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17/08/1394: مقاله دريافت تاريخ    بازرگاني، مديريت كاوشهاي پژوهشي  ـ علمي فصلنامة دو   
14/12/1394: مقاله پذيرش تاريخ    .265- 301 صص ،15 شماره ،)1395بهار و تابستان ( هشتم سال  

  
  شدن، مصرف و زندگي روزمره تبيين الگوهاي جهاني

  
  *1عباس جنگ

  دانشگاه عالمه طباطبايي ،شناسي و فلسفه آموخته جامعه دانش1
  

  چكيده
پيدايش، بسط و سه ساحت در شدن معاصر،  ي متأخر جهان هدف اين مقاله تبيين پديده
شدن واقعيتي اجتماعي  جهاني. روزمره است  ي مصرف زندگي همچنين پيامدهايش در حوزه

ذيل چرخش فرهنگي و اهميت يافتن بحث مصرف در . با چندين بعد بهم پيوسته است
عنوان الگوهاي معنايي و  هي مصرفي در اين حوزه، ب روزمره، الگوهاي برساخته شده زندگي
در اين شرايط تحت روند . شود كنشگران زندگي روزمره در نظر گرفته مي ساز براي هويت
. شوند ها و كاالهاي مختلف از سراسر جهان مواجهه مي شدن، اين كنشگران با نشانه جهاني

گرايي و روند  گرايي، جهاني در اينجا نوع واكنش كنشگران زندگي روزمره در قالب انواع بومي
جهت بررسي انواع مواجهات كنشگران ايراني با اين روند، . است ي چندرگه قابل بررسي ميانه

. پژوهش حاضر بر الگوهاي مصرفي بر مبناي منابع و كاالهاي محلي و جهاني تمركز نمود
نگارانه است كه از طريق  شناسي اين پژوهش از نوع كيفي و توصيفي، و روش مردم روش

اني، و گردآوري اسناد، در متن ي تهر ساله 35تا  18جوان  28ي عميق با  مصاحبه
هاي  داده. هايي در مورد الگوهاي مصرفي شده است آوري داده روزمره اقدام به جمع زندگي
آوري شده در قالب روشي تركيبي از كدگذاري موضوعي، كدگذاري عددي، تحليل گفتگو،  جمع

طي مصرفي بر مبناي تحليل اسنادي، در كنار تحليل كمي محتوا، به بررسي انواع الگوهاي التقا
ي مصرف خوراك و نوشيدني؛  پوشش و مديريت  شدت مصرف منابع مختلف در پنج حوزه

وطني در بعد  بدن؛ فراغت؛ انواع مصارف فرهنگي؛ مصارف ارتباطي؛ نشان داد كه نوعي جهان
ي ايراني مشهود است كه شدت آن بر مبناي ميزان  روزمره  مصرفي در ساحت زندگي

  .باشد همچنين خالقيت كنشگران، مختلف مي مصارف منابع و
  
  

درهم فرورفتگي كار، زندگي روزمره، مصرف،  و  شدن، الگوهاي كسب جهاني: كلمات كليدي
  .وطني فرهنگي، جهان
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  مقدمه
ي  در عرصه ها آناي شدن  هاي ارتباطي در انواع مختلف و توده گسترش تكنولوژي

كه  اي اي گذاشته، بگونه تأثير فراينده 1شدن جهاني، بر ابعاد ذهني و فرهنگي جهاني
اما ورود اين فرهنگ فراملي . است گيري فرهنگ جهاني را فراهم نموده  ي شكل زمينه

، تنها در پرتوي 2ي واقعي زندگي روزمره ي معين، باالخص در عرصه به هر جامعه
 در اين حالت نفوذ. يابد منابع فرهنگ محلي است كه واجد معنا شده و هستي مي

كند حصار امن محل  در همان زمان كه سعي مي: دو جنبه دارد  ها در محل 3امرجهاني
كنشگران  با منابع محلي را براي 4ي مواجهه هاي نويني از تجربه را از بين ببرد، دريافت

جهاني  قالب انواع مصارف فرهنگي  جديد در  ي تجربه  اين. كند مي ايجاد   اجتماعي
شدن اقتصادي براي  پرتو وسائل ارتباطات جمعي و جهاني در  كه  ) ها آنمنبع  براساس(

ي پيدايش انواع جديدي از الگوهاي هويتي را برحسب  كنشگران ايجاد شده، زمينه
شدت و تركيب منابع هويتي بومي و جهاني در سطح مصرف زندگي روزمره ايجاد 

رساخته هاي ب گاهي، آها آنشناخت و فهم اين الگوهاي مصرفي و به تبع . نموده است
 باشد اجتماعي جهاني واجد اهميت فراوان مي شده در قالب بررسي فرهنگي

  ). 1392گيدنز، و 1381تاملينسون، (
پيش  هاي زندگي از ها، و سبك هاي فرهنگي، نگرش به نوع ارزش  بستهجوامع مختلف 

كنندگان محصوالت فرهنگي در جوامع  موجود، و همچنين كنشگران يا مصرف
 كنند منفعل و يا فعال و كه مصرف مي غربي ممكن است نسبت به محصوالتي  غير

تواند بطور  كاالهاي مشابه نمي  ديگر مصرف محصوالت يا  به عبارت. خالق باشند 
جوامع و  هاي مشابهي را در نگري ها يا جهان ها، ذهنيت يكسان پاسخ  خودكار و

كه مخاطبان  هايي در مورد دامنه پاسخ )1994( اكبر احمد. هاي مختلف توليد كند فرهنگ
از نظر . مسلمان به محصوالت فرهنگي غربي ممكن است بدهند اظهار نظر كرده است

از يك طرف . وي دو روند متناقض بطور همزمان در جهان اسالم در حال وقوع است
پناه بردن به سياست هويت و بازگشت به اصول محلي و بومي و از طرف ديگر ميل 
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شدن، ديالكتيك امر  ي جهاني جهاني، ذيل پروسه-در طيف محلي. جهاني شدنبه 
دهي بسياري از شرايط انضمامي جوامع مختلف  و امر جهاني خود مبناي شكل 1محلي

 .بوده است 2شدن بويژه در ساحت مصرف فرهنگي با جهاني

در پرتو شدن واجد ابعاد مختلف اجتماعي بوده اما ساحت فرهنگي و نمادين آن  جهاني
ي آن، واجد تحرك و سياليت و گستردگي  هاي ارتباطي و مخاطب گسترده تكنولوژي
شدن يعني  در نهايت دو ساحت ديگر جهاني) 2001( كه به قول واترز باشد  بااليي مي

اين روند از نظر مادي تنها در قالب . بعد سياسي و اقتصادي را در بر خواهد گرفت
  كه در  پذير شد پسافرديسم امكان قالب الگوهاي توليد  داري جهاني در تكامل سرمايه
اما توليدات اين شيوه . عنصر اساسي جوامع پيشرفته شد كيفيت مصرف   آن ميزان و

شدن  شد، تنها با بومي بايست در سراسر جهان غيرغربي نيز مصرف مي كه مي  توليد
 ). 1391باركر، ( كند  توانست بازار خود را پيدا مي 

 
  كشورهاي غير غربي از جمله ايران در پرتو واردات فرآيند نوسازي. مساله تحقيق

ارتباطي   كه درپرتو رشد تكنولوژي كاالهاي جهاني و پيدايش اقشار جديد   گسترده
شدند، زمينه رشد هر چه بيشتر مصرفي  هايي متمايز از شرايط پيشين مي واجد آگاهي

ايران نيز در مسير   .روزمره فراهم نمود شدن جامعه را بخصوص در ساحت زندگي
اش  تجربه بومي خود در مواجهه با پروسه نوسازي در طي مراحل مختلف تاريخي

المللي بوده، اما اين  همواره در جريان تعامالت و مداخالت نيروهاي خارجي و بين
همچون ( شدن وارد ساحت جديدي چه در سطح مادي تجربه در پرتو روند جهاني

) دغدغه پژوهش حاضر( و چه در سطح ذهني و معنايي) هاي موجود شاخص آمار و
شده است كه نقش و جايگاه جهاني و جغرافيايي اجتماعي داخلي را در ابعاد مختلف 

  .تغيير داده است
، سياسي و اقتصادي درباره وضعيت )فرهنگي( هاي كمي سه حوزه اجتماعي شاخص
در مورد ايران )تكنولوژي فدرال سوئيسموسسه ( 3KOFشدن توسط مركز  جهاني

  :كند شدن را در ايران نمايان مي نيز بخوبي رشد نفوذ روند جهاني
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و  ها Ĥناز جانب كنشگران زندگي روزمره در زم هاي معناييبرساخت ساحت
و در   طور كه اشاره شد ابعاد جديد هويتي و آگاهيي مختلف بوده كه همانها Ĥنمك

الگوهاي مصري در زندگي . نتيجه رفتاري را در زندگي روزمره بوجود آورده است
ران هاي جهاني شدن در اي ي كنشگران با نشانه روزمره بهترين نمود از مواجهه

كنشگران باالخص در قلمرو فرهنگي با منابع و نشانه هاي متكثر و . باشد معاصر مي
اين نوع . طلبيد غيربومي جديدي آشنا شدند كه نوع خاصي از واكنش ذهني را مي

ها از تسليم و پذيرش منفالنه تا پذيرش و دروني كردن نسبي در كنار منابع  واكنش
  .قابل ارزيابي و بررسي است ها آنبومي و تا رد تمام و كمال 

  
  مباني نظري و پيشينه پژوهش

هاي  پتانسيل. ي جوامع خواهد شد شدن روندي است كه موجب انتقال همه جهاني
شود كه ارتباط با هركس، هر كجا و در هر  شدن موجب مي موجود در نيروي جهاني

تكنولوژيك كه هاي شدن مرتبط است با پيشرفت جهاني. پذير باشدزمان امكان
شرايطي را فراهم كرده است كه امكان ضبط كردن، دوباره بدست آوردن، و ارتباط 
برقرار كردن با اطالعات در هر شكلي، قطع نظر از بعد زمان و مكان و حجم اطالعات، 

شدن فرآيند فشردگي  در اين حالت جهاني). 20-19: 1388عاملي، ( فراهم آورده است
ي آن مردم دنياي كم و بيش  كه بواسطه) 1393هاروي، ( است ي زمان و فضا فزاينده

) 1996آلبرو، ( ي جهاني واحد در جامعه) 1382رابرتسون، ( و به صورتي آگاهانه
ي محدود كننده كه  اما اين تعريف در قالب دو گزاره). 1991گيدنز، ( شود ادغام مي

اوالً . معنادار خواهد شدريشه در واقعيات انضمامي و مسائل زندگي روزمره دارد 
شدن  شدن مبني بر همگوني فزاينده، جهاني برخالف نظريات اوليه در مورد جهاني

هاي فزاينده و در نتيجه به  سازي 1راهي است به سوي افزايش تمايزات و دورگه
شدن خود  ثانياً جهاني. باشد تصوير كشيدن يك جهان اجتماعي سيال و پيچيده مي

باشد كه به اشكال مختلف در اقتصاد،  اي مي اختاري و فرهنگيپيامد فرآيندهاي س
  ).2007ري، ( يابد شود و نمود مي مي ي مختلف آشكارها Ĥنسياست، فرهنگ و سازم
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هاي مادي و  فشردگي فضا و زمان يا به عبارتي نابودي فضا توسط زمان، بر جنبه
ها و  آوري فن. اردشدن تأكيد د ي فرآيند جهاني ساز و تسهيل كننده عوامل زمينه

آور در اين زمينه، از اين لحاظ جايگاهي بس  هاي شگفت امكانات ارتباطي و پيشرفت
شدن مورد بررسي و تأكيد  ها و آثار مربوط به جهاني رفيع دارند و در اكثر نظريه

اين عوامل تسهيل كننده و شتاب بخش از آن رو اهميتي مضاعف دارند . گيرند قرار مي
شدن متمايز  هاي اخير را از تاريخ نسبتاً طوالني جهاني شدن در دهه انيكه فرآيند جه

