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 چکیده
دهندوبراساسآنالگوهایرفتاریخاصیراهایخودمیشناختمعانیکهافرادبهرفتارهاوکنش

جامعهمی توجه مورد همواره حوزسازند محققان و شدنمردمهشناسی شهری است. بوده نگاری

بهذهن درسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهاستواینسؤالرا روزافزونتغییروتحوالتیرا

آنهارادستخوشتغییرهاوزندگیروزانۀچگونهروابطانسانکندکهحیاتشهریمدرنمتبادرمی

اینتغییراتگونهوتحولمی یکیاز اینروتوجهبهزندگیروزمرهمهماست. از ایاززیستکند؛

عنوانفرهنگکافه کافهاجتماعیبا اینپژوهش در ایاززیستنشینیبهعنوانگونهنشینیاست.

میداناجتماعیپژوهشکافهماجتماعیباروشمرد هایموجوددرخیابانسمیۀنگارانهبررسیشد.

هایموردنیازازتکنیکمشاهدهومصاحبهآوریاطالعاتودادهتهرانبود.دراینپژوهشبرایجمع

ش واستفاده نمونهمصاحبهده نوع از ها با که انجام۰5گیریهدفمندبود از بعد نفرصورتگرفت.

 مصاحبهصورت نیز دیگر نفر یک با اطمینانبیشتر، برای و اشباعرسید به هانفرداده۰5هابابهمصاح

داده جدیدی دادة نیز مصاحبه این در که گرفت)صاحبیککافه( نشد. باارائه هایگردآوریشده

تم کالرکتحلیلشدندو تحلیلتماتیکبروانو عناوینرویکرد فضای»هاییبا در متمایز،حضور

-بهدستآمدکهدرتحلیلفرهنگکافه«هنجارشکنیوتعلیقفرهنگرسمی،سبکزندگیمدرن

نشینیبهعنوانسبکیاززیستاجتماعیبررسیقرارشدند.

های کلیدی: واژه بازنماییفضا، نشینی، هنجارکافه سبکزندگیمدرن، فضایمتمایز، در حضور

شکنیوتعلیقفرهنگرسمی.
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 مقدمه
کرده،نشینیدرمعناییکهامروزدرزبانماودربخشیازجامعۀشهریبیشترتحصیلکافه

خانهیادانشجو،روشنفکرانودانشگاهیانمانفوذکردهاستوارتباطیبامفاهیمیچونقهوه

اعیارتباطنیستاماروابطشانپیچیدهاست(،بهکنشیاجتمپاتوقندارد)هرچندباآنهابی

بهدورانانقالبفرانسهوشودکهریشهاطالقمی اروپاییو نوزده و هایآنبهقرونهجده

میانقالب بر قرنهایسیاسیاینپهنه اواخر از اما ابتدایقرنبیستم۰۱گردد، ویژه به و

شکلیموازیبامحافلخانگیروشنفکران،هنرمندانونویسندگانرادرحوزةعمومیبهوجود

نشینیشکلدموکراتیزهشدةآنمحافل،یعنیمحافلیآورد.شایدبهیکمعنابتوانگفتکافه

شدکهازهنرمندانوبودکهدراقامتگاهافرادخیرخواهوفرهنگیوبسیارثروتمندبرگزارمی

می حمایت فقیر هماناندیشمندان کلوبکردند. کلوبطور نخست مقام در و انقالبی های

فرانسهنقشیاساسیداشتندوآنها۰۸1۱هاکهانقالبرادردستگرفتند،درانقالبژاکوبن

نیزمی یعنیگردهمآمدندرمحیطیتواننوعیشروعبرایکافهرا نشینی)شایدسیاسی(

بیرونی،برایتفریحودرعینحالبحثوجدلبهشمارآورد.اینکنشدرطولقرنبیستم

گرفتندهایاجتماعیباالمیهاوحرکتدترشدکردوهربارکهجنبشبهش۰۱1۱تادهۀ

بابمی بیشتر دهۀ از شیوه۰۱2۱شدو دیگر روشنفکریو مفهوم با بهکشورهایهمراه ها

هایدیگریجایگزینشدتدریجباشیوهدیگرجهاننیزسرایتکرد.اماازیکیدودهۀپیش،به

بهصورت ومکانرا نیزمسئلهبسیاربیشترازدیگریتعریفمیکهفضا ولیدرآنها کردند،

اوقات ورودسیستماندیشهوجدلفکریدر بدوناندیشه، آسایشو گذراناوقاتفراغتبا

 (.۰۹1۱فراعتدریکحوزةعمومیبود)ستارزادهوهمکاران،
ارمکیپاتوق آن)کافه(براساستعریفآزاد در افراد برخالفکارهایموقعیتیاستکه

پردازند.ازنظرویشناساییشوندومتناسبباعالئقشانبهفعالیتمیروزانهدورهمجمعمی

بهعنوانبخشعمدةحوزةعمومیدرساختنفرهنگمدرنوفراهمکردنشرایطپاتوق ها

زاجتماعیوفکریدموکراسیاجتماعیازطریقساماندهیمقاومتدرمقابلفرهنگمسلطا

 (.۰۹10:۰5توجهونظربسیاریازمنتقداناجتماعیدرایراندورماندهاست)آزادارمکی،

هایمشخصیهستندکههامحلدهد؛پاتوقصدیقسروستانیتعریفمتفاوتیازپاتوقارائهمی

زمان در افراد آن میدر جمع معینی تقریبا گفتهای یکدیگر با و میشوند اینوگو کنند.

بحثگفتوگ تا روزمره مسائل دربارة گفتوگوهایی از است ممکن جدیوها پیرامونهای تری

میانراهیبرای۰۹12:0ادبیاتوسیاستگستردهباشد)احدی، (.صدیقسروستانیپاتوقرا

وگوهایکافهایبابحثهایداندکهبهاعتقاداومحوریتدرگفتهایروزانهمیرفعخستگی

فرهنگی پاتوقمیاجتماعیو تمامیعرصهنیست. در داشتهتواند وجود هایزندگیروزمره
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پاتوقچه دارد. وجود پاتوقنیز امکان باشد انسانزندگیاجتماعیداشته که جا هر باشد.

تواندشکلبگیرد.هدفمندوچهغیرهدفمندمی

 بیان مسئله
انسان میان روابط و نهادها جامعه، مفمطالعۀ دریچۀ از خالفهومها بر روزمره، زندگی

کالنجریان کالجامعههای ساختارهای اغلب که قرارشناسی پژوهش مبنای را جوامع ن

هایانسانیدرمتنزندگیروزمرهاست.شناختایبرایشناختروابطوکنشدهد،شیوهمی

خاصیرادهندوبراساسآنالگوهایرفتاریمعانیکهافرادبهرفتارهاوکنشهایخودمی

مدمی همواره جامعهسازند مردمنظر حوزة محققان شهریشدنشناسیو است. بوده نگاری

روزافزونتغییروتحوالتیرادرسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهاستواینسؤالرابه

تهاوزندگیروزانۀآنهارادسکندکهحیاتشهریمدرنچگونهروابطانسانذهنمتبادرمی

کند.ورودمدرنیتهبهجامعۀایرانسببشدکهحیاتانسانایرانیباخوشتغییروتحولمی

ایندگرگونیدرسبکدگرگونی ایهایزندگیانسانایرانیجلوههایبسیاریمواجهشودو

گونه گرفتو باپررنگبهخود آورد. بهوجود کنشاجتماعیرا معاشرتو هایجدیدیاز

تغییر آزادیوجود تجربهاتدائمیو زادة زندگیشهریو الزمۀ زندگیهاییکه هایمدرن

هایاجتماعیبراساسایکهگروهروزمرهاست؛سبکزندگیدچارتغییراتشدهاستبهگونه

هاییرابرایکنشاجتماعیآزادانه،تعاملشیوةزندگیوبهمیزانسنتییامدرنبودنمکان

هاودالیلمختلفدیگرگذراناوقات،تفریح،بحث،گفتوگویاباانگیزهاجتماعیباهمنوعان،

ایازیکیازاینتغییراتایجادگونه.برمیگزینند؛ازاینروتوجهبهزندگیروزمرهمهماست

نشینیاست.آنچهاینسبکزندگیرابهموضوعیبرایزیستاجتماعیباعنوانفرهنگکافه

می تبدیل شکلمطالعه نحوة جلوهکند، عنوان به زندگی سبک این فرهنگ،گیری از ای

دهند؛ازاینرومطالعۀمناسباتومعنایاستکهکنشگراناجتماعیبهاینسبکزندگیمی

وفرهنگکافه اینسبکزندگی از افراد فضایاجتماعیحاکمبرآنودرکتصور نشینی،

کارکردهایآنموضوعپژوهشحاضراست.

