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  چكيده
ي زندگي از آن منظر مهم است كـه  ها غالب در سبك ي فرهنگيها ششناساييِ ارز

نحـوة   رددهنـد و   مي و ترجيحات او را شكل ،ها فضايِ ذهني فرد، سليقه ها شارز
اين  بر. ذارندگ مي تأثير ،ودش ميناميده  »سبك زندگي« چه آن هاي عملي او، انتخاب

ي هـا  كي غالـب فرهنگـي در سـب   هـا  شهدف اصلي اين مقاله شناسـايي ارز  ،مبنا
ي هـا  شمحـوري شناسـاييِ نسـبت ميـان ارز    مسئلة . سطح تهران است زندگي در

شـيوة  ي و روشِ تحقيق كم. يان استگو پاسخي آرماني از منظر ها شموجود با ارز
افراد ناهمگن در سطح تهـران   تن از 30مصاحبه با  ،گردآوري اطالعات از يك سو

ساخت اسـت   محققة نام پرسشكميل سويِ ديگر، ت شناساييِ مفاهيم و ازبه منظور 
ميـزان   ،جنسـيت  از نظرِ سـن،  گون هميِ ناگو پاسخ 300 ميان در 1391كه در سال 

 در اين پژوهش .و محل سكونت توزيع شده است ،ميزان درآمد تحصيالت، شغل،
حـاكي از آن   هـا  هيافتـ . از آمارهاي توصيفي و استنباطيِ خوشه استفاده شده اسـت 

فـرد  « براي تعيين ي آرماني،ها شي موجود در جامعه با ارزها شاست كه ميان ارز
حضورِ پررنگ  با اي كه در مورد نخست، به گونه. شود ديده ميتفاوت  ،»مند ارزش
 و و دورويـي  ،خودنمـايي  چشـمي،  هم و  ون چشمچ هم »ظاهرگرايانه« يها شارز
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ايـن  . ايم مواجه ي و قدرشناسيدل هممانند  »دگرگرايانه« يها شارز رنگ كمحضور 
ه كرد تحصيليان، فردي خردورز و گو پاسخ نظر از ،مند ارزشحالي است كه فرد  در

متغيرهـاي مسـتقل ايـن     باگفته  پيشي ها شغالبِ ارز نين،چ هم. شده استقلمداد 
و اشـتغال   ،درآمد محل سكونت، ميزان تحصيالت، سن، ،جنسيتجمله  تحقيق از

 .يمشاهدي ارزشي ها در يافته را يدست يكو نوعي  ندارندتفاوت معناداري 

ي، قدرشناسـي،  دل همي، چشمي، دورويي، خودنماي هم ارزش، چشم و :ها كليدواژه
 .تناقض ارزشي

  
  مقدمه. 1

بـا ايـن انتقـاد     عمومـاً و گيرد  مي سيِ فرهنگ قرارشنا جامعه چهارچوبمذكور در مطالعة 
نگرشي غيرانتقادي و غيرتاريخي ، متغير وابسته مثابة به ،بوده است كه تلقي فرهنگ رو روبه

ختي شـنا  جامعـه ي فرهنگي مورد مطالعه را از متن اجتماعي و ها همؤلفشود و  مي محسوب
هـر   ،از اين منظـر ). 6: 1388، زاده و ولي ذكايي به نقل از Wolf, 1999(د كن مي كفخود من

، ايـن امكـان      مان تحقيقي انجـام شـود   جامعهي فرهنگي غالب در ها شارزدربارة زمان كه 
يـا   ،انگـاري  دسـت  يـك  گرايـي،  تقليل گويي، كليكه نگارنده در معرض اتهام ِ فراهم است

با اين استدالل كه وجـه مشـتركي ميـان    . تغييرناپذيري خصوصيات بارز ايرانيان قرار گيرد
 هاي گزارشيا  ها سفرنامهي تحقيقات ارزشي با صفات منفيِ منسوب به ايرانيان در ها يافته

ايـن تحقيقـات از دو    كـه  آنحـال   1.شـود  مي شناسانه يافت شرقاز تحقيقات  متأثرسياسيِ 
 نگاهي بيروني و غالبـاً  ،نگاه اول. نگرند مي مان جامعهمتفاوت به بستر فرهنگي  كامالًمنظر ِ

شناسـيِ   قشـر نگاهي دروني است كـه بـا اجتنـاب از     سوگيرانه و از باالست و نگاه دوم،
حاضر بر مبناي نگاه دوم و مقالة . مان را دارد جامعهوارونه قصد بررسي وجهي از فرهنگ 

سـبك زنـدگي در   حـوزة  در  1391برگرفته از بخشِ ارزشيِ پژوهشي است كـه در سـال   
  2.تهران انجام شده است

ي زندگي مهم ها شناسايي سبك در ها شارزمطالعة چرا «شود  مي مطرح سؤالحال اين 
ي ها ي فرهنگي، اين عناصرِ مطلوبِ مشترك، در تعيين سبكها ارزش كه آننخست » است؟

توان نمودي از سـبك زنـدگي قلمـداد     مي را ها آن نداشتنيا  داشتن و رواج اند زندگي مهم
اين عناصر غيرمادي فرهنـگ، هنجارهـا يعنـي الگوهـاي عمـل و       ،ها شارز كه آندوم  .كرد

دهنـد و سـبك زنـدگي بـه مفهـوم       مـي  ي مـا را شـكل  ها و بيزاري ها پسند يعني ها نگرش
  .يِ افراد داردها شناپذير با ارز اجتنابي عملي ما پيوندي ها  انتخاب
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مبتني بر سـنجش   تر بيش ها آنتفاوت اين بررسي با ديگر تحقيقات در اين است كه اكثر 
تـري، يعنـي    گسـترده در اين بررسـي فرهنـگ در تجليـات     كه آن، حال 3اند فرهنگيمصرف 

ي هـا  شهـدف اصـلي شناسـايي ارز    در اين مقالـه، . گيرد مي قرار نظر مد ،ها ششناسايي ارز
يي كـه فـرد   ها شي زندگي عامالن در سطح تهران است نه آن ارزها كفرهنگي غالب در سب

يي كه از نظرِ ها شكه آن ارزبل ،دهد مي را در زندگي سرلوحة عمل خويش قرار ها آن شخصاً
  :دنشو مي ت زير طرحسؤاال بنابراين،. لويت دارندوي زندگي جامعة كنونيِ ما اها او در سبك

  ؟اند كداميان گو پاسخمنظر  كنوني ازجامعة ي غالب فرهنگي در ها شارزـ 
  يي است؟ها داراي چه ويژگي» مند ارزش«فرد ـ 
  آرماني چه نسبتي برقرار است؟ي ها شي موجود و ارزها شميان ارزـ 

تحقيـق، پـس از آن   پيشينة حاضر نخست مالحظات نظري، سپس مقالة در  ،بر اين مبنا
و در نهايـت   ،ي بارز ارزشيها بر اساس ويژگي ها بعد تحليل يافتهمرحلة روش تحقيق، در 

 .شود مي گيري ارائه نتيجه
  

  مالحظات نظري. 2
از محققان رويكرد انتخـاب   اي هدست ،مطالعات اجتماعيبعد فرهنگي در  بر تأكيدامروزه با 

). 1372رابرستون، ( اند هداد ر رفتارها تغييردي گروهي ها شارز تأثيرعقالني را به رويكرد 
از . انـد  كـرده  تأكيدفرهنگ  حوزةاهميت مطالعه در ان نيز بر انديشمندترتيب، ديگر اين به 

قـدرت   نـوزدهم مـيالدي  مطالعات تا قـرن  محور  كند كه اگر مي جمله برك چنين تحليل
قدرت سياسي بـوده اسـت،    1960و در  ،نظامي، پس از جنگ جهاني اول قدرت اقتصادي

رسد كه در ورايِ فرهنـگ مسـتتر    مي از آن پس با استناد به بورديو نوبت به قدرت نمادين
  ).14- 13: 1390 برك،(است 

