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زندگي سبك و اقليتي فرهنگهاي خرده
چشماندازها و روندها

۱
فكوهي  ناصر

تهران دانشگاه انسان شناسي گروه عضو

  
چكيده

از فرآيندي متقابل درون را آن و کرده تشديد را مدرنيته متناقض جهانيشدن، روند

امر، اين اثر مشخص است. كرده وارد هويتيـجماعتي و ناهمگنسازيهاي همگنسازي ها

هويتي تداخل نقشهاي و سو، از يک محلي و سطوح بومي در هويتهاي اقليتي گسترش

سوي از فراملي و بومي هر چه گستردهتر در قالبهاي اجتماعي هويت هاي شکلگيري و

شهري فضاي در روزمّرگي هويتها و يافتن تبلور اصلي مثابة پهنه به شهرها است. ديگر

مفهوم خود با ترکيب زندگي در مفهوم سبک از اينرو، مطرح هستند. پيش بيش از امروز

در تقاطعي مفهوم را دو اين زماني که تفسير شود. بهگونه اي ديگر روزمرگي امروز بايد

پيچيدهتري موقعيتهاي به هم باز دهيم، قرار اقليت و خردهفرهنگ مفهوم دو با معنايي

تالش و فکري اين چارچوب از حرکت است، نظر مورد حاضر در مقالة آنچه ميرسيم.

هويتي مقاومت امواج به شدن جهاني آن در كه است ايران خاص شرايط در آن کاربرد براي

بنابراين، هدف ندارند. و خودآگاه فعال شكل مقاومت لزوما اين اگرچه است؛ دامن زده

يافتن برونيت از خالل آنها زماني فضايي تبلور در جامعه گسستهاي كنوني تحليل ما

كاربردي رويكرد مقاله، آنهاست. پيآمدهاي شهرها سطح در سبكهاي زندگي در آنها

راهبردي سياستگذاريهاي زمينه در ويژه به عملي راهكارهايي به ميكند تالش و است

يابد. عمومي دست فرهنگ زمينه راهكاري در و

روزمّرگي، جهانيشدن، فرهنگ، خرده اقليت، انسانشناسيشهري، واژگانكليدي:
مقاومت زندگي، سبك

1. fakouhi@ut.ac.ir
www.fakouhi.com
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مقدمه
اين ميکند، مطرح بيدرنگ آن روند کنوني موقعيت و در شدن جهاني که اساسي پرسشي
يا، بر و ميزند دامن آن به و آماده ميكند تکثر فرهنگي براي را زمينه فرآيند اين است که
۲۰۰۲؛ روسالدو، (ايندا و مي برد پيش فرهنگي يکسانسازي و سوي يکپارچگي به را ما عکس،
شدت به کرد، مشاهده لحاظ انساني از اين جوامع ميتوان در تجربة آنچه ۲۰۰۰ لكنروبولي،
سروکار با آن نيز مدرن موقعيت در آن از پيش که تناقضي .(۱۹۹۹ (مترالت، متناقض است

يعني «مدرنبودن كه: مي كند تأكيد نکته براين درستي به
۱
بِرمن .(۱۹۹۰ (اپادوراي، داشتيم

سازمانهاي در چنگ شدن اسير يعني مدرنبودن تناقض، و معما از زندگِي سرشار يک زيستن
و ارزشها اجتماعات،  تخريب همة به قادر  غالبًا و کنترل به قادر که  عظيمي بوروکراتيک
با مقابله خويش براي راسخ عزم پيگيري در نبودن دستبسته همه اين و با هستند؛ جان ها
مدرن براي براي خودمان. آن تصاحب و نيروها اين جهان تغيير قصد جنگيدن به نيروها، اين

:۱۱ـ۱۲). (برمن،۱۳۷۹ بود» محافظهکار هم و انقالبي بايد هم بودن
۲
تعريف کرد؟ ليوتار چگونه بايد را بودن پسا مدرن ، شود تعريف تناقض مدرن بودن در اگر
شرايط » است: انگشت گذاشته آن  بر  بِرمن که بيند و روندي مي  خط همان در را پاسخ
توسعه بيشتر چه هر آنها قدرت سو، يک از (...) که شود مي مربوط انسانهايي به پسامدرن
اين .(۱۹۹۶ ) هستند» بيشتري چه هر اطاعت و بندگي به ناچار ديگر، سوي از و يابد مي

رّد نظرات با که ميبينيم (۱۹۹۶،۱۹۹۰)
۳
آپادوراي آرجون جانب از ديگر گونهاي به پرسمان را

مفهوم و الف) ۲۰۰۴) ريتزر نظير آن راديکاِل نوع از نظراتي حتي شدن جهاني به سطحينگرانه
ميبيند از آن پيچيدهتر بسيار را موضوع ،(۱۹۹۸ ب؛ ۲۰۰۴ (ريتزر، جهان» «مکدونالدي شدن
کرد. خالصه آن در و داد قرار آن اصل اساسي مثابة را به فرهنگپذيرانه يکسانسازي بتوان که
سطح در موجود پويش متقابل و چندسويه فرآيندهاي از را مجموعه اي آن که معني اين به
در دهند، نشان «وقايع» آنکه در بيش از او نظر به خود را که ميگيرد  نظر در کنوني جهان

ميدهند. نشان «جريان»ها
و نيمهمجازي و نيمهواقعي نيز بايد نوعي «واقعيت» را  آن خود که ) را امروز جهان واقعيت

1.  Berman
2. lyotard
3. Appadurai
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«فازي»(راجين، رويکردهاي چارچوب بتوان در شايد تنها دانست) مجازي هم و واقعي هم يا
حاصل نظرية يا آنچه و واژه اين موَرن از تعريف پيچيدگي در بر ۲۰۰۰)، رويکردهاي مبتني
است، آن هابرماسي(۲۰۰۶) از يا و (۱۹۸۰ بورديويي(الفوب، تعبير در جامعه شناسي انتقادي
داراي تداخلهاي و تنش حتي بيثباتي و تغيير، پويايي، بر  اصل امروز دانست. فهم قابل
پيش قابل تأثيرپذيري هاي از داراي و يکسويه نفوذپذيريهاي بر نه و اثرات متقابل است
قبل از که (چيزي ميکند مشکل را در امر اجتماعي پيش بيني تنها نه نيز امر همين تعيين.
کوتاهمدت را حتي و دراز تأثيرگذاريهاي و درمان حتي و پيشگيري بلکه نيز ميدانستيم)،
اين با ميکند؛ همراه شکنندگي بسيار سياستگذاريهاي اقتصاديـ  اجتماعي با طريق از نيز

آن تداوم در و مدرنيته بسپاريم: فراموشي به را
۱
عامليت اصل که نيست معنا بدان اين وصف،

فرآيندي ولو شکننده اّما تأثير گذار، موقعيتي در او دادن قرار و با ايجاد سوژة عامل با پسامدرنيته
حتي گاه بسيار خطرناک و موقعيتي چند هر که آوردند وجود به را از اسارت/ قدرت دوجانبه
و قابليت استفاده دارد که بر نيز در را پتانسيلهاي زيادي حال  عين اّما در نااميدکننده است،
توانايي دروني آنها، بلکه به به شناخت سازوکارهاي فقط نه کردن آنها بستگي مستقيم بالفعل

دارد. (۲۰۰۲ و روزالدو، (ايندا «مقاومت» به موسوم از فرايندهاي مناسب استفادة در
در مقاومت است که روشن است. مقاله اين در ما اصلي بحثهاي مقاومت، از موضوع
همگنکنندة و يکسانساز فرآيند در يورش يا جماعت سوژه که گيرد مي انجام خطري برابر
و باشد واقعي نه و خيالي صرفًا همگنسازي و يکسان اين اين يک آنکه (ولو شدن جهاني
دارد بينهايتي َاشکال مقاومت، اين اما ميکند؛ احساس باشد) داشته نسبي صرفًا واقعيتي يا
از که خود را است آن و جماعتِي هويتي نوع از مقاومت ما است نظر مورد در اينجا آنچه  و
که است، آن اينجا در مي نمايد. پرسش محوري خردهفرهنگهاي شهري باز قالب در جمله
به پساانقالبي نهايت يا در و انقالبي فرآيندي در که کنوني ايراِن جامعة همچون جامعهاي در
پويايِي گستردهاي به نه فقط دائمًا فرهنگي اجتماعيـ  بي پايان گسستهاي آن در و سرميبرد
مقاومت هاي ميکشانند، به انفعال و مي كنند خنثي را اين پويايي همچنين بلکه ميزنند، دامن
پويايي که پيچيده اي در بازي و مي يابند تحول و بروز خردهفرهنگي چگونه قالب در جماعتي
مفهوم ميتوان چگونه (۱۳۸۴ (فکوهي، ميکنند؟ ايفا نقشي چه ميسازد را جامعه اين اجتماعِي

1. Agency
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يکديگر با چنان متکثر هويتهاي  آن در که جامعهاي،  چنين در را  جماعتي بودِن اقليت
در دائمًا خود نيز و مکانها، زمانها و موقعيتها بنابر جماعت ها، و يا فردي که سوژة آميختهاند
دارد؟ پيآمدهايي تعريف چه اين و ديگرند، تعريف کرد هويتي هويت به يک از تغيير حال
مطالعة و شناخت ميتوان فرآيندها، چگونه اين به با توجه الف) ۱۳۸۵ الف، ۱۳۸۱ (فکوهي
اين کاربرديکردِن سوي ميتوان به چگونه خصوص، به و سامان داد را اجتماعي _ فرهنگي
ميتواند اين جامعه، در عمل آيا اصوًال ب) ۱۳۸۴ الف، (فکوهي رفت؟ عمل در سطح شناخت
آن را از تفکر که است شده همراه دايم شالودهزدايِي نوعي با يا و باشد داشته تعريفي متداوم
با ميتواند که عمًال ميبرد پيش آني پراگماتيسِم نوعي سوي به را و جامعه ريخته است بيرون
پرسش ها، اين پاسخ دادن به شود؟ براي انگاشته يکي يا چشمانداز صفر عدم عقالنيت و نوعي

نظري بپردازيم. حيث از بحث عناصر کردن روشن بايد به ابتدا

پيشينة نظري چارچوب و
نظام پايههاي هم واحد، آِن در  او، عامليت  و  سوژه مفهوم  نهادن پيش با مدرنيته،
انساني جوامع هم و کرد ميگذاشت روشن بنياد و اجتماعي سياسي لحاظ از که را جديدي
ترتيب، اين به جماعت. و سوژه رابطة ميان از عبارت است كه فروبرد، مهم تناقضي در را
كردني پيشبيني اندازهاي تا که روندي با انساني علوم در اساسي مفهومي مثابة به هويت
زمينههاي سوي به فردي ناخودآگاهِي و خودآگاهي بر مبتني روانشناسانة زمينههاي از بود
در (۲۰۰۰ اشتروس، لوي ۱۹۸۵؛ آنزيو، (جيل،۱۹۹۹؛ يافت سوق انسان شناسانه و جامعهشناسانه
و جماعت ها سو، يک از خردهفرهنگها و غالب فرهنِگ ميان رابطة اساسِي حرکت، بحث اين
روز هر که شدند تبديل به بحثهايي و نوزايِي آنها متفاوت آنها، اشکال جماعت گراييها، و
کمتر دوم جهاني جنگ از سال هاي پس امروز به خالف و است اهميت آنها افزوده شده بر
باور جامعه درون جماعتها به از ميان رفتن اجتماعي يافت که هنوز علوم در ميتوان را کسي
هميشه براي بتوانند که کند تلقي آگاه کامًال از سوژههايي جامعه را متشکل داشته باشد و
داشته يک جانبه گذاري تغيير، قابل و قراردادي جماعت هاي به انتسابي جماعتهاي از
خردهفرهنگها کرد: متمرکز اساسي مفهوم دو بر ميتوان را کنوني بحث رو، اين از هم باشند.
در نخست کرد: بررسي موقعيت اصلي دو نيز ميتوان در را دو مفهوم اين جماعتگرايي ها. و
يک که هيچ است البته روشن توسعه. حال در کشورهاي در سپس و کشورهاي توسعهيافته 
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کرد، قطعي قلمداد و مرزبنديهاي دقيق داراي و خالص صورتي نمي توان به موارد را اين از
پيچيدگي درک آن نميتوان به بدون که دارد روش شناختي مزبور، ضرورتي تقسيمبندي  اما

