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 چكيده

بتواننـد بـه   انـد تـا   كرده  سيرافراد بر و ها هگرو و بر جوامعرا شدن  جهانيگوناگون، تأثيرات اي هدانشمندان رشته

از  كهاست   شدن داراي دو چهره محلي و جهاني رند. جهانيبب  پيسازي روندهاي جهاني  پيامدهاي آن در دگرگون

را در پـي دارد.  هاي محلي  گروهاست، و از سوي ديگر تقويت   جهاني تأثيراتها و  وسعه شكليك سو دربرگيرنده ت

تـأثيرات آن بـر    ،شـدن فرهنگـي   هاي موجود در زمينه جهـاني هدر اين مقاله كوشش شده است تا با توجه به نظري

اسـتفاده   رديووب آثار از  سبك زندگي هايشاخص براي پرداختن به سبك زندگي روستايي مورد كنكاش قرار گيرد.

شـدن فرهنگـي و پيونـدزدن يـا     هـاي فرهنگـي، يكـي   تفـاوت " نيز سه ديـدگاه  مقالهري اين ظن مباني شده است.

ه لعامنطقه مورد مط با توانديك از آنها ميت توضيح داده شود كه كداميكه در نها استوار است "نگيدرآميختن فره

نتـايج مطالعـه نشـان     اسـت. به كار رفته مصاحبه  ابزاربا   روش تحقيق كيفيپژوهش، .در اين مطابقت داشته باشد

عمـدتاً در بـين دانشـجويان و    هـا بلكـه    گـروه  نه در همه را در سبك زندگي تفاوت، شده ياددر منطقه دهد كه  مي

 هاي زندگي آنان نيز سايه انداخته است.ديگر جنبه برها  ها مشاهده كرد و تأثيرپذيري از رسانه شاخص رسانه
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 مقدمه

كـاربرد دارد و در  امـروز   هديـ دي و پيچعـ چندبدر تفسير دنياي شدن اصطالحي است كه  جهاني

 اسـت.  فرهنگـي  و  يعاجتمـا  هـاي  جريـان كنـوني  ي ادر رونـده داده  هاي رخ برگيرنده دگرگوني

افـراد   و هـا  هگـرو و  ر جوامـع دشـدن   جهـاني به بررسي تبعات اي مختلف هدانشمندان در رشته

امروزه اهميـت منطقـه و نقـش آن در    . دريابند  ي جهانيان در تغيير روندهاند تا نتايج آ پرداخته

و شـده   هشـناخت  كـامالً  ،افراد  در زندگي  هاي جهاني نقش روندنيز شدن و  شناخت پديده جهاني

شود كه جهاني شدن دربردارندة دو چهره فراگير جهاني و  . به همين خاطر گفته مياستبديهي 

پردازد و از سوي ديگر  اني ميها و تأثيرات جه سو به تكوين و توسعه شكل محلي است كه از يك

گرايـي   گـروي و محلـي   شود. بررسي جداگانه جهـاني  هاي محلي مي زمان گروه موجب تقويت هم

زمـان   نمايد، اين است كه توسعه جهاني و محلي هـم  ضرورتي ندارد، زيرا آنچه داراي اهميت مي

 ).Roberts, 2008, 1(بررسي شوند و اهميت هر يك مدنظر قرار گيرد. 

مشـاهده  المللـي   و بـين   ملي و سه سطح محليتوان در  را ميشدن  جهانيترديد، تأثيرات  بي

جز اينها را به شكلي وري، سياسي و ا، فن هاي اقتصادي، فرهنگيشاخه، شدن مباحث جهاني كرد.

ها  توان اين مقوله مي به همين خاطر. (Marginson, 1999; Singh, 2004)گيرد  گسترده دربرمي

المللـي مـردم،    ت و اطالعـات، حركـت بـين   اي ارتباطـ اهـ وريامالي و تجاري، فنهاي  جنبه را از

و  هـا  نهاو نشـ  )يكوژيـدئول عقيـدتي (ا و   ، همگرايي فرهنگـي  شناسي، زبان ساختار جوامع جهاني

. در ايـن  (Monkman and Baird, 2002; Marginson, 1999)كـرد    سـي ربر  ي جهـاني ادهـ انم

شدن فرهنگي، تأثيرات  هاي موجود درباره جهانيت تا با توجه به نظريهپژوهش كوشش شده اس

 آن بر سبك زندگي روستايي بررسي گردد.

سـومين   -منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش دهستان براآن جنوبي از توابع شهر اصـفهان  

از مراكز مهم فرهنگـي ايـران بـه     ) اين منطقه1385(مركز آمار ايران، است  -شهر بزرگ كشور 

(فصـلنامه  شـدن آن بـه عنـوان پايتخـت فرهنگـي جهـان اسـالم         آيد. از جمله انتخابشمار مي

)، و اهميت فرهنگي آن در كشور، نگارندگان را بر آن داشت كه بـه بررسـي   68، 1386فرهنگي، 

 شدن فرهنگي در آن بپردازند. هاي سبك زندگي و تأثيرات جهاني شاخص
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شدن مطرح است، تأثيرگـذاري و پيامـدهاي آن    كات عمده و مهمي كه همواره در جهانياز ن

بر فرهنگ محلي و روستايي است. اين نگراني وجود دارد كه با توسعه جهاني شـدن در فرهنـگ   

 تقريباً همـه است كه   ياهدر واقع اين تنها نكتجهاني حل شوند و با آن درآميزند و از بين بروند. 

حتـي   ،شـدن  بـا رونـد جهـاني    نـد. ا بـا آن موافـق   -امريكـا  ت متحده ياالاجز  -كشورهاي جهان 

معضلي جـدي    شان را به كشورهاي مريكايياها نيز نفوذ فرهنگ ها و انگليسي ين، آلماناويسنافر

تكـوين و ايجـاد     دونالـد در پـي   ال و مككومانند كوكا  مريكايياهاي بزرگ شركتشمارند.  بر مي

ـ ا مصرفي جهانيواحد رهنگ ف از تبعـات  محلـي   عمـ وابودي يكپـارچگي محصـوالت و ج  اند كه ن

شـدن در   جهـاني ، يـد آ در اينجا پـيش مـي  ي كه مهم . موضوع (Tandon, 2004)ناگزير آن است

؟ آيـا ايـن   ردشدن فرهنگ را در سطح محلي تبيين كـ  جهاني ناتوسطح محلي است؛ چگونه مي

، مـذهب، زبـان،    ك، رسـانه اكـه پوشـ   -شـده  ميروش بـو يعني  –است   زندگي هاي وشر خود از

گيـرد؟ از   اينهـا را دربرمـي  و مانند   اييغذ هاي هاي اجتماعي، رفتارهاي خانوادگي، عادتفعاليت

ت و قـدرت فـراوان،   غـا يلشدن فرهنگ، با نيروي عظـيم تب  جهانياين است كه  لياص هاي دغدغه

را  كوچـك دورافتاده و روستاهاي  يحت خود گيرد،ثير أز دنيا را تحت تاتواند هر نقطه  ميتقريبا 

  .بر جاي نهدمحلي   بر سبك زندگي سپس تأثيري نازدودني ، ونيز

  بـر سـبك زنـدگي    يشدن فرهنگـ  جهانياست كه تأثيرات مقاله در نظر ترتيب، در اين  بدين

  هـاي سـبك زنـدگي    تفـاوت  همانا  صلينكته ا د.گرد  سيربر، در دهستان براآن جنوبي روستايي

گيرند. براي پـرداختن  شدن قرار مي ي جهانيامتفاوت در برابر رونده مردماني است كه به شكلي

 استفاده شده اسـت.  ،)1984دانشمند فرانسوي ( ير بورديو پياز كار  سبك زندگي هايشاخص به

هاي گوناگون  بر جنبه  هنگيشدن فر جهاني، به بررسي تأثيرات و تبعات ها خصااز انتخاب ش بعد

و   شـدن فرهنگـي   جهـاني  شـود و سـرانجام   پرداختـه مـي    سـي ربر روسـتايي  مردم  سبك زندگي

شـدن در اينجـا بـه عنـوان رونـد       . جهـاني دگرد ميتبيين اجتماعي را   ي متفاوت زندگيها كسب

