیوه

های اخالق،  موسیقیایی، هنجارهای انتخاب پوشاک، اهمیت بدن، الویت ارزش  اوقات فراغت، ذائقه
مندی از انواع سرمایه، مورد ارزیابی قرار  های مختلف از جمله نگرش به خانواده و میزان بهره نگرش

این فضای اجتماعی  دهد که در نامه نشان می های این پژوهش پس از استخراج پرسش اند. یافته فتهگر
التقاطی، تعامل امر محلی و اهمیت بازی، سرگرمی و مصرف، همچنین نقش حیاتی   شاهد مد و سلیقه

رن های سبک زندگی پسامدهایی که از نظر الیون و تورن، از ویژگی هستیم، ویژگی غیرهلذت و 
 است. 

متأخر، چارچوب خود را از دیدگاه   هویت اجتماعی در مدرنیته  در بررسی شالوده [7] آبادی رحمت     
بازتابی شده است. بازتابی بودن سبک   اخیر مبدل به یک پروژه  گیدنز شروع کرده که خود در مدرنیته
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نامعین دارد و در میان اشکال زندگی به این معناست که هر سبک زندگی در متن خود معنایی ضرورتاً 
ای که از این  یابد. نکته متأخر شکل می  های زندگی در مدرنیتهبخصوصی از هویت با استفاده از سبک

کنش اجتماعی بجای ساختار اجتماعی اشاره دارد. این   آید بر اهمیت روز افزون حوزه مطلب بر می
این روش، بر حسب موضوع باید به سراغ  روش تحقیق کیفی و دلفی انجام شده است. در پژوهش با

  سال طبقه 29تا  15عنوان واحد تحلیل، جوانان هها نیز در این پژوهش ب متخصصان رفت. نمونه
های فراغتی؛ . فعالیت2های سنتی؛  . شاخص1 با شاخص قرار دادن: پژوهشگرمتوسط شهری هستند. 

با مدیریت بدن و چندین شاخص دیگر  . موارد مرتبط5. مصارف فرهنگی؛ 4. فضاهای فراغتی؛ 3
فرآیند سبک زندگی و هویت اجتماعی و فردی به سمت گسستن از  ،اخیر  دریافته است که در دهه

که کسب هویت از روند. البته نه این شدن به فرآیندهای انعکاسی میهای ساختاری و تبدیل شالوده
طور سنتی همیشه انجام هبلکه اینکار ب ؛دای مطلب جدیدی باش های سلیقه دادن انتخابطریق نمایش

 اند.کارگیری عالئم و نمادهای آن بودههاما تنها گروه کوچکی قادر به تشخیص و ب ؛گرفته است می
شده آنچه بیش از همه مشهود هست، اثبات ساحت فرهنگی و مصرفی در در مطالعات انجام     

شرایطی که سوژه نقشی فعال در برساخت  برساخت هویت اجتماعی در قلمرو زندگی روزمره تحت
شدن، سوژه محورشدن، ایرانی هرچه بیشتر به سمت مصرفی  باشد. جامعه های التقاطی می هویت

عنوان واحدی متعین در هزندگی ب  در یک متنی که سبک غیره شدن، سیطره زندگی روزمره و فرهنگی
شدن قابل  اما این روند تا چه اندازه متأثر از روند جهانی ؛باشد شناخت شرایط انضمامی در حرکت می

شدن در   پیامد جهانی  طور که اشاره شد پژوهش بسیار اندکی دربارهباشد؟ همان ارزیابی و بررسی می
شان در زندگی روزمره وجود دارد. از  های اجتماعی جوانان در قالب مصارف مختلف برساخت هویت

های کمی برای پاسخ به سواالتشان بهره برده بودند که  ها از روش وهشاکثریت این پژ ،طرف دیگر
ها را که  ه اما ویژگی معنایی و منحصربه فرد این پدید ؛کند  گرچه بخشی از شرایط اجتماعی را بازگو می
تواند نشان دهد. تفاسیر کنشگر زندگی روزمره در مصارف  ویژگی ذاتی تمام امور انسانی است را نمی

های تفسیری و کیفی  های هویتی در متن متغیر آن تنها با روش دهی مجموعه چگونگی شکلخود و 
شود که به  دنیای اجتماعی برمبنای ذهنیت و تفسیر خود کنشگر فهم می ،ممکن است. در این حالت

کند. این پژوهش در همین راستا و  های اجتماعی باز می نوعی ساحت مفهومی جدیدی را برای تحلیل
  جهانی در زندگی دنبال تقسیر کنشگران در مواجهه با امرت جبران نقصان بیان شده بهدر جه
 باشد.  کند، می شان در قالب مصارفی که به نوعی هویت آنها را مشخص می روزمره
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 شناسی پژوهش روش. 3

پرتو شناسی کیفی، در  های این پژوهش با رویکرد تفسیری و روش گویی به پرسش در جهت پاسخ     
های عمیق و یادداشت  مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی، مصاحبه هایروشنگارانه، از  روش مردم

ها حول محور اصلی این پژوهش یعنی  آوری داده میدانی و همچنین اسناد متنی و غیرمتنی برای جمع
نوع و هدف  روزمره، استفاده شد. با توجه به  جهانی در زندگی الگوهای هویتی در مواجهه با امر

باشد،  رسیدن به هدف مورد نظر بسیار بعید می ،ها مشاهده شد که با صرف انجام مصاحبه پژوهش
اهداف پژوهش مبنی بر انواع  به با توجه ،دیگری استفاده شد. از طرف دیگر هایروشبدین منظور از 

الگوهای هویتی و همچنین منطق توجیه این الگوها، الگویی مفهومی به منظور تمرکز بر مفاهیم 
. بسیاری از کنشگران در حین مصاحبه خسته شدحساس و بنیادین در قالب تحلیل محتوا ارائه 

به وضوح معلوم  که کردند میرفتند. برخی ادعاهای کاذبی بیان  شدند و از پاسخ مفصل طفره می می
داد آگاهی  کنشگر اصالً به آنچه در زندگی روزمره انجام می ،بود که واقعیت ندارد و از طرف دیگر

مشاهده، ارجاع اسنادی و مصاحبه در کنار پرسشنامه غیرساختارمند  روشنداشت. بدین منظور سه 
که به شکل  35تا  18ش جوانان آماری این پژوه  آوری اطالعات استفاده شد. جامعه برای جمع

روزمره تهران فعال بودند، در نظر   مند در متن و اماکن شاخص مصرفی در متن زندگی انتخابی و نیت
در  1393عمیق در متن اجتماعی زندگی روزمره در تابستان سال   مصاحبه 28 ،گرفته شد. در نهایت

د که در مورد برخی وقایع نیز نگارنده به مراکز مصرفی و فرهنگی زندگی روزمره شهر تهران انجام ش
شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر مشاهده شد. این نوع درگیری در چهار مورد مشارکت مستقیم و 

خاصی انجام شد. یک مورد مشاهده از گروهی جوان در یک پارک کوچک در  های غیرمستقیم با گروه
فروشی در ویی با سه دختر جوان در یک آبمیوهگومشارکتی دیگر همراه با گفت  آباد، مشاهده سعادت

آنها و در   آباد، مشاهده و مصاحبه با یک خرده فرهنگ جوان در درکه و منزل میدان کاج سعادت
نهایت دو گروه دانشجویی، یکی جمعی از دانشجویان هنر و دیگر گروهی از دانشجویان دانشکده 

 علوم اجتماعی تهران بود.
هایی مانند  مستلزم مشاهده مردم در محیط طبیعی آنها است. در مشاهده، فعالیتنگاری،  مردم     

های  گو با مردم و به منظور کشف معنا، تفاسیر، براساس معنا و فعالیتوتماشا کردن، مشاهده و گفت
نگاری،  شناسی مردم آوری اطالعات در روش های مرسوم جمع روششود.  اجتماعی مردم انجام می

شناسی  های میدانی هستند. سارانتاکوس، در توصیف روش حبه، مشاهده و یادداشتعمدتاً مصا
تواند به  برد. بازگشایی این سه عنصر، می نگاری از سه عنصر ساخت، هدف و روش نام می مردم

 پژوهشهایی که در  (. ساخت: روش[2])به نقل از منبع  نگاری کمک کند شناختی مردم توصیف روش
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های توصیفی، معموالً در  گیرند، توصیفی یا انتقادی هستند. روش استفاده قرار مینگاری مورد  مردم
انتقادی،  پژوهششوند؛ ولی  )قوم شناختی( استفاده می شناختی نگاری و روش انتقادی در مردم مردم

نگاری، بستگی به مبنای  مردم پژوهشساز است. هدف  بخش و قدرتنظری، علّی، انتقادی، رهایی
تواند توصیف، تبیین و  ، متکی بر پارادایم اثباتی باشد، هدف آن میپژوهشی آن دارد. چنانچه پارادایم

 -با مبنای تفسیری، هدف فهم پویایی سیستم اجتماعی پژوهشبندی رویدادها باشد. در  دسته
های  کنند. روش: روش فرهنگی و درک چگونگی تفسیر مردم از دنیایی است که در آن زندگی می

نگاری میدانی، به  نگاری تاریخی. مردم مردم پژوهش نگاری میدانی و اند از: مردمرایج و مرسوم، عبارت
مورد مطالعه  با پژوهشگرالبته  ؛مشاهده مشارکتی و مصاحبه استها از طریق  آوری دادهدنبال جمع
ها  آوری داده نگاری تاریخی، جمع مردم پژوهشدرگیر است. در  پژوهشمیدان  کند و در زندگی می

 های روزانه، نامه های های زندگی، یادداشت شخصی، تاریخ هایهنظری :مانند مطالعه اسناد متکی بر
 .[49-46: 2]است  ها گروه به مربوط های شخصی و گزارش

های  گیری هدفمند گزینش واحدهایی خاص مبتنی بر اهداف مرتبط با پاسخ به سؤال در نمونه     
های جمعیت مورد عالقه را مشخص ساخته و  ویژگی پژوهشگر بنابراین، انجام شد؛ پژوهشخاص 

پژوهش، براساس مشخصات سن، رو در ابتدای کند. از این افراد دارای این مشخصات را پیدا می
ای هدفمند از میان  گیری از افراد شد. این افراد به شیوه جنس، طبقه و وضعیت تأهل شروع به نمونه

. این افراد مطلعین و یا شدانتخاب  ،کسانی که در زمینه موضوع تحت بررسی دارای تجربه باشند
جوی افرادی مبادرت ورزید که عالوه بر وبه جسترو نگارنده . از این[18] شوند خوانده می بانان  دروازه

های  دارا بودن این مشخصات، حاضر به بازگویی نظرات خود در زمینه رعایت هنجارها و بعضاً انگیزه
حضوری فعال در متن زندگی روزمره دارند.  ،شکستن هنجار و مصادیق آن باشند و همچنین

 ظری الگوی بنیادین ارائه شده انجام شده است.های انجام شده بر حسب اشباع مفهومی و ن مصاحبه
پنج بعد خوراک و نوشیدنی؛ پوشش و مدیریت بدن؛ فراغت؛  [34] به پیروی از سوزی اسکات     

کنشگران جوان   عنوان متن ورود امر جهانی و مواجههه)مجازی( ب مصارف فرهنگی و مصارف ارتباطی
ها، مراکز  ها، بازارها، رستوران فروشگاه :عمومی مانند ماکنها در ا مصاحبه بیشتردر نظر آورده شد. 