به لحاظ مالحظات نظري، برگرفته از بخشِ ارزشيِ تحقيقي اسـت كـه در    ،حاضر مقالة
مبناي رويكرد تمايز بورديو انجام  در تهران بر» style de vie« ي زندگيها آن شناسايي سبك

 1970دهـة  فرانسـة  دهـد كـه چگونـه در     مي نشان )1979( تمايزبورديو در اثر  .شده است
 هـا  هوار عادتفرهنگي يعني سرماية شدة  درونيتوان سه سبك زندگي را بر مبناي بخشِ  مي

سبك زنـدگي  ، )distinction(سبك زندگي فرادست با ويژگي تشخص  :فكيك كردتاز هم 
طبقـة  و سبك زندگي  ،)bonne volonte culturelle( نيتي فرهنگي خوشمايه با ويژگي  ميان

وراي صور  اين ميان بورديو تمايزات اجتماعي را از در). necessite( فرودست بر اساس نياز
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توجـه بـه ظـاهر،     ،اكپوشـ  مادي و غيرمادي فرهنگ در مصرف از جمله مصرف خوراك،
 يريمبپـذ  يـو اگر با استناد به بورد زمينه، ينا در). 1979 بورديو،(كند  ميو زبان بررسي  ،بدن
 اجتمـاعي  يـافتگي  تربيت ينوع ي،و عمل يادراك هاي شاكله اين ،)habitus( ها واره عادتكه 
عامـلِ   يرا بـرا  هـا  و ارزش هـا،  رونـد  هـا،  روحِ قواعد، آداب، جهـت  كه اند سليقه نوعي از

در ايـن   هـا  شارز ةمطالعـ ، )16: 1389 بورديـو، ( كنند يم يينخاص تع يدانيدر م ياجتماع
ورزد تصـادفي   مـي  تأكيد تمايزدر اين خصوص، بورديو در اثر . يابد مي مقاله معناي خود را

شناسد كـه بـراي او    ي مختص خود را در چيزي بازميها شنيست كه هر گروه معموالً ارز
 ارزش بـه  يـو بورد زمينـه،  ايـن  در). 1979 بورديـو، (ارزش و احترام به همراه داشته باشـد  

 ياقـت ل مبنـاي  گفتـه  پـيش از ارزشِ  يرويكه پ كند مياشاره  زادگان نجيبنزد  »مردي جوان«
 مـردي  جـوان  اقلاز حـد  يـد او با مبنـا،  ايـن  بـر  اسـت؛  گـروه  در عضويت يبرا زاده نجيب

كه فرهنـگ   گيرند فرامي پذيري جامعه فراينددر  فرادست طبقةكودكان  يراز باشد، برخوردار
 هـا  ارزش مطالعـة منظـر،   يـن ا از). Taylor, 1997: 199-200( شمرند محترم را خويش طبقة
 تعمـيم  قصـد  نگارنـده  چنـد  هـر  يابد، يم مصداق نيز تهراندر  يزندگسنجش سبك  يبرا

  .ايران ندارد جامعة كل به را پژوهش اين هاي  يافته
 

  تحقيقپيشينة . 3
 ،و سبك زنـدگي  ها ارزش حوزةمقاالت منتشرشده در  ويژه به ،در مروري بر ادبيات تحقيق

 منتشرشده درمقالة  64پژوهشي گوناگون و  ـ ي علميها هنام فصلمقالة  46توان گفت از  مي
از ايـن رو، پيشـينة   . با عنوان پژوهش حاضر يافت نشد اي هي سبك زندگي، مقالها شهماي

يي است كه به نوعي به موضـوع  ها طيف متنوعي از پژوهش ةمقالة حاضر ناگزير دربرگيرند
  .ندا مرتبط

پيشـينة  نخسـت   :م شـده اسـت  سه بخـش تنظـي   بر اين مبنا، پيشينة تحقيق اين مقاله در
و در  ،ارزش حـوزة مربوط به تعريف ارزش، سپس پيشينة تحقيقات خارجي و داخلـي در  

  .ـ پژوهشيِ داخليِ مرتبط نهايت مروري بر مقاالت علمي
  

  تعاريف 3.1
ي گونـاگون  هـا  ان مختلـف از منظـر  انديشمند: توان گفت مي ها شدر خصوص تعريف ارز

، اسملسـر  )1986(، ميلتون روكـيچ  )1367(از جمله گي روشه . اند كردهتعريف ها را  ارزش
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 4.توان نام برد مي را )1378(و كريمي  ،)1388(ديگران ، بارون و )1994(كلهون  .، ا)1975(
از جملـه اسملسـر   . انـد  همتمركـز شـد   هـا  بر وجهـي از ارزش  هريكگفته  پيشانِ انديشمند

ي اجتمـاعي از  هـا  از منظـر او ارزش . انگـارد  ميي فرهنگي و اجتماعي را مترادف ها ارزش
يافتـه را   سـازمان اند كه اهداف كلي ِمطلوب براي زندگيِ اجتماعيِ  فرهنگيمعيارهاي جملة 

 و كريمـي  )2007(بارون و بـرن   .)Smelser, 1966(شوند  مي مشخص و رفتارها را موجب
ورزند و بـر ايـن نظرنـد كـه جامعـه بنـا بـه         مي تأكيدختي ارزش شنا روانبر وجه  )1378(

و  هـا  رفتـار  منزلـة   بـه را  اي هي ويـژ هـا  ضرورت حيات خـود رفتارهـاي خـاص و ارزش   
 روابـط  يتـي، منظـر جـان ب   از). 23- 22: 1378 كريمـي، ( كنـد  يم معين اخالقي هاي ارزش
 وضـيح ت و درك قابـل  هاسـت  آن گر بيان چه آنهر  ياو  ها و ارزش انتظارهابدون  ياجتماع
 يرفتار يالگوها ساز زمينهرا  ها ارزش كه اينضمن  نيزروشه  گي). 1370 محمدي،( نيست

 5).79: 1367 روشـه، ( كند يم بندي طبقهو خاص  واسط، غايي، ةرا به سه گون ها آن داند يم
 تفكيك غايي هاي ارزش و ابزاري هاي را به دو گروه ارزش ها ارزش يز،ن چميلتون روكي

 هـاي  ارزش و شـوند  يمـ  مربـوط  رفتـار  شيوةكه به  اند هايي ارزش نخست مورد. كند يم
 ؛12: 1377 آبـادي،  زيـن  ؛1986 روكيچ،( اند معطوف ييوجود نها يا يهست يكبه  غايي

 جوامع، اكثر در كه گفت توان مي كاران هم و كلهون به استناد با مجموع در). 1391 عريضي،
ـ  هـم ي، صداقت، قـدرداني،  كار درستون چ هم هايي ارزش يـي از جملـه   گرا جمـع و  ،يدل
  Calhoun et al., 1994(.6( روند ميي مطلوب به شمار ها ارزش

ي برگرفته ها است كه بر اساس سليقه مند نظامسبك زندگي نيز بنا بر نظر بورديو عملي 
از منظـر   مبنـا،  ايـن  بر). 1970 بورديو،(شود  مي در موقعيتي خاص تعريف ها هوار عادتاز 

  .شود يقلمداد م يفرهنگ سرمايةو  ها سليقه زا اي مجموعه زندگي سبك يوبورد
  
  تحقيقاتپيشينة  2.3

 تـوان تحقيقـات مكلنـد    مـي  ي فرهنگيها ارزش حوزةتحقيقات خارجي عمومي در  دربارة
)Mc Clelland and Winter, 1969(  هافستد، »ي نهفته در ادبيات داستانيها ارزش« حوزةدر 
)Hofstede, 1967; 1973 (اينگلهارت ملي، هاي شخصيت بررسي در فرهنگي تنوع زمينة در 
)Ingelhart, 1987 (شـوارتز و  ي،اجتماع يدر دگرگون ها ارزش يتاهم بارةدر )Schwarts, 1992( 

