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چكیده
حوزهخصوصيوحوزهعموميدرسبکزندگيرابطهديالكتیكيباهمدارندكهبستهشدنيكيبه
راهحو اسوت.در
گسترشديگریميانجامد.درتنگناهایحوزهعموومي،حووزهخصوصويدرپوي 
جامعهامروزايرانحوزه خصوصيرشدبسیاریداشتهاست.پژوهشحاضردرجستوجووبررسوي
سبکهاینوينياززندگياستكهدرچنینفضاييشك گرفتهانود.مكوانايونپوژوهشدزفوو و
روشآنكیفيبرمبنایپديدارشناسيهرمنوتیکاست.دادههایمیودانيازراهمصواحبهعمیو و
نمونهگیریهدفمندوباتوجهبهتجربهزيستهاطالعرسانانگردآوریشدهاست.دربخشنظریبوا
نازنظريهتلفیقيبراساسانديشههایفیسک،دوسرتو،لوفبور،بورديو،كالرک،هبديج،

هدايتمیدا
گیدنزو...بهرهبردهشدهاستوباايننظريهتلفیقيسبکهاینودرزندگيروزمورهتللیو شوده
است.يافتههانشانميدهدكهباكمرنگشدنحوزهعمومي،افرادبهحوزهخصوصيپناهميبرندو
هایجديدیايجادميكنندوبهاينترتیبحوزهخصوصيرشدميكند.كنشگراناجتماعيبا


سبک
سرمايهاقتصادیوسرمايهفرهنگيخويشرامتمايزودرعرصههایمختلفزندگيخودبازانديشي
ميكنند،گسترشحوزهخصوصيبهخودآفرينيمي انجامود،بوهبیوانديگورسوبکزنودگينووعي
مقاومتدربرابرنظممسلطاست.گسترشحوزهخصوصيداللتسیاسيداردونوعينشانگاناست
كهچوندرمانعم ميكند.زندگيروزمرهبسترمعنايابياستوكنشوگراندرزنودگيروزمورهاز
روشهایخاصيبرایخل معناوموقعیتهایجديدبهرهميگیرند .

کلیدواژگان :پديدارشناسيهرمنوتیک،حوزهخصوصوي،حووزهعموومي،زنودگيروزموره،سوبک
زندگي،نشانگان .
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98
مقدمه و بیان مسئله 

دوپاره حوزه

ازمطالعه سبکزندگيدرجامعهیايرانيچنینبرميآيدكهسبکزندگيبه
خصوصيوحوزهعموميتقسیم شده است.گسترشحوزه خصوصيگرچهپديدهاینوبه
شمار ميآيد ،اما نمونههای تاريخي نیز برای آن وجود دارد .پس از حمله اسكندر به
دولتشهرهای يونان (رنو )51-47 :2001 ،در انديشههای نظری نگاه را از ابژه به سمت

شههای
سوژه تغییر كرد .تأثیر حقارت و شكست بر روح آلماني منجر به پیدايش اندي 
رمانتیسم درآلمانشدكهدرهنگامه شكستسیاسي،خواستارآرامشدرونيبود(برلین،
.)72-70:1385مشابهاينامردرايراندردورهسلجوقیان(حكومتبیگانگانبرايران)رخ
ميدهد .در اين دوره روشنفكران اجتماعي دربار ساماني سبک جديدی از معناسازی را
ايجاد كردند كه همان تصوف بود .شعر عرفاني دوره ايلخاني در اوج حمله مغو با
خلوتگزيني  و ستايش چشم و ابروی يار خويش و پنهاني باده خوردن و رط گران

1
سبکهای
برداشتن بهدنبا آرامشدرآنزمانهسختبود.درشرايطكنونيكشورما نیز 
زندگي نويني پديد آمده است .منظور از سبک زندگي راههای گوناگون زندگي فردی يا
دربردارندهالگوها،اعتقادها،سلیقهها،ارزشهاوهنجارهايياستكهفرددر

گروهياستكه
نحا نمايانگر هويت شخصي ،گروهي و اجتماعي
يبرد كه درعی 
زندگي روزمره به كار م 
اوست(چني .)11:2002،
سبکهای زندگيجديدی
اوضاع اجتماعيدهسالهدركشورايرانباعثشك گیری  
شده استكهزنانونس جوانازعمدهكارگزاراناجتماعيآنهستند.فرآيندتغییرسبک
وابستگيهای

زندگي  ازطري پوياييدرونيشبكهروابطوازطري تغییراتمعینيكهدر
ميكند( .جاليي پور و ملمدی .)421 :1387
ميافتد ادامه پیدا  
متقاب افراد اتفاق  
آنها را ندارد اما صرف
سبکهای زندگي جديدی وجود دارد كه جامعه ظرفیت تلم  

سبکها را به دنبا 
جرمزا شدن اين  
آنها  ،
سبکها و عدم مديريت  
ممنوع دانستن اين  
خواهدداشتوغیرقانوني شدن يکكنش ،راهوروشياستكهدرنهايت ميتواند باعث
تندرو شدنافرادشود(فكوهي .)1391،ازسويياحساس ناامنيدرتجربه زناناززندگي
روزمره در فضاهای شهری وجود دارد (اباذری و ديگران .)75 :1387،در فضای عمومي
بزا و آزاردهنده است و فضای
جامعهويژگيهایساختاری وجوددارد كهبرایزنانآسی 
ميكند(قاضينژادوشاكری .)181:1391،
عموميرابرایزنانناايمن 
فرصتبروزوظهوردرعرصهعموميراندارند

سبکهایزندگي
درجامعهایكههمه 
سبکها زيرزمیني ميشوند و ناچار در
ميشوند ،بسیاری از اين  
و گاه غیرقانوني قلمداد  
ارزشهای اجتماعي
مييابند .وقتي هنجارها و  
عرصه خصوصي مجالي برای حضور خود  

ميكنند ،كنشگران در اعتراض به حوزه
ميشوند و مقررات حوزه عمومي را بسته  
سخت  
 -1منوهمصلبتياه ريادورمباد/ازگرانانجهانرط گرانمارابسياقصرفردوسبهپاداشعم 
ميبخشند/ماكهرنديموگداديرمغانمارابس(حافظ)184:1362،
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تشده به حوزه خصوصي پناه ميبرند .حوزه عمومي میانجي
مشده و مديري 
عمومي تنظی 
حوزهخصوصيودولتاستوفضايياستحقیقييامجازیكهافرادآزادانهدرآنگردهم
گفتوگوی عقالني
جزمانديشي و ارزشها ،به بلث و  
يآيند و فارغ از دخالت قدرت و  
م
ميپردازند (هابرماس .)37 :1996،در مقاب حوزه خصوصي به
درباره مسائ مورد عالقه  
اعتقاد آرنت ،حوزه تالش معاش و مل پنهان ماندن برخي عالي مانند عش و رشد
فعالیتهای غیرسیاسي بشر و جايي است كه در آن حقوق شخصي و آزادی و استقال 

اولويتومركزيتدارند(انصاری.)77-76:1379،درجامعهیماجايگاهحريمخصوصيدر
ارتباطبادولتوفردروشننیستوحدودمداخلهدولتدرحريمخصوصيگستردهاست
(خاتم .)36 :1386،زندگي روزمره عالوه بر اينكه بستر اعما قدرت در جامعه است
رهاييبخش و خالقیت و استقال سوژه فراهم ميكند (عنايت و

