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مقالۀ حاضر درصدد بررسی رابطۀ میان هويت اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز
در شهر تهران برآمده است .دلیل انتخاب کاالهای فرهنگی ،آن است که مصرف در اين حوزه،
بیش از ساير حوزهها از قید ضرورتهای اقتصادی رها شده و بهتر میتواند روند تغییرات
رخداده و گروهبندیهای هويتی را بازنمايی کند .در مبانی نظری ،از ديدگاههای بورديو و
گیدنز استفاده شده است .تحقیق به روش پیمايش و در میان جوانان شهر تهران ،با حجم نمونۀ
 ۴۰1نفر صورت گرفته است .نتايج تحقیق نشان میدهند که بین سطح مخالفت فرهنگی و
مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز ،رابطۀ مستقیم و بین متغیر ايدئولوژی خانوادۀ سنتی و
مصرف کاالهای غیرمجاز ،رابطهای معکوس وجود دارد .همچنین ،رابطۀ میزان سرمايۀ فرهنگی
با مصرف ماهواره ،مستقیم و مصرف سیدی و دیویدیهای غیرمجاز ،معکوس است.
كليدواژگان
هويت ،مصرف فرهنگی ،کاالی فرهنگی غیرمجاز ،سرمايۀ فرهنگی ،مخالفت فرهنگی.
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مقدمه
موضوع هويت از مسائل اصلی در جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی است؛ چراکه در اين
قلمروها به بررسی زمینههايی پرداخته میشود که افراد و گروهها در بطن آنها و از خالل آنها،
هويت خود يا معرفت به خود را میسازند ،میپذيرند و تعريف میکنند .در جامعهشناسی،
برداشت صريح و روشنی از مفهوم هويت وجود ندارد .اين مفهوم گاه بهصورت گسترده برای
اشاره به برداشت فرد از خودش ،احساسات و باورهايی که دربارۀ خود دارد ،مانند «هويت
جنسی» يا «هويت طبقاتی» بهکار میرود و گاه فرض میشود که خاستگاه هويت ،انتظارات
مربوطبه نقشهای اجتماعی است که در جريان فراگرد اجتماعیشدن ،درونی میشوند .ازجمله
محورهای قابلتوجه در جامعهشناسیِ دهههای پايانی قرن بیستم ،تالش برای تحلیل مناسبات
نوين اجتماعیِ جوامع بود که يکی از محورهای مهم آن ،ناظر به تحلیل چگونگی تغییر شالودۀ
اجتماعی هويت در جوامع جديد است .يکی از جنبههای مورد توجه در اين تحلیل ،به پیدايش
فرهنگ مصرف و تأثیری که اين فرهنگ بر شکلگیری هويتهای شخصی و اجتماعی
میگذارد ،مربوط میشود.
پیشینۀ تاريخی موضوع نشان میدهد که ازجمله اولین بحثها دربارۀ ارتباط میان هويت و
الگوی مصرف و سبک زندگی ،در آثار جامعهشناسان اوايل قرن بیستم و بهطور مشخص« ،وبلن»
( )1۳۸۳مطرح شد .وبلن نیز با محورقراردادن طبقۀ نوظهور و تحلیل رفتار مصرفی آنان ،اين نظر
را مطرح کرد که اعضای ثروتمند اين گروه ،ثروت تازهبهدستآمدۀ خويش را در چیزی
بهنمايش میگذاشتند که بهتعبیر وبلن ،مصرف تظاهری 1نامگذاری شد .در میان نظريهپردازان
معاصرِ جامعهشناسی ،بیش از همه «بورديو» و «گیدنز» به کارکرد هويتبخش سبک زندگی
تأکید کردهاند .بهاينترتیب ،اگر هويت اجتماعی را «مجموعهای از ارزشها ،باورها ،نگرشها و
الگوهای متفاوت رفتاری ِگروههای اجتماعی» درنظر بگیريم ،هويت اجتماعی به سادهترين بیان،
تعريفی است که فرد ،برمبنای عضويت در گروههای اجتماعی از خويش دارد (

Brown 1985,

771؛ بهنقل از :چاوشیان  .)5 ،1۳۸1اين مجموعه جملگی تابعی از نوع کنشهای مصرفی تلقی
میشوند .در اين حالت است که شکلهای جديدی از هويت اجتماعی پديدار میشود که
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برمبنای مصرفِ کاالها فرموله میشوند .در اين معنا ،سبک زندگی راهی است برای تعريف
ارزشها ،نگرشها و رفتار (هويت) افراد.
جامعهشناسی که در

موضوع حائز اهمیت اين است که برخالف رويکردهای نظری کالسیکِ
تعیین و تعريف هويت اجتماعی ،بر جايگاه و نقش افراد در نظام تولید تأکید میشد و اشتراک
در فراگرد تولید از الزامات اصلی شکلگیری هويت بهشمار میآمد ،در رويکردهای متأخرِ
جامعهشناسی ،بنیان شکلگیری هويت اجتماعی ،معطوف به رفتار مصرفی افراد است .اما

همانطورکه «هال» بهنحوی مستدل نشان داده است ،ديگر در اين جهان مقوالتی از قبیل

طبقه

استحکامات و کلیاتی ازپیشتولیدشده نیستند و کارکردشان هم مثل کلیات نیست و اگر هم با
هويتهای فرهنگی و فردی ما رابطهای داشته باشند ،ديگر فاقد آن نیروی يکدستکننده،
ساختاردهنده يا تثبیتکنندهای هستند که بتوانیم با سرجمعکردن مواضعمان در ارتباط با آن
مقوالت مانند طبقه ،بفهمیم چه هستیم (هال .)۳2۴ ،1۳۸۳
افزونبراين ،ازآنجاکه مصرف فرهنگی غالباً کمتر از ساير انواع فعالیتها مستلزم هزينهکردن
است و قدرت انتخاب افراد نیز در اين مورد زياد است ،شاخصهای سبک زندگی ،بیشتر از
عرصۀ مصرف فرهنگی استخراج میشوند .همچنین ،سلیقه 1که از عناصر سازندۀ سبک زندگی
است ،بیش از هر چیز در الگوی انجام فعالیت و مصرف فرهنگی بروز میکند .بنابراين مصرف
کاال ،بهويژه کاالهای فرهنگی ،بهشدت با باورها ،نگرشها و الگوهای رفتاری افراد جامعه ارتباط
پیدا میکند و بهاينترتیب ،میتوان با استناد به مصرف کاالهای فرهنگی مختلف ،که در اين
پژوهش کاالهای فرهنگی غیرمجاز و بهطور مشخص ماهواره ،فیلم ،سیدی و دیویدیهايی
که فاقد مجوز توزيع در کشور هستند ،موردنظر است ،به نوع هويت اجتماعی افراد جامعه و
مؤلفههای تشکیلدهندۀ آن ،يعنی نگرشها ،باورها ،ارزشها و الگوهای رفتاری دست يافت.
نکتۀ حائز اهمیتی که الزم است در اينجا به آن اشاره شوود ،ايون اسوت کوه واژۀ «غیرمجواز»
بهلحاظ ترمینولوژی واجد سه خصوصیت متمايز است .هنگامیکه از اصوطالح غیرمجواز دربوارۀ
مصرف کاالی فرهنگی استفاده میشود ،اين امکان وجوود دارد کوه منظوور ،کوااليی فرهنگوی بوا
محتوای «مستهجن» و همراه با نمايش بیپردۀ روابط جنسی باشد .افزونبراين ،ايون احتموال نیوز
وجود دارد که محتوای کاالی مورد استفاده ،ازنظر هنری «مبتوذل» و فاقود ارزش تشوخیص داده
. Taste
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شود .اما خصیصۀ سوم ،ناظر به هیچيک از دو مورد پیشگفته نیست؛ بلکه اشاره به نوعِ تولیود و
توزيع کاالی مذکور و غیرقانونیبودن آن از جنبۀ تولید ،تکثیر و توزيع دارد .در پژوهش حاضور،
به داليلی اين خصوصیات متمايز موردنظر قرار نگرفته است و تنهوا بور غیرقوانونیبوودن کواالی
فرهنگی تأکید شده است که میتواند هريک از اَشوکال گفتوهشوده را شوامل شوود .در پوژوهش
حاضر ،تالش بر اين خواهد بود تا يکی از کنشهای مصرفی ،يعنی کاالهای فرهنگوی غیرمجواز،
و ارتباطش با هويت اجتماعی توصیف و تبیین شود .باتوجهبه مباحث مطرحشوده ،پرسوشهوای
اصلی اين پژوهش عبارتاند از:
و میزان گرايش سطوح مختلف جوانانِ مورد بررسی به مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز تا
چه اندازه است؟
و پرسش کلیدی توصیفی :تمايل به مصرف کداميک از کاالهای فرهنگی غیرمجاز (سویدی،
ماهواره ،فیلم و دیویدی) در میان جمعیت مورد مطالعه بیشوتر اسوت و عوامول مورتبط بوا آن
کداماند؟