 گيـرد  اجتمـاعي را در بـر مـي     هـاي زنـدگي   تمام جهان و جنبـه تعريف شده است كه ي اعهسوت

(Held and McGrew, 1999, 2) .اي از  چونـان فراينـد پيچيـده   شـدن   ، جهـاني 1980ه هـ در د

هـاي مختلـف بررسـي گردنـد. برخـي از       بايسـت از جنبـه   شد كـه مـي   ها برشمرده مي دگرگوني
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يـا   –شـدن   هايي را در پي دارد كـه بـه امريكـايي    دگرگوني ،ن معتقدند كه اين رونداپرداز نظريه

باورنـد كـه   يگـر نيـز بـر ايـن     دبرخـي   ،، در مقابـل (Ritzer, 1993)انجامـد   مي –سان شدن  هم

كـه    در حـالي ، (Watson, 1997) اسـت گرايـي  ي محلـي ارونـده عمدتاً دربرگيرندة شدن  جهاني

اين مقالـه تمـام   . در (Robertson, 1995)برند  اي همواره اصطالح جهان محلي را به كار مي عده

كـه كـدام يـك در    تـوان دريافـت    آنها ميو در نهايت با توجه به  شود مي  سيربر مذكورنظريات 

 رخ دادن است. در حال منطقه مورد مطالعه

دهـد كـه   توضيح ميچنين شدن و فرهنگ را  رابطه بين جهاني) 1995جان ندروين پيترزه (

، مهـاجرت، جهـان محلـي،     فرافرهنگـي  ايردهـ و، برخ سبك زندگي هايي چون قولهماين دو، در 

 اي مستحكم دارند. اينها، رابطها و مانند غذد، مموسيقي، فيلم، بازاريابي، 

دارند، كه پيامدها و شدن فرهنگي در دنياي امروز  هاي عظيم جهانيموجاز ها نشان  اين روند

به   . به طور كليداشت در پي خواهند –نيز در ايران  و -دنيا نتايجي بس گوناگون و متنوع را در 

 .نخواهنـد ولو خودشان هم  –اند  با هم پيوند يافته مردم سراسر دنيا  ،شدن فرهنگي خاطر جهاني

نيز در هر نقطه كاالها و خدمات و را پيدا كند،  شتواند اطالعات مورد نيازمي  راحتي هركسي به

وري در ا. فنترند فزونمان ديگري ز هر ز، ات جهانياو ارتباط اهفرتا. مساند دسترسراحتي در  به

د. ننآن را مشاهده ك  توانند مي راحتي بههمگان ها شرايطي را به وجود آورده است كه هتمام جنب

نـد.  ا در حـال حركـت    فرهنگـي  هـاي از مرز ، فراتـر و بسا ديگر ماهواره، تلويزيون، اينترنت، نمابر

 نقاط مختلفكه در را روياهاي مردم عادي  يو حت ها ، عقايد و انگارههاي بزرگ تفريحاتي شركت

فرهنـگ    طور كلـي ها و عادات و به شدن ارزش دهند. اين فشرده ، شكل ميكنندمي  دنيا زندگي

اين روند، خواه و نـاخواه چنـين   پي يابد. در توسعه  ، رشد وال غرب ايدهظريه شود كه نباعث مي

م اين فرايند مصرفي خواهد افتاد؟ ادر د نهمنفعال، فرهنگ محليگيرند: آيا  هايي شكل مي پرسش

هاي  هاي دنيا را از بين خواهد برد؟ آيا ارزش زبان ي ديگرتمام –انگليسي   يعني - آيا زبان جهاني

فرهنگ سرانجام اينكه: آيا  نهند؟ تأثير ميت و يگانگي اجتماعي امصرفي بر بينش مردم به ارتباط

 ؟(Rehbein, 2008)رهنمون شود   رهنگييكپارچگي فتواند مردم را به  ميمشترك 
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پرداختـه  در منطقـه مـورد مطالعـه    هـا   نوشتار، به كنكاش در پاسخ بـه ايـن پرسـش   در اين 

ل سـاليان دسـتخوش   طـو . ايـران در  گردد مي سيرمنطقه بركنوني خصوص شرايط  بهشود و  مي

وجود آمـده اسـت    بهنها شرايطي ديگرگونه شكل گرفته و آهاي فراواني شد كه به تبع  رگونيگد

راه را بـراي   ،هـا  . ايـن رونـد  داردگرايـي قـرار    محلي نيزشدن و  ي جهانياه با روندههكه در مواج

شـدن فرهنگـي، چـه تـأثيراتي را      كند: بر اساس نظريات جهاني مي بازاين تحقيق   اصلي پرسش

يـك از   محلي در روستاهاي منطقه مورد مطالعه مشاهده كـرد؟ كـدام    توان بر سبك زندگي مي

 اينها سازگاري الزم را با منطقه مورد مطالعه دارد؟

 

 ري ظچارچوب ن

 تعريف مفاهيم -

 شدن جهاني

كه همـين خـود   گرفته است شكل شدن  جهانياي درباره  هاي فراوان و گسترده بحثوز رتا به ام

شـدن را   جهـاني اي  عـده  (Salt et al., 2000). دسـاز  بسـيار دشـوار مـي   تعريفـي واحـد از آن را   

برخي  در پي دارد.براي تمام مردم را ثروت شمارند، كه كارايي و  بر ميحصوالت سازي م سان هم

 سـاني  هـم ، يهـاي فراملـ   ه سازمانكنند، و توسع ميكيد أت  هاي ملي بر كاهش قدرت دولتديگر 

ت و اطـا ارتبت عرسـ المللـي، و افـزايش    اي اجتماعي بينه ، شبكه ، توسعه تجارت جهاني فرهنگي

 كننـــد شـــدن قلمـــداد مـــيرا از تـــأثيرات جهـــاني ل زمـــان و فضـــاطـــودر  ونقـــل حمـــل

)Kim, 2007, 2.( 

داري از سرمايه هپيشرفت اي شدن مرحلهكه جهانيدارند  اظهار مين دانشمنابسياري از د

  هاي ارتباطات جهاني شاخصبه وجود آمده است. ممكن است   هاي ملي است كه با توسعه دولت

هايي چون اند. شاخص نخورده مانده دست  غيير كرده باشند ليكن پيوندهاي جهاني همچنانت

و دست كم  –دور  هاي ن به زما  هاي چندفرهنگي هاي بانكي و توسعه نظام ، نظام بازارهاي جهاني

 ,Salt et al., 2000; Currie and Subotzky, 2000; Marginson( دنگرد ميازب –ن نوزدهم به قر

اي كامالً نو تلقي  شدن را پديده آن سوي طيف نيز كساني هستند كه جهانيدر . )1999
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هاي عظيمي در جامعه معاصر  كنند، با اين استدالل كه فشردگي فضا و زمان به دگرگوني مي

 دامن زده است.
و چندسـطحي   وجهيچنـد و  ديعـ چندبفراينـدي   شـدن را  جهاني) 2000ي و رهتن (ورناك

هـاي چنـد مليتـي و    سـازمان  اسـت كـه  قوي اقتصـادي   هپايداراي شدن  اند. جهانيهمطرح كرد

 بربراانـ  يشدن به صورت رويكرديناجههر فرد، با بنابرين  نهند. مي بر آن تاثير  اي جهاني سرمايه

اي،  ي شـبكه اهورياو فن  معه اطالعاتياپيشرفت ج. (Singh, 2004)شود  با افراد ديگر مواجه مي

مصـاديق  جملـه  المللي از  مالت بين گروهي و مهاجرت اقتصاد رقابتي بينافراملي، تعاي  سرمايه

 ).Hoppers, 2000; Blackmore, 2000; Carnoy, 2000اند ( شدن ه افراد با جهانيهمواج

 

 شدن فرهنگجهاني

ت و او عـاد   شـيوه زنـدگي   و در هر جامعـه  شده هاي پذيرفته از ارزش ايهلفؤفرهنگ به عنوان م

هويـت و  به وجـود آورنـده   كنند، همواره هنجارهايي كه افراد از آن پيروي مي و همچنين ومرس

اي  امـروزه فرهنـگ بـه حـوزه     .)53، 1389(اميني فسخودي،  من بقا و دوام جوامع بوده استاض

