هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،3شماره1
بهاروتابستان،1331صص86ـ 11

هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر
مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان



امیلیانرسیسیانس
ياسمناوحدی



تاريخدريافت 1331/1/11:
تاريخپذيرش 1331/11/1:

چکیده
جامعهمدرن،نوعروابطافرادبافضاهایشهریوسبکزندگيروزمرهراتغییردادهاست،حضور
درفضاهایاجتماعيوبرقراریارتباطيکيازنیازهایانسانامروزیاست.ايننیازدراولینقدم
خودرادرکنشهایروزمرهنشانميدهد.دراينپژوهش،شیوهزندگي 31دختراندانشجو
شامل روابط خانوادگي ،روابط اجتماعي ،نحوه گذراندن زندگي روزمره ،ارزشهای مطلوب و
هنجارهای مورد تبعیتشان و شیوههای رفتاری در شهرستان رفسنجان مورد توجه بوده است.
دادهها با استفاده از روش کیفي و از خالل مصاحبههای فردی و گروهي و يادداشت برنامه

روزانهجمعآوریشدند.بافنتحلیلمحتوایموضوعي ،هويتفرهنگيايندختران

فعالیتهای 

يعنيمیزانونحوهاستفادهازسرمايههایفرهنگيواجتماعيفضاهایپیرامونيموردمطالعه
قرار گرفت .با تحلیل دادهها به اين نتیجه رسیديم که در فرهنگ رفسنجان برای دختران
هنجارها و ممنوعیتهايي در متن جامعه تعیین شده است .عالوه بر وجود موانع حضور در
فضاهایعموميشهر،عدمبرنامهريزیبرایزندگيروزمرهواهمیتنداشتنآندرمیاندختران

مورد مطالعه به چشم ميخورد .آنها هیچگونه ايده ،نظم و يا هدف خاصي برای سپری کردن
زندگيروزمرهوحضوريافتندرعرصهعموميندارند .
کلید واژگان:دختران،رفسنجان،زندگيروزمره،فرهنگ،فضایعمومي،هويت .



دانشیارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران
انسانشناسيدانشگاهتهران
کارشناسارشد 

enerciss@ut.ac.ir

 yasmin.ohadi@gmail.com




هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره 1


پژوهش
11

مقدمه و بیان مسئله
شکوفاسازیجوانانوارتقاءمهارتهايشانبرایموفقیتدر زندگيومقابلهباچالشهایآن،
ضروری است .برنامهريزی برای دستيابي به اين هدف ،نیاز به مالحظات فرهنگي ،تاريخي و
توسعه ایدرجامعهداردوبراساسمتونفرهنگيراهکارهایمتعددیارائهميشود.دخترانبه
عنوان گروهي از جوانان که نقش مهمي چه از نظر تربیت نسل و چه به لحاظ حرفهای و
سرمايههای فرهنگي و اجتماعي دارند ،مستثنا از اين شناخت نیستند .زندگي روزمره برای

دختراناهمیتزيادیداردوآنهابیشازهرچیززمانوفضایزندگيخودرادرساختارهای
مرگيميتواناز

روزمرگيميگذرانند؛ بنابراينباهدايتکردن،شکلدادنونظارتبراينروز
کنشهایافراددرزندگيروزمرهتا

آنبهمثابهپايهایبرایايجادهويتکارآمدتراستفادهکرد.
حدزيادیمعرفجنسیت،چیستيهويتوبرگرفتهازتجربهزيستيآنها است .
شیوه گذراندن زندگي روزمره دختران جوان ،چگونگي مصرف فضايي آنها از فضاهای
عموميموج وددراطرافشانونیزنحوهبرخوردآنهابااينشیوهزندگي،اوقاتفراغتوارتباطبا
ديگران ،بحثي مهم است که متأسفانه چندان به آن پرداخته نشده است .گروههای اجتماعي
حرکاتورفتارخودرابراساسهويت،کنشويامنشانجامميدهند .
فضاهایجغرافیاييبهغیرازساختارفیزيکي،معرفارزشها،هنجارهاوالگوهایفرهنگي
ها،هنجارهاوآدابورسومينهادينهشدهدارندکهدرزندگيروزمره

هستند.فرهنگهانیزارزش
افراد آن جامعه قابل مشاهده است .فضاهای شهر از جمله فضاهای جغرافیايي هستند که بر
اساسعملجمعيافرادساختهميشوند وبرایشناختآنهابايدنحوهزندگيگروههارامورد

بررسي قرار داد .پژوهشگر با تحلیل برنامه فعالیتهای روزانه دختران ،تالش کرد تا عالوه بر
دستيابي به الگوی کلي از زندگي روزمره دختران ،هنجارها و ارزشهايي که فعالیتها در

چارچوبآنهاشکلميگیرندنیزموردتوجهقراردهد .
پیشفرضانسانشناسيبرايناستکهبرایآنچهعامالناجتماعيانجامميدهند،دلیلي

وجودداردومیانرفتارهایناهماهنگافراد،اصولهماهنگيوجوددارد.دراينپژوهشرابطه
میاننحوهواکنشدخترانموردمطالعهباتعارضهایموجوددرجامعه،فرهنگوخود،اشکال

پذيریدرمقابلاينتعارضهاوهمچنیننحوهحضورشاندرجامعه


مقاومتفرهنگيوياتسلیم
ازخاللمیزاندسترسيوحضورشاندرفضاهایجغرافیاييپیرامونشانموردبررسيقرارگرفته
هایسازمانيافتهاجتماعيتحت

است .زندگيدخترانجواندررفسنجانتاچهحدتوسطشیوه
تأثیرقرارميگیرد( ساختار)؟وآنهاتاچهحدتواناييمقاومتدربرابرآنواتخاذشیوههایديگر
کنشگران)؟حضوردرفضاهایعموميازعواملمهمدرآشناييباهويتهایگوناگون،

رادارند(
انتخابوکسبهويتبهشمارمي رود.استفادهدخترانازفضاهایعموميتاچهمیزانوبهچه
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منظوراست؟سهمفضاهایعموميشهریدرجريانزندگيروزمرهدخترانتاچهحداست؟آيا
يابيدخترانوحضوردرفضاهایفیزيکيپیرامونشانميتوانيافت؟”رفتار


ارتباطيمیانهويت
انسانهاعالوهبرآنکهتحتتأثیرويژگيهایجسميانسانهاقراردارد،متأثرازعواملمتعدد
فرهنگيوباورهایحاکمبرجامعهنیزهست:درهرجامعهایفرهنگخاصيحاکماستوبه
تبع آن رفتار افراد نیز به گونهای متفاوت از ساير جوامع خواهد بود“ (هولمز.)13 :1363 ،
باورهایحاکمبرجامعهدرموردزنبودنيامردبودن،چیزیجزباورطبقهحاکمنیست.همین
باورنیزبهمانشانميدهدرفتارزنانهومردانهچگونهبايدباشد(همان.)171:پیامدواکنشهای
دخترانجوانتحصیلکردهدرمقابلهنجارهایسیستماجتماعيوخانوادگيازاينرودارای

اهمیتاستکهاثراتآنهاياحداقل بخشيازآنبرنسلهایبعدنیزتسریخواهديافت .اين
پژوهشباکمکروشمشاهدهمشارکتيوتمرکزبر برنامهزندگيروزمره،برديدگاهگروهياز
کنشگرانيعنيدخترانجوانتحصیلکردهساکنشهرستانرفسنجانويافتنريشههایهويت

باتوجهبهچگونگيگذرانزندگيروزمرهآنانتاکیددارد .

