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Extended Abstract
Introduction
Today, public spaces are places to spend daily life. Daily life is the same as everyday life that
spends by repetitive tasks such as work, rest, commuting, shopping, etc., without excitement
and according to a predictable routine. Urban spaces are as container that contains a large part
of the daily life of citizens and therefore they are undoubtedly in two-way interaction with it; in
the sense that they are both affected by people's daily lives and also exert influence on it. One of
the main issues in the design and evaluation of urban spaces is the basic needs of users in the
city. Cafes, similar as other urban spaces, are an integral part of city life. Therefore, people of
the community express many of their cultural behaviors and social interactions in the space of
cafes. In Iran, spaces such as cafes are considered as modern phenomena in their current form.
These days, modern spaces are considered as an important part of the realm of daily life and are
significant as much as the remaining spaces of the traditional city. So cafes are also among the
public spaces in which daily life is formed and in which various actors are engaged in
interaction and communication. Therefore, studying these places, identifying the formed spaces
in it and analyzing the behavioral patterns of visitors and consumers of cafes can provide a
useful understanding of various cultural, social, etc. and prepare beneficial solutions to various
social issues and achieving a valid understanding of Iranian urban society.
Methodology
The method of this research is qualitative and quantitative. In the qualitative part, the grounded
theory and in the quantitative part, regression have been used to provide analysis and
explanation of daily life in cafes. In this research, in the qualitative part, with the grounded
theory method, data collection and analysis with open, axial and selective coding have been
conducted. And it has continued from theoretical sampling to theoretical saturation. The sample
size is specified according to the saturation rule. At least 40 people were interviewed and 210
concepts were identified. Then a questionnaire was distributed for reliability and validity. And it
was distributed among the statistical population of this study that included women and men
between the ages of 18 and 40 years. Then they were analyzed by using of regression
coefficient.
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Results and discussion
According to the process of qualitative data analysis in three stages of open, axial and selective
coding, it should be noted that in the open coding stage, 1140 markers, the initial concepts in the
interviews were recorded in 69 cases, which in the next step, these concepts were categorized in
the form of 14 categories and the relationship between the categories was drawn. These
categories include: job creation, holistic needs and infrastructures, gaining experience, tendency
towards modernism, formation of a sense of social belonging, value of the space governing the
cafe, introducing modern architecture, presenting new habits and tastes, leisure, relieving mental
and psychological tensions, individual and national identity, law-aversion, secularization and
formation of political subjects. The results show that 5 cultural, economic, social, political and
psychological factors are effective on shaping everyday life. Then, each of these factors is tested
through the answers of the statistical population by a made questionnaire from the qualitative
part with regression coefficient and indicate that cultural factor (6.25), economic factor (10.16),
social factors (10.16), political factors (6.18), psychological factors (1.45), have the most to the
least impact on the formation of everyday life in the cafes.
Conclusion
The present article differs from other researches in several respects. The first point in the
methodological difference is that it is examined by the grounded theory method. Also, the
present article investigates the creativity of actors and the emphasis on daily life and
metamorphic consumption as a kind of resistance that has not been mentioned in other studies.
According to the conducted studies in the background of studies in the field of urban spaces and
daily life, it was determined that studies have been done in this field so far, but in the discussion
of cafes as a public urban space that is a place of spending daily life, no study has been
exclusively conducted. The results showed that cultural factors have a positive effect on the
formation of daily life in cafes. That is, cultural factors have a positive and significant effect on
the formation of daily life in cafes, in other words, the improvement of cultural factors
accelerates the formation of daily life in the cafes. Explaining this finding, it can be said that
now in recent decades, Iranian society has undergone various changes under the influence of
global processes and trends of cultural and social change. Changes that social theorists with
various concepts such as media, urbanization, technologicalization, commercialization,
commodification, informatization, virtualization, digitalization, medialization and concepts of
this type have described and all express a kind of social pressure. In explaining the research
findings, it can be said that human activity appears objectively and independently and dominates
individual. This happens both in the objective realm and in the mental one. In the objective
realm, a world of objects and relations between things (the world of commodities and their
movement in the market) emerges in the form of invincible powers in front of human beings as
if they are producing all their power themselves. This experience is valuable in the aspect of
activity and pleasure, and the purpose of this article is to understand the valuable experiences
that have been weakened with the help of conventional sociological tools. Simmel believed that
philosophy should pay attention to everyday events and studied daily life as an aesthetic and
artistic thing. Daily life in the modern world is produced in the form of an accumulation of short
moments, which may sometimes seem like a short opportunity to pause for a moment in this
accelerated world, and another moment, it may appear as a remnant of that world. It can be a
small place to escape from a stressful encounter.
Keywords: Daily Life, Public Space, Urban Cafes, Dezful City.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1399
صص103-114 .
http://doi.org/10.22034/JSC.2020.245671.1306

تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری
مطالعه موردی :فضای کافههای شهر دزفول



محسن قالوند  -دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
عادل عبدالهی -1استادیار جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ،تهران ،ایران
محمد سلطانیفر  -استادیار علوم ارتباطات ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
منصور شریفی  -استادیار مردم شناسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
تاریخ دریافت1399/04/17 :

تاریخ پذیرش1399/08/20 :

چکیده
زندگی روزمره شهری مفهوم تازهای در علوم اجتماعی و جامعه شناسی شهری نیست و تـاکنون نقـش مهمـی در
خیزش مطالعات مربوط به حوزههای شهری و جامعه شناسی ایفا کرده است .به گونهای که زندگی روزمره شهری
اصلیترین قلمرو تولید معنا در رهیافتهای نظریهپردازان این حوزه بوده است .یکی از فضاهای شهری که امروزه
امر روزمرگی در آن بسیار پررنگ میباشد کافهها میباشند .از اینرو در پژوهش حاضر سعی گردیده اسـت تـا بـا
روش گرند تئوری مفاهیم ،متغیرها و مقوالت که در شکلگیری امرروزمره در فضای کافهها مؤثرند ،مورد بررسـی
قرار گیرند .در این پژوهش با روش گرند تئوری به جمع آوری و تحلیل دادهها با کد گذاری باز ،محوری و انتخابی
صورت گرفته است .نمونهگیری نظری تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است .حجـم نمونـه طبـق قاعـده اشـباع
مشخص شده .ضمن آنکه حداقل با  40نفر مصاحبه انجام شد و تعداد  210مفهوم شناسایی گردید .بهرهمندی از
کافهها و مصرف آن به عنوان یکـی از فضـاهای شـهری دارای  14مقولـه اشـتغالزایـی ،جـامعنگـری نیازهـا و
زیرساختها ،تجربه اندوزی ،گرایش به مدرنیسم ،شکلگیری حس تعلق اجتماعی ،ارزشمند بودن فضای حاکم بر
کافه ،معرفی معماری مدرن ،ارائه عادت وارهها و ذائقههای جدید ،اوقات فراغت ،رفع تنشهـای فکـری و روانـی،
هویت پنداری فردی و ملی ،قانونگریزی ،عرفی شدن و تشکیل سوژههای سیاسی است .نتایج نشان میدهد کـه
 5عامل فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،روانی در شکلگیری امر روزمـره مؤثرنـد .سـپس هریـک از ایـن
عوامل با استفاده از پاسخهای جامعه آماری به وسیله پرسشنامه ساخته شده از بخش کیفی با ضـریب رگرسـیون
مورد آزمون قرار گرفته نشان میدهد که عامل فرهنگـی ( ،)6/25عوامـل اقتصـادی ( ،)10/16عوامـل اجتمـاعی
( ،)10/16عوامل سیاسی ( ،)6/18عوامل روانی ( ،)1/45از بیشترین تا کمترین تأثیر در شکلگیری امر روزمـره در
فضای کافهها را دارند.
واژگان کلیدی :امرروزمره ،فضای عمومی ،کافههای شهری ،شهر دزفول.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای محسن قالوند در رشته جامعه شناسی به راهنمـایی نویـسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم و چهـارم در دانشـکده
ادبیات و علوم انسانی واحد واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران میباشد.
Email: abdolahi1980@gmail.com
 .1نویسنده مسئول

