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چکیده:
گرایش جوانان به حضوری متفاوت در خیابان هراز و مصرف دلخواه از آن سبب شده است؛ تتا ایتن خیابتان
بهعنوان بخشی از زندگیِ روزمره شهری ،به مکانی برای پرسهزنی جوانان تبدیل شود .لذا این پژوهش با هدف
بررسی علل گرایش جوانان به پرسهزنی در خیابان هراز شهر آمل انجام شده اس؛ .رویکرد این پژوهش کیفی
اس؛ و از روش مصاحبه و مشاهده جه؛ گردآوری اطالعات بهره بردهایم .جامعه مورد بررستی پتژوهش 33
نفر از پرسهزنان و  11نفر از فروشندگان میباشند .بهطورکلی یافتههای این تحقیق نشان داد که اکثر پرسته-
زنان ،جوانانِ غیربومی (دانشجویان) میباشند و عل؛ اصلی حضورشان در خیابان هراز بترای پرستهزدن ،تنهتا
گذران فراغ؛ میباشد.
پرسهزنان هراز با هدف اعتراض به تمایزات و خارج کردن این خیابان پر زرق و برق از سلطه ثروتمندان به
این خیابان نیامدهاند بلکه به سبب پذیرشِ پرسهزنی در این خیابان (توسط مردم) بهعنتوان تفتری جوانتان،
بیهزینه بودن ،آشنایی و مصاحب؛ با جنس مخالف ،یافتن دوستان جدید ،آگاهی از آخرین مدها و قیم؛هتا
به این خیابان پا گذاشتهاند اما با پرسهزدنهای پیدرپی ،باعث شدند ماهی؛ این مکان را که به نظر بایتد در
انحصار طبقه خاصی (ثروتمندان) باشد دگرگون شود .آنها بدون توجه به آنچه برایشان در نظر گرفتته شتده
مصرف دلخواه خود را از هراز دارند .اگرچه بهواسطه پرسههای مکرر در این خیابان ختود را ملتزم متیداننتد
سبک پوشش و آرایش خود را با مکان (باالشهر) هماهنگ کنند و سبب تمایززدایی شوند.
کلیدواژهها :رفتار فرهنگی ،دیالکتیک ،تمایز و تمایززدایی ،پرسهزن.

