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 چكیده
ديالكتیكيباهمدارندكهبستهشدنيكيبهعموميدرسبکزندگيرابطهصوصيوحوزهخحوزه

حو اسوت.درراهخصوصويدرپويعموومي،حووزهانجامد.درتنگناهایحوزهگسترشديگریمي

جووبررسويوخصوصيرشدبسیاریداشتهاست.پژوهشحاضردرجستامروزايرانحوزهجامعه

انود.مكوانايونپوژوهشدزفوو وگرفتهنياززندگياستكهدرچنینفضاييشك هاینويسبک

هایمیودانيازراهمصواحبهعمیو وروشآنكیفيبرمبنایپديدارشناسيهرمنوتیکاست.داده

آوریشدهاست.دربخشنظریبوارسانانگرداطالعزيستهگیریهدفمندوباتوجهبهتجربهنمونه

،جيهبد،كالرک،ويبورد،لوفبور،دوسرتوهایفیسک،نازنظريهتلفیقيبراساسانديشههدايتمیدا

شودههاینودرزندگيروزمورهتللیو تلفیقيسبکبردهشدهاستوباايننظريهو...بهرهدنزیگ

برندوخصوصيپناهميشدنحوزهعمومي،افرادبهحوزهرنگكمبادهدكههانشانمي.يافتهاست

كند.كنشگراناجتماعيباكنندوبهاينترتیبحوزهخصوصيرشدميهایجديدیايجادميسبک

هایمختلفزندگيخودبازانديشيهفرهنگيخويشرامتمايزودرعرصهسرمايهاقتصادیوسرماي

يانجامود،بوهبیوانديگورسوبکزنودگينووعخودآفرينيميخصوصيبهوزهكنند،گسترشحمي

استنشانگانداللتسیاسيداردونوعيخصوصيگسترشحوزهمقاومتدربرابرنظممسلطاست.

رزنودگيروزمورهازگراندكنشوزندگيروزمرهبسترمعنايابياستو.كندكهچوندرمانعم مي

گیرند.ميهرههایجديدبهایخاصيبرایخل معناوموقعیتروش

زنودگيروزموره،سوبکهرمنوتیک،حوزهخصوصوي،حووزهعموومي،يدارشناسيپد: گاندواژیکل 

.نشانگانزندگي،
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مسئلهبیان مقدمه و 

حوزهدوپارهآيدكهسبکزندگيبهميیايرانيچنینبرسبکزندگيدرجامعهازمطالعه

بهاینوخصوصيگرچهپديدهاست.گسترشحوزهشده خصوصيوحوزهعموميتقسیم

ميشمار نمونهآيد، دارد.اما وجود آن برای نیز تاريخي حملههای از بهپس اسكندر

يونان)شهرهایدولت 2001رنو، انديشه(47-51: بهسمتهاینظریدر ابژه از را نگاه

 كرد.سوژه تأثیرتغییر پیدايش به منجر آلماني روح بر شكست و یهاشهياندحقارت

شكستسیاسي،خواستارآرامشدرونيبود)برلین،مهدرآلمانشدكهدرهنگارمانتیسم

حكومتبیگانگانبرايران(رخسلجوقیان)(.مشابهاينامردرايراندردوره1385:70-72

روشنمي ايندوره در معنادهد. از سامانيسبکجديدی اجتماعيدربار سازیرافكران

دوره عرفاني شعر بود. تصوف همان كه كردند ايجاد حملهايلخاني اوج بادر مغو 

گرانينيگزخلوت رط  و خوردن باده پنهاني و خويش يار ابروی و ستايشچشم و

هایسبکنیزدرشرايطكنونيكشورمابود.سختمشدرآنزمانهبهدنبا آرا 1برداشتن

است. آمده پديد نويني سبکزندگيزندگي از فردیياراهمنظور زندگي هایگوناگون

هايياستكهفرددررهاوهنجاارزشها،ها،سلیقهالگوها،اعتقاددربردارندهگروهياستكه

 كار به برديمزندگيروزمره اجتماعيگروهيهويتشخصي،انگرينماحا نیدرعكه و

(.2002:11چني،اوست)

یزندگيجديدهایسبکگیریشك باعثاجتماعيدهسالهدركشورايراناوضاع

تغییرسبکفرآيندآنهستند.استكهزنانونس جوانازعمدهكارگزاراناجتماعيشده

هایوابستگيازطري پوياييدرونيشبكهروابطوازطري تغییراتمعینيكهدرزندگي

 اتفاق افراد افتدميمتقاب  پیدا پوركندميادامه )جاليي ملمدی. 1387و :421).

دیجديزندگيهایسبک ظرفیتتلم  جامعه كه دارد صرفهاآنوجود اما ندارد را

دانستناين مديريتهاسبکممنوع عدم اينزاجرم،هاآنو دنبا هاسبکشدن به را

 روشياستكه،شدنيکكنشيرقانونیغخواهدداشتو و باعثتواندميتيدرنهاراه

زناناززندگيدرتجربهمنياناازسويياحساس(.1391)فكوهي،شدنافرادشودتندرو

مرروز در یفضاهاه وجود )شهری ديگرادارد و 1387ن،اباذری :75 فضا(. عموميیدر

یساختاریهايژگيجامعهو زابیآسبرایزنانكهوجوددارد فضایواستآزاردهندهو

(.1391:181نژادوشاكری،قاضيكند)ميمنينااعموميرابرایزنان

ندارندراعموميعرصهبروزوظهوردرفرصتزندگيهایسبکهمهكهایهجامعدر

غیر گاه اينشوندميقلمدادانونيقو از بسیاری زمینيميزيرهاسبک، ناچار و درشوند

عرصه خود حضور برای مجالي هنجاريابندميخصوصي وقتي . و اجتماعيهایارزشها

مقرراتشوندميسخت عحوزهو بسته كنندميموميرا حوزهكنشگران، اعتراضبه در

                                                           
منوهمصلبتياه ريادورمباد/ازگرانانجهانرط گرانمارابسياقصرفردوسبهپاداشعم -1

 (1362:184حافظ،)بسميبخشند/ماكهرنديموگداديرمغانمارا
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 شدهمیتنظعمومي حوزهشدهتيريمدو پناهبه حوزه.برندميخصوصي میانجيعمومي

گردهمدرآنآزادانهوفضايياستحقیقييامجازیكهافراداستحوزهخصوصيودولت

دخالتنديآيم از فارغ قدرت و ارزشيشياندجزمو ،هاو بلثو عقالنيوگویگفتبه

 عالقه مورد مسائ  )ميدرباره 1996هابرماس،پردازند مقاب 37: در بهوزهح(. خصوصي

آرنت اعتقاد عالي  برخي ماندن پنهان مل  تالشمعاشو حوزه رشدمانند، و عش 

استوبشرياسیرسیغهایفعالیت حقوقشخصيجايي آن در استقال كه آزادیو و

یماجايگاهحريمخصوصيدردرجامعه.(77-1379:76انصاری،)دنتومركزيتداراولوي

ارتباطبادولتوفردروشننیستوحدودمداخلهدولتدرحريمخصوصيگستردهاست

1386)خاتم، ز(.36: مرروزندگي عاله وه عماابستراينكهبر قد  در رت استجامعه

اخالقیتوبخشرهاييعم ایروبهاييتوانايي ژسو ستقالو افره )ميهم عنايتوكند

1388سروش، دوگانه(.85: عمومي، نسبيهاینظریچونخصوصيو مفاهیميسیا و

 و معنينیستكهوگانهدهستند قطعیتبدان عدم اين اما ثابتنیستند، و مطل  هايي

.میكناستفادههاآنبرایروشنشدنبلثازتوانیمنمي

جامعه معاصدر حوزهطبقهكهدرحاليايرانر است، كرده متوسطرشد عموميی

متوسطوقدرتباشدتادرمقاب هجومقدرتسیاسيازوجودنداردكهحائ میانطبقه

همینحوزه؛خصوصيدفاعكندحوزه 1كنندهخصوصينقشيجبراناما براینيگزيجاو

عموميازدرحوزهآنچه،اجتماعكنشگرانتايابدميیعموميحوزهبسیاریازكاركردهای

دنبا كنندودستبهخودآفرينيخصوصيبهشكليديگردرحوزهشدهاستهادريغآن

رورتي)بزنند ،1385 :157) ذهنیت. برانساندرپاسخبهواقعیتتلخبیروني، ودرونرا

بیرونترجیح دهدميعینیتو خواهد درونخويشرانده به )و هشد 1390گ ، :59.)

