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تمايززدايي: و تمايز ديالکتيک
تهران خريد مراكز در شهري فرودست گروه هاي زندگي و پرسهزني

۱
كاظمي عباس

دانشگاهي. جهاد فرهنگي مطالعات پژوهشي گروه عضو و تهران دانشگاه ارتباطات گروه عضو
۲
رضائي  محمد

جهاد فرهنگي مطالعات پژوهشي گروه شوراي علمي عضو و فرهنگ و علم دانشگاه فرهنگي مطالعات گروه عضو
دانشگاهي.

زندگي است. نفس پرسهزدن است، وقت زدن اتالف قدم
فرگوسن،۱۹۹۴) نقل از به (بالزاك،

  
چكيده

توضيح ميتواند اما است، نگرفته قرار استفاده مورد چندان ايران در اگرچه پرسهزني مفهوم

تاريخچه از كوتاه شرحي ابتدا حاضر مقالة در باشد. فرهنگي پديدههاي از بسياري دهندة

از پرسهزني، شكلي توضيح سپس به ميدهيم، ارائه را آن شده از اختيار و معناي پرسهزني

نتايج خريد ميپردازيم. مراكز در شهري فرودست گروههاي زندگي متمايز سبك مثابه به

آمدهاست. بهدست مشاهده و مصاحبه تكنيك طريق از و كيفي روش كمك به مقاله اين

متوسط طبقات خاصي براي زندگي در پي ايجاد خريد مراكز معتقدند كه نويسندگان

پرسهزني حال، عين در ميشود. فراهم كاالها و مصرف خريد طريق از سبك اين شهرياند كه

شهري فرودست زندگي گروههاي خود اختيار كردهاند، نويسندگان معنايي كه آن به ايران در

دادهاست. شكل را

فرهنگ عامه، روزمره، زندگي زندگي، تمايززدايي، و تمايز پرسهزني، واژگان كليدي:
فرهنگي مدرنيتة

1. akazemi@ut.ac.ir
2. rezai@usc.ac.ir
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مقدمه

شكل هرچند است. پديدههاي فرهنگي مهم ترين از برخي درك اساسي در مفهومي
۱
پرسه زني

عظيمي ادبيات گذشته قرن دو در طول اما است، يافته فرانسوي قوام سنتي در مفهوم اين اصيل
نگرفته است. قرار استفاده مورد ايران در تاكنون پرسه زني ادبيات است. داده اختصاص به خود را
در بوده است. غربي در مدرنيته سنخ اجتماعي وفرهنگي خاصي همواره آنكه پرسهزن خاصه
خود با ادبيات اولية مرتبط حال عين در و متفاوت معنايي به پرسهزني تا مفهوم تالش شده اينجا
قالب پرسهزني در در فرهنگي رفتار از جديدي شكل كه مي شود استدالل اين مقاله در شود. طرح
همزمان دانست، که زندگي مرتبط نوظهور با نوعي سبك را آن كه ميتوان است پديد آمده ايران

مي شود. محسوب نيز زدايي سبک نوعي
از سبك را خود معناي الزم است دهيم، قرار زندگي سبك با پيوند در را آنكه پرسهزني براي
روايت نخست دارد: در وجود سبك زندگي دو برداشت از دست كم روشن سازيم. زندگي نيز
اجتماعي طبقة براي تعيين شاخصي و بيشتر اجتماعي افراد موقعيت ثروت و معرف زندگي سبك
تغييرات متن در فقط ميشود که تلقي اجتماعي نويني شكل سبك زندگي دوم، روايت در است.
كه دوم، در معناي .(۱۳۸۲ (فاضلي، مي يابد معنا مصرفگرايي فرهنگ رشد مدرنيته و فرهنگي
مصرف سو، يك از است. مرتبط تمايز و زندگي با مصرف سبك است، مقاله اين در ما نظر مورد
در حداقل مصرف سوي، ديگر از و است شده مدرن دنياي فهم براي مهم شاخصي ۱۹۷۰ دهة از
است. زندگي سبكهاي بين تمايز كنندة ايجاد شده، متجلي غربي مدرن جوامع در كه شكلي
تمايز و مصرف مفهوم با سبك زندگي ساختن مرتبط زمينة شدهاست در انجام بسياري مطالعات
مهم شاخصي مصرف نيز ايران جامعة در بورديو۱۹۸۴). (شيلدز۱۹۹۲، است شده بسيار تحقيقاتي

سعيدي۱۳۸۳). ،۱۳۸۲ شدهاست(فاضلي فرض تغيير حال در جامعه فهم براي
مصرف مطالعات براي خريد مكاني مناسب است، مراكز اين مقاله مربوط موضوع به كه آن جا تا
كاالهايي عرضه موقعيت آن، مراكز، به تناسب زيرا در اين محسوب ميشود؛ زندگي سبك و
كه از زندگي سبك هايي باشد. مشخصي سبكهاي زندگي معرف ميتواند آن كه مصرف ميشود
خود ترتيب بدين و يافته، ظهور ماركدار) و قيمت روز،گران (مد متمايز كاالهاي مصرف طريق از

كرد؛ نميتوان پيدا آن براي دقيقي معادل فرهادپور مراد تعبير به كه است فرانسوي واژهاي (flaneur) فالنور .۱
كافه ها، از كه كرد؛ منظومهاي مشخص فرهنگي و تاريخي منظومة متن در مي توان فقط واژه را اين حقيقي معناي زيرا
اين در وصف، اين با بر مقاله بنيامين). پاورقي ۱۳۸۱ (فرهادپور، جمعيت تشكيل شدهاست و ويترينها روها، پياده

كردهايم. پرسهزدن ترجمه به احتياط را با فالنور مقاله



سال اول
۱ شماره
بهار ۱۳۸۷

پژوهشي علمي_ فصلنامه

۲
خريد  مراكز

تهران

۳
پژوهشي علمي_ فصلنامه

زندگي خريد سبكهاي مراكز اينجا در كرده است. كمك يافته تفكيك و جامعة متمايز ايجاد به
تهران در شهر خصوص خريد به مراكز زيرا را بكنند)، كار اين بايد قاعدتًا ميكنند(يا مرزبندي را
درآمد متوسط با شده ارائه نوع محصول شهري مستقر شدهاند و باالي به محلههاي متوسط در
از اهميتي بسيار برخوردار دار نيز مصرف كاالهاي مارك آن ساكنان براي و دارد تناسب آن ساكنان
آن مؤلفههاي تمام با تهران در خريد مراكز وجود آيا كه مي شود مطرح پرسش اين اكنون است.

شدهاند؟ موجب را زندگي منحصر سبكهاي
ما تالش آورديم. روي مراكز خريد درون جماعتهاي به مطالعة پرسش اين به پاسخ براي
ايران را در زندگي سبك آنها، موقعيت ميان تفاوت و شيوههاي مصرف مطالعه با كه اين است

و
۱
خريد در مراكز مصرف ميشود: متمايز هم مصرف از شيوة نوع دو مقاله، در اين كنيم. ترسيم

خريد مراكز در خدمات و كاالها مصرف با باال متعلق به طبقات گروههاي
۲
خريد. مراكز مصرف

از كه دارند وجود نيز گروههايي ديگر، از سوي مي شوند. خاص زندگي سبكهاي ايجاد موجب
نحوي خريد به مراكز خود از بلكه نميكنند، استفاده خريد مراكز در شده ارائه و خدمات كاالها
مي شود. تأكيد خريد مراكز بر مصرف و گروه اين بر بيشتر اين مقاله، در ميكنند. استفاده متفاوت
مكان از مصرف با كه دارد اختصاص شهري فرودست گروههاي به بيشتر مصرف اين شكل
مفهوم با را مصرف مراكز خريد ميكنند. زدايي سبك خريد مراكز شكل گرفته در زندگي سبكهاي
اينجا در داد. پرسهزني خواهيم توضيح كاالها) مصرف خريد بدون مراكز در پرسهزني (زندگي

گروههاي
۳
دارد. اشاره مدرن فضاهاي فرودست شهري از گروههاي خاص (مصرف) استفاده به

چون متفاوتي مؤلفههاي بلكه نميشوند، معرفي اقتصادي فرودستي صفات با صرفا كه فرودستي
تأثيرگذارند. آن برساختن در غيره و سن طبقه، قوميت، جنسيت،

  
پرسهزني تاريخ

پديدهاي منزلة به ساية تجربة شهري است. عليرغم آنكه زيستن در نوعي نماد پرسهزن

:۲۰۰۳ 
۴
(گالك، دارد بسيار مفهومي ابهام هاي اين وجود با است، شده بسيار توجه بدان فرهنگي

و مشكل بهترين حالت در شده ارائه «تعاريف است: گفته (۷: ۱۹۹۴)
۵
تستر چنانكه كيت .(۵۳

1. Consumption in Shopping Centers
2. Consumption of Shopping Centers

گرفت.  نيز به کار جامعه گروههاي ديگر مورد در توان مفهوم را مي ۳. اين
4. Gluck
5. Keith Tester 
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بههمان است.
۱
كوچك» پاي «گريز بيش از پرسهزن معناي دقيق متناقضاند». حالت بدترين در

وجود پرسهزن از نيز متعدد تعريفهاي مي توان ارائه داد، مدرن امر از متعدد معاني كه اندازه

اطرافش محيط كه كرده معنا متمولي مرد بورژواِي را پرسهزن شخص
۲
(ولف،۱۹۹۰) برخي دارد.