رسيد. موضوع

پژوهش پرسش هاي و شناسي روش
و حدود  كردن روشن براي نظري  و اسنادي مطالعه اي کار  اساس مقاله، اين در 
فراتحليل روش تا از کردهايم بيشتر تالش رو، اين بوده است. از موضوع فکرِي چارچوبهاي
روبرو موردياي مطالعات با عمدتًا ايران، اجتماعي علوم ادبيات در واقع در کنيم. استفاده
مثال شده، براي پيش تعيين از قالب نظري تکيه بر را با خود که چارچوبهاي نظري ميشويم
دادههاي با که نهايت ميکوشند در و ميكنند اخذ جامعه شناختي، شناختهشدة نظرية يک
مي گيرد، پوزيتيويستي سرچشمه رويکردي از که روش، اين برسند. آن نظريه به خود موردِي
جامعهاي از نظريه اي که منطقي ميان نوعي رابطة رقم، عدد و چند ذکر که با است تالش در
موضوع خاص و شده ارائه ديگر  دورهاي  و جامعه براي همان اغلب  و گرفته ريشه ديگر 
از اجتماعي تحقيقات بزرگ شمار بهرغم است که آن نتيجه بياورد. وجود به است، تحقيق
اين تحقيقات، و نرسيدهايم تحقيقات، اين مبتني بر جدي راهکار هيچ به تقريبًا اينگونه،
است آن ما تالش رو، اين از نميگيرند. قرار اجتماعي گوناگون برنامهريزيهاي عمومًا مبناي
برسيم به چارچوبهاي کالِن کاربردي موردي بر پژوهشهاي مبتني اصلي و خطوط با ذکر که
يا جامعهشناس براي را اجتماعي دخالت امکان و باشد کردني پياده ُخرد سطح در بتواند که
ميگيرد قرار اساسي چارچوب پرسماني اين تحقيق در پرسش اساسي کنند. فراهم انسانشناس
زندگي سبک هاي و همسازکردن رفتارها چگونگي آن و دارد آن تأكيد بر سالهاست نگارنده که
اين از کالن شهرها است. ممکن سختي به آنها مديريِت که است کالني در چارچوبهاي
انساني مختلِف گروههاي و سبکها از تعداد بسياري زيرا دارند، گويايي بسيار موقعيت لحاظ
به را اجتماعي آسيب هاي امکان نتيجه در وا ميدارند و يکديگر با زندگي به بااليي را در تراکم
منفي معنايي به حاضر لزومًا تحقيِق پرسش باال در تراکم يعني اين امر، اما ميبرند؛ باال شدت
ايران کنوني نشان جامعة در نقاط گسست است سعي شده که حال عين در گرفته نشده، و
راه حلهايي گسستها، اين از يک براي هر بتوان نشده که فراموش هم نكته اين ، شود داده

کرد. ارائه کاربردي
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کشورهاي توسعهيافته در جماعت گراييها فرهنگها و خرده
جامعهشناسي در فرهنگي سلطة يا غالب فرهنگ به نسبت كه درکي آکادميک، بنابرسنتي
و (۱۹۹۹ (گرامشي، گرامشيستي و آغاز، در اِلستر،۱۹۸۶) مارکسي( ريشة به يافته سامان انتقادي
از برداشت اينرو، از ميشود. منتسب بعدي مراحل در (۱۳۸۲ هورکهايمر، و فرانکفورتي(آدورنو
براي نومارکسيستها اين مکتب از فقط نه است که ميراثي مثابة ايدئولوژي حاکم، به فرهنگ
فرهنگي بيرمنگام)(ديورينگ، ۱۳۸۲؛ مطالعات مکتب خصوص در (به است جاي مانده به
و شناسي جامعه به جمله از معرفتي، ساير گروههاي به بلکه ،(۲۰۰۳ هارتلي، ۱۹۹۷؛ وركين،
متفکران، اين نزد چند هر است. کرده سرايت نيز (۱۹۱ :۱۹۷۹ بورديويي(بورديو، انسانشناسي
«فرهنگ حاکم» يا غالب» «فرهنگ اما ميشود؛ استفاده خاص طور به ايدئولوژي از واژة کمتر
مکتب قديميتِر زبان در ميرساند که را ايدئولوژيکي همان سلطة با نزديک بسيار معنايي
ما شناختي، زبان_ بازي يک با خردهفرهنگ از گفتن سخن نظر، اين از مييافتيم. فرانکفورت
ابداعي تطوري و مفهومي، واحد آِن که در بوژوازي» مي برد، «خرده چون سوي مفهومي به را
از بخشي به مثابة نيز خردهفرهنگ خود جاي ميدهد. در را بيپاياني زيرا اقشار است؛ ذهني
معنايي عرفي در بيشتر حاکم، يعني فرهنگ لزومًا نه رايج و (در معناي فرهنگ اصلي فرهنگ
آن تشکيل دهندة و ميتواند جزء ندارد قرار آن با تضاد در حقوقي که اجتماعي تا و قانوني تا
انسانشناسان جانب از عمومًا که است مفهومي ،(۱۹۹۳ جفرسون، و آن(هال حاشية نه و باشد

ميشود. پذيرفته
واژة از واژه، اين از استفاده که به جاي بر آن است اجماع پيش از بيش امروز چند، هر

به اشارههايي که خرده فرهنگ (چه از لحاظ ناگزيري که تا از بار منفِي کنيم  استفاده
۱
جماعت

پرهيز شود. دارد خود در تطوري) احتماًال معناي لحاظ چه از و بودن دارد حاشيهاي معناي
اروپايي) زبانهاي در البته ) آن زبانِي معناي در خردهفرهنگ مفهوم خالف به جماعت، مفهوم
نه و فرهنگ اشکال بروِز بيروني اشاره دارد، يعني بيشتر به نه حامالن آن و فرهنگ به خوِد
بودن مشترک معني به Commun ريشة از Community ميکند. فرهنگي داللت کنشگراِن
تکه يا شاخهاي يا واحد معنِي به sub ريشة از که قرارميگيرد Subculture  و در مقابل ميآيد
شده ساخته اجتماعياند، كنشگران همان که نمايندگانش وسيله به که اصلي چيز يک از
بسياري نيز شايد انعطافپذيراست و بسيار مفهوم دو اين ميان اين، مرزهاي وجود است. با
1. Community
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دو يک از اين کدام که آن است مسئله اساسي از واژگان، نشناسند. فراتر را به رسميت آنها
براي مهمتري مبناي فرهنگي، بايد كنشگران و يا فرهنگ و بيانيافتة بروز اشکال يعني معيار،
به ما بهتر کشور در و جهان کنوني در ميتوانند دو اين از کدام يک و بگيرند ما قرار تعريف
توسعه حال در توسعهيافته و جهان تجربة نگاه به با آنچه کنند؟ کمک درک آن و مسئله طرح
است؛ اتکاتر قابل فرهنگي معناي بيان ظاهرًا اينکه، از است کرد عبارت تأكيد آن بر ميتوان
را خود فرهنگي مشخصات که دارند تمايل فزايندهاي طور به کنوني جهان در كنشگران زيرا
قرار و سياسي که در آن اقتصادي اجتماعي، «وضعيِت» به توجه سرعتي هر چه بيشتر با با
(الاقل فرصتطلبي و نوعي سودجويي اساس بر لزومًا عمل را اين و تغيير دهند گرفته اند
براي تالش و اجتماعي روابط در هزينه کاهش آن به در بيشتر بلکه نميدهند، انجام آگاهانه)

دارند. نظر تداوم اجتماعيت امکان به رسيدن
گاه و متفاوت نقشهاي به ميتوانيم دهيم، ارائه زمينه اين در نمونهاي باشيم خواسته اگر
باشد آن در گرفتن ناچار به قرار و جامعة مشخص زمان يک است در  ممکن فرد که متضادي
از خاص دوستاني با عالقه، مورد ورزشي با مشخص، سياسي گرايش يک با فردي کنيم: اشاره
با لزومًا نقش ها اين ... معين و و زباني با قوميت و دين ، خانوادهاي معلوم با گذشته، دوران
قرار در شرايطي را فرد بيشتر، چه هر معموًال موقعيتهاي مدرن اما همگرا نيستند، يکديگر
بزند جديدي تأليف هاي دست به دهد و سازش با يکديگر آنها را است ناچار که ميدهد
تغييِر براي عاملي مثابة در اينجا، سوژه نه به اجتماعي را کاهش دهد. هزينههاي بتواند تا
تغييري ميشود: عمل وارد خود تغييِر و ديگري با آشتي براي عاملي مثابة به بلکه ديگري،
کنشهاي و رفتارها فنون کالبدي، سطح  در ميتواند نه دايمي و و است عميق نه لزومًا که
پوششهاي و همچون آرايشها اشکال بيان گروهي از نهايت به در شود و عمل وارد متقابل،
۱۳۸۴ گودرزي، ۱۳۸۴؛ (رضايي، يا نحوي در زبان بينجامد واژگاني معنايي، تغييرات و متفاوت
است که روشن چنين موردي، در برويينسن، ۱۳۷۹؛ هيئت، ۱۳۸۰). ۱۳۸۴؛ وان نبز، ب؛ الف و
متفاوت فرهنگي ما وارد يا و دگرگون ميشود مورد استفاده فرهنگ نمي کند، اما تغييري فرد