چارچوب نظری
موقعیتجوانيوهويتدختراندرزندگيروزمرهومیزانحضوردرفضاهایعموميوخصوصي
در اين پژوهش بر مبنای نظريات الگوی ارتباطي در حوزه عمومي و حوزه خصوصي يورگن
هابرماس ( ،)1388نقد زندگي روزمره هانری لوفبور ( )1371و میدان و عادتواره پیر بورديو
( )1361بنا شدهاست .هابرماسحوزهعموميرادراطالقبهعرصهایاجتماعيبهکارميبرد
کهدرآنافرادازطريقمفاهمهواستداللمبتنيبرتعقلودرشرايطيبرابروبهدورازهرگونه
فشار ،مجموعهای از رفتارها ،مواضع و جهتگیریهای ارزشي و هنجاری را تولید ميکنند
(هابرماس.)31:1331،نحوهشکلگیریوشاخصهایویبرایحوزهعموميدرارزيابيفضای
عموميشهررفسنجاناستفادهشدهاست.
عادتواره“نشانميدهدکهآنچهانجامميدهیمبهانديشهمادر
بورديوباطرحاصطالح” 
هاميداند .میداندريافتدانش

موردآنبرميگردد.اواينطرزتفکررانتیجهآموزههایمیدان
هاوشکلگیری

(دانشگاه،مدرسه) ،میدانعرضهدانش(مشاغل)،میدانبروزکنشهاوواکنش
فضایعموميشهر)ازجملهمیدانهاييهستندکهگاهدرراستایيکديگرو

تعامالتانساني (
گاهي نیزدرتضادوتعارض باهم عمل ميکنند .مفهومعادتوارهو میدانبورديو ،مهمترين
بخشچارچوبنظریاينپژوهشراتشکیلميدهد .عادتوارههابهتعبیربورديو 


نظامهاييازقابلیت هایپايداروقابلانتقال(ازخاللآموزشوفرآينداجتماعي
” 
شدنياازطريقتقلیدوتأثیرپذيری)هستندکهساختارهایبیرونيرادرافراد
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درونيمي کنند.بهصورتيکهافرادباعملخود،ساختارهارابازتولیدکنند...اين

ساختارهاروابطاجتماعيهستندکهمیانگروههایاجتماعيباقدرتهاینابرابر
ايجادميشوند“(فکوهي .)133:1361،


درونيکمیدانياحوزه


لوفبور شهر را میانجي دو نظم نزديک (زندگي روزمره مردم) و نظم دور (ساختارها و
داند.مهمترين محوری که لوفبور آن را در


حاکم)ومحلمواجههآنهامي
ايدئولوژیها و قدرت 

بزرگترين
کتاب زندگي روزمره در جهان مدرن مطرح ميکند ،روزمرگي است” :يکي از  
مشکالتي که با آن مواجه هستیم ،مشکل تکرار در زندگي روزمره است“ (لوفبور)1367:11،و
معتقداست زندگيروزمرهازخاللساختارهایتکرارفاقدخالقیت،گسستيايجادميکندکه
انسانراازتواناييبرایانديشهآفرينندهوخالقجداميسازد .
فضای عمومي غالبا به عنوان محدودهای در تصرف عمومي مردم تعريف ميشود که
قابلدسترسبرایهمگاناست .کارکرداصليآنفراهمآوردنامکانتعاملوديدارومالقات

است.اينفضاجداازخانهوجايياستکهافرادخارجازشبکههایخويشاوندیودوستيبا
ديگرانتماسبرقرارميکنند.بااينحالدرعمل،فضایعموميبرایهمگانبهطورمساوی
قابلدسترس نیست” :ا ز نظر تقسیم ساختاری فضا ،فضاهای عمومي برای مردان و فضاهای

خصوصي يعني چهارديواریخانه برای زنان است .از نظر تقسیمزمان ،انقطاع و استراحت در
زمانهای مردان و صبر و حوصله و پايداری بيوقفه در طول زندگي زنان محسوب ميشود“
ميگیردو
(شويره .)16:1361،فضایخصوصيدرفضایاندکدرمقايسهبافضایعموميقرار 
ميتواند خصوصي بودن را انتخاب کند و در
ميشوند.فرد  
بهجا  
جا 
افراد به سرعت در اين فضاها  
عموميشود.ناشناس ماندن در فضای عمومي وجود دارد زيرا تماس

صورت عالقه وارد فضای 
پیادهروهای شهری حس
نیمهخصوصي مثل  
گذرا ،اتفاقي و کوتاه مدت است .کارکرد فضای  
ميآورد(فکوهي .)1363:111:
اعتمادوجونزديکيرادربینافراديکمحلهبهوجود 
فضاهاینیمه خصوصيدراينپژوهششاملمنازلمسکونيدوستانواقواموفضاهای

درعینحال

بسته ایاستکهبهنسبتفضایعمومينظارتبیشتریبرآنهاصورتميگیردولي
فضاييخارجازفضایخصوصي(منزلمسکونيخود)محسوبميشود.فضاهاييکهنهعمومیت
فضای عمومي را دارند و نه جنبه خصوصي بودن بر آنها غالب است .به همین دلیل نام
نیمه خصوصيبرایاينفضاهایغیرخصوصيتحتکنترلودرمحیطبستهانتخابشدهاست .

برخيتعاملدرفضایعموميرابرگرفتهازساختاراجتماعيوعدهایديگردرهنجارهای
اجتماعيميدانند 
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هنجارهایاجتماعي،عمومانانوشتهوبرایمردمعاملبهآنقابلفهماست.

”
اين هنجارها برداشت ،قواعد و رسوم غیررسمي مشترک است که رفتارهای
معیني را در اوضاع مختلف تجويز ،ممنوع و يا تعديل ميکند .اين هنجارها
اگرچه از طريق اعتقادات سنتي و مذهبي و ضربالمثلها ،اشعار کودکانه،
گفتارها و  ...ميتوانند بیان و يا تقويت شود اما اغلب نانوشتهاند“ (جاويد و
ايزدیجیران .)1363:17،


عرفجامعهتعیینميکندکهجامعهچگونهباشد.اثرگذاریبرجامعهتوسطعرفبسیار
بیشترازقوانیننوشتهشدهورسمياست.براساسنحوهتعاملافراددرطولزمان (روزمره)و

درسطحجامعه،هويتپايهريزیمي شود.هويتدردوجنبهفردیوجمعيقابلمطالعهاست.
در اين پژوهش هويت جمعي و جنسیتي دختران مورد نظر است که اينگونه معنا ميشود:
”هويتهایاجتماعيمعموالبهعنوانمجموعهایازتعاريفونقشهامفهومسازیميشوند “
(چرني.)1111:هويتافرادبرآمدهازتعامالتآنهادراجتماعودرارتباطبانقشهايياستکه
درجامعهايفاميکنند.هرچندهويتمفهوميايستانیستوپیوستهدرتغییراستاماجامعهو
کنندنقشبسیارمؤثریدرشکلگیریهويتشاندارد .

