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توصیف فضای اجتماعی شهری ایران با تأکید بر تقلید 
 فرهنگی شهرنشینان ایرانی

 1احمد امین فرد 

 چکیده

درصد جمعیت  74، 1395براساس گزارش مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 

در عصر ارتباطات و انفجار اطالعات  کنند. در فضای شهری ایران امروز، که ایران در شهرها زندگی می

ای چه از طریق مصرف محصوالت  رسانه-قرار داریم شهروندان ایرانی در معرض انواع محصوالت فرهنگی

ای تولید داخل و چه تولید خارج از کشور از طریق بازار کاالهای فرهنگی و  رسانه-و کاالهای فرهنگی

ای و شبکه جهانی اینترنت  های مختلف ماهواره و شبکه ای از طریق رسانه ملی همچنین محصوالت رسانه

در فضای حقیقی و مجازی هستند. هدف این تحقیق، توصیف فضای موجود تقلید فرهنگی شهرنشینان 

ای  ایرانی در فضای اجتماعی شهری ایران است. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه عمیق و کتابخانه

ی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفته شد. اسنادی، انجام شد. برای دستیاب

نتیجه این تحقیق مراحل پنجگانه تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری کشور را 

ای غربی، و مصرف آن توسط شهرنشینان  رسانه-نشان داد. بدین ترتیب که، با عرضه محصوالت فرهنگی

 شود. ربی در فضای اجتماعی شهری ایران بازتولید میایرانی فرهنگ مصرفی غ

 .ای، ایران رسانه-: تقلید فرهنگی، فرهنگ مصرفی، محصوالت فرهنگیواژگان کلیدی
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 مقدمه

های اخیر  زمانی مقوله مصرف از موضوعات مورد مطالعه اصحاب علوم اقتصادی بود، اما در دهه

العات فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است. که جایگاه چشمگیری در عرصه مط از مباحثی اسـت

شناسی، و علوم سیاسی نیز از شناسی، مردمنظیر روان های علـوم انسـانی حتی اغلب شاخه

مصرف به علت نقشی است که  پردازند. اهمیت فزاینـده زوایای مختلف به بررسی این پدیده می

پایان قرن  کنـد. مصـرف در ـا مـیدر زندگی روزمره افراد و در ساختارهای اجتماعی جوامع ایف

بیستم به واقعیتی چندبعدی تبدیل شده است کـه، در کنـار ابعـاد و الزامـات اقتصـادی، 

( با تغییرات در 1381الزامات اجتماعی بسیاری را با خود دارد )باکاک،  معـانی فرهنگـی و

ه مصرف نیز مطالعات صورت گرفته حول واژ سبک مصـرفی جوامـع، کمیـت و کیفیـت

ای که امروزه با متکثر شدن میزان و نوع  گوناگون شده و همگام با آن تغییر یافته است. به گونه

هـای مختلف راه  مصرف بشریت، مطالعات گوناگون در باب مصرف نیز تکثر پیدا کرده و به حوزه

 .بعدی به مطالعه آن پرداخت صورت تک توان به پیدا کرده است و دیگر نمی

نـوع مصـرف کـردن »توان در دو بخـش کلـی:  ه و تحقیق در باب مصرف را میمطالع

دنبال کرد. پیشینه مطالعاتی شیوه « ها میزان مصرف آن»و « گوناگون کاالهـا و محصـوالت

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی باز  شناختی، بـه ای جامعه عنوان مقوله مصرف، به

ای مرتبط با فرهنگ، با  پدیده منزله ه است که شیوه مصـرف کـردن بهگردد. در این دور می

است )صمیم و  هدف تبیین چرایی بروز برخی از رفتارهای مصرفی، مورد توجه قـرار گرفتـه

1(. به نظر تیموتی1387؛ کاظمی، 1386فاطمی، 
 اساساً مصرف مدرن بیش از آنکه مبتنی بر 

از این رو، هسته اصلی مصرف بیشتر جنبه اجتمـاعی و  (1388نیاز باشد، متکی بر میل است )

اقتصادی. موضوع بررسی مصرف کاالهای فرهنگی برای اولین بار در  فرهنگـی دارد تـا

در کنیا مطرح شد. این سازمان با هدف دستیابی به  1976نوزدهمین اجالس یونسکو در سـال 

ای کلمبیایی به  همکاری مؤسسه با خصوص از نوع سنن شفاهی، هایی درباره مشارکت، به داده

های مشارکت در فعالیت مدلی برای پیمایش میزان دسـتیـابی بـه منـابع فرهنگـی و 2نام فائس

فرهنگی طراحی کرد. مصرف واقعیتی متکثر است که همه ابعاد آن یکسان مطالعه نشده است. 

 .ا و مفاهیم نوینی استهشود که مطالعه مقوله مصرف نیازمند نگرش می از این رو، تصـور
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دهد که  مروری بر مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در باب مصرف فرهنگی نشان می

و مورد توافق همگانی برای این مفهوم وجود ندارد. در واقع، شاید  تقریباً هیچ تعریف واحد

شوند. با مطالعه مورد، زمان، و مکان آن تنظیم  درست این باشد که تعاریف بـر حسـب موضـوع

تواند به  مصرف فرهنگی نگاشته است می درباره مفهـوم 1هـایی کـه اسـتوری این همه، گزاره

و کرداری  موضوع پژوهش حاضر شفافیت کافی بخشد. مصرف فرهنگی فعالیتی اجتماعی

نامیم تولید یا بارور  واسطه همین کردارهایی که مصرف فرهنگی می روزمره است و فرهنگ به

دهد و مواد  فرهنگی سبک زندگی ما و شکل نیازها و تمایالتمان را سامان می رفشود. مص می

ها و  دهنده تفاوت کند. عالوه بر این، نشان فراهم می الزم را برای تولید تخیالت و رؤیاهایمـان

ابزارهای موجود است  کـارگیری تمایزات اجتماعی و نمایـانگـر تولیـدات ثانویه مـا در بـه

برای  های مفهوم مصرف فرهنگی ابعاد و شاخص 1999) به نقل از استوری، 32: 1390)غیاثوند، 

طور کلـی  های متفاوت، همانند تعریف و تحدید آن، گوناگون است. اما به جوامع گوناگون و زمان

شده و ادبیات، مصرف وسایل فرهنگی، مصرف موسیقی، و مصرف رسانه  مطالب چاپ مصـرف

آیند. گفتنی  سبک زندگی فرهنگی و مصارف فرهنگی به شمار می رتـرین عناصـ جزو اصـلی

های مصـرف  عالوه بر ابعـاد ذکرشـده، بـه شاخص است در مطالعات معاصر مصرف فراغـت نیـز،

 .Katz-Gerro and Sullivan, 2010)فرهنگـی اضـافه شـده اسـت )

به مصرف مربوط هستند، تنها  ها در شهر نه توان گفت که جریان نشانه می ،از سوی دیگر

ها حیاتی فراتر از صرف  کند، بلکه نشانه هایی که نظام اقتصادی تولید می یعنی کاالها و ابژه

ماندن در ذهن  دهند؛ با باقی ها همچنان به حیات خود ادامه می اند. آن ها پیدا کرده کاالها و ابژه

شود. این  ها برقرار می ای که بین آن شهروندان، با ارجاع به یکدیگر و با رابطه بینامتنی گسترده

به  است: وبلن ای گسترده که چیزی بیش از مصرف تظاهری موردنظر نظام مصرف نشانه

آمیز  سازد و رابطه خصومت ترین لذتی تبدیل شده که زندگی روزمره شهروندان را می گسترده

ین، ندایی از دل این گذشته طبقاتی فرادستان و فرودستان شهری را دگرگون کرده است؛ بنابرا

