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  رويكـردها،: مصـرف و سبك زنـدگي
  ها مسائل و آسيب

  نوشتة
   *محمدسعيد ذكايي

  
   چكيده

هاي متفاوت از مقولة مصرف در  اين مقاله با مرور رويكردهاي نظري درباره مصرف و سبك زندگي و خوانش
رهنگي مانند وبلن، بورديو، داگالس و ايشروود، بودريـار، بـومن           هاي متفكران اجتماعي و ف      پردازي  متن نظريه 

شناسانه آن به ويژه در ميـان         به مطالعه موردي دربارة آثار رواج فرهنگ مصرفي در ايران و تحليل آسيب            ... و
اي براي مصرف كردن، استفاده       گيرد كه مصرف جوان ايراني فقط لحظه        گونه نتيجه مي    پردازد و اين    جوانان مي 

مصرف نوعي استراتژي بـراي پـر كـردن زمـان،           . ز موقعيت براي انطباق، همنوايي، لذت و سرخوشي است        ا
  .شريك شدن در تجربة ديگران، خود ابرازي و تمايز است

  . هويتاي، سياست بدن، لذت، سبك زندگي، تمايز، خودابرازي، فرهنگ رسانهمصرف، : كليدواژه

  مقدمه
را در فهـم و       ي در سـه دهـة اخيـر تحـوالت مهمـي             گرايـ   توجه بـه مقولـة مـصرف و مـصرف         

ويژه معلول توجه همزمان به ابعـاد         اين تحول به  . پردازي جامعة معاصر در پي داشته است        نظريه
گابريـل  (بـسياري از نويـسندگان   . فرهنگي مصرف در كنار ابعاد اقتـصادي و سياسـي آن اسـت         

 و  2004؛ هـريس،    1995، كمپبل،   1993، لي   1990، فذرستون،   1990، مك كراكن    1995والنگ،  
بر اين اعتقادند كه بدون كاالهاي مصرفي، جوامـع مـدرن ابزارهـاي اصـلي بـراي                 ) 2008بومن  

همچنـين بـدون كـاالي      . دهنـد   بازآفريني، بازنمايي و دستكاري در فرهنگ خود را از دست مي          
 مـا را در     كاالهـا و خـدمات مـصرفي      . شـود   مصرفي، ارائة تعريفي از هويت جمعي ناممكن مي       

هـا و     اند و تصور زندگي فرهنگي جامعه معاصر بدون روابط، فعاليـت            محاصره خويش قرار داده   
  .معاني برخاسته از مصرف ناممكن است

____________________________ 
 saeed..zokaei@gmeil.comطباطبايي عالمهشناسي دانشگاه  استاديار گروه جامعه *
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توان به لحاظ اخالقي محكـوم   گرايي را چون يك شيوة زندگي نبايد و نمي       بديهي است كه مصرف   
مـصرف هـم    . شـود   اجتماعي در متن آن ساخته مي     اي تلقي كرد كه زندگي        كرد، بلكه بايد آن را عرصه     

تواند به    هاي اجتماعي باشد و هم مي       تواند قلمرويي براي انتخاب، آزادي و تقويت تعلقات و ارزش           مي
محدودكننـدگي و   (اين ويژگي دوگانـة مـصرف       . انفعال، از خود بيگانگي، محدوديت و كنترل بينجامد       

جتماعي و فرهنگي، آن را به موضوعي جـدي در مطالعـة            و اثرات فراگير آن در حيات ا      ) بخشي  قدرت
هاي مطالعاتي از قبيل  شناسي، توجه طيفي از حوزه    جامعه معاصر تبديل ساخته است كه عالوه بر جامعه        

هاي بديلي را در      شناسي، اقتصاد و روانشناسي را به خود جلب كرده و گفتمان            مطالعات فرهنگي، انسان  
بينانـه مـصرف    خوش هاي  در وجه مثبت، نگرش. مصرفي شكل داده استها و رفتارهاي      حوزة گرايش 

ه   را امكاني براي انتخاب فردي، رشد عامليت و با آثار مثبت در شئون مختلف حيـات اجتمـاهي همـرا                   
شناسانة فراغت، نقطـة عزيمـت خـود را غالبـاً بـر تمـايز مـصرف و                    در مقابل، گفتمان آسيب   . دانند  مي

گرايـي    و يا ضديت با مـصرف (anti consumption)نسبت ضديت با مصرف گرايي و به همان  مصرف
(anti consumerism)گيـري نـسبت بـه     ضديت با مصرف داللت دارد بر داشتن موضـع .  دهد  قرار مي

گفتمـان  . كنـد  نظر از نظام اجتماعي، فرهنگي  واقتصادي كه فرد در آن زندگي مـي          مقولة مصرف صرف  
هاي ضد مصرفي     كه جنبش   در حالي . سازد  مصرف كردن را بر ما وارد مي      ضديت با مصرف الزام كمتر      

هـاي موجـود    هـاي جـايگزيني بـراي قالـب     في نفسه ضديتي با مصرف ندارند، بلكه به دنبال صـورت        
گرا بودن مـستلزم      در اين معنا ضد مصرف    ). 525-8: 2006بنكلي و ليتلر،    (داري مصرفي هستند      سرمايه

هاي نسل موسوم     هاي چنين جنبشي، چالش     از جمله نمونه  . مصرفي متأخر است  داري    چالشي با سرمايه  
در ايـن  . داري مصرفي مانند مك دونالد و يا نايك است  هاي سرمايه در تمثال (No logo)به بدون لوگو 

دانـست كـه    “ بندي گفتمـاني    صورت”توان نوعي     گرايي را مي    معنا و با الهام از فوكو، ضديت با مصرف        
هـاي    ها از جمله افراد مذهبي، طرفداران محيط زيست، جنـبش           خود را در ميان طيفي از گروه      مخاطبين  

هاي كالسيك نيمة دوم قرن بيـستم         كارگري و فعاالن ضدجهاني سازي و نيز عناصري از خرده فرهنگ          
  .سازد ها نمايان مي ها و پانك ويژه هيپي به

نون توجـه خـود را بيـشتر بـه سـطح            شناسانه كا   شود اين گفتمان آسيب     چنانچه مالحظه مي  
هـاي فرهنگـي و    دهد  و چندان مكانيسم      شناسي سياسي مصرف قرار مي      اقتصاد سياسي و جامعه   

ها و رفتارهاي مصرفي در جريان زندگي روزمره شكل گرفته و  تاريخي كه به موجب آن گرايش 
كننـد را مـورد توجـه قـرار          يابي افراد پيدا مـي      ارتباطي همگرايانه و يا واگرايانه با جريان هويت       

هـاي مربـوط بـه مـصرف كمتـر نـشاني از توجـه بـه             پـردازي   از سوي ديگر در نظريه    . دهد  نمي
شناسـانه    دهنده فرهنگ مصرفي و تحليـل آسـيب         نوجوانان و جوانان به عنوان عناصر مهم شكل       

ون كننـدگان و جـواني چـ        ف  جوانان به عنوان مصر   . خورد  ها به چشم مي     گيري مصرفي آن    جهت
فرهنـگ مـصرفي،    . گيري مصرف دارند    بستري برخوردار از معناي تجاري سهم بزرگي در شكل        

كسب جايگاه به عنوان يك فرهنـگ را تـا حـد زيـادي مـديون جوانـان و كودكـان بـه عنـوان                         
اي است كـه در رفتـار خـود در جريـان زنـدگي فعاالنـه بـه سـاختن و                       كننده  هاي مصرف   سوژه
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اي از فرهنگ  بدين ترتيب، هرگونه مطالعه). 161: 2005كوك، (ازند  پرد  بازسازي اين فرهنگ مي   
اين توجـه خـصوصاً از آن       . اي را متوجه گروه هدف جوانان سازد        بايد توجه ويژه    مصرفي الزاماً   

اي سـازندگان اصـلي       طـور فزاينـده     جهت ضروري است كه جوانان مخاطبين، حاملين و نيز به           
بـسياري از  ) جهـاني شـدن  (آيند و با فراگير شدن  شمار مي بهپسند  قالب و محتواي فرهنگ عامه 

هـاي    ها، كاركردها و جلـوه      ارائه تحليل از داللت   ) مد، بدن، موسيقي، رسانه   (عناصر اين فرهنگ    
  .ها در متن فرهنگي جامعه ايران ضروري است زاي آن آسيب

گرايـي،    مـصرف و مـصرف     دنبال آن هستيم تا پس از ارائة تعاريفي از مفـاهيم            در مقالة حاضر به   
هاي مطالعاتي در بررسي فرهنگ مصرفي را ارائه نماييم و نمايندگاني از  هاي كلي از سنّت دسته بندي

در بخش دوم مقالـه نيـز بـا    . هاي مطروحه را به صورت منتخب مورد نقد و بررسي قرار دهيم        سنّت
هـاي منتخـب       در برخي از حـوزه     ها را   هاي فرهنگ مصرفي آن     تأكيد بر مخاطبين جوان، آثار و روند      

هـاي برخـي مطالعـات        و با اتكا بـه يافتـه      ) ها و موسيقي    مصرف فراغت، مصرف مد و بدن، رسانه      (
ها و پيامدهاي آن  شناسانه از زمينه دهيم و توصيف و تحليلي آسيب تجربي اخير مورد بررسي قرار مي

  .كنيم ارائه مي

  مفاهيم و رويكردها
 را داراست و از اين رو شناسايي نوع متن و زمينـة مـورد اسـتفاده از آن                   واژة مصرف معاني متنوعي   

  :دهد هاي زير را به دست مي فرهنگ انگليسي آكسفورد در تعريف مصرف مدخل. بسيار اهميت دارد
  كردن؛ تخريب كردن يا خراب عمل يا واقعيت مصرف. 1
  از بين رفتن رطوبت از طريق تبخير. 2
 شدن دهشدن، فرسو فساد، زايل. 3
 زوال بدن از طريق بيماري. 4
 وپاش هزينة زائد، ريخت. 5
 استفاده از يك ماده، استفاده از هر چيزي مانند غذا يا براي حمايت از هر فرايند. 6
 هاي صنعت كاربرد و استفاده مخرب از فراورده. 7

. رنـد نكتة جالب اينجاست كه چهار تعريف از هفت تعريف فوق، برداشتي منفـي از مـصرف دا                
در مقابـل، در    . و تخريب مضامين اصلي تعـاريف يـاد شـده هـستند           ) وميل  حيف(وپاش    ريخت

 :گرايي تعريف زير ارائه شده است همين فرهنگ براي مصرف
كه به دكترين خاصي اعطا شده و از افزايش مستمر مصرف كاالهـا بـه عنـوان مبنـايي                     نامي  

كه بيشتر برگرفتـه از نظريـه اقتـصادي و بـه            اين تعريف   . كند  براي يك اقتصاد سالم حمايت مي     
  .ويژه سنّت كنزي آن است، نگاهي مثبت به مصرف دارد 
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تعريف، اهميـت و    . پسند نيز ناممكن است     سان ارائه تعريفي مورد وفاق از فرهنگ عامه         به همان 
نـد  توا  پسند مي   فرهنگ عامه . پسند موضوعي مجادله برانگيز است      ارزيابي مصرفي شدن فرهنگ عامه    

هـاي جوانـان      فرهنـگ   كننده فرهنگ عامه مردم، طبقة كارگر، فرهنگ محلي يا فرهنگ و خرده             ترسيم
خـرده فرهنـگ    /پسند را با تأكيد بر فرهنـگ        در مقالة حاضر فرهنگ عامه    ). 195: 2003بروكر،(باشد  

هـا،   پـسند، كـه بـا ارزش        عالوه بر اين، وجه جمعي فرهنگ عامـه       . دهيم  جوانان مورد توجه قرار مي    
انـد و فراينـد       ها و الگوهاي انتخاب و فهم جمعي جوانان مـرتبط بـوده             هاي زندگي، ارجحيت    سبك
  . مورد تأكيد است) مصنوعات فردي(دهد، در برابر وجه فردي  ها را توضيح مي يابي آن هويت

دهد  كه ارائه چـارچوب        مروري اجمالي بر انبوه آثار منتشر شده در حوزة مصرف نشان مي           
هـاي بـسياري      هاي روشن و مورد وفاق در اختيار بگذارد با دشواري           اي واحد كه گزاره     هو نظري 

هاي نظري متنوع، همپوش و گاه متناقـصي          مجموعة دانش موجود اين حوزه گزاره     . همراه است 
سـازد كـه خـود گويـاي رشـد مـستمر نظريـه         را نسبت به مصرف و فرهنگ مصرفي نمايان مي     

. اين پيچيدگي به ويژه در پرداختن به مقولة جوانان محسوس اسـت   . پردازي در اين حوزه است    
هاي خرده فرهنگي جوانان از نيمـة دوم      و گرايش ) مصارف(رغم آنكه سنّت مطالعه رفتارها        علي

هـال و   (قرن بيستم به بعد به ويـژه در آثـار نويـسندگان سـنّت مطالعـات فرهنگـي بيرمنگهـام                     
گرايي   و نيز مطالعات سنّت پساخرده فرهنگ     )1978ي،  ؛ مك راب  1998؛ هيدايج،   1978جفرسون،  

مـورد توجـه بـوده و       ) 1997؛ مـاگلتون،  2005، جنكـز،    1999بنـت،   (دو دهة آخر قـرن بيـستم        
پـردازي از مـصرف جوانـان         سازي و نظريـه     مطالعات تجربي بسياري را شكل داده است، مفهوم       

اگـر جوانـان بـه عنـوان     . بوده است تر و فرهنگ عمومي ها با جامعه بزرگ  كمتر در متن پيوند آن    
ها تمايـل دارنـد،    هايي در نظر گرفته شوند كه از كاالهاي مصرفي شناخت و به مصرف آن     سوژه
  ).235: 2008كوك، (هاي مصرف دورنماي متفاوتي به خود خواهد گرفت  نظريه

  :رار دادتوان ق هاي زير مي در نگاهي كلي رويكردهاي مهم در حوزه فرهنگ مصرفي را در دسته
انداز فرهنگ مـصرفي را نتيجـة بـسط توليـد كاالهـاي مـصرفي                 اين چشم : منظر فرانكفورتي . 1

هـاي خريـد و       داند كه انباشت وسيع فرهنگ مادي را در شكل كاالهاي مصرفي و مكـان               مي
هاي فراغتي و مـصرفي       اين انباشت، برجستگي فزاينده فعاليت    . مصرف به همراه داشته است    

