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Abstract

The present study seeks to study the semantic system of young girls regarding their presence in shopping 
centers with specifically Vakil market in Shiraz. The research approach is qualitative and has been done using 
ethnographic methods. Depth interviews were conducted to collect data. One of the places that is known today 
as a cultural heritage of Shiraz city, is Vakil market, where as a place of economic activity, many people attend 
daily. Here, the presence of women with special feminine behaviors is notable. It can be said that today shopping 
malls in Iran have not only provided a safe place for the presence and representation of some feminine behaviors, 
but have essentially led to the feminization of many behaviors such as shopping. As part of everyday life, these 
spaces have led to the expansion of the female public sphere. Based on the findings of this research regarding to 
the semantic system of girls while being present at the Vakil market, the categories of demonstrative bargaining, 
all time consuming, coexistence, achievement of social opportunities, the construction of new identity and ideal 
self, changing mental state, symbolic consumption and body display as a reaction to power were elicited. Thus, 
it can be said that even spaces that are anthropologically remarkable and are a part of the cultural heritage of the 
society, have been largely eliminated from traditional practices in the face of modernity.
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چکیده
پژوهش حاضر در پی بررسی و مطالعه نظام معنایی دختران جوان در ارتباط با حضور آن ها در مراکز خرید با تکیه بر بازار وکیل شیراز 
است. رویکرد پژوهش ِکیفی بوده و با استفاده از روش مردم نگاری انجام شده است. برای گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با دختران 
جوان انجام گرفته است. بازار وکیل شهر شیراز، میراثی فرهنگی است که به عنوان محل فعالیت اقتصادی، روزانه افراد زیادی در 
آن حضور می یابند. در این بین حضور زنان با رفتارهای زنانه ویژه، چشمگیر است. امروزه مراکز خرید در ایران نه فقط مکانی امن 
برای حضور و بازنمایی برخی رفتارهای زنانه فراهم کرده، بلکه اساساً باعث زنانه شدن بسیاری از رفتارها مانند خرید شده است. 
این فضاها به مثابه بخشی از زندگی روزمره باعث گسترش حوزه عمومی زنانه شده است. بر اساس تحلیِل یافته های پژوهش در 
ارتباط با نظام معنایی دختران در مورد حضور آن ها در بازار وکیل، مقوله های چانه زنی تظاهری، مصرف همه زمانی، باهمبودگی، 
کسب فرصت های اجتماعی، ساختن هویت جدید و خوِد آرمانی، تغییر وضعیت روحی، مصرف نمادین و نمایش بدن واکنشی در برابر 
قدرت، استخراج شد. میتوان گفت حتی فضاهایی که بار مردم شناختی دارند و بخشی از میراث فرهنگی جامعه به حساب می آیند در 

مواجهه با مدرنیته، تا حد زیادی از رفتارهای سنتی زدوده شده اند.
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مقدمه
جامعه شناسی  مردم شناختی  مطالعات  در  روزمره1  زندگی  امروزه 
جایگاه ویژه اي دارد؛ این موضوع همانند همه محصوالت و عناصر 
مدرن دیگر، مفهومی مبهم است، معانی متعددی دارد و گاه امری 
این  اول  نگاه  به همین دلیل ممکن است در  پیش پا افتاده است. 
مضمون چندان جدي و قابل مطالعه به نظر نرسد، اما این جمله 
توجه  مورد  نیست،  شده  شناخته  امر  ضرورتاً  آشنا  امر  که  هگل 
فیلسوفان زندگی روزمره بوده است. این نکته نه  فقط بدان معناست 
که زندگی روزمره میتواند موضوع مطالعه باشد بلکه نشان دهنده 
این نیز هست که بسیاري از متفکران علوم انسانی به مسئله زندگی 
روزمره توجه کرده اند و مواد تحلیل خود را از آن به عاریت گرفته اند 

)کاظمی، 1384، 98(.
آن  که  است  زندگي  همان  روزمره  زندگي  گفت  میتوان  درواقع 
ارتباط  را بي اهمیت و بدیهي مي انگاریم؛ اعمالي مانند راه رفتن، 
غیره.  و  پوشیدن  لباس  خوردن،  آشپزي،  خرید،  کردن،  برقرار 
واقعیت تجاربي که براي ما عادت شده اند در روندها و توالي کارها 
و ارتباط هاي هرروزه فراهم مي شود و به طور عام تر چارچوب هایي 
از زمان و مکان وجود دارند که مشخص مي کنند چه کاري، چه 
وقت، کجا و با چه کسي انجام شود. این رفتارها بدیهي و طبیعي 
انگاشته می شوند به طوري که مي توان آن ها را به طور معمول انجام 
داد. بنابراین مثل همه چیزهایي که طبیعي تلقي مي شوند مناسب 
یا حتي مطلوب در نظر گرفته و شکستن انتظارهاي مربوط به آن 
.)Chaney, 2002, 10(  نیز معمواًل غیرمنطقي و زشت فهم مي شود

چنی معتقد است آرزوهاي فرهنگي و داستان هاي عام در اشکال 
قبیل  از  اجتماعي  اعمال  مانند  روزمره  زندگي  در  بازنمایي  دیگر 
 Chaney, 2002,(  خرید، خوردن و عشق ورزیدن نفوذ کرده است
6(. زندگي روزمره زیست جهاني است که مهیاگر زمینه غایي بوده 
و تمام مفهوم پردازي ها، تعاریف و روایت هاي ما از آن سرچشمه مي 

گیرد )فدرستون2، 1381(.
در حقیقت مسئله زندگي روزمره در بستري از مدرنیته مطرح شده 
نمونه  است.  اجتماعي  تغییرات  از  مردانه  روایتي  بیشتر  که  است 
به  رو  که  کسي  است؛  ولگرد  و  زن  پرسه  انساِن  مدرن،  جامعه 
سوي آیندهاي مبهم و تاریک دارد و از گذشته بریده و با این همه 
معترض است. اما این پرسه زن، مذکر است و تجربه او تجربه اي 
مردانه است. با این وجود امروزه مراکز خرید، یکی از فضاهای عمده 
برای مصرف نشانه ها و سبک های زندگی بوده و از این جهت مکان 
مناسبی برای بررسی گونه ای از زندگی روزمره افراد و بخصوص 
زنان و دخترانی است که بیش از سایر اقشار در این مکان ها حضور 

1. Everyday life

2. Feadereston

می یابند؛ این مراکز از جمله محدوده فضاهای عمومی موجودند که 
امکان نمایش هویت روزمره دختران و زنان را در خارج از حوزه 