ديدگاه در شود. آن مسلط بر ميكند سعي و ورانداز دائمًا مدرن را شهر اجتماعي فضاهاي و

فشارهاي تحت هويتش  است، زيرا
۴
بيثبات مردانة نفس پرسهزن فردي با ،(۱۹۹۲)

۳
ويلسون

موجوديتتاريخيواقعي شخصيبا پرسهزنرا ويلسون اين، وجود با تجزيهشدهاست. كالنشهر

ميكند. صرف شهري منظرههاي تماشاي براي خيابان در را زمانش كه است
۵
جنتلمني او ميداند.

كه جديد هرچيزي كتابها و فروشگاهها، ساختمانها، وسايل تزييني،عمارتها، لباسها، مد
براي كنجكاوانه نگاه شهوت نوعي پرسهزن نميماند. دور او كنجكاو نگاه از مي آيد پديد شهر در

.(۹۴-۹۵ :۱۹۹۲ (ويلسون، دارد شهري مناظر ديدن
(شوارتز، است شده توصيف دموكرات شهري مصرفكنندة مثابة به نيز متون برخي در او

كند (كنايه از
۷
پشت الك چون كه ميدانست پوشي شيك را ۱۸۴۰م پرسهزِن بنيامين

۶
.(۱۹۹۸

شناخته تن پرور بورژوايي نام به گاه و (۴۴۸ : ۲۰۰۳ (بنيامين، ميزند قدم پاساژ در رفتن) راه
روزمره زندگي قهرمان در بهترين حالت پرسهزن گذراني ندارد. بنابراين، وقت جز كاري كه شده
بيهدف و متكبر حالت بورژوايي بدترين در است و شهري ظرايف زيباييها و به عالقه مند و
۵۵ـ۵۴) بين : ۲۰۰۳) گالك كه تفاوتي به ابتدا در بايد پرسهزن، به راجع دقيقتر بحثي براي است.

صفحات در كه است
۸
پرسهزن عامه شكل، اولين كنيم. اشاره پرسهزن گذاشته، تاريخي نوِع دو

پويا، شهري فرهنگ ايدهآلهاي و به شد تجاري دهة۱۸۴۰م ظاهر مطبوعات و روزنامهها انبوه

در را ميتوان نمونة آن ترين آشكار كه است
۹
آوانگارد پرسهزن بخشيد؛ دومين شكل، تجسم

جستجو كرد. و۱۸۶۰م در دهة ۱۸۵۰
۱۰
بودلر انتقادي متون

عمومي  چشمانداز با نزديكي پيوند تا ۱۸۴۰ ظاهر شده، ۱۸۳۰ سالهاي در كه عامه، پرسه زن  
1.  Little elusive
2. Wolff
3. Wilson
4. The Destabilized Masculine Self
5. Genthelmen
6. Schwartz
7. Tortoises
8. The Popular Flanur
9. The Avantgarde Fluneur
10. Baudelaive
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برسر، كالهي بلند، سياه كت را با فرد شكلي از تصاوير دهة۱۸۴۰م همواره و تمثالها دارد. پاريس
رستوران پاساژ، در پارك، او ديد كه ميتوان سادگي به نشان ميدهد. در دست چتري يا عصا سيگار،
بپردازد. ديگران مشاهدة به بتواند كه ميرود مكان هايي به بيشتر پرسه زن دارد. حضور شهر كافة و
مي شود) ديده كه براي ديده شدن (بيننده اي هم منظرهاي تماشايي شهر و صحنههاي ناظر هم او
به مينگرد، سرش جا همه به است. شهري نمايش منظرة از جداييناپذيري بخش او خود است.
پرسهزني ابزار مهمترين چشمهايش و است، ناپذير خستگي پاهايش ميكند، حركت جا همه
ميكند. سفر نميگذارد، قدم آنجا به فيزيكي لحاظ به كه دوردستتر مكانهايي به چشم با است.

.(۲۷ :۱۹۹۴ (فرگوسن، است وابسته بصري اش ميدان به شديدًا پرسهزن، كنش ميدان

در نيز گالك پرداختند و پرسه زن به كه بودند
۱
فيزيوگنوميستها همه از در قرن نوزدهم بيش

شود، خارج آستانة درخانهاش از پرسهزن آنكه از قبل ميكند: ذكر را اين نوشتهها از برخي خود كار
ديپلمات وكيل، پير، معمولي، پروفسوري بازنشستهاي ديگر است: انسان هاي همانند انساني
نقش گردوغبار بلوارها را تنفسمي كند، لمسميكندو را لحظهاي كه سنگفرش خيابانها و...(اما)
نمي توانست فردي منزوي بحث، پرسهزن مورد بنابراين، .(۵۵ : ۲۰۰۳ (گالگ، ميكند ايفا را خود
اجتماعي و حضوري همواره او كه گفت ميتوان عكس، به باشد. شهري زندگي يا تماشاگرساكت
ميشود. ظاهر مهربان در نقش قصهگويي فردي خوش مشرب است و پرسه زن، داشتهاست. فعال
ميتواند بهانه اي هرچيزي مي گذارد. ميان در افراد با شهر از را خوشحالي اطالعاتش با كه كسي
پاريس مغازههاي و همة خيابانها كارآگاه، نقال و همانند بگشايد. او را گفتگو باب تا باشد
(فرگوسن، برخوردار است شهري دانش نوعي از و است زنده راهنماي كتاب ميشناسد. او را

.(۳۱ :۱۹۹۴
است. نشانة ناشناس و گمنام مدرن، زندگي همانند ظاهرياش ، و بيروني نمود پرسهزن در
تشخيص غيرقابل و نامريي ندارد. پرسهزن وجود دهيم ديگران تمييز از را او اينكه براي خاصي
قابل و اجتماعي مريي سنخهاي ساير زمانيكه حتي دانوف،۲۰۰۶). اومگ مي ماند (سوز باقي
براي كانوني  موضوعي  مشابه، اشكال ساير و پرسهزن ميان تمايز باشند. مشكل تشخيص 
هم و سنتي مطالعه اي هم صوري، ظواهر واسطة به انساني شخصيت قضاوت هنر (Physiognomy) فيزيوگنومي .۱
Physiognomist) فيزيوگنوميست بنابراين دارد. اشاره نيز افراد شخصيت و چهره خوانش و است. مدرن علمي
نزديكي فيزيوگنوميستها ارتباط مي كاود.  او را شخصيت و ، باطن فرد ظاهر احوال مطالعة از طريق كه است )كسي

برقرار ميكنند. نك: روح ذهن و بين بدن،
http://astrology.indiainfo.com/physiognomy/index.shtml.
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فرومايگان بين نوزدهمي قرن فيزيوگنوميستهاي بود. نوزدهمي قرن فيزيوگنوميستهاي
چيز و هيچ نام نيست از اين عمومي تر چيز «هيچ ميشدند. قايل و پرسهزن تمييز (آدم هاي رذل)

آنان .(۶۷ : ۲۰۰۳ گالك، از به نقل ۶۶ : ۱۸۴۱
۱
وجود ندارد.» (هارت، آن واقعي از نوع كميابتر

خلط پرسهزن با ميتواند اجتماعي سنخ هر بالقوه، مي گذاشتند. تفاوت نيز روسپي و پرسهزن بين

در شهر غريبهاي پنداشت. پرسهزن؛ يكي پرسه زن، با را
۲
عالفان و بيكارها نبايد همچنين شود.

مي داند. اجتماعي تعهدات فارغ از را خود او ميپيمايد. و تنهايي تصادفي را خيابانها كه است
ميان جمعيت در بايد جايي بپنداريم. او يكي ولگرد با را شود او بسا بيمشغلگياش سبب چه
هرچه بيشتر نامريي پرسه زن جدا بماند. بايد از جمع عينحالي كه در كند، و پا خود دست براي
قامت مشاهدهگر مشاهده در او سنخهاي اجتماعي ميافزايد. ساير ميشود، برخوانايي هويت هاي

ميكند. كسب شهري در مدرنيتة ممتاز ناديدني، موقعيتي بينندة و ناشدني
ميتواند كه است شكلي تنها پاريسي، عامة فرهنگ در پرسهزن ،(۶۹ :۲۰۰۳) تعبير گالك به
هرچند كند. عرضه شفاف به معاصران خود و معنادار را به طور خم شهري و پرپيچ چشمانداز

ميدانست،  مرتبط
۴
و نمايشي

۳
بصري امري با را پرسهزن عمدتًا ،(۲۰۰۳) بنيامين چون فردي

شده شهري كااليي جهاِن مستقيم پيامد را آن يعني ميبرد؛ بهكار منفي متني در را عمدتًا آن اما
نقش تا ميدهد او اجازه به كه است پرسهزن بينايي پيچيده همين شكل ميگرفت. نظر در
فرق عادي افراد مشاهده ساير با مشاهدة او رساند: انجام مدرن به جهان را در قهرمانگرايانهاش

فردي هنرمند پرسهزن ميگذارد.  فرق
۶
معمولي پرسهزن  و

۵
هنرمند پرسهزن بين بالزاك ميكند.