.زندگيهمچونامریسیاسيوبخشيازامرسیاسياستهایسبک



جامعه مورد پژوهش

انجامشدهدراينشهرغیررسميوباتمركزبررویملاف دزفو شهرپژوهشحاضردر

 میانيجای زاگرسهایدامنهوودركناررودخانهدزدزفو درجنوبغربيايراناست.

شهرهایكوچكيچوندزفو .(1395سرشماری،است)نفر443،971وجمعیتآندارد

 با بزرگ شهرهای به تنگدرمضاعفيهایملدوديتنسبت فضای تفريلي، امكانات

نقش فشار بهرواجتماعيو هستند. دگرديسيسبکهدفرو آناستكه تلقی حاضر

زندگيشهریدزفو رابررسيكند.

صوفیانهوعرفانيهایفقهي،ازجريانتاريخدينيخويشسوبهواسطهازيکدزفو 

به سوييديگر از استو گسترشدانشگاهمتوسطرشدطبقهواسطهمتأثر مراكزو و ها

                                                           
زندگيرابابرتریدرشناسيمطرحاستكهناكاراييدريکحوزهجبرانبهعنوانيکاستراتژیدرروان1

دهد.ديگریپوششميحوزه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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كهيكيهستهقراردارددوگانهنيا.دزفو درمیانهعلميمختلفبادنیایمدرنپیونددارد

تواندمتوسطياستكهخودميزيستگاهطبقهوديگریگراييدينياستسختمناسک

نیزنشانسببگسترشحوزه پژوهشگر مشاهده كهدرچندسالهدهديمخصوصيشود.

 ملاف خصوصيو دزفو رشدكردغیررسميیهاگروهاخیر باغانهدر بسیاریاز هاید،

بي به شهر شدههایمكانحصار تبدي  بلند ديوارهای و استخر با .اندتفريليخصوصي

دارد پژوهشبنا و ملاف  اين روی بر تمركز با حوزهتجربهتا شدن فعا  افراد زيسته

 برابر در را نوين زندگي سبک در كند.جودموسلطهخصوصي خانگيملف بازنمايي

خوانيیانگل ملف سي زنان، ملف قرآن زنان، شعر خانگي مذهبي، ملف خانگي

يخوانكتاب يكياز ترجمهدر جمعهافروشيكتابو اينتفريلينمونهوهایورزشيو

هستند.ملاف 



 چارچوب نظری
كهيمتلفیقيرسیدبهنظريهبینمیدانونظريه،وبرگشترفتهایمیدانيوباهدايتداده

گونه به زندگي سبک جديد دنیای در باز»ای توسط بهكنشگرانانديشانه، توجه با و

شودميانتخابساختارهایموجود » 1388:120)گیدنز، ) سرمايههاآنو فرهنگيوبا

بهرخميتمايزخودیاقتصاد آزادیبرایكهایجامعهامادر(1390:87بورديو،كشند)را

انجمنهااجتماع عموميوگفتمانانتقادیووحوزههاباشگاهووجودآزادیبیانواهو

نباشد تضمیني  پويا .(1991)هابرماس،عقالني به يابيمعنا»نیاز » معنا»و «بازتعريف

.(37-1384:36)فرانك ،كشاندخصوصيميرابهدنیایدرونوحوزهاجتماعيكنشگران

مصرفديگرگونهدرآن،تولیدثانویشك بااعتراضياستوحريمخصوصيعرصه

ميگیردومي دوسرتو،)«گوناگوندرجنگپارتیزانيزندگيروزمرههایتاكتیک»توانبا

فیسکبهگفتهتا(2005:10موران،كرد)هایقدرتمتمركزراازدرونخرابنظام(1988

مقاومتنشانه مقاومتبا مص گريزشناختيو رفتار مقاومتدر ماهیتو خواهانهيترقرفي،

نمايشداده )ميفرهنگعامه شود 2007الفي، :171) همبا. زندگيروزمره مقاومتدر

(.دراينمعنانهتنها182-3:1386استوری،سازی)بامعناگیردوهمكسبلذتانجاممي

بهعنوانعرصه رفتارمصرفي، آيد)ميشماركلیدیكشمكشبهخريدو :1989فیسک،

رفتارهایروزمرهدارایسنتقديمينیزنوعيمقاومتاست.(،بلكهحفظيکشييا307

نظمحاكمآنچهمتضادازدمعانيیتولهمباكنندهمصرف.مقاومتشوندميبعدیسیاسي

ييبهنفعمعناهرگونهلغووكنارگذاشتنوهمباشودميالقایآناست،حاص درصدد

1386،)استوریلذتازیریگبهره هدف82-83: انددكنندهیتول(كهگاهمغايربا درواقع.

كنندگانمصرف رامصرف،موضوعاتگذاشتنهمكنارراهكاربا فعالیتيخود به تبدي 

مي )معنادار 2004باركر،كند :17 هبدايج، 1979؛ :101 1976كالرک،؛ كنشگر(.177:
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تااز(1385:128دیكارسن،)كندمي«زداييقلمرو»وگذاردراكنارمي«خطوطتفكیک»

استوهم1نشانگانماهمخصوصيدرجامعهگسترشحوزهعموميبگذرد.تنگنایحوزه

 درمان. فرايند از گونهبخشي آزمون تعبیری به زيستن درازتواندميهای حوزهدر مدت

.عموميفرهنگيوسیاسيراتلتتأثیرقراردهد

هش پژوهای  پرسش

شدنحوزهعموميونوعينیازبهتأم رنگكمهاینوينزندگيباآياپیداييسبک .1

 یخصوصيهمراهاست؟دردرونباپناهبردنبهحوزه

حوزه .2 تنگنای آيا سبکعموميی پیدايي حوزهسبب تبلور و زندگي نوين های

 شود؟خصوصيمي

 گیرند؟اصيبهرهميهایخآياكنشگراناجتماعيدرزندگيروزمرهازروش .3

 

