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چکیده
شناختمعانیکهافرادبهرفتارهاوکنشهایخودمیدهندوبراساسآنالگوهایرفتاریخاصیرا
میسازند همواره مورد توجه جامعهشناسی و محققان حوزه مردمنگاری بوده است .شهری شدن
روزافزونتغییروتحوالتیرادرسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهاستواینسؤالرابهذهن
متبادرمیکندکهحیاتشهریمدرنچگونهروابطانسانهاوزندگیروزانۀ آنهارادستخوشتغییر
وتحولمیکند؛ازاینروتوجهبهزندگیروزمرهمهماست.یکیازاینتغییراتگونهایاززیست
اجتماعیباعنوانفرهنگکافهنشینیاست.دراینپژوهشکافهنشینیبهعنوانگونهایاززیست
اجتماعیباروشمردمنگارانهبررسیشد.میداناجتماعیپژوهشکافههایموجوددرخیابانسمیۀ
تهرانبود.دراینپژوهشبرایجمعآوریاطالعاتودادههایموردنیازازتکنیکمشاهدهومصاحبه
استفاده شده و مصاحبهها از نوع نمونهگیری هدفمند بود که با  ۰5نفر صورت گرفت .بعد از انجام
مصاحبههابا ۰5نفردادهها به اشباعرسید و برای اطمینانبیشتر ،با یک نفر دیگر نیز مصاحبهصورت
گرفت(صاحب یک کافه) که در این مصاحبه نیز دادة جدیدی ارائه نشد .دادههای گردآوری شده با
رویکرد تحلیل تماتیک بروان و کالرک تحلیل شدند و تمهایی با عناوین« حضور در فضای متمایز،
هنجارشکنیوتعلیقفرهنگرسمی،سبکزندگیمدرن»بهدستآمدکهدرتحلیلفرهنگکافه-
نشینیبهعنوانسبکیاززیستاجتماعیبررسیقرارشدند .
واژههای کلیدی :کافه نشینی ،بازنمایی فضا ،حضور در فضای متمایز ،سبک زندگی مدرن ،هنجار
شکنیوتعلیقفرهنگرسمی .
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مقدمه
نشینیدرمعناییکهامروزدرزبانماودربخشیازجامعۀشهریبیشترتحصیلکرده،


کافه
دانشجو،روشنفکرانودانشگاهیانمانفوذکردهاستوارتباطیبامفاهیمیچونقهوهخانهیا

پاتوقندارد(هرچندباآنهابیارتباطنیستاماروابطشانپیچیدهاست)،بهکنشیاجتماعی

شودکهریشههایآن بهقرونهجدهونوزدهاروپاییوبهدورانانقالبفرانسهو


اطالقمی
انقالبهای سیاسی این پهنه بر میگردد ،اما از اواخر قرن  ۰۱و به ویژه ابتدای قرن بیستم

شکلیموازیبامحافلخانگیروشنفکران،هنرمندانونویسندگانرادرحوزةعمومیبهوجود
آورد.شایدبهیکمعنابتوانگفتکافهنشینیشکلدموکراتیزهشدةآنمحافل،یعنیمحافلی

بودکهدراقامتگاهافرادخیرخواهوفرهنگیوبسیارثروتمندبرگزارمیشدکهازهنرمندانو

اندیشمندان فقیر حمایت میکردند .همانطور کلوبهای انقالبی و در مقام نخست کلوب
ژاکوبنهاکهانقالبرادردستگرفتند،درانقالب ۰۸1۱فرانسهنقشیاساسیداشتندوآنها

تواننوعیشروعبرایکافهنشینی(شایدسیاسی)یعنیگردهمآمدندرمحیطی


رانیزمی
بیرونی،برایتفریحودرعینحالبحثوجدلبهشمارآورد.اینکنشدرطولقرنبیستم
هایاجتماعیباالمیگرفتند


هاوحرکت

دترشدکردوهربارکهجنبش
تادهۀ ۰۱1۱بهش
بیشتر باب میشد و از دهۀ  ۰۱2۱همراه با مفهوم روشنفکری و دیگر شیوهها به کشورهای
تدریجباشیوههایدیگریجایگزینشد

دیگرجهاننیزسرایتکرد.اماازیکیدودهۀپیش،به
دیگریتعریفمیکردند،ولیدرآنهانیزمسئلهبسیاربیشتراز

کهفضاومکانرابهصورت
گذراناوقاتفراغتباآسایشوبدوناندیشه،ورودسیستماندیشهوجدلفکریدراوقات
فراعتدریکحوزةعمومیبود(ستارزادهوهمکاران.)۰۹1۱،
براساس تعریف آزاد ارمکی پاتوق(کافه) موقعیتی است که افراد در آن بر خالف کارهای
روزانهدورهمجمعمیشوندومتناسبباعالئقشانبهفعالیتمیپردازند.ازنظرویشناسایی
پاتوقهابهعنوانبخشعمدةحوزةعمومیدرساختنفرهنگمدرنوفراهمکردنشرایط
اجتماعیوفکریدموکراسیاجتماعیازطریقساماندهیمقاومتدرمقابلفرهنگمسلطاز
توجهونظربسیاریازمنتقداناجتماعیدرایراندورماندهاست(آزادارمکی.)۰5:۰۹10،
صدیقسروستانیتعریفمتفاوتیازپاتوقارائهمیدهد؛پاتوقهامحلهایمشخصیهستندکه
در آن افراد در زمانهای تقریبا معینی جمع میشوند و با یکدیگر گفتوگو میکنند .این
گفتوگوها ممکن است از گفتوگوهایی دربارة مسائل روزمره تا بحثهای جدیتری پیرامون
ادبیاتوسیاستگستردهباشد(احدی.)0:۰۹12،صدیقسروستانیپاتوقرامیانراهیبرای
رفعخستگیهایروزانهمیداندکهبهاعتقاداومحوریتدرگفتوگوهایکافهایبابحثهای
اجتماعی و فرهنگی نیست .پاتوق میتواند در تمامی عرصههای زندگی روزمره وجود داشته
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باشد .هر جا که انسان زندگی اجتماعی داشته باشد امکان پاتوق نیز وجود دارد .پاتوق چه
هدفمندوچهغیرهدفمندمیتواندشکلبگیرد .

بیان مسئله
مطالعۀ جامعه ،نهادها و روابط میان انسانها از دریچۀ مفهوم زندگی روزمره ،بر خالف
جریانهای کالن جامعهشناسی که اغلب ساختارهای کالن جوامع را مبنای پژوهش قرار

میدهد،شیوهایبرایشناختروابطوکنشهایانسانیدرمتنزندگیروزمرهاست.شناخت

معانیکهافرادبهرفتارهاوکنشهایخودمیدهندوبراساسآنالگوهایرفتاری خاصیرا
میسازند همواره مدنظر جامعهشناسی و محققان حوزة مردمنگاری بوده است .شهری شدن
روزافزونتغییروتحوالتیرادرسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهاستواینسؤالرابه
ذهنمتبادرمیکندکهحیاتشهریمدرنچگونهروابطانسانهاوزندگیروزانۀآنهارادست
خوشتغییروتحولمیکند.ورودمدرنیتهبهجامعۀایرانسببشدکهحیاتانسانایرانیبا
دگرگونیهایبسیاریمواجهشودوایندگرگونیدرسبکهایزندگیانسانایرانیجلوهای
پررنگ به خود گرفت و گونههای جدیدی از معاشرت و کنش اجتماعی را به وجود آورد .با
وجود تغییرات دائمی و آزادیهایی که الزمۀ زندگی شهری و زادة تجربههای مدرن زندگی
روزمرهاست؛سبکزندگیدچارتغییراتشدهاستبهگونهایکهگروههایاجتماعیبراساس
شیوةزندگیوبهمیزانسنتییامدرنبودنمکانهاییرابرایکنشاجتماعیآزادانه،تعامل
اجتماعیباهمنوعان،گذراناوقات،تفریح،بحث،گفتوگویاباانگیزههاودالیلمختلفدیگر
برمیگزینند؛ازاینروتوجهبهزندگیروزمرهمهماست.یکیازاینتغییراتایجادگونهایاز
زیستاجتماعیباعنوانفرهنگکافهنشینیاست.آنچهاینسبکزندگیرابهموضوعیبرای
مطالعه تبدیل میکند ،نحوة شکلگیری این سبک زندگی به عنوان جلوهای از فرهنگ،
مناسباتومعنایاستکهکنشگراناجتماعیبهاینسبکزندگیمیدهند؛ازاینرومطالعۀ
فرهنگکافهنشینی،فضایاجتماعیحاکمبرآنودرکتصورافرادازاینسبکزندگیو
کارکردهایآنموضوعپژوهشحاضراست .
هدف اصلی این پژوهش شناساییفرهنگکافهنشینیدرکافههایخیابانسمیهتهران و
توصیف معانی است که کنش گران اجتماعی از حضور در این اماکن دارند وهمچنین بیان
کارکردهای این کافه ها برای آنهاست "میباشد؛بنابراینبه دیدگاه ذهنی،درک و تصور آنها از
حضور در این فضاها از زبان خودشان پرداخته شدهاست؛ازاینروپژوهشحاضربهسؤاالتزیر
پاسخدادهاست :
.۰معانیذهنیومقاصدکافهنشینانازحضورشاندرکافهچیست؟ 
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.2کافهنشینیبعنوانشیوةگذرانفراغتباچههدفیدنبالمیشود؟ 
.۹کارکردهایکافهبرایکافهنشینانچیست؟ 

مبانی نظری
مطالعات مردمنگارانه اغلب از ادبیات نظری چندان استفادهای را نمیبرند و به دنبال آزمون
نظریه و فرضیۀخاصی نیستند و تمام آن چیزی که مرور مبانی نظری به محقق مردم نگار
میدهد،آشناییذهنیاوبافضاینظریههایموجودوایجادبصیرتنظریمحققاست،اما