 -1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه سبز آمل
 -2دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع)
 -3استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع)
* :نویسنده مسئول
Email: n.khanihanjani@gmail.com
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 .1مقدمه و بیان مسئله
پرسهزنی را شاید بتوان مفهومی مدرن بهشمار آورد که با انقالب صنعتی و پیدایش فضتاهای
جدید شهری و بهویژه مفهوم «خیابان» آغاز شد .اگرچه امتروزه پرستهزن در اشتکال متعتدد
وجود دارد اما نخستین جلوه خود را در خیابانهای پاریس قرن نوزدهم نشان داد .پرستهزن
نماد نوعی زیستن در سایه تجربه شهری اس؛ و بهرغم آن بهعنوان پدیدهای فرهنگی ،توجته
زیادی را جلب کرده و ابهامات مفهومی زیادی دارد (گالک )33 :2113 ،فیزیگنومیس؛هتای1
قرن نوزدهم بین پرسهزن و بهطور بالقوه هر تیپ اجتماعی که متیتوانتد بتا پرستهزن خلتط
شود تفاوت قائل شدند .پرسهزن ،غریبهای در شهر اس؛ که خیابانها را تصادفی و به تنهایی
میپیماید و خود را فارغ از تعهدات اجتماعی میداند و چه بسا بیمشغلگیاش سبب شتود او
را با ولگرد یکی بپنداریم .او بایتد جتایی در میتان جمعیت؛ بترای ختود دست؛ و پتا کنتد و
درعینحال ،باید از جمع جدا بماند .برای بحثی دقیقتتر راجتع بته پرستهزن ،ابتتدا بایتد بته
تفاوتی که ماریگالک بین دو نوع تاریخی پرستهزن گذاشتته است؛ اشتاره کنتیم .نخستتین
شکل ،پرسهزن عامه اس؛ که در صفحات انبوه روزنامهها و مطبوعات تجاری سالهای 1331
تا  1381ظاهر شدند و به ایدهآلهای یک فرهنتگ شتهری پویتا تجستم بخشتیدند .دومتین
شکل ،پرسهزن آوانگارد 2اس؛ که آشکارترین نمونه آن را میتوان در متون انتقادی بتودلر در
دهه  1331و  1381جستجو کرد (همان .)33 :2113 ،پرسهزن عامه ،بیشتر به مکتانهتایی
میرود که بتواند به مشاهدة دیگران بپردازد .او هم نتاظر صتحنههتای تماشتایی شتهر و هتم
منظرهای برای دیدهشدن (بینندهای که دیده میشود) اس؛ .او خواننده منفعل متون شتهری
هس؛ و خود ،بخش جداییناپذیری از منظرة نمتایش شتهری است؛ .بته همتهجتا متینگترد،
پاهایش خستگیناپذیراس؛ و چشمهایش مهمترین ابزار پرسهزنی اس؛ .میدان کنش پرسته-
زن ،شدیداً به میدان بصریاش وابسته اس؛ (فرگوسن )22 :1998 ،اما پرسهزن آوانگارد قبل
از خروج از خانه انسانی همانند انسانهای دیگر اس؛ (بازنشستهای معمولی ،پروفسوری پیتر،
وکیل ،دیپلمات و )...اما لحظهای که سنگفرش خیابانهتا را لمتس متیکنتد و گترد و غبتار
بلوارها را تنفس ،نقش خود را ایفا میکند .بنابراین وی نمیتواند فردی منزوی باشد (گتالک،
همان .)33 :او کتاب راهنمای زنده اس؛ و از نوعی دانش شهری برختوردار است؛ (فرگوستن،
همان .)38 :پرسهزن در نمود بیرونی و ظاهریاش ،همانند زنتدگی متدرن ،گمنتام و ناشتنا
اس؛ و نشانة خاصی برای اینکه او را از دیگران تمیز دهیم وجود ندارد .وی نامریی و غیرقابل
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تشخیص باقی میماند (سوز اومگ دانوف .)38 :2118 ،پرسهزن آوانگارد ،فردی بیهمتا اس؛.
کسی اس؛ که هویتش را نه بر نوعبندی ،بلکه بر ناشناسیها و گمنامیها بنتا کترده و از ایتن
طریق اس؛ که هویتش را با مدرنتیه تعریف میکند و شهر بهعنوان تجسد مادی مدرنیته که
عرصه نمایش ِ انبوهی از ناسازه های اجتماعی است؛ .بتا ماهیت؛ ِپارادوکستیکال بته مثابته ی
نمایش تعارضات طبتقاتی ،عرضه و سرکوب ِ میل  ...در تجتربهی نگتاه ِپرستتهزن است؛ کته
میتواند به خلق ایده بیانجامد .اینجا برخالف ِمعنای تثبی؛ شده واژهها همتین قتدم زدن بتر
سط و رویه ی شهر اس؛ که تجربه سهیم شدن در ایتن متتاهی؛ پارادوکسیکتتال را فتراهم
میآورد (یکی از ویژگیهای طی مسیر با متروها ،دیده نشدن ِهمین تعارضتات ِشتهری است؛
آن جا که باال و پائینشهر را تنها از روی اسامی ِ ایستگاهها میتتوان تشتخیص داد) .بتر ایتن
اسا بسیاری از متفکران مدرن ،بر پیوند اساسیِ خیابان با تفکر تأکید کردهاند.
بیتردید خیابان هراز نیز مکانی مناسب برای مطالعهِ مصرف و سبک زندگی اس؛ زیرا در
این خیابان به تناسب موقعی؛ آن (بوتیکهتا ،پاستاژها ،مراکتز تجتاری بستیار و مصترفآن)
سبکهایی از زندگی از طریق مصرف و عرضه کاالهای متمایز (نسبتاً گرانقیم؛) ،بته ایجتاد
جامعه متمایز کمک کرده ،هراز هر روز میهمان پرسهزنان بسیاری اس؛ که ما آنتان را بته دو
دسته :کسانی که به قصد مصرف به این خیابان پا گذاشتهاند یعنی به قصتد خریتد از مراکتز
تجاری و یا استفاده از مراکتز اداری آمتدهانتد و دستته دوم کستانیانتد کته متورد توجته متا
قرارگرف؛ و به پژوهش در مورد ایشان پرداختیم کسانی که بته قصتد مصترف ختودِ خیابتان
آمدهاند .این سبک زندگی شکل اجتماعی نوینی تلقی میشتود کته فقتط در متتن تغییترات
فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا متییابتد (فاضتلی .)123 :1332 ،جامعته
مدرن در فضاها و زمانهای خاصی از خود که بنا بر فرهنگ و میزان درونی شدن فرآیندهای
دموکراتیک بسیار متفتاوت هستند ،پرسهزنی را بته رسمتتی؛ شتمرده است؛ .حتتتی وجتود
پرسهزنان یک خیابان ،میتواند ارزش آن خیابان را در سط شهر باال ببرد .در آمل نیز بخش
بزرگی از کسانی که به این خیابان میآیند .لزوماً قصد خرید یا استفاده از خدمات واحتدهای
تجاری یا خدماتی را ندارند و حتی مراکز خرید نیز با جتذاب کتردن ختود ،لزومتاً بته دنبتال
مشتری مستقیم نیستند .همینکه جمعی؛ زیادی به یک خیابان بیایتد ،نتوعی موفقیت؛ بته
حساب میآید .البته به شرط آنکه مشخصات ظاهری ،بتدنی ،رفتتاری ،نشتانه شتناختی ایتن
کنشگران با آنچه انتظار میرود ،همخوانی داشته باشد .پرسهزنان هراز نیز با توجته بته آنکته
این خیابان مملو از مراکز خرید و پاساژها و کافیشاپها و  ...اس؛ از آن مصرفِ دلخواهِ خود
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را دارند .عبور از جلوی ویترین مغازهها ،تماشای کاالها و لذت بردن از آنها امتا نته بتا هتدف
مصرف آن کاالهاس؛ بلکه مصرف و نیاز به کاالها در پرسه زنی کمرنتگ متیشتود و اهتدافی
چون مصرف نشانهها ،مصرف تظاهری ،پرسهزنی ،تمایز جنسی و دوس؛یابی در محوری؛ قرار
میگیرد.
پرسهزنی در خیابان هراز یکی از کارهای پرطرفداری اس؛ کته جوانتان در اوقتات فراغت؛
انجام میدهند و شکل جدیدی از رفتار فرهنگی که میتتوان آنرا بتا نتوعی ستبکِ نوظهتور
زندگی که همزمان نوعی سبکزدایی محسوب میشود مرتبط دانس؛ .پدیدهای کته حستابی
در دل جوانها جا بازکرده و با افزایش تعداد اماکن تجاری در این خیابان و مدرنتر شدن آن
نیز سیر صعودی دارد .زرق و برق این خیابان جوانان را به هوای ساعتی خوشگذرانی مجتانی
و گذران اوقات به سم؛ خود جذب میکند .مردم گاه از اطراف شهر آمل به هراز متیآینتد و
حتی در صورت خرید نکردن به گش؛زنی و تماشای ویترینها میپردازند .گویی تماشای این
خیابان معروف و پرسهزدن در آن ها نوعی تفری به حساب میآیتد .لتذا یتک آستیب و یتک
کژکارکرد بهشمار نمیرود .چراکه قاعدتاً دارای فضایی مشروع و مورد پتذیرش اجتمتاعی بته
نظر میرسد اما بیان اینکه یکی از خیابانهای بزرگ شهری چون آمل آن هم یتک خیابتان
نسبتاً مرفهنشین و مملو از مکانهای خرید ،کارکرد اصلی خود را از دس؛ دهتد و بته مکتان
پرسهزنی معروف گردد سبب شده تا ایتن خیابتان یکتی از بهتترین فضتاها بترای مطالعته و
شناخ؛ زندگی روزمره و اوقات فراغ؛ جوانان شهر آمل باشد .در این مکان اصلیترین عناصر
سبک زندگی مدرن مانند پوشش ،آرایش و روابط افراد تجلی مییابتد بنتابراین ضتروری بته
نظر میرسد این مقاله به عل؛ اهمی؛ موضوع (آثار مخرب رواج پرسهزنی بهعنتوان فراغت؛ و
تفریحات آسیبزا که میتواند پیشزمینه بسیاری از کجرویها باشد) به بررسی اهداف و علل
گرایش جوانان به پرسهزنی در خیابان هراز شهر آمل بپردازد و درصدد پاستخگویی بته ایتن
سؤاالت برآید که:
 .1مصرف جوانان از خیابان هراز شهر آمل چگونه اس؛؟
 .2پرسهزنان هراز چرا و چگونه در مکانی که متعلق به دیگتران (طبقته مرفته) متیباشتد بته
مصرف خیابان میپردازند؟
 .3آیا خیابان هراز ،با تمام مؤلفههای آن سبکهای منحصر زندگی را موجب شدهاند؟
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 .5پیشینه پژوهش
هر تحقیق علمی باید با آگاهی و مرور تحقیقات قبلی انجام گیرد تا محقق با شناخ؛ نتایج و
یافتههای تحقیقات پیشین ،آگاهی خود را تعریف نموده و ابعاد آن را مشخص سازد زیترا در
مطالعه پدیدههای اجتماعی و هر نوع تحقیق دیگر ،مرور تحقیقاتی که در این زمینته صتورت
گرفته ،به این معناس؛ که کار تحقیقی از کارهای تحقیقی قبلی اثتر پذیرفتته و بتر کارهتای
بعدی اثر میگذارد بنابراین آشنایی با تحقیقات قبلی کته در زمینته موضتوع متورد مطالعته
صورت گرفته اس؛ ضروری به نظر میرسد .در واقع هیچکس نمیتواند مدعی باشتد بضتاع؛
علمیاش ،او را از خوشهچینی در این دستاوردها بینیاز میسازد (کیوی وکتامپنهود:1323 ،1
.)38
چاووشیان و توانا ( )1398در پژوهشی تح؛ عنوان «فضای پرسه زنی شمال شهر تهتران
از دریچهی روابط قدرت -مقاوم؛» که از طریق روش کیفی چرختهای و مشتاهده مشتارکتی
در بین کاربران و مرتبطان فضای پرسهزنی از جملته ستاکنین محتل (خیابتان ایتران زمتین،
آفریقا و سعادتآباد) صورت گرف؛ در بخش تحلیل یافتههای خود به  3تیتپ بتیتفتاوتهتا،
مخالفان و موافقان نسب؛ به فضای پرسهزنی اشاره میکنند که نگرش آنها به فضتای پرسته-
زنی از طریق وضعی؛ اقتصادیشان قابل تبیین نبوده اس؛ و در نهای؛ نتیجته متیگیرنتد کته
فضای پرسهزنی ،فضایی به شدت مسألهآفرین اس؛ و روابط قدرت -مقاوم؛ بسیار پیچیدهای
را در خود جای داده اس؛ بنتابراین نمتیتتوان جایگتاه اجتمتاعی و سیاستی ایتن فضتا را بتا
تفسیرهای سادهانگارانه و قطبی رایج درک کرد.
جهانگیری ،محمدی و پاکتدامن ( )1398در مقالتهایتی بتا عنتوان «تجربته پرستهزنتی و
بازشکلدهی فضاهای همگانی شهری» که از روش متردمنگتاری شتهری ،مصتاحبه عمیتق و
مشاهده مشارکتی در بین پرسهزنان جوان در فضاهای همگانی شهر سنندج انجام دادنتد بته
این نکته پی بردند که تجربه پرسهزنی نزد پرسهزنان معتانی گونتاگون دارد کته در  3مقولته:
مستعمره شدن زندگی روزمره در فضاهای همگانی شهری ،آفرینش و بازشکلدهتی فضتاهای
نمادین به میتانجی کنش پرسهزنتی تمایزپتذیری و تمتایززدایی زنتدگی روزمتره بته واستطه
پرسهزنی کارناوالی شتدن زندگی روزمره ،پرستهزنتی در مقتام ختتردهفرهنتگ شتهری قابتل
دستهبندیاند .در نتیجه پرسهزنی پراکسیس اجتماعی اس؛ که از طریق آن گفتمتان رستمی
مسلط بر عرصههای شهری که سعی در تثبی؛ و شکلدهی ایتن عرصتههتا دارد بته چتالش
1. kiwi & kampnhvd
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کشیده میشود و پرسهزنان به میانجی تسخیر نمادین این عرصتههتا و خلتق نظتام معنتایی
خاص خود سعی در باز شکلدهی این عرصههای شتهری دارنتد بته عبتارت دیگتر ستعی در
تثبی؛ گفتمان مسلط و دیگری سعی در بازتولید فضای گفتمانی و ارائه خوانشهای متفتاوت
در این عرصهها را دارد.
شفیعی ،توانا و صدیقی ( )1398طی پژوهشی با عنوان «پرسهزنی ،جامعهشناسی انتقادی
و زندگی روزمره» از طریق مشاهده و مصاحبه عمیق انتقادی در بین  31نفتر از افتراد  18تتا
 88ساله ساکن در رش؛ که بهصورت هدفمند انتخاب شتده بودنتد انجتام شتد .یافتتههتای
حاصل با روش تیپبندی بر اسا رابطه اقتصادی متفاوت با یکدیگر طبقهبندی شد و نتتایج
حاکی از آن اس؛ که رگههای اندیشه انتقادی در میان برخی نمونهها که از سرمایه فرهنگتی
باالیی برخوردارند قابل مشاهده اس؛ .همچنین میتوان گف؛ میتزان تحصتیالت یتا جایگتاه
اقتصادی ،تبیینکننده نگرش انتقادی موجود در میان نمونههتا نستب؛ بته وضتعی؛ زنتدگی
روزمره جاری در خیابان خرید بهشمار نمیرود.
محمدپور و بهمنی ( )1339در تحقیقی با عنوان «زنان ،پاساژ و مصرف نشتانههتا» کته از
نوع کیفی و مردمنگاری ،با تکنیک مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ستاخ؛ یافتته از بتین
 31نفر از زنان فروشنده و خریدار در یکی از پاساژهای مجلل شیراز (جامعته متورد مطالعته)
صورت گرف؛ چنین نتیجهگیری میکند که پاساژها صترفاً مکتان مصترف کاالهتای متعتارف
نیس؛ بلکه فضایی نشانه شناختی و نمادی شده بترای مصترف نشتانههتا ،مصترف تظتاهری،
پرسهزنی ،هوی؛یابی ،مقاوم؛ و تمایز جنسیتی و دوس؛یابی اس؛.
کاظمی و رضایی ( )1332در مقالهای با عنوان «دیالکتیتک تمتایز و تمتایززدایی» کته در
سال  1323از طریق روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق و مشاهده بر روی  81نفتر
از زنان و مردان بازنشسته و  11نفر از اعضای هیأت مدیره مراکز خرید و  21نفر فروشنده در
مرکز خرید گیشا ،نصر ،گلستان و قائم انجام شد نشتان دادنتد :مراکتز خریتد در پتی ایجتاد
زندگی خاصی برای طبقات متوسط شهریاند که این سبک از طریق خرید و مصترف کاالهتا
فراهم میشود .در عین حال ،پرسهزنی در ایران زندگی گروههای فرودست؛ شتهری را شتکل
داده اس؛  .فرودستان شهری نه از طریق مصرف کاالها بلکته از طریتق مصترف فضتا ،ستبک
زندگی خود را نمایش میدهند.
کاظمی و اباذری ( )1333در پژوهشی تح؛ عنوان «زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر
تهران» از طریق مصاحبه ،گفتگو و مشاهده در بین پرسه زنان مراکز خرید به این نکتته پتی
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بردند که مراکز خرید امروزه به موقعیتی برای نمایش فرودستان شهری و اقلی؛های فرهنگی
در جامعه ایرانی بدل شدهاند در نتیجته گتروههتای فرودستتی چتون زنتان خانتهدار ،متردان
بازنشسته ،جنوب شهریها و نوجوانان به نحوی متفاوت از رویههای جتاری ،از مراکتز خریتد
بهرهبرداری میکنند.
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقاتی در مورد پرسهزنی در خیابان (بتهطتور ختاص) صتورت
نگرفته اما پژوهشهای گستردهای در مورد پاساژگردی و پرسهزنتی در مراکتز خریتد انجتام
شده اس؛ .قدرِ مُسَلم وجه بارز این پژوهش که آن را از ستایر پتژوهشهتای پیشتین متمتایز
میسازد بهطور خاص توجه به پدیده پرسهزنی در خیابان میباشد .با توجه به اینکه امتروزه،
در بسیاری از شهرها شاهد آن میباشیم .مخصوصاً شهر آمل و خیابان هراز که در آن پرسته-
زنی پذیرفته شده و بدیهی بهشمار میآید.
 .1-5رویکرد نظری مرتبط با پژوهش