خصوصی خانه ها و خانواده ها فراهم می کنند. 
می توان گفت ظهور مراکز خرید در ایران نه فقط مکانی امن برای 
حضور و بازنمایی برخی رفتارهای زنانه فراهم کرده، بلکه اساسًا 
به زنانه شدن بسیاری از رفتارها مانند خرید منجر شده است. این 
فضاها به مثابه بخشی از زندگی روزمره به گسترش حوزه عمومی 
زنانه انجامیده است. پاساژها و بازارها فضایی مناسب برای تجلی 
امر  آن  تلقی می شود، مکانی که در  زنان  زندگی  سبک و سیاق 
هویت  خود،  دنبال  به  و  داشته  بازتولیدپذیر حضور  و  پسند  عامه 
بازتولیدپذیر و سیال را نیز تولید می کند. بنابراین، بازار را می توان 
فضایی تعریف کرد که زنان با حضور در آن هویتی تازه گرفته و 
از این مکان به تولید سبک خود و تمایز خود از دیگران می پردازند 

)محمدپور و بهمنی، 1389(.
در کنار مراکز خرید مدرن، با خصوصیات مصرف گرایانه، بازارهای 
سنتی هستند. اینکه آیا این بازارهای سنتی از فضای هویت بخشی 
سنتی نیز برخوردارند یا ویژگی مصرف گرایانه مراکز خرید جدید را به 
خود اختصاص داده اند، محل پژوهش است. بر این اساس پژوهش 
حاضر در پی بررسی و مطالعه نظام معنایی دختران جوان در ارتباط با 

حضور آن ها در مراکز خرید با تکیه بر بازار وکیل شیراز است. 
بازار وکیل شیراز بنایی تاریخی است و جزو میراث فرهنگی شیراز 
بازارهاي فعال شهر  از  بازار  این  محسوب می شود. در عین حال 
شیراز است که در زمان کریم خان زند )1172 - 1193 ه.ق( در 
در  و  کنار مسجد وکیل  در  در محله درب شاهزاده،  شرق شیراز 
شرق میدان شهدا ساخته شده است. معماري این بنا برگرفته از 
بازار قیصریه الر و همچون بازارچه بلند اصفهان ساخته شاه عباس 
کبیر است اما عرض بازار وکیل بیش از سایر بازارهاست. همچنین 
74 دهانه طاق ضربي بازار با ارتفاع بیش از 11 متر مرتفع تر از طاق 
سایر بازارهاست که البته هم اینک به علت خاکریزي کف بازار، 

ارتفاع طاق ها به ده متر تقلیل یافته است.
این بازار که سه فضاي عبور و مرور )فضایي براي گذر مشتریان(، 
حریم مغازه )به ارتفاع تقریبي 2 پله باالتر از سطح زمین( و فضاي 
مغازه )محل فروش( دارد؛ داراي پنج دروازه )ورودی( است که در 
چهار سمت بازار قرار گرفته اند. همچنین شامل دو راسته شمالي، 
قطع  را  یکدیگر  صلیبي  چون  که  است  غربي  شرقي،  و  جنوبي 
کرده اند. در تقاطع این دو راسته، چهار سوق قرار گرفته است که 
بزرگ ضربي  طاق  چهار سوق،  این  دارد.  قرار  یک هشتي  روي 

محکمي دارد و در پاي طاق نیز چند ترنج آجرکاري شده است.
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پرسش های کلیدی پژوهش
پژوهش های مردم نگارانه از مصاحبه های ساختاریافته تشکیل نشده 
و شرایط مصاحبه و مشخصات شرکت کنندگان در چگونگی طراحی 
سؤاالت نقش خواهد داشت. با این حال سؤاالت کلی برای به نظم 
درآوردن مصاحبه ها قبل از انجام مصاحبه تدوین می گردد که در 
امتداد سؤاالت کلی و به فراخور شرایط مصاحبه سؤاالت جزئی نیز 

مطرح خواهد شد. سواالت کلی پژوهش حاضر عبارتند از:
- هدف شما از آمدن به بازار وکیل چیست؟

- کثرت حضور شما در بازار وکیل چگونه است؟
- گمان می کنید آمدن به بازار برای شما چه فواید اجتماعی یا 

اقتصادی دارد؟
- بازار را چگونه جایی برای یک دختر جوان می دانید؟

- از تجارب خودتان درباره حضور در بازار بگویید.

پیشینه موضوع
به خرید  یا رهیافت های متمایل  زندگی روزمره  بررسی  ازآنجاکه 
در بازار، چه در مطالعات داخلی و یا خارجی چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است، به چند مورد محدود اکتفا می شود. توسلی و همکاران 
)1396( در مقاله ای به عوامل جامعه شناختی تأثیرگذار بر استفاده 
تهران  شهر  خرید  مراکز  به  مراجعه کننده  زنان  میان  در  برند  از 
تبلیغات  بین  که  است  داده  نشان  پژوهش  این  نتایج  پرداخته اند. 

و استفاده از برندها در بازارهای خرید رابطه ای معنادار وجود دارد. 
روش  به  دیگری  پژوهش   .)1396( همکاران  و  گرگری  خدایی 
کیفیبا عنوان »واکاوی تجربه های خرید مشتریان از مراکز خرید 
شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی« انجام داده اند. نشان دادند که 

تجربه خرید متاثر از ساختار فیزیکی و ارتباطی است. 
تفسیری  مطالعه  به  مقاله ای  در   )1390( همکاران  و  محمدپور 
موضوعی  تحلیل  شیوه  به  پاساژگرد  دختران  خرده فرهنگی 
پرداخته اند. در خالل تحلیل موضوعی داده ها، هشت مقوله حاشیه ای 
شدن خرید، کنش های تکمیلی یا جانشین، بازنمایی نمادین، روابط 
بین جنسی، بریکوالژ هویت، پرسه زنی، تولید سرمایه تعاملی و پاساژ 
در  مذکور  مقوله های  نهایتاً  شدند.  استخراج  شبه کارناوال  به مثابه 
قالب الگویی موضوعی تحت عنوان پاساژ بهعنوان »شبه جامعه«1 

ترسیم شد.
محمدپور و بهمنی )1389( در مقاله »زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها«، 
به بررسی زیست جهان زنان در یکی از پاساژهای مجلل شهر شیراز 
پرداخته اند. روش شناسی این مطالعه روش کیفی بوده. یافته های 

1.  Quasi-society

Kitsch .2، واژه آلمانی به معنای زرق و برق، چشم پر کن

این پژوهش نشان میدهند که پاساژ صرفاً مکان مصرف کاالهای 
برای  نمادین شده  و  نشانه شناختی  فضایی  بلکه  نیست،  متعارف 
هویت یابی،  پرسه زنی،  تظاهری،  مصرف  کیچ2،  نشانه ها،  مصرف 