با اسـتناد بـه    يو سبك زندگ ها ارزش خصوص در. برد نام را شمول ده ارزش جهان دربارة
 وولـز   ي،و انتظـارات فـرد   هـا  شارز خصـوص  در ليـزر  ويليام يقبه تحق توان يم يانخادم
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 چـون  هـايي  شـاخص  طريـق  از را زنـدگي  سـبك  كـه ) Wells and Tigert, 1979( تيگرت
كـه   ، آلفرد آدلـر اند هسنجيد )activities, interests and opinions( يدو عقا عاليق، ها، فعاليت

و در نهايت داگالس هالت كه  ،ورزيده تأكيددر بررسي سبك زندگي بر احساسات و افكار 
انجـام داده اسـت،    هـا  و نگـرش  ها ژوهش سبك زندگي را بر اساس رويكرد كيفي ارزش پ

 ).124: 1388 ،هالت در خادميان(اشاره كرد 
تـوان بـه    مـي  ها و نگرش ها ارزش دربارةترين تحقيقات  عمدهدر كشور ما نيز از جمله 

ي هـا  ي اجتمـاعي و گـرايش  هـا  شـناخت نگـرش   دربارة) 1353( ي علي اسديها پژوهش
و رفتارهاي اجتمـاعي   ها آگاهي«بررسي دربارة ) 1379( فرهنگي در ايران، منوچهر محسني

، آزاد ارمكي و غياثوند »تغييرات ارزشي« دربارة )1375(پور  رفيع ز، فرامر»فرهنگي در تهران
  .اشاره كرد )1388( و خادميان ،»تغييرات فرهنگي در ايران«زمينة در  )1383(

  
  ـ پژوهشي مقاالت علمي 3.3

ست كـه  ا و سبك زندگي حاكي از آن ها ارزش حوزةدر  متأخرمروري بر مقاالت پژوهشي 
مسـتقيمي در خصـوص    مقالـة  هـا  سـبك زنـدگي و ارزش   حـوزة مقاله در  110در مطالعة 

تـوان در   مـي  را ها سبك زندگي و ارزش حوزةمقاالت . موضوع مورد بررسي مشاهده نشد
ي جوانـان و والـدين،   ها ارزش ويژه به» ها تفاوت نسلي و ارزش«، »ها شرسانه و ارز«زمينة 

  :كردي بند طبقه» و جنسيت ها ارزش« و ،»يدار دينو  ها ارزش«، »و خانواده ها  ارزش«
ي هـا  ي جمعي در انتقـال ارزش ها نقش رسانه«به » رسانه« حوزةتوان در  مي آن جملهاز 

شناسـي بازنمـايي    نشـانه «، )1391( »ي اخالقـي در تبليغـات  هـا  ارزش«، )1391( »اجتماعي
جويان در تعامل  يادگيري پنهان دانش«و  ،)1390( »ي بازرگاني تلويزيونها خانواده در آگهي

عنـوان  بـا  ي هاي توان به پژوهش مي »تفاوت نسلي« حوزةدر . اشاره كرد )1389( »با اينترنت
از  اي همؤلفـ  منزلة  بهعملكرد مديريت آموزشي «، )1390(» تغييرات ارزشي در ميان جوانان«

ي اخالقـي  هـا  بررسـي ارزش «، )1389(» آموزان درسي پنهان در تربيت ارزشي دانشبرنامة 
در  ها ر تغيير ارزشد مؤثرختي عوامل شنا جامعهبررسي « و ،)1389( »جوانان شهريِ اصفهان

» خـانواده «در حـوزة  . اشـاره كـرد   )1389( »)مـوردي شهرسـتان بابـل   مطالعة (بين جوانان 
) 1388( »ر ناسازگاري زوجين در مشهددآن  تأثيرتعارض ارزشي و «عنوان  باي هاي پژوهش

تـوان   ميرا  )1386(» يا استقالل ترجيح اطاعت :ي خانوادگيها ارزش نوجوانان، والدين،«و 
ي هـا  ارزش فراغـت و « عنـوان  بـا ي هـاي  پـژوهش توان بـه   مي، »يدار دين« حوزةدر . يافت
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و در  )1380( »شـده در مطبوعـات   منعكسيِ مذهبيِ ها  بررسيِ ارزش«و  )1390( »فرهنگي
اجتمـاعي  سـرماية  در  مـؤثر بررسي عوامـل  «به مقاالت  توان مي »جنسيت«نهايت در زمينة 

» بـر آن  مـؤثر تنبلي اجتمـاعي و عوامـل   «، )1392( »ي جنسيتيها بر تفاوت تأكيدايرانيان با 
دورة آمـوزان   دانـش پژوهشـي در ميـان    ؛ي زنـانگي هـا  شدخترانِ جوان و ارز« و ،)1391(

  .اشاره كرد )1386(» شهر تهرانمتوسطة 
گذشـته  دهـة  و سبك زندگي طـي   ها شارزدربارة توان گفت تحقيقات  مي در مجموع،

 موجـود  ست كه اهميت و خـأل ا حالي اين در. نگر انجام شده است كلبا رويكردي  تر بيش
 مقالـة . شـود  مـي  ي زندگي ايران احساسها سبك ي بارز درها خصوص شناسايي ارزش در

ي هـا  ه توجـه بـه ارزش  ژويـ  بـه ايـن زمينـه،    موجود در خأليي به گو پاسخ به منظورحاضر 
شان  ي زندگيها سبك ي افراد درها در تعيين مالك ،عنصر غيرمادي فرهنگ مثابة بهگي فرهن
  .شود مي شهر تهران ارائه در

  
  روش تحقيق. 4

ي هـا  از ارزش اي هگزيد» چرايي«و » چيستي«تحقيق حاضر پيمايشي است كه به دو پرسش 
توصـيفي  جنبة دو  ،منظراز اين . دهد مي غالب در سبك زندگي ِعامالن در شهر تهران پاسخ

ي آن در تابسـتان و پـاييز سـال    هـا  در اين تحقيقِ اكتشافي، كـه داده . و تحليلي را دربر دارد
تحقيـق پـيش رو، طـي    . ر نيستظن مد ها شده است، تعميم يافتهگردآوري تهران  در 1391

در سـطح   گـون  هممصاحبة مقدماتي نا 30نخست، پس از : مراحل زير صورت گرفته است
ي هـا  گزينـة ارزشـي در خصـوص ويژگـي     25مفـاهيم،  و  متون تخصصيمطالعة ان و تهر

ي زير در سـبك  ها از ارزش يك كداماز منظر شما «عنوان  باي سؤالگردآوري و در  ،ايرانيان
ي ديگر سؤال ،سپس. طرح شد» خورد؟ مي به چشم تر بيشكنوني ما  جامعةزندگيِ غالب در 

قـرار   گون همي ناگو پاسخ 300در اختيار » از نظر شما كيست؟ مند ارزشفرد «در خصوص 
، هـا  ، خيابـان هـا  ة اين تحقيق در فضاهايِ باز عموميِ شـهر شـامل پـارك   نام پرسش. گرفت

در . و حريم خصوصي خانه تكميـل شـد   ،فضاي كار ،ورودي مراكز خريد، ورودي متروها
در ايـن  . انجام شـد  SPSS و EXCELافزار  نرمبا استفاده از  ها بعد تحليل آماري دادهمرحلة 

ي توصيفي مانند جداول توزيع فراوانـي، نمودارهـا و جـداول متقـاطع، بـر      ها زمينه، از آمار
و شغل براي  ،، سن، ميزان تحصيالت، محل سكونت، ميزان درآمدجنسيتاساس متغيرهاي 

 95طح اطمينـان  در سـ  هـا  معناداري تفاوت ،سپس. ي عامالن بهره گرفته شدها تحليل پاسخ
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ــد  ــف دوم دربرگيرن ــا شارز ةطي ــون  ه ــاني چ ــاصيي مي ــود خ ــد،  1/17 گيب درص
 13ي رو تـك درصـد،   14گـي  كرد تحصـيل درصد،  15 خيالي بيدرصد،  16ي مزاج دمي دم