والتر بنیامین:
از درخشانترین کارهایی که در باب پرسهزن در اختیار ما هس؛ مطالعات بنیتامین است؛ .او
بین پرسهزن و چشمانداز شهری مدرنیته پیوند برقترار کترده و بتر جتایگیتری پرستهزن در
فرهنگ تودهوار تأکید داش؛ .تفرج بدون هدف ،واالترین آرزوی پرسهزن اس؛ و قتدمزدن در
شهر ،بهترین پاداشی اس؛ که میتوان به پرسهزن داد (بنیامین .)812 :2113 ،والتر بنیتامین
انسان پرسهزن را به منزله شکل نمادین شهر مدرن و مراکز خرید را ،بترای پرستهزن فضتای
مألوفی میداند که بدون اینکه ضرورتاً به خرید کاال بپردازند در آن به ستیاح؛ متیپتردازد و
مناسبات خاصی با شهر برقرار میکند .پدیدهای که بالزاک آن را «هنر دیدن» نامید (بالزاک،
به نقل از فرگوسن .)33 :1998 ،به عقیده بنیامین ،توده مردم غترق در رویتایی هستتند کته
سرمایهداری برای آنها در خیابانها ،مراکز خرید و ...فراهم آورده است؛ .از ایتن منظتر ،هتیچ
طبقهای نیس؛ که بتواند از این شیوارگی جان سالم بدر برد .خیابانها و گذرگاههتای شتهر،
خانه و مأوای پرسهزنی هست؛ کته بته تعبیتر بنیتامین ،روی آستفال؛ ستیاح؛ متیکنتد او
تماشاگری شهری و خانه بدوشی اس؛ که خود را با فضاهای شتهری ،جماعت؛هتا و ویتترین
مغازهها همانند یک دورهگرد سرگرم میکند .پرسهزن ،از راه رفتن بر آسفال؛ خیابانها لتذت
میبرد .او زندگی در خیابان و سرگردانی حولِ شهر را برگزیده اس؛ .به جماع؛ها میپیونتدد
و پیرامون فضاهای مصرفیای چون مراکز خرید ،حرک؛ میکند و به کاالها خیتره متیشتود
(اسمی؛ .)81 :2111 ،تصور بنیامین از پرسهزن مبهم اس؛ زیرا از یکسو او عاملی فعال اس؛
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و از سوی دیگر ،فردِ بیگانهای اس؛ که در میان جماع؛ ،گمنام و سرگردان اس؛ .بته تعبیتر
دیگر ،در چنبره ب؛وارگی کاال اسیر اس؛.
بنیامین عمدتاً پرسهزن را با امری بصری و نمایشی مرتبط میدانس؛ اما عمتدتاً آن را در
متنی منفی به کار میبرد یعنی آن را پیامتد مستقیم جهتان شهری کتاالیی شتده در نظتتر
میگرف؛ .همین شکل پیچیده بینایی پرسهزن اس؛ که به او اجازه میدهد تتا نقتش قهرمتان
گرایانهاش را در جهان مدرن به انجام رساند به عقیده بنیامین پرسهزن بایتد در آستتانهی در
باقی بماند .درون و نه بیرون موقعی؛ ،او بخشی از فضا اس؛ .درعینحتال کته بایتد فاصتلهی
خود را از بازار و کاالها حفظ کند (کاظمی .)28 :1333 ،ایتن ابعتادِ متکثتر و متضتادِ کتنش
پرستتهزنتتی در جامعتتهی متتدرن ،امکتتانِ خودآگتتاهی و مقتتاومتش را در برابتتر نیروهتتای
همسانکننده ،چند برابر کرده و پرسهزن بهزعم شارل بودلر به مثابهی «نقاش زندگی متدرن
در قلمروی زیباییشناختی» هس؛ و یا به زعم والتر بنیامین« ،عابری قهرمان» اس؛ .همتهی
این صفات و خوانشها از پرسهزن به مثابهی قهرمانی در زندگیِ روزمره و عالقمند بته فضتا و
اتمسفرِ شهر (و نه تاریخ حاکمان) یاد میکند .پرسهزن ،رفیق سوژه و شخصتیتی هست؛ کته
در مقابلِ همهی آن شرایط و مؤلفههای جامعهی تمامی؛خواه و بسته ایستادگی میکند و بتا
مقاوم؛ِ خود« ،متنِ» شهر را به چندین شکلِ متفاوت خوانش میکند.
پرسهزن در وضعی؛ِ نقیضهوارِ خود در آفرینشِ «متنِ» میتواند به مثابه جامعهشناسی که
در پی خواندن فضاهای شهری ،کشف و رمزگشایی معنای آن اس؛ خیابان بته متتن تبتدیل
شده و در چشمان تیزبین پرسهزن به مکانی مملو از نشانهها بدل میشود اما همانطتور کته
بنیامین گفته اس؛ :پرسهزن همواره در معرض این خطر قرار دارد که تماشتاچی ویتترین یتا
مشتری با هوی؛ شناخته شده تقلیل یابد تغییر شکلی که به تعبیر فرگوستن ،پایتان ارتبتاط
پرسهزن خواهد بود (فرگوسن.)33 :1998 ،
پیر بوردیو:
بوردیو در کتاب «تمایز »1به نقش مصرف و نظامهای نمادین در هوی؛ بخشیدن بته طبقتات
اجتماعی اشاره میکند استدالل اصلی بوردیو این اس؛ کته مبتارزه بتر ستر معتانی چیزهتا و
خصوصاً معنای دنیای اجتماعی ،جنبهای از مبارزه طبقاتی اس؛ .از این جه؛ ،میتتوان ایتن
بحث را همان بحث بازتولید به شتمار آورد (جنکینتز .)223 :1333 ،از نظتر بوردیتو مصترف
کاالهای فرهنگی عامل اساسی برجسته شدن تمایزات بین گروههای مختلف اس؛ «آدمها در
1. Distinction
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طیفی از زمینههای فرهنگی بهدنبال تشخص میگردند ،نوشابههایی که میخورنتد (کتوال یتا
یک نوشابه گرانقیم؛) ،اتومبیلهایی کته ستوار متیشتوند (مرستد بنزیتا یتک اتومبیتل
معمولی) ،روزنامتههتایی کته متیخواننتد (نیتتویورک تتایمز یتا یتک روزنامته عامتهپستند)،
استراحتگاههایی که انتخاب میکنند (ریوایری فرانسه یا دیزی لنتد)» (ریتتزر)229 :1338 ،
لذا ادعای اصلی بوردیو آن اس؛ که :افراد کتاال را مصترف نمتیکننتد بلکته آنهتا نمادهتا را
مصرف میکنند تا بهوسیله آن تفاوتِ اجتماعی خود با دیگران را نشان دهند» ( Lash,1987:
.)293
 .5-5تعریف مفهومی و عملیاتی