بایداشارهکردکهوقتیمحققمردمنگاربهدنبالشناختعمیقیکگروهوحتیجنبههایی
خاصاززندگیاجتماعیاستنظریههامیتوانندبرایشناختآنزاویههایپنهانبهکمک
محققمردمنگاربیابند(ایمان)۰۹1۰،؛ازاینرودراینپژوهشمرورادبیاتنظریمرتبطبا
فرهنگکافهنشینیدرراستایشناختجنبههایپنهاناینگونهاززیستاجتماعیاست.
با توجه به تنوعنظریاتموجودو تنوع در شیوههای زیست و پیچیدهشدن جوامع ،سبک
زندگی گروههای گوناگون جامعه نیز به سوی گوناگونی پیش میرود و تغییر ازطریقکنش
اجتماعی صورت میپذیرد.با بازشناختن قابلیتها و توانمندیها در زندگی روزمره انسانها به
شناخت خود و روابطشان با دیگران نائل میشوند؛ از اینرو  پرداختن به سبک زندگی و
شکلگیری فضاهای اجتماعی  ۰که در ارتباط با این سبک های نوین زندگی ایجاد شدهاند
ضروریاست.چنانکهزیمل از موقعیت مکان به عنوان پیششرط ضروری در وضعیت انسان
یادمیکند.او به تجربههای خرد شده و جزئی زندگی روزمره و رابطۀ متقابل مناسبات انسانی
و سازمان فضایی توجه میکند  .بوردیو و گیدنز هم از سبک زندگی و نقش آن در زندگی
اجتماعی و مناسبات اجتماعی و طبقاتی حرف میزنند .نظریۀ تولید فضای هانری لوفور،
بیشتراز سایر نظریهها ،ما را در تحلیل پدیدة کافهنشینی یاری میرساند .نکتۀ اصلی در نظریه
هانری لوفور ،فضا ،سهم و نقش آفرینی آن در روابطاجتماعی است.به عقیدة او فضا نه تنها
روابط اجتماعی را تولید میکند بلکه بهواسطه روابط اجتماعی تولید میشود .فضابهکمک
نیروهای ایدئولوژیکی ،سیاسی واقتصادی تفکیک ،نظمبخشی وکنترل میشود و بر عملکرد
اجتماعی نیروهای تولید تسلط دارد .همچنین دربرگیرندةپتانسیلهایی برای کنشاجتماعی
است .توجه اصلی هابرماس به رها کردن زیست جهان و آزادسازی کنش ارتباطی از بند
استعمار در دوران مدرنیته است .وی در پی آن بوده که از طریق کنش ارتباطی کنشگران را به
فعالیت آزادی بخش وادارد .
Social spaces
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نظریات سبک زندگی ۰
پیر بوردیو

2

بوردیوسبکزندگیرامجموعهایمتحدازترجیحاتتمایزبخشمصرفیمیداند؛بهنحویکه
هرجنبهازسبکزندگیدرسایرجنبههامتجلیمیشودوخودنیزسایرجنبههارامتجلی
میکند .سلیقه ،ضابطۀ زایندة سبک زندگی است .ذوق و سلیقه منبع ویژگیهای متمایزی
هستندکههرکسیشناختعملیدربارةروابطمیاننشانههاوموقعیتهایمتمایزدارد،باید
آنرا به مثابۀ تجلی سیستماتیک طبقۀ خاصی از شرایط وجودی ،یعنی سبک زندگی متمایز
تشخیصدهد(بوردیو.)200-2۹0:۰۹۱۱،
بوردیو سبک زندگی را محصول انتخابهای سلیقهای میداند ،اما معتقد است که این
انتخابهاتحتتاثیرموقعیتساختاریانجاممیشود(بوردیو.)205:۰۹۱۱،بهنظروی،سبک
زندگیهرطبقهدریکمیدان،شبیهیکدیگراست.عالوهبروحدتسبکهایزندگیدریک
میدان،خلقوخوهایمناسببراییکمیدانبراساسمنطقمیداندیگرنیزتغییرشکل
مییابد؛بههمیندلیلکسانیکهدرفضایاجتماعیهمجوارهستند،عالوهبراینکهدریک
میدان خاص اسلوب وحدت دارند و در سبک زندگی مشترک هستند ،به احتمال زیاد در
میدانهایدیگرنیزهمجوارخواهندبود؛یعنیسبکزندگیمشترکیرامیپذیرند .او اعتقاد
دارد که شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد درساختاراجتماعی به تولید منش خاصیمنجر
میشود .منش مولد دو دسته نظام است :نظامی برای طبقهبندی و نظامی برای ادراکات و
شناختها .نتیجۀ نهایی تعامل این دو نظام ،سبک زندگی است .سبک زندگی همان اعمال و
کارهایی است که به شیوهای خاص طبقهبندی شده و حاصل ادراکات خاصی هستند ،سبک
زندگی تجسمیافته ترجیحات افراد است که به صورت عمل درآمده و قابل مشاهده هستند.
الگویی غیر تصادفی است و ماهیت طبقاتیدارد(بوردیو .)202:۰۹۱۱،
بوردیو با نشان دادناینکه سبکهای زندگی محصول منشها و خود نقشها و تابعی از
انواعتجربهها از جمله آموزش رسمی هستند و با بیان ایننکته که الگوهای مصرف اصلیترین
سبکهای زندگیبهشمارمیآیند ،ارتباطآموزش رسمی در ساختار سرمایهداری و بازتولید آن
راتحلیل کردهاست(بوردیو.)201:۰۹۱۱،از نظر بوردیو تا وقتی جلوههای سبک زندگی
معادل تجلی آشکار فرد وشخصیت وتصور از خود( ارزشها وقابلیتهای او) باشد،این جلوهها
مبیناشکالی از تحقق زیباییشناسی و نوعی اخالق روزمره هستند.معنا و کارکرد هر مؤلفهو
گونۀ سبک زندگی در میان طبقات مختلف متفاوت است و باید این مسئله را در هر تبیینی در
life style
Pierre Bourdieu
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نظر گرفت؛به همین دلیل بوردیو معتقد است اگر کسی این نکته را درک کندوجهانهای
فعالیتهایموردتعلقخود رادریافته باشد ،سبک فعالیتهای مختلف فرهنگی فلسفههای
اجتماعی و جهان بینیای که از این فعالیتها برمیخیزد را بسیار بهتر درک خواهد کرد
(بوردیو .)25۱:۰۹۱۱،
آنتونی گیدنز

1

برداشت گیدنز از مقولۀ سبک زندگی عبارت است از تالش برای شناخت مجموعۀ منظمی از
رفتارها یا الگوهای کنش کهافراد آنها را انتخاب میکنند و کنششان در زندگی روزمره به واسطۀ
آنها هدایت میشود .مهم این است که چنین انتخابهایی در هر سطحی وجود دارند وهیچ
فرهنگی انتخاب افراد را کامأل از آنها نمیگیرد(گیدنز.)22:۰۹1۸،همچنینگیدنز بر تأثیر کار
و حرفه افراد بر شیوة زندگی آنان تأکید دارد و معتقد است که کار و شغل و درآمد آن شانسها و
بختهای زندگی را به شدت مشروط میکند .شانسهای زندگی نیز مفهومی هستند که باید آن
را بر حسبموجود بودنیا نبودن شیوههای بالقوه زندگی درک کنیم.بخشی از کتاب گیدنز
«بدن واقعیت بخشیدن به خویشتن» نامگرفته است .او در این بخش توجه خاصی به نمای
ظاهری فرد دارد ودر این باره میگویددر دنیای امروز نمای ظاهری بهصورت یکی از عناصر
مرکزی طراحی درآمده است که افراد از خودشان نشان میدهند (همان .)2۸:
به نظر گیدنز ،در جامعۀ مدرن فرد مسئول خلق و حفظ خودش میشود ،به طوری که
«یکیازمولفههایاساسیفعالیتروزمرههمانانتخابهاییاستکهبهطورعادیبهعمل
میآوریم...سنتهایاعاداتورسومجاافتاده...زندگیرادرمحدودهکانالهاییتقریبأازپیش
تعیینشدهبهجریانمیاندازد،اماتجددفردرارویتنوعغامضیازانتخابهایممکنقرار
میدهد (همان .)۰۰۱ :مجموعۀ این انتخابها در زندگی روزمره «شیوة زندگی» را ایجاد
میکندکهمجموعهایکموبیشجامعازعملکردهاییاستکهفردآنهارابهکارمیگیرد؛زیرا

نهفقطنیازهایجاریاورابرمیآورند،بلکهروایتخاصیراکهاوبرایهویتشخصیخود
برگزیده،دربرابردیگرانمجسممیکنند.این شیوههابهصورتعملکردهایروزمرهدرمیآیند
کهدرنوعپوشش،خوراک،طرزکارومحیطهایمطلوبمجسممیشوند(همان.)۰22-۰2۱:
برایهمهافرادوگروهها،انتخابشیوهیزندگیمشروطبهفرصتهاییاستکهنصیبآنها
میشود .گیدنز یکی از مولفههای اساسی فعالیت روزمره در سطح خرد را همان انتخابهایی
میداند که افراد به طورعادی به عمل می آورند .هر چند در هیچ فرهنگی انتخاب در امور روزمره

به طور کلیحذف نمی شود .اما در عرصه تجددزندگی امروزی که تنوعی از انتخاب های ممکن
Anthony Giddens