تواناييهايي بورای عم 

سروش .)85 :1388،دوگانههای نظری چون خصوصي و عمومي ،مفاهیمي سیا و نسبي
هستند و دوگانههايي مطل و ثابت نیستند ،اما اين عدم قطعیت بدان معني نیست كه
آنهااستفادهكنیم .
نميتوانیمبرایروشنشدنبلثاز 

درحاليكه طبقهی متوسط رشد كرده است ،حوزه عمومي

در جامعه معاصر ايران 
وجودنداردكهحائ میانطبقه متوسطوقدرتباشدتادرمقاب هجومقدرتسیاسياز
خصوصينقشيجبرانكننده 1وجايگزين برای

حوزه خصوصيدفاعكند؛اماهمینحوزه 
مييابدتاكنشگراناجتماع،آنچهدرحوزهعمومياز
بسیاریازكاركردهایحوزهیعمومي 
آنهادريغشدهاست بهشكليديگردرحوزه خصوصي دنبا كنندودستبهخودآفريني
بزنند(رورتي.)157:1385،انساندرپاسخبهواقعیتتلخبیروني،ذهنیت ودرونرابر
ميدهد و به درون خويش رانده خواهد شد (هگ .)59 :1390 ،
عینیت و بیرون ترجیح  
سبکهایزندگيهمچونامریسیاسيوبخشيازامرسیاسياست .


جامعه مورد پژوهش 

پژوهشحاضردرشهردزفو وباتمركزبررویملاف غیررسمي دراينشهرانجامشده
دامنههایزاگرس میانيجای
است.دزفو درجنوبغربيايران ودركناررودخانهدزو  
دارد وجمعیتآن 443،971نفراست(سرشماری.)1395،شهرهایكوچكيچوندزفو 
ملدوديتهای مضاعفي در امكانات تفريلي ،فضای تنگ

نسبت به شهرهای بزرگ با 
اجتماعي و فشار نقش روبهرو هستند .هدف تلقی حاضر آن است كه دگرديسي سبک
زندگيشهریدزفو رابررسيكند .
دزفو ازيکسوبهواسطهتاريخدينيخويشازجريانهایفقهي،صوفیانهوعرفاني
متأثر است و از سويي ديگر به واسطه رشد طبقه متوسط و گسترش دانشگاهها و مراكز
  1جبرانبهعنوانيکاستراتژیدرروانشناسيمطرحاستكهناكاراييدريکحوزه زندگيرابابرتریدر
حوزهديگریپوششميدهد .
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علميمختلفبادنیایمدرنپیونددارد.دزفو درمیانهايندوگانهقرارداردكهيكيهسته
سختمناسکگراييدينياستوديگری زيستگاهطبقه متوسطياستكهخودميتواند

يدهد كهدرچندساله
سببگسترشحوزه خصوصيشود.مشاهدهپژوهشگرنیزنشان م 
گروههای غیررسمي در دزفو رشد كردهاند ،بسیاری از باغهای
اخیر ملاف خصوصي و  
مكانهای  تفريلي خصوصي با استخر و ديوارهای بلند تبدي شدهاند.
بيحصار شهر به  

پژوهش بنا دارد تا با تمركز بر روی اين ملاف و تجربه زيسته افراد فعا شدن حوزه
خصوصي در سبک زندگي نوين را در برابر سلطه موجود بازنمايي كند .ملف خانگي
انگلیسي خواني قرآن زنان ،ملف خانگي شعر زنان ،ملف خانگي مذهبي ،ملف 
كتابفروشيها و جمعهای ورزشي و تفريلي نمونه اين
كتابخواني و ترجمه در يكي از  

ملاف هستند .


چارچوب نظری
باهدايتدادههایمیدانيورفتوبرگشتبینمیدانونظريه،بهنظريهتلفیقيرسیديمكه
بازانديشانه ،توسط كنشگران و با توجه به
در دنیای جديد سبک زندگي به گونهای « 
آنها با سرمايه فرهنگي و
ميشود» (گیدنز  )1388:120 ،و  
ساختارهای موجود انتخاب  
جامعهای كه برایآزادی

اقتصادی تمايزخود رابهرخميكشند(بورديو )1390:87،امادر 
باشگاهها وحوزه عموميوگفتمانانتقادیو

اجتماعها وانجمنها و آزادیبیانووجود
عقالني پويا  تضمیني نباشد (هابرماس .)1991،نیاز به «معنايابي» و «بازتعريف معنا»
كنشگراناجتماعيرابهدنیایدرونوحوزهخصوصيميكشاند(فرانك  .)37-36:1384،
حريمخصوصيعرصه اعتراضياستو بامصرفديگرگونهدرآن،تولیدثانویشك 
تاكتیکهای گوناگوندرجنگپارتیزانيزندگيروزمره» (دوسرتو،

ميگیردوميتوانبا«
)1988نظامهایقدرتمتمركزراازدرونخرابكرد(موران)10:2005،تابهگفتهفیسک
خواهانه

با مقاومت نشانهشناختي و مقاومتگريز و مقاومت در رفتار مصرفي ،ماهیت ترق 
ي
فرهنگ عامه نمايش داده ميشود (الفي .)171 :2007 ،مقاومت در زندگي روزمره هم با
بامعناسازی(استوری.)182-3:1386،دراينمعنانهتنها

كسبلذتانجامميگیردوهم 
خريدورفتارمصرفي،بهعنوانعرصه كلیدیكشمكشبه شمار ميآيد(فیسک:1989،
،)307بلكهحفظيکشيياسنتقديمينیزنوعيمقاومتاست .رفتارهایروزمرهدارای
مصرفكننده همبا تولیدمعاني متضادازآنچه نظمحاكم

ميشوند.مقاومت
بعدیسیاسي 
ميشود وهمبا لغووكنارگذاشتنهرگونه معناييبهنفع
درصدد القایآناست،حاص  
دكنندهاند.درواقع

بهرهگیری از لذت (استوری)83-82:1386،كهگاهمغايرباهدفتولی

هم گذاشتن موضوعات ،مصرف خود را تبدي به فعالیتي
مصرفكنندگان با راهكار كنار  

معنادار ميكند (باركر17 :2004،؛ هبدايج101 :1979 ،؛ كالرک .)177 :1976،كنشگر
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قلمروزدايي»ميكند(دیكارسن)128:1385،تااز
راكنارميگذاردو« 

«خطوطتفكیک»
1
تنگنایحوزهعموميبگذرد.گسترشحوزهخصوصيدرجامعهماهمنشانگان استوهم
بخشي از فرايند درمان .به تعبیری آزمون گونههای زيستن ميتواند در درازمدت حوزه
عموميفرهنگيوسیاسيراتلتتأثیرقراردهد .
پرسشهای پژوهش 
كمرنگ شدنحوزهعموميونوعينیازبهتأم 
آياپیداييسبکهاینوينزندگيبا 

.1
دردرونباپناهبردنبهحوزهیخصوصيهمراهاست؟
 .2آيا تنگنای حوزهی عمومي سبب پیدايي سبکهای نوين زندگي و تبلور حوزه
خصوصيميشود؟

آياكنشگراناجتماعيدرزندگيروزمرهازروشهایخاصيبهرهميگیرند؟

.3

روش پژوهش
روشپژوهشحاضركیفيوازنوعپديدارشناسيهرمنوتیکاستكهپديدهاجتماعيرابوه
ميبیند(ساندرس)597:2007،وبرایبررسيتجربهزيستهافوراد
عنوانبرساختهاجتماعي 
انتخابشدهاست.بانمونهگیریهدفمندبرایگردآوریدادههاازمصاحبههایعمی فردی
بامدتزمانيکساعتونیمتادوساعتونیمسواعتبهورهگرفتوهشودهاسوت.درايون
پژوهشملف هایخصوصيبسیاراهمیتداشتندبنابراينباحضوردرآنهاضوروریبوود.
طالعرسانهانیزكسانيبودندكهدراينملاف شركتميكردنود.برخوياطوالعرسوانهوا
ا 
ملف هایديگریرامعرفيكردند.ملف هوایانگلیسويخخووانيخقورآنزنوان،شوعرزنوان،
هایورزشي،تفريليومذهبينمونههاييازملاف غیررسميوخوانگي

كتابخوانيوجمع
بودندكهدرطو 6ماهباشركتدرآنهامصاحبههاانجامشود.درمصواحبهسويوهفوتم
اشباعدادههاوتكرارحاص شد.ازروشديكلمنوهمكاران()1989برایتجزيهوتللیو 
اطالعاتاستفادهشدهاست.درمجموعيافتههایاينتلقی به14درونمايهاصليتقسویم
شدهكههريکزيرشاخههايينیزدارنود.درونمايوههوابوراسواسنظريوههوایپوژوهشدر
رفتوبرگشتنظريهومیدانبهدستآمدهاند .