محیطيکهافراددرآنزندگيمي


روششناسی پژوهش
اين پژوهش بر پايه دو رويکرد روششناسي واقع شده است .بخش اول استفاده از روشهای
اسنادیاستودربخشدومبااستفادهازفنهایکیفيانسانشناختييعني مشاهدهوانواع

نیمهساختيافته ،روايي ـ اپیزوديک و گروهي استفاده شده است.
مصاحبههای باز ،عمیق  ،
يادداشتبرنامهفعالیتهایروزانهگروهيديگرازدختراندانشجوشهررفسنجانروشديگری

بودکهدرطييکماه( 1هفته)بهتفکیکساعت(از8صبحهرروزتا8صبحروزبعد)به11
نفرازدختراندانشجورفسنجانيدادهشدتاازاينطريقديدهمهجانبهودقیقينسبتبهنحوه

گذرانزندگيروزمرهومیزانحضوردرفضاهایعموميمختلفوخصوصيشهرحاصلشود.از
 11فرم توزيعشده 31 ،مورد تکمیل و به پژوهشگر بازگردانده شد که اساس دادههای اين
بخشتفکیکشدهبرحسبروزوساعتبرای

پژوهشراشاملميشوند.اينبرنامههاشامل 1
استهمچنینازاينگروهخواستهشدتادربرگههايي

يادداشتبرنامهروزانهطي 1هفتهبوده 
از قبل آمادهشده فهرستي از تمامي فضاهای عمومي شهر شامل پارکها ،کتابخانهها ،مراکز
هاوکافهها،فضاهایتفريحيو...رابهترتیباولويتحضوروتعدادساعتهايي


ستوران
خريد،ر
سپری شدهدرطوليکهفتهيايکماهمشخصويادداشتکنندوديدگاهخودرانسبتبه

فضاهای عمومي شهر و حضور دختران در آنها بیان کنند تا از اين طريق عالوه بر شناسايي
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فضاهایعموميکهدخترانبیشتردرآنهاحضورمييابند،میزانترددونحوهحضورشاندراين
حوزههانیزموردمطالعهقرارگیرد .
نمونهگیری تدريجي نظری در اين پژوهش استفاده شده است که ”نمايا بودن افراد بر
)درعینحال

اساسمیزانروشناييبخشياحتماليشانانتخابميشوند“ (فلیک136:1366،
اطالعرسانهابراساسمعیارهایموردنظريعنيمحدودهسني(13تا13سال)،جنس(دختر)،
دانشجوبودن،دارایسطحتحصیالت(کارشناسيوکارشناسيارشد)وموقعیتشغلي (دانشجو
وبدوندرآمدـ)نسبتامشابه،اهلرفسنجانوساکناينشهرانتخابشدند.وابستگيطبقاتي
(اقتصادیواجتماعي)دخترانگروهعمدتاوابستهبهخانواده(شغلپدروياهمسر)استکهدر
اين پژوهش مالک نبود .تأکید پژوهش بر روی دانشجو بودن و امکان دسترسي به دانش و
سرمايههای کسب شده در دانشگاه قرار داشت زيرا اين فرض برای دانشجويان در نظر گرفته

ميشود که توان استفاده از سرمايههای اکتسابي برای تأمین معیشت و احراز هويت را دارا

هستند .برای تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و مصاحبه ،روش کدگذاری موضوعي به کار
گرفته شد و اين اطالعات در ارتباط با يکديگر تصحیح و سنجیده شدند” :با کمک ساختار
موضوعي در روش کدگذاری ،ميتوان توزيع اجتماعي ديدگاهها نسبت به موضوع مطالعه را
تحلیل و ارزيابي کرد“ (فلیک .)311 :1366 ،پس از جمعآوری دادهها و تطبیق و تحلیل
اطالعاتگردآوریشده،مواردالزمشناساييوباافزودنابعادجديدياحذفوجوهخاصيتکمیل

شدند .کدگذاری موضوعي  روابط معناداری که افراد مورد مطالعه در چارچوب موضوع تحقیق
دارندراحفظميکند؛بنابراينبااينروشتمامي 31موردمطالعهموردیشدند.پسازاولین
هاوحوزههایموضوعيمربوطبهموضوعمجدداکنترلواينعمليک

تحلیلموردی،مقوله
ساختار موضوعي شد که مبنای تحلیل ساير موارد قرار گرفت تا به اين ترتیب امکان مقايسه
هایمشترکازبینفعالیتهایزندگيروزمرهدخترانبه


مواردبايکديگرافزايشيابدوعنوان
دستآيد .


فعالیتهای روزانه دختران
يافته ها در خصوص تفکیک فضاهای مورد استفاده دختران در طول زندگي روزمره با کمک

مقولهدستهبندیشدندوموردتحلیلقرارگرفتند.ابتدا

ونظريهعادتوارهبورديودر 1

مفهوم
دستهکليتقسیمومیانگینفعالیتهایيکروزآنهادراين

فعالیتهایروزمرهدخترانبه 1

(بعدازاتمامتعطیالتبینترم)تا11

هابرآوردشد.اينبرگههاازتاريخ18بهمن1363

شاخص
اسفند ( 1363قبل از آغاز تعطیالت نوروز) میان دختران دانشجو توزيع و جمعآوری شد تا
فعالیتهایروزمرهخودرايادداشتکنند .
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خواب
يکيازشاخصهاييکهتعدادساعتزيادیرادربرنامهفعالیتروزمرهزندگيدخترانبهخود
اختصاصميدهد،میزانخوابآنهااست.میانگینمیزانخوابحداقل 6ساعتاست.اينرقم
دربینافرادمتفاوتاستودربرخيمواردتا 11ساعت(افرادیکهسالياترمآخردوران
تحصیليخودراسپریميکنندوتعدادساعتهایکالس وواحدهایدرسيآنهادردانشگاه

کمتر است) مشاهده شد .استراحت در سه بخش از يک روز به چشم صورت ميگیرد :خواب
صبحگاهي،خوابنیمروزوخوابهنگامشب.اينزماناستراحتتقريبادرتمامطولچهار
هفتهثابتوتنهادرمواردیاستثنائيچونمسافرت،مهمانيرفتنيامهمانداشتنوپیکنیک