معمولي پرسهزنان دانست. معمولي ميتوان پرسهزنان را پرسهزنان اكثريت اما است، نخبه
پاريسهستند. خوشبختدر واقعًا افراد تنها آنان عينحال، در منفعل متونشهرياند. خوانندگان
نيز را مي خواند، شهر فاصله را با متن كه طور همان او است. خوانندة متن نيز پرسهزن هنرمند اما

(فرگوسن،۲۹:۱۹۹۴و۳۱). ميكند قرائت
هنرمند شناخته پرسهزن بالزاك تعبير يا به پرسه زن آوانگارد نام با كه پرسهزن، شكل دوم اين
نقاش » را پرسهزن نوع اين بودلر است. آمده پديد اوليه پرسهزن افول از بعد است، شده

1. Huart
2. Idlers
3. Visuality
4. Spectacle
5. Artist-Flanuer
6. Ordinary-Flaneur
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بسياري در شد، ظاهر بودلر دهة ۱۸۵۰ مقاالت در كه آوانگارد پرسهزن نهاد. نام
۱
مدرن» زندگي

كه كند ادعا نميتوانست ديگر او است. اما ۱۸۴۰م پرسهزن دهة يافتة تقليل شكل جنبه ها، از
ظهور شهر با او دربردارد. را ظهور حال در شهرِي مدرنيتة اجتماعي و فرهنگي كليت ارزش هاي

به لحاظ را پاريس هوسمان زيرا مخالف بود، بسيار پديدآمده بود،
۲
هوسماني پروژة با كه جديد،

ازخودبيگانه شده شهر چشماندازهاي عاطفي، لحاظ به اما، كردهبود. به همپيوسته عقالني و بصري
بين علم تركيب توانمندي عامه، پرسهزن اگر تلقي ،(۷۴ : ۲۰۰۳) گفت گالك همانطور كه بود.
علم كوتهبينانة فهم برابر در تخيل از بود تا آوانگارد متعهد پرسهزن ميكرد، منعكس را تخيل و
تمييز بيكار و ولگرد از حقيقي را پرسه زن چگونه كه بود اين دهة ۱۸۵۰ در مسئله اگر كند. دفاع
معمولي عكاسان از را حقيقي مدرنيته نقاش چگونه كه اين است مسئله دهة۱۸۵۰م در دهند،
حول دقيقًا مدرن»، زندگي «نقاش ،۱۸۵۸ در بودلر مقالة دهند. تشخيص علمي رئاليست هاي يا
هنرمند قرن نوزدهمي تعاريف درباره پرسهزن از مهمترين اينجا يكي در مشكل شكل گرفت. اين

او مينويسد. و ما  براي
۳
كنستانتينگي منزلت دربارة (۱۴۳: اينجا بودلر(۱۳۸۱ در ارائه ميشود.

است شلوغي و شهر عاشق پرسهزن، همانند او، ميكند. مقايسه پرسهزن با را كنستانتينگي را
حال در عين و است مركز جهان در كه فردي ميكند؛ بنا شهر شلوغي در دل را اساسًا خانه اش و

است. پنهان جهان چشم از
نيست، در شهر شدن او ذوب معناي به در عين حال اين دارد، نياز و جماعتش به شهر پرسهزن
تماشاگر براي و تمامعيار براي پرسهزن مي كند. حفظ و جماعت شهر با را خود فاصلة همواره بلکه
و نامتناهي گريزنده در متن و حركت فرود و فراز درون جمعيت، در قلب پراشتياق، سكنيگرفتن
ديدن، را دنيا كردن؛ احساس خانه در را خود همهجا اما خانهبودن، از دور دارد. عظيم بس لذتي
اشخاص آن لذات جزئيترين از اندكي اينهاست ماندن؛ پنهان جهان از اما بودن، دنيا مركز در
جا همه كه است شاهزادهاي است.تماشاگر قاصر تعريفشان از زبان كه بي طرف پرشور مستقل
كسي همتا است. بي فردي آوانگارد، پرسهزن .(۱۴۳: ۱۳۸۱ (بودلر، مي برد لذت ناشناس ماندن از

است طريق اين از كرده و بنا و گمناميها ناشناسيها بلكه بر
۴
بندي، نوع نه بر را هويتش كه است

1. The Painter of Modern life
سدة نوزدهم ميانة در حومه و شهرباني پاريس رئيس هوسمان اوژن كه ژرژ است فعاليتهايي ۲.منظور مجموعه
وسطايي قرون و قديمي بخش مركز بلوارها در از وسيعي سازهاي و براي ساخت سوم ناپلئون سلطنتي فرمان به

داد. انجام پاريس شهر
3.Constantin Guys
4. Typification
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اين در پرسهزن تفاوت گفت، نيز بنيامين كه همان طور ميكند. تعريف مدرنتيه با را هويتش كه
۱
قهرمان عابري بلكه نيست، معمولي عابر او ميكند. امتناع جماعت با شدن يكي از كه است
آداب بينندة مدرن و زندگي نقاش پرسهزن مظهر ۲۷).در نتيجه، :۱۹۹۴ از فرگوسن، نقل (به است

منظرههاي شهري است. زندگي جديد و

خريد مراكز پرسهزن
مدرنيته در  مثابه نماد به پرسهزن پاريس، خصوص در بنيامين، و نوشته هاي بودلر  از زمان
متون در و متعدد در اشكال پرسهزن امروز، گرچه شد. ظاهر اجتماعي تاريخي و ادبي، تحليل هاي
امروزه داد. نشان نوزدهم قرن خيابان هاي پاريس در را حضور خود اولين اما ميشود، ظاهر متنوعي
از است. شده ظاهر ديگري متعدد اشكال در بلكه ندارد، وجود خود نخستين شكل در پرسهزن
خالقيت نيز جامعة مصرفي پرسه زِن آيا بودهاست، همراه خالقيت با همهجا پرسهزني كه آنجا
همانند اندروني، فضاهايي به رفتنش و شهر چون عموميتر درعرصهاي پرسهزن حضور دارد؟آيا
چگونه خواهد بود؟ پرسهزني رفتن پديدة ميان از به معناي خريد مراكز و فروشگاههاي بزرگ
در كه كارهايي درخشانترين از گفت؟ ما سخن در زمانة عامه زن پرسه جديد اشكال از مي توان
۲
پرسهزن باب در خود بحث كه با بود او بنيامين است. ماست، مطالعات اختيار در پرسهزن باب

پيوند مدرنيته شهري چشمانداز و پرسهزن بين او گشود. بيستم قرن در انتقادي نظرية براي راهي
با ژورناليسم درونياش پيوندهاي و تجاري فرهنگتودهوار در پرسهزن جايگيري بر كرد و برقرار
از پرسهزن خاصي نوع مدرن پاريس بنيامين، از نظر گذاشت. تأكيد قرن، اواسط ادبيات تودهوار و
و عابري دورهگرد پرسهزن، است. خورده گره پاساژ فهم با آن فهم كه گونهاي به خلق كرد، را
واالترين آرزوي هدف، بدون لذت ميبرد. تفرج قدم ميزند، در شهر عجله بدون اينكه از كه است
بنيامين، نظر به داد. پرسهزن به ميتوان كه است پاداشي بهترين شهر، در قدم زدن است. پرسهزن
قدم » ... ديد » را مستي نوعي ميتوان ميزند قدم خيابانها در و طوالني هدف بدون «درانساني كه

1. Heroic Pedestrian
دارد. عنوان وجود مدرنيته ادبيات در (stranger)غريبه عنوان تحت ديگري مفهومي پرسهزن، مفهوم غير از .۲
فردي يا غريبه، بيگانه زيمل، نظر دارد. از غريبه مقالهاي با عنوان نيز است. زيمل غريبه بودلر اشعار منثور از يكي
با نظر اين دارد. از در گروه مشخصي جاي اما درنيامده، گروه عضويت به نيست. گرچه و تعلق وابستگي بدون
و است نداده موضع تغيير گرچه است.« بالقوه سرگردان زيمل، غريبة است. متفاوت بودلر نظر مورد پرسه زن و غريبه
:۱۹۵۰ كند»(زيمل، غلبه رفتن خود و آمدن آزادي يا وسوسه بر نتوانستهاست كامال هنوز  رود، ولي نمي هم جائي

.(۴۰۲
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پديد ميآورد»(۲۰۰۳: ۴۱۷). را لحظة بزرگي گام هر زننده با
بنيامين، رويآسفالت  تعبير مأوايپرسهزنياستكه، به و  خيابانها وگذرگاه هايشهر، خانه
فضاهاي با خود را دورهگرد همانند است كه دوشي خانه به و شهري تماشاگر ميكند. او سياحت
خيابانها آسفالت بر رفتن راه از پرسهزن ميكند. سرگرم مغازهها، ويترينهاي و جماعتها شهري،
ميپيوندد جمعيت به است. را برگزيده شهر حول و سرگرداني خيابان در زندگي او ميبرد. لذت
خيرهميشود(اسميت، كاالها به و خريد حركت ميكند مراكز چون مصرفي فضاهاي پيرامون و
از عاملي فعال و از يكسو، است. مبهم از پرسهزن بنيامين تصور وجود اين، با ـ ۴۴). ۴۵ :۲۰۰۱
بتوارگي چنبرة در و مانده سرگردان ميان جماعت گمنام و در كه بيگانه است فردي ديگر سوي
پرسهزن براي امني جوش، فضاي پرجنب و و شلوغ خيابان هاي پاساژها، همانند است. اسير كاال
نور شيك زير لوكس و كاالهاي و خيره شده كاالها نمايش به كه فردي مي سازند. فراهم دورهگرد
كانون نوزدهم جمعيت درقرن نظر بنيامين، : ۴۵). از مشاهده ميكند(اسميت، ۲۰۰۱ را گازي چراغ
بودند. توجه مورد وسطي قرون در و اشراف كه اربابان طور همان درست بود. نويسندگان توجه
كتاب بنيامين به كشيده شد. تصوير به معاصر رمانهاي در جمعيت چهرة اين كه اينگونه بود