 پژوهش روش
استكهپديدهاجتماعيرابوههرمنوتیکيدارشناسيپدروشپژوهشحاضركیفيوازنوع

تجربهزيستهافورادوبرایبررسي(2007:597ساندرس،)ندیبميماعيعنوانبرساختهاجت

ایعمی فردیههاازمصاحبهگیریهدفمندبرایگردآوریدادهنمونهانتخابشدهاست.با

گرفتوهشودهاسوت.درايونسواعتبهورهيکساعتونیمتادوساعتونیمبامدتزمان

هاضوروریبوود.باحضوردرآننيبنابراسیاراهمیتداشتندهایخصوصيبملف پژوهش

هوارسواناطوالعبرخويكردنود.هانیزكسانيبودندكهدراينملاف شركتميرسانطالعا

هوایانگلیسويخخووانيخقورآنزنوان،شوعرزنوان،ملف .كردندگریرامعرفيهایديملف 

خوانگيرسميوملاف غیرهاييازهایورزشي،تفريليومذهبينمونهوجمعيخوانكتاب

درمصواحبهسويوهفوتمهاانجامشود.مصاحبههاآنماهباشركتدر6طو بودندكهدر

(برایتجزيهوتللیو 1989همكاران)روشديكلمنوازحاص شد.هاوتكراراشباعداده

اصليتقسویممايهدرون14اينتلقی بههایيافته.درمجموعاستفادهشدهاستاطالعات

هوایپوژوهشدرهوابوراسواسنظريوهمايوههايينیزدارنود.درونشدهكههريکزيرشاخه

اند.آمدهدستوبرگشتنظريهومیدانبهرفت



 های پژوهش هيافت

 لذت مقاومت در برابر نظم مسلط با کسب 
لذتازخواند.گاهتولیدنظممسلطرابهچالشبتواندكهميمقاومتاستنوعيلذتكسب

موجود قدرت و معاني برخي ميتقاب  ميشودناشي بهكه ساختاراستقالتواند در  

.داجتماعيموجودبرس

                                                           
1symptom 
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اخیورگوردش،مسوافرتوهایسا درومتاست.يكيازاشكا مقاوتفريحمسافرت

نظومبیرونوي،بوا.افراددرفراغتدرتقابو بواكردهاستتفريحدرسبکزندگيافرادرشد

ازموردم»دهنود.مويمعنايي،باكسبلذتمقاومتخوودرانشوانهرگونهدوریجستناز

،یروادهیوپوی،ورزش،دورشو،نشینيپایاخبارهشمسافرتباعثمیكنندميرواقعیتفرا

(ساله52)زن،«كنارآبرفتنهمهبرایدررفتنه

كننودگانتولیودكاالهوارافمصور است.ثانویباخريدتولیدشك ديگریازمقاومت

كاركردرفعنیازهایزيستيراصرمهمزندگيامروزیاستكهتنهاعنخريدكنند.ميكام 

كونم،تهورانرفوتنتمتوخرجكردن،بدجورخرجميافهمیشهپو ندارم،وقتيمي.»ردندا

توران،مراكوزخووببوازیبورایگذره،رسوكنیم،خوشمياست،خرجميبخشلذتبرايم

(ارشدبامدرکكارشناسي،ساله29)زن،«پسرم

ایمقاومتدربرابرنظممسلطاست.كنشگراندرمختلفگونههایراهكسبلذتبه

يهزندگيروزمرهفیسکنیزبوهمفهووملوذتدرتقابو بوانظومجوييهستند.نظرپيلذت

.(1989:307دارد)مسلطاشاره



 در مصرف فرهنگي سازی تكه چهلبا مقاومت در برابر نظم مسلط 

باراهيبرایكنارآمدنسازیتكهاستفادهديگرگونهازعناصرپیشیندرتركیبينووچه 

.انجامدغییرچیدمانگاهبهنوآفرينيهمميوهضمعناصرنخواستنياست،تشرايط

گوواهپوشووشافوورادرادر روشوويبوورایمقاومووتاسووت.درپوشووشسووازیتكووهچهوو 

راييوچینشينوآبازاماكنشگراناجتماعيباكندمييگمدرمختلفدچارسریهاتیموقع

 بیافرينند.معناييديگرتوانندمي

ازهمكارهادرمیارنخیلي.رهستمتویدانشگاهموقعتدريسهمباچاد»

باشهوليمنراحت اونتفاوت.ترمكه لبنانياستكه وجودچادرم هنوز

دانشگاهومهمونيخیليتفاوتدارموليمشكلي با كناردريا داشتهباشه،

ميكالًندارم ملیطانطباقپیدا البتهدانشجوبا اينكهتوهكنم. وجود امبا

مي سرمه قرتیهدوننكهكالسچادر مدرک،ساله29)زن،«استادشون با

ارشد(كارشناسي



باامكانتجربهرفتارهایهاهاوفستفودشاپكافيدرمصرففضایسازیتكهچه 

،بلكوهنداينفضاهافقطمكانيبرایصرفغوذانیسوتكنند.نوموقعیتمقاومترافراهممي

فضوایفسوتفوودی»رسمينیسوت.ندگيكهمطاب باسبکزآزمونسبکزيستياست

اززنودگيسونتيونكوهفاصولهگورفتييهاآدماست،ديدنترازجامعهترومتفاوتمدرن

بیوننشویننواونجواهموومويمويدورهومچندتادختوراينكه.باآننكردگسستايجاد

شواپپنواهكافيبه...دخترپنجبینن.چهار،درروضههمديگرروميهاآنمادرانكهيدرحال

.،دانشجو(ساله22)مرد،«دهزندگيرانشانمیجديدیمیارنكهشك 
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با» پیتزا كاركرد دارد، فرق ميساعت1ساندويچ گذشتههكشطو  در ،

دكهفروشيساندويچ رَفَکها كه بودند بودندسس.بود1هايي چیده هم .ها

مي ساندويچمانرا شدكهصندليميمعدودساندويچيپیداخورديم.سرپا

اما يتزافروشیپداشتهباشد،خیليهمنادربودكهجوانيباخانمشبیايد،

موسیقيموجودارد.فقطكاركردغذاييندارد،كاركردارتباطوقو وقرارد

است،غذاهاومنوهاالتینهستند،كهمنيسنتریغوسبکغذاييغربيو

آزاد روابط چي؟ يعني بپرسم بايد فضاهایتری در كه منعاست ديگر

(.ارشدبامدرکكارشناسيساله،45)مرد،«شودمي



مايهدرون به اينترتیبمصرفبههمسروسازیتكهچه دوم به دارد، بندیاشاره

فرهنگيهبديجوكالرکنیزبهمفهومخردههایسبکیشود.نظريهایتولیدبد ميگونه

.(1976:177كالرک،؛1979:101بدايج،هدارد)اشارهسازیتكهچه 



 وار و خالقیت اسكیزوفرنیك زندگي ريزوممقاومت با 

برخالفدرختحتياگرريزوم،زندگيدرجهاتديگراستادامهوارريزومخاصیتزندگي

شكستهيا ازسربگیردودرجهاتشودبازهمميگسستهازهمتماماً تواندحیاتخودرا

د.ديگریرشدكن

بهآفرينشدنیایدستكنشگراندرواكنشبهنظممسلطودنیاینامطلوببیروني،

مي كوچکخود آنزنند. اينفضایكوچکخودها گونهدر تجربهساخته را رهايي از ای

ازم.راقبو ندارم،نگاهودنیایخودمراداراجتماعيیقراردادهاايندنیاومن.»كنندمي

شیدنكشم.فضاييبراینفسككنمونفسميدنیایخودمراخل ميطري هنرخودم

آزادی باعثتجربه آزادیشودميكه تجربه اين ، ايجاد كندميشعر با،ساله30)مرد،«

ارشد(مدرک

ديد.كنشگرباحريمتوانایامناستكهباآندنیایبیرونرانیزميملفظهماشین

آفريندرياحركتايمنخوددراعماقخطرييايردريزدوباشووپیلهخودواردجامعهمي

گفت،شیشهروبردمباال،كولرروروشنكردموراهیبدوبديروزيكيتورانندگي»كند.مي

(دكتریبامدرک،ساله40)مرد،«بتهوونروگوشدادم5شمارهموسیقي

گذراندورابهنمايشميدربطنگفتگونوعيپااليشوجوددارد،افراددرگفتگوخود

مي تعدي شخصیتخود و جرح پردازند،به مداریاجتماعيجنبهگفتگو درمانو ایاز

دارد هایروزانهازمنظرهركسحرفزدنومعاشرتمهماست،درحرفزدنروايت».