مفهوم پرستهزنی :پرسهزن را ناظرِ متناظر شهر ،خواننده متتون شهتتری و عاشتتق جماعت؛
میدانند .مد لبا ها ،وسایل تزیینی ،عمارتها و ساختمانها ،فروشگاهها ،کتابها و هر چیتز
جدیدی که در شهر پدید میآید ،از نگاه کنجکاو او دور نمیماند .پرسهزن ،نوعی شهوت نگاه
کنجکاوانه برای دیدن مناظر شهری دارد (ویلسون .)98 :1992 ،البته چنانکه کیت؛ تستتر1
گفته اس؛« :تعاریف ارائه شده در بهترین حال؛ مشتکل و در بتدترین حالت؛ متنتاق انتد»
(کی؛ تستر.)2 :1998 ،
بهطورکلی میتوان گف؛« :پرسهزنی» به مثابهی یکی از کنشهتای بتر ستاختهی ذهنتی،
محسوب میشود که «فضا و جغرافیتای شتهری» را بتا قتدمزدن و راه رفتتن در خیابتانهتا،
محلهها ،بازارها ،کوچهها و …متجسّد میکند .لذا «پرسهزنی» نه صرفاً نشانهای بترای عالفتی،
ولگردی و دیگر کنشهای پس؛ و بیمعنا محسوب میشود .بلکته بته مثابتهِ نیترو و ستاخ؛ِ
ذهنی بسیار عمیق و ژرف ،در بر ساخته کردنِ فرهنتگِ هویت؛هتای حاشتیهای و ستبکهتا
متفاوت زندگی بهکار میآید.
تمایز و تمایززدایی :تمایز یعنی با هم فرق داشتن ،جدا شدن و تمایززدایی بته معنتی از بتین
بردن تفاوتها و شبیه شدن هست؛ در حقیقت؛ تمتایز ،توصتیفی فتوقالعتاده از خصوصتی؛
مصرف فرهنگی گروههایی است؛ کته بته لحتا فتتضایی و فراتتتر از آن در نستب؛شتان بتا
ضترورتهای مادی زندگی متمایز هستند به عبتارت دیگتر گتروههتای اجتمتاعی مختلتف از
چنان منشهای متفاوتی برخوردارند که تجلی آن در گوناگونی مصترفشتان نمتود متییابتد
(جمشیدیها.)31 :1338 ،
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 .5روش پژوهش
روش پژوهش در مقاله حاضر با تکیته بتر رویکترد کیفتی است؛ .بته همتین منظتور از روش
مشاهده مستمر ،گف؛وگو و مصاحبه عمیق جه؛ گردآوری اطالعات بهره بتردهایتم .جامعته-
آماری ،پرسهزنان خیابان هراز آمل هستند که از طریق نمونهگیری هدفمند ،سوژههای متورد
مطالعه و مصاحبه انتخاب شده و سپس به دو دسته تقسیم شدهانتد :دستته اول افترادی کته
خیابان را برای پرسه زدن انتخاب کردهاند شامل  33نفر از دختران و پسران جتوان و دستته
دیگر کسانی که موقعی؛ ثابتی دارند یعنی  11نفر از فروشندگان و بوتیکداران خیابان هتراز
که ما را در این پژوهش یاری نمودند .برای تجزیه تحلیل دادهها از روش مردمنگاری شتهری
استفاده شده چرا که مردمنگاری شهری ادراک این است؛ کته متا چگونته از طریتق زنتدگی
روزمره و فعالی؛هایمان فضای شهری را معنادار میسازیم و شکل میدهیم یعنی تالش برای
خوانش شهر به مثابه یک متن فرهنگی انباشتته از نشتانههتا (فاضتلی )21 :1392 ،در متورد
روایی پژوهش که همان تکرارپذیری یافتهها متیباشتد (محمتدپور )123 :1392،و جانشتین
مفهوم پایایی در تحقیق کم اس؛ (عبتا زاده )23 :1391 ،بایتد گفت؛ بتا توجته بته اینکته
پژوهش حاضر از نوع کیفی میباشد و پایایی و اطمینانپذیری تحقیق کیفی ،با قابل اعتمتاد
بودن دادههای جمعآوری شده ،صح؛ آنها و همچنتین دقت؛ بتهکتار رفتته در روش اجترای
تحقیق ارتباط دارد بنابراین پایایی این پژوهش و بتهکتارگیری روش مناستب بترای اجترای
پژوهش ،پایداری و اطمینانپذیری پژوهش تضمین میشود.
 .5یافتههای پژوهش
برای تبیین یافتهها ،بر اسا سؤاالت پژوهش ،پس از بررسی مصاحبهها ،مفاهیم و مقوالت
اصلی هر سؤال انتخاب و عناوینی به آنها اختصاص داده شد که در ادامه طی جداول
جداگانه بررسی میشود.
جدول  :1اطالعات مربوط به پرسهزنان
متغیر

اصالت

تحصیالت
زیر دیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

بومی

غیربومی

زن

1

1

3

3

3

3

12

مرد

3

3

3

2

2

9

11

جمع

11

8

11

3

3

12

23
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تقریباً تمام دختران پرسهزن هراز ،تحصیالت دانشگاهی دارند (به جز یک نفر) اما پستران
معموالً از تحصیالت کمتری نسب؛ به دختران برخوردارند و حتی برخی تحصیالت زیر دیپلم
نیز دارند .پسران بومی آمل و غیربومی تقریباً به یک اندازه عالقهمند بته پرستهزنتی در هتراز
هستند .اگرچه تعداد پسران غیربومی در هراز بیشتر میباشند اما تعداد دختران بتومی آمتل
که برای پرسهزنی به خیابان هراز میآیند بسیار اندک اس؛ و بیشتتر دخترانتی کته در هتراز
پرسهزنی میکنند دختران غیربومی میباشند.
جدول  :5اطالعات مربوط به پرسهزنی
میزان حضور در خیابان هراز
روزانه

زن

در هفته

دفعات پیمودن خیابان
فقط

دو

یکبار

بار

3

هفتگی

ماهانه

2

3

3

1

8

چند بار

تعداد نفرات زبان پرسهزنی

بیش
از

5

5

نفره

نفره

2

1

3

3

نمیدانم

تنهایی

دوبار

1

بیش
از 5
نفر

1

مرد

12

2

1

1

2

9

8

3

1

3

2

3

جمع

28

2

2

-

8

12

2

3

1

11

12

8

اکثر پرسهزنان ،روزانه و یا در هفته چندین بار به این خیابان میآیند تا به پرسهزنی
بپردازند .البته بیشتر تمایل دارند تا هر روز ساعاتی از وق؛ خود را به پرسهزدن در هراز
بپردازند .اکثراً طول این خیابان را دوبار میپیمایند .اگرچه دختران بیشتر ترجی میدهند 1
الی  2بار آن هم در گروههای دو نفره طول خیابان (هراز) را به پرسهزنی مشغول شوند اما
پسران از پیمودن مکرر خیابان ابایی ندارند و گاه بیش از  2بار و در گروههایی بزرگتر به
پرسهزنی میپردازند.
جدول  :5بهرهگیری از مراکز خرید
متغیر

عدم توجه به مراکز

تماشای ویترین و

خرید از مغازهها و

رفتن به کافیشاپ و

خرید

کاالها

بوتیکها

فست فود و...

زن

3

8

2

8

مرد

18

1

1

3

جمع

 12نفر

 3نفر

 2نفر

 11نفر

دختران نمیتوانند به مراکز خرید بیتوجه باشند آنها در حین پرستهزنتی بته تماشتای
ویترینها میپردازند و گاه حتی از مغازهها و بوتیکها خرید میکنند اما بیشترین بهترهایتی
که از امکانات خیابان هراز میبرند رفتن به کافیشاپها و فس؛ فودها میباشتد .همتینطتور
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پسران نیز به غیر از قدمزدن در خیابان هراز از رفتن بته کتافیشتاپهتا و فست؛ فودهتا نیتز
بینصیب نمیمانند اما پسران توجهی به مراکز خرید هراز ندارند .آنهتا معمتوالً بته تماشتای
ویترینها و کاالها نمیپردازند و خریدی انجام نمیدهند.
اطالعات بهدستآمده از گفتگو با پرسهزنان
جدول  :5بررسی علل گرایش به پرسهزنی در خیابان هراز (گفتگو با پرسهزنان)
گذران اوقات فراغ؛

پرکردن زمان بیکاری
صرفاً قدم زدن
انتخاب کاال و خرید

بهرهگیری از مراکز خرید و...

