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ماایت موضوع و عدم نرريان پیهیت در اين زمیته و دست يافان به اليعهاعای
عمیقتر ذات  ،برای اين تحقیق از میان روشاای ری  ،نرريعه مبتعاي اناخعاب
رد .پو از بررس نرريان معرتبط بعا فراتعگ اتومبیعل« ،ان یعزهاعا ،مهعان و
رارررداای ماتوع اسعا اده از اتومبیعل» و رعرايط علّع  ،زمیتعهای ،مداخلعهدعر،
اساراتژیاای رتش و پیامداای مؤار بر آن رتاساي رد .با وجود تلق اتومبیعل
به مثابه يک تکتولعوژی ختثع  ،دادهاعای ايعن پعژواش بعر مهتعای فرات ع و
اجاماع اتومبیل تأرید دارد.
واژههای کلیدی فتاوری ،اتومبیل ،جوانان ،رانتعدد  ،مدعرف ،نرريعه
مبتاي

مقدمه
فتاوری با فرااا آوردن فرنتاای انديهیده و ناانديهیدهای رعه در اباعدا مطمعح نرعر
ابداعرتتددان نبودند ،در زمیتهاای دونادون رارررداا و رژرارررداای جديدی يافعت و
بر رفااراای فردی و اجاماع افراد تأایر دذارت؛ تا جاي ره ويلیام آدبعرن 1فناوري ي
نخستين عومل دگرگوني جتموعي دي همه بعود جومعه ميد ند.
اتومبیل به عتوان نمادی از فتاوری و اساهارهای برای مدرنیاه 2،در اباعدا بعه عتعوان
يک وسیله حمل و نقل ساخاه رد .دساردد و تغییر بافت رهراا ،فانعله میعان محعل
زندد و رار ،نیاز به تحرک و ،...اتومبیل را به يک از ضروريان زندد تبديل رعرد و
از آنجا ره ارداه يک فتاوری ،آرامش ،امتیت و نهمتِ بیهاری به ارمغان م آورد ،معردم
نیععز ارععایاق فراوانعع بععه پععذيرش آن دارنععد فععرریو ،)48:1386 ،بععه سععرعت در
زندد انساناا رخته ررد و با تبديل ردن به بخه از وسايل اين دنیاي زندد مدرن

1
. W. Ogburn
2
. A metaphor for modernity
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 ،)Dant, 2001: 2در پیوند با دي ر داللتاای جتسیا  ،نژادی ،صوم  ،طبقات و نسعل
رارررداای نوين يافت و دي ر ابهاد زندد امچون اصاداد ،سیاست ،فرامت ،خعانواده،
ارتباطان ،محیط زيست و ...را تحت تأایر خعود صعرار داد .در واصع ادعر یعه مدعرف
اتومبیل فهالیا روزمره و عادی به نرر م رسد ،اما م تواند مهان عمیعقتعری را در بعر
دیرد .فضای رویک و خدون اين اطاصک فلزی در حعوزه عمعوم نعه تتهعا ابعژهای
است برای فروملایدن و پتاهبردن به صدرنِ خیرهرتتده حررت ،ظعاار دلربعا و صدرتمتعد
آن ،بلکه تجربه عاملیت ،آزادی ،اساق ی و رابطه عاط

بعا فتعاوری را نیعز بعه ارمغعان

م آورد.
با وجود اساقبای عامه از اتومبیل ،نقش مهتاسازآن در زندد  ،معورد رعا تعوجه
نرريان فرات

و اجاماع بوده و املب بر بُهد فت و تکتیک  ،مدرف انرژی ،محعیط

زيست و آسیب اای آن تأرید رده است .در حال ره اتومبیعل يعک ترریعب تکتیکع -
اجاماع اسعت  )Michaiel, 2001, 59و در بیتهع رعه در تحلیعل فتعاوری ،تتهعا بعر
جتبهاای فت تأرید م رتد ،مسائل انسان  ،ارزشاای رخد  ،تجربه فعردی ،عقايعد و
عادان خاص مغ وی م ماند پیس  .)11:1368 ،از اين رو تلق اتومبیل بعه مثابعه يعک
تکتولوژی ختث  1مورد نقد بسیاری از نرريهپردازان اين حوزه است اری1999 ،؛ دنعت،
1998؛ میلر2001 ،؛ الن راسعت و رعارابین2002 ،؛ ردرعو 2008 ،و .)...جامهعهرتاسع
برخ ف ااامام به تکتولوژیاای ارتباط  ،اتومبیل را به عتوان مؤل ه رتش اجامعاع در
مدرنیاه اخیر مورد ب اعاتاي صرار داده است .دنت 2ین غفلت ي نوشاي دسترساي سساو
ر معنو سشکوي تومبيل دي ندگي ر تجربههو شخصي ميد ناد ( .)Danet, 1998: 78ماو
تومبيل بو یجود تغييار

فار ر دي جومعاهه باه تاديیم دي مرتحیات ت ليالهاو نرار ر

1
. Neutral Technology
2
. Dant
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فرهنگي قر ي گرفت ر تعریفهو متفورتي س ي ئه شد .به یان واوي تاه لوفعور 1آن
را بر حسب مررزياش درون فراتگ جوام مهانر ،ابژه پیهعااز 2و تجلع تملعک نامیعد
ره «رفاار را در حوزهاای دونادون از اصاداد تا د اعار اعدايت مع رتعد»
 .)1971: 100ويريلو 3به نقش تومبيل دي شکلدهي به لگوهو

Lepebver,

نادگي ررد تات ( virilio,

 .)1995: 151روالن بارن 4نيح ذعو ترد ته « تومبيل مرر ه یک نيو سته نه یک تاوي
لوتسه ته ديتالل قر گذشته یک سیتم تجمليه باه نياو نادگي مادي تبادیل شاده

ست» ( .)Bart, 1993: 11دريوز 5تومبيل ي عومل ررريش ز خودبی ان

فعردی خوانعد

 .)Graves, 1997: 65اری 6بو طرح مفهوم « تومبيليته »7به مثوبه یک سيساتم بهام ريدياده
عملکردهو فنيه جتموعي ر فرهنگيه شيوه تفکر ديبويه تومبيل ي دگرگو تارد ر س
ي ترتيبي

بعود ذیل د نست« :شيء توليد شده ونویع ريشتو دي سرمویهد ي »ه « رلين سیتم

مصرف فرد رس تونه»ه «ترتيباي موشايني ر قديتمناده متشاکل بهام ريوساتگيهاو
جتموعي ر تکنيکي بو سویر ونویع»ه «شاکل جهاوني ي یام بار

يفات ر سماد تصوواي ر

عمومي ر چونه ني بر سار فرواتهاو ر م ادردیتهاو تاونو دهه تاويه فر غات ر لاذ »ه
«سو نده ونویع فرهنگي ر همنشيني جنسيتهوه طبقو ه سنين »...ر «مهمترین علات مصارف
ذتوئر طبيعي» ( .)urry, 2000: 57-58رعلر 8بُهعد مغ عوی مانعده «احسعاس و عاط عه بعه
اتومبیل» را به اين تهاري

اضافه ررد  .)Sheller, 2004: 222نی ل اري ت 9معتقاد سات
1
. Lefebvre
2
. Leading object
3
. Virilio
4
. Roland barthes
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. Graves
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بعد تولد تومبيله تجربه ي نندگي دي ضامير ناخودآدعاه تکتولعوژيک  1ماو فررنشساته ر
تغيير تااي دريتاار

ااد تصااوي دي ناادگي ير مااره یجااود تاارده ر شااکل تووااي

سکنيگحیني دي شهر تبر ميدهد (.)Thrift, 2004: 41-45
از طرف در سایاای اخیر جاي اه اتومبیل در فراتگ جوانان به طور خاص معورد
بررس صرار درفاه است ،زيرا راربری اعای نعوين آن بعه طعور دسعاردهای بعر اسعا اده
جوانان ،به عتوان زمیته سعازان و پیهع امان اسعاقبای از تغییعران فرات ع  -اجامعاع
اساوار است .از اينرو اين پژواش ت ش م رتد مهتای اتومبیعل را در بُهعد فرات ع -
اجاماع و مان زندد جوانان جساجو ررده و جزئیات از ان یزهاای نارتاخاه مدعرف
اتومبیل را به تدوير رهد و با دسایاب به سطح عمیق از يعک تجربعه سعاده روزمعره،
فراتر از تونی

نِرف ،پاسخ تحلیل بیابد .امچتین اين تحلیل م تواند بعه رعتاخت

انواع ال واای مدرف فتاوری و درک جهان ذات و عیت راربران رمک رتد.