شدن بر اين مسئله  تدريجي، زمانمند و روبه گسترش بودن فرآيند جهاني. كنند مي
شدن قدمتي چندين ده ساله و به رواياتي چند صد ساله دارد،  تأكيد دارد كه جهاني

شود در  بيني مي يافته و پيشهاي اخير شتاب و گسترش چشمگيري  ولي در دهه
البته اين افزايش تدريجي . تر شود تر و گسترده هاي آينده حتي پرشتاب سالها و دهه

شود و به تشديد يا تعميق اين  شدن محدود نمي ي جهاني صرفاً به سرعت و گستره
  ). 1992گرو،  مك( هاي مختلف هم معطوف است فرآيند در حوزه

روزمره به مثابه ساحت برساخت انواع الگوهاي هويتي  زندگيي  اهميت يافتن عرصه
شناختي و  در قالب مصارف متكثر در اين قلمرو، پيامدهاي مختلفي هم از نظر معرفت

شناختي براي علوم اجتماعي معاصر در گذر از الگوهاي منسوخ  هم از نظر هستي
لب برساخت اهميت خالقيت و آزادي كنشگر در قا. شناسي كالسيك دارد جامعه

ي معين و توجيه  ي هويتي وراي شرايط مادي و تاريخي يك جامعه1الگوهاي التقاط
رامتني حتي در تضاد با امر اجتماعي و تقدم امر فرهنگي بر امراجتماعي از  معنايي و

در اين حالت كنشگر بر اساس منطق . باشد ي چرخش فرهنگي مي جمله پيامدهاي عمده
هاي  روزمره، كنش خود را در قالب انتخاب تاه مدت زندگياي و تابع شرايط كو لحظه

متكثر مصرفي به پيش برده كه با در نظر گرفتن آن بعنوان ساحتي معنايي، امكان 
متن اجتماعي منابع معنايي معيني را در ). 1386بنت، ( كند تفسير آن را فراهم مي

اني زماني در پرتو داد، كه اين محدوديت مك روزمره قرار مي اختيار كنشگر زندگي
مكاني، تاحد - شدن فرهنگي در قالب انقباض زماني شدن بويژه جهاني روند جهاني

هاي ارتباطي، در معرض فروپاشي قرار  زيادي در پرتو انقالب تكنولوژيكي در شيوه
در اين حالت كنشگران در كنار منابع موجود محلي در معرض منابع . گرفته است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1- Eclectic 
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را  ها آن، آزادي عمل ها آنهاي انتخابي  گسترش گزينه. گيرند يقرار م  فراملي و جهاني
بيشتر كرده و كنشگر در ميان اين منابع الگوهاي مصرفي و به طبع آن الگوهاي 

كند كه پيامد آن شكل گيري انواع متكثر و جديد آگاهي  هويتي متفاوتي را برساخت مي
. خواهد شد ها آني جوامع مختلف، البته با توجه به بافت تاريخي  روزمره  در زندگي

هاي  ي مواجهه در قالب مصرف منابع جديد جهاني و برساخت انواع مجموعه شيوه
 .كند ر اجتماعي اجتناب ناپذير ميمصرفي، نوع جديدي از توجيه معنايي را براي كنشگ

 ي مصرفي زندگي هويتي در عرصهديد نوع ارجاع كنشگر در توجيه اين الگوهاي ج
تواند تفسير نويني را از نسبت امرمحلي و امرجهاني در قالب روند  روزمره، مي

  .شدن در دوران معاصر را فراهم كند جهاني
اي جز مواجهه با وجوه امر  ي زندگي روزمره چاره از يك طرف كنشگران در عرصه

ع محلي ندارد، اما نوع واكنش جهاني در قالب انواع مصارف اجتماعي در كنار مناب
گرايي  در قالب برساخت انواع الگوهاي مصرفي واجد تكثر فراواني از ناب ها آن

مصرف بر اساس مصرف حداكثر منابع بومي تا مصرف تماماً غيربومي قابل ارزيابي 
در اين ميان نيز انواع الگوهاي ميانه در الگوهاي دورگه و التقاطي وجود . باشد مي

وراي شرايط مادي را برساخت  ها آنكنشگر اجتماعي بصورت خالقانه  دارد كه
از يك . اما توجيه و ارجاع كنشگران براي معنادهي اين الگوها نيز متكثر است. كند مي

دهي افقي بر اساس منابع معنايي مسلط موجود، بر مبناع انواع  طرف كنشگر با اجاع
يقي از منابع محلي از جمله منابع قومي، يابي، با استفاده از تلف هاي هويت استراتژي

اما ). 2000پيترز، ( كند ملي، ديني، جنسيتي و طبقاتي به توجيه وضع خودش اقدام مي
اما در شرايط . يابند در اين وضعيت منابع جهاني تنها در كنار منابع بومي ناب معنا مي

منابع . شوند يمعنادهي عمودي منابع، باوزني يكسان و در غياب هم، واجد اهميت م
اي كه هر گونه  ي روند جهاني شدن واجد تغييرات عديده شده بگونه محلي در نتيجه

. شوند هاي جهاني و مسائل جهاني داراي وجوه محلي مي شكاف محلي داراي جنبه
پس در سطح زندگي روزمره به نوعي مرز بين امر محلي و امر جهاني بشدت كم 

روزمره به  رغ از هر امري وراي زندگيرنگ و تضيف خواهد شد و كنشگر فا
اي و كوتاه مدت اقدام  برساخت الگوهاي متكثر و التقاطي مصرفي بصورت لحظه

تأكيد بر اين بعد . كند نيز استفاده مي ها آنكند، كه از ارجاعات فراواني براي توجيه  مي
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شدن در دوران  ي جهاني ساحت جديدي را در زندگي اجتماعي مواجه با عرصه
 اصر براي تحليلگران اجتماعي، وراي مفاهيم انتزاعي منسوخ فراهم خواهد كردمع

  ).1990هانرز، (
اين روند در قالب انواع الگوهاي هويتي برساخت شده در نسبت امرمحلي و 

اي فرهنگي مطرح و ه گرايي هاي فرهنگي و خاص گرايي امرجهاني، در شكل انواع عام
، ارزش ها و معيارهايي گرايي اساساً معطوف است به اصول عام .تحليل شده است

ولي معناي عام گرايي در اين پژوهش  .كه درباره همه مردم و در همه جا معتبر باشد
ها را در برگيرد نيست،  بر معناي وجود يك جهان بيني نهايي و عالي كه همه انسان

تن اصول و مسائل مشترك تر از طريق يافمعناي اتخاذ مواضعي انعطاف پذير بلكه به
ها و تحوالت  رايي فرهنگي به آن دسته از واكنشپس عام گ). 1386، گل محمدي( است

آميزش ، همزيستي و انطباق شكل شود كه بر محور تبادل،  فرهنگي اطالق مي
در فضاي جهاني در عام گرايي فرهنگي مناسب ترين راه زندگي را . گيرند مي

هاي مختلف، دست يابي به تركيبي ظريف و پيچيده از ها و جريانبرگيرنده فرهنگ
از . جهاني است، نه جست و جوي فرهنگ و هويت ناب/ عام و محلي/فرهنگ خاص

مصاديق اين گونه عام گرايي مي توان ساكنان شهرها و روستاهاي دور افتاده، 
جهان معاصر عرصه .روابط و ساختار پيچيده ويژگي بخش عرصه فرهنگي جهان

تاز يك فرهنگ جهاني مصرفي كه محصول نيروهاي سرمايه داري جهان  تاخت و
در نيروي . است از يك سو و در سوي ديگر واكنش هاي ستيز آميز در برابر آن است

ص را اي هستند و يا شخ مورد نظر ترغيب كننده و زمينه ساز هويت يابي خونين قبيله
ساختار فرهنگي حاكم بر جهان ). 2000باربر، (كنند كننده صرف تبديل مي به مصرف

ها، بلكه صدها سال پيش  ستعماري و استثماري است كه از دهامروز مبتني بر رابطه ا
هر چند امپرياليسم فرهنگي همواره . ميان غرب و بقيه جوامع جهان برقرار بوده است

داراي دست آوردهاي منفي نبوده است و مواردي همچون دموكراسي، حكومت قانون 
هاي جهاني در آمده اند، اينان ميراث كه امروزه به صورت ارزش... بشر وو حقوق 

  ).1386، گل محمدي( بهاي فرهنگ و تمدن غرب است گران
واكنش كنشگران زندگي روزمره ايراني در قالب انواع الگوهاي مصرفي فرهنگي 

آيا الگوهاي . باشد ترين موضوع اين پژوهش مي ي ايران معاصر مهم زندگي روزمره
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يعني محلي بودن يا جهاني بود، به  ها آنمصرفي برساخته شده بر حسب نوع منبع 
اي خالق  كند يا اينكه كنشگر با مواجهه سمت نوعي ناب گرايي مصرفي حركت مي

كند؟ الگوي مصرفي غالب افراد مورد  الگوهايي خودبنيان در ساحت مصرفي خلق مي
شود؟ وضعيت فعلي  بندي مي بررسي در سطح الگوي محلي، جهاني يا التقاطي دسته

در زندگي روزمره چگونه ) بويژه مصرف فرهنگي( هاي مختلف مصرفي ساحت
 شود؟ ارزيابي مي

  
  شناسي تحقيق روش

هاي اين پژوهش در رويكردي توصيفي با استفاده از روش  به منظور بررسي پرسش
ي عميق و  ي مشاركتي، و غير مشاركتي، مصاحبه هاي مشاهدهنيكنگارانه، از تك مردم

ها حول  آوري داده هاي ميداني، و همچنين اسناد متني و غيرمتني براي جمعيادداشت
با توجه به نوع و هدف تحقيق مشاهده شد كه . محور اصلي اين پژوهش استفاده شد

باشد، بدين  بعيد ميها رسيدن به هدف مورد نظر بسيار  با صرف انجام مصاحبه
شوندگان در  با توجه به خستگي مصاحبه. هاي ديگري استفاده شدمنظور از تكنيك

كردند و  ادعاهاي كاذبي بيان مي ها آنكه برخي از حين مصاحبه و با توجه به اين
داد اصوالً آگاهي  بطور عمده كنشگر اصالً به آنچه در زندگي روزمره انجام مي

ك مشاهده، ارجاع اسنادي و هم مصاحبه در كنار پرسشنامه نداشت، از  سه تكني
ي آماري اين پژوهش  جامعه. آوري اطالعات استفاده شد غيرساختارمند براي جمع

مند در متن و اماكن مصرفي فعال  كه به شكل انتخابي و نيت 35تا  18كليه جوانان 
در متن اجتماعي ي عميق  مصاحبه 28كه در نهايت . بودند، در نظر گرفته شده بود

در مراكز مختلف مصرفي و فرهنگي زندگي  1393زندگي روزمره در تابستان سال 
ي مشاركتي بدون  روزمره شهر تهران انجام شد كه دو مورد آخر ذيل صرفاً مشاهده

ها نيز از روش تحليل محتواي  در سطح تحليل داده. ي مشخصي حذف شدند مصاحبه
  .ستفاده شدكمك جهت شناخت الگوهاي مصرفي ا

در . است ها آنمردم نگاري، مستلزم مشاهده مردم در محيط طبيعي زندگي روزمره 
هايي مانند تماشا كردن، مشاهده و گفتگو با مردم و به منظور كشف  مشاهده، فعاليت

هاي تكنيك. شودمعنا، تفاسير، براساس معنا و فعاليت هاي اجتماعي مردم انجام مي
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ت در روش شناسي مردم نگاري، عمدتاً مصاحبه، مشاهده مرسوم جمع آوري اطالعا
سارانتاكوس، در توصيف روش شناسي مردم نگاري . و يادداشت هاي ميداني هستند

تواند به بازگشايي اين سه عنصر، مي. بردسه عنصر ساخت، هدف و روش نام مي از
و  265، ص1993سارانتاكوس، ( هويت يابي روش شناختي مردم نگاري كمك كند

مردم نگاري مورد استفاده هايي كه در تحقيق  روش). 1390، به نقل از ايماني  266
هاي توصيفي، معموالً در مردم روش. د، توصيفي يا انتقادي هستندگيرنقرار مي