ابعادج كسيكهدرروايتشبهگذاره.مي،درطرزفكراثرهمیشهروديدیازقضیجالبه،

                                                           
 .دزفوليبهرفگويندلهجهدر1
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بهاينبعدنگاهنكردممؤثركنمپردازهرویمنكهكلينگاهميجزيیاتمي «كهمنچرا

.(ارشدبامدرک،ساله29)زن،

.خصوصينقشيويژهدارندهایارتباطيچونتلفندرحوزهدنیایمجازیوواسطه

زیچهمهازتقريباً،زنیمميباهمحرفدوباريكيحتماًيهدوستصمیميدارمكهروزانه»

،وقتيباحرفزدنمونباهمباعثمیشهتوزندگيدوومبیاريماصالًهمخبرداريم،شايد

بامدرک،ساله30)زن،«كنارهمیم،اونتهرانههابلرانشیم،توزنیمسبکمیهمحرفمي

.ارشد(

د(دردنیایمدرننوعيزندگيريزومواروجو1987گاتاری)مطاب ديدگاهدلوزو

كشدونوعيخالقیتاسكیزوفرنیکراگريزداردوبههرسوسرکميداردكههويتيمركز

شود.سببمي



 و مقاومتهای زندگي روزمره نقش هنر در بازنمايي تناقض

حوزه در فیلمچهتواندمفاهیماعتراضيداشتههایمتنوعخودميهنر موسیقيو باشد.

كهيهنگام و تعلی معنا اندهمراهييجولذتبا چه اعتراضيكههنگاميو مفهوم و معنا

 .اندتقاب دارند،بانظممسلطدر
وگاهباكنندميمهمياستكهكنشگراناعتراضخودراباآنبیانموسیقيعرصه

.نديگويموبهنظممسلطنهكشنديمانتخابمصرفموسیقي،خطفكریخودرابهرخ


به» شجريانپسر،مندمعالقهايرانيسنتيموسیقيبخشياز مث بنانو

 خیليحا  را كنميمنامجو مناندبرگشتهازشهايلیخاآلنهرچند اما

 حا  ادا.كنميمهمچنان چگونه را اجتماعي سیاسي كالم نامجو اينكه

.حاالنامجوكشديمقواعدمرسومزبانفارسيرابهچالش.براممهمههكنمي

برا چالشهمشعر به ريتمشبرايم.كشديمهنيرا موسیقيغربيبیشتر

،ساله22)مرد،«موردعالقهمناستیهاخوانندهمهماست.فرهادهمجز

(دانشجو



استكهگاهدرتقاب هایارزشهنجارهاودربردارندهایماهوارههایفیلموهاا يسر

بیشتركنشگرازواقعیتاجتماعيمسلطاجتماعياستوباعثبريدگيهرچههایارزشبا

كننازمييتابوشكنهاسريا اين»ایمقاومتنیزهست.گونهزمانوهمشودميجامعه

مجازاتشمرگبود جرميمث خیانتكه مبتذ سريا اين. معرفتيدرشونهستند،ها

 عنصر نمیشه، دتائیدنیستوليواجدعنصریهستنكهديده وجود اونا «ارهزندگيدر

دكتری(بامدرک،ساله40)مرد،

درنظريه باستید، فردشوندميقوانینسختوخشکكههنگاميقدسيوحشيرژه ،

لوفبور،درنظريه(1377:52ويلم،پ )يابدميوبیاناعتراضهاآنراهيبرایفراتررفتناز

(.1991لوفبور،است)هنرراهيبرایبازنماييتناقضدرزندگيروزمره
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 ترجیح ذهنیت بر عینیت

تابعيازوضعیتاجتماعيوقدرتاست،هاآدموانديشهاندهمذهنیتوعینیتتوابعياز

بینسبکزندگيوقدرترابطه اينمعنا ودرتنگنایملیطديالكتیكيبرقراراستدر

شود.خصوصيمتماي ميبیرونيسبکزندگيبهحوزه

ناهگرفتندردنیایدرونوتنهايي،خلوت،حريمخصوصيدرفرارازدنیایبیرونوپ

مصاحبهالبهال كالم ی بود. نهفته كه»شوندگان است دلی  اين به آنجاست آرامشي اگر

ن يک.شودميديگریمزاحم دردانيقیموسمنكه كه بزرگنیستم نويسنده بزرگيا

22)مرد،«استقعیتاجتماعينسبتبهواواكنشتنهايياثربزرگخل كنمبیشتريک

،دانشجو(ساله

حوزهامنیت آرامشدر ملدوديتخصوصيو برابر ممنوعیتدر و جامعههایها

بیروني شودميباعث او  انتخاب اجتماعي كنشگران باشد. خصوصي یبرنامه»فضای

اميزندگ آوردنبهخانه پناه بیرونو از استفرار ح كنم، بیرونرا كار بهخانهزود و

دوستانمبرگردم با و كتاببخونم خوابخوبيبرم، فیس، و طري جلسه «بوکباشماز

(دكتریبامدرک،ساله40)مرد،

تجربه بیرونیديیتأشوندگانمصاحبهزيستهكاوش مفاهیم نظريهبر از آمده

(.1390:59هگ ،است)هگ وترجیحذهنیتبرعینیتآلیسمايده


 به عنوان يك نشانه خصوصي گسترش حوزه

بهنوعيفراينددرماندردیاستكهدرجامعهوجودداردوهخصوصينشانگسترشحوزه

است.عموميخصوصيجبرانيبرحوزهحوزهچراكهرانیزدرخوددارد

خصوصيموقعیتزندرجامعهناخشنودبودند.زنانحوزهازرساناطالعبرخيزنان

مانندوترسكمتریراآنازتهديدهایجامعهمصونميباكمکدانندكهيرامل امنيم

كننوقتيتنهاممنوقتيباشوهرمهستممردایهمسايهبهمسالممي»كنند.تجربهمي

.ارشد(بامدرکكارشناسي،ساله26)زن،«كنهمناط مختلففرقميكنن،البتهسالمنمي

نیرويرساناناطالع حضور از مييي واد مخت  آرامشرا حسامنیتو كه كردند

 دخالتميهمواره كارشان آندر از و كنند.خميهاكرد رفتار او خواست واستمطاب 

میگ» بت بكشي، مينسیگار اينچرا دارن همه كه حسي نگاتكهكشي، دارن همه

.(دكتریبامدرک،ساله40)مرد،«كننمي

است.نشانگانجديدنوعيعالمتگسترشحوزهخصوصيدرسبکزندگي



 خصوصي داللت سیاسي داشتن فعالیت حوزه
 كنشگرانسرخوردگي به اطمینان عدم و عمومي حوزه از درتأثیرگذاراجتماعي بودن

تصمیمعرصه اجتماعيو گیریهایسیاسي، بهحاشیههاآنها فرهنگينگراني راند.ميرا
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 كنشگران به هایگذاریسیاستگاه وفرهنگي به گاه كوچه عمومي وفرهنگ بازار و

