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در س��الهاي اخير خردهفرهنگ «ماشينرانينمايش��ي» در ش��هرهاي بزرگ كشورمان نظر هر
كنجكا ِو موضوعات اجتماعي و فرهنگي را به خود جلب ميكند .اينگونه پديدهها در تعامل با
روندهاي كلي اجتماعي شكل گرفته و روشن است كه بررسي آنها ميتواند به شناخت بيشتري
از اين جريانات و روندها منجر ش��ود .در اين مقاله تالش بر آن اس��ت تا نش��ان داده ش��ود كه
چه زمينههايي موجب ش��كلگيري خردهفرهنگ ماشينرانينمايشي در بين جوانان شده است؟
در واقع ش��ناخت معاني آش��كار و اليههاي پنهان نهفته در اين خردهفرهنگ ،نقطه عزيمت اين
مقاله خواهد بود .از اينرو ضمن مروري بر فضاي مفهومي موضوع و نظريههاي مرتبط با آن،
ديدگاههاي هبدايج از مكتب بيرمنگام براي استخراج ايدههايي مورد توجه قرار گرفته است .اين
مطالعه به روش كيفي انجام شده و دادههاي آن حاصل مصاحبه با  18نفر از جوانان شهر رشت
بوده است .اين افراد به شيوه نمونهگيري گلوله برفي انتخاب شدهاند .نتايج مطالعه حاكي از آن
است كه خردهفرهنگ ماشينرانينمايشي در بين جوانان درحال شكلگيري است و مهمتر اينكه
فرهنگ ماشينبازي ،فرايند هويتيابي ،ابراز وجود در برابر ديگران و جلبتوجه
ِ
در پس خرده
جنس مخالف ،به چشم ميخورد و همچنين اثر مسائلي نظير كمبود زيرساختهاي فرهنگي و
فضاهاي تفريحي بر گرايش به سمت اتومبيل نيز مشهود است.
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 .1مقدمه

كاالهاي مصرفي هم در بحث هويت و هم س��بك زندگي نقش��ي اساسي دارند .آنچه كه

گروههاي داراي خردهفرهنگي خاص را از ديگر مجموعههاي فرهنگي جدا ميكند ،روش
مصرف كاال ميباشد (كاراباين و الن گرست.)183-184 :2002 ،

امروزه ماشين بهعنوان يكي از ابزارهاي كسب هويت در ميان جوانان جايگاهي ويژه

يافته است .البته بايد توجه داشت كه ماشين در بين همه طبقات اجتماعي همواره بيانگر

ش��اخص پايگاه اجتماعي و اقتصادي بوده اس��ت .ولي نكته آن است كه جوانان عالوه بر

بيان پايگاه اجتماعي و اقتصادي ،بهعنوان وس��يلهاي براي رهاس��ازي هيجانان ،مقاومت،
ايجاد ارتباط اجتماعي و غيره اس��تفاده ميكنند .در واقع ماش��ين براي آنان كاركردهاي
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چندجانبهاي به همراه دارد و مايه شكلگيري خردهفرهنگي خاص در بين آنان ميشود.
جوانان با اس��پرت كردن ماش��ينهاي خود 1و يا با حركات نمايش��ي و خطرناك و ايجاد

س��رو صدا در سطح خيابانهاي شهر ،سعي در جلب توجه ديگران دارند .اجراي حركات

نمايشي اين روزها به امري عادي در برخي خيابانهاي شهرهاي بزرگ بهويژه در محالت

مرفهنشين شهرها تبديل شده است بهطوري كه هر شب خيابانها ،محل حضور جواناني

ميشود كه با خودروهايي با مدلهاي مختلف در حال كورس گذاشتن با هم ،نشان دادن

سبكهاي اسپرت كردن ماشينهاي خود به يكديگر و بعضاً ايجاد سر و صداهاي ناهنجار

با خودروهاي خود هس��تند .ماش��ينهايي با مدلهاي مختلف و بعضاً موتورهاي پرسر و

صدا كه هر ناظري را ياد اتومبيلهاي مس��ابقهاي در بازيهاي رايانهاي مياندازد .در اين

مقاله تالش شده است تا ضمن شناخت خردهفرهنگ ماشينرانينمايشي و همچنين فهم
داليل رفتاري و ذهنيت جوانان ماش��ينباز ،راهكارهايي در جهت س��امان دادن اينگونه

رفتارها در شهرها ارائه گردد.
 .2طرح مسئله

خردهفرهنگ جواني نيز يكي از موضوعات مهم بين رشتهاي در حوزههاي جامعهشناسي

شهري ،انحرافات اجتماعي و مطالعات جوانان و فرهنگي بهحساب ميآيد« .واژه فرهنگ

به ش��يوه متمايز زندگي ،ارزشها و معاني مش��ترك رايج در دورههاي مختلف تاريخي و

گروههاي مختلف ملتها ،طبقات اجتماعي ،خردهفرهنگها اشاره دارد .بهطور كلي فرهنگ
1. Car Tuning

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

مجموعهاي از كنشهايي است كه بهواسطه آنها معاني در قالب يك گروه توليد و مبادله

ميش��وند (باكاك .)40-41 :1386 ،خردهفرهنگ جواني بر س��بك يا شيوه متمايزي از
رفتارها و عالئق جوانان مبتني است .در اين خردهفرهنگ مؤلفههايي چون شكل ظاهر

1

مدل لباسي 2كه به تن ميكنند ،مدل مو 3جواهرات و وسائل زينتي روي بدن 4و ژستهاي

خاصي كه دارند نحوه راه رفتن و واژگان خاصي كه بهكار ميبرند ،عالقه به موسيقيهاي
خاص و  ...مورد توجه و كنكاش قرار ميگيرد .خردهفرهنگهاي جوانان داراي نمودهاي
ظاهري خاصي است .از جمله ميتوان به سبكهاي موسيقي ،سبك لباس ،ورزش ،استفاده
از موتور يا اتومبيل ،اس��تفاده از انواع مواد مخدر و مشروبات الكلي و دخانيات اشاره كرد
كه در بين بخشي از جوانان هر كشور رواج دارد و در اين ميان استفاده از موتور يا ماشين
براي تفريحات شبانه همراه با برنامههاي مهيج ـ كه تأثير زيادي بر كساني كه حتي سنتي

و روستايي هستند دارد (باطني )56 :1380 ،ـ مد نظر ماست.

براي نگارندگان اين س��طور مس��ئله «ماشينرانينمايشي» و خردهفرهنگ جوانان از

آنجا آغاز ش��د كه بههنگام عبور از بلوار گيالن در منطقه گلس��ار ش��هر رشت كه در واقع

يكي از محالت مرفهنش��ين ش��هر محسوب ميشود ،در روزها و ساعتهاي خاصي شاهد

جواناني بوديم كه گرد هم جمع ميشدند و حركات نمايشي و خطرناكي را در خيابانهاي

شهر انجام ميدادند.