هـاي جهـاني درون   آفـرين تبـديل شـده اسـت، زيـرا زمـاني كـه فرهنـگ        بسيار پيچيده و بحث

آورنـد كـه هـر دو قطـب      هاي جديـدي سـر برمـي   كنند، پيكربنديمي هاي محلي رخنه فرهنگ

شـدن فرهنگـي،   ). در واقـع جهـاني  20، 1389آميزنـد (سـحابي،    هم درمـي  جهاني و محلي را با

، فنـاوري اطالعـات و   ونقل حملها در حاكي از فشارهاي موجود بر جوامع محلي است. پيشرفت

هـاي جهـاني و   راحتـي دسترسـي بـه آگـاهي     ينها) بـه ارتباطات (سينما، ماهواره، اينترنت و جز ا

اند. اين تنوع تغييرات باعث حركـت   مند شدن از اطالعات غير رسمي ديگران را افزايش داده بهره

تر مردم و همگرايي فرهنگي و زباني و بـه طـور كلـي ايجـاد الگـو در موسـيقي، پوشـاك،        سريع

اينـد را فشـردگي روابـط اجتمـاعي جهـاني      تفريحات، زبان و جز اينها شده است. گيدنز ايـن فر 

اند،  پذيرند كه كيلومترها دورتر رخ داده نامد كه در آن اتفاقات محلي از رويدادهايي تأثير مي مي

  .(Giddens, 2003, 6)توان ديد  كه البته بر عكس آن نيز مي
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 شدن فرهنگيسه نظريه در مورد جهاني -

 مطـرح اسـت    شـدن فرهنگـي   در بعـد جهـاني   كنـد كـه سـه ديـدگاه     ن مـي ابيـ هندروين پيترز

(Nederveen Pieterse, 2006)ايـن سـه ديـدگاه      سـي رنيـز بـه بر   مقالـه ري ايـن  ظ، چارچوب ن

 هلعـ امنطقـه مـورد مط   بـا  توانـد يـك از آنهـا مـي    كه كدامدهد  ميتوضيح  و سرانجامپردازد  مي

، بـه اجمـال بررسـي    فرهنگيشدن  سه نظريه در مورد جهانيادامه، اين  در. مطابقت داشته باشد

 گردند. مي

 

 )ها برخورد تمدن( ها تفاوتو تداوم يافتن   1هاي فرهنگي تفاوت )1

استراتژيك دانشگاه هـاروارد   يقاتقحمدير موسسه ت در مقامساموئل هانتينگتن،  1993در سال 

را در خـودش آن  هـا   دعـ كـه ب  منتشـر سـاخت  ها  با عنوان برخورد تمدن را نگيزابر بحث اي مقاله

در   اوضـاع جهـاني  تـرين جنبـه    به عقيده وي، عمده. تدوين كرد و پروراندبا همين عنوان   كتابي

با پايان يافتن جنگ سرد جهـان غـرب توجـه خـود را بـه      . ستاهتمدنبرخورد  ،هاي آيندهسال

ق بين تمدن غربي و غير غربـي اتفـا    برخورد اصليدر واقع خواهد كرد و  نقاط دنيا متمركزديگر 

بود كه فرهنگ  ي ايندر دكترين و  نكته اصلي.  (Nederveen Pieterse, 2004, 44)خواهد افتاد

را  وحدت يـا پراكنـدگي  ي اهوكه الگ هستند هويت تمدنتر،  گستردهدر سطح   و هويت فرهنگي

 .(Huntington, 1996, 20) د دادنشكل خواه سرد از جنگ در دوران پس

 

 )ندش يلدانودمك( هاهتاافزايش شبيا   2فرهنگي همگرايي )2

هـاي  است كه از طريق نفوذ شركت  از نظريه پيوستگي جهاني ييالگو در واقع ندش يلدانودمك

جـرج    مريكـايي اشناس نظر جامعه ، بهندش يلدانودگيرد. مك چندمليتي در كل دنيا صورت مي

در جامعـه   روز بـه روز  ايزنجيـره  فود ي فستاهنارول رستوآن اص  يندي است كه طياريتزر فر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cultural Differentialism  

2- Cultural Convergence  
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 ،شـدن جامعـه   لـدي انودبش با عنوان مكاد. او در كتنه افزايش ميرو به كل دنيا  نيز در مريكا وا

  هـاي زنـدگي   ي بزرگ چندمليتي به طـور روزافـزون بـر تمـام جنبـه     اه كند كه شركت ن ميابي

نظريـه  د. از آنجـا كـه ايـن    نراگذميجز اينها تأثير  ي ووققحهاي  ، نظام آموزش، پزشكي همچون

انـد كـه چنـين     سازد، عده زيادي بـر آن  مطرح مي يدر تغييرات اجتماعاي را  مباحث بس عمده

. )Ritzer, 2004, 159آيـد (  به شمار مـي شده امروز نظريه در دنياي جهانيچيزي تأثيرگذارترين 

گرايـي   در مدل مصـرف ان تو ود دارند كه ميجهاي زيادي و ، ابهامدر توضيح امپرياليسم فرهنگي

 مطـرح در  ثمباحـ . اين خـط فكـري در   آنها پرداخت  سيربر به  اي جهانيرسانه تأثيريا   جهاني

اهميـت   ،اسـت  داشتهها سازي يكسانويژه اينكه امريكا چه تأثيري در اين  اي و به مطالعات رسانه

 .(Nederveen Pieterse, 2004, 51)بسيار دارد 

 

 ): ريشه فرهنگ فرهنگي  پيوندزني( شدگي يا تركيب  1فرهنگي  پيوندزني  )3

لـيكن   هميشـگي  ي استيندآفر  تركيب شدگي فرهنگي)، 2004ه (جان ندروين پيترزبه عقيده 

ي ايهـ وتاتفاين فرايند به مثابه نظريه، دربردارندة است. اي  تازهوضوع متصور به وجود آمدن آن 

  فرهنگـي   گشـايد. پيونـدزني   اي تـازه را مـي  يچه يـا پنجـره  است، و در  با دو نظريه قبلي  اساسي

زيـرا  ، اسـت  گرايانه نژادي و ملي مباحثدر   هاي فرهنگيبر تفاوتشدن  حلي است براي چيره راه

 –بودنـد    اي يافتـه  كه حـالتي تـابو و حاشـيه    –هاي پيشين  موجب كنار گذاشتن تمامي نگرش

جداسـازي  بـه  است كـه  اگر مدرنيته در جايگاهي ند. ده شوند و ديدي نو را به دنيا شكل مي مي

اسـت از حساسـيت    بازتابي  فرهنگي  پيوندزنيزند،  دامن ميدر مرزها   ت و شخصيت انسانياصف

كـه در   ،ويژه براي از بين بردن تجاوز و خرابكاري. او بحث خود را نه تنها در مورد مراكز شـهري 

شهري و نتيجه شهرگرايي و  اي است صرفاً پديده  فرهنگي  زنيندوآيا پي گيرد. مي  پينيز ها  روستا

هـايي از پيونـد   هرگـ در همه نقـاط دنيـا،    ايحومهطق روستايي و ابه من  اهيبا نگشدن؟  صنعتي

 و شـت اكشـاورزي ك  كهـاي زراعـي و تكنيـ    محصوالت گياهي، روشتوان يافت:  را مي  فرهنگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cultural Hybridization  
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فرامحلـي دارنـد.    يخاستگاه ياري، اعتبارات) معموالًهاي آب ها، كود، روش داشت و برداشت (دانه

 از. كشـاورزي  انـد  كماكان فرامحلـي   محلي باشد، اما منابع فرهنگيتواند  يكشاورزي م ومب زيست

 .(Nederveen Pieterse, 2004, 55) آيد به شمار ميشدن  پيشرو در جهاني هاي بخش

به عنوان و جنبه ديگري از نظريه پيونـدزني، در اينجـا درخـور تأمـل      ”1محليجهان“نظريه 

و روندي بـه نـام    ”جهان محل“)، اصطالح 1991است. بر اساس تعريف فرهنگ لغت آكسفورد (

رود. اين  براي نگرش به جهان و نقاط محلي و تركيب اين دو با يكديگر به كار مي ”محليجهان“