تجربة ميكند. انگلس اشاره پرسه زن باب در
۱
، انگليس در كارگر طبقة انگلس(۱۸۴۵)، وضعيت

ما مي نويسد: براي لندن  از شهر را خود
بيآنكه  بزند، پرسه براي ساعتها ميتواند آدمي جايي[است] كه لندن، چون «شهري  
نيم سه و تراكم و امتزاج اين عظيم، تمركز ...اين برسد، شهر پايان نقطة به نزديكترين حتي

صد برابر سكنه را ميليون نيم و سه توان اين نيرو و واحد، نقطهاي يك ميليون انسان در

شدهاست. پرداخت امر كه براي اين ميشود قيمتي از مدتي ملتفت پس آدمي ميکند...ليكن

آدمي متوجه كه است اصلي خيابانهاي پياده روهاي در زدن گام روز چند پس از فقط

است، مشهود آنها شهر سراسر در همة عجايب تمدن، كه خلق براي لندني ها اين ميشود

در كه قوة خالق صدها كه اين فدا كنند و سرشت بشري را عناصر مجبور شدند بهترين

سركوب شدهاند...نفس جوش و مانده باقي منفعل بود، نهفته صورت بالقوه به وجود ايشان

آن بيزار از طبع بشر خود كه كيفيتي انگيز است. نفرت كيفيتي خروش خيابانها واجد و

هم كنار از و ميزنند تنه هم به و اقشار جامعه طبقات تمامي از انسان هزار صدها است.

1. The Condition of the Working Class in England in 1844
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ندارند.» اشتراكي هيچ وجه گويي كه مي گذرند هم ازكنار سرعت ميكنند.....چنان به عبور

.(۳۹: ۱۳۷۷ بنيامين، والتر از نقل به ۱۸۴۴ (انگلس،
تعبير به است. متفاوت بسيار فرانسوي متفكران توصيف با ازكالنشهر توصيف انگلس
جمعيت ميان از پرسهزن حركت خاِص سهولت و چابكي و مهارت فاقد توصيف اين بنيامين،
بخشي از وجود توده ها ميكند، پريشانخاطر و آشفته را انگلس جمعيت است. در حالي كه
در روشي را پرسهزني بود. او آشنا كامًال پرسهزني ادبيات با نيز آلن پو ادگار شده بودند. بودلر
در ميشود يافت او كارهاي در كه پرسهزني مصداق مشهورترين احتماًال بهكاربرد. موشكافانه تر
«داستان وقوع محل مي كند. توجه داستان همين به نيز بنيامين است. جمعيت» از «مردي داستان

تأمل به خيابانها را كه است فرهيختهاي پرسهزن
۲
جمعيت»، مرد است.« شهر لندن

۱
جمعيت»

ورانداز را خيابان ها در گذر مردم و مينشيند شهر قهوهخانههاي يكي از در داستان، راوي مينشيند.
به اشتياق با ـ۴۴). او (بنيامين ، ۱۳۷۷: ۴۳ شدهاست تعمق» «غرق تماشا و پرسهزني كه ميكند.
از استفاده با ميكرد. راوي نگاه شان چهره راه رفتن و طرز ظاهر، مردم، لباسها ، از كثيري شمار

مرد اين، با وجود .(۸ : ۲۰۰۱ ،
۳
(ورنر ميشد قائل تفاوت مردم مختلف بين طبقات چهره شناسي

وضعيت روحي از بيش آرامشي و وقار پرسهزن، است. متفاوت بودلر پرسهزن با پو، جمعيت آلن
دارد. جمعيت مرد

جايي داشتند. بسياري عالقة سرپوشيده گذرگاه هاي يا پاساژها به مردم هنوز بودلر، زمان در
گيرد قرار كالسكههايي ديد معرض در بيآن كه دهد، ادمه خود راه به ميتوانست «فالنور» كه
بود كه اجازه ميدادند عابراني پر از خيابانها محسوب نميكردند. خود عابران پياده را رقيب كه
فضايي براي او نيز حضور داشت؛ «فالنور» ليكن دهد، هل آن سو و سو اين آنان را به جمعيت
خوشگذران متشخص آقاي خاص يك زندگي از نبود حاضر ميكرد و طلب خود آزاد حركت
پرسهزن(فالنور) اما بهكارهايروزمرةخودمشغولاند، مردم تودة دستكشد(بنيامين،۴۶:۱۳۷۷).
ميبرد. لذت اين تماشا از و مشغول است خيابانها و تماشاي مردم به است كه خوشگذراني مرِد
آشنا ديدن» «هنر با پرسهزن مناظر زنده». بردن از جز«توانايي لذت نيست چيزي پرسهزني، هنر
پنهان خواندن افكار كارآگاه براي مي شود. ادغام يكديگر با كارآگاه پرسهزن و بيان پو، در است.
پنداري همذات حريف خود بايد كامًال با او باشد. حساس هر محركي به و آماده كامًال افراد بايد

است. شده ترجمه بودلر توسط آلنپو ادگار جمعيت» «داستان .۱
2. The Man of Crow
3. Warner
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روشن خود مقالة در را دو اين خوبي نسبت به ورنر راه يابد. او ذهن درون به تا كند همدلي و
به بتواند بايد آن به با نزديك شدن آن كه بگيرد، ضمن از موضوع فاصله بايد كارآگاه كردهاست.
نه باقي بماند؛ در آستانة بايد در پرسهزن گفتهاست، بنيامين طور كه همان شناسايياش بپردازد.
بايد فاصلة كه حالي عين در است، بازار از بخشي او .(۱۰: ۲۰۰۱ (ورنر، موقعيت بيرون و نه درون
دارد قرار خطر اين معرض در پرسه زن همواره بنيامين، نظر كند. از حفظ و كاالها از بازار را خود
تعبير به كه شكلي شود؛ تغيير داده تقليل ناشناخته هويت با يا مشترياي ويترين تماشاچي به كه

بود. خواهد خالقيت با پرسهزن ارتباط پايان فرگوسن(۳۵:۱۹۹۴)،
داد  دست از را گذشتهاش شهري موقعيت و كرد افول رفتهرفته هجدهمي، قرن پرسهزن  
شخصيتي از عمومي داشت و اجتماعي شخصيتي كه اوليه پرسهزن برد. اندرونياش پناه به و
شدن كااليي با قبلي از موقعيت فرد يد خلع اين است. بدل شده خصوصي شخصيتي به عمومي
عرصهاي به گذشته از بيشتر نوزده، قرن اواخر در پاريس است. بوده همراه روزمره زندگي چشمگير
ميشد گردشي هدفمند تلقي پاساژ، درون و پرسه زدن زدن قدم شد. بدل كااليي شده براي روابط
بنيامين شد. گرد بدل سرمايه داري نيرومند حامي به پرسهزن بود. اقتصادي پيشرفت ثمرهاش كه
سرمايهداري انگيز حيرت توسعة .(۳۳ :۱۹۹۴ (فرگوسن، است كرده شماتت را پرسهزني چنين
پرسهزن ترتيب، داد. بدين كوچ بزرگ) (فروشگاههاي اندروني به از خيابان را پرسهزن تجاري،
ميتوان را بزرگ فروشگاه هاي اگرچه داد. فروشگاههاي بزرگ در پرسهزني به را خود جاي پاساژ،
پرسهزني ماهيت جديد، عرصههاي اين كه بايد گفت اما گرفت، نظر در پاساژها منطقي گسترش

به ضرورتًا آنكه بدون فراهم كرده بود، فضاي مألوفي پاساژ براي پرسهزن
۱
است. كرده را متحول

از برقرار ميكرد. شهر با را خاصي مناسبات و ميپرداخت سياحت به آن در كااليي بپردازد؛ خريد
بدون ميبرد، لذت همه از اين و ميپرداخت كاالها تماشاي به ميكرد، مغازهها عبور جلوي ويترين

: شمارة۱۱ ناميد (بالزاك،
۲
ديدن» «هنر را آن بالزاك كه چيزي بپردازد. كاال مصرف به واقعًا آنكه

.(۳۵ :۱۹۹۴ فرگوسن، از نقل به ،۹۳۰
فرد  مناسبات شدهاست، اساسًا ايجاد بزرگ فروشگاه هاي واسطة به شده، كه كااليي فضاي

آزادانه زدن پرسه است. داده تغيير را تهران در ماهيت پرسهزني قطعا «شهروند» چون زنجيره اي و بزرگ فروشگاههاي .۱
فروشگاههاي در ديگر ويترينها تماشاي و زني چشم چراني، چانه و نظربازي شدن، ديده و ديدن وليعصر، خيابان در
محصوالتي برود خريد براي برنامه با آگاهانه و بايد خريدار فرد اين فروشگاه ها در ندارد. وجود شهروند چون بزرگي
اندرون به را از خيابان پرسهزن زنان از بخشي بزرگ فروشگاههاي اين زد. چانه نميتوان قيمت آن نيز سر بر حتي كه