اين جوانان خيابان را كه يك عرصه عمومي و مكاني اس��ت كه در آن همه گروههاي

مردم صرفنظر از سن و جنس و طبقه حضور دارند به مكاني براي تفريح و تخليه هيجانات

خود تبديل كرده بودند ،تفريحي كه هم براي خود اين جوانان 5و هم افرادي كه در اين

منطقه رفت و آمد داش��تند مش��كالت و خطراتي را به همراه داشت .آنچه كه در اين بين
بيش از همه توجه ما را بهعنوان پژوهشگر اجتماعي به خود جلب كرد نقش اتومبيل در
كمك به شكلگيري خردهفرهنگي خاص بود .اتومبيل صرفنظر از اينكه وسيلهاي است

كه براي افراد بهعنوان يك سرمايه شخصي محسوب ميشود و به تردد آنان كمك ميكند

به كااليي تبديل ش��ده اس��ت كه افراد با توسل به آن عناصر هويتي جديدي را براي خود
1. Appearance
2. Fashion
3. Hairstyle
4. Piercing

 .5تاكنون چند جوان راننده و چند عابر به دليل تصادف در اين خيابان جان خود را از دست دادهاند.
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ميس��ا زند و با نش��ان دادن آن به س��ايرين آن هم در خيابان كه كانون تماشاگري و در
معرض تماشا قرار گرفتن است ،براي خود هويت جديدي توليد ميكنند.

ش��ناخت معناي ظاهري و اليههاي پنهان اينگونه خردهفرهنگها ،يعني ش��ناخت

چگونگي شكلگيري و اشاعه اين خردهفرهنگ و همچنين فهم داليل رفتاري و ذهنيت
«جوانان ماش��ينباز» اس��ت كه در اين تحقيق اهميت دارد .مطالعه خردهفرهنگها يكي
از بهترين شيوهها براي شناخت و بررسي رفتارهاي بعضاً هنجارشكنانه 1بهشمار ميرود.

 .3مباني نظري

يكي از نخس��تين كس��اني ك��ه تعريفي از خردهفرهن��گ ارائه داد راب��رت ر .بل 2بود .او
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خردهفرهنگ را چنين توصيف كرد :از فرهنگ جزئي ،نظام فرهنگي نس��بتاً منسجمي را
ميتوان فهميد كه در بس��تر نظام كلي فرهنگ ملي ،دنياي ويژه خود را داراست .اعضاي
چنين خردهفرهنگي از ساير افراد جامعه تااندازهاي متمايز هستند (شفرز.)191 :1383 ،
اين اصطالح بهطور بسيار كلي براي نشان دادن دستهاي از ارزشها ،گرايشها ،اعتقادات،

س�لائق ،الگوهاي رفتارياي مورد اس��تفاده قرار ميگيرد كه يك گروه را بهنحو بسندهاي
از جريان اصلي متمايز ميسازد اما نه آنچنان مواجههاي كه باعث تشديد تضاد شود.

اصطالح فرهنگ جواني عمدتاً بهمنظور اشاره به شيوههايي بهكار ميرود كه نوجوانان

خودشان را از بزرگساالن متمايز ميكنند .اگر چه تفاوتهاي فرهنگي «سن محور» از آغاز
تاريخ مدرن وجود داشته ،اما تنها در دهه  1950و بعد از متبلور شدن نوجوانان بهمثابه

يك هويت اجتماعي متمايز با موس��يقي ،س��بك زندگي ،مد و ادبيات ويژه خودشان بود

كه مفهوم فرهنگ جواني ـ جدا از فرهنگ بزرگس��االن ـ در جامعه آمريكا و اروپا صورت

خارجي پيدا كرد .قبل از آن از هر كس��ي كه به س��ن بلوغ ميرسيد انتظار ميرفت كه با

هنجارهاي فرهنگ مسلط بزرگساالن همنوايي كند (داريتي جر.)167 :2008 ،

سابقه پيدايش خردهفرهنگ جوانان به سال  1953برميگردد .در بريتانيا در مناطق

 .1موضوع ماش��ينبازي در خيابانهاي ش��هر به اين دليل رفتاري هنجارش��كنانه تلقي شده است كه
ضمن ايجاد اخالل در نظم عمومي و خيابانهاي ش��هر موجب از دس��ت رفتن جان عدهاي ميشود.
در واقع صدمه به جان و مال ساير شهروندان موجب نگاهي آسيبشناختي به اين پديده بوده است
هر چند كه معتقديم چنين رفتارهايي ريشه در ساير مسائل اجتماعي داشته و حل آن نيز ظرافتهاي
خاص خود را ميطلبد.
2. Robert R. Bell

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

كارگرنشين جنوب و شرق لندن خردهفرهنگي با عنوان تدي بوي  1شكل گرفت و تا اواخر
 1960بهحي��ات خود ادامه داد .در دهه  60خردهفرهنگ ديگري در بريتانيا بهوجود آمد
از جمله نوگراها 2و راكره 3و همچنين كلهپوس��تيها و هيپيها .در دهه  1970هم شاهد

پيدايش پانكها 4و در دهه  1980شاهد پيدايش اسيدهاوس 5بوديم.

در ايران نيز همزمان با افزايش روند صنعتيش��دن و گس��ترش ارتباطات بينالمللي،

گس��ترش شهرنش��يني و افزايش مهاجرت از روس��تاها به ش��هرها ش��اهد ش��كلگيري

خردهفرهنگهايي در بين بخشهايي از جوانان كش��ور هس��تيم كه عمدتاً انعكاس��ي از
روندهاي غربي شدن بوده است .بهعنوان مثال ،در دهه  1350شاهد گسترش خردهفرهنگ

هيپيس��م 6در بين بخشي از جوانان طبقات مرفه جامعه بوديم .موج اول پانكيسم هم در
اواخر دهه  1350به ايران آمد وموج دوم آن بعد از س��پري ش��دن س��الهاي جنگ رواج

ياف��ت .پ��س از مدت��ي مفهوم پانك جاي خود را به هوي مت��ال 7و رپ 8داد كه هنوز هم

برخي از جوانان هويت خود را بر اس��اس اينگونه موس��يقي تعريف ميكنند( .ش��هابي و

ديگران.)93 :1387 ،

محقق��ان مكت��ب بيرمن��گام خردهفرهنگ را حاص��ل دياليكتيك بين نظام مس��لط

س��رمايهداري و فرهن��گ طبقات كارگ��ر ميدانند (ذكاي��ي .)78 :1386 ،در ادامه مقاله

ديدگاههاي اين مكتب در خصوص موضوع اين مقاله بيشتر توضيح داده خواهد شد.

 .3.1ديدگاه اصحاب مكتب بيرمنگام

هبدايج 9معتقد اس��ت آن چالش��ي كه خردهفرهنگها عليه هژموني بازنمايي ميكنند

مستقيماً از خود آن خردهفرهنگها نشئت نميگيرد؛ بلكه آن چالش به شكلي غيرمستقيم،

يعني در س��بك و س��ياق انتخابي اشخاص متبلور ميگردد .در خردهفرهنگها ،كاالها به

ش��يوههايي كه توليدكنندگان آن كاالها هرگز نميخواستند ،با يكديگر تركيب ميشوند

و تغيير مييابند ،به بيان ديگر ،كاالها در پيوندهايي جديد با يكديگر مرتبط ميگردند تا
1. Teddy Boys
2. Mods
3. Rackers
4. Puncks
5. Acid House
6. Hippieism
7. Heavy Metal
8. Rap
9. Hebdige
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معاني مخالفي را ايجاد كنند .از اين طريق خردهفرهنگهاي جوانان به شكلهاي نمادين

ه��م در مقابل فرهنگ مس��لط و هم در برابر فرهنگ مادري خوي��ش مقاومت ميورزند
(استوري .)280-282 :1389 ،به زعم هبدايج خردهفرهنگها از طريق سبكهاي مقاومت،