مقاومت، تمایز جنسیتی و دوست یابی است. 
اباذری و کاظمی )1384( پژوهش دیگری با عنوان »رویکردهای 
نظری خرید: از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی« انجام داده اند. 
نتیجه بدست آمده این بوده که خرید در مطالعات فرهنگی نشان دهنده 

حرکت بنیادی در اصول ساختاری جامعه از تولید به مصرف است. 
کاظمی و اباذری )1383( در مقاله »زندگی روزمره و مراکز خرید 
در شهر تهران« به دنبال بررسی زندگی روزمره در جامعه ایرانی از 
خالل مطالعه مراکز خرید بوده اند. در واقع این تحقیق در پی آن بوده 
تا دریابد که مراکز خرید چگونه به موقعیتی برای نمایش فرودستان 

شهری و اقلیت های فرهنگی در جامعه ایرانی بدل می شوند.
Michon  و همکاران )2014( در مطالعه خود به بررسی محیط 
مرکز خرید، ارزش های خرید و رفتار در میان خریداران ُمدگرای زن 
پرداخته اند. زنان بر اساس نوع گرایشات آن ها به سه گروه تقسیم 
اشارت های  به  که  دارد  بیشتری  امکان  میانه رو  خریداران  شدند. 
محیط پاسخ مثبت بدهند. اما سایر خریداران ممکن است در چنین 

فضایی سردرگم شوند. 
عامل  سه  که   )2009( کردند  آشکار   Mokhlis مطالعه  یافته هاي 
گرایش به خرید یعنی آگاهی از کیفیت، خرید بدون تفکر قبلی و 
آگاهی از قیمت؛ با مذهب مرتبط هستند. افراد مذهبی تر احتمااًل بیش 
از سایرین به قیمت ها اهمیت می دهند، در محصوالتی که می خرند به 

دنبال کیفیت هستند و کمتر بدون فکر قبلی، خرید می کنند. 
و  فرهنگ  درآمد،  تأثیرات    )2009( خود  دکتري  رساله   در   Sian
مذهب را بر خرید و رفتار مصرفی سنجیده است. براساس یافته های 
چینی؛  دانشجویان  به  نسبت  مالزیایی  دانشجویان  تحقیق،  این 
مذهب، فرهنگ و ارزش های اجتماعی را مهم تر می دانند. بر این 
اساس آنان مکرراً مطابق با آموزه های دینی و ارزش های فرهنگی، 

الگوهای مصرف خود را انتخاب می کنند. 
از مرور پژوهش های پیشین میتوان دریافت پژوهش های صورت 
این پژوهش های  گرفته فضای مدرن را بررسی کرده اند. هرچند 
انجام گرفته به روش کیفی و با استفاده از رویکردهای مردم نگارنه 
می تواند محققین را در انجام هرچه بهتر پژوهش یاری رساند اما 
رفتار  پژوهش ها  این  از  هیچ کدام  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
مربوط به بازار زنان را در یک بازار که بخشی از فضای سنتی شهر 
بوده و میراث فرهنگی آن به شمار می آید مورد توجه قرار نداده اند. 
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در این پژوهش، مطالعه در فضای سنتی که فعالیت اقتصادی در 
قالب مغازه های متنوع وجود دارد، انجام شده است. در این فضاهای 
سنتی ساختمان ها از جلوه های مدرن برخوردار نیستند و بسیاری از 
مغازه های موجود در این فضا به فروش کاالهای سنتی نظیر ظروف 

مسی، لباس های سنتی و خوراکیهای سنتی مشغول بوده اند.

چارچوب مفهومی پژوهش
از آنجا که پژوهش های کیفی به تدوین چارچوب نظریه برای آزمودن 
متغیرهای برآمده از آن نمی پردازند، جایگاه نظریه در این دسته از 
پژوهش ها کمک به محقق برای ایجاد مقوله ها و مفاهیم از جامعه 
مورد مطالعه است. بنابراین توجه به نظریه ها پیرامون موضوع مورد 
مطالعه که به بینش نظری محقق مدد میرساند، مورد توجه ویژه 
قرار دارد. از جمله نظریه پردازان در زمینه مصرف وبلن1، بودریار2، 
این  از  کدام  هر  است.  فیسک6  و  بنیامین5  دوسرتو4،  فدرستون3، 
نظریه پردازان در رسیدن به اشباع نظری می تواند محقق را یاری کند.

 وبلن از نظریه پردازانی است که خاص و عمیق به مسئله مصرف 
و الگوهای مصرف پرداخته است. از نظر وبلن اصل و پایه منزلت 
او  که  حیث  این  از  است.  اقتصادی  دستاوردهای  همان  درواقع 
مصرف،  الگوی  در  می کند  سعی  و  نمی داند  مولد  را  باال  طبقات 
دستاوردهای این طبقه را »نمادهای منزلتی7« بنامد. او در بررسی 
زندگی طبقه بورژوا دریافت افراد این طبقه با شیوه تغذیه، پوشاک 
و مسکن خویش می خواهند نشان دهند که نیازی به کار کردن 
ندارند و اوقاتشان به فراغت میگذرد. او در رفتارهای مصرفی این 
طبقه  که آنها را طبقه تن آسا8 نامید سبکی را بازشناخت که آن را 
کنی، 1387،  )مهدوی  خواند  یا چشمگیر«9  »مصرف خودنمایانه 
83(. از نظر وبلن اگر این سبک زندگی در گذشته به طبقات بورژوا 
محدود بود امروزه این نمایش ها همه طبقات و گروه های اجتماعی 
را در بر گرفته است چون گروه های اجتماعی زیردستی می کوشند 
خود را با هنجارهای طبقات مرفه وفق دهند و به این ترتیب رقابت 
اجتماعی مبنایی اجتماعی پیدا می کند )فاضلی، 1382، 21(. در نظر 
وی »حرمت نفس، بازتاب همان حرمتی است که دیگران برای 
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8. Leisure Class

9. Notable Consumption

10. Koser

11. Simmel

انسان قائل می شوند. تالش وقفه ناپذیر در یک فرهنگ رقابت آمیز، 
در هراس از دست دادن حرمت نفس ریشه دارد« )کوزر10، 1385، 
361( و حرمت نهادن دیگران به فرد ناشی از ثروت و خودنمایانه 