جماعتي بناميم. و هويتي فرهنگ يا خردهفرهنگ يک را آن بتوان شايد ميشويم که
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زندگي سبک و معاصر فرهنگهاي خرده
بايد چرا که است کرد اين مطرح مدرن جامعة در ميتوان اصوًال که پرسشهاي اساسي از
سبک از روشني و دقيق تعريف ميتوان به چگونه و قرار داد زندگي سبک را فرهنگ مبناي
در نهايت نوعي زندگي سبک که كرد بر اين امر تأكيد مورد اين در بتوان زندگي رسيد؟ شايد
خالل از نه پسامدرن و مدرن جامعة در فرد است که بر «جامعه» سرسختانة بهغايت کنترِل
خالل از عمدتًا  نيز مدارها اين در  و اقتصادي مدارهاي اساس  بر بلکه جماعتي، مدارهاي
جز نيست، چيزي نهايت در در اين تعريف، سبک زندگي ميشود. تعريف مصرف مدارهاي
مي تواند مصرفي معنايي عام در نيز مصرف اين خانوار). (مثًال گروه يا فرد مصارف مجموعة
عامترين گرفتن نظر در البته با فرهنگي و چارچوب در  اين مصرف تلقي شود. تلقي فرهنگي
نوع اجتماعي، روابط و آمدها و رفت نوع آرايش، و لباس غذا، نوع است: فرهنگ معناي
اين از و ... جامعه مادي در توليد و مشارکت کار فراغت، نوع اوقات و گذران هنري ساليق
در اين است: فرد/جامعه تناقض دوگانة از ناشي که گيرد قرار مي تناقضي در زندگي نظر، سبک
مثابة به زندگي، سبک يک طريق از را خود بايد و ميتواند فرد آيا که است اين پرسش شرايط
احساس آنها که به يا جماعتهايي جماعت از طريق را کار بايد اين يا و هويت کند داراي فرد
تعيين را خود زندگي اين دو سبک ميان در ترکيبي بايد دهد؟ يا سرانجام انجام ميکند، تعلق
جهاني شدة و مدلهاي نوليبرالي جامعة (که دارد وجود نيز ديگري پرسش مهم البته، و کند؟
اينکه الزامات وآن دارند) فراموشي آن به همه واداشتن کردن و فراموش به تمايل بسيار آن
چه ميزان جهاني) و ملي محلي تا از سطوح تمام در اقتصادي و غير اقتصادي از اعم بيروني (

دارند؟ عهده سبکها بر اين تحول و و تداوم شکل گيري در را جبر تعيينکنندگي و از
حوزة در شکلگرفته الگوهاي و است بسيار جذابيت داراي بيشک سوژه گفتمان
واقعيت ميتواند ـوژه س که كردن جنبه هايي طريق برجسـته از مي کنند تالش توسعـه يافتـگي
اين از کنند و تقويت گفتمان را است) اين يک واقعيت خود (که اين دهد را تغيير بيروني
حتي آنارشيستي) يا کافکايي و تعبيري (به «منفي» انديشههاي بر خود را بيشترين يورش رو،
جبرهاي از و ميکنند تلقي شکستخورده از نطفه را سوژه که انديشههايي ميسازند، متوجه
عمومِي شکست  وصف، اين با ميگويند. سخن متافيزيکي يا فيزيکي اجتماعي گوناگون 
(از علم کنترل براي غيرعلمي و و ديني اخالقي مؤلفههاي در پذيرش را که خود فناّورانه جامعة
بازدارندگي و کنترل مسئوليت يافته توسعه کشورهاي در امروز که اخالقي کميته هاي خالل
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ميدهد، نشان عهده دارند) بر بگيرد، با اخالق انساني قرار تضاد در که هرگاه را علمي پيشرفت
جمعگرايانه کنشهاي و نهادها به بردن پناه که شکستي است. نيز سوژه شکست گوياي
بُرباالن، رواناـ ۲۰۰۰؛ ُبلي، لكنرو ۱۹۹۳؛ (اريكسون، است. آن گوياي (... قوميت، دين، (اخالق،
فرد نابودِي خطِر برابر در مقاومت هويتيابي و که متصور شد ميتوان چگونه بنابراين، (۱۹۹۸
مثًال باشد، تعيينکننده خود خودي به ميتواند فردي شخصيت که استثنايي مواردي در (جز
جماعت گراييها خالل از جز عمومي سازوکاري بتواند آن) عالي معناي هنري در خالقيت در
بيروني سازوکارهاي همه که ميآيد حساب به سوژهاي و فرد پناهگاه آخرين جماعت، بيابد؟
مدرن و جامعة کارکردِي بزرِگ ماشيِن چرخدندههاي در آن دادن جاي و آن نابودي در پي

پسامدرناند.

منفي و اندازهاي مثبت جماعت گرايي: چشم
۱۹۹۶؛ (بك، است. مشترکشان نقاط اساس بر  افراد آمدن هم گرد َاشکال جماعتها،
و متغير شدت  به ميتوانند مشترک، نقاط  اين چند هر  واكوانت،۲۰۰۶). ۱۹۹۸؛ كاميلري، 
زمينه اين در مثال کنند. چند را پويا جماعتي مرزهاي ميزان نيز به همين و باشند انعطاف پذير
از دست را خود معناي بيولوژيکي لحاظ  از دو هر و قوم نژاد مفهوم دو باشد: شايد گويا
صرفًا قوم نيز مفهوم ۱۹۹۸) و (بانتون، است بي پايه ژنتيکي نظر از کامًال نژاد، مفهوم داده اند:
ميتواند درونهمسري، ازدواجهاي رقم  افزايش و خويشاوندي  نظامهاي از حرکت حد در
-۲۴۳ ۲۰۰۲؛ تايلور، ۱۹۹۹؛ آمسل، ۱۹۹۳؛ (اريكسون، باشد داشته بيولوژيک نسبتًا معنايي
هويتهاي امروز شدهاند و شدت نوزايي به جديد در دوران مفهوم دو وصف، هر اين با .(۲۴۲
سياهبودگي ندارند: هويت ها مرزهاي مشخص اين چند که . هر ميدهند تشکيل را مشخصي
مثال (براي ندارند مشخص همواره مرزهايي لزومًا آمريکا، کشوري چون در سفيدبودگي يا
لزومًا کردها و آذريها چون بزرگي قوميتهاي نيز ايران چون کشوري در دورگهها). مورد در
خود درون اساسي اختالفاتي موارد، بسياري در آنها اعضاي و ندارند مشخصي مرزهاي
۱۳۸۰؛ گذاشتن آناند(مقصودي، کنار به حاضر سخت بيرونِي برابر يورشهاي در تنها و دارند

.(۱۳۸۳ يوسفي، ب، و الف ۱۳۸۰ يوسفي، ۱۳۸۳؛ ميرمحمدي،
در قالب گرهخورده به يکديگر انبوهي از جماعتهاي بر اساس پسامدرن، و جامعة مدرن
آنها، درون که گرفته است شکل نمادين) کالمي، واقعي و و غير (کالمي ارتباطاتي شبکه هاي
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اشکال نوزايييافتة در جماعتها ميکنند. اشاعه نقاط حوزه و ايجاد و تراکم، انباشت نقاط
کوتاه هاي استراتژي به که متفاوتياند موقعيتهاي گوياي نيز نوزاييها اين شکل در و خود
ميان، اين در ميشود. مربوط اجتماعيشان اهداف به دستيابي براي افراد دراز مدت و مدت
در ابتدا، از اين منفي؟ يا و کرد تلقي مثبت امري بايد را جماعتگرايي که آيا پرسش آن است
و تقويت عمق ميزان جماعتي_ هويتي،  حوزههاي سبب تداخل که به کنيم واقعيت شروع
ديگر تأثيرگذار هويت_جماعتهاي بر شک بدون جماعت، هويت_ يک تعلق به احساس
چگونگي حتي يا ملي و هويت بر تأثير بدون نميتواند قومي هويت نمونه، تقويت براي است؛
(فکوهي،۱۳۸۱ متفاوت اند بسيار سطح سه در هويت نوع سه که باشد، جهاني هويت احساس
و يکجانبه پيشبيني قابل يکسان، ثابت، مکان در نه و زمان نه در تأثيرگذاري ها اما اين الف).
(احمدي، پژوهشگران و نظريهپردازان برخي  خالف  به نميتوان ديگر، عبارت به نيستند. 
ضعف موجب خودکار به صورت قومي هويت تقويت که کرد ۱۳۸۳) ادعا ميرمحمدي، ۱۳۷۸؛
را مورد خاصي آنكه مگر است، بيپايه نيز ادعا اين عکس که همانگونه ملي ميشود؛ هويت
تعيين براي نيز را مؤلفههاي ويژهاي بهعالوه و باشيم داشته نظر در مکان خاصي و زمان در

زيرا بود؛ خواهند
۱
کمابيش دلخواهانه که بگيريم نظر در ميزاِن تعلقها ارزيابي و هويتها اين

شناختِي دستگاههاي با لزومًا و ميکنند حرکت پژوهشگر) شناختِي مشخص( دستگاِه يک از
نيستند. يکسان جماعت) (فرد يا مطالعه مورِد موضوِع

بگوييم هويتي سخن جماعتي تحول پوياي و دوجانبه تأثيرهاي از است حالت بهتر اين در
امکان اين راه  از و مديريت ما اجازة دخالت و است) به ممکن تنها ممکن است (و که
ما بدهند. ديگر هويتهاي بر در زمينة تأثيرگذاري را خطاپذيري همواره و محدود پيش بيني
تلقي طرز کنيم، تأكيد بايد اينجا در اما کرد. خواهيم دنبال ايران، خصوص در را بحث اين
برخالف آنها زيرا، روند است. بوده منفي جماعت گراييها به نسبت عمدتًا گفتمانهاي سياسي
به رأس پايه اختيار از تفويض يعني آن کنونِي معناي در سياست منطق از ميرود و آنها پيش
در سوژه تأثيرگذار وجود و استقالل تصور بهعالوه، ميشود. دموکراتيک) خارج شکل به (ولو
آن، به باور نداشتن صورت در که است شده شناخته اساسي اصلي دموکراتيک، همواره امر
ماکياوليايِي در معناي اصيل سياست، مگر آنكه شود. گفتمان سياسي تخريب کل است ممکن
اين شود که در پذيرفته اخالق، آن از مطلِق جدايِي و اصلِي بازتوليِد خود هدِف به يعني آن
1. arbitrary
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که بحثي در دفاع کند. خود دموکراتيک شکل گرايي موضع از نخواهد توانست ديگر صورت
جماعتگراييهاي مي توان نشاندهيم، که است آن ما هدف داشت، خواهيم آينده صفحات در
و بوث د؛ ۱۳۸۵ مشارکتي(فکوهي دموکراسيهاي يعني دموکراسي، از خاصي اشکال با را مدرن
که کاري کرد؛ همگرا سازگار و خودند، در ابتداي کار امروز که رايت، ۲۰۰۳) واين ۲۰۰۵؛ جوو،
جماعت گرايي حالتي چنين در نيست. امکانپذير نمايندگي بر مبتني دموکراسي هاي با لزومًا
ميدهد امکان فرد به که است جامعه زيرا نوعي حضور در کرد؛ تلقي منفي امري نميتوان را
توجهي قابل بازخورد شايد و سازد بدل اشاعه قابِل اجتماعِي مداِر يک به را خود فردي بياِن

کند. دريافت آن از نيز

توسعهيافته جهان در شهرهاي اقليتي خردهفرهنگهاي
جغرافياي چند هر که بود سنتي آغازگر اجتماعي، علوم در شيکاگو(گرائفاير،۱۹۹۶) مکتب
را رابطهاي سرزميني رابطة درنهايت اما، ميداد، قرار خود کار مبناي را و فرهنگي اجتماعي
از مورد مهاجراني که در را سرزميني پهنة يک به وابستگي و ميگرفت در نظر و مقطعي موقت
مفهوم (در مياني» «منطقة از يک گذار مثابة به ميشدند وارد آمريکا آمريکايي غير فرهنگهاي
که هر داشت وجود باور اين ترتيب، بدين کرد. تلقي درمناسکگذار)(۱۹۰۹) کلمه وان جنپِي
چينيها، محلة مانند سرزميني پاية با خردهفرهنگهايي با ما شيکاگو همچون شهري در چند
رابطي مثابة حلقههاي به صرفًا و کار داريم، اين مناطق سر محلة آلمانيها و کوچک ايتالياي
آن به ورودي راهروهاي را آنها بايد و عمل کنند آمريکايي) بيروني(جامعة گستردة جهان با
پاگشايي و رمزآموزي و گذار» «مناسک نوعي اجراي اصلي شان وظيفة که کرد تلقي جهان
در گذاري و براي هميشه اصلي مقصد سود جامعة به خود را مبدًا فرد جماعِت تا است
دهة آمريکا از در بعدي كه تجربة .(۵۵-۵۷ :۲۰۰۱ ترک گويد(راولين، همشيگي يکسويه و
نيست. تصور ديگ چنين که داد نشان شد، تکرار نيز غربي اروپاي در و بود ۱۹۸۰ شروع شده
به ميشوند و ذوب جديد فرهنگ از ناشي حرارِت در و يکديگر با تازهواردان آن در  که