 و هایخیابانسمیهتهرانشناساییفرهنگکافهنشینیدرکافه پژوهش این اصلی هدف

حضور معانیاستکه  توصیف  وهمچنینبیان اماکندارند این در کنشگراناجتماعیاز

 از هاآن تصور و ذهنی،درک دیدگاه میباشد؛بنابراینبه "هاستآن برای ها کافه این کارکردهای

روپژوهشحاضربهسؤاالتزیرشدهاست؛ازاین پرداخته خودشان زبان از فضاها این در حضور

پاسخدادهاست:

نشینانازحضورشاندرکافهچیست؟.معانیذهنیومقاصدکافه۰
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شود؟نشینیبعنوانشیوةگذرانفراغتباچههدفیدنبالمی.کافه2

.کارکردهایکافهبرایکافهنشینانچیست؟۹

 ی نظری مبان 
ادبیاتنظریچنداناستفادهمطالعاتمردم اغلباز نمینگارانه دنبالآزمونایرا به و برند

 مرور تمامآنچیزیکه فرضیۀخاصینیستندو نگارنظریهو مبانینظریبهمحققمردم

فضاینظریهمی با آشناییذهنیاو امادهد، ایجادبصیرتنظریمحققاست، هایموجودو

هایینگاربهدنبالشناختعمیقیکگروهوحتیجنبهداشارهکردکهوقتیمحققمردمبای

هایپنهانبهکمکتوانندبرایشناختآنزاویههامیخاصاززندگیاجتماعیاستنظریه

بیابند محققمردمنگار ۰۹1۰)ایمان، ادبیاتنظریمرتبطبا(؛ اینپژوهشمرور در اینرو از

 هایپنهاناینگونهاززیستاجتماعیاست.نشینیدرراستایشناختجنبهفرهنگکافه

 سبک جوامع، شدنپیچیده و زیست هایهشیو در تنوع تنوعنظریاتموجودو به توجه با

 ازطریقکنش تغییر و رودمی پیش گوناگونی سوی به نیز جامعه گوناگون هایگروه زندگی

 به هاانسان روزمره زندگی در هاتوانمندی و هاقابلیت بازشناختن پذیرد.بامی صورت اجتماعی

اینرومی نائل دیگران با روابطشان و خود شناخت از وشوند؛ زندگی سبک به پرداختن

اجتماعیشکل فضاهای اینسبک۰گیری با ارتباط در شدهکه ایجاد زندگی نوین اندهای

انسان وضعیت در ضروری شرطپیش عنوان به مکان موقعیت از کهزیملضروریاست.چنان

 انسانی مناسبات متقابل رابطۀ و روزمره زندگی جزئی و شده خرد هایتجربه به کند.اویادمی

زندگی.کندمی توجه فضایی سازمان و نقشآندر سبکزندگیو از هم گیدنز و بوردیو

طبقاتیحرفمی مناسباتاجتماعیو و  لوفور، هانری فضای تولید نظریۀ.زننداجتماعی

 نظریه در اصلی نکتۀ رساند.می یاری کافهنشینی پدیدة تحلیل در را ما ها،نظریه سایر بیشتراز

 تنها نه فضا او عقیدة است.به روابطاجتماعی در آن آفرینی نقش و سهم فضا، لوفور، هانری

 فضابهکمک شود.می تولید اجتماعی روابط بهواسطه بلکه کندمی تولید را اجتماعی روابط

 عملکرد بر و شودمی وکنترل بخشینظم تفکیک، واقتصادی سیاسی ایدئولوژیکی، نیروهای

 کنشاجتماعی برای هاییدربرگیرندةپتانسیل همچنین دارد. تسلط تولید نیروهای اجتماعی

 بند از ارتباطی کنش آزادسازی و جهان زیست کردن رها هابرماسبه اصلی توجه.است

 به را کنشگران ارتباطی کنش طریق از که بوده آن پی در وی است. مدرنیته دوران در استعمار

وادارد. بخش آزادی فعالیت

                                                            
1Social spaces 
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۰نظریات سبک زندگی

 2پیر بوردیو

کهنحویداند؛بهایمتحدازترجیحاتتمایزبخشمصرفیمیبوردیوسبکزندگیرامجموعه

متجلیشودوخودنیزسایرجنبههامتجلیمیجنبههرجنبهازسبکزندگیدرسایر را ها

ویژگیمی منبع سلیقه و ذوق است. سبکزندگی زایندة ضابطۀ سلیقه، متمایزیکند. های

هایمتمایزدارد،بایدهاوموقعیتهستندکههرکسیشناختعملیدربارةروابطمیاننشانه

تجلیسیستماتیکطبقۀخاصیاز مثابۀ به یعنیسبکزندگیمتمایزآنرا شرایطوجودی،

 (.200-۰۹۱۱:2۹0تشخیصدهد)بوردیو،
انتخاب محصول را زندگی سبک سلیقهبوردیو میهای اینای که است معتقد اما داند،

(.بهنظروی،سبک۰۹۱۱:205شود)بوردیو،هاتحتتاثیرموقعیتساختاریانجاممیانتخاب

هایزندگیدریکن،شبیهیکدیگراست.عالوهبروحدتسبکزندگیهرطبقهدریکمیدا

خلقوخو هایمناسببراییکمیدانبراساسمنطقمیداندیگرنیزتغییرشکلمیدان،

جوارهستند،عالوهبراینکهدریکیابد؛بههمیندلیلکسانیکهدرفضایاجتماعیهممی

سبکزندگ در و دارند وحدت خاصاسلوب درمیدان زیاد احتمال به مشترکهستند، ی

 اعتقاد او پذیرند.هایدیگرنیزهمجوارخواهندبود؛یعنیسبکزندگیمشترکیرامیمیدان

 خاصیمنجر منش تولید به اجتماعیدرساختار فرد موقعیت و زندگی عینی شرایط که دارد

منشمی ادراکات و بندیطبقه برای نظامی است: نظام دسته دو مولد شود. برای  و نظامی

و اعمال همان زندگی سبک است. زندگی سبک نظام، دو این تعامل نهایی نتیجۀ ها.شناخت

حاصل شده بندیطبقه خاص ایبهشیوه که است کارهایی  سبک هستند، خاصی ادراکات و

ترجیحاتتجسم زندگی صورت که است افراد یافته هستند. مشاهده قابل و درآمده عمل به

(.۰۹۱۱:202طبقاتیدارد)بوردیو، ماهیت و است تصادفی غیر الگویی

 از تابعی و هانقش خود و هامنش محصول زندگی هایسبک دادناینکه نشان با بوردیو

 تریناصلی مصرف الگوهای که ایننکته بیان با و هستند رسمی آموزش جمله از هاانواعتجربه

 آن تولیدباز و داریسرمایه ساختار در رسمی ارتباطآموزش آیند،شمارمیبهزندگی هایسبک

تحلیل  را است)بوردیو، ۰۹۱۱کرده از201:  زندگی سبک هایجلوه وقتی تا بوردیو نظر (.

 هاجلوه باشد،این او( هایوقابلیت ارزشها خود) از وتصور وشخصیت فرد آشکار تجلی معادل

 مؤلفهو هر کارکرد و هستند.معنا روزمره اخالق نوعی و شناسیزیبایی تحقق از مبیناشکالی

 در تبیینی هر در را مسئله این باید و است متفاوت مختلف طبقات میان در زندگی سبک گونۀ

                                                            
1
 life style 

2
 Pierre Bourdieu 
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 هایکندوجهان درک را نکته این کسی اگر است معتقد بوردیو دلیل همین گرفت؛به نظر

دریافته هایموردتعلقخودفعالیت  هایفلسفه فرهنگی مختلف هایفعالیت سبک باشد، را

کرد خواهد درک بهتر بسیار را خیزدبرمی هافعالیت این از که ایبینی جهان و اجتماعی

(.۰۹۱۱:25۱)بوردیو،

 1آنتونی گیدنز

 از منظمی مجموعۀ شناخت برای تالش از است عبارت زندگی سبک مقولۀ از گیدنز برداشت

 واسطۀ به روزمره زندگی در شانکنش و کنندمی انتخاب را آنها افرادکه کنش الگوهای یا رفتارها

 وهیچ دارند وجود سطحی هر در هاییانتخاب چنین که است این مهم.شودمی هدایت آنها

 کار تأثیر بر (.همچنینگیدنز۰۹1۸:22گیرد)گیدنز،نمی هاآن از کامأل را افراد انتخاب فرهنگی

و هاشانس آن درآمد و شغل و کار که است معتقد و دارد تأکید آنان زندگی شیوة بر افراد حرفه و

 آن باید که هستند مفهومی نیز زندگی هایشانس کند.می مشروط شدت به را زندگی هایبخت

بخشی درک زندگی بالقوه هایشیوه نبودن بودنیا حسبموجود بر را  گیدنز کتاب از کنیم.

 نمای به خاصی توجه اینبخش در او است. نامگرفته «خویشتن به بخشیدن واقعیت بدن»

 عناصر از یکی بهصورت ظاهری نمای امروز دنیای گویددرمی باره این ودر دارد فرد ظاهری

(.2۸)همان: دهندمی نشان خودشان از افراد که است درآمده طراحی مرکزی

حفظ مسئولخلقو مدرنفرد جامعۀ در گیدنز، نظر بهطوریکهخودشمیبه شود،

هاییاستکهبهطورعادیبهعملهایاساسیفعالیتروزمرههمانانتخابیکیازمولفه»

هاییتقریبأازپیشهایاعاداتورسومجاافتاده...زندگیرادرمحدودهکانالآوریم...سنتمی

رویتنوعغامتعیینشدهبهجریانمی اماتجددفردرا هایممکنقرارضیازانتخاباندازد،

می )همان: انتخاب۰۰۱دهد این مجموعۀ .) روزمره زندگی در زن»ها دگیشیوة ایجاد« را

گیرد؛زیراوبیشجامعازعملکردهاییاستکهفردآنهارابهکارمیایکمکندکهمجموعهمی

وبرایهویتشخصیخودآورند،بلکهروایتخاصیراکهانهفقطنیازهایجاریاورابرمی

آیندهابهصورتعملکردهایروزمرهدرمیشیوه کنند.اینبرگزیده،دربرابردیگرانمجسممی

(.۰22-۰2۱شوند)همان:هایمطلوبمجسممیکهدرنوعپوشش،خوراک،طرزکارومحیط

انتخابشیوهبرایهمهافرادوگروه نصیبآنهاهاییاستکهیزندگیمشروطبهفرصتها،

می  هاییانتخاب همان را خرد سطح در روزمره فعالیت اساسی هایمولفه از یکی گیدنزشود.