به معني سازگار كردن فنون كشاورزي بـا شـرايط محلـي     2وكااصطالح، كه از واژه ژاپني دوچاك

رود. گرايـي جهـاني بـه كـار مـي     برگرفته شده است، در دنياي تجارت براي ارجاع به روند محلي

محلي تـأثيرات شـرايط محلـي را بـر روي فشـار جهـاني شـرح        بنابر نظر رونالد رابرتسون جهان

 (Raimi, 2003).كند هاي محلي اشاره ميايشگرايي و گرزمان جهانيدهد و به حضور هم مي

 

  شدن فرهنگي براي جهاني يخصاش مثابهبه   سبك زندگي -

است، در اين مقالـه   تر ملموس  و سبك زندگيگيرد  را در برمياز آنجا كه فرهنگ مفاهيم زيادي 

،  است. در واقع سـبك زنـدگي   هبه عنوان شاخصي از فرهنگ در نظر گرفته شد” 3 سبك زندگي“

 هلعـ او مط ،)136، 1382 ،(فاضلي دهدنشان مي  يايگسترده و قابل شناس اي شيوهبه فرهنگ را 

بـراي يـافتن    آن اسـت.   د فرهنگـي عـ شدن در ب جهاني  سيربراي بر يروش مناسب  سبك زندگي

  ي سبك زنـدگي ها خصاشده است كه ش استفاده) 1984رديو (وكار باز اين مقاله  ها درشاخص

هـاي   گـروه  يهـا  تفـاوت  هدهنـد  كه نشان -آرايي را غذا، موسيقي، فيلم، پوشاك و خانه همچون

 ههـا را بـر پايـ    ها و تشـخص . او تفاوتبررسي كرده است - است  مختلف اجتماعي در سطح ملي

از آشـكاري  هـاي  كـه مـردم نشـان    دست يافتوضعيت اجتماعي افراد نشان داد و به اين نتيجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Glocalization 

2- Dochakuka 

3- Lifestyle 
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سازد و حـاكي از خاسـتگاه    شان را مشخص مي طبقه اجتماعيدارند كه  شان را وضعيت اجتماعي

 . 1كردشناسايي  شدن ي جهانياروندهتوان  اجتماعي آنهاست. اين نمودها را مي

 

 غذا

و  و محل اين كار متفـاوت اسـت   خوردنانتخاب آن، نحوه خورند اما نوع غذا، تمام مردم غذا مي

ه كـ  نكته توجـه داشـت  بايست به اين  يابد. مي بستگي مي  و جهاني  ملي و هاي محلي به فرهنگ

اهميـت    زيسـتي و   فرهنگـي  -اجتمـاعي هاي  و نيز از ديدگاه تاريخي- شناسي ناستانظر بمغذا از 

بـه    انساني  زندگي  اساسيهاي  از شيوهضروري است كه غذا نه تنها نيز ذكر اين نكته دارد ليكن 

 نيز هست.   فرهنگيآيد بلكه از اركان  شمار مي

به من بگو چـه  "گويد رسد كه مي جالب به نظر مي) 1984در اينجا ذكر اصطالح الن مسر (

در .  3)آلمـاني ( "خـوري مـي كـه    هسـتي  هماني تو"، و 2)فرانسوي( "، تا بگويم كيستيخوري مي

هـاي   و گـروه   كه رابطه جمعيت انسـاني  شود ميتأكيد   مهمي  شناسي نكته مردم واقع در اينجا بر

، و رابطه آن بـا جامعـه    دهد. ساختار نمادين فرهنگينشان ميشان  اجتماعي را با محيط اطراف

شناسـان انگليسـي اشـاره كـرده اسـت، نحـوه        گونه كه يكـي از مـردم   اهميت فراوان دارد. همان

گـذارد و مفهـوم و نمـاد     افراد تأثير مي هاي روزانه وجو براي تهيه و مصرف غذا، بر فعاليت جست

شناسـان   اي كه مردم غذاخوردن، شاخصي است براي نشان دادن وضعيت اجتماعي افراد، به گونه

كننـد   مـي كيـد  أتبسـيار  ي گـ هـاي اجتمـاعي و فرهن  ها و سازمان نقش غذا در ساختاربر همواره 

(Leonard, 2005, 166). 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1996، 1998، 2000بورديو (ها استفاده شده است؛ از جمله از ديگر آثار بورديو نيز براي تبيين بيشتر شاخص .1

 ).1979و 
2- Dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tues. 

3- Du bist was du isst. 
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  رسانه

در   محصوالت فرهنگيبه تجارت توان يم  صنايع فرهنگيبا )2004رنير (اپير و اساس نظر جان رب

توانـد در چرخـه   شدن فرهنگ مـي  اصطالح جهانيترتيب،  ه پرداخت. بديندبسيار گسترمقياس 

رنيـر مطـرح   اكـه و هـايي   از جملـه پرسـش   .يي شـود اساشن  در سطح جهاني  محصوالت فرهنگي

لطمـه    ايـن صـنايع فرهنگـي    ةاز حملـ  ،ي جهـان هـا گفرهنـ  خردهچه مقدار  :است ، اينكند مي

 ،رنـو ويمر و تئـودور آد كهـا روپردازن مكتب فرانكفورت به خصوص مكـس ه  خواهند ديد؟ نظريه

خواسـتند كـه    مي به كار بردند. آنان 1947ر در سال اين بنخسترا براي   فرهنگ تعنصاصطالح 

توليـدات هنـري را در سراسـر دنيـا بـه خطـر        ، كه از نظرشانرا  ر كاالهاي فرهنگياود تودهيلوت

كه بخشـي از نوسـازي صـنعتي    شوند  ميمحصوالتي توليد  ،ين اساس، تقبيح كنند. بر ااندازد  مي

هـيچ   اسـت و بـي   بـدلي  و بسـيار سـطحي  اي به كار رفته باشد كه  شده دستفرهنگ يك باشند و

ت عنصـ رنـو  ويمر و آدكهـا روي هدر ديدگاه انتقـاد  مفهوم ژرفي قالب معيار به خود گرفته است.

كارخانـه محصـوالت   به ماننـد  است كه  هشددر نظر گرفته ر او توده  فرهنگ عاميمانند   فرهنگ

كننـدگان آن را   مصـرف  ،د. سطحي بودن اين محصوالتپرداز توليد ميبه   فرهنگي شده استاندارد

شـان. ايـن    تصـادي دهـد، آن هـم بـدون در نظـر گـرفتن تـوان اق       مـي انفعالي و مطيع  يبه حالت

كننـده   ، توجيهت فرهنگعنصاندازد.   خطر ميهي هنرهاي بومي را بوار ارزش واال محصوالت توده

 ,Horkheimer and Adornoآورد (آنها را به وجود مـي داري سرمايهنيازهايي نادرست است كه 

  تـداخل آن بـا معنـي   تا از را بدين منظور به كار بردند از اين اصطالح   در عين حالآنها . )1972

 ناگهـان  ها تودهچيزي است شبيه فرهنگ كه   فرهنگ توده زيرار جلوگيري كنند؛ اوفرهنگ توده

 .(Qin, 2009)ها هر تودؤثهنر مو چيزي است شبيه به  دورنآ  به وجود مي آن را

 

 كاپوش

ـ  هدهند دهند كه نشانمي بروزخود را  ياسكلت فرهنگ شان مردم از طريق لباس  هوابستگي آنها ب

فراينـدي اسـت   شـدن   جهـاني  ).136، 2002هي، واسـت (فكـ    و يا جهاني  ملي يا فرهنگ محلي

طق مختلف بـه  اآن لباسي است كه مردم در سرتاسر دنيا در من گواهترين  كه نمايان مهارناشدني
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شـوند،  يتر مـ شبيهبه يكديگر طور گسترده هر روز  هپوشاك و مد ب از طريق كنند. مردم،تن مي

شـود. در  تر مـي  شدن نزديك شتهاب لحظه به لحظه به كنار گذوو مطل  كه تنوع قديمي  در حالي

هـاي گونـاگون، تنـوع     فرهنگي گوناگون و حتي مردم واحد در زمـان  طق جغرافيايياگذشته من

 اي در پوشاك خود داشتند. گسترده

 كننـد تن مي يكديگر بري شبيه به كاشدن در هر مكاني، مردم پوش ي جهانيااين روزها با رونده