۱
ذوبي

نبوده بيش خامي تصور ميشوند، بدل مقصد) يا سرزميني(مبدأ تعلق بدون جديدي معجون
به نيز گاه شدند و جا به جا بلکه صرفًا نرفتند، ميان فقط محلههاي قديمي از زيرا، نه است؛
بوده آنها اصل در جماعتي يکپارچگيهاي که شدند بدل بزرگي شهرک هاي و حتي محلهها

است.
1. Meltingpot
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فقط نه کرد: پيدا ادامه  امروز تا ۱۹۸۰ دهه آغاز از اروپا در قومي محلههاي  شکلگيري
که (واكوانت) آمدند وجود به ... و پاکستاني، هندي، سياه يهودي، عرب، چيني، محلههاي
گاه (هر چند، نبود ساکنانشان پذيرش و پسند مورد اغلب آنها بر (پيشين) نامگذاري «گتو»
که پهنههايي در حتي ميکردند) بلکه استفاده آن از مادي پارهاي امتيازات از برخورداري براي
و اقماري خوابگاهي بود (شهرکهاي افتاده اتفاق گونهاي ناخواسته به استقرار جماعتها
پايههايي بر هويتي ـ جماعتي جماعتگرايي و نوزاييهاي هم باز اروپايي) بزرگ شهرهاي

مشاهده ميشد (پيشين). دين، اساس بر آخر مرحلة در بهخصوص زبان، قوميت و چون
آن را رجعت نميتوان بنابراين و است مدرن پديدهاي پديده، اين که نبايد شک کرد
از دموکراسِي همين به دقيقًا اعتراض کرد: تلقي دموکراتيک دستاوردهاي در  پسرفتي و
به را  جامعه طردشدگاِن و  حاشيهنشينان ميزان  که  است بوده آن حرفهاِي  نمايندگِي نوع 
که اين جامعه»(۱۹۹۳) ميكوشد «فقر کتاب در بورديو است. داده انگيز افزايش صورتي حيرت
در به ثروتمند، موسوم و جوامع مدرن اکثريت انسانها در که  گذارد، به نمايش را واقعيت
شکنندگي و بيماري و «درد» يک آن را بيشتر به مثابه خود که سرمي برند به موقعيتهايي
خود، آثار متفاوت اقبالي براي تحرک اجتماعي. بورديو، در شانس و درک ميکنند تا روزافزون
اين سلسلهمراتبيشدِن و زندگي سبک بر اساس اجتماعي تقسيمبندي هاي که حال عين در
اقتصادي، اجتماعي، (سرماية متفاوت آنها سرمايههاي اجتماعي و اقشار اساس را بر سبکها
توهمزداييهاي سبب به انسان ها اين تأكيد ميكند که اين بر ميدهد، نشان و...) فرهنگي
يک نيروي اجتماعي قدرتمندند به تبديل شدن در حال در ميانشان اتفاق افتاده که شديدي
خشونت آميز نوع بيان صرفًا ميتواند آن، دادن به شکل براي چشماندازي صورت فقدان در که
در بزرگ شهرهاي حومة جنبش جوانان در سالهاي اخير در (اتفاقي که برگزيند خود براي را
تعريفي انجام قابل و مشخص بدون مطالبة که (واكوانت): تخريبي بوديم) آن فرانسه شاهد
خالف (به نيز تخريب در خود حتي که است دروني درد يک بيروني و بروز بيان صرفًا ميگيرد و
و۱۹۷۰) دهه هاي۱۹۶۰ سرمايهداري در اهداف تخريب يا قرن نوزده در کارخانجات تخريب
دراينجا خودکشي (تمثيل خود است غايِي هدِف خود نمي کند و دنبال را مشخصي هدِف

باشد). گويا ميتواند
بلکه نيست، و نبوده بيان خرده فرهنگي_جماعتي اين شکل تنها شهري خشونت بيان
توسعهيافته کشورهاي تمام تقريبًا امروز افزود: آن به بايد نيز را بنيادگرايانه جماعتگرايي هاي
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رسانهاي با گفتماني سو، يک از هستند: بيمارزا قالب هايي در فرهنگي تجربهکردن تکثر حال در
باالترين به که توانستهاند مهاجراني موفقيتآميز» که بر «داستانهاي داريم سروکار سياسي و
امکان هم هنوز دهد، نشان دارد و تالش مي کند سياسي صعود کنند تأكيد اجتماعيـ ردههاي
واقعي و آماري ديگر، دادههاي سوي از که، حالي در دارد؛ ذوب وجود ديگ روِش از استفاده
نابرابري شديدياند وجوِد نشانگِر و فرهنگي ارتقاي برنامههاي شکست و درجا زدن گوياي
اين نسبيشان در موفقيت و گرفتن در جاي ميان مهاجران فرهنگي، منشأ و ريشه بسته به که
مشاغل توزيع زيرا روبروست؛ بحراني گسترده با حوزة سياسي حال، عين در دارد. وجود جوامع
قرار جامعه اجتماعي فرهنگي_ واقعيت هاي با گسست در کامًال ممتاز سياسي موقعيتهاي و
(که حاشيه نشين ميشوند سياسي» «غير آدمهاي و عادي مردمان فقط نه اين حوزه در دارد:
غير اروپايي (محور منشاء فرهنگهايي با بلکه حذف شدهاند)، سبب کارشناس نبودنشان به
جماعت سريع بسيار ميگيرند و پيش را شدن حاشيه اي مسير نيز همين شدن) جهاني اصلي

يابند. مي براي خود منزلة تنها راهحل به جديد را گراييهاي

توسعه حال در جهان اقليتي در خردهفرهنگ هاي
پيشميروند، مسير در همان جهاني شدن فرايند به سبب هر چند توسعه حال در کشورهاي
دولت مدل اساس بر که است آن بر اصل است. متفاوت بسيار کشور به بسته وضعيت، اما
به اجتماعي، قشر يک به برتري دادن با و ايدئولوژيک ايجاد سلطة با حاکم گروههاي ملي،
گفتمان از اليگارشيک، گروه يک يا چند به و يا حداکثر قبيلهاي گروه يک يا قوميت، يک
که مي كوشند اساس  اين بر و ميكنند ابزاري استفادة آن نمايندگي شکل در  دموکراتيک
خود موقعيتهاي از را مادي سود حداکثر است، کوتاه مدت اغلب که چشماندازهايي در
ميان در اين واقفاند. کامًال گذشتگان اساس تجربة بر آن بودن شکننده به ظاهرًا که ببرند،
بدل توسعهنايافته توسعهيافتگي به موقعيتي موقعيت سالهاست از يک که کالنشهر پديدة
(گماينشافت جامعه به جماعت از نظرية گذار براساس  بتواند آنكه جاي به و است شده
اين شکلگيري به بيشتر چه هر ممکن کند، جماعتها را سرگذاشتن پشت گزلشافت) به
است: کرده بدل اجتماعي نظامهاي اصلي  اشکال به را  آنها و است زده دامن جماعت ها
در آشکار کامًال صورتي به و گاه آشفتگي در را خود که نهادي  و قانوني عقالنيت فقدان
بحرانهاي و شکنندگي در موارد، اغلب در و اقتصادي و سياسي اجتماعي، نظام هاي فروپاشي
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که است شده سبب ميدهد، نشان جهاني و با نظام يکديگر با رابطه در نظام ها اين دائمِي
كند. نوزايي به شروع و كند رشد اين کشورها سرعت در به آن اشکال تمام در جماعت گرايي
جماعت گراييها اين از شدت به سبکزندگي در روزمرگي و شهر در حضور شکل بنابراين،

(۱۴۸-۲۱۳ :۲۰۰۳ (شرر، ميکند. تبعيت
برانگيزي صورت تأمل به ديگر پديدهاي تأثير تحت اين جماعتگراييها وصف، اين با
با جوامع را اين که ميروند، پيش به خردهجماعت نيز شدن تبديل يعني شدن سوي ذرهاي به

جماعت بيشماري تعداد آوردن وجود به يعني، ناميدهاند.
۱
شدن» «مجمعالجزايري آنچه خطِر

چنين است. روبرو کرده نكردنياند، سست و اتکا بسيار موجوديت، در عين که روابطي با
تراکِم افزايِش  نسبت به بيشتر و چه هر سازمانيافتگِي با اصل آشکار تضادي موقعيتي در
بلکه ميان جماعت ها، فقط نه همگرايي به نياز شهري، جمعيت افزايش دارد: با قرار شهري
ابزارهاي با صرفًا نمي توان اين همگرايي را طبعًا و مييابد افزايش شدت به افراد نيز، ميان
و روزافزون کنترلهاي اجتماعِي به احتياج فقط براي آن نه زيرا کرد، قانوني تأمين پرهزينة بسيار
مديريتاند. قابل غير نيز اجتماعي در ُبعد انحرافات آن قانونِي پي آمدهاي بلکه است، هزينه پر
شرايطي، چنين در جرائم). با مؤثر و کارآ مقابله در زندانها و ناتواني سريِع سرريز و (انباشتگي
کرد، مديريت آمايشي رويکردهاي خالل از صرفًا را شهرها رشد موضوع بتوان آنكه تصور
انفجارهاي سوي را به ما ميتواند سرعت به که ميدهد، نشان را و سطحي خام کامًال درکي
در دورههاي ورود يا و اجتماعي صلح رفتن ميان از و پرهزينه مرجهاي و و هرج اجتماعي