هويت متفاوتي را ابراز ميكنند و نس��بت به نظم اجتماعي مس��لط اعتراض ميكنند .به
نظر او جوانان از طريق انواع مختلفي از سبكها اين مقاومت را نشان ميدهند (هبدايج،

.)100 :1979

هبدايج در رابطه با مصرف كاالهاي فرهنگي بهعنوان ابزاري براي هويتيابي جوانان

اينطور بيان ميكند كه پيدايش فرهنگ مصرفكننده ،مجموعه وس��يعي از نش��انهها و

اش��ياء دستس��از را ارائه ميدهد كه ميتواند به روشهاي نامحدود تفسيرگردد تا هويت

160

زيرگروههاي متعدد را بيان نمايد .او اشاره ميكند مصرف كاالهاي فرهنگي از قبيل وسايل

نقلي��ه (موتور و ماش��ين) بهخصوص در بين جوانان فقط حركتي مقاومتي نيس��ت بلكه
ميتواند براي بهدست آوردن منزلتي در بين دوستان و گروه همساالن و همچنين براي

نوعي ابراز وجود و خودنمايي كردن و حتي جذب جنس مخالف باشد .گراهام و وايت 1در

بيان ويژگيهاي اجتماعي فرهنگ ماشين جوانان بيان ميدارند كه سرگرميهاي مرتبط

با فرهنگ ماشين براي جواناني كه وقت آزاد دارند انتخاب اجتماعياي را براي عالقمندان

به ماشين و رانندگي خطرناك فراهم ميآورد ،گشتزني در خيابان و سواريهاي خياباني
بهعنوان انتخابي مهيج در نظر گرفته ميشود و مشاركت فعاالنه در اين زمينه براي بعضي

جوانان نوعي سبك زندگي لذتبخش است .اين انتخابهاي اجتماعي نيازهاي ويژهاي را

در زندگي اين جوانان نمايان ميكند و چنين عملي به هويت شخصي و موقعيت اجتماعي
آنها كمك ميكند .گراهام بيان ميكند كه داش��تن وس��يله نقيله پرجاذبه براي رانندگي

و خودنمايي در مهمانيها ميتواند منبعي از غرور و عزت نفس براي جوانان فراهم آورد
و اگر جوانان تغييراتي از قبيل اگزوز س��وراخ ،الس��تيك پهن ،سيستم صوتي در اتومبيل

شخصيشان ايجاد كنند براي اين ابتكارشان اعتبار شخصي بهدست خواهند آورد .وايت

به نقل از توماس و باچر )2003( 2بيان ميكند كه چنين اعمال اجتماعي و رانندگيهاي

ريسكآميز ممكن است براي پز دادن به هم سن و ساالن و همچنين براي جذب جنس
مخال��ف باش��د .او همچنين بهنقل از والكر و كن��ل )2000( 3ميگويد در زندگي جوانان
1 Graham & White
2. Thomas & Butcher
3. Walker & Connel

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

وجود فرهنگ ماشين كاركرد اجتماعي مثبتي دارد بدين شكل كه داشتن ماشيني براي
رانندگي ش��كلي از تعلق و پذيرش در ميان گروههاي هم س��ن و سال را ايجاد مينمايد

و فرصتي براي ش��كلگيري تماسهاي اجتماعي جديد بر مبناي تجربه ،دانش و عالئق

شخصي ايجاد ميكند .گشتزني ،رانندگي خياباني و خطرناك و تجمعات خياباني همگي
دربردارنده استفاده اجتماعي از مكانهاي عمومي است .جوانان از مكانهاي عمومي استفاده

ميكنند تا نيازهايش��ان را نمايان كنند .آنها از مكانهاي ويژه اس��تفاده نميكنند چون

كه در اين مناطق بيش��تر زير نگاه اتوريته ميباش��ند .خيابان مكاني را نشان ميدهد كه
سلسله مراتب قدرت ،اتوريته و نظارت در آنها ديده ميشود و عملكرد زورگويانه جوانان

توسط پليس ،تضاد بين اين دو گروه را بدتر ميكند؛ بهطوري كه همواره ماشين سواران

جوان احس��اس ميكنند كه پليس هيجان آنان را نس��بت به ماشين و تجمعات خياباني
نميپذيرد (گراهام و وايت.)30-33 :2007 ،

هبدايج معتقد است كه پيدايش فرهنگ مصرفكننده ،مجموعه وسيعي از نشانهها و

اش��ياء دستس��از را ارائه ميدهد كه ميتواند به روشهاي نامحدود تفسيرگردد تا هويت

زيرگروههاي متعدد را بيان نمايد .مثال جامعي از اين خردهفرهنگهاي مصرفي ويرانگر را

هبدايج با توجه خود (به وسايل نقليه) موتور وسپا ايتاليايي بيان كرد .اين موتور سيكلت

توسط سازندگان آن بهعنوان نشانه جواني ،آزادي و ورزش معرفي گرديد .اما ديگر گروه

جوان مخالف ،اين موتور را بهعنوان نش��انهاي از خردهفرهنگهاي جنجالي ميشناس��ند.

بهتدريج معناي رسمي از موتور وسپا برگردانده شد و به نشانهاي از هويت مخالفت برگشت

و تصور از تفريح س��الم و مد روز كمرنگ ش��د و به نشانهاي از يكپارچگي گروه آشوبگر و
تهديدآميز برگردانده شد (گارتمن.)13 :2003 ،

هيل وارانن 1در رساله دكتراي خود به موضوع ماشينبازي جوانان در شهر هلسينكي

كش��ور فنالند پرداخت .او معتقد اس��ت كه به دليل تأثير ساختارش��كني ،در عرصه علوم
اجتماعي عمل مقولهبندي بهشدت مورد نقد واقع شده و در جايي بين تاريخ و انديشههاي

اجتماعي ش��اهد ناپديد شدن تدريجي طبقه بهعنوان سازهاي اجتماعي هستيم .او هدف

خ��ود از انجام اين پژوه��ش را تجديد نظر در رويكرد مكتب بيرمنگام ميداند .پرس��ش

اصلي او آن است كه آيا ميتوان اين عمل يعني ماشينبازي جوانان طبقه كارگر را نوعي
مخالفت ديد؟ لذا تحت تأثير آثار ريموند ويليامز از انديشمندان مكتب بيرمنگام ،اين سؤال
1 H. Vaaranen
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را مطرح ميكند كه فرهنگ چگونه ابزار مقاومت ميشود؟ او ضمن نقد ديدگاههايي كه

نقش طبقه را در جامعه امروزي ناچيز شمردهاند معتقد است كه هنوز براي يك فنالندي
و در خردهفرهنگ ماش��ينمحور ،طبقه مهم است و افقهاي ذهني يك فرد با جايگاهش

در س��اختار اجتماعي تعيين ميش��ود .او هدف خود را اينگونه طرح ميكند كه با تأسي
از ديدگاههاي ويليامز نش��ان دهد كه چطور اين فعاليتها يعني ماش��ينبازي به بازتوليد
تمايزات طبقاتي ميانجامد (وارانن و ويلوچ.)2 :2002 ،1