1

نشینیدرکافههایخیابانسمیهتهران ۰0۰


فرهنگکافه
بررسیمردمنگارانه


را پیش روی فرد قرار می دهد .در اندیشهگیدنز سبک زندگی برنامهریزی زندگی ،سازماندهی
زمان در واقع طرح بازتابی خود در جهت رشد شخصیاست این آداب رشدشخصی در جوامع
جدید کنونی یعنی تغییر در تبدیلهای اجتماعی را نشان میدهند عمدهترین این تغییر و
تحوالت اجتماعیظهور سیاست رهاییبخش ،ظهور سیاست زندگی ،سیاست فرصتهای حیاتی،
سیاست فرصتهایرفاهی و سیاست فرصتهای ثانویاست .پس گیدنز سهم عمدهای را به
عنوان پیشرو درشناسایی و معرفی سبک زندگی دارد .سبک زندگی مورد نظر گیدنز در واقع
طرح بازتابی خود در جهت رشد شاخصها استکه با تکیه بر آگاهی عملی و بازاندیشی شکل
میگیرد(گیدنز .)۰25:۰۹1۸،
نظریه خلق فضای هانری لوفر

1

به عقیدة لوفرفضا نه تنها روابط اجتماعی را تولید میکند ،بلکه خود بهواسطۀ روابط اجتماعی
تولید میشود .فضا همچنینبهکمک نیروهای ایدئولوژیکی ،سیاسی و اقتصادی تفکیک  ،نظم-
بخشی و کنترل میشود و بر عملکرد اجتماعی نیروهای تولید تسلط دارد .فضا همچنین
دربرگیرندةپتانسیلهایی برای کنشاجتماعی است.به عقیدة لوفر ما تجربههایروزمرة خود را
به کمک مکان میکنیم .و همچنینتوجه لوفر به مکان از این جهت است که زندگی روزمره و
بازیهایکنشگران در آن رخ میدهد .و به نظر خود ویمیتوان مکان رافضایی به پراکتیس
درآمده دانست.لوفور از منطق و روش شناسی خاص خود استفاده میکند که پیش از آن سابقه
نداشته است و به دیالکتیک سهگانه معروفاست.سهگانۀ دیالکتیکی لوفِور سه وجه دارد :وجه
زبان و مفهوم و رابطه بین آنها را از هگل میگیرد ،وجه عمل اجتماعی مادی را از مارکس
میگیرد و وجه هنر و خالقیت را از نیچه(لوفر .)۹۱:۰۱۱۰،

کردار فضایی

2

کردار فضایی مشخص کنندة بعد مادی فعالیت و تعامل اجتماعی است؛ به زبان سادهتر
شبکههای تعامل و ارتباط روزمره که در فرایند تولید بروز میکنند،نمونهای از این کردارهای

فضایی هستند .کردار فضایی در فضای به فهم درآمده ،یا ادراک شده تبلور مییابد.پراکتیس
فضایی ،فضای جامعه را آهسته و پیوسته تولید میکند؛ به نحوی که آن را مهار واز آن خود کند.
از نظرگاه تحلیلی ،پراکتیس فضایی جامعه در رمزگشایی فضای آن جامعه آشکار میشود.
همچنین تجسم پیوندی نزدیک درون فضای درک شده بین واقعیت روزمره (یک نواختی
روزمره) و واقعیت شهری است (راه ها و شبکههایی که مکانهای اختصاص یافته برای کار،
Henry Luffer Theory of Space Creation
Space deeds
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زندگی خصوصی و فراغت را به هم متصل میکند) .این پیوند ناسازه است؛ زیرا شدیدترین
جداییرامیانمکانهاییکهآنهارابههمپیوندمیزنددربرمیگیرد(همان.)۹۹-۹1:
بازنمایی فضایی

1

بازنماییهای فضا با توجه به ماهیت درونیشان،در سطح گفتمان و کالم ظهور مییابند؛ بنابراین
اشکال زبانیای مانند توصیفها ،تعریفها و به ویژه نظریههای علمی مربوط به فضا را
برمیگیرند .بازنماییهایفضا ،فضای مسلط در جامعه است و همبسته روابط تولید و نظمی
در 
است که این روابط را تحمیل میکند؛ بنابراین همبستۀ دانش ،نشانهها ،رمزها و روابط پیشانی
است .فضای مفهوم پردازی شده ،فضای دانشمندان ،برنامهریزان ،اوربانیستها ،تقسیمگران
زمین ،تکنوکراتها و مهندسان اجتماعی و نیز نوع معینی از هنرمندان است که ذوق علمی
دارند؛ یعنی همه آنهایی که آن چه را زیسته و درک شده با آن چه تصور شده است یکی
میدانند .اینفضای مسلط هر جامعه یا هر شیوة تولیدی است(همان).

فضاهای بازنمایی

2

سومین بعد تولید فضاست که در نظر لوفور از نظر واژگانی معکوس بازنماییهای فضاست و به بعد
نمادین فضا میپردازد.بر این اساس ،فضاهای بازنمایی دربارة خود فضاها نیست ،بلکه به چیز
دیگری اشاره دارد؛ مثلقدرتیبرتر ،لوگوس ،دولت  ،اصل مردانه یا زنانه وغیره.این بُعد از تولید
فضا دربارة فرایند داللتی استکه خود را به نماد مادیپیوند میدهد؛ نمادهای فضا را میتواند از
طبیعت گرفت ،نظیر درختان یا شاکلههای توپوگرافیک چشمگیر ،یا میتوانند مصنوعات یا
ساختمانها باشند (گونواردنا و همکاران .)2۱۱1 ،در واقع لوفور با طرح مفهوم فضای
اجتماعی«تقابلکالسیکمیانفضایفیزیکی(طبیعی)وفضایذهنیراموردنقدقرارمیدهد
و معتقد است که آنچه در واقع برای انسانها اهمیت بیشتری دارد ،فضای اجتماعی است»
(فکوهی.)2۹۱:۰۹۱۱،فضاهای بازنمایی دقیقأ همان فضای زیسته است؛ یعنی فضای زندگی
روزمره،در تقابل با تسلط فضای تصور شده،نظم یافته و تنظیم شده نیروی هژمونیک؛بنابراین
فضاهای بازنمایی تحتتأثیر عقالنیسازی ،رمزگذاری ،اندازه گیری ،مداخله و غصب هستند.با
این همه فضاهای بازنمایی همچنین حامل پتانسیل بهچالش کشیدن پراکتیسهاو ادراکهای
فضایی مسلط ،از طریق استفادة خالقانه از فضا هستند.
فضای بازنمایی از دید لوفور ،فضایی است که مستقیمأ به کمک پیوندها ،تصویرها و
نمادهایش زیست میشودوبه همین دلیل فضای ساکنان واستفاده کنندگان ونیز فضای بعضی
Spatial representation
Representation Spaces
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از هنرمندان ،و از جمله برخی از نویسندگان و فیلسوفان است که توصیف میکنندو تنهاسودای
توصیف را در سر دارند و نه چیزی بیش از آن .فضای او فضاییمغلوب ودرنتیجه فضای منفعالنۀ
تجربه شدهای استکه تخیل به دنبال آن است تا آن را تغییر دهد و از آن خود کند.این فضا بر
فضای فیزیکی سنگینی میکند و از ابژههایفضای فیزیکی استفادهای نمادین میکند؛بنابراین
میتوان گفت ،با وجود پارهای استثناهافضاهای بازنمایی به نظامهای کموبیش منسجم نمادها و
نشانههای غیر کالمی گرایش دارند (لوفر .)۹۱ :۰۱۱۰ ،در نتیجه فضاهای بازنمایی فضاهای
زندگی روزمرهاندکه ترکیب پیچیده و در هم تنیدهای از فاکتورهایدوگانۀ ذهنی و اجتماعیدر
آن بر هم کنش دارند.این سهگانه بر آن است تا نشان دهد فضا ماهیتی پیچیده دارد و در تمامِ
سطوح در روابط اجتماعی وارد ونمایان میشود.فضا همزمان محیطی فیزیکی است که میتوان
آن را درک کرد؛ انتزاعی نشانهشناسانه است که همبر چگونگی مشارکت مردم عادی در فضا
تأثیرمیگذارد (نقشههای ذهنیکهجغرافیدانها مطالعه میکنند)و هم فضای شرکتها،برنامه-
ریزان ،سیاستمداران و مواردی ازاین دست را و در نهایت ،واسطهای است که بدن از طریق آن
در برهمکنش با بدنهای دیگرقرارمیگیرد(گوتدینر.)۰۹۰:۰۱۱۹،۰
لوفور دسترسی پدیدارشناسانه به سه وجه تولید فضا را با مفاهیم درکشده ،تصورشده و
زیست شده نشان میدهد.این سهگانه در آن واحد فردی واجتماعی است.این سهگانه نه تنها
عامل سازندة تولید خود انسان که عاملسازندة خود تولیدگری جامعه نیزمحسوبمیشود.همۀ
این سه مفهوم بر فرایندهای کنشگرانه و در آن واحدفردی واجتماعیداللت میکند.
الف) فضای درک شده:2فضا وجهی درکپذیر دارد که میتوان آن را با حواس به دست آورد .این
درک مؤلفۀسازندة هر پراکتیس اجتماعی را تشکیل میدهد.این درک دربرگیرندة هرچیزی
است که خودش را به حواس -نه فقط بینایی ،بلکه شنوایی ،بویایی ،بساوایی و چشایی-
عرضه میکند .این وجه از لحاظ حس درک شدنی فضا ،مستقیمأ به مادیت مؤلفههای
سازنده فضا مربوط است.
ب)فضای تصور شده: ۹فضا را نمیتوان به خودی خود درک کرد ،بی آن که از پیش آن را در
اندیشه تصورکرد.کنار هم قرار دادن مؤلفهها( اجزا) برای شکل دادن به یککلکه پس از
آن مانند فضا در نظر گرفته میشود یا بر فضا داللت میکند،نوعی کنش اندیشهورزانه را
میکند که به تولید دانش مربوط میشود(ترکمه .)۰۸0:۰۹۱۹،
تصور 
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ج) فضای زیسته:۰وجه سوم تولید فضا ،تجربۀ زیستۀ فضاست.این وجه بر جهان داللت میکند،
آن طور که ازسوی انسانها در پراکتیس زندگی روزمرهشان تجربه میشود .لوفور در این
رابطه میگوید:تجربۀ پرکتیکالزیسته را نمیتوان به واسطۀ تحلیل نظری به طور کامل
مطالعه کرد .همواره مازادی ،باقیماندهای ،چیزی ناگفتنی و تحلیل ناپذیر باقی میماند؛
ارزشمندترین باقیماندهای که تنها با ابزارهای هنرمندانه میتوان آن را بیان کرد .از چشم
اندازی پدیدارشناسانه ،تولید فضا بر مبنایی سه وجهی قرار میگیرد که در هر فرایند
اجتماعی میتوان آن راشناسایی کرد.لوفور این را با استفاده از مقاله مبادله نشان میدهد.
مبادله مانند خاستگاه تاریخی جامعه کاالیی به مبادله (فیزیکی) اشیا محدود نمیشود؛
مبادله افزون براین ،نیازمند ارتباط،رویارویی ،مقایسه و در نتیجهنیازمندزبان وگفتمان،
نشانهها و مبادلۀ نشانهها و به این ترتیب نیازمند مبادلهای ذهنی است؛به طوری کهچیزی
نمیدهد.همچنینمبادلهای در برگیرندة وجهی عاطفی
به اسم مبادلهای مادی هرگز رخ 
است؛ مبادلۀ احساس و هیجانها که همزمان برخورد را آزاد و در عین حال مهار میکند
(همان .)۰۸5:

پیشینۀ پژوهش
 آزادارمکیووحیدشالچی(،)۰۹10درپژوهشخودبهبررسیشناختواگرایانهدوسبکزندگیمسجدوکافیشاپپرداختهاند.دراینپژوهشکهبهروشپیمایشوباتکنیک
مشاهده صورت گرفته است ،به این نتایج دربارة این دو سبک زندگی دست یافتهاند:
ناپایداری ،کثرت و تنوع پذیری ،تفکیک زدایی جنسیتی ،مسامحه دربارة تجلی برخی
کنشهای جنسی وپذیرش تجلیزیبایی زن در حوزة عمومی از ویژگیهای فضای کافی

شاپ و پایایی ،یکتایی ،تفکیک جنسیتی ،پافشاری به پنهان بودن کنشهای جنسی و
پافشاری بر آشکار نشدن زیبایی زن در حوزه عمومی را ازویژگیهای فضای مسجدهستند .
 کالنی(،)۰۹12درپژوهشخودبهبررسیتأثیر اجتماعاتصمیمی و شکلگیریگفت وگودر پاتوقهای جوانان و نقشهای اجتماعی و کارکردهای این پاتوقها میپردازد .روش
استفادهشدهدراینپژوهشتحلیلگفتوگوبودهوازتکینکمشاهدهنیزاستفادهشده
است.عدم امکان تجربهورزی و کنشگری آزادانه برای جوانان درپاتوقهای شهر تهران به
دلیل از باال طراحی شدن پاتوقهانتیجۀاینپژوهشبودهاست .
 نظامآبادی(،)۰۹12درپژوهشخودبهبررسیعلتونجوةمراجعۀمشتریانزنجوانبهکافیشاپهایتهرانبهعنوانفضاهایعمومیپرداختهاست.روشاستفادهشدهدراین
Living space
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پژوهشروشکیفیگرنددتئوریواستفادهازتکینکمصاحبهبودهاست.دراینپژوهش
محقق بهایننتیجه رسیدهاست کهکافی شاپ فضایی برای ابراز وجود بیشتر و حضور
پررنگتر درجامعه و احساس متجدد و مدرن بودنبودهاست .
شالچی(،)۰۹12درپژوهشخودبه بررسی سبک زندگیجوانان کافی شاپ منطقۀ  ۹تهرانپرداخته و  ویژگیهای سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص کرده است .مشخص
کردن اهمیت عناصر مختلف زندگی ،هنجارهای مصرف و نیز شیوههای گذراناوقاتفراغت
از دیگر هدفهای این مقاله است.نتایج این مطالعه نشان میدهد در این فضای اجتماعی
ویژگیهایسبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقۀالتقاطی ،تعامل امر محلی و جهانی،
اهمیت سرگرمی و مصرف و نقشحیاتی لذتدیده میشود.بررسی فرهنگ این بخش از
جوانان ایرانی نشان میدهد که تا چه میزانسیاستگذاریفرهنگی امری حساس ،دشوار و
پیچیده است و اثر گذاری فرهنگی بر نسل جوان تنها با پرداختن صوری و سطحی به
ارزشها در سطح نهادهایرسمی ممکن نیست.

 علیخواهوشادمنفعت(،)۰۹۱0درپژوهشخودبهبررسیاستفادههایجوانانازفضاهایعمومیپرداختهاندو نگاهویژهایبهنقشکنترلاجتماعیدراستفادهازفضاهایعمومی
داشتهاند.اینپژوهشبرمطالعۀجوانانیتمرکزدازدکهبادوستانجنسمخالفخوددر
فضاهای عمومی حضور مییابند .پرسش اصلی این پژوهش این بوده است که این گروه
خاص از جوانان کدام فضاهای عمومی را به چه دلیلی انتخاب میکنند؟ یافتهها نشان
میدهد پارکها و کافی شاپها از جمله مکانهای عمومی ترجیحی جوانان هستند.

کنترلهایرسمی،اینجوانانرابهمکانهایعمومیشهریدنجوپرتسوقمیدهد.
 شیخیوغمامنو()۰۹۱0بهبررسینقشکافههادرفضایشهریپرداختهاند.اینپژوهشبرایپاسخگوییدوسوالانجامشدهاست:یکینقشکارکردیکافههادرفضایعمومی
شهر چیست؟ و ویژگیها و پتانسیلهای کافه در فضای شهری چیست؟ این پژوهش
توصیفیبااستفادهازتجزیهوتحلیلمحتواوگفتمانوباتکیهبرماتریسهایتحلیلیو
نگاشت صورتگرفته و رویکرد پژوهش کیفی انجام شده است .نتایج حاصل در راستای
سؤاالت نشانگر آن هستند که کافهها کارکرد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،ارتباطی،
اقتصادی،تفریحیوتبادلاندیشهدارندوبهطورکلیبرایپاسخگوییبهنیازهایزیستی
و فرهنگی ایجاد میشوند .کافهها به نیازهای معاشرت پذیری ،گفتوگو ،اوقات فراغت،
گروهجوییو...پاسخمیدهند.درکافههااصلبرنیازهایفکریوعاطفیاست.میتوانبا
استفاده از این کارکردها پتانسیلهای مختلفی را برای حضور افراد فراهم کرد .ویژگی
کافههاشاملمراجعهروزمرةافراد(طبقهمتوسطشهری)بهآنبههمراهتجربۀمدرنیته
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است که زندگی شهری آن را پدید میآورد که عمومأ این افراد تحصیل کرده جوان از
قشرهایخاص(بادیدگاهسیاسیخاص)بهآنمراجعهمیکنند.درمجموعکافههافضاهای
عمومیبامالکیتخصوصیهستندکهافرادبامراجعهبهآنهاساعاتیاززندگیروزمرة
خود را با افرادی همفکر خود میگذارند این نکته گواه این موضوع است که کافهها
پتانسیلهایمثبتیرابرایشکلگیریزندگیعمومیدارند.
 همچنین مقالههایی با عنوان کافه نشینیهای روشنفکرانه ،از مد تا تولید اندیشه ازمحمدصادقیدرروزنامۀ شرق( ،)۰۹۱۱معرفیکافهنادریدرقلمروپاتوقهای ایرانیاز
شرارهاحدیدرمجلهفرهنگمردم(،)۰۹12مرگهابرماسدربنبستکافهنشینیونگاه
جامعهشناسانبهکارکردهایفرهنگیواجتماعیکافههاازتفریحتافکرسازیدرروزنامۀ
اقتصادازشادیپارسا(،)۰۹1۸هدایتوکافهنشینیازهومنقادریدرروزنامۀاعتمادملی
( ،)۰۹۱2حرفهای قهوه خانهای و نجواهای کافی شاپی از رسول ابادیان در روزنامۀ
کارگران()۰۹۱5وقهوهخانههاتاکافیشاپهاازساراساعتیدرروزنامۀاعتماد()۰۹۱2
چاپشدهاست .۰
ازمیانپژوهشهایخارجازایرانمواردزیرمطالعهشدهاند.
 جوموران)2۱۱2(2بااشارهبهمقالۀریچاردهوگارتکارخودراآغازکردکهازقدیمیترینکارهایانجامشدهدراینزمینهاست.اثرهوگارتجوکباکسبویز۹نامداردکهدرکتاب
کاربردهای سواد به چاپ رسیده است .وی در این مقاله به تغییرات تاریخی ناشی از
گسترش کافی بارهادر بریتانیای پسازجنگوجایگزینیآنها باکافههایزنجیرهایو
شرکتهای فستفود پرداخته است .در این کار نگرانیها تنها درباره فرهنگ توده و
آمریکاییشدن نبوده ،بلکه بیشتر درباره سواد فرهنگی ،طبقه و روابط میان حوزههای
عمومیوخصوصیاست(موران .)552:2۱۱2،
هوگارت)2۱۱2(0دریکیازمقالههایکتابکاربردهایسوادبهسابقهوتغییروتحولمیلکبارهادرانگلستانپرداختهاستکهدرپیرشدمیلکبارهایآمریکاییدردهۀ ۰۱۹۱به
وجودآمدند.اینمیلکبارهابرایجذبمشتریانجوانونوجوانانظاهریجذابوپرنور
داشتند.علتگسترشآنهاتبلیغدربارةمصرفشیروتأثیراتآنبرحفظسالمتانساندر
آمریکابود،اماگسترشآنهادراروپانتیجۀروندروبهرشداستانداردسازیآمریکادرزمان
بین دو جنگ جهانی بود .میلک بارها و کافیشاپها تا مدتهای طوالنی محیطهای
۰بهدلیلمحدودیتهاینگارشیتنهابهعنوانمقاالت،نویسندهوسالانتشارآنهااشارهشدهاست .
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Joe Moran
The Juke-box Boys
4
Hogarth
3