شاپ و مانند آن انجام شد. هر جا که نگارنده به ها، سالن تئاتر، مراکز تفریحی، کافی آموزشی، پارک
ای خود را عوض  سنخ نمونه ،رسید که مشاهده یا مصاحبه دارای محتوایی تکراری است این نتیجه می

سازی و  ها و پیاده و انجام مصاحبه هاهشباع نظری برسد. پس از مشاهدنوعی به اکرد تا به می
بندی انواع الگوهای  طور که اشاره شد، بر اساس اهداف پژوهش یعنی سنخبرداری، همان یادداشت
شده در جهت اشباع همراه منطق توجیه و معنادهی آنها، ضمن توجه به الگوی مفهومی ارائهههویتی ب



 293                                                                                                 شدن یدر روند جهان یتیهو یبرساخت انواع الگوها

آوری شده در این پنج بعد  گیری. توصیفات صوری، اسناد متنی و غیرمتنی جمع ونهنظری در مسیر نم
یاد شده بر مبنای مکانسیم توجیهی   حوزه 5ها بعد از کدگذاری موضوعی در ارائه خواهند شد. مصاحبه

 اند.  کنشگران از الگوهای مصرفی خود تحلیل محتوای کیفی شده
 

 ها. تحلیل یافته4
گویی به سواالت پژوهش حاضر بر حسب انواع  در جهت پاسخ پژوهشهای  های مصاحبه پرسش     
مصرف خوراک و نوشیدنی؛  .1روزمره در پنج بعد  های الگوهای مصرفی کنشگران زندگی بندی سنخ

مصارف ارتباطی؛ تنظیم شده تا بر  .5انواع مصارف فرهنگی؛  .4فراغت؛  .3پوشش و مدیریت بدن؛  .2
و امر جهانی دست  هویتی ذیل دیالکتیک امر محلیها و توجیهات آنها، به الگوهای  اساس پاسخ

، در ضمن این پژوهش به مشاهده بررسی کندمشخصات افراد نمونه را معرفی می 1یافت. جدول 
 است:  کردهروزمره اقدام   چهار گروه و خرده فرهنگ جوانان در زندگی

 
 مشخصات افراد نمونه .1جدول 

 شغل وضعیت تأهل تحصیالت محل مصاحبه سن جنسیت ردیف

 کارمند مجرد ارشد کارشناسی دربند 26 مرد 1

 کارمند متأهل کارشناسی فرحزاد 32 مرد 2

 دانشجو مجرد دیپلم ایستگاه مترو 19 زن 3

 دانشجو مجرد دیپلم دانشگاه بهشتی 19 زن 4

 معلم ورزش مجرد کارشناسی کالس زبان 30 زن 5

 بیکار مجرد کارشناسی هفت حوض 24 زن 6

 مشاوره مجرد کارشناسی پارک هنرمندان 23 زن 7

 معلم مجرد کارشناسی شاپ کافی 20 زن 8

 کارمند مجرد کارشناسی منزل ایشان 31 مرد 9

 دانشجو مجرد دیپلم سفره خانه 20 زن 10

 مدرس متأهل دکتری پژوهشکده 32 مرد 11

 دار خانه متأهل دیپلم مرکز خرید گلستان 31 زن 12

 معلم مجرد کارشناسی توچال 23 زن 13

 محقق متأهل ارشد کارشناسی تیر  هفت 28 مرد 14

 بیکار مجرد کارشناسی دانشگاه بهشتی 23 زن 15

 بیکار مجرد کارشناسی رستوران هانی پارسه 24 مرد 16

 آزاد مجرد کارشناسی وی  سوپراستار پارک 25 مرد 17
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 کارمند مجرد کارشناسی پارک ملت 30 مرد 18

 آزاد متأهل کارشناسی پالسکو 27 مرد 19

 کارمند متأهل کارشناسی پارک هنرمندان 25 زن 20

 آزاد متأهل دیپلم شهرک غرب 35 مرد 21

 معلم مجرد کارشناسی هفت حوض 24 زن 22

 دار خانه متأهل کاردانی رسالت 35 زن 23

 دار خانه متأهل کارشناسی مرکز خریدمیالد نور 24 زن 24

 کارمند مجرد کارشناسی دانشگاه 25 مرد 25

 مترجم متأهل کارشناسی کوهستان 29 مرد 26

 بیکار مجرد کارشناسی آبمیوه فروشی کاج 29 زن 27

 بیکار مجرد دیپلم سعادت آباد 18 زن 28

 

کدگذاری موضوعی شده قسمتی به توجیه کنشگران اختصاص  ذکر شده،ها در پنج حوزه  مصاحبه     
این بخش موارد   اند. در ها بر مبنای الگوی مفهومی تحلیل محتوا شده ها و مصاحبه پاسخ  داده شد.
 شود.میسپس مقوالتی از آنها استخراج  ومعرفی  ،ذکرشده

 
 های انجام شده  مصاحبهکدگذاری موضوعی  .2جدول 

 سرمایه اقتصادی:  باال؛    متوسط باال؛     متوسط؛    متوسط پایین؛    پایین. 1

 خوراک و پوشیدنی  حوزه. 2

 توجیه نوع غذا

 توجیه نوشیدنی
 توجیه محل غذا خوردن

 مالک انتخاب نوع رستوران
 مالک انتخاب خانه کافی شاپ یا سفره

 بدنپوشاک و مدیریت . 3

 مرکز خرید لباس میزان هزینه لباس:
 توجیه تعریف لباس مناسب

 تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه در ماه اهمیت مد
 توجیه آل سبک ایده

 نظر و توجیه جراحی زیبایی

 نظر و توجیه خالکوبی یا نگین

 فراغت. 4

 میزان و ساعات تعریف فراغت
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 خانه یا بیرون)دلیل( فعالیت فراغتی
 بخش گروهافعال لذت خانواده یا دوستان)دلیل(

 میزان مهمانی در ماه محل گذران اوقات فراغت
 شرکت در پارتی مهمانی خانوادگی یا مجردی

  مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی الکلی

 محل میزان مسافرت در سال

  )دلیل( سفر داخلی یا خارجی

 توجیه روزه تورهای یک

 مصارف فرهنگی. 5

 توجیه کاالی فرهنگی

 نوع برنامه میزان ساعات مشاهده تلویزیون در روز
 توجیه ماهواره یا شبکه داخلی

 توجیه مراسم با اهمیت
 مناسک دینی شرکت در مراسم مذهبی

 شرکت در مراسم با هر شریط مختلف اهمیت مذهب
 نوع و سبک موسیقی مورد عالقه دادن به موسیقیمیزان گوش

  )دلیل( سنتی یا جدید ایرانیموسیقی 

 توجیه نوع و سبک موسیقی خارجی

 های خارجی تعداد زبان اهمیت موسیقی محلی یا مداحی

 )مجازی( مصرف ارتباطی. 6

 هدف میزان استفاده از اینترنت در روز
 تعداد آشنایی با افراد مختلف و توجیه نام کاربریداشتن 

 )میزان( پیامک یا صحبت اهمیت موبایل
 دلیل موبایل برنامه کاربردیکدام 

های  این گروه  شده در نوع مباحث مطرح
 مجازی

 

 

های مصرفی خود به موارد زیر  طور عمده کنشگران مورد بررسی این پژوهش در توجیه الگوهب     
 اند: ارجاع داده

روی،  دوستان، خودنمایی، دنباله  ای، عرف جامعه، هنجار گروه جذابیت، ظاهر، لذت لحظه     
بودن، منزلت باالی و لذت شخصی، متمایز و خاص  سازگاری، عادت، دسترسی، قیمت، کیفیت، عالقه

بودن،  امر جدید و مدرن، آرامش، تناسب، نسبی و تابع شرایط  تنوع، تجربه  اجتماعی، همسانی، تجربه
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بخش بودن، استفاده کارکردی، سنتی بودن، شلوغ بودن، رمانتیک بودن، فاخر بودن، دیگران، شادی
متنی قابل  متنی و برون فراموشی زمان، دینی بودن، اصیل بودن. این توجیهات برای توجیهات درون

نش مصرفی او باشند. توجیه برخی از کنشگران در بسیاری موارد با ظاهر یا نوع ک خالصه شدن می
کامالً با ادعای او مبنی بر  16  آرایش ظاهری نمونه شماره ،مثال برایتناسب و همخوانی ندارد. 

های او و مناسک دینی به ظاهر  به نوع مهمانی 18  . ارجاع نمونه شمارهاستمدیریت بدن متناقض 
اما در  ؛محلی داشت گرچه در پوشش یا مدیریت بدن بیشتر مصرف 2  باشد. نمونه شماره متناقض می

این کنشگران   نوع مواجهه  .کردفرهنگی یا ارتباطی به حد باالیی از منابع جهانی استفاده می  مصرف
ق شخص ئمنافع و عال اساس نوع توجیهات خودشان عمدتاً بر یک طرف بر این ابعاد مصرفی از  در

سایر توجیحات   ترجیحات شخص بر شده های انجام اغلب مصاحبه  درکه ای  گونهبه ؛باشد استوار می
این حالت معنای   در  چه چهارچوب و متنی قابل ارزیابی است. اما خود لذت در؛ ارجحیت دارد

 کند.  می داشتن، دسترسی، تمایز و سایر توجیهات تفسیر متمایزی را طلب  لذت
تمرار یک عادت شود. لذت گاهی اس لذت گاهی همسانی با دیگری و یا گاهی تمایز تعریف می     

آزادی  ،طلبی. دسترسی از یک طرف محدودیت اقتصادی و از طرف دیگرشود و گاهی تنوع معنا می
کنند. بر اساس مباحث و  معناهای مختلفی را بازنمایی می ،. پس این توجیحاترساند می مصرف را

مصرفی های التقاطی انواع سبک کردنشده در قسمت قبل، در کنار مشخصتجارب مطرح
 محلی و امر جهانی در زندگی با نسبت امر  های متکثری در مواجهه ها و سنخ شوندگان، فرم مصاحبه

ای  های مفهومی این پژوهش باید بر متغیرهای زمینه سنخ  باشد. قبل از ارائه روزمره قابل استخراج می 
ای  ترین متغیر زمینه . مهمکرد این کنشگران با امر جهانی در زندگی روزمره اشاره  گر مواجهه و مداخله

مواجهه را به شدت باال   اقتصادی باال امکان  زیرا سرمایه ؛اقتصادی است  سرمایه ،در این مواجهه
خصوص در ساحت، خوراک و نوشیدنی، پوشش و مدیریت بدن و همچنین هامر جهانی ببرد.  می

اس جدید، نوشیدنی خارجی، پوشاک جدید، . لباستبردار  عنوان امر جدیدالورود هزینههشدت بهفراغت ب
خود وارد جامعه  کردنهای باالیی جامعه در جهت متمایز همه ابتدا توسط کنشگران الیه ،آرایش جدید

بعد بود که کنشگر عادی   ها بودند. در مرحله کنندگان این نشانه که آنها اولین مصرفشده و یا این
شوندگان که کمتری این کاال را مصرف کند. در بین مصاحبهزندگی روزمره توانست با هزینه و کیفیت 

، 4، نمونه شماره 17، نمونه شماره 12های جهانی بودند، نمونه شماره واجد حد باالیی از مصرف نشان
 اقتصادی را داشتند.   باالترین میزان سرمایه ،18و نمونه شماره 

تر و کم سوادتر به شکل  . افراد جوانباشد تحصیالت و وضعیت تأهل می، سن ،بعدی  مسئله     
  هر نشانه کنند. آنها های آن را درونی می تری با امر جهانی مواجه شده و به راحتی نشان منفعالنه
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باشد و نمونه  دیپلمه می پژوهشدر این  12کنند. نمونه شماره  جذاب اجتماعی دیگری را درونی می
امکان مواجهه بیشتری با امر  ،توجه به آزادی عمل بیشترباشد. افراد مجرد با  ساله می 19،  4شماره 

های  که بیشترین مصرف نشانه 20و  19، 12های شماره  جهانی و جدید در زندگی خود دارد، اما نمونه
 جهانی را داشتند، متأهل بودند.

مر گر در معناسازی کنشگر در مواجهه با ا گروه دوستان یکی دیگر از متغیرهای مهم مداخله     
شدن جوانان بعد از نهاد خانواده ترین نهاد تأثیرگذار در اجتماعی باشد. گروه همساالن مهم جهانی می

ها و هنجارهای این  االن خود سعی در انطباق خود با ارزشسباشد. جوان با توجه به گروه هم می
ک آرایش ویژه ممکن است در گروه پوشیدن یک مدل لباس خاص یا ی که ها دارد. به این معنا گروه

که خود را با این ارزش وقف بدهد. ترجیح کرد ارزش تلقی شود، در این صورت جوان سعی خواهد 
برای باشد.  گذراندن اوقات فراغت این جوانان با دوستانشان نشان اهمیت گروه دوستان برای آنها می

از کنشگران در نتیجه روزه یا تئاتر رفتن یکی از مواردی است که بسیاری مصرف تورهای یکمثال، 
لذا با تأکید بر مباحث نظری در چارچوب مفهومی و همچنین  ؛اند  عضویت گروهی خود انجام داده

کنشگران زندگی روزمره در قالب دو   های مشارکتی، مواجهه ها و مشاهده های حاصل از مصاحبه داده
 شوند: گروه عام و چهار سنخ تقسیم می

 (2گرایی فرهنگی )خاص محض 1گرایانمحلی. 1

 رد امر جهانی بر مبنای منابع محلی؛ـ 

 فرهنگی( 4)عام گرایی3گرایی  محلی-های جهانی تجربه. 2

 انفعالی با امر جهانی؛  مواجهه ـ

 التقاطی با امر جهانی؛  مواجهه ـ

 مواجهه خالقانه با امر جهانی؛ ـ

 مواجهه چندگانه با امر جهانی. ـ

 .شودپرداخته می پژوهشهای  های مفهومی بر مبنای داده این سنخ تشریحدر ادامه به 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Localist 