متوسـط در   كه به طـور  ،است درصد 13ديني  بي و ،درصد 13 ي با ديگرانرنگ همدرصد، 
  .خورند مي جامعه به چشم

ـ  هـم درصد،  7/4 دوستي درصد، 6پذيري  مسئوليتون چ هميي ها  طيف سوم ارزش ي دل
 دار ديـن  درصـد،  4 قدرشناسي درصد، 4 بودن اهل مطالعه درصد، 3/4سادگي  درصد، 3/4

درصد  7/2و هنرگرايي  ،درصد 7/2درصد، خردمندي  7/2داني  آداب درصد، 3 بودن واقعي
  .دارند ها تهراني جامعةدر  رنگ كمكه حضوري  ،گيرد مي را دربر

مقدور نيست، در اين نوشـتار نخسـت    جا ايندر  ها ارزشهمة تحليل  كه ايننظر به 
» دگرگرايـي «مقولـة  در  هـا  آن ينتـر  رنگ كمو » ظاهرگرايي«مقولة در  ها شبارزترين ارز

 آرمـاني  يهـا  ي موجود و ارزشها سپس آراي عامالن در خصوص ارزش شود، مي ارائه
  .شود مي تحليل
 
  ي ظاهرگرايانهها شارز 1.5
 ،»يچشـم  هـم چشم و «يي چون ها شارز ةدربرگيرند» ييظاهرگرا«مقولة نخست مرحلة  در
  .شود مي است كه به شرح زير ارائه» ييخودنما«و  ،»دورويي«

  يچشم همچشم و  1.1.5
 منزلـة  بـه و  را داراسـت  %)64(درصـد  ين تـر  بيش» يچشم همچشم و «در اين بررسي، 

اين ارزش در تقـاطع بـا   . است مورد مطالعه مطرح جامعةارزش غالب در سبك زندگي 
 يتفـاوت معنـادار   درصـد  95سـطح اطمينـان    ي مستقل تحقيـق در ها از متغير يك هيچ

غيرمستقيم صورت  ي در تحقيقات ساير محققان بهچشم همچشم و  به حضور. است نداشته
 كنـد كـه   مـي  ي جمعي چنـين تحليـل  ها رسانه حوزةاز جمله عليخواه در . اشاره شده است

انـد   تجملـي ي لـوكس و  هـا مخاطب به سوي مصـرف كاال  ةكنند تشويق ها ين آگهيتر بيش
ي هـا  در يافته اي هدر تحقيقات خارجي اين مفهوم به صورت گسترد .)71: 1392عليخواه، (

  .ده استوبلن و بورديو مطرح ش
در خصـوص  ) م  1929- 1857(وبلـن   بار تورسـتاين  را اوليني چشم هممفهوم چشم و 

كـه نخسـتين و    ،آسا تن طبقة نظريةدر كتاب  1899قرن بيستم در سال  اولِ امريكاي جامعة
وبلـن بـا اشـاره بـه      ،در اين زمينـه  .)17: 1392 ،وبلن(د كرمطرح  ،ترين اثر اوست معروف
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 كرد بورديو را در حدود يك قرن پيش مطرح  هاي بحث يي مشابهها ، بحثگير چشممصرف
پديـدة  بـا سـاير طبقـات از طريـق      آسا طبقة تناز نظر او تمايزبخشيِ ). 151: 1383 ،ممتاز(
نِ خود با ديگري و كرد يرد نخست، همانندگ ميطي دو فرايند صورت » يچشم هم چشم و«

بورديـو نيـز در تحليـل سـبك     ). 41- 40: 1392 ،وبلـن (ديگري  از ن خودكرددوم، متمايز 
منحصر بـه   ةدر مصرف نظري» تمايز«فرانسه با طرح مفهوم  جامعة در 1970 دهةزندگي در 

از منظـر حـسِ    تـوان  مـي  از وبلـن را  پـذيري او تأثيرنخسـتين  . ه اسـت فردي را ارائه كـرد 
كـه او   اي هگونبه . مشاهده كرد مد منعكس است، كه در پديدة ،فرادستطبقة تمايزخواهيِ 

ورزد كه طبقات باال براي حفظ موقعيت اجتماعي خـود،   مي تأكيدنيز مانند وبلن بر اين امر 
 8.كنند يم تنوعي از الگوهاي ِمصرف از جمله مد را براي تمايزبخشي خود از ديگران اختيار

 ري،ابـاذ (شـود   مـي  يابد و از سوي طبقات پـايين تقليـد   مي اين امر در سطح جامعه توسعه
  .)1381: 15 تا اجتماعي طبقة از چاووشيان
در خصوص  چشمي همحضور چشم و  گفته پيش يقذكر است كه در هر دو تحق شايان

تحقيـق حاضـر    در كه آنحال . شده است متوسط در جوامعِ مزبور مطرحطبقة اقشار باالي 
حضـور چشـم و    ،از اقشار تعلق داشـته باشـند   يك كدامبه  كه اين رغم  به ،يانگو پاسخهمة 
ميزان درآمد، شـغل، ميـزان   . اند هاقشار جامعه پررنگ قلمداد كردهمة در ميان  ي راچشم هم

  .اند هي را در اين يافته ايجاد نكردمعنادار تمايز يك هيچو محل سكونت  ،تحصيالت

  دورويي 2.1.5
درصـد   5/38يي است كه ظاهرگراارزشي مقولة ي دومين چشم همدورويي پس از چشم و 

حاكي از آن است كه دورويـي از جملـه    ي اين تحقيقها هيافت. دهد مي به خود اختصاص را
يان بر اساس گو پاسخ .است درصد معنادار 95ي در سطح بند خوشهيي است كه در ها شارز

 9/67اول با اختصـاص   خوشةبدين معنا كه . وندش ميگزين  اين ويژگي در دو خوشه جاي
در سبك زندگي جامعه  ارزش غالب منزلة  بهافرادي است كه دورويي را دربرگيرندة درصد 
درصد شامل افرادي است كه دورويـي را در   1/32 دوم با اختصاص خوشةكنند و  مي تلقي
 :شده است تأكيددورويي در ساير تحقيقات نيز دربارة  .دانند نميكنوني ارزش غالب  جامعة

بـه   ،1382و  1379هاي  طي سال» ي ايرانيانها رشو نگ ها شپيمايش ملي ارز«از جمله در 
به نحوي كـه از   ،ي يافتهتر بيشرواج  هجامعدورويي و تظاهر در  معتقدندنسبت كساني كه 

بـه  درصـد   69ي نيـز از  بـردار  كالهتقلب و . شده است تأكيد ،درصد رسيده 2/68به  8/64
 .درصـد افـزايش يافتـه اسـت     8/72درصـد بـه    6/64درصد و تملق و چاپلوسـي از   7/74
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يي مانند ها شورزد كه ارز مي تأكيدبر اين امر  تضاد و توسعهنيز در كتاب  )1376(پور  رفيع
 انـد  هاي جنگ دچار دگرگوني شـده  اعتمادي پس از سال بيو  ،اييگر تجمل افزايش تفاخر،

ي اخالقـي جوانـان شـهري    هـا  شخصـوص ارز  در تحقيق ديگـري در ). 1375 پور، رفيع(
و بسيار  ،يي در حد ناچيز، كمگو راستو  كه صداقت اند هپاسخ داد درصد 3/73اصفهان نيز 

 .)1389 ،و شهابي رباني(در جامعه رواج دارد  كم

  ييخودنما 3.1.5
را به خود  درصد 8/33ارزشي ظاهرگرايي است كه در اين بررسي مقولة خودنمايي سومين 

توان گفت در جوامع مـدرن   مي در تحليل اين پديده با استناد به وبلن. اختصاص داده است
متظاهرانه و سبك زندگيِ مبتنـي بـر رفـاه و فراغـت سراسـر سـاختار       و  گير چشممصرف 