104

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1399

مقدمه
دسترسی ،استفاده ،تولید ،توزیع و مصرف فضاهای عمومی شهری و تأثیرات اجتماعی آن بر روی شـهروندان امـروزه بـه
موضوعی مهم در جامعه شناسی شهری تبدیل شده است (موسوی و صمدی .)32 :1397،امروزه فضاهای عمومی محلـی
برای گذراندن زندگی روزمره میباشند زندگی روزمره ،همان زنـدگی هـر روزهای اسـت کـه بـه کارهـای تکـراری کـار،
استراحت ،آمد و شد ،خرید و غیره میگذرد ،بیهیجان و طبق یک روال قابل پیش بینی .فضـاهای شـهری خـواه نـاخواه
ظرفی هستند که بخش بزرگی از زندگی روزمره شهروندان را در برداشته و از این رو بیشـک در تعـاملی دوسـویه بـا آن
قرار دارند؛ بدین معنا که هم از زندگی روزمره افراد تأثیر پذیرفته و هم بر آن تاثیر میگذارند.
در جامعه ما با فقدان نهادهای مدرن ،امر روزمره تبدیل به یک مفهوم مسأله برانگیز شده است .از این رو زندگی روزمـره
اصلیترین قلمرو تولید معنا در رهیافتهای نظریهپردازان مطالعـات فرهنگـی اسـت (الجـوردی )23: 1384،و در مطالعـۀ
معانی و رَویههای زندگی روزمره کـاربرد فراوانـی دارد ( .)Rampley,2005:13; Y Rose,2012مطالعـه جامعـه
شهری از دریچه مفهوم زندگی روزمره ،بر خالف جامعهشناسی کالن که ساختارهای کالن جوامع را مبنای پژوهش قـرار
میدهد ،شیوهای است برای شناخت رواب و کنشهای انسانی در متن زندگی هر روزه ،قلمـرو زنـدگی روزمـره حـوزهای
مهم در نظریهپردازی انتقادی است .قلمرویی که میشود در آن توانها و قابلیتهای انسانی را بازشناخت و در نتیجه ایـن
بازشناسی راهی گشود تا انسانها با شناخت خود و زندگی هر روزهشان به سوی «آنچه باید باشد» حرکت کنند .به بیـانی
یکی از اهداف نظریه پردازان انتقادی ،پروبلماتیزه (مسأله و مسأله سازی) کردن زنـدگی روزمـره اسـت تـا تضـادهای آن
آشکار و توانهای بلقوه نهفته در آن بازنمایانده شود و فهم معمولی کنشگران اجتماعی به سطح دانشی انتقادی از کلیت
زندگی روزمره ارتقا یابد .کلیتی که شناخت از خود و دیگران ،رواب با دیگران و روابـ بـا نظامهـا و سـاختارها کـالن را
میسر میسازد و مهمتر از آن به تغییر و ساماندهی مجدد این شناختها و رواب کمک میکند (الجوردی .)1384،یکی از
اصلیترین مسائل در طراحی و ارزیابی فضاهای شهری ،نیازهای اولیه استفادهکنندگان در شهر است .ایـن اعتقـاد وجـود
دارد که بدون توجه به این نیازها ،فضا میتواند صدمات جسمی و روانی بسـیاری بـه انسـان وارد کنـد (جـاحی احمـدی
همدانی و جهانشاهلو)2 :1394،؛ بنابراین در شهر دزفول کافهها به عنوان یکی از مهمترین فضاهای شهری میباشند کـه
بخش عمدهای از مردم به ویژه جوانان در زندگی روزمرهشان به صورت روزانـه بـه آنهـا مراجعـه مـیکنـد و بخشـی از
روزمرگی خود را در آن ها میگذرانند .از این رو فضایی مهم از شهر محسوب مـیشـوند .و قبـل از هرگونـه تصـمیم در
ارتباط با این گونه فضاها نیاز به بررسی و مطالعات در زمینههای اجتماعی دارد .کافههـا هماننـد سـایر فضـاهای شـهری
بخش جدایی ناپذیری از زندگی در شهرها را تشکیل میدهند .بنـابراین افـراد جامعـه بسـیاری از رفتارهـای فرهنگـی و
تعامالت اجتماعی خود را در فضای کافهها بروز میدهند .در ایران فضاهایی همچون کافـههـا بـه شـکل امـروزی خـود
پدیدههایی مدرن محسوب میشوند .امروزه فضاهای مدرن بخش مهمی از قلمرو زندگی روزمره تلقی میشوند و اهمیتـی
کمتر از فضاهای باقیمانده از شهر سنتی ندارند .پس کافهها نیز از جمله فضاهای عمومی هستند کـه زنـدگی روزمـره در
آنها شکل گرفته و کنشگران مختلفی در آنها به تعامل و برقراری ارتباط مشغولند .لذا مطالعه این مکـانهـا ،شناسـایی
فضاهای شکل گرفته در آن و تحلیل الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان و مصرفکنندگان کافهها میتواند شـناخت مفیـدی
از مسائل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و  ...را پیش پای ما نهاده و مـا را بـه ارائـه راه حـلهـای مفیـدی دربـاره مسـائل
اجتماعی گوناگون و رسیدن به درکی معتبر از جامعه شهری ایران رهنمون سازد لـذا در ایـن پـژوهش در پـی پاسـخ بـه
سؤاالت زیر است:
 نقش کافهها به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری در روزمرگی زندگی چیست؟
 زندگی روزمره چگونه خود را در خالل مکانهای کافی شاپ و مصرف در آن آشکار می سازد؟
 ماهیت قدرت در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانی چگونه است؟
با توجه به بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینیه مطالعات در زمینـه فضـاهای شـهری و زنـدگی روزمـره مشـخص
گردید تاکنون مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است اما در مورد بح کافهها به عنوان یک فضای عمـومی شـهری
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که محل گذران زندگی روزمره باشد به صورت اختصاصی مطالعهای صورت نگرفته است .در ادامه به مهمترین تحقیقـات
مرتب با موضوع پژوهش حاضر اشاره شده است.
آقایی و همکاران ( )1396در پژوهشی نقش فضای شهری بر زندگی روزمره کارتن خوابهای شهر تهران را مورد مطالعه
قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد که محی های انسانساز بیش از محی های طبیعی زمینه را برای بروز انحراف و کجروی
مهیا میکنند و مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم در انتقال خرده فرهنگهای مختلف به کالنشهرها ،نقش مهمـی
دارد .مهاجرت نیز با کارتن خوابی رابطه معناداری را نشان داده؛ بنابراین میزان محرومیتهای اجتمـاعی و حمایـتهـای
اجتماعی میتوانند عوامل مستعد کننده گرایش به کارتن خوابی باشند که در جامعه مقصد برای مهاجران بـا عـدم تعـادل
همراه است .حاجی احمدی همدانی و جهانشـاهلو ( )1394در پژوهشـی بـه بررسـی معیارهـای مـؤثر در مناسـب سـازی
فضاهای شهری بر ارتقای کیفی زندگی روزمره گروه اجتماعی زنان (مورد مطالعـه :محلـه گلسـتان پونـک) پرداختـهانـد.