شوند؛ ولي استفاده مي) قوم شناختي( نگاري و روش انتقادي در مردم شناختي
هدف تحقيق . نظري، علي، انتقادي، رهايي بخش و قدرت ساز است تحقيق انتقادي،

پارادايم چنانچه تحقيق، متكي بر . مردم نگاري، بستگي به مبناي پارادايمي آن دارد
در . تواند توصيف، تبيين و دسته بندي رويدادها باشداثباتي باشد، هدف آن مي

فرهنگي و درك  -يتحقيق با مبناي تفسيري، هدف فهم پويايي سيستم اجتماع
هاي رايج و  روش. ندكناز دنيايي است كه در آن زندگي ميچگونگي تفسير مردم 

مردم نگاري . مردم نگاري ميداني و تحقيق مردم نگاري تاريخي: اند ازمرسوم، عبارت
ي مشاركتي و مصاحبه است  ها از طريق مشاهده داده ميداني، به دنبال جمع آوري

در تحقيق . كند و در ميدان تحقيق درگير است طالعه زندگي ميالبته محقق با مورد م
اسناد مانند نظريات  ها متكي بر مطالعه مردم نگاري تاريخي، جمع آوري داده

هاي  هاي شخصي و گزارشهاي روزانه، نامههاي زندگي، يادداشتشخصي، تاريخ
  ). 1381ايمان، . (ها استمربوط به گروه

بر اهداف مرتبط با پاسخ به  گزينش واحدهايي خاص مبتنيگيري هدفمند  در نمونه
هاي جمعيت مورد عالقه را لذا محقق ويژگي. قيق صورت پذيرفتهاي خاص تحسؤال

از اين رو، در ابتداي . كندراد داراي اين مشخصات را پيدا ميمشخص ساخته و اف
 گيريأهل شروع به نمونهپژوهش، براساس مشخصات سن، جنس، طبقه و وضعيت ت

اي هدفمند از ميان كساني كه در زمينه موضوع تحت اين افراد به شيوه. از افراد شد
نيومن، ( شوند خواند مي اين افراد مطلعين . بررسي داراي تجربه باشند انتخاب گرديد

از اين رو نگارنده به ). 1389؛ به نقل از محمدپور، 62: 1998؛ مريام، 198: 2006
ورزيد كه عالوه بر دارا بودن اين مشخصات، حاضر به  جستجوي افرادي مبادرت

  هاي شكستن هنجار و  بازگويي نظرات خود در زمينه رعايت هنجارها و بعضاً انگيزه
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  .مصاديق آن باشند و همچنين حضوري فعال در متن زندگي روزمره دارند
ج روزمره پن  از زندگي) 2009( بندي سوزي اسكات در اين پژوهش بر اساس تقسيم

بعد خوراك و نوشيدني؛ پوشش و مديريت بدن؛ فراغت؛ مصارف فرهنگي، و مصارف 
ي كنشگران جوان در نظر  بعنوان متن ورود امر جهاني و مواجهه) مجازي( ارتباطي

ها، بازارها، ها در امكان عمومي مانند فروشگاه اكثريت مصاحبه. آورده شد
تئاتر، مراكز تفريحي، كافي شاپ، و مانند ها، سالن ، مراكز آموزشي، پاركها آنرستور

رسيد كه مشاهده يا مصاحبه داراي  هر جا كه نگارنده به اين نتيجه مي. آن انجام شد
كرد تا به نوعي به اشباع  اي خود را عوض مي محتوايي تكراري است سنخ نمونه

ري، سازي و يادداشت بردا ها و پياده پس از مشاهدات و انجام مصاحبه. نظري برسد
طور كه اشاره شد، بر اساس دو هدف توصيف و همچنين تحليل و تفسير همان

بعد توصيفي براي شناسايي الگوهاي مصرفي، كد . كدگذاري موضوعي انجام شد
همراه توصيفات . ها معرفي شودگذاري عددي شد تا به شكل صوري اين سبك

 .ارائه خواهند شد آوري شده در اين پنج بعد صوري، اسناد متني و غيرمتني جمع

 
  ها تحليل يافته

هاي  بندي گويي به سواالت پژوهش حاضر كه در قالب انواع سنخ در جهت پاسخ
كدگزاري باشد، در ابتدا ضمن  روزمره مي  الگوهاي مصرفي كنشگران زندگي

مصرف خوراك و نوشيدني؛ .1در پنج بعد  هاي انجام شده موضوعي مصاحبه
مصارف ارتباطي؛ به .5انواع مصارف فرهنگي؛ .4راغت؛ ف.3پوشش و مديريت بدن؛ .2

ها در قالب مصرف انواع منابع محلي و  بررسي انواع الگوهاي مصرفي در اين حوزه
ي كنشگر بر  الگوها بر اساس ميزان استفاده. اقدام خواهيم نمود) غير ايراني( جهاني

هاي  در اين راستا كدگذاري موضوعي مصاحبه. حسب نوع منابع ارزيابي خواهند شد
روزمره في هاي مصر مجموعهبعد زندگي روزمره در ساحت  5انجام شده در اين 

جهاني در  امر - امرمحلي سپس الگوهاي مصرفي برحسب نسبت. انجام خواهد شد
رايي فرهنگي كدگذاري عددي و ي خاص گرايي فرهنگي و عام گ قالب محدوده

  .دهي خواهد شد نمره
  اسامي افراد نمونه به ( شود شوندگان و افراد نمونه اقدام مي ابتدا به معرفي مصاحبه
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حذف شده و با عنوان شماره نمونه  ها آنمنظور حفظ حريم و اطالعات شخصي 
 ):اند و مورد بررسي قرار گرفته شده معرفي

  
  )مشخصات نمونه( مشخصات افراد مورد بررسي - 1جدول 

  تحصيالت  سن  جنسيت  )شماره نمونه( رديف
  ارشد كارشناسي  26  مرد  1
  كارشناسي  32  مرد  2
  ديپلم  19  زن  3
  ديپلم  19  زن  4
  كارشناسي  30  زن  5
  كارشناسي  24  زن  6
  كارشناسي  23  زن  7
  كارشناسي  20  زن  8
  كارشناسي  31  مرد  9
  ديپلم  20  زن  10
  دكتري  32  مرد  11
  ديپلم  31  زن  12
  كارشناسي  23  زن  13
  ارشد كارشناسي  28  مرد  14
  كارشناسي  23  زن  15
  كارشناسي  24  مرد  16
  كارشناسي  25  مرد  17
  كارشناسي  30  مرد  18
  كارشناسي  27  مرد  19
  كارشناسي  25  زن  20
  ديپلم  35  مرد  21
  كارشناسي  24  زن  22
  كارداني  35  زن  23
  كارشناسي  24  زن  24
  كارشناسي  25  مرد  25
  كارشناسي  29  مرد  26
  كارشناسي  29  زن  27
  ديپلم  18  زن  28
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مصرف خوراك .1هاي انجام شده در پنج بعد  ، كدگزاري موضوعي مصاحبه2جدول 
مصارف .5مصارف فرهنگي؛ انواع .4فراغت؛ .3پوشش و مديريت بدن؛ .2و نوشيدني؛ 

  :دهد ارتباطي؛ را نشان مي
  هاي انجام شده  كدگذاري موضوعي مصاحبه  - 2جدول 

  :باشد هاي انجام شده به شكل زير مي  كدگذاري موضوعي مصاحبه
  :...............مصاحبه شونده شماره

  پايينباال؛    متوسط باال؛     متوسط؛    متوسط پايين؛    :  سرمايه اقتصادي
  خوراك و پوشيدني

  :                                      نوع غذا
  نوشيدني 

    :محل غذا خوردن
  :                               نوع رستوران

  خانه كافي شاپ يا سفره
  پوشاك و مديريت بدن

    :                      مركز خريد لباس:                        ميزان هزينه لباس
    :اهميت مد  :تعريف لباس مناسب

  :شيوه انتخاب مدل آرايش  :                    تعداد دفعات مراجعه به آرايشگاه در ماه
    :       آل سبك ايده

    :جراحي زيبايي
    :  خالكوبي يا نگين

  فراغت
  :ميزان و ساعات  :تعريف فراغت
  ):دليل(خانه يا بيرون  :فعاليت فراغتي

  :افعال لذت بخش گروه  ):دليل(خانواده يا دوستان
  :محل گذران اوقات فراغت

  :مهماني خانوادگي يا مجردي  :ميزان مهماني در ماه
  :مصرف مواد مخدر يا نوشيدني الكلي  :شركت در پارتي

  :محل                           :         ميزان مسافرت در سال
  ):دليل(سفر داخلي يا خارجي

    :هاي يكروزه توره
  مصارف فرهنگي

    :كاالي فرهنگي
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  :نوع برنامه:                ميزان ساعات مشاهده تلويزيون در روز
   :ماهواره يا شبكه داخلي

    :مراسم با اهميت
  :مناسك ديني  :شركت در مراسم مذهبي

  :شركت در مراسم با هر شريط مختلف                                                     :اهميت مذهب
  :نوع و سبك موسيقي مورد عالقه                                       ميزان گوش دادن به موسيقي
  ):دليل( موسيقي سنتي يا جديد ايراني
    :نوع و سبك موسيقي خارجي

  :يا مداحياهميت موسيقي محلي 
  :ي خارجيها Ĥنتعداد زب

  )مجازي(مصرف ارتباطي
  :هدف  :ميزان استفاده از اينترنت در روز

  :تعداد آشنايي                                                                              :داشتن اكانت و توجيه
  ):ميزان(يا صحبت پيامك: اهميت موبايل

    :موبايلكدام اپليكيشن 
  :نوع مباحث مطرح شده

 
اي بر مبناي رابطه  ساحت الگوهاي مصرف در قالب كد گذاري عددي به سطح فاصله

تواند نمودي  مصرف امر محلي و امر جهاني تبديل شد كه به شكل قرار دادي مي
. صوري از الگوي مصرف اين كنشگران در زندگي روزمره در ابعاد ذكر شده باشد

ي بومي ها Ĥناين نوع كددهي عددي شناخت الگوي ظاهري مصرف نشهدف از انجام 
الگوي كددهي . باشد ي همنشينانه توسط كنشگر اجتماعي مي و جهاني بر اساس رابطه

در قالب رابطه تجمعي بر اساس مصرف  3دهي در جدول  دهي و همچنين وزن و نمره
 ها Ĥنعدد مصرف نشي بيشتر نمودي از تكثر و ت نمره. امر جهاني خالصه شده است

باشد كه به نوعي عام گرايي فرهنگي را در  و منابع بومي و جهاني در كنار يكديگر مي
اما از طرف ديگر نمره كمتر نشان از . دهد قلمرو مصرف زندگي روزمره نشان مي

بيشترين مقدار . باشد هاي خاص صرفاً محلي يا يا صرفاً جهاني مي مصرف نشانه
رف نشانه اهميت يكسان كاالي و منبع جهاني و بومي، در عددي براي هر بعد مص

 خانه شاپ و سفره لذا كنشگري كه هم كافي. مصرف اين دو در كنار يكديگر است

به يك ميزان براي او اهميت دارد نمره بيشتري نسبت به كنشگري كه ) مصرف قليان(
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راردادي نشان دهي ق هدف از اين نمره. كند خواهد گرفت يكي از اين دو را كسب مي
هاي متنوع  دادن مصرف متكثر و التقاطي كنشگران جوان تهراني در مواجهه با نشانه

  .باشد فرهنگي در زندگي روزمره مي
 

  دهي و كدگذاري عددي مصرف نمره -3جدول 

  )هاي انجام شده بر مبناي مصاحبه(دهي و كدگذاري عددي مصرف نمره
 خوراك و نوشيدني

 )3(، ملل ديگر)2(فود ، فست)1(محلي، )0(سنتي: غذا )2(

، )6(، جديد بدون الكل)5(زا ، انرژي)4(، دلستر)3(، نوشابه)2(، آبميوه)1(، دوغ)0(شربت: نوشيدني )1(
  )7(الكلي

، )4(، رستوران معروف)3(، سفره خانه)2(رستوران محلي) 1(، آشپزخانه)0(خانه: محل خوردن )2(
 )6(ديگر، رستوران ملل )5(فست فود معمولي