هـاي انتخـاب       معاصر را در پي داشته كه اگر چه در ظاهر آزادي و فرصـت              در جامعه غربي  
بيشتري را به افراد اعطا كرده، در عمل فرصت سوء استفاده ايـدئولوژيك را فـراهم كـرده و             

در ايـن نگـاه مخـاطبين       . سـازد   امكان دسترسي مردم به روابط اجتماعي بهتر را محدود مـي          
  .شوند ت تلقي ميكنندگان منفعل كاالها و خدما ف مصر

كنـد   شناختي به مصرف را دنبـال مـي   اين منظر كه رويكردي جامعه: اي به مصرف    منظر مبادله . 2
ها در فرايند تعامالت اجتماعي       هاي به دست آمده از كاالها را تابع دسترسي به آن            رضامندي

و داند كه در آن رضامندي و منزلـت بـستگي بـه نمـايش                 در يك بازي در مجموع صفر مي      
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هاي مختلفي است كـه افـراد بـر اسـاس آن              در اين نگاه تأكيد بر شيوه     . ها دارد   حفظ تفاوت 
  .كنند ها يا تمايزات اجتماعي از كاالها استفاده مي براي آفرينش پيوند

ها،آرزوهـا و تمنيـات هيجـاني كـه در      ايـن منظـر بـه لـذت       : مـدرن بـه مـصرف       منظر پـست  . 3
گيرنـد و     هـاي خـاص مـورد تأكيـد قـرار مـي             ههاي فرهنگ مصرفي در عرصـ       سازي  تصوير

نگاه كنيد (كند  كنند، توجه مي شناختي متفاوتي را توليد مي هيجانات جسماني و لذات زيبايي   
  ).1990، فذرستون،1389به بودريار، 

وار  پسند را صـورتي از مقاومـت در برابـر فرهنـگ تـوده               اين سنّت فرهنگ عامه   : سنّت بيرمنگهام . 4
) فرهنـگ   خـرده (براي مثال در قلمرو فرهنگ      . اي از آن دارد     يند و تلقي مترقيانه   ب  تجاري شده مي  

هاي موسيقيايي اعتقاد بر اين است كـه بـيش از آنكـه صـنايع فرهنگـي       جوانان، مدها و يا سبك  
ها بزنند، در خيابان، حـوزة عمـومي، محـالت يـا              برداري و توليد انبوه اين سبك       دست به نسخه  

مانند (بيشتر مطالعات انجام شده در اين سنّت        . يابند  ه كلي مستقل رواج مي    هاي اجتماعي ب    گروه
هـاي جمعـي و چـه         پـسند را چـه در ارتبـاط بـا رسـانه             امر عامـه  ) ويليس، هبدايج و مك رابي    

هـا   گيري تفاوتي براندازانه يا كارناوالي نسبت به جهت        هاي جوانان تجلي مثبتي از يك بي        فرهنگ
پسند در    كنندگان فرهنگ عامه    ف  مصر. پندارند  مي) سرمايه داري (يدئولوژي  كننده ا   و نيات يكسان  

پـسند    شمار آمده و فرايندي كه به موجب آن پيـام فرهنـگ عامـه               گر به   اين سنّت فعال و انتخاب    
  .يابد از پيچيدگي برخوردار است انتقال مي

تـوان مـشابه بـا منظـر          اگر چه با مالحظاتي اين سنّت را مـي        : انسانشناختي/رويكرد اقتصادي . 5
حال تأكيد بر وجه مادي ارزش كاالهاي مـصرفي           تعاملي به فرهنگ مصرفي تلقي كرد با اين       

هاي اقتصادي در تحليل رفتار مبتني بـر بـده و بـستان در                گيري نظريه   در مبادله و نيز به كار     
يف  تـأل  جهـان كاالهـا   كتـاب   . بخـشد   سطوح بين فردي و حتي خانوادگي آن را استقالل مي         

تـوان از جملـه مطالعـات         شناس و ايشروود اقتـصاددان، را مـي         مشترك مري داگالس انسان   
  .شود گرايانه به مصرف تلقي مي مرتبط با اين سنّت برشمرد كه نقدي بر رويكرد نفع

هـاي غالـب تحليـل فرهنـگ مـصرفي را نمايـان               بندي كه سنّت    بديهي است عالوه بر اين طبقه     
توان شناسايي كرد كه به واسـطه اولويـت           هاي ديگري را نيز مي      ديدگاهاندازها و     سازد، چشم   مي

هاي   هاي آن به سنّت     و يا وابسته بودن گزاره    ) شناختي  مانند منظر روان  (نداشتن در تحليل حاضر     
  .كنيم ها خودداري مي از طرح مستقل آن) مانند منظر فمينيستي(معرفي شده در باال 

شناسانه در رفتارهاي مصرفي جوانان عمدتاً بر پايـة غلبـة             در مقالة حاضر معيار تلقي آسيب     
هـا و نيـز       گري فعـال آن     ريزي نشده جوانان به جاي عامليت و انتخاب         مصرف منفعالنه و برنامه   

وابستگي به جريان تجاري و مصرف انبوه بر آمده از صنايع فرهنگي به جاي اتكـا بـه نيازهـا و                     
فرهنگ جوانان    در اين تحليل اگر چه فرهنگ و خرده       . استهاي واقعي     انطباق با شرايط و زمينه    

پسند بوده است و اگر چـه معنـادار بـودن،             دستمايه و محمل تعريف و تأكيد ما بر فرهنگ عامه         
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شناسانه مصرف    گران جوان ميزان قضاوت در خصوص وجه آسيب         گري و عامليت كنش     انتخاب
عـات فرهنگـي بيرمنگهـام بلكـه تحليلـي          بوده است، با اين حال اين تحليـل نـه در سـنّت مطال             

انتخاب جوانان همچنين بـا ايـن مالحظـه    . شود اي محسوب مي شناسانه از منظر بين رشته  آسيب
بـا توجـه بـه شـرايط سـاختي و           (انجام شده است كه در غياب مدل جامعة مـصرفي در ايـران              

ها مـسائل هويـت بـا        رغم فاصله با مدل جامعه مصرفي مدرن غربي كه در آن              و علي ) اي  توسعه
شدن  ، فرايندهاي جهاني )169: 2007نلسون،(شود    كمك كاالهاي خريداري شده از بازار رفع مي       

هاي اطالعاتي و ارتباطي، به ويژه زمان فراغت موجود براي جوانـان و مـوارد                 و رشد تكنولوژي  
گيـري    سلي با جهت  ها به عنوان ن     هاي مصرفي آن    اي به تحليل رفتار و انگيزه       مشابه پتانسيل ويژه  

  .  بخشد پسند در جامعه مي كنندگان فرهنگ عامه ف ترين مصر ارزشي و رفتاري متمايز و مهم
هاي فرهنگـي     گرايي را با تأكيد بر جنبه       در ادامه رويكردهاي مهم و تأثيرگذار بر فهم مصرف        

  .دهيم شناسي و مطالعات فرهنگي مورد بحث قرار مي آن و با محوريت سنّت جامعه
آساي وبلـن نخـستين تـالش جـدي در ادبيـات مـصرف                 نظرية طبقه تن   .بلن و مصرف تظاهري   و

شـان، منزلـت و پايگـاه         كند كـه مبنـاي      وبلن ديدگاه خود را با اين سؤال آغاز مي        . شود  محسوب مي 
اگـر كـسي صـاحب      . دانـد   اجتماعي براي افراد چيست و پاسخ به اين سؤال را به ثروت مربوط مي             

از . بايد ثروت خود را نمـايش دهـد          تمناي منزلت اجتماعي باشد، در اين صورت         ثروت باشد و در   
خورده به واسطه ناتواني در نمايش ثـروت از دسـتيابي بـه منزلـت اجتمـاعي       نظر وبلن فرد شكست  

سؤالي كه اينك مطرح اسـت نحـوة نمـايش ثـروت بـراي توجـه عمـوم و تحـسين                     . محروم است 
و مـصرف   (Conspicuous leisure)ايش ثروت را فراغت كـاذب  وبلن دو شيوة اصلي نم. هاست آن

ترين نـشانه قـدرت       ترين و جامع    شدن، زندگي فراغتي در دسترس      در دورة پيش از صنعتي    . داند  كاذب مي 
در ). 38: 1975وبلـن،   (است مشروط به آنكه نجباي فراغتي بتوانند در آسـايش و فراغـت زنـدگي كننـد                  

 بـراي وبلـن     .دترين شيوه نمايش ثروت و داشتن داعيه منزلـت اسـت          شرايط خاص فراغت كاذب كارآم    
پرهيـز  ”هاي اولية قـرن بيـستم         براي مثال در سال   . هاي اجتماعي است    نحوة نمايش ثروت تابع نظام    

گـر    كار فاقد ارزش و نشان    ). 38: همان(شد    شاخص متداول برتري و احترام تلقي مي      “ كاذب از كار  
وگوي وبلن از انجام هرآنچـه بـه كـار مولـد           قه تن آساي مورد گفت    طب. عدم اصالت اجتماعي است   

اگر كسي  . كنند كه ذاتاً ارزشمند نيست      كند و خود را مشغول كارهايي مي        شود اجتناب مي    مربوط مي 
مـثالً خـدمتكاران زيـادي      (بتوانند افراد زيادي را دور و بر خود داشته باشد كه عمالً كار مولد نكنند                

نيروي كاري كـه  . تواند بر پرستيژ خود بيفزايند ، در آن صورت مي)يزي توليد نكنندداشته باشد كه چ  
صـورت ديگـر   ). 59: همان(شود را بايد به عنوان فراغت در نظر گرفت            گونه خدمات مي    صرف اين 

گونه كه مصرف غير مولد زمـان ارزشـمند اسـت،               درست همان . نمايش ثروت، مصرف كاذب است    
رود مصرف كاالها توسط طبقات   در مدل وبلن انتظار مي    . ا نيز ارزشمند است   مصرف غير مولد كااله   

تواننـد بـراي داليلـي        كه فقط طبقات باال مـي       ها باشد، در حالي     پايين صرفاً براي بازآفريني مستمر آن     
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طبقات باال براي نشان دادن تمـايز خـود         . رود  ها خيلي فراتر مي     مصرف كنند كه از سطح معيشت آن      
هـاي خاصـي بـراي مـصرف          ها يا نوشيدني    ها، غذاها، لباس    فعاليت. زنند  صرف كاذب مي  دست به م  

با ثروتمندتر شدن جامعه، مصرف به تنهايي كمتر از گذشته موقعيـت            . شوند  كاذب در نظر گرفته مي    
اي كـه قـدرت فـرد بـراي           دادن توانايي مصرف به شـيوه      دهد و ضرورت نشان     مالي فرد را نشان مي    

در اينجـا الزم اسـت افـراد توانـايي صـرف وقـت بـراي                . گردد  ا نشان دهد، آشكار مي    كردن ر   هزينه
  . يادگيري نحوه مصرف را داشته باشند

هاي زيبايي شناخت مستلزم صرف وقت و تمرين است و فشارهايي كه در اين                كسب مهارت «
. نـد ك  شود، زندگي فراغتي او را بـه سـوي فراغتـي نمايـشي هـدايت مـي                  خصوص متوجه فرد مي   

درسـت مـصرف كـردن از نگـاه         » .زاده بايد بياموزد كه كاالها را به طور صحيح مصرف كند            نجيب
. هاي مناسب را داشته است      وبلن نشان دادن اين نكته است كه فرد فراغت الزم براي آموختن شيوه            

مـسر  مثالً ه (توان براي كسب پرستيژ بيشتر به افراد ديگر           طور كه فراغت كاذب را مي       درست همان 
مـثالً  (توان از خود ارباب به ديگران امتداد داد           امتداد داد، مصرف كاالها را نيز مي      ) و يا خدمتكاران  
هاي   قيمت توسط همسر و يا دختران و يا با برگزاري ميهماني            ها و زيورآالت گران     با پوشيدن لباس  

صرف كاذب فراغـت و     به نظر وبلن در غياب خدمتكاران منزل، وظيفه م        ). هاي زياد   وپاش  با ريخت 
وبلـن نقـش مـصرف را در    . شـود  شوهر به همسر يا فرزندان واگذار مـي    ) به جاي (زمان از جانب    

تـر از فراغـت       مهـم ) شـهرها (تـر     تر و پيچيـده     نمايش ثروت در جوامع صنعتي و اجتماعات بزرگ       
كـه    اليشناسـند فراغـت كـارايي دارد در حـ           هاي كوچك كه افراد يكديگر را مي        در محيط . داند  مي

هـاي نمـايش ثـروت و         جدول زير شـيوه   . هاست  مصرف شيوة مناسب تحت تأثير قرار دادن غريبه       
  .  دهد كسب منزلت را از طريق فراغت و مصرف براساس آراي وبلن نشان مي

  
  مصرف كاذب  فراغت كاذب

  مصرف غيرمولد كاالها  مصرف غيرمولد زمان
  تر افراد غريبه تر، توسعه يافته منطبق با اجتماعات بزرگ  ته و آشناتر و كمتر توسعه ياف منطبق با اجتماعات كوچك

  استراتژي طبقه متوسط و پايين  استراتژي طبقه باال
  داري سرمايه  فئوداليسم

  26: 1998 كاريگان، :منبع
در تحليل مصرف و فراغت كاذب آنچه نظريه وبلن مكرر بر آن اشاره دارد، تالش همة طبقـات                  

 و تقليد از طبقات باالتر و تأسي از اصول يكساني است كـه بـه افـراد منزلـت                    براي الگوبرداري 
هـا   هاي اجتماعي بر سـر ارزش     به زعم منتقدين چنين ديدگاهي اساس را بر وفاق گروه         .  دهد  مي
. دانند  هاي اجتماعي كسب شهرت و احترام را منوط به نوعي هزينة كاذب مي              همة گروه . داند  مي

كه همچون وبلن كاركرد مصرف را ايجاد تمايز دانسته و بر سلـسله مراتـب               پردازي    ديگر نظريه 
  .فرهنگي سليقه تأكيد دارد بورديو است
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بورديو پيوند بين طبقة اجتماعي و رفتارهاي مصرفي را به تفصيل و            . بورديو و سرمايه فرهنگي   
هـاي    بـين صـورت   پردازي بورديو تمـايز       در نظريه .  دهد  صورت تجربي مورد مطالعه قرار مي       به  