ساخت. و اجتماعي آن دور جمعي ماهيت و به گونهاي از داد سوق
2. Gastronomy of the eye
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بنيامين گرچه ميكند. محو منظر از را ناظر تمايز خطوط كه فضايي داد. تغيير جامعه با و شهر با را
بزرگ فروشگاههاي در پرسه زني ميداند، اما قلمروهاي پرسهزن آخرين را بزرگ فروشگاههاي

شكل كاال، و فرد فاصلة بين ميان رفتن از با
۱
ميداند. بسيار متفاوت پاساژ است، در آنچه از را

در خريدار سوگيرانة تعهد فشار تحت پرسهزن بيطرفانة نگاه ميآيد. پديد پرسهزني از جديدي
معتقد است فرگوسن .(۳۵ :۱۹۹۴ (فرگوسن، ميرود ميان از شود، خريداري بايد كه جهان اشيايي
در زنان نمي توانند باشد، پرسهزن نميتواند خريدار چون و است زنانه فعاليتي بدو امر در خريد كه
تمايالتشاناست. مبتنيبر كنشآنان عالقهمندندو به اشياء آنان زيرا قامتپرسهزنظاهرشوند،
فاصلة زيبايي نميتواند دارد. بنابراين، و افسون هايش دور نگاه شهر از را خود زني نميتواند هيچ
در موجود و كاالهاي به اجزا شهر پرسه زن به عالقة مقابل، در كند.  حفظ شهر از را الزم شناسانة
براي تهديدي سبب اين به فرگوسن نظر از خريد دارد. عالقه كل، او به شهر به مثابة نيست. آن
دلمشغولي و تعهد ميبرد. ميان رفتهرفته از را طلبي پرسهزن استقالل كه ژست است، پرسهزني
الزم، حفظ فاصلة براي او ناتواني در نتيجه، درون بازار و، او يكپارچگي پاساژ، خريدار در عميق
فروشنده فرگوسن، نظر از داده است. خود پرورش پرسهزن در ميشود كه عينيتي و بيطرفي مانع
تجاري ارتباط هرگونه از بايد پرسهزن هستند. ناتوان پرسهزني براي اندازه يك به زن خريدار و
مشاهده پرسهزن كه است شهري نمايش اساسي مؤلفة زن كه است اين ديگر سبب بگيرد. فاصله

.(۲۸ - ۲۷ :۱۹۹۴ (فرگوسن، ميشود مصرف زن پرسه توسط خيابان در زن ميكند.

زنان ناتواني حاصل را غيبت اين اما سخنگفتهاند،
۲
ِپرسهزن زن غيبت از نيز فمينيستها

پرسهزن ،(۱۳۷۹) ولف عقيده به ميکنند. تلقي نظام مردساالرانه نوعي پيامد بلكه آنرا نميدانند،
پرسهزن زن از غيبت وي اساس، همين بر است. بوده بيخيال و متمول مرد بورژواي نماِد همواره
هجدهم قرن عمومي شخص بيترديد، ولف، نظر از كردهاست. انتقاد مدرنيته به مربوط ادبيات در
تئاترها جوالن و خيابانها در ميگذراند، قهوهخانهها در را خود وقت كه كسي آن، پيش از و
قرن نوزده در بود. مرد ميداد، قرار خويش مخاطب را بيگانهها عمومي اماكن در آزادانه ميداد و
اينكه براي پرسهزن بود. همچنان مردانه اما كمتر شدهبود، عمومي عرصة مردانه خصلت گرچه
يكسان به مي توانستند زنان مردان و ميشد. حاضر عمومي در عرصة بگيرد، قرار تماشا معرض در
حال، اين با باشند. سهيم زندگي عمومي از رفتن و كنار گمنامي شخصيت، شدِن خصوصي در
فروشگاههاي اما در كااللذتببرد، مشاهدة كاال و خريداري آن، از با ميتوانست بدوندرگيرشدن پاساژ پرسهزن درون .۱

باشد. كاال خريد ضرورتًا بايد انگيزه مهمترين بزرگ
2. Flaneuse
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كرده محصور خصوصي عرصة در را زنان بود شده ايجاد عمومي و خصوصي عرصة بين كه خطي
خلوت به گريز يا انزوا به بردن در پناه مرد و «زن بودند. عمومي آزاد عرصة در مردان كه حالي در بود،

حقوقي يكسان نبودند.» (ولف، ۱۳۷۹: ۴۴۵).  تنهايي عمومي داراي از و
او ورود كه بود اين خانه و خصوصي شدن زن در حوزة محدود داليل ولف، يكي از به اعتقاد
ميشد هم حاضر عمومي فضاي اگر در زن، نتيجه در مي شد. بدنامي تلقي ماية همراهي مرد، بدون
پرسهزن از بنيامين و زيمل بودلر، كه خصايصي است معتقد او نداشت. واقعي حضور واقع در
به و آزادانه نميتوانست زن آنان در عصر مردانه است كه  خصايص بيشتر آنرو از برشمردند
مراقبت تحت همواره داشتهاند حضور در حوزة عمومي نيز زنان اگر بزند. قدم شهر در تنهايي
كرد. محو و نامريي را زنان كرد، مدرن را خلق دنيايي كه نهادهاي همان بوده اند. مردان كنترل و
حضور است. مدرنيته از مردانه تجربة كنندة توصيف صرفًا مدرنيته ادبيات كه است چنين اين
را بهبود ببخشد، آنان نتوانست موقعيت اجتماعي قرن نوزدهم نيز در در مشاغل دونپايه زنان
فعاليت براي تازهاي ميدان و ۱۸۶۰ ۱۸۵۰ دهههاي در فروشگاههاي بزرگ استقرار و تأسيس اما

(۱۹۹۲)
۱
۴۳۸). ويلسون (ولف، ۱۳۷۹: كرد فراهم متوسط، زنان طبقة خصوصًا زنان، اشتغال و

زنان وي، نظر به داد. تعميم جا عمومي به همه را در حوزة زن غيبت نميشود كه است نيزمعتقد
فروشگاههاي داشتند. او ظهور حضور انگلستان جامعة عمومي نوزدهم در زندگي قرن در حتي
به زنان كه متعلق فضاهايي ديگر و راهآهن ايستگاههاي بوفههاي بزرگ، كافهها، قهوهخانهها،
طبقة پايين متوسط و طبقة كه حضور زن در عرصة عمومي براي فضاهايي را را يادآور ميشود. بود
داشتهاند. فرصتهايي پرسه زني براي زنان برخي دست كم او، نظر از بنابراين، ميگرداند. ممكن
نيامد.  پديد ديگري هيچ شهر در آورد، پديد پاريس كه پرسهزني بنيامين گفت، كه همان طور  
پرسهزن جديد اشكال پديد آمدن از برخي اين، وجود با شد. رفته رفته ناپديد پاريس، پرسهزن
در پي به موضوع كه آنجا تا صحبت كردهاند. عمومي پرسه زن افول از هم برخي سخن گفتهاند و
چون در جوامعي عمومي فضاهاي در كه هستيم پرسهزن از شكلي پي در ما مربوط مي شود، مقالة
پرسهزن صرفًا نشان ميدهد. جديد شكلي به امروزه خود را مدرن، است. پرسه زن آمده ايران پديد
فيسك(۱۹۹۸) چنان كه پرسهزن، مرتبة اولقرار ندارد. تماشايجمعيتبراياو در نيستو تماشاگر
با متفاوت اينجا بودن در مولد فعال و است. كننده توليد فعال و ميگويد، كنشگري سخن آن از
خالف به پرسهزن، بود. هنرمند تشريح پرسهزن فرگوسن در نظر مورد كه است خالقيتي مفهوم
1. Elizabeth Wilson
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موجود فضاهاي و مكان مصرِف پرسهزني نوعي كه اين معنا به نيست. منفعل فرگوسن، نظر
است. توليد نوعي حال عين در مصرف، شكل اين است.

چه چيزي مصرفي در پس چنين و چيست؟ مصرف اين است كه معناي اين اكنون مسئله
چيست؟ ما جامعة فرهنگي تحليل براي غيرعادي، و عجيب شكل اين اهميت است؟ نهفته
آمده پديد غرب تاريخ برههاي از در كه صرفًا تاريخي است بهفرد و منحصر شكلي پرسهزن، آيا
اختيار كردهايم، خود كه است معنايي با متناسب كه پرسه زني، از اشكالي از آيا ميتوانيم و است؟
تحليل كاربرد در قابليت از اما است، مشخص شده و تعريف مفهومي چه اگر كنيم؟ پرسهزني ياد

،(۱۹۸۴)
۱
دوسرتو  بيان به زندگي روزمره، است. روزمره برخوردار زندگي از رويدادهاي بسياري

ميتواند روزمره، تحليل زندگي براي پرسهزني، مفهوم است. و مزورانه پيچيده كنايي، ابداعي،

ساختن است.
۲
ساختن حال نوعي عين بگشايد. پرسهزني، در روي ما درپيش جديدي مسيرهاي

زندگي ممكن خالقيتهاي كه نشانة ساختني روزمره؛ براي زندگي جديد عرصة قلمرو و فضا،
«مصرف» يكسو از مي آورد. پرسهزني خود را پديد خاص سبك زندگي كه ساختني است. روزمره
و شخصي لذتهاي بر مبتني خواندن همانند كه مصرفي فضاست. توليد» » ديگر سوي از و فضا