 روزمره امور در انتخاب فرهنگی هیچ در چند هر آورند. می عمل به طورعادی به افراد که داندمی

 ممکن های انتخاب از تنوعی که امروزی تجددزندگی عرصه در اما .شود نمی کلیحذف طور به
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 سازماندهی زندگی، ریزیبرنامه زندگی سبک اندیشهگیدنز در.دهد می قرار فرد روی پیش را

 جوامع در رشدشخصی آداب این شخصیاست رشد جهت در خود بازتابی طرح واقع در زمان

و این ترینعمده دهندمی نشان را اجتماعی هایتبدیل در تغییر یعنی کنونی جدید  تغییر

 حیاتی، هایفرصت سیاست زندگی، سیاست ظهور بخش،رهایی سیاست اجتماعیظهور تحوالت

 به را ایعمده سهم گیدنز پس ثانویاست. هایفرصت سیاست و هایرفاهیفرصت سیاست

 واقع در گیدنز نظر مورد زندگی سبک.دارد زندگی سبک معرفی و درشناسایی پیشرو عنوان

 شکل بازاندیشی و عملی آگاهی بر تکیه با استکه هاشاخص رشد جهت در خود بازتابی طرح

.(۰۹1۸:۰25گیرد)گیدنز،می

 1نظریه خلق فضای هانری لوفر

 اجتماعی روابط بهواسطۀ خود بلکه کند،می تولید را اجتماعی روابط تنها نه فضالوفر عقیدة به

-نظم ، تفکیک اقتصادیو سیاسی ایدئولوژیکی، نیروهای همچنینبهکمک فضا شود.می تولید

کنترل بخشی فضا تسلط تولید نیروهای اجتماعی عملکرد بر و شودمی و  همچنین دارد.

 را خود هایروزمرةتجربه ما لوفر عقیدة است.به کنشاجتماعی برای هاییدربرگیرندةپتانسیل

 و روزمره زندگی که است جهت این از مکان به لوفر همچنینتوجه و کنیم.می مکان کمک به

 پراکتیس به رافضایی مکان توانویمی خود نظر به و دهد.می رخ آن در هایکنشگرانبازی

 سابقه آن از پیش که کندمی استفاده خود خاص شناسی روش و منطق از دانست.لوفور درآمده

 وجهدارد: وجه سه لوفِور دیالکتیکی گانۀمعروفاست.سه گانهسه دیالکتیک به و است نداشته

وجههگلمی از را آنها بین رابطه و مفهوم و زبان  مارکس از مادیرا اجتماعی عمل گیرد،

(.۰۱۱۰:۹۱نیچه)لوفر، از را خالقیت و هنر وجه و گیردمی

  2فضایی کردار 

مشخص فضایی به اجتماعی تعامل و فعالیت مادی بعد کنندة کردار  ترساده زبان است؛

نمونهمی بروز تولید فرایند در که روزمره ارتباط و تعامل هایشبکه  کردارهای این از ایکنند،

پراکتیسمی تبلور شده ادراک یا درآمده، فهم به فضای در فضایی کردار هستند. فضایی  یابد.

کند. خود آن واز مهار را آن که نحوی به کند؛می تولید پیوسته و آهسته را جامعه فضای فضایی،

نظرگاه شود.می آشکار جامعه آن فضای رمزگشایی در جامعه فضایی پراکتیس تحلیلی، از

نزدیک تجسم همچنین نواختی درک فضای درون پیوندی )یک روزمره واقعیت بین شده

شبکه و ها واقعیتشهریاست)راه و مکانروزمره( برایکار،هاییکه هایاختصاصیافته
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متصلم هم به فراغترا شدیدترینیزندگیخصوصیو زیرا است؛ ناسازه اینپیوند کند(.

 (.۹۹-۹1گیرد)همان:زنددربرمیهاییکهآنهارابههمپیوندمیجداییرامیانمکان

 1فضایی بازنمایی

بنابراین  یابند؛می ظهور کالم و گفتمان سطح درونیشان،در ماهیت به توجه با فضا هایبازنمایی

تعریفتوصیف مانند ایزبانی اشکال وها،  را فضا به مربوط علمی هاینظریه ویژه به ها

 نظمی و تولید روابط همبسته و است جامعه در مسلط فضای ،فضاهایبازنمایی گیرند.برمیدر

 پیشانی روابط و رمزها ها،نشانه دانش،همبستۀ بنابراین کند؛میتحمیل را روابط این که است

فضای برنامه فضای شده، پردازی مفهوم است.  گرانتقسیمها،اوربانیست ریزان،دانشمندان،

مهندسان هاتکنوکرات زمین،  علمی ذوق کههنرمنداناست از معینی نوع نیز و اجتماعی و

یعنیهمه است تصور چه آن با شده درک و زیسته را چه آنکه هاییآن دارند؛  یکی شده

 است)همان(. تولیدی شیوة هر یا جامعه هر مسلط فضایاین دانند.می

2بازنمایی فضاهای
 

بعد به و فضاست هایبازنمایی معکوس واژگانی نظر از لوفور نظر در که فضاست تولید بعد سومین

بر فضا نمادین  چیز به بلکه نیست، فضاها خود دربارة بازنمایی فضاهای اساس، این میپردازد.

 تولید از بُعد وغیره.این زنانه یا مردانه اصل ، دولت لوگوس، مثلقدرتیبرتر، دارد؛ اشاره دیگری

 از تواندمی را فضا نمادهای دهد؛می مادیپیوند نماد به را خود استکه داللتی فرایند دربارة فضا

توپوگرافیکشاکله یا درختان نظیر گرفت، طبیعت یامی یا چشمگیر، های مصنوعات توانند

)گونواساختمان باشند  و ردناها ل2۱۱1همکاران، واقع در فضای(. مفهوم طرح با وفور

دهدتقابلکالسیکمیانفضایفیزیکی)طبیعی(وفضایذهنیراموردنقدقرارمی»اجتماعی

برایانسان واقع در آنچه استکه معتقد فضایاجتماعیاستو اهمیتبیشتریدارد، «ها

 زندگی فضای یعنی است؛ زیسته فضای همان دقیقأ بازنمایی فضاهای.(۰۹۱۱:2۹۱)فکوهی،

 هژمونیک؛بنابراین نیروی شده تنظیم و یافته شده،نظم تصور فضای تسلط با تقابل روزمره،در

 هستند.با غصب و مداخله گیری، اندازه رمزگذاری، سازی،عقالنی تحتتأثیر بازنمایی فضاهای

 هایادراک هاوپراکتیس کشیدن بهچالش پتانسیل حامل همچنین بازنمایی فضاهای همه این

 هستند. فضا از خالقانه استفادة طریق از مسلط، فضایی
فضایی دید از بازنمایی فضای کمک مستقیمأ که است لوفور، و تصویرها ها،پیوند به

 بعضی فضای ونیز کنندگان واستفاده ساکنان فضای دلیل همین شودوبهمی زیست نمادهایش
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 تنهاسودای کنندومی توصیف که است فیلسوفان و نویسندگان از برخی جمله از و هنرمندان، از

 منفعالنۀ فضای ودرنتیجه فضاییمغلوب او فضای آن. از بیش چیزی نه و دارند سر در را توصیف

 بر فضا کند.این خود آن از و دهد تغییر را آن تا است آن دنبال به تخیل استکه ایشده تجربه

کند؛بنابراینمی نمادین ایاستفاده فیزیکی هایفضایابژه از و کندمی سنگینی فیزیکی فضای

 و نمادها منسجم وبیشکم هاینظام به بازنمایی استثناهافضاهای ایپاره وجود با ،گفت توانمی

 گرایش کالمی غیر هاینشانه )لوفر، ۰۱۱۰دارند در۹۱:  هایفضا بازنمایی فضاهای نتیجه (.

 دراجتماعی و ذهنی دوگانۀفاکتورهای از ایتنیده هم در و پیچیده ترکیب اندکهروزمره زندگی

 تمامِ در ودارد پیچیده ماهیتی فضا دهد نشان تا است آن بر گانهسه دارند.این کنش هم بر آن

 توانمی که است فیزیکی محیطی همزمان شود.فضامی نمایانو وارد اجتماعی روابط در سطوح

فضا در عادی مردم مشارکتچگونگی همبر که است شناسانهنشانه انتزاعی کرد؛ درکرا آن

-برنامهها،شرکت فضای هم و(کنندمی مطالعه دانهاجغرافیذهنیکه هاینقشه) گذاردتأثیرمی

 آن طریق از بدن که است ایواسطه نهایت، در و را دست ایناز مواردی و مدارانسیاست ریزان،

 (.۰،۰۱۱۹:۰۹۰گیرد)گوتدینردیگرقرارمی هایبدن با کنشبرهم در
شدهدرک مفاهیم با را فضا تولید وجه سه به پدیدارشناسانه دسترسی لوفور  و تصورشده،

 تنها نه گانهسه است.این واجتماعی فردی واحد آن در گانهسه دهد.اینمی نشانشده زیست

 شود.همۀنیزمحسوبمی جامعه گریتولید خود سازندةعامل که انسان خود تولید سازندة عامل

 کند.می داللتواجتماعی فردیواحد آن در و کنشگرانه فرایندهای بر مفهوم سه این
 این .آورد دست به حواس با را آن توانمی که دارد پذیردرک وجهی :فضا2شده درک فضای الف(

 هرچیزی دربرگیرندة درک دهد.اینمی تشکیل را اجتماعی پراکتیس هر سازندةمؤلفۀ درک

 -چشایی و بساوایی بویایی، شنوایی، بلکه بینایی، فقطنه -حواسبه را خودش که است

اینمی عرضه مستقیمأ شدنیدرک حس لحاظ از وجه کند.  هایمؤلفه مادیت به فضا،

 است. مربوط فضا سازنده
 در را آن پیش از که آن بی کرد، درک خود خودی به تواننمی را :فضا۹ شده تصور ب(فضای

 از پس یککلکه به دادن شکل برای (اجزا )هامؤلفه دادن قرار هم تصورکرد.کنار اندیشه

نوعیمی داللت فضابر یا شودمیگرفتهنظر در فضا مانند آن  را ورزانهاندیشه کنش کند،

(.۰۹۱۹:۰۸0)ترکمه،شودمی مربوط دانش تولید به که کندمی تصور
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 کند،می داللت جهان بر وجه فضاست.این زیستۀ تجربۀ فضا، تولید سوم :وجه۰زیسته فضای ج(

لوفورمی تجربه شانروزمره زندگی پراکتیس در انسانها ازسوی که طور آن  این در شود.