یافتهها نشان میدهد ،امنیت و ایمنی ،آسودگی ،زمان انجام فعالیت ،راحتی ،دسترسی و تحركپـذیری ،معاشـرتپذیری و
شرای کالبدی با استفاده از فضای شهری که معیار مناسب بودن فضا برای حضور و فعالیت زنان میباشد ،ارتباط مستقیم
دارد .به عبارتی زمانی فضا برای گروه اجتماعی زنان مناسب تلقی میشود که معیارهای ذکر شده برای استفاده از فضـای
شهری محقق شود .در نهایت نتایج پژوهش با توجه به معیارهای شناخته شده مؤثر و ابعاد طراحی شهری انتخـاب شـده
در راستای هدف ارتقای کیفی سطح زندگی زنان منتج به ارائه ماتریس ساختار راهنمای طراحی شهری مناسب با زنـدگی
زنان شده است .سویل ماکویی ( )1393در پژوهشی به بررسی ویژگیهای مردم شناختی کافی شاپ ،شیوه زندگی جوانان
به این نتیجه رسید که هنجارهای مصرفی جوانان کافی شاپ ،چگونه مصرف شدن مهمتر از محتوایی کـه مصـرف مـی
شود .در واقع نیازهای مصرفی پیش از آنکه ناشی از نیازهای زیستی باشد ،ناشـی از تمـایالت برانگیختـه شـده از سـوی
جریانهای فرهنگی ملی و فراملی است .آزاد ارمکی ( )1386در تحقیقی بـا عنـوان "دو جهـان ایرانـی ،مسـجد و کـافی
شاپ" بیان میکند که جوانان کافی شاپ بیش از جوانان مذهبی (مسجدی) به سینما و تئاتر میروند ،در حالی که جوانان
مذهبی بیشترین وقت آزاد خود را صرف رفتن به مسجد و انجام امور مذهبی می کنند این امر بین جوانان حاضر در کافی
شاپ کمتر رایج است .خالصه اینکه بین نوع پوشش آنها ،استفاده از رایانه ،کالسهای آموزشـی ،نحـوه گـذران اوقـات
فراغت آن ها و نوع ورزش ،تفاوت وجود دارد .به عنوان نمونه جوانان غیر مذهبی بیشـتر بـه ورزشهـای پسـامدرن کـه
انفرادیتر هستند و بیشتر جنبه فیزیکی و زیباشناختی دارد و کمتر قدرتی است و برخـورد فیزیکـی کمتـری دارد گـرایش
دارند مثل اسکی ،اسکی روی آب ،اتومبیل رانی ،بدن سازی  ،ایروبیک ،بلیارد ،تنیس ،در حالی که جوانان مـذهبی بیشـتر
به ورزش هایی که بیشتر جنبه قدرتی و اجتماعی دارند مثل رزمی ،والیبـال ،فوتبـال ،بـدمینتون گـرایش دارنـد .شـالچی
( )1386در تحقیقی با عنوان"سبک زندگی جوانان کافی شاپ" بیان میکند که در ایـن فضـای اجتمـاعی ویژگـیهـای
سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی ،تعامل امر و محلی و جهانی ،اهمیت سرگرمی و مصرف نقش حیـاتی
لذت دیده میشود نکته دیگر این که اگرچه شمار جوانان کافی شاپ نسبت به کل جوانان کوچک است لیکن این جوانان
با فرهنگ و سبک زندگی ویژه خود در میان جوانان دیگر محجور نیستند ،لذا باید به فرهنگ جوانان اهمیت داد چـرا کـه
اگرچه برخی از ویژگیهای فرهنگی متجلی شده ،مقتضیات دوره سنی خاصیاند پس کنار گذاشته میشوند اما بخشـی از
این ویژگیهای فرهنگی احتمال دارد در آینده در جامعه گسترش یابند .آزادارمکی ( )1384در تحقیقی با عنوان "زنـدگی
روزمره و کافی شاپ" بیان میکند که تهران در میان شهرهای ایران اولین مراحل دستیابی به ساختار مدرن را به لحـاظ
فرهنگی و اجتماعی از طریق جاری شدن زندگی روزمره در آن طی میکند ،محل اصلی این بروز ،ظهور زندگی در مراکز
رها شده و آزاد کافی شاپها و رستورانهایی که غذای آماده میدهند در رشد و نمو کردن این نوع حیـات اسـت .افـراد
حاضر در این مکانها تا حدود زیادی خارج شده از کنترل رسمی بوده و سعی بر این دارند تا امور پنهان را به عیان تبدیل
کنند .این پنهان ها کمتر سیاسی و غیر دینی هستند .سنخ این پنهانها ،انسانی است .بدین لحاظ به سرعت امکان انتقال
به فضای عمومی را یافته و مدافعان بسیار مییابند .جوانان و گروههـای اجتمـاعی پرسـشگـر امکـان دارنـد تـا در ایـن
اجتماعات حاضر شده و با رفتارهای خاصشان از امور نو سخن گفته و از آن دفاع کنند .اولین اتفاقی که در این محلهـا
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میافتد پیوند خوردن بین امور پنهان و آشکار ،رابطه ایجاد شده بین حاضرین و غائبین ،تعامـل بـین کنتـرل کننـدگان و
کنترل شوندگان ،رابطه بین مصرف و تولید کننده و در نهایت ایجاد فضای دوستی و ارتباط فرهنگی و انسانی است.
پژوهشهای بسیاری از منظرهای گوناگون به زندگی روزمره پرداختهاند .مقاله حاضر از چنـد نظـر بـا دیگـر پـژوهشهـا
متمایز است .اولین نکته در تفاوت روششناسی این است که با روش گرندتئوری مورد بررسـی قـرار گرفتـه شـده اسـت.
همچنین مقاله حاضر ،خالقیت کنشگران و تأکید بر امر روزمره و مصرف دگرگونه به عنوان نوعی مقاومت میپردازد که
در پژوهشهای دیگر به آن اشاره نشده است.
مبانی نظری
لوفور معتقد است زندگی روزمره آن پایه و اصل اساسی است که فعالیت های اصطالحاً برتر بشر ماننـد :فلسـفه و علـم و
اخالق و هنر ،بر ان استوار است (الجوردی .)40 : 1388،هر چند وی جامعه جدید را جامعه تروریست مینامد (الجـوردی،
 .)134 : 1384اما به زندگی روزمره نگاهی مثبت دارد و در دل این زندگی ،روزنههایی برای برون رفت از سیطره سـرمایه
داری مییابد .گرچه نظم اقتصادی و سیاسی حاکم ،فضا را تولید میکند ( .)lefebure,1971:151اما مردمان عادی در
زندگی روزمره ،با مصرف دیگر گونه این فضاها ،مقاومت خود را به نمایش میگذراند ( .)Lefebure,1991:26-27و به
اعتقاد دوسرتو ،با مصرف که وی آن را تولید ثانوی میخواند (استوری .)290 :1386،و با ویژگـیهـای بـرخالف مقـررات
بودن ،پنهانی بودن -خ ستگی ناپذیربودن ،قدیمی بودن و در عین حال نامرئی بودن معرفی مـیشـود ،نظـامهـای قـدرت
متمرکز را از درون خراب میکنند ( .)Morn,2005:10پس در زندگی پذیرش و همنوایی با قدرتی که بـر همـه شـئون
زندگی انسان چنگ انداخته است همواره همراه با مقاومت بوده است که البته چندان آشکار نیست (کاظمی.)111 : 1384،
دوسرتو برای توضیح ساز وکار این مقاومت از دو اصطالح «تاکتیک» و «استراتژی» استفاده میکند .استراتژی برخاسـته
از نوعی مناسبات قدرت است .دوسرتو استراتژیها را مالکانه ( )Proprietorialمیبیند به همین دلیل وی در ارتبـاط بـا