کند. هدايت جامعه براي پرهزينه بسيار انفعال

آن خردهفرهنگي گسست هاي و ايران کنوني جامعة
تاريخي پيشينة

مدرن حوزة در صرفًا نميتواند به قدمت ايران، کشوري در جماعتگرايي از گفتن سخن
پديده اي مدرن اند؛ عام، به طور جماعتها نه و جماعتگرايي باور ما، به که چند شود. هر محدود
ايران در طوالني قدمت داراي امري فرهنگيـ اجتماعي مشترکات اساس بر وجود جماعت اما
شکلگيريهاي انواع شناختهشدهترين از يکي درگذشته، .(۳۲۸-۳۲۴ :۱۳۸۳ (فکوهي، است
ارتباط شهري فضاهاي و محله مفهوم با و است ميافتاده اتفاق شهرها در ايران در جماعتي
1. archipelago
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ريشهاي خود که  ) مي شدهاند مشخص  شغل بنابر فقط نه  اين جماعتها است. داشته
و اصناف مختلف دربارة مطالعات در و مي يابد) ربط اروپايي و هند به پيشينة و دارد کاستي
ابن اخوه، ۱۳۸۳؛ استادي)(اشرف، و مثال روابط شاگرد (براي آنها درون روابط تحول چگونگي
شد، بلکه پرداخته آنها بررسي به شهر در آنها استقرار نحوة به مربوط مسائل همچنين ۱۳۶۰) و
ايام، جماعتهايي قديميترين از نمونه براي بودهاند: مطرح شهرها در نيز صورتهاي ديگر به
پايين سطح در کوليها و مطربان چون جماعت هايي و نخبگان سطح در پهلوانان چون
و قدرتمند قالب دولتهاي در چه سبب وجود دولتها به مشاهده ميشدهاند. ايراني جامعة
گروههاي مستقل، يا و دولتها آن با وابسته محلي حکومت هاي قالب در چه و تمرکزيافته
جماعتها شده است؛ اما اين بسيار مشاهده ميان آنها در نيز و غير شغلي شغلي جماعتي
با همگرايي حداقل از چارچوب هايي در بلکه نمييافتهاند، سوق جماعتگرايي به سوي لزومًا
گاه مشخص و کمابيش مرزبنديهاي سلولهايي با و در داده انجام اجتماعي يکديگر تعامل
آن به جوامع پيشصنعتي که را حداقلي اجتماعي نظم کاستي) (نظير سيستم هاي نفوذناپذير
با اما .(۴۶۵-۳۸۴ :۱۳۶۶ ۱۳۶۵؛ سلطانزاده، پيشين؛ ميآوردهاند(اشرف، به وجود داشتهاند نياز
مدرنيته دست و مشروطه انقالب را آن سرآغاز بايد که جديد به دوران ايراني جامعة ورود
آن، مستقيم اثر نفتي که  درآمدهاي با ورود بهخصوص و ابزاري آن دانست شکل در كم
و شکلگرفتن روستايي عشايري موقعيت کشور از يک خروِج براي عملي فراهمآمدن امکان
ايراني وارد جامعة ريخته و هم به کامًال پيشين اشکال محاسبات و بود، شهري سريع رشد و

و ديگران ۱۳۷۷). حساميان (حبيبي، ۱۳۸۰؛ شد کامًال تازه موقعيتي
سيستم سياسِي بسيار سنتي يک آن در که پرتناقض بود دوراني در ايران، دوران پهلوي دوم
و در خود را اين دو ميکرد تالش مدرن، شدت به و رفتارهايي شکلگرايانه و گفتمان با اما
سنتي شدت، به نيز خود جامعه درحاليکه، اين سازش دهد. يکديگر با اجتماعي سيستم در
آن به حاضر اما كند. غربي چشمپوشي مدرنيتة به ورود مزاياي مادِي از نميتوانست ولي بود،
بهايي (آبراهاميان،۱۹۸۲). بپردازد را گسست اين پيشبيني ناپذير و سنگين بهاي که نبود نيز
مرحلة وارد را ايراني و جامعة شد پرداخت اسالمي چارچوب انقالب در البته سرانجام که
نقطة اصلِي انقالب فاصله داريم، بايد هنوز از سه دهه نزديک به امروز چند هر کرد. جديدي
دوران يا حداکثر (و اجتماعي انقالب مرحلة در آن داشتِن که قرار پاية اصلي دو به توجه با
روندهاي و فرآيندها  و داليل  تمام به توجه  با و  است پساجنگ دوران در و پساانقالب)
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حتي و دارند ما وجود امروز هنوز در جامعه و را به وجود آوردند دو پديده اين که اجتماعي
در گذاشت و انگشت كنوني جامعة در خطرناک گسست چندين بر مي توان تثبيت شدهاند،

بررسي کرد. را خردهفرهنگي جماعت گراييهاي موقعيت آنها يک از هر

آنها گسستهاي و جماعتي هويتيـ طبقهبنديهاي
فراملي گستردة هويتهاي تا و كنيم آغاز بيولوژيک موقعيت هاي از را خود تحليل اگر
قومي، محلي- گروه سني، جنسي، گروه گروه کنيم: اشاره موارد زير به ميتوانيم ببريم پيش
اجمالي به صورت کنوني را وضعيت آنها از يک هر در و ديني؛ اجتماعي- شغلي، گروه قشر

بپردازيم. آنها کارکردي فضايي مابهازاهاي  پيآمدها و به سپس تا کنيم بررسي

جنسي هويتهاي

اقليتي باز تعريف معناي در بايد را آن که خردهفرهنگي، جماعتگرايي نخستين شکل از
آنان فعاالن و زنان پذيرش معنايي مورد به «اقليت» واژة استفاده از است. جنسيتي کرد، هويت
در مردان و برابِر زنان (جمعيِت جمعيتي رويکردهاي قالب در بيشتر موضوع را زيرا نيست،
در حقوق برابرخواهي يعني (فمينيستي) زنگرايانه مطالباتي رويکردهاي يا و جوامع انساني)
لرستاني،۱۳۸۲، ۱۳۸۵؛ جاه رفعت ۱۳۸۲؛ و ۱۳۸۱ طلب، (شادي ميبينند اجتماعي امتيازات و
جوامع انساني، ساختار است: پيچيدهتر موضوع فرهنگي، انسانشناسِي ديدگاه از ۲۳). اما :۴۲
اين کرد. شک مادرتبار معدود در جوامع ولو آن پدرساالرانه بودن در نبايد است که ساختاري
است شده (به تعبير بورديو) پديد آمدن ساختارهاي ساختاردهندة ديگري سبب ساختار،
بازتوليد خود زنان) طريق از جمله كنشگران اجتماعي (از تمام از خالل را مذکر سلطة که
اسطورههاي، (زبان، نمادين و  ذهني سطوح در ساختارها، اين  .(۹۸-۱۱۲ :۲۰۰۲) ميکند
و گفتمانهاي گوناگون تحليلي و شناختي نظامهاي و فکري و اعتقادات، روشهاي باورها
و کالبدي، حرکات فنون (رفتارهاي اجتماعي، عملي مادي و سطوح در همچنين اجتماعي) و
در جنسيتي و اندامي روابط و اندامها بازتوليد و ابزارها ارتباط، غيرکالمي روش هاي و اداها
ايراني جامعة شرايط، اين در ميکند. بازتوليد مردانهاش سلطة در را جامعه و ....) دائمًا آنها
زنانه ميان موقعيتهاي روشني و تقسيم مشخص سياسي  داليل به آن در که جامعهاي از
روابط اين آن، رسيد که در به جامعه اي داشت، پيشين وجود رابطه با سنتهاي در مردانه و
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نقش گسترش و دخالت لزوم زنان و اجتماعي حضور در زمينة پيشرويي گفتمان و مخدوش
ساختارهاي با را امر اين مي كوشد حال، عين در جامعه اين اما است شده غالب آنها اجتماعي
هزينه هاي و سرمنشأ تنشها بلکه خود نيست آسان نه فقط که دهد. کاري سازش نيز سنتي
چون واژگاني که داريم قرار متناقضي موقعيت  در امروز، ما است. بوده نيز بسياري اجتماعي
بازتوليد و آن متعدد چندپارچگيهاي کلي در قالب طور به زنان جنبش و «فمينيسم اسالمي»
گذار براي اجتماعي و يا نهادي زمينهاي هيچ آنکه بدون جهان جنبش زنان مطالبات و شعارها
امر، اين نتيجة مي کند. عمل انگيخته خود صورتي کامًال به باشد شده مطالبات آماده اين به
صورتي به است، كردني مشاهده شهرها سطح در خردهفرهنگي جماعتگراييهاي صورت به
افزايش قالب ذهنيتها) در بلکه فضاها قالب در (نه مرد زن/ و تفکيک تمايز فقط نه که
سطح در نشدني تعريف جماعتگرايانة  پيشداوريهاي به تفکيک اين  بلکه است، يافته
رسمي وحتي گفتمان پذيرش مورد و رسمي گفتمان با که است رسيده مردان نيز و زنان
در شدتيافته زنگريزِي نوعي بنابراين، قرار دارد: تضاد در اجتماعي) حوزة در غيردولتي(صرفًا
موقعيت را اين ميكوشند يکديگر کنار در گفتمان در مبالغهآميز برابريخواهي نوعي با عمل 
اساس بر انگيخته و خود صورتي ظاهرًا به نهايت در وضعيت کنند. خارج تنش نوعي از به
به شدت حلشدن به اين اما است، حل شدن در حال اجتماعي خودکار سازوکارهاي تنظيم
تشديد را شرايط مجمعالجزايري نهايتًا و ميزند دامن آنها شدن کوچکتر و تقسيم جماعتها
بيشتر باشند داشته وجود اگر يا و ندارند وجود واقعيت در استنادي مورد الگوهاي ميکند.
شهري واقعي موقعيتهاي در گرفتن جاي در اندکي قابليت که هستند اتوپيايي الگوهايي
يا کلمه)(۱۹۷۳) و گافمنِي (درمفهوم اجتماعي» «صحنهپردازي چارچوبهاي در بيشتر دارند و
اين در تحليلاند. قابل (۷۹ مفهوم باالنديه)(۱۹۸۰: (در مناسکي» «مراسميـ  موقعيتهاي در
جمله از که است شده انجام بسياري انسانشناختي و جامعهشناختي ميداني پژوهشهاي مورد
(لرستاني،۱۳۸۲) تشکل فعال مجموع ۸۰ از زنان تشکل مطالعهاي پيمايشي بر۵۲ به ميتوان
و خود از مسائل ارزيابي زنان جمله از توجهاند، درخور آن از دادههاي که برخي کرد اشاره

فوق آمدهاند: پژوهش در زير جدول دو در که راهحلهاي آنها
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مسائل زنان ارزيابي به مربوط توصيفي هاي يافته جدول۱ :

۳۱ لرستاني،۱۳۸۲: مأخذ:

زنان مشکالت حل راه به مربوط توصيفي هاي يافته جدول۲ :

۱۳۸۲ لرستاني،۳۱: مأخذ:

سني هويتهاي
امروز ميدهد،  تشکيل را جامعه  مطلق  اکثريت که جوان،  قشر  حاشيهايشدن و  فقير
باالي بيکاري نرخ مي برند: ميان را از آن اثبات به رسمي نياز ارقام و اعداد که است واقعيتي
جوانان و مير مرگ و تصادفات باالي باالي خودکشي، نرخ نرخ بيکاري تحصيل کردگان)، (حتي
جوانان مطالعات همچون مشخصي حوزههاي  در اجتماعي انحرافات  باالي نرخ آنها، در
روابط مديريت براي مناسبي زمينه هاي ايجاد بدون ازدواج سن رفتن باال قتل، سرقت و اعتياد،
مسکن، زمينة جمله در از حداقلها و تأمين هزينههاي زندگي افزايش طالق، باالي نرخ جنسي،
۷۰ درصد با جامعه اي در دسترساند که در و رسمي .... ارقامي بهداشت و آموزش کودکان
فصلنامة دورة (نک. به ميدهد تشکيل را خطرناکي بسيار سال نشانههاي ۲۵ زير جمعيت