بورديو سرماية فرهنگي را داراي قابليت تبديل به سرمايه اقتصادي و         . سرمايه نقش محوري دارد   
مقايـسه آراي بورديـو و وبلـن شـباهتي را ميـان سـرمايه               . داند  گاه عمل كردن بر خالف آن مي      

از اي كـه      شـيوه .  دهـد   فرهنگي و اشارة وبلن به اهميت آموختن شيوة صحيح مصرف نشان مـي            
از تركيـب دو سـرمايه اقتـصادي و فرهنگـي چهـار             . شـود   طريق هزينة زمان و پول تحصيل مي      

  :گيرد وضعيت اصلي شكل مي
  هايي كه در هر دو سرمايه جايگاه بااليي دارند؛ گروه. الف
  هايي كه سرماية اقتصادي باال و سرماية فرهنگي پايين دارند؛ گروه. ب
  ال و سرماية اقتصادي پايين دارند؛هايي كه سرماية فرهنگي با گروه. ج
  .هايي كه در هر دو سرمايه جايگاه پايين دارند گروه. د

براساس آرايش وضـعيت فـضاي موقعيـت اجتمـاعي افـراد در             ) 1984 (تمايزبورديو در كتاب    
هـاي مـصرفي و سلـسله مراتـب        سرمايه و نيز فضاي سبك زندگي، به مطالعه تجربي سـوگيري          

هاي اجتماعي    هاي زندگي خاصي را به گروه       كند سبك   زند و تالش مي     فرهنگي سليقه دست مي   
  .خاصي پيوند دهد

مـصرف  . كنـد   بدين ترتيب، از نظر بورديو هر كنش مصرفي تفاوت اجتماعي را بـازآفريني مـي              
گـر عـدم تمـايز اجتمـاعي      شود و مصرف كاالهاي ديگر بيـان  اي از تمايز تلقي مي برخي اقالم نشانه 

دست آمده از تمايز از نظر بورديو متناسب با كميابي وسايل الزم براي بـه كـارگيري        مزيت به   . است
هاي فرهنگي با سلسله مراتب ظريف خود مراحل          ابژه). 228: همان(كاالهاي مختلف فرهنگي است     

بر ايـن مبنـا     . كننده فعاليت فرهنگي است     دهند، كه مشخص    و درجات پيشرفت ابتكاري را نشان مي      
تلقـي  ) ميانه(اي در حد متوسط        از هنرها به عنوان واال، برخي به عنوان پايين و دسته           است كه برخي  

هاي زيبـايي     پذيرد، توانايي   سطوح باالي سرمايه فرهنگي كه به ويژه از تحصيالت تأثير مي          . شوند  مي
ـ             بخشد كه به موجب آن مي       شناختي به فرد مي    . دتواند قدرت فهم ادبيات و هنرهـاي انتزاعـي را بياب

آسـاي وبلـن از جانـب صـورت           نمايش مفرط ثروت و مـصرف از سـوي طبقـة تـن            «بدين ترتيب   
شود كه تنهـا افـراد داراي فرهنـگ و تمـدن              تر و غير كاذبي به چالش كشيده مي         طرفانه  تر، بي   ظريف

  ).149: 1987ميلر، (» قدرت استفاده از آن را دارند
خوانـد در برابـر       شناسـي كـانتي مـي       زيباييشناختي كه بورديو آن را        هاي زيبايي   اين مهارت 

پسند است و مستلزم ارجحيـت        گيرد كه مربوط به فرهنگ عامه       شناختي ضدكانتي قرار مي     زيبايي
هاي جـسماني و محـسوس و بازنماياننـده           فوري، لذت، توجه به جنبه      شدن براي سرگرمي      قائل

ت به معناي آن است كه كاالها       هاي متفاو   شناسي  آشكار است كه اين زيبايي    ). 150: همان(است  
كننـدگان را در      ف  شـوند و مـصر      و موضوعات فرهنگي به صورت كامالً متفـاوتي مـصرف مـي           
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هـا، مـدارك و درجـات و رفتارهـاي فرهنگـي              اگـر ابـژه   . دهنـد   هاي مشخصي قرار مـي      جايگاه
هـاي   تمـثالً از طريـق فرصـ   (ها قرار گيـرد   تدريج در اختيار ديگر گروه  انحصاري يك گروه به     

هـاي    در آن صـورت گـروه     ) قيمـت   بيشتر تحصيل، پول بيشتر و يا كاهش قيمت كاالهاي گـران          
  .ها هستند قدرتمند براي حفظ فاصله تمايزدهنده خويش ناچار به تغيير آن

 داگالس و ايشروود در سنّتي مشابه با بورديو نحـوة اسـتفاده از كاالهـا را                 .داگالس و ايشروود  
از نظر اين   . دهند  هاي اجتماعي و در نتيجه مبادلة پيام مورد توجه قرار مي            دادن تفاوت   براي نشان 

لذت افراد از اسـتفاده     . كند  دو نويسنده استفاده از كاالها مرزهاي روابط اجتماعي را مشخص مي          
شود و لـذت مـصرف ارتبـاط قـوي بـا              ها مربوط مي    اي به مصرف فيزيكي آن      از كاالها تا اندازه   

همچـون بورديـو، داگـالس و ايـشروود نيـز درسـت             .  به عنوان نـشانگرها دارد     ها  استفاده از آن  
هـاي   كردن را در كنار داشتن اطالعات و دانش، شرطي براي مـصرف فـراورده      استفاده و مصرف  

دانند و مصرف اين اقالم را الزاماً با نحوة استفاده از         مي) هنر، رمان، اپرا و فلسفه    (واالي فرهنگي   
  .دانند مرتبط مي) پوشاك، غذا، نوشيدني و عالئق فراغتي(ي ديگر كاالهاي عاد

طبقات مصرفي در ارتباط با مصرف سه مجموعـه كـاال از هـم              «از نظر داگالس و ايشروود      
؛ مجموعـه   )مثـل غـذا   (شوند؛ مجموعة اصلي كه با بخش اوليـه توليـد منطبـق اسـت                 متمايز مي 

و ) كننـده   اي مـصرف    و تجهيزات سـرمايه   سفر  (تكنولوژي كه با بخش توليد ثانويه منطبق است         
كاالهـاي اطالعـاتي، تحـصيالت،      (يك مجموعه اطالعاتي كه با توليد بخش سوم منطبق اسـت            

در پايين سلسله مراتب سـاختار اجتمـاعي فقـرا بـه مجموعـه           ). هنرها عالئق فرهنگي و فراغتي    
به درآمـد بيـشتري     كه طبقات برخوردار از قدرت مصرف باال هم           اصلي محدود هستند در حالي    
» هايي بـراي قـضاوت در خـصوص كاالهـاي اطالعـاتي هـستند               نيازمندند و هم نيازمند مهارت    

گذاري مادام العمر در سرماية فرهنگي و نمادين و           چنين ضرورتي مستلزم سرمايه   ). 176: 1986(
  .شود گذاري مي هاي مصرفي سرمايه نيز در زماني است كه براي حفظ فعاليت

گرفتن از مدل اقتصادي مصرف، مصرف كاالها  داگالس و ايشروود نيز با فاصلهبدين ترتيب   
بـه نظـر    ). 59: همان(دانند    هاي فرهنگ ضروري مي     ساختن و پايدارساختن مقوله     را براي نمايان  

هاي اجتمـاعي داراي      دهند كه در يك فرهنگ معين چه مقوله         ها كاالها نه فقط به ما نشان مي         آن
  .كنند ها را تثبيت مي صورت عيني آن ه بهاهميت هستند، بلك

مصرف عالوه بر معنادار ساختن سير رويدادها به ايجاد و حفظ روابط اجتماعي هـم كمـك           
ها مسئلة اصلي زندگي اجتماعي حفظ معاني است به نحوي كه بـراي مـدت                 از نظر آن  . كنند  مي

ـ                مـصرف كـاال همچـون      . دكوتاهي ثابت بمانند و حداقل مبنايي را براي وفـاق بـر جـاي گذارن
  ).60ـ1: همان(مصرف مناسك چنين كاركردي دارد 
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بودريار با الهام از سنّت فرانكفـورت و نظريـة كـاالوار شـدن لوكـاچ و                 . ها  ابژهبودريار و نظام    
هاي فرهنگـي را      داند كه طيف متنوعي از پيوندها و توهم         لوفور مصرف را داراي اين قابليت مي      

  ).1990فذرستون،(به خود بگيرد 
ادعاي اصلي بودريار اين است كه تبيين نيازها با توجه به رابطة يك فرد با يـك ابـژه بـراي                     

بودريار . ها مرتبط هستند    از ابژه   فهم مصرف در دنياي امروز مناسب نيست، بلكه نيازها به نظامي          
ه صورت جادويي از نظر او نيازها ب. نگرد تبيين نيازها را با توجه به رابطة يك فرد و يك ابژه مي

هـا وجـود    اگر نيازها ذاتي باشند در آن صورت، دليلـي بـراي گـسترش آن        . اند  ما را احاطه كرده   
  .هاي گذشته آن است تر از صورت شناسيم، بسيار پيچيده ندارد، اما آنچه امروزه به نام نيازها مي

 و آن شـيوة     وجـو كـرد     بايد در جـايي متفـاوت از افـراد جـست            بنابراين خاستگاه نيازها را     
كننـد از طريـق       توليدكنندگان عموماً تالش مـي    ). 35: 1998بودريار،  (بازاريابي و تبليغات است     

كننده را شكل دهند و اين ديكتاتوري توليد اسطورة كالسـيكي را كـه بـه                  تبليغات رفتار مصرف  
  .كند كند تضعيف مي موجب آن فرد قدرت خود در نظام اقتصادي را اعمال مي

شناسي و طرح ايـن اسـتدالل         بودريار در تحليل فرهنگ مصرفي، توسل به نشانه       سهم اصلي   
داري متـأخر     از نظـر او در سـرمايه      . هاسـت   است كه مصرف در برگيرنده دستكاري فعال نـشانه        

ها آزادانه و شـناور   نشانه. كنند را توليد مي“ نشانه ـ كاال ”نشانه و كاال با يكديگر پيوند خورده و 
هـا    هاي متنوعي از روابط پيوندي امكان استفاده از آن          را آزاد ساخته و در صورت     از اشياي خود    

  ).7: 1990فذرستون، (وجود دارد 
ها را صرفاً به خاطر كاالهـاي خـاص           بودريار معتقد است كه در تفسير نيازها نبايد توليد آن         

ام نيازها محـصول نظـام      به بيان ديگر نيازها محصول توليد نيستند، بلكه نظ        . توليدكنندگان بدانيم 
منظور از نظام نيازها اين است كه نيازها به نوبت و در ارتباط با ابژه موردنظر توليد                 . توليد است 

شوند، بلكه به عنوان يك نيروي مصرف و يك ذخيره بالقوه عام و در چـارچوب نيروهـاي                    نمي
ـ         . اند  توليد، توليد شده   راي اهـدافي خـاص ايجـاد     به زبان ساده موضوع اين نيست كه نيازهايي ب

كننـدگان   ف ما صرفاً به مـصر . شود و ميل به تمايل داشتن       شوند، بلكه نياز به نيازداشتن توليد مي      
شويم، بلكه نيازهـا عناصـري از يـك نظـام توليـد       تبديل نمي) ها  ابژه(مجموعة خاصي از كاالها     

بدين ترتيب  ). 42-3: 1988،  بودريار(نيازها ارتباط زيادي با لذت و رضامندي ندارند         . شوند  مي
آورنـد،   كنندگان چندان به مصرف كاالهايي خاص براي دسترسي به اهداف خود رو نمي            ف  مصر

  .آورند روي مي) چون شأن و منزلت(ها براي اهداف اجتماعي  بلكه بيشتر به مصرف نشانه
پايان    و تكثير بي   هاي اخير خود كانون توجه خود را از توليد به بازار توليد             بودريار در نوشته  

سـازد كـه تمـايز بـين تـصوير و             ها معطوف مي    ها از طريق رسانه     سازي  ها، تصاوير و شبيه     نشانه
. شـود   براي فرهنـگ مـصرفي محـسوب مـي          اين تحول ويژگي مهمي   . برند  واقعيت را از بين مي    

بـه  سازد، آزادسـازي در زنـدگي اجتمـاعي تجر          جامعه مصرفي را اساساً فرهنگي مي     «تحولي كه   
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»  دهـد   شود و هنجارهاي ثابت كمتر ساختار آن را شكل مي           شود، روابط اجتماعي متغيرتر مي      مي
  ).7: 1990فذرستون، (

شناسي شدن واقعيت،     رفتن معنا و زيبايي     ها، از دست    سازي  ها، تصاوير و شبيه     باز توليد نشانه  
 در آراي بـومن     فـضايي كـه بـه خـوبي       . مدرن در جامعه مصرفي است      كننده فضاي پست    ترسيم

  :ترسيم شده است
هاي هيجاني مصرف، آرزوها و تمايالت در فرهنـگ مـصرفي             لذت. كننده  بومن و سندروم مصرف   

مـدرن مـصرف از تمـايالت         در فـضاي پـست    . اند  مدرن مورد توجه قرار گرفته      مدرن متأخر يا پست   
گي در كـسب      واسطه   بي هايي همچون   مدرن بر مقوله    پردازان پست   نظريه. گيرد  نامحدود سرچشمه مي  
هاي  بار حسي، از دست دادن جهت، تداخل كدها و مدلول  هاي هيجاني، اضافه    تجربه مصرف، شدت  

هايي   اگر چه چنين ويژگي   . مدرن تأكيد دارند    نشده يا شناور فرهنگ مصرفي بدون عمق پست         زنجيره
هـاي بـين       اشاره به تداوم   ها  تر آن   مدرنيسم دانست و تبارشناسي طوالني      توان منحصر به پست     را نمي 

  ).16: همان(مدرن و به واقع پيشامدرن دارد  مدرن و پست
به . داند  ها نمي   مدرن داشتن سبك زندگي را مستلزم انسجام دروني آن          فرهنگ مصرفي پست  

رغـم سـوگيري خـود بـه سـبك            هاي جديد فرهنگي، علـي      واسطه) 214: 1987(قول فذرستون   
دنبـال ارتقـاي سـبك زنـدگي واحـدي            نگي بيش از آنكه بـه     زندگي هنرمندان و متخصصان فره    

هـاي زنـدگي هـستند كـه در اختيـار مخـاطبين و                دنبال توجه و بسط طيفـي از سـبك          باشند، به 
  .كنندگان قرار دارد ف مصر