در كفش، جواهرات، مدل مو، آرايش و ديگـر   يبلكه حترو و ظاهري نيست اين تنها در لباس  و

،  ينـده اقتصـاد جهـاني   ارشـد فز  بـا  1980ه هاز د .خورد مشخصاً به چشم مينيز  نيمد ينمادها

 نامـد. امـروزه  مـي  ”1جهانيمـد “يشر آن را آنا هاوبه وجود آمد كه يدر اصطالحي   توسعه فراواني

ـ    ثير جهانيأت دليلپوشند، كه به مي  شكلي هاي هم لباس معموالً ها جوان هـاي  هشـدن بـر كارخان

هـاي   لباس وت غايلسازي تب ي جديد در يكساناه وريافن ،فروشي توزيع، خردهروندهاي ك، اپوش

، امـا بـه نظـر    نـد ا متفـاوت د نشـو هـا مـي   ر است. داليلي كه باعث پوشـيدن ايـن لبـاس   دا مارك

بـه فرهنـگ   شـدن   نزديـك  ني، مـدرن بـودن و حـس   آنها نمـادي از جـوا   شان، كنندگان استفاده

 .(Meternick, 2010) است  داري جهاني سرمايه

 

 مذهب

 كورتز در كتاب زلست است. بيرون نماندهشدن  يند جهانيامذهب نيز از فر يحت  نيودر دنياي كن

ن ارا در مورد جوامع مختلف بيـ   مذهبي  -هي تاريخيا، ديدگ "دهكده جهانيخدا در " نامبا  خود

2پناه مقدس" نوعيمذهب گويد  و مي كند مي
كـه  افزايـد   سازد. وي مـي  مهيا ميبراي مردم را  "

شان از زنـدگي و اينكـه حيـات در چـه      هاي نشستند و در مورد آموختهآتش مي رودبه اجداد ما 

 هدهنـد  تواند به عنوان نقـش سـازمان  ، مذهب ميدر واقعكردند.  صحبت ميزماني شكل گرفت، 

 .(Kurtz, 2007, 3) داشته باشدم ديق  هاينسل براي توضيح جهان و تشريح زندگي را اصلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- World fashion 

2- Sacred canopy 
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 اوقات فراغت

نحـوه گـذران   اسـت، و   تاغهاي مردم در زمان فر فعاليت، حاكي از  خص از سبك زندگيااين ش

شده اسـت  در جامعه و فضا باعث آيد. دگرگوني  به شمار ميمادي از فرهنگ مردم زندگي خود ن

تغييـرات   ،دوم  جنـگ جهـاني   پايان. بعداز دگرگون شوداوقات فراغت درباره عمومي كه آگاهي 

شـد. ايـن    -و بـه تبـع آن اوقـات فراغـت      - ضـا از ف اي تازهاقتصادي باعث به وجود آمدن شكل 

، نيـروي كـار و جمعيـت،    افزايش حركت سـرمايه  رگرايي مستمر،هاز: ش اند عبارت بودهتغييرات 

 هاياسـتاندارد ارتقـاي  ،  نقليـه شخصـي   ايلصاحبان مسكن و وسـ تعداد وري، افزايش اتوسعه فن

 70ه هـ ها در د تر شدن زمان كار. افزايش دستمزدتر و منفعلكوتاه و نيز و مصرف بيشتر  زندگي

 سـت باي ميچگونه و اينكه ي عتنصپسا  كل داد كه بشر به دورهرا ش بينيميالدي اين پيش 80و 

 كرد، خواهد رسيد.اوقات فراغت و تفريح را تعريف 

بـر منـابع طبيعـي و آمـايش      تأثيرگـذاري محـيط  افزايش و توسعه گردشگري فرامليتـي،  با 

در را حركـت مـردم     است كه چگـونگي هايي  مقولهي الكترونيكي، تنها اهوسرزمين و ساختار گت

 ،اوقـات فراغـت   انواعها و فعاليت و رسد كه فضاها . به نظر ميدهد نشان مي شرايط جديد جهاني

از كـه نشـان   گـردد   مطرح مـي محصولي  در قالباست. اوقات فراغت  ل زمان تغيير كردهطودر 

 .(Mansvelt, 2009)هاي هويتي است  كنندة اصلي تفاوت نيدارد و تبي قدرت كشورها

 

 تحقيق روش

مصاحبه از ابزارهاي مهم در  است. به كار رفتهمصاحبه  با ابزار  ،اين مقاله روش تحقيق كيفيدر 

هـاي مـردم را    تـوان رفتـار   آيد و به كمك آن مـي  مذكور به شمار مي شها در رو آوري داده عجم

هاي داگـالس هولـت   هاي به كارگيري آن در مقاله حاضر، مصاحبهكرد. از بهترين نمونه  بررسي

مريكا بـوده اسـت   امردم   مثابه بخشي از شيوه زندگي مصرف محصوالت فرهنگي به  ي بررسيبرا

(Holt, 1997) . 
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د بـين  واسـطح سـ   ، بـا سـال  40تا  20مردم در سن فعاليت بين  ،گروه هدف در اين تحقيق

گيـري  بـه صـورت نمونـه    شـده  انجـام هـاي   مصـاحبه تعداد  ده است.وديپلم تا كارشناسي ارشد ب

 .مصاحبه بوده است 50، در سطح دهستان براآن جنوبيتصادفي 

كـه   ،)136، 1997نيـل،  (مك پيچيده است  روشي  روش تجزيه و تحليل در تحقيقات كيفي

نيـاز تحقيـق و   بـا توجـه بـه    در ايـن مقالـه     (Dawson, 2007, 4)فراوانـي اسـت  زمان مستلزم 

شـده اسـت   اسـتفاده   محتـوا  تحليـل اي تجزيـه و   از روش پنج مرحلـه به كار رفته،  هاي شاخص

)Marshal and Rasmussen, 2002, 111(. 

وقـايع و  شوند، و  ميها به طور مرتب كدگذاري  ها: در اين مرحله داده مرتب كردن داده )الف

هـا   سـازي داده  يـا فشـرده  كردن  براي خالصه را هترين راهبتوان بند تا گردمي  سيرها برنقل قول

 يافت.

ها بر اسـاس موضـوعات    : در اين مرحله داده موضوعات اصلي حسبها بر داده ِ بنديطبقه )ب

گيرنـد.   مـي در يك گروه قـرار   نايكس جيانتداراي   هاي دادهو شوند بندي ميطبقهها  پاسخ  اصلي

هر گروه جداگانه   اند و سبك زندگيدهندگان به وجود آمده پاسخهاي  پايه ديدگاهها برهاين گرو

 .استشده  بررسي

ال ؤسـ  يها اسخها، با پبهمصاحتحقيق: در اين مرحله بر اساس  براي پرسشيافتن پاسخ  )ج

 هعـ الايطي بـر منطقـه مـورد مط   شوند تا مشخص گـردد كـه چـه شـر     وجو مي جست شده مطرح

 ماست.فر محك

در  هـا،  شـان بـا ديـدگاه    بر اسـاس رابطـه   ها ، دادهها: در اينجاجو براي توجيه دادهو جست )د

 .ها مشخص شود شان با ديدگاه ميزان تطابقتوضيحات و گيرند تا  جاي ميري ظچارچوب ن

شـته  اي خام كنـار گذ هاداده ،نوشتن گزارش: در آخر هم با توجه به روند تجزيه و تحليل )ه

 روند. به دست آمده، در گزارش به كار مي جايو از نتشوند  مي
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 ناحيه مورد مطالعه

هـاي  تـرين شهرسـتان   دهسـتان از بـزرگ   19بخش و  6شهر و  13با داشتن شهرستان اصفهان 

كيلومترمربـع   625/334دهستان براآن جنوبي با مساحت  ).1380ايران،  استان است (مركز آمار

 درصد از جلگه براآن را به خود اختصاص داده است.   39/67

 
 . نقشه1شكل 

 : نگارندهمنبع

 

هـاي   رود و دهستان براآن شمالي، از جنوب به كـوه زايندهاين دهستان از شمال به رودخانه 

