
  
  
  
  
   
 

  

  

  مدرن پست یشخص تیهو ساخت معنایی بازسازي
 )جوانان شهر بجنورد: مورد مطالعه(

  ** ،  هادي افرا *محسن نیازي
 3/4/1397: تاریخ پذیرش  24/5/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 يها ی و به دنبال آن خودآگاهی در عرصه جهاني و نوسازییدر اثر گسترش نوگرا
 قسمت اعظم که ی در جهان مدرن، درحالی زندگيها یژگی و وطیسرچشمه گرفته از شرا

 یتی وضعنیچن. استمدرن   پستگری دی از آن مدرن و قسمی است، قسمیجامعه ما سنت
 يندهای و فرآتی موضوعات مربوط به هوافتنی تیتبع آن اهم  و بهتیمنشأ بحران هو

ازي معنایی با هدف بازسپژوهش حاضر، رو  از این.  شده استیشناس  در جامعهیابی تیهو
 بردهبهره  يا نهیزمیه  روش نظراز بجنورد جوانان شهر مدرن  شخصی پستتیهوساخت 

وتحلیل   جهت تجزیهي و گردآورقی عمبه مصاحکیتکناز طریق  یفی کيها داده. است
براساس روش . شده است  استفادهکدگذاري نظري از یی نهایهو ارائه نظراطالعات 

 پژوهش شرکت نی جوانان در اازنفر  27 ،ي اشباع نظراری معزی و نهدفمند يریگ نمونه
 تیها نسبت به هو فهم و درك آناطالعات از طریق مصاحبه عمیق گردآوري و  کردند و

 از هدفاآمده با است  دست  بهيها افتهی. وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیهمدرن  شخصی پست
 تفکر ت،یالی س،ییگرا ی نسب،يمحور  مصرفهعمدله  مقوده شامل يا نهیزم نظریه
 ،ی همگانيها  رسانه،ینشی گزتی هو،يباور انگریب  گروه مرجع، خودشانه،یبازاند
» مدرن هویت شخصی پست«مقوله هسته این بررسی .  استی و سبک زندگيتمندیرضا

آمده در قالب مدل  دست ي بها نهیزمنظریه . ردیگ یماست که سایر مقوالت عمده را دربر 
  .شده است  هپارادایمی ارائ

  يا نهیزممدرن، سیالیت، تفکر بازاندیشانه، نظریه   هویت شخصی، پست:گان کلیديواژ

                                                
 niazim@kashanu.ac.ir           ). نویسنده مسئول (.استاد جامعه شناسی دانشگاه کاشان *

 hadi.afra83@gmail.com               .شناسی دانشگاه کاشان جامعهدکتري دانشجوي  **
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  مسألهطرح 
شناسی و   هویت دیر زمانی است که در کانون توجه اندیشمندان و محققان جامعهمسأله

  پس،میخوان ی م»هویت«آنچه امروز  این باورند اینان بر. مطالعات فرهنگی قرار گرفته است
 جامعه در مقیاس وسیع سر برآورد، با تغییرات اجتماعی و تاریخی  در قرن بیستمآنکه از 

در .  شدمسألههمراه شد و زندگی گروهی در جوامع سنتی رو به افول نهاد، تبدیل به 
 يها یژگی افراد بر اساس و است و هویت اجتماعیهویت شخصی در پناه »جوامع سنتی«

 از  هویت در جوامع سنتی مبتنی بر تاریخ گذشته است و.ردندک یم کسب  آن را،انتسابی
گیرد، به   متفاوت جامعه را در برمیيها طریق نوعی نظم معنایی یکپارچه ساز که همه گروه

 ، در جوامع سنتیبه عبارتی .این نظم معنایی عمدتاً نظم دینی است. رسند ییکپارچگی م
 متفکران آن ،این اساس بر. بود محل کار خانواده، دین و  شامل تکوین هویتيها حوزه
 مقتدر  و آگاه، عاقليا از سوژهآنان . دانستند ی سوژه را برخوردار از هویتی منسجم م،دوره

یعنی سوژه . ماند ی که یکسان و پایدار مدانند یهویتی مداراي  و آن را ندیگو یسخن م
  .دوران روشنگري داراي هویتی ثابت و پایدار بود

گاه به ثبات و ایستایی اکتفا  دارند و هیچ  مدرن خصوصیتی سیال و باز اما جوامع
با داعیه مرگ و افول سوژه روشنگري مواجه هستیم که طی با قبول این واقعیت، . کنند ینم

 .ي سیال استا سوژه سوژه مدرنیته، .راند از انسانی با هویت ثابت سخن توان یدیگر نمآن، 
همه به آثار فالسفه ضد روشنگري، فردریش نیچه و مارتین ي این بحران پیش از ها شهیر«

، میشل فوکو 1978مدرن، مانند ژاك دریدا  پردازان پست بعدها نظریه. گردد یبرمهایدگر 
، در آثار 1999 و ریچارد رورتی 1984، ژان فرانسوا لیوتار 1975  و1965، 1963، 1962

 در اثر گسترش ،رو ازاین). 9: 1385 دان یج(» ید زدندیخود بر وقوع این بحران مهر تا
 سرچشمه گرفته از يها ی در عرصه جهانی و به دنبال آن خودآگاه»نوسازي « و»نوگرایی«

 فرهنگی و ساختاري يها نهیزم  زندگی در جهان مدرن، تحوالتی دريها یژگیشرایط و و
 ساز نهیزم و برد ی که تصورات پیشین راجع به هویت شخصی را زیر سؤال م استروي داده

 پنج گسست یا تحول عمده استوارت هال. شود یهویت جوانان متکوین فرایندهاي متفاوت 
 که پایان مرکزیت سوژه و سیالیت سوژه را برد ی شناخت مدرن را نام ميها گفتمان در

                                                
1. social identity 
2. modernization 
3. Stuart Hall 
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کارگزاري « که هرگونه مفهوم مارکسیسم :اند از این پنج گسست عبارت. اند آشکار کرده
 يها تحول بعدي در گفتمان.  اهمیت بخشید»ساختار کنش« گذاشت و به  را کنار»فردي

 »ناخودآگاه«یندهاي حوزه آ بر پایه فرها تیهودر آن  بود که نظریه فروید ،شناخت مدرن
 مفهوم سوژه  ودنکن ی و ناخودآگاه با منطقی متفاوت از منطق خود عمل مرندیگ یشکل م

شناختی  زبان ،گسست سوم .کند یپذیرتر م بدانا و داراي هویت واحد و ثابت را آسی
 به مسدود و ها تی گرچه هو، معتقد استسوسورفردیناند دو.  استساختاري سوسور

 زیرا تفاوت ذاتاً شوند یها مختل م واسطه تفاوت متصلب شدن گرایش دارند، ولی همواره به
ن رهیافت مدرنیستی اعتبار شد  نیز در بیاندیشه و آثار فوکو. سیال و بستار ناپذیر است

 سخن »قدرت انضباط آفرین« در تبارشناسی سوژه مدرن از وي. ددنهویت بسیار مؤثر بو
 ها ستینیفم.  بر کل جمعیت و فرد و بدن نظارت و فرمانروایی کندخواهد ی که مدیگو یم

چنین برداشتی . اند  را آشکار کرده]شخصی [مدار بودن هویت نیز ساختگی و سیال و قدرت
بسیاري از این . )1381 ،يمحمد گل ( داللت داردیابی تییالیت، تعدد و تنوع منابع هوبر س
 و نامند ی، عصر جهانی و مدرنیته متأخر متهیمدرن  این دوره جدید را پست،پردازان هینظر

  .دانند ی و آزارهاي متعدد براي خود آفرینی سوژه مها يویژگی ممتاز آن را آزاد
تر مدرنیته و  یت انسجام و ثبات هویت شخصی را که پیش اما این شیوه تعیین هو

از این نگاه، هویت . سنت حفظ کرده بودند، در معرض تهدید و ناپایداري قرار داده است
 و »فردگرایی« آن را جداي از ظهور توان ی است که نم»مدرنیته متأخر«یکی از مسائل 

 جدید يها زاسیون، پیدایش ساختزوال جامعه سنتی در اثر یورش تحوالت ناشی از مدرنی
 يها يآور جمعی و دیگر فن ها و وسایل ارتباط مصرف و سرگرمی، جهان ساخته رسانه

که  درحالی. مدرنیته گیر افتاده است ایران بین سنت، مدرنیته و پست .بازتولید هویت دانست
. مدرن است قسمت اعظم جامعه ما سنتی است، قسمی از آن مدرن و قسمی دیگر پست

تبع آن اهمیت یافتن موضوعات مربوط به  چنین وضعیتی به دو معنا منشأ بحران هویت و به
 . و گفتمان مطالعات فرهنگی شده استیشناس  در جامعهیابی تیهویت و فرآیندهاي هو

دیگر ملجأ و  کهي ا اند، به گونه زوالمنابع سنتی هویت در سطوح مختلف فردي رو به 
 روي داده يها یدگرگونواسطه  بهاز دیگر سو، . ند نیست شخصیت براي هوییپناهگاه محکم

 و اهمیت روزافزون ییگرا  رشد مصرفشاهددر اوضاع و شرایط ساختاري و نهادي جامعه 
                                                

1. Ferdinand de Saussure 
2.late modernity 
3.individualism 
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 .اند امل باعث پارگی هویت شدهواین ع. هستیمبصري شدن و نمایشی شدن زندگی روزمره 
 هویت ،از این منظر.  استزل شدهمتزلکه تصورات پیشین راجع به هویت شخصی  طوري به

 و یابی تیهومنابع سنتی یکی از مسائل جامعه معاصر ایران است که جداي از کمرنگ شدن 
.  عمومی و خصوصی زندگی نیستيها  و کاالیی شدن بر عرصهيدار هیتأثیر روزافزون سرما

ابزارهاي  و منابعاند و  مجموع این عوامل نوعی آشفتگی و تشتت هویتی به وجود آورده
  .اند صورت عاملی بیرونی گسترش داده تعیین هویت را به

در جامعه ایران در کنار حضور توأمان عناصري از سنت و مدرنیته که خود باعث 
شدن و از بین رفتن مرزها،  واسطه جهانی ي فراوانی در زمینه هویتی شده است، بهها بیآس

ي که بین سنت و ا جامعهمدرنیسم در   پستافکار. مدرنیسم نیز هستیم متأثر از رویکرد پست
زیرا . یابی شخصی به وجود آورد  مسائلی را در زمینه هویتتواند یممدرنیته گرفتار است 

گرایی، مصرف محوري و غیره، نقطه مقابل سنت  مدرنیسم با تأکید بر سیالیت، نسبی پست
ري هویت شخصی جوانان گی در این بین، شکل. است که بر هویت ثابت و پایدار تأکید دارد

زیرا در جامعه گرفتار . شدن داراي اهمیت فراوان است واسطه مواجهه با تأثیرات جهانی به
 و هنجارهاي پیشین دچار ها ارزش ،ي سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسمها لفهؤمبین 

رو، پژوهش حاضر با  از این.  اما نظم جدید هم هنوز شکل نگرفته استاند شدهفروپاشی 
مدرن  ارگیري رویکرد تفسیري، در پی بررسی ذهنیت کنشگران از هویت شخصی پستک به

 شود یمبجنورد به لحاظ فرهنگی شهري سنتی محسوب . جوانان شهر بجنورد استبین در 
ي ها ارزش(ي پذیرفته شده نظام اجتماعی کالن ها ارزشو در اغلب موارد جامعه و خانواده 

 بر متأخراما به واسطه تغییرات عمیق تجدد و مدرنیته . کنند یمرا به فرد القا ) سنتی
ي سنتی فرهنگ در بین جوانان ها يبند شکل تجربیات ما، شاهد اضمحالل نیتر یخصوص

ي مناقشه آمیز میان منابع ا منازعهچنین وضعیتی باعث شده تا جوانان در . این شهر هستیم
تیجه آن فرد در کشاکش این هویت ساز سنتی، مدرن و پست مدرن گرفتار آیند که در ن

 تأملدر این شرایط ساخت هویت به ساختارشکنی و .  استشدهي سه گانه گرفتار ها ارزش
 بازسازي ،بنابراین، هدف اصلی. انجامد یمی ابی تیهودر منابع سنتی و تا حدي مدرن 
سؤال اصلی . جوانان شهر بجنورد استبین مدرن در  معنایی ساخت هویت شخصی پست

؟ معانی ذهنی و کنند یماین است که جوانان شهر بجنورد چگونه خود را تعریف پژوهش 
  هاي این عمل چگونه است و چه پیامدهایی دارد؟ استراتژي
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  وهشژپیشینه پ
 مؤثر بر یشناخت عوامل جامعه«  عنوانی باتحقیقی کم، در )1383( جاه  رفعتساروخانی و

 شان ی که زنان را به تأمل در هویت سنتدنردازپ یبه بررسی عواملی م» بازتعریف هویت زنان
 يبند می تقسساختاريطورکلی در دو سطح فردي و  این عوامل را به. کند یراغب م

 که در تعریف مجدد هویت توسط زنان، منابع فرهنگی نقشی دهد ی نشان منتایج. دنینما یم
کننده  ختاري که تأمین ساتی و موقعکند ین کننده تر از منابع مادي ایفا میمراتب تعی به

منابع فرهنگی و مادي است درمجموع نقشی بیشتر از هویت شخصی درباره تعریف هویت 
   .آنان دارد

شناختی  بررسی عوامل جامعه« با عنوان یپژوهشی کم، در )1384( گیتی عزیززاده
ی تالش دارد تأثیر عوامل» تخصصی در ایران  زنان داراي مشاغل علمییابی تیمؤثر بر هو
 هویت فردي مدرن زنان يریگ  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را بر شکليها هیچون سرما