« کنندگان شهری متحد شوید! مصرف»شود:  آید که به مردم یادآور می نظام شهری بیرون می

 (.34: 1393)کوثری، 
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ای زمانی از تاریخ جهان که با عوامل مختلف و ساحاتی تقلیل ناپذیر  مثابه دوره مدرنیته )به

ناپذیر دارد مدرنیته ایرانی نیز  اییشود( بـا شـهر پیوندی جد و از جهاتی مبهم شناسـایی می

مثابه نظمی سیال که با مختصاتی ویـژه و متمایز در ارتباط با مدرنیته جهانی ظهور و بروز  به

یافته است از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. توسعه شهرهای بزرگ در ایران از اواسط قرن 

ایران در میدان جاذبه غرب ایجاد  عنوان پیامد قرار گرفتن نوزدهم فضای گسترش مدرنیته را به

کردند و همزمان، و تنها، با گسترش این شهرها امکانات ویژه مدرنیته در ایران تحقق یافتند. با 

گرایی گفتیم طبیعی است که بررسی اهمیت  توجـه بـه آنچـه در خصـوص مصرف و مصرف

 (.20: 1396امیدی،  جهـان جدید ایرانیان در فضای شهری باشد )ذکایی و مصـرف در زیسـت

ای مختلف توسط شهرنشینان ایرانی  رسانه-رسد مصرف کاالهای فرهنگی بنابراین به نظر می

های بازنمایی شده در این محصوالت و کاالهای  نوعی به تقلید از الگوها و سبک زندگی به

تیب کند. بدین تر ای منجر شده و فضای اجتماعی شهری ایران را دگرگون می رسانه-فرهنگی

توصیف فضای اجتماعی شهری ایران با تأکید بر تقلید فرهنگی شهرنشینان این تحقیق به 

 پردازد. ایرانی می

 طرح مسئله

طور چشمگیری در ایران پویاست،  ای جهانی است، این پدیده به اگرچه شهرنشینی پدیده 

سال  60ست. طی ای در شش دهه اخیر در ایران روی داده ا سابقه که رشـد شـهری بی طوری به

درصد در  74، به بیش از 1335درصـد در سال  31گذشته، نسبت شهرنشینی در ایـران از 

افزایش یافته است. به موازات رشـد شـتابان میـزان شهرنـشینی، تعـداد شهرها نیز  1395سال 

رسیده اسـت. )مرکـز آمـار ایـران،  1395شهر در سال  1245به  1335شهر در سال  199از 

(. در واقـع، شهرنشینی در ایران طی چند دهه اخیر، همانند دیگر کشورهای 1395

ناپذیری از  طور کنترل توسعه رو به افزایش بـوده و مرکـز ثقـل جمعیـت کشور به درحال

 روستاها به شهرها انتقال یافته است.

آبی و اقلیم  کمرسد شهرنشینی فزاینده ایرانیان با توجه به مشکل  به نظر می از سوی دیگر 

گرم و خشک کشورمان در آینده همچنان تشدید خواهد شد. در فضای شهری ایران امروز، که 

در عصر ارتباطات و انفجار اطالعات قرار داریم شهروندان ایرانی در معرض انواع محصوالت 
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ید ای تولید داخل و چه تول رسانه-ای چه از طریق محصوالت و کاالهای فرهنگی رسانه-فرهنگی

ای از طریق رسانه  خارج از کشور از طریق بازار کاالهای فرهنگی و همچنین محصوالت رسانه

ای و شبکه جهانی اینترنت در فضای حقیقی و مجازی قرار  های مختلف ماهواره ملی و شبکه

ای در  رسانه-رسد مسئله تقلید فرهنگی در الگوی مصرف محصوالت فرهنگی دارند. به نظر می

جتماعی شهری با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از شهرنشینان ایرانی سابقه این فضای ا

سال اخیر به  61چندانی در سکونت در شهرها نداشته و مهاجران روستایی هستند که در 

اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به فرهنگ مسلط مصرفی غرب به رهبری  شهرها کوچ کرده

ای در جهان، تقلید فرهنگی در فضای  رسانه-نده محصوالت فرهنگیعنوان ابرتولیدکن آمریکا به

تواند پیامدهای ناگواری در آینده فرهنگ شهری ایران و فرهنگ  اجتماعی شهری ایران می

ایرانی با توجه به تضادهای آشکار و پنهان آن با فرهنگ مصرفی آمریکایی داشته باشد. بنابراین 

ید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی هدف این تحقیق، توصیف چگونگی تقل

 شهری ایران است.

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 در را مشکالت خاصی و مسائل شهرها، کالن در مهاجران جمعیت افزایش ویژه به و شهرنشینی 

 فرسوده های بافت ترافیکی، وجود معضالت هوا، آلودگی مسکن، کمبود همچون شهری زندگی

 درمانی، و بهداشتی مراکز ورزشی، کمبود و تفریحی و فراغتی های فرصت کمبود شهری،

فاطمی  و )شیانی است. آورده پدید را این دست از دیگر مشکالت و محیطی زیست های آلودگی

چگونگی تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای  توصیف نقش و اهمیت بنابراین (1388 نیا،

مهم است. زیرا کارکرد و کاربرد شناخت فضای اجتماعی بسیار ضروری و اجتماعی شهری ایران 

های دانشگاهی کشور، پایه و اساس  شهری ایران از منظر علمی و کارشناسی عالوه بر نیاز محیط

 گذاران فرهنگی و اجتماعی کشور است. و نیاز اصلی سیاست

 هدف تحقیق 

در فضای اجتماعی چگونگی تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی  هدف اصلی تحقیق، توصیف

 .است شهری ایران
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 سؤاالت تحقیق

  سؤال اصلی: تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری ایران چگونه

 است؟

 اجتماعی -ای غربی در فضای فرهنگی رسانه-سؤال فرعی: با عرضه محصوالت فرهنگی

رده و این فرهنگ شهرهای ایران چگونه شهرنشینان ایران فرهنگ مصرفی غرب را تقلید ک

 شود؟ اجتماعی شهری ایران بازتولید می-در فضای فرهنگی

 پژوهش پیشینه

در بررسی پیشینه موضوع این تحقیق مشخص شد که درباره مباحث مصرف فرهنگی و موارد 

تر با موضوع پژوهش حاضر و  مرتبط با آن آثار زیادی تألیف شده است که به چند نمونه مرتبط

 شود: ه میها اشار نتایج آن

که توسط « بررسی مصرف تظاهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران»مقاله با عنوان 

 1393کمالی و خودکاری، در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در زمستان 

انگیز  امروزه ما در محاصره شگفتبه چاپ رسیده است. در بخشی از این مقاله آمده ست: 

ایم. گرچه تا پیش از این مصرف کاالهای مختلف در  ا و اشیای مادی قرار گرفتهمصرف کااله

راستای نیازهای اقتصادی بوده است، اما امروزه افراد از کاالهای مختلف نه برای رفع نیازهای 

جویی بر دیگران و نشان دادن موفقیت و جایگاه اجتماعی خود  ها برای برتری خود، بلکه از آن

نند. برای رسیدن به این منظور کاالهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان ک استفاده می

ها را در معرض دید دیگران قرار داد و از این طریق تحسین دیگران را برانگیخت. به بیان  آن

توانند  ها می ای است که افراد با استفاده از آن دیگر مصرف تظاهری کاالهای ارزشمند، وسیله

جامعه حفظ کنند و یا منزلت و جایگاه اجتماعی باالتری را در جامعه به دست  اعتبار خود را در

بیاورند و از این طریق خود را از دیگران متمایز کنند. بنابراین مصرف تظاهری به سبب 

جویی و  توان افزایش رقابت ها را می پیامدهای گوناگونی که به همراه دارد، که از جمله آن

شناسی  های جدی و مطرح در جامعه جامعه را مثال زد، یکی از بحث انفکاک اجتماعی در سطح

دهد که متغیرهای سرمایه اقتصادی، منش، ذائقه  های پژوهش نشان می یافته مصرف است.