وارانن دادههاي خود را از طريق مشاهده مشاركتي در محدوده خيابان كورته ليرالي

2

بهدس��ت آورده اس��ت .وي معتقد اس��ت كه وسعت و شدت مس��ابقات خياباني بهقيمت

بنزين و اقتصاد بازار بس��تگي دارد .اگر قيمت بنزين باال باش��د جوانان به شكل دونگي و
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ش��راكتي بنزين اتومبيل را تأمين ميكنند .او معتقد اس��ت كه در اين خردهفرهنگ دو
عنصر س��رعت و نوش��يدن مش��روبات الكلي حائز اهميت است .بيش��تر جواناني كه وارد

خردهفرهنگ ماشينبازي ميشوند  18سال دارند .بهعنوان رويدادي اجتماعي ،هر هفته

و برخي شبهاي هفته اين جوانان كنار هم جمع ميشوند .بعد از رسيدن به سن قانوني
براي رانندگي به يكباره اين جوانان ميتوانند به بنگاههاي ماشين بروند و در نقش مشتري

ظاهر ش��وند .آنها ميتوانند دوس��ت دختر انتخاب كنند و با ماشين گرد شهر بگردند .در
واقع وارانن معتقد اس��ت كه ماش��ين به گذار به بزرگسالي كمك ميكند .به تعبير او اين

ام��ر در ي��ك محيط مردمحور ،به جوانان يك هويت حاضر و آماده و يك س��بك زندگي

سنتي و جذاب ميدهد .مسابقات خياباني بهمثابه يك حركت است .پسران شهر به شهر
ميگردند و دنبال پديدههاي هيجان آورند .حتي گاهي اوقات آنها مسابقات شهر به شهر
ميگذارن��د حتي تا  600كيلومتر و هر كس زودتر به مقصد رس��يد برنده اس��ت .وارانن

معتقد است كه اين جوانان با حرف زدن با صداي بلند ،رانندگي كردن با سروصدا ،ادا و

اطوارهاي خشن و پرخاشگرانه ،با صداي بلند آواز خواندن ترانههاي خاص ،نوشيدن ،در
واقع وجودشان و هستيشان را نشان ميدهند .وارانن براي آنكه نقش طبقه و درآمد را در

اين خردهفرهنگ نشان دهد بيان ميدارد كه فرد با افزودن بر تجهيزات صوتي ماشينش

ميتوان��د منزل��ت خود را در گروه ارتقاء دهد .پس اين منزلتي اس��ت كه قابل خريداري
است و راحت نيز ميتواند از دست برود .فرد ميتواند با كاالهاي مادي بر جذابيتهايش
1. Wieloch
2 Kortteliralli
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بيفراي( .وارانن و ويلوچ )9 :2002 ،شبها به واسطه همين صداها يك پسر نظر ديگران

را جلب ميكند .ولي در طول روز آنها به حال خود رها ميش��وند .صداي بلند موس��يقي

ي��ك ابزار ارتباطي بين خيابان و پيادهرو اس��ت .اين صدا براي جلب دختران در پيادهرو
اس��تفاده ميشود .دختران معموالً به ماشينهاي عبوري نگاه نميكنند مگر آنكه صدايي

ناگهاني از آن ماش��ينها توليد ش��ود .همه آنها تاكنون  6يا  7تصادف داش��تهاند .جوانان
ماشينباز با عالقه شديدي از ماشينهاي تصادفكرده عكس ميگيرند از ماشينهايي كه

از آنها دزدي ش��ده يا صدمه ديدهاند .وارانن در تحليل اليههاي پنهان جامعهپذيري اين

جوانان بيان ميدارد كه اكثر اينها در فرهنگ ضد مدرس��ه بزرگ شدهاند .اينان معتقدند

كه درس خواندن فقط براي نوابغ است .براي اينان سرعت ،سروصداي ماشين و تصادف
تنها چيزي اس��ت كه فكر ميكنند بر آن كنترل دارند .ماشينش��ان دوس��ت آنهاست و
بيانگر يك آزادي راديكال اس��ت .در واقع راديكاليزم س��بك زندگي آنها شده است .آنان

يا به مش��اغلي وارد ميش��وند كه منجر به مرگ ميشود و يا مرگ بر اثر تصادف خواهند

داش��ت .دو س��ؤال حرف اصلي اين خردهفرهنگ است« :كي زودتر ميرسه؟» و «سلطان

اين خيابان كيه؟» (وارانن )2005 ،معموال اين رانندگان جوان نگاه سنتي به دختري كه

كنارشان مينشيند دارند .دختران وقتي سوار ماشين اينان ميشوند ساكتاند و اين پسر

اس��ت كه نش��ان ميدهد همه چيز تحت كنترل اوست .در خيابان مردان جوان سلطهاي
را بهرخ ميكش��ند كه ميخواهند در جامعه و خانواده داش��ته باشند .بسياري از دختران

جوان از مردان سكس��ي ،پرخاش��جو و انحصارطلبي كه موجب خوشحالي آنان و غرور در

مقابل دختران ديگر ميشوند خوششان ميآيد .وارانن معتقد است كه اين جوانان شبها
ارزشهاي جامعه خودشان را وارونه ميكنند .آنان امنيت اقتصادي و تحصيالت را شرمآور

و سوسولمأبانه ميدانند .آنان ميخواهند احساس از كف دادن فرصتها را با اين اجراي

فرهنگي زنده كنند .آنان ميخواهند فرهنگ ش��ان را بازتوليد كنند و همچين غروري را

كه به وسيله پليس ،مددكاران اجتماعي و والدينشان از آنان ستانده شده است بازستانند.
در دنياي آنها آنچه كه آنها خوب از پس آن برميآيند اين است :خطرپذيري ،دنبال كار

صنعتي رفتن ،مهارت رانندگي ،ناچيز شمردن تحصيالت (وارانن.)2005 ،

 .3.2پرسشهاي برآمده از تجربه زيسته محققان اين تحقيق و ملهم از ديدگاههاي نظري

ال بيان شد هدف اصلي اين پژوهش كشف و شناخت داليل و ذهنيت
همانطوركه قب ً
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جوانان ماشينباز است .اين هدف به شكلهاي مختلف در سؤاالت زير متبلور شده است:

 .1خردهفرهنگ «ماشينرانينمايشي» در بين جوانان چه ويژگيها و مؤلفههاي دارد؟

 .2آيا اس��تفاده از اتومبيل براي جوانان صرفاً جنبه تفريحي و گذران وقت را دارد يا
رگههايي از رفتارهاي مقاومتي در آن ديده ميشود؟

 .3داليل تمايل جوانان به ماشينبازي چيست؟

 .4آيا اتومبيل يك واسطه براي گرد هم آوردن جوانان است؟

 .5چه افرادي با چه گروههاي سني وجنسي در اين خردهفرهنگ بيشتر شركت دارند؟
 .6جنيست در مشاركت يا عدم مشاركت در اين خردهفرهنگ چه نقشي ايفا ميكند؟

 .7وضعيت اقتصادي اجتماعي افراد تا چه اندازه در مشاركت آنان در اين خردهفرهنگ
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نقش داشته است؟

 .8آيا خردهفرهنگ «ماشينرانينمايش��ي» داراي مرزها و هويت گروهي مش��خصي
است؟

 .9ابزارهاي رسانهاي و اطالعرساني جهت اشاعه اين خردهفرهنگ از چه نوعي است؟

 .10آيا در اين خردهفرهنگ فعاليتها و بحثهاي سياسي هم جايگاهي دارد؟ در واقع
آيا اتومبيل ميتواند منجر به برخي نگرشها و رفتارهاي سياسي شود؟

 .11آيا در اين خردهفرهنگ سلسلهمراتبي از اقتدار در بين مشاركتكنندگان وجود

دارد و منبع اين اقتدار چه ميتواند باشد؟

 .12چرا چنين خردهفرهنگي در بلوار گيالن در محله گلسار رشت نمود بيشتري دارد
و نه در ساير محالت شهر رشت؟

 .4روش شناسي پژوهش

چون در اين پژوهش ما بهدنبال درك و ش��ناخت ماهيت رفتاري خردهفرهنگ جوانان

هس��تيم ،روش كيفي ش��يوهاي مفيد و كارآمد براي فهم جزئي��ات پديده مورد مطالعه
ميباشد.