استراتژی از واژه مکان ( )Placeاستفاده میکند« .من استراتژی را نظامی از مناسبات مبتنی بر قدرتی میدانم که وقتـی
سوژه خواست و قدرت (مالک ،یک مؤسسه ،یک شهر ،یک نهادعلمی) بتواند خود را از محی جدا سازد ،پدیدار میشـود»
از سوی دیگر او ،تاکتیک را برآورد و تخمینی می داند که نمیتوان آن را به عنوان امری واقعی (اسـتقرار نهـادی) فـرض
کرد .از این رو نمی توان مرز آن را با دیگری به عنوان کلیت و موجودیتی عینی مشخص ساخت« :مکان یک تاکتیک به
دیگری تعلق دارد .تاکتیک بدون اینکه کلیت مکان را غصب کند .به طور ضمنی خود را در زمین دیگران به نمایش می-
گذارد .از آنجا که تاکتیک مکانی در اختیار ندارد همیشه مترصد فرصتی است که بتوانـد آن را فراچنـگ آورد و در زمینـی
غصبی قصد خود را به کرسی بنشاند ( .)Doserto:1998,487پیچیدگیهای سیال و لغزنده اسـتراتژی و تاکتیـک مـی
توانند به ما در فهم اینکه چگونه کردار زندگی روزمره می تواند بدون ترك نظم اجتماعی مسـل از دسـت آن رهـا شـود
کمک کند .آنچه دوسرتو از تاکتیک در نظر دارد بازی در زمینی است که به واسطه قواعـد قـدرتی بیگانـه تحمیـل شـده
است .این توصیف از تاکتیک شبیه جنگ و نوعی نبرد چریکی است .تاکتیکها به کارگیری اختراعی و ابداعی تـوانهـا و
فرصتها درون موقعیت استراتژیک هستند :استتار ،غافلگیری ،احتیاط ،رازداری ،هوش ،بازی ،نیرنگ و نظـایر آن .اساسـاً
تاکتیکها خارج از استراتژی هایی که با آن روبرو هستند عمل نمیکنند .این عمل به نوعی ضد استراتژی ( Counter -
 )strategyنیاز دارد ،ضداستراتژی تاکتیکی است که بدون خروج از نظم مسل کمک میکند تا از چنگال آن رها شویم.
بسیاری از کردارهای زندگی روزمره (مانند صحبت کردن ،قدم زدن ،خرید کردن و آشپزی) تاکتیـکهـایی بـه ایـن معنـا
هستند و در واقع شیوه عمل هستند؛ شیوههایی که نتیجه آن غلبه ضعفا بر اقویـا اسـت ( .)Doserto,1998:490یکـی
دیگر از نظریات مورد استفاده نظریه مصرف زیمل است ،نخستین جامعه شناس زندگی شهری مدرن (که از ویژگـیهـای
آن تنوع و تکثر است که به افراد قدرت انتخاب در مصرف و درنتیجه تمایز از سایرین را میدهد) است؛ زندگی مصرف به
تعبیر امروزی از مظاهر آن است .نظریه مصرف زیمل حول مفهوم «شهر» و پی آمدهای مترتب شهرنشینی سامان یافتـه
است؛ از نظر او ،با آزاد شدن فرد از قید و بندهای جامعه سنتی ،فردیت بروز مییابد ،اما فرد آزاد در معرض فشار ساختاری
جامعه جدید است .شیوه خاص مصرف کردن با هدف دنبال کردن نمادهای منزلت ،راهی است که از طریق آن ،افراد می
توانند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کنند .پیروی از مد و نمادهای منزلتی دیگر ،از نظر زیمل دو کارکرد دارد  :از یـک
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سو اعالم تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی است و از سوی دیگر ،سبب همبسـتگی گروهـی و
تقویت و انسجام اجتماعی میگردد (فاضلی .)25: 1382،با توجه به استداللهای فوق میتوان گفت کـه ایـن پـژوهش از
نظریههای تولید فضا لوفور ،قدرت و مقاومت دوسرتو و فوکو ،و مصرف زیمل و سایر استداللهای نظـری مـرتب الهـام
گرفته است .از نظریههای مزبور جهت افزایش حساسیت نظری استفاد شد .تا عوامل شکلگیری امـر روزمـره در فضـای
کافهها مورد بررسی کیفی قرار گیرد بر اساس نظریه لوفور فضای شهری و اجتماعی که تشکیل شده که در ایـن فضـاها
کنش متقابلی شکل میگیرد که ماهیت آن قدرت و مقاومت میباشد .کسانی که قدرت بیشتری دارند در فضا میماننـد و
کسانی که قدرت کمتری دارند برای اینکه تحت فشار قرار نگیرند به تولید فضای جدید روی میآورند ،این فضای جدیـد
کافهها هستند که فردیت فرد رو بیشتر و برای مدتی خود را از ساختارها رها میسازد و به مصرف این فضاها میپردازد.
روش پژوهش
روش انجام این مطالعه ،روش تحقیق کیفی وکمی است .که از نظریـه زمینـهای در بخـش کیفـی و در بخـش کمـی از
رگرسیون جهت ارائه تحلیل و تبیین امر روزمره در فضای کافهها استفاده شده است .گرندتئوری به مثابه یک نظریه داده
بنیاد ،بر مطالعه تجربیات تغییر یافته افراد در طول زمان تمرکز دارد و از این طریق تالش می کند تا بـه توصـیف فرآینـد
شدن و ابعاد تجربیات آن بپردازد (اشتروس و کوربین .)1967،ابزار گردآوری دادها بررسی اسـناد و مطالعـه کتابخانـهای و
مصاحبه به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری است .سپس جهت پایایی و روایی پرسشـنامه توزیـع گردیـد .جامعـه
آماری این تحقیق شامل زنان و مردانی است که سن آنها بین  18تا  40سال است .حجم نمونه اغلب از طبقه متوسـ و
مرفه و مجرد است ،که دارای تمکن مالی متوس و باال و دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند .همچنین از نمونهگیـری
نظری استفاده شده و تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است .حجم نمونه طبق قاعده اشباع مشخص میشود .ضمن آنکـه
حداقل با  40نفر مصاحبه انجام شده است.
محدوده موردمطالعه
محدوده مورد مطالعه شهرستان دزفول می باشد .این شهرستان از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی ایـران
است .که با مساحت  4762کیلومتر مربع بین  48درجه و 20دقیقه تا  48درجه و 31دقیقه طـول شـرقی از نصـف النهـار
گرینویچ قرار گرفته است و بین  32درجه و  75دقیقه عرض شمالی از خ استوا قرار گرفته است .این شهرستان از شمال
به استان لرستان ،از غرب به شهرستان اندیمشک از شرق به اسـتانهـای چهـار محـال بختیـاری از جنـوب شـرقی بـه
شهرستان مسجد سلیمان و از جنوب به شهرستانهای شوشتر و گتوند و از جنوب غربـی بـه شهرسـتان شـوش محـدود
میشود .جمعیت شهرستان دزفول با روندی رو به افزایش بر اساس آخرین سرشماری  500000نفر ،سیمـین شهرسـتان
پرجمعیت کشور و دومین شهرستان پرجمعیت خوزستان میباشد (آمارنامه شهرداری دزفول .)1395،کـه از ظرفیـت تمـام
کافههای دزفول جهت انجام تحقیق استفاده شده است