تجربۀمی رابطه  کامل طور به نظری تحلیل واسطۀ به تواننمی را پرکتیکالزیسته گوید:

همواره مطالعه تحلیل ناگفتنی چیزی ای،باقیمانده مازادی، کرد. ماند؛می باقی ناپذیر و

 چشم از.کرد بیان را آن توانمی هنرمندانه ابزارهای با تنها که ایباقیمانده ارزشمندترین

تولید اندازی  فرایند هر در که گیردمی قرار وجهی سه مبنایی بر فضا پدیدارشناسانه،

دهد.می نشان مبادله مقاله از استفاده با را این کرد.لوفور راشناسایی آن توانمی اجتماعی

)فیزیکی( جامعه تاریخی خاستگاه مانند مبادله مبادله به  شود؛نمی محدود اشیا کاالیی

رویارویی، نیازمند براین، افزون مبادله  وگفتمان، نتیجهنیازمندزبان در و مقایسه ارتباط،

کهچیزی طوری است؛به ذهنی ایمبادله نیازمند ترتیب این به و هانشانه مبادلۀ و هانشانه

همچنینمبادلهنمی رخ هرگز مادی ایمبادله اسم به  عاطفی وجهی برگیرندة در ایدهد.

کندمی مهار حال عین در و آزاد را برخورد زمانهم که هاهیجان و مبادلۀاحساس است؛

(.۰۸5)همان:

 پیشینۀ پژوهش
درپژوهشخودبهبررسیشناختواگرایانهدوسبک۰۹10آزادارمکیووحیدشالچی)- ،)

دراینپژوهشکهبهروشپیمایشوباتکنیکزندگیمسجدوکافیشاپپرداخته اند.

یافته دست زندگی سبک دو این دربارة نتایج این به است، گرفته صورت اند:مشاهده

کثرتن جنسیتی، تفکیک پذیری، تنوع و اپایداری،  برخی تجلی دربارة مسامحه زدایی

 کافی فضای هایویژگی از عمومی حوزة در زن تجلیزیبایی وپذیرش جنسی هایکنش

پایایی، و پنهان تفکیکجنسیتی، یکتایی، شاپ به و جنسی هایکنش بودن پافشاری

مسجدهستند. فضای هایازویژگی را عمومی حوزه در زن زیبایی نشدن آشکار بر پافشاری

 وگو گیریگفتشکل و اجتماعاتصمیمی (،درپژوهشخودبهبررسیتأثیر۰۹12کالنی)-

نقشپاتوق در و جوانان پاتوقهای این کارکردهای و اجتماعی میهای روشها پردازد.

شاهدهنیزاستفادهشدهاستفادهشدهدراینپژوهشتحلیلگفتوگوبودهوازتکینکم

عدم پاتوق جوانان برای آزادانه کنشگری و ورزیتجربه امکان است.  به تهران شهر هایدر

هانتیجۀاینپژوهشبودهاست.پاتوق شدن طراحی باال از دلیل

(،درپژوهشخودبهبررسیعلتونجوةمراجعۀمشتریانزنجوانبه۰۹12نظامآبادی)-

هایتهرانبهعنوانفضاهایعمومیپرداختهاست.روشاستفادهشدهدراینکافیشاپ

                                                            
1Living space  
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پژوهشروشکیفیگرنددتئوریواستفادهازتکینکمصاحبهبودهاست.دراینپژوهش

استکهکافیشاپ  حضور و بیشتر وجود ابراز برای فضایی محققبهایننتیجهرسیده

بودنبودهاست. نمدر و متجدد احساس و درجامعه ترپررنگ

 تهران ۹ منطقۀ شاپ کافی زندگیجوانان سبک بررسی (،درپژوهشخودبه۰۹12شالچی)-

 و مشخص جوانان از گروه این زندگی سبک هایویژگی پرداخته است. را مشخص کرده

 گذراناوقاتفراغت هایشیوه نیز و مصرف هنجارهای زندگی، مختلف عناصر اهمیت کردن

نتایج مقاله این هایهدف دیگر از  اجتماعی فضای این در دهدمی نشان مطالعه این است.

 جهانی، و محلی امر تعامل سلیقۀالتقاطی، و مد قبیل از پسامدرن زندگی هایسبکویژگی

بررسیمی لذتدیده نقشحیاتی و مصرف و سرگرمی اهمیت  از بخش این فرهنگ شود.

 و دشوار حساس، امری گذاریفرهنگیمیزانسیاست چه تا که دهدمی نشان ایرانی جوانان

بر گذاری اثر و است پیچیده با نسل فرهنگی تنها  به سطحی صوریو پرداختن جوان

 .نیست ممکن نهادهایرسمی سطح در هاارزش

درپژوهشخودبهبررسیاستفاده۰۹۱0علیخواهوشادمنفعت)- هایجوانانازفضاهای(،

ایبهنقشکنترلاجتماعیدراستفادهازفضاهایعمومینگاهویژهاندوعمومیپرداخته

اند.اینپژوهشبرمطالعۀجوانانیتمرکزدازدکهبادوستانجنسمخالفخوددرداشته

می اینگروهفضاهایعمومیحضور استکه پرسشاصلیاینپژوهشاینبوده یابند.

 چه به را فضاهایعمومی کدام جوانان اخاصاز میدلیلی یافتهنتخاب نشانکنند؟ ها

پارکمی شاپدهد کافی و مکانها جمله از هستند.ها جوانان ترجیحی عمومی های

 دهد.هایعمومیشهریدنجوپرتسوقمیهایرسمی،اینجوانانرابهمکانکنترل

اهادرفضایشهریپرداخته(بهبررسینقشکافه۰۹۱0نو)شیخیوغمام- ینپژوهشاند.

هادرفضایعمومیبرایپاسخگوییدوسوالانجامشدهاست:یکینقشکارکردیکافه

ویژگی و چیست؟ پتانسیلشهر و پژوهشها این چیست؟ شهری فضای در کافه های

هایتحلیلیوتوصیفیبااستفادهازتجزیهوتحلیلمحتواوگفتمانوباتکیهبرماتریس

نگاشتصورت و راستایگرفته در حاصل نتایج است. شده انجام پژوهشکیفی رویکرد

کافه که هستند آن نشانگر ارتباطی،سؤاالت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، کارکرد ها

اقتصادی،تفریحیوتبادلاندیشهدارندوبهطورکلیبرایپاسخگوییبهنیازهایزیستی

می ایجاد فرهنگی کافهو معاششوند. نیازهای به گفتها پذیری، فراغت،رت اوقات وگو،

توانباهااصلبرنیازهایفکریوعاطفیاست.میدهند.درکافهجوییو...پاسخمیگروه

پتانسیل کارکردها این از حاستفاده برای را مختلفی ویژگیهای کرد. فراهم افراد ضور

همراهتجربۀمدرنیتههاشاملمراجعهروزمرةافراد)طبقهمتوسطشهری(بهآنبهکافه
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می پدید را زندگیشهریآن ازاستکه جوان تحصیلکرده افراد این عمومأ که آورد

هافضاهایکنند.درمجموعکافهقشرهایخاص)بادیدگاهسیاسیخاص(بهآنمراجعهمی

مراجعهبهآن مالکیتخصوصیهستندکهافرادبا هاساعاتیاززندگیروزمرةعمومیبا

 همخود افرادی با میرا خود کافهفکر که است موضوع این گواه نکته این هاگذارند

 گیریزندگیعمومیدارند.هایمثبتیرابرایشکلپتانسیل

مقاله- نشینیهمچنین کافه عنوان با ازهایی اندیشه تولید تا مد از روشنفکرانه، های

روزنامۀشرق) معرفیکافه۰۹۱۱محمدصادقیدر پاتوق(، قلمرو هایایرانیازنادریدر

نشینیونگاهبستکافه(،مرگهابرماسدربن۰۹12شرارهاحدیدرمجلهفرهنگمردم)

هاازتفریحتافکرسازیدرروزنامۀجامعهشناسانبهکارکردهایفرهنگیواجتماعیکافه

درروزنامۀاعتمادملینشینیازهومنقادری(،هدایتوکافه۰۹1۸اقتصادازشادیپارسا)

حرف۰۹۱2) خانه(، قهوه روزنامۀهای در ابادیان رسول از شاپی کافی نجواهای و ای

(۰۹۱2هاازساراساعتیدرروزنامۀاعتماد)هاتاکافیشاپ(وقهوهخانه۰۹۱5کارگران)

.۰چاپشدهاست

 اند.هایخارجازایرانمواردزیرمطالعهشدهازمیانپژوهش

ترین(بااشارهبهمقالۀریچاردهوگارتکارخودراآغازکردکهازقدیمی2۱۱2)2جوموران-

نامداردکهدرکتاب۹کارهایانجامشدهدراینزمینهاست.اثرهوگارتجوکباکسبویز

از ناشی تاریخی تغییرات به مقاله این در وی است. رسیده چاپ به سواد کاربردهای

کافهگسترشکافیبا با جایگزینیآنها بریتانیایپسازجنگو در ایوهایزنجیرهرها

فستشرکت نگرانیهای کار این در است. پرداخته وفود توده فرهنگ درباره تنها ها

حوزهآمریکایی میان روابط و طبقه فرهنگی، سواد درباره بیشتر بلکه نبوده، هایشدن

(.2۱۱2:552عمومیوخصوصیاست)موران،

هایکتابکاربردهایسوادبهسابقهوتغییروتحولمیلک(دریکیازمقاله2۱۱2)0هوگارت-

به۰۱۹۱بارهادرانگلستانپرداختهاستکهدرپیرشدمیلکبارهایآمریکاییدردهۀ

برایجذبمشتریانجوانونوجوانانظاهریجذابوپرنوروجودآمدند.اینمیلکبارها

لتگسترشآنهاتبلیغدربارةمصرفشیروتأثیراتآنبرحفظسالمتانساندرداشتند.ع

آمریکابود،اماگسترشآنهادراروپانتیجۀروندروبهرشداستانداردسازیآمریکادرزمان

کافی و بارها میلک بود. جهانی جنگ دو مدتشاپبین تا محیطها طوالنی هایهای

                                                            
۰
شدهاست.هاینگارشیتنهابهعنوانمقاالت،نویسندهوسالانتشارآنهااشارهبهدلیلمحدودیت 

2
  Joe Moran 

3
 The Juke-box Boys 

4
  Hogarth 
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هابهجایشوندبچهشدکهاینامکانسببمییراتصورمیشدند؛زبزهکاریمحسوبمی

ازنظرهمهسرواینکهبهرختخواببروندتادیروقتبیرونباشندووقت گذارانیکنند.

