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  هويت و فضاي عمومي در شهر

 )مطالعة دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان(

 
  2ياسمن اوحدي، 1ناصر فكوهي

  

  )13/2/91 پذيرشخيتار، 20/10/90افتي درخيتار(

  

  چكيده

هاي بارز نفوذ مدرنيته به زندگي جوامع بشري است و  زندگي شهري يكي از نشانه

هاي زندگي انسان امروز اعي يكي از نيازداشتن به جمع و حضور در فضاهاي اجتم تعلق

در جوامع گوناگون استفاده از فضاهاي عمومي شهر براي افراد جامعه برحسب . است

متفاوت ... هاي قومي و نژادي وهاي اجتماعي، اقليتمتغيرهايي چون سن، جنس، گروه

. تنداست و اين عوامل بر ميزان و نحوة حضور در فضاهاي عمومي شهر تأثيرگذار هس

تر  شوند امروزه عميقساز آن تلقي مي بحران هويت در ميان نسل جوان جامعه كه آينده

. هاي كنشي و ذهني پايدار رسيده استهاي سطحي و ناپايدار به جنبهشده و از جنبه

شدن با هنجارهاي اجتماعي و جوان امروزي نيازمند آن است كه افزون بر سازگار

هاي خويش را گاه حتي در جهتي نه چندان دلخواه واره غيررسمي جامعه، عادت

گيري و تحول  هدف مقالة حاضر شناخت، بررسي و تحليل چگونگي شكل. دستكاري كند

هاي اجتماعي و فرهنگي هويت و موقعيت جواني دختران دانشجو در شهر  زمينه

ي و هاي فرد بدين منظور، با استفاده از روش كيفي و از خالل مصاحبه. رفسنجان است

هاي مورد نظر انتخاب   نفر از دختران دانشجو در رفسنجان متناسب با شاخص50گروهي

دهد  نتايج نشان مي. شدند و با كمك تكنيك تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفتند

فشارهاي رواني ـ اجتماعي بر دختران جوان كه هم از سوي خانواده و هم قوانين رسمي 

تأثير  هاي دختران را تحتها و كنششود، انديشه عمال ميها ا و غيررسمي جامعه بر آن
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ها همچنين تضاد  يافته. تر ساخته استها را پررنگ قرار داده و هويت جنسيتي آن

موقعيت دوگانة دختران و زنان را در مواجهه با گسست و همسازي ميان سنت و مدرنيتة 

  .دهد ها را نشان مي گيري هويت آن موجود در جامعه و در نتيجه اختالل در شكل

  

  .دختران، دورة جواني، فرهنگ، فضاي عمومي، مدرنيته، هويت: واژگان كليدي

  

  مقدمه و طرح مسئله
 عناصر و هاي شهري بخش مهمي ازفضا. مكمل و معنابخش يكديگرند ةفرهنگ و شهر دو پديد

فتاري را شكل  فرهنگ الگوهاي ر.سازندهاي مختلف جامعه مي براي گروهاجزاي اصلي هويت را
عملكرد اساسي شهر «. كننددهد و اين الگوها چگونگي استفادة مردم از فضا را مشخص ميمي

نمايش زندگي اجتماعي . هاي عمومي شهر نهفته استها و وفور عرصه بودن فعاليت در جمعي
ب سازد كه بازيگران و تماشاگران به ترتياي بدل ميافراد متفاوت عرصة عمومي را به صحنه

فضاهاي جمعي در طول زمان، هم در ساختار و . )1378حبيبي، (» كنند نقش خود را عوض مي
در كنار فضاهاي جمعي . اندشان تغيير يافتهابعاد فيزيكي و هم در ابعاد هويتي و غيرفيزيكي

فضاهاي عمومي جديدي چون دانشگاه، ... خانه، حمام، بازار و گذشته همچون ميدان، قهوه
اند و بستر مناسبي براي حضور اقشار مختلف  ايجاد شده... شاپ، سينما و گالري، كافيكتابخانه، 

  .اندجامعه فراهم آورده
هاي سني، دهند كه به لحاظ ويژگيجوانان بخش بزرگ و مهمي از جامعه را تشكيل مي

تقالل ها در عين حال كه طالب اس آن. هاي سني جامعه متمايزندرواني و اجتماعي از ديگر گروه
هرچند با . و يافتن هويت جديد براي خود هستند، همواره به خانواده و حمايتش وابستگي دارند

هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و افزايش سن و ارتقاي پايگاه اجتماعي جوانان، كسب سرمايه
يابد، ها به صورت كاربردي، ميزان وابستگي به خانواده كاهش مياستفاده از اين سرمايه

جوان امروزي بايد بتواند عالوه بر سازگاركردن خود با . هاي هويتي كماكان وجود دارد چالش
  .ي خويش نيز وارد سازد1ها واره هنجارهاي اجتماعي و عرفي جامعه، خود را در عادت

 تا 19دختران جوان در گروه سني . اي استميزان زياد جمعيت جوان در ايران اصلي پايه
 درصد از 4/0 نفر يعني در حدود 32564 نفر و در شهرستان رفسنجان 8064246 در ايران 29

بودن جامعه پيامدهايي از جمله  جوان). مركز آمار ايران(شوند كل جوانان ايران را شامل مي
بودن قدرت خريد، نيازداشتن به ساختارهاي اميدبخش در جامعه براي ايجاد و افزايش  پايين

                                                 
1. Habitus 
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نقش . ها را به دنبال داردوري و بروز استعدادعي و افزايش بهرهانگيزة زندگي در نظام اجتما
تواند معيار تفكيك فضا در شهر باشد در ها كه خود ميفضاهاي شهري، كنترل هنجارها و ارزش

فصل مشترك زندگي شهروندان در فضاهاي عمومي شهر . يابي جوانان بسيار اثرگذار استهويت
اي براي تقويت روح همكاري جمعي، روابط تواند وسيلهفضاهاي شهري مي. افتداتفاق مي

هاي اجتماعي هاي انساني و فعاليتمتقابل چهره به چهره، داراي هويت و در انطباق با هدف
  .تعريف شود

 نفر يكي از مراكز تمركز جمعيتي جديد در ايران 139،219شهر رفسنجان با جمعيت 
 ساير شهرهاي ايران، صورت گرفته است اصل تغييري كه در شهر رفسنجان، همچون. است

گذار از سنت و جامعة بسته و مبتني بر نظام خويشاوندي و فرهنگ قومي قوي به يك نظام باز، 
 14000رفسنجان داراي شش مركز دانشگاهي و حدود . شدة مدرن امروز است بزرگ و فردي

پرستاري، حقوق، پزشكي،  هاي مختلف، از جمله پزشكي، دنداندانشجو است كه در رشته
حجم باالي . كنندتحصيل مي... عمران، مديريت، كشاورزي، زبان انگليسي، ادبيات، فيزيك و

-دانشجو در اين شهرستان موجب شده تا به طور خودآگاه و ناخودآگاه در كنار دانش، سرمايه

  .ويژه دختران نيز افزايش يابد هاي فرهنگي و اجتماعي جوانان و به
هويت فرهنگي دختران جوان دانشجو در اين پژوهش، ابتدا شناخت منظور از بررسي 

ها از  هاي اين دختران است و سپس به بررسي نحوة تبعيت آنها و نگرشها، مطلوبيتارزش
به نظر . پردازيمشان با عرصة عمومي شهر ميهنجارهاي موجود يا مدارا با هنجارها و نوع رابطه

كنند به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و رواني جان زندگي ميرسد دختران جواني كه در رفسنمي
هاي هاي اجتماعي گوناگون، شيوهاين تعارض در نتيجة برخورد با آموزه. دچار تعارض هستند

دختران جوان چگونه با . شوديابي دختران با محيط پيرامونشان ايجاد مي پذيري و هويت فرهنگ
پذيري در مقابل اين تضاد و   فرهنگي يا تسليمكنند؟ اشكال مقاومتاين تعارض برخورد مي

شناسي اين دو نوع نگاه در شرايط امروزي جامعة رفسنجان چگونه خواهد بود؟ جواناني  آسيب
اند، هويت خود را با توجه به روابط هاي عمر خود را در شهر رفسنجان گذراندهكه بيشترين سال