چارچوب مفهومی
اتومبیل از ديدداهاای دونادون مورد مطالهه صعرار درفاعه اسعت .رويکرداعای اناقعادی،
فمیتیسا  ،مطالهان جوانان ،اسطورهرتاس  ،نهعانه رتاسع  ،روانکعاوی و ...اررعدام بعا
مترری ما اون از اتومبیل سخن راندهاند .در نرر اِری فراتگ اتومبیل در سه زيررعاخه
جامهه رتاس نتها  ،مدرف و رهری صابل بررس است ره اين ات اق آنچتان ره بايد و
رايد رخ نداده است« .جامههرتاس نتها » به ايتکه ی ونه تولیعد تعودهای و نعتهت
فورديسا ،زندد اجاماع و ال واای سبک زندد را ماحعوی رعرده تعوجه ندارعاه
است« .جامههرتاس مدعرف» تحقیقعان رعايان تعوجه در فراتعگ رو بعه دسعارش
سبک اای جديد اسا اده از اتومبیل ،ارزش نمادين اتومبیعلاعای خعاص و نقعش آن در
جاي اه متزلا مالکان انجام نداده است و جامههرتاس رهری نیز ن اه رارعد و سعارت
1
. Technological unconscious
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به نورناای تحرک و پرسهزن در رهر بعا محوريعت اتومبیعل دارعاه اسعت

urry,

.)1999: 4
در نرر دارتمن 1اتومبیل به مثابه يک ابژه مدرف در اردوره زمعان بعا توجعه بعه
فرايتد تولید و مدرف ،متطق فرات

در حعای حررعت و پويعاي دارد و تعأایراتش بعر

جامهه؛ مهتای جديدی از اتومبیلیاه را آرکار م رتد ره در سه متطق فرات ع «مدعرف
نمادين»« ،مکاب فرانک ورن» و «مطالهان فرات

» صابعل بازنمعاي

اسعت Gartman,

 )2004: 17ره در ادامه به اخادار به آنها اراره م رود:
الف) اتومییل در منطق مصرف نمادین عدر اولیه تولید اتومبیعل نایجعه فرايتعدِ
رار نتهت و اتر دست بود و ظاار زيبارتاخا آن به اندازه عملکرد مکانیک آن مهعا
م نمود .در اين عدر وسايل حمل و نقل درانصیمت و زيبا ،نه برای جابجاي  ،بلکه بعه
عتوان وسیلهای برای طبقه لذنجو ،فهالیتاای ت ريح  ،خودنمعاي و ترعاار بعه رعار
م رفاتد .اتومبیل به متزله يک آياا مد و نماد متزلت ،نهان تمايز نخب ان و بورژوااعا از
سايرين بود و از آنجا ره به دلیل رکل و اندازهاش به خوب به یها م آمد ،بعه معردم
اجازه م داد سرمايه اصادادی خود را به رخ بکهتد .)Gartman, 2004: 171-173
ب) اتومییل در منطق مکتدب فرانکفدورت ل عاظ اعای ضعد اتومبیعل مکاعب
فرانک ورن ،فراتر از مخال ت با مدرف انبوه وتحقیر ذائقه تودهاعا ،در ن عاه بدبیتانعه و
اناقادی به تکتولوژی و تعأایر آن بعر زنعدد اجامعاع بعه عتعوان تقويعترتتعده نرعام
سرمايهداری و بتوارد راال 2نه اه است .تئودور آدرنو 3مهاقعد اسعت رعه فعنآوری بعا
محدود رردن آزادی بهر ،يک جامهه تعودهای و مت هعل از مدعرفرتتعددان بعه وجعود
آورده اسمیت )81:1383 ،و راالاای مدرف روابعط طبقعات تولیعد را درپهعت خعود
پتهان م رتتد .آدورنو از تولید خودرو برای رورتاررردن اساانداردسعازیِ رعاال اسعا اده
1
. Gartman
2
. Commodity Fetishism
3
. Theodor Adorno
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م رتد .اساانداردرردن مسالزم صابلیت جاي زيت افراد و فرديت مجازی اسعت .صطهعان
يک نوع اتومبیل در اار اسااندارد ردن با صطهان اتومبیعلاعای دي عر صابعل جعاي زيت
است .اسا اده از تغییران اندک مانتد افزودن يک بای به رادي ک ،با ايجاد يک سَبک يعا
فردّيت مجازی ،خودرواا را از اا ما اون ررده و حقیقعتِ در حعای وصعوعِ اسعااندارد
ردن را پتهان م رتد .)Aderno, 1974: 119
ج) اتومییل در منطق مطالعات فرهنگی مکتب مطولعو فرهنگيه بو بهرهگيار
نرریو بوتتينه هوله ریليسه هبد یمه درسرتو ر...ه تويسمدترین تئوي

ست ته ميتو ناد

ي بطهي فرهنگ عومه بو تومبيل ي تبيين تند( .)Gartman, 2004: 185ین مکتب بر مفهاوم
مقورمت مصرفتنندگو به عنو سوژه فعول تأتيد مايتناد ر معتقاد سات تاه دي دري
رستفويدیسمه تومبيل به مثوبه نشوني هویت تردهفرهنگيه سبک ندگيه قوميته نا ده
جنسيت ر ...مصرف ميشود .سنت مطولعو فرهنگي بيرمنگاوم باو مفهاومساو

متفاور

مقوله جو ه فصل جدید دي مطولعو تردهفرهنگ تومبيل گشود.
در ره

مهتای مررزيت اتوموبیلیاه در زندد جوانان ،دو رويکرد از اا مامعايز

م رود .رويکردی ره اتومبیل را به مثابه مهضل م پتدارد و به سرعت زيعاد متاهع بعه
مرگ ،خطررردن اای دوره جوان  ،ن ران از جرم ،بزاکاری ،مدعرف معواد مخعدر در
حین رانتعدد  ،دزدی ت ريحع مارعین 1ارعاره دارد و رويکعردی رعه امچعون مکاعب
بیرمت ام ،به اامیت مدرف خردهفرات

و فهاالنه اتومبیل رخدع  ،بعه مثابعه فرآيتعد

آدااانه مهتاسعازی و مقاومعت در برابعر فراتعگ مالعب والعدين و جامهعه مع پعردازد
الن راسععت و رععارابین .)182-184 : 2002 ،رد ِپععای نرريععان رععاربرد خععردهفرات ع
اتومبیل در آراء پل ويلیو و ابدايج صابل جساجو است .ويلعیو در تحلیعل رفااراعای
خردهفرات

موتورسعواراا 2بعه نعوع ج عتوجعور رعدن يعا تجعانو 3معابین سعبک،
1
. joyriding
2
. Bike boys
3
. homology
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ارزش اای فرات