هایخاطیورفتندوضعیتآدملباسپوشیدنکسانیکهبهمافیبارهامیوضعوشیوة

بهذهنمتبادرمیخالف وگارتایناماکنمحکومبهتشویقمردمبهنظرهکرد.بهکاررا

(.2۱۱2:52۰بیکاریوعالفگشتنبودند)موران،

هایگذاراندناوقاتفراغتدرمیانجوانان(درمقالهخودبهبررسیشیوه2۱۱۱)۰فصیحی-

تهرانیپرداختهاست.ویکافیشاپنشینیرادرمیانچندینفعالیتدیگرجزءهمین

فصیحیکافیشاپغتیمیهایفرافعالیت نظر از وداند. نشینییکفرهنگتلقیشده

کنندواجتماعپذیریمحلیاستکهدرآندوجنس)دختروپسر(بایکدیگرمالقاتمی

ایشانمحیطصورتمی نظر از تهرانوجوددارندکهزمینۀبرخوردگیرد هایفراوانیدر

می فراهم را پسران و دختران میآورنبیشتر بیان وی بهکد. که جوانانی برای آنچه ند

روندمهماستنهقهوهواهمیتکیفیتآنبلکهباهمبودنودیدنودیدهشاپمیکافی

(.2۱۱۱)فصیحی،شدناست

 روش پژوهش
فرهنگکافه فرایندبررسی در محقق که بود آن پژوهشنیازمند موضوع عنوان به نشینی

فضایکافهبهعنوانمیداناصلیپژوهشراتجربهوزیستکند؛ازاینورشودوپژوهشغوطه

ازروشمردم اینراه روشکیفیاینموضوعبررسیودر با مشخصرو نگاریاستفادهشد.

کردنمیداناجتماعیتحقیقگاممهمبعدیبودکهسببشدمحققدرچارچوبیمناسبگام

هایموجوددرخیاباناینمیداناجتماعیپژوهشماکافهبرداردوزودتربهنتیجهبرسد؛بنابر

مردم بود. تهران تکنیکسمیۀ سه از ترکیبی شامل همواره تحقیق راهبرد منزلۀ به نگاری

هایبصری؛ازانداز:مشاهدةمشارکتی،مصاحبهواستفادهازبازنماییکلیدیاستکهعبارت

ازمشاهدهومصاحبهاتودادهاینرودراینپژوهشبرایجمعآوریاطالع هایموردنیاز

درپژوهشبهکمکمطالعۀاکتشافی،میدانموردمطالعهبیشترشناختهشدتا استفادهشد.

هایاینمیدانپوششدادهشود.بعدازانجاممشاهداتاولیهسؤاالتیمطرحشدکهدرجنبه

بخشمصاحبه در اطالعات آوری جمع کرد. کمک بسیار  از خوب، کیفی پژوهش یکها

می هدفمند گیرینمونه یعنیاستفاده که کندمی استفاده کسانی از هدفمند صورت به کند؛

 پوشش را پژوهش مقاصد و اهداف سؤاالت، بتوانند )تریسی، نمونه2۱۰۹دهند در گیری(.

ژوهشازشودکهباتوجهبهنوعمسئلۀپژوهشواهدافپهاییاستفادهمیهدفمندازنمونه

                                                            
1 Fassihi 
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غنایاطالعاتیبرخوردارباشندوبیشتریناطالعاترادراختیارمحقققراردهند؛ازاینرو

 با نمونهگیریهدفمنداستفادهشدو بخشمصاحبهاز اینپژوهشدر نفرمصاحبه۰5در

همصاحب نیز دیگر نفر یک با اطمینانبیشتر، برای و اشباعرسید به هاصورتگرفت.سپسداده

هایگردآوریارائهنشد.داده جدیدی دادة مصاحبه این در که گرفت)صاحبیککافه( صورت

هابارها(تحلیلشدند.دراینروشداده2۱۱2شدهبارویکردتحلیلتماتیکبروانوکالرک)

هایبزرگتریقرارگرفتندبهصورتخطبهخطخوانده،کدگذاریشدندسپسکدهادردسته

 بندیشدند.ومقوله

 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

نشیندرکافهحضورداشتند،سهتوانازمیانکسانیکهبهعنوانهم.درحالتکلیمی۰

گروهرادرنظرگرفتواولینگروهکلیدوستانبودندپسازآناگربخواهیماینگروهرابه

میهایکوچکزیرمجموعه کنیم تریتقسیم به اماهمکالسیتوان کرد، اشاره همکاران و ها

روند.درمیاندخترانچندانرسمنیستگروهآخرکسانیهستندکهتنهابهکافیشاپمی

کهتنهابهکافیشاپبروند؛مگرآندستهاززنانودخترانیکهبهمقاصدیغیرازنوشیدنیا

می کافه به کافهصرفخوراکی تنها مردان میان در معموألرروند. اما دارد، رواج بیشتر وی

 روندخیلیجواننیستند.کسانیکهتنهابهکافهمی

دیالوگ. 2 کافهموضوعات در ذیلها در آمد، دست به مصاحبه و مشاهدات از که ها

محورهایزیرهستند:

دستانداختن جُکو بالعکس، و پسرها( )درجمع دخترها تعریفاز خاطراتمشترک،

بحث )دربارةیکدیگر، خود دوستان با رابطه فیلم(، و کتاب نقد ( فرهنگی و اجتماعی های

دوستانغیرهمجنسواتفاقاتروزمره(ومسائلکاریواقتصادی.

 انداز:گردعبارتهاوکارهاییکهدرکافهصورتمیفعالیت. ۹

ی،مالقاتباکالسالف(جمعشدندوستاندورهمومالقاتیکدیگر)مالقاتبادوستانهم

هایکاری(.دختر،مالقاتپسرودوستدوستانهمکار،مالقاتبادوستانغیرهمجنسدوست

ب(گپوگفتگوپیرامونموضوعاتموردعالقه.

پ(نوشیدنومیلکردن

ت(سیگارکشیدن

ث(مطالعهکردنواستراحت.
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دردستهبندیافرادمراجعهکنندهبهکافهبایدبهایننکت0 هتوجهداشتکهمیانگین.

افرادیکهسنآنهاخارجازاینمحدودهاست،به۹5-۰۱سنیاینمراجعهکنندگان است.

کنندگانیخارجازاینبازةروند؛البتهنهبهاینمعناکهمراجعهمیزانبسیارکمتریبهکافهمی

یارکماست.سنیدرکافههاحضورندارند،بلکهبهاینمعناکهتعدادآنهابس

 ای شرکت کنندگان در مصاحبهاطالعات زمینه .1جدول 

 شغل تحصیالت سن جنسیت اسم

 رانندةتاکسی دیپلم 25  محمد

 کاربرق دیپلم 21  یاسر

 دارمغازه دیپلم ۹0  سیروس

 کارمندبانک لیسانس 20  سهراب

 مهندسشرکتگاز فوقلیسانس 2۹  رحمان

 دانشجو لیسانس 20  مصطفی

 دارخانه دیپلم ۰۱  زهرا

 دانشجو لیسانس 22  نرگس

 دانشجو دانشجوکارشناسی ۰۱  ملیکا

 فروشنده لیسانس 20  مهدیه

 پرستار لیسانس 2۱  مهسا

 پرستار فوقدیپلم 21  بابک

 دانشجو لیسانس 22  پژمان

 حسابدار لیسانس 22  سحر

 دفتردار لیسانس 22  لیال

توانچنینگفتکهبازةسنیایمشارکتکنندگاندرمصاحبهمیاطالعاتزمینهباتوجه

نفرفوق۰نفردارایتحصیالتلیسانس،1است.۹5-۰۱مشارکتکنندگاندرمصاحبهبین

۸نفرمذکرو1نفردانشجویکارشناسیاست.۰نفردیپلم،یکنفرفوقدیپلمو0لیسانس،

نفرنیزدانشجوبودند.0ازشرکتکنندگانشاغلونفر۰۰نفرمونثهستند.

می کلی طور تحصیالتبه با افراد بیشتر مصاحبه در کنندگان شرکت که گفت توان

،مکانیبرایگذراندناوقاتفراغتدانشگاهیوشاغلهستندکهفضایکافهبرایآنهابهنوعی

استراحتومحلیبرایقرارهایکاریاست.
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 لیلیهای تحیافته
منظور کافهبه فرهنگ بهشناخت مصاحبهنشینی اجتماعی زیست از الگویی باعنوان هایی

روش از بعد که گرفت صورت داشتند حضور تحقیق اجتماعی میدان در که هایافرادی

ایم.هاییشناساییشدندکهبهبررسیآنهاپرداختهکدگذاریوتحلیل،تم

ای، کد کت کنندگان در مصاحبه در سه بخش جمالت پایه: اطالعات دریافتی از مشار2جدول 

 توصیفی و تم

مضامین 
 )تم(

 ایجمالت پایه کد توصیفی

حضوردر
 فضایمتمایز

برقراریارتباط
 گسترده

بیشترارتباطاجتماعیمناینجابوده،توکافهبیشتردوستاموپیداکردم،توکافه
باالخرهبایدازیهجابایکیآشناشیمزنیم.دربارةمسائلاجتماعیحرفمی

شناسیم،بهترزنیمهمدیگهروبیشترمیدیگه.اینجاحداقلچهارکلمهحرفمی
 ازآشناشدنتوخیابونه،منبادوستامبهمروراینجااکیپشدیم.