 )0( يا سفره خانه) 1(كافي شاپ )3(

 پوشش و مديريت بدن
 )3(، غيرمتعارف بر مبناي مدلهاي خارجي)2(، غيرمتعارف داخلي)1(، ماركدار)0( معمولي: نوع لباس )2(

، مراكز شرق يا غرب )2(، جمهوري و وليعصر)1(هاي محلي ، مغازه)0(بازار بزرگ: مركز خريد )3(
مثل پاساژ قائم، مركز خريد گلستان و ( ، مراكز معروف خريد لباس)4(، ونك)3) (نكنارمك يا پو( تهران

) (...5( 

  )2(، زياد)1(، متوسط)0(كم: ميزان مراجعه به آرايشگاه )2(
 )0(، خير)1(بلي: جراحي زيبايي )2(

 )0(، خير)1(بلي): خالكوبي يا نگين( مصارف غيربومي زيبايي )4(

  فراغت
 )1(، غير متعارف)0(متعارف: نوع فراغت )2(

 ، فرهنگسراها)4( ، تئاتر)3( ، سينما)2( ، پارك)1( ، خيابان گردي)0) (قليان( خانه، سفرخانه: محل )3(

 )8( ، دور دور)7( ، پاساژگردي)6( شاپ ، كافي)5(

 )2(، زياد)1(، متوسط)0(كم: ميزان مهماني )2(

 )3( هاي شبانه ، پارتي)2(، مجردي مختلط)1) (دوستان( ، مجردي)0( خانوادگي: نوع مهماني در ماه )2(

 )2(، زياد)1(، متوسط)0(كم: ميزان مسافرت )3(

 )1(، خارجي)0(داخلي: محل مسافرت )4(

 )0(، خير)1(بلي: تورهاي يك روزه )2(

  مصارف فرهنگي
 )3(، جهاني)2(، ملي)1(، مذهبي)0(قومي-محلي: منابع مصارف فرهنگي )2(
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 )3(، جهاني)2(، ملي)1(، مذهبي)0(قومي-محلي): تلويزيون(يها Ĥنرسمنابع مصرف  )2(

 )3(، جهاني)2(، مذهبي)1(قومي-محلي) 0(ايراني باستاني،: ارجاع مصارف مناسكي و اجتماعي )4(

 )1(، خير)0(بلي: اجراي مناسك ديني )1(

 )1(، خير)0(بلي: شركت در مراسم مذهبي )1(

 )4(، جهاني)3(، ايراني مدرن)2(، ايراني سنتي)1(، مذهبي)0(قومي-محلي: منابع مصرف موسيقي )4(

  )مجازي(مصارف ارتباطي
 )2(، زياد)1(، متوسط)0(كم: اينترنت)3(

 )1(، خير)0(بلي: داشتن اكانت)2(

  )3(، خيلي زياد)2(، زياد)1(، متوسط)0( كم: موبايل)3(
  

دي بدست آمد كه تفسير براي هر مصاحبه در اين پنج بعد، بر اساس نوع مصرف عد
تواند تكثر دروني يك بعد معين و همچنين بين ابعاد مختلف زندگي  صوري آن مي

 :ي عددي اين كد گذاري آمده است نتيجه محاسبه 5جدول . روزمره را بازگو كند

  
  نتايج عددي تحليل محتواي كمي - 5جدول 

 نمونه
 خوراك و نوشيدني

)572 -0(  
پوشش و مديريت 

 )0- 336(بدن
فراغت

)1378-0( 
مصارف فرهنگي

)550-0( 
مصارف ارتباطي

 )0-17( )مجازي(
1 123  63 193 348 8
2 72 24 177 104 17
3 101 149 226 338 17
4 108 85 760 398 9
5 169 288 116 336 17
6 181 146 125 368 17
7  208 130 527 402 17
8  270 122 529 358 17
9  336 285 930 422 17
10  254 272 232 350 17
11  43 60 4 197 6
12  353 270 1032 422 17
13  159 86 367 269 17
14  81 30 4 164 2
15  238 272 260 352 17
16  266 168 191 310 17
17 425 320 1236 372 17
18 353 228 1121 370 17
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19 421 334 742 354 17
20 416 330 712 330 17
21 293 214 544 322 15
22 236 220 175 435 17
23 206 216 179 430 17
24 213 208 180 387 17
25 76 32 8 202 4
26 366 254 526 402 17

  
بعد، در  5شود مصرف كنشگران زندگي روزمره در اين  طور كه مشاهده مي همان

اين تكثر هم مابين كنشگران و . باشد گرايي فرهنگي واجد تكثر فراواني مي ساحت عام
ي متكثر و انواع دروني  ي مواجهه هم ابعاد مختلف آن براي يك كنشگر نشاندهنده
مرور كلي اين پنج . باشد روزمره مي كردن يا مقاومت در برابر امر جهاني در زندگي

ي جهاني براي كنشگر  دهد كه ميزان عام گرايي فرهنگي و تجربه بعد نشان مي
اجتماعي از مصرف مادي مانند غذا يا مديريت بدن كمتر از ساحت فرهنگي و غير 

اش به  يعني كنشگر ممكن است در خوراك همچنان ذائقه. باشد مي ها آنمادي براي 
ي سنتي و يا پوشاك معمولي باشد اما بر حسب مصرف فرهنگي يا سمت غذاها

. هاي جهاني را براي اهداف مختلف دروني كرده است مجازي به حجم بااليي نشانه
همچنين يك كنشگر ممكن است در يك بعد به شدت به سمت امر جهاني و يا اختالط 

ر كامالً امر محلي را بر ي آن با امر بومي گرايش داشته باشد اما در بعدي ديگ فزاينده
تكثر فراوان آن نشاني از كنشگران دورگه ساز سيالي است . امر جهاني ترجيح دهد

اي بر اساس موقعيتهاي مختلف  هاي مصرفي خود را بصورت لحظه كه مجموعه
  .يابند كنند كه تنها بر اساس تفسير دروني خود كنشگر معنا مي برساخت مي

ه واجد بيشترين ميزان مصرف التقاطي با تأكيد بر امر ك 12ي شماره  مصاحبه شونده
باشد، در تمام ابعاد بيشترين تكثر مصرف و  جهاني در بين كنشگران اجتماعي مي

توضيح و تحليل اين . باشد باالترين اهميت امر جهاني در كنار امر محلي دارا مي
ي  رت مشاهدهمصاحبه كه در مركز خريد گلستان البته با آشنايي قبلي ايشان بصو

مشاركتي صورت گرفت تا حد زيادي اين نوع مصرف التقاطي و سيال را در ساحت 
باشد كه دو كودك  ساله، متأهل و ديپلمه مي 31اين خانم . توصيف بازگو خواهد كرد

باشد و خودش  در يك آپارتمان شخصي ساكن مي فرمانيهاو در . ساله دارد 4و  10
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ها كودك خردسال خود را در مهد كودك و  اين خانم صبح. باشد صاحب يك پرادو مي
گذارد و با گروه دوستانش كه  فرزند ديگر خود را در روزهاي تعطيل پيش مادرش مي

ي اقتصادي وضعيتي مشابه وي دارند به باشگاه ورزشي و سپس  از نظر سرمايه
نه فقط براي خريد بلكه عمدتاً  ها آنن اما رفت. روند عمدتاً به مراكز خريد مطرح مي

 ها آنو گذران ساعات خود در اين مراكز به اصطالح ) 1392كاظمي، ( براي مصرف
خورند  سپس به يك رستوران يا يك فست فود رفته و نهار مي. باشد شيك و مدرن مي

از آن  بعد. روند شاپ يا سفرخانه براي استعمال قليان مي و بعد از آن به تئاتر يا كافي
. باشد اين ساحت روتين زندگي وي در بيشتر روزهاي هفته مي. گردند به خانه بر مي

هاي مختلط  ها نيز عمدتاً با اين گروه دوستان همراه همسرش در مهماني آخر هفته
. كنند شركت كرده و بر حسب شرايط نيز گاهي به وياليشان با دوستانشان سفر مي

نيز سفري خارجي به كشورهاي اطراف مسافرت او و همسرش حداقل ماهي يكبار 
او در اين بعد روتين زندگي خود منابع مختلف فراواني را بر اساس شرايط . كنند مي

رود و  شاپ مي او گاهي كافي. كند اي و همچنين هنجارهاي گروهي برساخت مي لحظه
ئاتر به خورد و گاهي غذاي ايتاليايي، ت گاهي سفره خانه، گاهي غذاهاي گيالني مي

رود، گاهي  بيند و از طرف ديگر به كنسرتهاي ايراني در آنتاليا مي اصطالح وطني مي
همه . هاي مختلط رود و آخر هفته به پارتي براي نذر و دعا به امامزاده صالح مي

اي با  باشد كه بصورت لحظه ي او مي نمودي از سبكي سيال در مصرف روزانه
  .شوند هاي متكثر پر مي نشانه

كه واجد باالترين سرمايه فرهنگي در بين  11ي شماره  ز طرف ديگر مصاحبه شوندها
ي زندگي خود در پرتو ارجاع فرامتني  باشد، در ساحت روزمره مصاحبه شوندگان مي

كند كه در  هايي اقدام مي بر مبناي امر ديني تنها به مصرف و دروني كردن نشانه
او كه بطور عادي بيشتر اوقات . ه باشندشناسي امر بومي خالصه شد ساختار نشانه

گذراند، به شكل خالق و آگاهانه در  خود را صرف كار در قالب مطالعه و تدريس مي
او عمدتاً . كند اين پنج بعد به دروني كردن امر جهاني بر مبناي امر محلي اقدام مي

ز كند، ا غذاي سنتي و يا محلي را در خانه يا يك رستوران معمولي مصرف مي
هاي متناسب داخلي دارد  كند، بيشترين همراهي را با ارزش هاي معمولي خريد مي محل
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جهاني را در مصارف فرهنگي و ارتباطي پيش از مصرف در  و ابعاد مثبت و منفي امر
  .آورد نظر مي

هاي مصرفي متنوعي در اين ابعاد وجود  در اين بين نيز كنشگران مختلفي با سبك
تمايزات دروني مصرفي بين اين ابعاد از نظر استفاده  ها آن دارند كه ويژگي غالب
ي فراغت يا مصارف فرهنگي به  يعني برخي در حوزه. باشد متنوع از اين منابع مي

شدت عام پسند هستند اما در بعد پوشش يا خوراك بسيار خاص و يا محلي پسند 
و سنتي دارد در  مثالً كنشگر اول در بعد مصرف گرايش زيادي غذاهاي محلي. هستند
جهاني بخوبي  كه در بعد مصرف فرهنگي كامالً عام پسندي او در جهت امرحالي

اي بودن مصرف در زندگي  ها نمودي از سياليت و لحظهي اين همه. مشهود است
ذهنيتي سيال كه در جهت يافتن بنياني با ثبات مدام معنا . ي جوان تهراني دارد روزمره

اين در حالي است كه تغييرات ساختاري فراواني .  دارد وا مي را براي خود به تعليق
به بعد در قالب روند نوسازي و تعديل اقتصادي در  70ي  ايران بخصوص از دهه

ساحت مدرنيزاسيون متأخر ايراني و مدرنيسم فرهنگي دولت اصالحات در اواخر اين 
آورد كه بر مبناي ي پيدايش نسل جديدي را فراهم  زمينه 80ي  دهه و ابتداي دهه

 ها آنمقتضيات و هنجارهاي نويني اجتماعي شدند كه امرجهاني نفوذ فراواني در 
اي، جنسيتي،  ، طبقه ي اجتماعي خود تنها با منابع قومي جوان ايراني در پروسه. داشت

ها و منابع مصرفي و هويتي  هاي نشانه مذهبي، ملي، سياسي، روبه رو نبود بلكه
اي كه خانواده ركن  در جامعه. كرد اي در برابر او خودنمايي مي حظهفراواني به شكل ل

ي  جانبه رفت و آن نقش اصلي اجتماعي شدن و حمايت همه اساسي آن بشمار مي
اي همچون  جوانان را برعهده داشت، در ساختار جديد در معرض تغييرات عديده