صرفاً تماشای مراکز خرید
آگاهی از آخرین مدها و قیم؛ها
چشمچرانی (نظربازی)

پرسهزنی و اکتفا به لذت آنی

متلک گفتن و تکیهپرانی
پرسهزنی در مکانی امن و پرازدحام
پیدا کردن دوستان همجنس و گسترش گروه دوستان

پرسهزنی با هدف ارتباط با
سایرین

آشنایی با جنس مخالف
یافتن دوستان همجنس یا از جنس مخالف برای دورهمی ،مصرف علف،
مشروب و)...

 گذران فراغ؛:بهطورکلی پرسهزنان برای پُرکردن زمان بیکاری و صرفاً قدم زدن به خیابان هراز میآیند
و اساساً با امکانات این خیابان (نظیر پاساژها ،بوتیکها و )...کاری ندارند بلکه از این خیابان
به منزله پاتوق و محل گذران فراغ؛ استفاده میکنند چنانکه یکی از دختران پرسهزن در
هراز میگوید« :سرگرمی دیگری جز قدمزدن و وجبکردن سنگفرشهای هراز نداریم تازه
با این کار مدهای جدید را هم میبینیم» .یا سعید ،پرسهزن دیگر میگوید« :من همیشه
دنبال یک جای شلوغ برای گش؛ زدن هستم هرازگردی هم برای پر کردن اوقاتفراغ؛
هس؛ هم یک تفری در یه جای شلوغ پر از دختر پسر جوان» آنچه مسلم اس؛ پرسه زنان
هراز توانستهاند از خیابان (هراز) که باید کارکردهای خاص خود ،از مسیر عبور و مرور بودنِ
اتومبیلها گرفته تا دسترسی افراد به فضاها و مکانهای اداری ،تجاری و  ...و انجام بخش
عظیمی از کنش معامالت روزمره نظیر خرید و فروش ،استفاده دیگری نمایند .ایشان از
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خیابان هراز مصرف دلخواه خود را دارند یعنی پرسهزدن و گذران فراغ؛ لذا میتوان گف؛ به
نوعی آفرینش و بازشکلدهی در نحوه استفاده از این خیابان دس؛ زدهاند.
 بهرهگیری از مراکز خرید و ...منظور از بهرهگیری از مراکز خرید تنها منحصر به انتخاب کاال و خرید نمیباشد بلکه
میتواند مصرف ویترینها (صرفاً تماشای کاالها) ،تماشای مراکز خرید و حتی کسب آگاهی
از مدها و قیم؛ها باشد .اگرچه تعدادی از افراد ،یا ساکنین این خیابان میباشند و یا با هدف
خرید به خیابان هراز میآیند اما بهدلیل اینکه در زمره پرسهزنان قرار نمیگیرند در این
پژوهش به آنها نپرداختیم و فقط به ذکر اطالعاتی که از پرسهزنان کسب کردیم میپردازیم.
طبق نظر اکثر افراد مورد مطالعه کمتر کسی از پرسهزنان حاضر به خرید میشود حتی
بهندرت اتفاق میافتد که وق؛ خود صرف تماشای ویترینها و مراکز خرید کنند همانطور
که دو تن از پسران پرسهزن میگویند« :ما هراز میایم تا خوش بگذرونیم کاری به ویترین و
پاساژ و این حرفها هم نداریم .الکی هم پول نمیدهیم اینجا جنس گران بخریم» اما
دختران اگر چه گاهی تمایل به خرید دارند ولی بیشتر ترجی میدهند به تماشای ویترینها
و کاال بپردازند تا از آخرین قیم؛ها و مدها آگاه شوند البته از آنجا که بعد از آگاهی خود را
ملزم به پیروی از مد میدانند و یا به خاطر مقاوم؛ در برابر وسوسه خرید سعی در
بیتوجهی به امکانات هراز (نظیر بوتیکها ،پاساژ و مغازهها) میکنند «من عاشق تماشای
طال و جواهرات و لبا هستم به هر مغتازه یا بوتیکی که میرسم اول یک دل سیر نگاه
میکنم و بعد به راهم ادامه میدهم .تو شهرِ خودمون هم همینطور هستم ولی اینجا
قیم؛ها باالترند منم دانشجو هستم خیلی نمیتوانم ولخرجی کنم بهخاطر همین فقط نگاه
میکنم تا از قافلته عقب نمونم .الاقتل بدونم چی مد شده چی از مد افتاده »...دوستتش
میگوید« :من اصالً دوس؛ ندارم مثل این مدام پش؛ ویترین هر مغازهای بایستم چون دلم
نمیخواهد اعصابم خرد بشه که مثالً فالن مانتوی من از مد افتاده یا من چرا نمیتوانم فالن
مدل لبا را بخرم .اگه بخوام به این چیزها توجه کنم و پش؛ هر ویترینی بایستم افسرده
میشم  ....اما بعضی وق؛ها با اینکه با خودم خیلی کلنجار میرم که خرید نکنم نمیشه و آخر
مجبور به خرید میشوم پس بهتر هس؛ اصالً توجهی به مغازهها و ویترینها نکنم .آدم
همین که پا به هراز میگذاره و این همه دختر پسر جوان میبینه که هر روز یه چیزی مد
میکنند و یه مدلی میپوشند دیگه نیازی نیس؛ به ویترینها نگاه کنه  ...اونها خودشون
انگار ویترین هستند »...با توجه به اینکه خیابان هراز در منطقه نسبتاً مرفهنشین شهر آمل
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واقع شده اس؛ و معموالً مراکز خرید آن (بهطور مشخص بوتیکهای لبا فروشی و
دکوراسیون) اصوالً کاالهایی نسبتاً گرانقیم؛ را برای فروش عرضه میکنند که طبقات
پایین و گاه متوسط توان خرید آن را ندار ند .استفاده از این مکان و خرید از هراز به خصوص
در برخی اجنا (چون لوازمی که مصرف تجمالتی دارند) نشان از تمایز و منزلتی اس؛ که
خریداران و افراد با پایگاه اقتصادی باال را از دیگران جدا میکند این یعنی ساختارهای
متناسب با ایجاد تمایز وجود دارد و این خیابان با تمامی مراکز خریدش ایماژی1
منحصربهفرد از گروههای با منزل؛ جامعه میباشد گرچه تمایز بدیهی به نظر میرسد اما
نکته مهم در هراز فرآیند تمایززدایی اس؛ چرا که هدف اصلی پرسهزنان تنها پرکردن فراغ؛
و استفاده خاص از خیابان اس؛ که باید کارکردهای دیگری داشته باشد.
 پرسهزنی و اکتفا به لذتآنیهدف از پرسهزنی در خیابان هراز گذران فراغتی اس؛ که گاه همراه با لذتیآنی میباشد
یعنی ایجاد ارتباط محدود به زمان و مکان هراز نظیر ،نظربازی و چشمچرانی ،متلک گفتن و
شیطن؛هایی اینچنین در مکانی امن و پرازدحام «اینجا امنترین جای آمل و اطراف برای
قدمزدن و پُرکردن زمان بیکاری هس؛ چهارتا متلک میگی چهارصد تا جواب میشنوی اون
وسط حواس؛ هم به تیپ و قیافه بقیه دخترها هم هس؛».
 پرسهزنی با هدف ارتباط با سایرینگاه هدف پرسهزنان از پیمودن خیابان هراز شکل دیگری به خود میگیرد و هرازگردان
که اکثراً افراد غیربومی و دانشجویان هستند بهدنبال پیدا کردن دوستان جدید یا آشنایی و
مصاحب؛ با جنس مخالف میباشند در برخی موارد این آشناییها برای دورهمیها و حضور
در میهمانیهای مخصوص و خوشگذرانی میباشد که با توجه به اینکه هراز مملو از جوانانی
با تیپهای شخصیتی متفاوت میباشد لذا کسانی که با این هدف در هراز قدم میگذارند
بهراحتی میتوانند به مقصود خود برسند« .برای آشنایی و ارتباط با آدمهای جدید و  ...به
هراز میاییم با بچههای دانشگاههای دیگه آشنا میشویم یه جا دورهمی باشه به هم اطالع
میدهیم» انگیزه بیشتر پرسهزنان تنها پرکردن فراغ؛ ،دوس؛یابی و درآمدن از تنهایی اس؛
و اینها همه با پا گذاشتن به هراز امکانپذیر میباشد اما همین توقعات به ظاهر اندک،
بعدها ایشان را به تفریحات آسیبزا کشانده اس؛ نظیر حضور در پارتیهای مختلط و مصرف
مواد مخدر و«...معموالً در دورهمیها مشروب هس؛ بعضی بچهها چیزهای دیگهای هم
1. Image
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مصرف میکنند بستگی به مهمانها داره ...برای میهمانیهای خیلی صمیمی معموالً بچهها
ساقی معرفی میکنند برای علف و پنیر و چیزای دیگه».
اطالعات بهدست آمده از صاحبان مغازهها و بوتیکها
جدول  :2بررسی علل گرایش به پرسهزنی در خیابان (گفتگو با صاحبان مغازه و بوتیک)
عدمممنوعی؛ پرسهزنی

جوانان با خیال راح؛ میتواند به پرسهزدن ادامه دهند بیآنکته منکترات بته آنهتا کتاری
داشته باشد (برخالف مکانهایی چون محمودآباد که به مأمورآباد معروف شده)

عدمتحقیر پرسهزن

پرسهزنی در خیابان هراز امری عادی تلقی میشود و افراد بدون اینکه تحقیر شتود بارهتا
مسیر را طی میکنند.