روزهایتعطیلمتغیراست .
تهارفتاریونوعتربیتخانوادگي،
تعدادساعتخوابافرادعواملگوناگونيازقبیلعاد 
ضعفبدني،خستگي،بیماریهایجسمي،نداشتنانگیزه،فراغتوبیکاری،سبکزندگي،نوع
شغلافرادو...تابیماریهایروحيچونافسردگيواختالالتروانيو...رادربرميگیرد.در
شودکهخوابآلودگيزيادتنهاناشي

مطالعهبرنامهفعالیتروزانهدخترانرفسنجان،مشاهده 
مي
بيانگیزگي“” ،سستي و بيحالي“،
از کم خوابي و يا نامناسب بودن خواب شبانه نیست ” .
بيکاری“” ،نميدونستم چي کار کنم ،خوابیدم“” ،تنها بودم ،خوابیدم“ و ...از جمله
” 
اصطالحاتي هستند که دختران در برنامههای روزانهشان به آنها اشاره کردهاند .عواملي چون
انگیزگي،تکراریبودنفضاهایروزمرهورؤياپردازیدرعالمخوابآلودگيازجملهداليل


بي
ساعتهایزيادخواباست .


رسانههای جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،ماهواره و مطالعه کتاب
مطالعه کتاب ،تماشای برنامههای تلويزيوني ،ماهواره و  ...در کنار مواردی همچون رفتن به
دانشگاه و حضور در کالسهای مختلف خارج از دانشگاه ميتواند در افزايش سرمايه فرهنگي
رسدکهقشرجوانبزرگترينمصرفکنندهمحصوالت


افرادنقشمؤثرداشتهباشد.بهنظرمي
هایسینمايي،برنامههایتلويزيوني


مجله،نمايش،موسیقي،فیلم
فرهنگيمانندروزنامه،کتاب ،
و راديويي و استفاده کننده از اينترنت و موبايل باشند .میزان استفاده دختران دانشجوی مورد
هایروزانهشانمتغیراستوبر حسبروزهای


مطالعهازوسايلارتباطجمعي،درمیانفعالیت
انشگاهيتفاوتمييابد .

تعطیلوروزهایکاریود
”جمعهها ساعت يازده از خواب بیدار میشم ،ماهواره ميبینم .به دوستام زنگ
ميزنم ،بعضي وقتام نقاشي ميکنم .از خواب که بیدار میشم تلويزيونميبینم

مخصوصابرنامهکودکخیليدوسدارم،بعدناهاروکارایخونهروانجاممیدمو
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مهکودکتماشاميکنموشبهماگهبیرونبردنمونکهمیريم

بعدازظهرهمبرنا
اگه هم نبردن که خونهميمونیمو بازم تلويزيونميبینیم“ (زهرا 13 ،سالهو
دانشجویرشتهرياضي) .


 میانگینمطالعهکتابدرمیاندخترانبسیارپايیناست.بايددرنظرداشتکهزمان
پژوهشدردورهامتحاناتآنها  نبودودرشرايطعادیزندگيآنهاسنجیدهشدهاست.تماشای
تلويزيون در درجه نخست سپس  ماهواره و در نهايت مطالعه کتاب بیشترين زمان را به خود
اختصاصدادهاند.بااين حالبهطورمتوسطدرهرروزحداقليکساعتاززمانبهاستفادهاز
اينوسايلارتباطياختصاصمييابد .

استفاده از اینترنت و فضای مجازی
آزادی عمل و حق انتخاب بیشتری که اينترنت و فضای مجازی برای جوانان فراهم ميآورد
کنندهوياجبرانکنندهنیازهایارتباطيآنهادرعرصهواقعينیزعمل


تواندبهعنوانتسهیل

مي
کند” :فضای مجازی تجربه قدرتدهندهای برای جوانان و به ويژه دختران در تعامل با
خانوادههای خود و نیز اجتماع محسوب ميشود“ (ذکائي .)63:1368 ،دختران با استفاده از

قابلیت فضای مجازی مبني بر ناشناس ماندن ،از طرفي کنجکاویها ،ماجراجوييها و نیازهای
ارتباطي خود را تأمین ميکنند و از طرف ديگر از نظارت و کنترل مستقیم خانواده و جامعه
رهاييمي يابند.انتقالگستردهروابطازسطحفضایواقعيوفیزيکيبهدنیایمجازی،شبکه

اجتماعيفیسبوک،گروههاوکلوبهاييکهامکانگفتگووصحبترافراهمميکنندازجمله
راهکارهايي است که جوانان در مقابل فرهنگ رسمي شهر به کار ميبندند .نتايج مطالعات
سازمان ملي جوانان در سالهای  1378،1361و  1361نشان ميدهند که بیشترين تعداد
کاربراناينترنتيراجوانان 16تا 13سالتشکیلميدهندومیزاناستفادهازاينترنتدرطي
سالهایاخیردرمیانجوانانروبه افزايشبودهاست (بهنقلازسلیمانپاکسرشت:1368،
 .)16
عليرغم تمام کارکردها ،مزايا  و پیشرفتي که در استفاده از اينترنت و متصل شدن به

شماریکهدرعالمناشناسيميتوانباکمک

شبکهجهانيوجودداردوباوجوداستفادههایبي
اينترنتودردنیایمجازیانجامداد،دخترانرفسنجانعالقهچندانيبهاستفادهازاينترنتو
ضوردردنیایمجازیازخودنشانندادند.درحاليکهاستفادهازاينترنتومتصلشدنبه

ح
حوزهعموميمييابد،

شبکهجهانيميتواندنوعيازعرصهاجتماعيباشدکههابرماسآنرادر

حوزهای که  افراد از طريق مفاهمه و استدالل مبتني بر تعقل و در شرايطي برابر و به دور از

هایارزشيوهنجاریراتولیدميکند

هرگونهفشار،مجموعهایازرفتارها،مواضعوجهتگیری
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(هابرماس .) 31:1331،بیش از نیمي از دختران دانشجوی مورد مطالعه در برنامه فعالیتهای
روزانهخودهیچاستفادهایازاينترنتندارندواينمیزانبرایآنهاصفرمحاسبهشدهاست.برای
برخيديگرنیزاينرقمدرحدودهفتهایبین 1تا 1ساعتاست.گروهيازدخترانباشبکه
اينترنت در حد جستجوی مقاله برای ترجمه و يا استفاده در پاياننامهشان آشنايي دارند که
توسطاستاداندردانشگاهآموزشدادهشدهاست.شبکههایاجتماعيچونفیسبوک،کلوب
دوستان و اورکات  برای بسیاری از دختران دانشجوی مورد مطالعه اسامي و مفاهیمي ناآشنا
بودند .اين دختران به صحبت کردن ،چت کردن و وقتگذراني در دنیای مجازی اعتمادی
کنندهای اکتفا ميکردند که درباره

نداشتند و تنها به پیامدهای منفي و داستانهای ناراحت
استفادهازاينترنت شنیدهبودند.برایبرخيديگرنیزاستفادهازاينترنتوداشتنايمیلتنهادر
حديکشأناجتماعيمحسوبمي شد.تعدادکميازدخترانموردمطالعهآشناييبیشتریبا
اينترنتوامکاناتآنازجملهوبالگنويسي،شبکههایاجتماعيو...داشتندودرروزهایتعطیل

زمانزيادیازروزمرگيخودرادردنیایمجازیسپریميکردند .