زنان مسائل تجمعيدرصدفراونيارزيابي درصد

حقوقی 7669/769/7نابرابري

جنسیتی 1917/487/2تبعیض

زن به نسبت منفی هاي 1412/8100نگرش
109100100جمع

زنان مشکالت تجمعيدرصدفراوانيراه حل درصد

زن 484444تغییر نگرش جامعه نسبت به

اقتصادی استقالل 98/352/3تأمین

حقوقی قوانین 3935/888/1اصالح

زنان آگاهی 1311/9100ارتقاء

109100100جمع
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است. تشخيص نيز قابل گسست ها ساير خالل از بين نسلي البته اختالف جوانان). مطالعات
موضوع به دختران مادران و رويکرد به آن کرد که در اشاره مطالعهاي ميتوان به نمونه براي
از نمونهاي بر که مطالعه اين .(۱۳۸۴ محمدي، و (سفيري است شده توجه جنسيتي هويت
انجام خانوادههايشان و سال) ۲۵ تا ۲۰ سني محدوده (در تهران دانشگاههاي دختر دانشجويان
درون شکاف نشان دهندة ميشوند) نيز تأييد زياد ديگري مطالعات با (که دادهها است، شده
اين از زير جداول جنسيت است. همان هويت دربارة تفاوت نسلي سبب به جنسيت، يک

دهند: مي را نشان موضوع مقاله

جنسيتيشان هويت به آنان نگرش برحسب مادران فراواني توزيع :۳ جدول

۱۳۳ :۱۳۸۴ محمدي، و سفيري مأخذ:

جنسيشان هويت به آنان نگرش برحسب دختران فراواني توزيع جدول۴:

۱۳۳ :۱۳۸۴ محمدي، و سفيري مأخذ:

جنسيتي هويت به درصدفراوانينگرش

مدرن 64/4کامًال

1410/3مدرن
5238/2بینابینی

4936سنتی
سنتی 1511کامًال

136100جمع

جنسيتي هويت به درصدفراوانينگرش

مدرن 84/2کامًال

3223/8مدرن

7150/7بینابینی

2419/5سنتی

سنتی 53کامًال

140100جمع
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ميدهند و نشان جماعت گرايي به اندکي گرايش متناقضي، صورت به جوانان وصف، با اين
است. از جماعتگرايي گريز اجتماعي و ميرسد، انفعال نظر غالب به نزد آنها در بيشتر آنچه
اکثريت با کشوري (در نميکنند جماعت ها شرکت جوانان در که نيست معنا بدان البته اين
جماعتها شکلگيري که معناست بدان اما نيست)، ممکن چيزي اصوًال چنين جوان جمعيت
حوزههاي وارد جز آنجا که جوانان مطالبات و نميگيرد اصل جواني صورت براساس عمومًا
تعلق داشتن يا و بودن دانشجو مانند ميشود، تعريفشده اجتماعي و موقعيتهاي صنفي
جنبش از بحث  منجر مي شود. علي رغم به جماعتگرايي خاص، کمتر و حرفهاي شغل به
اصلي شعارهايي و چشمانداز فاقد جنبش ميرسد، اين نظر به اخير، سالهاي در دانشجويي
موقعيتي و مکان که بتواند اجتماعي يک جنبش مثابه به تعريف خود در و است اساسي و
بيش جوانان است. بحران در شود قائل خود براي اجتماعي لحاظ از ويژه رسالتي و تاريخي
را آنان هر چند بحرانها که اين شناخت روبرو ميشوند هويتي قابل با بحرانهاي چيز هر از
ديني و آن گروه يا اين به يافتن تعلق (از جماعت گراييها انواع سوي به به صورت هايي موقت
گروه آن اين به بردن پناه يا حتي و سياسي گروه آن يا در اين مشارکت تا گرفته مذهبي هيئت
بدون و گذرا و موقتي عمومًا جماعت ها اين در آنها گرفتن قرار اما ميکشاند. و....) زيرزميني
اغلب براي تأكيد مورد چشمانداز تنها عکس، به .(۱۹۹۳ جفرسون، و (هال است چشمانداز
روستايي جوانان تعريف ميشود: مختلف صورتهاي به اين رفتن و است «رفتن» جوانان
سوي آن به شهرهاي بزرگ «رفتن جوانان و دارند «رفتن» براي شهرهاي بزرگ را چشمانداز
که است تعريف قابل جهان از رفتن» در« چيز هر از بيش «رفتن» مفهومشناختِي اما را. آبها»
هويت يابي در سني قالب است. ميان جوانان در ابعاد خطرناک در انفعال رشد طبعًا آن معناي
معناي در سنت عدم باور به است: مشاهده نيز قابل گذشته نسلهاي رابطة آنان با در جوانان،
سستشدن و مي رسد فرد به مدارهاي خانواده خالل از که نياکاني سنت آن. يعني واقعي
ميافتد، اتفاق به هر حال آن، که به عمل نه و نهاد اين به (بيشتر در معناي باور خانواده نهاد
ضعف طبعًا و هويتي شکلگيري در ضعف، اين نشانههاي از ميشود) شکننده تر روز اما هر
اجتماعيشان گروه در خودآگاهي اين مشخصة اصلي بايد که آن را است جماعتگرايي در
جمعيت از روستاها تخلية نظر، نقطه اين از .(۲۲۳-۲۴۴ :۱۹۸۶ سگالن، (گودي،۱۹۸۳، دانست
چندده ساله، روندي طول در شهرها، کامًال در خرده فرهنگهاي حاشيهاي شکلگيرِي سود به
مشهود کامًال روند اين انجام رسانده، به (۱۳۸۳) زاهدي مازندراني که مطالعه اي در گوياست.
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هزار بر ۸۳ بالغ جمعيتي روستا با در مجموع ۶۹۴۲ ۱۳۷۵ ۱۳۴۵ تا سالهاي «در فاصلة است:
۲۰ ۸۱ درصد در گروه زير تعداد اين از که شده اند جمعيتي) خانوار، خالي از سکنه (تخلية
قرار خانوار ۱۰۰ تا ۵۰ گروه در نيز خانوار و حدود ۳ درصد ۵۰ تا ۲۰ گروه در درصد ۱۶ خانوار،

کنيم: نگاه مورد اين زير در جدول (پيشين:۱۷۰). به داشتهاند»

۱۳۷۵ تا ۱۳۴۵ سال هاي طي سکنه از آبادي هاي خالي :۵ جدول

کشاورزي سرشماري روستايي، مسائل بررسي و تحقيقات مرکز کشور، آباديهاي رايانهاي پايگاه مأخذ:

(۱۷۱ همان: جوادي مازندراني، از نقل به )۱۳۷۲

 
قومي محليـ  هويتهاي

سالهاي در که باشد اتفاقاتي از مهمترين جماعتي شايد اشکال در محلي هويتهاي نوزايي
شد، گفته را همانگونه که امر اين شده ايم. روبرو آن با جهان در ايران، بلکه فقط در نه اخير،
به توسعه حال در کشورهاي يا توسعه يافته، کشورهاي به مربوط ايراني، پديدهاي نمي توان
در يگانگي و اشتراک مفهوم به «جهانشمولِي» آن معناي هيچ رو به به اين اما دانست، تنهايي
مختلف سطوح اين در آن چشماندازهاي و تداوم داليل و دروني سازوکارهاي داليل ايجاد،
بيستم قرن آغاِز با بايد آن را که آغاِز ملي عمومِي شکلگيري دولت حرکت ايران، در نيست.
سود يک محلِي فرهنگي به هويتهاي نفي به قدرتمند بسيار يکي دانست، همواره گرايشي
و الگو مهم ترين مثابة به الگو را و اين است (مقصودي، پيشين) داشته مرکزي فرهنگي هويت
پيش چه وصف، اين است. با ملتسازي تلقي کرده براي فرآيندهاي دولت و الگو معتبرترين
معکوس و منفي و سوء آثار ايجاد و جز با شکست الگو اين اسالمي، انقالب از چه پس و
فضاي ابتدا در انقالب، از خوشبختانه، پس است. ثمري نداشته شده دنبال سياستهاي با
نه عدم تحميلي، دوران جنگ ورود جامعه به اما منطق ايجاد شد. از اين براي خروج مناسبي

زیر 20شرح
خانوار

50 تا 20
خانوار

100 تا 50
خانوار

100 تا جمع
خانوار

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

آبادی 560411/611132/32070/43694215/3تعداد

خانوار 362891/3332491/2138340/51833724/2تعداد

17898313/616551112/6682005/24126943/9تعداد جمعیت
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گفتن سخن امکان جنگ پس از حتي و بعد سالها تا عکس بلکه ميان برد، از را فضا اين فقط
ملي هويت تضعيف به تمايل شدن به متهم بدون را خصوص قومي به و محلي ويژگيهاي از
براي سخن گفتن زمينه رفتهرفته سالها، از پس بار نخستين براي شايد امروز، تشديد کرد و
بسيار امري ميشود که اين فراهم بار ديگر و محلي قومي هويتهاي فرهنگي از  ابعاد در

.(۱۳۸۳ محمدي، ، پيشين؛ مير (مقصودي است مثبت
يکي بر تنها که تأكيدي سبب به سالها اين طول در که کرد فراموش نبايد وصف، اين با
آن) از تعريفي خاص با هويت ديني مهم درجامعه، يعني البته بسيار (و هويت هاي موجود از
اين جملة از دارند: ادامه هم که هنوز آمدند به وجود بسياري واکنشي جريان هاي ميشد،
قوم گرا(پيشين) يا محليگرا شوينيسمهاي (پيشين) و مليگرا شوينيسم جريان دو جريانها
جماعتگراييهاي کردهاند تالش که گرايشهايي عکس به و بودهاند جريانها منفيترين
باألخره يا و ديني و محلي سطوح يا و  ملي  و  محلي  سطوح تلفيق قالب در را جديدي
بودهاند مثبتتري گرايشهاي بياورند به وجود ديني و ملي محلي، سطوح از تلفيقي ايجاد
از هم کرده اند. ايجاد هويتي موقعيتهاي بحران خروج از براي را مناسبتري زمينههاي و
منفي آن يا مثبت دو جنبة از نميتوان در يکي و زمينه را نبايد در اين جماعتگرايي اين رو
شووينيسمهاي قومي محلي سوي به سوق يافتن آن انحراف و خطر همواره خالصه کرد، زيرا
نيز بسيار کاربردي و متنوع حلهاي راه اما با دارد وجود درآنها انتظار قابل پيآمدهاي غير با

دهند. مي پيوند جماعتگرايي ديگر جماعتگراييها را با انواع از نوع اين که دارد وجود

اجتماعي قشر هويتهاي
را نتيجة آن بايد لحاظ درآمدي، که خصوص از اقشار اجتماعي به در و گسست شکاف
نفوذ رفتن باال و اسالمي) انقالب از پيش دورة (همچون درآمدهاي نفتي افزايش مستقيم
ما گمان به و بزرگترين دانست، کشور در نوليبرالي شدِن جهاني مصرفگراي گفتمانهاي
همايش، اولين مقاالت روبروئيم(مجموعه آن با حاضر حال در که است چالشي خطرناک ترين
به کنوني جهان در اقتصاد موضوِع بودِن اصلي و محوري سبب به واقع در چالش اين .(۱۳۸۱
ايران اقتصادي در درآمدهاي دولتي به سبب منشاء و شده تبديل اصلي سياستگذاريها محور
شدت اقتصاد به که ميشود سبب دولتيشده) بنيادهاي همچنين و ملي هاي و ثروت نفت )