دهند؟ پيامدهاي بعدي ن چگونه شكل ميهايشافرهنگي و اجتماعي حاكم بر شهر و خانواده
كرده در مقابل هنجارهاي نظام اجتماعي و خانوادگي از اين  هاي دختران جوان تحصيلواكنش

  .هاي بعدي نيز پايدار خواهد بودها بر نسل رو حائز اهميت است كه اثرات آن
اهاي هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي هويت و موقعيت جواني دختران در ارتباط با فض

فضاي ( ارتباط فرد با سه حوزة اصلي پيرامونش عمومي شهر رفسنجان است و بر همين اساس
ها با آن و تعارضي كه در هريك از اين حوزه) خصوصي و فضاي عمومي خصوصي، فضاي نيمه
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) 1987 (1بار راپاپورت بندي را نخستين  اين تقسيم.رو است مورد بررسي قرار گرفته استروبه
كار  اي نيست كه او به اما تفكيك موضوعات اين پژوهش به سه فضا برمبناي معاني. انجام داد
هاي مذكور، در سه بخش زير مطرح و بندي اهداف اين پژوهش، با توجه به تقسيم. برده است
  :شوندبررسي مي

در اين . شود مي هويت-منفضاي خصوصي فرد كه شامل ارتباط او با خود و در نهايت 
ها، ميزان و كيفيت رابطة دختران دانشجوي رفسنجاني با هريك از دو ف، آرمانحوزه، اهدا

  .محيط جامعه و خانواده مورد توجه است
خصوصي كه خانواده، خويشاوندان، اقوام و دوستان نزديك فرد آن را تشكيل  فضاي نيمه

 و ي روزمرهزندگهاي كنندة فعاليت دهنده و كنترل ترين عوامل شكل اين گروه مهم. دهندمي
  .اندنحوة گذران اوقات دختران در نظر گرفته شده

كند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر اي كه فرد در آن زندگي مي فضاي عمومي يا جامعه

نوع نگاه و نحوة برخورد جامعه و قوانين .  اثرگذار استحضور دختران در فضاهاي شهر
  .اند فضاها مورد نظر بودهرسمي و غيررسمي آن در مورد حضور دختران در اين

شود، عالوه بر هايشان مشاهده ميگسستي كه امروزه ميان جوانان رفسنجان و خانواده
، كه ناشي از اقتصاد متكي بر باغداري و ...اختالف در امتيازات مادي چون شغل، مسكن، رفاه و

 جوانان با هاي ارزشي و سبك زندگيگرفتن شديد نظام كشاورزي منطقه است، حاصل فاصله
ها نيز هست كه منجر به بروز شكاف نسلي در سطح ارزشي و رفتاري و  هاي پيش از آننسل

فضاهاي عمومي و ميزان حضور در . نوعي عدم تفاهم خاموش با پيامدهاي خاص شده است
ها ايجاد  جويي آن ها را كه در هويت هايي باشد كه اين شكاف و خللتواند يكي از راهها مي آن

  . است به ما نشان دهدشده
  

  مباني نظري

شناختي موقعيت جواني و هويت دختران برمبناي حضور در  در اين پژوهش بررسي انسان
  يورگن» الگوي ارتباطي در حوزة عمومي و حوزة خصوصي«فضاهاي عمومي براساس نظريات 

بندي  تقسيم«و ) 1971( هانري لفبور » سبك زندگي روزمره«و نظرية ) 1966(هابرماس 
  .بنا شده است) 1984( پير بورديو» وارهميدان و عادت«و » ها سرمايه

براي اطالق بر ، اصطالح حوزة عمومي را »الگوي ارتباطي حوزة عمومي«هابرماس در نظرية 
برد كه در آن افراد از طريق مفاهمه و استدالل مبتني بر تعقل و اي اجتماعي به كار ميعرصه

                                                 
1. Rapaport 
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هاي گيرياي از رفتارها، مواضع و جهتدور از هرگونه فشار، مجموعهدر شرايطي برابر و به 
 امروزه در شهرهاي كوچك و با ).31: 1991هابرماس، (كنند  ارزشي و هنجاري را توليد مي

هايي هنجارهاي عرفي و سنتي قوي همچون رفسنجان و تعامل در فضاي عمومي فقط در مكان
گيري و نحوة شكل. گيردند، مانند دانشگاه، صورت ميشوكه واسطة دولت و خانواده شمرده مي

عنوان فضاي عمومي در شهر رفسنجان  هابرماس براي بررسي آنچه به هاي حوزة عمومي شاخص
  .شود مورد استفاده قرار گرفته است شناخته مي

هاي زندگي در داند كه شيوهفضاي اجتماعي را بازنمودي انتزاعي از قالبي مي پير بورديو
اي دوسويه ميان دو نوع قابليت  رابطه. گيردتباط با فضاي زندگي روزمره در آن شكل ميار

سو و قابليت ارزيابي اين اعمال از قابليت توليد اعمال از يك: آيدكنندة رفتار به وجود ميتعيين
لي افراد براي انجام كارهايشان نياز به مفاهيمي دارند تا به ساختارهاي نظري و عم .سوي ديگر

بورديو با طرح . سازد اين مفاهيم و الگوها را نظام اجتماعي براي مردم مي. جامعه نظم بخشند
-ميدهيم به تفكر و انديشة ما در مورد آن بردهد آنچه انجام مينشان مي» واره عادت«اصطالح 

: 1382 بورديو، به نقل از فكوهي،(داند هاي ميدان مياو اين طرز تفكر را نتيجة آموزه. گردد
- هاي تعيينها و الگوهاي رفتاري دختران در شهر رفسنجان با آنچه بورديو قابليتانگيزه). 299

او دربارة . گشا بوده است كند در اين پژوهش راههاي زنانه عنوان مي كنندة رفتار افراد و انتخاب
صيلي و مشاغل ندرت به مدارج عالي تح زنان به«: گويدارتباط زنان با فضاهاي عمومي شهر مي

شود تا بيشتر كارهاي ها موجب مي يابند، زيرا خصلت زنانة آنپر حيثيت اجتماعي راه مي
  ).30: 1385شويره، (» خانگي را به دوش بكشند

فضا، زندگي روزمره و بازتوليد روابط : حاوي سه مفهوم مرتبط است شهر براي لفبور
 ةطريق آن روابط توليد در تجرب كه از فضايي عام است ةشهر زمين. داري اجتماعي سرمايه

فضاي اجتماعي در نظر لفبور، آن  .)132-131: 1377 ،افروغ( شود  مردم بازتوليد ميةروزمر
گيرد  ها در زندگي روزمره و فرهنگ حاكم بر آن شكل مي چيزي است كه در بطن تجربة انسان

ضاي اجتماعي و فضاي فيزيكي توان گفت لفبور با تفكيك ف به بياني، مي). 156: 1993لفبور، (
ها را در اين مفهوم بسيار پررنگ كرده و از همين زاويه شهر  نقش فرهنگ و شيوة زندگي انسان

شهر ديگر تنها فضايي . دهد عنوان يك فضا در ابعاد مختلف مورد واكاوي و تحليل قرار مي را به
وابط اجتماعي است كه روي براي سكونت نيست، بلكه به تعبير لفبور، بازتابي از جامعه و ر

ترين محوري كه لفبور آن  مهم). 111-108: 2006مريفيلد، (زمين به تصوير كشيده شده است 
كند، روزمرگي است و خطري كه به تعبير  مطرح ميزندگي روزمره در جهان مدرنرا در كتاب 

 روزمرگي و تأثير). 211: 1383فكوهي، (كند، زوال فرهنگ است او جهان مدرن را تهديد مي
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شده در انديشة لفبور، در  ارتباط زندگي روزمره با فضاهاي شهري، با توجه به محورهاي مطرح
  .اين پژوهش مورد نظر بوده است

كند، در پهناي حوزة عمومي و كنش ارتباطي اي كه لفبور از آن ياد ميزندگي روزمره
ها، ها، انتخاببروز خالقيتگيرد و اين عرصة عمومي فضايي مناسب براي هابرماس شكل مي 

ها نام  هايي است كه بورديو از آنواره هاي ميدان و عادتها برحسب ويژگيها و تبادل سرمايهكنش
 دهد،اينكه فضاي عمومي تا چه حد به كنشگران اجازة فعاليت و ابداع زندگي روزمره مي. بردمي