وگوي روژك با بومن است، بومن در تشريح          كننده كه حاصل گفت     در مقالة سندورم مصرف   
هاي محيط    داند كه در آن دريافت و برخورد تقريباً همة بخش           اي مي   جامعة مصرفي آن را جامعه    

. كننده است   دهند، تابع سندروم مصرف     انگيزنند و قالب مي     ها بر مي    هايي كه آن    اجتماعي و كنش  
ها، تمايالت شناختي، تفـاوت       ها و استراتژي    اي ناهمشكل از گرايش     كننده توده   سندروم مصرف «

هاي جهان و نحوة تجربه      آشكار و پنهان در خصوص شيوه      هاي ارزشي، مفروضات    و پيشداوري 
). 293: 2004روژك،  (» هاي ارزشـي اسـت      هاي تعقيب آن و ارجحيت      آن، تصور از شادي و راه     

انـداختن لـذت و       كننده پيش از همه در برگيرنده انكار مؤكد فضيلت به تعويـق             سندروم مصرف 
بومن با ايجـاد    ). 293: همان(دادند    ل مي رضامندي است؛ اصولي كه مبناي جامعه توليدي را شك        

كه وبلن    آنچنان  (ها و كاركردهاي مصرف دورة جامعة صنعتي اوليه و دورة اخير              تمايز در انگيزه  
، مصرف در دورة حاضر را ديگر در نقـش ابـزاري نديـده بلكـه           )پردازي كرده است    آن را نظريه  

  .شود داند كه به خاطر خود دنبال مي نفسه ارزشي مي في
اي بـراي مـصرف، ايـن دشـواري را برگرفتـه از               بومن همچنين با دشوار دانستن ارائه نظريه      

تـوان چرخـشي آشـكار را از     از نظر او مي. داند يافته فرهنگ در جامعه معاصر مي   خصلت تحول 
 در جامعة جديد سراغ     (wants)ها يا آرزوها      و سپس خواسته   (desire) به ميل    (need)مقوله نياز   
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هاي مصرفي برگرفته از نيازهـا بودنـد و ضـرورت             كه تا نيمة قرن بيستم دغدغه       در حالي . گرفت
“ ها وسوسه”ها محرك رفتار مصرفي بود، تمايالت، برگرفته از  رفع تنش ناشي از عدم ارضاي آن  

مصرف در صـورت فعلـي      «بومن  . بخشد  ها ابعادي نامحدود مي     هستند كه به آن   “ هايي  فريب”و  
داند، بلكه به كسب و زائل كردن سـريع            نمي (possessions)ها    ربوط به دارايي  آن را موضوعي م   
اي  برداشتن، دورانداختن و تخريب كاالها را همچون كسب كاالها، مرحله      . داند  كاالها مربوط مي  

  ).299: همان(» داند مهم مي
  (wish) بـه آرزو     (desire) مدرن از نظر بومن چـرخش از ميـل          تحول مهم جامعه مصرفي پست    

دنبال خـود تخليـة       شود و به    ور مي   اي شعله   صورت لحظه   آرزو خواسته و محركي است كه به      «. است
محرك آن  . رضامندي حاصل از آن فوري است     ... دنبال دارد      شديد هر چند كم دوام هيجانات را به       

  ).299: همان(» تمايل به كسب كردن نيست، محرك آن دست يافتن به لذت حاصله است
داند كه بر مصرف و تلقـي آن          مدرن مي    سرعت يافتن زندگي را ويژگي ديگر فضاي پست        بومن
 معتقد است كه سرعت تغيير و (liquid modernity)او با استفاده از استعارة مدرنيته مايع . مؤثر است

كننـدگان در     ف  زنـدگي مـصر   . سـازد   بودن شرايط انساني يكديگر را حيات بخشيده و ابدي مي          سيال
در . كردن مستمر هستند كنندگان درگير تجربه ف مصر. ي نامحدودي از آزمايش و خطاها قرار داردتوال

افتـد    ها عنصر ثابتي نيست و ارزش متغيرهـا مكـرر و بـسيار سـريع اتفـاق مـي                    معادالت زندگي آن  
  ).202: همان(شود  اي كه امكان تغييرات فراهم نمي گونه به

آنچنـان كـه بورديـو      (ها ثابت مانـده و        انتظار داشت سليقه  توان    ترتيب در اين فضا نمي      بدين
. هاي فرهنگي افراد داشت     ها و سرمايه    هاي زندگي را با سليقه      ، انتظار انطباق سبك   )كرد  اشاره مي 

اي بـراي     هـاي فـردي تنهـا نـشانه         داشتن سليقة ثابـت و محـدود كـردن انتخـاب          «به بيان بومن    
  »....شود محروميت و عقب افتادگي محسوب مي

 (Cultural Omnivorousness)چيزخواري فرهنگـي   نشانة اعالي تمايز اجتماعي دنياي امروز همه
فرهنـگ واال فرهنگـي   . هاي تمايزدهنده كمتري داشته باشد فرهنگ واال فرهنگي است كه ويژگي . است

  ).302: همان(يابد  گاه در ژست تبختر و استهزاء رشد نمي است كه هيچ
رسد كه همـة اديـان بـزرگ، بـه ويـژه اديـان                 در نگاهي كلي به نظر مي      .ييگرا  اسالم و مصرف  

شدن   توحيدي خصوصيات و رفتارهايي همچون حرص و طمع، حسادت، اسراف و ارزش قائل            
كه با فرهنگ و جامعه مصرفي مـرتبط اسـت را مـورد             ) شيء سروري (زياد براي كاالهاي مادي     

داري  گرايي وجه بنيادي فرهنگ سـرمايه     كه مصرف  با اين حال از آنجايي    . دهند  نكوهش قرار مي  
شود و تجسم جامعه متـأخر صـنعتي غـرب بـدون فرهنـگ مـصرفي آن دشـوار                     غربي تلقي مي  

در   توانـد گفتمـان جـايگزين مهمـي         از مصرف مي    نمايد، گفتمان ديني و ايدئولوژيك اسالمي         مي
 كالن محسوب شـده و      ها و رفتارهاي مصرفي در سطح خرد و         شكل دهي و الگوسازي سياست    
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هاي سياسي و اجتماعي در راستاي تأمين منافع ملـي و گروهـي باشـد       كننده جنبش   حتي هدايت 
  ).مثال حكم تحريم تنباكو ميرزاي شيرازي(

گـرفتن    سازد، فاصله   گرايي نوع غربي آن مجزا مي       آنچه گفتمان ديني از مصرف را از مصرف       
اگر . بر خير جمعي و پرهيز از سودجويي فردي استگرايانه، مبتني  از نفع فردي و نگرشي جمع     

در پيوندي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند  گرايي به لحاظ مفهومي     بپذيريم كه فردگرايي و مصرف    
توانـد   كننده يكديگر هستند، در آن صورت گفتمان ديني مي صورتي متقابل و مكمل هدايت   و به   

بـه    واژة امت در ايـدئولوژي اسـالمي        . ودچالشي بزرگ براي فرهنگ مصرفي غربي محسوب ش       
. تـر اسـت     بودن منافع افراد بـه منـافع اجتمـاعي بـزرگ            گرايانه و تابع    خوبي بيانگر پتانسيل جمع   

شـدن   را رقيبي بـراي پـروژة جهـاني     با اشاره به اين پتانسيل، امت اسالمي (Hoogvelt)هوگولت
  .داند مي) سازي جهاني(

همچون (دهد و اجتماعات ملي و حتي فراملي          هاني اسالم مي  امت، اولويت را به اجتماع ج     «
شـدن    به اعتقاد من چنين ويژگي با نيروهاي غيرملي كننده جهـاني          . كند  را انكار مي  ) پان عربيسم 

  ).196: 1997(» دهد قرابت تاريخي نشان مي
 المللـي كمتـر بـر سـر منـابع طبيعـي،             در سطح كالن اين تلقي از امت به معناي رقابت بـين           

اي كمتر است و در سطح فردي، كه بيـشتر            هاي ساختاري و منطقه     اقتصادي و انساني و نابرابري    
دهد  كه     تري مي   طلبي جاي خود را به خود بزرگ        حائز اهميت است، مالحظة نفع فردي و لذت       

بدين ترتيب وجه مشخصه اصلي گفتمان ديني تأكيد كمتـر          . مصرف تظاهري در آن جايي ندارد     
  .  و اولويت داشتن امت استآن بر فرديت

 بـه   1.خيـزد   ها و مضاري است كه از حسد و اسـراف برمـي             آيات قرآن پر از اشاره به آسيب      
ماننـد  (بينـي شـده اسـت       سان برخي قواعد و اصول اقتصادي خاصي كـه در اسـالم پـيش               همان
  .كننده ايدئولوژي مصرفي است در صورت پايبندي و اجرا توسط مردم تضعيف) زكات

آميـز تـصوير كـرده،        گرايي را عموماً اغراق     شناختي نگاه اسالم به مصرف      ردهاي جامعه رويك
هاي مقـاومتي بـه    گرايي دانسته و بر اين اساس آن را در زمره جنبش تز مصرف گاه اسالم را آنتي 

و گـاه آن را     ) 2005نگاه كنيد بـه وب،      (كنند    گرايي و فرهنگ مصرفي جهاني معرفي مي        مصرف
داننـد كـه بـا نيازهـاي اساسـي زنـدگي روزمـره و نـه           با استانداردهاي مصرفي مي  بيشتر منطبق 

ها و تمنايي كه در فضاي فرامدرن و تفكيك شده جامعة معاصر غربي ترويج و بازاريابي  خواسته
  .شود، همخواني دارد مي

گلنر، فيلسوف فقيد انگليسي مشكل اسالم را       ) 1992 (پست مدرنيسم، خرد و دين    در كتاب   
اي بـه     بنيادگرايـان چنـدان عالقـه     «. دانـد   گرايي و ماترياليسم سكوالر جامعة غربـي مـي          ا نسبي ب

ها، تكثرگرايي، ترديد، دلبستگي نيمه تمام و نـاتواني افـراد بـراي               از نگاه آن  . گرايان ندارند   نسبي
تني اكبـر  در چنين م). 74: همان(» انتخاب و انجام آزادانه ايمان خود، جامعه را در برگرفته است      
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به اكراه مسلمانان در پذيرش كامل فرهنگ مصرفي جهاني اشاره دارد و اسالم ) 1992(احمد نيز 
  .داند گرايي مي را مانع اصلي بر راه پست مدرنيسم و مصرف

مدرنيـسم را در مـتن زنـدگي روزمـره و             برخالف گلنر و احمد، ترنر تقابل اسـالم و پـست          
  .كند وجو  مي هاي روشنفكرانه جست نهاي زندگي مردم و نه در گفتما سبك
طلبي، به يك اسـتاندارد       سبك زندگي طبقات متوسط با تأكيد بر فراغت، رضامندي و لذت          «

هـاي زنـدگي طبقـات زيردسـت را شـكل             هنجاري جهاني تبديل شده است كه آروزها و سبك        
» كننـد   ميطبقاتي كه گرچه ممكن است مستقيماً مصرف نكنند، در سطح تخيل مصرف             .  دهد  مي

  ).393 : 2007نقل در گدازگر، (
هاي متمايز خود با سبك زندگي غربـي كـه ويژگـي          با ويژگي   از نظر ترنر سبك زندگي اسالمي       

انتقـاد و اعتـراض انديـشمندان،    ). 91: همـان (گرايي شـديد اسـت منطبـق نيـست        عمدة آن مصرف  
شـريعتي،  (ن فرهنـگ مـصرفي   در تاريخ معاصر به اي  مصلحين و رهبران سياسي كشورهاي اسالمي

و “ امت اسـالمي  ”، بيانگر تهديد بزرگي است كه رواج آن بر يكپارچگي           )خميني  احمد، امام   جالل آل 
  .سازد گرايي آن وارد مي جمع

گرايـي   پردازي كه به روشن شدن تـصوير رابطـة ايـدئولوژي و مـصرف             صورت ديگر نظريه  
شـمار    هـاي مـذهبي مظهـر بـارز آن بـه            وژيكه ايدئول (گرايي سنّتي     كند، تقابل مصرف    كمك مي 

تبلـور يافتـه و   ) فرامـدرن (گرايي جديد اسـت كـه در جامعـه مـدرن متـأخر              با مصرف ) آيند  مي
هاي عمل آن را قبالً و به نقل از آراي فذرستون، بودريـار و بـومن مـورد اشـاره قـرار                        مكانيسم
مبتنـي بـر    ) هـاي دينـي      پايه آموزه  مثالً بر (گرايي سنّتي     كه مصرف   بر اين اساس، در حالي    . داديم

ساختن امكان بقا، تجديد قوا و تسهيل خدمت فرد بـه جامعـه و               نيازهاي اساسي و با نيت فراهم     
انجام تعهدات اخالقي و ديني است، مصرف مدرن بـا فردگرايـي فزاينـده، رجـوع بـه تخيـل و                    

“ پويـايي گرايـي   ”كمپبل.يابد هاي متنوع امتداد مي     فانتزي و فاصله گرفتن از نياز به آرزو و هوس         
)dynamism (بداعت ناشناخته”و “)unknown novelty (گرايـي   هـاي نـوعي مـصرف    را ويژگي

گرايـي توانـايي      مـراد از پويـايي    . سـازد   گرايي سنّتي متمايز مي     داند كه آن را از مصرف       جديد مي 
ـ         كنندگان جديد براي توليد خواسته      تقريباً جادويي مصرف   شـدن    رآوردههاي جديد بـه محـض ب

است و بداعت ناشناخته نيز براين حقيقت اشاره دارد كه نوع رضامندي بـه                هاي قديمي     خواسته
  ).395: 2007نقل در گرزگر، (دست آمده از چنين كاالهايي مشخص  نيست 

هـاي   گرايي و اسالم، بـا برشـمردن ويژگـي          سازي نظري از رابطة مصرف      بدين ترتيب مفهوم  
هـا را بـديهي       يني و فرهنگ مدرن مصرفي، تنش و عدم مـصالحه ميـان آن            هاي د   مثالي از آموزه  

هـاي    فرهنـگ دينـي ارزش    . گيرنـد   رقيب فرض مـي   ) فرهنگ(ها را دو گفتمان       كرده و آن    فرض
گرايانه و تكثرگرايانه فرهنگ مصرفي جهـاني         انديشانه، فردگرايانه، نسبي    خودمحورانه، مصلحت 