 يها  تا از این راه به میزان دستیابی افراد به شاخصکندداراي مشاغل تخصصی بررسی 
 وجود رابطه قوي بین سرمایه اجتماعی و هویت دهنده نتایج نشان. هویت مدرن افراد برسد

   .استمدرن 
 و ارتباط آن با شانهی بازاندتی هويریگ  شکلیبررس«در ) 1384 (ی شالچمهیس
 دانشگاه آزاد تهران انی دانشجوانی در مشانهی بازاندتی هويریگ  شکلیبه بررس» رسانه

 از رسانه داشتند نمره يادی استفاده ززانی که می کساندهد ی نشان مجینتا. پرداخته است
   . کسب کردندشانهی بازاندتی در هوییباال

 استفاده از تلفن همراه بر ریتأث« با عنوان یقیدر تحق) 1388( و همکاران ياحمد
 استفاده ریبه بررسی تأث»  هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهرانيریگ شکل

 چند يها  استفاده کهدهد ی منشان نتایج. اند از تلفن همراه بر هویت شخصی مدرن پرداخته
 مانند گوش دادن به رادیو و موسیقی، تماشاي تلویزیون و همراهتلفن  از يا منظوره رسانه

 است که هویت شخصی مدرن را تقویت ییها یژگی از و،ورود به جهان مجازي اینترنت
  . بخشد ی او را معنا ميها  و کانونی بودن فرد و خواستهکند یم

درن در میان بررسی میزان رشد هویت فردي م«در تحقیقی با عنوان ) 1390(بلوردي 
جامعه آماري . به دنبال دستیابی به الگوهاي جدید رشد هویت بوده است» دختران نوجوان

نتایج . دهند یمدانشگاهی تشکیل  تحقیق وي را دختران نوجوان شهر تهران در مقطع پیش
از بین .  که بیشتر دختران از الگوي هویت رو به رشد پایینی برخوردارنددهد یمنشان 
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ي الگوهاي هویت، سطح نگرش برابرگرایانه، میزان استفاده از ریگ شکلمؤثر در متغیرهاي 
ی هویت رو به نیب شیپرسانه و میزان تعامالت تفاهمی به ترتیب نقش بیشتري در تبیین و 

  . اند داشتهرشد مدرن دختران نوجوان 
ی به بررس» رابطه مصرف و هویت«در تحقیقی با عنوان ) 1393(بلوردي و همکاران 

 تمایل به دهد یم نشان ها افتهی. اند پرداختهرابطه میان الگوهاي مصرف و هویت فردي 
 خود ،ي بصري مانند پوشاك و آرایش در قیاس با مصرف فرهنگیها حوزهمصرف زیاد در 

همچنین، هر چقدر میزان پرداختن به رفتارهاي مصرفی . ي در میان جوانان داردتر برجسته
  . ابدی یم باشد میزان رشد هویت مدرن نیز افزایش تر مثبت بیشتر و نگرش به مصرف

بوك و هویت  شبکه اجتماعی فیس«در پژوهشی با عنوان ) 1395(افشار و همکاران 
بوك بر  شبکه اجتماعی فیس تـأثیربه بررسی » شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران
 پژوهش حاکی از آن است يها افتهی. اند پرداخته هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان

بوك، نوع انگیزه و  بوك، میزان استفاده از فیس عضویت در فیس کـه بـین مـدت زمـان
بوك و  بوك، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس از فیس هدف کاربران در استفاده

بوك، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار  محتواي مطالب فیس واقعی تلقـی کـردن
   .وجود داردمثبتی 

تجربه زیسته جوانان در مواجهه با «در تحقیقی با عنوان ) 1395(سفیري و کالنی 
ي ها چالشبا بکارگیري رویکرد تفسیرگرایی به بررسی » ي هویتی جامعه گذارها چالش

ن پژوهش وجود تضاد یي اها افتهاز مهمترین ی. اند پرداختههویتی جوانان در زندگی روزمره 
  . نان و نسل مسن استنسلی میان جوا

ي هویتی جوانان در کنش و ها تناقض«در پژوهشی با عنوان ) 1396(کالنی و سفیري 
 پردازند یمیی ها تناقضي به بررسی ا نهیزمبا استفاده از نظریه » واکنش با خانواده و جامعه

شاهد براساس نتایج، . شوند یمکه جوانان به لحاظ هویتی در زندگی روزمره با آنها مواجه 
نوعی فردگرایی فزاینده به سمت هویت مدرن و تقابل بافت سنتی و تجدد در هویت یابی 

  . ي عناصر هویتی استگر انتخابمقوله محوري این بررسی . هستیم
ي  فرهنگ شهردی و تولي شهريها فرهنگ«در تحقیقی با عنوان ) 2006(لورا بونون 

مدرن را بررسی   لباس و هویت پسترابطه بین» مدرن و تحول مد  هویت پست:النی مدر
 که لباس یک فرصت براي برقراري هویت غیرانحصاري و دهد یمنتایج نشان . کرده است

  . شود یمنوعی رسانه براي انتقال هویت محسوب 
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رابطه هویت و ، »بوك ساخت هویت در فیس«در رساله خود با عنوان ) 2007(کلی 
 خود را در همه يها تی از آن است که افراد هونتایج حاکی. فیس بوك را بررسی کرده است

  . بوك به خوبی مشهود است  اما این برساخت، در فیسسازند ی زندگی بر ميها بخش
 دهد یان مشن »بوك و هویتس فی«در پژوهشی با عنوان ) 2009(گراسموك 

جهان کسب  ستیز  که کنشگران از حضور در فیس بوك به عنوان یکییها یآگاه
   .دهد یویت جهانی افراد را شکل م، هکنند یم

هویت دبیرستان و توسعه هویت دانش «در پژوهشی با عنوان ) 2012(شاختر ریچ و 
  .کنند یمیابی دختران دبیرستانی تأکید  به نقش مهم مدرسه و معلم در هویت» آموزان
: مدرن و فرد جامعه پست«در تحقیقی با عنوان ) 2012(همکاران ي دان و ها افتهی

 که قرار گرفتن در معرض تکنولوژي و عقاید مادي با دهد یمنشان » مدرن ي پستها یگژیو
  .تکثر و تعدد خود افراد در ارتباط است

ي اخیر موضوع هویت شخصی در وضعیت ها سالکه در  طورکلی، با وجود آن به
 بوده است اما، در ایران در این خصوص کار پژوهشی شناسان جامعهپسامدرن مورد توجه 

در . ی هستند کماند شدههایی که در مورد هویت انجام  اغلب پژوهش. انجام نشده است
ي مانند هویت شخصی باید به ا دهیپدصورتی که با توجه به ماهیت موضوع، براي درك 

شرایط اجتماعی و درك اعضاي آن محیط توجه کرد و ذهنیت افراد را مورد بررسی قرار داد 
ویژگی متمایزکننده این . پذیر است ي کیفی امکانها روشه از که این کار فقط با استفاد

، بافت فرهنگی )يا نهیزمنظریه (، در روش مورد استفاده ها پژوهشپژوهش نسبت به سایر 
ي موضوع ها یژگیوو ) بجنورد به عنوان شهري سنتی، مدرن و پست مدرن(مورد بررسی 

) ي سنتی، مدرن و پست مدرنها ارزشهویت شخصی پست مدرن در جامعه گرفتار بین (
 بر آن به صورت یک مؤثری جوانان و شرایط ابی تیهوي ها ياستراتژهمچنین، علل و . است

 . استشده  ارائهي در قالب مدل پارادایمی ا نهیزمنظریه 

  
  چارچوب مفهومی

ي نظریه اجتماعی و نقد فرهنگی و مطالعات سیاسی و ها گفتمانمدرن در  ایده هویت پست
ي زندگی در جامعه نقش و سهم مهمی داشته و از جایگاه ها وهیشي راجع به ها قشهمنادر 

ي فلسفی، معضل ها دستگاهر بیشتدر . حال مناقشه برانگیزي برخوردار است ویژه و درعین
 نوذري، (دیآ یمحساب   ثبات و تحول بهتر یکل و تر یعموم مسألههویت شخصی وجهی از 
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ی رایج در مطالعات شناس سنخ هویت شخصی از ی مفهومبررسجهت ). 132: 1385
از مراحل گذر از ) 1996(ي کلنر ا مرحله کالسیک و بر اساس رویکرد سه شناسان جامعه

یکی از . شود یماستفاده ) 1جدول شماره (مدرن  هویت ماقبل مدرن به مدرن و پست
 نظر صرف. ی جوامع بشري استشناس سنخ کالسیک، شناسان جامعهي مهم براي ها موضوع

شده، همگی به   ارائهها یشناس سنخها در این  از اصطالحات متفاوتی که توسط هر کدام از آن
تقابل نوعی جامعه صنعتی در مقابل ). Abrams, 1982: 20 (اند دهیرساي  ی دوگانهشناس نوع

  ).3: 1383 توسلی،(به عنوان یک سنخ عمومی ) جامعه سنتی(جامعه ماقبل صنعتی 
  

  ي کلنرا مرحلهمدرن بر اساس رویکرد سه  احل گذر از هویت ماقبل مدرن به مدرن و پست مر-1جدول 
ویژگی اجتماعی   منبع هویت  نوع جوامع

  جوامع
  ویژگی هویتی جوامع

  )پیشامدرن(سنتی 
متأثر از باورهاي دینی، روابط 

  جمعی-ثبات   یکپارچگی  خانوادگی و خویشاوندي

  ساختارهاي اجتماعی قدرت  مدرن
فردگرایی به سوي از 

  جبرگرایی
 ثبات یب

 ی ذاتریغ -سیال    فردگرایی-پراکندگی  فردیت  مدرن پست

  
  گفتمان هویتی پیشامدرن

تصویري بود که از چشم خداوند یا «مارتین هایدگر معتقد است در جوامع پیشامدرن هویت 
پیش در این نگاه، هویت انسانی محصول یک نظام مقتدر و از . شد یمخدایان دیده 

طی بخش ). 24: 1384تاجیک، (» ي بودا اسطورهشده باورهاي دینی و آیینی و  تعیین
این . اند ستهیوبیش یکپارچه ز  کمییها جهان ستی از تاریخ بشر، افراد همواره در زيا عمده

 نهادي، که همواره موجب يبند کار و سایر فرآیندهاي بخش به معناي انکار وجود تقسیم
  مختلف یک جامعه واحد و یکپارچهيها  گروهيها جهان ستیدر ز عمده ییها تفاوت

 اکثر جوامع قدیمی در قیاس با جوامع مدرن، درجه باالي ،این وجود با. اند، نیست شده 
 گوناگون زندگی اجتماعی يها  میان بخشيها رغم تفاوت به. دهند ی را نشان میکپارچگی

 متفاوت يها نایی یکپارچه ساز که همه گروهها از طریق نوعی نظم مع در جوامع پیشین، آن
. بودبخش معموالً نظم دینی  این نظم وحدت. رسند یگیرد به یکپارچگی م جامعه را در برمی

                                                
1. integration 
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ي ها طور یکسان بخش ساز به معناي ساده این نظم براي فرد این بود که نمادهاي یکپارچه
 کنار خانواده یا حین انجام کار، فرد، خواه در. گرفتند یم اش را در بر روزمره مختلف زندگی

ها و مراسم رسمی، پیوسته در  خواه درگیر فرآیندهاي عمومی یا هنگام شرکت در جشن
 در این نوع جوامع، هویت در اجتماعات ماقبل مدرن، ).73: 1381، برگر(همان جهان بود 

 برخوردار هویت شخصی از ثبات. اجتماعی است اما تردید یا تعارض آن را فرا نگرفته است
ي از پیش محرز شده از طریق عضویت در ها نقشي دیرین و نظامی از ها اسطورهزیرا . است
ي خویشاوندي و دینی، آن را تعریف و ها نظام و اجتماعات از بیرون و به دست ها گروه

ي ریگ جهتی محدود گرفتار آمده و نیب جهاناندیشه و رفتار، درون یک . کنند یمحمایت 
رو، نیازي به پرسش درباره جایگاه خود در  ازاین. وبیش تعین یافته است  کمزندگی آینده

  .جهان وجود ندارد
  

  گفتمان هویتی مدرن
ي ماقبل مدرن، هویت شخصی تا حدي مبتنی بر ها فرهنگ نیز همانند در جامعه مدرن

 شاهد ناپدید شدن تدریجی اما. کند یم و میزانی از ثبات خود را حفظ ماند یمروابط 
ها   از آنتوانستند ی که مردم مهستیمشده سنتی و بسیار ارزشمند   شناختهيها چارچوب

 شخصی و جمعی يها تی و هوکنندبراي شناختن خود و جایگاهشان در جامعه استفاده 
 مانند ییها شی، ظاهراً در اثر گرا سنتیمنابع هویتی. خود را با آرامش نسبی بپذیرند

وجود آمده است، ه  بيدار هیجتماعات که در جوامع مدرن سرمادار ا تغییرات سریع و دامنه
 سابقه یهاست، به شکلی ب  زندگی کردن که مدرنیته عامل آنيها روش. رو به افول هستند

 به وجود آمده توسط مدرنیته به يها یدگرگون. ما را از همه انواع نظم سنتی دور کرده است
اند و  که جهان را درنوردیده است دد رسانده از پیوندهاي اجتماعی مییها استقرار صورت

. اند  موجودیت روزانه ما را تغییر دادهيها  جنبهنیتر  و محرمانهنیتر یبرخی از شخص
 يا وقوع پیوسته است که در آن مجموعهه  بها تییک فرایند ساده در افول هو «،بنابراین

و جاي خود را به یک کم از هم فروپاشیده   کم، منسجميها تیمحدود اما مشخص از هو
 جمعی و يها تیفرسایش هو. اند  رقابت کننده دادهيها تی از هوثبات یمجموعه متنوع اما ب