ها  هابرماس در عرصة كنش انسان و داري لفبور  هاي ضد سرمايه بحثي است كه از تلفيق نگاه
ساز، نوع اوقات فراغت، فضاهاي مناسب براي حضور  حق انتخاب اشكال هويت. توان دريافتمي

شود بر  مسائلي است كه سعي مي... در سطح جامعه، نحوة برقراري ارتباط با فضاهاي جمعي و
  .هابرماس مورد بررسي قرار گيرد هانري لفبور و  هاي اساس ديدگاه

  

  پيشينة پژوهش

.  استموضوع جوانان در جامعة ايران با رويكردهاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته
هاي متعدد سياسي و مفهوم جامعة مدني و عمدتاً به احزاب و گرايش» سياسي«رويكردهاي 

هاي خياباني، تهاجم فرهنگي و به انحراف هاي دانشجويي، ناآرامينقش جوانان در آن، جنبش
. شوندها يافت مياند كه به تعداد زياد در مطبوعات و مجلهپرداخته... يده شدن جوانان وكش

بحران «و ضرورت كاهش بيكاري براي حضور اجتماعي جوانان در جامعه، » اشتغال«مفهوم 
طور پراكنده و در توضيح داليل ناكامي، افسردگي و مشكالت جوانان در آثار مختلف به» هويت

كاري مورد  ويژه اعتياد و بزه در ميان جوانان و به» انحرافات اجتماعي«. وردخبه چشم مي
دهندة كه نشان...)  و1382؛ نبوي، 1379؛ توفيقي، 1379شيخاوندي، (اند مطالعه قرار گرفته

  .هاست سطح نسبتاً باالي آگاهي جامعه به اهميت جوانان و ضرورت مطالعه دربارة آن
هويت جمعي دختران نوجوان « است، مانند ان صورت گرفتهتحقيقاتي كه در حوزة جوان

هاي مرجع در ميان جوانان شهر بررسي گروه«به همت سپيده پارساپژوه؛ » آباد كرج اسالم
پديدة «فر؛ هاشميان توسط جمشيد » الگوگزيني جوانان«هاشمي؛  به كوشش سيد ضياء » تهران

به » سبك زندگي و هويت اجتماعي جوانان«به كوشش ناصر فكوهي؛ » شادي جوانان در ايران
براي درك بهتر موضوع و نحوة نگرش به مسئلة ... آبادي و همت حبيب آقابخشي و الهام رحمت

  .اندگشا بوده راه... ها، عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ جوانان و هاي الگوگزيني آنهويتي جوانان، شيوه
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  شناسي تحقيق روش

رفانگر مستلزم ارتباط نزديك ميان پژوهشگر و افراد مورد مطالعه شناسانه و ژمطالعات انسان
با توجه . هاي حقيقي و عميق فراهم كرديابي به داده اي مطمئن براي دست است تا بتوان زمينه

به اينكه پژوهشگر از جنس دختران و در گروه سني مورد نظر است، صالح ديده شد تا گروه 
ها   به اين ترتيب، از طرفي، امكان نزديكي و صميميت با آن.مورد مطالعه دختران جوان باشند

  .بيشتر و از طرف ديگر، جامعه و موضوع مورد مطالعه نيز محدودتر شد
اي كامالً ذهني است كه براي درك آن بايد  هويت و موقعيت جواني دختران موضوع و پديده

هاي مناسب براي تحليل ههاي كيفي به داداز سطح ظاهري فراتر رفت و با استفاده از روش
- در بخش اول از روش. شناختي بنا شده است اين پژوهش بر دو بخش عمدة روش. دست يافت

-هاي كيفي انساندر بخش دوم از روش اي استفاده شده است وهاي اسنادي و كتابخانه

يافته و ساختنيمه هايهاي باز، عميق و مصاحبهمشاهده و انواع مصاحبه شناختي، يعني
 تجربة زيستة . شده استبهره گرفتههاي گروهي  اپيزوديك و همچنين مصاحبه-روايي

اش را در اين شهر سپري كرده پژوهشگر، كه اهل رفسنجان است و بخش عمدة دوران زندگي

 و  بودهمشاهدههاي مورد استفاده  يكي از تكنيك.استگشا بوده  است، نيز در اين زمينه راه

يزان حضور، نوع رفتار و شيوة برخورد اجتماعي و پوشش دختران با كمك آن نحوه و م

هاي مشاهده اين است كه ترين مزيت از بزرگ«. در فضاهاي عمومي شهر به دست آمد

درواقع دسترسي به رفتار . توان اطالعات دست اول تهيه كردو مياست روشي مستقيم 

» يق مشاهده ممكن استو حوادث در حالت طبيعي و بدون دخالت ساير عوامل از طر

كنندگان و هم محققاني كه هم مشاهده« مصاحبة عميق كه ).125-126: 1370 طالقاني،(
، )584: 1381ببي، (» كننداند از آن استفاده ميكنند جزئي از موضوع مورد مطالعهوانمود مي

اند افتهها تا جايي ادامه يمصاحبه .دهداطالعات اين پژوهش را تشكيل ميكسب  ة عمدمسير
آوري شدند كه چيز جديدي ها تا زماني جمعهاي يكسان به تكرار رسيدند و دادهكه ويژگي

گيري در اين پژوهش بر اساس   روش نمونه.براي گفتن از سوي افراد مورد مطالعه وجود نداشت
: كند گيري تدريجي نظري است كه در آن تشخيص پژوهشگر نقش مهمي ايفا ميساختار نمونه

). 138همان، (» شوندشان انتخاب ميبخشي احتمالييا بودن افراد براساس ميزان روشنايينما«
، )دختران(، جنس )29 تا 19(ها براساس معيارهاي مورد نظر، يعني محدودة سني نمونه

در تحقيق حاضر، پس از . دانشجو بودن، اهل رفسنجان و ساكن اين شهر بودن، محدود شدند
هاي حاصل از مشاهده و طور كامل و دقيق پياده شد، براي تحليل دادهها به  اينكه مصاحبه

با . كار گرفته شد و اطالعات تصحيح و سنجيده شدند مصاحبه روش كدگذاري موضوعي به
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ها را درباب موضوع توان توزيع اجتماعي ديدگاهكمك ساختار موضوعي در روش كدگذاري مي
در زير به گروهي از مفاهيم اصلي كه در ). 344: 1388فليك، (مطالعه تحليل و ارزيابي كرد 

  :شوداند اشاره مياين پژوهش مورد نظر بوده
 به سمت بازسازي در ادامه، ولي بود، در آغاز متوجه بحران هويت هويت مباحث مربوط به

هويت پيوندي را ميان افراد و جهاني كه در آن «: هويت در جوامع گوناگون كشيده شده است
هويت چگونگي نگاه من به خودم و نگاه ديگران به من را به . كندكنند ايجاد ميزندگي مي

شود، موقعيتي براي هويت عناصر دروني، ذهني و بيروني را شامل مي. سازديكديگر ملحق مي
   فرهنگ). 7-6: 2004وودوارد، ( »بازشناسي اجتماعي توسط ديگران است و نه فقط من

:  تبادل يا تعامل اجتماعي و حسي از اجتماع را براي افراد فراهم كندتواند منبع هويت، ابزارمي
هاي انتزاعي و هنجارها، اصول و قواعد رفتاري معين كه اعضاي جامعه بايد ها، آرمانارزش«

اي منشأ سرماية اجتماعي را عده). 15: 1381سازمان ملي جوانان، (» ها را رعايت كنند آن
هنجارهاي اجتماعي عموماً «. دانند ميهنجارهاي اجتماعييگر اي دساختار اجتماعي و عده

ها، قواعد و رسوم  اين هنجارها برداشت. نانوشته و براي مردم عامل به آن قابل فهم است
 اين .كندغيررسمي مشتركي است كه رفتارهاي معيني را در اوضاع مختلف تجويز، ممنوع يا تعديل مي

... ها، اشعار كودكانه، گفتارها والمثل سنتي و مذهبي و ضربهنجارها اگرچه از طريق اعتقادات
عرف ). 17: 1389جاويد و ايزدي جيران، (» اندتوانند بيان يا تقويت شوند، اغلب نانوشتهمي