تقليـد و   كـه  اينضمن  .)22: 1392 ،فاضلي ؛124: 1392 ،وبلن(اجتماعي را فراگرفته است 
را در  خـود سـليقة   عي است و مردم غالباًاصلي كنش اجتماانگيزة يِ فردي تمايزخواهحس 

 ،خادميـان  بـه نقـل از   Lambert, 2005( بندند مي به نمايش گذاردن ثروت به كارچگونگي 
نين چ هم. شود مي مرفه انجامطبقة اين خودنمايي از منظر وبلن از سوي زنان  .)104: 1388

ي ها شارز مثابة به ،تمايزتوجه به ظاهر از جمله مفاهيمي است كه بورديو نيز در اثر دغدغة 
طبقه نسبت بـه سـاير    اين  زيرا او معتقد است ،ورزد مي تأكيدبر آن  ،فرهنگي طبقة متوسط

از  متـأثر يي را خودنماريشة اصلي  بورديو. دنده مي يتر بيشطبقات به ظاهر خود اهميت 
 ؛438: 1390 بورديـو، (دانـد   مـي ايـن قشـر اجتمـاعي     هاي»هوار عادت«فرهنگي و  سرماية
متوسـط بـا توجـه بـه      ةطبق افراد پوشش نحوة شاخصِ تحليل در او). 366: 1979 ،بورديو

  : آورد يم شانبه ظاهر ها آناز حد  يشب يتاهم
 كـه  دارند هايي شغل ها آن يراز است، صادق طبقه ايندر خصوص زنان  ويژه بهامر  اين«

 در يـز دبـور ن ). 227: 1979 بورديو، ؛280: 1390 بورديو،( »است بازنمايي و نمايش مستلزم
 ةدر عرصـ  داري يهسـرما  يشبـروز نمـا   يبـرا  يمكـان  مثابة بهجامعه را  يدةا ،نمايش جامعة

نظر  ينبر ا يزن بودريا). 1382 دبور، ؛638: 1392 پور، و شارع يرهبر( كند مي يمفرهنگ ترس
» پوشـاندن « فقـط منظر كاركرد لبـاس   يناز ا. »هاست نشانه مصرف« دورة ما دورةاست كه 

 شـدة  يـف تعر يـت دادنِ هو يشنمـا  يبـرا  يـادي فر دار مـارك  هـاي  لبـاس  مصرف و يستن
  ).85: 1374 بودريا،( است كننده مصرف
استفاده از تلفـن   حوزةدر  يبه دو بررس توان يم كم دست يزن يرانا جامعةخصوص  در
در خصوص فرهنـگ جوانـان   در تحقيق خود ) 1388(زاده  وليذكايي و . اشاره كرد همراه
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 را وجـه نمايشـي آن   كاربرد تلفـن همـراه  بندي  در مقوله) 1393( و تلفن همراه و صالحي
  .اند بررسي كرده

  
  گرايانهي دگرها شارز 2.5
ما داشته  جامعةكه حضوري پررنگ در » ييظاهرگرا« دوم در مقابل مقولة ارزشيِ مرحلةدر 

 ها شين ارزتر رنگ كمشناسي در طيف ي و قدردل همون چ هميي دگرگرايانه ها شاست، ارز
  .شوند ارائه مي اجمال گيرند كه در زير به مي قرار

  يدل هم 1.2.5
از آراي درصـد   3/4 دگرگرايي اسـت كـه   ةي اولين مفهوم ارزشي مقولدل همدر اين تحقيق 

بـا نتـايج    سـو  ي تحقيق حاضر هـم ها يافته .اختصاص داده است را به خود گو پاسخعامالن 
ــي اســت ــال  تحقيق ــه در س ــا ســنجش نگــرش«در خصــوص  ،1381ك ــي از ه ي گروه

در پژوهشـگاه علـوم    ،»ايـران  ةدر توسـع  مـؤثر برخي عوامل فرهنگي  دربارةنظران  صاحب
درصـد از   89نتايج حاكي از آن است كـه   .انساني و مطالعات فرهنگي صورت گرفته است

كنند اول گليم خود  مي در ايران مردم سعي« كه نظران در پاسخ به اين گوية نگرشي صاحب
مخـالف   فـوق  ةدرصد از آنان با گويـ  8 فقطو  اند هپاسخ موافق داد» را از آب بيرون بكشند

 ةافول سـرماي «عنوان  با اي هعلي ديني نيز در مقال ).52: 1381كاران،  محمدي و هم( اند هبود
هـاي بعـد از    اجتماعي طي سـال  سرمايةكه  دكن مي يگير نتيجه) 1385( »اجتماعي در ايران

محسـن   رود زاينـده  هـاي  شـب او در اين مقاله به فيلم سـينمايي  . انقالب كاهش يافته است
ي هـا  ايران را بر مبناي يكي از شاخص جامعةكه تحوالت كند  استناد مي) 1369( مخملباف
و  ،در سه مقطع پيش از انقالب، زمان وقوع انقالب، ي مردمييار هماجتماعي يعني  سرماية
 مثابـة  بهي دل همتحقيقات خارجي نيز به  در 9.هاي بعد از انقالب به تصوير كشيده است سال

اشاره شـده اسـت كـه بـر     ) emotional-cognitive( شناختيـ  يفرايندي شناختي يا احساس
 قـرار  ديگـري  جـاي  بـه  كه خود را در يك وضعيت احساسي ،دنسبي فر ةاحساسِ خالصان

در  فرد قابليت دلي هم نيز مندراس هانري  نظر به). Ezra, 1989: 247( شود يم تأكيد دهد، يم
 نـدارد،  مـوردي  دلي هم يسنت جامعةاز منظر او در . است يگريد يبه جا يشقرار دادن خو
ـ  ياريبس يتمسئله از اهم ينا يچيدهپ اي اما در جامعه كـه افـراد    اي هبرخوردار است، به گون

وضـع او را   ديگر فرد يك اجتماعيِ نقش از ناشي خصوصيات از برخي به اتكا با توانند يم
است كـه در جوامـع مـدرن     يدهعق ينا بر يزلرنر ن). 1354 يچ،مندراس و گورو(درك كنند 
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يان سفر به خـارج را  گو پاسختعداد اندكي از درصد يعني  9و  ،درصد پول توجيبي زياد
 ييهـا  شارز ي مزبـور در تنـاقض بـا   ها يافته. شمرند مي بر» باكالس بودن« معياري براي

)value contradictions(  ةنتيجـ . كنـوني رواج دارد  جامعـة در  يـان گو پاسخاست كه از نظر 
ـ   . ارزشي است حوزةراستا با ساير تحقيقات در  هممزبور  بـا   اي هاز جملـه محمـدي در مقال
فشارند تا رفتارشان را تحت  ها پيوسته آورد كه انسان مي »الگوهاي فرهنگي خاموش«عنوان 

الگوهاي رفتاريِ عملي را كه اغلب به زبـان آورده  ند و كنبا الگوهاي فرهنگي هماهنگ 
تعـارض ميـان    ،نـين چ هـم . الگوهـاي خـاموش بـه شـمار آورد     وان جزءت ميشوند  نمي

 تـنش در فرهنـگ اسـت    خـود منشـأ  ) آشـكار و خـاموش  (عملـي  و  الگوهاي آرمـاني 
ن مختص جامعـة ايـرا   ها و واقعيت ها  البته اين فاصله بين آرمان ،)305: 1373 ،محمدي(

 اجتمـاعي تحليـل   مسـائل مثابة يكي از معيارهاي اصليِ  سان بهشنا جامعهنظر  نيست و از
 گــاهي ميــان فرهنــگ واقعــي و فرهنــگ آرمــاني تفــاوت وجــود دارد زيــرا، شــود مــي

)Robertson, 1980: 4( .كـه اگـر تفـاهم ارزشـي وجـود       ترنر معتقد است نيززمينه اين  در
و  ،چه چيزي بايد انجام گيرد، چـه چيـزي منصـفانه اسـت     كه ايننداشته باشد، افراد بر سر 