2. Particularism 

3. Global-localism 
4. Universalism 
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 گرایی فرهنگی( )خاص گرایان محض. محلی1

گرایی فرهنگی( توسل به  )خاص گرایان محضمحلی. رد امر جهانی بر مبنای منابع محلی ـ
یک گروه  های ها، اعمال و ایده همتایی شیوه بخش فرهنگی خاص است که در آن بر بیعناصر هویت

شدن یا بخشی از آن گرا کل فرآیند جهانیهای خاصشود. بسیاری از گروه یا جماعت معین تأکید می
-شدن نه تنها تهدیدی جدی به . از دیدگاه آنها جهانی کنند های متفاوت رد می ها و عنوان را با عبارت

ه بر همین اساس سه نوع ناپذیر و غیر قابل برگشت هم نیست ک بلکه فرآیندی گریز ؛آید شمار می
دار معرفی  گرایی ریشه؛ خاص جوگرایی سرسخت و ستیزه خاص ؛گراییگرایی معرفی شد: خاص خاص

 .[17] شد

های رادیکال، بازگشت به خویشتن با اتکاء به منابع بومی و سنتی یک جامعه یکی  در کنار جریان     
 ایرانگرای فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله کشور  های خاص های اساسی جریان از رسالت

های متکثر  نشانه یشدن از یک طرف امکان نگاه به درون را بر مبنا باشد. در این روند جهانی می
اما از طرف دیگر این فرهنگ و  کرده است؛های غربی فراهم  فرهنگی و فروپاشی فراگفتمان

 ،آیند. در نتیجه حساب میمنابع بومی و سنتی یک جامعه به های متکثر جهانی تهدیدی علیه ارزش
ویژه در ساحت فرهنگی هها و منابع آن ب باید به شکل آگاهانه این روند را شناخت و از استفاده نشانه

 شوند.  های منابع محلی طرد می های جهانی به نفع نشانه نشانه ،. در این حالتکردخودداری 
و به نوعی در مصرف  شدهدر این پژوهش با تعدادی از این کنشگران زندگی روزمره ارتباط برقرار      

، 14های شماره  . نمونهشده استو توجیهات آنها نیز شنیده  آمدهآنها کنکاش به عمل   زندگی روزمره
قد بودند که متنی به امر دینی، معتصورت آگاهانه با ارجاع برونهاز افرادی بودند که ب 25و  11

باشد که ضمن داشتن منافعی، در ذات خود با  غربی می  شدن خود شکل دیگری از مدرنیته جهانی
ها و منابع آن در زندگی روزمره نافی  مصرف نشانه ،باشد. به همین دلیل سنت اسالمی ما در تضاد می

 باشد:ل مشاهده میگرایی قابسه سنخ درونی در محلی ،امر مقدس دینی خواهد بود. در این راستا
 
شود که  هایی اطالق می به دیدگاه و رهیافت فرهنگی گروه ،گرایی منفعالنه و انزواطلبانه خاص .1

های دیگر جدا نگه دارد. نمونه  های مختلف گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه کوشند به شیوه می
خوراک و نوشیدنی   داشت در زمینههای این سنخ را  عنوان کنشگری که بیشترین ویژگیبه 11شماره 

خوریم و گاهی هم  رم بیشتر اوقات در خانه غذا می ظهرها که سر کاریم بعد از ظهر که به خانه می»: گوید می

معمولی خودمون رو داشته باشه و کیفیتش هم  یکه بیشتر غذاویم ر هایی می رستوران ویمر که بیرون می
ما جور نیست. از   خوب باشه. خیلی مصرف فست فودی نداریم اگر هم بخوریم در منزل هستیم. خیلی با ذائقه
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که دعوت شده باشیم با غذاهای های خاص هم نرفتیم مگر این غذاهای جدید هم نخوردیم و به رستوران
لباس بیشتر پیراهن و شلوار بسته » کند که: مورد پوشش و آرایش بیان میدر  «.خودمون بیشتر راضی هستیم

پوشم چون با عرف جامعه و محیط زندگی ما بیشتر سازگاری  های ساده می خرم. همیشه مدل به هر فصل می
خوان اعتقادی هستند که میهویت و بی بیشترشون آدمهای بی دپوشن های عجیب می ی که لباسن. کساددار
رو نشون بدن. اینها کالً پوچ  خوان خودشونهایی هستند که می کنند یا نوکیسه  طوری کمبودشون رو پراین

های موجود از جمله به گروه  توان انواع گروه . در این زمینه می«هستند و هیچ باور و بنیانی ندارن
و در  دکه در زمان قاجار به این منطقه مهاجرت کردن کردمنتظران در روستای ایستای طالقان اشاره 

اند. این گروه به هیچ عنوان از امکانات دنیای مدرن  این مکان در انتظار ظهور امام زمان)عج( نشسته
خود به شکل کامالً سنتی بدون استفاده از برق، آب، گاز و   منطقه  بسته  کنند و در محدوده استفاده نمی

مهدی نصیری که  «اسالم و تجدد»با انتشار کتاب  1380  کنند. در دهه شب میتلفن، روز خود را 
استناد به کالم و فقه   های دنیای مدرن بر پایه مضمونش نفی عرفان، فلسفه و همچنین تمام بنیان

کرده تا طبقات باال به این ها به سمت این گروه جلب شد و تعدادی از اقشار جوان از تحصیل بود، نگاه
 . 1باشد گرایی افراطی در ایران معاصر مینمودی محلی روستا ا رفتند. اینروست

 
کند، با  اندیش است و برتری فرهنگی خاص را ادعا میهم مطلق گرایی رادیکال و مبارز، خاص .2

رسالتی غیر قابل  ،گیرشدن فرهنگ مورد نظر جهان ،گرایی مورد نظراین تفاوت که در خاص
هم با طرد ظواهر جهانی در ابعاد زندگی روزمره معتقد  25شود. نمونه شماره  پوشی قلمداد می چشم
اما  ؛هایی را برای جوامع مختلف داشته است امکان ،ارتباطی  خصوص در زمینههشدن بکه جهانی است

 بایداد او های مخرب به کشورهای غیرغربی باشد. به اعتقتوانند ابزاری برای ورود اندیشه اینها می
های دینی  این ارزش ،چون در نهایت ؛اند گرفته شود های جهانی که عمدتاً غربیروند گسترش ارزش

این افراد در اهمیت مراسم اجتماعی، مراسم مذهبی را واجد   است که زیر سوال خواهد رفت. هر سه
مراسم باستانی یا جهانی هیچ ارزش و اعتباری برای  25  باالترین اولویت دانسته و حتی نمونه شماره

های رادیکال مذهبی که چه با ابزار فرهنگی و چه با ابزار اجتماعی سعی در  قائل نبود. انواع گروه
 باشند.  مدرن جهانی هستند نمودی از این سنخ می  های امرمبارزه با جلوه

 
ظرفیت سعی در استفاده  ،عنوان سنتگراهای خالق قابل بررسی هستندهگروه سوم که ب .3

پرآشوب جهانی دارند. این افراد که عمدتاً در  یهای بومی در فضا شدن برای ارائه ارزش جهانی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. http://savojbolaghi.blogfa.com/ 
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ویژه دینی را راز ههای سنتی و ب بازگشت به ارزش ،های علمی و روشنفکری فعالیت دارند محیط
های بومی را ارزششدن  شدن امکان جهانی دانند و به اعتقاد آنها جهانی ماندگاری در دنیای معاصر می

باشد.  اش نمودی از این روند می و الگوی سبک زندگی 14کند. در این زمینه نمونه شماره  فراهم می
ها رو  کنند تا ذهن جوان هر روز یه چیزی رو مد می»گوید که:  اوقات فراغت می  در زمینه 14نمونه شماره 

خوان از طریق فرهنگی و کشورهای اروپایی و آمریکا میغربی   هاییه که مدرنیته کنند. اینها همه راه درگیر می
ها،  های خاورمیانه رو از اصل مذهبی و سنتی خودشون دور کنه. ماهواره، موسیقی، خیلی از روزنامه جوون
های اجتماعی داخلی همه ابزار اوناست برای نفوذ در جامعه ایرانی. اما بخش زیادی از مردم هم اینهارو  گروه
ها مال افراد باالشهرنشین خاص. خیلی در جامعه ما از  کنند. پارتی ها رو هم اصالً مصرف نمیخیلیدونن و  می

خوان نشون بدن زیاده. بعضی از جوونا هم ندونسته ابزار اونا هستند و خواست  این چیزها نیست. ولی اونا می
رمون درباره مباحث فلسفی یا اجتماعی کنن. من خودم اوقات فراغت با دوستان در نشریه یا دفتاونارو دنبال می

های  دم. اما در مناسبت کنیم. خیلی اهل مسافرت یا گردش نیستم. موسیقی هم زیاد گوش نمی بحث می
اینترنتی رو  های های زنده شبکه چهار یا شبکهدم. بیشتر اخبار یا برنامهمذهبی موسیقی مذهبی گوش می

یمان منابع هویتی و معنایی الزم و کافی را برای اقشار مختلف  . به نظر او تمدن اسالمی«کنمدنبال می
 اجتماعی دارد.

 
گرایی فرهنگی به از آنجاکه عام .گرایی فرهنگی()عام گرایی  محلی -های جهانی . تجربه2

شود که بر محور تبادل، آمیزش، همزیستی و  ها و تحوالت فرهنگی اطالق می دسته از واکنش آن
کند. از  امر خاص برقرار می ای جدید میان امر عام و شدن رابطهگیرند. فرآیند جهانیانطباق شکل می

آنها قلمرو فرهنگی جهان معاصر هم دربرگیرنده عامیت و همگونی است و هم در  ،این دیدگاه
برگیرنده خاصیت و ناهمگونی. فرایند جهانی در عین حال که همه فضاهای بسته فرهنگی را فرو 

ها و  دارد، زمینه مناسبی هم برای بازسازی و احیای خاص ها را از میان برمی اصریزد و خ می
شود به انواع  در این دیالکتیک میان امر محلی و امر جهانی میکند.  ها فراهم می گوناگونی

 کرد.های التقاطی و چندگانه اشاره  مواجهه
 
)پذیرش یا رد(  در مسیر مصرفدر این حالت کنشگران جوان  .انفعالی با امر جهانی  مواجهه ـ

عنوان یک واقعیت جدی هباشد. یا اصوالً امر جهانی ب های جهانی کمترین خالقیت را دارا می نشانه
لی کارا در جهت اهداف ئعنوان وساکه آنها را بهتفاوتند یا این برایش مطرح نیست و نسبت به آن بی

 کند.  یهمسانی و یا ایجاد تمایز به شکل منفعالنه درونی م
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ای تقریباً  مواجهه 1و نمونه شماره  24، نمونه شماره 2شوندگان، نمونه شماره  در بین مصاحبه     
های جهانی در زندگی روزمره واجد اهمیت باالیی برای  نشانه ،طورکلیهمنفعل با امرجهانی داشتند و ب

ترجیح مصرفی در زندگی روزمره   در زمینه 1کنند. نمونه شماره  باشد گرچه آنها را مصرف می آنها نمی
فود، بعدش محلی و بعضی اوقاتم غذاهای ایتالیایی  خانه، بعد فست  بیشتر سنتی در»کند که:  بیان می

داره که چه موقع چه حالی داشته باشم. این غذاها هم با روحیه و جسمم بیشتر سازگارن و خورم. بستگی  می
خورم. نوشیدنی هم که چیز خاصی میخورم یا اینهم بیشتر در دسترس هستند. خیلی مهم نیست کجا غذا می

آید  باشه بدم نمیخورم اگر هم جای خاصی باشه که الکل بیشتر شربت و ماالشعیر و نوشابه و دوغ با غذا می
ها رم چون اوالً قلیون خیلی دوست دارم و بعدشم بچه خونه رو میشاپ سفرهخانه و کافیکه بخورم. بین سفره

 100یاد. ماهی حدود  خانه یا جاهایی مثل دربند یا درکه رو بیشتر خوشم میبیشتر اونجا میرن و فضای سفره
خرم. بیشتر خریدم هم از پالسکو  شتر پیراهن و شلوار ساده میکنم. بی هزار تومن برای خرید لباس هزینه می

خرم. مهم راحتی هست. خیلی  گردم از اون چیزی که خوشم بیاد میرو می باشه. چند تا مغازهدر جمهموری می
دنبال مد یا لباس عجیب نیستم. اینا اصالً برام مهم نیست. آرایشگاه هم هر وقت الزم باشه مثالً مهمونی یا 

که موهام بلند بشه میرم. مدل انتخابی من همیشه ساده هست. در وقت آزادم به کارهای دلخواهم مثل نای
ریم و در مورد ها یا پارک می ریم. بیشتر به رستوران دادن مشغولم یا با دوستان به بیرون میموسیقی گوش