اثرگذاري بر جامعه توسط عرف جامعه بسيار بيشتر از . كند كه جامعه چگونه باشد تعيين مي
 الگوهاي عمل هستند كه به درك موقعيت و هاوارهدتعا .شده و رسمي است قوانين نوشته

توان محصول اجتماعي دانست كه در واره را ميهمچنين عادت .دهندواكنش به آن جهت مي
در برابر ديگران در  اشخاص اعمال و رفتارشان را. شودطول مسير زندگي هر فرد ساخته مي

-هاي مختلفي زندگي ميفراد در محيطدهند و از آنجا كه اهايشان شكل ميوارهقالب عادت

  .ها نيز متفاوت خواهد بود هاي آنوارهكنند، عادت

  

  جامعة مورد مطالعه

 هايدر تحقيق كيفي، تعريف و تبيين حدود جامعة مورد مطالعه برحسب مسائلي همچون پرسش
 بهدر اين بررسي نيز با توجه . شودمشخص مي... هاي آن وتحقيق، ضرورت موضوع، ويژگي

 انتخاب 29 تا 19موضوع هويت و موقعيت جواني دختران، جامعة آماري دختران در گروه سني 
واسطة ورود به دانشگاه و تحصيالت عالي، داراي حداقلي از  تمام اين دختران به .شدند

هاي فرهنگي و اجتماعي بوده و بخش عمدة دوران زندگي خود را در شهر رفسنجان و با  سرمايه
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 هاي معيارهاي معمول روشةگيري برپاينمونهدر پژوهش حاضر، . اندشهر زندگي كردهفرهنگ اين 
ها براساس معيارهاي نظري و ميزان  گيري قرار ندارد، بلكه افراد و گروه آماري نمونه

 تن از دختران 50در نهايت، با  .دان  تحقيق انتخاب شدهةشان براي نظريبخشي احتمالي روشنايي
  .هاي عميق فردي و گروهي انجام شد دانشجو مصاحبه

  

  هاسير انجام تحقيق و تجزيه و تحليل نمونه

پس از تعيين موضوع پژوهش و انجام مطالعات نظري و مرور رويكردهاي مرتبط با موضوع، با 
آوري هاي پژوهش، به جمعبراساس پرسش. ها، تحقيق وارد مرحلة اصلي شدشروع مصاحبه

بندي دار موجود تنظيم و طبقهها پرداخته شد و مضامين معني  آنها و تجزيه و تحليليافته
هاي نمودار زير، طرح حاصل از يافته. گرديد و در قالب مفاهيم و مقوالت كلي قرار داده شد

  :اند دهد كه مطالب نيز بر همين مبنا بيان شده پژوهش را نشان مي

 
  

  هاي تحقيقيافته

تغيير سريع فرهنگي جنبة ناگزير دنياي  .وليد هويت استبازتمكان شهر فضاي تغيير مداوم و 
كشورهاي درحال توسعه همچون ايران اين تغييرات را . كنيم جديدي است كه در آن زندگي مي
بودن سنت و مدرنيته در كشورهاي در  مفهوم متعارض«: اندتنها در چند دهة كوتاه تجربه كرده

مثابة يك پديدة بيروني به درون يك نظام اجتماعي  حال توسعه، عمدتاً حاصل ورود مدرنيته به
شدن تغييرات  فرآيند نوسازي و صنعتي). 24: 1389فكوهي، (» ناآشنا و ناهماهنگ با آن است

بر تغيير ساختار فيزيكي اين تحوالت، عالوه . اي در جوامع سنتي به وجود آورده استعمده
گونه  همان. وناگون دستخوش تغيير كرده استهاي گشهرها، باورهاي افراد را نيز در ميان نسل

هاي  نه تغييرات جزئي و گذرا، بلكه منطق. زمان، زمان تغيير است«: كندكه لفبور نيز اشاره مي
ها بازتاب درك ارزش). 4: 1968لفبور، (» هاي ما نيز در حال تغيير هستند عمل و تراژدي

ها و طرز فكر عموم جامعه درباب فرهنگ و توانند بيانگر نگرشذهني افراد جامعه هستند و مي
ها و مفاهيم عموماً رايج فرهنگ ميان تمايالت عملي، ذهنيت .هاي فرهنگي جامعه باشندسرمايه
فشارد، كه تا اندازة زيادي بر سنت و تداوم يا حتي بازآفريني گذشته و رسوم آن پاي مي رسمي،
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هاي سنتي ران را به سمت خروج از اين قالببا واقعيت رفتارهايي كه خواسته يا ناخواسته دخت
  .دهد تضاد به وجود آمده است حركت مي

هاي اينترنت، ماهواره، برخي برنامه. شوندهاي زيادي وارد جامعه ميالگوهاي فرهنگي از راه
هاي ملل ديگر از جملة اين وآمد و آشنايي با فرهنگ صدا و سيما، افزايش ارتباط، مسافرت، رفت

سو،  از يك. دهندنفوذ هستند كه خواسته يا ناخواسته هويت فرهنگي را  تغيير ميهاي راه
الگوي جهاني در كشور ما بخصوص در ميان جوانان در حال رشد است و براي تداوم نفوذ خود 

آورد و از سوي ديگر، در مقابل برخي اشكال الگوي هاي سنتي به وجود ميتركيبي با بافت
اي وجود دارد كه با رشد اين الگوها در ميان جوانان و  ار سرسختانههاي بسيجهاني مقاومت

اين «: اي در ميان فرهنگ سنتي مسلط بر جامعه ايجاد شده استكننده نوجوانان ابعاد نگران
ها با تضاد شكل و محتوا  اند كه در اغلب آنهايي اجتماعي درآمدهها به صورت عارضهتركيب

» ا محتواهاي سنتي يا برعكس اشكال سنتي با محتواي مدرنيعني اشكال مدرن ب. مواجهيم
  ).37: 1389فكوهي، (

ها و ميزان استفاده از نظر به اهميت تفكيك فضاهاي مورد استفادة دختران دانشجو، انگيزه
فضاي خصوصي، فضاي : اندها مورد تحليل قرار گرفته ها در سه حوزة پيراموني آنها، يافته آن

  .ي عموميخصوصي و فضا نيمه

  

  فرد و حوزة خصوصي. الف

در عرصة خصوصي نوع و كيفيت رابطة دختران با خود، هويتشان و تصويري كه براي زندگي 
دهندة پاسخ به اين سؤاالت اين بخش نشان. اند مورد توجه بوده استشان در نظر داشتهآينده
 .اندها زندگي كرده  آنهايي است كه درگرفته در دختران براساس ميدانهاي شكلوارهعادت

اي عاري از منظور از فضاي خصوصي لزوماً حريم فيزيكي و كالبدي نيست، بلكه محدوده
- جامعة سنتي نگران گرايش. گيردديگران است كه فرد براي خود در مسير زندگي در نظر مي

بيم و اميد دو . هاي ناهنجار در جوانان استها و بروز رفتارستيزانه و آشنايي با ضدالگو هاي نظم
حالت دوگانه بخش هاي سنتي جامعه به جوانان است كه در امتداد گذار از سنت با مدرنيته 

  .ايجاد شده است
شناس آمريكايي، دورة جواني را به صورت زير تعريف  ، انسان)1901-1978(مارگارت ميد 

با دو ويژگي خاص اي كه دوره. آيا تعريف كرد-توان دورة اگردورة جواني را مي«: كندمي
اي كه دوره. هاي عميق از سوي ديگرانتظارات گسترده از يك سو و ناكامي. شودمشخص مي

: 1386راسخ، نقل از شفرز، (» اندهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني كامل نشدههنوز دستيابي
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 گونه ها آن بحران هويت در ميان جوانان در بهترين وضعيت ممكن است سبب شود آن). 24
گونه  خواهند باشند با آناين بدان معناست كه آنچه واقعاً مي. خواهندعمل كنند كه ديگران مي

يك «وقتي از دختران مورد مطالعه خواسته شد تا . دهند متفاوت استكه خود را نشان مي
طور  همان .كردندرا تعريف كنند، با يأس و تأسف جمالتي را بيان مي» دختر جوان رفسنجاني

 ساله، مجرد و دانشجوي رشتة مهندسي كشاورزي، هنگامي كه از او خواسته شد تا 21را كه زه
  :و فرد جوان را تعريف كند با تعجب پرسيد» جوانيدورة «
تونن جوون باشن ولي ما كه نه،  جوان يعني پسرها ديگه؟ منظورت پسرهاست؟ دخترها مي«