نشینیدرکافههایخیابانسمیهتهران ۰0۸


فرهنگکافه
بررسیمردمنگارانه


بزهکاریمحسوبمیشدند؛زیراتصورمیشدکهاینامکانسببمیشوندبچههابهجای
اینکهبهرختخواببروندتادیروقتبیرونباشندووقتگذارانیکنند.ازنظرهمهسرو
وضعوشیوة لباسپوشیدنکسانیکهبهمافیبارهامیرفتندوضعیتآدمهایخاطیو
خالفکاررابهذهنمتبادرمیکرد.به نظرهوگارتایناماکنمحکومبهتشویقمردمبه
بیکاریوعالفگشتنبودند(موران .)52۰:2۱۱2،
 فصیحی)2۱۱۱(۰درمقالهخودبهبررسیشیوههایگذاراندناوقاتفراغتدرمیانجوانانتهرانیپرداختهاست.ویکافیشاپنشینیرادرمیانچندینفعالیتدیگرجزءهمین
فعالیتهای فراغتی میداند .از نظر فصیحی کافی شاپنشینی یک فرهنگ تلقی شده و
محلیاستکهدرآندوجنس(دختروپسر)بایکدیگرمالقاتمیکنندواجتماعپذیری
صورتمیگیردازنظرایشانمحیطهایفراوانیدرتهرانوجوددارندکهزمینۀبرخورد
بیشتر دختران و پسران را فراهم میآورند .وی بیان میکند آنچه برای جوانانی که به
کافیشاپمیروندمهماستنهقهوهواهمیتکیفیتآنبلکهباهمبودنودیدنودیده

شدناست(فصیحی .)2۱۱۱،

روش پژوهش
بررسی فرهنگ کافهنشینی به عنوان موضوع پژوهش نیازمند آن بود که محقق در فرایند
پژوهشغوطهورشودوفضایکافهبهعنوانمیداناصلیپژوهشراتجربهوزیستکند؛ازاین
روباروشکیفیاینموضوعبررسیودراینراهازروشمردمنگاریاستفادهشد.مشخص
کردنمیداناجتماعیتحقیقگاممهمبعدیبودکهسببشدمحققدرچارچوبیمناسبگام
برداردوزودتربهنتیجهبرسد؛بنابراینمیداناجتماعیپژوهشماکافههایموجوددرخیابان
سمیۀ تهران بود .مردمنگاری به منزلۀ راهبرد تحقیق همواره شامل ترکیبی از سه تکنیک
کلیدیاستکهعبارتانداز:مشاهدةمشارکتی،مصاحبهواستفادهازبازنماییهایبصری؛از
اینرودراینپژوهشبرایجمعآوریاطالعاتودادههایموردنیازازمشاهدهومصاحبه
استفادهشد.درپژوهشبهکمکمطالعۀاکتشافی،میدانموردمطالعهبیشترشناختهشدتا
جنبههایاینمیدانپوششدادهشود.بعدازانجاممشاهداتاولیهسؤاالتیمطرحشدکهدر
جمع آوری اطالعات در بخش مصاحبهها بسیار کمک کرد .یک پژوهش کیفی خوب ،از
نمونهگیری هدفمند استفاده میکند؛ یعنی به صورت هدفمند از کسانی استفاده میکند که

بتوانند سؤاالت ،اهداف و مقاصد پژوهش را پوشش دهند (تریسی .)2۱۰۹ ،در نمونهگیری
هدفمندازنمونههاییاستفادهمیشودکهباتوجهبهنوعمسئلۀپژوهشواهدافپژوهشاز
 Fassihi
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غنایاطالعاتیبرخوردارباشندوبیشتریناطالعاترادراختیارمحقققراردهند؛ازاینرو
دراینپژوهشدربخشمصاحبهازنمونهگیریهدفمنداستفادهشدوبا ۰5نفرمصاحبه
صورتگرفت.سپسدادهها به اشباعرسید و برای اطمینانبیشتر ،با یک نفر دیگر نیز مصاحبه
صورت گرفت(صاحبیککافه) که در این مصاحبه دادة جدیدی ارائهنشد.دادههایگردآوری
شدهبارویکردتحلیلتماتیکبروانوکالرک()2۱۱2تحلیلشدند.دراینروشدادههابارها
بهصورتخطبهخطخوانده،کدگذاریشدندسپسکدهادردستههایبزرگتریقرارگرفتند
ومقولهبندیشدند.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
.۰درحالتکلیمیتوانازمیانکسانیکهبهعنوانهمنشیندرکافهحضورداشتند،سه
گروهرادرنظرگرفتواولینگروهکلیدوستانبودندپسازآناگربخواهیماینگروهرابه
زیرمجموعههای کوچکتری تقسیم کنیم میتوان به همکالسیها و همکاران اشاره کرد ،اما
گروهآخرکسانیهستندکهتنهابهکافیشاپمیروند.درمیاندخترانچندانرسمنیست
کهتنهابهکافیشاپبروند؛مگرآندستهاززنانودخترانیکهبهمقاصدیغیرازنوشیدنیا
صرف خوراکی به کافه میروند .در میان مردان تنها کافهروی بیشتر رواج دارد ،اما معموأل
کسانیکهتنهابهکافهمیروندخیلیجواننیستند.
 .2موضوعات دیالوگها در کافهها که از مشاهدات و مصاحبه به دست آمد ،در ذیل
محورهایزیرهستند :
خاطرات مشترک ،تعریف از دخترها (درجمع پسرها) و بالعکس ،جُک و دست انداختن
یکدیگر ،بحثهای اجتماعی و فرهنگی ( نقد کتاب و فیلم) ،رابطه با دوستان خود (دربارة
دوستانغیرهمجنسواتفاقاتروزمره)ومسائلکاریواقتصادی .
 .۹فعالیتهاوکارهاییکهدرکافهصورتمیگردعبارتانداز:
الف)جمعشدندوستاندورهمومالقاتیکدیگر(مالقاتبادوستانهمکالسی،مالقاتبا
دوستانهمکار،مالقاتبادوستانغیرهمجنسدوستپسرودوستدختر،مالقاتهایکاری) .
ب)گپوگفتگوپیرامونموضوعاتموردعالقه .
پ)نوشیدنومیلکردن 
ت)سیگارکشیدن 
ث)مطالعهکردنواستراحت .
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.0دردستهبندیافرادمراجعهکنندهبهکافهبایدبهایننکتهتوجهداشتکهمیانگین
سنیاینمراجعهکنندگان ۹5 -۰۱است.افرادیکهسنآنهاخارجازاینمحدودهاست،به
میزانبسیارکمتریبهکافهمیروند؛البتهنهبهاینمعناکهمراجعهکنندگانیخارجازاینبازة
سنیدرکافههاحضورندارند،بلکهبهاینمعناکهتعدادآنهابسیارکماست .
جدول  .1اطالعات زمینهای شرکت کنندگان در مصاحبه
سن

تحصیالت

شغل

اسم

جنسیت

محمد

25

دیپلم

رانندةتاکسی

یاسر

21

دیپلم

برقکار

سیروس

۹0

دیپلم

مغازهدار

سهراب

20

لیسانس

کارمندبانک

رحمان

2۹

فوقلیسانس

مهندسشرکتگاز

مصطفی

20

لیسانس

دانشجو

زهرا

۰۱

دیپلم

خانهدار

نرگس

22

لیسانس

دانشجو

ملیکا

۰۱

دانشجوکارشناسی

دانشجو

مهدیه

20

لیسانس

فروشنده

مهسا

2۱

لیسانس

پرستار

بابک

21

فوقدیپلم

پرستار

پژمان

22

لیسانس

دانشجو

سحر

22

لیسانس

حسابدار

لیال

22

لیسانس

دفتردار

باتوجهاطالعاتزمینهایمشارکتکنندگاندرمصاحبهمیتوانچنینگفتکهبازةسنی
مشارکتکنندگاندرمصاحبهبین ۹5 -۰۱است 1.نفردارایتحصیالتلیسانس ۰،نفرفوق
لیسانس0،نفردیپلم،یکنفرفوقدیپلمو ۰نفردانشجویکارشناسیاست1.نفرمذکرو۸
نفرمونثهستند۰۰.نفرازشرکتکنندگانشاغلو0نفرنیزدانشجوبودند .
به طور کلی میتوان گفت که شرکت کنندگان در مصاحبه بیشتر افراد با تحصیالت
دانشگاهیوشاغلهستندکهفضایکافهبرایآنهابهنوعیمکانیبرایگذراندناوقاتفراغت،
استراحتومحلیبرایقرارهایکاریاست .
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یافتههای تحلیلی
به منظور شناخت فرهنگ کافهنشینی بهعنوان الگویی از زیست اجتماعی مصاحبههایی با
افرادی که در میدان اجتماعی تحقیق حضور داشتند صورت گرفت که بعد از روشهای
کدگذاریوتحلیل،تمهاییشناساییشدندکهبهبررسیآنهاپرداختهایم .
جدول  :2اطالعات دریافتی از مشارکت کنندگان در مصاحبه در سه بخش جمالت پایهای ،کد
توصیفی و تم
مضامین
(تم)