به کا رگیری این ثروت است. 
از دیگر نظریه پردازان مصرف، زیمل است. نظریه مصرف زیمل11 
حول مفهوم »شهر« و پیامدهای مترتب بر شهرنشینی سامان یافته 
است. وی در اهمیت دادن به مفهوم شهر می نویسد »شهر مدرن 
هویتی  بلکه  نیست،  جامعه شناختی  نتایج  با  فضایی  هویت  یک 
جامعه شناختی است که به نحو فضایی شکل گرفته است«. در نظر 
زیمل، آزاد شدن فرد از تمامی قید و بندهایی که جامعه سنتی و 
در قالب همبستگی های گروهی بر آزادی فرد می نهاد، نویدبخش 
بروز فردیت است. اما همین فرد آزاد، خود را در حصار جامعه ای 
می بیند که دائماً به عرصه خودمختاری های وی تعرض میکند و 
فشار ساختارهای آن محسوس است. این فشار ساختاری در حالی 
اعمال می شود که شهر، مبانی تعلقات گروهی را نیز از بین برده 
است. درگیر شدن در نظام تقسیم کار پیچیده، دستمایه های هویت 
و تمایز از دیگران را نیز زایل کرده است. در چنین وضعیتی، شیوه 
خاص مصرف کردن و سبک زندگی، راهی برای بیان خود در رابطه 
با دیگران و انبوه جمعیت حاضر در کالن شهر است. زیمل دریافته 
بود که بورژوازی برلین در مواجهه با گمنامی حاصل از زندگی در 
شهر، برای حفظ هویت خویش از مصرف بهره می گیرد )فاضلی، 

.)25-26 ،1382
 اما بوردیو تحلیل وبلن و زیمل را پیچیده تر ساخت و آن را چند 
گام جلو برد. وی تحلیل انگیزه های مصرف را به چیزی فراتر از اقدام 
آگاهانه برای هم چشمی )وبلن( و تمایز )زیمل( کشانید. وی عالقه ای 
شیوه های  به  مختلف،  اجتماعی  گروه های  دهد  نشان  که  ندارد 
گوناگون مصرف می کنند؛ بلکه می خواهد معلوم کند که گروه های 
اما  بی پایان  مبارزه ای  درگیر  متوسط  طبقات  فرودست  و  فرادست 
مالیم برای تثبیت هویت، ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند. 
مصرف و به خصوص مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگی، 
مشروعیت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی است. مصرف بیش از 
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برآوردن خواسته های زیستی است. ارزش ها، نشانه ها و نمادها فعاالنه 
درگیر تولید و بازتولید ساختارهای اجتماعی هستند. طبقات مسلط این 
قابلیت را دارند که شیوه زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی 

مشروعیت بخشند )فاضلی، 1382، 43-44(.
میشل دوسرتو بر فرایندهاي نمادین و پویایی تأکید دارد که از طریق 
زندگي  فرم هاي  و  ساختارها  در  سمبلیک  ابزارهاي  یا  معناها  آن 
و  پیچیده  کنایي،  ابداعي،  روزمره،  زندگي  روزمره ساخته شده اند. 
مرموزانه است)De Certeau، 1984(. دوسرتو معتقد است حاشیه اي 
بودن، توده جمعیت را تعریف میکند و این فرایند حاشیه اي شدن در 
مرکز بازتولید مصرف کننده سرمایه داري است. دوسرتو بر این باور 
است که هیچ منطق مجرد عملي در کار جامعه معاصر وجود ندارد، 
بلکه رشته اي از منطقه اي چندگانه و متناقض، پنهان و انواع دیگر 
مصرف،  تاکتیک هاي  است  معتقد  دوسرتو  همچنین،  دارد.  وجود 
مي سازد  را سست  نیرومند  استفاده  که  مي کنند  ابداع  شیوه هایي 
مي دهد.  نشان  را  روزمره  اعمال  سیاسي  بعد  ترتیب  همین  به  و 
به طور خالصه، رویکرد دوسرتو درباره انتخاب سبک زندگي و ذائقه 

 .)Chaney, 1996,73(رویکردي کنشگرا و فعال است
به  است.  بودریار  حاضر  در عصر  مطرح مصرف  نظریه پردازان  از 
و  آمده  بیرون  تولید  شیوه  تسلط  تحت  جامعه  از  ما  بودریار  نظر 
است. هدف،  تولید  رمز  نظارت  وارد جامعه اي شدهایم که تحت 
استثمار و سود نیست، بلکه تسلط بر نشانه ها و نظام هایي است که 
این نشانه ها را تولید میکنند )ریتزر1، 1386، 820-816(. بودریار 
آغاز  مارکس  مصرفی«2  »ارزش  مفهوم  از  مصرف  تحلیل  براي 
به مصرف  معطوف  ابژه ها،  میکند مصرف  استدالل  مي کند. وي 
سوژه هاي کارکردي آنها نیست، بلکه معاني و نشانه هاي نمادین 
همراه ابژه ها مصرف مي شود. او مصرف را مصرف نشانه ها و امري 
مصرف  دیدگاه  این  از   .)Baudrillard, 2001( مي داند  نمادین 
هویتي  سازة  در خدمت ساخت  کاالها  نمادین  معناي  و  نشانه ها 
مصرف کننده براي اعاده و تأیید هویت فردي و اجتماعي است. به 
عبارتي دیگر افراد، هویِت »چه کسي بودن« خویش را از طریق 
آنچه مصرف مي کنند، تولید مي کنند یا بهتر بگوییم جعل مي کنند. 
ما مصرف مي کنیم تا تصور دیگران از خود را اصالح و اثبات کنیم 
و به همان کسي تبدیل شویم که در سر داریم. زیرا عقیدة من 
این  است.  من  از  دیگران  تلقي  از  من  تصور  دربارة خودم همان 
همان ترفندي است که تبلیغات براي اغواي مصرف کننده به کار 

 .)Desmond, 2003(مي بندند
 بنیامین همانند دوسرتو بر فرایندهاي نمادین و دینامیکي تأکید 
دارد که از طریق آن معناها یا ابزارهاي سمبلیک در ساختارها و 

1. Ritzer

2. Consumption Value

فرم هاي زندگي روزمره ساخته شده اند. یعني توجه خاصي به نمادها 
و معناسازي در عرصه سبک زندگي دارد. از نظر بنیامین اهمیت 
فرهنگ شهري؛  ویژگي  است: 1-  موضوع  دو  در  زندگي  سبک 
  .)Chaney, 1996, 77(جمعي رویاهاي  نمادگرایي  تفسیر   -2 و 
اول؛  را در سه سطح بررسی می کند: سطح  این دو موضوع  وي 
ظهور کالن شهرهاست، که باعث تولید اشکال فرهنگي متناسب با 
فرماسیونهاي اجتماعي جدید شدند. سطح دوم؛ اَشکال جدید آگاهي 
این  در  است.  حافظه  و  سنت  از  استفاده  در  مخصوصاً  اجتماعي 
سطح مهمترین فاکتور، انتقال کاالها به یک حالت جدید رویاهاي 
رابطه  به  مربوط  است)Chaney, 1996, 78(. سطح سوم؛  جمعي 
فرد و اجتماع است. وي از یک نشانه دوره قبلي براي شرح یک 