نظـر   بـه  .)81- 80: 1378 ،ترنر( نخواهند داشت هماكدام رفتار در موقعيت مناسب است تف
و باورهاي مشابهي ميان اعضاي سازمان اجتماعي وجـود نداشـته    ها ارزش چه چنان ،چلبي

يـك   دربـارة هاي مورد قبولشان باشد، انتظاراتشان از يك موقعيت و به عبارت ديگر هنجار
  ).114: 1391، چلبي( امر معين به احتمال زياد ناهماهنگ خواهند بود

  
  يگير نتيجه. 6

مـا از آن منظـر مهـم     جامعـة ي فرهنگي غالب در ها شگونه كه اشاره شد، شناسايي ارز همان
، ايـن عناصـرِ   هـا  كـه ارزش چرا. شود مي بخشي از فرهنگ محسوب ةاست كه در واقع مطالع

 الگوهاي به توان يم ها آن ييو با شناسا اند جامعه در افراد رفتارهاي مالك فرهنگ، غيرماديِ
  .برد پي شانزندگي هاي سبك در افراد هايانتخاب و جوامع در غالب رفتار احتمالي

ي فرهنگيِ غالب در سبك زندگي در تهـران  ها شاز ارز اي هدر اين مقاله، نخست گزيد
بندي و  طيف ها بر اساس بسامدها، اين ارزش ،دوم مرحلةدر . يان ارائه شدگو پاسخاز منظر 

نتـايج  . ي و تحليـل شـدند  بنـد  طبقه ها ين فراوانيتر كمين و تر بيشدار از ري برخوها شارز
ي مربوط بـه  ها شما ارز جامعةسبك زندگي  در ها شبارزترين ارز يك سو، نشان داد كه از

 دورويـي ، درصـد  5/38درصد، خودنمـايي   64ي چشم هم چشم و: ، شاملبود ييظاهرگرا
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از جملـه   .انـد  بـوده  هـا  شين ارزتـر  رنگ كمي دگَرگرايانه ها شارز ،در مقابل ؛درصد 8/33
  . كردتوان ذكر  مي درصد را 8/3 قدرشناسي با درصد و 3/4 ي بادل هم

ي موجـود از  هـا  نسبت ميان ارزش« ،محوريِ تحقيق مسئلةدر پاسخ به ، سوم مرحلةدر 
تـوان گفـت كـه بـا نـوعي تنـاقض ارزشـي         مـي  ،»از سوي ديگر مند ارزشسو و فرد  يك
 ،)درصـد  9/54(فـردي خردمنـد    منـد  ارزشيـان فـرد   گو پاسـخ زيـرا از نظـر    يـيم، رو روبه

ي هـا  شاست كـه بـا نتـايج بخـش ارز     )درصد 34( مؤدبو  ،)درصد 5/48(ه كرد تحصيل
  .فرهنگي غالب در تناقص است

 ي ظاهرگرايانه از يك سوها ششود كه داليلِ حضورِ بارزِ ارز مي مطرح سؤالاكنون اين 
ي ها شنين تناقضِ ارزشيِ ميان ارزچ همو  ،ي دگرگرايانه از سوي ديگرها ي ارزشرنگ كمو 

با اسـتناد بـه ادبيـات موجـود،      ؟كرد تحليلتوان  مي ي واقعي را چگونهها شمطلوب و ارز
 و از سوي ديگر، مـواردي شـامل  » آبروداري«نگر مانند  ي مثبتها توان از يك سو تحليل مي

  :برشمرد ها شداليل رواج اين ارززمرة را از » احساس ناامني« و» اعتمادي بي«
مثابـة نـوعي    يي و بـه ظـاهرگرا مالكـي بـراي    نگر، آبروداري در تحليل مثبت: آبروداري

كه افراد به وجهة اجتماعي خود حساسيت زيادي  اي هبه گون .شود مي يي ظاهري تعبيرنوا هم
اين  در. ندا مشغول چگونه جلوه كنند، دل كه در اَنظار ،وسته با اين انديشهدهند و پي مي نشان

بهتر است كه اين گونه افراد را خَجـول بـه    :افزايد مي با استناد به فوستر خصوص محمدي
 كاري مشـكل اسـت   ها آنبراي  دادن شمار آورد تا متظاهر، زيرا بر اثر فشارِ قيود جوابِ رد

بـه   ايرانـي  ةي مختلـف خـانواد  ها نيز در تحليل سنخ فاضلي ).155- 153: 1391، محمدي(
  ).373: 1392 فاضلي،( كند اشاره مي موضوع حفظ آبرو

ي حضور تناقض ها اعتمادي يكي از خاستگاه ان بيانديشمنداز منظر برخي : اعتمادي بي
ين محور بحـث در  تر توان گفت كه عمده مي با مروري بر ادبيات تحقيق. ارزشي فوق است

 در اين زمينـه . اعتمادي نسبت به ديگران است اعتماد نسبت به افراد خودي و بي اين مفهوم
مفهـوم  ، از منظـر او در شـرايط غيراضـطراري در ايـران     استناد كـرد كـه   توان به قادري مي
ديگـر اعتمـاد    يـك  بـه  شده نيست و مـردم  شناخته كاريِ گروهي و سرماية اجتماعي هم

 يابد مي و شرايط بحراني، ميزان اعتماد افزايش ،اما در زمان جنگ، انقالب، زلزله ندارند،
نـان از نظـر   چ همبر اين نظر است كه خانواده  فاضلي نيز .)4: 1392، و سيدكريمي قادري(

ي سـاختار زنـدگي در   هـا  ين مؤلفـه تر كننده ين و تعيينتر اجتماعي و فرهنگي يكي از اصلي
گرايي در خويشـاوند «عنـوان   با اي هدر مقال محمدي نيز ).416: 1393فاضلي، ( تهران است

 يمرجعـ  منزلـة   بـه  ،ار خواسـت دولـت  بـه در  اكثريت مردمتوجهي  توجهي يا بي كم» ايران
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حساسـيت آنـان در قبـال وضـع      در مقايسـه بـا  وندان، بـراي رعايـت حـال شـهر     ،رسمي
مطالعة  ،زمينهدر همين  ).34: 1374 محمدي،( كند تحليل مي خويشاوندان و دوستانِ نزديك

 ،1356دهد كه اعتماد مردم به مسـئوالن در چهـار مقطـع     مي نشان )1378( پور رفيعميدانيِ 
شـدت كـاهش يافتـه     بـه افزايش و سـپس   )از مقطع اول به دوم(ابتدا  1373 ،1371 ،1365
بـا  ) 1379( »هـا  و نگرش ها شطرح همايش ملي ارز«ميداني ديگري با عنوان  ةمطالع. است

اعتمـادي در كشـور    بي هاي خصگسترش شا دهندة استان كشور نشان 28نمونه در  16824
ر د نيز بر اين نظر اسـت كـه   فراستخواه). 1385 ،ديني به نقل از 100: 1385، بشيريه( است

، اعتمـادي  مـا بـي   جامعةدر  از همين رو ،بسيار ضعيف است وگو گفتايرانيان  »ةوار عادت«
  ). 1389 ،فراستخواه( خورد مي كاري به چشم و پنهان ،ترس از دسيسه ،بينيبد

يافته  ناي. تناقض ارزشي است رةباسومين محور بحث دراين احساس : ناامني احساس
بـه   تحليـل احسـاس نـاامني    فراستخواه در از جمله. شده است تأييددر ساير تحقيقات نيز 

بر حسب يـك  : آورد مي او با استناد به پيران .تيك ايران اشاره دارديپولو ژئو اي همحيط منطق
ر تـاريخ  و محلـي د  اي هجنگ با مقياس بزرگ و هزاران جنگ منطقـ  1200شمارش حدود 

انسـانِ  « حادثه بودن شرايط غالباًلگوي زيست اجتماعي ما به دليل پرايران رخ داده است و ا
آورد كه در دوران  مي نيز جان فورانكه   چنان ).1385پيران، (است  )trans-human( »كوچنده