كاله قاضي و بخش مركزي شهرستان شهرضا، از شرق به بخش جرقويه و كوهپايه، و از غرب به 

ارتفـاع آن از سـطح دريـا     شـود. دهستان كرارج از بخش مركزي شهرستان اصفهان محدود مـي 

قاضي به سـوي  هاي كالهاز طرف كوه يعني -متر است و از سمت جنوب به شمال  1550حدود 

شود. مركز اين دهستان روسـتاي قـديمي و بـزرگ    تدريج از ارتفاع آن كاسته مي به –رود زاينده

آبادي وجود دارد كه از اين  62). در دهستان براآن جنوبي 1372، زيار است (استانداري اصفهان

 ).1375آمار ايران، اند (مركز  آبادي خالي 37آبادي داراي سكنه و  25ميان 
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 هاي جمعيتيويژگي

نفـر و   3923325، جمعيـت اسـتان اصـفهان    1385در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

نفر اعالم شـده اسـت. مقايسـه كلـي جمعيـت اسـتان و        1610015جمعيت شهرستان اصفهان 

متعـادل  نشان از رونـد   1385و  1375و  1365هاي  شهرستان طي سه دوره سرشماري در سال

 هاي مذكور دارد.آهنگ رشد جمعيت در سال

هاي كشور، جمعيت دهستان بـراآن   بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده از فرهنگ آبادي

دهـد  هاي به عمل آمده نشـان مـي  نفر بوده است. بررسي 13241معادل  1385جنوبي در سال 

 3/1ت شهرسـتان و  درصـد جمعيـ   3/6درصـد جمعيـت بخـش،     5/9منطقه  1385كه در سال 

 درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص داده است.  

 -1385هـاي  افـزايش يافتـه و در سـال    2/3، 1365-1385هـاي  جمعيت استان بـين سـال  

و  2/3درصد رشد داشته است. شهرستان اصفهان نيز طي اين دو دهه به ترتيـب بـا    7/1، 1375

و  1365-1375هاي  ان براآن جنوبي در دههدرصد رشد مواجه شده؛ و رشد جمعيت دهست 2/1

 درصد بوده است. 5/0و  4/4به ترتيب  1385-1375

 

 هاي تحقيقيافته

  هاي سبك زندگي خصاش -

غـذا، رسـانه، پوشـاك،     از: انـد  ، عبـارت بـوده  سبك زندگي  سيربراي بربه كار رفته هاي  خصاش

تجزيـه و  ، طق روسـتايي امنـ  در شـده  مصاحبه انجـام  50در اين قسمت  مذهب و اوقات فراغت.

هـل و  أجنسـيت، وضـعيت ت   ها و به تفكيكهر يك از شاخص بر اساسكه خود شود، تحليل مي

هـا بـا رونـدهاي نوظهـور جهـاني و بـه خصـوص        است. ابتدا ارتباط هر يـك از شـاخص   اشتغال

ـ     شدن فرهنگي، از طريق ديدگاه جهاني ا هاي موجود مطرح گرديده و سـپس تجزيـه و تجليـل ب

 هاي مذكور صورت گرفته است. توجه به ديدگاه
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 غذا

دارند نيـز  كه مهمان ، و حتي هنگامي خورندمي  ايراني غذايطق روستايي ازنان در مندرصد  95

 5بـه جـز   شـد،   پرسـش از آنها در مـورد غـذاهاي ديگـر منـاطق جهـان        . وقتيكنند چنين مي

آنهـا   .يگر كشورها و مناطق جهان ندارندد غذايدادند كه هيچ گونه آشنايي با  درصدشان پاسخ

؛ و حتـي در صـورت   رونـد  نمـي   فسـت فـود  مراكز تهيه ها و به رستورانگاه  هيچبراي صرف غذا 

مردان روستاها درصد  90دهند. به عالوه،  درصدشان رستوران ايراني را ترجيح مي 80تمايل نيز 

پزند، و چندان هـم بـا غـذاهاي ديگـر      شان مي مهمانهمان را براي خورند و مي  غذاي ايرانينيز 

 25فودهـا بسـيار كـم اسـت (تقريبـاً       مناطق جهان آشنا نيستند. در واقع شناخت آنان از فسـت 

أهل شوندگان مت مصاحبهدرصد  95روند.  درصد)، و بس به ندرت براي صرف غذا به رستوران مي

. شـناختي هـم از غـذاهاي ديگـر     اسـت   ايراني  شان غذاي سنتي اظهار داشتند كه خوراك اصلي

گاه براي غذا خوردن به سراغ مراكز موسوم  درصد آنها، هيچ 5مناطق جهان ندارند و به استثناي 

كنند، با اين تفاوت كه آنهـا بـراي    ها براي افراد مجرد نيز صدق مي روند. همين فود نمي به فست

 روند. مي –ن فودسازا و گاه نيز فست –ها  غذا خوردن، بيشتر به رستوران

  ولـي اسـت،    ايرانـي   دانشجويان غذاي سنتي درصد 80خوراك  رغم اينكه به ،در شاخص غذا

بيشـتر   هـا  فـود  بـا فسـت   درصـد  55، عده بيشتري از آنها به ميزان رفتن به رستوران در صورت

 يحتـ  و روندمي دفو هاي فست به رستورانآنان سطح شهر اصفهان اي كه  آشنايي دارند، به گونه

واتسون اين رونـد را در بـين مـردم شـرق      .اين شهر نيز آشنايي دارنداي  هاي زنجيره با رستوران

هـاي  هـا در رسـتوران  كنـد كـه دليـل حضـور چينـي     آسيا بررسي كرده است و چنين بيان مـي 

 ,Watson(شدن در مكاني بـا فرهنـگ غربـي اسـت      دونالد، صرفاً خود غذا نيست بلكه جمع مك

1997, 2(. 

 

  رسانه

 يرساهاي فتلويزيون دارند، اما فقط كانال شان هاي در خانه روستاييان، اگر چه  در شاخص رسانه
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بيننـد   از كشور را نيز در صورتي مـي خارج توليد هاي تلويزيوني  سريال يكنند و حترا تماشا مي

هـم گـوش    دهنـد و اگـر  به موسيقي گوش نمي معموالً روستايي زناندرصد  80 باشد.دوبله كه 

 .را بلـد نيسـتند  با رايانه و اينترنت  كار كردن درصد) 90(. اكثر آنها استموسيقي فارسي  ،دهند

فقـط بـراي    هـا  دارنـد ولـي همـين   آنها تلويزيون و رايانـه  درصد  95در مورد شاخص رسانه نيز 

 95( انتمـام مـرد   تقريبـاَ   .هـاي خـارجي   رنامـه نـه ب و  روند به كار ميهاي فارسي  برنامه ايشاتم

و  فقط گاهي اوقـات بـه راديـو    ليو ،دهندبه موسيقي گوش نمي هلعادر مناطق مورد مط درصد)

  هـيچ   كننـد ولـي  نها مسابقات ورزشي را تماشا مـي چرا. همچنين با اينكه آ كند، هر آنچه پخش

با درباره آنها ندارند و قصدشان صرفاً تفريح است. آشنايي كاركردن  –نيز و حساسيتي  -  آگاهي

 95  در شـاخص رسـانه   .درصـد اسـت   40و به ميـزان   كم بسيار رايانه و اينترنت هم در بين آنها

وش و يـا گـ   اشـ اتمبه تنها  ،مانند راديو و تلويزيون  رغم داشتن وسايل ارتباطي درصد متأهالن به

چنـدان    دارنـد ولـي  رايانـه   شان هاي در خانهشود. آنها معموالً  بسنده ميي فارس  ياههدادن برنام

از آن اسـتفاده   انهايشـ  بچهشان حاكي از اين بود كه عمدتاً  و پاسخ ؛دهندبا آن انجام نميكاري 

 كننـد  استفاده مـي  -هر دو  -  و خارجي  از محصوالت ايرانيمجردها   ،در شاخص رسانه كنند.مي

معمـوالً بايـد بـا وجـود       هـاي خـارجي  فـيلم تماشاي   وليدرصد)  30و  70ميزان  (به ترتيب به

را مشاهده و دنبال  جهانيو   اخليدورزشي   ياههبرنامديگر اينكه آنها  باشد.زيرنويس و يا دوبله 