میزان حضور دختران در فضاهای شهری
فضا پديدهای اجتماعي است و افراد در زندگي روزانهشان ،فضاهايي را بر اساس مؤلفههای
گوناگونانتخابوکنشمتقابلخودراباآنشکلميدهند،نشانههاييميسازندوبهآنهامعنا
ميدهند و اين فضاها زمینه ای برای کنش کنشگران اجتماعي هستند .فضاهای عمومي ـ
اجتماعييکيازاينفضاهاینشانهسازوپرمعنياستکه نقش مهميدرمیانانتخابهای

گذراناوقاتروزمرگيايفاميکند .

فعالیتهایدختراندراينپژوهشبراساسچارچوبفضایدرونيوبیرونيارزيابيشده

است.فضایدرونيشاملمنزلمسکونيدختراناستکهدرآنباخانوادهخودساکنهستندو
ساير فضاها تحت عنوان فضاهای بیروني قرار گرفتهاند .با توجه به دادههای حاصل از برنامه
فعالیتزندگيروزمرهدخترانرفسنجان،فضایبیرونيبهسهبخشعمدهتقسیمشد.دانشگاه
بهترتیبتعدادساعاتودفعاتحضوردختراناولینفضااستکهبخشبزرگياززمانزندگي
روزمرهدختراندانشجودرآنسپریميشود.بخشدومشاملمنازلمسکونيدوستان،اقوام،
خويشانو...استکهتحتعنوانمهمانيرفتن،سرزدنبهخواهروبرادرومانندآنازآنهاياد
شود.بخشسومدربرگیرندهسايرفضاهایعموميشهراستکهدربرنامهفعالیتهایروزانه


مي
باذکرناممکان(ازجملهآرايشگاه،دندانپزشکي،فروشگاهشهروند،گشتزدندرخیابانو)...و

يا تحت عنوان کلي ”بیرون“ نام برده ميشوند .دختران فعالیتهای ديگری چون گپ زدن،
دنآلبومهای عکس ،گوشدادنبهموسیقي،مراقبتازفرزندانخردسالخواهريابرادرو

دي
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هامطرحکردهاندکهدربینآنهاگپ

بازیرانیزبهعنوانفعالیتهایروزمرهشاندرفرم

پیامک
دادهاند .
زدنودرددلکردنسهمباالييرابهخوداختصاص 

دانشگاه
راهيافتندخترانبهدانشگاهوکسبسرمايهفرهنگيوباالرفتن مصرففرهنگيآنها،بهمعني
ايجاد تغییر در ساختارهای زندگي روزمره و دگرگون شدن رابطهشان با زمان و مکان در
حوزههای روزمرگي  است .دختران بیشترين زمان از زندگي روزمره خود را در دانشگاه سپری

فعالیتهای روزانهشان از روزی  1تا  11ساعت ذکر شده است.

ميکنند .اين زمان در برنامه 

میزانباالیزمانحضوردردانشگاهدرمصاحبههانیزمطرحشد .
ایازمصرفهایفرهنگي،تفريحي،استراحتوکاررا

دانشگاهفضايياستکهمجموعه
برایدخترانايجادکردهاست.دخترانرفسنجان،درفضایدانشگاهعالوهبرپاسخگوييبهنیاز
خودمبنيبرحضوردرجامعه،فضاهایخاصخودرادردلفضاهایمتعلقبهديگرانبهوجود
آورند.آنهاباحضورشاندرفضایدانشگاه،غیرازآنکهبرایآنهاهويتآفريني(هويتدانشجو

مي
بودن) ميکند ،هويتي که خود ميخواهند به آن معني دهند (من) را نیز به دست ميآورند.
دانشگاهبرایآنهامکانيخاصراخلقميکندکهمصرففرهنگيواجتماعيآندرکنارتولید

سرمايهفرهنگيواجتماعيمخصوصدانشگاه،سبکيمتفاوتازسبکزندگيروزمرهشانرابه

وجودميآورد .

خوشگذراني در دانشگاه“” ،ديدار دوستان و صحبت با آنها در

اصطالحاتي همچون ”
دانشگاه“ و ”تفريح کردن“ در تعريف فعالیت دانشگاهي ،اين ذهنیت را ايجاد ميکند که
جذابیتتحصیالتدانشگاهي،صرفابرایورودبهبازارکارنیستبلکهتحصیالتدانشگاهيرا
مي توانبهمثابهسبکياززندگيدرکنارکسبتجربهجديد،حضورآزادانهتردرفضای عمومي

شهری،برخورداریازخدماتآموزشيوکسبدانشدرنظرگرفت.دانشگاه،تغییریگسترده
درروزمرگيدخترانموردمطالعهايجادنمودهاست .
دخترانانگیزههایمتفاوتيرابرایمدتزمانحضوربیشترازمجموعکالسهایدرسي
دردانشگاهمطرحميکنند.بعضيازآنهامعتقدنددخترانباحضوريافتندردانشگاهدرصدد

پیداکردندوستوهمصحبت(اعماز دخترياپسر) برایخودهستندوزمانزيادیازحضور

در دانشگاه را با دوستان خود ميگذرانند .برخي ديگر نیز شرايط مطالعه در منزل خود را
نامناسب ميدانند و برای استفاده از کتابخانهها به دانشگاه ميآيند .بعضي از دختران برای
استفادهازسايتودسترسيبهاينترنتبعدازاتمامکالسهایدرسيخوددردانشگاهميمانند

درمحیطدانشگاهحضورپیداميکنند .

وبعضيديگرنیزفقطبرایشرکتدرکالسها
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منزل دوستان و اقوام
محدوديتهاوموانعيکهبرایحضوردختراندرعرصههایعموميوجوددارد،موجبميشود
آنهابهاشکالديگریازفضاهایخصوصيهمچونمنزلدوستان،اقواموسايرمکانهایبسته

کشیدهشوند؛ بنابراينالگوهایرفتاریدخترانازشکلفعاالنهوبیرونيبهشکلمنفعلودرون
خانگي درآمده است .اين امر ميتواند آسیبهای اجتماعي را به دنبال داشته باشد .حضور و
حرکتيکهنمي توانددرفضاهایعموميشهریصورتگیرد(چونبهعنوانکژرفتارياناهنجار
شود)ممکناستبهرفتارهایپرخطروسايرآسیبهایاجتماعيدرفضاهایبسته

شناختهمي
منجر شود .در بین افراد مورد مطالعه ،میانگین زماني که هر فرد در طول يک روز در منزل
کند،حداقليکساعتتخمینزدهميشود.