و اويت دروا اراره دارد .از نرر او «رمايل رل موتور ،صعدرن،

سروندا و سوارِ درحررت ،نهان ر فراتگ ،ارزشاا و اويتاای پسعران موتورسعوار
است ».باررر .)380: 2003 ،ابدايج ايت ونه مطرح ررد ره ماریناا مانتد دي ر ابژهاای
مدرف  ،یتد مهتاي اند و خعردهفراتعگاعای دونعادون آن را بعا مهتااعای ما عاون و
ادفاای خاص خود به رار م دیرند دارتمن.)188:2004 ،
خود اتومبیل اا با تغییرات در ظاار ،رکل و نوع در پاسخ به خردهفراتعگاعا و
اويتاعای پسعتمعدرن ،وارد عدعر ت عاوناعای خعردهفرات ع  ،پسعتمدرنیسعا و
فرددرايانه 1رد .اتومبیلاای ماتوع و دونادون ره تولید م رد ،ایچ ردام بهار يعا بعدتر
از مارین اای صبل نبودند بلکه تتها با اا ت اون داراتد .در اين بازارتولیدرتتددان تتهعا
اتومبیل نم فروخاتد ،بلکه مارکِ اتومبیل را با تدويری از يک سعبک زنعدد و نعوع
اويتِ خاص مع فروخاتعد رابتسعاین .)217-250:2001 ،از ايعنرو معوج جديعدی از
مدرف اتومبیل ،با مهتای نمادی از سبک زندد  ،تمعايز ،ع ئعق فراماع و لعذن وارد
نحته رد.
اامیت وجود بدنه ،اجزاء و ساخاار ظااری اتومبیعل ،بخهع از د امعان فراتعگ
اتومبیل را به نرريان «نشانهشناختی» مهطوف سعاخاه اسعت .در ن عاه نهعانهرتاسعانه
بارن پیرايهاای اتومبیل مانتد سطح متحت  ،داربرد ،ریههاا و ،...اتومبیلاای جديد 2بعه
مثابه يک سبک فوق طبیه  ،سحرآمیز و اتری انسان تلق مع رعود .در نرعر بودريعار
ابژهاای طبیه مانتد بالهاای روسه ،ماا و پرنعددان وارد طراحع اتومبیعل آمريکعاي
ردهاند بودريار )59:1996 ،و داللتدر رااي  ،ملبه و پیروزی بر مکان اساتد.
«جتسیت يکع از پیچیعده تعرين مسعايل مربعوط بعه فراتعگ خعودرو مع بارعد»
میلر )33:2001،ره در سالهای اخیر ،به عتوان مقولهی مها و نیرومتد پا به تحلیعلاعای

1
. Product Individuality
2
. New Citroen
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مربوط به اتومبیل دذاراه است .نرران فمتیسا با اناقاد از ديعدداه

«مردانععه بععودن اتومبیععل» ادعععا م ع رتتععد رععه املععب مطالهععان فراتععگ اتومبیععل ،بععا
جهتدیری اای مردانه انجام رده است ،درحالیکه مردان و زنان تجربهاای ما عاوت در
اين خدوص دارند والش.)2004 1،
اما بخش دساردهای از ادبیان اتومبیل ،مهطوف به ن اه «آسدیبشناسدانه» 2اسعت.
رويکرداای اناقادی با بررس خطران انسان  ،زيست محیط  ،اعدر دادن متعاب عرعیا
انرژی ،اتومبیل را یون ابژهای ناخورايتد و ماتاصضنما به تدوير م رهتد .اری دو بُهعد
ماتاصض انهطاف 3ر ضاطر ي 4را در اتومبیل م بیتد اری )49:2000 ،و در اباعدای يکع از
مقاالن خود بیان م رتد ره مارینآالن دونه متحدر به فردی از سلطه و تسخیر را بعر
انسان متکه

م رتتد ره امروزه به یهم یرترين نورن در سیساا تولید ،مدعرف و

توزي ماریناای موتوری 5ديده م رود اری .)1999 ،از ديد الیاس ،اتومبیل بعا وجعود
ايجاد جهه رو به جلو در فرايتد تمدن ،با خطرات پیشبیت نهده ،حرراع در جهعتِ
«تمدن زداي » را اي ا نمود الیاس .)223:1377 ،دنت تتاصضعان اتومبیعل را در «ويژدع
ويراندر و آسیبرسان»« ،بحراناای انرژی و محیط زيست» و «تتاصض میعان تحعرک و
عدم تحرک» خ نه م رتد دنت .)2001 ،بخش دي ری از خدومت علیه اتومبیل ،بعه
عدم رضايت عابران پیاده ،از حضور فرادیر اتومبیل« ،تلق و تلوق» و جثه آن در خیابعان
مهطوف است ريچاردز .)140:1382 ،از سوي اتومبیل نماد از خود بی عان
با طبیهت و تبهراری ررير 6تونی

 ،تهعارض

رده ره ما را از جهان جدا ساخاه و تهديد مع رتعد

1
- Margaret Walsh
2
. Pathological
3
. flexibility
4
. necessity
5
. Motor car
6
. Villan
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و از آن جا ره انسان به اتومبیل بیهار از او به ما خدمت م رتد ،بر انسان سعیطره يافاعه
است میلر.)2:2001 ،
اناقادان ماوجه اتومبیل در فراتگاعای دونعادون ،بعا وجعود برخع ارعاراران،
ما اون است ،زيرا فراتگ مل و متطقهای ،سیساااای خانع از اتومبیلیاعه را رعکل
مع داععد رععلر .)224:2004 ،اتومبیععل در ايععران بععا وجععود مقاومععت فرات ع جامهعه
ستا فاضل  )1386 ،و مهجورماندن و اعاماد مردم به دررکه مهاضد ،)116:1386 ،به
مرور یتان مورد اساقبای صرار درفت ره مدرف انبعوه آن ،اناقعاد افعرادی یعون جع ی
آیاحمد را بران یخت .او با طرح م هعوم مارعینزددع بعه مثابعه مربزددع

آیاحمعد،

 ،)27:1373پیشبیت ررد ره «به زودی سراسعر ايعران را بعه جعای رعهراا و روسعاااا،
انباراای صراضهای از اتومبیل به بزرد تهران فرا خوااد درفت» آیاحمعد-94 :1373 ،
 .)92اما با وجود تب مدرف اتومبیل در جامهعه ايعران ،تحقیقعان یهعم یری در ايعن
حوزه انجام نهده است .از آنجا ره تأرید در ايتجا بعر رارررداعا وان یعزهاعای مدعرف
اتومبیل در فراتگ ايران اسعت ،بعرای مهعار خطراعای نارع از تهمعیا پعژواشاعای
میربوم  ،ت ش رد طبق روش ذيل اولويت به دادهاا وادذار رود.

روش پژوهش
نخساین دام ار پژواه طرح پرسش اای تحقیق است .از آنجا ره ادف اين پعژواش
ره

مهان

راربرد اتومبیل در بین جوانان است ،سوای انعل در زمعره پرسعشاعای

«ییست»« ،یه» و «یراي » صرار دارد .اساراتژی تحقیق ،راه پاسخ به پرسشاعا اسعت و
یون موضوع ،ااداف و پرسشاای اين تحقیق ،با م روضان مهرفترتاخا اسعاراتژی
اساقراي  1و اسا هام  2مطابقت داراه و «امکعان ترریعب آناعا در عمعل متا ع نیسعت»

1
. inductive strategy
2
. abductive strategy
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بلیک )135 :1384 ،؛ اين پژواش ،ترریبع از ايعن دو اسعاراتژی اسعت .در اسعاراتژی
اساقراء پژواش از دردآوری دادهاعا آمعاز و بعه دنبعای آن تحلیعل دادهاعا و پرورانعدن
تهمیاااي برمبتای متطق موسوم به متطق اسعاقراء مع آيعد رعه بعا آزمعوناعای بهعدی
م توانتد به دزارهااي مهابه صوانین تبديل روند .نقطه آمازين اساراتژی اسعا هام  ،بعه
مثابه نوع فرايتد خلق نرريه ،جهعان اجامعاع رتهع ران ،نحعوه برسعاخان واصهیعت،
م هوم سازی و مهت بخهیدن به جهان اجاماع رعان اسعت و محقعق از را عذر زبعان
روزمره رته ران؛ ان یزشاا ،ت اسیر ،فهالیت اعا و رفااراعای زنعدد روزمعره آنعان را
ره