 مصرف و رسانه جمعی عوامل مؤثر بر مصرف تظاهری هستند.
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 مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن )مطالعه موردی:»پژوهش دیگری با عنوان 

انجام شده  1393در سال ، که توسط کاظمیان و دیگران «دانشجویان دانشگاه مازندران(

های  چهارچوب این پژوهش مبتنی بر طبقاتی بودن ذائقهاست. نتیجه این پژوهش نشان داد 

شود. براساس  های مختلف است که به مصارف فرهنگی متفـاوت و معنادار منجر می گروه

پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با مصرف موسیقی و مصرف وسایل های تحقیق، متغیر  یافته

فرهنگی دارای رابطه معنادار مستقیم است و متغیـر سـن بـا مصـرف رسـانه و مصرف فراغت 

ها حاکی از معنادار بودن تفاوت میانگین مصرف  رابطه معنادار معکوس دارد. همچنین یافته

زنان؛ تفاوت میـانگین مصـرف موسـیقی،  وسایل فرهنگی و مصرف فراغت در بین مردان و

مصـرف رسـانه، و مصـرف فراغت در بین مجردان و متأهالن؛ و درنهایت تفاوت میانگین 

مصرف وسایل فرهنگی و مصـرف رسـانه در بـین ساکنان روستا و شهر بود. در واقع با آنکه 

رف فرهنگی تأیید شد، اما ها در بعضـی از ابعـاد مصـ تأثیر تمایز طبقاتی و تفاوت بین گروه

 وجود ضرایب همبستگی پایین و تفاوت غیرمعنادار در سایر ابعاد مصرف فرهنگی، سـخن

گفتن از نظریه طبقاتی در زمینه مصرف فرهنگی در ایران، یا حداقل در جامعه دانشگاهی 

 .سازد ایران، را با شک و تردید همراه می

توسط کالنتری و  که« رهنگی در شهر تهرانتحصیالت و مصرف ف»تحقیق دیگری با عنوان 

با افزایش تحصیالت نتیجه این پژوهش نشان داد  انجام شده است. 1392دیگران در سال 

های  یابد. عالوه براین، ذائقه میزان استفاده از محصوالت فرهنگی در میان افراد افزایش می

دهند، این مورد بخصوص  ن میمتفاوت افراد نیز در استفاده از محصوالت فرهنگی خود را نشا

طور بارزتری نشان  خود را در مصرف انواع موسیقی و فیلم و در استفاده از سینما و تئاتر به

دهد به طوری که افراد با تحصیالت باالتر بیشتر از تئاتر و سینما استفاده کرده و انواع  می

ریزی برای  هند که در برنامهد ها نشان می کنند. این یافته گرا را مصرف می های نخبه موسیقی

ها، مدیریت شهری تهران باید به عالیق و  گذران اوقات فراغت شهروندان و مصرف فرهنگی آن

عالوه، هرچه میزان  ها توجه کند. به های مختلف شهروندان با توجه به سطح تحصیالت آن سلیقه

های  ها نیز در حوزه سرمایه فرهنگی شهروندان افزایش پیدا کند، میزان مشارکت فرهنگی آن

یابد. بنابراین باید در جهت افزایش سرمایه فرهنگی  فرهنگی و هنری در شهر افزایش می

تواند به تشویق و ترغیب بیشترِ  شهروندان اقدام نماید. همچنین مدیریت شهری تهران می
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پسند و باکیفیت موسیقی بخصوص موسیقی سنتی و ایرانی، تولید و پخش  های مردم گونه

های مختلف اخالقی،  ایرانی و دارای پیام -های اسالمی های مناسب و همراه با ویژگی یلمف

اجتماعی، فرهنگی و...، و فراهم کردن امکانات و فضاهای سینمایی و تئاتری در نقاط مختلف 

 .شهر اقدام کند

شهرها،  در کالن بررسی و مقایسه میزان مصرف فرهنگی»پژوهشی نیز با عنوان و اما 

نتایج  انجام شده است. 1393در پاییز که توسط قاضی طباطبایی و دیگران  «رها، و روستاهاشه

های  کند که در گروه این تحقیق، مؤید نظریه پیر بوردیو در جامعه ایران است و بیان می

شهر، شـهر، و روسـتا نـوعی قشربندی فرهنگی منطبق با قشربندی اجتماعی  اجتمـاعی کالن

توان گفت که در کشور ما میزان مصرف فرهنگی هنوز تحت تأثیر  رد. بنابراین، میها وجود دا آن

دارد تشابه مصـرف فرهنگـی عـامالن  گونه که بوردیو اذعان می ساختارهای جامعه است و همان

هاست. طبق  های آن شهر، و روستا به علت همگونی عادتواره های اجتمـاعی شـهر، کالن در گروه

شهر، و روستا طبقات  های اجتماعی شـهر، کالن توان گفت که عامالن در گروه ینظریه بوردیو م

شناختی شکل گرفته است، و این طبقات با  دهند که از منظری جامعه اجتماعی را تشکیل می

شـوند کـه در شرایط زیستی  تمامیت خود و از ساختار سرمایه همه افرادی تشـکیل مـی

هـای اجتماعی مشابهی  سـازی تشابه شـرایط منجـر بـه شـرطینزدیک به هم قرار دارند. این 

کنند. به بیان دیگر،  های گـرایش مشـابهی را تولیـد می ها نیز نظام شود که در مجموع، آن می

 شـوند. های مشـابهی را موجـب مـی های خـاص عمل عادتواره

در زیست جهان  مدرنیته، شهر و مصرف )بررسی پدیدار مصرف»تحقیقی دیگر با عنوان 

انجام شده  1396در تابستان توسط محمدسعید ذکایی و مهدی امیدی  ،«شهروندان تهرانی(

توان گفت امروزه در شهر تهران  در بخش نتیجه این تحقیق آمده است، در مجموع می است.

لب، رفتارهای مصرفی با فراگذشـتن از اتکـا بر نیاز و کاالهای ضروری و پیوند یافتن با میل و ط

دهند. بنا بر ماهیت ویژه مصرف و رفتارهای مصرفی و  هویت شهر و شهروندان را شـکل می

ها همواره سیال و ناپایدار  نقش خاص نشانه و نمـایش در بسیاری از مصارف شهری، این هویت

های نامتعین )اعم از فضایی، زمانی، عقیـدتی  بوده و همزمـان بـا محـدود شدن در دل چارچوب

سازند. بدین ترتیب  ها را فراهم می ها و بسط این چارچوب نگـی( امکانـات برگذشتن از آنو فره

فضاهای شـهری به فضاهایی مصرفی )و نه صرفاً بسترهای مصرف( بدل شـده و بازاندیشـی و 
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های نامتجـانس و ناپایـدار  های اساسی تغییر و تثبیت موقت هویت های زندگی به پایه سبک

های مختلف، اعمال قـدرت  دند. در چنین مسیری وجود چالش در میان چارچوبگر تبـدیل می

ها در رفتارهـای  ها و گـذر از آن های اصلی محدودیت و مقاومت در مقابل آن را نیز به کانون

 .کند مصرفی تبدیل می

 تعریف مفاهیم

های ارزش  ژگی( و دارای وی1358شود )سوئیزی، کاال: هر چیزی است که برای مبادله تولید می

 (.1393مصرفی، برآورده کننده نیاز و محصول کار انسان باشد )مصطفوی و صحفی، 

وبیش  های تفکر، احساس و عمل که کم ای از شیوه پیوسته هم مجموعه به فرهنگ:

ها مشترک است و به دو شیوه  مشخص است، توسط تعداد زیادی افراد فراگرفته، بین آن

شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل  ته میعینی و نمادین به کار گرف

 (.118: 1379سازد )روشه، 

کاالی فرهنگی: کاالیی )اعم از خدمات( است که برای تأمین نیازهای فرهنگی تولید  

شود. شامل کاالهای فرهنگی خصوصی )مانند یک تابلوی نقاشی خصوصی(، عمومی )مانند  می

صوصی و عمومی مانند یک فیلم سینمایی که مالک خصوصی دارد میراث فرهنگی(، ترکیبی )خ

های( اعتقادی )که در ذهن و ضمیر  آید و کاالهای )نگرش و برای عموم نیز به نمایش درمی

تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی شود(  معتقدان وجود دارد که نوعی سرمایه فرهنگی است و می

 (.1393)مصطفوی و صحفی، 

آورده شده  سازمان ملل متحد شهر که توسط المللی کالن عریف بینشهر: در ت کالن

میلیون نفر جمعیت داشته  8ش از شود که بی شهر یا مادر شهر به شهرهایی گفته می کالن

شهر  عنوان کالن به تهران المللی در ایران تنها شهر باشند. از این رو از دیدگاه تعریف بین

در کشورهای مختلف متفاوت  طور که تعریف مفهوم شهر شود. درعین حال همان شناخته می

پذیری و حوزه نفوذ  ها، میزان جمعیت بندی انواع شهرها نیز برحسب سطح فعالیت است، تقسیم

شهر در کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست. اما در ادبیات رایج کشور ایران اصطالح 

حداقل  شود که شهر معادل مادرشهر )متروپلیس( است و به شهرهایی اطالق می کالن

ای یا  سیاسی که در مقیاس ناحیه-میلیون نفر جمعیت داشته و واجد مرکزیتی اقتصادی یک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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محمد  توسط 1387شهر در سال  تعریف کالن ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشد.

اصالح شد و  شورای عالی شهرسازی و معماری در هرسازیمسکن و ش وزیر وقت کیا سعیدی

شوند. به دلیل  شهر محسوب می ر نفر کالنهزا 500طبق آن شهرهای با جمعیت بیش از 

توانند  میلیون نفر می شهر در ایران فقط شهرهای باالی یک نداشتن تعریف حقوقی واحد از کالن

بهره بیشتری ببرند. با تصویب شورای عالی شهرسازی و  افزوده مالیات بر ارزش از مزایای قانون

شهر شوند اما  توانند به صورت قانونی و رسمی کالن میلیون نفر می معماری شهرهای زیر یک

افزوده بهره بیشتری ببرند. در حال حاضر  توانند از قانون مالیات بر ارزش نمی

شهر  صورت رسمی کالن به قم و اهواز ،شیراز ،تبریز ،کرج ،اصفهان ،مشهد ،تهران شهرهای

افزوده بهره کامل را ببرند. و شهرهای  توانند از قانون مالیات بر ارزش شوند و می محسوب می

شوند  شهر محسوب می به صورت رسمی کالن رشت، ارومیه، زاهدان، کرمان، همدان و کرمانشاه

میلیون نفر  کمتر از یک افزوده بهره کامل را ببرند زیرا توانند از قانون مالیات بر ارزش ولی نمی

 (1394جمعیت دارند. )امین فرد، 

 چارچوب نظری تحقیق

 زندگی سبک و مصرف طبقه،

و  کشاورزی و صنعتی ماقبل پیشین، جوامع برای را« سنتی»عنوان  اجتماعی علوم ترمینولوژی

 مایزت وجوه ترین مهم از یکی است. برده کار به معاصر و صنعتی جوامع برای را« مدرن»عنوان 

 دهند. در جوامع می ارائه اجتماعی هویت از است که تعریفی برمبنای و مدرن سنتی جامعه

 رویکرد دو مدرن در جوامع اما هاست. آن انتسابی های افراد ویژگی اجتماعی هویت مبنای سنتی

 دارد: وجود در این خصوص عمده

 هویت شالوده اختار شغلی،س یا و تولید نظام در فرد جایگاه و تولیدی فعالیت رویکرد - 1

 اوست. اجتماعی

 .شود می محسوب هویت اجتماعی گیری شکل مبنای مصرفی رفتارهای که رویکرد مصرفی – 2

« زندگی سبک» مفهوم در دوم و رویکرد «اجتماعی طبقه»مفهوم  براساس عمدتاً اول رویکرد

 ها آن بر تولید «هاکاال مصرف» مسأله کم کم که (175 :1387 )افخمی، شود بندی می فرمول

 .(147: 1386نژاد، یابد )معتمد می برتری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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 مفهومی و مصرف است مدرن انسان رفتار ترین ملموس و ترین مشاهده قابل مصرف، واقع در 

مفهوم  وضعیتی چنین در .یافت دست مدرن جامعه فهم به آن با توان می که است اساسی

 مفهوم برخالف زیرا .هستند پذیرتر انعطاف «زندگی سبک»مثل  آن همبسته مفاهیم و «مصرف»

 کنند )آزاد نمی تعیین پیش از را های زندگی این سبک منشأ یا منطق و محتوا طبقه،

 .(58 :1381ارمکی،

 سبک زندگی و رسانه

 و مو آرایش در زمینه فرد سلیقه از که هستیم رو روبه فراگیری واژه با زندگی سبک تعریف در

 سبک پس .شود می شامل را مربوط دیگر موضوعات و ادبیات تفریح، سرگرمی، تا گرفته لباس

 -اقتصادی طبقه با معموالً زندگی سبک فرد است. یک زندگی یا حالت مد واقع در زندگی

 1371برگر، یابد )آسا می بازتاب شود می ساخته فرد از تصویری که در و دارد پیوند اجتماعی

 جامعه مختلف اجتماعی های گروه و طبقات زندگی شیوه به توان را می زندگی (. سبک141:

های  و ارزش هنجارها ها، روش با رفتاری، الگوهای از پیروی با جامعه افراد آن که در کرد تعبیر

 کنند می هویدا آن به نسبت را خود تعلقات خاص، منزلتی و فرهنگی نهادهای انتخاب یا اجتماعی

 متمایزکننده فرهنگ پاره همچون گوید: می وبر که گونه زندگی همان . سبک(55: 1382)رسولی،

 زندگی (. سبک59)همان:  شود می گرفته نظر جامعه در اصلی فرهنگ درون در اجتماعی طبقات

 است.ارتباطات  فرایند اطالعات محصول و اطالعات به وابسته نیز انتخاب انتخاب، به وابسته

 های در حوزه فرد که این زمینه در ها رسانه .دباش ای رسانه یا و فردی میان تواند می ارتباطات

 رابطه دهند. می اطالعات باشد، داشته تواند می هایی چه انتخاب و دارد هایی گزینه چه متفاوت

 مصرف سبک عنوان به ها رسانه از استفاده است. بسته چرخه زندگی یک سبک و ها رسانه

 شناسیم. می زندگی سبک نوانع به که است کالن مجموعه یک از خود بخشی ای، رسانه

 سبک در ما و رفتارهای ها انتخاب آرزوها، ها، نگرش ها، ارزش در خود اطالعات با ها رسانه

 انواع از برخورداری واسطه به افراد بوردیو نظریه براساس .کنند می بازی واالیی زندگی نقش

و  مادی هنگی،فر مصرف به اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سرمایه سرمایه نظیر مختلف

 و دهد می را تشکیل طبقه ها سرمایه و انواع حجم او نظر کنند. از می اقدام فراغت های فعالیت

مصرف  و تلویزیونی زندگی بر سبک و کند می وصل یکدیگر به را طبقه هر درون افراد، منش
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 فتگ تر باید دقیق معنای به البته گیرد. می شکل زندگی های سبک مشترک منش این مبنای