يرون، با دوستاشون باشن، شور و هيجان داشته باشن، برن ب. جووني كردن براي پسرهاست

.»...دختر كه نبايد اينجوري باشه... . نشاط داشته باشن و
  

جووني تو رفسنجون معنا «: پزشكي  ساله، مجرد و دانشجوي كارشناسي ارشد گياه27زينب 

نه اينكه نتونه ولي فقط در . تونه زياد شاد باشه در واقع دختر جوون رفسنجاني نمي. نداره

تونه كه حرف مردم براش مهم نباشه و هر زمان خواست با دوستاش بره بيرون،  صورتي مي

دليل اصليش هم نامناسب بودن محيط پاركها و جاهاي عمومي و حرف ... . شاپ و پارك، كافي

-ها به خاطر حفظ تونن جووني كنن عالوه بر اين البته دليل اصلي كه نمي. هاست مردم و اين

  .»كردن آبروي خانواده است

فقط بشينه توي ! دختر رفسنجاني؟ هيچي «:پزشكي  ساله، مجرد و دانشجوي گياه20فاطمه 

  . »...خونه و درس بخونه، صبور باشه، بتونه كارهاي خونه رو انجام بده
تعريف جوان، با تعريف دختر جوان رفسنجاني از نظر دختران مورد مطالعه، دو مقولة مجزا بود 

تعريف و چارچوبي كه به دختر رفسنجاني تعليم . ار يكديگر قرار دادها را دركن توان آنكه نمي
رسد دورة جواني و به نظر مي. شود قابل ادغام نبودناميده مي» جوان«داده شده با آنچه عموماً 

عنوان دورة واسط ميان كودكي و بزرگسالي در بين  هاي آن موقعيت متمايز خود را بهخصلت
هاي تعاريف متنوعي كه از دورة جواني در فرهنگ. ت داده استدختران شهر رفسنجان از دس

رو هستند در تضاد است و دوردست بودن يا بهمختلف ارائه شده با آنچه در عمل با آن رو
هاي جواني پنداشته  گويي آنچه ويژگي. زندها رقم مي غيرواقعي بودن اين تعاريف را براي آن

شوند آنچه عمالً دختران با آن مواجه مي. نجان استشود براي افرادي خارج از شهر رفسمي
هاي خانواده و خويشاوندي ها و نقشورود از دورة نوجواني به بزرگسالي و پذيرفتن مسئوليت

رود، توانايي مديريت و ادارة خانواده است كه در چارچوب انتظاراتي كه از دختر جوان مي. است
  .اندمشخص شده» رهمسر و ماد«هاي هنجارها و وظايف و نقش
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در شهر رفسنجان معيارهاي خاصي براي تعريف مادر، همسر و دختر خوب وجود دارد كه 
زنند و رفتار خود و اطرافيانشان را در هاي ارزشي ميافراد برمبناي اين معيارها دست به قضاوت

باشند، اما ها با اين تعاريف ارزشي موافق ن ممكن است آن. كنندمحدودة آن معيارها تنظيم مي
-اند و به آن احترام مي اش در تمام شهر آن را پذيرفتهبه دليل كاركرد گسترده و پراكندگي

  :گذارند

پوشه زننده نباشه، لباسي كه مي«: پزشكي  ساله، دانشجوي كارشناسي ارشد گياه27 زينب 

ها  نوادهبعضي از خا...  آرايش تند نداشته باشه،موهاش بيرون نباشه، حجابشو داشته باشه

ها نباشه،   رنگ لباسشون جلف مثالً آبي روشن اين،معتقدن كه اصالً دختراشون دانشگاه نرن

  .»...ها خوبه اي اين قهوه، طوسي،اي سورمه،كرم، مشكي

. رو بودند هايي روبهبا دشواري» دختر جوان رفسنجاني«دختران مورد مطالعه در تعاريف خود از 
هاي مرسوم جامعه داشتند، اما از طرف ديگر، تصوير دقيقي از  يشهاز طرفي، نظري مخالف با كل

 به استفاده از بنابراين، براي فرار از اين سردرگمي. آنچه به نظر خودشان درست است نداشتند
ها تعاريف متعددي براي دختر خوب از ديدگاه خود،  آن. بردندهاي موجود پناه ميكليشه

 دادند اما سردرگم بودن ميان اين تعاريف و تعارض ناشي از خانواده و فرهنگ رفسنجان ارائه
  : هايشان آشكار بودانتخاب خواستة خود يا معيارهاي موجود، در صحبت

در فرهنگ رفسنجونيا دختري  «: ساله، مجرد، دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري26حديث 

و خوبيه، دختراي شهراي كه آفتاب مهتاب نديده باشه عقيده دارند كه دختر عاقل و سنگين 

رن و جاهاي تفريحي زيادي دارن كه برن ولي دختراي  ديگه غير از رفسنجون كوه مي

.»...تونن از اين جاها برن رفسنجوني كه نمي
  

از نظر رفسنجونيا دختر خوب يعني اينكه  «:شناسي روان  ساله، مجرد، دانشجوي رشتة20آرزو 

 پوشيده باشي، مردم رفسنجون فقط و فقطبه ظاهر ،شي سر به زير با،بدون آرايش بياي بيرون

  .»...دن و معيارشون براي سنجش افراد فقط براساس ظاهر افراد افراد اهميت مي
ها را به الگوهاي رفتاري منطبق با جنسيت  نوع نگاه خانواده و فرهنگ جامعه به دختران، آن

هويت دختران رفسنجان و ميزان براي پي بردن به فردي يا جمعي بودن . كندخود هدايت مي
هدف از اين . دار شدها سؤاالتي دربارة توصيف خود و تعريف زن خانه ها، از آن قدرت اين هويت

. كردندهايي بود كه دختران بيشترين تعلق را به آن احساس ميبنديسؤاالت، آشنايي با طبقه
كردند و از پاسخ وت ميسك» من چه كسي هستم؟«: اغلب دختران هنگام پاسخگويي به سؤال

چه !... چقدر سخت«: شدها مكرر شنيده ميبراي مثال، اين جمله. ماندنددادن به آن درمي
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را » دار زن خانه« در حالي كه همين دختران خيلي سريع، راحت و كامل  .»...جوري جواب بدم؟
  :دادند ن را شرح ميدار بودن و داليل آمندي خود به زن خانه كردند و ميزان عالقه تعريف مي

اش  دار بايد خونهزن خونه «:پزشكي  ساله، متأهل، دانشجوي كارشناسي ارشد گياه25سعيده 

به . هاي مؤدب تربيت كرده باشه و خودش هم آراسته باشهتميز باشه، غذاش آماده باشه، بچه

كردن بيرون هاش رسيدگي كنه، به اونا اهميت بده، كار كاراي مربوط به خونه و همسر و بچه

اگه به خاطر كار به . اش باشه اولويت اول با خانواده. باعث نشه از كار خونه و زندگي عقب بيفته

شه همسرش تو خونه احساس راحتي نكنه و به كاراي خالف كشيده  همسرش نرسه باعث مي

  .»...شه و به همسرش خيانت كنه

كنه، اونا  دار از ديد مردها فرق مي هزن خان «:پزشكي  ساله، مجرد، دانشجور رشتة گياه23سحر 

هاش رسيدگي دار بايد تو خونه بنشينه سر كار نره، فقط به زندگي و بچه كنن زن خانه فكر مي

  .»...دار خوبي هستي دوست دارم بهم بگن عجب زن خانه. كنه

ي كه هاي تعريف شده و انتظاراترسد كه اغلب دختران مورد مطالعه با نقشگونه به نظر مي اين
هاي بزرگسالي دهد آشنايي بيشتري دارند و در توصيف نقشجامعة سنتي از دختران ارائه مي

  .عنوان دختري جوان دارند توانايي بيشتري نسبت به تعريف خود به
از طرف . گيردها صورت مي هاي آنهاي كنشگران بر اثر ارزشگيري بخش بزرگي از تصميم

هاي جامعه نيز شوند كه عالوه بر ذهن كنشگر با ارزشه ميها زماني منطقي شناختديگر، كنش
. شودها، معيارهايي هستند براي آنچه مطلوب يا نامطلوب تلقي ميارزش. همخواني داشته باشد