م رتد بلیک .)120-167 :1384 ،
انتساب روش به دلیل «ستخیت طبیهت روش ری

ذاتیت و باوراای مطالهان فرات
ارائهی عددی مهان ذات » روش ری

با نرام ارزر  ،ساخاار

» اساراس و روربین )5 :1387 ،و «عدم امکان
اناخاب رد و از میان روشاای ری

بتا به

ماایت ،بکربودن موضوع ،درک زوايای عمیق و ناپیدای پديده از نرريه مبتاي  1اسا اده
رد .در اين روش اولین دام ،ارتقای حساسیت نرری است ره تواناي

تهخیص

دادهاای مها و مهتابخه به آناا را دارد اساراس و روربین )40:1387 ،و از تجارب
حرفهای و رخد  ،ماون تخدد  ،پرسش و تجزيه و تحلیل مقايسهای مدام 2به دست
م آيد اساراس و روربین .)74-96 :1387 ،از راهاای ارتقای حساسیت نرری در اين
پژواش رررت در نمايه اهاای نیروی انارام و مداحبه با مسئوالن رتاری نامحسوس
و مهاونین بخشاای دونادون ،حضور در پاتوقاای خودرواای اسپرن ،د ا و با
مارینبازاا و بهرهدیری از مطالهان مهاادهای 3بود.
نمونهگیری در نرريه مبتاي فرآيتد نمونهدیری ،دردآوری ،تحلیل و ت سیر دادهاا
جدا از يکدي ر نبوده و به نحو پیچیدهای در اا تتیده ردهاند .در نایجه نمونهدیری نه
1
. Grounded theory
2
. Constant comparative
3
. observational
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به رکل از پیش تهیین رده ،بلکه امزمان با دي ر ابهاد تحقیق جلو خوااد رفت و
تدمیمان اتخاذ رده در خدوص نمونهدیری در خ ی خود فرآيتد تحقیق ظاار
م رود ذراي  .)59:1381 ،با توجه به تمررز اين مطالهه بر جوانان تهران

دارای

خودروی رخد  ،يک دروه رانون  5ن ره و  28نمونه فردی  19تا  30سای ،با
راخص «تملک خودروی رخد » و «تتوع در سرمايه فرات

 ،اجاماع و اصادادی»،

مطابق با انل نمونهدیری نرری 1در سه مرحله نمونهدیری باز ،محوری ودزيته
اناخاب رد .در مرحله «نمونهدیریِ باز» اناخابِ مداحبهرونددان بدون توجه به
ت اون اا ،با ادف رتاخان اریه بیهار مقوالن وره ِ تمام دادهاا نورن درفت.
در مرحله «نمونهدیریِ محوری» به دنبای بیهارين ت اوناا ،سه رد نمونهاا مهابه
نبوده يا در تقابل با نمونهاای صبل بارد .در «نمونهدیری دزيته » اناخاب نمونهااي
ره ارتباط بین مقوالن را به حدارثر رسانده و خألاای موجود را پر رتتد ،تا رسیدن
ارمقوله به «ارباع نرری» ادامه پیدا ررد .ادریه در روشاای ری

نم توان به مهتای

آنچه در روشاای رم ادعا م رود ،از تهمیاپذيری 2سخن د ت ،اما ت ش رد ره
تتوع نمونهاا به نوع تهمیا تهديل متاه رود.
کدگذاری فرآيتدرددذاری دادهاای دردآوری رده از طريق مداحبه عمیق،3
پو از صرائت دصیق و مرتب ردن ،در سه مرحله رددذاری باز ،محوری و اناخاب
انجام رد  .رددذاری با تسهیل در تونی  ،روند انل

4

تحلیل ،خلق ،ساخان و

پرداخان نرريه است بلیک  )309 :1382 ،ره عملیان خرد ردن ،م هومپردازی و
دوباره به اا مادل ردن دادهاا در آن نورن م دیرد .حد فانل میان انواع رددذاری
میر واصه است ،زيرا در فرايتد تجزيه و تحلیل ،محقق به طور مداوم از يک به دي ری
1
. Theoretical sampling
2
. Generalizability
3
. Depth interviews
4
. Open coding, axial coding & selective coding
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م پردازد ،با اين حای در نرريه مبتاي  ،ت سیر با رددذاری باز انجام رده و با رددذاری
اناخاب

درنورن ساخت نرريه) به پايان م رسد اساراس و روربین.)58:1387 ،
در مرحله «رددذاری باز» دادهاای بدست آمده تحت م اایا ،مقوالن و خرده

مقوالن ،1اساخراج ،طبقهبتدی و رددذاری ردند .دررددذاری محوری با مراجهه
دوباره به دادهاای واصه  ،ررايط علّ  ،زمیتهای ،مداخلهدر ،اساراتژیاای رتش/رتش
ماقابل و پیامداا 2برحسب نوع رابطه آنها با پديده يا «مقوله انل » 3،طبق مدی
پارادايم نرريه مبتاي پومرنک )365: 2007 4به رکل ذيل به يکدي رمرتبط ردند.

زمینه و شرای

استراتژی

ی ه

شرای

علی

یام ها

شکل  -1مدل پارادایمی نظریه مینایی )(Pomrenke, 2007: 365

1
. Concepts, Categories, subcategories
2
. Causal conditions, Context, Intervening conditions, Action/interaction,
consequences
3
. Main category
4
. Pomrenke
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با بهرهدیری از مدی باال ،دادهاای دردآوری رده در  5مقوله انل
مقوالن فرع دتجانده ردند ره در بخش ذيل مورد بح

و خرده

صرار م دیرند.

یافتههای پژوهش
يافاهاای پژواش به پیروی از مدی باال ،از پديده مررزی آماز ،سپو به ترتیعب رعرايط
عل  ،زمیته ،عوامل مداخلهدر ،اساراتژیاا و پیامعداای اسعا اده از خعودروی رخدع
بیان م روند .اين بخش با نبغهای اراهاف و تونی  ،فراتگ اتومبیل در بین جوانان
تهران را به ریوهای رورمتد به تدوير م رهد.
الف) پدیدهی مرکزی « نگيحههوه معوني ر تويتردهو متنوع ساتفوده
ردیده مرتح

تومبيال»ه

ین ر رهش ي تشکيل ميدهد .سنجو ته یک ساوژه ممکان سات تو ماو

دي ذهاان تودسگااوه یااو نوتودسگااوهش دي مينااههااو گونااوگو ه تويتردهااو متفااورتي
تومبيل د شته بوشده ین تفکيک تومال مر بند شده نيسات .همدناين دي شار ی متفاور
نگيحههو ر تويتردهو جدید

مکو سوتته شد د يند.