جامعه مورد مطالعه اين مقاله ،جوانان «ماشينبازي» بودند كه در منطقه گلسار شهر

رشت با ماشينهايشان به گشتزني ميپرداختند .براي انتخاب جمعيت مورد مطالعه از
نمونهگيري غيراحتمالي استفاده شده است .از روشهاي نمونهگيري هدفمند در مطالعات

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

كيفي ميتوان به نمونهگيري گلوله برفي يا زنجيرهاي 1اش��اره كرد كه در اين تحقيق از
آن بهره گرفتهايم.

در پژوه��ش كيف��ي براي تعيين تعداد نمونه نميتوان از فرمول مش��خص و واحدي

اس��تفاده كرد اما مس��ئله مورد بررس��ي تا حد زيادي بر تعداد شركتكنندگان پژوهش

تأثير ميگذارد (حريري .)139 :1385 ،مش��خص نبودن تعداد نمونه رابطه مس��تقيمي

ب��ا تصميمگيري و قضاوت محقق دارد .پاتون اعتقاد دارد كه ش��يوه ايدهآل نمونهگيري

اين اس��ت كه تا رس��يدن به اش��باع 2تئوريكي (موردي كه بعد از آن اطالعات جديدي

بهدس��ت نميآي��د) به انتخاب موارد اوليه ادامه دهي��م (گال و همكاران.)398 :1382 ،

در واقع هنگامي كه محقق به اين باور برس��د كه به اش��باع نظري رس��يده است يعني با

ادامه گردآوري اطالعات به دادههاي جديد ،مفاهيم ،مقوالت و تنوعهاي جديدي دست

نميياب��د ميتوان��د به مصاحبههاي خود پايان دهد .ما نيز در اي��ن تحقيق بر اين مبنا،
مصاحبههاي خود را به اتمام رسانديم.

در اين تحقيق از روش پديدارشناسي استفاده شده است و تكنيك گردآوري اطالعات

در اين مقاله مصاحبه و مشاهده بوده است .مصاحبهها از نوع مصاحبه نيمهطراحيشده

3

يا نيمهس��اختيافته بوده است .مش��اهده نيز جزئي اجتنابناپذير از هر مطالعه در باب
هر پديده اجتماعي ميباش��د .از مشاهده است كه محقق به نكتههاي بسياري ميرسد،

انديش��هاش روش��ني مييابد ،همچنانكه كارش دقت و صراحت ميپذيرد (ساروخاني،

 .)174 :1385ويژگيهاي جمعيتشناختي برخي از مصاحبهشوندگان بهقرار زير است:

آرش 28 ،س��اله ،ليس��انس كشاورزي و شاغل در مغازه فرشفروش��ي ،اتومبيل سمند/

امين  23س��اله ،ديپلم رياضي ،بيكار ،ماش��ين جنس��يس /آيدين  30ساله ،فوقديپلم،

عينكساز ،ماشين پژو  /206بهادر 20 ،ساله ،دانشجو ،ماشين ماكسيما /ياشا 22 ،ساله
و فوقديپلم كامپيوتر ،ماشين مزدا  /3پرستو 22 ،ساله ،دانشجو ،ماشين پژو /206سامان

 28س��اله ،صاحب مغازه مبلفروش��ي ،فوقديپلم ،پژو  /405ماني  21س��اله ،دانشجوي
برق ،ماشين آزرا/

در ثبت و ضبط مصاحبهها از دستگاه  MP3 playerو براي ثبت مشاهدات از دوربين

عكاسي استفاده كرديم.

1. Snowball or Chain Sampling
2. Saturation
3. Semi Structured Interview

165

راهبرد فرهنگ  /شماره بيستم  /زمستان 1391

 .5يافتههاي پژوهش

در بررسي و تحليل اين پژوهش كيفي ،دادهاي بهدست آمده را در پنج مقوله دستهبندي

كرديم كه عبارتاند از .1 :ماشين و فرايند هويتيابي .2 ،ماشين و رفتارهاي مقاومتي.3 ،
ماشين ،يادگيري اجتماعي و انتقال فرهنگي .4 ،آسيبهاي ناشي از «ماشينرانينمايشي»

 .5زمينههاي اجتماعي «ماشينرانينمايش��ي» كه در ادامه به بررسي هر يك از مقوالت
يادشده ميپردازيم.

ماشين و فرآيند هويتيابي :ماشين براي اين جوانان ابزاري براي ايجاد شبكههاي دوستي

نيز محس��وب ميشود .آنان در واقع به واس��طه ماشين وارد گروههاي همساالن جديدي

ميش��وند و بدين وس��يله جامعهپذيري آنان ادامه مييابد .جلب نظر جنس مخالف نيز از
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ديگر كاركردهاي ماشين براي اين جوانان است .بايد توجه داشت كه با وجود ورود تدريجي

دختران جوان به عرصه ماشينبازي ،اين عرصه هنوز فضايي مردانه تلقي ميشود .لذا بيشتر

پس��ران با ورود به اين عرصه و مجموع��ه فعاليتهايي كه انجام آن در اين خردهفرهنگ
اجتنابناپذي��ر مينمايد در مقابل دختران هويت مردانه خود را ثبت و بهرخ ميكش��ند.

ماش��ين ابزار هويتيابي پسران ماشينباز ميش��ود و آن هويت مردانه آنان است .چنين
يافتهاي با آنچه وارانن در شهر استكهلم بدان رسيده بود مشابه است.

ماشين و رفتارهاي مقاومتي :يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه ماشين براي جوانان
مورد مطالعه ابزاري مقاومتي در مقابل نهادهاي رسمي محسوب نميشود .آنان بهواسطه

ماشين عمدتاً بهدنبال رها كردن هيجانان دوره جواني خود و جلبنظر ديگران چه دوستان

و همساالنشان و چه جنس مخالفاند .لذا در اين خصوص يافتههاي اين تحقيق با آنچه

در رويكرد كلي محققان مكتب بيرمنگام بر آن تأكيد ميشود فاصله دارد.