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند
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بحث و یافتهها
مرحله اول :کدگذاری باز

در این مقاله مصاحبههای آغازین تحلیل خ به خ شد و پس از پدیدار شدن مقوله های آغازین ،به کدگذاری جمالت و
پاراگرافها اقدام شد .با تحلیل خ به خ  ،تعداد  1140داده خام ساخته شد .با استفاده از دو رویه طرح پرسش و مقایسه
کردن و مراجعه مکرر به دادهها ،دادههای خام به مفاهیم تبدیل شدند .تعـداد مفـاهیم سـاخته شـده در ایـن مرحلـه 210
مفهوم بوده است.
مرحله دوم :کدگذاری محوری

در کدگذاری محوری طبقات به طبقات محوری خود رب داده شدند تا تبیینهای دقیقتر و کاملتری درباره پدیـده ارائـه
شود .همچنین در کدگذاری محوری دستههای اولیهای که در کدگذاری باز تشکیل شده بودند با هم مقایسـه و آنهـایی
که با هم شباهت داشتند حول محور مشترکی قرار گرفتند .در این مرحله ،به علت فراوانی کدها ،کدگذاریهای اولیـه بـه
کدهای ثانویه تبدیل شده و کدهای مشترك یک طبقه قرار گرفتند .بهطوری که چند کد ثانویـه بـه یـک کـد مفهـومی
تبدیل شد .جدول شماره ( )1نتایج کدگذاری باز بر اساس کدهای مفهومی و تقسیر تقسیم بندی به مقوالت سـطح اول و
دوم را نشان میدهد و همچنین مرحله ساخت طبقات اصلی نظریه بعد از شناسایی مقوالت سطح اول و دوم را نشان می
دهد.
جدول شماره  .1مرحله دوم :کدگذاری محوری (مفاهیم اولیه ،مقوالت جزء و مقوالت عمده استخراج شده از دادهها)
مقوالت جزئی مقوالت عمده
مفاهیم
(اصلی)
(فرعی)
ایجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه  -فضای کارافرینی و خالقیت ابتکارات ،معماری  -مکانی برای بازاریـابی و
تبلیغ کاالهای خود به مشتریان فرهنگی -نفوذ ایدهها بر شکلگیری گروهها -ایجاد نوآوریهـای خـاص افـراد بـا
شناسایی مکان مناسب و خصوصا سالیق و ذائقههای افراد به منظور فراهم سازی فضای مناسب -خلق مشـتریان
پروپا قرص و وفادار -محلی برای کار کردن -معرفی مکانیزم درآمدزایی جدید بـرای صـنعت غـذا -ایجـاد محـی
اشتغال زایی
های پویای جدید به غیر از محی آتلیه برای عکس گرفتن و سلفی -رقابت با کشورهای توسعه یافته -خلق ایـده
های تازه -مکانی برای کشف استعدادها -راهی برای افزایش هوش مالی -ایجاد صالحیت آموزشی برای دستیابی
به خدمات خدمات معمولی -توجه به اهمیت پیش خدمت با برگزاری دورههای کافه منی -توجه به اهمیـت پـیش
شرای
خدمت با نام گذاری باریستا -اندیشیدن
اقتصادی
دسترسی به تمام نیازها ،برق ،اینترنت پرسرعت ،غذا ،سرویس بهداشتی ،میز برای مطالعه بـا قیمـت کمتـر -جلـب
توجه مسئوالن کشوری برای دیدن نیازهای جدید جوانان -پیگیری امور روزانه خود در کنار صرف وعـده غـذایی-
جامع نگری
راهی برای پاسخ به نیازهای زیستی -مکانی جدید برای برگزاری کالس های آموزشی -راهی برای افزایش هوش
نیازها و
عاطفی -کمبود فضای تفریح -ضرورت توجه به نیازهای قشر جوان -ایجـاد تنـوع بـرای حضـور در محـی هـای
زیرساختها
اجتماعی -تجربه بازی و آموزش رایگان آن توس کافهداران -وضعیت نـامطلوب جـاری بیشـتر قهـوه خانـههـا و
رستورانها -مکانی برای برقراری قرار مالقات های رسمی به ویژه برای کسب و کارهای مجازی فاقـد خـدمات و
دفتر کار
کسب تجربهای اجتماعی حاصـل گـردهم آمـدن -تجربـههای اجتمـاعی نهفتـه در گردهماییهـا و گفتوگوهـا-
تجربههای زیباییشناختی مانند گوش دادن به موسیقی و تماشای نقاشی -محفلی بـرای کشـف چیـزی از جـنس
تجربه اندوزی
معنا ،احساس ،تجربه و فرهنگ -به اشتراك گذاشتن احساسات خود با دیگر افراد در کافـه -روشـی بـرای تبـدیل
رواب مجازی چت ،ایمل ،رایانه ای به حضوری -توجه به رقص -تجربه یافتن از تست کردن غذاهای خارجی
گرایش به
ترویج الگوها و نمادهای محی فرهنگ مدرن -مد و سلیقه های پست مدرن -باز شکلدهـی فضـاهای شـهری-
شرای
مدرنیسم
تشویق به مصرف گرایی -اتاق فکر پیرامون مسلکها
اجتماعی
ایجاد شکاف هر چه بیشتر بین جامعه روستایی و زندگی شهرنشـینی -کـاهش برخوردهـای نامحترمانـه بـا پـیش
شکلگیری
خدمتان -افزایش مشارکت و فعالیت اجتماعی زنان در سطح جامعه -شکاف سازی هر چه بیشتر بین اقشار جامعـه
حس تعلق
در عین نزدیک سازی هر چه بیشتر اقشار به هم -رتبهبندی جدید از مشروعیت اجتماعی -شأن اجتمـاعی -ایجـاد
اجتماعی
جذابیت توجه به فرهنگ و تکمیل وظیفه دستگاههای ناموفق فرهنگی کشور در جذب مخاطب -تنهـا مکـانی کـه
مشتری مداره
شرای
احساس ارزشمندی از بودن در کافه -پویایی بیشتر جامعه -شکلگیری نوع جدیدی از تعامل ،لذت و معنـا -ایجـاد ارزشمند بودن