 .گردديبازممردمتعامالتروزمره
ازعمومياستكهابعادسرخوردگيازحوزهديگرازاسفقدانامنیتاجتماعياحس

امنیتروحيفردیپايینآمده،آماردزدیباال».شدميبرداشترساناناطالعیهاصلبت

ندارم خاصيهمراه چیز نميمعموالًرفته، جیبم تو هندزپو  يکگوشيو فریوذارم،

 .(دانشجو،ساله22)مرد،«كنميمگاهيكتابي،اماموقعراهرفتندرخیاباناحساسناامني
احساسامنیت»یاوضاعاقتصادیداشتند.یدربارهاعمدههاینگرانيرساناناطالع

 .(دكتریبامدرک،ساله32زن،«)يممیاروسطماهكم.ندارم،امنیتاقتصادینداريم
مي نشان اجتماعي كنشگران زيسته حوزهتجربه فعالیتدر كه نوعيدهد خصوصي

اجتماعيافرادرابه-داللتسیاسيداردونگرانيدرامورفرهنگيوفقدانامنیتاقتصادی

كشاند.مياينحوزه



 غیررسمي یها مكاناصالت يافتن  ؛آفرينيخود

استكنشگرانعموميبررویسیرحوزهگرچهم مسدودشده اجتماعيدركنشگراناما

مي آفرينندگي و خل  خصوصيدستبه وحوزه بیابند را خود میانه اين در تا بازنند

خالقیتخويشبهسویخودآفرينيگامبردارند.

آغازدرمعموالًكهگیردميشك غیررسميهایوبرخيپاتوقهادرخانههاييحلقه

دانمردانه ز؛ اما آنرخنه تدريجدر »كنندمينانبه منزلمان. بلثيتشكی هایحلقهدر

زدمي،شعرهایدزفولي،شعرنظامي...يكيويولنخوانندمييكهشعرهايحلقهياشودمي

(كارشناسيبامدرک،ساله54)زن،«زدميتارسهيكي

كنشگرانشودميثخصوصيباعردرحوزهفكملورهمانديشههایملف گیریشك 

شرايطاجتماعي طرحترراحتبا با آيندو فضاييكهمجاليبرهایانديشهكنار در خود

 آفرينشبرسند. خالقیتو به باشیمشرايطفكرهموقتيجمع»شنیدنشهست، داشته

.شودميترتلم قاب موجود هایكتاببهراجعوذاريمفروشيقرارميدركتابهابچهبا

همزنیمميجديدحرف ...هابچه، زبانو منمكههارشتهاندمتنوعیادبیاتهمفلسفه، ،

.كارشناسي(بامدرک،ساله29)مرد،«مكانیكم

بن ابداعيكنشگراندر عموميراهكار حوزهبازآفرينيبستحوزه عموميماكتياز

فضایگفتگویخصوصيدرونحوزه ايجاد است. نقادانه و كاركردهایمهمآزاد يكياز

تقريباًما»كنند.هایخودآنرابرپامياستكهكنشگراناجتماعيدرخانهعموميحوزه

وباعثهستهمدرمنز داريمكهبسیارمفیدیانتقادیباجلسهباريکایهفتهدوسه

تربیت و همسمخصوصبچهمیشه.مانمعنویرشد و خودم و اجتماعيهام رفتار از رمه.

ريزترين تا میحتيمسائ گرفته بههمتذكر خوردنرو غذا ساله45)زن،«ديمطرز با،

.ارشد(مدرکكارشناسي
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جتماعيدرحوزهخصوصيوخودآفرينيكنشگراناغیررسميهایمكاناصالتيافتن

نحوزهعموميكنشگراناجتماعيباآفرينشدرحوزهخصوصيفقدابهاينمفهوماستكه

.(24-1385:23رورتي،)كنندميراجبران



 تمايز

طبقهو.اندمرتبطبهيكديگر«هایذوقيقضاوت»و«هایاجتماعيموقعیت»ازنظربورديو

موقعیتاجتماعي به دهدشك ميسلیقه . سلیقما يکنوع همههبا و روهروبشمو عام

داريم.سروكارایطبقاتيدرجامعه«متمايز»هایذوقهاوبلكهباانواعيازسلیقهنیستیم

-فرهنگيومدرکتلصیليباالتریبهنسبتسايرمصاحبهكهسرمايهيرساناناطالع

دلی احساستمايزباديگران،درتفريحوتماشایتلويزيونمسیریبهشوندگانداشتند،

اكردندوبهبعدسرمايهنتخابميمتفاوتازديگرانا -يجادتمايزاشارهنمياقتصادیدر

سنخروحي.همودگردبرميخاصيندارم،كههمبهفضایاجتماعيگذرانيخوش»كردند.

دوستدارميکخردهمتفاوتازديگرانباشم،.ساسعالقهبهمتفاوتبودنهمهستاح

رمكهخیليمنژستبگیكنندمياگرهمهازكناررودخانهرفتنوشناكردنحا مثالً

(دانشجو،ساله22)مرد،«ديآينمخوشم

یهاييدارا ديگران با فرد تمايز سرعت به مياقتصادی نشان ازدهد.را بسیاری

زحمتميخودكنشگران به سرمايهاندازندرا بتوانند بكشند.تا رخ به را اقتصادیخود

ازكجاروپرسناينقتيمي،وبدمنشانوم،تغییرسطحربدوننشورمتفاوتمردوستدا»

كردی؟گرفتي؟ مهاحساسخوبيبچيكار دهیم مدرکكارشناسي،ساله29)زن،« با

.(ارشد

.كاوشتجربهشودميفرهنگيممكنهایاقتصادیوبورديوباسرمايهتمايزدرانديشه

شركتزيسته كه داد نشان نیز فرنمايشسرمايهلهیوسبههاآنكنندگان های وهنگي

(.1390:87بورديو،كنند)اقتصادیخودرامتمايزمي



 بازانديشي

درجامعهمدرناست.زندگياجتماعيهایاساسيازويژگينقدخودوبازانديشيشخصي

.كندميهويتخودراخل وتصلیحدائماًبااطالعاتتازهانسان

يادیكردهاست،درايندرسبکزندگيجديدبهنسبتگذشتهتغییرزروابطدوجنس

بهدوستيوصمیمیتچرخدوحو روابطجنسينميصرفاًروابطنگاهدوجنسبهيكديگر

ميتبدي  عادیاستكهبانمیبينمدختروپسرهایدوستتفاوتيبینمشخصاً»شود. ،

میرمپسرمدوستطوركهبرایخريدلباسياكتاببادخترمبرمبیرونهمونهایدوست

 با دخترمدوستبیرون احساس خاصي تفاوت است، عادی بیرون، میرم «كنمينمهم

.(دانشجو،ساله22)مرد،
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،اماامروزهبابودكنتر قاب ملدودوبههمینجهتدرگذشتههابچهيآگاهامكان