گيرد. قرار سياسي حوزة تأثير تحت
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اقتصادي خود غير برنامههاي براي به مثابة ابزاري آن از کند تالش سياسي نيز دائمًا حوزة
ميکند. کشور ايجاد کل و براي اقتصاد خود براي را چرخههاي خطرناکي اين امر گيرد. بهره
ما را کل جامعة قابل پيشبيني، کامًال صورتي غريب اما به امروز هويت، از نوع اين بروز شکل
براي وضعيتي به بدل زندگي روزمّره، ميکند. تهديد و قرار ميدهد فشار زير ابعادش تمام در
سياستگذارِي نوعي سوء به تحمل اثرات ناچار شده است، زيرا ناپذير تحمل مردم اکثريت
به آنها و تبديل به جامعه (نفتي) غيرتوليدي سرمايههاي ورود گستردة ِمبتني بر اقتصادي
پيآمدهاي نقل شهري و و حمل و ترافيک وضعيت شدهاند: غير قابل مديريت کاالهايي
بيماريهاي و اثر تصادفات در گسترده ميرهاي و (مرگ بهداشتي بنزين) و (بودجة اقتصادي
آنها شديد تورمي اثرات و نقدينگي انباشتهاي بعدي)، و ۱۳۸۴:۱۳۲ (نقوي عروقي) قلبيـ
محروم (مسکن، آموزش، بهداشت...) اجتماعي نيازهاي از ابتداييترين مردم را از بسياري که
اجتنابي پايين غيرقابل صورت به دولتي سيستم در را آنها کيفي و کمي سطح يا ميکند و
زمينه اين در جماعتگرايي حال عين در ميشوند. محسوب امر اين از نمونههايي و... ميآورد
افراد تمايل که صورتي به ميدهد؛ نشان جامعه درسطح افراطي صوريگرايِي نوعي را در خود
وسايل و ساير خانه ها خودروها، آرايش، پوشاک، ظاهر، طريق از نيز مجبورند گاه  و دارند
ممکن چيزي چنين طبعًا که کنند معلوم را خويش جماعت و هويت خود، مصرفي مواد و

مي شود. منجر شديدتري بسيار هويتي بحرانهاي و سردرگمي به و نيست

ديني هويتهاي
يک  و مذهب (شيعه) در يک کشور اين مردم اکثريت داشتن و قرار ديني ايران  انسجام
غير چه و چه اسالمي ايراني، مذاهب آنكه ويژه به است، بزرگي امتياز حسن و (اسالم) دين
تأكيد دارند ايراني هويت تعلق به دين زردشت)، همگي بر يهوديت، اسالمي (مسيحيت،
با مثبت نحو به را آن ايراني معناي در ديني و ملي گفتمان دو تاريخ طول در توانستهاند و
از مذاهب هيچ يک متوليان که است آنچه اهميت دارد، آن وصف اين با يکديگر تلفيق کنند.
الزم و کافي پاسخ خود هويتِي پيروان به نيازهاي است الزم که نحوي موجود نتوانستهاند. به
طور به اينجا در متفاوت است. بسيار ايراني اديان در امر اين عمق گستره و البته بدهند. را
مي کنيم اشاره آن به جماعتي، خردهفرهنگهاي بحث و فرهنگي نظر از و صرفًا خالصه بسيار
زندگي مربوط سبک سطح در فوق مباحث تلفيق و تأليف به که بعدي بخش سپس در تا
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ايران، در اقليتي ادياِن جماعتگرايي در حوزة كنيم. خود را عرضه نتيجهگيري بتوانيم ميشود
و زردشتيان) در سالهاي مسيحيان يهوديان، ) اديان اين گرفته است: خاصي به خود شکل
موقعيت بر زيادي تأثير بودهاند که روبهرو خود جواناِن مهاجرت گستردة پديدة با اغلب اخير
اقليتها اين بر  اخيرًا که مطالعاتي است. کرده ضعيف تر را هويتهاي شان و گذاشته آنها
قيمتي هر به يافتن بقا حاضر در حال آنها اصلي که دغدغه ميدهد نشان است، گرفته انجام
به سبب و همچنين گرفتهاند خود حالت حاشيهاي به بيشتر نيز همين سبب به است؛ و
حد و در مشاهده نميشود آنها در چنداني جماعتگرايي هاي حضور جوانانشان کمرنگ بودن
البته الف). ۱۳۸۵ (فکوهي، باقي ميماند و...) و سوگواري ازدواج مراسم (اعياد، ديني مناسک
که است مشاهده قابل کشور خارج از ايرانيان ميان در اين اديان، در دياسپورايي حرکت نوعي
در چارچوبهايي را آن ميتوان مباحثي دربارة آينده قرار ميگيرد و بحث حوزه اين از خارج

.(۴۲۴-۳۳ :۱۳۸۲ (نفيسي، مطرح کرد ديگر
وسيلة به حکومت بودِن ديني بر تأكيد و  کشور رسمي دين عنوان به اسالم وجود
گفتمانهاي در همچنين رفتارها و و نهادها از بزرگي گروه در اين امر عملي کردن و مسئوالن
به و بگيرند خود به ايدئولوژيکي رنگ ديني، جماعتگراييهاي که ميشود سبب سياسي،
برخي که در بوده ايم آن شاهده سالهاي اخير، جمله در از شوند. تقويت صورتهاي مختلفي
گفتمانها و جديد ترکيبهاي و آميخته هم در قومي هويتهاي با بودن سني کشور، مناطق از
شده نيز روبرو سختي واکنشهاي با طبعًا که آورده به وجود را جديدي سياسي رفتارهاي و
وجود هم اين از پيش ديني که مبالغهآميز و متعارف غير اشکال برخي از ديگر، طرف از است.
پيچيدهاي بعضًا مشکالت خود، جديد صورت هاي در كه (.. خانقاهها، داشتهاند (دراويش،
گفتمانِي رايج زمينه هاي داشت توجه بايد البته، آوردهاند. وجود به کشور نقاط از در برخي را
به جماعت بايد سرانجام کند. تقويت را گرايشها گونه اين مي تواند نيز سطح رسانهها در
مستقيم استناد با سياسي گروه هاي احزاب و قالب که در کرد اشاره سياسي ديني_ گراييهاي
هويت يابي اجتماعي و از حضور خود انواع جديدي انجام مي گيرند و دين مستقيم به غير و
مشاهده فضايي قالبهاي که در ديني و مناسک مراسم سطح شهرها در کرده اند. ايجاد را
آنها، كنشگران و گسترش از لحاظ اما دانست، جديد را نمي توان آنها که چند هر ميشوند،
جوانان حسينيههايي که تکايا و مذهبي، هيئتهاي آوردهاند. به وجود را موقعيتهاي تازهاي
ميتوانند  که شده اند تبديل شهري حضور از جديدي شکل هاي به ميکنند پا بر محله و افراد
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شوند. تعريف خردهفرهنگي صورتهاي به

زندگي سبک سطح در جماعتگرايانه هويتهاي تأليف
عمومًا اجتماعي، كنشگران زيرا است، مشکل بسيار کاري متفاوت هويتهاي اين تلفيق
هويت به جماعت يک و هويت از يک پيشبيني غيرقابل حتي پيشبينيناشده و قالبهايي در
آن، در که سر ميبريم به پويايي نوعي در ما گذشته، اين از گذار مي کنند. ديگر جماعت يا
ترکيب يکديگر با شرايط و موقعيت بر بنا ميتوانند متعددي خردهفرهنگهاي و جماعتها
منظم در تغيير سکانس هاي با ما آنها در که بگيرند، قرار چندکارکردي و در قالب هاي شوند
درهمآميزي اين انتقاِل و نيستيم روبرو فضا و زمان با رابطه در منظم تقسيمهاي با و کارکردي
نظريههاي «صحنهپردازي» و نيست ساده امري بدني سياست و کالبدي وحرکات فنون به
نميتوان وصف، با اين باشند. براي آنها کامل طور مناسبي به پاسخگوي تحليلِي نميتوانند
پايگاهها و نقش ها درهمريختگي و ميزاني از اسکيزوفرني آنكه بهرغم تلفيقها، اين که کرد ادعا
نظم هيچ اجتناباند، از آنها غيرقابل در برخي زمان پريشيها حتي و و کارکردها صحنهها و
بررسيهاي ما ميتوان با باور به عکس، به نمي کنند. تبعيت و قاعدهاي هيچ قانون و ترتيب و
پيبرد درونيشان به سازوکارهاي شناختي رفتاري_ زمينه هاي بر اين ُخردنگرانه و مردمنگارانه
(چه را كنشگران اهداف با تحليل خردنگرانه ميتوان که ادعا کرد ميتوان نيز را اين حتي و
اهداف اين و بر اساس تشخيص داد اندازهاي تا را و چه اهداف ناخودآگاهانه) آگاهانه اهداف
نزديک در سطح برنامه ريزيهاي فرهنگي و جامعه سطح در هدايت گرايشهاي هويتي براي
با هويتي تداخل هاي در اين که اساسي رويکرد دو کرد. تالش محله) سطح در مثال (براي
يک هر در کارکردياند. رويکرد فضايي و رويکرد بيروني مييابند، بروز و داريم سروکار آنها
چه وضع و از آنكه اساس بر و گرفت پي منفي را مثبت و جنبههاي ميتوان از اين رويکردها،
براي تعريف و را منفي بودگي يا مثبت اين مي کنيم نگاه موضوع به اهدافي چه با موقعيتي و
تکليف تعيين و روابط اين از يکپارچه و يکدست تصويري ارائة اما، دهيم؛ ارائه راهکار آن
نقاط در آنها از يک هر زيرا امکانپذير نيست، مطلق به طور آنها، منفي بودن يا مثبت به نسبت

ميگيرند. قرار اجتماعي ـ فرهنگي متفاوت پيآمدهاي با چرخهاي گرايشهاي محوري
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کارکردي فضاييـ  رويکردهاي
ثابت به فضاهاي شهري، طراحي را به خود فضاييـ کارکردي شهرها رويکردهاي سطح در
تصوير همچنين به و آنها، وسيله به فضا اجتماعي ساخت و كنشگران رفتار و به متغير و
جماعتي اجتماعي، گروههاي آن براساس بخشهاي مختلف و شهر از ذهني ساختهاي و
با توسعه حال در کشورهاي در آن َتَبع به پيشرفته و صنعتِي جامعة در ميکشاند. هويتي و
و برون درون/ تقسيم جنسيتي، هويت تغيير ميکند. در فضا در فيزيکي حضور تفاوتهايي
کامال تقسيمبندي سنتي ايراني با جامعة ميخورد. هم بر موقعيت زنانه/ مردانه با آن انطباق
است موضوع هنوز نتوانسته و کنوني مدرن جامعة اما بوده است، زمينه همراه اين مرسومي در
به زنان بيرونِي حضوِر ما جامعة باقي ماندِن اين تقسيم، در عليرغم کند. حل خود براي را
خود در موقعيت دادن دست از به حاضر حال، عين در که زناني است: تقويت حال شدت در
راههايي حتي دهند و کاهش را آنها ميان فاصلة ميکنند، تالش بنابراين و نيز نيستند درون
کارآ زماني ميتوانند درون بيابند. اينها طبعًا بيرون در در بيرون و درون به دادن براي تداوم
(که ما هنوز بيابند جايي نيز جامعه در عرف قانوني شوند و کانالهاي وارد باشند که بتوانند
آن واحد، در زنان اجتماعي حضور سبب، همين به داريم). زيادي فاصله اين موقعيتها با
بازميگردند بدن سياسِت به که محدوديتها اين و است همراه کالبدين فراوان محدوديت با
خود زنان که ميزند دامن شهر سطح تفکيک فضايي در شکل گيري به باطل، چرخههاي در