 نهایت در دهد. می را های مختلف ذائقه نیز و مختلف زندگی های سبک بازنمایی اجازه مصرف،

 کاالهایی مصرف به گیرد می شکل های باال سرمایه مبنای بر که ها ذائقه و زندگی های سبک

 بوردیو توجه کانون در مصرف، در تمایز منطق کند؛ این می ایجاد اجتماعی تمایز که انجامد می

 (.65: 1387فرجی  و از حمیدی نقل به ،2001 )ساترتون، دارد ارقر

دهد.  می را نشان مختلف زندگی های سبک اجتماعی، فضای مفهوم از استفاده با بوردیو

 سرمایه و میزان حجم براساس ها گروه و عامالن که شود می ساخته ترتیب به این اجتماعی فضای

 و حمیدی از نقل به 33:  1380 یابند )بوردیو، می اشتراک برخی وجوه با فرهنگی و اقتصادی

 فضای در باشد بیشتر فرد سرمایه قدر هر. کنند می پیدا برخی فاصله با و (.65: 1387فرجی،

 فضای یک در که مردمی کند می استدالل بوردیو .گیرد قرار می باالتری موقعیت در اجتماعی

 باشند ندیده یکدیگر را هرگز اگر حتی تند؛هس بسیار های مشابهت دارند دارای قرار اجتماعی

 در. ) 116 :1381وبوریمر، هستند )گیبینز مشابه زندگی سبک و مشابه های ذائقه ها دارای این

کند.  می بوردیو ایفا اندیشه در مهمی بسیار نقش فرهنگی سرمایه سرمایه، انواع میان

 است. سرمایه متکی نوع سرمایه همین بر زندگی سبک درباره وی تحلیل و شناسی مصرف جامعه

 و شناخت شناختی، پیچیدگی رسم پسندیده، و راه و شیوه خوب، های سلیقه شامل فرهنگی

 و ادبیات و تئاتر کالسیک، موسیقی هنر، قبیل از فرهنگی مشروع محصوالت پذیرش توانایی

 از را خود اجتماعی موقعیت ذائقه، از معینی نوع بیان برای نظام نمادین. افراد نوع هر بر تسلط

 این رابطه کنند. در می متمایز و تفکیک دارند قرار تر پایین مراتب و منزلت در که موقعیت افرادی

 دگرگون را گاه عادات بلکه پردازند نمی عادت ایجاد به تنها فرهنگی های ذائقه و زندگی سبک

کند  می عمل عادات زننده رهمب و تولید عنصر ترین مهم عنوان به تلویزیون میان این کنند. در می

 (.56:  1384 زاده، )رضوی

 منش .کنند می تولید منش هستند خاص محیطی سازنده که ساختارهایی او نظر از

 افراد آورد. می خاصی پدید کردارهای که است افراد در پایدار های و خوی خلق از ای مجموعه

 .نامد می فرهنگی ناخودآگاه را و آنبوردی که کنند می عمل ای شده درونی های نظام چنین طبق

 تجارب طریق از در ابتدا که است ای شده ذهنی های اجتماعی ساخت همان واقع در منش مفهوم

 تجربیات سپس نخستین( و گیرد )نهادهای می شکل و شود می منتقل او ذهن به فرد نخستین
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 در اجتماعی ساختارهای که ترتیب است این . بهشود اضافه می بدان ثانوی( )نهادهای بزرگسالی

 صورت به و شوند حک می بیرونی عناصر ساختن درونی طریق از درون افراد در و افراد ذهن

های  تلویزیون و شبکه تأثیرگذار نهادهای ترین مهم (. از5: 1383آیند )توسلی، درمی منش

نمایشی  های سریال غالب در تفریح و سرگرمی با کارکرد که اجتماعی تلفن همراه هوشمند است

 به شود های اجتماعی تلفن همراه هوشمند تبادل می های اعضای شبکه و مطالبی که در کانال

 پردازد. مختلف می در سنین رفتار و منش تولید

هـای  ای در یافته چشمی و تقلید به صورت گسترده وهم در تحقیقات خارجی مفهوم چشم

-1929شمی را اولین بار تورسـتاین وبلـن )چ وهم مفهوم چشم .وبلن و بوردیو مطرح شده است

در کتاب نظریه طبقه  1899( در خصـوص جامعه امریکای اولِ قرن بیستم در سال 1857

( در این زمینـه، 17: 1392ترین اثر اوست، مطرح کرد )وبلن،  آسا، کـه نخسـتین و معروف تن

وردیو را در حدود یک قرن های ب هایی مشابه بحث چشمگیر، بحث وبلـن بـا اشـاره بـه مصرف

آسا بـا سـایر طبقـات از  (. از نظر او تمایزبخشی طبقه تن151 :1383پیش مطرح کرد )ممتاز، 

گیرد نخست، همانند کردنِ خود با  طی دو فرایند صورت می« چشمی وهم چشم»طریـق پدیده 

نیـز در تحلیـل (. بوردیـو 40-41: 1392دیگری و دوم، متمایز کردن خود از دیگری )وبلـن، 

در مصرف نظریه « تمایز»در جامعه فرانسه با طرح مفهوم  1970سـبک زندگی در دهه 

تـوان از منظـر  فردی را ارائه کـرده اسـت. نخسـتین تأثیرپـذیری او از وبلـن را مـی منحصربه

کـه ای  حـسِ تمایزخواهی طبقه فرادست، که در پدیده مُد منعکس است، مشاهده کرد. به گونه

باال برای حفظ موقعیت اجتماعی خـود،  ورزد که طبقات او نیز مانند وبلن بر این امر تأکید می

کنند. این  تنوعی از الگوهای ِمصرف از جمله مد را برای تمایزبخشی خود از دیگران اختیار می

شـود )ابـاذری،  یابد و از سوی طبقات پـایین تقلیـد مـی امر در سطح جامعه توسعه می

 (.15: 1381چاووشیان، 

شهری  کنند. منش می تولید شهریمنش  هستند محیط شهری سازنده که ساختارهایی

 آورد. می خاصی پدید کردارهای که است افراد شهری در پایدار های و خوی خلق از ای مجموعه

 ناخودآگاه را بوردیو آن که کنند می عمل ای شده درونی های نظام چنین شهری طبق افراد

 واقع در منش مفهوم .نامیم می نامد و ما در اینجا آن را ناخودآگاه فرهنگی شهری هنگی میفر

 ذهن به فرد نخستین تجارب طریق از در ابتدا که است ای شده ذهنی های اجتماعی ساخت همان



  1398پاییز / و دوم  سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 48
 

 

 )نهادهای بزرگسالی تجربیات سپس نخستین( و گیرد )نهادهای می شکل و شود می منتقل او

درون  در و افراد ذهن در اجتماعی ساختارهای که ترتیب است این . بهشود اضافه می بدان ثانوی(

 آیند. از در می منش صورت به و شوند حک می بیرونی عناصر ساختن درونی طریق از افراد

 ای ای محصوالت فرهنگی و محصوالت رسانه رسانه-تأثیرگذار فرهنگی نهادهای ترین مهم

 در تفریح و سرگرمی با کارکرد که اعی تلفن همراه هوشمند هستندهای اجتم تلویزیونی و شبکه

های اجتماعی تلفن همراه  های اعضای شبکه نمایشی و مطالبی که در کانال های سریال قالب

 .پردازند مختلف می در سنین رفتار و منش تولید به شود هوشمند تبادل می

 دهی به سرمایه فرهنگی تأثیر مناسبات و قواعد محل سکونت در عادتواره و شکل

توان  دهی آن، می های متمایز در شکل برای درک مفهوم سرمایه فرهنگی و تـأثیر عادتواره