آميـز،   هـاي آن جهـاني، غيرجمعـي، اعتـدال     زني است كـه ارزش نبال ايجاد توا   تابد و به    را برنمي 
هاي مـصرف     و نه تمايز و تفاخرهاي برآمده از فرصت         غيرخواهي و پيوند و اتحاد امت اسالمي        
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را با آزادي فردي در انتخاب و مصرف، كسب شادي و لذت و دنبـال كـردن عالئـق و اهـداف                      
  .فردي همراه كند
  مطالعات موردي

هاي  شناسانه آن و بر پايه محور رواج فرهنگ مصرفي در ايران را با تأكيد بر وجوه آسيبدر ادامة آثار 
اي مورد بحـث      هاي نو و بازاريابي شبكه      ؛ مد، بدن و تناسب، رسانه     )فرهنگ فراغت (مصرف فراغت   

ها، گرچه تجارب مطالعاتي و زيسته مؤلف متمركز بـر شـرايط              در ارائه و تفسير گزاره    . دهيم  قرار مي 
 .گيرد جوانان خواهد بود، با اين حال روندهاي كلي نيز مورد بحث قرار مي

شـدن و     پيوند ناگسستني و فزايندة فراغـت و مـصرف بـه واسـطه مـصرفي              . فرهنگ فراغت . 1
هاي زندگي، هر گونه ارزيابي از مـصرف بـدون            شدن فراغت و رواج الگوها و سبك        تجاري

گري و عامليت     انتخاب. سازد  معه را ناممكن مي   توجه به فلسفه و شناخت فرهنگ فراغتي جا       
گيـري نـسبت بـه آن     هاي مورد انتخـاب و جهـت    افراد در تنظيم زمان آزاد و فراغتي و فعاليت        

با تأملي بر تحول تاريخي     . سازد  هاي مصرفي فراهم مي     مبناي قابل دفاعي را براي تحليل ارزش      
ـ         هـاي   ه نتـايج برخـي مطالعـات پيمـايش    و الگوهاي موجود فراغتي جامعه ايران و بـا اتكـاء ب

  :صورت گرفته مالحظات زير در تحليل آسيب فرهنگ فراغتي قابل طرح است
در مفهوم سازي ايدئĤل خـود در فرهنـگ يونـان باسـتان انتظـار               .  تلقي سطحي از فراغت    .1. 1

 بـراي افالطـون و    . ها در آن تجلي يابند      رفت كه فراغت حوزه اي را مهيا كند كه فرهنگ           مي
هاي فردي و رسيدن به تجارب ناب و اصـيل   ارسطو فراغت آزادي الزم براي تحقق پتانسيل  

هـاني  (سـازد  تـر مـي   سازد و فرد را به جوهره و حقيقت شخصيت خويش نزديك        را مهيا مي  
و نيز ترويج دهنـده     “ كنش ارتباطي ”كاركرد انسجام بخش، تقويت كننده      ). 64: 2006كات،  

سـرمايه  (پـذيري و توجـه بـه مـسائل اجتمـاعي              مـسئوليت فضائل مدني همچـون تحمـل،       
حال تفكيك نادرسـت      با اين . مورد توجه انديشمندان معاصر علوم اجتماعي است      ) اجتماعي

حوزة كار و غير كار،  اخالق كار پايين و نگرش سطحي و غيرخالقانة به فراغـت از جملـه                    
 بسياري از مردم غايت كار رفع       براي.  دهد  هاي فرهنگ فراغتي در ايران را توضيح مي         آسيب

اي، نداشـتن رشـد و        مهارت ناكـافي، ورود غيرحرفـه     . نيازهاي مادي و تأمين معيشت است     
هاي خدماتي و آزاد، خالقيت، بازانديشي و رشد و  ارتقا در كار براي طيفي از شاغلين بخش       

 و تنش امتداد خود را به زمان غيركار و          حداقل رسانده و اين نارضايتي      تحقق خويشتن را به   
بازده فراغت را زمـاني       كار پرزحمت و كم   . كشاند  فعاليت انجام شده در زمان فراغت نيز مي       

سازد و انتظار افراد از فراغت خويش را          براي رهايي و فراموشي از اين تجربه ناخوشايند مي        
هـم  .  دهـد    زودگذر تنـزل مـي     هاي كوتاه و      در سطح حداقلي استراحت و تجديد قوا، شادي       

هاي اجتمـاعي جامعـه نـشان از          شكلي و يكنواختي گذران فراغت بسياري از اقشار و گروه         
ها و تمهيدات ناكافي سـاختاري   اي، منفعالنه و غيرخالقانه فراغت در كنار زمينه      تلقي حاشيه 
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ن بـه   هـا و جوانـا      محدود شدن طيف تجـارب فراغتـي بـسياري از خـانواده           . و سياسي دارد  
روشن اسـت   . اي گواهي بر اين ادعاست      هاي اجتماعي، استراحت و مصرف رسانه       معاشرت

شــدن و  اي همچــون تفكيــك اجتمــاعي، فــردي كــه تجربــه نــوگرايي بــا نيروهــاي محركــه
گـذاري و   هاي فراغتي و توجه افـراد بـه سـرمايه         را بر تنوع سليقه     شدن تأثيرات مهمي    جهاني

بخـشد، بـا      هـا مـي     عامليت خويش در انتخـاب و پيگيـري آن        آموزش بيشتر در آن و اعمال       
حال اين تجارب همچنان توسط عوامل اجتماعي چون طبقـه، پايگـاه، مكـان زنـدگي و                   اين

شود و در سطح كالن و بدنـة          هاي فرهنگي، انساني و اجتماعي افراد توضيح داده مي          سرمايه
  .لب در فراغت استبازنمايي و تجربة غا“ سرگرمي”و “ تفريح”جامعه، فرهنگ 

ها ضـرورت بـه كـارگيري واژگـاني متفـاوت در              در سطح نظري و تحليلي، اين تفاوت      
انتقال و تحليل تجارب فراغتي را نيز در خود دارد و گوياي اين است كه تمايز كـار و غيـر                     
كار و يا زمان كار در برابر زمان غير كار كه تلقي رايـج تجربـه فراغـت غربـي و محـصول                       

حال حتي با استانداردهاي سنّتي فرهنگ        با اين . شدن است، چندان گويا نيست      عتيفرايند صن 
و قوة تشخيص   ) مثالً شعر، موسيقي، هنر   (ايراني كه مثالً لذت واقعي مستلزم داشتن مهارت         

و   شناسي مناسب است، فرهنـگ سـرگرمي        خوب از بد و حس اخالقي و زيبايي       ) ذائقه(هنر  
شدن نه ضرورتاً پيوند مدني را برقرار      بودن يا سرگرم     خوش .لذت سطحي فاصله زيادي دارد    

. انجامـد   يـابي مـي     كند و نه بـه رشـد و خويـشتن           را تسهيل مي  “ كنش ارتباطي ”سازد، نه     مي
تالش خاصي الزم نـدارد، لـذت آن محـدود و           . است“ دم را غنيمت شمردن   ”خوشگذراني  

 .سازد اش نزديك نمي بيني است و فرد را به خود و نيازهاي واقعي قابل پيش
.  وجه غالب گذران وقـت در ايـران فراغـت اتفـاقي اسـت              : فراغت اتفاقي به جاي جدي     .1. 2

طلبـي و     لـذت (ويژگي اين نوع فراغت فعاليت داوطلبانه آماتوري است كه پـاداش درونـي              
ندارد و مشاركت در آن به مفهـوم          نيروي محركة آن است؛ سازماندهي منظمي     ) طلبي  فرصت

ريزي شده نيست؛ اصل رضامندي آني بر تخصيص منابع زمـاني              يك مسير برنامه   شركت در 
يابي با يك حوزة انتخابي داوطلبانه فراغتي ممكن است           و مالي داوطلبانه غلبه دارد و هويت      

آماتور يـا فعاليـت بـدون         هاي جدي سرگرمي    در مقابل، فراغت  . استراتژيك و مشروط باشد   
سـازماندهي ايـن فعاليـت در       . منظم دانش و مهارت است    درآمدي است كه مبتني بر كسب       

هـاي بـه دسـت        گيرد و براساس موفقيت     دورة زندگي به عنوان راهكاري مشخص شكل مي       
داري و رضامندي معوق اصل حاكم بر آن است و افـراد              شود؛ خويشتن   گيري مي   آمده اندازه 

غالبـاً  ). 2002اسـتبينز،  (كنند  يابي عميقي احساس مي    با حوزة فعاليت انتخابي خويش هويت     
كنـيم و از سـوي       هاي زماني دقيق مشخص نمـي       در ايران اوقات فراغت خود را در محدوده       

هاي تعطيالت و سفرهاي سياحتي و زيـارتي          ديگر رواج فراغت تجاري شده در شكل بسته       
نيــاز بــه تــالش و ) متــأثر از رواج فرهنــگ جهــاني توريــسم و افــزايش تقاضــا در داخــل(

اي  فراغت در ايران به سـرعت بـه نـشانه      .  رساند  يزي از جانب افراد را به حداقل مي       ر  برنامه
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آسا بـدان     در خصوص طبقة تن   «هاي مشابه آنچه وبلن       شود و انگيزه    براي موفقيت تبديل مي   
دهندة طيف رو به افزايشي از مصارف فراغتي به ويژه در شهرهاي بزرگ               اشاره دارد توضيح  

لت از معنا و ظرفيت خود براي ارائه سكوت، آرامش و رشد خـالي     فراغت در اين حا   . است
  .شود و همشكلي در مصرف و يا مصرف تظاهري جايگزين آن مي

يابي، غنـادادن تجربـة       فراغت جدي موفق در برگيرنده منافع مستمري همچون خويشتن        
گيـري ضـعيف ايـن        هـاي مـؤثر بـر شـكل         از ديگر زمينـه   . فردي و تقويت همبستگي است    

  .است) حوزة مدني(هاي داوطلبانه فراغت  ها، فعال نبودن زمينه ليتفعا
اي بـراي     اي ضـمن ارتقـاي احـساس تعلـق پايـه            هاي شـبكه    مشاركت در اين گونه فعاليت    

عضويت در چنـين  . كند وبستان، ديگرياري و ياري متقابل را ايجاد مي  گيري هنجارهاي بده    شكل
هـاي اجتمـاعي فراغتـي منـسجم را مفـروض              و شبكه  بيني  هايي فعاليت منظم و قابل پيش       شبكه
در مقابل، فراغت اتفاقي نوعاً نيازي به آموزش، كسب مهـارت يـا احـساس رشـد در                  . گيرند  مي

هـاي    زنـي   هاي زياد، خواب و استراحت طوالني، پرسه        بطالت و وقت كشي   . مسير زندگي ندارد  
هاي تفنني، پاتوق كـردن و برخـي         هدف، رانندگي   گوهاي دوستانه طوالني و بي      و  هدف، گفت   بي

هاي اتفاقي هستند كه در ميان برخـي          هاي فعاليت   هاي بزهكارانه از جمله نمونه      عادات و فعاليت  
يابي و  براي هويت البته فراغت اتفاقي و منفعالنه نيز خود منبع مهمي . ها و افراد رواج دارند گروه

بينند و يـا بـه نـوعي بـه        را بيگانه مي  هاي فراغت جدي خود       عضويت افرادي است كه با ارزش     
شده هستند و يا با انتخاب اين رفتارها نسبت بـه آن مقاومـت            هاي تجربه   دنبال جبران محروميت  

گذاري در  بودن و تخصيص وقت دفعي و نينديشيده امكان سرمايه         با اين حال، پيشامدي   . كنند  مي
بديهي اسـت رواج  . سازد را محدود ميها  انباشت سرماية اجتماعي و نيز رشد و ارتقاي خالقيت  

دادن بـه موسـيقي و اسـتقبال زيـاد از             اي همچون تماشاي تلويزيون، گـوش       صورت فردي شده  
  .توان دانست هاي كامپيوتري در گروه جوانان را از اثرات آن مي بازي

گرچـه  . هاي داخل ايـران اسـت       جلوه ديگر غلبة فراغت اتفاقي مقولة سفر و گردشگري        
طور سنّتي موسم سفر است و اقبال زياد شهروندان      نوروز و ايام تابستان به        سمي  تعطيالت ر 

حـال رواج فرهنـگ شهرنـشيني و افـزايش شـديد خودروهـاي          ايراني را در پي دارد، با اين      
انتخاب اين سـفرها و مقاصـد غالبـاً    . سازد ها مي شخصي  نيز سيل گردشگران را روانة جاده    

هـاي افـراد      شده و برخاسته از اولويـت       ريزي قبلي، انديشيده    برنامهبيش از آنكه با انتخاب و       
بديهي اسـت كـه     . و همراهي با هنجار جمعي است     “ استفاده مناسب از فرصت   ” باشد، نوعاً   

وجوي خلوت فردي، تعلق خاطر زياد و استفاده بهينه از اين تجربه در جهت تعـادل،                جست
  .اي كمياب است آرامش و خلوص تجربه

مصرف منفعالنه و خـانگي فراغـت بخـش زيـادي از            : مصرف منفعالنه و خانگي فراغت     .1. 3
هـاي    براساس يافتـه  . شود  هاي فراغتي ايرانيان به ويژه جوانان را شامل مي          زمان و نيز فعاليت   
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تـرين    كردن به موسـيقي مهـم       ، تماشاي تلويزيون وگوش   1383همايش ملي جوانان در سال      
هـا    درصـد هـر روز از آن      45 و   75اند كه بـه ترتيـب         عنوان شده هاي فراغتي جوانان      فعاليت

اين در حالي است كه ورزش به عنوان صـورت عمومـاً اجتمـاعي فراغـت              . اند  استفاده كرده 
گيـري    بديهي است كه اين جهت    . ها را تشكيل داده است      درصد آن 7/18تجربه روزمره فقط    

هاي جوانان نيست و در صورت        ليقهگيري ارزشي و س     منفعالنه غالب، ضرورتاً بيانگر جهت    
از سـوي   . شـود   مندي از امكانات الزم شرايط ديگري برقـرار مـي           داشتن حق انتخاب و بهره    

شده از جانـب بخـش دولتـي و بـه             هاي فراغتي كافي تهيه     ها و ميدان    ديگر در غياب فرصت   
انـان  در ميان نوجوانـان و جو       هاي گروهي سرگرمي    ويژه بخش مدني، صورت غالب فعاليت     

اگرچه توجـه و عالقـه جوانـان بـراي شـراكت در تجربـه               . وگو با افراد خانواده است      گفت
فراغت با اعضاي خانواده مقبول است و نشان از نزديكي نسلي و جايگاه مهـم خـانواده در                  