مباني نظري
اين بیان «مارکس» که «اين هستیِ اجتماعیِ آدمیان است که آگاهی آنان را تعیوین مویکنود و نوه
برعکس» ،بیش از يک قرن ،به شکل های مختلوف در بحوث راجوع بوه طبقوۀ اجتمواعی کواربرد
داشت .بُنمايۀ اين بحثها و پژوهشهای مربوطبه طبقۀ اجتماعی بوهعنووان اصولیتورين عامول
تعیین هويت ،اشتراک در فراگرد تولید بود .اما در دهههای پايانی قرن بیستم ،بهتدريج چرخشوی
در اين مفهوم پديدار شد و در مقابل ِمفهوم تولید ،مفهوم مصرف مطورح شود .بوهتعبیور باکواک،
ديگر مانند گذشته و آنچه در مراحل اولیۀ توسعۀ سورمايه داری شواهد بووديم کوه در آن ،حوس
هويت براساس جايگاه شغلی تعريف میشد ،چنین احساسی ديگر بهشودت قبول وجوود نودارد
(باکاک ،در صبری  .)۷۴ ،1۳۸1درواقع ،میتوان اذعان داشت که رويکردهای نظری جديد دربارۀ
هويت اجتماعی ،با اين استدالل که امروزه اين سبکهای زندگی هستند که با خصولت بیانگرانوۀ
خود ،فرد را به جهانِ پیرامونش معرفی میکنند ،توجه خود را معطوف به مصرف کردهاند.
«مصرف کاالهای فرهنگی» درمقايسهبا «تولید» و ساختارهای اجتماعی ناشی از تولیود ،دامنوۀ
بسیار فراختری دارد؛ زيرا مصرف کاالهای فرهنگی ،همۀ افراد غیرشاغل را نیوز دربور مویگیورد،
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مانند جوانان ،بیکاران ،پیران و بهويژه زنان (غیرشاغلین) را که در اقتصادهای مدرن ،نوعاً از آنها
انتظار نمیرود مولّد اقتصادی باشند .فرهنگ مصرف کاالهای فرهنگی ،مردم را ترغیوب مویکنود
که بیش از نیازهای زيستی خود ،مبادرت به مصرف کاالهوای فرهنگوی کننود توا از ايون طريوق،
فرايند انباشت سرمايه تداوم پیدا کند و عملکرد نظام سرمايهداری جهانی تضمین شوود .فرهنوگ
مصرف کاالهای فرهنگی ،ازآنرو نیرويی جهانیساز و همگونیآفرين است که هر چیوزی را بوه
کاال تبديل و به بازار جهانی عرضه میکند .اين فراينود جهوانی کوااليیشودن 1چنوان نیرومنود و
فراگیر است که حتی در عالیترين عرصههای فرهنگی ،کیفیتهوا ،کمیوی مویشووند توا فرهنوگ
بهآسانی قابلخريدوفروش باشد .اين تحوالت پرشتاب نهتنها همۀ فرهنگهای بوومی ،منطقوهای،
ملی و محلی را تهديد و نفوذپذير میکند که تمايز میان فرهنگهای عالی و عامیانه را نیز از بوین
میبرد .هر دو گونۀ اين فرهنگها ،درهم ادغام شده و فرهنگ عالی تنزلکرده ،بهصورت ابوزاری
برای ثروتاندوزی ،فخرفروشی و رفتار نمايشی دراختیار همگان قرار میگیرد.
طورکه پیشتر آمد ،اين محور تعیینکنندۀ هويت ديگر ،گذشته از ارزش معیشتی ،واجد
همان 
ارزشی «نمادين» و «فرهنگی» است؛ بنابراين دخلوخرج عمدتاً برپايۀ «نیازهای فرهنگوی» تنظویم
میشود تا «نیازهای زيستی» .امروزه تقريباً در تمام جوامع جهان ،میتوان انسوانهوای فقیوری را

شناسايی کرد که زيرِ بار قرضهای سنگین مویرونود توا بوا خريود کاالهوای دارای موارکهوای
معروف ،نوعی هويت پیدا کنند (Sklair 1998, 303؛ بهنقل از :گلمحمدی .)1۰۶ ،پوس در نظوام
جهانی ،مصرف کاالهای فرهنگی همیشه نوعی مصورفِ معطووف بوه هويوت اسوت و بازسوازی
فرهنگی خويشتن توسط منابع و امکانهايی که بازار سورمايهداری عرضوه مویکنود ،امکوانپوذير
میشود.
در پژوهش حاضر ،با هدف بررسی ارتباط میان هويت اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی،
تالش شده تا با رويکردهای نظری جديد به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته شود .اين امر،
با الهام از نظريههای جامعوهشناسوانی چوون وبلون ( )1۳۸۳و بورديوو و گیودنز ( ،)1۳۷۸کوامالً
تئوريزه شده و ارتباط میان هويت اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی باتوجهبه نظريههای ايون
انديشمندان پیشفرض گرفته خواهد شد .شايد همین بیان بودريار برای بیان ارتباط میان مصرف
کاالها ،بهويژه کاالهای فرهنگی ،با نوع باورها و نگرشها و عادتها کافی باشد که «مصرف يک
. Commodification
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کاال ،گذشته از اينکه فرايندی مادی است ،فرايندی کامالً ذهنی اسوت»؛ يعنوی مابوهازای معنووی
دارد .در همین راستا نیز جامعهشناس آلمانی ،توماس تسیه ( ،)19۸۶بیوان مویدارد کوه «بوا زوال
قیدوبندهای سنتی ،افراد جامعه دچار رهاشدگی فرهنگی شده و جهانزيسوتهوای آنهوا متکثور
میشود» و حتی اين رهاشدگی را نیز پديدهای دولبه میداند و برای آن ،آثار و نتوايج منفوی نیوز
قائل است.
حال که ارزشها ،باورها ،نگرشها و عملکردها را مؤلفۀ تشکیلدهندۀ هويت اجتماعی افراد
جامعه درنظر گرفتیم که از رهگوذر مقايسوههوای اجتمواعی شوکل مویگیرنود و دائمواً درحوال
تجديدنظر و بازنگری میباشند و بر ساختگی موقتی و سیالبوودن هويوتهوای اجتمواعی افوراد
صحه گذاشتیم که بازتابیبودن آن را ،که از جانب گیودنز مطورح شوده بوود ،نمايوان مویسوازد،
ضرورت دارد که به مؤلفههای تأثیرگوذار در شوکلگیوری ايون ارزشهوا ،باورهوا ،نگورشهوا و
عملکردها نیز بپردازيم .نظريات مورد اسوتفادۀ موا در ايون زمینوه ،مودعی کومرنوگشودن منوابع
هويتساز سنتی و تعدد مراجع اجتماعی هويتسازی اسوت .فراينود جهوانیشودن بوا گسوترش
فضای اجتماعی ،امکان هويتيابی در چوارچوب مشوخص و تعريوفشودۀ اجتمواعی را بسویار
کاهش میدهد .در چنین شرايطی است که تولید روايتهای بديل از خود ،بسیار بواال مویرود و
ما با پیدايش هويت های چندتکوه و افورادی چنودفرهنگی مواجوه مویشوويم .تجربوۀ زيسوتمند
کنشگران مورد اشارۀ گیدنز ،آنها را بهجای آنکه در يک مکان اجتمواعی قورار دهود ،در فضوای
اجتماعی گردهم میآورد .هرچند که اين فاکتورها فرسنگها باهم در فاصلۀ فیزيکی باشوند ،اموا
چون با واژگان بورديو ،از ذائقهها و قريحههای مشابهی برخوردارند ،در فضايی مشابهِ هم جوای
یگیرند؛ اگرچه اين مردم ممکن است هیچگاه همديگر را نیز نبینند.
م
اما پرسش اينجاست که چه مؤلفههايی در شکلگیری اين ذائقهها و قريحوههوا نقوش بوازی
میکنند .پاسخ را در تئوری «تمايز» بورديو ( )1۳9۰میيابیم :فضای اجتماعی درحقیقت مبتنیبور
سرمايه است .ترکیب دو گونۀ فرهنگی و اقتصادی آن ،باعث خلق گروهبندیهايی با میوزانهوايی
متفاوت از هر دوی اين سرمايهها میشود .بنابر ادعای بورديو ،ايون گوروهبنودیهوا واجود نظوام
ارزشی مشابه و ذائقهها و ذوق و سلیقههای شبیه بههم هستند .در کل ،بهتر است کوه بیوان کنویم
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واجد سبک زندگی مشابهی هستند؛ يعنی برپايۀ عادتوارههای 1خويش ،به گوزينش شویوههوای
زندگی متمايز از هم میپردازند.
بدينترتیب ،افراد دارای عادتوارههای يکسان ،سبکهای زندگی منسوجم و يکپارچوهای را
میسازند که اجزای اين واحد ،بواهم بوهنووعی خويشواوندی سواختاری دارنود .سوبک زنودگی
داللتهای مختلفی میتواند داشته باشد و همواره نمیتوان برای آن ،داللت يکسوويهای درنظور
گرفت؛ اما بااينحال ،بهطورکلی میتوان گفت که سبک زندگی روش الگومنود مصورف ،درک و
ارزشگذاری محصوالت فرهنگ مادی است .اين فرمولبندی مفهوم سبک زندگی ،متوجه معنای
نمادين اقالم مصرفی است؛ يعنی آنچه در ورای هويت آشکار محصوالت مصورفی نهفتوه اسوت
(چاوشیان .)2۰ ،1۳۸1
بورديو در اثر خود ،تمايز ،تحلیل میکند که چگونوه گوروههوای خواو و بوهويوژه طبقوات
اجتماعیاقتصادی ،از میان سواير چیزهوا ،انوواع کاالهوای مصورفی ،روشهوای ارائوۀ خووراک و
غذاخوردن ،مبلمان و تزيین داخلی منزل را بهکار میگیرنود توا روش و سوبک زنودگی خوود را
مشخص کنند و از اين طريق ،خود را از ديگران متمايز سازند .سلیقه و ذائقه در تحلیل بورديوو،
نوعی از سرمايۀ فرهنگی محسوب میشود که محصول فراينود مودتدار و زمانمنود آموزشوی و
اجتماعی است که برای ايجاد و تعريف تبعیض و تمايز میوان انوواع گوروههوای منزلتوی بوهکوار
میرود .پس مصرف ،ديگر يک فعالیت اقتصادی غايتمدارانه و مبتنیبر هدف و وسویله نیسوت؛
بلکه در دنیای جديد ،مصرفکردن ،بیشتر معطوف به هويت میشود.
جالب آنکه همۀ اين فرايندها و اتفاقات در شهر به وقوع میپیوندند؛ يعنی در فضايی کوه در
انديشۀ «زيمل» ،در اصل يک هويت جامعهشناسانه است که بهگونهای فضايی شکل گرفته است.
انسان در اين فضا (شهر) است که واجد خودمختاری میشود؛ يعنی در قالب تصومیمات فوردیِ
خود ،مسئولیتپذير میشود .شخص در شهر بوزر  ،مصورف مویکنود توا بورای خوود هوويتی
دستوپا کند که دوست دارد؛ پس تالش در تمايز خود از ديگران دارد .بههمین خاطر است کوه
مثالً پوشاکی را به تن میکند که بهظاهر ،با افراد ديگور متموايز اسوت؛ يعنوی نووعی رهاشودگی
فرهنگی که ريشه در زوال قیدوبندهای سنتی دارد که از خانواده به فرد تسری پیدا میکرده است
(ايدئولوژی خانوادۀ سنتی که بورديو نیز از آن ،در بحث سلیقه و ذائقه سخن بهمیان میآورد) که
در تحلیل آخر ،منجر به تغییر در مسئولیتپذيری افراد میشود.