دولت و در شرايط عدم كاهش نفوذ و اقتدار قرار گرفت و در كنار بي تعهدي اجتماعي 
ي سياليت  زمينه) 1381اباذري، ( وجود و يا سركوب نهادهاي اجتماعي جايگزين

جوان خود را در ميان انبوهي از . معنايي را براي اين اقشار جوان فراهم نمود
اما . بايست مابين الگوي خود را انتخاب كند ديد كه مي ها و منابع هويتي تنها مي نشانه

  شود؟ ي غالب برساخت ميها Ĥنر بر مبناي گفتماين الگو چقد
ي غربي كه به نوعي بر حسب نظر  مدرنيته مواجهه با امرجهاني بعنوان شكل متأخر

ترين مسايل ترين ويژگي آن بوده همواره از مهم جابركندگي مهم از) 1390( گيدنز
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مواجهه در قالب ي  باشد كه عمدتاً در آغاز لحظه ي اخير در ايران مي اجتماعي دو دهه
اگر . است امري منفي سلب هويت شده و از جانب غالب سياسي و اجتماعي نفي شده

هاي لباس  هاي مختلف موسيقي غربي، آرايش و مدل ويديو، سبك 70ي  در ابتداي دهه
بعنوان امر جهاني در زندگي روزمره نفي ... ي دختر و پسر، و جديد، روابط ساده

ر نفوذ امر جهاني در زندگي روزمره به حدي است كه شد، امروزه شدت و تكث مي
ها و محتواهاي امر  مروري بر نفوذ فرم. سازد شناسايي ابعاد آن را غير ممكن مي

اي از اين نفوذ را  تواند گوشه جهاني در ساحت مادي و فرهنگي زندگي روزمره مي
ايراني نمود ي معاصر  اما اهميت و سيطره خود زندگي روزمره در جامعه. بنماياند

  . باشد ديگري در جهت تغيير ساختاري و معنايي در پرتو نفوذ امرجهاني مي
، شاهد تنوع ها آندر بعد مصرف خوراك و نوشيدني و همچنين انواع رستور

ي تعداد  آمار دقيقي درباره. باشيم مي ها آنگيري در كميت و كيفيت و اهميت  چشم
ندارد، اما تغييرات ماهوي و ساختاري ي موجود در شهر تهران وجود ها آنرستور

دهد كه نفوذ امر جهاني در اين ساحت  ي مشتري نشان مي و تغيير نوع ذائقه ها آن
شكل مصرف در حد . هاي بااليي طبقاتي واجد اهميت وااليي است بخصوص براي اليه

زيادي تقليدي از شكل مصرف غذايي در سطح جهاني زندگي روزمره كشورهاي 
ها و با انواع امكانات مصرفي  پيدايش گسترده انواع مگاماركت. ه بوده استيافت توسعه

ي  وطنانه بويژه در سطح خوراكي در تهران معاصر خود گواهي بر مصرف جهان
گرچه غذاي سنتي و محلي همچنان قوت غالب كنشگر . ي تهراني است كنشگر روزمره

ت مصرف متمايز خود و در آيد، اما اين كنشگر تنوع طلب در جه ايراني بشمار مي
كند كه با اشكال سنتي  هاي جديدي را دنبال مي مواجهه با اشكال جديد مصرفي، فرم

ي واشينگتن پست كه توسط  در گزارش روزنامه. آن كامالً در تضاد بوده است
ها براي خوردن غذا به همبرگر  تهراني«در تهران با عنوان  2014رضائيان در سال 

تهيه شده، آمده است كه گرچه مدل » اند آمريكا روي آورده هاي به سبك فروشي
اي به شكل قانوني وجود ندارد اما  ي زنجيرهها آنغربي و آمريكايي رستور

اند  توانسته ها آنبرداري از اين رستور فودهاي ايراني با الگو و فست ها آنرستور
اي رستوران، مانند ه اين الگوبرداري در قالب اسم. مشتري فراواني را جذب خود كنند

، ...، برگركينگ، برگرلند و )وي پارك( اس اف ، ك)اقدسيه( علي، مك ماشااهللا مك
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كه بر اساس تلفيق ماشين  گاراژ گريلدكوراسيون داخلي رستوران، مانند رستوران 
. ي قديمي آمريكايي را تهيه كرده استها آنو برگر دكور خود بر مبناي رستور

هايي را به تن دارند كه روي  شرت ه پسران جواني هستند، تيكاركنان اين رستوران ك
  آن عالمت مسابقه اتومبيلراني با خودروهاي قديمي كه سال گذشته اين رستوران آن

از مقابل  "روت"يك تابلوي نئون از با نقش خودرو . را برگزار كرده نقش بسته است
 "ميني اوستين"يك  درب ورودي رستوان آويخته است و در مقابل درب پشتي نيز

دو در نيز  2002دبليوي  ام قسمت جلوي اين ميني اوستين و عقب يك بي. نيمه كالسيك
 . اند قسمت ديگري از رستوران را تزئين كرده

گاراژ گريل در شمال تهران كه يي همچون ها آنو يا اجراي موسيقي راك در رستور
فودي آمريكايي در  غذاهاي فست ي انواع كنند، يا تهيه هرشب موسيقي زنده برگزار مي

كثيفه، برگر  هايي در ماشين، همچون فري ي سرو غذا و يا ميان وعده كنار شيوه
ها يا ايام  در شب ها آنشلوغي فراوان اين رستور. باشد ، مي...بار و  هاوس، نوتال

ي بخشي از جوانان تهراني بوده،  تعطيل نمودي از الگوي مصرفي و تغيير ذائقه
هاي بدلي يا  از اقشار باالي شهر هستند گرچه مدل ها آني  كه بخش عمده جواناني

تر در مناطق ديگر تهران توانسته مشتريان  با قيمت پايين ها آنتقليدي اين رستور
  . اقشار ديگر را نيز به سمت خود جلب كند

ي ايراني مطرح  در فرم آمريكايي در جامعه ها آنبنابر اين گزارش لزوماً اين رستور
اند مشتريان فراواني جذب كنند  هاي بومي توانسته اند بلكه بسياري با تركيب فرم نشده
ها  در قصابي ا روي كاغذهايي كه قبالًكه غذاهاي خود رفست فود دكان برگر  مانند
اگر كسي هم  كند و شد به مشتريان عرضه مياي پيچيدن گوشت از آن استفاده ميبر

هايي كه غذاهاي سنتي گيرد و يا رستورن ها در اختيارش قرار مي بخواهد انواع سس
  . كنند را با غذاهاي غربي تلفيق مي

از طرف ديگر لباس يكدست كارمندان و استفاده از دختران آرايش متفاوت همه از 
زارش از جمله ي اين گ به نظر نويسنده. باشد مي ها آنويژگي هاي اين مدل از رستور

مشتريان اين رستوران دختران و پسراني هستند كه كيف هاي مارك دار به دست 
در اين بين .  آيند وهاي لوكس اروپائي به اين محل ميدارند و دوستانشان با خودر

هاي منتسب به سوپراستارهاي فرهنگ عامه مانند  و برگر فروشي ها آنرستور
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شكاران نيز بشدت مورد توجه اين كنشگران خوانندگان و يا بازيگران و يا ورز
ها  اين برگر فروشي. باشد برگرلند مي ها آني متأخر اين مدل رستور نمونه. باشد مي

) كنندگان كليپ سوسن خانم  تهيه(كه توسط گروه موسيقي زير زميني بروبكس 
، چون گويند به اين علت برگرلند را راه انداختند اعضاي اين گروه مي. اند تأسيس شده

طرفداران اين گروه . پول بيشتري در صنعت غذايي در مقايسه با موسيقي وجود دارد
گويند  صاحبان اين رستوران مي. مي كشند براي عكس گرفتن با اعضاي گروه صف

 ها آن. شهرت صاحبان رستوران نيست ها آنعلت شلوغ بودن هميشگي رستوران 
ش از سه برابر ديگر فروش فروشد كه بيهمبرگر مي  1500برگرلند روزانه : گويند مي

  . 1اشاره شده است ها آنهايي است كه در اين گزارش به نام  رستوران
ي سنتي اما معروف مانند ها آني مختصر به رستور اين در حالي است كه يك مراجعه

هاي معروف يا  خانه و يا انواع سفره... نائب، رفتاري، شانديز، البرز، لوكس طاليي و 
در اين بين . كند نمايان مي ها آني در روز جمعه شدت تقاضا براي معمول
دهند نيز مشتريان فراواني را  ي جديد كه غذاهاي محلي ايراني را ارائه ميها آنرستور

توان به سرو غذاي گيالني در  مي ها آني اين رستور از جمله. اند به خود جذب كرده
يا رستوران گيالنه در جردن با ي خوشبين در خيابان سعدي ، بنه ها آنرستور

  دهند، دكوراسيون محلي كه در كنار منوي سنتي غذاي گيالني هم ارائه مي
 يي مانندها آنرستور. اشاره نمود... ي غذاي شيرازي، جنوبي و  تهيه ها آندر كنار 

 ، تركي)محل تاج( ، هندي)پاترون( ي ايتاليايي، مكزيكيها آني رستور انواع گسترده
كه مخاطبين خاص و فراواني را به سمت خود جذب ... و ) بهشتي( لبناني، )سعدي(

هايي مطرح هستند كه در برابر انواع مختلف ها در قالب انواع فرمهمه اين. اند كرده
  .كند اقدام مي ها آناند و او به شكلي خالق و يا ناآگاهانه به مصرف  كنشگر قرار گرفته

ها  خانه ها و سفره خانه مصرف قليان در قهوهشاپي و  از طرف ديگر مصرف كافي
ها  شاپ پيدايش انواع كافي. باشد ي امرمحلي و جهاني مي ي ديگري در مواجهه مسئله

كافه مدرن اليم در مركز تجاري مدرن ( نيز در فرم صرفاً مدرن آمريكايي ها آنكه 
هاي تلفيقي  فرمو همچنين  )كافه شومينه( ، شعبات لميز و يا اشكال سنتي غربي)الهيه

، اقشار فراواني را به هدف گذران )گودو در چهار راه وليعصر( هاي داخلي با نشانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1- http://foreignmedia.farhang.gov.ir/fa/article/1110
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هايي براي اقشار داخلي نسل جوان  ها پاتوقاين. است اوقات فراغت خود جذب كرده 
ها  شاپ اين كافي. با افكار و گرايشان مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي شده است

هاي خيابان انقالب شاپ بعنوان مثال كافي. ن معروف هستندبر حسب مخاطبينشا
هاي بيشتر روشنفكرانه كنار هم جمع  تر كه براي گپ كرده براي اقشار تحصيل

هاي مختلف جنسيتي، و فرهنگ ها و خردههايي كه پاتوق گروه شاپ شوند و يا كافي مي
حلي براي آشنايي با و يا صرفاً م... يا مذهبي، موسيقي، دوستان، هنري، سياسي و 

هاي تر گروه هاي قديمي اين مراكز به نوعي جايگزين پاتوق. باشد جنس مخالف مي
  .ي عمومي قابل طرحند مختلف سياسي و اجتماعي شده و در قالب نوعي حوزه

خانه براي استعمال قليان نيز امروزه بشدت مورد استقبال كنشگرا  خانه و قهوه سفره
اقشار جوان مختلفي در سنين پايين و . جوان واقع شده استاجتماعي و بويژه زنان 

مصرفي كه در . يا باال گرايش فراواني براي كشيدن قليان در اماكن عمومي دارند
  . ي ايران در ميان نسل جوان بشدت رواج دارد بسياري از كشورهاي همسايه

و بعد  اكثريت ترجيح مصاحبه شوندگان در مورد مصرف غذا به سمت غذاهاي سنتي
ي با كيفيت و با نام معتبر ها آنفود در رستور به سمت انواع فست ها آناز آن گرايش 

خوردند اما تمايل به سرو  ي محلي غذا ميها آنبيشتر در خانه يا رستور ها آن. بود
. اند را نيز امتحان كرده ها آنيي كه در باال مطرح شد را دارند و ها آنغذا در رستور