يافتههای پژوهش
مقاومت در برابر نظم مسلط با کسب لذت
كسبلذتنوعيمقاومتاستكهميتواندنظممسلطرابهچالشبخواند.گاهتولیدلذتاز
تقاب برخي معاني و قدرت موجود ناشي ميشود كه ميتواند به استقال در ساختار
اجتماعيموجودبرسد .
symptom

1
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مسافرتوتفريحيكيازاشكا مقاومتاست.درسا هایاخیورگوردش،مسوافرتو
تفريحدرسبکزندگيافرادرشدكردهاست.افراددرفراغتدرتقابو بوانظومبیرونوي،بوا
دوریجستنازهرگونهمعنايي،باكسبلذتمقاومتخوودرانشوانمويدهنود«.موردماز
واقعیتفرارميكنندمسافرتباعثمیشهپایاخبارنشیني،دورشووی،ورزش،پیوادهروی،
كنارآبرفتنهمهبرایدررفتنه»(زن52،ساله) 
شك ديگریازمقاومتتولیدثانویباخريداست .مصورفكننودگانتولیودكاالهوارا
كام ميكنند.خريدعنصرمهمزندگيامروزیاستكهتنهاكاركردرفعنیازهایزيستيرا
تمتوخرجكردن،بدجورخرجميكونم،تهورانرفوتن

ندارد«.همیشهپو ندارم،وقتيمياف
كنیم،خوشميگذره،رسوتوران،مراكوزخووببوازیبورای


است،خرجمي
برايملذتبخش
پسرم»(زن29،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) 
كسبلذتبهراههایمختلفگونهایمقاومتدربرابرنظممسلطاست.كنشگراندر
پيلذتجوييهستند.نظريهزندگيروزمرهفیسکنیزبوهمفهووملوذتدرتقابو بوانظوم

مسلطاشارهدارد( .)307:1989

مقاومت در برابر نظم مسلط با چهلتكهسازی در مصرف فرهنگي
تكهسازیراهيبرایكنارآمدن با
استفادهديگرگونهازعناصرپیشیندرتركیبينووچه  
شرايطوهضمعناصرنخواستنياست،تغییرچیدمانگاهبهنوآفرينيهمميانجامد .
چهو تكووهسووازیدرپوشووشروشوويبوورایمقاومووتاسووت .گوواهپوشووشافوورادرادر
موقعیتهایمختلفدچارسردرگميميكنداماكنشگراناجتماعيبابازآراييوچینشينو
ميتوانندمعناييديگربیافرينند.

«تویدانشگاهموقعتدريسهمباچادرهستم .خیليازهمكارهادرمیارن
ولي من راحتترم كه باشه .چادرم لبناني است كه اون تفاوت هنوز وجود
داشتهباشه،كناردريابادانشگاهومهمونيخیليتفاوتدارموليمشكلي
باملیطانطباقپیداميكنم.البتهدانشجوهامباوجوداينكهتو

ندارمكالً 
كالس چادر سرمه ميدونن كه استادشون قرتیه» (زن 29،ساله ،با مدرک
كارشناسيارشد) 


كافيشاپهاوفستفودهاباامكانتجربهرفتارهای
چه تكهسازیدرمصرففضای 
نوموقعیتمقاومترافراهمميكنند.اينفضاهافقطمكانيبرایصرفغوذانیسوتند،بلكوه
آزمونسبکزيستياستكهمطاب باسبکزندگيرسمينیسوت«.فضوایفسوتفوودی
ترومتفاوتترازجامعهاست،ديدنآدمهاييكوهفاصولهگورفتناززنودگيسونتيو


مدرن
گسستايجادكردنباآن.اينكهچندتادختوردورهوممويشویننواونجواهموومويبیونن
كافيشواپپنواه
درروضههمديگرروميبینن.چهار،پنجدختر...به 

يكهمادرانآنها
درحال 
میارنكهشك جديدیزندگيرانشانمیده»(مرد22،ساله،دانشجو) .
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«كاركرد پیتزا با ساندويچ فرق دارد 1 ،ساعت طو ميكشه ،در گذشته
سسها هم چیده بودند.
فروشيها دكههايي بودند كه رَفَک 1بود  .


ساندويچ
ميشدكهصندلي
سرپاساندويچمانراميخورديم .معدودساندويچيپیدا  

داشتهباشد،خیليهمنادربودكهجوانيباخانمشبیايد،اماپیتزافروشي
فقطكاركردغذاييندارد،كاركردارتباطوقو وقراردارد.موسیقيموجود
وسبکغذاييغربيوغیرسنتياست،غذاهاومنوهاالتینهستند،كهمن
بايد بپرسم يعني چي؟ روابط آزادتری است كه در فضاهای ديگر منع
ميشود»(مرد45،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) .



همبندی اشاره دارد ،به اين ترتیب مصرف به
سر 
تكهسازی و  
درونمايه دوم به چه  

سبکهای خردهفرهنگيهبديجوكالرکنیزبهمفهوم
گونهایتولیدبد ميشود.نظريهی 
تكهسازیاشارهدارد(هبدايج101:1979،؛كالرک .)177:1976،
چه  

مقاومت با زندگي ريزوموار و خالقیت اسكیزوفرنیك
خاصیتزندگيريزوموارادامهزندگيدرجهاتديگراست،ريزومبرخالفدرختحتياگر
شودبازهمميتواندحیاتخودراازسربگیردودرجهات

ازهمگسسته 
تماماًشكستهيا 
ديگریرشدكند .
كنشگراندرواكنشبهنظممسلطودنیاینامطلوببیروني،دستبهآفرينشدنیای
آنها در اين فضای كوچک خودساخته گونهای از رهايي را تجربه
كوچک خود ميزنند  .
ميكنند«.منايندنیاوقراردادهایاجتماعيراقبو ندارم،نگاهودنیایخودمرادارم.از

كنمونفسميكشم.فضاييبراینفسكشیدن

طري هنرخودمدنیایخودمراخل مي
ميكند» (مرد 30،ساله ،با
ميشود ،اين تجربه آزادی شعر ايجاد  
كه باعث تجربه آزادی  
مدرکارشد) 
ماشینملفظهایامناستكهباآندنیایبیرونرانیزميتوانديد.كنشگرباحريم
ايمنخوددراعماقخطرآفريندرياحركت