«توی جامهه خیل جااا دو تا آدمِ يک رکل ،در يک نت

و دروه ،ان یزه

اسا ادرون از يه وسیله با اا فرق میکته ،رايد بهض رارااي رعه معن از يعک
عهقِ مارین می ا در مورد فردی اا ره پزِ ماریته ،يک باره ،ولع ايعن دو تعا
رار در ذاتیان ،ت کران و نایجهدیری فرق میکته».
پدرام 29 ،ساله ،پرادو و

 -1با توجه به رابطه نوع اتومبیل و پاي اه اصادادی ،اجاماع و فرات

206اسپرن1

 ،در بیان مهخدان ار فعرد ،نعوع اتومبیعل

او نیز بیان رده است .امچتین مترور از واژه اسپرن اين است ره دارنده خودرو ازيتهای را  ،داه به اندازه صیمعت
خود اتومبیل ،نرف تغییرات یون :سیساا نوت  ،خواباندنِ ارت اع ،بوقااي با ندای مهیب ،ادزوزاای آتعشزا،
یراغ ،ريتگ و السایک ،سق

ماحرک ،صدرن موتور و ...ررده است .به عتوان مثای نمونه مورد اراره  12میلیعون

نرف اسپرن رردن اتومبیل  206خود ررده است.
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 -1راحتی و دسترسی از راررردیترين ان یزهاای مدرف اتومبیل ره بعه صدعد
برآورده ساخان نیازاای اولیه نزديک م رود ،ايجادِ آرامش ،رفاه ،راحا  ،از بعین بعردن
سخا اا و تتش اای عدب  ،افعزايش تحعرک و دسارسع بعه امعارن اسعت .تحعوالن
اجاماع مدرنیاه باع

رده انسان امروز پیش از دذراه تمايل بعه پويعاي و تحعرک از

خود نهان داد و اتومبیل وسیلهای برای تجربه حررت میرمحعدود ،افعزايش تحعرک و
رععااش فانععلهاععا اسععت و انسععان امععروز ايععن سععهولت را حععق خععود معع دانععد.
مداحبهرونددان دسارس آسان و سري به محل رار ،صدرن تحرک در رعهر ،سعهولت
روابط اجاماع  ،دسارس به مرارز خريد ،پارکاا ،دردر اهاا را مزيت صدرن تحعرک
اتومبیل م دانساتد.
«رار و زندد  ،بدون مارین لت ه ،مارین ره زير پامه ،ار جعاي رعه بخعام
راحت م رم و میام ،ازيتهاام و خسا

ام خیل رمار رده»...
افهین 28 ،ساله ،سمتد

 -2امرار معاش :اسا اده از اتومبیل به عتوان متب درآمد به نورن رغل اابعت يعا
نیمهوصت ،از راررردااي است ره سرمايه اصادادی فرد تبعديل بعه اتومبیعل رعده و بعه
عتوان متب بازتولید مادی اسا اده م رود .نکاه صابل تأمل در اين رارررد ،از بعین رفعان
مرزاای جتسیا در اين رغل و ظهور پديده مسافرره زنان است.
 -3هویت اقتصادی و اجتماعی اتومبیل بازنمای سرمايه اصادعادی ،اجامعاع و
فرات

 ،نماد تهلق به طبقه خاص و يک از مؤل هاعای بتیعادين اويعتسعاز فعردی و

اجاماع محسوب م رود .رابطه بین اويت اصادادی -اجاماع و اتومبیل يعک رابطعه
دوسويه است .اتومبیل با توجه به صیمت و حجا بزرداعرش نسعبت بعه دي عر راالاعای
متزلت و مهمارين بازنمای ارون ،در «دنیای مريبهاعا» معرز افعراد را در طبقعه رعاردر،
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ماوسط و بورژوا تهیین ررده و میعزان سعرمايه ،پاي عاه اجامعاع و مدعرف ماراارانعه
دارندهاش را به نمايش م دذارد .انسان به عتعوان موجعودی نمادسعاز 2و مدعرفرتتعده

نماد 3امان ،)125 ،از اتومبیل نمادی م سازد ره سعبک زنعددیش را بعه مثابعه يکع از
متاب متزلت به نمايش ب ذارد.
«مارین ظاارترين نمادِ افراده ره ديده م ره و اولین ییزيه ره مهرف توئه.
بخدوص افرادی ره آدم رو از صبل نمیهتاسن ،از روی مارین صضاون م رعتن.
مارین به نوع نهان داتده سبک زندد رماست» .
اربر 28 ،ساله ،توياا

 -4امنیت اجتماعی « :منيت جتموعي» یکي مهمترین نگيحههاو

ناو دي ساتفوده

تومبيل ست .تومبيال باه مثوباه یاک « صاوي منيتاي ر سهناين» د ماه توشاونه ر م ملاي
تصووي ست ته

دير س ميتو ند دي عين ت رک دي فضاو عماومي شاهره بادر

تاارو ر ر همااه تشااونتهااو جسااميه تعرضااو ر نومالیمااو ا تيوبااو دي ساوعتهااو
گونوگو شبونهير مصو بموند.
«مارین امتیاا رو تأمین ررده ،وصا سوار تارس م ردم ،امیهعه از ايتکعه
يک آصا پهلوم بهیته احساس عذاب م رردم .ری ا رو م ذاراا پهلوم ره تتا بعه
مرد نخوره ،ول امچتان مهذب بودم و اذيت م ردم .اما وصا با مارین خعودم
بارا خیل راحاا».
مريا 22 ،ساله ،پژو 206

1
. Conspicuous consumption
2
. Symbol producing
3
. Symbol consumering
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 -5کارکرد خردهفرهنگی یک مدل تويبست تومبيل دي باين جو ناو شاهر تهار ه
تويترد تردهفرهنگي سات .دي ساول هاو تيار ضاوي نمویشايه غيرعاود ه ضاد عارف
تومبيلهو

سپر ه بو ورف هحینههویي هنگفات ر تانشهاو تيوباوني تاومبيلي همداو

قدي نمویيه سرعتجویيه روتوقسو
جو نو شهر تهر

ر...ه ديلتگر گفتمو فرهنگ موشينباو

دي مياو

ست .ساویي ناوعي همساوني باين عالئاته يفتويهاوه سابک ر سارمویه

تردهفرهنگي ین فر د دیده ميشاود تاه گاوه باو فرهناگه هنجويهاو ر ي شهاو يسامي
همخاو نبااوده ر س هاو ي بااه چاولش ماايتشاد .د دههااو اوتي س ساات تاه تااويترد
تردهفرهنگي بو هدفا «جلاب توجاه»ه «تفاور ر تماویحطلبي»ه «يقوباتجاویي»ه «مقوبلاه باو
م دردیتهو»ه «سرگرمي ر تفاری »ه «جاذ جانس مخاولف» ر «عشات باه تومبيال» نجاوم
ماايشااود .عضااو

یاان تااردهفرهنااگه موشااينبو هااو ي بااه در گاارره موشااينبااو ر قعااي ر

موشينبو نموه یو مثبت ر منفي تقسيمبند ميتنند.
 -6کارکرد ورزشی ورزش اتومبیلران در بین دو جتو اواداران زيعادی دارد و
با نیاز به بدن ورزيده ،فکر و سرعت عمل باال ،ورزر تمعام عیعار ،مهعکل و پرازيتعه
است  .اين جوانان مهاقدند ره با درک و اساراتژی ما اوت از رانتدد و اتومبیل ،ادف،
آداا و تخدص ماهعال تعری از عمعوم رعاربران دارنعد« .اتومبیلرانعان ورزرعکار» بعا
بازخوان ِ اتومبیل به مثابه يک امرورزر و فتع  ،بعا آررعیواعای عریمع از مجع ن،
مارتاا و عکواای اتومبیل ،مسائل دنیای اتومبیل را دنبعای مع رتتعد و عمومعاً دارای
خودروی تیونیتگ رده مسابقهای اساتد.
«ر ً زنددیا مارین مسابقمه ،برای ما بح

فت و علم خیل اامیت داره،

من ا اهاای مسابقه از نبح میرم توی پیست تعا  7رعب ،سعه یهعارریلو المعر
م را ،در اار فهار پیچ دندهاامون درد م دیره ،يا حا میهکته »
سهید 19 ،ساله BMW ،اسپرن و رارتیتگ
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 -7کارکردهای اخالقی -دینی آنچه مهتای اتومبیل را به طور خاص در فراتگ
ايران از دي ر فراتگاا مامايز م رتد ،راربرد متاسک  ،رعهائری و اخ صع و ورود بعه
ساحت ديت است ره با تواناي اا و ظرفیتاای خود ،م تواند نقش تسهیلرتتعدهای را
در خدمت رسان و برآوردن نیازاای دي ران داراه بارعد و در خعدمت ااعداف واالتعر
دي رخواا و تبلیغ رهائر ديت صرار دیرد .اين رارررد نهان ر رابطعه بعین تکتولعوژی،
فراتگ و دين در جامهه ايران و بوم ردن آن است.
«توی اون سای ااي ره مارین دار ردم ،با ايتکعه سعرم رعلوغ بعود ،خیلع
خدمت رسان داراا .رده بودم رانتده رل زنان خانواده و اين رمک برام لعذن
خیل خوب دارت».
میتا 27 ،ساله ،پرايد