فراراززندگی
روتین
 

فضا،توفضایکافهفشارزندگیروکمترمیکنه،ازمشکالتدورمیشمتواین
کافهپیشدوستامخودواقعیمم،اینجاکمترموردقضاوتم.وقتیحوصلهندارم

 بهعلیمیگمبریمکافه،اینجاباکسیجنگاعصابندارم.

احساستعلق
 بهفضا

اینجاساکتهوبراممایهآرامشه،اونجاییهمیشگیبرامحسخوبیایجاد
حتیبراییهقهوهشهاگهونشبنمیهایکافهرودوسدارم.روزممیکنه،بچه

یاچایخوردننیایماینجا.
 یکیدوروزنیام،انگاریهچیزیکمه.

هنجارشکنی
وتعلیق
فرهنگ
 رسمی

فرارازکنترل
خانواده
هایوکنترل

 رسمی

توکافهکسینیستبهمگیربده،میتونمبادوستدخترمراحتباشم،میشه
خونهکهنمیشهبرادوسدخترتتولدبگیرییاحجابروکمترداشت،تو

مهمونیمیایماینجا.میایمکافهچونجایدیگهاینداریمکهبریم،توکافهبا
ترداشت.توکافهمیشهقرارهایمختلفیدخترابیشترمیشهارتباطآزادانه

 گذاشت.

دستیابیبه
 آرامشوارتباط

خیابونکهنمیشهدربارةیهمسائلیاینجااحساسامنیتبیشتریدارم،تو
گنتویخونهتمرکزکارکردنیادرسخوندنندارن،حرفزد.بعضیامی

میاناینجاکههمبتوننچیزیسفارشبدنهمکارشونوانجامبدن،اینجامیام
بریمتوپارکبازیکنیمکههر»چوناینجابیشترازهرجایدیگهآرومم.

 نوعموادبهمونپیشنهادکنه؟دقیقهیکیردشهویه

سبکزندگی
 مدرن

بودندرکنار
 جنسمخالف

هاکهدختروخیلیازدوستامروکهپسرهستنمیتونماینجاببینم،بهبچه
هایشبانهکنیم،بهجایپارتیپسرقاطیهستیماینجاجمعمیشیمبازیمی

زیادیداریماینجا،دایرههایدوستیمشکلزااینجابادوستانراحتیم،گروه
 دوستانماینجامتنوعتره.

هدایتزندگی
بهسمتسبک
 زندگیجدید

خونن،چیزیدن،درسمیخیلیاهممیاناینجاکاراشونروانجاممی
نویسن،یاسرشونتویلپتاپشونه.خبتوشهرزندگیکردنسختههمشمی

کننوکهکارایمفیدمیخونهاییهکافهبیایبدنمیشه،خیلیاهمهستن
 نمیانکتابوفیلمنقدمیکنن.افرهیخته
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 ها( بدست آمدهبررسی مضامین ) تم
مصاحبه و مشاهدات از آنچه )تمبررسی مضامینی شناسایی آمد، دست به ما باهای هایی(

وسبکزندگیمدرن تعلیقفرهنگرسمی، هنجارشکنی، عناوینحضوردرفضاییمتمایز،

 پردازیم.هامیکهبهبررسیآنبود.

حضور در فضایی متمایز.۰

نشان«برقراریارتباطگسترده،فراراززندگیروتین،احساستعلقبهفضا»هایتفسیریکد

دهدکهفضاییمتفاوتباخانهودهندةاینبودکهفضایکافهاینامکانرابهکافهنشینمی

 زیست و تجربه ایجاد، را تجاربخیابان بتوانند کافه نام به زیستشده فضایی در و کند

خلق استکهکارکردیخاصدر دنبالکنندکهسببآنشده فضاییتازه در مشترکیرا

بازنماییمی کافه فضای در آنچه باشد. داشته وجودتجاربجدید دهندة نشان اساسأ شود

ووجوداینفضایدرکشدهوفضاییمتفاوتازفضایتصورشدهبافضایتجربهشدهاست

میمتمایزکنش فرهنگیدهندةشکلتواندنشانطلبدکهخودمیهایخاصیرا گیریخرده

نشینانباشد.خاصدرمیانکافه
« )مصطفی بوده اینجا من اجتماعی ارتباط بیشتر20بیشتر کافه تو ؛ دانشجو( ساله،

 کردم)ملیکا، دانشجوکا۰۱دوستاموپیدا توکافهدربارةمسائلاجتماعیساله، رشناسی(؛
ساله،لیسانس،کارمندبانک(؛باالخرهبایدازیهجابایکیآشنا20زنیم)سهرابحرفمی

مهسا ( دیگه می2۱شیم حرف کلمه چهار حداقل اینجا پرستار(؛ لیسانس، زنیمساله،
می بیشتر رو )سحرهمدیگه 22شناسیم حسابدار(؛ لیسانس، توساله، شدن آشنا از بهتر

 یاسر ( برق21خیابونه دیپلم، )ساله، اکیپشدیم اینجا مرور به دوستام با من ؛ کار(
«.دار( ساله،دیپلم،مغازه۹0سیروس

 می» کمتر رو زندگی فشار کافه )نرگسفضای از22کنه  دانسجو(؛ لیسانس، ساله،
انس،فروشنده(؛توکافهپیشدوستامساله،لیس20مشکالتدورمیشمتواینفضا)مهدیه

واقعیمم)پژمان بابک22خود قضاوتم) مورد کمتر اینجا ؛ دانشجو( لیسانس، 21ساله،
لیال ( بهعلیمیگمبریمکافه ندارم وقتیحوصله ؛ پرستار( فوقدیپلم، ساله،22ساله،

اله،لیسانس،دانشجو(.س22لیسانس،دفتردار(؛اینجاباکسیجنگاعصابندارم)نرگس
 زهرا ( آرامشه مایه برام و ساکته اونجاییهمیشگیبرامحس۰۱اینجا دیپلم(؛ ساله،

هایکافهرودوسدارم)ساله،لیسانس،دانشجو(؛بچه22کنه)پژمانخوبیایجادمی
چایشهاگهحتیبراییهقهوهیاساله،لیسانس،دانشجو(؛روزمونشبنمی20مصطفی

ساله،لیسانس،پرستار(،یکیدوروزنیامانگاریهچیزی2۱خوردننیایماینجا)مهسا
 «.ساله،لیسانس،کارمندبانک(20کمه)سهراب
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اینجمالتنشاندهندةآنهستندکهفضایکافهامکانتجربهفضاییمتفاوتباآنچکه

کردهرابرایاوفراهممیکند.کنشگراجتماعیدرفضاهایرسمیوخانوادگیزیست

 . هنجارشکنی و تعلیق فرهنگ رسمی  2

کدهایتفسیری با آرامشو» دستیابیبه وکنترلهایرسمی، کنترلخانواده از فرار

ارتباط ونشان« کارکرد زیستشده یکفضای عنوان به کافه فضای استکه آن دهندة

هایرسمیدارد.بایدگفترسمیوکنترلپتانسیلیدرراستایبهچالشکشیدنهنجارهای

افتدکهباسرشتاستفادهازاینفضاهاکهدربارةنحوةاستفادهازفضارفتارهاییاتفاقمی

هاایجادشدهاستتعلیقیدرتعریفومغایراست.فضاهایمعاشرتپذیریکهدراینکافه

ادراهبردهایخالقانهرابرایتأمینپذیریدرفضایکافهامکانایجعملکرددارند.وانعطاف

کنندگانازفضایکافهایجادکردهاست.کنشگردراینفضاهابرایمواجههونیازهایاستفاده

زنیباقوانینوهنجارهایبازدازندهیابااستمراردرنحوةاستفادهازفضاهابهمقابلهباچانه

پردازند.اینهنجارهامی

 یعنی هستند؛ زیسته فضای همان دقیقأ بازنمایی کند:فضاهایبیانمیهمانطورکهلوفرنیز

در زندگی فضای  نیروی شدة تنظیم و یافته نظم شده، تصور فضای تسلط با تقابل روزمره

 و مداخله گیری، اندازه رمزگذاری، سازی،عقالنی تحتتأثیر بازنمایی فضاهای هژمونیک؛بنابراین

همچنین غصب چالش پتانسیل حامل هستند. وپراکتیس کشیدن به  فضایی هایادراک ها

کنند:هایتفسیریزیراینادعاتأییدمیکد هستند. فضا از خالقانه استفادة طریق از مسلط،
دخترمتونمبادوستساله،لیسانس(؛می22توکافهکسینیستبهمگیربده)نرگس»

شجو(؛میشهحجابروکمترداشت)ملیکاساله،لیسانس،دان22راحتباشم)پژمان
دوست۰۱ برا نمیشه که خونه تو ؛ دانشجو(  مهمونیمیایمساله، بگیرییا دخترتتولد

محمد ( میایمکافهچونجایدیگه25اینجا تاکسی(؛ رانندة دیپلم، اینداریمکهساله،
ترداشت)شهارتباطآزادانهلیسانس،دانشجو(؛توکافهبادخترابیشترمی22بریم)پژمان

«.ساله،کارمندشرکتگاز(2۹رحمان

سبک زندگی مدرن .3

 «بودندرکنارجنسمخالف،هدایتزندگیبهسمتسبکزندگیجدید»هایتفسیریکد
گوییبهنشاندهندةآناستکهفضایکافهبهعنوانیکفضایزیستشدهدرراستایپاسخ