دوستان،اقواموآشناهایخانوادگياشسپریمي
تراکمومیزانارتباطمیاندخترانبااينگروهازکنشگرانوفضاهاباالاست.اينزمانها،جدا
ازاوقاتياستکهخودمیزبانگروههایخويشاوندیويادوستانوآشنايانهستند.دختراندر
هرهفتهحداقلبهسهياچهارمیهمانيدعوتميشوندوياخودپذيرایمهمانهستند.اين
میهمانيهاحداقلبینسهتاهفتساعتاززمانروزمرهآنهارادربرميگیرد.غیراززمانيکه
در مهماني سپری ميشود ،قبل و بعد از مهماني نیز زماني به آن اختصاص مييابد؛ بنابراين
هاورفتوآمد باآشنايان،دوستانواقوامو

بخشگستردهایاززمانروزمرهدخترانبهمهماني
درفضاهایخصوصيوبستهمنازلاختصاصمييابد .


سایر فضاهای شهری
فضاهايي مانند آرايشگاه ،دندانپزشکي ،کالس زبان ،کالس ورزش ،خیاطي و  ...ديگر فضايي
هستند که دختران به نسبت دو تقسیمبندی فضايي دانشگاه و منزل اقوام و دوستان ،زمان
کمتریدرآنهاحضوردارند .حضورنیافتنوياترسازديدهشدندرفضاهایعموميشهر،از
داليلمتعددیناشيميشودکهعمدهترينآنهارابايددرسیستماجتماعيموجوددرجامعهو
همچنینهنجارپذيریدخترانمبتنيبرنامناسببودنحضوردرفضاهایعموميجستجوکرد،
دختران در بین گزينههای حرکت در عرصه عمومي شهر دست به انتخاب ميزنند و از میان
خطرتررابرميگزينند.گذراندنبخش

دانشگاهوسايرفضاهایموجوددرشهر،مواردبهتروکم
عمده  از زندگي در دانشگاه و فضاهای خصوصي و مهماني ،فرصت چنداني برای حضور در
عرصههایعموميشهرباقينميگذارد.ازطرفديگروجودمحدوديتهایموجودبرایحرکت

هایپنهانيهمسايگانسببميشودتادخترانبهکنشهایمتفاوتيدست

سطحشهرونظارت
بزنند.بهنظرميرسدخطرگرفتارشدندرروزمرگيکهلوفبوردرنظريهنقدزندگيروزمرهخود
هایطرحشدهازسویدخترانموردبحثقابلبررسياست .

کنددرعادت 
واره

عنوانمي

هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره 1


پژوهش
81

فضاهایعموميشهررفسنجان،نیازهایدخترانجوانرابرطرفنميسازد.تاجاييکه
بعضي از دختران برای تفريح ،خريد و يا لذت از بخشي از زمان زندگي روزمره خود به شهر
کرماندرصدکیلومتریرفسنجانسفرميکنندوپسازگذراندنساعاتي،بهشهررفسنجانباز
ميگردند.اينسفرکهتنهاچندساعتطولميکشديکيازسرگرميهایمهموموردعالقه

مکانهایتفريحيدرشهرکرمان
دخترانرفسنجاناست.آزادی،ناشناسبودن،شلوغي،تنوع  
کهبهپاتوقجوانانودانشجويانمشهورشدهاندوازشلوغيوتحرکنسبتاباالييبرخوردارند،از

هایآنهابرایانجاماينسفربیانشدهاند .

جملهانگیزه

نحوه شکلگیری فعالیتهای روزمره دختران
تغییراتجامعهمدرن،نوعروابطافرادباسبکزندگيروزمرهوبافضاهایشهریرانیزتغییر
دادهاست :

شايدبتوانزندگيدرجامعهقبلازمدرنرابهدوبخشعمدهتقسیمبندیکرد:

”
کاروخواب.زمانفراغت،پديدهجوانيو...مثلبسیاریديگرازپديدههامتعلقبه
جامعهسنتينیست.درمفهومجامعهشناسي،تفريحوگذراناوقاتفراغت،يک

پديدهمدرناستکهکارازفضایخصوصيجداميشود.در جامعهمدرن،حضور
زن در قلمرو عمومي افزايش مييابد و اينگونه ميتوان دريافت که زنها برای
اشتغالچگونهنقششانوحضورشاندرفضایعموميعوضشدهاست.اينزنانهتر
شدنفضایعموميشهر،بهخاطراتفاقاتساختاریاستکهدرجامعهمارخداده
است؛اماآيامناسبباآن،قوانینماهمتغییريافتهاند؟“(اعظمخاتم .)71:1367،


ساخت هويت فرهنگي عمدتا از خالل فرآيندهای آموزش رسمي (نظام آموزشي) و
غیررسمي (خانواده و جامعه) صورت ميگیرد .در طول اين فرآيند ،مجموعه گستردهای از
نظامهای زبانشناختي ،شناختي و بازنمايي وارد عمل ميشوند اما پیچیدگي فرآيند به حدی

تواننتیجهنهاييشکلگیریهويتوتحولآنراپیشبیني نمودوصرفا

استکهازپیشنمي
ميتواندريکپیوستارسخنگفت .بورديواز”عادتوارهها“ بهعنوانتولیدکنندهکنشهانام

ميبرد که به رفتارها مطابق با منطق میدان اجتماعي شکل ميدهند .گاهي رفتارها از نظر
عامالن اجتماعي ”طبیعي“ جلوه ميکنند يعني افراد بدون آنکه با اجبار روبهرو باشند،
گیریهابهنظرآنهاوجودنداردوبه
کنند.جبروالزامدرتصمیم 

انتخابهایخودرامحدودمي

طورطبیعيومعمول،درمیداناجتماعيبدونآنکهبهاعمالوحرکاتخودبیانديشند،زندگي
کنند.بورديواينمنطقدرونيوطبیعيرا”خصلت“مينامد.خصلتموجبميشودويژگيهای
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مشروعیتبخشي“ بهآنها را

زندگياجتماعيتعیینشدهتوسطجامعهکهطبیعيبودنحکم”

دارد،توسطعامالناجتماعيبديهيوطبیعيارزيابيشود.خصلتها،مقولههایفکریهستند
کهبهطورضمنيدرمیانآموزههایدولتيبهافرادتعلیمدادهميشوند.اودربارهارتباطزنانبا
فضاهای عمومي شهر ميگويد” :زنان به ندرت به مدارج عالي تحصیلي و مشاغل پر حیثیت
اجتماعيراهمييابندزيراخصلتزنانهآنهاموجبميشودتابیشترکارهایخانگيرابهدوش
.همچنینلوفبورايننکتهرامطرحميسازد”:انجامکارهایخانگي

بکشند(شويره“)31:1361،
و ابتال به زندگي روزمره از خالل ساختارهای ”تکرار“ های فاقد ”خالقیت“ ،گسستي ايجاد
ميکند که انسان را از پتانسیلي که در او برای انديشه آفريننده و خالق وجود دارد جدا