رعايت دزارهاای اخ ص و ديت  ،پايبتعدی بعه صعوانین ،اناخعاب نعوع و تزئیتعان
اتومبیل برای برخ جوانان اامیت زيادی دارد وعموم افعراد اخ صع  ،رماعر بعه دنبعای
ایجاناای رانتدد  ،رفااراای پرخطر و نمايش اتومبیل اساتد.
«يک راراي تو رانتدد خ ف نیست ،ول م دون طرف راض نیست،
من امیهه برای اين خ فام ره داا مجبورم انجام بدم اساغ ار م رتا »...
سارا 29 ،ساله ،پژو 405

اتومبیل به مثابه يک مان فرات

با حمل ع ئا و نماداای معذاب  ،بعه ويعژه در

ايام مذاب  ،مهتای ديت تولید م رتد و «موجب تقويت يک تجربه ديت جديد و ايجاد
حو زيبارتاخا در مراسعا معذاب مع رعود» بهعار .)1384 ،برخع وجعود مارعین
نوراه اای مذاب  ،نماداا و تداوير ديت را سپری در برابعر خطعران رانتعدد  ،انجعام
راراای میراخ ص و ايجاد حو مهتعوی در اتومبیعل مع دانسعاتد .اعر یتعد رسعوم و
باورااي مانتد :یهازخا و مهره ،خونريخان ،تخامرغ زير یرخ دذارعان و ،...بعرای
مقابله در برابر حسادن ،یها زدن و تدادف نیز در فراتگ ايران وجود دارد.
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ب) شرایط علی
 -1ذات اتومییل ری ا

عطشدونه جوانان به اتومبیل ،تتها به اناخاباای اصادادی و

عق ن مربوط نم رود ،بلکعه بیهعار پاسعخ بعه نیازاعای زيبعاي رعتاخا و ععاط
است رععلر .)221-222:2004 ،تأریععد مدععاحبهرععونددان برجاذبععهاععای ذاتع اتومبیععل
امچون تحرک ،سرعت ،زيباي  ،امتیت ،وجوه تکتیک  ،رباات بعه انسعان ،عامعهپسعتد
بودن و ،...فراتر از آنکه رانون جاذبه و اسطورهای دوستدارات است ،طی
از احساسان یون میل به تملک ،ملیان ديوان

دساردهای

اای جادهای ،آزادی ،رااي  ،اسعاق ی،

خطرپذيری ،صدرن ،خها ،طغیان ،اناخاب آزادانعه ،مردان ع و نع ان وابسعاه بعه آن،
رته ری فهاالنه و عاملیت ،حا لذن جتس و ...را برم ان یزد و در میان رعاربران بعا
توجه به ويژد اای رخدیا  ،عاط

و روان  ،ع صه افراط به يک از ايعن ابهعاد بعه

اا پیوساه ذات ديده م رود.
-2کنش رانندگی لذن راندن از جذابیتااي است ره اتومبیل بعه دارنعده خعود
اادا م رتد« .مهارن رانتدد » نمايه ر اعاماد به ن عو ،صعدرن ،توانعاي  ،نع حیت،
تمررز ،صدرن تدمیا دیری ،رتاری و تأيیدی بر رکسان مرز رودر و ورود بعه دنیعای
بزردسال است.
 -3تفاوت وتمایزجویی از آنجا ره اتومبیل م تواند در محعیط عمعوم  ،ت عاون
دارنده اش را با دي ران به نمايش ب ذارد ،امعروزه تبعديل بعه يکع از ابزاراعای «افعاده
فرور »« ،یها وامچهم »« ،رصابتطلب » و «مرفهنماي » رده و در بعین عامعه معردم
ارزش و اامیت بسیاری يافاه است.
 -4تجربه زیسته دوران کودکی :خاطران و رويااعاي از اتومبیعل در خیعایاعا،
اسباب بازی اا و آرزواای رودر  ،عامل در جهت پی یریِ ع صه به اتومبیعل در سعتین
جوان است.
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«بابام عقیده دارت با تولد بچه نو ،بايد با مارین نو بیاد خونه  ،مارعین تولعدِ معن
 BMWبود و خیل دوساش داراا .باش حعرف میعزدم ،اعر روز مع بعردمش حمعوم،
یرخارو م رساا .بهد بابام مارین متو فروخت و بتز سبز خريد ،خیلع دريعه رعردم.
نبحها ره م خواساا برم مدرسه رلتگ آب روی بتزه باز مع رعردم رعه نعبح زود از
خواب بیدار ره ،لجهو درم آوردم .با ستگ م زدمش ،دوساش نداراا .بهد دو ا اه بابام به
خاطر من فروخاش و دوباره  BMWخريد .االنا ع صهی عجیب دارم به» .BMW
عرفان،

22سالهBMW ،

1

اسپرن رهری BMW ،مسابقهای ،مارسیما 206 ،و  Golاسپرن

 -5صنایع فرهنگی يسونههو نقش مهمي دي تصویرسو
یجود نگيحههو گونوگو دي ستفوده

ه برساوتتن معاوني جدیاد ر

تومبيل د يند .تومبيل بو ريرد باه عرواه نادگيه

بااه سااوژه تتااو هااوه موساايقي ر فاايلمهااویي تباادیل شااد تااه ديس هااو فرهنااگ تومبياال دي
موجر جویيه س د

تنترل جتموعيه قدي ر تشونت مرد نهه سفر ر جاودهه فردگر یاي

ر هویت ريشير به شد بو نمویي ميشود .نرار مصاو بهشاوندگو ه گاوه تموشاو یاک
فيلمه به دليل تومبيلي ست ته به نمویش ميگذ يد.
 -6عد کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی ماو تاالف شادهه گرماو یاو سارموه
شلوغيه بهم تويد سي ستگي ر نرم ظوهر ر سوو عادم سي ماش ر منيات دي رساویل
نقليه عموميه ديیل ساتفوده

تومبيال شخصاي سات .نرار مصاو بهشاوندگو باين

شخصيت ر سبک ندگي فر د ته رسوئل نقليه عمومي ستفوده ميتننده بو فار د تاه
بو تومبيل شخصي تردد ميتننده تفور رجود د يد.
 -7عد جایگزینهای فراغتی اتومبیعل را فراتعر از آنکعه تغییعر محسوسع بعر
ال عوی فرامععت جععوان ايرانع دارععاه اسععت ،بايعد نععوع رععاالی فراماع تلقع رععرد.

 -1ا ين نمونه دارای پتج خودرو رخد است ره طبق د اه خود برای راراای دونادون از اتومبیلاعای ما عاون
اسا اده م رتد.
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مداحبهرونددان در تبیین پديده ت ريح سواره و رعارررد فراماع اتومبیعل ،بعه ععوامل
یون عدم ال واای فراما جوانپستد ،رمبود فضای فراما رهری و محعدوديتاعا و
ممتوعیت اای فرات

اراره داراتد .يک اخا ف بر سر ايتکه آيعا اتومبیعل جعاي زيت

برای محدوديت اای فراما است يا به ذانِ خود راالي فراما است ،وجعود دارد .در
نرر برخ مداحبهرونددان ،اتومبیل يک راالی فراما ِ در دسارس است ره نسعبت بعه
دي ر ت ريحان ماداوی جوانان ایجان ،لذن ،آموزش و اط عان ارزرعمتدتری در پع
دارد.