ميزان اهميت غذاي سنتي، محلي،  12ي  ي شماره اين در حالي است كه مثالً براي نمونه
. فست فود يا ملل ديگر يكسان بود اما مكان سرو غذا اهميت بااليي داشت

ي ها آنفودها و رستور اكثر فست 18و  20، 19، 17، 12ي  شوندگان شماره مصاحبه
  .اند كرده معروف را امتحان
شان  كافي شاپ را بخاطر فضاي داخلي 7يا شماره  5ي شماره  برخي مانند نمونه

اما . سفرخانه و كشيدن قليان را 2يا  1ي  دادند و برخي مانند نمونه ترجيح مي
دادند و برخي مانند  هر دو را به يك ميزان ترجيح مي 20يا  19، 12هاي شماره  نمونه

  .كنند هيچكدام را مصرف نمي 11 يا14اره شونده شم مصاحبه
هاي  در بعد لباس و مديريت بدن نيز ما شاهد تغييرات فراواني در قالب انواع مدل

نامتعارف غربي كه به نوعي برمبناي ساخت داخلي پوشش و در فصول مختلف 
هايي كه در قلب جوامع غربي كه تنها براي اقشار خاص مدل. اند هستيم دروني شده
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جدا . شود روزه براي اقشار مختلف بعنوان امري زيبا در نظر آورده ميمعنا دارد ام
هاي مختلف آرايش و پوشش زنان و انواع جديدي خالكوبي و يا از سبك

ي  شد، مسئله هايي كه عمدتاً به تقليد از جوانان جوامع ديگر استفاده مي  گذاري نگين
  . تاي اصلي بدل شده اس آرايش مردان نيز امروزه به معضله

سهم مصرف ساالنه لوازم آرايش توسط ايرانيان، رقمي در 1به گزارش سايت الف
ميليارد دالري محصوالت آرايشي  160ميليون دالر از بازار  200حدود يك ميليارد و 

ميليون دالر از اين بازار را لوازم آرايشي قاچاق و تقلبي  800جهان است كه حدود 
اول مصرف لوازم آرايش در منطقه خاورميانه از آن با اين حال، رتبه . دهدتشكيل مي

كننده  اما ايران به دليل آنكه مصرف. عربستان است و رتبه دوم به ايران تعلق دارد
لوازم آرايشي ارزانقيمت است، ميتواند گوي سبقت را از عربستان هم ربوده و سهم 

 30كه سهم بيش از  جا از آن .مصرف ايران، دو يا سه برابر عربستان هم افزايش يابد
درصدي مصرف لوازم آرايش منطقه خاورميانه همچنان در اختيار ايران است، رتبه 

هاست كه به نام ايران رقم خورده  كننده لوازم آرايش جهان سال هفتمين مصرف
به گفته معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان بر اساس . است

سال به حدود  21سال گذشته، سن شروع آرايش از  هاي انجام شده در چندبررسي
با گشتي در بازار و اماكن عمومي ميتوان خيل عظيمي . سال كاهش پيدا كرده است 13

هاي سرخ، موهاي  از پسران آرايش كرده را ديد، پسراني با ابروهاي باريك، گونه
شهر  بافته شده و رنگ كرده و لباسي با يقه باز مانند دوشيزگان دم بخت در

هاي تنگ و بدننما و  در نگاهي ديگر مرداني با موهاي بلند، لباس. كنند خودنمايي مي
د دارد جلب توجه برخي شلوارهاي گشادي كه هر لحظه امكان افتادن آن وجو

هايي هم دارند و اگر زماني در خفا و به دور  حاال ديگر براي خود آرايشگاه. كنند مي
كردند اكنون قبح اين كار  داشتند و آرايش مي مي راز چشم پدر و مادر زير ابرو ب

  .كنند ريخته شده و اين گونه آرايش را به روز بودن تصور مي
ي شهر زياد ها Ĥنبه گزارش ايسنا اين روزها ديدن پسران با آرايش دخترانه در خياب

پسراني كه كمتر شباهتي به پسران نسل قبل خود دارند و گرايش به . شده است
ايسنا به نقال از تهران امروز در . شود بيشتر ديده مي ها آنداشتن ظاهر زنانه در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1- http://alef.ir/vdcjxievvuqeh8z.fsfu.html?195241 
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هاي سازنده  تنوع طلبي پسران امروزي به حدي رسيده كه كارخانه: ادامه نوشت
هاي لوازم آرايش مردانه را روانه  اند و انواع ست لوازم آرايشي نيز بيكار ننشسته

 7آمار استفاده . نما شدن پسران و مردان عقب نمانند اند تا از قافله زن بازار كرده
درصدي از لوازم آرايش توسط مردان در ايران نشان از اقبال پسران و مردان جوان 

به عنوان لوازم آرايش زنانه  ايراني به استفاده از لوازم آرايشي دارد كه تا قبل از اين
حاال ديگر پكيج و ست آن هم آمده؛ ست لوازم آرايش مردانه براي . شدند شناخته مي

مردان ايراني، مرداني كه روزگاري داشتن اخالق پهلواني و قهرماني و داشتن زور 
 ر حال فزونيكه د ها آنبود، حاال عده اي از  ها آن» مرد بودن«بازو معيار اصلي براي 

انواع   .روندزنند و حتي بسان دختران راه مي دارند، رژ لب ميمي هستند زير ابرو بر
هاي  هاي مخصوص گريم، انواع ژل، آدامس و چسب مو، اسپري كرم، رنگ

كه تا پيش از اين به عنوان لوازم آرايش زنانه ... كننده، ريمل، سايه چشم و خوشبو
شوند و  رايش مردانه به وفور يافت ميهاي آ شدند اين روزها در سالن شناخته مي

رود گوي سبقت  كم به قدري زياد شده است كه بيم آن مي كم ها آنميزان استفاده از 
 1.هاي آرايش زنانه بربايند را در استفاده از اين لوازم آرايش از سالن

، انجمن تحقيقات راينولوژي ايران نيز به تازگي اعالم 2به نقل از خبرگزاري فارس
مريكا كرده است كه براساس تحقيق مشتركي كه با همكاري دانشگاه جان هاپكينز آ

به . هاي زيبايي بيني در ايران ، هفت برابر آمريكا استانجام گرفته ، ميزان جراحي
 50رسد  قات راينولوژي ايران ، به نظر مياعتقاد دكتر محسن نراقي رييس انجمن تحقي

طبق . بيني بطور واقعي نيازي به اين عمل ندارند درصد مراجعان براي انجام جراحي
طبق آمار . سال قرار دارند 25تا  17آمار اعالم شده، اغلب اين افراد در گروه سني 

حي زيبايي بيني هزار مورد جرا 80انجمن تحقيقات راينولوژي ايران، ساالنه بيش از 
با اشاره به افزايش  ئيس انجمن تحقيقات راينولوژي ايرانر. گيرد در كشور انجام مي

جراحي زيبايي : كردهگرايش مردان ايراني به اعمال زيبايي و جوان سازي اعالم 
ها بيشتر است ولي آقايان نيز در حال گرايش به سمت جراحي  صورت در خانم

مرداني كه براي جوانسازي صورت به پزشك : وي افزود. زيبايي صورت هستند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.http://www.isna.ir/fa/news/92050603497/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2
%D9%85-%D8%A2%D 
2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910922000450 
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به اين . ل هستندسا 70و  60سال و حتي باالي  30كنند اصوال باالي  عه ميمراج
روند تا در عمل زيبايي در ميان مردان  رسد مردان ايراني نيز مي ترتيب به نظر مي

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به . جهان ركورد شكن شوند
 اينكه جراحي پالستيك پلك، چانه و كشيدن پوست صورت در كشور بسيار شايع

در سال هاي اخير كارهاي غير جراحي براي صورت شيوع : است، تاكيد كرده
بيشتري پيدا كرده به طوري كه بيشترين آمار از روش هاي زيبايي صورت مربوط 

  .هاست به تزريق بوتاكس فيلر
هاي جديد مراكز تجاري نيز مطالعات  زني و پاساژگردي در فرم در مورد پرسه

گوهاي رفتاري جديدي در عرصه خريد پوشاك در شهر فرواني نشان از پيدايش ال
افزايش تعداد مراكز خريد كه عالوه بر كاركرد مستقيم خود كاركردهاي . تهران دارد

ي تمايز خود در  هاي خاص و يا عرصه ي پاتوق خرده فرهنگ پنهاني از جمله عرصه
ي عمومي، دارند نمود ديگري از ورود امرجهاني در قالب مراكز خريد  حوزه

شكل ظاهري و معماري اين مراكز، . ي معاصر ايراني است دارانه در جامعه سرمايه
هاي ارائه شده،  هاي، برندها و نام ،  دكوراسيون مغازهها آنافراد مراجعه كننده در 

هاي  در كنار انواع لباس فروشي... هاي فروش در قالب انواع تخفيفات فصلي و  شيوه
ديگر در ونك، هفت حوض، پونك، و يا مراكز خيابان و ليعصر و يا جمهوري و بازار 

هاي جهاني در امر پوشش و لباس درگير  بزرگ، جملگي اقشار مختلف را با نشانه
  .اند كرده

ي  راي اهميت فراواني بود گرچه برخي مانند نمونهشوندگان دا زيبايي براي مصاحبه
تعدادي . دانستند زيبايي را در سادگي و نه در تعقيب مد مي 11ي  يا شماره 2ي  شماره

از مصاحبه شوندگان چه پسر و چه دختر هم عمل زيبايي داشتند مانند 
،  19اي ه همچون نمونه ها آن، و برخي از  19،  20، 19، 6ي  شوندگان شماره مصاحبه

جملگي . كردند هايي تمايز را دنبال ميخالكوبي و يا نگين نيز داشتند و مدل 12و  20
هاي معروف و ماركدار را داشتند، گرچه ي فراواني براي خريد از فروشگاه عالقه

از  ها آندر رفع اين جبران . ممكن بود كه شرايط اقتصادي آن را نداشتند
ماركدار را ) در مد( ا ميدان وليعصر نوع بدلي لباسهاي نارمك يا پونك و ي فروشگاه

سبك خريد اكثر مصاحبه شوندگان بخصوص دختران . خريدند تر مي قيمتي پايين با
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شوندگان دختر تمايل فراواني براي انجام  بسياري از مصاحبه. به همين سمت بود
وشگاه اي در چند فر جالبي كه در مشاهدات زمينه  نكته. جراحي زيبايي داشتند
هاي معروف در دست دختران جوان ها مارك آمد گرفتن پاكت معروف به چشم مي

ي اوغات  در زمينه. باشد بود كه در چند مورد واضح بود كه اين پاكت خيلي نو نمي
در فصل  ها آنهاي كمي و كيفي فراواني انجام شده كه به تعدادي از فراغت پژوهش

هاي اين پژوهش مبين  و همچنين نتايج مصاحبه ي اصلي اين مطالعات نكته. اشاره شد
يعني جوان . باشد خارجي بودن و اجتماعي بودن اين ساحت زندگي روزمره مي

ي عمومي را بهترين محفل گذران  ايراني بالفاصله بعد كار و در ايام فراغت عرصه
از  هاي مصرفي و تفريحي راداند و همراه گروه دوستانش انواع فعاليت اوقات خود مي

... گردي در خيابان و  نشيني، ماشين شاپ پيمايي، پارك يا كافي سينما رفتن تا كوه
اكثر . دهد را بر نشستن در خانه در كنار خانواده ترجيه مي ها آنانجام داده و 

مصاحبه كنندگان فراغت را ساحت لذت و تفريح تعريف كردند كه خود معناي استقالل 
رف ي عمومي در قالب انواع مصا ن اوقات خود در عرصهگذرا. نماياند اين بعد را مي

محور بوده و از طرف  هاي نظام اقتصادي سرمايهخوراكي يا غيرخوراكي از ويژگي
ديگر اين خارجي بودن اين بعد نشاني از تعيين كنندگي آن در برساخت هويت 

  . باشد اجتماعي براي كنشگران جوان روزمره مي
فراغتي فراواني در برابر كنشگر زندگي روزمره در قالب در پرتو جهاني شده منابع 