متأثرازمدرنشدنجامعهاست.برایناساسکهدرجامعۀمدرنتحوالتسبکزندگیجدید

حفظخودشمی و خلق مسئول مولفهفرد از یکی که طوری به فعالیتشود؛ اساسی های

هایاعاداتورسومآوریم...سنتهاییاستکهبهطورعادیبهعملمیروزمره،همانانتخاب
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اندازد.هاییتقریبأازپیشتعیینشدهبهجریانمینالجاافتادهوغیرهزندگیرادرمحدودةکا

ایجادمی«شیوةزندگی»هادرزندگیروزمرهمجموعۀاینانتخاب -ایکمکندکهمجموعهرا

گیرد؛زیرانهتنهانیازهایجاریاووبیشجامعازعملکردهاییهستندکهفردآنهارابهکارمی

برمی کهاوبرایهویتشخصیخودبرگزیده،دربرابردیگرانآورندبلکهروایتخاصیرا را

نشینیبهعنوانیکسبکزندگیوبهمنزلۀیکشیوةکنشیدرزندگیکنند.کافهمجسممی

هایانتخابافرادبرایزندگیوکنشاستکهسببشدهاستبسیاریازمدرنیکیازگزینه

نجاریخاصیباشندکهزندگیرابهعنوانهایههایافرادمبینخلقوحیاتمجموعهکنش

توانگفتهرسبککند.بابهرهبرداریازتشبیهسبکبهزباندراینبارهمییککلبیانمی

تواندبهعنوانجهانیخودبسندهتلقیشود،بابیانآلفردشوتزی،مانندهرگفتاریامتنیمی

برایناساساستجهانیمستقلازدیگرجهان دراشکالها. کهزندگیدرهرزمانخودرا

ازایناشکال،زندگیمتعددپدیدمیدهدوانسانمتعددنشانمی انسانباتوجهبهها آورند.

بنابراینکافهکندوبهکنشمیهایدرونیبامحیطتعاملمیانگیزه نشینیبهعنوانپردازد؛

هایکنشیگیریگونهنهرابرایشکلیکسبکزندگیدردنیاوزندگیاجتماعیمدرنزمی

هایهنجاریخاصفراهمآوردهاستهمینامرسببآنخاصوهمچنینشکلگیریحیات

هایشخصیتیایدارایتیپهاکارکردهایمتفاوتیداشتهباشندوهرکافهشدهاستکهکافه

نحویخاصتجربه،متفاوتوبهاصطالحمراجعانمتفاوتیاستکههرکدامفضایکافهرابه

هایهستند:کنند.جمالتتفسیریزیرمؤیدوتاییدکنندةتحلیلزیستوبازنماییمی
نرگس» ببینم) میتونماینجا با22خیلیازدوستامروکهپسرهستن لیسانس(؛  ساله،

ساله،20کنیم)مصطفیهاکهدختروپسرقاطیهستیماینجاجمعمیشیمبازیمیبچه
پارتیدان جای به ؛ لیالشجو( ( راحتیم دوستان با اینجا زا مشکل ساله،22هایشبانه

اینجاخیلیا22هایدوستیزیادیداریم)سحردفتردار(؛گروه لیسانس،حسابدار(؛  ساله،
نویسن،یاسرشونتویخونن،چیزیمیدن،درسمیهممیاناینجاکاراشونروانجاممی

دیپلم،مغازه۹0تاپشونه)سیروسلپ دار(؛خبتوشهرزندگیکردنسختههمشساله،
ساله،پرستار(؛خیلیاهمهستنکهکارایمفید21خونهاییهکافهبیایبدنمیشه)بایک

داروساله،دیپلم،مغازه۹0کنن)سیروسنمیانکتابوفیلمنقدمیاکننوفرهیختهمی
«.انک(ساله،لیسانس،کارمندب20سهراب

های پژوهشپاسخ به پرسش
نشینانازحضورشاندرکافهچیست؟سوالاولپژوهش:معانیذهنیومقاصدکافه

پاسخداد. کردیم، عنوانبازنماییفضایییاد آنبا از اساسآنچه اینسؤالبایدبر به

ومی ظهور کالم و گفتمان سطح در شان،درونی ماهیت به توجه با فضا هایبازنمایی  یابند؛



 ۰۹۱۱،بهاروتابستان۰۱پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۰50

 را فضا به مربوط علمی هاینظریه ویژه وبه هاتعریف ها،توصیف مانند ایزبانی اشکالبنابراین

-هابهدستآمدنشانمیایکهازجریانمصاحبهگیرند.برایناساسجمالتپایهمی بر در

کافهدنبالمی برخدهدمعناییکهکنشگراناجتماعیدرفضایزیستشده استهازکنند،

اند.فضایکافهسببرازیستکردهتجاربمشترکشاندرمیدانوفضاییمشابهاستکهآن

شدهاستکنشگراناینفضادرتالشبرایخلقمعناییجدیددرجهتخلقوحفظخرده

درکدهایتفسیریگروهفرهنگ اینمعنایمشترکرا باشند. هایخود برقراریارتباط»

نشینانتوانیافتکهدرآنکافهمی«زندگیروتینواحساستعلقبهفضاگسترده،فراراز

شانبرسند؛چنانکههایروزمرهکنندکهبهیکمعنایذهنیمشترکبرایکنشمیتالش

نشینیرااینمعنایمشترکذهنیسبببازتولیدفضاشدهوامکانتداومیافتنکنشکافه

فراهمکردهاست.

پژوهش:کافهنشینیبهعنواننوعیگذرانفراغتباچههدفیشکلمیگیرد؟سوالدوم

توجهبهکدهایتوصیفیکهازازمصاحبهوگفت با افرادیکهدرمیدانبودندو با وگو

میمصاحبه دستآمد، به کافهها گفتکه باتوان استکه کنشاجتماعی از نوعی نشینی

 گیرد:اهدافزیرصورتمی

هدایتزندگیبهسمتسبکزندگیجدید.الف(

ب(دستیابیبهآرامشوارتباط.

پ(برقراریارتباطگسترده.

گرد سنتت( و هنجارها به ناباوران فرهنگهمایی تعلیق و شکنی )هنجار موجود های

رسمی(.

هایآلترناتیوومعاشرتافراد.گیرینطفۀایدهث(فضاییبرایشکل

-هابودندکهنشانمی،حاصلکدهایتوصیفیبرگرفتهازمصاحبهاهدافیکهذکرشدند

بلکهاینروابطاجتماعیمی ایجادکنندةروابطاجتماعیاست، نهتنها -توانندایجاددهدفضا

کافه در شده فضایایجاد باشند. فضا واقعفضایکننده در فضاییاجتماعیاست؛ اساسأ ها

هاگیردوآنچهبرایانسان)طبیعی(وفضایذهنیقرارمیاجتماعیدرتقابلبافضایفیزیکی

بنابراینمی فضایاجتماعیاست؛ کافهاهمیتبیشتریدارد، که اهدافیرا نشینانتواندید

کننداهدافیدرجهتخلقفضاییاجتماعیاستکهاغلببهصورترسمیتعریفودنبالمی

هاییبرایکنشکهفضایکافهدربرگیرندةپتانسیلتعبیهنشدهاست.بهعالوهبایداشارهکرد

تجربه بهاینصورتکهما بهواسطۀمکانمیاجتماعیاست؛ را آفرینیموهایروزمرةخود

دهد.هایکنشگراندرآنرخمیتوجهبهمکانازاینجهتاستکهزندگیروزمرهوبازی

با برایکنشگریاجتماعی محفلی کافه مکان و استکهپسفضا  هنجارهایخاصخود
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؛بنابرایندرتواندیداینبخشنیزتأییدکنندةنظرهانریلوفردرارتباطباخلقفضاستمی

گیرد.نشینیباهدفخلقفضایاجتماعیدلخواهشکلمیبیانکلیگفتکافه

سوالسومپژوهش:کارکردهایکافهبرایکافهنشینانچیست؟

 دست به توصیفی مصاحبهکدهای از آمده شامل ها از» فرار گسترده، ارتباط برقراری

زندگیروتین،فرارازکنترلخانوادهوکنترلهایرسمی،دستیابیبهآرامشوارتباط،بودن

جدیدنشاندهندةآناستکه«درکنارجنسمخالف،هدایتزندگیبهسمتسبکزندگی

یخلقشدهدلخواهبرایکنشگراناجتماعیدرنشینینوعیفراغتونوعیفضایاجتماعکافه

ایداردکهسببخلق،تداومبینینشدهبینیشدهوپیشاینمیداناستکهکارکردهایپیش

می کافه در شده تولید اجتماعی فضای به باتوجه اما است، شده فضا این بازتولید توانو

پردازیم.میهاکارکردهاییدیگریبرایکافهقائلشدکهبهبیانآن

 . کافه، محلی برای تفریح1

دانند.آنچهبسیاریکافهراپاتوقیبرایتفریح،گذراندناوقاتفراغتودیدارهایدوستانهمی

کافه از روزها برمینشینیاین شهر تیپهای که تفاوت این با است. همین نیز هایآید

لباس همچنینسبکموسیقیکهدرهاییمتناسبباطرزتفکروفضایکافهوروشنفکری،

پخشمی کافه مشتریانخاصخودشرا کافه هر و خصوصیکرده را کمیآن طلبشود

نشینیبهمثابۀتفریح،چیزیاستکهناصرتکمیلهمایون،مورخدراینبارةآنکافه.کندمی

می تهرانترینکارکردکافهتفریحمهم»گوید: کهکارکردنشینیاستوجزیکیدوکافهدر

کافه موارد بیشتر در داشتند، اجتماعی و سرچشمهنشفرهنگی تفریحی نیاز یک از ینی

 (.۰۹1۸:0)پارسا،«گیردمی
هاهیچگاهشاملمناقشاتوگفتوگوهایمنتقدانهنیستندوبراساسایندیدگاهکافه