هـاي ديگـر اجتمـاعي و بـه           هنجارگذاري براي جوانان دارد، با اين حال امكان تجربه ميدان         
سازد   ها براي سرگرم سازي را محدود مي        ها از اتكاي افراطي به رسانه        آن ويژه فاصله گرفتن  

  .دهد ها را رشد نمي هاي فراغتي آن و مهارت
در سطح اجتماعي موانع اقتصادي، بيكاري و فقـر بـه عنـوان عوامـل بازدارنـدة تجربـة                   

 سرمايه  مطلوب فراغت در كنار معيارهاي ديگر نابرابري مانند جنسيت، طبقه، مكان زندگي،           
هـاي    گيـري   هاي ارزشي، جهت    انتخاب(كند و عوامل فرهنگي       اجتماعي و فرهنگي عمل مي    

بـدين ترتيـب،    . سـازد   را همچنان تابع عوامل اجتمـاعي مـي       ) ها  هاي آن   واره  جوانان و عادت  
ريزي براي اوقات فراغت بايد مورد توجه قرار گيرد، تعـارض             چالشي كه در هر گونه برنامه     

هاي زندگي مورد عالقه خود بـا         كردن سبك   و عالقة بيشتر جوانان براي دنبال     استقالل عمل   
هاي ساختاري، اجتماعي و فرهنگي اسـت كـه فـشار آن بـه درجـات       كمبودها و محدوديت  

  .گيرد هاي جوانان را در برمي متفاوتي گروه
رن در  هاي مصرف جامعـة مـد       از توليدات، خدمات و ميدان      طيف مهمي . سياست و فرهنگ بدن   . 2

پسند را فارغ از حـوزة بـدن    گيرد و اساساً مصارف فرهنگي عامه بستر و با ميزباني بدن شكل مي    
مد و نوگرايي، فرهنگ ظاهرآرايي، صنايع و خـدمات مربـوط بـه زيبـايي،               . توان تجسم كرد    نمي

هاي بحث در ايـن       فرهنگ تناسب و تغذيه از جمله حوزه      ) جراحي پالستيك (تكنولوژي زيبايي   
هاي فرهنگـي جمعـي اهميـت     در اين ميان مد و تناسب به عنوان پديده       . دهند  له را شكل مي   مقو

شناسان كالسيك پديدة  جامعه. هاي مصرفي دارد زيادي در زندگي جوانان معاصر به ويژه فرهنگ
و “ انسجام اجتمـاعي  ”،  “تفكيك اجتماعي ”ها، به   كنندگان آن   استفاده“ موقعيت اجتماعي ”مد را به    

كند   مد و مصرف بدن به مثابه يك نشانه عمل مي         . اند  انباشت سرمايه فرهنگي مرتبط دانسته    يا به   
بدين ترتيب . كند هاي سليقه، هويت اجتماعي و سرماية فرهنگي تقويت مي و تفكيك را در زمينه

واسـطه    از سوي ديگر مصارف مربوط به بـدن بـه         . مد قابليت ايجاد هويت و تفكيك را داراست       
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واسـطه ايجـاد      مـد بـه     . انداردها و ايجاد همشكلي واجد قدرت هنجاري نيـز هـستند          تعيين است 
انجامد و بـراي داشـتن ظرفيـت اعطـاي تمـايز بـه                مصرف كاذب به انباشت سرمايه نمادين مي      

داري، افزايش توليد انبـوه و قـدرت    روشن است كه مد به نظام سرمايه . نوآوري مستمر نياز دارد   
توليد انبوه امكان اشاعة مد در سطح جامعه و در نورديدن مرزهاي طبقاتي . ها وابسته است رسانه

اي براي حفـظ   سازد اما از سوي ديگر توليد انبوه خود به مد به عنوان نيروي محركه        را فراهم مي  
  .تقاضا وابسته است

 نـشان داد    83اي معرِّف از جوانان شهر تهران در سال           نتايج مطالعه محقق بر روي نمونه     
درصد ديگر دو و يا بيش      60 درصد پاسخگويان هر فصل حداقل يك دست و          40حدود  كه  

  .كنند از دو دست لباس خريداري مي
ترين معيارهاي مؤثر بر انتخاب نـوع و مـدل            دهد كه مهم    نتايج برخي مطالعات نشان مي    

لباس از جانب جوانان به ترتيب كيفيـت جـنس، شـيك و زيبـا بـودن، قابليـت اسـتفاده در                      
در خـصوص مـروجين اصـلي    . هاي مختلف و انطباق با توصيه و نظر والدين است       عيتموق

اي، كـشورهاي غربـي، مراكـز خريـد بـزرگ و         هاي مـاهواره    مدهاي روز نيز نقش تلويزيون    
بـه نظـر    . اند  معروف، فرهنگ طبقات مرفه و تلويزيون بيش از عوامل ديگر مورد تأكيد بوده            

بعيت از مد روز و عالقه جوانان به زيبايي و شيك پوشي            رسد مورد توجه قرار گرفتن، ت       مي
  .از جمله داليل اصلي گرايش جوانان به مد است

در تحليل رفتار مصرفي مد بيش از آنكه نقش الگوهاي مرجع غير ايراني و تأثيرپـذيري                
 شناختي و تمايل جوانان به هاي زيبايي اي مطرح باشد، جنبه  مستقيم جوانان از تبليغات رسانه    

غالب جوانان استقبال از مـدهاي  . بايد مورد توجه قرار داد    خود ابرازي و لذت از مصرف را        
غربي در ايران را برخاسته از عدم تنوع كـافي در توليـدات پوشـاك داخـل و ارائـه نـشدن                      

به همان سان وجهي از اسـتقبال از توليـدات و فرهنـگ پوشـاك               . دانند  الگوهاي مناسب مي  
بايد واكنشي به محدوديت و عدم تنوع در طراحي و عرضه اين كاالها در               را  ) برندها(غربي  

ذكـايي و پـورغالم     (آمـوز     مطالعة نويسنده درباره رفتارهـاي دختـران دانـش        . كشور دانست 
بخـش در     دهد كه لذت و امكاناتي كه خود مصرف به عنوان معياري هويت             نشان مي ) 1384

فرهنگـي    ها در رفتارهـاي مـصرفي خـرده         گرايشگذارد، جاذبة اصلي برخي       ها مي   اختيار آن 
پذيري محدود  تفكيك. اي براي آن نيست   بينانه  توضيح واقع ) مقاومتي(است و داللت سياسي     

هـاي مـصرف بـر مبنـاي          در ميدان اجتماعي در كنار دسترسي محدود و نابرابر به وضـعيت           
اي جمعـي نگـاه        و پديده  تمايزپذيري، فرايند مد و مدگرايي جوانان ايراني را همچنان رفتار         

انطباق، لذت و شـادي،  . دنبال داشته است هاي زندگي را به  گيري سبك داشته كه كمتر شكل  
هـاي    محافظـت از حـريم ارزش     (جلب توجه، ايجاد تفاوت بين خود و دنيـاي بزرگـساالن            

ان ورود به اين ميد   .  دهد  هاي اصلي مصرف مد در ميان  جوانان را تشكيل مي            انگيزه) جواني
بـا  . و جهـاني اسـت      خواهد و عناصر آن تلفيقي از عناصر بومي         مصرفي مقررات خاصي نمي   
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و منحـصر بـودن     ) به ويـژه دختـران جـوان      (براي پوشش     توجه به معيارهاي فرهنگ رسمي    
هاي مرفه، مد هنوز به ميـدان مبـارزه نمـادين پيچيـده و                هاي مصرف متنوع به گروه      فرصت

 نـشده اسـت، و گرچـه مـد در ايـران سـاختارهاي طبقـاتي را                  غالبي در جامعة ايران تبديل    
شود، با    ها نيز معياري براي تمايز محسوب مي        كند و براي برخي گروه      بازآفريني و تثبيت مي   

  .شكلي در مصرف هنوز جريان غالب مصرف فرهنگي در ايران است اين حال هم
از اهميـت مـديريت بـدن بـراي         هاي آشكاري را      مطالعات انجام شده نشانه   :  مديريت بدن  .2 .1

اين توجه و وسواس بدني كه شـدت آن در ميـان پاسـخگويان زن               . سازد  جوانان آشكار مي  
در سـطح  . ها به همراه داشته است بيشتر است، در سطح فردي و هنجاري تبعاتي را براي آن          

 هـا بـه رژيـم غـذايي،         از آن   فردي عالقة جوانان به ورزش و روي آوردن نزديك بـه نيمـي              
در سطح هنجـاري    . توضيح دهندة اهميت فزاينده پروژه بدن براي جوانان نسل جديد است          

هاي پسران و دختران جوان در مورد قد و وزن            ها به همگني و شباهت زياد انتخاب        نيز يافته 
اي معلول هنجارهاي     اگرچه اين همشكلي تا اندازه    . مناسب براي خانمها و آقايان اشاره دارد      

هاي تناسب جـسماني اسـت كـه گـسترش سـطح دانـش           ر خصوص شاخص  رايج جامعه د  
دهـد، بـا ايـن حـال وجـه            اي آن را توضيح مي      مرتبط با سالمت و بهداشت تا اندازه        عمومي
اي، تأثيرپذيري از برخي الگوهاي مرجع    توان به فرهنگ جديد رسانه      شناسانه آن را مي     آسيب

داري نيـز     در فرهنـگ اقتـصادي سـرمايه      شـده     و انطباق با الگوهاي مصرف ترويج       غير بومي 
اي هدفمند از جوانان شـهر تهـران    بر روي نمونه) 1386ذكائي، (مطالعة نويسنده . نسبت داد 

دهد كـه     اند نشان مي    را داشته ) عموماً تناسب اندام  (هاي ورزشي     كه تجربة شركت در كالس    
ها،   ق سايز بدن با آن    هاي مد در جامعه و ضرورت تطبي        براي هر دو گروه پسر و دختر لباس       

هاي الغري بوده است و در مرحلة بعد با فاصله زياد جلب توجه جنس                ترين دليل رژيم    مهم
پاسخگويي به مـد مؤيـد      . قرار دارند ) با اولويتي مشابه  (مخالف و تأمين سالمتي و تندرستي       

ست كه  هاي مرجع متفاوتي ا     توجه طيف رو به افزايشي از جوانان به الگوهاي نقش و چهره           
ها و الگوها رابطـه       اي جوانان با اين ارزش      مجاورت رسانه . اي مروج آن است     فرهنگ رسانه 

سازد و در اين رابطـه تغييـر شـكل يافتـه      ها برقرار مي هاي آن ها و بدن متفاوتي را بين جوان   
وگـوي نويـسنده بـا        گفـت .  دهد  مي“ بدن براي نمايش  ”جاي خود را به     “ بدن براي مصرف  ”

هـا شـوق پوشـيدن برخـي      دهد  كه بـراي بـسياري از آن   گرا نشان مي   نان مصرف برخي جوا 
هـاي سـخت      هاي شهر دليـل اصـلي انتخـاب رژيـم           هاي عرضه شده در ويترين مغازه       لباس

  .ها ساخته است و روحي زيادي را متوجه آن هاي جسمي الغري بوده كه گاه آسيب
هـاي    كننـده در سـالن      نان پسر شركت  وگو با جوا    همچنين شواهد پراكنده از مشاهده و گفت      

هـا بـر      هاي غذايي غيرمجاز و رقابت زياد آن        سازي نشان از رواج افراطي مصرف مكمل        بدن
  .سر رسيدن به نتايج چشمگير در زمان كوتاه و با رنج كمتر است
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تري از تـالش بـراي تغييـر     هاي الغري، جراحي زيبايي به منزلة صورت فعال   عالوه بر رژيم  
اگرچـه در نگـاه     . را به خود جلب كـرده اسـت       ) به ويژه دختران  (قبال زياد جوانان    بدن، است 

هـا را بـه       شود كه امكان و نمايان سـازي بـدن          اي تلقي مي    بينانه جراحي زيبايي تجربه     خوش  
نگـاه كنيـد بـه      (گـذارد     هاي بهنجار و كسب اعتماد به نفس در اختيار دختران مـي             مثابه بدن 
حال در همه موارد اين تصميم براساس تأمل و بازانديشي و آگـاهي             با اين   ) 2000گيميلين  

رغم وقوف    علي. گيرد  ها صورت نمي    جانبه و گاه حتي عامليت و رأي خود آن          و مطالعه همه  
دهي و تعريـف تناسـب و         ها و روابط قدرت اجتماعي و سياسي در شكل          به تأثيرات گفتمان  

هـاي جوانـان در رفتـار جراحـي انعكـاس            زيبايي و پذيرش اين واقعيت كه تصميم گيـري        
يابند و بر سر آن مذاكره        تري است كه خود را در آن مي         هاي فرهنگي و اجتماعي كالن      زمينه
ناپـذيري در برابـر فـشارهاي         كنند، با اين حال با كنترل برخورداري از قـدرت و آسـيب              مي

و “ اهريمــصرف تظــ”هــاي جوانــان را بــا معيــار  هنجــاري، بــسياري از تجــارب جراحــي
  .توان فهم كرد هاي هم سن و سال مي برداري از گروه كپي

و ايجـاد   ] در سطح فرهنگ رسـمي    [هاي ظريف اعمال مقررات و انضباط         در كشاكش شيوه  
و ) مانند لبـاس ملـي      هاي مقبول اسالمي      مثالً با ترويج مد و طرح     (نمادها، آفرينش تمايالت    

هـاي نـو      پسند رسانه   ، گفتمان فرهنگ عامه   از جانب فرهنگ رسمي     دهي افكار عمومي      شكل
هاي بـدن بـر       ها و رفتارهاي جوانان در خصوص هنجارها و ارزش          تأثيرات زيادي بر سليقه   

دهنـده و     بدين ترتيب قدرت و عامليت و همنـوايي و انطبـاق توأمـاً شـكل              . گذارد  جاي مي 
  .آيند محرك جوانان در پروژه تناسب به شمار مي

هاي جمعـي     در چند دهه گذشته و به ويژه در ساليان اخير توليدات رسانه           . اي  فرهنگ رسانه . 3
هـاي    اطالعـات و روايـت    . ها تسهيل شده است     چندين برابر افزايش يافته و دسترسي به آن       

هايي است كه بخـش       ها و وعده    ها، وسوسه   حامل پيام ) چه واقعي و چه غيرواقعي    (اي    رسانه
اي ديگر منحصر بـه شـهرهاي بـزرگ           هاي رسانه   پيام.  دهد  زيادي از تخيل افراد را شكل مي      