دم. های مجردی رو ترجیح می جور میرم. بیشتر مهمونیکنیم. مهمونی هم همهچیزهای مختلفی صحبت می
های خارجی نگاه  بینم. هم از تلویزیون داخلی و هم از شبکههای ورزشی می تلویزیون هم بیشتر اخبار یا برنامه

کنم. یکبار به یه کنم. برای مراسم همه اینها به یه اندازه برام اهمیت دارن. در تمام اینها شرکت می می
خواد خارجی باشه  خونم. موسیقی هرچی خوشم بیاد گوش میدم. میاز نمیمهمونی در ولنتاین دعوت شدم. نم

کنم. هم برای مسائل کاری یا تحصیلی و هم برای ارتباط یا ایرانی خیلی فرقی نداره. اینترنت زیاد استفاده می
رم. در کنم. وایبر دابوک آشنا شدم. موبایل هم زیاد استفاده میبا دیگران. با کسای زیادی از طریق فیس

کنند و یا جک یا مطالب خاصی رو  های مختلف عضو هستم و هر کدوم مسائلی رو مطرح می گروه

 .«فرستن می
کند:  هم تقریباً همین رویکرد را در سبک مصرفی خود در زندگی روزمره دنبال می 2نمونه شماره      

هم بیشتر دوغ یا نوشابه. دلیلش هم خورم و خیلی کم فست فود. نوشیدنی  بیشتر اوقات سنتی داخل خونه می»

هم هیچ ارجحیتی برام نداره. لباس هم بیشتر   خونهشاپ یا سفرهدر دسترس بودن و ارزونی اونا هست. کافی
ریم. فرقی خرم. آرایشگاهم همینطور. مهمونی هم بیشتر با خانمم میهای محلی میچیزهای ساده از مغازه

ی. مسافرت هم بیشتر به شهرستان میریم. فراغت هم بعضی اوقات تئاتر کنه هم مختلط رفتم و هم مجردنمی
میریم بعضی اوقاتم به پارک یا با دوستان بیرون میریم. خیلی مهم نیست که چی مده یا مردم بیشتر االن چی 

کنم هم از شبکه داخلی و هم خارجی. هم نوروز رو جشن کنند. تلویزیون هم اخبار نگاه می مصرف می
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خونم. موسیقی هم بیشتر سنتی یا زمان شاهی مثل کنیم. نماز مییم و هم در مراسم مذهبی شرکت میگیر می
کنم بخاطر کار و یا ارتباط با دوستان و گوگوش، ابی یا داریوش و هایده گوش میدم. اینترنت زیاد استفاده می

 .«در اینستگرام دارم موبایل مثل وایبر یا اینستگرام. یک گروه هم های کاربردیبرنامههم از 

گر در جهت همسانی خود با گروه  کردن منفعالنه وجود دارد که کنشدر بعد دیگر هم درونی     
شده در یک باشد. یک مورد مشاهده دوستان یا متمایز و نمایش خود در عرصه زندگی روزمره می

پارک با آرایشی غلیظ و ای مشاهده شد که در انتهای  ساله 18آباد دختر  پارک کوچک در سعادت
عجیب با دوستانش که پسر هم در بین آنها بود مشغول خوردن مشروبات الکلی بودند. او که ساکن 

)که هر دو شاغل هستند( در خانه  گویی کوتاه گفت که وقتی والدینشوهمان منطقه بود در گفت
دهند.  فی از این دست را انجام میگذارند و مصارخودشان یا در بیرون قرار می  حضور ندارند یا در خانه

گفت که این جوان آمریکایی انتخاب کرده بود و می  او مدل آرایش خود را بر اساس یک خواننده
ای و فرهنگی و فراغتی او کامالً ناهنجارانه بر اساس  شود. مصرف رسانه باعث جذابیت بیشتر وی می

ای مختلف البته تحت عنوان تولد دوستانش ه شود. او حتی در مهمانی های جهانی تعریف می نشانه
آباد که سه دختر جوان با آرایشی همانند، به  شرکت کرده بود. یا مورد دیگری در میدان کاج سعادت

مدت باشد. صحبت کوتاه شکل غیرعادی تقریباً صورتی دیگر برای خود ساخته بودند، قابل اشاره می
های فرهنگی و مصرفی  به سادگی بر مصرف باالی نشانه در صف خرید آبمیوه و بستنی با یکی از آنها

زیرا اکثر  ؛اما حد آگاهی از نوع منابع مصرف در حد بسیار پایینی بود ؛گذارد غیربومی صحه می
این سبک  ،های غالب گروهی جوانان اقشار خاص بسیار باال بود. از یک طرف ارجاعات او به ارزش

ماندگی  ن دوستان بود و از طرف دیگر عدم آن، نشانی از عقبظاهری امری زیبا در جهت تمایز در بی
و طرد در جانب دوستان بود. موارد اسنادی و اشاره شده در قسمت قبل ابعاد و اشکال مختلف این 

غربی در فرم جدید جهانی   سبک مصرفی بخشی از جوانان را زیر فشار ساختاری و فرهنگی مدرنیته
 دهند.    نشان می

 
در اینجا اختیار باالتری برای نقش کنشگر  .سازانه( با امر جهانی )و دورگه التقاطی  مواجهه ـ

های  شود و کنشگر در میان انواع انتخاب های مصرفی داده می اجتماعی در برساخت الگوها و سبک
 های اجتماعی در شود. گرچه همچنان مبناهای ساختاری در کنار طبقه و پایگاه هویتی تصور می

اما در خوانشی دیگر در این رویکرد تأکید بر مصرف  ؛کنند ها نقش ایفا می مشروطکردن این انتخاب
کتد. کاالها همانند زبان حامل معنا  ارتباطی، آن را به یک زبان اجتماعی تبدیل می  عنوان یک شیوههب

ف با تولید ارتباط پیدا هایی غیرکالمی هستند. عمل مصر شوند، با این تفاوت که آنها رسانه و پیام می
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کند؛ البته با توجه به این معنا که مصرف فرهنگی نوعی فعالیت مناسکی نیز هست و وجه نمادین  می
)فرهنگی( را  بوردیو همچنین مصرف [.33: 12] شود عنوان ابزار مبادله و ارتباط در نظر آورده میهآن ب

های خاص مصرف فرهنگی، با هدف ایجاد و داند. او نشان داده است که الگو نوعی خلق ارتباط می
نازع در دهد که مصرف، قلمرو معناداری از ت روند. بوردیو نشان میکار میحفظ تمایزات اجتماعی به

  . به نظر بوردیو زندگی روزمره و چیزهایی از قبیل سبک زندگی، عرصهبین طبقات و درون آنها است
مسلط که از فرهنگ برای   یا طبقات است: مانند طبقه های اجتماعی معناداری از تنازعات بین گروه

سبک  ،این نیست که نشان دهد طبقات مختلف در پیکند. البته بوردیو  بازتولید سلطه استفاده می
آنها،   بلکه هدف او به پرسش گرفتن فرآیندهایی است که به واسطه ؛های متفاوتی دارند زندگی و ذائقه

شود؛ اشکالی  سازی اشکال قدرت و سلطه میب تضمین و مشروعگیری تمایزات فرهنگی موجشکل
ها  خواهد نشان دهد که این تفاوت او می [.129: 5] در نابرابری اقتصادی ریشه دارد در نهایت،که 

شود. این  عنوان سالحی برای بازتولید اجتماعی و تثبیت موقعیت فرادستان استفاده میهچگونه ب
و مصرف را چیزی بیش از عمل منفعالنه یا پاسخ واکنشی به ایدئولوژی  رویکرد یک گام به جلو آمده

اما بر مبنای نظر بوردیو، این ارتباط و معناسازی  ؛ای از ارتباط است داند. پس مصرف شیوه غالب می
تواند تثبیت موقعیت فرادستان باشد. آنچه در رویکرد ارتباطی به  بلکه همزمان می ؛عملی خنثی نیست

کشیدن موقعیت قدرتمندان از طریق مورد توجه قرار گرفته، امکان مقاومت و به چالش مصرف کمتر
 .[52: 13] مصرف است

سازد که شاید تا حدودی توسط  های مصرفی می در این حالت کنشگر زندگی روزمره مجموعه     
ا منابع بومی یابی خود در مواجهه ب شود. کنشگر در منطق هویت شرایط ساختار محدود و یا کنترل می

کند.  ای را برساخت می های معنایی دورگه و جهانی عالوه بر اهداف همسانی و یا تمایز، مجموعه
شود که فرودست در آن اقامت دارد.  شدن حالتی است که در آن مرز، فضایی محسوب میدورگه

مکان سوم است. در این مکان هویت  [25] اصطالحاً اینجا مکانی برزخی است و یا به تعبیر هومی بابا
هایی از  ، این هویت، صرفاً تکهبنابراین ؛های واقع در دو سوی مرز است فرودست، متفاوت از هویت

مکانی بین استعمارگر و  فرودست در بین آلترناتیوها، درهای موجود در دو سوی مرز نیست:  هویت
معین است که از طریق  مبهم و نا سوژه تصوری ماقبل استعماری دارد. حد و فاصل، مکانی

شود. مردمانی که در هر دو واقعیت بسر  های احساسی حد و مرزی مصنوعی ساخته می نشست ته
مجبورند تا در فصل مشترک بین این دو زندگی کنند. آنزالدو چنین مکان سومی را فرهنگ  ،برند می

یعنی الگویی فردی که کنشگر کند.  ضعف، فرهنگ مرزی، فرهنگ سوم و سرزمینی بسته توصیف می
هایی دورگه را در بین الگوها و  به شکل التقاطی در جایی میان تصلب ساختار و آزادی انتخاب، هویت
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کند.  های مصرفی در میان منابع بومی و جهانی برساخت می های مختلف در قالب سبک گفتمان
در  ردش هم صرفاً منفعالنه نیست.کند، برخو شدن را کامالً رد نمی کنشگر بر خالف سنخ اول جهانی

 کرد.خاص و امر عام رابرتسون را مشاهده  متقابل امر  توان سه رابطه این بعد است که می
معینی از   زیرا بسیاری با درجه ؛گیرند شده در این سنخ قرار میکنشگران مشاهده و مصاحبه بیشتر     

زنند.  آگاهی با انبوهی از منابع محلی و جهانی به شکلی خالق دست به برساخت الگوهای هویتی می
. این کنشگران ممکن است استمعنا  برای دیگران بیاما  ؛الگوهایی که گرچه برای آنها معنادار است
های  های محلی و یا بخشی از نشانه نشانهیابی بخشی از  به شکل آگاهانه در جهت اهداف هویت

جهانی را به شکل مجزا یا به شکل ترکیبی مصرف کنند. در اینجا کنشگر در جهت همسانی و یا 
 نظریه دیالکتیک  کند که زمینه جهانی و امر محلی برساخت می هایی از امر تمایز اجتماعی مجموعه

شد  امر جهانی در قالب این مصارف درونی می کند. از یک طرف جهانی رابرتسون را ایجاد می-محلی
های عام جهانی، در  های هویتی خود را از طریق نشانه و از طرف دیگر کنشگران اجتماعی مجموعه

نمونه  ،کرد. برای مثال تفسیر محلی از امر جهانی را فراهم می  گسترانید و همین زمینه سطح جهان می
باشد. او وقتی  ترجیحی یکسان مابین انواع غذاها قائل می در مصرف غذایی و نوشیدنی خود 17 شماره

های  کنم و برای مصرف آنها در کنار دوستان به رستوران این غذاها را در هفته تقربیاً مصرف می»گوید:  می

شدن یک ارزش در بین گروه دوستان در مورد یک دهد که در نتیجه مطرح ، نشان می«مطرح میریم
باشد. در  منزلت برای اعضای آن گروه می  ص مصرف آن به نوعی ایجادکنندهغذا یا یک رستوران خا

های گروهی غذای جدید یا رستوران جدیدی را  فرد در جهت اهداف همسانی با ارزش ،این حالت
ممکن است کنشگر را به مصرف غذاهای  ،که خود امری اجتماعی است تنوع  . تجربهکند امتحان می

مشهود  9شوندگان بیش از همه در نمونه شماره  جدید هدایت کند، سبک مصرفی که در بین مصاحبه
این نوع  19، و 20، 18،4، 12های شماره  یا کنشگران مشابه وی مانند نمونه 17اما نمونه شماره  ؛بود

 کند که: بیان می 20نمونه شماره  برای مثال،نند. ک غذاها را عمدتاً در کنار منابع سنتی مصرف می
کنم غذای جدیدی را هم غذاهای سنتی را دوست دارم و هم غذاهای جدیدرو. تقریباً هر هفته سعی می»