شـورش و   169حدود ) 1267- 1227(سال اول سلطنت ناصرالدين شاه  41قاجار فقط در 
 ميـداني  مطالعـة  هـاي  داده چنـين  هـم ). 238: 1377 فـوران، (به وقوع پيوسـته اسـت   امني نا

در  يو اخالقـ  مـالي،  جـاني،  ناامني احساس كه دهد يم نشان) 1385( نويدنيا و ساروخاني
 و منـازل  هـاي  پنجره و در براي فلزي هاي روزافزون از حفاظ استفادة. باالست يارجامعه بس

بـر   تأييدي توان يم را كوتاه هاي ديوار جاي به محكم و بلند هاي ديوار از استفاده طور همين
 اي جامعـه  را ايـران  نيـز  كاتوزيـان . )5: همـان ( دانسـت  جامعـه  در شـديد  نـاامني احساس 

). 1390، و همـايون  كاتوزيـان ( كنـد  مـي  قلمداد )short term society( كلنگي و مدت كوتاه
نه تنها مخالفان را چند دسـته  » اعتمادي فرهنگ بي« وود نيز بر اين نظر است كه وستآندرو 
، »فاسد«ان را افرادي مدار سياستكه  شكل دادهبلكه اين زمينه را در ذهن مردم  ،ه استكرد

همين امر موجب شـده اسـت كـه تـوهم      .ندكنتلقي » ارتباط با بيگانه« و داراي ،»گو دروغ«
فردوسـي سرشـار از    شاهنامة. تجلي شودي باستاني ايران مها توطئه شكل گيرد و در افسانه

  ).1358 اشرف،( است» نايرا« عليه» انيران«ة توهم توطئ
 ي مطلوب اشارهها شي موجود و ارزها سان به تناقض ميان ارزششنا جامعهاز  اي هدست

از افراد جامعه از ارزشي  اي هقابل مالحظ ةاگر عد كند كه مي از جمله رابرستون بيان. كنند مي
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ي رفتـار مـردم نيسـت هرچنـد از نظـر      نما راهتوان گفت اين ارزش  مي گاه آن ،نكنندپيروي 
 را تقويت ديگر همي متفاوت اغلب ها شارز اگرچه ؛پذيرفته شده باشد اي هجامع آرماني در

 ايـن تنـاقض  . متناقض باشـند  ديگر يكبا  ها اما ممكن است كه در شرايطي ارزش ،كنند مي
از  ).Robertson, 1980: 4( يا اجتماعي نمـود يابـد   ،گروهي ردي،در نظام ارزشي ف تواند مي

» مسـئله بـودنٍِ  «هـاي اجتمـاعي معيـاري بـراي      و واقعيت ها آرمان شكاف ميان ،سوي ديگر
 در مطالعات مسائل اجتماعي به آن توجه خاصـي معطـوف   آيد كه مي موضوعي به حساب

 .بياني از ميزان شدت مسئله است ها   ميزان شكاف بين واقعيت و آرمان كه اينضمن . شود مي
  .است تر مسئله نيز عميق، باشد تر  هر چه اين شكاف بيش

ي فرهنگي غالـب  ها ششناسايي ارز ي در خصوصسؤالبا  توان گفت مي در سخن آخر
اجتمـاعي   مسـئلة  مثابـة  بـه يم و به تناقض ارزشي كردي زندگي حركت را آغاز ها در سبك
ي روي هـا  همـين شـكاف ميـان ارزش    مـا  جامعةاجتماعي امروزِ  مسائلاز جمله . رسيديم

و  ،محـوري   دانـش  ماننـد خردمنـدي،   ها شبسياري از ارز. ي موجود استها كاغذ و ارزش
معيـار و   امـا در رفتارهـاي روزمـره    ،دارنـد قرار جامعه  ي مكتوبها شدر منظومة ارز ادب
كـه در سـطح تهـران و بـدون ادعـايِ       ،ي ايـن پـژوهش  ها يافته. نيستند يِ عمل افرادنما راه

در حـوزة مطالعـات ارزشـي     تحقيقـات آتـي   ساز زمينهتواند  مي ،شود مي پذيري ارائه تعميم
  .شودر ت نويني در سطح گسترده

  
  ها  نوشت پي

: توان بـا اسـتناد بـه فراسـتخواه مـوارد زيـر را برشـمرد        مي در خصوص اين دست از تحقيقات. 1
 1367گوبينـو،   ؛1384، فريـر ( سستي و تنبلي ايرانيان در عصر صفوي دربارة ة شاردننام سياحت
رفتـار نخبگـان در    1976 زونـيس،  ؛دربارة داليل صـفت ايرانيـان   1352 اورسل، ؛قاجار ةدر دور

، بيـگ  ابـراهيم  ةنامـ  سـياحت در  )1353( اي هالعابـدين مراغـ   نين زيـن چ هم .)اواخر دورة پهلوي
رضـا  ، سازگاري ايراني دربارة )1357(مهدي بازرگان ، خلقيات ايرانيان دربارة )1345( جمالزاده

قـانعي  ، مداريخود دربارة )1378(ايران، قاضي مرادي  جامعةكشي در  نخبه دربارة )1383(قلي 
 )1380(گرايي ايرانـي، نراقـي   بر فرد تأكيدايران با  جامعةنيافتگي  علل توسعه دربارة )1379(راد 

 ،)1381( پـور  رفيع، نظام شخصيت در ايران دربارة )1381(سي خودماني، چلبي شنا جامعه دربارة
 ).41: 1389 فراستخواه،(ايرانيان  ةقاعد فرهنگ سياسي بي دربارة )1386(سريع القلم  و

مطالعـات   ةدر پژوهشكد» ي زندگي در شهر تهرانها كدرآمدي بر شناسايي سب« طرح تحقيقاتي. 2
اكنـون در   هـم  1392- 1391هاي  طي سال علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجتماعي پژوهشگاه

 .دست داوري داخلي است
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 تـوان بـه   مـي  مصارف فرهنگـي  از جمله پوشاك و و خوراك توان به مي از جمله مصارف مادي. 3
، تئـاتر  و ي ديداري از جمله سـينما ها تماشاي رسانه، انواع كتاب، گوش دادن به موسيقي ةمطالع
با دوستان  شركت در مراسم مذهبي، تعامل مانندو تعامالت اجتماعي  ت در فضاي مجازي،فعالي

 .اشاره كرد يا خانواده
تـوان گفـت بسـياري از الگوهـا      مـي  و انـد  الگوهـاي رفتـاري   ةزمينـ  ها شارز، از نظر گي روشه. 4

 كنند يم يفارا ا نما راهاند كه در شرايط خاص و مشخص زماني و مكاني نقش  هنجارهاي رفتاري
  ).79: 1367 روشه،(

 آرمـاني  نظـام  در ارزش. 1: شمرد برمي را زير ويژگي چهار ارزش هاي يژگيو حوزةدر  او
مستلزم تصـور وجـود   ) آل ايده(آرمان  مثابة بهارزش . 2حوادث،  يا ينيع مسائل در نه دارد قرار

از  يكـي  هـا  ارزش نسـبيت . 3 گيرنـد،  ياز آن الهام مـ  يا اند آن يمدع چه آن از استبهتر  كيفيتي
 يخي،مقطع تار يكو متعلق به  اند جامعه يكخاص  يشههم ها ارزش هاست؛ آنمهم  هاي يژگيو
  ).76: همان( ها ارزش عاطفيبار . 4 يرند،به نسبت زمان متغ ها شارز يراز

و  يفيتوصـ  ةدو جنبـ  يـك ارزش خـود بـه تفك   نامـة  پرسـش در ساخت  يزن روكيچ ميلتون
. اسـت  غـايي  هـاي  ارزش و ابـزاري  هـاي  شهمت گماشت كـه شـامل ارز   ها شارز يزيتجو

 مطلـوب  رفتارهـاي  كننـدة  مـنعكس  و كننـد  يمـ  اشـاره  رفتاري هاي سبك به ابزاري هاي ارزش
 مقابـل،  در. شـوند  مي يستگيشا هاي ارزش و اخالقي هاي شو شامل دو دسته ارز اند اجتماعي