. habitus
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پس رهاشدگی فرهنگی موجب تمايزات اجتماعی میشود .در ايون حالوت اسوت کوه گفتوه
میشود جهانزيستهای افراد متکثر میشود .هر فرد در جهان اجتماعی بهسر میبرد کوه متموايز
از ديگری است .جالب آنکه هر جهانزيست ،خود نیز واجد حوزههای متفاوتی است کوه شوايد
در ظاهر امر ،متفاوت از هم بهنظر برسند؛ ولی افراد میان اين فضاهای مختلف از هم ،در سویالن
هستند .همانطورکه پیشتر آمد ،ممکن است رفتاری در فضايی از جهان اجتماعیِ فرد ،عقالنوی
باشد؛ اما در فضای ديگر از همان جهان اجتماعی ،غیرعقالنی متصور شوود .طبوق نظور بورديوو،
جهانزيستهای افراد ،خود متأثر از سرمايههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنهوا هسوتند و
اين سرمايهها هستند که عادتوارهها و ملکههای ذهن افراد را بهمرورِزمان تشکیل میدهند.
بهتعبیر توماس تسیه ( )19۸۶جامعهشناس آلمانی ،در چنین وضعیتی ،افراد بهلحاظ فرهنگوی
«رها» هستند .مردم از قیدوبندها و الگوهای سنتی زندگی رها میشوند .ديگر برای موردم ممکون
نیست که بهطور ارادی ،به روشی زندگی کنند که پدرانشان زنودگی مویکردنود .تصومیماتی کوه
پدرانشان در خالل زندگی خود میگرفتند ،ديگر کارايی الزم بورای انتخوابهوايی کوه آنهوا در
زندگیشان انجام میدهند ،ندارد .اين رهاشدگی بهلحاظ فرهنگی پديدهای دولبه اسوت .از جنبوۀ
مثبت ،بهمعنای آزادی فوقالعاده است .انجامدادن همان کاری که پدر و مادر فرد انجام میدادنود،
ديگر ضروری نیست .فرصت برای تجربه و تکامل ،آنقدر زياد شده اسوت کوه تصوور آن بورای
نسل های پیشین غیرممکن بود .اما از جنبۀ منفی ،رهاشدگی فرهنگی نهتنها به اين معناست که به
فرد فرصت تصمیمگیری شخصی داده میشود ،بلکه ه مچنوین بوه ايون معناسوت کوه فورد بايود
خودش تصمیم بگیرد .يعنی نوعی الزام و جبر انتخاب روبهروی فرد قرار دارد؛ اموا از پیامودها و
فرجام چنین انتخابی ،اطالع و تصوری قطعی ندارد.
مدل نظري تركيبي «تئوري تمايز بورديو» و «تجدد و تشخص گيدنز»

باتوجهبه چارچوب تئوريک پژوهش حاضر ،فرضیههايی مبنیبر وجود رابطه میان هرکدام از
متغیرهای مستقل تحقیق و جنبه های مختلف متغیر وابسته (چگونگی مصرف ،میزان مصرف،
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منبع تهیه ،سهولت دسترسی و )...مطرح گرديدهاند که در بخش يافتههای پژوهش ،به آزمون
آنها پرداخته و تالش میشود تا درمورد هريک از شاخصها و متغیرهای پژوهش ،روابط ديگر
نیز به آزمون گذاشته شوند.

روششناسي پژوهش
متغيرها و مفاهيم اساسي تحقيق
 .۱مصرف كاالهاي فرهنگي :در حالت کلی ،مصرف «استفاده از مواهب ،امکانات و
فرصتهايی است که میتواند شامل استفاده از کاالهای مصرفی در برابر کاالهای مولد يا
خدمات و بهطورکلی ،هر پديدۀ مفید ،نادر و تمامشده نباشد» (فاضلی  .)1۳۸ ،1۳۸2در اين
پژوهش ،مصرف کاالهای فرهنگی به جنبههايی مانند شیوۀ مصرف (بهتنهايی ،با دوستان ،با
خانواده) ،منبع تهیۀ کاال (دوست و آشنا ،اينترنت ،ويدئوکلوپ ،آزاد) ،سهولت دسترسی (آسان،
متوسط و دشوار) ،میزان مصرف ،تعداد کاالهای موجود و میزان رواج در میان همساالن (کم،
متوسط و زياد) تقسیم شده است.
 .۲مخالفت فرهنگي :به وضعیتی گفته میشود که در آن ،با ارزشهوا و هنجارهوای رسومی
حاکم بر جامعه مخالفت میشود .اما اين مخالفت نه ازطريق مبارزۀ سیاسی يا شوکلهوای ديگور
مخالفت رسمی ،بلکه عمدتاً ازطريوق ناديودهانگاشوتن ارزشهوا و هنجارهوای موذکور صوورت
ف نگورش بوه سانسوور ،پوشوش ،اعتقوادات افوراد و دخالوت
می پذيرد .اين متغیر با چهوار معور ِ
حکومت در امور روزمره سنجیده شده و در سطح ترتیبی ،به سوه مقولوۀ پوايین ،متوسوط و بواال
تقسیم شده است.
 .۳سرماية فرهنگي :درجۀ تبحر فرد در کردارهای فرهنگیای است که جامعهای معیین ،آنها
را مشروع جلوه میدهد .در پژوهش حاضر ،سرمايۀ فرهنگی بهعنووان يوک شواخصِ تجمعوی،

1

مرکب از پنج گويه است که مؤلفههای مربوطبه کتواب و کتوابخووانی ،فویلم و سوینما ،تئواتر و
موسیقی ،ادبیات و رمان و شعر را دربر دارد و بوهصوورت يوک شواخص کمیوی برمبنوای طیوف
لیکرت ،مورد سنجش قرار گرفته و به سه مقولۀ باال ،متوسط و پايین تقسیم شده است.

. Additive

1
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 .۴هويت اجتماعي :هويت اجتماعی به ساده تورين بیوان ،تعريفوی اسوت کوه فورد برمبنوای
عضويت در گروههای اجتماعی از خويش دارد (Brown 1985, 777؛ بهنقل از :چاوشویان ،1۳۸1
 .)5تمام ويژگیها و رفتارهايی که به تمايز میان «ما» و «آنهوا» مویانجامود ،مؤلفوههوای مفهووم
هويت اجتماعی محسوب میشوند؛ مثل زبان ،دين ،قوم و نوژاد ،آدابورسووم ،طبقوۀ اجتمواعی،
شغل و عضويت در گروههای فرقهای.
 .۵سبک زندگي :سبک زندگی دال بر شیوۀ زندگی متمايز جامعه يا گروه اجتماعی است...
شیوهای که بدان طريق مصرفکننده خريد میکند و شیوهای که بدان طريق کاالی خريداریشده
مصرف میشود ،بازتابانندۀ سبک زندگی مصرفکننده در جامعه است (

Anderson & Golden

 .)1984, 2-3بنابر برداشت گیدنز ،مطالعۀ سبک زندگی عبارت است از :تالش برای شناخت
مجموعۀ منتظمی از رفتارها يا الگوهای کنش که افراد ،آنها را انتخاب کرده و کنششان در
زندگی روزمره ،بهواسطۀ آنها هدايت میشود (فاضلی .)۶5 ،1۳۸2
 .۶پايگاه اجتماعي و اقتصادي :موقعیتی اجتماعی که افراد در گوروههوای اجتمواعی يوا در
مراتب اجتماعی يک گروه ،درمقايسهبا گروههای ديگر احراز میکنند .اين موقعیت عمالً حقووق
و مزايای شخص را تعیین میکند .افرادِ دارای پايگاه يکسان در بیشتر مواقع ،از الگوهای رفتاری
و نگرشی مشابهی نیز برخوردارند.
 .۷ايدئولوژي خانوادۀ سنتي :اين مفهوم بهمعنای پذيرش هنجارها و عقايد مرتبط با خانوادۀ
سنتی پدرساالر ،در سه بُعد روابط زن و شووهر ،والودين و فرزنودان و زن و مورد (بوه طورکول)
میباشد.
پژوهش حاضر به شیوۀ پیموايش 1انجوام شوده اسوت .جامعوۀ آمواری پوژوهش کلیوۀ افوراد
15تا29سالۀ ساکن در مناطق 22گانۀ شهر تهران است .نمونهگیری به شیوۀ تصادفی دومرحلوهای
صورت گرفته است .بديننحو که ابتدا به تقسیمبندی نقشۀ تهران پرداخته شد .سپس بهتصوادف،
مناطقی از اين تقسیمبندی بر روی نقشه انتخاب شد .برای انتخاب نمونهها ،از شیوۀ نمونهگیوری
طبقهایِ متناسب استفاده شده است تا از مناطق مختلف شهر تهران ،نمونههايی در تحقیق منظوور
شوند .تعداد نمونۀ الزم برای مطالعه ،متناسب بوا حجوم جمعیوت جوانوان شوهر تهوران در کول

. Survey

1
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جمعیت ،طبق فرمول ذيل (شوسلر و ديگران ،در نايبی  ۳۸۴ ،)۴۴9 ،1۳۸۰نفر تعیین شد .در اين
فرمول e ،حداکثر خطای قابلقبول در سطح اطمینان 95درصد است.
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اعتبار ابزار تحقیق به شیوۀ اعتبار صوری بررسی شوده و بورای بررسوی پايوايی نیوز پوس از
مطالعۀ مقدماتی ،آلفای کرونباخ را بهکار برديم که مقدار آن بورای تموامی متغیرهوا ،بواالی ̸ ۰۷و
قابلقبول میباشد .تجزيهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  spssو انواع آمارهای توصویفی
و استنباطی صورت پذيرفته است.