ومعتقدندکارکرداصلیدانندگرانآنرامختصایراننمیایاستکهبرخیتحلیلاینمسئله

»گوید:هادرهمۀکشورهاتفریحیاست.صدیقسروستانی،جامعهشناسدراینبارهمیکافه

برایرفعخستگی را هایروزانهبهسمتکافهدرحقیقتیکپاتوقمیانراهیاستکهما

ایایکافهگیردومحوریتدرگفتوگوهکشاند.حتیورودبهکافهاتفاقیصورتمیخودمی

 (.۰۹۱۸:5)زیبایی،«هایاجتماعیوفرهنگینیستبابحث
بهشکلفضایعمومی واقعبایددانستآنچه آنصحبتمیدر هابرماساز کند،ایکه

عرصۀعمومیهابرماسبهمثابۀجامعۀمدنی، است. ایراناتفاقافتاده ناچیزدر کمو بسیار

مادرایرانبهدلیلشرایطاجتماعیوسیاسیآنعرصهحلقۀواسطۀملتودولتبودهاست،ا

گیرینگرفت.آنچهدراینپژوهشبهدستآمد،بیشترنشاندهندةآنعمومیفرصتشکل
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جهت آنمناقشاتمنتقدانهدر در استکهکافهمحلیبرایگذراندناوقاتفراغتاستو

 خورد.میاستکمتربهچشممیپیگیریمطالباتمدنیکهبهقولهابرماسخاصعرصهعمو

 نشینی، ظرفیتی برای رشد فرهنگی. کافه2

پاره انساندر زیسته تجربۀ موارد شیوهایاز زندگی، از دریافتآنها درکو و وها باورها ها،

میارزش تغییر را آنها میهای دیده مواردی دیگر بیان به خوددهد. جامعه، افراد که شود

هنرمند برایبرونمیاندیشمندو مشکالتشانراهیمیشوندو مواردینیزرفتاز در یابند.

کنندبااثرگذاریبراندیشمندانوکنشگراننوعیفرهنگسفارشیهایقدرتسعیمیکانون

ومطلوبخودرابهجامعهتزریقکنندکهدرهیچجایدنیابهنتیجۀموردنظرنرسیدهاست،

دیسببشدهاستکهصحنهازاندیشمندوهنرمندخالییاحضورهادرموارامااینفعالیت

رنگشودوشکلناهنجاروقهقراییتغییرفرهنگتوسطخودجامعهبهظهوربرسد.آنهاکم

شودوبستررشدتدریججمعمیهاستکهدرونآنهابهدرواقعاینتجربۀزیستۀانسان

فراهممی فرهنگیرا توسعۀ کافهو فرهنگینکند. نمود عنوانکنشیاجتماعیو شینیبه

برایرشدبسیاریاززمینهمی آزادارمکینیزتواندزمینهرا هایرشدفرهنگیفراهمآورد.

هایثابتبراینشستن،همیشهیکنوعنوشیدنیانتخابگوشه»گوید:دربیانیمشابهمی

شگی،تصویریاستکهشکلعینیهایهمیسفارشدادن،مطالعۀکتابوروزنامهدرپاتوق

وواقعیبهخودنخواهدگرفتوتکلیفجامعۀایرانیدربارةایجادیکپاتوقفرهنگییایک

هنرمندان، عکاسان، نقاشان، که چرا نیست؛ درستیمعین به هنوز ادبی و اجتماعی کافۀ

کافه در ماندگاری و نشستمستمر شاعران و ندارندنویسندگان ها ا« )آزاد :۰۹10رمکی،

توانمتصورشدکهنشینیمیبنابراینبهطورکلیدودیدگاهمختلفدرارتباطباکافه(؛۰2

کافه کاربرد از که است مفهوم پذیری انعطاف از میناشی ظرفیتها یک مثابۀ به توان

یادکرد. تفریحی کارکرد دیگری و فرهنگی و ااجتماعی نسازیرا خون فرهنگ دربا د

دراخوصخایهانمکانگوناگویهاهنگست.فراراهاتأثیرگذنیابیمکانقشیورپذیشکل

قتصایاهادکرربخشند.کامیآنهـهاییمتناسببدکررکاوندزسامی فرهنگیدی، ،سیاسی،

 نظامی و نظایر مکااتومیآن خانند هایی ص نقشپذیربیافریند. نمکای تابعی ازها

ازینفرهنگابنابراوست؛یفرهنگیالگوهازامتأثرهامتصمیینواستنانساگیریامیمتص

تواندتوانگفتکافهبهعنوانیکفضاومکانمیبنابراینمیهاست.نمکااقفتراملمهماعو

 درارتباطبافرهنگزمینهرشدوتعالیفرهنگیرافراهمآورد.
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گیرینتیجه
اینپژوهشبرخاستهازآشناییذهنیمحققبانشینیبهعنوانموضوعبررسیفرهنگکافه

شهریشدنروزافزونتغییرو زیرا تحولدرسبکزندگیانسانایرانیدردورةمدرناست؛

تحوالتیرادرسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهواینسؤالرابهذهنمتبادرکردهاست

انهآنهارادستخوشتغییروتحولهاوزندگیروزکهحیاتشهریمدرنچگونهروابطانسان

هایجدیدیازهایزندگیانسانایرانیوگونههاتحولدرسبککند.یکیازایندگرگونیمی

هاییکهالزمۀزندگیشهریمعاشرتوکنشاجتماعیاست.باوجودتغییراتدائمیوآزادی

ایکهاتشدهاست؛بهگونهوزادةتجربیاتمدرنزندگیروزمرهاست،سبکزندگیدچارتغیر

برایهایاجتماعیبراساسشیوهزندگیوبهمیزانسنتییامدرنبودنمکانگروه هاییرا

،گذراناوقات،تفریح،بحثوگفتوگوویاکنشاجتماعیآزادانه،تعاملاجتماعیباهمنوعان

بهزندگیروزمرهدارایاهمیتگزینندازاینروتوجههاودالیلمختلفدیگربرمیباانگیزه

نشینیایاززیستاجتماعیباعنوانفرهنگکافهیکیازاینتغییراتایجادشدهگونه و است

بنابراینمطالعۀفرهنگکافه فضایاجتماعیحاکمبرآنودرکتصورافرادازاست. نشینی،

اینسبکزندگیوکارکردهایآنموضوعپژوهشبود.

هاباتکنیکمشاهدهومصاحبهبهدستآمدوتحلیلبهازگردآوریدادهبراساسآنچه

تم هنجارروشتحلیلتماتیک، ، فضایمتمایز در حضور هاییبهدستآمدندکهشامل

ازتحلیلاینتم هاایننتیجهبهشکنیوتعلیقفرهنگرسمی،سبکزندگیمدرنبودند.

شوداساسأنشاندهندةوجودفضاییمتفاوتاییمیدستآمدکهآنچهدرفضایکافهبازنم

 این وجود و است شده تجربه فضای با شده تصور فضای متمایزاز و درکشده فضای

میکنش میهایخاصیرا که شکلطلبد نشانگر میانگیریخردهتواند فرهنگیخاصدر

همچنینبایداشارهکردکهفضایکافهبهعنوانکافه یکفضایزیستشدهنشینانباشد.

کنترل و رسمی هنجارهای چالشکشیدن به راستای در پتانسیلی و کارکرد هایدارای

رفتارهاییاتفاقمی فضا از استفاده نحوة بایدگفتدربارة سرشترسمیاست. با افتدکه

هاایجادشدهاست،پذیریکهدراینکافهاستفادهازاینفضاهامغایراست.فضاهایمعاشرت

انعطاف و دارند عملکرد تعریفو راهبردهایتعلیقیدر امکانایجاد فضایکافه پذیریدر

خالقانهرابرایتأمیننیازهایاستفادهکنندگانازفضایکافهایجادکردهاست.کنشگردر

چانه و برایمواجهه نحوةاینفضاها در استمرار با یا هنجارهایبازدازنده قوانینو زنیبا

پردازد.ادهازفضاهابهمقابلهبااینهنجارهامیاستف

بایداشارهکردکهفضایکافهبهعنوانیکفضایزیستشدهدرراستایپاسخگوییبه

تحوالتسبکزندگیجدیدمتأثرازمدرنشدنجامعهنیزاست.برایناساسکهدرجامعۀ
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هایاساسیکهیکیازمولفهشود؛بهطوریمدرنفردمسئولخلقوحفظهویتخودشمی

انتخاب همان عملمیفعالیتروزمره به عادی طور به درهاییاستکه را زندگی و آوریم

ازپیشتعیینشدهبهجریانمیمحدودةکانال مجموعۀاینانتخابهاییتقریبأ هادراندازد.

می ایجاد زندگیرا شیوة مجموعهزندگیروزمره که عملکردهاییوبیشجامایکمکند از ع

آورند،بلکهروایتگیرد؛زیرانهتنهانیازهایجاریاورابرمیهستندکهفردآنهارابهکارمی

نشینیکنند.کافهخاصیراکهاوبرایهویتشخصیخودبرگزیده،دربرابردیگرانمجسممی

انتخابافرادبرایهایبهعنوانیکسبکزندگیوشیوةکنشیدرزندگیمدرنیکیازگزینه

کنش از بسیاری است شده سبب که کنشاست و حیاتزندگی و خلق مبین افراد های

بهعنوانیککلبیانمیمجموعه کند.درعینحالهایهنجاریخاصیباشندکهزندگیرا

ایاززیستوکنشاجتماعیبااهدافیخاصنشینیبهعنوانگونهبایددرنظرداشتکهکافه

بینینشدهاستایازمواقعپیشبینیشدهودرپارهگیردکهایناهدافگاهیپیشتمیصور

کافه که شده آن سبب چندگانهکه کارکردهای پارهنشینی که باشد داشته اینای از ای

اند؛کارکردهاییکهفارغازبعدتفریحیوسرگرمیشدهنشینیکارکردهامنجربهبازتولیدکافه

آورند.مناسببرایرشدفرهنگیرافراهممیایزمینه
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