: 1384 ،استریناتی (» شخصی نیز منجر شده استيها تیباثبات گذشته به فروپاشی هو
 در پی حمالت شدیدي که بر پیکر ساختارهاي اجتماعی سنتی وارد آمد، ،رو ازاین). 311
واسطه  ، مستقل از صفاتی که بهستیبا یم) زنانندرت  عمدتاً مردان و به(یک از افراد هر 
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از این  .دبسازن هویت خویش را ،، خوداند گشته متصف ها بدانجایگاه سنتی یا طبیعی خود 
 خود ، که یکایک افراده، چنین مقدر گشتابدی یمحیث و با نظر به ذخایر سرشاري که فرد 

روز  هم در جهانی که روزبه  و حتی برساختن هویت خویش برخیزند، آنبه جستجو، اکتساب
  ).115: 1385، دانجی  (شود یم تر افزون و تحوالتش تر ناشناخته

، مفهوم هویت براي شود یمدر بخشی از دوران مدرن که با عصر روشنگري آغاز 
 خاص، بلکه نوعی فوکو مدرنیته را نه دوره یا زمانی. شود یمنخستین بار با بحران مواجه 

مدرنیته روشی در ارتباط با خودمان و دیگران و شرایط وجودي . داند یم) طرز تلقی(نگرش 
 :Foucaults, 1985(نماییم، است   و متحول میمیکن یمکه با آن مواجهیم، آن را بازتولید 

ه ي با مسألهي نوین جاي گرفت، ها گفتماندر دوران مدرنیته هویت در متن و بطن ). 153
انسان توانایی، . یا سوژه مطرح شد که انسان را در مرکز کهکشان قرار داد» فاعل شناسا«نام 

 و اصالت انسان و هویت انسانی ردیگ یماستعداد و عقالنیت او در متن گفتمان نوین جاي 
ظهور فردگرایی ). Kellner, 1996: 58 (ردیپذ یممنزله یک فاعل شناسا و سوژه صورت  به

 يها ارزش این .نوینی شامل استقالل، اختیار و آزادي گزینش به همراه آوردرهنمودهاي 
 مستقل از، دیبا افراد ، شرایط زندگی در عصر مدرندر که ندنوبنیاد این باور را قوت بخشید

 آبا و اجدادي دست يها سنتمانده از   برجاييها شهیاند رفتار و يها وهیشاگرنه در تقابل با، 
 معتقد است 1فوکومیشل که  تا جایی). 114: 1385، دان یج (برندشتن در کار تعریف خوی

). 190: 1380، فدرستون( خود را جعل و خلق کند خواهد یمانسان مدرن کسی است که 
 معلومات ، بسیاري از مفاهیم دایر بر گزینش بوده استگذار هیپامدرنیته در همان حال که 

 نهادها و ، تاریخ،ه قیدوبند آفرین طبیعت، سنتتازه فراوانی راجع به تأثیرات شدید و گا
 هویت مدرن تا حدي انتخاب شک یب. ساختارهاي اجتماعی به آدمیان بخشیده است

تنیده اجتماعی، فرهنگی،   از عوامل درهميا شبکهحال با   اما درعین،آگاهانه افراد بوده
  .سیاسی و اقتصادي تعیین گردیده است

، جایگاه فرد در درون تر اصلی هویت در دوران مدرن و بسبخش تعینیکی از عوامل 
. بندي شده است روابط تولید است که به بهترین وجه در قالب مفهوم طبقه مارکس صورت

 سیاسی، اخالقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را يها ینیب تقسیم جامعه به طبقات، جهان«
: 1380، کوزر(» کنند ییان م که روابط طبقاتی موجود را بییها ینیب جهان. آورد یپدید م

عنوان عامل پوشش تاریخی عمل ه  باین که به عقیده مارکس طبقه جداي از ،بنابراین). 79
                                                

1. Michel Foucaults 
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اما با . ها و هویت افراد نیز هست ها و نگرش گیري ارزش عنوان بستر اصلی شکله کند، ب می
هت بین  پیدا کردن خطوط شبا،ایجاد برخی تغییرات اساسی در ساختار جوامع امروزي

طورکلی هویت  به ها و اعتقادات و ها و نگرش طبقه و جایگاه فرد در روابط تولید و نیز ارزش
طورکلی، جامعه شناسان مدرن   به).62: 1381، چاوشیان. (شود تر می روز مشکل  روزبه،افراد
 دیآ یم که برخوردهاي اولیه مانند برخوردهایی که در جامعه و مدرسه پیش اند یمدع

 که شوند یمي هویت بنیادین و نسبتاً دائمی ریگ شکلباعث ) پذیري ند جامعهفرآی(
مدرنیته با این باور . دهد یمسالی تحت تأثیر قرار  ي اجتماعی را طی زندگی بزرگها تیفعال

 اما شود یمسروکار دارد که رد قیدوبندهاي سنت باعث پیشرفت به سمت رهایی انسان 
 که دارد یوام مردم را ، بود- ه به عنوان بنیان کنش و خودترویج حال و آینده و نفی گذشت

 مسأله و بدل به ابدی یمرو، هویت موضوعیت  ازاین. به پرسش درباره ماهیت خویش بپردازند
 اما فکرِ دهند یمساختارهاي سنتی به حیات خود ادامه ). 198: 1384وارد،  (شود یم

اي  تماعی و اقتصادي به شکل فزایندهمبنایی در هویت مدرن آن است که عوامل سنتی، اج
ازپیش   و انتخاب بیشدهند یمي زندگی از دست ها سبکاهمیت خود را در انتخاب 

آنچه . توجه نیستند حال، تغییرات موجود چندان بزرگ و قابل بااین. شود یمشخصی 
د پیوندها با عوامل ساختاري همچنان قوي خواه.  است افزایش تنوع انتخاب استتر محتمل

  . و ابزارهاي ابراز وجود افزایش خواهد یافتها وهیشماند، اما تفاوت در 
  

  مدرن گفتمان هویتی پست
 در غرب مطرح 1960مدرنیسم، یک جریان مبهم و پیچیده است که در اواخر دهه  پست

ي مدرنیستی را موردحمله قرار ها شهیانداگرچه مبانی فکري این جریان لزوماً تنها . گردید
مدرنیسم واکنشی علیه مدرنیسم و   چنین ادعا کرد که پستتوان یم اما اساساً دهد ینم

شناسی عام  مخالفت با هرگونه معرفت. ی و اصول مفروضه آن بوده استشناس معرفتمبانی 
جاي  ي مختلف، سیالیت و شناور بودن معنا بهها یشناس معرفتو کلی و لزوم احترام به 

، انهیگرا عامپارچه، رد و ستیز با اصول و قوانین حاکمیت هرگونه حقیقت واحد و یک
ی ستیمدرن پستي ها شهیاندي فکري ها هیپاجمله   و مطلق اندیش ازنگر یکل، خواه تیتمام

مدرنیسم را  لیوتار به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته این رویکرد، پست. ندیآ یمبه شمار 
ظر وي غرب با باز کردن خود به عنوان یک از من. کند یم تعریف ها تیفرارواعدم ایمان به 

تمام جوامع   ، سعی دارد تا اصول عصر روشنگري را در قالب قوانینی عام و کلی بهتیفراروا
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 موقعیتی توان یممدرن را  پست«درواقع،  ).167: 1388چوپانی، (تسري بخشد 
ن نواقص و ی و انتقادي دانست که تالشی مستمر و جدي را جهت آشکار نمودشناخت معرفت
 کشد یمي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به تصویر ها نهیزمي مدرنیته در ها بحران

و درصدد است تا تجربیات جدیدي را که در چارچوب دنیاي مدرن محقق نشده یا به 
  ).118: 1385اشرف نظري، (» عینیت بخشدرا بست رسیده،  بن

و سیال انسان و نیز پراکندگی و تجزیه مدرنیسم، بر هویت غیر ذاتی، تاریخی  در پست
گروه .  را پرورانده استپرداز هینظر هویت، سه گروه مدرن پستگفتمان . شود یمفرد تأکید 

 موجب مرکزیت زدایی از سوژه شده سمیمدرن پستی هستند که معتقدند پردازان هینظراول 
زوال . شدیاند ینمزمان سوژه مرکزیت زدا دیگر درباره هویت خویش بر اساس تاریخ یا . است

مدرنیته موجب تضعیف خصوصیات ساختاري و سنگ بناهاي زندگی روزمره مثل طبقه، 
اي از  در متن مدرنیته، احراز هویت تااندازه. جنسیت، نژاد، شغل، تحصیل و غیره شده است

اما چرخش . طریق روح جمعی بر اساس پیوندهاي خانوادگی، خویشاوندي، دین و شغل بود
 به وضعیت سیالی شده که سوژه در آن دار شهیردرن موجب تحول ناگهانی این صور م پست

 با تجزیه و تهیمدرن پستي ریگ اوج. ي شده استساز تیهوي ها يبازاي درگیر  طور فزاینده به
از هیچ ژرفا، محتوا و انسجامی « و گسسته شده است و پاره تکهمتالشی شدن سوژه فردي 

  ).64: 1386بنت، (»  برخوردار نیستندشد یم محسوب که براي فرد مدرن آرمان
یی خلق ها تیهومدرنیسم فضاي سومی براي به هم بستن  گروه دوم معتقدند پست

ي ساختاري از پیش مقدرند و نه کامالً خودسرانه و ها یژگیووپابسته  کرده که نه دست
تعدیل هویت را فراهم این رهیافت دیالکتیکی، امکان مذاکره و توافق و تنظیم و . شناورند

ی، معتقد ابی تیهوي ساختاري در ها مقوله و با دوري از ادعاي ناپدید شدن یکسره کند یم
بنابراین در .  کرده استرتریپذ ملأت و تر الیسي ساختاري را ها مقولهمدرنیسم  است که پست

ی با زن چانهطرد یا مذاکره و « فرد در فرآیند تغییر و تعدیل در جهت مدرن پستجامعه 
 ها تیهو که در مدرنیته بر تعیین و انتساب کند یمي عمل ریوپاگ دستي ها يدئولوژیا

  ).67: 1386بنت، (» حاکم بود
 که امکان دانند یممدرنیته را قدرت یافتن سوژه فردي  گروه سوم، ویژگی اصلی پست

. ت رها شدهي ساختاري و سنها مقولهي ها تیمحدود که از ابدی یمیی را ها تیهوبرساختن 
آزادي در مصرف نشانه آزادي در انتخاب هویت و برساختن هویت شخصی مطابق سلیقه و 

فردیت و درك خود «مدرن  مایک فدرستون معتقد است سوژه پست. ترجیحات فردي است
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 و ها افهیق، ها تجربه، کرد و کارها، ها لباسصورت خاص بودگی ترکیب کاالها،  را از سبک به
صورت یک سبک زندگی در  ، ترکیب و تألیفی که آنان بهگذارد یم نمایش حاالت بدنی به

 که با تصاویر و مدرن پستباومن نیز معتقد است در یک دنیاي . آورند یمطرح واحدي جمع 
 درست مانند تغییر توان یم را ها تیهوگیرد  شدنی شکل می اقالم مصرفی زودگذر و تمام

  ).66: 1386بنت، (» ي خرید، عوض کردها عادت
داري را  شکل جدیدي از سرمایه) 1989 (1وضعیت پسامدرنیتهدیوید هاروي در کتاب 

به . کند بندي می برحسب مارکسیسم کالسیک صورت» پذیر پسامدرنیته انعطاف« عنوان با
هاي  عقیده وي این وضعیت جدید در پاسخ به نواقص و مشکالت نظام مبتنی بر تکنیک

پذیر  پسامدرنیته انعطاف. وراتیسم کینزي نمایان گشته استفوردي تولید انبوه و کورپ
ست که درواقع ویژگی آن  ا فضایی- دربرگیرنده شدت یافتن تراکم فضا و فشردگی زمانی

 کلی از حدي سرعت گرفته که فضا کاهش یافته یا به زندگی اجتماعی تا. شود محسوب می
 این کهجیمسون مبنی بر یک فردراو به تبعیت از استدالل پرنفوذ . بین رفته است

کند که تولید فرهنگی  داري متأخر است، استدالل می پسامدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه
 جدیدي یشناخت ییبایحساسیت زاي جذب تولید کاال شده و این امر به  به نحو فزاینده

پایان براي بازارهاي جدید، تغییر سریع کاالها و  جستجوي بی. منجر گردیده است
 یطریق تبلیغات باعث ایجاد فرهنگ پسامدرن کاري مدام سلیقه و عقیده مردم از دست

جاي معانی عمیق، مونتاژ، اختالف  هاي سطحی به گردیده که ویژگی آن ناپایداري و اندیشه
جاي فرا  ومرج به ی، ناپیوستگی و هرجیگرا جاي اصالت و باالخره ناهمگونی، کثرت ها به شیوه

به عقیده هاروي، پسامدرنیسم یک پدیده تبعی و محصول . رفت استهاي عقل و پیش روایت
 است که نه بر کاالهاي تولیدشده بلکه بر يدار هیفرعی مرحله جدیدي از شیوه تولید سرما

 و چیز بیش از پوچی پسامدرنیسم هیچ. استها و خدمات متکی  مصرف سریع نشانه
 به ابعاد فرهنگی موضوع دارد با  حساسیتی که هاروي نسبتبا وجود.  نیستناپایداري

نهد که در آن نهادها و  اتخاذ دترمینیسم اقتصادي به درون یک اقتصاد سیاسی گام می
ها و کردارهاي  بندي هویت و ساختن شیوه اي غیر آشکارتر در صورت ها به گونه نشانه