يافتههاي پژوهش
طبق يافتههای تحقیق ،پاسخگويان به يکی از سه شیوۀ تنها ،با دوستان و با خوانواده ،مبوادرت بوه
میکنند 5۷/1 .درصد از پاسخگويانِ مصرفکننودۀ فویلمهوای
مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز 
غیرمجازِ ويدئويی و  ۴1/۶درصد از مصرف کنندگان ماهواره ،در کنار خانواده کاالهای موذکور را
مصرف میکنند 5۳/9 .درصد از افراد عنوان کردهاند کوه بوهصوورت منفورد و تنهوا از سویدی و
میکنند .بهجز ويدئو ،در ساير موارد ،مصرفکننودگان کاالهوای
دیویدیهای غیرمجاز استفاده 
غیرمجاز بهنسبت تقريباً قابلتوجهی ،درحد يکپونجم ،کاالهوای موذکور را بوا دوسوتان مصورف
میکنند .در کلیۀ موارد ،اصلیترين و اولین منبوعِ تهیوۀ کاالهوای فرهنگوی غیرمجواز ،دوسوتان و

آشنايان هستند .اين گزينه درمورد تهیۀ فویلم هوای ويودئويی غیرمجواز ۸۷/۶ ،درصود و در تهیوۀ
دیها و دیوی دیهای غیرمجاز ۸۶/۴ ،درصد و در تهیوۀ مواهواره92/۳ ،درصود ذکور شوده
سی 
است .در اين مورد ،اشاره به دو نکته ضروری بهنظر میآيد :نخست اينکه ،بهدلیل غیرمجازبوودن
اين کاالها و جرائم احتمالی متعلق به آنها ،ردوبدل و خريدوفروش آنها نیاز بوه نووعی اعتمواد
متقابل دارد؛ دوم اينکه ،بخش عمدۀ آشنايیهای حاصل در اين حیطه ،ازطريق معرفی زنجیورهای
مصرفکنندگان به يکديگر صورت میپذيرد.
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جدول  .۱توصيف پاسخگويان براساس متغير وابستة تحقيق و ابعاد آن
ويد

سیدی و

ئو

دیویدی

تنها

۳۷

5۳/9

۳۷/9

با دوستان

5/9

1۸/۳

2۰/۶

اينترنت و ماهواره

با خانواده

5۷/1

2۷/۸

۴1/۶

ويدئوکلوپ

2/۴

جمع کل

1۰۰

1۰۰

1۰۰

آزاد

---

ويد

سیدی و

ئو

دیویدی

شیوۀ مصرف

سهولت دسترسی

ويد

سیدی و

ئو

دیویدی
۸۶/2

92/۳

۳/۳

----۷/۷
1۰۰

ماهواره

ماهواره

منبع تهیه
دوست و آشنا

۸۷/۶
1۰

۶/5
۴

جمع کل

1۰۰

1۰۰

ويد

سیدی و

ئو

دیویدی
۷/۴

-------

ماهواره

تعداد کاال

آسان

۳9/۷

99/5

9۴

کم

۳1/2

متوسط

۴۷/1

۰/5

۴

متوسط

۳۸/۳

۳2/۴

دشوار

1۳/2

---

---

زياد

۳۰/5

۶۰/2

----

جمع کل

1۰۰

1۰۰

1۰۰

جمع کل

1۰۰

1۰۰

1۰۰

میزان رواج در میان

ويد

سیدی و

میزان مصرف در میان

ويد

سیدی و

همساالن

ئو

دیویدی

پاسخگويان

ئو

دیویدی

کم

۴۷/۶

۰/5

۰/2

کم

۳۳/1

---

2۴/9

متوسط

۳9/۷

2/۷

۸/5

متوسط

29/5

۸

2۳/2

زياد

12/۷

9۶/۸

91/۳

زياد

۳۷/۴

92

51/9

جمع کل

1۰۰

1۰۰

1۰۰

جمع کل

1۰۰

1۰۰

1۰۰

ماهواره

ماهواره

ماهواره

بررسی ديدگاه پاسخگويان درمورد سهولت دسترسی بوه انوواع کاالهوای فرهنگوی غیرمجواز
نشان میدهد که اکثريتقريببه اتفاق آنان ،اعتقاد به اين دارند که دسترسی به ايون قبیول کاالهوا
آسان است .درمورد میزان سهولت دسترسی به سویدی و دیویدی و مواهواره ،بوهترتیوب ̸995
درصد و 9۶درصد از پاسخگويان ،اعتقاد به دسترسی آسان به کاالهای مذکور دارند .ازنظر میوزان
سهولت دسترسی به نوع غیرمجاز کاالهای فرهنگی ،تفاوت معناداری میان ويدئو و سواير کاالهوا
بهچشم میخورد .تأمل بیشتر درمورد میزان سوهولت دسترسوی بوه ويودئو ،نشوان مویدهود کوه
دشوارتربودن دسترسی به اين کاال درمقايسهبا ساير کاالهای غیرمجاز فرهنگی ،نه بهعلت شودت
کنترل اجتماعی درمورد توزيع اين کاال ،بلکه بهدلیل دگرگونیهای تکنولوژيکی در حوزۀ مصرف
کاالهای صوتی و تصويری است.
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نکتۀ جالب اينکه هویچيوک از پاسوخگويوان ،دسترسوی بوه مواهواره و سویدی و دیویدی
غیرمجاز را دشوار ذکر نکرده اند .ازنظر تعداد کاالهای غیرمجاز دردسترس پاسخگويان ،يافتههای
تحقیق نشان میدهند که سیدی و دیویدی با ۶۰/2درصد ،بیشتر از ساير کاالها موورد اسوتفاده
قرار میگیرد .بررسی نگرش پاسخگويوانِ موورد مطالعوه دربوارۀ میوزان رواج کاالهوای فرهنگوی
غیرمجاز در میان همسنوساالنشان نشان میدهد که پاسوخگويوان بویش از هموه ،بواور بوه رواج
سیدی و دیویدی (9۶/۸درصد) و پسازآن ،ماهواره (91/۳درصد) دارند .تنهوا 12/۷درصود از
پاسخگويان ،اذعان به رواج زياد فیلم هوای ويودئويی غیرمجواز در میوان همسواالن خوود دارنود.
همانطورکه پیشازاين ذکر گرديد ،اين مسئله داليل تکنیکی دارد و ارتباطی به مسوائل امنیتوی و
کنترل اجتماعی ندارد .درخصوو میزان مصرف کاالها نیوز دادههوا نشوان مویدهنود کوه میوزان
مصرف سیدی و دیویدی در میان 92درصد از پاسخگويان ،درحد زياد است و از ساير کاالها
باالتر میباشد.
از میان  ۴۰1نفر جمعیت آماری نمونه ۴9/۴ ،درصد ( )19۸را دختران و  5۰/۶درصد ()2۰۳
را پسران تشکیل میدهند و میانگین سنی آنها 21/۸ ،سال میباشد12/2 .درصد از پاسخگويوان،
دارای پايگاه اقتصادیاجتمواعی بواال ۶۷/۸ ،درصود دارای پايگواه اقتصوادیاجتمواعی متوسوط و
2۰درصد نیز دارای پايگاه اقتصادیاجتماعی پايین مویباشوند .دامنوۀ تغییورات نمورات شواخص
سرمايۀ فرهنگی ،مابین 5تا 2۰در نوسان بووده و میوانگین آن  1۳/۸۶اسوت .دسوتهبنودی نمورات
شاخص سرمايۀ فرهنگی در سه گروه ،حاکیاز اين است که  15/5درصد از افراد جمعیت موورد
مطالعه ،دارای سرمايۀ فرهنگی کم5۴/1 ،درصد دارای سرمايۀ فرهنگی متوسط و ۳۰/۴درصد نیوز
دارای سرمايۀ فرهنگی زياد میباشند.
دامنۀ تغییرات نمرات شاخص ايدئولوژی خانوادۀ سنتی در میان پاسخگويان ،بین ۴تا 2۰بوده
و میانگین  12است .در اين شاخص۳۶/۷ ،درصد از پاسخگويان ،نمورۀ کوم 5۰/۶ ،درصود نمورۀ
متوسط و 12/۷درصد نیز نمرۀ زياد گرفتهاند .اگر مسامحتاً اين شواخص را نشوانۀ تفکور و بواور
سنتی و مدرن درنظر بگیريم ،میتوان اذعان نمود که هرچه پاسخگويوان در ايون شواخص نمورۀ
کمتری دريافت کرده باشند ،به سبک زندگی سنتی نزديکتر و بورعکس ،هرچوه نمورۀ بواالتری
دريافت کرده باشند ،به سبک زندگی مدرن نزديکهستند.
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به لحاظ متغیر مخالفت فرهنگی نیز  5۳/۶درصد از پاسخگويان دارای مخالفت فرهنگی بواال،
 ۴۳/9درصد دارای مخالفوت فرهنگوی متوسوط و تنهوا 2/5درصود از پاسوخگويوان دارای نمورۀ
میباشند .دامنۀ نمرات اين شاخص بین ۷توا 29و میوانگین آن  22اسوت.
مخالفت فرهنگی پايین 
ارزيابی کلی نمرات شاخص مخالفت فرهنگی نشانگر اين است که حدود نیمی از جوانان موورد
مطالعه در اين پژوهش ،با انگارههای ارزشی و فرهنگی رسومی حواکم بور جامعوه ،چنودان سورِ
سازگاری ندارند .البته اين سخن بهمعنای ناسازگاری کامل با اين ارزشهوا نیسوت؛ بلکوه سوطح
مخالفت حتی میان کسانی که در گروه مخالفت فرهنگی باال قورار مویگیرنود ،يکسوان نیسوت و
میانگین اين نمره در کل نیز نشان میدهد که میزان باور به ارزشهای رسومی فرهنگوی ،درحودی
متوسط است .ازديگرسو ،نبايد میزان مخالفت فرهنگی موجود در میان جمعیت مورد مطالعوه در
اين پژوهش را دارای خصلتی ايستا درنظر گرفت.
جدول  .۲بررسي رابطة چگونگي مصرف كاالهاي فرهنگي غيرمجاز و متغيرهاي مستقل تحقيق
چگونگی مصرف کاالی
غیرمجاز