هاي   تصاوير و پيام  . گيرند  ترين نقاط كشور را فرا مي       اي دورافتاده   طور فزاينده   نيستند بلكه به    
هـاي زنـدگي جوانـان را     اي پـروژه  طور فزاينـده  اي پر از تخيل و اسطوره هستند و به     رسانه

هـاي زنـدگي      انان زندگي خـود را از دريچـة شـيوه         بسياري از جو  . دهند  تحت تأثير قرار مي   
بدين ترتيب تخيـل امـروزه بـه يـك          . گذارند  ها در اختيارشان مي     بينند كه رسانه    اي مي   بالقوه

گيري زنـدگي اجتمـاعي بـسياري از          رفتار اجتماعي تبديل شده است و نيروي محركه شكل        
  .آيد شمار مي مردم در كشورهاي مختلف به 

كه شرايط موجود زندگي خود را به عنوان تقـدير بپذيرنـد، دنياهـاي              جوانان به جاي آن   
بـدين ترتيـب حتـي      . كننـد   ها مقايسه مي    زندگي جايگزيني را تصور و زندگي خود را با آن         

طـور    گيـرد، بلكـه بـه       هـا شـكل نمـي       زندگي جوانان كامالً عادي توسط محيط بالفـصل آن        
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هـا را   هـا دسترسـي بـه آن    ثر است كه رسانه  اي از واقعيت و شرايط جامعه جهاني متأ         فزاينده
  .دهند امكان پذير جلوه مي

اي خوانـده     دهد تأثيرپذيري جوانـان از آنچـه فرهنـگ رسـانه            مطالعات موجود نشان مي   
شناخت، هويت، سليقه و . دهد ها را شكل مي اي چارچوب داوري آن طور فزاينده شود به   مي

سـازي و     اي مفهـوم    از متون و تـصاوير رسـانه      ها    واسطه مصرف آن    سبك زندگي جوانان به     
پذيري تبـديل شـده       اي به نيروي مسلط جامعه      به قول كلنر فرهنگ رسانه    . شوند  عملياتي مي 

هاي تلويزيوني به مثابـة سـازندگان سـليقه، ارزش و تفكـر تـا                 است و تصاوير و شخصيت    
هـاي جديـدي از       ها، مدارس و كليساها را گرفته انـد و صـورت            حدود زيادي جاي خانواده   

كلنـر،  (يابي و تصاوير مالزم با آن در خصوص سبك، مد و رفتار شكل گرفته اسـت                   هويت
1995 :17.(  

هـا در     تر اشاره شد مطالعات پيمايشي موجـود مؤيـد جايگـاه برتـر رسـانه                چنانچه پيش 
تماشـاي افراطـي تلويزيـون مهـارت     . هاي جوانان اسـت  دهي ارزش مصرف فراغت و شكل 

از . سازد  تر فراغت را محدود مي      تر و اجتماعي    هاي فعال   آموزش و تجربه صورت   جوانان در   
كـه جاذبـة آن بـراي       (هاي تلويزيـوني      ها و سريال    سوي ديگر عالقة افراطي به تماشاي فيلم      

سـازد كـه خـود را بـا خـط داسـتان،               هـا را متمايـل مـي        آن) دختران بيشتر از پسران اسـت     
 دهنـد و الگـوي اصـلي خـود را بـراي فهـم نحـوة                 ها و سناريوي هفتگـي پيونـد        شخصيت

بسياري از تجارب جوانان در مـسائلي       . كردن زندگي فردي بر توليدات رسانه بنا كنند         تجربه
اي اسـت   همچون وفاداري و خيانت، اميد و نااميـدي و عـشق برگرفتـه از توليـدات رسـانه         

اي فرهنگـي و اقتـصادي      هـ   اي و سـرمايه     نكتة قابل تأمل رابطة سـواد رسـانه       ). 1999بنت،  (
مطالعـات انجـام شـده تأثيرپـذيري بيـشتر جوانـان بـا              . اي اسـت    جوانان با فرهنـگ رسـانه     

ها را نشان     هاي مرجع آن    كننده تلويزيوني و چهره     هاي سرگرم   تر از برنامه    هاي ضعيف   سرمايه
اي را كمتر به     هاي رسانه   دهد تا پيام    اي بيشتر اين امكان را به جوانان مي         سواد رسانه . دهد  مي

  .تلقي كنند و خط داستان را قابل تفسير بدانند“ كامل”و “ تمام شده”مثابه روايتي 
دهند كه استفاده جوانان از تلويزيون كمتر متوجـه كـسب             هاي موجود نشان مي     پژوهش

. و تنـوع اسـت   هـا سـرگرمي    خبر، ارتقاي دانش و آگاهي است و اولويـت غالـب بـراي آن        
تواند نتيجـه   هاي هنري و مذهبي اگر چه مي  هاي خبري و به ويژه برنامه       مهاولويت پايين برنا  

گيـري    ها باشد، گواهي بر عالئق سياسي كمتر و جهت          گونه برنامه   توليد و ارائه نامناسب اين    
  .در ميان جوانان است“ سياست زندگي”معطوف به 

اينترنـت، مـاهواره و      (هـاي نـو     ويژه بايد در رسـانه      اي را به      تر فرهنگ رسانه    تأثير عميق 
هاي جوانان را عميقاً تحت تأثير قرار         هاي ارزشي و اولويت     سراغ گرفت كه انتخاب   ) موبايل

به طور مستقيم با رفتارهايي چون اهميت ) به ويژه ماهواره(هاي نو  استفاده از رسانه  . دهد  مي
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 مديريت بدن به ويژه     هاي غذايي،   زياد قائل شدن براي اندام متناسب، تجربة استفاده از رژيم         
  .دهد هاي شو رابطه نشان مي هاي نمايش مد، انتخاب ملكه زيبايي و نمايش در قالب برنامه

گـر    گيري ارزشي و رفتاري ضـرورتاً بيـان         اي در جهت    اگر چه تفاوت و تأثير مصرف رسانه      
گـري  هـاي دي    هاي مصرفي جوانان عوامـل و زمينـه         گيري  اي علّي نيست و در تغيير جهت        رابطه

اي قابل طرح هستند،  هاي خانوادگي و سواد رسانه هاي جهان وطني، زمينه ها، ارزش چون سرمايه
  . آشكارتر است) ها و رفتارهاي جنسي گيري مانند جهت(با اين حال اين ارتباط در مواردي 

هـاي مربـوط بـه ازدواج و          دهـي ارزش    اي را در شـكل      اينترنت همچنين مرزهـاي تـازه     
هـاي متعـارف و       دهد كه بـا ارزش      هاي ايراني قرار مي     نتيك پيش روي جوان   هاي رما   دوستي

ها و هنجارهاي مربـوط بـه         ها و سليقه    ارزش. ها تفاوت و گاه تعارض دارد       تجربه زيسته آن  
هـا،    ورزي ايراني در مجاورت با تجربة فضاي مجـازي همـشكلي زيـادي را بـا ارزش                  عشق

رمـانس غربـي و هنجارهـاي       . ود گرفتـه اسـت    هاي رمانس غربي به خ      معيارها و حساسيت  
گذاري و قضاوت بـر روي شـريك بـر            ، انتخاب شريك و ارزش    )dating(مربوط به آشنايي    

طلبي، تمـايز، تنـوع و        هايي همچون خود ابرازي، فردگرايي، عامليت شديد، لذت         پايه ارزش 
پـذيري،   يـسك سـازي و ر  هاي بيروني، انتقالي بودن سريع احساسات، چهل تكـه  تكثر جاذبه 

آور نبودن، وابستگي به فضاي مجازي، سياليت، دوسـويگي و ابهـام، پيچيـدگي                تعهد و الزام  
گرايي، جنسي كردن عشق و اروتيسم، باال بـرون سـطح انتظـارات و ارزشـمند                  زائد، فانتزي 

هاي متعدد و متنـوع ايرانـي و غيرايرانـي در موضـوع               تأملي بر سايت  . كردن تمايز قرار دارد   
ــانس ــواي اطالعــات و  رم ــواي ســاختار، فرمــت و محت ــل محت ، آشــنايي و ازدواج و تحلي
ها، گوياي تأثيرپذيري روزافزون جوانان از اين         هاي تنظيم شده كاربران در اين سايت        پرونده

  .الگوها در تعامالت و زندگي روزمره خويش است
هـاي    ن در ميدان تجارت   گران و به ويژه جوانا      تحليل رفتار كنش  . اي  مصرف بازاريابي شبكه  . 4

هـا و رفتـار اقتـصادي طيفـي از جوانـان              تواند تصوير گويايي از ذهنيـت ارزش        اي مي   شبكه
هـا،   گيـري ارزش  اي نـشانگر شـكل   فرهنگ بازاريـابي شـبكه      و يا خرده  “ ميدان”. شمار آيد   به

  .هاي جديد است يابي ها و هويت ها، سليقه واره عادت
هـاي    كـه در سـال    “ گلد كوئيـست  ” ور مشخص كمپاني    ط  و به     هاي هرمي     پديده شركت 

هـاي متنـوع طبقـاتي، قـوميتي،          اخير شمار زيادي از جوانان و بزرگساالن ايراني با خاستگاه         
هـا و قـوانين    واسـطه ممنوعيـت   جنسيتي و فرهنگي را به خود جلب كرده است، اگرچه بـه    

يـن حـال عرصـة مناسـبي را     يافته و شكلي زيرزميني به خود گرفته است، با ا   جاري تخفيف 
هـا از   گيـري آن  براي تحليل ذهنيت مصرفي نسل جوان معاصر ايراني و نزديكي و يا فاصـله           

دهد، ضمن آنكه نكاتي را نيز در خصوص سـاز و            هاي پيشين نشان مي     هاي نسل   عادت واره 
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داري جهـاني در كـشور ايـران و تعامـل مـديران فرهنگـي                 كار عمل نظام مـصرفي سـرمايه      
  . سازد عي و سياسي ايران با اين پديده روشن مياجتما

دهـد    بازاريابي اينترنتي، جوانان را در معرض اجتماعي شدن اقتصادي متفاوتي قرار مـي            
ضـرورت اعتمـاد، انـضباط فـردي و         . كه عمدتاً ذهنيت و تجربه قبلي نسبت بـه آن ندارنـد           

و گروهـي، ضـرورت و      هاي فردي، توجه همزمـان بـه نفـع فـردي              گروهي، اتكا به توانايي   
اي، تقويت كنش ارتبـاطي، مهـارت در          توانايي تغيير، مهارت در ارتباط، افزايش سواد رسانه       

مديريت تأثيرگذاري، انضباط و كنتـرل رفتـار و احـساسات و مـديريت برداشـت از جملـه                   
اي از اعـضاي      هاي مستقيم و غيرمستقيم اين فعاليت اسـت كـه نتيجـه آن بـراي عـده                  آموزه
  .هاي قبلي است واره هاي جديد به موازات تغيير عادت واره ري عادتگي شكل

اي را عمـدتاً بايـد بـه انباشـت و      هاي بازاريابي شبكه عضويت و گرايش جوانان به فعاليت    
هاي اقتصادي و اجتمـاعي، ذهنيـت و اسـتراتژي بقـا و ارتقـاي                 اي از نارضايتي    تراكم مجموعه 

ماد سنّتي به دوستان، اجتماع محلي و نظام خويـشاوندي          زندگي فردي و خانوادگي با اهرم اعت      
  .دهند و ديگر امتيازاتي مربوط دانست كه در سطحي گسترش جهاني آن را توضيح مي

، )صـوري (دهـد كـه عقالنيـت ابـزاري           نشان مي ) 1389(نتايج پژوهش ذكايي و اسماعيلي      
نـه داليـل اصـلي    گرايا هـاي سـنّتي و خـاص    گيـري   عقالنيت معطوف به ارزش و برخي جهـت       

نشان از    هاي هرمي   عضويت جوانان ايراني در شبكه    . هاست  عضويت و ورود افراد به اين فعاليت      
) هويـت جمعـي و فـردي مبتنـي بـر سـبك زنـدگي  و مـصرف                 (اقبال به يك سياست زندگي      

ايـن حركـت بـيش از آنكـه سياسـتي           . بنيـاد اسـت     گرايانـه و خـانواده      خودمحورانه، مـصلحت  
و مبـارزه   ) جبران كمبودها و نداشتن فرصت مـصرف      (لقي شود، سياستي جبراني     آميز ت   اعتراض

سياست گلد كوئيستي نوعي سياست فرهنگ عامـه اسـت          . هاي آني است    براي كسب رضامندي  
  .كند كه در سطوح خرد سياسي عمل مي

دهــد كــه  اي نــشان مــي انجــام مــصاحبه و مــشاهدات ميــداني از فعــالين بازاريــابي شــبكه
هايي از جمله تراژيك جلوه دادن زندگي گذشته و حال، تلقين هراس از آينـده، نـشان                استراتژي

بخشي، فراخواندن به ديگرخـواهي و خـانواده دوسـتي،          دادن داغ فقر و محروميت، وعدة رهايي      
بـار،    مندسازي براساس تقاضاي مؤثر بر پايه نياز، تقبيح واقعيـت زنـدگي روزمـره نكبـت                 انگيزه
هـا و     ش حسادت اجتماعي و تحقير اجتماعي از طريق مقايسه از جمله آموزه           ور ساختن آت    شعله

هـاي اجرايـي      شـگردها و نمـايش      تمامي. كار رفته براي جلب عضويت افراد است        شگردهاي به 
در فرايند تبديل افراد به اعضا بـراي        . ـ عاطفي، نشانگر ابزاري شدن كنش اجتماعي است         منطقي

ي و نگاه ابزاري، سخن از اهداف معنوي و فضاي لـذت بخـش              پرست  دوري جستن از اتهام پول    
شوند كه گويا به راستي منفعتـي در   شود و اين شگردها آنچنان طبيعي و پنهاني اعمال مي      كار مي 

افـراد بـا   . شـوند  ها به يكديگر تبـديل مـي    ها سرمايه   در فرايند فعاليت در اين شركت     . كار نيست 
مانند تـاپ ليـدر، پرزنتـور    (اي نمادين  ة اقتصادي، از سرمايهدستيابي به سرماية فرهنگي و سرماي     
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هاي ظريفي خشونت نمادين را نـسبت بـه           به شيوه (اعضاي باالتر   . شوند  برخوردار مي ) اي  حرفه
  .كنند اعمال مي) هاي تابعه زير مجموعه(سمت پايين 