 شدن که بر پسافوردیسم و تخصصی لش و یوري بیش از کسانی. اند اجتماعی مؤثر بوده

                                                
1. Harvey, David. 1989. The Condition of postmodernity. Oxford, Basil Blackwell. 
2. time – space 
3. froth 
4. evanescence 
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داري معاصر  عنوان مشی برجسته در سرمایهه  بمصرفکنند بر مقوله  پذیر تأکید می انعطاف
ها مصرف و صنایع خدماتی بیش از سرمایه مالی تولید پسافوردي  به نظر آن. ورزند تأکید می

ها فرهنگ  شود که آن این امر باعث می .یافته بود داري غیر سازمان هاي سرمایه بیانگر ویژگی
ها این وضعیت دربردارنده  به عقیده آن. شان قرار دهند ارزش سمبلیک را در مرکز تحلیلو 

 نوبه خود، هم شناختی و  این امر بهاست و جدید و شدیداً بازاندیشانه یگ ظهور یک سوژه
گیري خود و نظارت بر  ازلحاظ شناختی، بازاندیشی دربرگیرنده شکل. هم زیباشناختی است

 ازلحاظ  وشود یوسیله متخصصان عرضه م در مورد اطالعاتی است که بهآن از طریق تفکر 
گیري و تفسیر خود از طریق مصرف کاال، عقاید و تصورات  زیباشناختی دربردارنده شکل

داري معاصر آنچه را باید بدانیم،  کنند که براي درك سرمایه ش و یوروي استدالل مین. است
دیگر تا چه حد  عبارت نگ در خود اقتصاد نفوذ کرده یا بهست که تا چه اندازه فره ادقیقاً این

یندهاي سمبلیک نظیر یک عامل زیباشناختی و ذوقی مهم، هم بر مصرف و هم بر تولید، آفر
  ).88-83: 1384 نش،(اند  سایه انداخته

، هویت شخصی که در جوامع ماقبل مدرن در قالبی واحد یادشدهبا توجه به نظریات 
تدریج جاي خود را به  ، از جهات مختلف موردتردید قرار گرفت و بهشد یمو ثابت عرضه 

 با تحوالت یادشدهدر ادامه، فرآیند تدریجی . ثبات مدرن سپرد ي ناپایدار و بیها تیهو
ي همراه شد و شرایطی را فراهم آورد که با عنوان وضعیت پسامدرن تعبیر تر گسترده

در وضعیت . هاست تیفراروایسم عدم ایمان به مدرن بنا بر دیدگاه لیوتار، پست. شود یم
که محو شود به امري برساخته و وابسته به مناسبات اجتماعی  جاي آن  هویت به،پسامدرن

 گر جلوهمدرن، هویت شخصی نمودي ظاهري و  ي پستها دگاهیدبر اساس . شود یمبدل 
 ناهمگونی، گرایی، ي سطحی، نسبیها شهیانداست که ویژگی آن پوچی و ناپایداري و 

، سلطه سلیقه و ترجیحات ها نشانهی و تأکید بر مصرف سریع زدگ مصرفیی، گرا کثرت
این شرایط و . فردي، سیالیت و غیر ذاتی شدن و ظهور سوژه شدیداً باز اندیش است

مدرن  ي کامالً متکثر و متنوع و در حال تحول، منجر به ظهور هویت شخصی پستها یژگیو
  .زمان واجد خصلت مترقیانه و ارتجاعی هستند بهام و پیچیدگی، همشده است که در عین ا

  
   پژوهشروش

ات ئ اقتضا،ی اجتماعيها هی شده در واقعیت و تبلور آن در نظرجادی و تحوالت اراتییتغ
.  داشته استیپ  دری اجتماعيها دهی مسائل و پدی را در حوزه بررسی خاصیشناخت روش
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 در هر دی بایهر محقق. گردد  موضوع پژوهش بازمیتیاه به مقی تحقيها تعدد و تنوع روش
 در این پژوهش، هدف این کهبا توجه به . دی را اتخاذ نمای روش مناسبیموضوع خاص

مدرن است، از رویکرد تفسیرگرایی  بررسی ذهنیت کنشگران از تکوین هویت شخصی پست
واقع، هدف  در. شده است  اجتماعی و روش کیفی براي اجراي فرآیند تحقیق استفاده

همه .  و معناي ذهنی کنشگران استها زهیانگي متقابل، ها کنشپژوهش کیفی فهم معناي 
طور مصنوعی از بسترشان منتزع شده باشند یا در بستر خاص خودشان  ، چه بهها تیفعال

مورد بررسی قرار گرفته باشند، از همان ابتدا واقعیاتی هستند که از بستر جهان و توسط 
  وي تفسیر شده هستندها تیواقع، در نتیجه همواره از اند شدهي ذهنی برگزیده ها تیفعال

). 95: 1389 فلیک،(ها وجود دارد  ي تفسیري بیرونی و درونی در آنها افقدر هر دو حال، 
ها، نظریه  ترین آن ، یکی از مهمرندیپذ یمي گوناگونی انجام ها وهیشتحقیقات کیفی به 

ي، تولید تئوري از خالل بررسی و مطالعه فرآیندهاي ا نهیزمریه هدف نظ. ي استا نهیزم
بر این اساس، این پژوهش بر .  استها داده مند نظامي و تحلیل آور جمعاجتماعی بر اساس 

آن است تا با استفاده از رویکرد تفسیري، از طریق ورود به ذهنیت و نظام معنایی 
  .مدرن را بازتولید کند تکنشگران، فهم جوانان از تکوین هویت شخصی پس

 سال ساکن شهر بجنورد 30- 18جمعیت آماري مورد مطالعه در این پژوهش جوانان 
. شده است  ي نظري و هدفمند استفادهریگ نمونهي از ریگ نمونهبراي .  هستند1396در سال 

، یعنی شود یم با حداکثر نوسان و تنوع انجام ها نمونهي هدفمند، انتخاب ریگ نمونهدر 
به این وسیله دامنه نوسان و تفاوت در . نتخاب مواردي اندك با بیشترین تفاوت ممکنا

در این پژوهش براي تحقق این هدف و ). 143: 1389 فلیک، (شود یممیدان آشکار 
ي مختلف افراد مثل زن و مرد، افراد ها پیتدستیابی به زوایاي پنهان و تاریک پدیده، از 

شده   سواد، مذهبی و غیرمذهبی و غیره استفاده سواد و بیمتعلق به طبقات گوناگون، با
، رندیگ یم که قبل از پژوهش انجام ها يریگ نمونهي نظري برخالف سایر ریگ نمونه. است

 که در خالل تحلیل آشکار ردیگ یمضمن فرآیند پژوهش و بر اساس مفاهیمی صورت 
ي نظري، به حداکثر ریگ مونهنهدف .  تناسب دارد،يریگ شکل و با نظریه در حال شوند یم

 براي مقایسه رویدادها با یکدیگر است تا تعیین شود که چگونه خصایص و ها فرصترساندن 
 براي ها دادهي نظري، فرآیند گردآوري ریگ نمونه. کند یمابعاد یک پدیده تغییر 

،  را گردآوريشیها دادهزمان  طور هم  بهگر لیتحلي است که از این طریق پرداز هینظر
یی را در مرحله بعدي گردآوري ها داده که چه ردیگ یم و تصمیم کند یمکدگذاري و تحلیل 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     46  

 که ابدی یمي و افزودن به اطالعات هنگامی پایان ریگ نمونهدر این شیوه، . و آن را پیدا کند
به ). 140- 139: 1389 فلیک،(اشباع نظري یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل آید 

تر شدن   پختهنی با گذشت زمان و در عن،یشینظر گرفتن همه عوامل پبا در عبارتی، 
 به مرحله اشباع يریگ  و نمونهشود ی کاسته مدی جدمیتدریج از خلق مفاه  بهه،یمقوالت اول

  .رسد ی مينظر
ي، مصاحبه عمیق ا نهیزم در نظریه ها دادهي آور جمعتکنیک عمده مورد استفاده براي 

 و سپس براي تحلیل از شوند یم ابتدا ویرایش و مستندسازي ها ادهددر مرحله تحلیل، . است
یی که ها دادهکدگذاري نظري روشی است براي تحلیل . شود یمکدگذاري نظري استفاده 

مشاهده نیز به عنوان . اند شدهي گردآوري ا نهیزممنظور تدوین یک نظریه به روش نظریه  به
 امیري،( تکنیک مناسبی است ها مصاحبهن  متتر جامعتکنیک مکمل براي درك و تفسیر 

 باز است و به ي مرحله، کدگذارنیاولکدگذاري نظري شامل سه مرحله است؛ ). 11: 1395
 بر ی مبتنه مقوالت عمدسپس  وهی اولمیاهف آن، می که طشود ی اطالق میلی تحلندیفرآ
مرحله،  نی دوم.شود یها کشف م  و ابعادشان در دادهها صهی، خصشود ی مییها، شناسا آن

ها   براساس خواص آنگریکدیها به   اتصال مقولهندیواقع، فرآ در.  استي محوريکدگذار
 صورت يا  مقولهي در حول کدگذاررای ز.شود ی مهدینام، کدگذاري محوري )ها رمقولهیز(
 ه مرحلنیسوم. سازد ی و ابعاد، به هم مرتب مها صهی خصحها را در سط  مقولهکه ردیگ یم

 شی و پااليساز کپارچهی ندی فرآي نوع کدگذارنیا.  استیانتخابي  کدگذار،يکدگذار
 ه با دادگر لی تعامل تحلهجی موردنظر در نتیکپارچگ ی. استهیها در جهت خلق نظر مقوله

ها غرق شود و به   در دادهدیق باحقم. است  مراحل کارنی از دشوارتریکی و دیآ یبه وجود م
 کند کپارچهی، باهم ه کردشیپاال ها را  آنافته،یها را   مقولهنی بوندیتعمق بپردازد تا بتواند پ

  ).191: 1392 محمد پور، ( را استخراج کندهی نظر،و درنهایت
از دو تکنیک ) اعتبار روایی در تحقیقات کیفی(براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد 

کنیک ممیزي که طی آن چند ت. 1 :اند از  که عبارتشود یممتعارف و بسیار مرسوم استفاده 
ي ها مقولهي بر مراحل انجام کار، مفاهیم و ا نهیزممتخصص باتجربه در کار کیفی و نظریه 

ي خام رجوع ها دادهي تحلیل که در آن به ها سهیمقا. 2. کنند یمآمده نظارت  دست به
: 1395 ،پور نصیري(ي خام مقایسه و ارزیابی شود ها داده تا ساخت بندي نظریه با شود یم

144.(  
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  کنندگان اي مشارکت مشخصات زمینه
اختصار  هاي این مطالعه بپردازیم براي آشنایی خوانندگان، به  به بررسی یافتهاین کهبیش از 

پردازیم تا خوانندگان این پژوهش  شوندگان می اي مصاحبه هاي زمینه به معرفی مشخصه
  .ه باشندکنندگان داشت اي مشارکت درك درستی از وضعیت زمینه

  
  کنندگان پژوهش اي مشارکت زمینه  مشخصات-2جدول 

 سن  تحصیالت  اشتغال

غل
 شا

غیر
  

غل
شا

التر  
و با

شد 
ار

  

س
سان

لی
  

 و 
لم

دیپ
  تر نییپا

  تا27
30

ال
 س

  

  تا23
26

ال
 س

  

  تا18
22

ال
 س

  

 کنندگان مشارکت

 مرد  6 5 3 4 8 2  5  9

 زن 5 6 2 6 6 1  3  10

 جمع 11 11 5 10 14 3  8  19

27  27 27  -  
 

 کل

 
شوندگان  شود، چهارده نفر از مصاحبه  مشاهده می2در جدول شماره که طور  همان

 سال است 30 تا 18شوندگان مرد بین  مرد و سیزده نفر زن هستند، محدوده سنی مصاحبه
 سال 30 تا 27 سال و سه نفر 26 تا 22 سال، پنج نفر 22 تا 18که از این میان شش نفر 

 سال، 22 تا 18 سال است که پنج نفر 30 تا 18 سنی زنان نیز بین همحدود. سن داشتند
نظر سطح تحصیالت، ده  از. داشتندسن  سال 30 تا 27 سال و دو نفر 26 تا 23شش نفر 

داراي مدرك نفر تر، چهارده نفر داراي لیسانس و سه  شوندگان دیپلم و پایین نفر از مصاحبه
شونده، هشت نفر شاغل و نوزده  وهفت مصاحبه ن بیستاز بی. کارشناسی ارشد و باالتر بودند

  .نفر غیر شاغل هستند
  
  ي پژوهشها افتهی

بعد از استخراج و کدبندي اطالعات مربوط به ذهنیت کنشگران از تکوین هویت شخصی 
 مفهوم استخراج شد که در مرحله کدگذاري 35 ،مدرن، در مرحله کدگذاري باز پست

سپس در مرحله کدگذاري انتخابی در . ي شدندبند مقولهه  مقوله عمد10محوري در قالب 
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. ترسیم و موردبحث قرار گرفتند» مدرن هویت شخصی پست«قالب یک مقوله هسته یعنی 
ي متعارف تحقیق، واحد تحلیل فرد نیست، ها روشي برخالف ا نهیزمهمچنین، در نظریه 

ي هدفمند از افراد مورد ریگ نمونهي نظري مبتنی بر ریگ نمونهبلکه مفاهیمی که در جریان 
 مفاهیم اولیه، مقوالت عمده و مقوله 3جدول . ، هستنداند دهیرسمصاحبه به اشباع نظري 

  .دینما یم را ارائه شده استخراجهسته 
  

  ي عمده و مقوله هستهها مقوله مفاهیم، -3جدول 

  مقوله هسته  مقوالت عمده  مفاهیم اولیه

 مصرف محوري  اي لوکسیی، کاالهگرا لذتآزادي در مصرف، 

ي ساختاري ها مقولهي جنسیتی، تضعیف ها شهیکلتضعیف 
  ي، استقبال از تغییرزیگر سنت، )طبقه، جنسیت و نژاد(ی ابی تیهو