ويدئو

سیدی و
دیویدی

ماهواره

بهتنهايی
با دوستان
با خانواده
آزمون F
سطح معناداری
بهتنهايی
با دوستان
با خانواده
آزمون F
سطح معناداری
بهتنهايی
با دوستان
با خانواده
آزمون F
سطح معناداری

سرمايۀ
فرهنگی
15
15/1
15/۷
۰/۷9
۰/۴۶
1۳/1
1۴
15/2
1۶/۶5
۰/۰۰۰
1۴/2
1۴/5
15/۳
۳/19
۰/۰۴

مخالفت
فرهنگی
1۴/1
1۳/1
1۴/۶
۰/۶۷
۰/52
1۳/۸
1۳/5
1۴/5
2/۷1
۰/۰۷
1۳/۴
1۴/5
1۳/۳
2/۰1
۰/1۴

متغیرهای مستقل تحقیق
پايگاه
ايدئولوژی
اجتماعیاقتصادی
خانوادۀ سنتی
19/9
1۰/۸
2۰/2
1۰/۴
2۰/2
1۰/۴
۰/۳۰5
۰/۳9
۰/۷۴
۰/۶۸
11/2
11/2
12
12
12/۷
12/۷
۸/۳2
۸/۳2
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
2۰/۴
11/۸
2۰/1
11/5
2۰/۴
12
۰/2۳۰
۰/۳۷9
۰/۷9۴
۰/۶۷۳

سن
2۳/۳
19/۳
22/۸
5/۰۷
۰/۰1
21
22/۶
22/۸
11/۳۴
۰/۰۰۰
22/2
2۳
22/۸
۰/92۰
۰/1۰
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بهنظر میرسد باتوجهبه ماهیت گويههای تشکیلدهنودۀ شواخص مخالفوت فرهنگوی کوه در
برخی موارد ،ناظر به باورها و گرايشهای سکوالر میباشند ،سطح مخالفوت فرهنگوی ابرازشوده
در میان جوانان مورد مطالعه ،عمدتاً متوجه وجوه رسومی و ايودئولوژيک باورهاسوت و بوهنظور
نمیآيد چندان ربطی به وجه اعتقادی و دينی آنها داشته باشد .درخصووو چگوونگی مصورف

ويدئو ،تنها دو متغیر سرمايۀ فرهنگی و سن ،رابطۀ معناداری با نحوۀ مصرف داشتهانود .میوانگین
سرمايۀ فرهنگی افرادی که با خانواده ،فیلم های ويدئويی را مصرف میکننود15/۷ ،بووده و از دو
گروه ديگر ،بیشتر است .همچنین میانگین سنی افرادی که بهتنهايی مبوادرت بوه مصورف ويودئو
میکنند 2۳/۳ ،سال بوده و از افرادی که با دوسوتان يوا بوههموراه خوانواده ايون کواال را مصورف
میکنند ،بیشتر میباشد.
بنابراين میتوان گفت که هرچقدر سرمايۀ فرهنگی افراد بیشتر باشد ،احتمال بیشتری وجوود
دارد که بههمراه خانواده ،فیلمهای ويدئويی را مصرف کننود و بوا افوزايش سون افوراد ،مصورف
ويدئو بهصورت تنها ،در میان آنها افزايش میيابد .تمامی متغیرهای مستقل تحقیق ،با چگوونگی
دیهای غیرمجاز رابطۀ معنادار دارند .باتوجهبه میانگینهای موجود میتوان گفت که
مصرف سی 
هرچقدر میزان سرمايۀ فرهنگی ،سطح مخالفت فرهنگی و پايگواه اجتمواعی افوراد بواالتر باشود،
بیشتر به همراه خانواده کاالی فرهنگی را مصرف میکنند .درموورد سون ،مالحظوه مویشوود کوه
وسالتر بیشتر بهتنهايی مبادرت به مصرف اين کاال میکنند و با افوزايش سون،
پاسخگويانِ کمسن 
اقدام به مصرف اين کاال با دوستان و خانواده افزايش میيابد.
جدول  .۳بررسي رابطة ميان تعداد كاالهاي غيرمجاز و متغيرهاي مستقل تحقيق
متغیرهای مستقل
تعداد کاالهای غیرمجاز
 Rپیرسون
تعداد فیلم ويدئو

سطح
معناداری

تعداد سیدی و
دیویدی

 Rپیرسون
سطح
معناداری

سرمايۀ

مخالفت

ايدئولوژی

پايگاه

فرهنگی

فرهنگی

خانوادۀ سنتی

اجتماعیاقتصادی

۰/۰۸5

-۰۰5
̸

-۰/15

۰/۰۳۰

۰/15۳

۰/1۰

۰/۳1

۰/۰۰۳

۰/5۷

۰/۰۰2

-۰/۰1۴

۰/2۸

-۰/1۴

۰/۰۸۸

-۰/۰5

۰/۷۸

۰/۰۰۰

۰/۰۰۴

۰/1۰

سن

۰/۳۳
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رابطۀ نحوۀ مصرف ماهواره ،تنها با متغیر سرمايۀ فرهنگی معنادار است .مقايسۀ میانگین
سرمايۀ فرهنگی پاسخگويان بهتفکیک چگونگی استفاده از ماهواره ،نشان میدهد که پاسخگويانِ
با سرمايۀ فرهنگی باال ،اندکی بیش از ساير پاسخگويان مبادرت به استفاده از ماهواره بههمراه
خانواده میکنند .همچنین ،نتايج آزمون «کی دو» نشان میدهند که رابطۀ جنسیت و چگونگی
مصرف ويدئو و ماهواره ،فاقد معناداری آماری است .اما بهلحاظ چگونگی مصرف سیدی و
دیویدی ،تفاوتی معنادار میان دو جنس وجود دارد؛ بهنحویکه دختران بیشتر از پسران،
مصرف سیدی و دیویدی را بههمراه دوستان ترجیح میدهند و پسران مصرف سیدی و
دیویدی با خانواده را بیشتر از دختران ترجیح میدهند .متغیرهای مخالفت فرهنگی و
یهای غیرمجاز دارای همبستگی معنادار
ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،با تعداد سیدی و دیوید 
هستند .باتوجهبه ضرايب همبستگی محاسبهشده ،رابطۀ مخالفت فرهنگی با تعداد سیدی و
یهای غیرمجاز ،مثبت میباشد.
دیوید 
همچنین آزمون تحلیل واريانس درمورد مقايسۀ میانگین کاالهای غیرمجاز بهتفکیک جنس،
دیهای غیرمجاز بهتفکیک دو جنس معنادار است
تنها درمورد میانگین تعداد سیدی و دیوی 
یهای غیرمجاز ،در میان دختران ̸ ۴۰2و
( .)F=5̸187, Sig=0̸02میانگین تعداد سیدی و دیوید 
بیشتر از پسران ( ̸ )۳۳۸است .اما درخصوو ماهواره نتايج حاکیاز آناند که پاسخگويانِ دارای
گونهای معنادار بیش از ساير پاسخگويان ،بهصورت آزاد مبادرت به
ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،به 
میتوان به اين موضوع اشاره کرد که احتمال وجود افرادی
تهیۀ ماهواره میکنند .در اين مورد ،
که با فروشندگان و تهیهکنندگانِ تجهیزات مربوطبه ماهواره آشنايی داشته باشند ،در میان دايرۀ
دوستان و آشنايانِ افرادی که دارای ايدئولوژی خانوادۀ سنتی هستند ،بیش از ديگران است
( .)f=5̸752 sig=0̸02میانگین شاخص ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،در میان پاسخگويانی که
 12۴۶و در میان ساير افراد که ازطريق دوستان و
بهصورت آزاد مبادرت به تهیۀ ماهواره میکنند̸ ،
آشنايان کاالی مذکور را تهیه میکنند 95̸ ،است .اين مسئله درخصوو متغیر مخالفت فرهنگی
نیز صادق است.
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درمجموع ،مجدداً تأکید میشود که دسترسی به کاالهای فرهنگی غیرمجاز و اقدام برای تهیۀ
اين نوع کاالها ،عمدتاً مبتنیبر رابطۀ دوستی و آشنايی میان مصورفکننودگان و عرضوهکننودگان
است .هرچند در سالهای اخیر از شدت برخورد با کاالهای غیرمجاز فرهنگی ماننود فویلمهوای
ويدئويی و سیدی کاسته شده است ،بااينحال کماکان مصورف علنوی و آشوکار ايون کاالهوا بوا
محدوديتهايی مواجه است و بهجز فروشندگان خیابانی که بهصورت نیمهآشوکار ،مبوادرت بوه