است. روزمره زندگي هنر كالم پرسه زني يك در است. فردي خوانشهاي
در استفاده يا مصرف مييابد. اهميت پرسهزن توسط فضا از استفاده نحوة تحليل، اين در
مسئلهاي كه بايد مكانهاست. در افراد و گروهها جايگيري و سكنيگزيدن نحوة اينجا به معناي
تحميل و دارد تعلق ديگران به كه موقعيتهايي در چگونه افراد كه است اين داد، پاسخ بهآن
نظرباز و ولگرد دوره گرد، از ملغمه اي پرسه زن ميدهند؟ شکل را خود دلخواه مصرف شدهاست،
بدل شهري زندگي براي به الگويي گفت كه پرسهزني است. مي توان پاساژ تماشايي صحنه هاي
محدويتهاي به توجه پرسه زني با از خاصي شيوة تهران، شهري چون كالن در و است شده
مصرف از ايراني فرد تجربة معرف مي تواند سبكي چنين اين است. آمده پديد جامعه فرهنگي
در مراكز زن از پرسه جديدي شكل از شد كه مي توان خواهد روشن ادامه باشد. در فضاهاي مدرن
مسئله اين است ميدهند. شكل را آنها از بخشي نيز زنان كه پرسهزنهايي خريد سخن گفت؛
اين حاضران در بلكه نيست، تعلق به كاال و دلبستگي نه تنها به معناي خريد مراكز در حضور كه
خواهد پديد زن پرسه جديدي از بنابراين، شكل باشند. كاالها بياعتنا به ميتوانند اساسًا مراكز

1. Decerteau
2. Making
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است كه حاوي معاني اي پرسه زن، است. كردارهاي فرهنگي اين جامعة جديد خاص آمد كه
بردارد. پرده آن از ميتواند فرهنگي مفسر

شناسي روش
مصاحبة و گفتوگو مستمر، مشاهدة يعني كيفي، روش هاي براساس حاضر، مقالة دادههاي
از نوجوانان و بازنشسته مردان زنان، از نفر كمابيش۴۰ با ارتباط براي است. آمده بهدست عميق
غير داليلي به كه بيشتر بودند افرادي هدف مطالعه بخش، اين در استفاده كرديم. روش گفتوگو
چهارگانه خريد مراكز مديرة هيئت اعضاي از نفر ۱۰ با طور همين ميآيند. مراكز اين به خريد، از
خريد مركز چهار پژوهش، اين در ميشود. مصاحبه خريد، مراكز اين فروشندگان از نفر ۲۰ با و
در گيشا محلة در كه است نصر(گيشا) شده مركز خريد مطالعه مركز اولين شدهاست. مطالعه
طبقه و دو نصر پاساژ شد، شهرداري احداث توسط ۱۳۷۷ در سال مركز اين است. واقع غرب تهران

هزار نفر از ۵ تا ۳ روزانه  و
۱
است باب فعال ۲۱۵ به داليلي بنا تعداد اين از مغازه دارد كه باب ۶۰۰

طبقه سه در تهران شهرداري توسط سال ۱۳۷۲ در گلستان هروي خريد مركز ميكنند. ديدن آنجا
واقع تهران شرق شمال در تقريبا و پاسداران منطقة در هروي خيابان در مركز اين شدهاست. بنا
كننده بازديد هزار ۵ تا ۳ بين روزانه پاساژ اين است. باب ۱۳۵ مغازهها تقريبي تعداد است. شده
ايران زمين واقع است. خيابان در و (قدس) غرب شهرك يك فاز در دارد. مركز خريد گلستان
واگذار بخش خصوصي به سپس و شد افتتاح ۱۳۶۸ سال در مستضعفان توسط بنياد مركز اين
طبقه سه كه است شش طبقه مركز است. اين گرفته آن جاي در باب مغازه ۱۴۹ مجموع در شد.

مغازه ها است. به مربوط عمل آن در از
و در تهران شمال قائم واقع در خريد مركز دارد. كننده بازديد هزار تا ۷ روزانه ۵ نيز اين مركز
ساخت كار شد. سال ۱۳۷۱ افتتاح در مركز اين است. تجريش قرار گرفته ميدان شرقي ضلع
دونفر از آن و سازندگان نبوده است حكومتي نهادي ساير مراكز برعهدة مركز به خالف اين
با رفتهرفته، و كردند بنا تجريش سنتي مركز را در دل بازار اين آنان بودهاند. تهراني سرمايهداران
ساخته طبقه شش در قائم دادند. گسترش را خود خريد مركز آن، سنتي فضاي از بخشي تخريب
نفر ۷۰۰۰ تا  ۵۰۰۰ حدود روزانه شاغلاند. نفر در آن ۱۰۰۰ و دارد مغازه باب حدود ۶۰۰ شدهاست،
منطقه اي و محلي ُبعدي نصر و پاساژ هروي گلستان كه در حالي ميكنند. ديدن مركز اين از نيز

بود. خواهند استناد مورد فعال مغازههاي تعداد است، غيرفعال خريد مركز از نيمي كه چون .۱
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و مناطق بخشها از مردم و وسيعتر يافتهاند غرب بعدي شهرك گلستان و قائم دارند، پاساژ
مختلف مردم تعامل گروههاي مكان دو پاساژ مي روند. اين آنجا سياحت به براي مختلف شهر
رايج پيامدهاي از آنان ما و پايين، و باال جنوب، شمال و تقابل است. متفاوت زندگي سطوح با

چنين فضائي است.
  
  
  

  
شهري فرودستان زندگي سبك پرسهزني:

در موجود گروه هاي كه داد نشان تهران شهر در خريد مركز چهار در ميداني مطالعات نتايج
طيف در گروه بزرگياند كه اول، كرد: دستة تقسيم دسته به دو ميتوان طور كلي به خريد را مراكز
اساسًا دربرميگيرد كه را افرادي از متنوعي طيف دوم، دستة ميشوند. شناخته ـ خريدار فروشنده
گذران براي محلي يا پاتوق منزلة به مكانها اين از بلكه ندارند، كاري مراكز اين در كاال و خريد با
كه با افرادياند كه شامل گفت بايد فروشنده ـ خريدار طيف در مورد ميكنند. وقت استفاده
چنين هدف گردآمدن با خريد نيز مراكز طراحي اساسًا و دارند آن سروكار يا فروش كاال امر خريد
شكلگيري براي زمينهاي ميتواند كه است موقعيتي همان اين است. پذيرفته صورت افرادي
در عمدتًا خريد كه مراكز چرا شود؛ سبك هاي منحصربه فرد ايجاد مصرف و متمايز گروههاي
جنوب مناطق در ساكن اند. آن در شهري متوسط و باال است كه طبقات شده مستقر مكان هايي

نيامدهاند. پديد خريد بزرگ مراكز شهر،
متوسط تعريفميكنند. طبقات باالو حضور با مصرفوخريدو با بيشتر را چنينمراكزيخود
قيمت براي طبقاتمرفهطراحيشده است، زيرا برايمثال، مركز خريدگلستانشهركغرب اساسا

خريد موقعيتمراكز
جغرافيايي

ساخت بازديدفضاهاي فراغتيتعداد طبقاتپاركينگتعداد مغازهسازندگانتاريخ تعداد
كنندهها

شاپ،دوندارد٢١٥شهرداري١٣٧٧غربنصر كافي
نت، گيم

رستورانهاي
دونالد مك

هزار ٥ الي ٣

گلستان
هروي

شرق نت،سهدارد١٣٥شهرداري١٣٧٢شمال گيم
سنتي، رستوران
مكدونالد،

هنري، آموزشگاه
شاپ كافي

هزار ٥ الي ٣

مستضعفان١٣٦٨غربگلستان نت،ششدارد١٤٩بنياد گيم
رستوران
دونالد، مك
كافيشاپ،

براي باز فضاي
نشستن

هزار ٧ الي ٥

سرمايهداران١٣٧١شمالقائم
خصوصي

شاپ،ششندارد٦٠٠ كافي
مك رستوران

دونالد

هزار ٧ الي ٥
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ساختارهاي منطبق است. بنابراين آن ساكنان مالي توان با آنجا عرضه ميشود در كه كاالهايي
قيمت كاالهايگران مدرن كه فروشگاههاي معنا اين به وجود دارد، تهران در تمايز ايجاد با متناسب
«ماركهاي» با كه كاالها، اين مصرف پيامد ميكنند. عرضه شده ماركهاي شناخته براساس و
خريدي در مراكز است. و منزلتي فرهنگي تفاوت و ايجاد تمايز مي شوند، مشخص خاص خود
ميتوان دارند. ديگران با ايجاد تمايز در سعي كه دارد بسيار، خريداراني اندازهاي تا بررسي، اين
فضاي مانكنها، فروشگاهها، است. ويترين شده سطح، محّقق يك در تمايز امر كه كرد مشاهده

باالست. بنابراين، منزلتي گروههاي از منحصربه فرد
۱
ايماژي كنندة تداعي همه خريد، مركز دروني

است؟ منجر شده متمايز زندگي سبكهاي ايجاد به خريد مراكز مصرف در آيا
مصرف كننده  گروههاي از سطحي در تمايز زيرا است. دشوار اندكي پرسش اين به پاسخ  
در مستمر تمايززدايي فرآيند نشاندهندة آمده بهدست ما مطالعة در آنچه اما ميشود، ديده
و تمايز ايجاد که است آن شده خريد مطالعه مراكز وجه مميزة است. آنها طريق از و خريد مراكز
انجام مشاهدات و گفتوگوها ادربارة بحث به ادامه، در ميدهد. رخ همزمان درآنها تمايززدايي
كرديم، به اشاره بدان بخش اين ابتداي در مي پردازيم.گروه دومي كه نظر مورد خريد مراكز شده در
يا آمدهاند، مراكز اين به خريد از غير امري براي كه دارد اشاره گروههايي به فرايند همين تشريح