که . در پاسخ به این«رم. گرچه قیمتش هم برام مهمهمصرف کنم. اینهارو در بهترین رستوراناشون می
مشکل داشته باشه ولی هر دو خوشمزه  هممکن»دهد:  خوردن این غذاها کنار هم اشکالی ندارد پاسخ می

هم که بر حسب مورد در هفته یک  12. نمونه شماره «کنم هستند. بخاطر همین از هر دو مصرف می
داند و  می کند. دلیل این کارش را لذت شخصی اینکار رستوران جدید و یک غذای جدید را امتحان می

  نسبت به نوع عملش خیلی آگاهی ندارد. منطق این کنشگران گرچه در ظاهر تفریح و تجربه
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همسانی با یک گروه و تمایز از ها ابزاری برای  اما این نشانه ؛باشد های جهانی و مدرن می نشانه
 باشد.  های دیگر می گروه
میزان مشخصی برای خرید » کند که: میبیان  8در مورد پوشاک و مدیریت بدن نمونه شماره      

رو میخرم. از مراکز خرید  کنم. هر موقع نیاز به لباسی داشته باشم اونماهیانه ندارم و معموالً ماهیانه خرید نمی
های مناسب محل کار یا دانشگاه )مانتو( شلوار و یا لباس  کنم. اکثر مواقع لباس و یا شوهای خانگی خرید می

کنم آنچه که مناسب ظاهر من هست انتخاب اینها مد برام اهمیت داره البته بیشتر سعی میرم. در ورزشی میخ

. برای این کنشگر لباس مد در متن موقعیت «شم را تهیه کنم. از مد از طریق ماهواره یا دوستانم آشنا می
ورد شود. او در م بد. یعنی امری جهانی در مصرفی موقعیت محور محلی میای اجتماعی معنا می
های  بار. مدل 3یا  2هر وقت که نیاز باشد به آرایشگاه میرم. ولی معموالً ماهی »کند که:  آرایشگاه بیان می

آل ساده و البته شیک  کنم. سبک ایده کنم و آن مدلی که به ظاهرم بیاید را انتخاب می مختلف را امتحان می

مندی در مورد مدیریت  . موقعیت«ا موقعیت. نه آرایش خیلی غلیظ و نه خیلی کم و البته متناسب باست
خوبی مشهود است. پس در این حالت هم امر جهانی بسته به یک موقیت خاص ممکن بدن نیز به

است به اشکال مختلف مصرف شود. در زمینه ارجحیت مراسم و مناسک اجتماعی، او به ترتیب مراسم 
زیرا ایرانی هستیم و » دلیل او این است که: دهد. باستانی ایرانی، مذهبی، ملی و خارجی را ترجیح می

ما اولویت داشته باشه و معتقدم که زیباترین مراسم را داریم. از   مسلماً مراسم ایرانی باید برای همه
مراسم مذهبی بیشتر از اعیاد خوشم میاد، مخصوصاً عید غدیر و ماه رمضان. مراسم خارجی را هم 

کنم که مناسک دینی را به جا آورم و در  است. من سعی می دوست دارم و به نظرم مراسم زیبایی
. در اینجا میزان مشابهت امر جهانی و امر محلی متغیر مهمی در «کنم مراسم مذهبی هم شرکت می

   باشد. سرعت جذب امر جهانی در یک جامعه و در میان کنشگران مختلف می

گوید که:  باشد. در زمینه خوراک می می 24اره دیگری با این نوع مواجهه نمونه شم  شوندهمصاحبه     
کنم و گاهی آبمیوه اونم  خورم. نوشیدنی هم دلستر خیلی استفاده می فود می بیشتر غذاهای سنتی و فست»

رو  دم. جایی فود را رو ترجیح می خورم اما اگر رستوران برم فست ها. معموالً توی خونه غذا می بیشتر مهمونی
یفیت بهتری داشته باشه. محیطش خوب باشه، شلوغ و در عین حال تمیز باشه. هم کنم که ک انتخاب می

دم. چون قلیون دوست دارم. پاتوقم هم  رو ترجیح می خانه شاپ رو دوست دارم. ولی سفره خانه هم کافی سفره
پ و شا شه. انتخاب کافی کنم دلم باز می گردم و خرید می رم اونجا می بیشتر هفت حوضِ. چون وقتی می

. در این «تر تر و شلوغ خانه سنتی تر، ولی سفره شاپ محیطش رمانتیک خانه به هم تناقض داره کافی سفره
باشد. این یک  بسیار با اهمیت می وجه اجتماعی و بیرونی کنششود  طور که مشاهده میبخش همان

ممکنه یک ماه کالً »دهد:  باشد. در مورد پوشش او ادامه می سبک مصرف کامالً معمولی خوراکی می
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کنم. بیشترم  خرید نکنم ولی یه ماه دو برابر اون جبران کنم بستگی به نیازم داره. ولی در حد متوسط خرج می
هایی که خوشم بیاد و قیمت  کنم مثل هفت حوض، حوصله راه دور ندارم. لباس دور و ور خودومون خرید می

باس مناسب خودش رو داره دیگه. مد برام خیلی اهمیت خرم. به نظرم هر جایی ل مناسب هم داشته باشه می
شم چی مد هست.  رو زیاد پوشیدن متوجه می بینم چیزی ها، ماهواره یا مردم که می داره. معموالً از فروشگاه

خرم، اینو دوست ندارم. حداقل ماهی یکبار  کنم ولی اگر به نظرم زشت باشه نمی معموالً طبق مد خرید می
پسندم. جراحی بینی داشتم. به نظرم عالیه. خیلی خوب  های خاص و جدیدرو میو بیشتر سبک رم آرایشگاه می

ها  ای شده توی جامعه. این نگین ده. دیگه اآلن این کار عادی رو تغییر می شه. خیلی آدم باعث تنوع و تغییر می
کنم گاهی. به نظرم  ه میشه ولی تمایز نه. خودم هم استفاد ها باعث زیبایی می ها بعضی وقت و خالکوبی

کسایی که بیشتر دنبال کارایی مثل طراحی ناخن و این چیزا و الک زدن و ... هستن و عالقه دران دنبال 

گوید که:  فراغت می  . در زمینه«رن. کسایی به نظرم متفاوتند که دنبال مد روز هستن ها می استفاده از این
دم وقت  بینم. بیشتر ترجیح می . فیلم میکنماستفاده میترنت در اوقات فراغتم که زیاد هست معموالً این»

بخش کردن و موسیقی گوش دادن لذترو بیرون برم اونم با دوستام که هم سن و سالم هستن. ورزش فراغتم
شیم و چیزی  شاپ و گاهی هم دربند. بیشتر دور هم جمع میهستن. معموالً با هم میریم پارک و کاف

های دوستانه و  زنیم. در مورد مهمونی هم یه مدته که کم شده ولی بیشتر مهمونی خوریم و حرف می می
های دوستانه راحترند و پر از شوخی و خنده و آهنگ و رقص هست و  دم که برم. مهمونی مختلط رو ترجیح می

اری رو کرد رو زد یا هر ک شه هر حرفی های خانوادگی نمی های جدید آشنا شد. ولی توی مهمونی شه با آدم می

از لحاط اهمیت »دهد که:  مراسم و مناسک اجتماعی ادامه می  . در زمینه«شه با افراد جدید آشنا شد و می

مراسم اول مذهبی، بعد باستانی، بعدش غیر ایرانی مثل ولنتاین، آخر هم ملی و قومی. نماز و روزه رو به جا 
ده.  دین یه چیز شخصی هست و به من آرامش میکنم. به نظر من  آرم و در مراسم مذهبی هم شرکت می می

ساعته استفاده  24دهم. از اینترنت  های جدید ایرانی رو گوش می خصوص سبکهدر موسیقی نیز همه چیز ب
ام دوسش  کنم. بیشتر دنبال اطالعات مختلفم و همچنین ارتباطات. موبایل برام خیلی مهم هست. مثل بچه می

کنم  شه قبل از جواب دادن فکر کرد. وایبر و الین استفاده می دم چون می میدارم. پیامک دادن رو ترجیح 

. این کنشگر در «کنیم دل می د وزنیم و در های شخصی می چون جذاب هستن بیشترم با دوستام حرف
هایی از آن را مثالً در  صورت گزینشی بخشهشده درگیر امر جهانی شده و ب  های مختلف مطرح عرصه

وشش، در مهمانی، در مناسک و در حد کاملی در روابط ارتباط در کنار منابع و محتواهای خوراک، در پ
کند. در دو کنشگر مطرح شده اولویت با امر محلی بود و امر جهانی در کنار امر  محلی درونی می

شکل دیگری در این مواجهه  انتخاب بر اساس تقدم امر محلییافت. پس  محلی معنا و هستی می
های  شوندگان دیگر همچون: نمونههات مشابه این رویکرد در مصاحبه . سبک مصرفی و توجیهباشد می

اما صورت دیگری نیز وجود دارد که کنشگران در مواجهه با  ؛شود تکرار می 23و  22، 13، 4،  7شماره 
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دهند؛ یعنی  انجام می اساس تقدم امر جهانی برخود را  انتخابجهانی  -های محلی انواع نشان
کنند که شرایط محلی و انضمامی خود را با آنها  شان به سمت امر جهانی است و سعی می گرایش

مشهود  21و  20، 19، 18، 16، 17، 12های این سبک مصرفی در نمونه شماره  انطباق دهند. نمونه
 باشد. می

باشند  هایی که در آن عضو می ه گروهاجتماعی و خارجی مصرف با توجه ب  برای این افراد وجهه     
کند،  که در بیشتر دور دورهای شبانه شرکت می 21باشد. مثالً نمونه شماره  دارای بیشترین اولویت می

های غالب غربی است. او بغل موهای خود  مصرف غذایی و پوششی و آرایشی او کامالً بر اساس مدل
باشد. او همچنین ابروهای خود را مدل داده  بلند می را کامالً خالی کرده اما موهای وسط سرش کامالً

است. پیراهن تنگ و شلوار رنگی به تن دارد و موبایل اپل خود به همراه کلید ماشینش را به شکل 
های  نمایشی در دست دارد. او که متأهل هست توجیه حضورش را در دور دور کردن یا ماشین سواری

داند که به نوعی  های مدل جدید می او از ماشین سواری ماشینبی هدف در شهر، اول همه لذت زیاد 
که دور دورها را محل تواند سرمایه اقتصادی خود را به نمایش بگذارد و بعد این از این طریق می

داند.  های جدید و همچنین آشنا شدن با دخترهای زیبا، متمایز و پولدار می مناسبی برای دیدن ماشین
 ند دختر آشنا شده و رابطه برقرار کرده است. او از این طریق با چ

های ایرانی را بر مبنای  رمان ،ها و همچنین فیلم 16در مورد مصرف فرهنگی، مثالً نمونه شماره      
کند. او در بعد موسیقی نیز همین واجهه را دارد. عمدتاً  بندی می ادبیات جهانی غرب فهم و طبقه

هایی  هایی که بیشترین نزدیکی را به آنها دارند. او در مهمانی موسیقی غربی و در کنار آنها آهنگ
هایی  کنند. مهمانی کند که نویسندگان و مترجمین و هنرمندان معروف در آنها شرکت می شرکت می

رود  هایی می شاپهستند و یا در کافی فرانسه  20و  19که به نوعی بازتقلید محافل روشنفکری قرن 
شمسی را برای او  40و 30  های تجددطلب دهه ین دوران فرانسه یا جریاننشینی اکه فضای کافه

های آرایشی غالب جوانان عامه یکسان و همخوان  تداعی کند. ظاهر آرایشی او تا حد زیادی با سبک
زیرا باور دارد که  ؛باشد. توجیه او برای پوشش و ظاهرش، برقراری رابطه با جنس مخالف است می

 کنند. اساس ظاهر یک پسر با او رابطه برقرار می دخترها عمدتاً بر
نیز تقدم امر جهانی در برساخت الگوهای مصرفی  18و یا نمونه شماره  17برای نمونه شماره      

زیرا در مصاحبه با هر دو نشان داد که بیشترین تأکید و گرایششان بر این امور  ؛خوبی مشهود است هب
های بیرونم رو از ونک و یا  من بیشتر اوقات لباس»گوید که:  با تأکید می 17باشد. مثالً نمونه شماره  می

و شلوار  خرم. مثالً ماه پیش از هاکوپیان یک دست کت میرداماد یعنی جاهایی که لباس مارکدار باشه می
هایی که مناسب محل کار باشه میخرم. چون با  خریدم. حاال بعضی اوقات هم از ولیعصر یا جمهوری یه لباس
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. یا در مورد اوقات فراغت که به گفته او عمدتاً در بیرون از خانه «شه داخل تاکسی یا مترو رفت اینها می
شاپ یا فرحزاد ها به کافی بعد از ظهرها بیشتر با بچه» کامل و مفصلی دارد:  و همراه دوستان هست برنامه