عرضۀ اين کاالها میکنند ،در ساير موارد« ،آشنايی» محور اصولی برقوراری ارتبواط بورای مبادلوۀ
کاالهای فرهنگی غیرمجاز محسوب میشود .طبق تحلیولهوای صوورتگرفتوه ،میوزان سوهولت
دسترسی به فیلم های ويدئويی غیرمجاز ،با سرمايۀ فرهنگی ،ايدئولوژی خانوادۀ سونتی ،مخالفوت
فرهنگی و سن ،رابطۀ معنادار آماری دارد .برايناساس ،پاسخگويانی کوه سورمايۀ فرهنگوی آنوان
کمتر از سايرين است ،میزان سهولت دسترسی به فیلمهای ويدئويی غیرمجواز را درحود متوسوط
ارزيابی کردهاند .با افزايش ايدئولوژی خانوادۀ سنتی و افزايش سن ،تلقی پاسخگويان از سوهولت
دسترسی به اين کاال نیز بیشتر شده است.
میانگین سطح مخالفت فرهنگی پاسخگويانی که سهولت دسترسوی بوه فویلم هوای ويودئويی
غیرمجاز را متوسط ارزيابی کرده اند ،بیشتر از کسانی است که سهولت دسترسی بوه ايون کواال را
آسان يا دشوار دانستهاند .رابطۀ میزان سهولت دسترسی به سیدی و دیویدیهای غیرمجواز بوا
سه متغیر مخالفت فرهنگی ،ايدئولوژی خانوادۀ سنتی و پايگاه اجتماعی ،معنادار اسوت .میوانگین
نمرۀ افرادی که سهولت دسترسوی بوه سویدی و دیویدیهوای غیرمجواز را متوسوط ارزيوابی
نموده اند ،در متغیر مخالفت فرهنگی و ايودئولوژی خوانوادۀ سونتی ،بواالتر از افورادی اسوت کوه
سهولت دسترسی به اين کاال را آسان دانسوته انود .اموا افورادی کوه از پايگواه اجتمواعی بواالتری
برخوردار بودهاند ،دسترسی به سیدی و دیویدیهای غیرمجاز را آسانتر از سايرين دانستهاند.
ديدگاه پاسخگويان جمعیت مورد مطالعه دربارۀ میزان سهولت دسترسی به ماهواره نیز با هیچيک
از متغیرهای مستقل ،رابطۀ معنادار نداشته است.
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جدول  .۴بررسي رابطة ميزان سهولت تهيه و دسترسي به كاالهاي فرهنگي غيرمجاز و متغيرهاي
مستقل
میزان سهولت دسترسی به

متغیرهای مستقل تحقیق
سرمايۀ

مخالفت

ايدئولوژی

پايگاه

فرهنگی

فرهنگی

خانوادۀ سنتی

اجتماعیاقتصادی

دشوار

1۴/۴

11/1

12/۶

19/5

22

متوسط

1۳/2

1۳/۴

1۳/5

2۰/1

21/5

آسان

1۴/5

1۰/۷

15/5

2۰

22/1

9/۷۶

۴2/۰2

2۴/2

1/۳۶۸

1/۶۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/2۶

۰/۰۰۰

دشوار

---

---

---

---

---

متوسط

1۴

12/9

1۶/۳

1۸/۶

2۰/۶

سیدی و

آسان

1۳/9

9/۸

1۴/1

2۰/1

21/۸

دیویدی

آزمون

۰/۰۳2

۸/۷۴

۶/۴۰

۸/۶۷۰

1/۸۰

۰/۸۶

۰/۰۰۳

۰/۰1

۰/۰۰۳

۰/2۰

کاالی غیرمجاز

ويدئو

آزمون

F

سطح
معناداری

F

سطح
معناداری
ماهواره

سن

رابطۀ هیچکدام از متغیرها معنادار نبوده است.

درخصوو جنسیت نیز نتايج آزمون کی دو نشان می دهنود کوه ايون متغیور ،تنهوا بوا میوزان
سهولت دسترسی بوه فویلم هوای ويودئويی غیرمجواز رابطوۀ معنوادار دارد؛ بوهگونوهای کوه اکثور
پاسخگويان دختر (5۳/5درصد) میزان سهولت دسترسی به اين کاال را آسان و اکثور پاسوخگويوان
پسر (5۷/۶درصد) میزان سهولت دسترسی به کاالی مذکور را درحد متوسط ارزيابی کردهاند.
جدول  .۵نگرش نسبتبه رواج كاالهاي فرهنگي غيرمجاز ،برحسب ميزان مصرف
میزان رواج

کم

متوسط

زياد

F

سطح معناداری

فیلمهای ويدئويی

۰/۷

۰/۶

1/۳

5/29

۰/۰1

سیدی

5

5/۸

۷/۸

۰/۷1۷

۰/۰5

ماهواره

۰

2/۳

۷/1

5/99۶

۰/۰۰۳

میزان مصرف
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بهطوریکه آمارههای مندرج در جدول باال نشان مویدهود ،در کلیوۀ مووارد ،میوزان مصورف
کاالهای فرهنگی غیرمجاز توسط پاسخگويان ،با تلقی آنان نسبتبه رواج کاالهای موذکور رابطوۀ
معنادار دارد .بررسی ارقام مربوطبه اين دو متغیر نشان مویدهود کوه درموورد هور چهوار کواالی
فرهنگی ،پاسخگويانی که اعتقاد بوه رواج زيوادِ کاالهوای فرهنگوی غیرمجواز در میوان همسواالن
خويش دارند ،میزان مصرف همان کاال نیز بهگونه ای معنادار در میان آنان باالتر از سايرين است.
درواقع ،رابطۀ مذکور حاکی از اين اسوت کوه افوراد موورد مطالعوه درموورد تلقوی خوود از رواج
کاالهای فرهنگی غیرمجاز ،مبادرت به فرافکنی 1میکنند و بهدلیل مصرف باالی اين کاالها توسط
خود ،اعتقاد به رواج زياد آن کاال در میان همسنوساالن خود دارند.
جدول  .۶تحليلهاي چندمتغيره ،رگرسيون به روش گامبهگام
متغیرهای تأثیرگذار

B

Sig

Beta

کاالها

سرمايۀ فرهنگی

۰۰۶۸
̸

۰۰۰۶
̸

۰15۸
̸

ايدئولوژی خانوادۀ سنتی

-۰۰۶1
̸

۰۰11
̸

-۰1۴۷
̸

ايدئولوژی خانوادۀ سنتی

-۰۳۶5
̸

۰۰۰1
̸

-۰1۸1
̸

سیدی و

مخالفت فرهنگی

۰۴52
̸

۰۰۰۰
̸

۰2۴۳
̸

دیویدی

سن

-۰2۷۶
̸

۰۰۰2
̸

-۰15۰
̸

سرمايۀ فرهنگی

-۰۳2۴
̸

۰۰۰۴
̸

-۰15۸
̸

سرمايۀ فرهنگی

۰۶۳5
̸

۰۰۰۰
̸

۰2۴1
̸

مخالفت فرهنگی

۰۶۰5
̸

۰۰۰۰
̸

۰25۴
̸

سن

۰۴۰۷
̸

۰۰۰۰
̸

۰1۷۳
̸

پايگاه اجتماعی

۰5۴1
̸

۰۰۰5
̸

۰1۳۰
̸

ويدئو

ماهواره

R2

۰۰۷
̸

۰22
̸

۰1۸
̸

آزمون رگرسیون چندمتغیره درمورد متغیرهای مؤثر بور میوزان مصورف فویلمهوای ويودئويی
غیرمجاز ،حاکی از اين است که از میان متغیرهای مستقل گوناگونی کوه وارد معادلوۀ رگرسویونی
شدهاند ،دو متغیر سرمايۀ فرهنگی و ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،تأثیر معنادار بر مصرف فویلمهوای
ويدئويی دارند .اين دو متغیر بوهمیوزان ۷درصود ( )R2=0̸07تغییورات مربووطبوه میوزان مصورف
فیلم های يادشده را در میان پاسخگويان جمعیت نمونه تبیین میکنند .در اين رابطوه ،ايودئولوژی
. Projection

1
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خانوادۀ سنتی تأثیر منفی و سرمايۀ فرهنگی تأثیر مثبت بر مصرف کاالی مذکور دارند .متغیرهوای
ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،مخالفت فرهنگی ،سن و سورمايۀ فرهنگوی پاسوخگويوان ،بور مصورف
سیدی و دیویدیهای غیرمجاز تأثیر معنادار دارند .میزان تأثیر اين متغیرها22 ،درصد اسوت و
بهجز متغیر مخالفت فرهنگی که دارای تأثیر مثبوت بور مصورف سویدی و دیویدی غیرمجواز
است ،ساير متغیرها دارای تأثیر منفی بر متغیر مذکور میباشند .بیشترين میوزان توأثیر را در میوان
متغیرهای واردشده به معادله ،متغیر مخالفت فرهنگی (بتا=2۴درصد) دارد.
چهار متغیر سرمايۀ فرهنگی ،مخالفت فرهنگی ،سن و پايگاه اقتصادیاجتمواعی ،بور مصورف
ماهواره تأثیر معنادار دارند .اين چهار متغیر بهاتفاق ،بهمیزان 1۸درصد واريانس متغیور وابسوته در
معادله ،يعنی میزان مصرف ماهواره را در میوان پاسوخگويوان تبیوین مویکننود .هور چهوار متغیور
واردشده به معادله ،دارای تأثیر مثبت بر مصرف ماهواره در میان پاسخگويان هسوتند و بیشوترين
 ۰25دارد .بهگونهای کوه مالحظوه مویشوود،
میزان تأثیر را نیز شاخص مخالفت فرهنگی با بتای ̸
ازنظر نوع و معناداربودن روابط میان متغیرها ،تغییر قابلمالحظهای در نتايج تحلیلهای چندگانوه
با تحلیلهای دومتغیره بهچشم نمیخورد .از نکات قابلتوجه درمورد نتوايج آزموون فرضویههوا،
می توان به اين موضوع اشاره نمود که شاخص مخالفت فرهنگی ،بهجز درمورد مصرف فیلم های
ويدئويی غیرمجاز ،با مصورف غیرمجواز سواير کاالهوای فرهنگوی رابطوۀ معنوادار و مثبوت دارد.
بهعبارتديگر ،نتايج مذکور نشان میدهند که جوانوان موورد مطالعوه در شوهر تهوران ،بوهمیوزان
قابلتوجهی نسبتبه کاالهای فرهنگی مجاز بیتوجه هستند و ايون امور ،ضورورت برناموهريوزی
فرهنگی جدی در اين عرصه را میطلبد.