قالوند و همکاران  /تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری...
نوعی پراکسیس اجتماعی -ایجاد مفهوم جدید مـردم نگـاری شـهری -عنصـری از فراینـد متمـدن شـدن انسـان
معاصر -بازتولید تعامل اجتماعی معاصر با سبک اروپایی -اولویت دار بودن فضای مدرن -با کـالس تلقـی کـردن
حضور در کافه
تقویت تمرکز ذهنی و کارآیی و بازدهی کاری یا تحصیلی بـاالتری بـه علـت طراحـی دلنشـین فصـا -احـداث و
گسترش دکوراسیون -سهولت سازی بهره برداری از فضای بیرون خیابان جهت تفـریح جوانـان -جـذابیت سـازی
فضای آموزشی خصوصی -آرامش فکری حاصل از طراحی شیک -محیطـی سرشـار از شـور و هیجـان -طراحـی
مطلوب فضاهای اجتماعی
آشنایی با سلیقههای غذایی دیگر ملل -قائل سازی قیوداتی بر مراودات اجتماعی -هنجار سازی برای انتظـارات از
برخوردهای رفتاری -ایجاد مد جدید -شکلدهی الگوی مصرفی جدید -شکلگیری خـرده فرهنـگهـای جدیـد-
ایجاد تمایز پنداری در طعمها -ایجاد کاریزمای کاذب از فضای کافه و باریستا -مرفه پروری یـا تلقـین تفکـر تـن
آسایی پنداری -بازاندیشی هویت جنسی زنان -تأکید بر فمینیست -حمایت کردن کافه از هویت اجتمـاعی زنـان-
آداب راه رفتن -ایجاد ذائقه و ترجیحات جامعه شناسی جدید -تاثیرگـذاری بـر نحـوه توزیـع حیثیـت اجتمـاعی در
جامعه -ایجاد زبان مشترك بین کافه نشینها -شکلگیری ذایقههای مختلف برای گروههای منزلتی -شکلدهـی
الگوی مجزای مصرف غذاخوردن -معرفی سلیقه ورزشی -ایجاد آداب خاص زندگی -افزایش تنوع غذایی
فرصتی که به خوردن غذایی سبک یا نوشیدنی گرم یا سرد یا کشیدن سیگار میگذرد بدون اینکه هدف خاصی در
آن نهفته باشد -سپری کردن اوقات فراغت خود با افراد خانواده -ایجاد فعالیت جدید پرسه زنی -کارنـاوالی شـدن
زندگی روزمره -نگریستن به فضا از زاویه کنش در متن فضا -محل خوش گذرونی بـا رفقـا -پـاتوق خلـق خـرده
فرهنگ خاص -محل سرگرمی -محلی برای اتالف وقت -پر کردن اوقات فراغـت -ایجـاد بسـتری بـرای سـویه
های پنهان حیات خرده فرهنگی جوانان -کافه فضایی برای تجربه زندگی اروپایی بدون خروج ارز حاصل از تجربه
واقعی با مسافرت خارجی -ایجاد محلی آموزشی برای جامعه شناسان جهت رمزگشایی معنای فضـاهای شـهری و
متن شهری -معرفی هنجار مصرفی مدرن
محلی برای رفع خستگی روحی و جسمی -اطمینان داشتن (دورهمی گروهی بهتر از منزل بودن) -محیطـی بـرای
تخلیه انرژی -بودن در کنار دوستان یا همسر و خانواده بودن -نیاز به ایجاد محی دنج و ارامش بخش -رهـایی از
تنهایی -مکانی آرام به دور از تشویش خاطر
توجه به «هویت» خود -احساس هویت واقعی خود را داشتن -توجه به تن و بدن خـود و انسـانی -حمایـت از رده
بندیهای کلیشهای طبقهبندی اجتماعی و ثروت -عدم تقلیلگرایی در جامعه -هویتیابی جنسیتی زنان -مقابله با
تفکیک جنسیتی از بعد اجتماعی -تبدیل شدن کافه از فضای اجتماعی به فضای کاکردی -قشـربندی اجتمـاعی-
تلقین عدم درك کنش اجتماعی صرفا با اتکاء به مفاهیم اقتصادی -هویت یابی جنسـیتی -مقاومـت در برابـر رده
بندیهای کلیشهای با معیار قومیت -مقاومت در برابر رده بندیهای کلیشه ای با معیار جنسـیت -دسترسـی قشـر
جوان به عرصه عمومی -تغییر نگرش و رفتار زنان نسبت به خود -مهم جلوه دادن عناصر مختلف زنـدگی -ایجـاد
باور جدید مرتب با وظایف پیش خدمتان -نقد تلقی جایگاه اجتماعی -بـرآورد اجتمـاعی جدیـد از شـرف -مکـانی
برای تقدیر فرد یا گروه اجتماعی خاص -تلقین فضای جدید استقالل فرهنگی -فاصله سازی بـا قشـر بـا منزلـت
پایین تر -ایجاد اقدام جمعی -برآورد اجتماعی جدید از آبـرو -ایجـاد نـوعی نظـم اجتمـاعی جدیـد -شـیوه هـای
معاشرتی«-با خودبودن» -بازتابی از نظام اجتماعی سلسله مراتبی
راهی برای نجات از سلطه و اطاعت بی چون و چرا از دولت -مبارزه با محدودیتهای اجتماعی -حضور در مکانی
آرام بدون تبعیت از مقررات پوشش یا برخوردی و رفتاری -تغییر توزیع قدرت در جامعـه -مبناسـازی جدیـد بـرای
حرفه ،مذهب و قومیت گروههای منزلتی -مسدودسازی حضور وابستگان دولتی به کافهها -ایجـاد حسـاس شـدن
سیاست مداران به محركهای برخاسته از کافه -تالش برای تصاحب فضاهای همگـانی و رویکردهـای سیاسـی-
آسیبهای اجتماعی مانند مصرف قلیان ،سیگار ،گل و مواد مخدر -آموزش مقاومت در برابر فرامین فرهنگ رسمی
گپ زنی برای انجام فعالیت های هفتگی و برنامههای آینده -امکان حضور افراد بـا سـالیق گونـاگون -احسـاس
صمیمیت حتی با غریبهها -امن سازی فضای گفتگوی جوانـان زیـر  18سـال -عمـومی سـازی حـریم شخصـی
زوجین -تمایل زنان به سبک های جدید زندگی (مصرف گرایی) -عادی شدن تماس ها با دیگـران -ایجـاد یـک
توانایی در عقالنی کردن امور اجتماعی یا مذهبی -آموزش اجتماع پـذیری -ایجـاد نـوعی سـبک جدیـد صـحبت
کردن -صورت بندی اجتماعی جدید -تثبیت جایگاه گروههای منزلتی -تلقـی ننـگ آور بـودن برخـی هنجارهـا-
احترام گذاری به هنجارهای جدید -ایجاد صمیمیت کاذب بین مردم -ایجاد نظامی از نشانهها و نمادهـا -آمـوزش
مهارت ارتباط زناشویی  -آموزش اجتماعی شدن -ایجاد عرصه عمـومی جـایگزین -شـکل دهـی الگـوی تجربـه
زیستی جدید -امکان شدن عنصر بازنمایی عمومی -قشربندی خاصی از نظم اجتمـاعی -بـا مـردم بـودن ،آنهـا را
دیدن و دیده شدن -کنترل رواب نامشروع و معطوف کردن آن به کافه (به جای خانههای شخصی به دلیل تـرس
از بازداشت)
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فضای حاکم بر
کافه

فرهنگی

معرفی معماری
مدرن

ارائه عادت واره
ها و ذائقه های
جدید

اوقات فراغت

رفع تنش های
فکری و روانی

شرای روانی
هویت پنداری
فردی و ملی

قانون گریزی

شرای سیاسی
عرفی شدن
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قدرت سیاسی کافه ها –ونهای اجتماع و دور همیهای مردمی -ارائه مفهوم بهتر از جدال سیاسی -شـکل دهـی
توزیع قدرت در جامعه -حزب پروری -رسانه یا تریبون رسمی گفتوگوهای سیاسـی -ایجـاد مهـارت کنـد و کـاو
قوانین رسمی -نمود پارادوکسیکال و تناقض نمای ماهیت رواب دارندگان قدرت و جوانان
جدول شماره  .2مدل پارادیمی نظریه زمینهای
زمینه
پدیده
شرای علی
معرفی کافـه بـه عنـوان جهانی شدن
گسترش و تنوع بخشی محی های اجتماعی
پرمتقاضــیتــرین مکــان تنوع طلبی انسان و نیـاز
تغییر سبک زندگی
فرهنگی-تفریحـی قشـر به نواندیشی فرهنگی
ورود مدرنیسم به صنعت غذا
وجــود فرهنــگ و رســوم
جوان
اصالح بافت و زیرساخت های فرهنگی
نیاز همزمـان بـه تجربـه زیباشـناختی مکـان ،فضـا و شــکلگیــری فزاینــده ناهمخوان با قرن معاصر
تشکل های سیاسی
ارتباطات
شرای مداخله گر
زبـان
و
لغات
گیری
شکل
بـه
جـوان
نسـل
رفتـار
شـدن
نزدیک
و
شدن
جهانی
نیــاز بــه کــارآفرینی و
سبک زندگی خارجی
محاورهای جدید در بـین مشاغل جدید
جوانان
مدرن
پست
مد و سلیقه های
پررنــگ شــدن انگیــزه
نیاز به شغل در سطح کالن اقتصادی و معرفی صنایع مصــرف غــداهای بــین کــنش هــای سیاســی در
جدید
المللی و آشنایی بـا ملـل بین قشر جوان
مختلف
تنوع سازی الگوهای مصرفی
بازسازی رواب زن و مرد
و
نیـاز
سـطح
بـا
متناسـب
ارائه خدمات به قشر مرفـه
درك زیبایی شـناختی از
ادراك ایشان
مصرف غذا
توجه به مسائل معنـوی و زیبـایی محـی بـه هنگـام
تعامالت انسانی
مبارزه با محدودیت های اجتماعی -فرهنگـی و آزادی
جوانان
تغییر توزیع قدرت در جامعه
نوسازی هنجارهای جامعه پذیری و فراینـد اجتمـاعی
شدن
نیاز به کند و کاو قـوانین و هنجارهـای فعلـی جامعـه
توس قشر جوان