کد توصیفی
برقراریارتباط
گسترده

حضوردر
فضایمتمایز

فراراززندگی
روتین 

احساستعلق
بهفضا

هنجارشکنی
وتعلیق
فرهنگ
رسمی

فرارازکنترل
خانواده
وکنترلهای

رسمی

دستیابیبه
آرامشوارتباط

بودندرکنار
جنسمخالف
سبکزندگی
مدرن

هدایتزندگی
بهسمتسبک
زندگیجدید

جمالت پایهای
بیشترارتباطاجتماعیمناینجابوده،توکافهبیشتردوستاموپیداکردم،توکافه
دربارةمسائلاجتماعیحرفمیزنیم.باالخرهبایدازیهجابایکیآشناشیم
زنیمهمدیگهروبیشترمیشناسیم،بهتر


دیگه.اینجاحداقلچهارکلمهحرفمی
ازآشناشدنتوخیابونه،منبادوستامبهمروراینجااکیپشدیم.
فضایکافهفشارزندگیروکمترمیکنه،ازمشکالتدورمیشمتواینفضا،تو
کافهپیشدوستامخودواقعیمم،اینجاکمترموردقضاوتم.وقتیحوصلهندارم
بهعلیمیگمبریمکافه،اینجاباکسیجنگاعصابندارم.
اینجاساکتهوبراممایهآرامشه،اونجاییهمیشگیبرامحسخوبیایجاد
ونشبنمیشهاگهحتیبراییهقهوه

میکنه،بچههایکافهرودوسدارم.روزم
یاچایخوردننیایماینجا .
یکیدوروزنیام،انگاریهچیزیکمه.
توکافهکسینیستبهمگیربده،میتونمبادوستدخترمراحتباشم،میشه
حجابروکمترداشت،توخونهکهنمیشهبرادوسدخترتتولدبگیرییا
مهمونیمیایماینجا.میایمکافهچونجایدیگهاینداریمکهبریم،توکافهبا
دخترابیشترمیشهارتباطآزادانهترداشت.توکافهمیشهقرارهایمختلفی
گذاشت.
اینجااحساسامنیتبیشتریدارم،توخیابونکهنمیشهدربارةیهمسائلی
حرفزد.بعضیامیگنتویخونهتمرکزکارکردنیادرسخوندنندارن،

میاناینجاکههمبتوننچیزیسفارشبدنهمکارشونوانجامبدن،اینجامیام
چوناینجابیشترازهرجایدیگهآرومم«.بریمتوپارکبازیکنیمکههر
دقیقهیکیردشهویهنوعموادبهمونپیشنهادکنه؟
خیلیازدوستامروکهپسرهستنمیتونماینجاببینم،بهبچههاکهدخترو
پسرقاطیهستیماینجاجمعمیشیمبازیمیکنیم،بهجایپارتیهایشبانه
مشکلزااینجابادوستانراحتیم،گروههایدوستیزیادیداریماینجا،دایره
دوستانماینجامتنوعتره.
دن،درسمیخونن،چیزی


خیلیاهممیاناینجاکاراشونروانجاممی
مینویسن،یاسرشونتویلپتاپشونه.خبتوشهرزندگیکردنسختههمش

کهکارایمفیدمیکننو

خونهاییهکافهبیایبدنمیشه،خیلیاهمهستن
فرهیختهانمیانکتابوفیلمنقدمیکنن.
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بررسی مضامین ( تمها) بدست آمده
بررسی آنچه از مشاهدات و مصاحبههای ما به دست آمد ،شناسایی مضامینی (تمهایی) با
عناوینحضوردرفضاییمتمایز،هنجارشکنی،تعلیقفرهنگرسمی،وسبکزندگیمدرن
بود.کهبهبررسیآنهامیپردازیم.
.۰حضور در فضایی متمایز 
کدهایتفسیری«برقراریارتباطگسترده،فراراززندگیروتین،احساستعلقبهفضا»نشان
دهندةاینبودکهفضایکافهاینامکانرابهکافهنشینمیدهدکهفضاییمتفاوتباخانهو
خیابان را ایجاد ،تجربه و زیست کند و در فضایی زیست شده به نام کافه بتوانند تجارب
مشترکیرادرفضایی تازهدنبال کنندکهسببآنشدهاستکه کارکردیخاصدرخلق
تجارب جدید داشته باشد .آنچه در فضای کافه بازنمایی میشود اساسأ نشان دهندة وجود
فضاییمتفاوتازفضایتصورشدهبافضایتجربهشدهاستووجوداینفضایدرکشدهو
متمایزکنشهایخاصیرامیطلبدکهخودمیتواندنشاندهندةشکلگیریخردهفرهنگی
خاصدرمیانکافهنشینانباشد .
«بیشتر ارتباط اجتماعی من اینجا بوده (مصطفی  20ساله ،دانشجو) ؛ تو کافه بیشتر
دوستاموپیداکردم(ملیکا ۰۱،ساله،دانشجوکارشناسی)؛توکافهدربارةمسائلاجتماعی
حرفمیزنیم(سهراب20ساله،لیسانس،کارمندبانک)؛باالخرهبایدازیهجابایکیآشنا
شیم دیگه ( مهسا 2۱ساله ،لیسانس ،پرستار)؛ اینجا حداقل چهار کلمه حرف میزنیم
همدیگه رو بیشتر میشناسیم (سحر 22ساله ،لیسانس ،حسابدار)؛ بهتر از آشنا شدن تو
خیابونه ( یاسر  21ساله ،دیپلم ،برقکار) ؛ من با دوستام به مرور اینجا اکیپ شدیم (
سیروس۹0ساله،دیپلم،مغازه دار)» .
« فضای کافه فشار زندگی رو کمتر میکنه (نرگس  22ساله ،لیسانس ،دانسجو)؛  از
مشکالتدورمیشمتواینفضا(مهدیه20ساله،لیسانس،فروشنده)؛توکافهپیشدوستام
خود واقعیمم(پژمان 22ساله،لیسانس،دانشجو) ؛اینجاکمترموردقضاوتم( بابک21
ساله ،فوق دیپلم،پرستار)؛وقتی حوصله ندارم بهعلیمیگمبریمکافه(لیال 22ساله،
لیسانس،دفتردار)؛اینجاباکسیجنگاعصابندارم(نرگس22ساله،لیسانس،دانشجو) .
اینجا ساکته و برام مایه آرامشه ( زهرا  ۰۱ساله ،دیپلم)؛ اون جایی همیشگی برام حس
خوبیایجادمیکنه(پژمان 22ساله،لیسانس،دانشجو)؛بچههایکافهرودوسدارم(
ساله،لیسانس،دانشجو)؛روزمونشبنمیشهاگهحتیبراییهقهوهیاچای

مصطفی20
خوردننیایماینجا(مهسا2۱ساله،لیسانس،پرستار)،یکیدوروزنیامانگاریهچیزی
کمه(سهراب20ساله،لیسانس،کارمندبانک)».
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اینجمالتنشاندهندةآنهستندکهفضایکافهامکانتجربهفضاییمتفاوتباآنچکه
کنشگراجتماعیدرفضاهایرسمیوخانوادگیزیستکردهرابرایاوفراهممیکند .
 . 2هنجارشکنی و تعلیق فرهنگ رسمی
با کدهای تفسیری «  فرار از کنترل خانواده وکنترل های رسمی ،دست یابی به آرامش و
ارتباط» نشان دهندة آن است که فضای کافه به عنوان یک فضای زیست شده کارکرد و
پتانسیلیدرراستایبهچالشکشیدنهنجارهایرسمیوکنترل هایرسمیدارد.بایدگفت
کهدربارةنحوةاستفادهازفضارفتارهاییاتفاقمی افتدکهباسرشتاستفادهازاینفضاها
مغایراست.فضاهایمعاشرتپذیریکهدراینکافه هاایجادشدهاستتعلیقیدرتعریفو
عملکرددارند.وانعطاف پذیریدرفضایکافهامکانایج ادراهبردهایخالقانهرابرایتأمین
نیازهایاستفاده کنندگانازفضایکافهایجادکردهاست.کنشگردراینفضاهابرایمواجههو
چانه زنیباقوانینوهنجارهایبازدازندهیابااستمراردرنحوةاستفادهازفضاهابهمقابلهبا
اینهنجارهامیپردازند .
همانطورکهلوفرنیزبیانمیکند:فضاهای بازنمایی دقیقأ همان فضای زیسته هستند؛ یعنی
فضای زندگی روزمره در تقابل با تسلط فضای تصور شده ،نظم یافته و تنظیم شدة نیروی
هژمونیک؛بنابراین فضاهای بازنمایی تحتتأثیر عقالنیسازی ،رمزگذاری ،اندازه گیری ،مداخله و
غصب هستند .همچنین حامل پتانسیل به چالش کشیدن پراکتیسها و ادراکهای فضایی
مسلط ،از طریق استفادة خالقانه از فضا هستند .کدهایتفسیریزیراینادعاتأییدمیکنند :
«توکافهکسینیستبهمگیربده(نرگس 22ساله،لیسانس)؛میتونمبادوستدخترم
راحتباشم(پژمان 22ساله،لیسانس،دانشجو)؛میشهحجابروکمترداشت(ملیکا
۰۱ساله  ،دانشجو) ؛ تو خونه که نمیشه برا دوستدخترت تولد بگیری یا مهمونی میایم
اینجا(محمد 25ساله،دیپلم،رانندةتاکسی)؛میایمکافهچونجایدیگهاینداریمکه
بریم(پژمان22لیسانس،دانشجو)؛توکافهبادخترابیشترمیشهارتباطآزادانهترداشت(
رحمان2۹ساله،کارمندشرکتگاز)» .
.3سبک زندگی مدرن 
کدهایتفسیری«بودندرکنارجنسمخالف،هدایتزندگیبهسمتسبکزندگیجدید»
نشاندهندةآناستکهفضایکافهبهعنوانیکفضایزیستشدهدرراستایپاسخگوییبه
تحوالتسبکزندگیجدیدمتأثرازمدرنشدنجامعهاست.برایناساسکهدرجامعۀمدرن
فرد مسئول خلق و حفظ خودش میشود؛ به طوری که یکی از مولفههای اساسی فعالیت
روزمره،همانانتخابهاییاستکهبهطورعادیبهعملمیآوریم...سنتهایاعاداتورسوم
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جاافتادهوغیرهزندگیرادرمحدودةکانالهاییتقریبأازپیشتعیینشدهبهجریانمیاندازد.
مجموعۀاینانتخابهادرزندگیروزمره«شیوةزندگی»راایجادمیکندکهمجموعهایکم-
وبیشجامعازعملکردهاییهستندکهفردآنهارابهکارمیگیرد؛زیرانهتنهانیازهایجاریاو
رابرمیآورندبلکهروایتخاصیراکهاوبرایهویتشخصیخودبرگزیده،دربرابردیگران
مجسممیکنند.کافهنشینیبهعنوانیکسبکزندگیوبهمنزلۀیکشیوةکنشیدرزندگی
مدرنیکیازگزینههایانتخابافرادبرایزندگیوکنشاستکهسببشدهاستبسیاریاز
کنشهایافرادمبینخلقوحیاتمجموعههایهنجاریخاصیباشندکهزندگیرابهعنوان
یککلبیانمیکند.بابهرهبرداریازتشبیهسبکبهزباندراینبارهمیتوانگفتهرسبک
مانندهرگفتاریامتنیمیتواندبهعنوانجهانیخودبسندهتلقیشود،بابیانآلفردشوتزی،
جهانیمستقلازدیگرجهانها.برایناساساست کهزندگیدرهرزمانخودرادراشکال
متعددنشانمیدهدوانسانهاازایناشکال،زندگیمتعددپدیدمیآورند.انسانباتوجهبه
انگیزههایدرونیبامحیطتعاملمیکندوبهکنشمیپردازد؛بنابراینکافهنشینیبهعنوان
یکسبکزندگیدردنیاوزندگیاجتماعیمدرنزمینهرابرایشکلگیریگونههایکنشی
خاصوهمچنینشکلگیریحیاتهایهنجاریخاصفراهمآوردهاستهمینامرسببآن
شدهاستکهکافههاکارکردهایمتفاوتیداشتهباشندوهرکافهایدارایتیپهایشخصیتی
متفاوتوبهاصطالحمراجعانمتفاوتیاستکههرکدامفضایکافهرابهنحویخاصتجربه،
زیستوبازنماییمیکنند.جمالتتفسیریزیرمؤیدوتاییدکنندةتحلیلهایهستند :
«خیلیازدوستامروکهپسرهستنمیتونماینجاببینم(نرگس 22ساله،لیسانس)؛با
بچههاکهدختروپسرقاطیهستیماینجاجمعمیشیمبازیمیکنیم(مصطفی20ساله،
دانشجو) ؛ به جای پارتیهای شبانه مشکل زا اینجا با دوستان راحتیم ( لیال  22ساله،
دفتردار)؛گروههایدوستیزیادیداریم(سحر 22ساله،لیسانس،حسابدار)؛اینجاخیلیا
خونن،چیزیمینویسن،یاسرشونتوی