عدمصرف هزینه
مکان مناسب برای آشنایی
امنی؛ باالی خیابان

استتار در لبا

خریدار

تماشای کاالها از ویترین
انتخاب و خرید کاال
خودنمایی و تظاهر به مرفه
بودن

جنگل ،دریا ،سینما و ...نیاز به مصرف هزینه دارد ولی هرازگردی مجانی اس؛.
بهترین و شلوغترین مکان آمل برای آشنایی جوانان با هم و انتخاب یکدیگر
این خیابان مأمنی برای جوانان تا دیروق؛ میباشد چیزی کته شتاید در هتیچجتای آمتل
وجود ندارد.
هدف پرسهزنی اس؛ اما پرسهزن وقتی احسا کند که بیش از اندازه بته پیمتودن مکترر
خیابان پرداخته و یا ساکنین او را بارها دیدهاند مجبور میشوند خرید کند و یا قیمت؛هتا
را جویا شود.
بهدلیل آگاهی از آخرین مدها و قیم؛ها و خرید آنی
بهدلیل وجود مراکز خرید فراوان و تنوع کاال به این خیابان میآیند.
شکلگیری نیازهای کاذب در مواجه با آخرین مدها (سبک پوشش و آرایش) ،احسا
حقارت و خودکمبینی ،نیاز به دیده شدن