ماش�ين ،يادگيري اجتماعي و انتقال فرهنگي :افراد هر جامعهاي در نتيجه تعامالتي كه
با هم دارند در بس��ياري از موارد از هم تأثير ميگيرند .اين تأثيرپذيري ميتواند مثبت
و يا منفي باش��د .زبان ،پوش��ش ،تفريحات ،عالئق و ارزشهاي اجتماعي افراد نيز از اين

امر مس��تثني نيس��تند .اين رفتارها به مرور براي افراد به ام��ري عادي و روزمره تبديل
ميشود و بهتدريج در گرايشهاي فرهنگي آنها راه مييابد .اين رفتارها را فرد در محيط

اجتماع��ي ميآموزد و به مرور زمان به نس��لهاي بعدي انتقال ميدهد و ديگران را هم
ب��ه اينگونه رفتارها ترغي��ب ميكند .در ميان افراد جامعه ،جوانان بيش از س��اير افراد

در مع��رض يادگيري رفتارهاي مختلفاند ،بهخصوص رفتارهايي كه بهنوعي باعث تمايز

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

آنان از ديگران ش��ود ،رفتارهايي كه باعث ميش��ود يك جوان بهواسطه آن بيشتر مورد
پذيرش جمع دوس��تان خود قرار گيرد .تغيير و هماهنگ كردن تيپ و ظاهر متناسب با

محيط گلس��ار كه از نظر آنان محلهاي «باكالس» تلقي ميش��ود؛ اسپرت كردن ماشين

همانند ماش��ينهاي مدل بااليي كه در گلس��ار وجود دارد؛ رفتن به كافيشاپ و پارتي و
دوس��ت ش��دن با جنس مخالف از مواردي هستند كه جزئي از مؤلفههاي سبك زندگي

ماشينبازان تلقي ميشود و هر فرد با ورود به اين خردهفرهنگ و براي تأييد و پذيرش
اجتماعي گروه تالش ميكند تا آنها را جزئي از زندگي خود كند .جوانان مصاحبهشونده

چنين بيان ميكنند كه بس��ياري از جواناني كه به تازگي براي گش��تزني وارد خيابان

گلسار ميشوند در ابتدا ظاهري ساده داشتهاند و صرفاً بهواسطه ماشين خود وارد جرگه

جوانان ماشينباز شدهاند .اما بعد از مدتي همان افراد سعي ميكنند خود را با محيط و

ش��رايط وفق دهند و هماهنگ با ديگر جوانان و دوستان خود رفتار ميكند .اين جوانان
در محيط گلسار با دوستان جديدي آشنا ميشوند كه در بسياري از موارد اين دوستيها

با جنس مخالف است و بهدنبال چنين دوستيهايي روابط ديگري شكل ميگيرد ،روابطي

كه خارج از عرف جامعه ماست.

آسيبهاي اجتماعي ناشي از كورس بازي جوانان :مسئله كشته شدن جوانان در حين كورس
مسئله شناختهشدهاي است كه همه جوانان ماشينباز حداقل يك مورد از كشتهشدگان

را ميشناس��ند .اما متأس��فانه بهدليل نبود يك فضاي مناسب براي حضور جوانان در آن

و تخلي��ه هيجان��ات آنان ،باز هم جوانان به كورس گذاش��تنهاي خود در خيابانها ادامه

ميدهند و اين مسئله همچنان ادامه خواهد داشت.

از س��وي ديگر نگراني خانوادههايي را كه فرزندانش��ان در خيابانها به گش��تزني و

كورس گذاش��تن مش��غول هستند هم ميتوان مشاهده كرد .اين جوانان در گفتههايشان
به مسئله نگراني خانوادههايشان اشاره داشتند ،اين نگراني فقط تصادف و مرگ فرزندان
را در برنميگيرد .آنان نگران آش��نايي فرزندانش��ان با افرادي هس��تند كه فقط به واسطه

ماشين با فرزندانشان دوست ميشوند ،نگراني از كشيدهشدن فرزندانشان بهسمت اعتياد،
الكل و روابط جنس��ي پرخطر كه امكان دارد بهواس��طه دوس��تيهاي جديد با آنها آشنا
ش��وند .مصاحبهها نش��ان ميدهد كه در مواردي ماش��ين چنين كاركردي داشته است.

يعني زمينه ش��كلگيري ش��بكههاي اجتماعي و دوس��تيهايي را فراهم ميآورد كه در

نهايت به رفتارهاي نگرانكننده بعدي منجر ميشود .البته اين جوانان اشاره داشتند كه
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در بيشتر موارد خانوادهها از تفريحات آنها بيخبرند و اگر مطلع باشند از حضور آنان در
اين جمعها ممانعت ميكنند.

زمينهه�اي اجتماع�ي كورس ب�ازي جوانان :از مهمترين داليلي كه اين جوانان ماش��ين را

وسيلهاي براي تفريح و خيابان را مكاني براي تفريح كردن و تخليه انرژي و هيجانات خود
انتخاب كردند« ،فقدان فضاهاي تفريحي و سرگرمكننده الزم در شهر رشت» عنوان شده
است« .كمبود باشگاههاي ورزشي مناسب و مجهز به امكانات روز ،نبود پيست اتومبيلراني

و دوچرخهس��واري ،نب��ود كارتينگ» و ...از ديگر مواردي اس��ت كه جوانان به آن اش��اره
داشتند .در واقع براي آنان در چنين شهري با اين امكانات محدود ،خيابان گلسار از لحاظ

موقعيتي و خيابانبندي ش��بيه به يك پيست بوده و شرايطي شبيه به آن را داشته است،
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لذا از اين خيابان بهعنوان جايگزيني براي پيس��ت اس��تفاده ميكنند .يكي از سؤاالتي كه
در اين مطالعه مطرح بود آن بود كه چرا جوانان منطقه گلسار را براي ماشينبازي انتخاب

كردهاند؟ مصاحبهشوندگان داليل مختلفي را براي انتخاب گلسار ذكر كردند «در ابتدا وجود

خيابانهاي متعدد و طوالني ،خيابانهايي پيچ در پيچ و بدون بن بست ،نبود مركز خريد و
در نتيجه عدم پارك ماشينها در كنار خيابان ،سطح باالي فرهنگ مردم منطقه و برخورد
مناسب آنان با جوانان و حضور نسل جوان اعم از دختر و پسر در خيابان» را مطرح كردند.
گفتني اس��ت مش��اهدات ما نشان ميداد كه جوانان عالوه بر خيابان گلسار در مسير

ج��اده رش��ت به انزلي ه��م رفت و آمدهاي خود را زياد كرده و در اين مس��ير هم گهگاه

كورس گذاشته و يا حركات نمايشي انجام ميدهند .داليل اين جابجايي يكي از سؤاالت
اين مطالعه شد.

در بررسي اين مسئله به اين نتيجه رسيديم كه «تكراري و خستهكننده شدن مسير

خيابان گلس��ار و افزايش ترافيك و جوابگو نبودن گنجايش خيابانهاي گلس��ار در چند

سال اخير بهويژه بار ترافيكي باالي آن در شبهاي جمعه» يكي از اين داليل بوده است.

همچنين راهاندازي و افزايش تعداد قهوهخانههاي سنتي و كافهها در مسير دوم عاملي بوده

تا جوانان در پايان ش��بها در بس��ياري مواقع بعد از دور زدن و گشتزني در خيابانهاي

گلس��ار بهس��مت جاده انزلي رفته و ساعاتي را در اين مسير با دوستان خود سپري كنند.
اما در ميان داليلي كه عنوان كردند آنچه بيشتر به آن توجه داشتند و براي آنان بهعنوان
يك كورسگذار مهمتر بوده« ،كمتر بودن س��رعتگيرها و كمتر بودن عابر پياده» و نيز

«عدم حضور نيروي انتظامي» در مسير دوم بود.