 گرایی نسبی

ي بدنی، تکراري شدن ظاهر، سلطه ها ژستي گذرا، ها یدوست
  ت فرديها، سلیقه و ترجیحا  و ویترین فروشگاهها رسانه

 سیالیت

خانه، مدرسه، محل کار، (تنوع هویت در فضاهاي اجتماعی 
 هویت گزینشی  ي جدید از خودها تیروا، تولید )دانشگاه

جراحی زیبایی، نظارت دائمی بر رفتارهاي خود، گفتگوي درونی 
  ي انتقادي، نظارت بر خودنگر گذشتهبا خویشتن، 

 تفکر بازاندیشانه

 رضایتمندي  ي شخصی، تأثیرگذاريها يریگ میتصمس، نف افزایش اعتمادبه

 خود بیانگر باوري  پذیرش مخاطره، تالش براي موقعیت اجتماعی باالتر

 نارضایتی از شیوه زندگی  ناتوانی، تأسف، سرخوردگی، ناامیدي

 گروه مرجع  ي دوستی، همسایگانها شبکه

 فضاهاي ارتباطی  عی شدني مجازي، اجتماها شبکهماهواره، تلویزیون، اینترنت، 

ت
پس

ی 
خص

 ش
ت

هوی
 

رن
مد

  

     

ي عمده و مقوله هسته با ارجاع به درك و ها مقولهاختصار به هر یک از  در زیر به 
  .شود یمدیدگاه افراد مورد مطالعه، پرداخته 

  
  مصرف محوري

در جامعه . مدرن مقوله مصرف محوري است هاي هویت شخصی پست جمله مؤلفه از
 آنجا وع اشیاء مصرفی موجب ساخت هویت است و ازمدرن، نوع مصرف و ماهیت متن پست
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ي پایدار نیز به نابودي ها تیهو، شود ینمگاه در نظام مصرف ثبات الزم یافت  که هیچ
ي ساخت گرفته، برمبناي ها تیهودر جامعه معاصر نوعی ناپایداري در «. گراییده است

: 1384 نش،(» داردانتخاب مصرف و نوع زندگی و به همین میزان برمبناي حرفه وجود 
277.(  

ي قدیمی ها وهیشهمچنان که بازار مصرف از انعطاف و پویایی بیشتري نسبت به 
 توانند یم، مردم شود یم برخوردار است، سیالیت بسیار بیشتري مشاهده ها تیهوتنظیم 

ي ها نهیگز را آزمون کنند، ها تیهوي خود را تغییر دهند، آن ها تیهوتناوب بیشتري  به
ي از سوپرمارکت فرهنگی انتخاب کنند و در مقایسه با گذشته تعهد کمتري در قبال بیشتر

  :دیگو یمدر این خصوص یکی از افراد ). 200: 1384 وارد،(ها داشته باشند  آن
هـر  . مثل لباس و وسایل منـزل   . خرم یم دیآ یمهر چیز جدیدي که به بازار       

. خـودم رو متفـاوت کـنم    بـا ابزارهـاي متفـاوت      تـونم  یمـ وقت که خودم بخوام     
  ....ها و بیرون پرشده از این ابزارها  فروشگاه

مدرن هر فرد از راه اشیاء جایگاه خود را در نظم  به باور بودریار، در جامعه پست
یی مصرف کاالها بدون توجه به کارکرد و کاربرد عقالنی گرا لذت. کند یماجتماعی جستجو 

  :ها و صرفاً جهت ارضاي احساسات است آن
 خـرم  یمـ وقتی وارد فروشگاه میشم و چیزي رو . برم یماز خرید کردن لذت     

  .خیلی حس خوشایندي دارم
مدرن در راستاي  ي اساسی مصرف محوري پستها یژگیواشتیاق وافر به خرید از 

این اساس، خرید از سطح یک کنش ابزاري معطوف به  بر. ي شخصی استها تیهوساخت 
یعنی، خرید اهمیت دارد نه کاالیی که . ییر ماهیت داده استنفسه تغ کاال به یک کنش فی

از طریق خرید احساسی در او . برد یم چون از آن لذت کند یمفرد خرید . شود یمخریداري 
  ).187: 1384 اباذري،( که با هر حس دیگري متفاوت است شود یمایجاد 

  
  سیالیت

 ها رسانهشده توسط  ویر منعکسوقفه متون و تصا مدرن، با بازي بی ي شخصی پستها تیهو
. مدرن است تناسب دارند ها که شالوده واقعیت روزمره در جوامع پست و ویترین فروشگاه

ي بدن با الگوهاي فرهنگی زیبایی چهره و ها یژگیومنظور تطبیق  بسیاري از کنشگران به
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یکی . کنند یمی ، اقدام به رفتارهاي گاه افراطها نیتریو و ها رسانهشده توسط  اندام منعکس
  :دیگو یماز پاسخگویان در این خصوص 

 تـا حـد     کنم یمسعی  . کنم یمي فشن رو نگاه     ها  شبکههر روز مجالت مد و      
  .امکان از بین اونها انتخاب کنم و شبیه اونها باشم

 ،ي هویتساز برجسته یکی از عوامل هنجارگریزي معنایی است و در ها نشانهبازي 
درواقع، بازي و .  که داراي اهمیت استهاست نشانهلمرو داللی اینجا ق. نقش مهمی دارد

هاي معنایی هویت  ، مؤلفهها نشانهبا تغییر .  باعث سیالیت هویت استها نشانهسیالن 
ي جدید، هویت شخصی جدید را بازتفسیر ها نشانهتغییر و تعبیر است و رمزگشایی  قابل

ي جدیدي جایگزین ها نشانه محو شوند و ها نشانهدر این فرآیند ممکن است بعضی . کند یم
در این راستا، بخشی از درك و برداشتی که از ما وجود دارد بسته به نحوه ظاهر . ها گردد آن

 جملگی ما را میریگ یم، نحوه اصالح موهایمان و ژستی که میپوش یمشدن ماست، آنچه که 
 بخشد یمما هویت خاصی  به میپوش یمهر لباسی که . آورند صورت شخصیت معینی درمی به

ي عمومی را ها تیهوکدام از این  باوجوداین، نباید هیچ. سازد یمکه ما را از دیگران متمایز 
مدرن،  واقع، هویت پست در). 221: 1384 وارد،(هویت ثابت خودمان در نظر بگیریم 

ي ها ستژ، ها نشانههاي بازي  ترین مؤلفه یکی از مهم.  استها نشانهنوعی ساخته بازي  به
 در دو دسته کلی توان یمي نظري در باب بدن را ها دگاهیدطورکلی  به. بدنی است

ها  از دیدگاه آن. ي اولیه هستندها ستینیفمدسته اول کارکردگرایان و : ي کردبند طبقه
ي ا چهره و کند یممثابه ماسکی است که خودِ حقیقی افراد را پنهان  مدیریت بدن به

این گروه معتقدند که باید به بدن طبیعی و . گذارد یم خود به نمایش غیرواقعی و دروغین از
 هستند که مدرن پستي ها ستینیفمدسته دوم پساساختارگراها و . خود حقیقی برگشت

. کنند یم و ادعاي بدن طبیعی و خود واقعی را رد برند یمیی خود را زیر سؤال گرا ذاتاساساً 
به نظر . افراد در قالب آرایش یا هر چیز دیگر استها آنچه هست، همان نمود  نظر آن از

: 1387 ،يدیحم(ي افراد چیزي براي شناخت وجود ندارد ها ماسکها، وراي نمود یا  آن
یی از ها یژگیودر دوران مدرنیته به علت پاره شدن هویت از طرفی و همچنین ). 224- 223

ي ها جنبهاهري همه ی شدن زندگی روزمره، صورت ظشناخت ییبایزقبیل بصري شدن و 
زندگی مهم شده است که در آن ظواهر و نمادهاي تصویري هر چیز، اهمیتی قطعی 

یکی از این امرهاي بصري مؤثر در برساختن . شوند یم و منبع اساسی تعیین معنا ابندی یم
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بدن محملی براي ساختن دوباره هویت . هویت شخصی، بدن مادي و فیزیکی فرد است
  :دیگو یمیکی از افراد در این زمینه . گسیخته فرد است ازهمدستخوش آشفتگی و 

آرایـش  . تـرم   راحـت چون در ایـن مـدل مـو          کنم یمموهام رو فشن درست     
صورت خیلی خوبه، من خیلی بهش اهمیت میدم، چون با آرایش انـسان زیبـاتر      

تراشـم،   ، من ریشامو هـر روز مـی  کنن یممیشه، زیبا که باشی خیلی بهت توجه      
کـشم چـون      مـالم، دور چـشام سـرمه مـی          دارم، کـرم مـی      وهام رو برمـی   زیر ابر 

 . به نظر میانتر درشتها  جوري چشم این
طور کامل   شده است گرچه هنوز بهمسألهشکی نیست که در زمانه ما، هویت بدل به  

وتار شدن حدودوثغور خود  ، اما با تیرهاند نشدهي سنتی از هستی ساقط ساز تیهوفرایندهاي 
، اکنون هم هویت زد یمها تکیه  یی که سابقاً هویت بر آنها شکل و جابجا یا نابود شدن افراد

بدین ترتیب نمایش دادن و خودآرایی . اند گشته ثبات یبي ساز تیهوو هم فرآیندهاي 
، کنند یمي اجتماعی میان آدمیان برقرار ا رابطه و تصاویر که ها انگارهي از ا مجموعهصورت  به

بنابراین، کل معنا به خود فرد وابسته . ي شده استساز تیهوترین منابع  از مهمبدل به یکی 
یکی دیگر از افراد . ي آن به مناسبات اجتماعی نیز وابسته استریگ شکلنیست، بلکه روند 

  :دیگو یمدر این زمینه 
چاقی مضره و زیبایی هم خیلی خوبه، اولش من خیلی چاق بـودم، خجالـت        

، برام خیلی سخت بود، بعدش به پیشنهاد یکی از دوسـتام          بیرون برم  دمیکش یم
تصمیم گرفتم باشگاه برم، االن نه ماه که باشگاه میرم، تأثیرش خیلی زیاد بوده،           

نفسم باال بـره،   بدن مناسب باعث شده اعتمادبه. قدر مؤثر باشه   این کردم ینمباور  
 دید خوبی نـسبت  بیرون با خیال راحت راه میرم، اندام مناسب باعث میشه همه       

ي هم براي کاهش وزن بود مثل تغذیه، اما         ا  گهیدي  ها  روش. به من داشته باشند   
هزینـه اسـت و هـم          هم زیاده، اما ورزش هم کم      اش  نهیهزرژیم گرفتن سخته و     

  .براي سالمتی خیلی خوبه
 کنترل منظم بدن یکی از ابزارهاي اساسی است که دیگو یمگونه که گیدنز  همان
حال   و درعیندارد یمها روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ  یله آنوس شخص به

وبیش ثابت از وراي همین روایت در معرض تماشاي دیگران قرار  نیز به طرزي کم» خود«
 .ردیگ یم
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  انهشی بازاندتفکر
بازاندیشی، فرآیند تعریف و بازتعریف خود از طریق مشاهده و تأمل در اطالعات درباره  

دگرگونی بنیادي که بر جوامع امروزي ). 44: 1384گیدنز،(ممکن زندگی است مسیرهاي 
کار ). 17: 1382 گیدنز،(تأثیرگذار است، گسترش دامنه بازاندیشی اجتماعی است 

). 76: 1384 گیدنز،(کننده براي گذارهاي تاریخی است  بازاندیشی ایجاد شرایط تسهیل
ام همه جوانب زندگی خود را مورد سؤال  کنشگر مدشود یمظهور سوژه باز اندیش باعث 

  :ها بیابد زمان پاسخی براي آن قرار دهد و هم
 مـن  این کـه ، کنم یمکه تنها هستم در مورد خودم فکر  ها، وقتی   خیلی وقت 

چطوري باید باشم، چطوري لباس بپوشم، چطوري حرف بزنم، چطوري راه بـرم،     
خیلـی  . م از من راضـی باشـن  اصالً چکار بکنم که از خودم راضی باشم و بقیه ه          

پیش اومده بر اساس اتفاقاتی که برام پیش اومده تصمیم گرفتم خیلـی چیزهـا               
  .رو عوض کنم

، زمانی که شود یمها ساخته  آن» خود«هویت شخصی افراد بر اساس روایت خاصی از 
خود متصور و دلخواه فرد با آنچه در واقعیت وجود دارد متفاوت باشد، هویت شخصی زیر 

گسیخته  چنین هویت شخصی ازهم. شود یمربات سختی از سوي خودش و دیگران نابود ض
  :شود یمپاشیدگی امنیت وجودي  باعث ازهم

ایـن   کـردم  یمـ  چه شخصیتی داشته باشم خیلی فکر        این که من در مورد    ...
دوران بچگـی و نوجـوانی   . جوري خودم را بسازم که تو جامعه مهم باشم       ه   چ که

کالسـمون فقـط   و از درس خوندم . اومد ینمدرس خوندن ازم بر   واقعاً کاري جز    
 با این قبـولی احـساس ارزش   کردم یمجایی که زندگی . من دانشگاه قبول شدم   

که دانشگاه وارد شدم چیزاي زیادي رو دیـدم روابـط دختـر و      اما وقتی . کردم یم
هـا باعـث شـد چیـزي کـه فکـر          ایـن . پسر، اعتقادات در مورد دانشجوها، شـغل      

 را عوض کنم، دنبال زیبایی ام وهیشسعی کردم .  با واقعیات جور در نیاد     کردم یم
بنابراین شـروع کـردم بـه پوشـیدن شـلوارهاي          . احساس رضایت کنم  ... رفتم تا   