واره نحوة عادت. كندتر ميبورديو، اين اثرگذاري را روشن» ميدان«و » وارهعادت«دو مفهوم 
هاي ذهني در كند و به نوعي بازنمايندة نقشا مشخص ميبرقراري رابطه با جهان پيرامون ر

. كندكنش فرد است و ميدان مجموعة ساختارهايي است كه اين كنش را نمايندگي مي
ها عرضه  هايي وابسته است كه در آنهاي فرهنگي و اجتماعي به ميدانبنابراين، ارزش سرمايه

  .شودمي
هاي خويشاوندي در نظر هايي كه براي نقشبافت خانوادگي قوي در شهر رفسنجان، هنجار

هاي افراد در شهر، نحوة تربيت و برخورد نظام آموزشي، شود، نوع برخورد با كنشگرفته مي
 در ذهن دختران هاي ويژهواره هاي خاص با عادتهمگي ميدان... شدن دختران و نحوة اجتماعي

نگام ارائة تصوير آرماني خود ابتدا به بيشتر دختران مورد مطالعه ه. اين شهر ايجاد كرده است
ها ابتدا به صورت  ترين تصوير در ذهن آنكردند و بديهينقش خانوادگي همسر و مادر اشاره مي

هاي فرهنگي، يافتن شغل نقش بسته بود و افزايش سرمايه» مادر نمونه«و » همسر خوب«
-زدواج و نقش همسري خود ميرا تابع موقعيت ا... مناسب، ادامة تحصيل در مقاطع باالتر و
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فرهنگ (از آنجا كه ارزش سرماية فرهنگي و اجتماعي دختران كامالً وابسته به ميدان . دانستند
ها نيز متأثر از نظام ارزشي  ن هاي آها و آرماناست، انتخاب) خانوادگي حاكم بر شهر رفسنجان

هاي فرهنگي  تركيب سرمايهوزن سنگين ارزش بنيان خانواده بر. است كه در جامعه حاكم است
  .دهدو اجتماعي، انتخاب و كنش دختران رفسنجان را شكل مي

تمايل دختران مورد مطالعه به ازدواج و تشكيل خانواده و اولويت دادن آن بر اهداف 
ها از الگوهاي نقششان  شدن و تأثيرپذيري آن شخصي، معلول فشار هنجاري، نحوة اجتماعي

نيز ... هاي محدود اشتغال، احساس ناامني در جامعه و بسته به فرصتها وااين انتخاب. است
دار موفق، در مقايسه با هست، اما تمايل زياد به تشكيل خانواده و برتري دادن به نقش زن خانه

-يابي عملي و جهتهاي ارزشي و ساختاري جامعه و راهزني با تحصيالت عالي ولي مجرد، نگاه

هاي اقتصادي و طبقه و سرمايه. دهدهايشان شكل مي  ها و آرمانبگيري دختران را در انتخا
  .ها نيز بر شدت اين تمايالت اثرگذار استفرهنگي خانواده

  

  خصوصي  خانواده و حوزة نيمه.ب

ترين نقش را در  ترين نهاد به فرد است و مهم خصوصي، خانواده كه نزديك در حوزة نيمه
- هاي روزمرة دختران عمدتاً در محيط نيمهفعاليت. كردن داراست، موردنظر است اجتماعي

خانواده نقش ميانجي بين حوزة . گيردخصوصي خانه و در ارتباط با اعضاي خانواده شكل مي
ها، هنجارها و بينش والدين، خواسته يا ارزش. خصوصي و حوزة عمومي را براي جوانان دارد

گذاري برحسب ميزان اين اثر. گذار استثيرهاي فرزندانشان تأها و كنشناخواسته، بر انگيزه
نقش ... هاي عاطفي، اقتصادي، اجتماعي ووابستگي. وابستگي دختران به خانواده متفاوت است

ي  بازتابي از تضادهاتوان را ميخانواده. سازدتر ميرنگهاي دختران پرخانواده را در فعاليت
تواند تعهد شديدي اما با استحكام زياد، ميشدت ساختار سنتي جامعه،   كه نه بهدانست جامعه

ها و مناسبات روابط بين نسل. هاي موردنظر خود اعمال كنددر الزام به رعايت هنجارها و ارزش
كننده  متفاوت اما همچنان تعيين... خانوادگي و اجتماعي با توجه به جنسيت، طبقة اجتماعي و

  .است
شدن در فضاهاي عمومي شهر، نه تنها مانع از  بودنِ ديدهبودن و بد بودن، ناامن  به خطرناكاعتقاد

اين افكار . دهدها را دربارة جامعه نيز شكل مي شود، بلكه افكار آنورود دختران به عرصة اجتماع مي
تدريج باور جامعه نيز در همين راستا شكل گرفته و عمل  فقط در ذهنيت دختران نيست بلكه به

شود، سازگارساختن نحوة  در ميان دختران رفسنجان مشاهده ميرسد آنچهبه نظر مي. كندمي
. هاي دختران جوان با تمايالت خانواده و نظام فرهنگي جامعه استزندگي روزمره و انگيزه
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هاي كنند منافع و نيازهاي خود را هرچه بيشتر به منافع و نيازهاي خانوادهدختران سعي مي
  .خود شبيه و نزديك كنند

شود خانواده به كلية اي است كه تصور ميگونه ها بهن رفسنجان با خانوادهرابطة دخترا
هاي  كند دريافتخانواده نيز طبق الگوهاي فراگرفته شده سعي مي. دهدها پاسخ مي نيازهاي آن

ها و مجادالتي ميان اين روند گاهي موجب بروز تنش. خود را جايگزين نيازهاي فرزندان كند
ها با اين توجيه  كردن آن شود، اما تأكيد خانواده بر صالح فرزندان و قانعميوالدين و فرزندان 

گيري الگوي وابستگي ميان خواهند، عالوه بر شكلكه والدين تنها خير فرزندان خود را مي
در اين صورت هرگونه مخالفت يا . دهدفرزندان به خانواده، الگوي وفاداري را نيز شكل مي

  :ها خواهد بود ن به همراه احساس گناه در آنجدايي از سوي فرزندا
 آروم و ، قانع،من يه دختر ساده«: پزشكي  ساله، مجرد، دانشجوي كارشناسي ارشد گياه26حليه 

 هميشه هم هرجا كه مطابق ميلم نباشن و ،ام دارم وابستگي شديدي هم به خانواده،گيرم گوشه

گم پدر مادرم هستن، سني  كنم مي شم ولي خودمو قانع مي بهم سخت بگيرن، ناراحت مي

  .»...كنم ازشون گذشته، گناه دارن، تحمل مي

اين دوستي در يكي از . ها مشروعيت داردرابطة دوستانه ميان دختران همسن از نظر خانواده
كنند تر صحبت ميكساني كه با دوستان خود راحت. تر است هاي دوستان يا خويشان قويگروه

هايي كه دختران براي درددل صحبت. را با اعضاي خانوادة خود ندارنداين ارتباط صميمانه 
هايي كه پيرامون مسائل  آن: شودكنند، عموماً در دو بخش كلي توصيف ميكردن انتخاب مي

دانشگاه، دربارة جنس مخالف و برخالف هنجارهاي رسمي جامعه است كه عموماً با دوستان 
ها و امور ريزي براي فعاليتوابط خانوادگي، برنامهكنند و موضوعاتي چون رخود مطرح مي

ميزان اعتماد به خانواده . دهند در خانه و با اعضاي خانواده مطرح كنندرا ترجيح مي... روزمره و
 زياد دختران دهندة وابستگي اين امر نشان. براي هم صحبت شدن بسيار بيشتر از ديگران است

-ها و از دست دادن جايگاه خود موجب ميرس از محدوديتهايشان نيز هست، اما تبه خانواده

  :هايشان دچار ترديد شوندشود تا در بيان برخي مسائل با خانواده

خيلي دوست دارم با « :مجرد، دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري ساله، مجرد، 26حديث 

 ولي مشكل اصلي شم، از طرف خانواده هم محدود نمي... دوستام برم كافي شاپ، پارك، بازار،

كنه  محيط رفسنجون آدمو محدود مي. فهمن كجا رفتي و اينا اينه كه شهر كوچيكه و مردم مي