 رايانه و اينترنت را دارند. اتوانايي كار ب درصد) 55د بيشتري از آنان (تعدا و كنندمي

 65شـود، زيـرا    مـي نمايـان   در شاخص رسانه، بين دانشجويان و بقيه مردم  بيشترين تفاوت 

 35تعـداد بـس بيشـتري از آنهـا (حـدود       ،ضمن مشاهده محصوالت فارسـي دانشجويان  درصد

ها  در زبان انگليسي دارند سريال  وانايي نسبيو برخي ت آشنا هستند خارجي  ياههبا برنام )درصد

بينند. آنها با مسـابقات ورزشـي در سـطح كشـور و دنيـا       مي  زبان اصليبه را   ارجيهاي خمو فيل

رايانـه و   در كار باكنند. توانايي آنها گونه مسابقات را دنبال مي اين آشنايي زيادي دارند و معموالً

 .اسـت  درصد 90ه و به ميزان لعاها در روستاهاي مورد مط اينترنت نيز بسيار بيشتر از بقيه گروه

 Horkheimer( رنـو ويمر و تئودور آدكهارومكس هتوان به نظريه صنعت فرهنگ از در اينجا مي

and Adorno, 1972(  اشاره كرد كه بر طبق آن، تأثير توليدات فرهنگي بر كساني كه بيشتر آنها
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اي در بـين  تر است. در اين ميـان اسـتفاده بيشـتر از محصـوالت رسـانه      كنند، فزوناستفاده مي

 دهنده نظريه صنعت فرهنگ است. دانشجويان، به نوعي نشان

 

 كاپوش

گونـه نشـان و   و فاقد هـر    هاي معمولي جواب دادند كه لباس درصد زنان 70در شاخص پوشاك

آنهـا تـرجيح    درصـد  80بيش از  اما ند و بيشتر به جنس لباس توجه دارد؛كن نماد را انتخاب مي

هـاي  همغـاز  و نـه هاي سطح شهر اصفهان خريداري كننـد  هفروشگارا از  شان هاي دادند لباسمي

ها در  لباس د.دارنبه مارك لباس ن  ا هيچ گونه توجهيهآندرصد  85ديگر اينكه  .موجود در روستا

ن و قيمـت لبـاس بـراي آنـا      است و فقـط راحتـي    بسيار معمولي مرد نايياستوردرصد  95 بين

درصـد)   85(حـدود   ي از آنهـا اربسـي  و كنند مين به مارك لباس  توجهياهميت دارد. آنان هيچ 

افراد متأهـل روسـتايي    ،در شاخص پوشاك لباس ندارند.  ي جهانياهركااصال هيچ آشنايي با م

گزيننـد.   بر ميهاي ساده و بدون مارك را  لباسدرصدشان  95 كنند ومانند بقيه عمل ميبه نيز 

 40  ولـي  نـد ده هـاي شـيك را تـرجيح مـي     لبـاس ن بود كـه  اي درصد 80در افراد مجرد، پاسخ 

آشـنا  لبـاس    هـاي جهـاني   بـا مـارك  هـم  اي  لبته عدها .به مارك لباس ندارند  توجهيدرصدشان 

 .را ندارندخريدن آن توان  ،به دليل گرانيهستند ولي 

 55از  آشـنابودن بيشـتر  ايـن زمينـه،   در   شـوندگان  با بقيه مصاحبهدانشجويان  تفاوت اصلي

شـوندگان   از مصـاحبه   يكـي  يكـه حتـ    به صورتي ،است  هاي خارجي و لباس كرابا م درصدشان

چنين بود). در واقـع  نيز  هحتي در هنگام مصاحب( پوشد دار مي پاسخ داد كه هميشه لباس مارك

قرار گرفتن بيشتر دانشجويان روستايي در برابر روندهاي جهاني، باعث آشـنايي بيشـتر آنهـا بـا     

 جهاني و چه بسا استفاده بيشتر از اين نوع محصوالت شده است. ها و مدهايمارك

 

 مذهب

هفتگـي و   و نهاهاي روزند كه در فعاليتدپاسخ دا درصد) 100زنان (هبي تمام ذي ماهلاؤدر س

. آنـان  اسـالمي اسـت    ايراني  سم سنتيامريكي از آنها سال نو  تمام ، برايندكن النه شركت مياس
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يـا تفريحـي     هـاي مـذهبي   مكـان بـه   ،نظر خانواده هواب دادند كه بستقاصد مسافرت جدربارة م

هـاي  فعاليـت همـه   انـد و  مردان هم در مناطق روسـتايي مـذهبي  درصد)  100تمامي ( روند. مي

اسـت كـه بـا اسـالم       ايرانـي هـاي   از سـنت سال نو  نيزآنها  تمام براي .ندهد را انجام مي  مذهبي

هبي است و گـاه نيـز   ذكز مامر آنها هم براي مسافرت ترجيحاً درصد 85 درآميخته است. مقصد

كننـد و  بي شركت مـي ذهمشتاقانه در مراسم مة افراد متأهل شاخص هم ايندر  كز تفريحي.امر

درصـد)   100تمـامي (  اسـت.  همـراه   بي و ايرانيذهمراسم مبا  آنها درصد 100 براينيز سال نو 

. دهنـد د و انجـام مـي  رنل روز هفته و سال توجه داوطبي خود در ذهل ماعمابه  مه افراد مجرد

افـراد  سـال نـو هـم بـراي      روند.مي -هر دو  –بي و تفريحي ذهم اطآنها به نق ،براي مقصد سفر

دانشـجويان ماننـد    درصـد  100ذهب در مورد شاخص م و اسالمي است.  ايراني  سنتينيز  مجرد

 40، و تـرجيح  دهنـد دا انجـام مـي  افرشان را  كنند با اين تفاوت كه معموال فعاليتبقيه عمل مي

 .ه به مناطق تفريحي بروندراي سفر اين است كب درصدشان

 

 اوقات فراغت

در خانـه   نـد دهجواب دادند كه تـرجيح مـي   زنان درصد 90بيش از  اوقات فراغت صبراي شاخ

زمـان اوقـات    در  و هيچ كـار و فعاليـت خاصـي    ندو يا به ديدار خويشاوندان در روستا برو ندبمان

براي اوقات فراغت به اطـراف روسـتا    درصد) 85اغلب مردان (حدود  ند.هد ن انجام نمياش تاغفر

و و بولينگ  درابيلي(ر ههاي سطح ش به باشگاه اي همچون رفتن تازهروند و هيچ گونه فعاليت  مي

خويشـاوندان در  ن را بـا خـانواده و   اشـ  تأهل اوقات فراغن متايياستور درصد 90 ند.دارنجز آن) 

در مورد اوقات فراغـت   روند.گذرانند و براي تفريح به اطراف روستا ميمي  سنتي شكليبه  روستا

ريحي ماننـد  فهاي ت به مكان نيز دانشجويان معموال با دوستان خود به شهر اصفهان ودرصد  70

يشتر آنها با مفهـوم  نشان از آشنايي ب . اين نيزروندكز بزرگ تفريحي ديگر مياپ و يا مراش كافي

هـاي بولينـگ و بيليـارد و    شـده آن (سـالن  گذراندن اوقات فراغت بـا نزديكـي بـه نـوع جهـاني     

 فودها) دارد. فست
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   شدن فرهنگي تطبيق نظريات جهاني

بـر    شـدن فرهنگـي   جهـاني تـأثيرات  هش كه يـافتن  ودر اين مرحله از تحقيق بر اساس سوال پژ

و ميـزان سـازگاري هـر    هاي تحقيـق  يافتهاست،  هلعارد مطروستايي در منطقه مو  سبك زندگي

 يك با منطقه مورد مطالعه، بررسي شد.