  ... . و چیزاي دیگر شرت یتجین، 
  
  گرایی نسبی
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به . شود ینم قطعیت حاصل ها تیفرارواکدام از   بر این باورند که از هیچها ستیمدرن پست
گونه امکان قضاوتی نیز در مورد گفتار و  ها، ازآنجاکه هیچ حقیقتی وجود ندارد هیچ نظر این
مدرنیسم در مقابل شیفتگی مدرنیسم نسبت به  پست. ي مختلف وجود نداردها گروهاعمال 

لیوتار معتقد است؛ جامعه . هویتی است مند به غیریت، تفاوت و بی قطعیت هویت، عالقه
ی روزافزونی از گفتگوهاي دگیچیپتنها یکپارچه نیست، بلکه هزارتویی با  رن نهمد پست

ي ها تیفعالي از ا مجموعهمثابه  ي زبانی و بهها يبازلیوتار جامعه را در قالب . متقاطع است
 کند یمفرد خود را دارند، توصیف  زبانی که هر یک قواعد، قراردادها و اهداف منحصربه

 هر انسان ادارکی از خویشتن خویش دارد که مجموعه این تصورات ).228: 1392 سیدمن،(
شدت از منابع  در دوران اخیر هویت شخصی به. دهند یمهویت شخصی او را تشکیل 

در این معنا فرد . ابدی یمي جدید معنا ها یژگیو سنتی خود رها شده و با توجه به ساز تیهو
رو، هویت، فردي است و با تالش خود  ایناز. ابدی یمبه خودمختاري و استقالل وجود دست 

  :دیگو یم یکی از افراد ،شود یمفرد حاصل 
دوسـت دارم اون  ... .  و خواد یمکاري ندارم که دین چی میگه، خونواده چی   
بایـد خـودم از ظـاهرم    . بـرم  یمـ چیزي باشم که خودم دوست دارم و ازش لذت  

  .خوشم بیاد و راضی باشم
 هویت به وضعیت سیال دار شهیر ناگهانی صور مدرن، موجب تحول چرخش پست

ي که روزي ا هیاولي ها علقهي شده است که در آن افراد، با بیگانه شدن از پیوندها و ا تازه
ي خودخواه و خودنگر ا ندهیفزاطور  ، بهداد یمها را شکل  موجودیت فرهنگی روزمره آن

کرسی نشاندن دلبخواهی بودن مدرنیسم به  بنابراین، یکی از نتایج اصلی پست. شوند یم
ي منزلت و تشخص در جامعه مدرن ها مقولهیی که مقوم ها ارزش، ازجمله هاست ارزشهمه 

زوال مدرنیته موجب تضعیف خصوصیات ساختاري و سنگ ). 66- 65: 1386بنت،(بودند 
بناهاي زندگی روزمره مثل طبقه، جنسیت و نژاد که افراد خودشان و روابط خود با دیگران 

  ).64: 1386 بنت،(، شده است کردند یمها درك  ا بر اساس آنر
یی، تضعیف گرا ینسبی و نشانه خود ابی تیهوي حذف مقوالت سنتی ها نشانهیکی از  

کلیشه یا تصویر قالبی به معناي مجموعه باورهایی است درباره . ي جنسیتی استها شهیکل
ربرگیرنده اطالعاتی درباره ظاهر  دها شهیکل . زن یا مرد بودن به چه معنا استاین که

: 1388 علمی،(، عالیق، صفات روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل هستند ها نگرشجسمانی، 
 ی نگرش فرهنگي که مبناهستند ی ذهني از باورهايا  مجموعه،یتی جنسيها شهیکل). 58
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 شود یباعث م ها شهی کلنی وجود ای،به عبارت. رندیگ یقرار م تی به مفهوم جنسیو اجتماع
 نی که چنيا ، به گونهبگیردمردان تعلق  /طور جداگانه به زنان  بهی خاصيها یژگیکه و

  : شوندی جنس تلقکی تنها ژهی و»ی بودگصخا« به لحاظ یمشخصات
مـیگن دختـر   .  تـا چـادر سـرم کـنم       کـنن  یم همیشه منو مجبور     ام  خونواده

ر رو اصـالً دوسـت نـدارم،    خودم استفاده از چـاد . جوري باحیا و وقار هستش      این
. ي رنگ روشـن بپوشـم  ها لباسي تنگ بپوشم، آرایش کنم، ها لباسدوست دارم   

  ... .بر عکس خونوادم دوست دارن چادري باشم . مثل بقیه دوستام
 راتییتغي زیگر سنت. ي استزیگر سنتیی، گرا ینسبهاي دیگر  جمله مؤلفه از 

 به . است گذران روزگارماني برانی نويها هوی آوردن شدی و پدی در زندگیکوچک و معمول
ي مدرن و نو بیشتر توجه ها ارزش و به شود یمي گذشته مخالفت ها سنتعبارتی، با 

  :شود یم
 موافـق  ،بهت میگن باشـی ... ، دین و   ات  خونودهبا این حرف که باید هر چی        

مـن خـودم بـا      . نیستم، االن دیگه گذشته اون زمانی که نظر خودت مهـم نبـود            
  ...وجه به سلیقه خودم و اطرافیانم باید تصمیم بگیرم که چجوري باشم ت
ي گذشته و روي آوردن به ها سنتگریزي، مخالفت با  واقع، منظور از سنت در

  ).14: 1395امیري، (ي مدرن و نو است ها ارزش
  

  خودبیانگر باوري
 بیانگرباور ي شخصی است،ها تیهوبیانگرباوري، میل و ظرفیت براي به فعلیت رساندن 

یی ها سرچشمهدر بیانگرباوري، خودها از منابع و . مدرن دارد کسی است که خود پست
هستند که ) آینده/ حال(و زمان خاص ) جهانی/ محلی( که وابسته به مکان شوند یمساخته 

بر اساس مفهوم جامندي معناي ویتگنشتاین، معنا از مکان . گروهی خاص در آن قرار دارند
 و واژگان ذاتی وجود ندارد و خود در درون شود یمزي زبانی خاص ناشی درون یک با

، اما کنند یم و از نو عمل شوند یم که برخی توسط دیگران تهیه شود یم ساخته ها گفتمان
درواقع، اینجا هدف از ساخت هویت شخصی، ). 91: 1381 گیبینز،(برخی خود تولیدند 

                                                
1. gender 
2. specific 
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ي ازآنچه مطابق رسم و بردار نسخهنه تقلید و  بشویم، میخواه یمچیزي است که هستیم و 
  :دیگو یمدر این رابطه یکی از افراد . قواعد است

 مجبور این کهدوست دارم خودم باشم، یعنی اون چیزي که دوست دارم، نه         
  ....، دین میگه، عرف میگه و گن یمباشم چیزي بشم که خونواده 

 تا هویت جدیدي اند تالش است که در مدرنی بنابراین، بیانگرباوري رویکرد افراد پست 
براي خود تعریف کنند و طبق آن جهان خود را سروسامان دهند و رفتار خویش را دگرگون 

 را سفر کشف و شان یزندگمردمی که دوست دارند براي خودشان باشند، کسانی که . سازند
ي ها روشد یافتن  درصدهموارهبیانگرباوران ). 92: 1381 گیبنز، (نندیب یمروایتی از خود 

  :دیگو یمدر این رابطه یکی از افراد . اند تیهوجدید ساخت 
از تکراري بـودن  . ي جدید بودن رو امتحان کنم    ها  روشدوست دارم همیشه    

دوست دارم همیشه در حـال  .  خیلی از اوقات به یک شکل باشی بیزارماین کهو  
 رو  هـا   تفـاوت  و    قـشنگ تغییـرات    ننیـ ب یمـ یعنی هر دفعه که منو      . تغییر باشم 

  .احساس کنن
همچنین، تالش براي دستیابی به موقعیت اجتماعی باالتر در فضاي اجتماعی  

بیانگر باوران هرچند دست به ذخیره منابع ضروري براي . ترین مؤلفه بیانگرباوري است مهم
. ها بیشتر معطوف به انباشت سرمایه فرهنگی است ، اما، توجه آنزنند یمتحقق و بیان خود 
راه  عینیت یابی سرمایه فرهنگی به شکل مدارك و مدارج آموزشی یک«: بوردیو معتقد است

خنثی کردن خواصی است که ناشی از این است که این سرمایه متجسد با جسم فرد 
این عینیت یابی چیزي است که موجب تفاوت بین سرمایه . حدومرز یکسان دارد

برده شود و یا حتی تعامالت افراد طبقه خودآموخته که هر آن ممکن است زیر سؤال 
سو و سرمایه فرهنگی مستظهر به   است از یکهمراهاشرافی که با سود نامشخص و با نوسان 

مدارج آموزشی و امتیازات ضمانت شده و ازنظر رسمی مستقل از شخص حامل، از سوي 
ه لحاظ با احراز مدارك تحصیلی، فالن گواهینامه صالحیت فرهنگی که ب. دیگر است

، این کند یمعطا ا ضمانت شده فرهنگی به صاحبش ارزشی متعارف، دائمی و قانوناً
 که در قبال حاملش و حتی در آورد یمکیمیاگري اجتماعی یک نوع سرمایه فرهنگی به بار 

ي که در برهه خاصی از زمان عمالً در اختیار دارد از استقالل نسبی ا یفرهنگقبال سرمایه 
بسیاري از افرادي که متعلق به طبقات اجتماعی ). 146: 1384 بوردیو،(» برخوردار است

 هستند، تنها راه حرکت عمودي و رو به باال در هرم طبقات اجتماعی را تحصیالت تر نییپا



 
 
 
 
 
 
 

  1397، پاییز 82شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     56  

یکی از .  تا جایگاه اجتماعی خودشان را ارتقا دهندکنند یم و از این طریق تالش دانند یم
  :دیگو یمافراد در این رابطه 

 عالقه زیادي به درس خوندن دارم و دوست دارم تا دکتـري بخـونم، چـون             
جـوري   تنها خوندن و بیشتر فهمیـدن بـه مـن آرامـش و شخـصیت میـده، ایـن        

  ... . فرد موفق و مهمی هستم کنم یماحساس 
ي فرهنگی، براي صاحبان آن این امکان را به ا هیسرمااحراز مدرك تحصیلی به عنوان  
که صاحبان این  طوري به.  با دیگران و باهم مقایسه و حتی مبادله شوند کهآورد یموجود 
 و منزلتی هستند که در مقایسه با کسانی که داراي این نأش چنان داراي ها تیصالح
ي را تر باثبات و تر منسجمي هستند، هویت تر نییپا نیستند، یا در سلسله مراتب ها تیصالح
  .دارند

 به زیبایی و ظاهر بر اساس معیارهاي ها انسانه نگاه گرچه قبل از دوران مدرنیت 
سنتی بود اما واقعیت امر این است که گرایش به زیبایی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی 

ي ها نهیهز و اقتضاي سنی خود با صرف ها شیگراتبع  جوانان و نوجوانان به. رسیده است
 کسب سهم بیشتري از زیبایی و گزاف و قبول عواقب جسمی، روانی و حتی جانی درصدد

در این خصوص پاسخگوي دیگري ). 63: 1395 دانش،(به دنبال زیباتر شدن هستند 
  :دیگو یم

، رنتیپـذ  یمـ  زیبا باشی همه آگهخیلی مهمه که ظاهر زیبایی داشته باشی،    
.  زیبا باشم حاضـرم هـر کـاري بکـنم          این که منم براي   . نفست باال میره    اعتمادبه

 الزم باشـه جراحـی زیبـایی هـم انجـام           آگـه حتـی   ... .  میـاره    زیبایی شخصیت 
  .دهم یم
  

  نارضایتی از شیوه زندگی
ها را  وبیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آن ي کما مجموعه توان یمشیوه زندگی را 

 بلکه روایت خاصی را هم که آورند یمتنها نیازهاي جاري او را بر  چون نه. ردیگ یمبه کار 
 سازند یمراي هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم وي ب

ي زندگی را هم متأثر ها وهیشتغییرات شتابان در جوامع معاصر ). 120: 1383گیدنز،(
ي زندگی سنتی مسیر زندگی در دوران معاصر را ها وهیشکه دیگر  طوري به. ساخته است

احساس . ی استقدرت یبساس ازجمله پیامدهاي این وضعیت اح. کنند ینممشخص 
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 و قادر نیست محیط اجتماعی کند یمي اریاخت یبی حالتی است که فرد احساس قدرت یب
گونه اختیاري از خود ندارد و   که هیچکند یمدر این حالت فرد احساس . خود را متأثر سازد

در چنین فردي خدا شدیدي را . قادر به تحت تأثیر قرار دادن محیط اجتماعی خود نیست
  : که همیشه او را به تکاپو خواهد انداختکند یمزندگی خود احساس 

، امـا بـا     ام یسـنت مـن از یـه خونـواده        . جـوري نبـودم     راستش از اول ایـن    ... 
 کـنم  یمـ فکـر  . یی که پدر و مادرم میگن یه جورایی بیرون راحت نیـستم  زهایچ

 آرایـش    کـه  نـه یآواسـه   . کـنن  یمـ ، بقیه یه جوري به هم نگـاه         هام  شلختهمثل  
قدر غلیظ نبود، بعـدش یـه جـورایی احـساس کـردم بایـد                 از اولش این  . کنم یم

کننـده نیـست،      یـواش بـرام راضـی       یـواش .  شـم  تر  خوشکلبیشتر آرایش کنم تا     
 کدوم خوبه کدوم بـده، بیـشتر اوقـات حـس            کنم یم، وقتی بهش فکر     دونم ینم

  ... .کنن یم در مورد من چی فکر دونم ینمواقعاً . خوبی ندارم، دو دلم
ي خاصی در زندگی فردي به تغییراتی در هویت شخصی فرد منجر ریگ جهتتعقیب  