ج) زمینه فضای داخلی اتومییل
فضای داخل اتومبیل به مثابه يک فضای بیتابیت  ،خدونع و صابعل نرعاره در محعیط
عموم  ،با ظرفیتاای درون اش راربریاای دونادون را فرااا مع سعازد .رعتشاعای
فراوان داخل اتومبیل وجود دارد ره املب ناديده درفاه م رعوند لعورير.)262:2004 ،
اتومبیل ادریه وسیلهای است ره فرد را از نقطه  Aبه  Bمع رسعاند ،امعا نعوع تجربعه
زندد در فضای رخد درحین حررت نیز است .از آنجا ره فضعای داخعل اتومبیعل
مرزاای مهخص و ديواراای صاطه با فضای عموم ندارد ،با توجه به ذاتیان ،نیعان
و ادفمتدیاای راربر م تواند فهالیتاای دونادون را امچعون دفاعر رعار رخدع ،
ت ععريح و لععذن ،خععواب و اسععاراحت ،خععوردن و بععا اععا بععودن ،مطالهععه و آمععوزش،
دوشرردن به موسیق  ،خلون مهتوی ،تتهعاي و رفااراعای ضعد اتجعاری و انحرافع
یون مدرف مواد مخدر و روابط میر مهروع را درون خود جای داد.
«مارین يه فضاست ره م تونه برای ار راری اسا اده ره .بعرای معن مع
خونه م مونه ،یون به خاطر راه دور خونه و محل رار ،یتدسعای تعوی مارعیتا
زندد رردم»...
زيبا 29 ،ساله ،پرايد
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د) عناصر مداخلهگر
عتانرمداخلهدر ررايط رل و وسی تری اساتد ره به پديدهای تهلق دارند و بر
ی ون

رتش/رتش ماقابل اار م دذارند.
 -1جنسیت بخه از ادبیان اتومبیل یالش بر سر رابطه میان خعودرو و اويعت

جتسیا است .جتسیت بر ان یزهاای اسعا اده از اتومبیعل تعأایر دعذار اسعت .از سعوي
داللتاا ،مهتااای جتسیا پیهیت و برسعاخاه بسعیاری در اتومبیعل ،رعتش رانتعدد و
فهالیتاای مهطوف به آن وجود دارد .در میان مداحبهرونددان فاراور جتسیت در نوع
رارررد ،رانتدد  ،خودرو ،رنگ ،تزئیتان ،رعتش اعای اتعومبیل و ...معورد تأریعد صعرار
م درفت .مردان مداحبه رونده مهاقدند ره اتومبیل برای آنان نیاز واصه و بعرای زنعان
ابزار افادهفرور و میرضروری است .در حال ره رانتدد ِ املب ناریانه و ن اه میر فت
زنان ،مورد اناقاد مردان بود ،تبهیضان جتسیا مردانه موجب نارضايا زنان م رد .اما
اساقبای دسارده زنان از تملعک اتومبیعل و رانتعدد  ،نعوع تمايعل بعه تغییعر نقعش و
اويتمردانه را در زنان برم ان یزد ره ستگبتای آنرا ديدداهاای رلیههای در خدوص
زن مت هل و مرد فهایِ مسلط و توانمتد ،تهکیل م داد.
«ايتکه ايتقدر دخاراا به مارین مامايل ردن بخاطر ايته ره نهون بدن یون
دخارن ،دلیل نداره مثل پسرا ،اال مارین نبارعن .ولع واصهعاً آنقعدر از مارعین
لذن نم بره ،از آرپزی ،تت ر داره ول حعاال رعما ب عو مارعین وای یعون
پسرونو دوست دارن .پو اين فطرته رجعا رفاعه؟ مخ ع رعده پهعت امعون
موضوع

ره دخار م خواد ب ه من دخار نیساا».
پدرام 29 ،ساله ،پرادو و206اسپرن

 -2تأهل و تجرد در مقايسه افراد ماأال و مجرد ،رفااراعای اسعا اده از اتومبیعل
اندر ما اون م نمايد .املب جوانان ماأال بر رارررداعای رفعاا و ابعزاری اتومبیعل
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تأرید دارند وجوانان مجرد بیهار با ان یزه فرامت و رفااراای خردهفرات ع بعه سعراغ
اتومبیل م روند.
«اده ازدواج نکرده بودم راری م رردم ماریتا ريتگاش برق بزنه  ،اسپرن
باره و»...
سپیده 30 ،ساله ،م ان

 -3سن سن بر رفااراا و ان یزهاای فرد در اسا اده از اتومبیل تأایر دعذار اسعت.
راربرداای راحا و رفاه در ستین باال و راربرداای فراما  ،خردهفرات

و ورزر در

ستین پايین تر بیهار به یها م خورند .بین نوع ،مدی ،رنگ ،تزئیتعان اتومبیعل و سعن
مالک داللتااي اریتد میر رسم وجود دارد .برخ اتومبیلاا ،مارعینِ سعنداراعا و
برخ مخدوص جوانان رتاخاه ردهاند .جوانان مهاقدند ره اتومبیلاای جعوان پسعتد،
ويژد ااي دارند ره ادر یه راحا را از بین مع برنعد ،ولع جعوان رانتعده را اابعان
م رتتد.
 -4شغل و تحصیالت در ديد عامه اويعت برخع مهعامل بعه تملعک اتومبیعل
رخد يا نوع خاص آن به ردن پیونعد خعورده اسعت .ضعرورن دارعان خعودروی
رخد برای برخ  ،نه در تسهیل يا وابسا

رغل  ،بلکه در رخدیت اجامعاع فعرد

است .امچتین رراه تحدیل  ،آداا علم و فت  ،بر مهتا و نوع ن اه فرد بعه اتومبیعل
تأایر دارد.
«من یون مکانیک خوندم ،وصا دارم دنده عوض میکتا معی هما رعه یعه
ات اص داره می اه»...
روروش27 ،ساله،

Gol
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 -5دیگران مهم ذاتیت ،ان یعزه ،نعوعِ رانتعدد  ،نحعوه مراصبعت و رفااراعای
مهطوف به اتومبیل ،به دي ران مهم ره فرد در ذان خويش دارد ،مربوط است .اوّلین
«دي رانِ مها» ،بیهار «مردان خانواده» ،سپو ساارهاای ورزر و سیتماي مارین باز بودند.

هد) استراتژی کنش /کنش متقابل
راربران از طريق راابردااي ره در ذيل به آناا اراره م رود ،به مهان دلخواه خود از
اتومبیل نايل م روند.
انتساب نوع اتومییل یکي ي هبردهو فرد بر

بو نمویي هویته به نتخو مادله

ينگه رالک ر مليت تومبيل مربوط سته یر ته ین ری گيهو ميتو ند ومل رياومهاویي
سااو مولااک باار

دیگاار ر بو نمااو شخصاايت فاارد بوشااد .د دههااو ااوتي نااوعي

سنخ شنوسي طبقاهه واولت یاو نوتيساگيه سارمویه فرهنگاي  -جتماوعي ر ری گايهاو
شخصيتي د يندگو برتي تومبيلهو ست .همدنين ي بطه عميقي بين ری گيهو شخصيتي
فرد ر نتخو «مليت تودير» ر تصویر ته

ر سوتته ميشوده رجود د يد.