کنیم. یا فیلم سینمایی یا سریالهای  ها میریم. بیشتر فیلم نگاه میم به خونه یکی از بچهمیریم. بعضی اوقات ه
ها اونجا  ها هم بیشتر به مهمونی میریم. اکثر بچه دیم. آخر هفته آمریکایی. بعضی اوقات هم موسیقی گوش می

ها. نهار هم سعی  از بچه ها یا به تورهای یک روزه میریم یا میریم کوه یا دماوند ویالی یکی میان. جمعه
هارو یا بچه میگن یا اینکه از توی اینترنت  ه بریم. این رستورانارکنیم یک رستوران که غذای جدیدی د می

. «کنم. ماهی یکبار دو بار هم بیلیارد و یا بانجی جامپینگ در توچال میرم. کوه هم هر وقت بشه میرمپیدا می
های  دنبال برساخت مجموعههای گروهی به ر اساس ارزشها ب این کنشگر که در تمام این عرصه
  و سرمایه  هنجارهای گروهی  باشد. مدام در ارجاعاتش به واسطه مصرفی معطوف به امر غیربومی می

نیز  18دهد. توجیهی که به حد زیادی در نمونه شماره  غربی ارجاع می-های جهانی اقتصادی به ارزش
 شود.  تکرار می

نیز در همین سیاق در مصرف خوراک و نوشیدنی عمدتاً ارجاعتشان به  20و  19شماره نمونه      
شناختی  های زیبایی کردن شاکلهشناختی درونیزیبایی  باشد. در زمینه ذائقه ایرانی می های غیر غذا

 را در بازوش خالکوبی دارد و دلیلش 19های غالب غربی مشهود هست. نمونه شماره  غیرایرانی و مدل
نیز در همین جهت خالکوبی در پایش و نگین بدنش  20داند. نمونه شماره  باال می  هم زیبایی و جذبه

کنند. عمدتاً با  همین الگو را تکرار می اینهاکند. در مصارف فرهنگی و فراغت نیز  را توجیه می
تند. گرچه هر روزمره خود سرگردان هس  دنبال تجربه و برساخت الگویی غربی در زندگیدوستانش به

باالیی دارد همین   که سرمایه 12اما برای نمونه شماره  ؛اقتصادی خیلی باالیی ندارند  دو سرمایه
راحتی بسته به پیدایش یک کاال یا شود. او به و سیّالت و گشودگی بیشتری انجام می  سبک با هزینه

کند. او که  روز میبه نوعی به هنجار خاص و ویژه به راحتی سبک مصرف خود را تغییر داده و خود را
های جهانی حضور  از صبح تا بعد از ظهر در بیرون از خانه و در مراکز مستقیم ورود کاالها و نشانه

خانه، یا خوردن غذای محلی باشد. اما اگر او به سه سفره کردن آنها میدنبال شناسایی و درونیدارد به
که در  طورکند. همان تفاقاً امر جهانی برای او مطرح میآورد همه در نتیجه امکانی است که ا رو می

شدن این است که امکان فراگشودگی فرهنگی را بر  قسمت قبل بیان شد یکی از ابعاد جهانی
های  های پوششی محلی یا غذاها یا نوشیدنی کند. گرایش به سبک های مختلف ایجاد می فرهنگ

یابد. امروزه در  شدن معنا میهمه در متن جهانیشده یافتن یک جشن فراموشبومی و یا اهمیت
های عجیب و بیگانه  ای مصرف قلیان باال رفته، انواع مسافرت به مکان سابقه سراسر جهان به حد بی

هایی که انواع غذاهای سنتی ملل مختلف را عرضه  برای فرهنگ غالب جهانی بیشتر شده، رستوران
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و آداب و پوشش ملل دیگر به حد معناداری بیشتر شده، در ها  کنند زیاد شده، استقبال از جشن می
ای که در ابعاد مختلف هنری و  های ترکیبی مخاطبین زیادی دارند، ویژگیساحت موسیقی موسیقی

باشد.      فرهنگی به وضوح هم در سطح انضمامی و هم در سطح مجازی و شبکه جهانی مشهود می
تواند  می طلبی تجربه امر جدید یا تنوع. کرداین ساحت اشاره  دیگری در  توان به نوع مواجهه می ،لذا

ها این امر بیش از همه در  وجود آورد. در بین مصاحبههنوع دیگری از مواجهه را برای جوان ایرانی ب
معروف و  زها ا کرد همه نوع غذا را در تمام رستوران خوبی مشهود بود. او سعی میهب 9نمونه شماره 

فود معمولی با کیفیت پایین امتحان کند. او همه نوع گرفته تا هتل یا رستوران و فستبا کیفیت 
رود، هم قلیان را در  های معمولی و هم خاص و ویژه می شاپ کند. هم در کافی نوشیدنی مصرف می

کند. او در  کشد و هم در درکه و دربند. او انواع سیگارهای خارجی را مصرف میخانه میسفره
های دوستان معمولی و عامی،  های فکری، گروه ها و حلقه ای دوستی فراوانی شرکت دارد. گروهه گروه

هایش  اتوبوس. با همه در ارتباط نزدیک است. او عمدتاً لباس  از دوست استاد دانشگاه تا دوست راننده
دورها شرکت خرد. با اتوموبیلش در دور  دار میهای مارک های معتبر و بیشتر لباس را از فروشگاه

رود هم به کوه، کنسرت، پارک و  گردی. هم به سینما میهای تهران ماشین کند و در خیابان می
کند. سریال ایرانی یا  های مختلط. هر موقع که برسد به خارج از کشور سفر می خانه و مهمانی قهوه

های اعتراضی تا  کند. همه نوع موسیقی از موسیقی های فلسفه شرکت می در کالس ،بیند ترکی می
دهد. گاهی در مسیر مد غالب است و  های قدیمی ایرانی یا پاپ و رپ معاصر ایرانی گوش می موسیقی

اما در سایر مراسم به شکل فعال  ؛گیرد گاهی کامالً آگاهانه در خالف آن. مراسم باستانی را جشن می
کند  کاری و ارتباطی استفاده میامکانات اینترنت در جهت اهداف تحصیلی،   کند. او از همه شرکت می

ساعته استفاده مستقیم یا  24دارد. از موبایل هم  نام کاربریهای اجتماعی معروف  و در اکثر شبکه
موبایل دارد. او در توجیه این سبک مصرفش بر یک چیز  های کاربردیبرنامهغیرمستقیم از طریق 

شوندگان مشهود بود از یک ریشه  عضی از مصاحبهطلبی که در بتنوع. اما این تنوع  تجربه :تأکید دارد
ایرانی دارد. در این حالت هیچ یک از   شدن پیوندها و اقتدار سنت و حتی امر مدرن در جامعهدر سست

کنند. کنشگر در  منابع محلی و حتی جهانی مأمنی مستحکم برای دادن اطمینان به کنشگر عمل نمی
خود را از یک کاال، از یک سبک به سبک دیگر منتقل توهم ثبات و امنیت معنایی مدام مصرف 

خواهد با جدیدترین  دهد. خود را می ای تغییر می صورت لحظهکند. مدام تصویر و تعریف خود را به می
شود که شاید بتواند آنها را  محصول فرهنگی معنا کند. امر جهانی گرچه امری واال برای آنها تعبیر می

سیّالیت خود ویژگی غالب امر جهانی است. پس کنشگر هویت خود را مدام  اما ؛احل امن برساندسبه 
ای این  دارد. ماحصل این امر زندگی در جهان برزخی است. لحظه ای نگه می در تعلیق و تفاوت لحظه
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سیّالی است که در آن هیچ بنیان   طلبی خود نمود و هم پیامد زندگی در جامعهای آن. تنوع و لحظه
توسعه است که در   حال  شود. این همان شرایط پسامدرن و پساسنت جوامع در یافت نمیمتافیزیکالی 

 دارد.  آن اشاره آثار بسیاری از متفکران از جمله برگر بر
 
در مصرف خالقانه یا ابداعی، مصرف امری تولیدی است.  .مواجهه خالقانه با امر جهانی ـ

اما  ؛شوند گوید، کاالها ناتمام تولید می طور که فیسک میکننده در اینجا تولیدکننده است. همان مصرف
کند و  کنند. در این حالت معنای مصرف و تولید تغییر می کنندگان که کاالها را تکمیل می این مصرف

 هایهشود. در این رویکرد که متأثر از نظری در نفس رفتار مصرفی نوعی مقاومت و تولید دیده می
  توانند اراده هایی برخوردارند که می ضعفا و فرودستان اجتماعی از تواناییباشد،  فیسک و دوسرتو می

هایی،  روزمره خود نوعی تولید ثانویه است. چنین سوژه  اقویا را به زیر کشند. مصرف در زندگی
های فرودست با  بلکه گروه ؛پردازند منفعالنه به تقویت نظام موجود و سلسله مراتب رایج جامعه نمی

خوانند. مردم در زندگی روزمره  می خود، اقتدار هنجاری فرادستان را به منازعه فرا  ستفادها  نحوه
شده را استفاده کنند و از طریق مصرف کاالها، بندی کنندگان منفعلی نیستند که کاالهایی بسته مصرف

ند و اره، فعالکارزار زندگی روزم  چرا که آنان نیز در صحنه ؛به تقویت سلسله مراتب موجود کمک کنند
کنند و قواعد  اما در چنین محیطی، بازی خود را آغاز می ؛اند قدرت محاط شده  اگرچه در محدوده

همواره ممکن است موثر واقع  هاشیوهالبته  ؛بندند کار میخواهند، به گونه که خود میقدرت را آن
  [.61: 13] رداما نفس چنین کرداری از پویایی و سرزندگی روزمره حکایت دا ؛نشوند
شناسی جوانان این خوانش از مصرف در زندگی روزمره همخوان با خوانش  جامعه مبانی نظریدر      

جای سبک زندگی هباشد. در اینجا بر خرده فرهنگ جوانان ب مطالعات فرهنگی مکتب بیرمنگامی می
مقاومت نمادین یا   های مصرف فرهنگی آنها نشانه ها و الگوه فرهنگ  شود. این خرده تأکید می

شود. از نظر قائالن به این دیدگاه، در نبود  غیرمستقیم در برابر فرهنگ غالب یا مسلط تلقی می
ویژه فرهنگ عامه، سیاسی شده و استفاده از هسیاسی، فرهنگ و ب  بیان آزاد اندیشه  های نهادینه کانال

گیری خرده شکل [11] حمود شهابییابد. به اعتقاد م زبان نمادین یا صدای غیرمستقیم رواج می
نمادین علیه این   از سوی مخالفین سیاسی نظام به مقاومت آگاهانه 1360  فرهنگ پانک در ایران دهه

 1های فیمینیستی مانند کمپین  نظام تعبیر شده است. مسائلی همچون بدحجابی زنان ایرانی، حرکت
)مبارزه علیه حجاب اجباری از سوی زنان( در  میلیون امضا یا جریان اخیر به اصطالح آزادی یواشکی

هایی که  بوک، بازخوانی آهنگ جهانی هپی توسط تعدادی جوان در تهران، پیدایش انواع گروه فیس
های  های مختلف هنری جوانان، گروه دانند، گروه های کاذب متصل می خود را به یکی از عرفان
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)دور دورها یا  کنند نجارهای جامعه را نفی و طرد میجوانان عامه که در حرکات کارناوالی، بخشی از ه
معاصر ایرانی   گونه روندها در جامعهو ... همه نمودی از این های بعد از مسابقات ورزشی( شادی

های جهانی بر علیه هژمونی غالب داخلی استفاده  هستند. اینان با درجه مختلفی از آگاهی از نشانه
باشد، گرچه بسیاری از  با امر جهانی کامالً خالقانه و هدفمند میکنند. در این حالت مواجهه  می

کردن این کنشگران برای اهداف خود و معرفی ،حاملین پیرو، از این روند آگاهی ندارند. از طرف دیگر
کنند. کنشگران سنخ قبلی نیز حامل  های جهانی استفاده می شان از نشانه مسائل و معضالت محلی

ای جهانی و معارض بودند که به اهدافی دیگر غیر مقاومت توسط کنشگران مصرف ه بسیاری از نشانه
شدند. به اعتقاد دکتر شهابی این نوع مواجهه سیاسی با مصارف خرده فرهنگی جوانان بر  و درونی می

مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام به  پژوهشگربریکالژ مبتنی است. این نظریه توسط دو   نظریه
های جوانان بریتانیایی پس از  و تحلیل خرده فرهنگ بررسیکالرک و دیک هبدیج در های جان  نام

کارگیری همعنا از طریق ب  کار برده شد، بریکالژ را در معنای پدیدآورندگان خالقانههجنگ جهانی دوم ب
ر دادن ست از تنظیم مجدد و قراا کالرک، بریکالژ عبارت  عناصر گفتمانی پیشین بکار بردند. به عقیده

جدید به منظور ارسال پیام یا معنای جدید. طبق دیدگاه دیک هبدیج کاالهای   اشیاء در یک زمینه
پسند )از جمله سبک پوشش و موسیقی( از طورکلی فرهنگ عامههای تفریحی و به مصرفی، فعالیت

 . [11] ندشو دار تبدیل میاهای معن طریق مصرف خرده فرهنگی و تحت مکانیسم بریکالژ به فعالیت
های جوانان ایران را در این بعد در نظر آورد. اگر بر  فرهنگ  توان بعضی از خرده در این حالت می     
ها قابل شناسایی  تعداد کمی از خرده فرهنگ ،ها تأکید شود آگاهانه و معارض این خرده فرهنگ  جنبه
های آنها  توان گفت تمام جوانان و گروه آنها تأکید شود، می  غیرآگاهانه  ولی اگر برجنبه ؛باشند می

بندی قبلی قرار  آگاهانه را در سنخاما در اینجا ما جنبه نیمه ؛شوند های اعتراضی معنا می عنوان جریان هب
هی خالکوبی کرده یا ای که تحت هنجار گرو زیرا معتقدیم بسیاری از جوانان از جوانان ساده ؛دادیم

های غرب تهران با ماشین خود دور دور کرده،  مدل موی خاصی استفاده کرده تا جوانانی که در خیابان
روند  ها یا سفرهای خاصی می شوند، مهمانی عمومی ظاهر می  یا با نوعی پوشش و آرایش در عرصه

کلی از آن ناآگاه هستند و تفسیر  های حاکم هستند که خود به هایی متعارض با ارزش و... حامل نشانه
 دیگری از آن دارند.