همه افراد . این امر به دلیل این واقعیت است که شیوه زندگی درباره انتخاب است. شود یم
کس هم بدون انتخاب   ندارند اما هیچشان یزندگي یکسانی براي انتخاب شیوه ها فرصت
مدرنیته سرعت آن شتاب  در مدرنیته شروع به تغییر کرد و در پستاین فرآیند . نیست

مردم امروزه از قیدوبند الگوهاي سنتی زندگی رها ). 105: 1384گیبینر،(گرفته است 
  :اند شده

بـراي زنـدگی در شـرایط االن        .  زندگی کرد  شود ینم ها  میقددیگر االن مثل    
  .الزم است که تغییر کنی

 رندیگ یمسرعت در حال تغییرند تصمیم  یی که بهها طیمحر  دشان یزندگمردم درباره 
  :اند مواجه ها انتخاب یا حق ها نهیگزي از ا ندهیفزاو با تعداد 

 خـود را  شـود  یمـ در زمان ما با توجه به نوع زندگی و دیدگاهی کـه داریـم          
 در زندگی این کهبراي .  زندگی کنیمتر راحتباید این کار را بکنیم تا      . تغییر داد 

  .شاد باشیم و از زندگی لذت ببریم باید خودمان را عوض کنیم
 بر اساس شیوه زندگی خودشان، هویت کنند یمدر وضعیت پسامدرن افراد تالش 
  .بخش باشد شخصی را طوري بسازند که مهیج و لذت
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  يتمندیرضا
 میزان.  رضایت یا عدم رضایت در پی داشته باشدتواند یمتغییرات ناشی از هر عملی  

  :دیگو یمباره یکی از افراد  دراین.  ناشی از برآورده شدن انتظارات باشدتواند یمرضایتمندي 
ورزش . کـردم  یماز وضعیت االنم راضی هستم، کاش زودتر ورزش رو شروع           

 هاس  لباس،  کنم یمبراي بهتر شدن آرایش هم      . ظاهرم را خیلی بهتر کرده است     
   ... .پوشم یممتنوع هم 

نفس   تأثیر نامناسبی بر میزان اعتمادبهتواند یمي از هویت یا خود، عدم رضایتمند 
یکی از . ها را در وضعیت نامناسبی قرار دهد افراد داشته باشد و ازلحاظ روحی و روانی آن

  :دیگو یمافراد در این رابطه 
 تونـستم  ینمکه اندام خوبی نداشتم دید مثبتی در مورد خودم نداشتم،     وقتی

 همیـشه  شد یم صحبتقیه ارتباط برقرار کنم، یا وقتی تو یه جمع     به راحتی با ب   
بـه ایـن   . رو داشتم که کسی چیزي بگه که براي من خوشایند نباشه   استرس این 

  .هامون  راحت بین بقیه دوستام برم، حتی فامیلدمیترس یمخاطر 
  و اجتماعات همپوش کهها تیهو تا تنوع رندیگ یممدرن یاد  واقع، افراد پست در

... کاري و با یکدیگر همساز کنند  دسترا بعضی سنتی و بعضی ساختگی هستند 
 ).96: 1381 گیبینز، (اند یرواني متکثر، مولد بهزیستی اجتماعی و ها يوفادار

  
  گزینشیتیهو
مدرن با به کار گرفتن کلمه برساخته درباره   پستيها ستینی پساتجددگرا و فمشمندانیاند
 ندارد، بلکه با ي ثابت و جوهریی معناتیاند که هو طرح کرده را مدهی عقنی ات،یهو

 نسبت به گرانی است که دی و بازتاب نگرشابدی ی افراد معنا می از روابط اجتماعيا مجموعه
 ،ی فرهنگطیها تحت شرا  و انساناند الی و سداری ناپاها تی هودگاه،ی دنیطبق ا. دفرد دارن

: 1388جاه،  رفعت (ابندی ی مییها تی هو،یامل تصادف و تحت تأثیر عویخی و تارییایجغراف
  :دیگو یمیکی از افراد . )56

هـا بایـد      جور باشی، تغییر هـم الزمـه، بعـضی وقـت            قرار نیست همیشه یک   
  . باشیتر راحتخودت رو تغییر بدي تا بتونی 

 ریی در حال تغی و اجتماعی از خود، تحت تأثیر عوامل فرهنگری تصو، معنانیبد 
 که یی تمام مرزها،نیبنابرا.  ارائه دادشخصی تی از هوی ثابتفی تعرتوان یاست و نممداوم 



   
  
  
  

  59  ...   مدرن  بازسازي معنایی ساخت هویت شخصی پست

 یکی دیگر از .ندسته مستمر فیازتعر بازمندی شکننده و ن،ي بودندساز تیتاکنون مرز هو
  :دیگو یمافراد در این خصوص 

 دوسـت نداشـته   آگـه ی همیشه تکراري بمـونی، حتـی       تون ینمتو این زمونه    
جـوري نباشـی بهـت      ایـن آگه.  مجبوري مدام خودت رو تغییر بديباشی باز هم 

پس مجبوري یه آدم ثابت و تکـراري        . میگن عقب مونده و خیلی چیزهاي دیگه      
  ... .روز باشی تا بقیه، دوستان، آشنایان، تو رو بپذیرن  نباشی، به قول معروف به

 ،ی انسانيندهاویالعاده پ  و ناپایداري خارقتیالی سال،یباومن در کتاب عشق س
 می بر تحکی احساس مبننی از ای متضاد ناشالی ناپایداري و امنی حاصل از اناامنی احساس

 :1384باومن، ( دهد یها را مورد توجه قرار م داشتن آن حال سست نگه  و درعینوندهایپ
. این نوع هویت، در عین مزایایی که دارد همراه با ترس همیشگی از عدم پذیرش است. )11
 قرن جدید، هویت به سبب عوامل مختلف چندگانه و متکثر شده و از اجزاي گوناگونی در

 ساز تیهوي ها يدئولوژیا شاهد پیدایش انواع مدرواقع، قرن بیست. شود یمتشکیل و ترکیب 
در تاریخ دو قرن اخیر ایران نیز با ورود تجدد، هویت دستخوش تغییرات شگرف گشت . بود

جوان امروز در فضایی متنوع . ، آن را به هویتی مرکب مبدل ساخت غربیساز تیهوو عناصر 
و چندوجهی سرگردان است و در فضاي اجتماعی تعریف خاص خودش را از منابع 

فضاي . شود یمدر این شرایط فرد به تکثر و چندگانگی هویتی دچار .  داردساز تیهو
فضاي اجتماعی . هاست تتفاواجتماعی داراي ساختی سلسله مراتبی بر پایه تمایزها و 

بوردیو . یافته است ي فعالیت متفاوت سازمانها دانیمهمچون یک کلیت در قالب شماري 
 و معتقد است هر نامد یمها را میدان   که آنداند یمیی ها حوزهفضاي اجتماعی را برآیند 

ی  اجتماعفضاي.  شرایط بازي، موضوعات و منافع خاص خود را دارندها دانیمیک از این 
اساس حجم و میزان سرمایه  هاي اجتماعی بر شود که عامالن و گروه ترتیب ساخته می این به

یابند و با برخی دیگر فاصله پیدا  اقتصادي و سرمایه فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می
  :دیگو یمدر این رابطه یکی از افراد ). 33: 1381بوردیو، ( کنند می

جور خاص باشم، مثالً وقتی با خونـوادم    یکي مختلفها  تیموقعمجبورم در   
ولـی  .  اعتـراض نکـنن  مـن هستم باید یه جوري لباس بپوشم و رفتار کنم که به    

وقتی با دوستام تو دانشگاه و بیرون هستم اونجوري هـستم کـه خـودم دوسـت              
  .دارم و با دوستام یکی میشم
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 هر یک از افراد به از دید بوردیو، نوع رابطه و موقعیت یک میدان بسته به دسترسی
چنین افرادي در . ي است که در آن میدان بر سر آن کشمکش استا هیسرماکاالها یا 

 از خودشان انعطاف توانند یم و کنند یم احساس راحتی شمار یبي ها تیموقع و ها نقش
  .نشان دهند

  
  گروه مرجع

ویژه براي  ه، به در جامعها انسان و نگرش ها کنش، ها يریگ میتصمگروه مرجع در جریان 
یی است که مبناي قضاوت و ها گروهگروه مرجع شامل افراد یا . جوانان نقش بسزایی دارد

  :رندیگ یمارزیابی کنشگران اجتماعی قرار 
این براي من خیلی مهم است که بین دوسـتام مهـم باشـم و مـن رو قبـول           

یـن هـم   ا. دوست ندارم دوستام با نیشخند بـا مـن برخـورد کننـد      . داشته باشند 
  .خیلی مهم هستش که دوست داشته باشی

 و معیارهایی را براي کنند یم و باورهایی را به دیگران القا ها ارزشي مرجع ها گروه
  :دهند یم فرد خود را محک بزند در اختیار کنشگران قرار این که

 بین دوستام مورد پذیرش قرار بگیرم بایـد یکـسري معیارهـا را    این که براي  
  .اگر بخواهیم تنها نباشیم باید رفتار و فرهنگ دوستان را بپذیریمرعایت کنم، 

  
  فضاي ارتباطی

ي همگانی در ها رسانه خصوصاًاهمیت فضاهاي ارتباطی از قبیل فرآیند اجتماعی شدن و  
 ما در عصر فرا واقعیت کند یماي است که بودریار استدالل  اندازه وضعیت پسامدرن به

ي شدن، تکنولوژي ا انهیراریار از فرا واقعیت این است که منظور بود. میکن یمزندگی 
طور روزافزونی  یی از واقعیت که بهها مدل باهم از طریق تولید تصاویر و ها رسانهارتباطات و 

  :دهند یم، به تجربه بشري شکل رندیگ یمجاي خود واقعیت را 
روز  ی بهـت مـیگن کـه بـراي بـه         نیب یمچیزهایی که در تلویزیون و ماهواره       

  .بودن باید خودت را چطوري بسازي
طور روزافزونی  در جهانی که به. کنند یمفضاهاي ارتباطی به فرآیند معنایابی کمک 

، شوند یم و در جایی که حوادث و رخدادهاي دوردست بسیار پراهمیت شود یم تر دهیچیپ
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ا دستور کاري ه آن. میا شدهي همگانی متکی ها رسانهبیشتر ما براي معنی کردن جهان به 
  ).74: 1384 گیبینز،( که درباره چه چیزي فکر کنیم کنند یمبراي ما تعیین 

، از کنـد  یماما االن وضعیت فرق . قبالً که ماهواره نبود از جایی خبر نداشتی   
  .ی چه اتفاقی در حال رخ دادن استدان یمکل دنیا خبر داري، 

ي جهانی و به طور ها سانهرکه جامعه پذیري به شکل فراگیري از طریق  زمانی«
 براي کنترل ها ملت –، توانایی و خواست دولت ردیگ یمي از طریق اینترنت صورت ا ندهیفزا

بنا بر عقیده متفکران ). 82: 1384 گیبینز،(» رود یم رو به تحلیل ،پذیري بر جامعه
وهم محو  که در آن مرزهاي واقعیت و تمیکن یممدرن، ما در دوران فرا واقعیت زندگی  پست
  .رسند یم از خود واقعیت به نظر تر یواقع ،در جهانی که در آن تصاویر. اند شده

  
  يریگ جهینت

ي ریگ جهتمدرن و درك  براي تشریح شرایط، فرآیندها و پیامدهاي هویت شخصی پست
) 4شکل (مدرن در جامعه مورد مطالعه، از مدل پارادایمی زیر  ذهنی از هویت شخصی پست

 است تا به این وسیله بتوانند لگرانیتحلاین مدل یک ابزار تحلیلی براي . استشده  استفاده
بسترها و شرایط مختلفی بر نحوه . فرآیندها و ساختارها را به یکدیگر پیوند دهند

 گفت توان یمآمده،  دست  و با توجه به مقوالت عمده بههستندي هویت تأثیرگذار ریگ شکل
 توسط آن نظم تواند یمي است که محقق ا مقوله، »مدرن مفهوم هویت شخصی پست«که 

 مقوله 10ي شده، آور جمعي ها دادهبا توجه به . موجود بین مفاهیم و مقوالت را کشف کند
 گرایی، سیالیت، تفکر  مصرف محوري، نسبی:اند از آمده است که عبارت دست عمده به

ي تمندیرضاضاهاي ارتباطی، ، گروه مرجع، خود بیانگر باوري، هویت گزینشی، فشانهیبازاند
دست » مدرن هویت شخصی پست«از میان این مقوالت به مقوله هسته . و سبک زندگی

اش  نامه هویت شخصی همان خود است که شخص آن را به عنوان بازتاب زندگی. یافتیم
تغییرات ایجاد شده در شیوه تکوین هویت شخصی، داراي یکسري شرایط و . ردیپذ یم

ها از عناصر مدرنیته   که بیشتر آنشود یم نتیجه فرآیندهاي خاصی حاصل بسترهاست و در
ورود عناصر مدرنیته متأخر منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد و نگرش . متأخر هستند

، تغییر در هر اند وابستهکه سبک زندگی و هویت شخصی به هم  آنجا ها شده است و از آن
همچنین، شیوه جدید تکوین هویت شخصی، نتایج . شود یمیک، باعث تغییر در دیگري 

  . آورد یمخاصی نیز به همراه 
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  :استراتژي
مصرف محوري، تفکر بازاندیشانه، 

، ییگرا ینسبهویت گزینشی، 
 سیالیت

  
  
  
  
  

  

  
  

  يا نهیزم مدل پارادایمی نظریه -4شکل 
  

 یعنی ،ی بر پدیده موردنظربر اساس مدل پارادایمی پژوهش حاضر، ابتدا شرایط علّ
 :ی در پژوهش حاضر عبارتند ازشرایط علّ. دگذارن یمتأثیر » مدرن هویت شخصی پست«