 جامعـه و    دادن فضاي منفي    برنده، طبيعي جلوه     ـ  انديشي، تفكر برنده    فردگرايي، مثبت 
هاي اين فعاليت در اذهان و رفتار افراد زير مجموعه، درونـي و بـه نـوعي حـك               ريسك

هاي منفي چارچوب فعاليت، تيم و اعضاي         رو بسياري در برابر سويه      شده است و از اين    
عدة قليلي نيز كـه  . ها نشوند  گيري  كنند تا متهم به نداشتن اين جهت        باالسري سكوت مي  
مانند   كنند، عموماً ناكام مي     آور تيم مقاومت مي     ها و هنجارهاي الزام     عليه تعاريف، ارزش  

  .شوند و با گسستي راديكال مواجه مي
هـاي گونـاگوني از       هاي انجام شده در پژوهش فـوق بـا فعـالين شـبكه، صـورت                نتايج مصاحبه 

وارد هـا مـ     تـرين آن    سازد كه از جمله مهم      هاي فردي و اجتماعي تجربه شده را آشكار مي          آسيب
  :زير قابل ذكر است

شـده در جلـسات آشـنايي و عـضوگرايي، امكـان              ها و اطالعات اوليه ارائـه       برخالف آموزش . 1
عامليت، خالقيت و انتخاب در صورتي كه عضو به حدي از سـرمايه فرهنگـي و نمـادين و           

وليـد  در اين ميدان تأكيد بر فرايند بازت      . بأالخص سرمايه اقتصادي نرسيده باشد وجود ندارد      
  ).پذيرش كامل خود به فرايند سوژه شدن(كامل و موفق است 

گلدكوئيست مصداقي بسيار غريب و در عين حال جديدي از منطق و فرم فرهنگي بازتوليـد                . 2
جايي كه مقاومت، عامليت، خالقيت و هر گونه لذت بيـرون           . داري متأخر است    نظام سرمايه 

ين رو فعاليت در گلدكوئيست ريسكي زاهدانـه ـ   از ا. شود از قاعده به ضرر و زيان ختم مي
  .اخالقي مبتني بر كنترل نفس است

سويه ديگر پيوستار و خشونت نمادين و سلطه نمـادين و بـه دنبـال آن بازتوليـد ذهنيـت و                     . 3
يعني نوع عرفان كـه     . مذهبي آن است    اي عمل كردن و سازمان شبه       هويت گلدكوئيستي فرقه  

هاي فردگرايانه و بدون مخالفـت بـا جامعـه            ذهني و در خواست   معتقد به روان و شكوفايي      
كـردن بـر      ممانعت، تنبيه و انزجار از شك و مخالفت با هر گونه جرّ و بحثـي، ديكتـه                . است

گرايي گروه، مطالبه منزلت رفيـع و ويـژه    افكار، احساسات و حتي تقاضاي تغيير شغل، نخبه      
دار نجـات انـسانيت، بريـدن از دوسـتان و           براي ليدرهاي باالسري و اعضا به منزلـه پرچمـ         

هـاي   هاي جانشين، تكنيك  هاي قبل از عضويت، زندگي در خانوار        اهداف شخصي و فعاليت   
و تأكيد افراطي بر نظم و انضباط و        ) مانند جلسات توبيخ و گله    (كننده ذهن و شعور       حس  بي

دكوئيـست در   هـاي عمـل گل      گيري حق خـود از جامعـه، اسـتراتژي          تحريك افراد به بازپس   
  .اي است چارچوب يك سازمان فرقه

هـاي بازاريـابي اينترنتـي چـون گلدكوئيـست       بدين ترتيب، هستة دروني و اصلي عضويت در شبكه   
. يـابي از طريـق سـبك زنـدگي و مـصرف و اراده معطـوف بـه مـصرف نيـست          چيزي جز هويـت  
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سازد كه با برخي      ميو كيفي تجارب جوانان فراهم        گلدكوئيست عرصة جديدي براي گسترش كمي       
دگرديـسي در دوسـتي و اعتمـاد     .  غربي همخـوان اسـت     xهاي نسل فرامدرن موسوم به نسل         مؤلفه

گري  سنّتي، درك مدرن از زمان، شغل، تعامل با ديگران، توجه به مديريت چهره و بدن و خود درمان
هاي عـاطفي و سـنّتي        بهالبته توجه به جن   . هاي تمايزدهنده فعاالن گلدكوئيست است      منفي، از ويژگي  

كـه عامدانـه    ) مرد گرايـي  (هاي مرسوم جنسيتي      كنش، فعاليت در چارچوب خانواده، توجه به قالب       
هـا طراحـي شـده اسـت، از           و متن فرهنگي و اجتماعي آن     ) آسيايي(براي جلب مخاطبين غيرغربي     

ـ   .  غربي هستند  xوجوه تمايزدهنده نسل فعالين گلدكوئيست ايراني از نسل          ن حـال توجـه بـه       بـا اي
پذيري، تعلق به     شدن كار و سرگرمي، ماجراجويي و ريسك        مصرف، برجسته بودن زمان حال، همراه     

، فردگرايـي   )1996نگـاه كنيـد بـه مافـسولي         ) (قبايل جديـد  (هاي مشابه     هاي با عالئق و زمينه      گروه
هـايي بـه      اي نـو، زمينـه    ه  گيري از رسانه    فزاينده، برقراري ارتباط به شيوة متفاوت و وابستگي و بهره         

  .دهند آيند كه اين نسل را در اشتراك با نسل مشابه در غرب قرار مي شمار مي 

  گيري نتيجه
هاي مربوط به دورة زندگي، واقعيات بيولوژيـك و روانـشناختي سـازة جـواني،                 اگر چه ويژگي  

هـاي   تحليـل گيري و پويايي روزافزون بازار جوانان، اهميت استراتژيك مقولـة جـواني در               شكل
جوانان در تغييـرات اجتمـاعي و         اجتماعي، سياسي و فرهنگي، اندازة آماري و به ويژه پيشگامي           

گيـري ايـن تغييـرات، پـرداختن بـه بحـث              ها به عنوان شاخصي براي اندازه       هاي آن   تلقي ارزش 
ـ         سازد، با اين حال تحليل      و مصرف را بسيار پر اهميت مي      ) جوانان(جواني   ه هـاي ارائـه شـده ب

به ويژه بـا    (هاي گمراه كننده      دهي  هاي ناكافي، تعميم    ويژه در ايران همچنان گوياي مفهوم سازي      
توجهي به بافت و تداوم تـاريخي نـسبت بـه             سازي و بي    ، ساده )هاي مصرف غربي    اتكا به نظريه  

يـف  اي كه معدود مطالعات انجام شده نيز غالباً با منفك كردن تجربه ط              اين رابطه است؛ به گونه    
هـا و     توجهي به تجربـه انتخـاب       و كم ) فرهنگ  در قالب توجه به مفهوم خرده     (خاصي از جوانان    

اي و گـاه نمايـشي از ايـن           رفتارهاي مصرفي جوانان در متن زندگي روزمره، تـصويري كليـشه          
  .دهد كه با معاني و تجربه واقعي جوانان از مصرف چندان همخواني ندارد تجربه به دست مي

كننـد    اني در تقال براي پيدا كردن خويش، از مصرف به عنوان امكاني استفاده مـي              جوانان اير 
دهد و اگرچه ممكن است قدرت  ها را فعاالنه شكل مي كه الگوهاي روابط اجتماعي و قدرت آن

هـاي    برداري نداشته باشند با اين حال از همه ذخـاير در زمينـه              اقتصادي واقعي را براي اين بهره     
  .جويند ي در معنادهي زندگي خويش بهره ميفردي و اجتماع
شناسي قاطع از رفتـار       هاي مقولة مصرف در جامعة ايران امكان ارائه هر گونه سنخ            پيچيدگي

مالحظـات و شـرايط چنـدي       . سـازد   مصرفي جوانان را دشوار مي    ) سبك زندگي (هاي    و ارزش 
  .توضيح دهنده اين پيچيدگي و ابهام هستند
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 و ايدئولوژيك جامعة ايراني مستلزم ارزيابي و مطالعـات زيـادي            عمل كردن در فضاي ديني    
در پيوند بـا فرهنـگ      . و عرفي است  ) رسمي(از جانب جوانان براي انطباق با انتظارات هنجاري         

هايي از همگرايي و واگرايي را به نمايش          جامعه، رفتار مصرفي جوانان ايراني تواماً نشانه        عمومي
گرايانـه و     هـاي جمـع     و ارزش ) مـدرن (هاي فردگرايانـه       به ارزش  حفظ و توجه توأم   . گذارد  مي

هاي عقالني و عاطفي، تجربه مصرف ايراني را بيش از آنكـه بـه سـوي تمـايز و تفكيـك                       كنش
از ميـان اطالعـات تجربـي و        .  دهـد   گيري امتـداد مـي      اجتماعي هدايت كند، به همشكلي و همه      
جوانـان  “ بنـدي شـده    رفتار مـصرفي مفـصل    ”ز  هايي ا   شرايط بررسي شده در بدنة گزارش نشانه      

، به طور نـوعي،  )1996(توان با الهام از پيترسون  توان يافت كه وجه مشخصه آن را مي       ايراني را مي  
هاي اصلي هويـت   شاكله. دانست (cultural omnivorousness)) مصرفي(چيزخواري فرهنگي  همه

هم به عنـوان ارزش و هـم بـه          (ديني و معنوي    مصرفي جوانان ايراني همچنان بر پايه توجه به امر          
گيـري ايـن رفتارهـا، آفـرينش          عنوان استراتژي براي عمل، جايگاه مهم خانواده در تنظيم و جهـت           

تداوم تأثيرگذاري معيارهاي   ) هاي جنسيتي   به ويژه با مالحظه تفاوت    (پذيري    نسبي الگوهاي جامعه  
و پايبنـدي بـه     ) اية فرهنگـي و مكـان زنـدگي       جنسيت، طبقه، سرم  (هاي اجتماعي     مهم در نابرابري  

با اين حال در سوي ديگـر و        . است) اخالقي، زيبايي شناختي، ديني و مدني     (محوري    اصول ارزش 
به مـوازات شـرايط فـوق تحـوالت ارزشـي مـصرفي جوانـان در مـسيري اسـت كـه فردگرايـي،                    

. آينـد   شمار مـي    لي آن به  هاي اص   جويي سويه   گرايي، تفكيك، تكثر و تمايزطلبي و استقالل        مصلحت
بر اين اساس، كنش مصرفي جوانان هم در برگيرنده بازآفريني تفاوت اجتماعي است و هم در پـي        

  .شود و هم به گسست هم به تداوم روابط اجتماعي منتهي مي. تغيير آن
بودن مصرف فرهنگي جوانان ايراني نارسايي مفهوم خرده  گونه بودن و همه   وجه ديگر جمعي  

كنـد در پـي       كننـده ايرانـي آنچنـان كـه بودريـار اشـاره مـي               مصرف. در تحليل آن است   فرهنگ  
هاي مختلف و براي      ها و مكان    هاي مختلف را در زمان      ها نيست بلكه نشانه     دستكاري فعال نشانه  

  .برد مخاطبين و مقاصد مختلف به كار مي
مصرف ايراني  . د نيست اشاره دارد ضرورتاً لحظه تولي    “ هال”لحظة مصرف ايراني آنچنان كه      

رفتاري براي ارتباط و پيوند جمعي است و معـاني آن را بايـد در مـتن اجتمـاعي و تـاريخي و                       
واسـطه    بـه (عامليت و استقالل محدودتر سوژة ايرانـي        . افراد جست ) گروهي(ارتباط بين فردي    

جمعـي  ، مصرف فردي را به معاني و شـرايط          )و سوژه مستقل  “ جامعه فردي شده  ”محقق نبودن   
كننـدگان    ف  نظام نيازها در ايران محصول نظام توليـد نيـست و اسـتفاده مـصر              .  دهد  آن پيوند مي  

در (شـأن و منزلـت باشـد     ها بيش از آنكه ناظر به ارزش نمـادين و كـسب         جهان ايراني از نشانه   
، خود ابرازي و مـصرف بـه        )غياب سلسله مراتب تعريف شده و به رسميت شناخته شده سليقه          

كنندگان جوان ايراني از مصرف ضرورتاً معنايي جـز خـود آن              ف  مصر.  خود مصرف است   خاطر  
ها ضرورتاً همخوان با ديگر شـرايط         كنند و جهت تركيب و تنوع مصارف آن         وجو نمي   را جست 

هـاي   و اغتـشاش در سـليقه   تنوع و ناهمگوني ضرورتاً بي نظمي     . ها نيست   اجتماعي و زيسته آن   
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از سوي ديگر اگرچه اين نـاهمگوني بيـانگر بحـران در معنـاي              . نيز نيست ها    مصرفي آن ) نظام(
پذيري معنـايي و رفتـاري و ذهنـي بـه          مصرف و بي هويتي مصرفي است و اگر چه گاه انعطاف          

بخشد، با اين حال ايـن تنـوع در كليـت خـود وحـدت              جوانان و ديگران در تجربه و تفسير مي       
هـاي نمـادين      رف براي جوان ايراني نه به انباشت سرمايه       مص.  دهد  ها نمي   ارزشي و معنايي به آن    

انجامـد و   مـي ) فرهنگي جمعي و چه در وجه سبك زندگي فردي آن چه در قالب خرده   (پيچيده  
اي بـراي     مـصرف جـوان ايرانـي تنهـا لحظـه         . اي از مقاومت را در خـود دارد         نه به راستي نشانه   

مصرف نوعي . نوايي، لذت و سرخوشي استمصرف كردن، استفاده از موقعيت براي انطباق، هم   
. استراتژي براي پر كردن زمان، شريك شدن در تجربـه ديگـران، خـود ابـرازي و تمـايز اسـت                    

گذارد و گذشته و حال و آينده او را بـه وحـدت    مصرف جوان ايراني افقي را پيش روي او نمي     
  .وجه مصرف ايراني بحران معناست. رساند نمي

  نوشت پي
ها انباشت ثروت، اسراف،  هاي بقره، مومن، زمر و حجر اشاره كرد كه در آن  مي توان به آياتي از سوره    براي مثال . 1

شدن در لذت مادي، مصرف تظاهري و خارج شدن از اعتدال در مـصرف مـادي و هيجانـات منـع و يـا                         غرق
  .محكوم شده است
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