وپیلهخودواردجامعهميشودوبازيردريايي 
ميكند«.ديروزيكيتورانندگيبدوبیراه گفت،شیشهروبردمباال،كولرروروشنكردمو
موسیقيشماره5بتهوونروگوشدادم»(مرد40،ساله،بامدرکدكتری) 
رابهنمايشميگذراندو

دربطنگفتگونوعيپااليشوجوددارد،افراددرگفتگوخود
به جرح و تعدي شخصیت خود ميپردازند ،گفتگو جنبهای از درمان و مداری اجتماعي
حرفزدنومعاشرتمهماست،درحرفزدنروايتهایروزانهازمنظرهركس

دارد«.
ميگذاره .كسيكهدرروايتشبه
جالبه،ابعادجديدیازقضیهرومیشه،درطرزفكراثر 

1درلهجهدزفوليبهرفگويند.
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پردازهرویمنكهكلينگاهميكنممؤثر كهمنچرابهاينبعدنگاهنكردم»


جزيیاتمي
(زن29،ساله،بامدرکارشد) .
دنیایمجازیوواسطههایارتباطيچونتلفندرحوزه خصوصينقشيويژهدارند.
همهچیز
ميزنیم،تقريباًاز 
«يهدوستصمیميدارمكهروزانهحتماًيكيدوبارباهمحرف 
همخبرداريم،شايداصالً حرفزدنمونباهمباعثمیشهتوزندگيدوومبیاريم،وقتيبا
بلرانهاكنارهمیم،اونتهرانه»(زن30،ساله،بامدرک

همحرفميزنیمسبکمیشیم،تو
ارشد) .
مطاب ديدگاهدلوزوگاتاری()1987دردنیایمدرننوعيزندگيريزومواروجود
گريزداردوبههرسوسرکميكشدونوعيخالقیتاسكیزوفرنیکرا


داردكههويتيمركز
سببميشود .


نقش هنر در بازنمايي تناقضهای زندگي روزمره و مقاومت
هنر در حوزههای متنوع خود ميتواند مفاهیم اعتراضي داشته باشد .موسیقي و فیلم چه
همراهاند و چه هنگاميكه معنا و مفهوم اعتراضي
يكه با تعلی معنا و لذتجويي  
هنگام 
دارند،بانظممسلطدرتقاب اند.
موسیقيعرصهمهمياستكهكنشگراناعتراضخودراباآنبیانميكنند وگاهبا
يگويند .
يكشندوبهنظممسلطنهم 
انتخابمصرفموسیقي،خطفكریخودرابهرخم 

عالقهمندم مث بنان و شجريان پسر،
«به بخشي از موسیقي سنتي ايراني  
برگشتهاند اما من

يها ازش 
يكنم هرچند اآلن خیل 
نامجو را خیلي حا م 
يكنم .اينكه نامجو كالم سیاسي اجتماعي را چگونه ادا
همچنان حا م 
يكشد.حاالنامجو
ميكنهبراممهمه.قواعدمرسومزبانفارسيرابهچالشم 

يكشد .موسیقي غربي بیشتر ريتمش برايم
هم شعر براهني را به چالش م 
خوانندههای موردعالقهمناست»(مرد 22،ساله،

مهماست.فرهادهمجز
دانشجو) 


ارزشهای استكهگاهدرتقاب 
سريا ها وفیلمهای ماهوارهای دربردارنده هنجارهاو 
ارزشهایمسلطاجتماعياستوباعثبريدگيهرچهبیشتركنشگرازواقعیتاجتماعي
با 
ميكنناز
وهمزمانگونهایمقاومتنیزهست« .اينسريا ها تابوشكني  
ميشود  
جامعه 
جرمي مث خیانت كه مجازاتش مرگ بود .اين سريا ها مبتذ هستند ،معرفتي درشون
نیست ولي واجد عنصری هستن كه ديده نمیشه ،عنصر تائید زندگي در اونا وجود داره»
(مرد40،ساله،بامدرکدكتری) 
ميشوند،فرد
هنگاميكه قوانینسختوخشک 

درنظريه قدسيوحشيرژهباستید،
مييابد(پ ويلم،)52:1377،درنظريهلوفبور
آنهاوبیاناعتراض 
راهيبرایفراتررفتناز 
هنرراهيبرایبازنماييتناقضدرزندگيروزمرهاست(لوفبور .)1991،
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ترجیح ذهنیت بر عینیت
آدمها تابعيازوضعیتاجتماعيوقدرتاست،
هماند وانديشه  
ذهنیتوعینیتتوابعياز 
دراينمعنابینسبکزندگيوقدرترابطه ديالكتیكيبرقراراستودرتنگنایملیط
بیرونيسبکزندگيبهحوزهخصوصيمتماي ميشود .
فرارازدنیایبیرونوپناهگرفتندردنیایدرونوتنهايي،خلوت،حريمخصوصيدر
البهالی كالم مصاحبهشوندگان نهفته بود« .اگر آرامشي آنجاست به اين دلی است كه
يدان بزرگ يا نويسنده بزرگ نیستم كه در
ميشود .من كه يک موسیق 
ديگری مزاحم ن 
تنهايياثربزرگخل كنمبیشتريکواكنش نسبتبهواقعیتاجتماعي است»(مرد22،
ساله،دانشجو) 
امنیت و آرامش در حوزه خصوصي در برابر ملدوديتها و ممنوعیتهای جامعه
ميشود انتخاب او كنشگران اجتماعي فضای خصوصي باشد« .برنامهی
بیروني باعث  
يام فرار از بیرون و پناه آوردن به خانه است ،زود كار بیرون را ح كنم و به خانه
زندگ 
برگردم ،خواب خوبي برم ،كتاب بخونم و با دوستانم از طري جلسه و فیسبوک باشم»
(مرد40،ساله،بامدرکدكتری) 
كاوش تجربه زيسته مصاحبهشوندگان تأيیدی بر مفاهیم بیرونآمده از نظريه
ايدهآلیسمهگ وترجیحذهنیتبرعینیتاست(هگ  .)59:1390،



گسترش حوزه خصوصي به عنوان يك نشانه
گسترشحوزهخصوصينشانهدردیاستكهدرجامعهوجودداردوبهنوعيفراينددرمان
رانیزدرخودداردچراكهحوزهخصوصيجبرانيبرحوزهعمومياست .
اطالعرسان از موقعیتزندرجامعهناخشنودبودند.زنانحوزه خصوصي
برخيزنان 
آنازتهديدهایجامعهمصونميمانندوترسكمتریرا

يدانندكهباكمک
رامل امنيم 
منوقتيباشوهرمهستممردایهمسايهبهمسالمميكننوقتيتنهام

تجربهميكنند« .
سالمنميكنن،البتهمناط مختلففرقميكنه»(زن26،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) .

اطالعرسانان از حضور نیرويي ياد ميكردند كه حس امنیت و آرامش را مخت و

ميخواست مطاب خواست او رفتار كنند.
همواره در كارشان دخالت ميكرد و از آنها  
«سیگار بكشي ،بت میگن چرا ميكشي ،حسي كه همه دارن اينكه همه دارن نگات
ميكنن»(مرد40،ساله،بامدرکدكتری) .

گسترشحوزهخصوصيدرسبکزندگيجديدنوعيعالمتنشانگاناست .