ي ها Ĥناز يك طرف مصرف رس. است  دو بعد عيني و همچنين مجازي آن قرار گرفته
را با كاالهاي فرهنگي متكثري از جوامع  ها آنكنشگران در قالب مصارف تلويزيوني، 

برساخت نموده  ها آنهاي جديدي را در  مختلف آشنا نموده و از طرف ديگر آگاهي
طبق نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما در به نقل از روزنامه هفت صبح، . است
درصد مردم بيننده برنامه هاي ماهواره هستند و در هر شبانه روز  42،  1390سال 

طبق اين . كنندبرنامه هاي ماهواره را تماشا مي ساعت 3به طور متوسط حدود 
د كم و خيلي كم به درصد در ح 32د و خيلي زياد و درصد از حد زيا 33«: نظرسنجي

رصد نيز اصال به تماشاي اين د 35. اندقه كردههاي ماهواره ابراز عالتماشاي برنامه
اي را تماشا هاي ماهوارهدرصد پاسخگويان اصال شبكه 58. نداي ندارها عالقهشبكه
بينندگان ماهواره . هاي ماهواره هستنددرصد، بيننده برنامه 42حالي كه  كنند درنمي
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واره را تماشا هاي ماهساعت برنامه 3به طور متوسط حدود در هر شبانه روز 
 40درصد پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد و  52در طرف ديگر ماجرا  .»كنند مي

به  نگاهي.  كنندهاي تلويزيون داخلي را تماشا ميدرصد در حد كم و خيلي كم برنامه
هاي سبك زندگي و اليف استايل جزو دهد كه برنامهآمارهاي اين نظرسنجي نشان مي

ها از ان ماهواره است و اين دست برنامههاي تماشاكنندگترين برنامهمحبوب
ده در چند سال اخير اي كه سبب شنكته. اندهاي خبري و سياسي پيشي گرفته برنامه

هايي با رنگ و سيقي و سياست به سمت شبكهي از مواهاي ماهوارهبمباران شبكه
ترين  مهم .بوي سبك زندگي پيش برود و روز به روز نيز بر تعدادشان افزوده شود

فيلم و «: قالب مورد عالقه بينندگان ماهواره در اين نظرسنجي به ترتيب عبارتند از
يل هاي ورزشي، خبر و تحلزيوني، مسابقات و سرگرمي، برنامهسريال، شوي تلوي

از » خبر آنالين«طبق خبر منتشر شده » .سياسي، موسيقي و هنر و برنامه هاي علمي
اند در مقايسه با سال گذشته درصد گفته 40اي ماهواره اي ميان بينندگان شبكه ه

 27درصد بيش از قبل و  28پردازند درحالي كه مانند قبل به تماشاي ماهواره مي )89(
بنا بر نتايج اين نظرسنجي،  در حالي كه. كنندتماشا ميصد كمتر از قبل ماهواره در

هاي بيننده در مراكز استاندرصد  42اي به طور متوسط داراي هاي ماهوارهشبكه
سي فارسي نتايج نظرسنجي مستقل خود بيشبكه بي 90تند، در پايان سال كشور هس

 هايل شبكهدرصد بينندگان ك 28ن شبكه را منتشر كرد كه طبق آن بينندگان اي
دهد و مجموع بيننده در كل ايران برابر با حدود ماهواره اي در كشور را تشكيل مي

هاي انجام شده تعداد افرادي كه وقت براي  اما در مصاحبه 1».درصد جمعيت است 40
اين افراد بيشتر . گذارند بسيار اندك استها مي سريال يا ساير برنامهديدن 
نيز هم  ها آني  منبع مشاهده. كنند ن اخبار را تعقيب ميهاي ورزشي و همچني برنامه

  .هاي خارجي بود هاي داخلي و هم شبكهتلويزيون
شان مصرف  ي اقتصادي و فرهنگي سرمايهيكي از ارجاعات اصلي اين جوانان وراي 

اخيراً ميزان مصرف تئاتر در شهر تهران به شدت افزايش . باشد تئاتر در هر ماه مي
نين و باغ آلبالو،  سيندرال، سقراط، در انتظار گودو، و يا ملكه زيبايي لينمايش . يافت

ميزان . اند هايي هستند كه بسياري از اين كنشگران در سال گذشته تماشا كردهنمايش
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هاي مجردي جوانان در شهر تهران براي اقشار متوسط و متوسط  به ميهماني  و عالقه
خر كه بسياري از اين جوانان به شكل روتين در آاي  باال به شدت افزايش يافته بگونه

يك . كنند ها شركت ميها يا دور هم جمع شدنهر هفته در يكي از اين مهماني
ي گذرا در پنجشنبه شب هر هفته فضاي فعال اين اقشار براي رفتن به  مشاهده

هاي فرم. باشد هاي كشورهاي ديگر مي ي آخر هفته مهماني به خوبي تداعي كننده
هاي غير ايراني مانند هالوين نوع پارتي، پوشش، روابط، افعال، محل، مناسبت( ختلفم

ها عمدتاً الگوبرداري خالص از مدل ديسكوهاي غربي بوده، بعنوان  اين پارتي...) و 
انواع گزارشات . باشد مصرفي فراغتي براي بسياري از اقشار جوان تهراني مطرح مي

ها و كليپ ها در اينترنت به  به همراه انواع عكس هاي رسمي و غير رسمي خبرگذاري
شركت در انواع درودروهاي شهر تهران نيز . كند سادگي اين واقعيت را اثبات مي

باشد، كه  ساحت ديگري براي گذران اوقات فراغت براي بخشي از اقشار جوان مي
  .باشد ي اقتصادي و يافتن جنس مخالف مي محلي مناسب براي تظاهر سرمايه

ها و بويژه ايام تعطيل در كنار انواع  هاي داخلي در آخر هفتهيزان مسافرتم
ي معاصر  ي ديگر نفوذ امر جهاني را در زندگي روزمره هاي خارجي جنبه مسافرت
بيش از بيش از  1392ي عيد سعيد فطر در مرداد  در تعطيالت چند روزه. كند بازگو مي

اين ركورد جديد در قالب تغيير الگوهاي  .1اي پليس را ثبت كرد ميليون تردد جاده 62
ي  ي عمومي بر عرصه ي معاصر ايراني مبني بر ترجيح عرصه فراغتي آحاد جامعه

پيدايش انواع تورهاي داخلي و خارجي . باشد خصوصي زندگي روزمره قابل فهم مي
شوند خود نمود ديگري  هاي مسافرتي عرضه مي كه توسط تعداد بيشماري از آژانس

هاي خارجي بويژه قبل از گراني  افزايش شديد مسافرت. باشد ين تغيير ذائقه مياز ا
ي اين  مقصد عمده. داد راغتي را نشان مينيز فرم هاي جديد ف 92-91دالر در سال 

  رييس سازمان راهداري و حمل. باشد سفرها كشورهاي همسايه و آسياي شرقي مي
 93ميزان رشد سفرهاي داخلي در نوروز ها،  اي كشوردر گفتگوبا رسانه نقل جاده  و

 92درصد، نسبت به نوروز  4/9درصد و ميزان رشد سفرهاي خارجي را  2/2را 
به گفته داوود كشاورزيان بيشترين ميزان خروج مسافر از ايران به سمت . عنوان كرد

وي تعداد مسافران خروجي از مرزهاي زميني كشور از  . تركيه و عراق بوده است
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هزار نفر، حجم مسافران حمل و نقل دريايي  755را،  93فروردين  12تا  92د اسفن 25
جا شده توسط سيستم حمل و نقل ريلي  هزار نفر، و حجم جابه 316را پنج ميليون و 

فروند پرواز  396هزار و  13در اين مدت . هزار نفر اعالم كرده 583يك ميليون و  را 
در آخرين روز از . فروند پرواز داخلي انجام شده است 35هزار و  8خارجي و 

، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز از برابري هزينه 93تعطيالت نوروز 
نه سفر به كشورهاي همجوار با هزي«: سفرهاي داخلي و خارجي گله كرد و گفت

كند كه بايد براي آن  هزينه سفر به برخي مناطق در داخل كشور برابري مي
فر، رييس سازمان و ميراث  مسعود سلطاني » .راهكارهاي مناسب و اجرايي پيدا كرد

 55فرهنگي و گردشگري نيز آخرين آمارها از اقامت شب در نوروز را بيش از 
 .كند ميليون نفر اعالم مي

ي اخير مسافرت و تورهاي كوتاه مدت يك يا دو روزه به شدت  ساله 2در اين بين در 
مورد استقبال قرار گرفته و اقشار مختلفي براساس اطالع دوستان و يا حتي قرارهاي 

گذر از ميدان آرژانتين در يك صبح زود . كنند اينترنتي در اين تورها شركت مي
  . دهد ها نشان مي سوار شدن در اتوبوسازدحام افراد مختلف را براي 

ي عمومي عمدتاً در كنار  ي حوزه ي فراغت اين مصاحبه شوندگان در عرصه عمده
ورزشي و اخبار  ها آني تلويزيوني  و بيشتر مشاهده. شد گروه دوستان سپري مي

اكثريت تئاتر مشاهده . ترين بخش اوقات فراغت بود فيلم براي سهيل مهم. بود
ي  دادند و برخي مانند نمونه هاي مجردي با دوستان را ترجيح مي مهماني .كردند مي

  . كردند هاي مختلط شركت مي هر هفته در پارتي 20يا  19شماره 
مهسا مسافرت خارج 18، 9، 13، 20، 19، 12شوندگان شماره  در ميان اين مصاحبه

وندگان ديگري ش اما مصاحبه. اند را تجربه كرده) عمدتاً كشورهاي همسايه( كشور
و تعدادي ديگر در تورهاي يكروزه و كوتاه با گروه  18يا  17يا  13مانند شماره 

  .كردند دوستان بصورت فعال شركت مي
، ضمن توجه به انواع مصرف فرهنگي عامه و مصرف نخبگان در بعد مصرف فرهنگي

ه اي زندگي روزمر روزمره كه در منطق عملي و لحظه جامعه، مصرف عوام زندگي
ي عمومي دنبال و تعقيب  طور كه اشاره شد بشدت در حوزه كنند، همان عمل مي

  . اي كه بعد اجتماعي مصرف بر بعد فردي آن سيطره يافته است شود بگونه مي
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ترين مسائل معاصر در زندگي  بعد مناسك اجتماعي در قالب مراسم و مناسك، از مهم
ايراني همچون انواع اعياد و مراسم باستاني مراسم سنتي . باشد ي ايراني مي روزمره

اين . اند كننده اجتماعي را بخود جذب كرده در كنار مراسم ديني بيشترين مشاركت
بين مراسم ملي و دولتي و همچنين مراسم قومي و محلي نيز بر حسب مورد 

هاي  ها و مناسبت هاي اخير برخي از جشن لااما در س. طرفداران خاص خود را دارد
هر كدام از . اني نيز مورد توجه كنشگران جوانتر زندگي روزمره قرار گرفته استجه

فرهنگي و تاريخي خاصي شكل و تكامل يافته است   اين مراسم برمبناي ارزش
اما مصرف عامي . در تضاد بايكديگرند ها آناي كه از لحاظ منطقي بسياري از  بگونه

سر گذاشته و نوعي التقاط مصرفي را  را پشت ها آنهاي منطقي  ها شكاف اين مراسم
  .در ساحت عملي زندگي روزمره ايجاد كرده است

كنند و در ظاهر هيچ  عمده مصاحبه شوندگان در بيشتر اين مراسم شركت مي
ساز مباحث بسياري در  اين قضيه زمينه. كنند مشاهده نمي ها آنتناقضي مابين 

هاي مختلفي در برابر آن  اكنشي عمومي و سياسي و مطبوعاتي شده است و و عرصه
ترين مراسم ايرانيان،  در مراسم عاشورا بعنوان يكي از مقدس. ايجاد شده است

 هاي مختلف به شكلي فعال شركت كرده كه بخش جوانان مختلف با خرده فرهنگ
كنندگان آن همچنان در فرم سنتي در اين مراسم  ي اين مراسم و همچنين شركت عمده

اما . باشد مي ها آنكنند و تا حد زيادي اين مراسم واجد تقدس معنايي براي  شركت مي
هاي اخير  اقشاري از جوانان با شركت در اين مراسم به نوعي به بازتعريف  در سال