دن،درسمی

هممیاناینجاکاراشونروانجاممی
لپتاپشونه(سیروس ۹0ساله،دیپلم،مغازهدار)؛خبتوشهرزندگیکردنسختههمش
خونهاییهکافهبیایبدنمیشه(بایک21ساله،پرستار)؛خیلیاهمهستنکهکارایمفید
میکننوفرهیختهانمیانکتابوفیلمنقدمیکنن(سیروس ۹0ساله،دیپلم،مغازهدارو

سهراب20ساله،لیسانس،کارمندبانک)» .

پاسخ به پرسشهای پژوهش 
سوالاولپژوهش:معانیذهنیومقاصدکافهنشینانازحضورشاندرکافهچیست؟ 
به اینسؤالبایدبر اساس آنچه از آنباعنوانبازنماییفضایی یاد کردیم،پاسخ داد.
بازنماییهای فضا با توجه به ماهیت درونیشان ،در سطح گفتمان و کالم ظهور مییابند؛و
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بنابرایناشکال زبانیای مانند توصیفها ،تعریفها وبه ویژه نظریههای علمی مربوط به فضا را
در بر می گیرند.برایناساسجمالتپایهایکهازجریانمصاحبههابهدستآمدنشانمی-
دهدمعناییکهکنشگراناجتماعیدرفضایزیستشدهکافهدنبالمیکنند،برخاستهاز
تجاربمشترکشاندرمیدانوفضاییمشابهاستکهآنرازیستکردهاند.فضایکافهسبب
شدهاستکنشگراناینفضادرتالشبرایخلقمعناییجدیددرجهتخلقوحفظخرده
فرهنگ گروه های خود باشند .این معنای مشترک را درکدهای تفسیری « برقراری ارتباط
گسترده،فراراز  زندگیروتینواحساستعلقبهفضا»می توانیافتکهدرآنکافهنشینان
تالش می کنندکهبهیکمعنایذهنیمشترکبرایکنشهایروزمرهشانبرسند؛چنانکه
اینمعنایمشترکذهنیسبببازتولیدفضاشدهوامکانتداومیافتنکنشکافهنشینیرا
فراهمکردهاست .
سوالدومپژوهش:کافهنشینیبهعنواننوعیگذرانفراغتباچههدفیشکلمیگیرد؟ 
ازمصاحبهوگفتوگوباافرادیکهدرمیدانبودندوباتوجهبهکدهایتوصیفیکهاز
مصاحبهها به دست آمد ،میتوان گفت که کافهنشینی نوعی از کنش اجتماعی است که با
اهدافزیرصورتمیگیرد:
الف)هدایتزندگیبهسمتسبکزندگیجدید .
ب)دستیابیبهآرامشوارتباط .
پ)برقراریارتباطگسترده .
ت) گردهمایی ناباوران به هنجارها و سنتهای موجود (هنجار شکنی و تعلیق فرهنگ
رسمی) .
گیرینطفۀایدههایآلترناتیوومعاشرتافراد .


ث)فضاییبرایشکل
اهدافیکهذکرشدند،حاصلکدهایتوصیفیبرگرفتهازمصاحبههابودندکهنشانمی-
دهدفضانهتنهاایجادکنندةروابطاجتماعیاست،بلکهاینروابطاجتماعیمیتوانندایجاد-
کننده فضا باشند .فضای ایجاد شده در کافهها اساسأ فضایی اجتماعی است؛ در واقع فضای
اجتماعیدرتقابلبافضایفیزیکی(طبیعی)وفضایذهنیقرارمیگیردوآنچهبرایانسانها
اهمیت بیشتری دارد ،فضای اجتماعی است؛ بنابراین میتوان دید اهدافی را که کافهنشینان
دنبالمیکننداهدافیدرجهتخلقفضاییاجتماعیاستکهاغلببهصورترسمیتعریفو
تعبیهنشدهاست.بهعالوهبایداشارهکرد کهفضایکافهدربرگیرندةپتانسیلهاییبرایکنش
اجتماعیاست؛بهاینصورتکهماتجربههایروزمرةخودرابهواسطۀمکانمیآفرینیمو
توجهبهمکانازاینجهتاستکهزندگیروزمرهوبازیهایکنشگراندرآنرخمیدهد.
پس فضا و مکان کافه محفلی برای کنشگری اجتماعی با هنجارهای خاص خود  است که
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میتواندیداینبخشنیزتأییدکنندةنظرهانریلوفردرارتباطباخلقفضاست؛بنابرایندر

بیانکلیگفتکافهنشینیباهدفخلقفضایاجتماعیدلخواهشکلمیگیرد .
سوالسومپژوهش:کارکردهایکافهبرایکافهنشینانچیست؟ 
کدهای توصیفی به دست آمده از مصاحبهها شامل « برقراری ارتباط گسترده ،فرار از
زندگیروتین،فرارازکنترلخانوادهوکنترلهایرسمی،دستیابیبهآرامشوارتباط،بودن
درکنارجنسمخالف،هدایتزندگیبهسمتسبکزندگی»جدیدنشاندهندةآناستکه
کافهنشینینوعیفراغتونوعیفضایاجتماعیخلقشدهدلخواهبرایکنشگراناجتماعیدر
اینمیداناستکهکارکردهایپیشبینیشدهوپیشبینینشدهایداردکهسببخلق،تداوم
و بازتولید این فضا شده است ،اما باتوجه به فضای اجتماعی تولید شده در کافه میتوان
کارکردهاییدیگریبرایکافهقائلشدکهبهبیانآنهامیپردازیم .
 .1کافه ،محلی برای تفریح
بسیاریکافهراپاتوقیبرایتفریح،گذراندناوقاتفراغتودیدارهایدوستانهمیدانند.آنچه
این روزها از کافهنشینیهای شهر برمیآید نیز همین است .با این تفاوت که تیپهای
روشنفکری،لباسهاییمتناسبباطرزتفکروفضایکافهو همچنینسبکموسیقیکهدر
کافه پخش میشود کمی آن را خصوصی کرده و هر کافه مشتریان خاص خودش را طلب
میکند.کافهنشینیبهمثابۀتفریح،چیزیاستکهناصرتکمیلهمایون،مورخدراینبارةآن

میگوید«:تفریحمهمترینکارکردکافهنشینیاستوجزیکیدوکافهدرتهرانکهکارکرد
فرهنگی و اجتماعی داشتند ،در بیشتر موارد کافهنشینی از یک نیاز تفریحی سرچشمه
میگیرد»(پارسا.)0:۰۹1۸،