داللت سیاسي داشتن فعالیت حوزه خصوصي
سرخوردگي كنشگران اجتماعي از حوزه عمومي و عدم اطمینان به تأثیرگذار بودن در
آنها رابهحاشیه ميراند .نگراني فرهنگي
عرصههایسیاسي،اجتماعيوتصمیمگیریها 
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گذاریهای فرهنگي و گاه به فرهنگ عمومي كوچه و بازار و


سیاست
كنشگران گاه به 
يگردد.
تعامالتروزمرهمردمبازم 
احساسفقدانامنیتاجتماعيازديگرابعادسرخوردگيازحوزه عمومياستكه از
اطالعرسانان برداشت ميشد«.امنیتروحيفردیپايینآمده،آماردزدیباال
صلبتهای  

رفته ،چیز خاصي همراه ندارم معموالً پو تو جیبم نميذارم ،يک گوشي و هندزفری و
يكنم»(مرد22،ساله،دانشجو).
گاهيكتابي،اماموقعراهرفتندرخیاباناحساسناامنيم 
اطالعرسانان نگرانيهای عمدهایدربارهیاوضاعاقتصادی داشتند« .احساسامنیت

ندارم،امنیتاقتصادینداريم.وسطماهكممیاريم»(زن32،ساله،بامدرکدكتری).
تجربه زيسته كنشگران اجتماعي نشان ميدهد كه فعالیت در حوزه خصوصي نوعي
داللتسیاسيداردونگرانيدرامورفرهنگيوفقدانامنیتاقتصادی-اجتماعيافرادرابه
اينحوزهميكشاند .

خودآفريني؛ اصالت يافتن مكانهای غیررسمي
گرچهمسیرحوزه عموميبررویكنشگران مسدودشدهاست اماكنشگران اجتماعيدر
حوزه خصوصي دست به خل و آفرينندگي ميزنند تا در اين میانه خود را بیابند و با
خالقیتخويشبهسویخودآفرينيگامبردارند .
ميگیرد كه معموالً در آغاز
وبرخيپاتوقهایغیررسمي شك  

حلقههاييدرخانهها 

حلقههای بلثي تشكی 
ميكنند« .در منزلمان  
مردانهاند؛ اما زنان به تدريج در آن رخنه  
ميزد
حلقههاييكهشعرميخوانند،شعرهایدزفولي،شعرنظامي...يكيويولن 
ميشود يا 

ميزد»(زن54،ساله،بامدرکكارشناسي) 
سهتار 
يكي 
ميشودكنشگران
شك گیریملف هایانديشهملورهمفكردرحوزهخصوصيباعث 
انديشههای خود درفضايي كهمجالي بر

راحتتر كنار آيندوباطرح
باشرايطاجتماعي 
شنیدنش هست ،به خالقیت و آفرينش برسند« .وقتي جمع همفكر داشته باشیم شرايط
فروشيقرارميذاريمو راجع بهكتابهای

بچهها دركتاب
ميشود .با 
موجودقاب تلم تر  
رشتهها،منمكه
متنوعاند  

بچههایادبیاتهمفلسفه،زبانو ...
ميزنیم،هم 
جديدحرف 
مكانیكم»(مرد29،ساله،بامدرکكارشناسي) .
راهكارابداعيكنشگراندربنبستحوزهعموميبازآفريني ماكتيازحوزه عمومي

درون حوزه خصوصي است .ايجاد فضای گفتگوی آزاد و نقادانه يكي از كاركردهای مهم
حوزه عمومي استكهكنشگراناجتماعيدرخانههایخودآنرابرپاميكنند«.ماتقريباً
يکبار جلسهیانتقادیبا همدرمنز داريمكهبسیارمفید هست وباعث
دوسه هفتهای 
معنویمان میشه .مخصوص بچههام و خودم و همسرمه .از رفتار اجتماعي

رشد و تربیت 
گرفته تا ريزترين مسائ حتي طرز غذا خوردن رو به هم تذكر میديم» (زن 45،ساله ،با
مدرکكارشناسيارشد) .
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مكانهایغیررسميوخودآفرينيكنشگراناجتماعيدرحوزهخصوصي
اصالتيافتن 
بهاينمفهوماستكهكنشگراناجتماعيباآفرينشدرحوزهخصوصيفقدانحوزهعمومي
ميكنند(رورتي .)24-23:1385،
راجبران 

تمايز
مرتبطاند .طبقهو

موقعیتهایاجتماعي»و«قضاوتهایذوقي» بهيكديگر

ازنظربورديو «
موقعیت اجتماعي به سلیقه شك ميدهد .ما با يک نوع سلیقه عام و همهشمو روبهرو
درجامعهایطبقاتيسروكارداريم .

بلكهباانواعيازسلیقههاوذوقهای«متمايز»

نیستیم
اطالعرساناني كهسرمايه فرهنگيومدرکتلصیليباالتریبهنسبتسايرمصاحبه-

شوندگانداشتند ،به  دلی احساستمايزباديگران،درتفريحوتماشایتلويزيونمسیری
متفاوتازديگرانانتخابميكردندوبهبعدسرمايه اقتصادیدرايجادتمايزاشارهنمي-
همسنخروحي.
برميگردد و 
خوشگذراني خاصيندارم،كههمبهفضایاجتماعي 

كردند«.
احساسعالقهبهمتفاوتبودنهمهست .دوستدارميکخردهمتفاوتازديگرانباشم،
ميكنند منژستبگیرمكهخیلي
مثالً اگرهمهازكناررودخانهرفتنوشناكردنحا  
يآيد»(مرد22،ساله،دانشجو) 
خوشمنم 
ييهای اقتصادی به سرعت تمايز فرد با ديگران را نشان ميدهد .بسیاری از
دارا 
كنشگران خود را به زحمت مياندازند تا بتوانند سرمايه اقتصادی خود را به رخ بكشند.
قتيميپرسناين رو ازكجا

«دوستدارمتفاوتمرو نشون بدم،تغییرسطحرو نشانبدم،و
گرفتي؟ چي كار كردی؟ احساس خوبي بهم میده» (زن 29،ساله  ،با مدرک كارشناسي
ارشد) .
ميشود.كاوشتجربه
تمايزدرانديشه بورديوباسرمايههایاقتصادیو فرهنگيممكن 
له نمايش سرمايههای فرهنگي و
آنها به وسی 
زيسته شركتكنندگان نیز نشان داد كه  
اقتصادیخودرامتمايزميكنند(بورديو .)1390:87،

بازانديشي
ازويژگيهایاساسي زندگياجتماعياست.درجامعهمدرن

نقدخودوبازانديشيشخصي
ميكند .
انسانبااطالعاتتازهدائماًهويتخودراخل وتصلیح 
روابطدوجنسدرسبکزندگيجديدبهنسبتگذشتهتغییرزيادیكردهاست،دراين
روابطنگاهدوجنسبهيكديگرصرفاًحو روابطجنسينميچرخدوبهدوستيوصمیمیت
يبینم،عادیاستكهبا
دوستهای دختروپسرنم 

تبدي ميشود«.مشخصاً تفاوتيبین
دوستپسرم میرم

دخترمبرمبیرونهمونطوركهبرایخريدلباسياكتاببا

دوستهای 

يكنم»
دوستدخترم هم میرم بیرون ،عادی است ،تفاوت خاصي احساس نم 

بیرون با 
(مرد22،ساله،دانشجو) .
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بچههادرگذشتهملدودوبههمینجهتقاب كنتر بود،اماامروزهبا
امكانآگاهي 
بچهها است ،كنتر به شیوه سنتي
یهای پیشرفته كه در اختیار  
وساي ارتباطي و فناور 
يكنم اين كار انرژی
بچهها را چک نم 
ممكن نیست« .رمز موفقیتم اينكه كیف و موباي  
بینه،ميخوامبرمپیششمیگممامان


فیلمبدوندوبلهمي
منفيبهبچهواردميكنه .پسرم 

يكنيكهمنببینم»(زن45،
يكنيشرمم 
دارممیام،اگهچیزيهقطعشكناگهاحساسم 
ساله،بامدرکكارشناسيارشد) 
ندار رابهجماعتدينيمتص ميكند،اما
دين باايجادهمبستگياجتماعي،فرددي 
تصرفهایبیشترفردیونوعيبازانديشيهمراهشدهاست.