است. اولويت نبوده آنان در خريد براي آنكه
وضع كاسبي بهتر  اما داشت، كمي امكانات و نبود مناسب اينكه با  «اين منطقه اوايل

كسي قصد و واقعي خريدار يا بودند خياباني ولگردهاي يا بودند دسته دو مردم موقع بود. آن

زياد خيلي اينجا ميآيند فراغت به براي كه افرادي حاال اما نداشت رو فراغت اوقات پركردن

هروي). گلستان مديرة هيئت عضو و فروشنده ساله، ۴۷ شدند»(مرد،

چند به ميتوان را دسته دوم گروه هاي انجام داديم، نمونه افراد كه با گفتوگوهايي براساس
كجرو(معتاد، گروههاي و سربازان شهريها، جنوب بازنشستگان، خانهدار، زنان كرد: تقسيم سنخ
گروههاي ـ فرهنگي پايين؛ اقتصادي موقعيت سبب به را اين گروهها روسپي). ما قاچاقچي،
وجه برخوردارند؟ چه ويژگيهايي از شهري فرودستان اما، اين نهاديم. نام شهري فرودست
گروه فضاي هر مراكز ميآيند. اين كردن به خريد از كاري غير براي است كه اين آنها مشترك همة
بين هرگروه ارتباط واقع، در ميكند. ايجاد است، پيوسته بههم حال عين كه در خود را، خاص
مشاهده نشده افراد اين چنداني ميان ارتباط برون گروهي دارد، اگرچه وجود گروهي نزديك درون
1. Image
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فرودست شهري اند، در جامعة اقتدار يا فاقد شغل يا فاقد كه ُبعد از اين سنخها، اين همة است.
تمايز ايجاد طريق از پي آن در خريد مراكز كه را هويتي تنها نه بنابراين آنها ميشوند. محسوب
نيز را فرادستان زندگي سبك مكانها، اين تمايززدايي طريق از بلكه نميكنند، تقويت است
فروشندهها ميشود كه اندازهاي زياد مراكزخريدگاهيبه غير اقتصادياز مغشوشميكنند. استفادة

دچار اضطرار ميكند. را
پركنند. من را خود فراغت اوقات و ديگر جايي بروند است بهتر دارند، دوست اگر مردم

تفريح براي من كاري از زمان مردم نبايد ... بدهم را پس تاوان اونها نبايد هستم كاسب كه

گلستان). خريد مركز فروشنده ساله، (مرد،۴۰ كنند» استفاده خود

جماعتي در  به اينجا در زن پرسه كرديم. ياد زن پرسه نام با شهري فرودست گروههاي  از اين

زيملاند
۱
«بيگانة» همانند آنها ندارند. شده عرضه كاالهايي تعلقي به كه دارد اشاره خريد مراكز

اما اند، گزيده سكني خريد مراكز در اگرچه نميآيند. حساب به خريد مراكز جماعت از بخشي كه
پيشينة متفاوت با نوسان اند، آنها پيشينهاي نبودن، در و مراكز خريد بودن در و و رفتن، آمدن بين
ماهيت پرسهزن اينجا در آن. در خريد به نه و ميپردازد پاساژ پرسهزن به تسخير خريداران دارند.
مهمي جنبههاي روزمره زندگي پرسهزن، حيات خالل از و ميشود آشكار ما تهران بر شهري در
نوزدهمي نيست. آوانگارد قرن و نخبه پرسهزن تهراني، زن پرسه نمايش ميگذارد. به خود را از
پرسه زنهاي وجه مشترك يگانه ندارد. تعلق خاصي طبقة و گروه به است كه معمولي آدمي او
در خريد نمايش مراكز از عمده اي بخش فرودستاناند. سلك در آنها همة است كه اين تهراني
ممكن مي شود. زنان و نوجوانان پايين، كارگران، سربازان، طبقات افراد حضور به واسطة تهران
درون خود را زندگي فضاي ميكند و پاساژ آغاز را در خود زندگي مخفي خريد، پرسهزِن مركز
زيست او و شيوة نحوه اما نيست، مخفي پاساژ در او حضور اگرچه بنا ميكند. ديگري مكان
كه فرهنگي فضا خاص مصرف نوعي است؛ جاري پاساژ در زندگي ميگيرد. مخفيانه صورت
توليد را خود خاص فضاهاي مكانهاي تجاري دل در مي گيرد. آنها صورت تجاري مكان دل در

دهند. انجام را خود مي شوند تا كار استتار فضاها به نحوي اين در و ميكنند

نام  پرولتاريايي» «خريد را پرسهزني از  اين شكل (۳۰۹ ،۲۰۰۰ (فيسك،
۲
پرسدي اگرچه  

1. Stranger
بر بيشتر او پژوهش دادهاست. انجام استراليا خريد مراكز زمينة در پژوهشي (Mike Pressdee) پرسدي مايك .۲
مصرف جاي به جوانان نيز اينجا در استفاده ميكردند. پاتوق منزلة خريد به مراكز از كه بود متمركز بيكاري جوانان

ميكردند. استفاده ديگر به نحوي مراكز خريد از خريد مراكز كاالهاي
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به ويترينها توجه بدون آنها نيستند. ويتريني خريداران لزومًا كه پرسه زنها گفت بايد نهادهاست،
نه و هستند و ايماژها فضاها كنندة به طوراخص، مصرف جوانان ادامه ميدهند. خود به كار هم
چنين نميشود. پاساژ مديران و فروشندگان عايد سودي آن نتيجة در كه مصرف، نوعي كاالها.
كرده است. تفريحي بدل سياحتي و خريد را به مراكزي مراكز است كه با لذتي همراه مصرفي
به تهران، در است. پاساژ خريد مراكز از استفاده نحوة در واقعي با خريدارهاي پرسه زن ها تفاوت
معناي كه خالف است رويه هاي همين ميشود. مصرف شده، تعيين و تعريف رويههاي خالف

داده است. در پاساژ حضور به جديدي
خريد قصد به ميآيند جنوبي شهر مناطق ساير و نازيآباد ري، شهر جواديه، از كه جواناني
شامل جوانان اين است. داده سوق اينجا به را آنان خريد از غير انگيزه هايي بلكه نميشوند، حاضر
پرسهزنهاي و دوستيابي، پرسهزن فراغتي، پرسه زن حرفهاي، پرسهزن افراد از مختلفي طيف
همة موضوع مشتركاند: يك در جوان پرسهزنهايي چنين مخدرند. مواد مسايلي چون با مرتبط
نميكنند. اگر ايجاد مركز صاحبان براي ميكنند كه منفعتي استفاده به گونه اي خريد مركز آنها از
نوعي طريق از شهري فرودست پرسه زن هاي نيز اينجا در است، همبسته مصرف با زندگي سبك
امنيتي داليل گاه به پرسه زنها چون حال، با اين ميآفرينند. را خود سبك زندگي از مصرف خاص
از پرسهزن تفكيك خريدار و تشخيص نشان ميدهند، در خريدار در قامت را پاساژ خود در

كرد. قضاوت آساني به نميتوان
نميدن  راهمون نگهبانان داريم، مشكل خيلي گاهي شيم، پاساژ وارد اينكه  براي

با برخي اومديم يا اينكه براي خريد كنيم وانمود جوري مي كنيم يه ما هم سعي بيايم داخل.

غرب). شهرك خريد گلستان مركز ساله، ۱۹ ميشيم»(پسر، وارد ميان داخل، كه خانوادهها

راحتي  به اول كه در نگاه ميشود موجب درميآيند خريداران پرسهزنها به لباس  اينكه
از ميشود. منجر طبقة متوسط خريداران با شهري فرودستان تشابه امر به همين نشوند. شناسايي
آساني به است. در پاساژ طبقاتي و اجتماعي تمايزات رفتن ميان از اين امر، پيامدهاي مهمترين
مصرف ميشود. مصرف طبقات باال توسط افراد كاال، و قيمت اين با پاساژي كه گفت نمي توان
سرگردان جمعيتي كه انبوه كرد. تفكيك نميتوان پاساژ كنندة كاالهاي از مصرف را پاساژ كنندة
مصرفي بلكه براي پاساژ، درون كاالهاي واقعي مصرف براي نه تنه ميزنند، يكديگر به پاساژ در
آنان به را خريدار نام به پرسهزنان حضور بودن دروغين شايد زدنها تنه اين آمده اند. نمايشي

ميشود.: يادآور دائمًا
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نميشد ميآمدن... تهرانپارس از يا نازيآباد از ميكردن؛ شلوغ خيلي محوطه تو جوونا

بيرون بريز گفتم يهروز خريد. اومدم ميكني؟ ميگفت كار چه اينجا مي گفتي بهش كرد. كاري