و در كـل   كنند يم اشاره تجويزشده زندگي سبك به يا وجود غاييبه حاالت  يينها هاي شارز
 ميلتـون از نظر ). 1391 عريضي،( اند شخصي هاي ارزش و اجتماعي هاي ارزش دستةشامل دو 

. غـايي  هـاي  ارزش. 2و  ابـزاري  هـاي  شارز. 1: شـوند  يمـ  يمبه دو گروه تقس ها شارز روكيچ
 هستي يك به كه هايي ارزش و ابزاري هاي ارزش شوند يرفتار مربوط م شيوة به كه هايي ارزش

 آبـادي،  زيـن  ؛1986 روكـيچ، ( شوند يم يدهنام غايي هاي ارزش شوند يم مربوط نهايي وجود يا
 يـك بـر آن   يهاست كه فرد با تك يداريپا نسبتاً باور يا يدهارزش عق روكيچ، نظر به). 12: 1377
 يـا  خاص اي يوهبه ش ،است ياجتماع يا يكه شخص ،را ييحالت غا يك ياخاص  يرفتار شيوة
 ).1986 روكيچ،( دهد يم يحترج يدهمقابل حالت برگز ةدر نقط ييغا يحالت

 اند شده پذيرفته جامعه عقيدتي آموزةدر  ييغا هاي ارزش كه گفت توان يم روشه گي به استناد با. 5
ي واسـط مبنـاي ارزيـابي اعمـال و     هـا  شارز. دهنـد  مـي  را تشكيل جامعه ينظام ارزش ةو هست

گروه يا  ها آنكه بر مبناي  اند خاص معيارهايي يها شارز. روند مي رفتارهاي واقعي افراد به شمار
  .كند مي جامعه اهميت اشخاص و الگوهاي رفتاري و ديگر اشياي فرهنگي را ارزيابي

 .شـوند  مي از طريق هنجارها در جامعه اعمال ،، اين مفاهيم انتزاعيها شذكر است كه ارزشايان . 6
 مـردم  هـا  آنشـوند و بـا رعايـت     مي تعيين ها شكه بر اساس ارز اند ي رفتاريها شيوه جارهاهن
 ،بـه بيـان ديگـر    .خـاص بايـد رفتـار كننـد     اي آموزند كه چگونه در شرايط معين در جامعه مي



 127   ديگران و حكمت مؤيد ناهيد

  

» قـوانين « و ،»آداب و رسـوم « ،»ي قوميها يوهش« ةگان توان گفت هنجارها از طريق وجوه سه مي
 ي هـا   او در سـبك  يهـا  و سـپس در انتخـاب   شـوند  مـي  پذيري در فرد دروني جامعهدر فرايند

  .ندگذار مي تأثيرزندگي 
از جمعيـت را   درصـد  9/57توان گفت كـه از نظـر سـني     مي آماري جامعةدر خصوص ويژگي . 7

 درصـد را افـراد   9/7و  ،)سال 64تا  40(سال  ميانافراد را  درصد 2/34، )سال 39تا  18( جوانان
 درصـد درآمـد بسـيار پـايين     7/63 نظر ميزان درآمد، از .دنده مي تشكيل) سال به باال 65(مسن 

درصـد   1/8، )ميليون ريال 20تا  10(درصد درآمد پايين  18/9 ،)از ده ميليون ريال ماهيانه تر كم(
) ميليـون ريـال بـه بـاال     30(درصـد درآمـد بـاال     3/9و  ،)ميليون ريال 30تا  20(درآمد متوسط 

و  ،كارشناسـي ارشـد  ، كارشناسـي (تحصيالت عـالي   درصد 3/15 از نظر تحصيلي نيز. اند هداشت
 7از ( تحصيالت پايين درصد 38و  ،)ديپلم و كارداني(درصد تحصيالت متوسط  8/38 ،)دكتري

ـ  ي شـده بند طبقه) تحصيل سال 6صفر تا (سواد  كم درصد 8/7و ) سال تحصيل 11ا ت شـغل  . دان
را  درصد 9 دار، درصد را افراد خانه 7/20، از نمونة مورد مطالعه را كارمندان معمولي درصد 4/26

 7/3 درصد را كارگران، 5را شغل آزاد،  درصد 6 جويان، را دانش درصد 4/7 رتبه، كارمندان عالي
 7/19اسـت كـه    شايان ذكر .دهد مي كار تشكيل را افراد بي درصد 2 و ،درصد را صاحبان حرف

اساس شـغل   ته برسافراد بازنشو  اند هخصوص شغل خود امتناع ورزيد يي درگو پاسخدرصد از 
زن و مرد و در خصوص محلِ  جنسيتدو  ،جنسيتدر خصوص  .اند هي شدبند طبقهسابق خود 
به  »مدرن«و  »سنتي«بخش  ، در دوهريك ،»فرودست«و  ،»مياني«، »فرادست«سه منطقة  سكونت،

  : در نظر گرفته شده است زير شرح
منطقـة مـدرنِ متوسـط     يـان در گو پاسـخ كل  درصد از 0/23 ،شود مي ه طور كلي مشاهدهب

نارمـك، تهرانپـارس، گلبـرگ،    ، آبـاد، سـبالن   آرا، توحيد، رسالت، مجيديه، نظـام آرياشهر، شهر(
شهران، تهرانسر، مدني، مرزداران، تهران نو، سيد خندان، شهرك المپيك، پيروزي، شهرك شهيد 

 يينپـا  يسـنت  منطقـة در  گويـان  پاسـخ درصد از  3/16 ترتيب بهپس از آن  ،)بهشت بهشتي،
راه نواب، خزانه، قيام، رازي، قزوين، ميدان الملك، نظام خواجه لشكر، چهارراهخراسان،  يدانم(

 يسـنت  ةدر منطقـ  يانگو پاسخدرصد از  7/14و ، )زادهوحدت، سلطان ي،، مختار12 منطقة آهن،
 0/12و ...)  و ونـك  افريقـا،  بلوار دروس، ،دربند يه،فرمان يران،شم: و سه شامل يكمناطق (باال 

 خواجـه  لشـكر،  چهـارراه خراسـان،   يـدان م(متوسـط   يسـنت  منطقـة در  گويـان  پاسخدرصد از 
وحـدت،   ي،، مختـار 12 منطقـة  آهـن، راه نـواب،  خزانه، قيام، رازي، قزوين، ميدان ،الملك نظام

 شـهرك  اسالمشـهر،  خان،قلعه حسن(منطقة مدرن پايين در درصد از آنان  0/11و  )زادهسلطان
 مـدرن بـاال   ةمنطقـ  در درصـد از آنـان   7/7و  ،)مرغي طوس، سرآسياب، قلعه افسريه، شهر،آتي

  .اند بوده...)  آباد، گيشا، شهرك اميد، شهرك غرب، سعادت(
از نظر اعتبار در باالترين مرتبـة   آسا تنورزد كه طبقة  مي تأكيدنِ پديدة مد بر اين امر يوبلن در تبي .8
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يِ ارزشيِ اين طبقه هنجارِ اعتبـار  ها ساخت اجتماعي قرار دارد و از اين رو آدابِ زندگي و معيار
  ).28: 1392 پور، رضي به نقل از Patterson, 2006(د كن مي تعيينو شُهرت را 

اتومبيلي در ) پيش از انقالب(در دورة اول : محسن مخملباف رود ي زايندهها شببر اساس فيلم . 9
فرار را بر قرار  ومبيل به جاي توقف و كمك به عابركند، سرنشين ات مي خيابان با عابري برخورد

مردم به قيمت جانشان به نجات مجروحان و  )زمان وقوع انقالب( ورة دومدر د ؛دهد مي ترجيح
  .شود مي همان حادثة دورة اول تكرار) بعد از انقالب( در دورة سوم ؛شتابند مي تيرخوردگان
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