هادينداریبادخ و

اينسا 
يگیرم ،در يكي تساوی حقوق زن و مرد ،در
دينها هر چیز خوبي باشد م 
«از توی همه  
يكي»(زن51،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) .

تنگنای حوزه عمومي و مسدود بودن مسیر گفتمان انتقادی و عقالني
ازنظرهابرماساهمیتباشگاهدرامكانگفتگویآزادوعقالنيوبدونفشاراستامادر
تنگنایحوزهعموميوانسدادمسیرگفتمان،مردمبهحوزهخصوصيرویميآورند .
ميشودوياسجای
هرچهدايرهبايدهاونبايدهایاجتماعيوسعتيابد،فضاتنگتر 
ازدسترفتهدرحوزهعموميرادرفضایخصوصي

ميگیرد،ازاينرومردمنشاط
شادابيرا 
ميكند .منظورم از فضای
دغدغههای سیاسي و اجتماعي رايج ،فضا را تنگ  

ميجويند« .
ميشودكهفرصتيبرای
آنقدرسرخورده 
ميكند 
اجتماعيايناستكهكسيكهكارفكری 
ميكند»(مرد22،ساله،دانشجو) 
خوشگذرانيايجادن 

اينكارهاو
مكان هاييكهافراديکجامعهبتواننددرآنبايكديگرگفتگوكنند،نیازاجتماعي

باشگاهها چنینامكانيرابرایديدهشدنوشنیدهشدنبه دست ميدهند«.قبالً

استو
موسسه...كهبود،جاييبرایاينملافلمون بود،اگرهنوزهمبود،اگردركمانميكردند و
يشد،جاييداشتیم،بعدازانتخابات8سا پیشبستهشد»(زن32،ساله،
موسسهبستهنم 
بامدرکدكتری).يا«قبالً تودزفو باشگاههابود،يكيباشگاهفرهنگیان،باشگاهفرهنگیان
ميكردند ،بعد سازمان آب و برق در سوم
كه خانه معلم اآلن است ،شام ميدادند ،بازی  
هساخت.اونجاجمعميشدن»(زن54،ساله،بامدرکكارشناسي) .

شعبانباشگا
از نظر هابرماس ( )1991در حوزه عمومي بايد امكان گفتگوی آزاد و انتقادی و
اطالعرسانان فقدان چنینمواردیدرحوزه عموميدلی 
عقالني وجودداشتهباشد.ازنظر 
قوتحوزهخصوصياست .

معنابخشي 

راههای
ميدهد؛  
معنا عنصری كلیدی در زندگي بشر است كه به چرايي زندگي پاسخ  
گوناگونيبرایمعنابخشيبهزندگيوجوددارد .
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يادگیریبهطوركليپاسخيبهبرخينیازهایاساسيبشر است.يكيازايناهداف
معنابخشپرتكرار،درسخواندناست«.درسخواندناقناعمميكنهمدارجباالیعلمي،
دكترابرامخیليمهمه»(زن26،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) 
اطالعرساناناحساسرضايت
درگفتگویسازندهبعدیازيادگیریمستتراستكهبه 
ميدهد .گفتگوپايه ارتباطاستو بهشناختراه ميبرد«.جاييكهاحساسخوبيدارم،

جلساتسه شنبهدردانشگاهاست،كهبامشكالتموجودوحراستومديرگروه2،ساعت،

دانشجودركالسجمعميكرديم،خیليهمجمعپربارینبودوچیزخاصي

بین50تا60
نميگفتیم»(مرد22،ساله،دانشجو) 

كارتبلورموقعیتاجتماعي فرداست ،بهاو يکنقشمشخصاجتماعيميدهدو
ميكند تا ديده شود.
خالقیتواستقال اورابهدنبا دارد .كاربهكنشگر اجتماعيكمک 
«اصليترينچیزمكاركردناست»(زن52،ساله،بامدرکديپلم) .
بچههاموبهثمرنشستنشون
بزرگترينمنبعمعناست«.موفقیت 
برایبرخيخانواده 
باعثرضايتممیشه»(زن45،ساله،بامدرکكارشناسيارشد) 
درسا های اخیرورزشعنصرمعنابخشزندگيافرادبسیاریشده است.ورزشو
توجهبهرژيمغذاييبد بهمناسكيمدرندرزندگيامروزیشدهاست«.تویرژيمغذايیم
خورم.تویساالدبهجاینمکسماقميريزيم.

چربينميخورم،برنجسعيميكنمكمب

پیادهرویطوالنيمیرم»(مرد40،ساله،بامدرکدكتری) 
روغنكنجداستفادهميكنیم .
ونظريهزندگيروزمرهبااتكادرانديشههایهلر،فیسکو

نظريهمعنادرماني1فرانك 
لوفبوربربعدمعنابخشيزندگيروزمرهتوجهبسیاردارد(استوری .)182-3:1386،


جنگ پارتیزاني در جبهه زندگي روزمره
اطالعرساناننیزپوشیدهنیستودر
جنگوگريز درزندگيروزمرهامریاستكهبرخود 

روشهایخودرادرجبههجنگپارتیزاني
ميكنند و 
البهالیكالمشانبهاينامراشاره 

يشمارند.
زندگيروزمرهبرم 
بهروشهايي

اگرزندگيروزمره رابهجبهه جنگپارتیزانيتشبیهكنیم،كنشگران 
يكيازاينروشهاصبراست« .زندگييه

بهكارگیرند
نیازدارندتادربرابراستراتژیحاكم 
جورمبارزهوجدله،مثالً درموردشوهرمبهمرورزمانيادگرفتمكهسعيكنملجولج
بازیروكناربذارم،ازحرفوگفتگواستفادهكنم،او سعيكنمحرفاونپیشبیفته،بعد
يام میشه»(زن46،
ضرروعقبافتادگي زندگ 

ازحرفاونصبركنم،صبركردنيكهباعث 
ساله،بامدرکكارشناسي).
ميتوانند بسیارمزورانهوفريبكارانهو
فرصتاند وبهقو دوسرتوگاه 

روشهامترصد

ميكردم ،نشريه اصالً بابكیف
روزنامهای كهكار 

در معناييديگرهوشمندانهباشند«.توی
logotherapy

1
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یاش را نميپسنديدم .نشريه باب كیف من نبود ولي تريبوني بود كه
من نبود خط فكر 
ميزدم،حاالكهيکفرصتيبههمدادهشدهويک
حرفهايمراكهنهتمل اندونهسیاسي 

روزنامهستونيدراختیارمقرارداده.البتهاعتقادندارمبههرقیمتيقاطيجماعتمتملقان
بشوم»(زن52،ساله،بامدرکكارشناسيارشد).
گونهای جبرانبرایافراد
فقدانها است .