ها گرده به فرهنگ مردمي كه تو شهرستانهمش برمي. مردم حرف در ميارن. ها نه خانواده

 از نظر فرهنگ مردم اينجا، مطرح. دختراشون بيرون از خونه آرامش ندارن. كننزندگي مي

  .»شدن در جامعه يعني بدبودن و تو خونه موندن و دور از اجتماع بودن يعني خوب بودن
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اينكه نبايد بخندي، نبايد شاد باشي، بايد مواظب «: شناسي  ساله، مجرد، دانشجوي روان20آرزو 

شه يه  همة اينا باعث مي... ها گرم نگيريرفتار و حرفات باشي، به پسر سالم نكني، با غريبه

 رفسنجوني بيرون از خونه خيلي خشك و مغرور به نظر بياد ولي در صورتي كه اينجوري دختر

اينم به فرهنگ مردم . نيس، بين اعضاي خونواده و دوستاش خيلي هم شاد و صميميه

  .»...گرده برمي

دم با دوستام توي دانشگاه وقت  ترجيح مي «:پزشكي  ساله، مجرد، دانشجوي گياه23سحر 

تونم حتي  مسائلي كه با دوستام درميون ميذارم با خواهرم نمي. اونا حرف بزنمبگذرونم و با 

كنم ولي بازم بستگي به موضوع  مسائل مربوط به دانشگاه رو وارد محيط خونه نمي! مطرح كنم

اش حرف بزنم داره كه آيا مطرح كردنش تو خونه مناسب هست خوام دربارهاي كه ميو مسئله

ها نسبت به مسائل و اتفاقاتي كه در محيط دانشگاه  واكنشاي منفي خونوادهاونم به خاطر. يا نه

كنن حاال چون يه  فك مي. الكي حساسيت دارن رو دانشگاه. شه بهشون گفت هست نمي

  .»محيطيه كه هم توش دختره هم پسر خطرناكه

معه بستگي كسب سرماية اجتماعي به روابط اجتماعي و در نتيجه نوع و نحوة حضور افراد در جا
-واسطة بازنمايي چه به(شدن حوزة عمومي  اما سطح پايين ادغام اجتماعي و كنارگذاشته. دارد

اعتمادي خانواده به  هاي نهادي، و چه در اثر سطح باالي بيهاي جانبدارانه و چه محدوديت
به  .تگرا ساخته اساي از دختران رفسنجان را خانوادهطيف گسترده) جامعه و ناامني اجتماعي

هاي حوزة عمومي رسد استحكام سنت و روابط خانوادگي به همراه برخي محدوديتنظر مي
  .ها باشد دهندة گرايش زياد جوانان به تعامالت خانوادگي و احساس رضايت آن تواند توضيحمي

  

  شهر و حوزة عمومي. ج

تران جوان در زير فضاي عمومي متأثر از نوع نگاه و برخورد فرهنگ جامعه است و رفتارهاي دخ
هاي بد بودن، نابهنجار  ترس از برچسب. هايشان قرار داردنگاه تيزبين ناظران بيروني بر كنش

شود تا حضور دختران در فضاهاي عمومي شهر با موجب مي... بودن، غيرمعمولي بودن و
بروز هاي دختران ها به اشكال مختلفي در فعاليتاين محدوديت. شرايطي ممكن و محدود شود

گاهي منجر به عدم حضور در فضاهاي عمومي و محدود شدن به فضاهاي بسته . يابدمي
هاي تعريف نشده در فضاهاي شود و گاهي نيز به استفادهخانواده، اقوام و خويشاوندان مي

  .سازدانجامد و اين فضاها را از كاركرد اصلي خود خارج ميمي... عمومي مثل كتابخانه، دانشگاه و
 دختران جوان شهرستان رفسنجان، استفادة حقيقي و حتي نمادين از فضاهاي براي

هاي بيشتر گيريكنترل اجتماعي و سخت. پذير نيست راحتي امكان فيزيكي و عمومي شهر به
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وآمدهاي خارج از چارچوب نهاد رسمي خانواده را  هاي دوستي و رفتخانوادگي نيز نقش گروه
ها به حريم شخصي خانواده و اتكا  وضعيت، رجعت گروهي از آننتيجة اين . سازدمحدودتر مي

اي نيز حضور عده. كردن خويش است به آن و براي گروهي ديگر فرورفتن در خود براي سرگرم
هاي شخصي و اي براي به فراموشي سپردن موقت مشكالت و محدوديتدر دانشگاه را بهانه

منع حضور دختران در فضاهاي عمومي شهر و  .داننددردي با گروه دوستان ميخانوادگي و هم
ميان دختران و پسران منجر شده است تا عالوه بر تغيير ... برقراري روابط اجتماعي، گفتگو و

كاركرد حقيقي برخي فضاهاي عمومي، دانشگاه براي گروهي از دختران دانشجو تبديل به مكان 
اي علمي و فرهنگي و اميدواري به ه توانند عالوه بر كسب سرمايهامني شود كه در آن مي

اي نزديك، در عرصة اجتماعي بدون نياز به هاي اقتصادي در آيندهها به سرمايه تبديل آن
دهند عالوه بر دختران ترجيح مي. شده حضور داشته باشند ها و داليل پذيرفتهاستفاده از بهانه

ماني را نيز در فضاهاي هاي درسي دانشگاه خود، مدت زحاضرشدن در تمامي ساعات كالس
چون خارج از اين . سپري كنند... مختلف دانشگاه از جمله مسجد، كتابخانه، سايت، آزمايشگاه و

هاي ها فراهم نيست يا با ممانعت فضا، محيط ديگري براي حضور در عرصة اجتماعي آن
  :هاي سختي همراه استاجتماعي و تنبيه

دختر رفسنجوني اگه دانشجو باشه، «: مران ساله، مجرد، دانشجوي مهندسي ع20مريم 

گذره هم فال هم تماشا، هم كالس داره هم خوش مي. گذرونهبيشتر وقتش رو تو دانشگاه مي

هاي مختلفي كه تو شهر  اگر هم دانشجو نباشه از كالس. كني وقتت تلف شدههم حس نمي

 يكي از دليالي زود ازدواج ... .سازي، ايروبيك، آشپزي، زبان ومثل گل. كنه هست استفاده مي

ها و  گذروني اگه خوش! به دليل نداشتن تفريحات سالم: كردن دختراي اينجا همينه ديگه

  .»...رفتن كه تفريحات زيادي داشتن به اين زودي سراغ ازدواج نمي

. دانشگاه رو خيلي دوست دارم «:پزشكي  ساله، مجرد، دانشجوي كارشناسي ارشد گياه26حليه 

غير از درس خوندن تفريح هم هست، دور از خانواده هم هست، آدم اونجا احساس دانشگاه 

زنيم  كنيم وقت خالي بين كالسا باهم باشيم و باهم حرف مي كنه، با دوستام سعي مي راحتي مي

  .»...خيلي محيط دانشگاه رو دوست دارم... كنيم درددل مي

شود  هايي بيان ميچارچوب استراتژياحساس دختران مورد مطالعه دربارة شهر رفسنجان، در 
آمده و حضور در عرصة عمومي شهر به كار  دست هاي بهكه براي اثبات خود و استفاده از سرمايه

عنوان موطن خود دوست دارند، اما زندگي در آن را براي  بيشتر دختران، رفسنجان را به. برندمي
 حاكم بر آن امكان ارتقا و انتخاب دانند كه به دليل شرايط فرهنگيخود نوعي محدوديت مي

احساس بسته بودن نظام فرهنگي و اجتماعي شهر . آوردها فراهم نمي آل را براي آنزندگي ايده
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هاي دهد كه دختران جوان با ورود به دانشگاه و كسب سرمايهاز تغيير سيستم ذهني رخ مي
 :آورندفرهنگي به دست مي

كنم و اونم به خاطر  اصالً احساس راحتي نمي «:ي ساله، مجرد، دانشجوي معمار21صدف 

. هاييه كه وجود داره، طرز فكر مردم و بسته بودن ديد افراد جامعه نسبت به همه چي محدوديت

مثالً بيرون رفتن . هاشه ها و طرز فكر آدم ترين ويژگي شهر رفسنجون به نظر من محدوديت مهم