براساسایندیدگاهکافههاهیچگاهشاملمناقشاتوگفتوگوهایمنتقدانهنیستندو
اینمسئلهایاستکهبرخیتحلیلگرانآنرامختصایراننمیدانندومعتقدندکارکرداصلی
کافههادرهمۀکشورهاتفریحیاست.صدیقسروستانی،جامعهشناسدراینبارهمیگوید«:
کافهدرحقیقتیکپاتوقمیانراهیاستکهمارابرایرفعخستگیهایروزانهبهسمت
خودمیکشاند.حتیورودبهکافهاتفاقیصورتمیگیردومحوریتدرگفتوگوهایکافهای
بابحثهایاجتماعیوفرهنگینیست»(زیبایی.)5:۰۹۱۸،
در واقع باید دانست آنچه به شکل فضای عمومیای که هابرماس از آن صحبت میکند،
بسیارکموناچیزدرایراناتفاقافتادهاست.عرصۀعمومیهابرماسبهمثابۀجامعۀمدنی،
حلقۀواسطۀملتودولتبودهاست،امادرایرانبهدلیلشرایطاجتماعیوسیاسیآنعرصه
عمومیفرصتشکلگیرینگرفت.آنچهدراینپژوهشبهدستآمد،بیشترنشاندهندةآن

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۰52

است کهکافهمحلی برای گذراندن اوقات فراغت است و در آن مناقشات منتقدانه در جهت
پیگیریمطالباتمدنیکهبهقولهابرماسخاصعرصهعمومیاستکمتربهچشممیخورد.
 .2کافهنشینی ،ظرفیتی برای رشد فرهنگی
در پارهای از موارد تجربۀ زیسته انسانها و درک و دریافت آنها از زندگی ،شیوهها ،باورها و
ارزشهای آنها را تغییر میدهد .به بیان دیگر مواردی دیده میشود که افراد جامعه ،خود

میشوند و برای برونرفت از مشکالتشان راهی مییابند .در مواردی نیز
اندیشمند و هنرمند 
هایقدرتسعیمیکنندبااثرگذاریبراندیشمندانوکنشگراننوعیفرهنگسفارشی


کانون
ومطلوبخودرابهجامعهتزریقکنندکهدرهیچجایدنیابهنتیجۀموردنظرنرسیدهاست،
امااینفعالیتهادرمواردیسببشدهاستکهصحنهازاندیشمندوهنرمندخالییاحضور

آنهاکمرنگشودوشکلناهنجاروقهقراییتغییرفرهنگتوسطخودجامعهبهظهوربرسد .

 درواقعاینتجربۀزیستۀانسان هاستکهدرونآنهابهتدریججمعمیشودوبستررشد
و توسعۀ فرهنگی را فراهم میکند .کافهن شینی به عنوان کنشی اجتماعی و نمود فرهنگی
می تواندزمینهرابرایرشدبسیاریاززمینه هایرشدفرهنگیفراهمآورد.آزادارمکینیز
دربیانیمشابهمیگوید«:انتخابگوشه هایثابتبراینشستن،همیشهیکنوعنوشیدنی
سفارشدادن،مطالعۀکتابوروزنامهدرپاتوقهایهمی شگی،تصویریاستکهشکلعینی
وواقعیبهخودنخواهدگرفتوتکلیفجامعۀایرانیدربارةایجادیکپاتوقفرهنگییایک
کافۀ اجتماعی و ادبی هنوز به درستی معین نیست؛ چرا که نقاشان ،عکاسان ،هنرمندان،
نویسندگان و شاعران نشست مستمر و ماندگاری در کافهها ندارند» (آزاد ارمکی:۰۹10 ،
)۰2؛ بنابراینبهطورکلیدودیدگاهمختلفدرارتباطباکافهنشینیمیتوانمتصورشدکه
ناشی از انعطاف پذیری مفهوم است که از کاربرد کافهها می توان به مثابۀ یک ظرفیت
اجتماعی و فرهنگی و دیگری کارکرد تفریحی یادکرد .زیرا انسان با فرهنگ خود در
شکلپذیریونقشیابیمکانهاتأثیرگذاراست.فرهنگهایگوناگونمکانهایخاصخودرا
میسازندوکارکردهاییمتناسببـهآنمیبخشند.کارکردهایاقتصادی،فرهنگی،سیاسی،
نظامی و نظایر آن میتواند مکانهایی خاص بیافریند .نقشپذیری مکانها تابعی از
تصمیمگیریانساناستواینتصمیمهامتأثرازالگوهایفرهنگیاوست؛بنابراینفرهنگاز
عواملمهمافتراقمکانهاست.بنابراینمی توانگفتکافهبهعنوانیکفضاومکانمیتواند
درارتباطبافرهنگزمینهرشدوتعالیفرهنگیرافراهمآورد.
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نتیجهگیری 
بررسیفرهنگکافهنشینیبهعنوانموضوعاینپژوهشبرخاستهازآشناییذهنیمحققبا
تحولدرسبکزندگیانسانایرانیدردورةمدرناست؛زیراشهریشدنروزافزونتغییرو
تحوالتیرادرسبکزندگیانسانایرانیپدیدآوردهواینسؤالرابهذهنمتبادرکردهاست
کهحیاتشهریمدرنچگونهروابطانسانهاوزندگیروزانهآنهارادستخوشتغییروتحول
میکند.یکیازایندگرگونیهاتحولدرسبکهایزندگیانسانایرانیوگونههایجدیدیاز
معاشرتوکنشاجتماعیاست.باوجودتغییراتدائمیوآزادیهاییکهالزمۀزندگیشهری
وزادةتجربیاتمدرنزندگیروزمرهاست،سبکزندگیدچارتغیراتشدهاست؛بهگونهایکه
گروههایاجتماعیبراساسشیوهزندگیوبهمیزانسنتییامدرنبودنمکانهاییرابرای
کنشاجتماعیآزادانه،تعاملاجتماعیباهمنوعان،گذراناوقات،تفریح،بحثوگفتوگوویا
باانگیزههاودالیلمختلفدیگربرمیگزینندازاینروتوجهبهزندگیروزمرهدارایاهمیت
است و یکیازاینتغییراتایجادشدهگونهایاززیستاجتماعیباعنوانفرهنگکافهنشینی
است.بنابراینمطالعۀفرهنگکافهنشینی،فضایاجتماعیحاکمبرآنودرکتصورافراداز
اینسبکزندگیوکارکردهایآنموضوعپژوهشبود .
براساسآنچه ازگردآوریداده هاباتکنیکمشاهدهومصاحبهبهدستآمدوتحلیلبه
روش تحلیل تماتیک ،تم هایی به دست آمدند که شامل  حضور در فضای متمایز  ،هنجار
شکنیوتعلیقفرهنگرسمی،سبکزندگیمدرنبودند.ازتحلیلاینتمهاایننتیجهبه
دستآمدکهآنچهدرفضایکافهبازنماییمی شوداساسأنشاندهندةوجودفضاییمتفاوت
از فضای تصور شده با فضای تجربه شده است و وجود این فضای درک شده و متمایز
کنشهای خاصی را میطلبد که میتواند نشانگر شکلگیری خردهفرهنگی خاص در میان
کافه نشینانباشد.همچنینبایداشارهکردکهفضایکافهبهعنوانیکفضایزیستشده
دارای کارکرد و پتانسیلی در راستای به چالش کشیدن هنجارهای رسمی و کنترلهای
رسمی است .باید گفت دربارة نحوة استفاده از فضا رفتارهایی اتفاق میافتد که با سرشت
استفادهازاینفضاهامغایراست.فضاهایمعاشرت پذیریکهدراینکافههاایجادشدهاست،
تعلیقی در تعریف و عملکرد دارند و انعطاف پذیری در فضای کافه امکان ایجاد راهبردهای
خالقانهرابرایتأمیننیازهایاستفادهکنندگانازفضایکافهایجادکردهاست.کنشگردر
این فضاها برای مواجهه و چانه زنی با قوانین و هنجارهای بازدازنده یا با استمرار در نحوة
استف ادهازفضاهابهمقابلهبااینهنجارهامیپردازد .
بایداشارهکردکهفضایکافهبهعنوانیکفضایزیستشدهدرراستایپاسخگوییبه
تحوالتسبکزندگیجدیدمتأثرازمدرنشدنجامعهنیزاست.برایناساسکهدرجامعۀ
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مدرنفردمسئولخلقوحفظهویتخودشمیشود؛بهطوریکهیکیازمولفههایاساسی
فعالیت روزمره همان انتخابهایی است که به طور عادی به عمل میآوریم و زندگی را در
محدودةکانالهاییتقریبأازپیشتعیینشدهبهجریانمیاندازد.مجموعۀاینانتخابهادر
زندگی روزمره شیوة زندگی را ایجاد میکند که مجموعهای کموبیش جامع از عملکردهایی
هستندکهفردآنهارابهکارمیگیرد؛زیرانهتنهانیازهایجاریاورابرمیآورند،بلکهروایت
خاصیراکهاوبرایهویتشخصیخودبرگزیده،دربرابردیگرانمجسممیکنند.کافهنشینی
بهعنوانیکسبکزندگیوشیوةکنشیدرزندگیمدرنیکیازگزینههایانتخابافرادبرای
زندگی و کنش است که سبب شده است بسیاری از کنشهای افراد مبین خلق و حیات
مجموعههایهنجاریخاصیباشندکهزندگیرابهعنوانیککلبیانمیکند.درعینحال
بایددرنظرداشتکهکافهنشینیبهعنوانگونهایاززیستوکنشاجتماعیبااهدافیخاص
صورتمیگیردکهایناهدافگاهیپیشبینیشدهودرپارهایازمواقعپیشبینینشدهاست
که سبب آن شده که کافهنشینی کارکردهای چندگانهای داشته باشد که پارهای از این
کارکردهامنجربهبازتولیدکافهنشینیشدهاند؛کارکردهاییکهفارغازبعدتفریحیوسرگرمی
زمینهایمناسببرایرشدفرهنگیرافراهممیآورند .
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