 .)Chaney, 1996, 81(جامعه پذیري بیدرنگ استفاده میکند
نظریه های مذکور در راستای ایجاد حساسیت نظری محقق در توجه 
به مفاهیم مرتبط با پژوهش به او یاری می رساند. به طوری که مثاًل 
وبلن نشان می دهد مصرف هرچند به طبقه تن آسا تعلق داشته اما 
امروزه نشانه ای برای نشان حرمت نفس در همه طبقات شده است 
ما در جهانی زندگی می کنیم که  بودریار معتقد است  اینکه  یا  و 
مصرف، تمامی زندگی مان را دربرگرفته و مصرف به نوعی سطح 
یا فوق واقعی تبدیل شده است؛ به طوری که  اثیری  نمادین تقریباً 
دیگر تصور خریدن است که مانند عمل خریدن برای بسیاری از 

مزدبگیران انگیزه کار درست می کند.
پیر بوردیو نیز پروژه مراکز خرید را در فهم مناسبات اجتماعی و 
عرصه ای  به عنوان  آن  از  و  می کند  بررسی  نمادین  سرمایه های 
»هویت بخش« نام می برد. او سعی دارد نشان دهد که چگونه افراد 
در درون طبقات اجتماعی-اقتصادی متفاوت از میان انواع گزینه ها، 
انواع خاصی از کاالهای مصرفی، روش های غذاخوردن، مبلمان و 
تزئین داخلی منزل را به کار می گیرند تا روش زندگی مجزای خود 

را مشخص و خود را از دیگران متمایز کنند. 
و  مصرف  نیرومند  منطقه ای  رفتن  بین  از  به  اشاره  با  دوسرتو 
برای  جهت  این  از  میتواند  مصرف  متناقض  رفتاهای  جایگزینی 
پژوهش حاضر ایجاد حساسیت نظری نماید که مکان مورد مطالعه 
که یک فضای تعبیه شده برای مصارف خاص بوده چگونه براساس 

منطق امروزی حفظ شده است.
کلی تر  به طور  و  روزمرگی  و  خرید  ارتباط  می کوشد  تحقیق  این 
نمایش  به  تعریف شده  قبل  از  هویت  با  فضایی  در  را  پرسه زنی 
بگذارد تا نشان دهد آیا این مکان بر سیاق سابق است یا عصر 
مصرفگرایی چنین فضاهایی را نیز درنوردیده و با مصرف گرایی و 

مختصات مربوط به آن همگام ساخته است. 
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روش شناسی
این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش 
مردم نگاری انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمستقیم 
و تکنیک مصاحبه عمیق به دست آمده است. جامعه هدف این 
مطالعه، دختران جوان خریدار و فروشندهای بودند که در بازار وکیل 
این معنی که  به  بود.  نمونه گیری، هدفمند  حضور داشتند. روش 
که  شدند،  انتخاب  اطالعات  گردآوری  و  مصاحبه  جهت  افرادی 
بنا به گفته خود در این مکان حضور مکرر داشته اند و همچنین 
حاضر به ارائه بیشترین اطالعات به محقق باشند. در این راستا و بر 
اساس قانون اشباع نظری، با 22 نفر از افراد واجد شرایط مصاحبه 
شد. مصاحبه ها در بازار وکیل انجام شد. این بازار، قدیمی ترین و 
انواع  برای فروش  بازار است که دکه ها و مغازه هایی  سنتی ترین 
محصوالت سنتی و مدرن دارد و در آن افراد با تنوع سنی متنوع و 
همچنین از دو جنس زن و مرد مشغول فعالیت هستند. همچنین 
مدت مصاحبه ها بین 15 تا 40 دقیقه بوده است. این مصاحبه ها با 
اجازه مشارکت کنندگان ضبط شد و سپس محقق داده های ضبط 

شده را به صورت کدگذاری باز مبنای تحلیل خود قرار داد.
داده های گردآوری شده با استفاه از کدگذاری باز، از طریق تحلیل 
چارچوب تحلیل شدند. ابتدا مصاحبه ها به متن تبدیل شدند؛ سپس 
گونه ای  به  شد  سعی  جهت  این  در  شدند.  تحلیل  سطربه سطر 
استقرایی، مقوالت استخراج شوند. در این شیوه، مصاحبه های پس 
با  تحقیق سازماندهی شدند. سپس  اهداف  بر حسب  استنتاج،  از 
بررسی عمیق مفهومی آن ها، مقوله های اصلی استخراج و با ارجاع 

به دیدگاه های پاسخگویان، مستند شدند. 
در ارتباط با قابلیت اعتماد و پایایی در روش های کیفی، تکنیک های 
متفاوتی موجود است و اندیشمندان مختلف رویکردهای گوناگونی 
همه  در  کلی  تکنیک  سه  اعتماد  قابلیت  افزایش  جهت  دارند. 

روش های کیفی وجود دارد:
1. تکنیک ممیزی1 در این زمینه، چند متخصص در کار نظریه 
استخراج  و  مفهوم سازی  کدگذاری،  مختلف  مراحل  بر  زمینه ای، 

مقوالت نظارت داشتند.
2. مقایسه تحلیلی2 در این روش، به داده های خام رجوع می شود 

تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود.
مشارکت کنندگان  از  روش  این  در  اعضا3  توسط  بررسی   .3
دهند. نظر  و  کنند  ارزیابی  را  کلی  یافته های  می شود  خواسته 

1. Auditing

2. Analytical Comparison

3. Member Check

4. Neil Smelser

5. Esmelser

  .)Creswell, 1994, 158(
در این پژوهش از تکنیک ممیزی و مقایسه تحلیلی برای به دست 
آوردن قابلیت اعتماد استفاده شد. به این صورت که پس از انجام 
مصاحبه و استخراج مفاهیم و مقوله ها، نتایج استقرا شده به طور 
انتزاعی، مصاحبه های خام و مقوله ها با متخصصین دانشگاهی در 
میان گذاشته شد. همچنین محققین در یک بررسی چرخشی، پس 
از  ارزیابی پیاپی  از پایان تحلیل ها، داده ها مجدد بررسی شدند و 

انطباق داده ها و مقوله ها انجام گرفت. 