 یهایفناوروساي ارتباطيو اختیار كنتر بهشیوهاهابچهپیشرفتهكهدر سنتيست،

اين»ننیست.ممك موفقیتم موباي رمز كیفو چکهابچهكه اكنمينمرا نرژیاينكار

گممامانخوامبرمپیششمیبینه،ميفیلمبدوندوبلهميپسرمكنه.منفيبهبچهواردمي

45)زن،«كهمنببینميكنيمشرميكنيمدارممیام،اگهچیزيهقطعشكناگهاحساس

(ارشدسيبامدرکكارشنا،ساله

كند،امارابهجماعتدينيمتص ميدارنيدباايجادهمبستگياجتماعي،فرددين

ونوعيبازانديشيهمراهشدهاست.بیشترفردییهاتصرفبادخ وداریهادينسا اين

تویهمه» هاديناز خوبيباشد يكرمیگيمهرچیز در در، مرد، يتساویحقوقزنو

.(ارشدبامدرکكارشناسي،لهسا51)زن،«يكي



 عمومي و مسدود بودن مسیر گفتمان انتقادی و عقالني تنگنای حوزه

ازنظرهابرماساهمیتباشگاهدرامكانگفتگویآزادوعقالنيوبدونفشاراستامادر

.آورندميخصوصيروی،مردمبهحوزهسیرگفتمانتنگنایحوزهعموميوانسدادم

وياسجایشودميتربايدهاونبايدهایاجتماعيوسعتيابد،فضاتنگهرچهدايره

عموميرادرفضایخصوصيدرحوزهرفتهازدستنشاطمردمروايناز،گیردميشادابيرا

تنگهایدغدغه»جويند.مي را فضا رايج، اجتماعي و فضای.كندميسیاسي از منظورم

كهفرصتيبرایشودميسرخوردهقدرآنكندميرفكریاجتماعيايناستكهكسيكهكا

(دانشجو،ساله22)مرد،«كندميايجادنگذرانيخوشاينكارهاو

اجتماعيمكان نیاز يكديگرگفتگوكنند، آنبا افراديکجامعهبتواننددر هاييكه

برایديدهشدنوشنیدهشدنبههاباشگاهاستو قبالً.»دهندميدستچنینامكانيرا

وكردندميبود،اگرهنوزهمبود،اگردركمان...كهبود،جاييبرایاينملافلمونموسسه

،ساله32)زن،«سا پیشبستهشد8،جاييداشتیم،بعدازانتخاباتشدينمموسسهبسته

نفرهنگیاباشگاهفرهنگیان،باشگاهيكيبود،هاباشگاهتودزفو قبالً».يا(دكتریبامدرک

معلم خانه مياآلنكه شام بازیاست، سومميدادند، برقدر بعدسازمانآبو كردند،

.(يكارشناسبامدرک،ساله54)زن،«شدنهساخت.اونجاجمعميشعبانباشگا

 نظر حوزه(1991هابرماس)از ودر انتقادی و آزاد گفتگوی امكان بايد عمومي

عموميدلی چنینمواردیدرحوزهفقدانرساناناطالعنظروجودداشتهباشد.ازعقالني

قوتحوزهخصوصياست.



بخشيمعنا

 زندگي چرايي به كه است بشر زندگي در كلیدی عنصری معنا هایراه؛دهدميپاسخ

وجوددارد.برایمعنابخشيبهزندگييگوناگون
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.يكيازايناهدافاستيادگیریبهطوركليپاسخيبهبرخينیازهایاساسيبشر

معنا درسخواندناست. كنهمدارجباالیعلمي،درسخواندناقناعممي»بخشپرتكرار،

(ارشدبامدرکكارشناسي،ساله26)زن،«دكترابرامخیليمهمه

احساسرضايترساناناطالعدرگفتگویسازندهبعدیازيادگیریمستتراستكهبه

»بردميهابهشناختراستوارتباطگفتگوپايه.دهدمي جاييكهاحساسخوبيدارم،.

ساعت،2شنبهدردانشگاهاست،كهبامشكالتموجودوحراستومديرگروه،جلساتسه

كرديم،خیليهمجمعپربارینبودوچیزخاصيدانشجودركالسجمعمي60تا50نیب

،دانشجو(ساله22)مرد،«گفتیمنمي

موقع تبلور دهدويکنقشمشخصاجتماعيمياوبه،یتاجتماعيفرداستكار

شود.ديدهتاكندميجتماعيكمکاكنشگركاربهتواستقال اورابهدنبا دارد.خالقی

.ديپلم(بامدرک،ساله52)زن،«اصليترينچیزمكاركردناست»

هثمرنشستنشونبموهابچهموفقیت»ترينمنبعمعناست.بزرگخانوادهيبرایبرخ

(ارشدبامدرکكارشناسي،ساله45)زن،«باعثرضايتممیشه

 ورزشواخیرورزشعنصرمعنابخشزندگيافرادبسیاریشدههایسا در است.

تویرژيمغذايیم»توجهبهرژيمغذاييبد بهمناسكيمدرندرزندگيامروزیشدهاست.

برنجسعيميچربينمي تویساالدبهجاینمکسماقميكنمكمبخورم، ريزيم.خورم.

(دكتریبامدرک،ساله40)مرد،«رویطوالنيمیرمپیادهكنیم.روغنكنجداستفادهمي

سکوهلر،فیهایونظريهزندگيروزمرهبااتكادرانديشهفرانك 1معنادرمانينظريه

.(182-3:1386توری،اسدارد)توجهبسیارروزمرهزندگيبربعدمعنابخشيلوفبور



 جنگ پارتیزاني در جبهه زندگي روزمره
نیزپوشیدهنیستودررساناناطالعدرزندگيروزمرهامریاستكهبرخودزيوگرجنگ

البه اشاره كنندميالیكالمشانبهاينامر جبههجنگپارتیزانيهایروشو در خودرا

 .شمارنديبرمزندگيروزمره
بهجبههاگرزندگيروزمره را هاييبهروشكنشگرانجنگپارتیزانيتشبیهكنیم،

زندگييه. »هاصبراستيكيازاينروشرندیكارگبهژیحاكمنیازدارندتادربرابراسترات

 درموردشوهرمبهمرورزمانيادگرفتمكهسعيكنملجولجمثالًجورمبارزهوجدله،

گفتگواستفادهكنم،او سعيكنمحرفاونپیشبیفته،بعدحرفوازبازیروكناربذارم،

46)زن،«میشهاميزندگيافتادگضرروعقبازحرفاونصبركنم،صبركردنيكهباعث

 .(كارشناسيبامدرک،ساله
وبسیارمزورانهوفريبكارانهتوانندميوبهقو دوسرتوگاهاندفرصتمترصدهاروش

بابكیفاصالًنشريه،كردمميكهكارایروزنامهتوی».مندانهباشندمعناييديگرهوشدر

                                                           
1     logotherapy 
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خط اشیفكرمننبود كهنشريه.دميپسندينمرا بود وليتريبوني نبود بابكیفمن

م،حاالكهيکفرصتيبههمدادهشدهويکزدميونهسیاسياندتمل راكهنهميهاحرف

جماعتمتملقاناعتقادندارمبههرقیمتيقاطيالبتهاده.روزنامهستونيدراختیارمقرارد

 .(ارشدبامدرکكارشناسي،ساله52)زن،«بشوم
جبرانبرایافرادایگونهاست.هافقدانبرظهورشخصیت،جايگزينيهایراهيافتن

،مدهميودرشعربروزكنمميادبیاتكار» .شودميكههمباعثبروزآنانوهمدرمانشان

،ساله30)مرد،«بیاتوااليشكردم،فشارروحيواجتماعيرادرادبرمميوااليشرابهكار

 (ارشدمدرکكارشناسي
،بعضيح راهبهترين»تمندكنارآمدتابتوانراهيجست.گاهيبايدباديگریقدر

بیماریالعالجيداشتهباشمكههیچهاوقت بايدبكارشسازگاريه. اشكنارنمیشهكرد،

 (ارشدبامدرکكارشناسي،ساله35)مرد،«اومد
تماممشكالتخودرادرداردكهريشهگاهكمبودهاكنشگراناجتماعيرابرآنمي

پناهگیرندونداشتنپو بدانندوفكروذهنخودرادرگیرداشتنپو بیشتركننددرپو 

مالياست.مسائ امياصلهستم.دغدغه،آدممادیمسائ در»بسازند.راخودپوليبهشت

اگرمصاحبهشماباآدمعادینیست،باآدمياستكهمسائ ماليبرايشخیليمهماست.