آن در اینجا   شده در قسمت قبلی، منطق تعویق در ساحت آگاهانهبر اساس الگوهای هویتی مطرح     
باشد. تعویق حالتی است که مرز در آن نیروی الزم و  بیشترین قرابت مفهومی و واقعی را دارا می

رود. در اینجا فرودست، دیگری برسازنده و ضروری موقعیت محسوب  شمار میثباتی به داخلی ایجاد بی
کند. معموالً این موضوع، نتیجه  شود که همزمان امکان یکپارچگی موقعیت مسلط را نیز تهدید می می
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شود و عمیقاً متأثر از تحلیل دریدایی است که بر اساس  سرشت اولیه زبان و داللت در نظر گرفته می
ثباتی در مرکز زبان وجود دارد که همواره زبان را برای تعریف هویتی یگانه  ابهام ذاتی یا بیآن نوعی 

برد. مثال آن مفهوم تقلید به مثابه سوء تخصیص گفتمان مسلط. تقلید نوعی  و با ثبات به تحلیل می
 .شود ی تفاوت و به شکل منفی تعریف می طغیان متنی است که در آن فرودست صرفاً بر پایه

های قبلی در سه مورد که در هر سه  مشاهدات و آشنایی  در پژوهش حاضر در نتیجه     
های  هایی شناسایی شد که عمدتاً نشانه شدت قابل مشاهده بود، گروههای خرده فرهنگی به وابستگی

ر جهانی با تفسیری بومی به شکل آگاهانه در مقابل هژمونی و ایدئولوژی حاکم اجتماعی و سیاسی، د
کرده بود که گرفتند. یک گروه، گروهی از جوانان عمدتاً تحصیل کار میابعاد مختلف زندگی روزمره به

های  با توسل به نوعی عرفان التقاطی ایرانی و هندی حاکم در آمریکای التین، به برساخت مجموعه
ه توسل یکی از کردند. آشنایی با این گرو معنایی جدید در مقابل هنجار حاکم اجتماعی اقدام می

های شمال تهران  آشنایان میسر شد. اعضای این گروه تقریباً آخر هر هفته به پاتوق خود در کوه
ای یک روز نیز در منزل یکی از  شدند و یک گروه خیریه داشتند. هفته رفتند و دور هم جمع می می

آرژانتینی و   نی از چند نویسندهآمدند و عمدتاً متون عرفانی ایرانی را در کنار متو این فراد گرد هم می
خوانند. نگارنده دو بار با این  خوانی و تفسیر میهای پائولو کوئیلو را به شکل متنبعضی اوقات رمان

و با یکی از این افراد به  کردهو نیز در محفل اینها شرکت کرده و با آنها صحبت نوردی گروه به کوه
 است. کرده شکل عمیق مصاحبه 

کردند. مثالً  مصرف خوراک این افراد فقط غذاهای ساده و گیاهی ارگانیکی را مصرف می  در زمینه     
های شهریار به شکل کامالً  کردند که گندم آن توسط طباخش در نزدیکی نان خود را از جایی تهیه می

خوردند و در  یفود نم ارگانیک کشت شده و توسط خود او آسیاب و پخت شده است. آنها عمدتاً فست
های خاص و یا  خانه های هندی یا سفره غذاهای گیاهی هندی مصرف باالیی داشتند. به رستوران

)آب  رفتند. نوشیدنیشان بیشتر دوغ محلی، شربت و همچنین مشروبات الکلی های خاص می ن رستورا
های معمولی و گاهاً گیوه  شهمراه کفبه یقه و های بی های ساده و پیراهن انگور( بود. اینها عمدتاً لباس

های سنتی  کردند و از مانتوهای سنتی یا هندی با کیف پوشیدند و دختران نیز هیچ آرایشی نمی می
کردند، اکثریت سیگار معمولی  که همه غذاهای ارگانیکی مصرف میکردند. در عین این استفاده می
های ارزان قیمت به  د و تعمداً موبایلبستن کشیدند. دستبندهای سنتی ایرانی یا هندی می ایرانی می
هایی که کمتر  جدید و مکان  کردند که در هر موقع که بشود به یک منطقه گرفتند. ادعا می دست می

کنند. در  روند و خودشان غذا درست می روند و عمداً در هتل نمی کند، می کسی به آنجا سفر می
های آسیای جنوبی و شرقی و  ی و عرفانیعرفانی ایران-مصرف موسیقی هم بیشتر موسیقی سنتی
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دادند.  های ترکیبی محلی مناطق دور افتاده آفریقایی یا آمریکای التین گوش می همچنین موسیقی
اینترنت به شدت فعال هستند و وبالگ فارسی و انگلیسی هم دارند. اینها در روابط   همگی در عرصه

گذارند.  راحتی زیر پا میباشد، به ه نظر آنها مادی مییشان تعمداً هنجارهای حاکم را که ب درون گروهی
اند تمایزات جنسیتی مابین زن و مرد را بین خود از بین ببرند، به همین دلیل  به نظر آنها، توانسته

اجتماعی از یک طرف تعمداً   کنند و در عرصه تعمداً در روابط درونی کامالً با یکدیگر باز برخورد می
گذارند. این تعارض لزوماً  از طرف دیگر مخصوصاً حجاب رسمی را زیر پا میکنند و  آرایش نمی

شناسی  دانند. نشانه زیرا اینها هدف خودشان را نفی روابط مسموم حاکم اجتماعی می ؛سیاسی نیست
دهد. این  های اجتماعی است نشان می ظاهری و رفتاری این افراد این تعارض را که در مقابل ارزش

های مادی جهانی در کشورهایی مثل ما ایجاد شده  به نوعی در نتیجه سیطره ارزشخرده فرهنگ 
 بندی ابداعی در نظر آورده شود.تواند نوعی سنخ می

ای انجام شد که در ادامه به بخشی از آن  مصاحبه 26با یکی از این افراد به اسم نمونه شماره      
خوریم. در خونه هم من و  خیلی کم از بیرون غذا می ارم.ی وقتی سر کارم غذا از خانه می»شود:  اشاره می

خوریم، اگر هم بخوریم خیلی ساده مثالً کشک بادمجون، میرزا قاسمی، نون و  ها شام نمی خانمم خیلی وقت
گذاره. بیشتر به دربند و  ریم هر کدوم غذای خودشو میاره و در جمع می ها که بیرون می پنیر. بیشتر با بچه

های معمولی.  خرم. بیشتر هم از مغازهمیریم و اونجا پاتوقمان هست. پوشاک هم خیلی کم میپارک ساعی 
خونم یا  یاد. فراغت هم که گفتم یا کتاب می آرایش هم اصالً مهم نیست و اصالً از مد هم خوشم نمی

مهمونی هم خیلی زیاد شود.  ها هماهنگ می رم. اینها بیشتر با بچه بینم یا به تئاتر می های خاص می فیلم
شود.  ها مشروب هم سرو میمیریم. هرشب یا مهمون داریم یا مهمونی هستیم. در بسیاری از این مهمونی

کنیم. از های خاصی نیز برای خودمون داریم. خیلی پارتی به اون شکلی که مرسوم هست شرکت نمی مراسم
م. مناسک بیشتر نوروز هست و بعضی مراسم که با خود بینم. گاهی هم فیل تلویزیون بیشتر اخبار از ماهواره می

ریم. موسیقی هم بیشتر  کنم. مسافرت هم خیلی می کنیم. مراسم مذهبی کم شرکت می ها برگزار می بچه
شنوم.  دهم. در مورد موسیقی خارجی بیشتر کالسیک و تلفیقی بی کالم می موسیقی سنتی ایرانی گوش می

دارم و با تعداد  نام کاربریبوک  م برای مصارف کاری و هم ارتباطی. در فیسکنم. ه اینترنت خیلی مصرف می

اند با تلفیق  که، توانسته  ستا  فرهنگ گفتنی  . در مورد این خرده«زیادی هم از آن طریق آشنا شدم
جدید هویتی خلق کنند که تا   های جهانی، یک مجموعه با نشانه 1ای محلی کنار گذاشته شده نشانه

های دیگری نیز قابل بررسی  اما گروه ؛گیرد  اجتماعی حاکم قرار  حد زیادی در مقابل هنجارهای
های آن سعی در مقابل هژمونی حاکم دینی و  هستند که با اتکاء صرف بر امر جهانی و مصرف نشانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Excluded 
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باشد. اول  در این زمینه دو خرده فرهنگ مشاهده شده قابل اعتناء می همچنین قدرت سیاسی دارند.
های )غربی( به مبارزه با ارزش های عام جهانیباشد که تعمداً بر اساس ارزش یک گروه هنری می

  کنند. اعضای این گروه اکثراً هنرخوانده یا مترجم هستند. کنش آنها چه در عرصه محلی اقدام می
باشد و گروه دیگر در قالب یک  عمومی تعمداً در مقابله با قدرت غالب می  صهخصوصی و چه در عر

های دانشگاه  باشد. این گروه که عمدتاً دانشجویان یکی ازدانشکده گروه دانشجویی قابل مشاهده می
خود سعی در نابودی هنجارهای دینی و سیاسی دارند و این امر را به   تهران هستند، در کنش روزمره

دانند. اینها از طریق  علیه انقیاد جنسی می  برای آزادی سیاسی و مبارزه  ح نمودی از مبارزهاصطال
های عمومی یا مراکز و مراسم مذهبی،  هایی همچون آرایش غلیظ و پوشش نامناسب در محیط راه

  حجابی تعمدی در مراکز سنتی، بحث درباره پوشش کامالً متعارض هنجارهای حاکم جامعه، بی
های عمومی، تأکید بر نوع خاصی از موسیقی غربی، مصرف  های جنسی و سیاسی در عرصهتابو

ها، برقراری های دانشگاه یا پارک های عمومی مانند کالسمشروبات الکلی و مواد مخدر در مکان
روابط علناً غیرمتعارف باجنس مخالف در جهت مخالفت با جریان حاکم بین زن و مرد، شرکت در 

های فرهنگی جهانی معاند  مختلط شبانه و انجام دادن افعال ناهنجار، مصرف برخی نشانه های مهمانی
کار بردن الفاظ خارج از عرف، شرکت در تجمعات اعتراضی، و ...، به نوعی های دینی، بهبا ارزش

خواهند نشان دهند. صحبت مختصر با یکی از این دانشجوها در دانشگاه تهران  مخالفت خود را می
ای  عنوان نمونههکه خود ب 27ات جالبی را در اختیار نگارنده قرار داد. این فرد یعنی نمونه شماره نک

ها انتخاب  شده دیگر در حین بررسیاعضای گروهش و مشابه با چندین خرده فرهنگ جوانی مشاهده
زنان   کنندهدانست و تأکید فراوانی بر نقش تعیین شد، ساکن تهران بود که خود را یک فیمینست می

دهد، در چند مورد که  کرد که خودش به پسران پیشنهاد رابطه می در روابط اجتماعی داشت. او ادعا می
حجاب وارد قسمت مردانه شده که باعث درگیری شده، او به به عروسی دعوت شده تعمداً به شکل بی