راههای ظهورشخصیت،جايگزيني بر
يافتن 
ميدهم،
ميشود« .ادبیاتكارميكنمودرشعربروز 
كههمباعثبروزآنانوهمدرمانشان 
وااليشرابهكارميبرم،فشارروحيواجتماعيرادرادبیاتوااليشكردم»(مرد30،ساله،
مدرکكارشناسيارشد)
راهح ،بعضي
گاهيبايدباديگریقدرتمندكنارآمدتابتوانراهيجست«.بهترين 
وقتها سازگاريه.بیماریالعالجيداشتهباشمكههیچكارش نمیشهكرد،بايدباشكنار

اومد»(مرد35،ساله،بامدرکكارشناسيارشد)
گاهكمبودهاكنشگراناجتماعيرابرآنميداردكهريشه تماممشكالتخودرادر
نداشتنپو بدانندوفكروذهنخودرادرگیرداشتنپو بیشتركننددرپو پناهگیرندو
ياممسائ مالياست.
بهشتپوليخودرابسازند«.درمسائ ،آدممادیهستم.دغدغهاصل 
مصاحبهشماباآدمعادینیست،باآدمياستكهمسائ ماليبرايشخیليمهماست.اگر
ميگیرم كه برای ديگران عجیب
تصمیمهايي  

احساس نارضايتي هم دارم ما اين است ،
ميكردند وقتي
استوليحرفديگرانسرماثرنميذاره،كسانيكهدرمقطعيسرزنشم 

كارمراانجامدادم،تلسینمميكنند»(زن29،سااله،بامدرکكارشناسيارشد)
كتابها  و مطالعه و دور شدن از هیاهوی زندگي واقعي راه
پناه گرفتن در دنیای  
ميآورند« .تابآوردنوضعیتمدنظراستوداشتن
ديگریاستكهبرخيبهآنروی 
ميكنم .چه خواننده
كورسوی امیدی با عاليقي كه داريم كه فلسفه و ادبیات را پیگیری  
آنهابودن»(مرد22،ساله،دانشجو).
متونبودن،چهبهنوعينويسندهيامترجم 
تغییرنگاهولبخندزدندرشرايطفشاراجتماعي،راهپیشنهادیبرخياست«.روحیه
خودمهمیشهشارژه،انگیزهدارم،اينكهسالمبمانم،خوب تغذيهكنم،ديدمثبتنسبتبه
منوخوبنگهميداره»

مسائ وزندگيداشتهباشموباديدمثبتنگاهكنم،اينروحیه 
(زن52،ساله،بامدرکديپلم).
سنتها وعناصرفرهنگيگذشته،درمقاب دنیاييكوه
گاهكنشگران بابازگشتبه 
يشناسد،مقاومتميكنند.ازجملهعناصرسنتيكهدرسبک
آنهارابهرسمیتنم 
هويت 
زندگيمردماقباليدوبارهيافته است،طبسنتي ودعانويسي است« .طبسنتييهچیز
يام بود،آگاهشدم،آگاهيرودوستدارم،شوهرم 12تا 20روزبرای
خیليجالبتوزندگ 
بیمهمون سفید
دفترچههای  

يافتاد .اآلن  8ساله ديگه سرما نميخوره ،
سرماخوردگي م 
ميكرديم،اآلن نه» (زن 45،ساله  ،بامدرک
سفیدن.مرتبمريضبوديمودفترچهعوض 
كارشناسيارشد)
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تحلیل يافتههای پژوهش
باتوجهبهيافتههاميتوانگفتهنگاميكهكنشگراندريابند،نميتوانندرویچیزیبیرون
برميگردند ودردرونشانسرمايهگذاری
سرمايهگذاری كنند،بهدرونخويش 

ازخودشان
ميدهند و به
ميكنند .در ناكارآمدی حوزه عمومي ،كنشگران در سبک زندگي تغییراتي  

ميشود،
فربه كردن حوزه خصوصي ميپردازند .هنگاميكه قدرت سیاسي خیلي قوی  
كنشگران ناگزيرند دست به اقداماتي بزنند تا شرايط را تاب آورند و سپس در درازمدت
ميكنند.شايددر
وضعیترادگرگونكنند.باتغییرسبکزندگيجهاندرونيخودرابنا 
راهح بهدلی آنكهبهنظرميرسدكنشگررابطهخودراباعینیتازدست
نگاهنخستاين 
راهحليموقتيومنفعالنهتعبیرشود؛امادرمعنایديگربیماریبخشيازفرايند
دادهاست؛ 
گونهای ديگراستكهدرنهايتتاريخرابه
درماناستواينتغییرنوعيادامه حیاتبه 
کطرفنامعادله
كمرنگشدني 
ميبرد.درديالكتیکحوزهعموميوحوزهخصوصيبا 
جلو 
هنگاميكه قدرت حوزه عمومي را كنتر 

ميتوان گفت 
ميچربد  .
به سمت طرف ديگر  
ميشود و به سمت حوزه
ميكند و حوزه عمومي دولتي ميشود ،سبک زندگي عوض  

خصوصيتماي مييابد .
زماني كه حوزه عمومي در دفاع از حقوق كنشگران در مقاب دستدرازی قدرت
يهیچپناهي دربرابردستگاهقدرتمنددولتقرارميگیرند و
سیاسيناتوانميشود،مردمب 
ميكنند ازهمینرویماكتيازحوزه عموميدرون
فقدانحوزه عموميبانشاطرادرک 
باشگاهها وملاف دانشگاهي،حوزه

ميكنند .درشرايطعدمپويايي
حوزهیخصوصيبرپا 
ميشود برایگفتگوكتابخوانيودراينمعناماباگونهایزيستزير-
خصوصيفضايي 
زمینيروبهروهستیمكهگاههنجارهایحاكمرابهچالشميكشد .
بهرهگیری ازسرمايهاقتصادیوفرهنگيتمايزرا
دانهای مختلفبا 
كنشگراندرمی 
يگذارند ،عرصههایمختلفزندگيرابازانديشيميكنندودربرابرنظممسلط
بهنمايشم 
باكسبلذت ،چه تكه سازیدرمصرففرهنگي ،زندگي ريزومواروهنرمقاومتميكنند.
گستردهای

گروههایمختلفمذهبي،روشنفكروعامهيكساننیستطیف
اينمقاومتبرای 
انكشي را در بردارد .به هر روی برای مقاومت روشهای متفاوتي از
از كتابخواني تا قلی 
تولیدمعناييمتضادتالغوهرگونهمعناولذتگراييوجوددارد .
مكانهای غیررسمي و خودآفريني
گسترش حوزه خصوصي به اصالت يافتن  
ميانجامد .درواقععم كنشگران منفعالنهوبیمارگونه نیستكهبهتعبیرالكان همنشان

درد است و هم بخشي از فرايند درمان (ژيژک ،)189 :1384،به عبارت ديگر با آزمون
جهانبیني،
گونههایزيستنوابداعتنوعاتيدرزندگي(دلوز)2004،وتغییرسبکزندگي ،

ميشودودردرازمدتحوزهعموميفرهنگي
ايدئولوژیوهستيشناسيفردهمتغییرايجاد 
وسیاسينیزتلتتأثیر اينفرايندتغییرقرارميگیرد .زندگيروزمره بسترمعنايابياست
راههاييچوندرسخواندن،گفتگو،كار،خانواده،ورزشورژيمغذاييدنبا ميشود .
كهاز 
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كنشگران درزندگيروزمرهروشهای گوناگونيبهكارميبندند .گاه بهجاینبردبا
نظم مسلط با آن كنار ميآيند و در زندگي تنوع درست ميكنند .صبر ،فريب ،وااليش،
سنتهای گذشتهاستكهبر
مثبتانديشي،پناهگیریدرسنگر پو ،مطالعهوپاسداشت  
اينترتیب
ميخورد.به 
سبکهایجديدزندگيبهچشم 
يافتههایتلقی حاضر،در 
اساس 
كنشگرانفضارابرایخودقاب تلم ميسازندامادراينمیانهخودنیزدگرگونميشوند .