یافته ها
در این قسمت، یافته های حاصل از تحقیق در قالب نگاه محقق 
و طبقه بندی رفتار دختران جوان در بازار وکیل به دست آمد. پیش از 
ارائه یافته ها باید به چند نکته اشاره کرد. مراکز خرید در جامعه امروزی، 
هم عرصه خرید و هم عرصه لذت شده است. چنین فضاهایی غیر 
از اینکه شکل لذت زنان را به واسطه فراغت تغییر داده است، حیطه 

اختیار و آزادی انتخاب آنان را نیز بیشتر کرده است.
در ادامه، مقوله های استخراج شده در نظام معنایی دختران جوان در 

بازار وکیل تحلیل می شود.

چانه زنی تظاهری
نیل اسملسر4 در کتاب جامعه شناسی اقتصادی می گوید: 

»معامله از طریق چانه زنی و قیمت گذاری ترجیحِی مبتنی بر روابط 
گروه گرایانه، در ساختارهای بازار غرب معاصر کاهش یافته است، 
گرچه به طور کلی از میان نرفته است}...{ خریدار می تواند قیمت 
را بپذیرد یا رد کند، ولی معمواًل نمی تواند در آن تغییری بدهد. این 
اتفاق بیش از هر چیزی مدیون تولید متمرکز و توزیع انبوه کاالست 
که روابط شخصی میان فروشندگان و خریداران را ضعیف کرده 

است« )اسملسر5، 1376(.
مشاهدات و مصاحبه های محقق اگرچه واقعیتی را نشان می دهد 
که اسملسر به آن اشاره کرد، اما این همه قضیه نیست. در بازار و 
در میان نمونه ها، کنش چانه زنی واقعی، جای خود را به چانه زنی 
تظاهری داده است. تماشاگران )به ظاهر خریداران( با نمایشگران 
)به ظاهر فروشندگان(، برای کاهش قیمت کاال وارد تعامل و گفتگو 
نمی شوند، بلکه آن ها از خود »چانه زدن« لذت می برند، نه از کاهش 
قیمت. آن ها در اصل خریدار نیستند، بلکه نمایشگر و تماشاگر به 
دنبال فرصت گفتگو هستند. در این زمینه یکی از پاسخگویان 25 
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ساله اشاره می کند:
»من خیلی اوقات برای خرید کردن به بازار نمیام. یا حتی اگر هم 
بخوام خرید کنم سراغ فرشنده هایی می رم که جوون باشن و بشه 
باهاشون صحبت کرد. پس می رم سراغ اونا و به بهانه خرید کردن 
و تخفیف گرفتن، کلی اونجا می مونم و نهایتاً با یه قیمت خوب از 

مغازه میام بیرون«.

  مصرف همه زمانی
تعامل در مرکز خرید امروزی مبتنی بر مراجعه خریدار است، اما 
امروزی  بازار  بود. در  بر فروش کاال  بازار قدیم، مبتنی  تعامل در 
امکان تعویض یا پس دادن کاالی خریداری شده وجود دارد، اما 
در بازار قدیم کاالی فروخته شده معمواًل قابلیت تعویض نداشت. 
وسواس بیش از اندازه نسل قدیم در خرید و خرید سریع و بی وقفه 
بین  کاال  تعویض  قابلیت  گویای  امروزی،  خرید  مراکز  در  مدرن 
بازار قدیم و جدید است. البته این نکته هنوز هم در مورد تجار و 
بازار وکیل صادق است و تعویض معمواًل در  بازاریان قدیمی در 
میان فروشندگان جوانتر و زیورفروشان آسان تر صورت میگیرد. به 
تعبیر دیگر، در خرید غیرمدرن، زمان مصرف می شود؛ خرید در بازار 
مناسکی بود که باید از چندی قبل برای آن برنامه ریزی می شد و 
مدرن،  دوره  در  خرید  اما  مییافت.  اختصاص  آن  به  وقت خاصی 
پراکنده و همه زمانی است. بازار در دوره جدید گسترش پیدا کرده 

است. مینا فروشنده جوان 23 ساله می گوید:
»به نظر من این روزا بیشتر مردم به خاطر سرگرمی میان خرید و 
کنارش هم یه چیزی می بینن و خوششون میاد و می خرن. البته 
نه اینکه بد باشه، چون اگه مردم همیشه می خواستن واسه چیز 
فروش  اصاًل  من  مغازه  مثل  مغازه  یه  شاید  اینجا،  بیان  خاصی 

چندانی نداشت«. 

 با هم بودگی
 همان طور که بالبی گفته است مراکز خرید یکی از اولین فضاهایی 
هستند که زنان به طور مشروع آن را به تسخیر خود درمی آوردند. 
حضور در مراکز خرید به معنای خروج از عرصه قلمروی فرمانبرداری 
خانه است. بنابراین فضایی متضاد با خانه ایجاد می شود و زنان و 
دختران می توانند آزاد و مختار باشند )کاظمی و اباذری، 1383(.   

در چنین فضا و میزانی از آزادی که برای دختران جوان پیش می آید 
آنان به راحتی همراه با دوستان و آشنایان خود در محیط بازار حضور 
گذران  و  دخترانه  ویترین ها، شیطنت های  تماشای  به  و  می یابند 
اوقات می پردازند بدون اینکه نگران مزاحمت های خیابانی باشند. 
درواقع، اینجا فضایی است که دختران با دریافت حس اعتماد به نفس 
و جسارت ناشی از با هم بودگی در میان دوستان، با رفتارهای خود 
هنجارهای رایج و قواعد دخترانه جامعه را زیر سؤال می برند. در این 

مورد دختر جوانی به نام فریبا 19 ساله می گوید:
با هم بیرون می ریم. خیلی  »من و دوستام اکثر روزای هفته رو 
یه کم سرده  هنوز  هوا  که  روزا  این  اما  باشه  نمی کنه کجا  فرقی 
ترجیح می دیم توی بازار و پاساژ وقت بگذرونیم. ما همیشه با هم 
هستیم، خوش می گذرونیم، شوخی می کنیم و حتی گاهی پسرا 
رو سر کار می ذاریم؛ اما معمواًل کسی مزاحم ما نمیشه چون چهار 

نفریم و همیشه حواسمون به همدیگه هست«. 