بحث و نتيجهگيري
نتايج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد:
 .1متغیرهای سرمايۀ فرهنگی و ايدئولوژی خانوادۀ سنتی بر میزان مصرف فیلمهای ويدئويی
غیرمجاز تأثیر معنادار دارند؛
 .2متغیرهای مخالفت فرهنگی ،ايدئولوژی خانوادۀ سنتی ،سرمايۀ فرهنگی و سن ،بر مصورف
سیدیهای غیرمجاز تأثیر معنادار دارند؛
 .۳متغیرهای مخالفت فرهنگی ،پايگاه اقتصادیاجتماعی ،سن ،سرمايۀ فرهنگی و جنس ،بر
مصرف ماهواره تأثیر معنادار دارند؛
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 .۴درمورد چگونگی مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز نیز متغیر سن ،بر چگوونگی مصورف
فوویلمهووای ويوودئويی غیرمجوواز و نیووز سوورمايۀ فرهنگووی ،ايوودئولوژی خووانوادۀ سوونتی ،پايگوواه
اقتصادیاجتماعی و سن ،بر چگونگی مصرف سیدیهای غیرمجاز تأثیرگذار بودهاند.
اگر بخواهیم نتیجهای کلی از توصیفها و فرضیههای آزمونشده در ايون پوژوهش بگیوريم،
میتوانیم به چند نکتۀ مهم اشاره کنیم:
نخست ،رفتار مصرفی افراد بهويژه درمورد کاالهوای فرهنگوی غیرمجواز ،بویش از پیوروی از
متغیرهای ساختاری ،از متغیرهايی تأثیر میپذيرد که بهطور عمده ،از جنس فرهنگوی مویباشوند؛
برای مثال ،در آزمون فرضویههوا بوه جوز يوک موورد ،در تموامی روابوط ،نشوانی از توأثیر پايگواه
اقتصادیاجتماعی بهچشم نمیخورد و اين خود ،حکايت از همان چیزی دارد که در بحوثهوای
نظری بر آن تأکید شد.
نکتۀ دوم اينکه بررسی میانگین مصرف کاالهای غیرمجاز فرهنگی ،با میوزانهوای مربووطبوه
سطح پوشش وسايل و کاالهای مورد اشاره ،تناسب دارند .همانگونه کوه نتوايج پوژوهش نشوان
می دهد ،سلطه و رواج تکنولوژيکی ابزارهای مربوطبه اين کاالهاسوت کوه بور سوطح پوشوش و
رواج آنها در جامعۀ مورد مطالعه تأثیر گذار است و سبب دگرگوونی در الگووی مصورف در دو
جنبۀ کیفی و کمیی آن شده است .اين دگرگونی را بهوضوح میتوان در جايگزينی کاالهايی مانند
ماهواره ،دیویدی ،سیدی و تکنولوژیهای مرتبط با آنها ،بهجوای کاالهوای قوديمیتور ماننود
ويدئو و نوار کاست مشاهده نمود .تقريباً اکثريتقريببهاتفاق پاسخگويان اذعان مینمودند که با
رواج و گسترش ابزارهای تکنولوژيکی جديد در عرصۀ صوتی و تصوويری ،ماننود

mp3 Player

 CD & DVD Player,و تلفنهای همراه جديد و ديگر وسايل مشابه ،تمايل چندانی بوه اسوتفاده
از ابزارهای قديمی مانند ويدئو ندارند .بهاين ترتیب ،میتوان اذعان نمود که بهتدريج ،گزينههای
تازهای برای مصرفِ کاالهای فرهنگی غیرمجاز پديدار شده است .مهمتر از هموه اينکوه ،فضوای
رفتار مصرفی جديد ،در جامعه و بهويژه در میان جوانان ،به اين سمت سووق پیودا مویکنود کوه
هويت خود را با صورتهای نوين مصرف اين فراوردهها بوهنموايش بگذارنود و از ايون طريوق،
حتی برای خود کسب منزلت نمايند .بااينحال ،آنچه می توان از اين پژوهش استنباط نمود ،ايون
است که دورۀ مصرف فراوردههايی مانند ويدئو پايان يافته است و فراوردههای جديد جوايگزين
آنها شدهاند.
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نکتۀ سوم به نوع استفاده از کاالهای فرهنگوی غیرمجواز مربووط مویشوود .طبوق يافتوههوای
پژوهش ،اغلب پاسخگويان طبقۀ متوسط به باال و ساکن در مناطق شمالی شهر تهوران ،بوههموراه
اعضای خانوادۀ خويش مبادرت به مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز مینمايند .اين امر بهمعنای
پذيرش مشروع استفاده از اين کاالها در میان اين قبیل خانوادهها مویباشود و بوهنظور مویرسود
درمورد ساير خانوادهها نیز اين امر بهعنوان يک واقعیت اجتمواعی درحوال جاافتوادن و پوذيرش
است.
موضوع چهارم اينکه باتوجهبه يافتههای پژوهش درمورد مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجواز،
بهويژه گستردگی اين مصرف ،میتوان اين تلقی را موردتأکید قرار داد که جوانوان موورد مطالعوه
در استفاده از کاالهای فرهنگی ،دچار نوعی حالت «آنومی» هستند و در کلیۀ موارد ،اعم از شمال
و جنوب شهر ،جوانان نه اطالع صحیح و مناسوبی از هنجارهوای رسومی تعريوفشوده درموورد
استفاده از کاالهای فرهنگی دارند و نه تعهد و پايبندی جدی به اين هنجارهوا نشوان مویدهنود.
بخش عمدهای از پاسخگويان ،بهراحتی اذعان به مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز مانند سیدی
و ماهواره میکردند .بهتعبیر توماس تسویه ،جامعوهشوناس آلموانی ،مویتووان اذعوان داشوت کوه
مصرفکنندگانِ کاالهای فرهنگی در اين پوژوهش ،دچوار رهاشودگی فرهنگوی شودهانود؛ يعنوی
ازيکسو ،انگارههای فرهنگی رايج چندان ازسوی آنان مورد پذيرش نیست ،که ايون موضووع در
شاخص مخالفت فرهنگی و ايدئولوژی خانوادۀ سنتی بهخوبی خود را نشان داد ،و ازسویديگور،
هیچگونه گزينه/گزينههايی نیز برای مصرفکنندگان کاالهای فرهنگی تعريف نشده است.
بديهی است که در چنین حالتی که هويتهای چندگانه در گروههوای جوانوان در ارتبواط بوا
گستره ای از عملکردها ازسوی خانواده و جامعه و دولت کنتورل مویشوود ،خوود را بوا سواختار
ديگری از هويت پیوند میدهند که ايون سواختار در ايون موورد ،گورايش بوه مصورف کاالهوای
فرهنگی غیرمجاز است .بهاين ترتیب ،باوجود ممنوعیتها ازيکسو و فقدان سازماندهی مناسب
برای جايگزينی بديلهای مناسب ازديگرسو ،وضعیت چندان خوشوايندی شوکل نگرفتوه اسوت؛
زيرا مصرف اين کاالها باتوجهبه ماهیت فرهنگیشان ،سبب تأثیرگذاری بر سوبک زنودگی افوراد
مصرفکننده میشود .اما ازآنجاکه امکان عملی کردن آرزوهای برآمده از اين نوع سوبک زنودگی
آسان نمیباشد ،شاهد وضعیت ناراحتکنندهای بوهويوژه در میوان جوانوان منواطق جنووبی شوهر
میباشیم که از امکانات مادی محدودتری برای پیگیری خواستههای خوويش برخووردار هسوتند.
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جوانان با مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز و مشاهدۀ برناموههوای شوبکههوای مواهوارهای ،بوه
وجود راه های متفاوت زندگی پی برده و اين امر سبب دگرگونی انتظارات آنوان از زنودگیشوان
میشود .اما پرسش اين است که باتوجهبه شرايط مادی و فرهنگیای که اين جوانان در آن بهسور
میبرند ،تا چه اندازه میتوان امید به برآيند مطلوبی از اين وضعیت داشت.
موضوع پنجم ناظر به مقولهای است که آن را «درهمآمیختگی فضاهای فرهنگی و اجتمواعی»
نامیدهايم .براساس نتايج پژوهش ،بهرغم وجود فاصولههوای اجتمواعی در میوان جوانوان منواطق
مختلف شهر تهران ،بهتدريج حوزه هوای تموايز ايون افوراد درموورد مصورف کاالهوای فرهنگوی
غیرمجاز ،رو به کاهش است .رواج مصرف کاالهای فرهنگی موذکور ،ديووارههوای تمايزگوذاری
میان جوانان را دچار ترک کرده و درمورد اين کاالها و مصرف آنها ،شاهد نوعی درهمآمیختگی
فضايی هستیم .طبیعی است که اين درهمآمیختگی درحدی مصرف باقی نمیمانود و بازتواب آن را
بیش از همه میتوان در دگرگونی سبکهوای زنودگی شواهد باشویم .درهومآمیختگوی فضواهای
اجتماعی و فرهنگی در میان جوانان ،سبب شده بوهتعبیور اِدگول 1،ديگور نتووان بوا مفهووم طبقوۀ
اجتماعی به تصوير راستینی از جهان واقعی دست يافت و با دنیای جديودی مواجوه هسوتیم کوه
ادگل به آن «جهانِ پايان طبقه» نام نهاده است (.)Edgell 1993, 16
در چنین وضعیتی است که بديلی به نام سبک زندگی پديدار مویشوود کوه شوامل مجموعوۀ
نسبتاً يکپارچهای از کلیۀ رفتارها و فعالیتها در جريان زندگی روزمره است و برخالف طبقه ،از
انعطاف بیشتری برخوردار است و محتوا و منشأ سبک زنودگی را از پویش تعیوین نمویکنود .در
همین راستا ،شاهد هستیم جوانانی کوه در منواطق جنووب شوهر زنودگی مویکننود و باتوجوهبوه
معیارهای کالسیک ،در طبقۀ پايین جای میگیرند ،ازنظور الگوهوای رفتواری و نگرشوی چنودان
تفاوتی با جوانان طبقات باالترِ خود ندارند.
البته اين امر بهمعنای يکسانی کامل سبک زندگی اين دو گروه نیست؛ چراکه درحوالحاضور،
تفاوتهايی بین اين گروهها بهچشم میخورد .بهتعبیر بورديو ،طبقات مختلف ،منوافع اقتصوادی،
فرهنگی و نمادين متفاوتی را از اوقات فراغت ،در فرهنگ مصرفی پیگیری میکنند که برحسوب
نیازهای بهداشتی ،تناسب اندام ،جست وجوی رضايت عواطفی و روابوط اجتمواعی تجلوی پیودا
میکنند ( .)Jarvie & Maguire 1994, 204اگرچه برخی فعالیتها مانند گووشدادن بوه صودای
. Edgell
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پاواروتی در زمان فراغت ،توسط بخشهايی از کول طبقوات انجوام مویشووند ،اموا هوم فضوا و
موقعیووت و هووم خووودِ فعالیووت ،مسووتلزم تمووايالت و انتظووارات بوودنی متفوواوتی در قبووال ايوون
«سرمايهگذاریِ» انجامشده است.
به باور بورديو ،نوعی رقابت تمايزگوذار ،کماکوان در عرصوۀ مصورف ايون کاالهوا بوهچشوم
میخورد؛ بهعنوان مثال ،همانگونه کوه نتوايج پوژوهش نشوان داد ،وجوود تفواوت در الگوهوای
فرهنگی حاکم بر خانوادههای گوروههوای مختلوف و نیوز برخوورداری آنوان از عوادتوارههوای
متفاوت ،سبب شده تا جوانان مناطق شمالی شهر تهوران بویش از جوانوان منواطق جنووبی شوهر،
همراه با خانواده مبادرت به مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز کنند .هرچند باتوجهبه روند فعلی
میتوان اين انتظار را داشت که در آينده و در جريان جابهجايی نسلی ،اين تفاوتها کاهش يابد.
بهتعبیر روجک 1،رویيهای از استمرار فرهنگ وجود دارد کوه ازطريوق آن ،افوراد مویآموزنود
مناسب با نقشهای اجتماعی و براساس قواعد رفتواریای عمول کننود کوه در ارتبواط بوا هموین
نقشها تکوين يافتهاند ( .)Rojek 2000, 129همچنین ،باتوجهبه تفاوتهايی که درمورد میوزان و
کیفیت دسترسی به سرمايۀ اقتصادی در گروههای مختلف جوانان وجود دارد ،ذائقههای متفواوتی
بین آنان وجود دارد؛ به عنوان مثال ،جوانان طبقات باالتر بیش از جوانان ساير طبقوات ،تمايول و
توانايی استفاده از ابزارهای تکنولوژيکی جديد و گرانقیمت را دارند .نتیجۀ مطالعۀ حاضر نشوان
میدهد که افقهای سنتی مبتنیبر هويت طبقاتی با تأکید بر پايگاه اقتصادیاجتماعی ،جای خوود
را به هويتهای جديدی دادهاند که بنمايۀ اصلی آنها را رفتار مصرفی شکل میدهد.
اگر براساس الگوی نظری پژوهش ،رفتار مصرفی را تعريفکنندۀ هويت افراد موورد مطالعوه
درنظر بگیريم ،از يافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین اسوتنباط نموود کوه در حووزۀ مصورف
کاالهای فرهنگی غیرمجاز ،نوعی فرهنگ مصرفی شکل گرفته است که باتوجوهبوه گسوترۀ سونی
جمعیت مورد مطالعه ،میتوان آن را جزء مؤلفههوای حوائز اهمیوت و معنوادارِ فرهنوگ جوانوان
درنظر گرفت .بههرحال ،اين مهم است که جوانان را صرفاً بهعنوان گروههايی منفعل تلقی نکنیم.
آنها بهطور فعال ،مشتاق بیان حسِ هويت خود و بیان اين حس هستند که چه کسی مویباشوند.
چنین بیانِ هويتی ازطريق پوشاک ،آرايش بدن ،نووع سولیقههوای موسویقايی ،ورزشوی ،مصورف