ميسازد“( .)1367:11

دخترانموردمطالعهاکثراوقاتخودرادرخانهوباخانوادهزندگيميکنند؛ بنابراين
خانوادهبرایآنهامهمترينگروهمرجعاستودرکنشها،رفتارها،انگیزهها،تصورات،داوریهاو

داوریهایخود،باتوجهبهالگویخانوادهشانجهتگیریميکنند.والدينسعيميکنند


پیش
فرزندانشانراازدورانکودکيمطابقباآنچهبرایجنسیتآنهادرستتشخیصدادهميشود
تربیتکنندودرواقع 
”اينجامعهاستکهنقشهایجنسیتيراتعريفميکندوآننوعرفتاریراکه
برایيکمرديايکزنشايستهاستمشخصسازد.اينمسئلهدرنحوهلباس
پوشیدن ،رفتار کردن ،نوع کارهايي که انجام ميدهند و میزان محدوديت و يا
آزادیآنانمشخصاست.لباسهایدخترانه،بازیهایدخترانه،صبوربودنوآرام
اصدایبلندنخنديدن،ماندندرخانهها(زيادازمنزل

بودن،جستوخیزنکردن،ب
خارج نشدن) و پرداختن به کارهای خانگي و کسب مهارت در اين امور ،رعايت
فاصلهياحريمباجنسمخالفو...ازجملههنجارهايياستکهدخترانباآنها
هاشکلميگیرد“ (نرسیسیانس،

بزرگميشوندورفتارهايشانبراساساينالگو
 .)63:1363

،يعنيعادتواره همان طورکهبورديومعتقداست”هردوبه

تصوراتوفرهنگدختران
صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال آنها را هدايت و کنترل ميکنند“ (بورديو ،به نقل از
هاازطريقآموزشويادرروندفرهنگپذيریازطريق مشاهده

فکوهي.)133:1361،عادتواره
رفتارديگرانودرونيکردنساختارهایبیروني،بازتولیدميشوند.باوربهخطرناکبودن،ناامن
بودن،بدبودنوخطابودنديدهشدندرفضاهایعموميشهر،نهتنهامانعازوروددخترانبه
عرصهاجتماعميشودبلکهافکارآنهارادررابطهباجامعهنیزشکلميدهد.اينافکاربهتدريج
ازباوروافکارعموميجامعهدرذهنیاتدخترانشکلگرفتهاست .
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دخترانموردبحث،قوانینمشخصودقیقيرادرفرهنگرفسنجانمشخصميکنندکه

حرکتخارجازآنها،بدوناپسنددانستهمي شود.ترددنداشتندرفضاهایعموميوياحضوربا
شرايطيخاص(بههمراهبودنيکيازاعضایخانوادهوياحضوردرفضاهایزنانه)،رعايتنوع
خاصي از پوشش و آرايش ،برخي اصول رفتاری و  ...نوعي ايدئولوژی است که توسط فرهنگ
حاکمبرجامعهارائهمي شودودخترانخودآگاهياناخودآگاهآنراپذيرفتهوانجامميدهند.
هرچندممکناستتنشهاواعتراضهاييايجادودرگیریهاييمیاندخترانوخانوادههايشان
اینابرابراستزيرانميتواندربرابرقدرتگروهحاکمايستاد.ترساز

شکلگیرد،امااينموازنه
طردوکنارگذاریازسویخانوادهوجامعهموجبميشودازارزشواهمیتخواستههایفردی
کاسته شود و حتي اين خواستهها تمايالتي غیرمنطقي و غیرضروری پنداشته شوند .راههای
جايگزيني چون گذراندن ساعات طوالنيتر در دانشگاه ،تردد بیشتر در خیابانها و فضاهای
شهریپسازازدواج،گرايشبهاينترنتوفضایمجازی،گوشدادنبهموسیقيهایرپوپاپ،
شعرخواندنوشعرسرودنوغیرهازجملهراهکارهاييبرایمقابلهباايدئولوژیمسلطبهکار
گرفتهمي شوندکهلزوماهممؤثروپايدارنیستند.آنچهکهدراينرابطهبیشتربهچشمميآيد
ازبینرفتنرابطهمیاندورهجوانيوزماندربیندخترانشهررفسنجاناست.آنهاازدوره
جوانيبهعنوانيکمق طعزندگيدريکبازهسنيوزمانيخاصدرکيندارندوياخودرابر
حسبايدئولوژیمسلطتعريفميکنند .
خانوادهواجتماع،بزرگتريننقشدرتعیینموقعیتوجايگاهازپیشمشخصوقابل

پیش بیني جوانان از جمله دختران را دارا هستند .عدم اطمینان از آينده و عدم توانايي در

گیریبرایفعالیتهایروزانهتاآيندهتحصیليوشغلي،برخاستهازنوعفرهنگمسلطي


تصمیم
استکهدايرهرفتاریواختیاراتجوانانراتعیینميکند .

نتیجهگیری
با مطالعه نحوه گذران زندگي روزمره دختران دانشجو در پي آن بودهايم تا علل ،عوامل و
زههایحضورياعد محضورآنهادرفضاهایعموميشهررفسنجانراموردشناساييقرار
انگی 
دهیم.کنش هاورفتارهایزندگيروزمرهافراددرهرجامعهازطريقساختارهایاجتماعيتبلور
مييابند؛ به عبارت ديگر ساختارها و هنجارهای اجتماعي مانند شبکههايي عمل ميکنند که

مجموعه متناسبي از رفتارهای فرهنگي را بازتولید ميکنند .دلیل و انگیزه کنشهای دختران
گیریهايشان
جوان مورد مطالعه ،تنها درگیری برای تعريف هويت و انتخاب آزادانه در تصمیم 
نیست،بلکهفشارهایاجتماعيوهنجارهايياستکهموجبميشودافرادتعاريفمجددیاز
خود ارائه کنند و دست به بازتعريف نقشها و الگوهای هنجاری خود بزنند؛ زيرا در غیر اين
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صورتبرچسبهاييبردخترانزدهمي شودکهبامعیارهایالگوهایرفتاریقدرتوفرهنگ
سنتي جامعه سنجیده ميشود .دختران سعي ميکنند از طريق هويتيابي با الگوهای مقبول
عيهمذاتپنداریکنندوازاينطريقبه

شايستهوپذيرفتهشدهبهنو

جامعهيعنييکالگو 
احساسغرورورضايتدستيابند.اينعملخودآگاهياناخودآگاهموجبانتقالخصوصیاتفرد
ياگروهنمونهبهدخترانميشودومسیرهويتيابياجباریيااختیاریآنهاراتعیینميکند .