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

 .6نتيجهگيري

تحقيق حاضر در جس��تجوي پاسخ اين سؤال بود كه چه چيزهايي باعث ميشود جوانان
يك مكان عمومي مانند خيابان را براي تفريح كردن و تخليه هيجانات آن هم با اتومبيل

انتخاب كنند .طي مصاحبههاي صورتگرفته از جوانان عالقمند به كورسگذاري به اين
نتيجه رسيديم كه اكثر اين جوانان ازكمبود امكانات شهر بسيار ناراضياند .آنان در شهر
مكان��ي را ك��ه بتوانند حداقل نيازهاي خود را ب��رآورده كنند نميبينند .آنچه كه از ميان

صحبتهاي جوانان ماش��ينباز شهر رش��ت ميتوان دريافت اين است كه آنان ماشين و

گش��تزني درخيابان را با توجه به شرايط امروز جامعه ،بهترين گزينه براي تفريح كردن
ميدانند ،تفريحي كه بهدنبال آن لذت فراواني نصيبشان ميشود .لذتي كه در كنار آن

به هويت جديدي نيز ميرسند .تالش براي داشتن هويتي متفاوت از ديگران ،جوانان را

به تكاپوي خستگيناپذيري واميدارد .همانطوركه گراهام و وايت نيز به آن اشاره داشتند

عالقمندان به ماش��ين و رانندگي خطرناك ،گش��تزني و سواريهاي خياباني را بهعنوان

انتخابي مهيج در نظر ميگيرند و مشاركت فعاالنه در اين زمينه براي بعضي جوانان نوعي
س��بك زندگي لذتبخش ميباش��د .اين عمل به هويت شخصي و موقعيت اجتماعي آنها
كمك ميكند .بهزعم گراهام ،داش��تن وس��يله نقيله پرجاذبه براي رانندگي و خودنمايي

ميتواند منبعي از غرور و عزت نفس جوانان باشد (گراهام و وايت.)30-33 :2007 ،

يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه رگههاي مقاومتي در رفتار جوانان ماشينباز

ديده نميشود و رويكرد كلي حاكم بر مكتب بيرمنگام حداقل براي تحليل جوانان مورد

مطالعه در اين تحقيق مناسب نيست .ماشين براي جوانان مورد مطالعه اين تحقيق بهمثابه

اب��زاري اس��ت كه از طريق آن جلب توج��ه و بهنوعي ابراز وجود كنند ،خود و زيباييها و
اس��تعدادهاي خود را بهنوعي در معرض نمايش ديگران قرار دهند ،در مركز توجه بودن
و داش��تن حس برتري نس��بت به ديگران اعتماد بهنفس آنان را ميافزايد و باعث تقويت

روحيه آنان ميش��ود .در اين ميان اهميت نقش راننده بهنس��بت اتومبيلي كه سوار است
تغيير ميكند .مش��ابه يافتههاي وارانن در شهر استكهلم ،در اينجا نيز گاهي رنگ ،مدل،

قيمت ،سيستم صوتي و رينگ ماشينها است كه به آنها اهميت ميبخشد .در نتيجه اين
نگرش است كه جوانان هزينههاي زيادي براي اسپرت كردن ماشينهاي خود ميپردازند،

هزينههايي كه گاهي به اندازه قيمت خود ماشين تمام ميشود.آنان در كنار اين هزينهها،

مجبورند هزينههايي را نيز براي ظاهر خود داش��ته باش��ند .در ابتدا ظاهر ماشين و بعد از
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آن ظاهر خودش��ان اس��ت كه اهميت پيدا ميكند ،به اين دليل كه خود را همپاي ديگر
دوس��تان خود كه در اين جمع حضور دارند قرار دهند .س��پس از لحاظ رفتاري و منش

اس��ت كه بايد همنواي ديگر دوس��تان خود ش��وند ،همنوا با رفتارهايي كه پذيرفتهشده
جمع است؛ رفتارهايي چون رفتن به كافي شاپ ،رستوران و همچنين حضور در پارتيها

و مهمانيهاي دوستانه و  ...كه در بردارنده هزينههاي مادي و غيرمادي براي آنهاست.

تعامالت زياد جوانان با يكديگر دراين محيطها باعث ميشود به دليل تأثيرپذيرياي

كه از يكديگر دارند با مسائل جديدي روبرو شوند و موضوعات جديدي را تجربه كنند كه
تا كنون با آن مواجه نش��ده بودند ،مس��ائلي كه در بسياري از موارد با فرهنگ خانوادگي
آنان سازگاري ندارد .آنان براي اينكه بيشتر مورد پذيرش جمع قرارگيرند خود بهخود و
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تحت تأثير فضايي كه در آن قرار دارند و برداشتهايي كه از آن محيط دارند تغييراتي را

در ظاهر ،رفتار و حتي ماشينهاي خود انجام ميدهند تا خود را هماهنگ با آن محيط
نشان دهند .البته حضور در اين جمعهاي دوستانه تنها به تغيير ظاهر فرد منجر نميشود

بلكه در كنار آن دوس��تيها و روابطي جديد هم پديدارمي ش��ود .جوانان مصاحبه شونده

در صحبت هايش��ان اش��اره داشتند كه بيشتر اين دوستيها به خصوص دوستي با جنس
مخالف به روابط جنسي كشيده ميشود آن هم يك رابطه بسيار كوتاهمدت و موقتي كه

تنها برآوردهكننده نيازهاي جنسي جوانان است و فاقد بعد عاطفي ميباشد.

در خصوص داللته��اي رفتار اعتراضي و مقاومتي جوانان ،يافتههاي پژوهش حاكي

از آن اس��ت اكثريت مصاحبهش��وندگان ،موضوع ماشينبازي را ناشي از تنوعطلبي و نوع

س��بك زندگي و رضايت شخصي خود ميدانند و نه مقاومت در مقابل حكومت و جامعه.
آنان اساس��اً كنش خود را سياس��ي ارزيابي نميكنند و اين امر فاصله وضعيت شهر مورد

مطالعه اين تحقيق با رويكرد كلي حاكم بر تحقيقات محققان مكتب بيرمنگام را نش��ان

ميدهد .اين افراد در ابتداي امر رفتارخود را ناش��ي از يك س��بك و س��ليقهاي ميدانند
كه آن را از محيط اطراف خود (دوس��تان) فرا گرفتهاند ،اما در طول مصاحبه و در ميان

صحبتهاي آنان بهتدريج نارضايتيهاي آنان نمايان شد ،نارضايتي از برخوردهايي كه از

س��وي نيروي انتظامي در قبال رفتارهاي آنها صورت ميگرفت و دخالتهايي كه جوانان

در بيشتر موارد آن را ناموجه ميدانند .در واقع در مواجهه با برخوردهاي نيروي انتظامي

و پلي��س با اين رفت��ار نوعي حس نارضايتي و مخالفت در ميان جوانان ش��كل ميگيرد
و باعث ميش��ود كه جوانان واكنشهايي از خود نش��ان دهند .آنان معتقد بودند كه نوع
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برخوردهاي نيروي انتظامي موجب ش��ده اس��ت كه بهتدريج تصور كنند كه ماشينبازي

رفتاري سياسي است ..همانطوركه هبدايج نظريهپرداز مكتب بيرمنگام هم به آن اشاره
داش��ت آن چالشي كه خردهفرهنگها عليه هژموني بازنمايي ميكنند ،مستقيماً از خود

آن خردهفرهنگها نش��ئت نميگيرد بلكه به ش��كل غيرمستقيم يعني در سبك و سياق
انتخابي اشخاص متبلور ميگردد (استوري .)280-282 :1389 ،او در جايي ديگر اين طور

بيان ميكند كه جوانان از طريق انواع مختلفي از سبكها مقاومت خود را نشان ميدهند
(هبدايج .)100 :1979 ،اين نارضايتيها به ش��يوههاي مختلفي نمايان ميش��ود ،عدهاي

از جوانان با انجام حركات نمايش��ي و خطرناك در سطح خيابانهاي شهر و عدهاي ديگر
با نوع پوشش��ي متفاوت از پوش��شهاي تعريفشده جامعه و عدهاي در پي ايجاد رابطه با
جنس مخالف و يا حتي با ايجاد مزاحمت براي ديگران.