تشکیل سوژه
های سیاسی

راهبردها
ایجاد نهاد نظارتی بر
گروههای
عملکرد
سیاسی شکل گرفته
در کافهها به طور
و
محسوس
نامحسوس
خاصگرایی فرهنگی
هویتیابی نشل جوان
و به ویژه زنان
بازسازی عـام گرایانـه
ارتباطات

پیامدها
شکلگیری
هدفمند روزمرگی
فضاهای
در
فرهنگی
آماده سازی قشر
برای
جوان
اصالح قوانین و
هنجارهای
منسوخ شده
شکلگیری عزت
نفــس و ارتقــای
روان جوانــان بــا
تعریــف تعــامالت
جدید کافه نشینی

روزمرگی از آن جنس مفاهیمی است که به نظر میرسد آدمی در هر کجا و در هر لحظهای میتوانـد آن را تجربـه کنـد.
گویی از آن مفاهیمی است که خصلتی عام دارد و در همه جا به یک صورت بر جان آدمی پدیدار میشود .اما نگارنده باور
دارد که اگر اینچنین فکر کنیم تجربه روزمرگی در ایران درست همان چیزیست که مثالً افراد در برلین تجربه مـیکننـد
تفاوتهای جدیدی را از نظر دور داشتیم .هر زیرساختی مفاهیم روبنایی خاص خود را تولید میکند .نتـایج تحقیـق نشـان
داد که بررسی چگونگی ماهیت قدرت در ایران و مناسبات آن بـا امـر روزمـره ایرانـی دارای دو بخـش عوامـل اصـلی و
شاخصهای آنها میباشد .این مدل از شاخصهایی تشکیل شده است که هسته و قلـب ایـن مـدل مـیباشـند و مبنـای
ارزیابی قدرت در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانی قرار میگیرند که به آنها عوامل مؤثر میگویند .ماهیـت قـدرت
در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانی در خالل مکانهای کافی شاپ و مصرف آن دارای  14مقوله اشـتغال زایـی،
جامع نگری نیازها و زیرساختها ،تجربه اندوزی ،گرایش به مدرنیسم ،شکلگیری حس تعلق اجتمـاعی ،ارزشـمند بـودن
فضای حاکم بر کافه ،معرفی معماری مدرن ،ارائه عادت وارهها و ذائقه های جدید ،اوقات فراغت ،رفع تنشهای فکـری و
روانی ،هویت پنداری فردی و ملی ،قانون گریزی ،عرفی شدن و تشکیل سوژه های سیاسی است که شامل  210مفهـوم
تشکیل دهنده آنها می باشد.
برای بس و توسعه هریک از عوامل تعدادی از شاخصها آنها را پشتیبانی میکنند .شاخص ها در واقع تبیین کننده معنا و
مفهوم هر عامل بوده که باید در طول ارزیابی ماهیت قدرت در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانی در خالل مکـان
های کافی شاپ و مصرف آن مورد توجه قرار گیرند .ساختار الگوی و نحوه پیوند میان بخش ،عوامل مؤثر و شاخصها در
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ماهیت قدرت در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانی در خالل مکانهای کافی شاپ و مصرف آن را نشان می دهد.

شکل شماره  .2فرایند کدگذاری

جدول ( )3عوامل اصلی و تعداد شاخصهای ماهیت قدرت در ایران و مناسبات آن با امر روزمره ایرانـی در خـالل مکـان
های کافی شاپ و مصرف آن در مدل نهایی را نمایش می دهد.
جدول شماره  : 3عوامل اصلی و شاخصها
تعداد مقوله تعداد شاخص
عوامل اصلی
 10شاخص
عامل اقتصادی  2مقوله
 12شاخص
عامل اجتماعی  3مقوله
 7شاخص
 2مقوله
عامل روانی
 13شاخص
 3مقوله
عامل سیاسی
 19شاخص
عامل فرهنگی  4مقوله
 5شاخص
روزمرگی

سپس با استفاده از ضریب رگرسیون هر یک از عوامل مورد آزمون قرار گرفته اند:
فرضیه نخست :عوامل فرهنگی ،تأثیر مثبتی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافه ها دارد.

بررسی ضریب اثر عوامل فرهنگی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافهها نشان میدهد که ایـن ضـریب مسـیر بـه
میزان  0/43برآورد شده است .با توجه به مقدار شاخص جزئی ( )p-valueکه برابر  P<0/01شده است و همچنین عـدد
معناداری که برابر با  6/25شده و به ترتیب از  0/05کمتر و از  1/96بیشتر میباشند؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب
مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی عوامل فرهنگی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تأثیر مثبت و
معنادار دارد ،به عبارت دیگر بهبود عوامل فرهنگی ،شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها را سرعت میبخشد.
بررسی فرضیه دوم :عوامل اقتصادی ،تأثیر مثبتی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها دارد.

بررسی ضریب اثر عوامل اقتصادی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها نشان میدهد که ایـن ضـریب مسـیر بـه
میزان  0/39برآورد شده است .با توجه به مقدار شاخص جزئی ( )p-valueکه برابر  P<0/01شده است و همچنین عـدد
معناداری که برابر با  10/16شده و به ترتیب از  0/05کمتر و از  1/96بیشتر میباشند؛ میتـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن
ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی عوامل اقتصادی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تـأثیر
مثبت و معنادار دارد.
بررسی فرضیه سوم :عوامل اجتماعی ،تأثیر مثبتی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافه ها دارد.

با بررسی تأثیر متغیر عوامل اجتماعی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها ،ضریب مسیر ( )0/16برآورد شده که بـا
توجه به مقدار احتمال ( )p-valueکه  P=0/01و معناداری که برابر با  10/16شده و به ترتیب از  0/05کمتـر و از 1/96
بیشتر میباشند؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی عوامل اجتماعی بـر
شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تأثیر مثبت و معنادار دارد.
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بررسی فرضیه چهارم :عوامل سیاسی در شکل گیری امر روزمره در فضای کافه ها تاثیر دارد.

در بررسی اثرات متغیر عوامل سیاسی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافهها ،ضریب مسیر ( )0/20بدست آمده کـه
با توجه به مقدار احتمال ( )p-valueکه  P<0/01شده و معناداری که برابر با  6/18شده و به ترتیب از  0/05کمتر و از
 1/96بیشتر میباشند؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سـطح خطـای  0/05معنـادار اسـت؛ یعنـی عوامـل
سیاسی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تأثیر مثبت و معنادار دارد ،به عبارت دیگر بهبود عوامل سیاسی ،شکل
گیری امر روزمره در فضای کافهها را سرعت می بخشد
بررسی فرضیه پنجم :عوامل روانی ،تأثیر مثبتی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافه ها دارد.