کسب فرصت های اجتماعی
تالش برای افزایش شانس فرد در کسب فرصت های اجتماعی از 
دیگر مواردی است که در پشت حضور دختران در مرکز خرید قرار 
گرفته است. پیدا کردن مورد مناسب برای ازدواج یا دوستی و یافتن 
شغل از مهم ترین فرصت هایی است که دختران در جامعه و ازجمله در 
مراکز خرید به دنبال کسب آن هستند. در این بین یکی از تمهیداتی 
که دختران برای جذب چنین موقعیت هایی به کار می برند آرایش 
کردن و استفاده از ُمد و پوششی است که جلب توجه کند و آن ها را 

در معرض دیِد دیگران قرار دهد. فاطمه دختری 23 ساله می گوید:
اینجا یا پاساژای دیگه  اما اوقاتی که  »من خودم دانشجو هستم 
می رم، حواسم به مغازه ها هست چون بعضی از اونا دنبال فروشنده 

می گردن و منم بدم نمیاد کار نیمه وقت داشته باشم«.
اشاره  از پاسخگویان 30 ساله که خود فروشنده است  یکی دیگر 

می کند:
»من فکر می کنم بعضی از دخترا برای دوست شدن با مغازه دارها 
یا پیدا کردن مورِد ازدواج توی بازارها پرسه می زنن. مثاًل همین 
صاحب مغازه کنار ما، با یکی از مشتریاش ازدواج کرد و االن هم 

یه بچه دارن«. 

 ساختن هویت جدید و خوِد آرمانی
در  دختران  که  زمانی  اشاره شد،  این هم  از  پیش  که  همان طور 
مراکز خرید و به دور از بایدها و نبایدهای خانواده قرار می گیرند، 
نمایش  به  از خود  و هویتی جدید  بیشتری می یابند  آزادی عمل 
بگذارند. اگرچه این هویت نمادین است اما حداقل فرصتی است 
برای دختران برای دور شدن از خود اصلی یا نزدیک شدن به آن 
هویتی که می خواهند باشند و همه این ها در پرتو ناشناخته ماندن 
و آزادی است که آن ها احساس می کنند. آن ها با به چالش کشیدن 
نظم موجود و استفاده از عناصر هویتی مختلف مربوط به سبک های 
زندگی متفاوت و طبقات گوناگون، چنان تصویری از خود به نمایش 
می گذارند که شناخت هویت واقعی آن ها کاری بس دشوار است. 

مریم دختری 26 ساله در این مورد می گوید:
»وقتی از خونه بیرون میام، احساس می کنم آزاد هستم، راحتم و 
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می تونم اون کسی باشم که خودم می خوام. حتی می تونم خودم رو 
متفاوت از اون چیزی که هستم نشون بدم. خیلی راحت بگم من 
توی محیط خونه و در ارتباط با مادر و مخصوصاً پدرم راحت نیستم. 
اما بیرون بودن بهم یه فرصت جدید می ده تا اون کسی باشم که 

دلم می خواد«.

 تغییر وضعیت روحی
 عده ای از دختران برای تغییر وضعیت روحی و عوض کردن اوضاع 
و شرایطی که در آن قرار دارند به بازار می آیند. برخی از پاسخگویان 
معتقد بودند با گشت و گذار در بازار و پرسه زدن در مغازه ها و برخورد 
با دیگران، خستگی شان برطرف می شود، انرژی می گیرند و احساس 
آرامش می کنند. این قشر معمواًل جزو دخترانی هستند که در فضای 
بازار به شیطنت های خاص خود می پردازند، به مغازه های مختلفی 
می روند و پس از چانه زدن بسیار با فروشنده ها، از خرید منصرف 
شده و بدون هیچ گونه خریدی مغازه را ترک می کنند. آن ها معمواًل 
گاهی  و  افراد  سایر  به  جمله پرانی  و  دیگران  دادن  قرار  سوژه  با 
پسران جوان، سعی در ایجاد تغییر روحیه دارند. برای مثال، معصومه 

دختری 21 ساله از جنوب شهر می گوید:
»خیلی وقتا که حوصله ام سر رفته و کاری برای انجام دادن ندارم 
میام بازار وکیل. اینجا آدم حوصله اش سر نمی ره چون پر از تنوع 

هست و هر گوشه ای از اون یه اتفاقی در حال افتادنه...« 
دختر دیگری به نام زهره 24 ساله که از خانواده ای سخت گیر است 

می گوید:
»اکثر اوقات توی خونه با پدرم یا برادرم دعوام میشه. اونا اصاًل 
منو درک نمیکنن. وقتی اعصابمو ُخرد می کنن از خونه میام بیرون 
و میرم توی بازارها و پاساژها که همه مشکالتم یادم بره؛ پدر و 

برادرمو فراموش کنم«. 

 مصرف نمادین
فرایند مصرف، فرایند اجتماعی، فرهنگی و نمادینی است که برخالف 
تلقی لیبرالیسم کالسیک و مارکسیسم ارتدوکس، کاماًل اقتصادی 
مادی  نیازهای  ارضای  نه صرفاً  و  نمادها  بازی  با  نیست. مصرف 

سروکار دارد. در مراکز نمادها هستند که ارائه و خریداری می شوند. 
نیازهای  از  ارضای دسته ای  تنها  مصرف کاالهای قفسه ها دیگر 
از طریق به  بلکه روندی است که در آن خریدار  زیستی نیست، 
حضور  با  تنها  حتی  و  شده  خریداری  کاالهای  گذاشتن  نمایش 
فیزیکی در بازار و پرسه زدن در میان بسیاری افراد دیگر، در تالش 
نمادهای  با  که  هویتی  است؛  یا حفظ یک »هویت«  برای خلق 
مصرفی تولید می شود. در بازار امروز با کاالها و مارک های متحرک 
روبه رو هستیم، مارک هایی که اگرچه نمی توان تشخیص داد اصلی 

هستند یا تقلبی، اما نمادی است برای منزلت خریداران.

زهره 32ساله فروشنده ای که در مغازه زیورآالت و بدلیجات کار 
می کند، می گوید:

»خیلی از مشتری های ما که اینجا میان دنبال نقره ها یا زیورآالتی 
هستن که بیشترین شباهت رو به طالی سفید داره. من با خیلیاشون 
دوست هستم و وقتی صحبت می کنیم میگن مثاًل میخوایم بریم 
مهمونی ولی نباید کم بیاریم. پس دنبال بدلیجاتی رو میخوان که 

هم خیلی خوشگله و هم ظاهرش تفاوتی با طال نداره«.