تصوربخشبزرگيازمردمشهرستانرفسنجان،گذراناوقاتفراغتدربیرونرامختص
مردانوپسرانمي داندودخترانبايددرفضاهایبستهاوقاتفراغتخودراسپریکنند.اين

اش،بااعضایخانوادهودرچارچوبگردشخانوادگيامکانپذير


اوقاتفراغتدرنمودبیروني
است ”.گرچهاينرويهدرتهرانوشهرهایبزرگبهقوتگذشتهنیستوليهمچنانبسیاریاز
خانوادههای شهرستانها فراغت بیرون از خانه را برای دختران نميپسندند“ (گزارش سازمان
مليجوانان.) 111:بااينکهبامدرنشدنجامعه،سبکزندگيشهرینیزتغییريافتهاست،اما
همچنانبرخيقوانینجامعهپیشامدرندرشهررفسنجانحاکماست.در فرهنگکليمسلط
برشهرهمچنانديدگاهتفکیکزناندرحوزهخصوصي(تفريح،ادارهامورداخليخانه،پرورشو
رسیدگيبهفرزندان)ومرداندرحوزهعمومي(کار)وجوددارد.شهرستانرفسنجانهرچندبه
سمتنوعي”مدرنشدنشهری“ درحالحرکتاستامافرهنگمردساالرانهوپایبندیبه
سنت هادرزوايایمختلفزندگيروزمرهقابلمشاهدهاست.اينمشارکتدرشهررفسنجانبه
اشکالگوناگونيخودرادرجامعهنشانميدهدازجملهتبديلشدنتحصیالتدانشگاهياز
يکسرمايهفرهنگيبهسرمايهاجتماعيکهشأنومنزلتاجتماعيرابرایافرادبهدنبالداردو
حتيقشرکمدرآمدجامعهنیزباتحملسختيهایبسیاربهدنبالکسبآنهستندزيرااين

شاخصامروزدرروابطخويشاوندیوازدواجتبديلبهيکامرباارزششدهاست.
عليرغم وجود دختران و زنان تحصیلکرده در رفسنجان با دختران و زناني روبهرو

ميشويم که مشغول خانهداری و ارائه موقعیت اجتماعي خود در وضعیتي دوگانه هستند :از

يکسومدرنیتهایناشيازذهنیتراهيافتهازخاللتحصیالتوازسویديگرذهنیتناشياز
وضعیتواقعيآنهادرفضایخصوصي.اينوضعیتمتناقضسببميشوددخترانموردمطالعه
افتهاند مثل
نتوانند در کارکرد اجتماعي خود به هويتي که برای کسب آن به دانشگاه راه ي 
رياضيدان ،حقوق دان و  ...دست يابند .بهای رسیدن به موقعیت اجتماعي و حضور در عرصه

بیرونيوعمومي،کاهشاقتدارواعتبارآنهادرعرصهدرونيوخصوصياست.اينتناقضموجود
دروضعیتگسستوهمسازیمیانسنتومدرنیتهموجببروزبحرانهويتيدرمیاندختران
جوانجامعهرفسنجانشدهاست .
دخترانموردبحثبامحدوديتهاييدرزندگيشانروبروهستندکهسیستماجتماعي
آنهاراايجادوحفظميکند.اينمحدوديتهاباورودبهدانشگاهوکسبسرمايههایفرهنگي،
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اجتماعيوعلميازبیننميروند.م نعحضورآزادانهدرعرصهعموميشهروروابطاجتماعيبا
هاييکهشايدراهحليجز


هااست.محدوديت

دوستانوهمآالندراينفضاهايکيازمحدوديت
ازدواج نداشته باشد؛ بنابراين ازدواج ،به عنوان اولین ،سادهترين ،عاقالنهترين و کمهزينهترين
راهياستکهدخترانبرایبهدستآوردنآزادیاجتماعيازآنکمکميگیرند.اينراهحل،
شايددر نگاهنخستمنطقيومناسببه نظرآيد،اماميتواندپیامدهایديگریرابهدنبال
داشتهباشد .
نداشتن حق انتخاب در بازآفريني اجتماعي الگوهای رفتاری ،نوعي حاشیهنشیني و
احساس درماندگي و عدم توانايي را در دختران مورد مطالعه تقويت ميکند .اين زمینههای
ساختاری بر تعامالت دختران با عرصه عمومي جامعه و روابط اجتماعي آنها تأثیرگذار است.
حساسیتهای اجتماعي ،فضای عمومي جامعه را برای دختران بیشتر محدودکننده مينمايد.
حضور زنان و دختران در سطح جامعه رفسنجان به لحاظ هنجارهای اجتماعي شهر ،پذيرفته
نیست.ازاينروسلیقههاوسرگرميهابیشتربهعرصهخصوصيخانوادهانتقالمييابد.البتهاين
انتخاببرایدخترانباپايگاههایاقتصادیواجتماعيگوناگونمتفاوتاست.برایدخترانبا
خاستگاه اقتصادی باالتر در فضای خصوصي خانه ،سرگرميهای بیشتری از جمله اينترنت با
هایمتعددفراهماستدرحاليکهاينامکاناتبرای

سرعتباال،وسايلوآالتموسیقيومهماني
دخترانباپايگاهاقتصادیپايینتر،محدودتراست.
سرمايهاجتماعيدختراندانشجومنجربهتمايلآنهابهاجتماعيشدنوبرقراریتعامل
باد يگرانشدهاستيعنيکسباينسرمايهنماديننیزبهنوعونحوهاجتماعيشدنوحضور
درجامعهوابستگيدارد؛ اماسطحپايینادغاماجتماعيوکنارگذاشتهشدنحوزهعمومي(چه
به واسطه بازنماييهای جانبدارانه و چه محدوديتهای نهادی و چه در اثر سطح باالی
بياعتمادی خانواده به جامعه و ناامني اجتماعي) طیف گستردهای از دختران را خانوادهگرا

ساختهاست .بهنظرمي رسداستحکامسنتوروابطخانوادگي،بههمراهبرخيمحدوديتهای
تواندتوضیحدهندهگرايشباالیجوانانبهتعامالتخانوادگيواحساسرضايت

حوزهعموميمي
آنهاباشد.دراينمی انبرخيازفضاهایعموميهمچوندانشگاهازاعتبارومشروعیتبیشتری
برخوردار هستند .دانشگاه به عنوان يک مکان امن در نظر گرفته ميشود که وجود سیستم
نظارتي در آن دختران را تا حدودی از خطرات موجود در جامعه محافظت ميکند .از نظر
خانوادههادانشگاهمحیطي عموميواجتماعي محسوبميشود کهازامنیتخاصيبرخوردار

است؛ بنابراين دختران به تنهايي و بدون نیاز به همراه ميتوانند به آن تردد کنند اما برای
رفتوآمدبهسايرفضاهاباخانوادهخودهمراهميشوند.اينمحدوديتووابستگيبهخانواده

برایترددبهمکانهایعموميشهرتاحدیاستکهحتيبعضيازآنهانامخیابانهاويامراکز
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خريدشهررابهدرستينمي شناختندوترسازگمشدنرايکيازداليلنرفتنبهاينمکانها
معرفيميکردند .
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