 عدم ممنوعی؛ پرسهزنیصاحبان بوتیکها و مغازهداران ،رواج پرسهزنی در هراز را بهعل؛ عدم ممنوعی؛ پرسهزنی
در این خیابان و عدمتحقیر پرسهزنان میدانند .یکی از مشاورین امتالک در هتراز متیگویتد:
«اینجا مأمور آباد (محمودآباد) نیس؛ که مأمورها به جوانهای مردم گیر بدهند که چرا باهم
تو خیابون پرسه میزنید و »...همانطور که یکی از پرسهزنان هم میگوید« :تمام کسانی کته
به اینجا میآیند برای پرسهزنی میآیند خیابان هراز به پرسهزنتی معتروف هست؛» .صتاحب
یکی از فس؛ فودیهای هراز میگوید« :جوانها چکار کنند نه شتغلی و نته سترگرمی دارنتد
بیشترِ اینها غریب هستند به هراز میآیند قدمی بزنند با هم خوش باشند .چه اشکالی داره؟
تازه برای ما هم بهتر هس؛ اینجا تا دیروق؛ شلوغ هس؛ باالخره ما هم کاسب هستیم».
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 عدم تحقیر پرسهزندر میان پرسهزنان غیربومی کسانی هستند که اوایل ورود و سکون؛ در آمل بهدلیل اینکه
نسب؛ به پرسهزدن حس خوبی نداشتند و تصور میکردند ایتن امتر موجتب تمستخر ایشتان
میشود از فضای باز هراز به مکان سرپوشیده مغازهها و پاساژها پناه میبرند بتا تصتور اینکته
پرسهزنی ،بدبینیهای اجتماعی را به همراه دارد« .اوایل که یک مستیر را تکترار متیکتردیم
خجال؛ میکشیدیم بهخاطر همین به ویترینها هم نگاه میکردیم داختل پاستاژ و مغتازههتا
میرفتیم اما االن میدانیم که پرسه در هراز پذیرفته شده هس؛ این تفتری دانشجوهاست؛»
یکی از کسبه میگوید« :اینجا کسی جوانها را اذی؛ نمتیکنتد کته چترا تتو خیتابون چتر
میزنند ،دعوا و درگیری هم پیش نمیاد که شلوغ نکنید یا مانع کسب نشتوید حتاال اگته هتر
جای دیگه باشه مردم ناراح؛ میشوند که چرا یه مش؛ جوان بیکار تو خیابون متیچرخنتد.
اینجا محل گذر زن و بچه هس؛ خانواده زندگی متیکنته امتا تتو خیتابون هتراز کتاری بته
کارشون ندارند».
 عدمصرف هزینهپرسهزدن در هراز یا هر جای دیگری نیاز به صرف هزینه ندارد و با جیبختالی هتم ،ستر
سازگاری دارد حال آنکه گذران فراغ؛ و تفری معموالً هزینهبتر متیباشتد «جتوانهتا الزم
نیس؛ برای هرازگردی پولی خرج کنند یا هزینهای بدهند اما هر جای دیگری کته بخواهنتد
بروند حتماً باید دس؛ به جیب شوند و پول خرج کنند».
 مکان مناسب برای آشناییاکثر بوتیکدارها و مغازهداران مورد مطالعه معتقدند هتراز مکتان مناستبی بترای آشتنایی
پرسهزنان با یکدیگر اس؛ «این خیابان بهترین و شلوغترین جای آمل برای آشنایی جتوانهتا
با هم و انتخاب یکدیگر هس؛»...
 امنی؛ باالی خیابانساکنان هراز و صاحبان مغازههای آن ،امنی؛ باالی خیابان برای پرسهزنان و عدممزاحم؛
برای ایشان (از طرف منکرات و )...را یکی از دالیل پرسهزنی در ایتن خیابتان متیداننتد ایتن
خیابان مأمن جوانان تا دیروق؛ هس؛ چیزی که شاید در هیچ جای آمل وجود ندارد.
 استتار در لبا خریدار«خیلی سخ؛ میتوان خریدار را از پرسهزن تشخیص دارد هر دو به ویترینهتا و جنسها
نگاه میکنند آنها را بتترمیدارنتد ،بترانتتداز متیکننتد ،قیتتم؛ متیپرستتند و متیرونتد»
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(سوغاتفروشی هراز) .البته صاحبان بوتیکها هم بهخصوص ،تمایل چندانی بته دادن لبتا
به دانشجوها برای پرو ندارند چرا که تجربه به آنها ثاب؛ کرده بهنتدرت دانشتجویان واقعتاً بته
هدف خرید پا به مغازه میگذارند «روزی صد نفر به این بوتیک میآیند اگتر قترار باشتد بته
همه روی خوش نشان بدهم و برای همه وق؛ بگتذارم چه کسی خستارتی کته بته متن وارد
میشود را جبران میکند؟ من نمیخواهم تاوان پرسهزنی دانشجویان را بدهم .نگاه متیکتنم
اگر چند جوان دانشجو غریب بودند اول قیم؛ میگویم بعد میپرسم اگر واقعتاً قصتد خریتد
دارید پرو کنید »...یکی از پرسهزنان هم میگوید« :اوایل مجبور به پرو یا خرید هم میشتدیم
اما االن میدانیم قدمزدن عیب نیس؛» لذا بعد از اینکه جوانان پرستهزنتی در هتراز را امتری
عادی تلقی میکنند دیگر تمایلی به خرید یا صرف وق؛ برای تماشای ویترین یتا پترو لبتا
نمیکنند «شاید طول این خیابان را بیش از ده بار طی متیکنتیم قتدم زدن عیتب نیست؛».
پرسهزنان اگرچه گاهی به مراکز خرید وارد میشوند اما کاالها به ایشان تعلق نتدارد و اینتان
معموالً خریدار نمیباشند بلکه صرفاً خویش را به شتکل خریتدار استتتار نمتودهانتد «هتدف
دانشجوها بیشتر قدم زدن هس؛ اما به بهانه اینکه میخواهند خرید کنند به چنتد تتا مغتازه
هم سر میزنند تا معلوم نباشد که بیدلیل به هراز آمدهاند» (بوتیکدار) .بیشتتر آنهتا نته بته
قصد خرید و نه توان خرید دارند بلکه خود را در استفاده از خیابتان و زرق و بترق آن ستهیم
میدانند اما نه به این دلیل که نمیخواهند ،بپذیرند این مکان و مراکز خریدش بترای گتروه-
های نسبتاً مرفه اس؛ چرا که آنان به نشانه اعتراض از تمایزات و خارج کردن ایتن خیابتان از
سلطه ثروتمندان به هراز نیامدهاند و هدفشان صرفاً گذران فراغ؛ میباشد استتفاده ایشتان از
هراز و امکاناتش متفاوت هس؛ (و مصرف خاص خود را از آن دارند) اما گتاه مجبتور هستتند
تا احسا بیگانگی خویش را پنهان دارند و خود را به شکل خریدار استتار کنند.
 تماشای کاال از ویترینمغازهدارها و بوتیکداران معتقدند خیابان هراز بهدلیل تراکم مراکز خرید و عرضته متنتوع
کاالها جوانان را جذب میکند گاه پرسهزنان بدون هدف خرید به تماشای کاالها میپردازنتد
و گاه بهدلیل عالقهمندی و یا تنها از روی کنجکاوی و فرار تکراری و پیمتودن مکترر خیابتان
قیم؛ها را جویا میشوند و از آخرین مدها و قیم؛ها هم مطلع میشوند.
 انتخاب و خرید کاالگاهی جوانان به قصد خرید به خیابان هراز میآیند به انتخاب و خرید کاال متیپردازنتد و
در جایگاه خریدار قرار میگیرند اما استفاده ایشان بیشتر از فس؛فودیها و کتافیشتاپهتا و
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در برخی موارد سوغاتفروشیها میباشد چنانکه یکی از کسبه میگویتد« :جتوانهتا بیشتتر
سراغ ساندویچیها و پیتزا فروشیها میروند همین بستنیفروشیِ ....از شلوغی قیامته ،کتاری
به کیف و کفشفروشی و لبا فروشی ندارند اگه هم یه موقع بیان برای قیم؛ کردن هست؛
نه خرید .موقعی هم که میخواهند به شهرهاشون برگردند آخترای تترم ستوغات فروشتیهتا
قُلقُله جمعی؛ هس؛».
 خودنمایی و تظاهر به مرفه بودنهرچند اکثر پرسهزنان با خیال راح؛ (بدون تحقیتر شتدن و نگتاه ستنگین دیگتران) بته
پرسهزنی مشغول هستند و پس از باور این مسأله که هراز تنها یک خیابان برای عبور و مترور
اتومبیلها و افرادی که ساکن خیابان یا مصترفکننتده ختدمات و کاالهتا و یتا فروشتندگان
نیس؛ بلکه هراز مکانی هس؛ که برای پرسه زنان آغوش باز کرده و روزانته پتذیرای تعتدادی
زیادی افراد هس؛ که صرفاً با هدف پرسهزنی وارد این خیابان میشوند و ایرادی به پرسهزنی
ایشان وارد نیس؛ (چرا که پرسهزنی امری پذیرفته شده محسوب میشود) پس لزومی نتدارد
که خود را تا مرتبه خریدار تنزل دهد اما ضروری اس؛ که خود را همشأن و منزل؛ ساکنین
هراز درآورد و گاه حتی فراتر از آن ،ما این را بهراحتی در پوشش و آرایش اغراقآمیز پرسته-
زنان میبینیم (که تنها بهدلیل احسا حقارت و یا نیاز به دیده شدن ،هوی؛ طبقتاتی ختود
را پنهان میکنند) این خیابان پر شده از بوتیکها و مغازههای متعددی کته نوبت؛ بته نوبت؛
گشایش یافته و ظاهر شیک خود را در معرض دید مردم مینهند و پرسهزنان بیتوجه بته آن
و گاه با نگاهی سرسری از کنار آنها به قدمزدن میپردازد .گرچه این افراد تمایلی به تماشتا و
خرید ندارند اما اگر بگوییم کسی از میان افرادی که مدام در خیابتان هتراز پرسته متیزننتد
وجود دارد که با مدهای روز آشنایی چندانی ندارد و یا به آن اهمیتی نداده و مخالف هرگونته
مد و مدگرایی اس؛ بعید به نظر میرسد که این شخص بعد از مدت کوتاهی به سم؛وسوی
مدگرایی حرک؛ نکند چرا که ناچار اس؛ در حین عبور و مرور در این خیابان ،آخرین مدل-
ها و مد روز را که توسط برخی هرازگردان و یا بوتیکها عرضه میشود را ببیند و تح؛ تأثیر
آن قرار میگیرد.
لذا نیازهای کاذب با پرسهزدن در این خیابان معروف و با همان نگتاه سرستری بتهوجتود
میآید اگرچه همانطور که گفته شد اکثر پرسه زنان خریتدار و مصترفکننتده اجنتا ایتن
خیابان نیستند ،اما با آخرین مدها مواجه میشوند و این نیاز در آنان بهوجود میآید که خود
را با ساکنین این خیابان یکرنگ کنند .چنانکه مشاهده کردهایم همه پرسهزنان سعی دارنتد
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سبک پوشش و آرایش خود را به طبقات مرفه نزدیک کنند تا جتایی کته تمتایز چنتدانی در
ظاهر طبقه متوسط و مرفه معلوم نیس؛.
لذا پیوند اغنیا و سایرین و حضور طبقات مختلف در این خیابتان موجتب شتده تتا نظتام
معنایی که به واسطه سرمایهداری تولید میشود متزلزل گردد چرا که دیگر گروههای مختلف
از هم قابلتمایز نیس؛ و نوع پوشتش دیگتر معترف طبقته خاصتی نیست؛ .از ایتنرو هویت؛
طبقاتی ،از طریق شبیه شدن گروهها در حال رنگ باختن اس؛ .پرستهزنتان بتهدلیتل اینکته
وضعی؛ «حال» شان را تعیینکننده هوی؛ و پایگاه خود میدانند ستعی دارنتد ظاهرشتان را
(سبک پوشش و آرایش) را آنگونه کنند که وانمود شود از طبقات مرفه هستند.
بحث و نتیجهگیری
خیابانگردی و پرسهزنی وقتی بهعنوان آسیب قابل بررسی اس؛ کته بته شتکل یتک تفتری و
امری پذیرفته شده برای گذران فراغ؛ در جامعه رواج پیدا کند .پرسهزنتی در هتراز هتم بته