. كنند راني اقدام ميني و غير ايهاي غير دي و دروني كردن نمادهاي آن بر مبناي نشانه
هاي سنتي آن در تضاد بوده و يا  هايي كه اساساً با مدل نمود آن پيدايش انواع هيئت

  . باشد آرايشي و پوششي مناسب با اين زمان مي يها پيدايش انواع مد و سبك
 غير اسالمي نيز مخاطبيني در بين -در اين بين چند سالي است كه مراسم غير ايراني

در قالب ( نمود اين مراسم ولنتاين يا مراسم كريسمس. كرده استجوانان پيدا 
 ي دري موسيقي اختالط و سياليت مصرف در زمينه. باشد مي) هاي كريسمس درخت

اي كه بجز تعدادي اكثر مصاحبه شوندگان به موسيقي  باشد بگونه حد باالي خود مي
يزان عالق نشان ي غربي به يك مها سنتي و مدرن ايراني و همچنين انواع سبك

هاي خوانندگان معاصر و همچنين سنتي خوانان  شركت گسترده در كنسرت. دادند مي
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هاي غير مجاز و زيرزميني ايراني و يا  ي و شنيدن موسيقي معاصر، در كنار مشاهده
اي را  اين نوع مصرف مصرفي لحظه. دهد ي بي بنيان را نشان مي خارجي اين ذائقه

ي جمعي به شنيدن يا ديدن ويديو  ممكن است در پرتو ذائقهدهد كه كنشگر  نشان مي
ها در بيشتر موارد فاقد هر گونه  اين موسيقي. كليپ يا موسيقي خاص رو بياورد

  .ي زيبايي شناختي دروني هستند جنبه
منابع مصرف فرهنگي اين كنشگران به جز دو يا سه نفر تركيبي از منابع بومي و 

لب در مورد اين كنشگران در مورد ترجيح مراسم اجتماعي ي جا  نكته. باشد جهاني مي
دانستند  ترين مناسبت اجتماعي مي مراسم باستاني را مهم ها آنبود كه گرچه بيشتر 

كردند و مناسك مذهبي را بجا  اما بسياري نيز در مراسم مذهبي شركت مي
كه همه نوع شونده  ترين مصاحبه بعنوان سيال 12الً نمونه شماره مث. آوردند مي

گرفت و در مراسم مذهبي  داد روزه مي هاي مختلف انجام مي مصارف را در حوزه
شوندگان نيز  بسياري ديگر از مصاحبه. كرد مانند عاشورا يا ماه رمضان شركت مي

  .اين نوع مصرف را داشتند
ي مصرف اينترنت و همچنين موبايل نيز همچون مصرف فرهنگي به شدت  عرصه

اكثر مصاحبه شوندگان . باشد مرجهاني بويژه مصرف صوري آن ميي ا تحت سيطره
ي كاركردي در جهت مسائل كاري يا تحصيلي و همچنين ارتباطي تأكيد  بر استفاده

ي جوان تهراني  ترين بعد زندگي روزمره امروزه اينترنت و ارتباط مجازي مهم. داشتند
ان دسترسي به اينترنت در آمار ميز. شود شده است كه در مقاصد مختلف استفاده مي

  .باشد بخش اول اشاره شد كه اين رقم در بين جوانان بسيار باال مي
هاي مجازي همچون فيس بوك يا تويتر و انواع مشابه ديگر، به امري  استفاده از شبكه

مانند (هاي تحت وب موبايل  معمولي و رسمي تبديل شده اما استفاده از اپليكيشن
ي ايراني  و تبلت انقالب جديدي را در ساحت ارتباطي روزمره.) ..اپ و  تلگرام، واتس

ي  اين فرم سيال امكان جديدي را براي كنشگر زندگي در حوزه. بوجود آورده است
. عمومي وي در جهت بيان مستقيم يا غيرمستقيم عقايد و نظرياتش فراهم آورده است

نولوژي نوين ارتباطي شوندگان به شكل بسيار بااليي از تك اكثريت اين مصاحبه
نمود . شود كردند، گرچه اين فرم ارتباطي با منابع و التزامات داخلي پر مي استفاده مي
  هاي اجتماعي در   ي مجازي در شبكه هاي عرصه ها يا مباحث غالب گروه آن انواع جك
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  .  باشد مي) موبايل( اينترنت
هاي مصرفي اين كنشگران، هم در بين  مصرف متكثر و التقاطي ويژگي غالب سبك

كنشگر . باشد مي هاي مختلف مصرفي و هم مابين كنشگران مختلف  بخش
كند كه تا حد زيادي براي او واجد معناست و  هايي را براي خود برساخت مي مجموعه

. هايي كه شايد براي ديگران اصالً معنا نداشته باشد مجموعه. باشد به نوعي موجه مي
ي همنشينانه در كنار منابع محلي قرارداده و  منابع جهاني را در يك رابطه او براحتي

 . كند به برساخت الگوهاي مصرفي خود اقدام مي

 
  گيري و پيشنهاد نتيجه

ي جديدي  روزمره عرصه  در دوران معاصر با اهميت يافتن مفهومي و عيني زندگي
انتزاعي در ساحت  ي عملي او رواي مفاهيم عام براي شناخت انسان در عرصه

فراهم ... هاي كالن مادي همچون دولت، اقتصاد و شناختي و همچنين عرصه معرفت
اي  ي گذار از وضعيتي برساخته شده به عرصه اما بررسي روند آن نشان دهنده. آمد

اي ديالكتيكي با  اي كه رابطه برساخت كننده، از عنصري ساختاري به عرصه
اي ساكن به  اي پيچيده، از گستره تي ساده به منظومههاي خالق دارد، از وضعي سوژه

  .باشد ي امرفرهنگي، مي محيطي پويا، گذر از امر مادي به سيطره
روزمره در قالب استمرار  وضعيت جديد اجتماعي در قالب سيطره يافتن زندگي

، )جيمسون؛ والرشتاين( داري و يا پيامد و تكامل سرمايه) گيدنز( ي غربي مدرنيته
) ليوتار( كامل از مدنيته و پيدايش شرايط جديد و همچنين تغيير تدريجي آنگسست 

اما ويژگي غالب اين وضعيت، تأكيد بر اهميت و تقدم . باشد قابل ارزيابي مي
چرخشي كه بر اهميت و تقدم سوژهاي . باشد فرهنگي در پرتو چرخش فرهنگي مي امر

رساخت معنا و هويت خويش، ي ب هاي ساختاري در عرصه خالق در مقابل محدوديت
در اين شرايط متن زندگي روزمره . روزمره در پرتو تغييرات ارتباطي دارد  در زندگي

  . شود شدن مي نيز درگير مواجهه با امر جهاني و روند جهاني
روزمره نقشي   ترين كنش زندگي طور كه بيان شد امروزه مصرف بعنوان مهم همان

اي هويتي براي كنشگران آن  دهي آن و همچنين برساخت مجموعه كليدي را در شكل
ي عام را مابين ساختار و عامليت در  توان يك محدوده در يك تفسير كلي مي. دارد
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سوژه زندگي روزمره از يك . ي نقش عامليت در مصرف اجتماعي در نظر گرفت زمينه
هاي ساختاري با اعضاي ديگر جامعه حركت  همساني بر اساس مالكطرف در جهت 

اما در اين ميان رويكرد التقاطي . كند و از طرف ديگر به سمت فردي شدن فزآينده مي
 . باشد مي ي مصرف قابل توجه  و چندرگه

  شدن در ساحت واقعي زندگي در اين حالت ما مواجهه با وجه جديدي از جهاني
و همچنين مسائل  ها Ĥنور منابع جهاني در كنار منابع محلي امكحض. روزمره هستيم

گنشگران . كند جديدي را براي كنشگران زندگي روزمره در جوامع مختلف ايجاد مي
ي شان به نوعي هستي خود را برساخت و كنش خود را  كه در پرتو مصرف روزمره

نتيجه نايي و درهاي جديد مع ينجا ساحتدر ا). 1994فدرستون، ( برند به پيش مي
در اين حالت نسبت امر جهاني و . شود الگوهاي جديد هويتي براي كنشگران ايجاد مي

ي  روزمره پديده  امر محلي هم بصورت آگاهانه و هم بصورت ناآگاهانه در زندگي
اما واكنش كنشگران هم در بعد الگوهاي مصرفي . باشد جديدي براي اين كنشگران مي
وهايشان، تجارب مختلفي را برحسب شرايط مادي يك اين دو بعد و هم توجيه اين الگ

پژوهش حاضر در راستاي بررسي اين وضعيت و انواع . جامعه ايجاد خواهد كرد
هاي سيال معنايي و فرهنگي در زندگي روزمره  موجهات كنشگران روزمره با نشانه

روند  اين روند در پرتوشدن تأكيد نموده و نشان داد كه  بر تقدم بعد فرهنگي جهاني
  .شدن متأخر در ابعاد مختلف جهاني

ي جهاني در جوامع مختلف با توجه  توان اظهار داشت ورود عرصه در هر صورت مي
يكي از اين ابعاد كه به . تأثيرات مختلفي داشته است ها آني تاريخي و مادي  به عرصه

هاي  باشد كه واجد ظرفيت ي زندگي روزمره مي آن بسيار كم توجه شده عرصه
توان از نوع ديگري از جهاني شدن در اين ساحت نام برد  در اينجا مي. راوان استف

منطقي كه پيامدهاي مختلف و . كه واجد منطق متمايزي از ساير ابعاد اجتماعي است
اين روند كه در قالب نظريان فرهنگي . متفاوتي را براي يك جامعه به همراه دارد
ي هر جامعه در مواجهه با  ب خاص و تكينهجهاني شدن ظرفيت بررسي دارد به تجار

  .باشد هم تنها در منطق دروني آن جامعه قابل فهم مي كند آن جهاني شدن استناد مي
توان گفت كه كنشگر ايراني و بويژه كنشگر جوان زندگي روزمره در  بطور كلي، مي

ده كه پنهان براي خود ايجاد كر) شهر -جهان( مواجهه با روند جهاني يك شهر جهاني
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خرد،  رود، لباس مي هاي موجود در آن به رستوران مي هر روزه وراي محدوديت
آرايد، اوقات خود را در آن با دوستانش  هاي آن مي ظاهر خود را براساس ارزش

كند، موسيقي گوش  گيرد، دعا مي رود، جشن مي گذراند، به مهماني يا مسافرت مي مي
هاي ارتباطي جديدي خود و  ده از تكنولوژيرود، و با استفا يدهد، به تئاتر م مي

در اين شرايط كنشگر . كند شهرش را با ديگر شهرهاي جهاني مرتبط مي
كند كه تا حد زيادي براي او واجد معناست و  هايي را براي خود برساخت مي مجموعه

. هايي كه شايد براي ديگران اصالً معنا نداشته باشد مجموعه. باشد به نوعي موجه مي
ي همنشينانه در كنار منابع محلي قرارداده و  براحتي منابع جهاني را در يك رابطه او

اين الگوها تنها بر مبناي تفاسير ذهني . كند به برساخت الگوهاي هويتي خود اقدام مي
  .باشد روزمره امكانپذير مي خود كنشگر در متن زندگي

ي التقاطي و ميانه با  اجههگرايي و مو گرايي، جهاني در اين حالت در سه گانه محلي
كنشگر با . باشد ، شكل سوم در قالب مصرف زندگي روزمره بخوبي نمايان ميها آن

رويكردي نسبتاً آگاهانه به برساخت الگوهاي مصرفي و هويتي بر مبناي شدت 
اين روند زمينه بوجود آمده . استفاده از منابع محلي و جهاني اقدام نموده است

  اقشار جديدي را فراهم آورده كه به نوعي تنها ذيل چرخش جهان ها و همچنين آگاهي
وطني تنها بر مبناي  اما اين جهان. قابل شناسايي و فهم هستند )2011بك، (1وطني
ي كنشگران بر حسب شدت  روزمره  زندگي) 2011مولتز، ( ي التقاطي مصرفي شيوه

 . مصرف منابع محلي و جهاني قابل ارزيابي خواهد بود
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