یافتگی و ذائقه و طرحواره متفاوت ذهنی شهری،  گفت که سرمایه فرهنگـی براساس تربیت

صرف شهری، و روستایی در جوامـع مذکور متفاوت خواهد بود و بر این اساس الگوی م کالن

)قاضی طباطبایی و  .های اجتماعی به صورت متمایز خواهد بود فرهنگی نیز در ایـن گروه

 (94: 1393دیگران، 

 
 دهی به سرمایه فرهنگی . تأثیر مناسبات و قواعد محل سکونت در عادتواره و شکل1شکل 

 (94)همان: 

 روش مطالعه

ابزار مصاحبه در این پژوهش؛  ای و اسنادی است. روش این تحقیق مصاحبه عمیق و کتابخانه

برداری از جامعه مورد بررسی است. این تحقیق از طریق  صوت و یا یادداشت استفاده از ضبط

صورت باز تهیه شده و در اختیار کارشناسان این  مصاحبه صورت گرفته که در مرحله سؤاالت به
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و تکرار موارد عنوان شده  ها، با بررسی تأیید آوری پاسخ حوزه قرار داده شده است، پس از جمع

ها را تا آنجا ادامه دادیم که به اشباع نظری رسیدیم. پس از مصاحبه  توسط کارشناسان، مصاحبه

سازی شده با توجه به نظریات و چارچوب نظری تحقیق با استفاده از شیوه تحلیل  مطالب پیاده

تقلید فرهنگی بندی شده است و در نهایت مراحل پنجگانه  مضمون کدگذاری و مقوله

سال  2شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری به دست آمده است. این پژوهش در طول 

 به رشته تحریر در آمده است. 1397تا پاییز سال  1395از پاییز سال 

افراد مورد مطالعه این تحقیق اساتید و کارشناسان علوم ارتباطات، تبلیغات، مطالعات 

گیری در  ویژه جامعه شناسان شهری هستند. روش نمونه شناسان به عهفرهنگی، روانشناسان، جام

این تحقیق، هدفمند است. در این تحقیق به دلیل کیفی بودن آن با توجه به روش انجام 

های ثابت را تا آنجا ادامه دادیم که به  تحقیقات از طریق روش مصاحبه عمیق، مصاحبه از نمونه

نفر از افراد جامعه مورد بررسی مصاحبه به عمل  14تحقیق با اشباع اطالعاتی رسیدیم. در این 

؛ متخصصان علم 1نل  نفره پاسخگوی سؤاالت محقق بودند. پ 7نل  نفر در دو پ 14آمد. این 

؛ متخصصان 2نفر از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه بودند و پنل  7ارتباطات که شامل 

 شناسی فرهنگی و شهری بودند. ساتید جامعهنفر از ا 7شناسی که شامل  علم جامعه

اعتبار این تحقیق صوری است. در روش صوری سؤاالت مطرح شده در اختیار متخصصان و 

گیرد تا نظر خود را در مورد میزان وضوح و رسایی سؤاالت ابزار، ابراز  صاحبان موضوع قرار می

کارشناسان و همچنین  دارند. در این مرحله سؤاالت تهیه شده، طی چندین نوبت توسط

گیرد و متعاقب آن تغییرات الزم در  تعدادی از متخصصان این حوزه مورد بررسی قرار می

 سؤاالت ایجاد شده و مجدداً به تأیید اساتید و متخصصان مربوطه خواهد رسید.

 های تحقیق یافته

های این  ی یافتها با توجه به نظر دو پنل کارشناسان و نخبگان و مطالعات اسنادی و کتابخانه

 تحقیق به شرح زیر است:
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سال اخیر در ایران، از  60رشد شتابان شهرنشینی در 

گیری فرهنگ شهری  نکات حائز اهمیت در شکل

جدید در ایران است. مهاجرت روستائیان به شهرها و 

ها در حومه شهرها به گسترش  سکونت آن

های ایران منجر شهر نشینی شهری در کالن حاشیه

واسطه رشد جمعیت بزرگ و  رفته شهرها به شد. رفته

شهری،  نشین تر شدند و روستائیان حاشیه بزرگ

رسد  شهرنشینان جدید ایران شدند. به نظر می

روستاییان با توجه به خروج از فضای اجتماعی روستا 

و ورود به فضای اجتماعی شهری به دنبال هویت 

ییان شهرنشین به دنبال جدید شهری هستند. روستا

پردازند.  تقلید از فرهنگ و زبان شهرنشینان قدیم می

روستاییان شهرنشین این کار را با استفاده از تقلید از 

ای شهری و مصرف  الگوهای فرهنگی و نظام نشانه

 دهند. محصوالت فرهنگی مصرفی شهری انجام می

رسد به علت نزدیکی جغرافیایی و تردد و  به نظر می

شهری در شهر  نشین ونت بیشتر روستاییان حاشیهسک

جوار خود، در مرحله اول، یک روستایی شهرنشین  هم

ای شهری  با تقلید از الگوهای فرهنگی و نظام نشانه

جوار خود به الگوبرداری و تقلید فرهنگی  شهر هم

شهری  نشین پردازد. تقلید فرهنگی روستاییان حاشیه می

ای  رسانه-رهنگیهمچنین با مصرف محصوالت ف

 شود. جوار خود انجام می مصرفی شهری شهر هم

رسد به علت نزدیکی  در مرحله دوم، به نظر می

جغرافیایی تقلید فرهنگی روستاییان شهرنشین ایرانی و 

های مختلف کشور با تقلید  همچنین شهرنشینان استان

ای شهری شهر مرکز  از الگوهای فرهنگی و نظام نشانه

 شود. کنند انجام می آن زندگی می استانی که در
 

در مرحله دوم، تقلید فرهنگی روستاییان شهرنشین و 

های مختلف کشور با مصرف  شهرنشینان استان

ویژه  ای شهر مرکز استان به رسانه-محصوالت فرهنگی

ای شبکه استانی رسانه ملی  های رسانه با مصرف برنامه

انجام کند  که فرهنگ شهر مرکز استان را تبلیغ می

 شود. می

رسد به علت نزدیکی  در مرحله سوم، به نظر می

جغرافیایی تقلید فرهنگی روستاییان شهرنشین و 

های مختلف کشور با تقلید از الگوهای  شهرنشینان استان

شهر مرکز استانی که  ای شهری کالن فرهنگی نظام نشانه

 شود. کنند انجام می در مجاورت آن زندگی می

تقلید فرهنگی روستاییان شهرنشین و در مرحله سوم، 

های مختلف کشور با مصرف  شهرنشینان استان

شهر مرکز استان  ای کالن رسانه-محصوالت فرهنگی

ای شبکه  های رسانه ویژه با مصرف برنامه مجاور به

شهر مرکز استان  استانی رسانه ملی که فرهنگ کالن

 شود. کند انجام می مجاور را تبلیغ می

رسد تقلید فرهنگی  هارم، به نظر میدر مرحله چ

های مختلف  روستاییان شهرنشین و شهرنشینان استان

کشور با تقلید از الگوهای فرهنگی شهری و نظام 

 شود. ای شهری تهران و فرهنگ تهرانی انجام می نشانه
 

در مرحله چهارم، تقلید فرهنگی روستاییان شهرنشین 

مصرف های مختلف کشور با  و شهرنشینان استان

ویژه با  ای شهر تهران که به رسانه-محصوالت فرهنگی

ای رسانه ملی که از طریق  های رسانه مصرف برنامه

شود و مدام  های سراسری رسانه ملی پخش می شبکه

عنوان  اصطالح تهرانی به ها فرهنگ به در این شبکه

شود انجام  فرهنگ مرجع پایتخت ایران تبلیغ می

اینجاست که روستاییان  شود. نکته حائز اهمیت می



 51 رهنگی شهرنشینان ایرانیتوصیف فضای اجتماعی شهری ایران با تأکید بر تقلید ف 
 

 