عل؛ پذیرفته شدن آن بهعنوان تفری دانشجویان و جوانان سبب شده تا لشتکر جوانتانی کته
سرمایههای گرانقدر اجتماعی این کشورند را بهسوی خود جلب کند .به هوای گذرانِ فراغتتی
که برایش نقشهایی ندارند و یا تفریحتی کته مجتانی است؛ .آری پرسته در هتراز شتاید تنهتا
تفریحی اس؛ که با جیب خالی سرِ ناسازگاری ندارد و هراز شاید تنها جایی هس؛ که جوانان
در آن برای پرسهزدن امنی؛ دارند .اگرچه در جامعه مدرن بر نفتس پرستهزنتی ایترادی وارد
نیس؛ اما چرا جوانان باید به این مکان بترای پرستهزدن بیاینتد؟ و اصتالً مصترف جوانتان از
خیابان هراز چگونه اس؛؟ و آیا پرسهزدن در خیابان هراز باعث تغییر در سبک زندگی پرسه-
زنان میشود؟
یافتههای ما از این پژوهش نشان داد:
بین دو جنس تفاوت رفتاری مشاهده میشود طوری که دختتران نمتیتواننتد بته زرق و
برق خیابان و مکانهای خرید بیتفاوت باشند و گاه خود را مجبور به استتار در لوای خریتدار
میکنند .دختران به پرسهزدن در گروههای کوچک  2الی  3نفره عالقهمند هستتند و بیشتتر
با هدفِ گذران فراغ؛ در محیطی امن و آگاهی از آخرین مدها و حضور در فضتاهای لتوکس
نظیر پاساژها و نیز دیده شدن به این خیابان میآیند اما پستران از قتدم زدن در گتروههتای
بزرگتر و پیمودن مکرر پیادهرو ابایی ندارند و هرگز خود را به شکل خریدار استتار نمیکنند
یا همان طور که جهانگیری ( )1398در پژوهش خود میگویتد پرستهزن بتهدنبتال کاالهتای
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لوکسی که زرق و برق آنها در ویترینها چشم هر بینندهای را خیره میکند نیس؛ .پرسهزنان
هراز هم از این قائده مستثنی نیستند آنها معموالً بهدلیل بیهزینه بودن پرستهزنتی و یتافتن
دوستان جدید ،آشنایی و مصاحب؛ بتا جتنس مختالف بته پرستهزنتی در هتراز رو آوردهانتد.
چاووشیان ( )1398نیز در مطالعه خود فضای پرسهزنی شمال شهر تهران ،را بهعنوان یکی از
میدانهای اصلی گذران فتراغ؛ جوانان و نوجوانان تهترانی فضتایی بتهشتدت مستأله آفترین
میداند که منجر به کمرنگ شدن فضاهای گذران فراغت؛ جوانتان (قشتر متوستط) و تقلیتل
یافتن کارکرد آن به برقراری ارتباط با جنس مخالف دانستته است؛ .محمتدپور ( )1339نیتز
همراستای این پژوهش چنین نتیجه میگیرد که پاساژها فضایی نمادی شده بترای مصترف-
تظاهری ،تمایز جنسیتی و دوس؛یابیاند.
اگرچه هدف از پرسهزنی جوانان در خیابان هراز صرفاً قدم زدن و گذران فراغتی همراه بتا
لذتهای آنی (نظیر نظربازی ،متلک گفتن و بهرهمندی از مکانی امن و پر ازدحام) میباشد و
یا به عل؛ افزایش کنشهای ارتباطی نظیر آشنایی و مصاحب؛ بتا جتنس مختالف ،گستترش
گروه دوستان برای دعوت و ورود به دور همیهتا و مصترف مشتروبات ،علتف و پنیتر و ستایر
مخدرها و گاه آشنا شدن با ساقیها میباشد اما بهدلیل حضور در این خیابتان (حتال بتا هتر
هدفی که باشد) خود را ملزم میدانند که سبک پوشش و آرایش خود را با مکان (بتاال شتهر)
هماهنگ کنند که این منجر به تمایز زدایی میشود .هر چند پرسهزنان با هتدف اعتتراض از
تمایزات و خارج کردن این خیابان از سلطه ثروتمندان بته هتراز نیامتدهانتد و صترفاً مصترف
دلخواه خود را از خیابان هراز دارند .اما باعث میشوند ماهی؛ این مکان که بته نظتر بایتد در
انحصار ثروتمندان و خریداران باشد دگرگون شود.
پژوهش شفیعی ( )1398نیز نشان داد اقشار فرودس؛ لزومتاً نگترش انتقتادی بته فضتا را
نمایندگی نمیکنند همانطور که کاظمی و رضتایی ( )1332معتقدنتد پرستهزنتی در ایتران،
زندگی گروههای فرودس؛ شهری را شکل داده که نه از طریق مصرف کاالهتا بلکته از طریتق
مصرف فضاها سبک زندگی خود را نمایش میدهند در همین راستا ،محمتدی و جهتانگیری
( )1398نیز معتقدند پرسهزنان به میانجی تسخیر نمادین این عرصهها و فضاهای همگتانی و
خلق نظامهای معنایی خاص خود سعی در باز شکلدهی و آفرینش این عرصتههتای شتهری
دارند.
ما نیز در این پژوهش به این نتیجه رستیدیم کته زرق و بترق خیابتان و امکانتاتش تتأثیر
چندانی در حضور جوانان به این مکان نداشته اس؛ .شاید در ابتدای امر ،چنین به نظر برسد
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اما مهمترین عل؛ حضور جوانان پذیرفته شدن ،پرسهزنی در این مکان و تأییتد آن بتهعنتوان
تفری جوانان در انظار عمومی است؛ و ایتن امتیتازی بتزرگ است؛ کته جتتوانان بتیهتتیچ
محدودیتتی به راحتتی بتوانند به شکل واکنشی در خیابان هتراز حضتور یابنتد واکتنش بته
بیتوجهی به نیازهای جوانان و فرص؛ ارضاء بسیاری از ایتن نیازهتا ،شتاید حضتور واکنشتی
خطرناک باشد جوانان هرازگرد به شکل واکنشی به این خیابتان آمتدهانتد .البتته آنتان قصتد
واکنش به تمایزات و یا در هم ریختن نظام تمایزات را ندارند امتا ستردمداران تمتایززدایی از
هراز میباشند و با حضور مداوم خود نمیگذارند یک خیابان پرزرق وبرق بتا تمتام امکانتاتش
برای تعداد محدودی از افراد قابل استفاده باشد اگرچه هراز و امکاناتش متعلق به همه متردم
اس؛ چه بتوانند از آن همان مصرفی را داشته باشند که برایشان در نظر گرفتته شتده و چته
مصرف دلخواه مهم این اس؛ که هراز از سلطه ساکنین و خریداران خارج شده است؛ و یتک
خیابان با کارکرد عبور مرور رهگذران ،تبدیل به پاتوق جوانان برای پرسهزنی شده است؛ کته
امروز آمدهاند و فردا میمانند و با حضور مداوم ،سبب به هم ریختن تمایزات شدهاند.
محمدی و همکارانش ( )1398نیز پرسهزنی را پراکسیس اجتماعی میدانند که از طریتق
آن گفتمان رسمی مسلط بر عرصههای شهری که سعی در تثبی؛ و شکلدهی این عرصههتا
را دارد به چالش کشیده میشود و پرسهزنان به میانجی تسخیر نمادین این عرصهها ،با خلتق
نظام معنایی خاص خود سعی در بازتولید فضاهای گفتمانی و ارائه خوانشهای متفتاوت را در
این عرصهها دارد.
پرسهزنان هراز نیز اگر چه به واقع هیچکدام به قصد تمایززدایی به هراز پتا نگذاشتتهانتد،
بلکه صرفاً نمیختواهند از زرق و برق خیابان هراز بینصتیب باشنتتد .هتر چنتد بتهواسطتته
پرسههای مکرر ،خود را ملزم میدانند با ساکنین این خیابان یکرنگ کنند و یا سبک پوشتش
و آرایش خود را به طبقات مرفه نزدیک کنند تا جایی که تمایز چندانی در ظاهر پرستهزنتان
که بیشتر از طبقه متوسط میباشند با خریداران یا ساکنین هراز مشخص نیس؛ .همانطورکه
جهانگیری ( )1398میگوید پرسهزن با حضور در عرصههای شهری تمایز زدایتی متیکنتد و
بهگونهای حضور مییابد که دیگتر نمتیتتوان او را از ستایر افترادی کته متعلتق بته طبقتات
فرادس؛اند تمیز داد دیگر نمیتوان گف؛ محلههای باال شهر بتا همته تجمتالت آن دیگتر در
تسخیر فرادستان اس؛ و تنها آنان هستند که در این مکانهتا حضتور متییابنتد فرادست؛ و
فرودس؛ از همدیگر قابل تفکیتک نیستتند .حضتور پرستهزنتان و شتباه؛ ظتاهری آنتان بتا
فرادستان مانع شکلگیری هرگونه هوی؛ متمایز میشود.
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اگرچه نظیر این خیابان در اکثر شهرها وجود دارد و شاید خیابان هراز نسب؛ به بستیاری
از خیابانها که در شهر های دیگر وجود دارد نه زرق وبرق و نه امکانات خاصی داشتته باشتد.
بلکه هراز یک نوع معروفی؛ کاذب یافته ،آن هم بهواسطه پرسهزنان ،قطعاً خیابان هتراز یکتی
از بهترین و پر زرق و برقترین خیابانهای شهر آمل اس؛ اما این نمیتوانتد جتذابیتی بترای
پرسهزنانی (غیر بومی) داشته باشد که در شهر خود خیابانهایی مجهزتر و بهتر دارنتد و لتذا
نمیتوان ادعا کرد که پرسهزنان به قصد تمایز زدایی وارد این خیابان شده باشند اگرچه ایتن
اتفاق با ورود ایشان به هراز میافتد اما مهمترین دلیل حضور پرسهزنان در وهله اول پذیرفتته
شدن پرسهزنی در این خیابان و نیاز به مکانی امن برای گذران فراغتی بتیبرنامته و نیتاز بته
لذت دیده شدن و دیدن میباشد که متأسفتانه خود خطر بزرگتی است؛ و مستؤولین بته آن
بیتوجهاند ،عدم برنامهریزی دقیق و درس؛ مبتنی بر نیازهای واقعتی جوانتان ،دادن فرصت؛
پرسههای پی در پی و قرار گرفتن جوانان در فضا و مکانی مشخص ،بدون آنکه بنا بر مبدأ یتا
مقصد تعریف شود کنشِ پرسهزن را به مرور به یک تخطی تبدیل میکنتد .کته از پیامتدهای
پرسهزنی میباشد و سبب شده تا پرسهزنی در هراز را یک کژکتارکرد بتدانیم .کستی متوجته
بهایی که جوانان برای پرسهزنی پرداخ؛ میکنند نیس؛( .اتالف این همه انرژی و به بطالت؛
گذراندن زمان آدمهایی که باید تولید کنند و مایه سربلندی باشند و هدر دادن فرص؛ها کته
از دس؛ میروند) .البته در شرایط فعلی موقعی؛ متناق و غیتر قابتلدفتاعی وجتود دارد در
شهر آمل تنها یک خیابان مملو از مراکز خرید و  ...وجود دارد نمیتوان انتظار داشت؛ کستی
برای پرسهزدن به آنجا نرود چرا که امکانات تفریحتی بترای جوانتان بستیار محتدود است؛ و
امنی؛ در این خیابان بهخصوص برای دختران باالتر از سایر مکانهاس؛ اما با توجه بته ایتن
نکته که میزان تأثیرپذیری افراد در لحظات فراغتی بسیار زیاد است؛ بته همتین دلیتل نحتوه
سپری شدن آن در شخصی؛ افراد مؤثر اس؛ تکتک افتراد تشتکیلدهنتده جامعتهانتد و در
جه؛ سالم؛ و عدم سالم؛ جامعه مؤثرند و ضروری اس؛ چارهای برای آن اندیشیده شتود.
با توجه به تمام اینها به نظر میرسد باید بپذیریم که هرازگردی نیاز به کنترل اجتماعی دارد
نه اینکه مورد تأیید قرار بگیرد .بدیهی اس؛ خصوصیاتی که از هراز و هرازگتردی برشتمردیم
گزینشی نسبتاً با اغماض به آثار مخربی اس؛ که پرسه در آن برای جوانان بهوجود میآورد.
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