ميکنند. استقبال آن از
خارج محدوديتهاي کالبدي زير فشار از اندازهاي ميتوانند، تا صورت تفکيک در زيرا
ميشود پدرساالري ساختاري تداوم و ساختارمندشدن سبب امر اين عين حال، در اما شوند،
عين حال در که موقعيتي ميکند: توليد را باز زنان پيشين موقعيت باطل، در چرخههاي و
حوزة تفکيک و در ندارد. سازگاري كنشگران اجتماعِي فعال مثابه به آنها با وضعيت کنوني
مفهوم به يعني جامعه در بودن فعال به مستقيمي بستگي فضا در حضور سني، طبقهبندي
همة راندن بيرون و حاشيهاي كردن به قدرتمند تمايلي پساصنعتي، و صنعتي جامعة دارد: کار
کودکان، ندارند( اجتماعي مشارکت کار در انحاء از نحوي به دارد که بزرگي و کوچک افراد
،۱۹۶۱) فوکويي تعبير به شدن حاشيهاي و خروج اين .(... و بزه کاران بيماران، کهنساالن،
نهادينه کامًال گاهي شکل و است گرفته انجام تاريخي تطور از خالل يک (۱۹۷۵ ،۱۹۶۳
دارد. براي انعطافآميزتر و نرم تر و گاهي شکل (... و زندان بيمارستان، سخت (مدرسه، و
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خاص اماکن سبز،  (پارکها، فضاهاي شهري درون تفکيکهاي فضايي تخصيص و مثال،
عقالنيتيافتهاي صورت حضور فيزيکي به جامعة ما اين به هر ترتيب، در و...). فراغت اوقات
با مي توان همواره بنابراين، نميشود و پذيرفته تحميل ميکنند، پسامدرن و مدرن جامعه که
مدارس در بايد که کودکاني سرکار باشند. بر بايد قاعدتًا که شد روبرو پر از افرادي خيابانهاي
مسئله کرد؟ تلقي مثبت را امر اين آيا ميتوان پارکها باشند. و منازل در بايد که سالخوردگاني يا
در برخي موارد (براي دارد: موردي مطالعات به نياز بلکه نيست، اين سادگي قابل تحليل به
نامناسب کارکرد عمومًا حاصل که روبرو ييم بيمارگونه آشکارا پديده اي، با ما کار) از گريز مثال
سروکار خاص اقتصادي موقعيتهاي با ما موارد، ديگر در است بوروکراتيک کاري گردش
اما (حضور کودکان). اجتماعي کنترل عملي کاهش با يا و بازنشستگان) همچون کار ) داريم
تا بتوان کرد کارکردي، پيشبيني فضايي- راه حلهايي بررسي از بايد پس موارد، همة اين در
خارج اجتماعي است روابط براي کل و كنشگران براي موقعيتي سخت که موقعيت کنوني از

شد.
اين با ميآورند. وجود به شهر سطح در را متفاوتي روابط نيز قومي محليـ هويت هاي
رفتهرفته و مي روند ضعف به  رو محلي هويتهاي شدن کم رنگ  با رابطه اين وصف،
اين روند، ميشوند. يکديگر شبيه به بزرگ مختلف شهرهاي محله هاي و شهرهاي مختلف
تنوع با اندازه ما هر ميکند. فرهنگي کاهش نوعي از حکايت زيرا نيست، روند مثبتي مسلمًا
فضا در بيشتري هويتِي خصوصياِت  بتوانيم بايد  باشيم داشته کار  سرو بيشتري فرهنگي
و شهرها نسبت به پوشاک يا تنوع غذا تفاوت در کمتر ميتوان شاهد امروز نمونه براي بيابيم.
آن از که بايد است فرهنگي فقر نوعي سوي به حرکت گوياي اين و بود مختلف کشور مناطق
جماعت بيروني تصوير که مادي نشانههاي و نمادها نبود الف). ۱۳۸۴ کرد(فکوهي، جلوگيري
سپس و کرده تضعيف را هويت محلي باطل، چرخهاي در و علت شده بر مزيد نيز بسازند را
موقعيت نامناسب تري مجموع در ميتوان که بدهد ديگري هويت به را جاي آن است ممکن
با حادترين ما نيز گفتيم، قبلي بخش در که همانگونه اجتماعي، لحاظ اقشار از ايجاد کند. را
براي به نيست: كنشگران صرفًا حاکم عقالنيتي و کنترل هيچ تقريبًا که جايي مواجهايم شکل
فضا را براي که ميآورند از ابزارهايي روي و استفاده به رفتارها خود، تفاوت نمايش در آوردن
اجتماعي شان موقعيت نسبت فضا به با كنشگران اين ميکند. رابطة مشکلتر چه هر زيست
ديگر بار مي آورد. وجود خطرناکي را به روابط ديگران، و چه براي آنها خود براي چه عمدتًا،
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ميکنند. آنها استفاده از که وسايلي افراد، حرکات چگونگي و موقعيت ترافيک به ميتوان
متوجه تا انداخت نگاهي مي کنند، برقرار عمومي عرصة سطح در يکديگر با که روابطي و
اولويت روابط اجتماعي بر را شکلي  خود راحتي  دغدغههاي به اين اقشار، چگونه که شد

ميدهند.
 

نتيجهگيري
کشور ما، در چه و جهان کل چه در که است بزرگ آينده اي شهرهاي يا و کالن شهرها
چارچوبهاي و الزامات نيز شهرها اين در زندگي بود. خواهد انسان ها زيست ناگزير شکل
و و تعدد کّمي ديگر، بايد به افزايش چيز هر از مهمتر شايد از آن جمله و که دارد خود را خاص
از ديدگاهي لزومًا نبايد پديده اين به کرد. اشاره شهري اقليتهاي و خردهفرهنگها گوناگوني
دارد. بسيار اهميت آن آسيبشناسانة  ابعاد بي شک که چند هر كرد،  توجه آسيبشناختي
از پتانسيل هاي عکس، به و کاهش دهيم را منفي ابعاد که اين باشد راستا در اين بايد تالش
در اقليت، از کنيم. درک براي ايجاد انسجام بيشتر استفاده خرده فرهنگ ها اين در موجود
ندارد ما کشور در حتي و جديد شهرهاي در معنايي چندان ديگر امروز آن، مفهوم کالسيک
چند رفتار يا يک وجود بر درک، اصل اين در بگذاريم. کنار را به آن بايد هميشه شايد براي و
را اجتماعي و الگوهاي رفتارها ساير که است آن بر تصور و گذاشته ميشود مرجع الگوي و
به ميتواند است و توهم يک بيشتر امروز تصوري چنين کرد. هماهنگ آنها کمابيش با ميتوان
منحرف مناسب آن و درست مسير از را برنامهريزان تفکر زيرا باشد، خود آسيبزننده خودِي
اين درخور مديريتهاي دهد با طراحيهاي مناسب و به آنها امکان آنکه جاي به و ميكند
امکانات فضاييـ تا بكوشند آنها دهند، موجب ميشود آشتي يکديگر با را گروههاي مختلف

ببرند. ميان از را خرده فرهنگها يا اقليتها وجود زماني
آن از خروج تالش براي که دارد وجود پيچيده بسيار وضعيتي امروز ما  کشور در مورد
بركنشگران بنا کارکردي فضايي مرزهاي  کردن مشخص و  دقيق طبقهبنديهاي اساس بر
ميان رابطة در انسجام از حداقلي به رسيدن ميتواند هدف است. غيرممکن امري تقريبًا
اين در که باشد آنها اجتماعي تعريف شدة کارکردهاي با هويتي جماعتهاي يا خرده فرهنگ ها
پوياگراست و تلفيقي رويکرد يک دارد، حرکت براساس وجود ما براي که راهي تنها صورت
نتيجه ميتوان از اين امر آيا داد. تغيير زمانيـ مکاني موقعيت هاي بر بنا هر بار آن را بايد که
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از گزاره بيش اين شايد ندارد؟ وجود جهانشمول و عمومي برنامهريزي امکان اصوًال که گرفت
فرهنگِي تنوع با ما، کشور پهنة به کشوري ميتوان گفت در بيشک اما باشد، مبالغه آميز اندازه
در که متضادي حتي و متفاوت بسيار زندگي سبکهاي با و ميشود مشاهده آن در که عظيمي
در يکديگر و کارکردي فضايي مختلف اشکال يافتن تداخل حاصل (كه خود ديده مي شود آن
کوتاهمدت برنامهريزيهاي به سوي امکان حد در بايد هستند)  پيوندي حوزههاي ايجاد و
هم نزديکي و نزديکي فضايي هم ميرساند: را معنا دو اين جا در برداشت كه نزديك گام و
نيستند، شخصيت شکلگيري سيستمهاي تفاوتهاي جزئي در تنها محلي تفاوتهاي زماني.
در و مکان و زمان با رابطه  در  شناختي،  سيستمهاي در  اساسي  و  مهم تفاوت هاي بلکه
هر ميکند: نيز عبور نمادساز متفاوت دستگاههاي خالل از که محتواهايند و شکلها با رابط
مي شويم، بايد روبرو ولو کوچک زبانِي تغيير يک با كه بار و هر است، متفاوت زباني جهاني
موقعيت و تعيين شناختي سيستمهاي در اساسي تغييرات وجود گوياي اين امر که بدانيم
بنابراين، مي دهد. تغيير را او ذهنيتهاي و رفتارها که است، اجتماعي سيستم در کنشگر
امري که حاشيهايبودنشان يا و شمار اندک نبايد صرفًا براساس را اقليتي خرده فرهنگهاي
ميتواند بودن اين حاشيهاي عکس، درست به اثر دانست. بي يا اثر و کم بوده، خواستهشده
سيستم اجتماعي گسترده اي در تغيرات سبب و ندارد وجود مرکز در کند که را ايجاد قدرتي
در شرايط اين شرايط و بگيرد. در انجام اشاعه و سرايت طريق نيز از که نحوة گسترش آن شود
شناخت سازوکارهاي اين براي روبروست تالش آن فرهنگي با لحاظ از ما کشور که حساسي

ميشود. تلقي امري اساسي جماعتگرايي هويتيابي و فرايندهاي
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Cultural Minorities and LifeStyles:
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Abstract:

The  Globalization  accelerated  the  paradoxical  processes  of modernization 

by introducing the cultural homogenizations and heterogenizations:  

construction  and  deconstruction  of  local-communitarian identities. This 

is why we are facing on the one hand, The increasing of local identities and 

visions and on the other hand, the Interference, sometimes in a conflicted 

way, of the latter forms with the national and global identities. In this context, 

the Iranian problematic is discussed by an urban anthropological theoretical 

approach. The main concern in this article is the everyday life styles as the most 

important means of the cultural identity formation and their self expressions. 

Social constructed space as Lefebvre put it, and Cultural Studies tradition of 

everyday life, have been the starting points of this paper aiming to analyze the 

cultural resistance phenomenon expressed in physical and bodily spaces as 

well as in social and intercultural relations  in domains such as age, hnics and 

gender. These identity schemes have been taken as minority situations when 
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they express in a way or other, some sort of cultural or social  resistance facing 

a dominant pattern and by this way the paper try to present some practical and 

applied solutions to decrease the social tensions.

Keywords: Cultural Studies, Everyday Life, Globalization, Life Style, 

Resistance, Sub-Culture, Urban Anthropology.
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