هيچ كه اومدي خريدي چه براي تو گفتم نبود، جيبش تو بيشتر تومان دو داري؟ چي ببينم

گلستان). مديره هيئت ساله، ۵۰ (مرد، نداري؟ پول

داد.  تشخيص و تمييز هم از نمي توان را مختلف گروههاي خريد، مراكز در بيانشد، كه  همان طور
طريق طبقاتي از هويت نيست. خاصي تيپ و قشر معرف ديگر پاساژگردي، پوشش وطرز نوع
چون مكانهايي كاالها و معناي ديگر گفت بايد است. باخته رنگ يكديگر به گروه ها شبيهشدن
نمي شود، بلكه تعيين توزيع و شرايط توليد واسطة به نيست و نهفته آن ها خود در مراكز خريد
فرهنگي كه معاني است جايي همان مصرف شيوة ميشود. مشخص آن شيوة مصرف واسطة به
تمايزات نظام بههمريختگي موجب خريد، مراكز در معناآفريني اين ميشوند. پرداخته و ساخته
زندگي و محل شغل نوع دارايي، ميزان كسي از ميشوند كه حاضر جماعتي در پاساژ، ميشود.
گذشتة با مراكز خريد ميكند. هويتآفريني برايشان مكان اين در آنها حضور نميپرسد، بلكه آنها
كه بنابراين ميبينيم افراد است. هويت كنندة تعيين حال لحظة ندارد، بلكه افراد سروكار تاريخي
افراد كه نيست اين مسئله نيست. مطرح فرادست طبقات با فرودستتر طبقات همچشمي مسئلة
پاساژها به آمدن فرودست با و كارمندان خانهدار بازنشسته، زنان بيكاران، مردان شهري، جنوب
كردن و نزديك تقليد درصدد كاالهاي گرانقيمت خريد به كردن وانمود حداقل يا كاال خريد و
انگيزههاي نه و اهميت دارد كردار پرسهزنها اينجا البته در فرادست برميآيند. گروه هاي به خود
اجتماعي شكافهاي گسترش و نابرابريها افزايش سمت به كه جامعهاي در كرداري چنين آنها.

شد. خواهد تمايزات ريختگي بههم موجب ميرود
پس  در ديگري كه معناي خريد است. مراكز در حضور«ديگران» از پيامدهاي يكي صرفًا امر اما اين
فرادستان صرفًا موقعيت را پاساژ تلقي است كه مخالفت با اينطرز ميفهميم، «فرودستان» كردار
بلكه كنندازطبقاتفرادستاند، نميخواهندوانمود آنها نيزاست. فقرا مراكزخريد«مكان» بدانيم.
چنين تشكيل با بسازند. را خود موقعيت جديد و داشته باشند حضور مكاني چنين در ميخواهند
زندگي فرادستان رها ميشود شيوة سلطة و فرهنگي يكنواختي از مراكز خريد موقعيتي است كه
و تمايززدايي فرآيند پاساژ بدل ميشود. بنابراين، در موقعيتهاي مختلف از متكثر جهاني به و
نبوده تمايزيابي يكطرفه فرآيند اساس در نيز مدرنيته فرآيند ميرود. پيش هم با زمان هم تمايزيابي
سويديگر، از ميشود، تمايزات بهم ريختن فرودست موجب گروههاي حضور يك سو، از است.
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و تمايز برميسازد. فضاي «اغنيا» در كه موقعيتهاي «ديگران» را مي گيرد شكل متكثري دنياي
فرض در هم متداخل بايد تفاوت عين ساختارگرايي سوسوري، در سنت خالف به عدم تمايز، 

كند. متبادر ذهن را به تقابل معناي چنين تفاوتي آنكه بدون شود،
  

نتيجهگيري  
بسياري در تحليل كاربرد از قابليت مشخص است، اما شده و تعريف گرچه مفهومي پرسهزني
ابداعي، دوسرتو(۱۹۸۴)، بيان به روزمره، زندگي است. برخوردار روزمره زندگي رويدادهاي از
خريد مراكز در مفهوم پرسهزني به تحليل زندگي روزمره براي مزورانه است. و پيچيده كنايي،
شد گفته طور كه همان گرفتيم. نظر در مصرف شكلي از را پرسهزني مقاله، اين داريم. در نياز
مركزي فضاست. ايدة «توليد» ديگر از سوي و خريد است مراكز «مصرف» از يكسو پرسهزني
كردار بطن از و مصرف از دل كه توليداتي گرفته است. يعني قرار توليد فضا همين بر نيز مقاله
لذتهاي شخصي بر مبتني خواندن، همانند خريد، مراكز مصرف ميجوشد. زندگي روزمره
تحليل، در اين است. «هنر زندگي روزمره» كالم، پرسه زني يك در است. فردي خوانشهاي و
نحوة معناي به اينجا در استفاده يا مصرف مييابد. اهميت پرسهزن توسط فضا از استفاده نحوة

مكانهاست. در افراد و گروهها جايگيري و سكنيگزيدن
جامعه باالي به متوسط مرفه و مكاِن طبقات خريد، مركز رسد كه نظر اينگونه به ابتدا در شايد
متناسب آنها درآمدي سطح با ويترين ها و دكوراسيونها مدها، كاالها، نوع و قيمت زيرا است.
آنجا در خاصي طبقات و بيافريند را خاصي زندگي سبك پاساژگردي بايد صورت، اين در است.
چيزي اگر چنين ميكند؟ را مشخص پاساژ آدمهاي سنخ كاالها قيمت و آيا نوع كنند. آمد رفت و
جامعه در فرادستان موقعيت و اقتدار تثبيت پيامدش واقع در ميافتاد اتفاق تهران خريد مراكز در
فضاها چنين است، وجود اشاره کرده و ذائقه تمايز در باب در مطالعاتش كه بورديو همانطور بود.
متمايز با گونهاي به اغنيا و قدرتمندان نميآفريند، بلكه تمايز كاالهايي صرفًا چنان مصرف و
ميسازند(بورديو، مشروع را خود زندگي و سبك تثبيت را خود جايگاه ديگران از خود كردن
و طبقه معرف صرفًا شده مطالعه مراكز كه ايران بايد گفت مورد در بورديو، خالف به اما، .(۱۹۸۴
يافتهاند. استقرار محلههاي طبقات مرفه در خريد مشخصي نيست. مراكز و متمايز زندگي سبك
سبك متفاوت با اين مراكز فرهنگي مصرف نوع اما اغنياست. با نوع كاالها متناسب و قيمتها

ميشود. كاالها عرضه توسط كه است زندگياي
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فقرا آنها نيست، زيرا خريد كاالها و قيمت تابع زيادي اندازة تهران تا در خريد  مصرف مراكز
حضور رو، اين از ندارند. را كاالهايي چنين خريد توان اساسا نميآيند بلكه براي خريد تنها نه
توليد سرمايهداري الگوهاي توسط كه معنايي نظام تا ميشود موجب شهري فرودست گروههاي
در تهران آيد، پديد غربي در شهري است كه ممكن تمايزي مراتب و سلسله شد. ميشود متزلزل
از شهر جديد نوع نمايانگر نيست، بلكه ايراني جامعة نبودن معناي مدرن به امر اين پديد نميآيد.
حضور تمايززدايي را دربرميگيرد. و تمايزيابي همزمان شدن، در آن مدرن كه است شرقي مدرن
كه ميشود سبكهاي منحصر به فردي موجب سبكزدايي از در مراكز اغنيا شهري» «فرودستان
كه ميدانيم عين حال ميشود. در ارائه پاساژ در جغرافيايي موقعيت كاالها، معماري و به واسطة
در گسيخته طبقاتي ساختار بيطبقه است. جامعهاي نه و كامًال طبقاتي نه جامعه ايراني، جامعة
طبقاتي ساختار غربي ساختهاست. اين با جوامع مدرن درخور تحليلهايي متفاوت را آن ايران،
نداشته باشند، قرار و آرام تمايز مفهوم حول چندان زندگي سبكهاي تا است شده متمايز، موجب

باشد. زندگي فهم سبكهاي كافي براي ايران نميتواند مؤلفة تمايز در گفت بايد بلكه
پرسه زن،  هم و خريدار هم تفاوت گذاشتيم. زنان و پرسه خريداران ميان مقاله اين در ما  
از و خريدند در مراكز شده عرضه كاالهاي كنندة مصرف خريداران كه حالي در مصرف كنندهاند.

(مصرف ميپردازند خود زندگي سبك خريد به (۱۹۹۲)
۱
شيلدز راب تعبير به كاالها مصرف طريق

بلكه كاال، طريق مصرف از نه شدهاند مشاهده ما مطالعه در كه شهري خريد). فرودستان مراكز در
هر در خريد). مراكز ميدهند (مصرف نمايش را خود سبك زندگي كه فضاست مصرف طريق از
ميدهد رخ آنچه خريداران، نمايش در مرتبط است. نمايش موضوع با زندگي سبك مورد، دو
ما سياق كه به مردمي مي كنند و استفاده ما كه از كاالهاي آنهايي ميان تمايز است. تمايز ايجاد
زدايي تمايز است. زدايي ميدهد تمايز آنچه رخ نوع دوم در نمايش اما نميخورند. و نميپوشند
خود زندگي سبك ايجاد براي شهري كنندگان مصرف توسط پاساژ در كه متمايزي فضاي از
تمايز و ديالكتيك تمايز نمايانگر شهري فرودستان حضور كه حال عين است. در شده ايجاد
منحصر سبك زندگي آفرينش معناي است، به شهري تهران جامعه در سبك زندگي از زدايي

است. نيز شهري فرودستان و پرسهزنها بهفرد

1. Shields
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