 نمایش بدن واکنشی در برابر قدرت
از آن جاکه قدرت مدرن سرتاسر زندگی روزمره را فرا گرفته است، 
از این رو حتی نحوه خوردن، آشامیدن، راه رفتن، تکنیک هاي بدنی، 
نحوه پوشیدن و بسیاري امور ظاهراً معمولی و پیش پاافتاده ما، آلوده 

به قدرت است و هم زمان می تواند همراه با مقاومت باشد. 
فوکو درباره رابطه بدن و قدرت معتقد است که قدرت به واسطه 
تکنیک هاي نظارت سعی می کند که بدن را تحت انقیاد درآورد. 
از این رو، بدن آگاهی، در مطالعات فرهنگی به حوزه مطالعاتی مهمی 
براي مقاومت فرهنگی تبدیل شده است. در همین جهت، به این امر 
پرداخته می شود که چگونه قدرت )و به شکل کلی تر آن فرهنگ( 
بر بدن انسانی )زمانی که بدن درگیر جریان فعالیت هاي روزمره اش 
نیروهاي  نقش  بررسی  با  کار  این  درواقع،  می گذارد.  تأثیر  است( 
فرهنگی و اجتماعی در سازماندهی مدیریت بدن در زمینه روزمره 
انجام می گیرد. به همین سیاق، شل راه رفتن، محکم راه رفتن، بلند 
خندیدن، بازی گوشی و... مؤثر است. از سوي دیگر مقوله لباس و 
بدن، مقوله مهم دیگر در این رابطه است و به واقع همان گونه که 
دوسرتو مصرف را نوعی مقاومت تعریف می کند، آراستن بدن نیز 
نوعی مقاومت تلقی می شود )اجاللی و انجم شعاع، 1391، 140( 
ارزش  کاالها،  براي  ثبت شده  مقوله هاي  واسطه  به  جوانان  زیرا 
آن ها  برای  دیگري  نمادین  ایده هاي  و  می شکنند  را  آن  استفاده 
خلق می کنند که آن ها را بیشتر می توان بر اساس ارزش معنا بخشی 
با پوشش های خاص و احیانًا  تعریف کرد. در این جهت دختران 
بدن نمای خود در برابر قدرت در معنای فوکویی کلمه  ایستادگی 
می کنند و توانایی خویش را در نوع رفتار و پوشش و آرایش در 

محیط هایی که آزادی بیشتری وجود دارد، به نمایش می گذارند.
الهام 20ساله دختری که به ُمد و آرایش خیلی بها می داد،  می گوید:

»من هر وقت که میام بیرون و مخصوصاً توی بازار و پاساژ میام، 
خوب به خودم می رسم. البته محیط اینجا یه کم بسته تره و نمی 
تونم مثه پاساژای شمال شهر راحت باشم؛ اما به هرحال من دلم 
میخواد اونجوری بپوشم و آرایش کنم که فک میکنم خوشکل تر 
میشم. میدونم خیلی وقتا این نوع تیپ و قیافه رو خیلیا نمیپسندن و 
حتی یکی دو بار هم گشت نیروی انتظامی جلوم رو گرفته ولی من 

بهشون اهمیت نمیدم«.
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نتیجه گیری
این مقاله با رویکردی کیفی به تجربه دختران جوان از زندگی 
روزمره در بازار وکیل پرداخت و با استفاده از فنون مردم نگاری و 
مصاحبه عمیق به عنوان راهبرد عملی پژوهش، موضوع را بررسی 
کرد. ازآنجا که پژوهشهای متعدد درباره تجربه زنان در بازارهای مدرن 
حاکی از شکل گیری هویت مدرن بوده است، پژوهش حاضر درصدد 
است نشان دهد آیا زندگی روزمره مصرف زده و مصرف نمادین به 
فضای اقتصادی سنتی نیز نفوذ یافته است. در این جهت تالش شد 
چگونگی نمایش هویت در قالب فهم تجربه دختران از حضور در این 
مکان در قالب ارائه مقوله هایی جامعه شناختی مطرح شود. بر اساس 
تظاهری، مصرف همه زمانی،  چانه زنی  مقوله های  یافته ها،  تحلیِل 
با هم بودگی، کسب فرصت های اجتماعی، ساختن هویت جدید و خوِد 
آرمانی، تغییر وضعیت روحی، مصرف نمادین و نمایش بدن واکنشی 
در برابر قدرت استخراج شد. بر اساس مقوله های مستخرج می توان 
گفت بازار یکی از فضاهای پیچیده ای است که خرید تنها سامان های 
برای ورود به آن است و در ورای امر مصرف ظاهری، کنشگران به 
دالیل و انگیزه های گوناگونی به آنجا میروند. مکانی که حتی ممکن 

است خودشان نیز آگاهانه به آن توجه نکرده باشند. 
مقوله های به دست آمده حاکی از آن است که مصرف نمادین و 
دنبال کردن نشانه ها امروزه به مراکز خرید مدرن ختم نمی شود. 
بلکه سبک جدیدی از زندگی برای خلق فرصتهای جدید اجتماعی 
و بروز مصرف تظاهری مکان های سنتی را نیز درنوردیده است. به 
طوری که مکانی مانند بازار وکیل که در آن صدای مسگری نوای 
سنت را می سراید، از مصرف تظاهری و مکانی برای پرسه زنی در 
امان نبوده است. به زعم بنیامین کالن شهرها امروزه به مکانی برای 
فرهنگ های مدرن تبدیل شده اند. این مکان ها رویاهای جمعی را 
ایجاد کرده اند. اما این رویای جمعی به دنبال ساخت هویت جمعی 
را جهت  از خود  ایدئالی  نمایش  رویای  آن  در  که  است  جدیدی 
حرمت نفس دنبال می کند. این خصیصه به خصوص برای دختران 
نمادین،  مصرف  که  طوری  به  است.  شده  برجسته  بسیار  جوان 
پرسه زنی و تغییر وضعیت روحی از خالل گشت های درون بازار به 
عنوان یک الگوی مدرن به مکان های سنتی نیز کشیده شده است.

اماکنی همچون مراکز خرید، حضور زن در بیرون از خانه را مشروع 
دختران می توانند  و  زنان  مکان هایی  در چنین  موجه می سازد.  و 
بدون دغدغه تحت نظارت دیگری بودن، آن گونه که می خواهند 
باشند. در چنین فضایی، بازار یا مرکز خرید برای زنان مخصوصًا 
میتوان  نتایج  این  پایة  بر  فراغت.  و هم  است  دختران هم خرید 
ادعا کرد در شرایط فعلی جامعه، محتوای مصرف در حال تغییر از 
مصرف ظاهری به مصرف نمادینی است که در بطن خود دارای 

معانی و پیچیدگی های فراوان است.

سپاس نامه
بدین وسیله از همه مشارکت کنندگانی که با صبر و حوصله به 
مصاحبه عمیق با محقق پاسخ  مثبت دادند و وقت خود را در اختیار 

محقق قرار دادند، تشکر و قدردانی می شود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
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