خشتهای اين خانه

«اگر تاريخ را به خانهای همانند كنیم ،انسانها تنها 
نیستندبلكهمعماروسازنده آننیزهستند،وانگهيخانهبرایآنانساخته
شدهاست وآناندراينخانهزندگيميكنندوميانديشندودروپیكرو
هوایخانهراميبینندوحسميكنند...كسانيكهدرساختنخانهدستها
و مغزهای خود را به كار مياندازند ،در جريان كاری كه ميكنند ،ذهن و
همرفتهنهادشاندگرگونميشودوهمراهآندانشوآگاهي
ی 
احساسورو 
ايشانفزونيمييابد»(هگ  .)18،1387


يافتههای میداني سه نظريه مرتبط با هم را پیش
پژوهش حاضر پس از تللی  
ميكشد:نظريه جبران اجتماعي،نظريه زندگي بيهوازی ونظريه خواب كنشگر اجتماعي.

نظريهجبراناجتماعيبر اينانگاره متكياستكهكنشگران اجتماعي وقتيازنهادهای
ناكارآمد عرصه عمومي سرخورده ميشوند ،عرصه خصوصي را رشد ميدهند تا حوزه
ازدسترفتهدرحوزهعمومي.با

خصوصيبدي وجبرانيشودبرآزادیاجتماعيوفرهنگي
ميشودكهكنشگراناجتماعيكهخودرا
مسدودشدنانتخابهایاجتماعيشرايطيايجاد 
شآمدهراتابآورندو
دربندنظممسلطميبینند،ناگزيردستبهاقداماتيزنندتااوضاعپی 
ميكنند بازیرابهنفعخودعوضكنندودردرازمدتوضعیترا
روشهايي كهاتخاذ 
با 
ميدهد،تهديد
دگرگونكنند.ايجادتنوعدرسبکزندگيراهياستكهبهكنشگراناجازه 
رابهفرصتتبدي كنندوجهاندرونيخودرابناكنند .
ميتوانیممطرحكنیمنظريه
يافتههای اينتلقی  
ازديگرنظريههاييكهبرمبنای 
1
زيستشناسيوامگرفتهايم .دراينمعناكنشگراناجتماعيدر

زندگيبيهوازیاستكهاز
شرايط غیرمناسب ملیطي زنده اما غیرفعا هستند تا زماني كه شرايط ملیطي برای

1

یها درشرايطغیرمناسبملیطي زنده اماغیرفعا هستند تا زمانيكهرطوبتوشرايطملیطي
برخيباكتر 
يكند كهخواببذرنامداردكهبه
دانهها یبرخيگیاهاننیزشرايطيراتجربهم 
آنها فراهمشود .
برایفعالیت 
معناینوعياستراحتووقفهدررشدگیاهاستكهدرواقعوسیلهایبرایتطاب باعوام ملیطينامناسب
است.پوسته سختوغیرقاب نفوذگونهایازاينبذرهاهمچونيکملافظاستكهنهتنهابهمثابه عايقيدر
يكند و مانع جذب رطوبت ميشود بلكه كمک ميكند تا ضربههای مكانیكي بر بذر
برابر رطوبت اولیه عم م 
مدتهازندهبماندونابودنشود(گاردنر .)296-286:1385،
يتواندتا 
تأثیرینگذارندكهدرنتیجهاينامردانهم 
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آنها فراهمشود.يعنيكنشگراناجتماعينوعيزندگيبيهوازیراتجربهميكنند
فعالیت 
يشباهتبه
تازمانمناسببرایفعالیتشانفراهمشود.نظريهخوابكنشگراجتماعيكهب 
نظريه خواب بذر در رشتهی كشاورزی نیست ،شرايطي از استراحت ،وقفه و سكون را در
تجربهیكنشگر اجتماعينشانميدهدكهدرواقعوسیلهایبرایتطاب باعوام ملیطي
نامناسباستو همچونيکملافظدربرابرفشاراجتماعيعم ميكندكهدرنتیجهاين
ميتواند در شرايط نامساعد اجتماعي دوام آورد و بقا يابد .در واقع
امر كنشگر اجتماعي  
آنها گونهایآمادهسازیوادامهحیاتاست .كنشگراناجتماعيهمچون
خوابزمستاني 
ميكنند و حتي با قطع بخشي از ساقه
شههای فرعي گیاه به صورت افقي رشد  
ري 
جوانههای تازهايجادميكندحتي
رخاکگسترشمييابندو 

همانجا درزي
نميخشكندو 

اگر تماماً شكسته يا ازهمگسسته شود باز هم ميتواند حیات خود را از سر بگیرند و در
شروند(دلوز.)149:1995،
جهاتديگریرشدكنندوپی 


نتیجهگیری
اطالعرسانان ما را به اين نتیجه رساند؛ هنگامي كه حوزه عمومي با
كاوش تجربه زيسته  
بنبست حوزه
نیازهای دروني آدمي هماهنگ نباشد و او را دچار سرخوردگي كند وی از  
يگردد تادراينخلوتوتنهاييراههاييبرایغلبهبروضع
عموميبهتنهاييخويشبازم 
يآموزندسختوملكمدربرابرمشكالتموجودقد
موجودابداعكند.كنشگراناجتماعيم 
ميكنند.راهانتخابيآنانايجادتنوع
علمنكنندپسمشك رادورميزنند وبازیراعوض 
درزندگي،پرداختنبهخودوساختندنیایخويش است.راهي برایبقاوزيستكهاز
میانهبنایجهانيدرونيوسَروَریدرجهانخودساختهحوزهخصوصيگذرميكندكهدر
درازمدتهمميتواندبرك نظاماجتماعياثرگذارد .
درسا های اخیرمراكزدانشگاهيدزفو رشدقاب مالحظهایداشتهاندونبايداز
نظردورداشتكهدزفو شهریمهاجرپذيرهست.وجودعوامليچوندانشگاههایمتعددو
مهاجرپذيری،عناصرفرهنگيجديدیراوارداينجامعهميكند؛اماهنوزهمدنیایبیرون
ميايستد ،بسته بودن اين
وجوه سنتي خود را حفظ كرده است و در برابر عناصر جديد  
فضایبیرونيباعثپسراندنعناصرجديدبهپشتپردهحوزهخصوصيميشود .
گاهمرزحوزههایخصوصيوعموميروشننیستواينمفاهیمهمپوشانيوتداخ 
دارند؛ امابه هر رویحوزه عموميقدرتمنددرجامعهوجودندارد .حوزهایكهبتوانددولت
را كنتر كند .پس چنین تفكیكي میان خصوصي و عمومي به للاظ نظری به ما كمک
ميكندتغییرپیشآمدهدرسبکزندگيرابهترببینیم .تغییریكهرویبهسویدنیای

امندرونيوخصوصيدارد.تأم دردرونباپناهبردنبهحوزه خصوصيدرواكنشبه
سبکهای نويني از زندگي را در دزفو در پي داشته است .هنگامي كه
حوزه عمومي  ،
گفتمانانتقادیوعقالنيدرحوزه عموميبهرسمیتشناختهنشود،حوزهخصوصي شك 
ميگیرد كه كنشگران اجتماعي در اين حوزه خودآفريني ميكنند چرا كه زندگي روزمره
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سبکهاینوزندگيخويش،بازانديشي
بسترمعنايابياست.كنشگراندرعرصههایمختلف 
يكنند و
مي كنند و گاه با كمک سرمايه اقتصادی و سرمايه فرهنگي خود را متمايز م 
نحا دربرابرنظممسلطمقاومتميكنند .
درعی 
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