در خص��وص عموميت يافتن ماش��ينبازي در بين جوانان باي��د گفت كه هماكنون

جوانان شهرستانهاي ديگر استان گيالن هم تمايل به حضور در اين جمعها دارند و در

آخر هفتهها به جوانان حاضر در خيابانهاي گلسار اضافه ميشوند .آنقدر اين مسئله در
ميان جوانان ش��ناخته شده است كه نيازي به اطالعرساني به اين منظور كه چه روزها و

چه س��اعاتي را دور هم جمع ش��وند وجود ندارد .همه آنها ميدانند كه غروب پنجشنبه و

ظهر جمعه جوانان در گلسار جمع ميشوند تا كورس بگذارند .همه اين رفتارها حاكي از

اين است كه چنين خردهفرهنگي در ميان اين جوانان شكل گرفته است.

همانطوركه نتايج اين مقاله بر آن صحه ميگذارند برخوردهاي صرفاً قهرآميز پليس

در مواجهه با خردهفرهنگهاي جواني نهتنها گرهاي از اين كالف س��ردرگم نميگش��ايد
بلكه ميتواند زمينهايي را براي عقدهگش��ايي درمحيطه��اي ديگر فراهم نمايد .از اينرو

پيش��نهاد ميگردد با در نظر داش��تن ويژگيهاي جواني (ان��رژي ،هيجان ،هويتيابي و
 )...بهجاي برخوردهاي س��لبي كه س��بب تحريك و تشديد جوانان ميشود ،رويكردهاي
ايجابي را مد نظر قرار دهند .در اين زمينه برخورد متس��اهالنه با تخليه هيجانات جواني

در فضاهاي عمومي و گس��ترش محيطها و فضاهاي هدفمند براي تخليه هيجاناتي نظير

«ماش��ينبازي» پيش��نهاد ميشود .روشن است كه گس��ترش چنين فضاهايي كه امكان
مديريت و نظارت سنجيده بر آن وجود دارد ميتواند از بروز برخي آسيبهاي اجتماعي

كه از طريق ماش��ينبازي كنترلنشده امكان ظهور مييابد جلوگيري نمايد .در جدول 1

خالصه يافتههاي اين تحقيق درباره پديده ماشينرانينمايشي آمده است:
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جدول  :1خالصه يافتهها بر حسب محتواي مصاحبهها
مقوالت

172

پاسخهاي ارائه شده بهترتيب اولويت

داليل گرايش جوانان به ماشينرانينمايشي

• ابراز وجود كردن
• جلب توجه ديگران
• فقدان تفريحات مهيج در شهر

ش�يوههاي اطالعرس�اني/يابي جوان�ان ب�راي
كورسگذاري

• شفاهي
• تماس تلفني و sms
• شبكههاي اجتماعي مجازي

شرايط الزم براي ورود به جمع ماشينبازان

• داشتن ماشين
• مهارتهاي خاص رانندگي (تند و تيزي)
• طرز فكر مشابه
• تبعيت از مدهاي حاكم بر گروه

سازوكارهاي ارتقاء منزلت در گروه ماشينبازان

• داشتن ماشين مدل باالتر ،گرانتر
• سبك اسپرت كردني كه چشم ديگران را خيره كند.
• مهارته��اي خاص رانندگي ك��ه در اين خردهفرهنگ
تعريف شده است
• داش��تن تصادفات ،تعداد دستگيري و سياه بودن پرونده
فرد بهدليل كورسگذاري

داليل انتخاب منطقه گسار براي كورسگذاري

• وجود خيابانهاي زياد و پيچدرپيچ
• سطح فرهنگي باالتر
• شيك بودن فضاها
• سكونت بيشتر ماشينبازان در اين منطقه
• حضور فراوان نس��ل جوان بهوي��ژه دختران در فضاهاي
عمومي

نگاه خانواده به كورس گذاشتن فرزندان خود

• س��رزنش فرد بهدلي��ل نگراني از خطر م��رگ ،تصادف،
رفيقبازي ،اعتياد ،ارتباط با جنس مخالف
• كنار آمدن با موضوع بهدليل ترجيح دادن حضور فرزندان
در خيابان و مقابل چشم تا پارتيها و مهمانيها

واكن�ش جوان�ان ب�ه ممانعت پليس ي�ا نيروي
انتظامي براي كورسگذاري

• پنهان شدن در كوچهها بههنگام حضور پليس
• پذيرش مجازات جريمه
• بهخدمت درآوردن موانع فيزيكي :تبادل ش��ماره تلفن با
جنس مخالف در پشت سرعتگيرها
• يافتن خيابانهاي جديد براي كورسگذاري

احتمال تأثير هدفمندي يارانهها (س�وخت) بر
كاهش كورسگذاري

• كم كردن هزينههاي ديگر براي تهيه پول بنزين
• تهيه دونگي بنزين با دوستان بهاصطالح «همركاب»

طرفهاي جوانان ماشينباز براي َكل َكل

• رفقا و دوستان
• با هر كسي كه پا دهد
• با جنس مخالف

تأملي بر خردهفرهنگ جوانان

امكان ش�كلگيري دوس�تيهاي جديد از قبل
كورسگذاي

• به كرات براي افراد پيش آمده است

آش�نا ش�دن ب�ا جن�س مخال�ف از طري�ق
كورسگذاري

• بال استثناء براي همه اتفاق افتاده

نوع ارتباطاتي كه پ�س از كورسگذاري تدوام
داشته

• رفتن به سفرهخانه
• رفتن به كافي شاپ و رستوران
• دعوت به پارتيها
• دعوت به دهكده (مجتمعي مس��كوني در بندر انزلي كه
محل سكونت طبقات مرفه شهري است)
• خانه

داليل مردانه بودن ماش�ينبازي در مقايس�ه با
حضور كمتر دختران

• داشتن ريسكپذيري و اعتماد بهنفس باال در پسران
• هيجان و عشق ماشين در پسران
• نگاه س��نتي و فرهنگ��ي جامعه ايران ب��ه دختران و لذا
حضور كمتر آنان

داليل گرايش تدريجي كورسبازان در مسيرهاي
ديگري چون انزلي و خمام

• تكراري شدن مسير گلسار
• وجود كافههاي سنتي و رستوران در مسيرهاي جديد
• كم بودن سرعتگير و عابر پياده
• ترافيك كمتر

داليل اس�پرت كردن ماش�ين با هزينههاي باال
توسط جوانان

• منحصر بهفردبودن
• جلبتوجه كردن
• زيباتر كردن ماشين

مناب�ع الگوبرداري جوانان براي اس�پرت كردن
ماشين

• ديدن ماشينهاي ديگران
• مغازههاي اسپرت ماشين
• مجالت ماشين
• برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي

انتظاركورسبازان از مديران شهري

• تأسيس پيست اتومبيلراني با امكانات الزم
• كارتينگ
• ايجاد مكانهاي تفريحي بيشتر در شهر
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