انـد. تجزيـه و   بنـدي شـده   أهـل و اشـتغال طبقـه   ت و تياي اين تحقيق بر اساس جنسه داده

روسـتايي    تأثيرات چنداني بر سـبك زنـدگي    شدن فرهنگي  دهد كه جهانيتحليل آنها نشان مي

  زنـدگي   و ايرانـي   نتيسمان سبك مردم در روستاهاي منطقه مورد مطالعه به ه نگذاشته است و

هـاي   بيشـتر از ديگـران بـا سـبك     نآنـا  رازيـ است، عمده ميان دانشجويان تنها تفاوت  .كنندمي

. دانشـجويان  باشدخص رسانه ار استفاده از شخاطبه  تواند ميي آشنايي دارند و اين نجها  زندگي

و البتـه   ؛رنـد پذييثير مأت  خارجي ايرسانه  هايها و برنامه ها از فيلم هبقيه گرو روستايي بيشتر از

را بيشـتر در  شـان   اوقـات فراغـت   آنـان كننـد.  اسـتفاده مـي  نيز بيش از بقيه از رايانه و اينترنت 

  تـر هسـتند. ولـي   نزديـك   جهاني  گذرانند و به سبك زندگيها مي هاي تفريحي و رستوران مكان

از   يرخـ خـود را در ب   قـديمي   دانشـجويان هنـوز سـبك زنـدگي    كه ن نكته نيز الزم است ذكر اي

برخـي از  توان گفـت كـه    اند. در واقع ميحفظ كردهنسبتاً زياد  ،مذهب و غذاهمچون ها  خصاش

ت عنصـ تـوان بـه نظريـه     در اينجا مـي  .قرار گرفته استرسانه ثير أآنان تحت ت  هاي زندگي جنبه

تواند بسـياري از  جديد رسانه مي يدنيا . به گفته آنان،رنو اشاره كردويمر و آدكهاروفرهنگ از ه

ثير قـرار دهـد. در مجمـوع    أتحـت تـ   ،ه با آن قرار دارندهافرادي را كه در مواج  هاي زندگي جنبه

ها شـامل  نظريات غربي ،توان گفت كه با توجه به نتايج به دست آمده از منطقه مورد مطالعه مي

ايم سـوم كـه پيونـدزني    در واقع پارادو  ،دامنطقه را توضيح داين توان  يي نمياگرون و نشد غربي

 نمايد. ميمنطقه مورد مطالعه مناسب  حيوضو جهان محلي است براي ت  فرهنگي

كيد دارنـد  أبر اين نكته ت ،و جهان محلي  پيوندزني شان دربارة برتسون در نظرياتاو ر هپيترز

گيرند بلكه بـا توجـه   نمي رراقشدن  ي جهانيامنفعل در مقابل رونده كه جوامع محلي به صورت

گرچه مردم وسايل مـدرن   دهستان براآن جنوبيكنند. در با آن برخورد مي انبه فرهنگ خودش
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 ياي كه نـوع  به گونه ،محلي است ها منطقگيرند ليكن اين به كارگيري نيز منطبق ب را به كار مي

 ،مدرن هايستفاده از وسايل و ابزارا  شود. به رغم منطقه مشاهده مي درهم   فرهنگي  از پيوندزني

روند جهان ، نوبرتساربه گفته ند. دارشان   در سبك زندگيرا ت محلي اها و عاد سنت هنوز مردم

جوامع محلي دارد. نكتـه در ايـن اسـت كـه جوامـع       در نظر گرفتنهاي بسياري بر  محلي داللت

ينـد جهـان محلـي نـوع جديـد از      اشوند و در واقـع فر از فرهنگ خود جدا نمي  محلي به راحتي

 ,Robertson(دهد شدن از خود نشان مي ه با جهانيهساختاري است كه فرهنگ محلي در مواج

و يـا   "هـا سنتآوري نو" "فرهنگينوآوري "ن چيزي است كه همايند مشابه ااين فر. )29 ,1995

 ;Wagner, 1975; Hobsbawm and Ranger, 1983نـام دارد (  "تصـوري اجتماعـات  "ايجـاد  

Anderson, 1983; cf. Robertson, 1995, 35.( 

يند اسـتاندارد  آمنظم فرهنگ بلكه به فرافقط به توليد ننه جهان محلي   ،در روند فرافرهنگي

ـ   طي آن پردازد كهمينيز شدن محلي  ي مشـابهي در  اهدجوامع مختلف محلي ممكن اسـت رون

 ندوبنـدي شـ  سـازمان   به صـورت جهـاني  و به تبع آن  (Robertson, 1995, 30–31)گيرند  پيش

(Robertson, 2003, 6)     تـا حـدودي    توانـد . در منطقه مورد مطالعـه نظريـه جهـان محلـي مـي

شـدن   هاي جهـاني  ه با جريانهدر مواجچرا كه مردم از يك سو  روندهاي موجود را توضيح دهد،

تطـابق و   يانـد و بـه نـوع   ها و فرهنگ خود را نيز حفظ كرده نتساند و از سوي ديگر گرفته رراق

  اسـت كـه ايـن رونـد در بـين تمـامي       زماند. اما ذكر اين نكته نيـز ال دست يافته  پيوند فرهنگي

توان دريافـت   ، ميتجزيه و تحليل بخشبه   با نگاهي .است رخ ندادهسان  جامعه به يك هاي گروه

و بقيـه   انـد پذيرفتـه بيشـتري  ثير أتـ   رسانه از فرهنـگ جهـاني   شاخص كه گروه دانشجويان، در

 كنند.شان پيروي مي ها عمدتاً از سبك زندگي محلي و ملي گروه

 

 گيرينتيجه

و   شـدن فرهنگـي   رابطـه بـين جهـاني    داد كه در دهستان براآن جنوبينشان  اين پژوهش نتايج

در آن گرايي تطابق داشته باشد بلكـه  نظريات نوسازي و غرب اتواند ب نمي روستايي  سبك زندگي
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ن معناسـت كـه تنـوع    ا. ايـن بـد  كنـد  صدق ميو جهان محلي   فرهنگي  يوندزنيعمدتاً ديدگاه پ

در عين اما  ،مطالعه داردخاص آن هنوز قدرت بسياري در منطقه مورد   و سبك زندگي  فرهنگي

 تـأثيرات  دهد.ثير قرار ميأرا تحت ت  ي از سبك زندگييهابخشنيز شدن  جهانييا اي  رسانه حال

هـاي   كـه بـين گـروه    حاكي از آندر منطقه مورد مطالعه   بر سبك زندگي  شدن فرهنگي جهاني

كمتـر. در ميـان   هـا   وهد و بقيـه گـر  ارنثيرپذيري را دانشجويان دأبيشترين ت ،شده  مختلف بررسي

بيشترين تأثير را داشـته اسـت، و افـرادي كـه در ايـن        هاي مورد مطالعه، شاخص رسانه شاخص

شـبيه بـوده     جهاني  ندگيشان بيشتر به سبك ز شده بودند، سبك زندگي شاخص بيشتر جهاني

نيـز مشـاهده   شـاك و اوقـات فراغـت    وپ و هـا ماننـد غـذا    صدر بقيه شاخاست. اين تأثيرپذيري 

تواند تمـام  مي  و اينكه رسانه شوداست به نظريه صنعت فرهنگ اشاره ضروري در اينجا شود.  مي

 .ثير قرار دهدأافراد را تحت ت  هاي زندگي جنبه

ايـن نكتـه   توجه به دهد: ين توضيح ميچنيند را ااين فر )2004و  2003كنس (ورش هولريكا

رونـد  ايـن  كـه هـر دو طـرف در    بر اين است تالش  ن،شد محلي  جهان در روند است كه  اساسي

 اي توانـد بـه عنـوان واحـد جداگانـه      محلي نمي  . سبك زندگيدر نظر گرفته شوند )شدن جهاني(

رهـا و  ازاب و نيـز  وير جهـاني اتصـ  و هـاي فرامليتـي   ينـد اافراد در مواجهه بـا فر  هديده شود. امروز

گرايـي بـا    گرايـي و محلـي  دو رونـد جهـاني   .و ممكن است از آن تأثير پذيرند ها قرار دارند رسانه

را بـه چـالش     گرايي نيروهاي جهانيرند. محلياگذ ميتأثير نيز هم بردارند و   هايي يكديگر پيوند

كند و آن را به شكل سـاختار محلـي مناسـب در     كشد، به سمت موقعيت مناسب هدايت مي مي

شدن در قالب نيازها و تقاضاهاي   هاي جهانيها و شكلگاه ويژگيوجانبه، د يورد. در فرايندآمي

 .شود سازگار مي  ها و ساختارهاي محلي با روندهاي جهاني آيند، و گاه نيازمحلي در مي
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