 2پنل  1پنل      

عنوان مصرف  شهرنشین حتی زبان و گویش خود را به

عنوان فرهنگ  زبانی تغییر داده و از گویش تهرانی به

 کنند. عنوان پایتخت ایران تقلید می مرجع تهران به

براساس گزارش مرکز آمار ایران و نتایج سرشماری 

، استان تهران 1395نفوس و مسکن در سال 

هزار  267میلیون و  13رین استان کشور با ت پرجمعیت

دهم درصد جمعیت  6و  16نفر جمعیت است.  637و 

کنند. با توجه به  کل کشور در استان تهران زندگی می

عنوان پایتخت کشور و  ساله شهر تهران به 200قدمت 

هویت روستایی قدیم آن و جمعیت عظیم مهاجران 

به تهران در روستایی جویای کار از اقصی نقاط کشور 

رسد  شهرهای ایران، به نظر می مقایسه با دیگر کالن

فردترین فضای  فضای اجتماعی شهر تهران منحصربه

اجتماعی شهری کشور باشد. فرهنگ شهری تهران با 

تر ساکنان آن به  توجه به دسترسی بهتر و آسان

آمریکایی -ای شهری غربی رسانه –محصوالت فرهنگی 

آمریکایی -نگی از فرهنگ غربیمملو از تقلیدهای فره

است. از سوی دیگر با توجه به حضور اقوام مختلف با 

مقاومت  ،ها های متفاوت در آن و تفاوت دیدگاه فرهنگ

ومرج  فرهنگی و تقلیدهای فرهنگی آنان باعث هرج

فرهنگی و شلختگی فرهنگی در فضای اجتماعی شهر 

رسد این ناهمگونی و  تهران شده است. به نظر می

لختگی فضای اجتماعی شهری تهران با توجه به ش

جمعیت چندین برابری و همچنین تنوع قومیتی بیشتر 

شود. به  شهرهای ایران بیشتر دیده می آن با دیگر کالن

شهرهای ایران با قدمتی بیش از  رسد دیگر کالن نظر می

تری در مقایسه با  سال از هویت شهری منسجم 500

 .شهر تهران برخوردار باشند

های مرزی ایران در کنار  با توجه به مجاورت استان

های ایرانی که  کشورهای همجوار، و وجود قومیت

های کشورهای همجوار هستند، تقلید  زبان قومیت هم

های مرزی از  فرهنگی شهرنشینان ساکن در استان

ای این  های ماهواره طریق دسترسی آسان به شبکه

ای  رسانه-گیهای فرهن کشورها، با مصرف برنامه

ای کشورهای همسایه از الگوهای  های ماهواره شبکه

شود. به  فرهنگی شهری کشورهای همسایه انجام می

های آذربایجان غربی و  رسد این مهم در استان نظر می

 تر و شدیدتر است. شرقی و خوزستان قابل مشاهده

فضای شهری شهرهای ایران کمتر متناسب با 

-اسالمی و فرهنگ ایرانی -شهرسازی و معماری ایرانی

ای شهری و  اسالمی است. بنابراین نظام مصرف نشانه

نمادهای شهری شهرنشینان در شهرهای ایران با توجه 

ومرج فرهنگی در فضای  به این عدم تناسب به هرج

زند. این  اجتماعی شهرهای ایران دامن می-فرهنگی

ومرج در مورد تبلیغات محیطی در  شلختگی و هرج

 ایران نمود بیشتری دارد. شهرهای
 

نحوه و نوع تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی متناسب 

با دانش )تحصیالت(، تجربه زیسته شهرنشینی، سلیقه 

ها از فضای اجتماعی شهری  و مقاومت فرهنگی آن

متفاوت است. بنابراین تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی 

هویتی تواند به فضای اجتماعی شهری ایرانی با  می

رسد تقلید  نامعین و نامشخص بینجامد. به نظر می

فرهنگی شهرنشینان ایرانی نوعی شلختگی و 

آمریکایی -های فرهنگ غربی مصرف الگوها و نشانه

انجامد. اما با توجه به تضاد  الزاماً به آمریکایی شدن نمی

-های زیاد فرهنگ ایرانی فرهنگی و اختالف و تفاوت

کم به  آمریکایی دست-ی با فرهنگ غربیاسالم

زند.  ومرج و شلختگی فرهنگی در ایران دامن می هرج

 60شهرنشینی و مهاجرت شدید روستاییان ایرانی در 

اجتماعی -سال اخیر به شهرهای ایران، فضای فرهنگی
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ومرج فرهنگی در  ریختگی یا به بیان دیگر هرج هم به

فضای اجتماعی شهری ایرانی را رقم بزند. زیرا تقلید 

از  فرهنگی شهرنشینان ایرانی در مراحل پنجگانه

لدان فرهنگی فرهنگ ها نیز مق دیگران که خود آن

آمریکایی، آن هم متناسب با دانش -شهری غربی

)تحصیالت(، تجربه زیسته شهرنشینی، سلیقه از 

آمریکایی هستند هیچ هویت مشخص و -فرهنگ غربی

بسا عدم شناخت درست  کند. چه معینی را ایجاد نمی

آمریکایی به تقلید -شهرنشینان ایرانی از فرهنگ غربی

نادرست معنایی نامتناسب با فرهنگی با برداشتی 

آمریکایی در ذهنیت آنان بینجامد. زیرا -فرهنگ غربی

 گیرد. معنا در ذهن مخاطب شکل می

شدت ناهمگون کرده است. این مهم  شهری ایرانی را به

اجتماعی  ومرج فرهنگی در فضای نیز بر شدت هرج

افزاید. البته ناگفته پیداست عادتواره  شهری ایران می

اصلی شهرنشینان ایرانی در مرحله پنجم پس از تقلید 

آمریکایی با -فرهنگی از غرب، بازتولید فرهنگ غربی

-فرد معنایی ذهنیت غربی شکل دادن منحصربه

آمریکایی شده شهرنشینان ایرانی است. به طوری که 

آمریکایی در -بازتولید فرهنگ غربیبرای مثال، همین 

-فضای اجتماعی شهری ایران با بازتولید فرهنگ غربی

آمریکایی در فضای اجتماعی شهری شهرنشینان 

 ای کامالً متفاوت است. ترکیه
 

برای توضیح بهتر، مراحل پنجگانه تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی را در فضای اجتماعی  

 ایم: یدهبه تصویر کش 1شهری، در شکل 

 شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی از الگوهای فرهنگی شهری شهر همجوارمرحله اول: 

 کنند. تقلید می

الگوهای  ای مشابه رسانه-تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی با مصرف محصوالت فرهنگی

 شود. مصرف فرهنگی شهری شهر همجوار انجام می

تقلید فرهنگی از الگوهای مصرف فرهنگی شهری  با مهاجران شهرنشین ایرانیمرحله دوم: 

 کنند. مرکز استان خود تقلید میشهر 

الگوهای  ای مشابه رسانه-تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی با مصرف محصوالت فرهنگی

 شود. مصرف فرهنگی شهری شهر مرکز استان انجام می

 شهر کالننگی شهری شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی از الگوهای فرهمرحله سوم: 

 کنند. خود تقلید می همجوار

الگوهای  ای مشابه رسانه-تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی با مصرف محصوالت فرهنگی

 شود. شهر همجوار انجام می مصرف فرهنگی شهری کالن

تهران  شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی از الگوهای فرهنگی شهری شهرمرحله چهارم: 

 کنند. ایتخت ایران تقلید میعنوان پ به
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الگوهای  ای مشابه رسانه-تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی با مصرف محصوالت فرهنگی