ي نداره ولي به خاطر حرف مردم مجبوريم از اين هامون هيچ مشكل با دوستامون از نظر خانواده

معضل بزرگ ديگه رفسنجون چشم چروني و نگاه كردناي بيش از حد . كارا نكنيم و جايي نريم

زنن، اصالً مردم با ديدن يه دختر و پسر كنار هم هزار جور حرف مي. و اندازة مردم به آدماست

ي پسرت حال و احوال پرسي كني، اين  موضوع حتي اگه با فاميال. اين رفتار خيلي غير اخالقيه

. يكي ديگر از معضالي زندگي تو شهر رفسنجون كافي نبودن امكانات شهره. دونن رو بد مي

به خاطر وابستگي شديدي كه به . ام اينجاستبراي من كه تنها مزيت شهر وجود خانواده

م جاهاي ديگه و شهراي ديگه برم طور وابستن، من نتونست ام دارم، اونا هم به من همينخانواده

هايي دارن، خود منم براي خودم تا قبل از رفتن  عالوه بر شهر و خانواده، كه محدوديت. دانشگاه

ذاشتم كه بعد از ورود به دانشگاه طرز فكرم عوض شد و به اين  هايي مي به دانشگاه محدوديت

  .»...نتيجه رسيدم كه اين طرز فكر اشتباهه

بودن به اين شهر را به دليل كوچك بودن و بسته بودن جامعه و  عالقه  بيدختران رفسنجان
رسد با وضعيت اين تعبير به نظر مي. كنندناراضي بودن از فرهنگ مردم ناحيه عنوان مي

هاي كوچك كشور و با فرهنگ سنتي موجود در بسياري ديگر از دختران در ساير شهرستان
  .ها نزديك باشد آن

  

  گيري نتيجه

ن پژوهش با بررسي هويت دختران جوان در فضاهاي عمومي، در پي آن بوده تا علل، عوامل و اي
ها را در فضاهاي شهري مورد شناسايي قرار  يابي و حضور يا عدم حضور آن هاي هويتانگيزه
در . 1: اندهنجارها و قوانين فرهنگ جامعة رفسنجان به دو صورت در دختران شكل گرفته. دهد

در ذهنيت و الگوهاي انديشه و . 2هاي اجتماعي و نهادي ارها و چارچوبقالب ساخت
  .ساختارهاي ذهني دختران

اند كه باوجود تفاوت در رسد دختران جوان در موقعيت جديدي قرار گرفتهبه نظر مي
گرايي ها و هنجارهايشان با والدين و الگوهاي سنتي فرهنگ شهر، روندي از همها، سليقهارزش
استراتژي تسليم در برابر قدرت خانواده و «توان آن را اند كه ميم را در پيش گرفتهو تفاه

گرايي حاصل از تسليم دختران در برابر يعني در نهايت به نوعي هم. ناميد» فرهنگ جامعه
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هاي خانواده و هاي دختران در امتداد ارزشايدئولوژي. رسيمهاي ايدئولوژي حاكم ميخواسته
در اين شرايط، كه نه سنتي است و نه مدرن، . گيردهنگ مسلط بر جامعه قرار ميدر نهايت فر

توانند حضور اجتماعي خود و تالش براي از طرفي نمي. انددختران دچار بحران تناقض شده
شان را ناديده بگيرند و از طرف ديگر توانايي هاي فرهنگي و اجتماعيكسب دانش و سرمايه
كارگرفتن سازش  كنند اين امر را با بهدرتمند سنتي را ندارند و سعي ميمبارزه با ساختارهاي ق

كاري كه نه تنها آسان نيست بلكه خود سرمنشأ . و تسامح با ساختارهاي سنتي پيش ببرند
هاي اجتماعي بسيار ديگري است كه غالباً منجر به تسليم شدن و پذيرش ها و هزينهتنش
  .شودعه ميهاي مسلط سنتي موجود در جامقالب

دختران در حوزة عمومي ناچارند از قواعدي پيروي كنند كه براي تداوم نظم اجتماعي و 
حفظ ساختارهاي كلي نظام اجتماعي توسط دو فرآيند تضمين  .سنت فرهنگي الزامي است

كردن  نهادينه. 2ها، هنجارها و آداب و رسوم توسط اعضاي نظام و كردن ارزش دروني. 1: شودمي
اين دو فرآيند به طرز بارزي در دختران جوان جامعة  .هاي اجتماعياي كنش و نقشالگوه

ها را نيز تحت تأثير  هاي اجتماعي آنها، كنشواره رفسنجان قابل مشاهده است و عالوه بر عادت
رو هستند كه براي فرار از آن  امروز دختران رفسنجان با موقعيت متناقضي روبه. استقرار داده 

گروهي از دختران، كه . البته موقعيت افراد با يكديگر برابر نيست. رو ندارند ي زيادي پيشهاراه
 هايحلاند از آن براي تسكين و يافتن راههاي اقتصادي و اجتماعي باالتري دارند، توانستهسرمايه
وجود در هاي محلمدت استفاده كنند، اما گروه ديگر چاره را در انتخاب راه مدت يا ميان كوتاه

  .يابندجامعه مي
ايجاد آگاهي عمومي براي خروج از انفعال و حركت به سوي جامعة مدني براي بهبود 

ها براي ارتقا و افزايش حضور اجتماعي  حلرسد و تمام راهشرايط جامعه ضروري به نظر مي
 جامعه جاي هاي قانوني شوند و در عرف توانند كارآ باشند كه وارد شبكهدختران فقط زماني مي

ويژه در سطوح عالي، تغيير يافته است، اين  هرچند نگرش جامعه به تحصيل دختران، به. گيرند
اين در . منزلة نگرش جديد به حضور اجتماعي زنان در سطح جامعه به طور عام نيست تغيير به

زانديشي  دربارة موقعيت زنانة خود دچار ترديد و باحالي است كه دختران با حضور در دانشگاه
 در ميان دختران رفسنجان در حال  تحصيالت و مدارك دانشگاهيشايد بتوان گفت. شوندمي

  .است اجتماعي ةبه سرماي  فرهنگيةاز سرمايتبديل شدن 
اي عنوان دوره رسد دختران جوان مورد مطالعه فرصتي براي تجربة جواني بهبه نظر مي

شدن در نظام اجتماعي و فرهنگي و از  اجتماعيها در فرآيند  آن. شان ندارندخاص در زندگي
گيرند كه تا حدود زيادي به دنبال تكرار هاي متعدد خانواده و نظام آموزشي ياد ميرهگذر آموزه
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شده در فرآيند اجتماعي  هرچند تغييرات اجتماعي حادث. و بازآفريني دنياي والدين خود باشند
نگي و اجتماعي تأثيراتي بر آگاهي و در نتيجه هاي فرههاي جديد و كسب سرمايه شدن، رسانه
گرايانة دختران، ترس  گرايانة والدين، ديدگاه محافظه ها گذاشته است، رفتار محافظت عملكرد آن

توانايي عملي بسياري از دختران جوان را براي رويارويي با دنياي ... از تداوم ورود به اجتماع و
تحركي، عدم انفعال، بي. تماعي كاهش داده استهاي جدي اجواقعي كار و تقبل مسئوليت

-  براي آن دسته از دختراني كه روابط و هنجارهاي سنتيتمايل براي تغيير شرايط و افسردگي

  .خوردشان حاكم بوده است به چشم ميتري در تعامالت اجتماعي
  

  منابع

، گزيني فضايي و پيامدهاي آن  الگويي براي جداييةرائ، افضا و نابرابري اجتماعي )1377 (افروغ، عماد

  .تربيت مدرسدانشگاه  شناسي، نامة دكتري جامعه پايان

 . سمت: تهران ترجمة رضا فاضل،، تحقيق در علوم اجتماعي روش)1381 (ببي، ارل

 .اختران: ، تهرانفرهنگ و زندگي روزمره) 1386(بنت، اندي 

گي دختران نوجوان ساكن در محلة شناسانة هويت فرهن بررسي مردم) 1379( سپيده ،پارسا پژوه

 . دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران،شناسي نامة كارشناسي ارشد مردم  پايان،آباد كرج اسالم

: ، تهرانسرماية اجتماعي و وضعيت آن در ايران) 1389(اصغر ايزدي جيران  جاويد، محمدجواد و
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