 ايناست، ما  دارم برایديگرانعجیبگیرمميهاييتصمیماحساسنارضايتيهم كه

مقطعيسرزنشماستوليحرفديگرانسرماثرنمي كسانيكهدر وقتيكردندميذاره،

 (ارشدبامدرکكارشناسي،سااله29)زن،«كنندميتلسینم،كارمراانجامدادم
 دنیای گرفتندر راههاكتابپناه واقعي هیاهویزندگي از شدن دور و مطالعه و

تابآوردنوضعیتمدنظراستوداشتن» .آورندميديگریاستكهبرخيبهآنروی

عاليقيك پیهكورسویامیدیبا ادبیاترا و فلسفه چهخوانندهكنمميگیریداريمكه .

 .(دانشجو،ساله22)مرد،«بودنهاآنمتونبودن،چهبهنوعينويسندهيامترجم

روحیه».استتغییرنگاهولبخندزدندرشرايطفشاراجتماعي،راهپیشنهادیبرخي

تغذيهكنم،ديدمثبتنسبتبهخودمهمیشهشارژه،انگیزهدارم،اينكهسالمبمانم،خوب

اينروحیه باديدمثبتنگاهكنم، «دارهمنوخوبنگهميمسائ وزندگيداشتهباشمو

 .(ديپلمبامدرک،ساله52)زن،
هونیاييكدمقاب ،درگذشتهعناصرفرهنگيوهاسنتبهبازگشتباكنشگرانگاه

ازجملهعناصرسنتيكهدرسبک.كننديممتومقا،شناسدينمرابهرسمیتهاآنيتهو

طبسنتييهچیز» است.نويسيودعااست،طبسنتيماقباليدوبارهيافتهزندگيمرد

روزبرای20تا12بود،آگاهشدم،آگاهيرودوستدارم،شوهرماميزندگخیليجالبتو

 افتاديمسرماخوردگي نميساله8اآلن. سرما سفیدبیمههایدفترچه،خورهديگه مون

بامدرک،ساله45)زن،«نهاآلن،كرديمميسفیدن.مرتبمريضبوديمودفترچهعوض

 (ارشدكارشناسي
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 پژوهش هایيافته تحلیل

رویچیزیبیرونتوانندميدريابند،نكنشگرانكههنگاميتوانگفتهاميباتوجهبهيافته

بهدرونخويشگذاریسرمايهازخودشان گذاریودردرونشانسرمايهگردندبرميكنند،

ناكارآمدیحوزه.كنندمي در سبکزندگيتغییراتيكنشگرانعمومي، بهودهندميدر

حوزه كردن ميفربه هنگاميپردازند.خصوصي قوی خیلي سیاسي قدرت ،شودميكه

سپسدر و تابآورند شرايطرا تا اقداماتيبزنند دستبه ناگزيرند مدتدرازكنشگران

.شايددركنندميوضعیترادگرگونكنند.باتغییرسبکزندگيجهاندرونيخودرابنا

خودراباعینیتازدسترابطهكنشگررسدميبهنظربهدلی آنكهح راهنگاهنخستاين

يندامادرمعنایديگربیماریبخشيازفرا؛منفعالنهتعبیرشودويموقتيحلراه؛دادهاست

بهایگونهحیاتبهدرماناستواينتغییرنوعيادامه ديگراستكهدرنهايتتاريخرا

معادلهناطرفکيشدنرنگكمخصوصيباعموميوحوزهدرديالكتیکحوزه.بردميجلو

 ديگر طرف سمت چربدميبه توانمي. حوزهكههنگاميگفت قدرت را كنتر عمومي

حوزهكندمي ميو دولتي عمومي عوض زندگي سبک حوزهشودميشود، سمت به و

يابد.تماي ميخصوصي

حوزه كه زماني حقوق از دفاع در دستكنشگرانعمومي مقاب  قدرتدر درازی

ورندیگيمقراردولتقدرتمنددربرابردستگاهپناهيچیهيب،مردمشودناتوانميسیاسي

درکنشاطعموميبافقدانحوزه عموميدرونازهمینرویماكتيازحوزهكنندميرا

،حوزهيدانشگاهوملاف هاباشگاهپوياييشرايطعدمدر.كنندميیخصوصيبرپاحوزه

گونهبرایگفتگوكتابشودميفضاييخصوصي با ما اينمعنا -ایزيستزيرخوانيودر

كشد.بهچالشميكهگاههنجارهایحاكمراروهستیمزمینيروبه

ازسرمايهاقتصادیوفرهنگيتمايزرایریگبهرهمختلفبایهادانیمكنشگراندر

دربرابرنظممسلطوكنندميبازانديشيراهایمختلفزندگيعرصه،گذارنديمبهنمايش

.كنندواروهنرمقاومتميريزوميزندگدرمصرففرهنگي،سازیتكهچه باكسبلذت،

یاگستردهطیفمختلفمذهبي،روشنفكروعامهيكساننیستیهاگروهتبرایمقاومناي

كتاب از دريكشانیقلخوانيتا بهبررا هایمتفاوتيازرویبرایمقاومتروشهردارد.

دارد.گراييوجودلذتتولیدمعناييمتضادتالغوهرگونهمعناو

ح يافتنوزهگسترش اصالت به خودآفرينيوغیررسميهایمكانخصوصي

همنشاننیستكهبهتعبیرالكانهمنفعالنهوبیمارگونكنشگراندرواقععم .انجامدمي

 فرايند از بخشي هم استو )درد 1384ژيژک،درمان آزمون189: با عبارتديگر به ،)

،بینيجهاني،(وتغییرسبکزندگ2004دلوز،زندگي)هایزيستنوابداعتنوعاتيدرگونه

يفرهنگيعموممدتحوزهودردرازشودميشناسيفردهمتغییرايجادايدئولوژیوهستي

بسترمعنايابياستزندگيروزمرهگیرد.اينفرايندتغییرقرارميتأثیروسیاسينیزتلت

شود.ميورژيمغذاييدنبا ورزشچوندرسخواندن،گفتگو،كار،خانواده،ييهاراهكهاز
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بهجاینبردباگاهبندند.گوناگونيبهكارميهایروشدرزندگيروزمرهكنشگران

مين كنار آن با مسلط ظم و آيند زندگي درستميدر وااليش،كنندتنوع فريب، صبر، .