 شود. عنوان پایتخت ایران انجام می مصرفی فرهنگی شهری شهر تهران به

-غربی شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی از الگوهای فرهنگی شهریمرحله پنجم: 

 کنند. ن فرهنگ مسلط جهانی تقلید میعنوا آمریکایی به

الگوهای  ای مشابه رسانه-تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی با مصرف محصوالت فرهنگی

 شود. انجام می عنوان فرهنگ مسلط جهانی آمریکایی به-غربیمصرف فرهنگی شهری 

 
 گانه تقلید شهرنشینان ایرانی در فضای اجتماعی شهری ایران : مراحل پنج1شکل 
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تر، گویی شهرنشینان ایرانی در مراحل چهارگانه تقلید فرهنگی در  به عبارت سادهبنابراین  

تر و مجاور خود را دارای سرمایه فرهنگی متمایز و برتر و ارزشمندتر  هر مرحله شهر بزرگ

آمریکایی را دارای -کنند. و در مرحله پنجم نیز فرهنگ غربی شناخته و از فرهنگ آن تقلید می

ها دانسته و در واقع آرمانشهر آمریکایی برساخته  فرهنگی متمایز و برتر از دیگر فرهنگ سرمایه

امریکایی را متمایز و برتر و ارزشمندتر از  –ای غربی و تصویر شده در آثار تصویری و رسانه

کنند. تقلید فرهنگی شهرنشینان ایرانی از طریق  فرهنگ خودی دانسته و از آن تقلید می

های زبانی مانند زبان انگلیسی گرفته تا پوشش و لباس، آرایش و زیبایی و مد روز  مصرف نشانه

رسد در نهایت فرهنگ  شود. به نظر می آمریکایی انجام می-بودن متناسب با فرهنگ غربی

 های اصلی شهرنشینان ایرانی بدل شود. آمریکایی به یکی از عادتواره-مصرفی غربی

 گیری نتیجه 

 رسم پسندیده، و راه و شیوه خوب، های سلیقه شامل ز دیدگاه بوردیوفرهنگی ا سرمایه 

 موسیقی هنر، قبیل از فرهنگی مشروع محصوالت پذیرش توانایی و شناخت شناختی، پیچیدگی

 از معینی نوع بیان برای افراد نظام نمادین است. نوع هر بر تسلط و ادبیات و تئاتر کالسیک،

 دارند قرار تر پایین مراتب و منزلت در که موقعیت افرادی از را خود اجتماعی موقعیت ذائقه،

 عادت ایجاد به تنها فرهنگی های ذائقه و زندگی سبک این رابطه کنند. در می متمایز و تفکیک

میان فضای اجتماعی شهری، مصرف  این کنند. در می دگرگون را گاه عادات بلکه پردازند نمی

ای شهری مورد ذائقه شهرنشینان  شهری و نظام نشانهمحصوالت فرهنگی و کاالهای فرهنگی 

 ترین یکی از مهم عنوان به های اجتماعی هوشمند کند. تلویزیون و شبکه ایرانی را دگرگون می

 کنند. می ایران عمل عادات گذشته شهرنشینان زننده برهم و تولید عناصر امروزی تشدیدکننده

سرمایه فرهنگی و فضای اجتماعی بوردیو،  بنابراین بنا بر نتیجه این تحقیق و نظریه 

الگوهای فرهنگی شهری به ترتیب اهمیت و مجاورت  شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی از

ابتدا در مرحله اول، از شهر همجوار سپس در مرحله دوم، از شهر مرکز استان خود و سپس در 

عنوان پایتخت ایران الگو  ن بهشهر همجوار و در مرحله چهارم، از تهرا مرحله سوم، از کالن

شود. این مراحل چهارگانه تقلید فرهنگی  مرحله تقلید فرهنگی انجام می 4گیرند و در  می

 وبیش در فرهنگ شهری ایرانی ساری و جاری است. کم
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ای  رسانه-ای با تولید محصوالت فرهنگی زبان ماهواره های فارسی رسد شبکه به نظر می 

های اجتماعی تلفن همراه هوشمند مختص خود با تولید محتوا و  بکههای ش زده و کانال غرب

، ای غربی و آمریکایی رسانه-زده در کنار محصوالت فرهنگی ای غرب رسانه-محصوالت فرهنگی

مراحل چهارگانه تقلید فرهنگی ایران را وارد مرحله پنجم تقلید فرهنگی کرده و آن را به شدت 

شینان ایرانی با پرتاب شدن به مرحله پنجم تقلید فرهنگی، اند. بنابراین شهرن تشدید کرده

کنند. در  امریکایی تقلید می -ای شهری فرهنگ غربی مستقیماً از الگوهای فرهنگی نظام نشانه

زده، و مصرف این محصوالت، فرهنگ  ای غربی و غرب رسانه-نتیجه با عرضه محصوالت فرهنگی

رسد سرعت شتابان شهرنشینی در ایران به  ه نظر میشود. ب مصرفی غرب در ایران بازتولید می

آوری ارتباطات و اطالعات سرعت پرتاب شهرنشینان ایرانی از  همراه سرعت شتابان رشد فن

مراحل چهارگانه تقلید فرهنگی را به مرحله پنجم تقلید فرهنگی به شدت تشدید کرده و 

 خواهد کرد.

آمریکایی الزاماً به آمریکایی شدن -گ غربیهای فرهن از سوی دیگر مصرف الگوها و نشانه 

اسالمی با -های زیاد فرهنگ ایرانی انجامد. اما با توجه به تضاد فرهنگی و اختالف و تفاوت نمی

زند.  ومرج و شلختگی فرهنگی در ایران دامن می آمریکایی دست کم به هرج-فرهنگ غربی

اجتماعی -یران، فضای فرهنگیشهرنشینی و مهاجرت شدید روستاییان ایرانی به شهرهای ا

ومرج فرهنگی در  شهری ایرانی را به شدت ناهمگون کرده است. این مهم نیز بر شدت هرج

 افزاید. اجتماعی شهری ایران می-فضای فرهنگی

رسد، شهرنشینان ایرانی با تقلید فرهنگی خود در مراحل  به عبارت دیگر؛ به نظر می 

گی چندالیه هستند. غرق شدن در تقلید فرهنگی منجر پنجگانه ذکر شده غرق در تقلید فرهن

این مهم  آمریکایی خواهد شد.-به سرگشتگی و گمشدگی در ترجمان فرهنگی شهری غربی

 اجتماعی شهرهای ایران نخواهد داشت.-ومرج فرهنگی در فضای فرهنگی تی جز هرجتبعا

 پیشنهاد تحقیق

نی در ایران همراه با سرعت شتابان رشد با توجه به نتایج این تحقیق سرعت شتابان شهرنشی 

آوری ارتباطات و اطالعات منجر به افزایش سرعت پرتاب شهرنشینان ایرانی از مراحل  فن

چهارگانه تقلید فرهنگی را به مرحله پنجم تقلید فرهنگی خواهد شد. بنابراین پیشنهاد محقق، 
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ویژه  کر تمامی شهرهای کشور بهعنوان مرجع اتاق ف ایجاد اندیشکده فرهنگ شهروندی ایران به

شهرهای ایران در تهران با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری تهران است. مأموریت  کالن

اندیشکده فرهنگ شهروندی تدوین راهبردهایی عملی برای آموزش شهرنشینان ایران در 

. این اسالمیست-سراسر کشور برای بدل شدن به شهروندان ایرانی با فرهنگ و هویت ایرانی

ای کالن ایران و همچنین با اعضای شوراهای اسالمی  رسانه-اندیشکده با متولیان فرهنگی

های کشور باید در ارتباط بوده و ساز و کارهای  شهرهای کشور و صدا و سیماهای مراکز استان

 اجرایی این امر باید با دقت محقق شود.
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