ی شخصی ابی تیهو هم گر مداخلهي و ا نهیزمی، شرایط عالوه بر شرایط علّ. شیوه زندگی
 پایگاه اقتصادي و :ي عبارتند ازا نهیزمشرایط . دهند یممدرن را تحت تأثیر قرار  پست

ي پدیده شود ریگ شکل منجر به تشدید یا تخفیف تواند یم که گر مداخلهشرایط . جنسیت
در نهایت، کنشگران با . روه مرجع و خودبیانگر باوريفضاهاي ارتباطی، گاند از  عبارت

  :پیامد
 رضایتمندي

  :شرایط علی
  زندگیيها وهیش

  :يا نهیزمشرایط 
 -پایگاه اقتصادي 

 اجتماعی

  :گر مداخلهشرایط 
گروه ، فضاهاي ارتباطی

مرجع، خودبیانگر 
  :پدیده
 مدرن پست  هویت شخصی
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مصرف محوري، تفکر بازاندیشانه، هویت (کنش متقابل /هاي کنش استفاده از استراتژي
از . زنند یممدرن   شخصی پستتیهودست به ساخت ) ییگرا ینسبگزینشی، سیالیت و 

  .ده عمل، رضایتمندي استپیامدهاي عم
ي متفاوت از گذشته در مورد ا وهیشبر اساس مقوله هسته، جوانان مورد مطالعه به  

ي ها چارچوبحتی تعدادي از افراد، به نقد . کنند یم و عمل شندیاند یمهویت شخصی 
 و آن را با توجه به شرایط جدید زندگی در مدرنیته متأخر اند پرداخته بخش تیهوسنتی 

ي ثابت ا دهیپدمدرن  بر اساس دیدگاه این افراد، هویت شخصی پست. کنند یمفسیر بازت
ی ساخته شود، بلکه بر اساس روایت خاصی از خود نروینیست که صرفاً تحت تأثیرات ب

 که برحسب بازتاب نهادهاي اجتماعی مدرن مورد شود یموپرداخته  ها ساخته باطنی آن
 جوانان در ساز تیهو داستان حاکی از تغییر در عناصر خط .ردیگ یمتجدید نظر مداوم قرار 
 شیوه زندگی عامل مهم دهد یمگونه که مدل پارادایمی نشان  همان. وضعیت پسامدرن است

ي ها ارزش و روي آوردن به  یافتن سوژه فرديبا قدرت. سازي است در فرآیندهاي هویت
در عصر مدرنیته متأخر بیش . شود یمي مطرح ساز تیهوي نوینی براي ها وهیشمدرن و نو، 

 که باعث دگرگونی در هویت اند مواجهي شمار یب با منابع هویتی ها انساناز هر زمان دیگري 
واسطه تغییرات شتابان  به. ي شخصی چندگانه و سیال شده استها تیهوسنتی و پیدایش 

ومیت زندگی روزمره در مدرنیته متأخر، عوامل ساختار بخش سنتی از قبیل طبقه و ق
این امر باعث شده است تا کنشگران . اند دادهشان را در وضعیت پسامدرن از دست  اهمیت

ي از وضعیت موجود سرخورده باشند و برمبناي عالیق و سالیق فردي دست ا ندهیفزاطور  به
رو، تعقیب شیوه زندگی خاصی در زندگی روزمره منجر به تغییراتی  ازاین. به انتخاب بزنند

  .شود یمزي شخصی سا در هویت
ي در پژوهش حاضر است که بر فرآیند ا نهیزماجتماعی عامل - پایگاه اقتصادي 
زمینه نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که در آن . سازي تأثیرگذار است هویت

ي ا نهیزمپایگاه اقتصادي اجتماعی عامل . رندیگ یمکنش متقابل صورت /هاي کنش استراتژي
 موجبات تواند یمکه  طوري ، بهشود یممدرن محسوب  خصی پستسازي ش مؤثري در هویت

مثابه بستري   بهگر مداخلهشرایط  .ي را فراهم آوردساز تیهوي ها يبازتعویق یا تسریع در 
گروه  فضاهاي ارتباطی،. شوند یم ها ياستراتژ که باعث تخفیف یا تشدید کند یمعمل 

مدرن  سازي شخصی پست ؤثر در هویت مگر مداخله از عوامل مرجع و خودبیانگر باوري
 بسیار دهند یمیی که انجام ها کنش و ها نگرشي ریگ شکلکنشگران در فرآیند . هستند
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درواقع، کنشگر از طریق معیارهایی که . ها عضو هستند یی هستند که در آنها گروهمتأثر از 
خودبیانگر . ت دائماً در حال محک زدن خویشتن خویش اسدهد یمگروه در اختیار او قرار 

 مهمی گر مداخلهسازي شخصی در وضعیت پسامدرن عامل  باوري نیز در فرآیند هویت
. اند تیهوي جدید ساخت ها روش درصدد یافتن هموارهخودبیانگر باوران . شود یممحسوب 

. شود یم و از یک بازي زبانی خاص ناشی شود یم ساخته ها گفتماناینجا هویت درون 
چیز  ي از رسوم کهن و قواعد نیست، چون هیچبردار نسخهی تقلید و بنابراین، هویت شخص

 براي هویت شخصی گر مداخلهی فضاهاي ارتباطی از شرایط علّ. ثابتی وجود ندارد
نظر فرهنگی عمدتاً کنشگر را  مثابه شیوه تبادل این فضاها به. مدرن هستند پست
کسی باشند یا چه کسی بشوند، تفکر  چه خواهند یمانگیزانند تا درباره این موضوع که  برمی
 عامل شود یمواسطه فضاهاي ارتباطی کسب  این تجربه شناختی و فرهنگی که به. کند

 راهبردهاي ایجاد شده براي کنترل، اداره ،ها ياستراتژ. سازي است بسیار مهمی براي هویت
معطوف به  هم ها ياستراتژاین . شده خاص است  و برخورد با پدیده تحت شرایط مشاهده

  . خود است و هم معطوف به رفتار متقابل سایرین
یی ها ياستراتژیی گرا ینسبمحوري، تفکر بازاندیشانه، هویت گزینشی، سیالیت و  مصرف

 تا به هویت شخصی خویش برد یمها بهره  ستند که کنشگر در وضعیت پسامدرن از آنه
جود دارد، مصرف و ماهیت متنوع واسطه ناپایداري که و در جامعه پسامدرن، به. سامان دهد

.  که مطابق با این وضعیت استشود یماشیاء مصرفی منجر به ساخت هویت شخصی 
ي خود را ها تیهو تواند یم، فرد شود یم و پویاتر رتریپذ انعطافدرواقع، همچنان که مصرف 

ن، همچنی. سازي انتخاب کند ي بیشتري را براي هویتها نهیگزتغییر دهد، آزمون کند و 
کنشگران از طریق تفکر بازاندیشانه همه جوانب هویتی خود را مورد بازاندیشی قرار 

درواقع، هویت شخصی در پرتو . رندیگ یمزمان پاسخی براي آن در نظر   و همدهند یم
در . ردیگ یمي به خود ا تازه و شکل شود یمها مدام بررسی  اطالعات حاصله راجع به آن

ي ها يدئولوژیابه علت پیدایش انواع . کند یمی تغییر طور اساس  بهشتسرشنتیجه 
به عبارتی، فضاهاي ناهمگون سبب چندپارگی . ، هویت چندگانه و متکثر استساز تیهو

این فضاهاي متکثر و متفاوت و فضاهایی که افراد در آن خود را با عناوین . هویت هستند
 از ،گیر ارتباطی مداوم با آن هستندطور ناخودآگاه در حال به  و درعینکنند ینمواحد تعریف 

ي ها تیذهناین شرایط به ایجاد و تحکیم . شوند یمعوامل اصلی هویت گزینشی محسوب 
جدید منجر خواهد شد که همگی بر اساس شناختی مبهم از دیگري و فرهنگ تعریف 
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روایت وسیله آن  سیالیت از ابزارهاي اساسی است که در مدرنیته متأخر، کنشگر به. شوند یم
. دهد یم و آن را در معرض تماشاي دیگران قرار سازد یممعینی از هویت شخصی خویش بر 

، بخشی میریگ یمیی که ها ژست، میپوش یمبه عبارتی، نحوه ظاهر شدن ما، یعنی آنچه که 
یی، باورها و گرا ینسببر پایه . دهند یماز درك و برداشت ما و دیگران را از خود ما شکل 

به عبارتی، افراد مختلف . اند وابسته هستند و به افراد مختلف و جوامع مختلف عقاید نسبی
 گاهی اوقات توانند یماین معیارها . اند رفتهیپذسازي خود  معیارهاي متفاوتی را براي هویت

مدرن هیچ اصل عینی و بدون  در یک جامعه پست. در تضاد با معیارهاي افراد دیگر باشند
  .تغییري وجود ندارد

به طوري . در رویکرد پست مدرن، هویت یابی دستخوش تحولی تاریخی شده است 
، بلکه ردیگ ینمي اجتماعی مایه ها نقشکه هویت دیگر از درونی سازي و به هم آمیزي 

همزمان، در فرآیند فردي شدن، دلبستگی فرد به . ي بیرونی داللت استها صورت از متأثر
ن شرایط تاریخی ویژه امکانات متکثري را نسبت به ای. زیست جهان کلی رو به افول است

فرد پست .  تا روایتی جدید از خودِ خویش ارائه دهددهد یمدوران قبل در اختیار فرد قرار 
فرد . مدرن از طریق انباشت منابع هویت ساز در پی کسب رضایت آنی از خودِ خویش است

ونیک گرفتار شده است که از ي هژمها قدرتي سنتی و ها ارزشمعاصر، میان انبوهی از 
ي هویتی ها ارزشحال، کثرت عناصر و  درعین. اند افتهي به او انتقال یریپذ جامعهطریق 

در نتیجه، جوانان در انتخاب الگوهاي هویتی خویش در . آورد یممدرنیته نیز بر او فشار 
متضاد دست به ي گاها ها ارزش و ناگزیر از میان این رندیگ یممعرض تضاد و دوگانگی قرار 

 که در نتیجه آن، هویت سیال و ناپایدار است و کنشگر تحت شرایط و زنند یمانتخاب 
 بین تنوع کثیري از منابع آموزد یمفرد پست مدرن . ابدی یمعوامل تصادفی و گذرا هویت 

این . هویت ساز که بعضی سنتی و بعضی مدرن و پست مدرن هستند هارمونی ایجاد کند
 از فضاهاي متأثري جدید بازاندیشانه هستند و فرد ها يفناوره ظهور خودها به واسط

ي شخصی سیال، نسبی و گزینشی را ها تیهوي مرجع و خودبیانگرباوري ها گروهارتباطی، 
ي از روابط ا مجموعهبنابراین، هویت معناي ثابتی ندارد بلکه با . گذارند یمبه نمایش 

 از عوامل فرهنگی و اجتماعی در حال تغییر متأثرت به عبارتی، هوی. ابدی یماجتماعی معنا 
  . تعریف ثابتی از آن ارائه دادتوان ینمدائم است و 
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واسطه   در وضعیت پسا مدرن، بهها تیهو. هاست نشانهجامعه پست مدرن مملو از 
رو، سوژه فردي زمانی که  ازاین. شوند یمساخته  ي تولید انبوه شدهها انگاره و ها ژه آبمصرف 

ي ساختاري و ها مقولهي ها تیمحدود تا حدودي از ابدی یمیی را ها تیهومکان برساختن ا
آزادي در مصرف، نشانه آزادي در انتخاب هویت و برساختن هویت . سنت رها شده است

مدرن فردیت و درك خود را از  سوژه پست. شخصی مطابق سلیقه و ترجیحات فردي است
 و حاالت ها افهیق، ها تجربه، ها لباسخاص بودگی کاالها، صورت ترکیب و تألیفی از  هویت به

 ارتباط میخر یم با آنچه روزافزونصورت  ي بهساز تیهودرواقع، . گذارد یمبدنی به نمایش 
ما امروزه با استفاده از کاالها به عنوان عالئمی دال بر فردیت و همبستگی، . یافته است

ایط، نوعی هویت بازاندیشانه، سیال، نسبی، پیامد این شر. میساز یمي خود را ها تیهو
.  مصرف محور است که فرد در فضاهاي اجتماعی متفاوت باید دست به گزینش بزندداًیشد

رضایتمندي ناشی از برآورده شدن . نوعی رضایتمندي آنی است این وضعیت منجر به
وچانه   چک خوديها تی درباره هویافراد در چهارچوب نظم تعامل. انتظارات هویتی است

 از يری تصو،یتی موقعيها  خود در درون روالی تعامليها  کردن مهارتجی و با بسزنند یم
  .ردی آنان قرار گرشی تا مورد پذکنند ی ارائه مگرانیخودشان به د

وپابسته  ی خلق کرده که نه دستابی تیهومدرنیسم فضاي سومی براي  بنابراین، پست
این رهیافت .  و نه کامالً خودسرانه و شناورندي ساختاري از پیش مقدرندها یژگیو

 و با دوري از کند یمدیالکتیکی، امکان مذاکره و توافق و تنظیم و تعدیل هویت را فراهم 
ی، معتقد است که ابی تیهوي ساختاري در ها مقولهادعاي ناپدید شدن یکسره 

بنابراین در جامعه . ت کرده اسرتریپذ تامل و تر الیسي ساختاري را ها مقولهمدرنیسم  پست
ی با زن چانه فرد در فرآیند تغییر و تعدیل در جهت طرد یا مذاکره و مدرن پست

 ها تیهو که در مدرنیته بر تعیین و انتساب کند یمي عمل ریوپاگ دستي ها يدئولوژیا
  .حاکم بود

                                                
1. Mass-produced 
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