، مدام هم در حین کرد کرد، به تنهایی سفر می راحتی در مورد مسائل جنسی در جمع صحبت می
کرد که در چندین کالس دانشگاه مواد مخدر و مشروبات مصرف  کشید و ادعا می مصاحبه سیگار می
گفت که در رانندگی چیزی از مردها کم ندارد. در مراسم عاشورا همراه با دوستانش  کرده است. او می

های مذهبی نیز  ر ایام عزادارییابند و د در قیطریه با آرایش غلیظ و لباس رنگی در خیابان حضور می
های زیرزمینی و یا شوهای لباس غیرقانونی در  دهد. به کنسرت در ماشینش آهنگ بلند گوش می

کند. در تمام ارجاعاتش امر مدرن را  های شمال تهران به شکل کامالً غیرمتعارف شرکت می محله
کرد که به  آورد و در انتها تأکید می حساب میعنوان یک ارزش مطلق در برابر ظاهر ملی و محلی به هب

روزمره بسیار   زندگی  عرصه  خواهد ترک کند. اینها نیز یافتنشان در زودی ایران را برای همیشه می
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های محلی و همچنین هژمونی غالب به  برابر نشانه های جهانی را تعمداً در  نشانه ،باشد مشکل می
محلی در راستای هژمونی سیاسی و دینی   کنند امر فکر میگیرند. چون   کار میهشکل کارناوالیستی ب

 کنند. می  خواهانه و مطلق آن را رد است با رویکردی تمامیت
 
یک کنشگر  کرد.توان به یک سنخ ترکیبی اشاره  می ،در نهایت .مواجهه چندگانه با امر جهانی ـ

اش مانند خوراک یا پوشاک کامالً  های مصرفی ممکن است در الگوی مصرفی خود در برخی از حوزه
ای التقاطی با امر جهانی در زندگی  پسند باشد و در ساحتی دیگر مثل مصرف فراغتی مواجههخاص

ای  ر لحظهپسند و دتوان گفت که کنشگر در یک لحظه خاص روزمره داشته باشد. از طرف دیگر می
که در  1دیگر منفعل و یا در زمان دیگر به شکل ابداعی با امرجهانی مواجهه شود. مثل نمونه شماره 

مصارف مادی کامالً محلی اما در مصارف فرهنگی مصرف جهانی بیشتری داشت. در مورد نمونه 
ال که کنشگر بسته چرایی این نوع مصرف سی  شد. در زمینه  نیز مصارف گاهاً دینی دیده می 12شماره 

های غالب طبقاتی، بومی، جنسیتی، و... بدون هیچ مرجع واحدی بر اساس  به موقعیت ورای ارزش
شوندگان عمدتاً بر لذت یا دهد. پاسخ مصاحبه ای فردی الگوی مصرف خود را تغییر می منافع لحظه

ل که مصرف این کاالها در در پاسخ به این سوا 6منفعت یا توجیه کارکردی متمرکز بود. نمونه شماره 
در ظاهر با هم تناقض دارن اما در عمل مصرفشون با هم مشکلی » گویدکنار هم تناقض ندارد می

. «کنمکنن بدون فکر من هم مصرف مینداره چون برای همه خیلی این مهم نیست. همه مصرف می
یعنی بسته به موقعیت خودم مصرف بر اساس توجیه خودم ارجحیت داره » 26یا به نظر نمونه شماره 

، 20، نمونه شماره 17برای نمونه شماره  «رو چگونه و چقدر مصرف کنم. دم چه چیزیتشخیص می
هم شرایط و آنچه که به نوعی در گروه دوستان باب شود معیار انتخاب و مصرف  19نمونه شماره 

و لجام گسیخته و از طرف بنیاد باشد. پس از یک طرف فردیت بی کاالهای مختلف در کنار هم می
های هویتی اجتماعی زمینه این سیالیت مصرفی و در نتیجه هویتی را دیگر فروپاشی کالن روایت

سازی در یک  برای نسل جوان فراهم آورده که به نوعی شناخت آن نیازمند دستگاه جدید مفهوم
های  وزمره بر اساس ارزشباشد. توجیهات این کنشگران کامالً درون متنی زندگی ر سیستم آشوبی می

 باشد. بنیاد میعام مصرفی البته در فرمی سیال و بی
 
 
 
 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               316

 گیری و پیشنهاد نتیجه .5

های مختلفی در بعد  شدن واکنش ایرانی در مواجهه با روند جهانی  ای از جمله جامعه هر جامعه     
بازنمایی شرایط اجتماعی فعلی این ها به نوعی  دهند. این واکنش یابی در زندگی روزمره ارائه می هویت

شرایط آتی آن خواهند بود. در دیالکتیک امر محلی و امر جهانی،   کنندهجوامع و از طرف دیگر تعیین
های هویتی قدیمی و یا  طور که مشاهده شد، فضاهای جدیدی برای تولید و بازتولید شکافهمان

کنترل شده بودند. ساختار الگوهای هویتی  ملت محو و یا-شود که در گفتمان مدرن دولت جدیدی می
و توجیهات منطقی آنها، که در این پژوهش به آنها اشاره شد، در ساحتی تجربی نشان از تحولی 

ها و اقتضائات جامعه ایرانی را  معاصر ایرانی در قشر جوان دارد که به تدریج ارزش  بنیادین در جامعه
خوبی از االن در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هبدر بر خواهند گرفت. پیامدهای این روند 

 باشد.  سیاسی قابل بررسی و ارزیابی می

ها  دادند، برای سایر سنخ به غیر از سنخ اول که در توجیه هستی خود عمدتاً ارجاعات فرامتنی می     
معنا نداشت. این ای  روزمره بود هیچ مرجع عام و کلی  که ارجاعاتشان بیشتر در درون متن زندگی

رساند که کنشگر مدام هستی خود را در یافتن  همان شرایط برساخت هویت در وضعیت التقاطی را می
روایتی برای  اندازد. در این حالت برای بخش زیادی از این جوانان هیچ فرا امر جدید به تعویق می

ای که  ر نیست، معناداریارجاع وجود ندارند. هیچ چیزی بجز عناصر درونی زندگی روزمره معنادا
باشد. این همان وضعیت فرهنگ جهانی در معنای  سیالیت و غیرذاتی بودن از ویژگی غالب آن می

باشد.  فرهنگی آن برای متفکرانی همچون فدرستون، هانرز، رابرتسون و تاملینسون و گیدنز و پیترز می
انقباض   باشد، در نتیجه الیی میما که گشودگی فرهنگی در حد با  خصوص برای جامعهدر اینجا به

متن   عام در خاص و امر همچنین تعامل و روابط متقابل امر  های ارتباطی و آوریفنمکانی در پرتوی 
 وجود آورده است.هجهانی را ب-روزمره امکان پیدایش فرهنگی مختلط محلی  زندگی

تر در های اجتماعی به نسل جوان رزشاجتماعی و سیاسی در درازمدت انتقال و بازتولید ا  در زمینه    
شدن توسط نهادهای اجتماعی رسمی و غیررسمی، دچار اختالل شده و در وضعیت  روند اجتماعی

شود. پیامد سیاسی این روند  فقدان شرایط ساختار منسجم زمینه انواع تغییرات و ساختاری فراهم می
های جهانی و  اری از این نشانهباشد. بسی کاهش قدرت بسیج نیروها برای حکومت مرکزی می

های مصرف آنها چه به شکل آگاهانه و چه به شکل غیرآگاهانه بر علیه اقتدار نظام  همچنین شیوه
های داخلی، مصرف  منابع جایگزین از جانب گفتمان  نوعی در شرایط فقدان ارائهموجود هستند که به

برای کشورمان ایجاد کند. زیرا کنشگران  های جدیدی تواند افق شوند. این روند از یک طرف می می
توانند  ند و میایابی مواجهای جهانی برای هویت نامحدود منابع مصرفی و نشانه  در یک شرایط عرضه



 317                                                                                                 شدن یدر روند جهان یتیهو یبرساخت انواع الگوها

کند و درنتیجه گشودگی و  های مختلف آشنا می بین آنها انتخاب کنند و این مصرف آنها را با فرهنگ
دهد. اما  ... تغییر می یا معناهای آنها را از خود، جهان، انسان ودهد و  تساهل فرهنگی آنها را تغییر می

در شرایط فقدان یک گفتمان غالب بومی زمینه برای حضور هرچه بیشتر نیروهای جهانی که براساس 
کنند،  کنند و یا نوع قدرت خاصی را توجیه و تولید می نوع خاصی از قدرت و منافع اقتصادی عمل می

 شود.  فراهم می
شده در بین انواع الگوهای هویتی و همچنین توجیه این الگوها نشان از سیالیت و تکثر مشاهده     

های هویتی و معنایی،  فرهنگی مابین نسل جوان دارد. این روند در قالب التقاط-یک آشفتگی ارزشی
مصرفی و کند، گرچه در بعد منابع  وطنی فرهنگی را در بعد زندگی روزمره اثبات می نوعی جهان

صورت فردی معنادار خواهند بود. این روند مبین ظهور نسل های چندرگه تنها به همچنین مجموعه
های نوین در ابعاد مختلف است که در بسیاری از جهات با ساختارهای اجتماعی و  جدیدی با ارزش

به  بایدابعاد  گذاری اجتماعی در تمام . هر نوع سیاستاستهمخوان  ایران نا  اقتصادی موجود جامعه
های این افراد و  زیرا ارزش ؛ها و شرایط این قشر جدید توجه زیادی داشته باشد ها، خواست ارزش
شدت در سراسر کشور در حال گسترش است و از طرف دیگر هشدن ب ها ذیل نفوذ روند جهانی گروه
آنها را در زندگی روزمره  شدن و رادیکال شدنسیاسی  ها، زمینه ای بودن و منقطع بودن این گروه توده

چیز  همه  روزمره و رقابت بر سر آن، نوعی سوژه  کند. مصرف در زندگی با سرعت باالیی فراهم می
های  گیری، معنادهی و منزلت وی در حوزه وجود آورده که تنها مصرف مالک تصمیمهخوار را ب

های  ی را بدون معناها و داللتها و کاالهای مختلف مختلف زندگی اجتماعی بوده است. کنشگر نشانه
)که ممکن است مصرف آنها در کنار هم دارای نوعی تضاد باشد(،  درونی و یا تاریخی و فرهنگی آنها

و هرگونه محتوای آنها را  کردهروزمره کنار هم مصرف   های مقطعی درون زندگی تنها بر مبنای مالک
ابعاد   شدن فزایندهو زمینه عرفی کردهایی را تشدید کند. در بعد فرهنگی این روند، سیالیت معن نابود می

کند. در این بین متن زندگی روزمره محل  عمومی ایران معاصر فراهم می  مقدس دینی را در حوزه
تر اجتماعی و  باشد که خود تابع متغیرهای کالن های زندگی( می )یا سبک ها برخورد و تالقی این گروه

های مرکزی  ی مختلف در این حوزه بر مبنای اصول بنیادین و ارزشها اقتصادی بوده است. گفتمان
شوند. باید آگاه بود  خود با یکدیگر و یا با فرهنگ رسمی و قدرت مرکزی وارد تعامل و یا تعارض می

جدید اجتماعی منطق و قواعد بازی خاص خود را دارد که به شدت با شرایط گذشته متمایز   این عرصه
ها، عناصر و روابط متمایز برای کنشگران معنادار و با اهمیت خواهند بود. در اینجا  است. در اینجا نشانه

سیال زندگی های فرهنگی و ذهنی در متن  درگیری نه مستقیم و آگاهانه بلکه بنیادین در سطح نشانه
 روزمره خواهد بود.
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معاصر ایرانی واجد پیامدها و آثار متمایزی در   جهانی در جامعه  در هر صورت ورود عرصه     
های مختلفی بوده است. مواجهه علمی و تاریخی با شرایط موجود و واقعی ایران معاصر ما را از  حوزه
تری از آن ارائه خواهد کرد. این  صویر واقعیو ت کردهای نظری و ایدئولوژیک دور خواهد  داوریپیش

  مدت، جامعه کوتاه  کلنگی، جامعه  در حال گذار، جامعه  مواجهه از حمل مفاهیم کاذبی همچون جامعه
کنند،  معاصر، که ما را از شناخت انضمامی و واقعی ایران معاصر دور می  در حال توسعه و ... بر جامعه

های  فرد و تاریخی واجد ویژگیعنوان یک وضعیت منحصربههعلی بف  . جامعهکردجلوگیری خواهد 
توان مختصات  ای است که خصوصیات خاص خودش را دارد که با پرسش از وضع فعلی آن می تکینه

 آن را شناخت.
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