پناهمثبت گذشتهاستكهبرهایسنتپاسداشتپو ،مطالعهوگیریدرسنگرانديشي،

ترتیباينبه.خوردميجديدزندگيبهچشمهایسبکلقی حاضر،درتهایيافتهاساس

شوند.ينمیانهخودنیزدگرگونميامادراسازندميتلم قاب كنشگرانفضارابرایخود


خانه» به را تاريخ انساناگر كنیم، همانند ای تنها خانهیهاخشتها اين

تند،وانگهيخانهبرایآنانساختهآننیزهسنیستندبلكهمعماروسازنده

انديشندودروپیكروكنندوميوآناندراينخانهزندگيميشدهاست

ها...كسانيكهدرساختنخانهدستكنندبینندوحسميهوایخانهرامي

مي كار به را مغزهایخود ميو جريانكاریكه در ذهنواندازند، كنند،

شودوهمراهآندانشوآگاهينهادشاندگرگونميرفتههمیرواحساسو

(.1387،18هگ «)يابدايشانفزونيمي



ژوهشپ حاضر تللی  از نظريهمیدانيهایيافتهپس پیشسه را هم با مرتبط

 اجتماعي.كنشگرخوابهينظرویهوازيبيزندگهينظراجتماعي، جبرانكشد:نظريهمي

نهادهایاجتماعيكنشگرانمتكياستكهاينانگارهنظريهجبراناجتماعيبر وقتياز

ميعموميعرصهناكارآمد سرخورده را خصوصي عرصه ميشوند، دهندرشد حوزهتا

عمومي.بادرحوزهرفتهازدستخصوصيبدي وجبرانيشودبرآزادیاجتماعيوفرهنگي

اجتماعيكهخودراكنشگرانكهدشوميهایاجتماعيشرايطيايجادمسدودشدنانتخاب

راتابآورندوآمدهشیپ،ناگزيردستبهاقداماتيزنندتااوضاعنندیبيمنظممسلطبنددر

 بهنفعخودعوضكنندودردرازكنندميكهاتخاذهاييروشبا مدتوضعیترابازیرا

،تهديددهدمياجازهنكنشگرادگرگونكنند.ايجادتنوعدرسبکزندگيراهياستكهبه

كنند.رابهفرصتتبدي كنندوجهاندرونيخودرابنا

یممطرحكنیمنظريهتوانمياينتلقی هایيافتههاييكهبرمبنایازديگرنظريه

اجتماعيدركنشگراندراينمعنا.1ايموامگرفتهشناسيزيستكهازاستیهوازيبزندگي

ملیطي غیرمناسب شرايط اما برایهستندرفعا یغزنده ملیطي شرايط كه زماني تا

                                                           
زمانيكهرطوبتوشرايطملیطيتاهستندرفعا یغامازندهدرشرايطغیرمناسبملیطيهایباكتررخيب1

كهخواببذرنامداردكهبهكنديمیبرخيگیاهاننیزشرايطيراتجربههادانهفراهمشود.هاآنبرایفعالیت

عوام ملیطينامناسبمعناینوعياستراحتووقفهدررشدگیاهاستكهدرواقعوسیله ایبرایتطاب با

عايقيدرایازاينبذرهاهمچونيکملافظاستكهنهتنهابهمثابهنفوذگونهرقاب یغسختواست.پوسته

بلكهكمکميمانعجذبرطوبتميوكنديمعم برابررطوبتاولیه ضربهشود بذركندتا هایمكانیكيبر

(.296-1385:286)گاردنر،دنشودزندهبماندونابوهامدتتاتوانديماينامردانهكهدرنتیجهنگذارندیریتأث
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كنندهوازیراتجربهمياجتماعينوعيزندگيبيكنشگرانفراهمشود.يعنيهاآنفعالیت

بهشباهتيباجتماعيكهكنشگرخوابنظريهمناسببرایفعالیتشانفراهمشود.تازمان

رشتهنظريه در یكشاورزینیستخواببذر استراحت، درشرايطياز سكونرا وقفهو ،

ایبرایتطاب باعوام ملیطيدهدكهدرواقعوسیلهاجتماعينشانميكنشگریتجربه

اينكندكهدرنتیجههمچونيکملافظدربرابرفشاراجتماعيعم ميومناسباستنا

 آوتواندمياجتماعيكنشگرامر اجتماعيدوام شرايطنامساعد واقعدر در يابد. بقا و رد

ادامهحیاتاست.ایآمادهگونههاآنخوابزمستاني كنشگراناجتماعيهمچونسازیو

گشهير فرعي یهای رشد افقي صورت به كنندمياه حتي ساقهو از بخشي قطع با

كندحتيادميجيتازهایهاجوانهدونابيرخاکگسترشمييدرزجاهماندونخشكنمي

ت اگر شكسته يماماً همميگسستهازهما باز بگیحتواندشود سر از را درنریاتخود و د

 (.1995:149دلوز،روند)شیپودنگریرشدكنيجهاتد


 گیری نتیجه
زيس كاوشتجربه رساناناطالعته هنگاميكه رساند؛ ايننتیجه به را اعموميبحوزهما

او سرخوردگينیازهایدرونيآدميهماهنگنباشدو دچار ویكندرا حوزهبستبناز

هاييبرایغلبهبروضعتادراينخلوتوتنهاييراهگردديبازمعموميبهتنهاييخويش

برابرمشكالتموجودقدسختوملكمدرآموزنديماجتماعيكنشگرانموجودابداعكند.

.راهانتخابيآنانايجادتنوعكنندميوبازیراعوضزننديممشك رادورپسعلمنكنند

 راهيساختندنیایخويشبهخودوپرداختندرزندگي، وزيستكهازاست. برایبقا

دركندكهگذرميخصوصيحوزهریدرجهانخودساختهروَوسَبنایجهانيدرونيمیانه

گذارد.رك نظاماجتماعياثربتواندهمميدرازمدت

 نبايدازایداشتهاكزدانشگاهيدزفو رشدقاب مالحظهاخیرمرهایسا در اندو

هایمتعددوهست.وجودعوامليچوندانشگاهريمهاجرپذنظردورداشتكهدزفو شهری

اماهنوزهمدنیایبیرون؛كند،عناصرفرهنگيجديدیراوارداينجامعهميیريمهاجرپذ

برا در استو حفظكرده را سنتيخود جديدوجوه عناصر بودناينايستدميبر بسته ،

شود.خصوصيميحوزهفضایبیرونيباعثپسراندنعناصرجديدبهپشتپرده

واينمفاهیمهمپوشانيوتداخ نیستیخصوصيوعموميروشنهاگاهمرزحوزه

وانددولتایكهبتحوزهعموميقدرتمنددرجامعهوجودندارد.رویحوزههرامابهدارند؛

 كنتر كند. پسرا كمکچنینتفكیكيمیانخصوصيو ما للاظنظریبه عموميبه

بهترببینیمكندتغییرپیشمي درسبکزندگيرا تغییریكهرویبهسویدنیای.آمده

 بردنبهحوزهتأم امندرونيوخصوصيدارد. پناه درونبا خصوصيدرواكنشبهدر

حوزه درهایسبکعمومي، دزفو  در را زندگي از داشتهپينويني كهيهنگاماست.

شك عموميبهرسمیتشناختهنشود،حوزهخصوصيگفتمانانتقادیوعقالنيدرحوزه

خودآفرينيميكهگیردمي اينحوزه زندگيروزمرهكهچراكنندكنشگراناجتماعيدر
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نوزندگيخويش،بازانديشيیهاسبکهایمختلفمعنايابياست.كنشگراندرعرصهبستر

مي متمايز را خود فرهنگي سرمايه و اقتصادی سرمايه كمک با گاه و وكننديمكنند

.كننددربرابرنظممسلطمقاومتميحا نیدرع
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گئورک 1387)فردريشويلهلمهگ ، بنده(. كوژو،خدايگانو الكساندر تفسیر حمیدترجمه،با

:انتشاراتخوارزمي.تهران،عنايت

ه فردريشگ ، 1390)گئورکويلهلم پرهامترجمه،جانيدارشناسيپد(. ،باقر انتشاراتتهران:

 .كندوكاو
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