. Rojek
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کاالهای فرهنگی و ...بهدست میآيد؛ همه به اين دلیل که مووج فرهنوگِ بصوری يوا ديوداری در
پیشِ روی است.
همانطوریکه باکاک ( )1۳۸1عنوان میکند ،ظرفیت برخی اشیا برای داللت بر يوک منزلوت
اجتماعی ،بسیار اساسی است تا جنبههای فايدهگرايانۀ آن اشویا .در ايون موورد ،حتوی يوک چیوز
میتواند نوعی تجملخواهی تلقی شود .فرض کنید که فرد خوشسلیقهای ممکن است اتواقی را
بپسندد که مملو از اشیای متنوع و گونهگون نباشد .پس در يک جامعۀ مصرفی میتوان گفت کوه
اشیا برای ارضای نیاز مصرف نمیشوند؛ چراکه آنها بیش از آنکه برای ارضای يوک نیواز تولیود
شوند ،برای داللت بر يک منزلت اجتماعی تولید میشوند و اين امر هم تنها به تفاوت و تمايزی
است که میان اشیای متنوع وجود دارد .از اين رهگذر است که اشیا تبديل به يک نشانه میشوند
و قلمروی ضرورت و نیاز ،فرسنگها پشت سر گذاشته میشوند .از ديگر ويژگیهای ايونگونوه
«هويتها» میتوان متغیربودن ،سیالیت ،متکثربودن و درعینحال ،پیوندیبوودن يوا ترکیبویبوودن
آنها را نام برد .ازآنجايیکه فرايند جهانیشدن باعث پويايی ،سیالی و پیچیدگی روابط و زنودگی
اجتماعی میشود ،هويتهای ساختهشده نیز معموالً همین خصلت را دارا هستند.
در همین راستا ،بهدلیل پهناوربودن قلمروی روابط اجتماعی در جوامع امروزين ،هور فورد بوا
اجتماعات و گروه های متعددی پیوند دارد .همین روابط گسترده و تعلقهوای گروهوی پرشومار،
مبنايی است برای تولید و بازتولید هويتهای متکثر .امروزه ،در نظوام جهوانی مصورف هموواره
نوعی مصرف ،معطوف به هويت است و بازسازی فرهنگی خويشتن ،توسط منابع و امکانهوايی
که بازار سرمايهداری عرضه میکند ،امکانپذير میشود .فرهنگ مصرفی باعث مویشوود توا فورد
بهجای اينکه ازطريق روابط اقتصادی (طبقه) يا پیوندهای سیاسی (ملّیوت) هويوت پیودا کنود ،بوا
خوردن ،نوشیدن ،نحوۀ گذران اوقات فراغت يا بهعبارتی ،شیوۀ زندگی هويت يابد (

Friedman

1994, 104؛ بهنقل از :گلمحمدی .)1۰۷ ،نتیجه آنکه با توسعۀ نسبی فرايند جهانیشدن در هموۀ
جوامع ،تدريجاً منابع سنتی هويتسازی رو به اضمحالل رفته و عامولهوای سوازندۀ هويوت بوه
منصۀ ظهور میآيند.
در اين وضع است که کنشگران ،ديگر به دور از نهادهای تعیینگر ساختاری چون سونتهوا،
عرفهای رايج و محدوديتهايی که ازطرف دولتها اعمال میشود ،خود را بوهجوای آنکوه در
يک مکان اجتماعی قرار دهند ،در فضايی اجتماعی میيابند و از اين رهگذر ،بهنحووی زيسوتمند
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به تجربۀ مدرنیته میپردازند .درواقع ،همانگونه که اينترنت ازطريق شیوههوايی چوون اتواقهوای
گپ و گفتوگو ،افراد متفاوت و متعلق به فرهنگها و جواموع گونواگون را بوه يکوديگر پیونود
می دهد ،مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز اين توانمندی را دارد تا افراد را بهگونهای مجازی در
محیط های مشابه اجتماعی قرار دهد .در اين حالت ،مصرف کاالهای فرهنگوی در میوان جوانوان
بهعنوان محور تعیینکنندۀ هويت ،افزونبر ارزش معیشتی ،واجد ارزشی نمادين و فرهنگی است.
در آخر تأکید میشود که هرچند مصرف تاحد بسیار زيادی توانسته اسوت در تعیوین سوبک
زندگی افراد نقش داشته باشد و بهاين دلیل که درمقايسهبا تولید و ساختارهای اجتماعی ناشی از
تولید ،دامنۀ بسیار فراختری دارد ،اما همانگونه که رابرتز 1در کتاب خود در سرفصل «سبکهای
زندگی و هويتها» عنوان نموده است ،پديدۀ سبک زندگی نمیتوانود بوهطوور کامول جوايگزين
طبقۀ اجتماعی ،جنسیت و سن بهعنوان مبنای مفهومی سواختار در تحلیول اوقوات فراغوت شوود
( .)Roberts 1999, 212درواقع ،اکثر تحلیل هوای سوبک زنودگی شوامل سون ،جنسویت و طبقوۀ
اجتماعی بهعنوان مؤلفههای اصلی هستند.
شايد بتوان گفت که سبک زندگی ،شکل مدرن گروهبنودی منزلتوی مووردنظر «مواکس وبور»
باشد .مدرنبودن اين نوع گروهبندی تاحدی در اين واقعیت نهفتوه اسوت کوه اِعطوای منزلوت از
رهگذر عضويت در گروه يا برمبنای مشاغل مشابه با افراد گوروه يوا حتوی برپايوۀ امتیوازاتی کوه
عموماً دراختیار اعضاست ،صورت نمیگیرد؛ بلکه اين منزلت ،ناشی از کیفیت استفادۀ کنشوگران
اجتماعی از منابع و امتیازاتی است که دراختیار دارند .برهمین مبناست که سبکهوای زنودگی را
معموالً مبتنیبر سازمان اجتماعیِ مصرف میدانند يا بر نگرشهای هنجاری و قاعدهمند مرتبط بوا
مصرف؛ امری که پژوهشگران و محققان بازار ،پیش از جامعهشناسان بِدان پی برده بودند.

2
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. Roberts

 .2اين مقاله مستخرج از طرح «هويت اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی غیرمجاز» است که در پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده است.
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