در بررسی اثر عوامل روانی بر شکل گیری امر روزمره در فضای کافهها ،ضریب مسیر ( )0/19به دست آمده که بـا توجـه
به مقدار احتمال ( )p-valueکه  P>0/01شده و معناداری که برابر با  1/45شده و به ترتیـب از  0/05بیشـتر و از 1/96
کمتر میباشند؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار نیست؛ یعنی عوامـل روانـی بـر
شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تأثیر معنادار ندارد ،به عبارت دیگر بهبود عوامل روانی ،شکلگیری امر روزمره در
فضای کافهها را افزایش یا کاهش نمیدهد.
نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فرهنگی ،تأثیر مثبتی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافههـا دارد .یعنـی عوامـل
فرهنگی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها تأثیر مثبت و معنادار دارد ،به عبارت دیگـر بهبـود عوامـل فرهنگـی،
شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها را سرعت می بخشد .در تبیین این یافته میتوان گفت که حال که جامعه ایـران
در دهه های اخیر تحت تاثیر فرایندها و روندهای جهانی تحول فرهنگی و اجتماعی دستخوش تغییرات گوناگونی بودهانـد؛
تغییراتی که نظریه پردازان اجتماعی با مفاهیم مختلفی مانند رسانهای شدن ،شهری شدن ،فناورانه شدن ،تجـاری شـدن،
کاالیی شدن ،اطالعاتی شدن ،مجازی شدن ،دیجیتالی شدن ،رسانهای شدن و مفاهیمی از این نوع توصیفگـر آن بـوده
اند و همگی بیانگر نوعی فشار اجتماعی است؛ امروزه تحت تأثیر فرایندهای عمومی تحـول فرهنـگ در عرصـه جهـانی،
گسترش شتابزده تعامالت مجازی ،سبک زندگی از هرسو تحت تأثیرند .لذا توجه به جوانان و شـیوههـای زنـدگی آنهـا،
اینکه اعتقادات آنان و نگاهشان به امور دینی چگونه است چگونه وقت خود را پر کرده و از نظر فرهنگی خـود را غنـی و
آن را به دیگران منتقل کنند امری ضروری به نظر میرسد (بطور کلی تأثیر عوامل فرهنگی بر سبک زنـدگی) .چـرا کـه
سبک زندگی از نظر بوردیو سبک زندگی عینیت یافته و تجسم یافته ترجیحات افراد در زمینههای مختلف مثل فراغـت،
تعامل دو سویه با سرمایه فرهنگی است و به بازتولید کمک میکنند .چنانچه شیوههای معاشرت ،باورها و اعتقادات افـراد،
ارزشها و غیره می داند و اینکه افراد از طریق مصرف از جمله در زمینه فرهنگی مثل نـوع تفریحـات ،انـواع مهـارتهـا و
مدارك فرهنگی و اعتقادات مختلف سعی در تمایز خود از سایرین دارند .که با تحقیقات صورت گرفته توس آزادارمکی (
 )1384و شالچی ( )1386همخوانی دارد .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت که عوامل اقتصـادی نیـز از عوامـل
کلیدی است که در انتخاب امر روزمره در فضای کافهها و رفتار توس آنها تأثیرگذار است؛ به عبارت دیگر وجـود عوامـل
مالی در افراد در انجام رفتارهای سالم توس آنان مؤثر است .مشارکت کنندگان در یک مطالعـه کیفـی دیگـر نیـز بیـان
کردند انتخاب سبک زندگی کافهای توس آنان تحت تاثیر هزینه الزم برای انجام هر رفتـار قـرار دارد .از عوامـل دیگـر
عوامل اجتماعی میباشد که بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها مؤثر میباشـد .در شـرای کنـونی بـا توجـه بـه
مـسائلی همچـون افـزایش تعـداد مـصرف کننـدگان ،گـرایش بـه شهرنشینی و تغییر سبکهای زندگی افراد ،تمایل بـه
استفاده از کاالهـای لـوکس و لـزوم دسترسـی سریعتر به نیازهای مصرفی به جهت محدودیتهای زمانی ،همواره خطـر
اتـالف و کـاهش منـابع و نیروهای تولید انرژی و نیز دغدغه اصالح و بهینهسازی الگوهای مصرفی افـراد جامعـه وجـود
داشته است .از این رو یکی از مباح مهم مرتب با انرژی ،بح الگوی مصرف آن اسـت« .مـصرف» بـه معنـای بهـره
برداری و استفاده از امکانات موجود به قصد برطرف کردن نیازهاست و «الگو» به معنای معیـار ،نمونـه و سرمشـق و بـه
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معنای استاندارد و نـرم تعریـف شـده بـر اسـاس معیارها و شاخصها میباشد .رفتار مصرفی افراد از بعد تقاضا (فـردی و
جمعی) متاثر از رجحانها ،سالیق و شرای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها میباشد و هر فرد یا خانوار بـا توجـه بـه
محدودیتهای درآمدی و قیمتهای نسبی ،شرای اقتصادی ،ارزشهای فرهنگی و شرای اجتماعی سبد مصرفی خـود را
انتخاب میکنـد .بنابراین به تعداد افراد جامعه الگوی مصرف فردی میتوان یافت و هر فردی سـعی مـیکنـد ترکیبـی از
کاالها و خدمات را مصرف کند که مطلوبیت و رفاهش حداکثر شود و لذا از دیدگاه فردی الگـوی مصرف هر فرد بهترین
الگوی مصرف ممکن می باشد .عوامل سیاسی بر شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها مؤثر می باشد .به عبارت دیگر
بهبود عوامل سیاسی ،شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها را سرعت میبخشد .قانون گریزی ،تشکل سیاسی و عرفی
بودن در شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها مؤثر است .با آزاد شدن فرد از قید و بندهای جامعه سنتی ،فردیت بـروز
مییابد ،اما فرد آزاد در معرض فشار ساختاری جامعه جدید است .شیوه خاص مصرف کردن با هدف دنبال کردن نمادهای
منزلت ،راهی است که از طریق آن ،افراد میتوانند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کنند .پیروی از مد و نمادهای منزلتی
دیگر ،از نظر زیمل دو کارکرد دارد  :از یک سو اعالم تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی است و
از سوی دیگر ،سبب همبستگی گروهی و تقویت و انسجام اجتماعی میگردد .از عوامل دیگر عوامل روانی مـیباشـد ،بـه
عبارت دیگر بهبود عوامل روانی ،شکلگیری امر روزمره در فضای کافهها را افزایش یا کاهش نمـیدهـد .تأکیـد جامعـه
شناسان بر این واقعیت است که احساس هویت به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل میگیرد و هویت اجتمـاعی
نمود یافته در شخصیت جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد معنایی ندارد .داشتن یک هویت اجتماعی به خصوص به معنای
قرار گرفتن شخص در یک گروه خاص شبیه دیگران بودن در گروه و دیدن چیزها از منظرر گروه میباشد .در تبیین یافته
های تحقیق میتوان گفت که فعالیت و کار انسان به صورت چیزی عینی و مستقل در برابرش ظاهر مـیشـود و بـر وی
تسل مییابد .این امر هم در عرصه عینی و هم در عرصه ذهنی رخ میدهد ،در عرصه عینی دنیایی از اشیاء و مناسـبات
میان چیزها (دنیای کاالها و حرکت آنها در بازار) پدیدار میشود به گونهای که به صورت قدرتهای شکست ناپـذیری در
برابر انسان ها قرار میگیرند که گویی تمام نیرویشان را خود تولید میکنند .این تجربه غنی از فعالیـت و لـذت اسـت و
هدف مقاله فهم تجربه های غنی است که به کمک ابزارهای جامعه شناسی متعارف نحیـف و الغـر شـده اسـت .زیمـل
معتقد بود فلسفه باید به رویدادهای روزمره و خرد توجه کند و زیمل زندگی روزمره را به مثابه امـری زیبـایی شـناختی و
هنری مورد مطالعه قرار داده است .زندگی روزمره در جهان مدرن به شکل انباشتی از لحظه های کوتاه تولید میشود کـه
گاهی ممکن است به نظر فرصتی کوتاه باشد برای اندکی توقف در این جهان پرشتاب و لحظهای دیگر ممکن است چون
پس ماندهی آن جهان جلوه کند .میتواند اندك جایی باشد برای گریز از رودررویی با تنش باشد.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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