« رخدیت آدمها در ماریناايهان ماجل م رود.».
مريا 22 ،ساله ،پژو 206
«به ايران خودرو پوی دادم ،تهدادِ سکهاای عقدم رو با دو رماره اوی پ ک
ماریتا يک درآوردم ،يه مارین رخدیا »...
عل  28 ،ساله ،پژو206اسپرن

 -2تغییرات و تزیینات اتومییل دساکاریاای ظااری و داخلع اتومبیعل بعا اعر
ان یزهای مانتد :اعمای سلیقه رخد  ،زيباي رتاخا  ،رفاه ،سرعت ،صدرن ،خودنمعاي ،
باوراای عامه ،خرده فرات

و مقابله با تولید يکدست اتومبیل ،نوع تملعکِ مضعاع

1

1
. Double possession
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اتومبیل است .ت اون در رارررداای مورد انارار ،ت عاون در نعوع تغییعران را اعا بعه
دنبای خوااد دارت .ريزترين تغییران ،ت اوناای بارزی در اتومبیل و به تب ِ آن اويت
دارندهاش ايجاد م رتد .بیهارين دسعاکاری اتومبیعل در بعین مارعینبازاعا بعا ترریعب
ايدهااي از ال واای مرب و خ صیت فردی ،با انط حات یون «اسپرن»« ،تیونیتعگ»
يا «مارین جم رردن» انجام م رود .مارینبازاا با اسا اده ازتزئیتان ،نهعانهاعا ،ع ئعا
و یهلتکهسازی ،اتومبیل را به نورن متحدر به فرد« ،اسپرن» يا «تیونیتعگ»

فرات

م رتتد .در اين راساا «تکبودن»« ،سلیقه»« ،خ صیت» و «تمايز» دارای اامیت اسعت .از
نرر مارینبازاا ،اتومبیلاای اسپرن ،ااری اتری و ماأار از درون ،روحیعان ،توانعاي و
افکار فرد است .اسپرنرردن ،اويت نتها و فلزين اتومبیل را جسمیت بخهعیده وآن
را به موجودی جاندار با خدائل ربهانسان «خور ل»« ،خهن»« ،وحهع »« ،رعاد» و...
مبدی م سازد .از سوي تواناي افراد در ايجاد تغییعران ارتبعاط تت عاتت

بعا وضعهیت

اصادادی فرد دارد .میر از اتومبیلاعاي رعه بعا ازيتعهاعای دعزاف اسعپرن مع رعوند،
اتومبیلااي اا اساتد ره با اریاء را ازيتعه و املعب خعان

 ،تعزئین داخلع زيعادی

دارند ،ره در مورد آنها انط حات یعون تاصچعه ،امعامزاده ،جعوادی و داعات بعه رعار
م رود.
 -3نوع رانندگی ره

ان یزه اای ما اون از رانتدد در بین مداحبهرعونددان

امچون رانتدد برای «اابان اويت فردی»« ،مهارن»« ،فخرفرور »« ،ت عريح»« ،دراعا
رکسان رلیههاای جتسیا »« ،لذن»« ،رسیدن به مقدد»« ،آرامش»« ،صدرن»« ،ایجعان»
و «مسابقه و پیروزی» وحا رانتدد برای ن و رانتدد  ،بیان ر آن است رعه رانتعدد
عملکردی یتد مهتاي است.
 -4استراتژی ابژهسدازی عداطفی رفااراعاي یعون جانعداران اری ،نام عذاری،
اسطورهسازی ،نوع ن هداری و تلق اتومبیعل بعه متزلعه «فرزنعد»« ،مههعوق»« ،رعوار»،
«دوست نمیم و نادق» داللتدر رابطه رديد عاط

فرد با اتومبیل است.
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«مارین م ِ بچه آدم میمونه ،ارجوری بزردش رت امون اخ ق را پیدا
م رته»....
عل 26 ،ساله ،مزدا  3اسپرن
« طرف مطمئته ماریتش جون داره و به عتوان يه موجود زنده صبعولش داره،
براش مها نیست اونکه سوارره نبض داره يا نه براش زحمت رهیده و خلقعش
ررده ،و رس ره ییزی رو خلق م رته از اون لعذن مع بعره ،رعما مارعیتو يعه
انسان میبیت  ،باااش ارتباط برصرار میکت صاعدش ايته».
میهاد19 ،ساله ،پرریااسپرن

و) پیامدها و نتایج
رتش اا ممکن است درجهت ااداف ره مرتبط با پديده نیست انجام دیرند ،ول به اعر
حای رارررداای پتهان و آرکار جديدی برای پديده در برخوااتعد دارعت اسعاراس و
روربین .)109 :1385 ،در اين پژواش ناايج انديهیده و نیتديهده ،احساس رضامتدی يا
عدم رضايا ره فرد در اسا اده از اتومبیل به دست مع آورد ،در صالعب پیامعداای ذيعل
بیان رده است:
 -1تأیید و عد تأیید هویت اقتصادی و اجتماعی
تأیید :اتومبیل به واسطه وابسا

مساقیا به پاي اه اصادادی و اجاماع  ،برخع

سازوراراا و نماداای تأيید 1یون «تهعخص»« ،متزلعت فعردی و اجامعاع »« ،احاعرام»،
«تحرک اصادادی -اجاماع نهودی»« 2پیهرفت رغل » و «ارتقعای وضعهیت معادی» را
برای دارنده اش به امراه دارد ره در ساحتاای دونادون جامهه بعه رعکل محسوسع
تأيید م رود .تملک يک اتومبیل درانصیمت؛ نمادين سعازی اعرون فعرد بعرای رسعب

1
. Mechanisms verification
2
. Upward mobility
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احارام وتأيیدان اجاماع است .در اين بازی رته ر از اتومبیل به عتوان رعاالی درعور
نحته بهره م دیرد ،تا بیهارين تأایر را بر تماراییان ب ذارد.
«بابای من ره درارای نتها رري

داره مهاقده ره مارعین احاعرام میعاره،

امیهه م ده به نرر من مردم واسه بتز و BMWاحارام مع ذارن ،رعما سعر يعه
یهارراه م رس  ،پرریا داراه بار حق با رما باره ،بتز بپیچه جلون ،خعودن
سارت م ر رد بهه».
فوژان 19 ،ساله ،ساناافه اسپرن
« مارین نمادِ پیهرفت فردِ توی مملکت ما.».. .
وحید 28 ،ساله ،روآ

عد تأیید :تأيیدان اجاماع اتومبیل ،امه جا و نزد امه يکسان نیسعت .از آنجعا
ره داران يک اتومبیل درانصیمت برای جوانتراا به سهولت امکان پذير نیست ،جوانان
طبقان پايینتر ،تدوير خوب از دارنددان اين نوع اتومبیعلاعا ندارنعد و صضعاوناعای
پیچیده ای یون «ازرجا آورده» يا «حق دي ران را خورده« و ن ات یعون «خودخعواه»،
«مغرور»« ،ازخود راض »« ،بچه پولدار لوس» در مورد آنها نورن م دیرد .داا برخ
رجععرویاععا ،رفااراععای نابهتجععار و بزاکارانععه جوانععان در سععبک اسععا اده از اتومبیععل،
صانونرکت اا و تخل ان رانتدد  ،فراتر از آنکه موجب ن ران م رود ،تدعوير فعردی
مجرم و متحرف را از اين جوانان م سازد.

 -2کسب فرصتهای فردی و اجتماعی
آزادیهای فردی رااي و اساق ی از ارزشعع نماداعاي اسعت رعه اتومبیعل بعه
دارندهاش اادا م رتد و فرنت و لذن «تملک ابعژه»« ،تسعهیل ارتباطعان»« ،عاملیعت»،
«دراا رکسان مرزاای زمعان و مکعان »« ،محعدوديتاعای از پعیش تهیعین رعده» و
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«تهکیل دروهاای دوسا » را برای جوانان از نرر ذات و عیت فرااا م آورد و اويا
مارادف با يک فرد «آزاد»« ،مساقل»« ،مخاار» و «مقادر» به فرد م داد.
گردشگری موجر جویيه دسترسي به مکو هو دريدسته قدي ت ارک رگریاح
هيوهو شهر فروتهویي ست ته تومبيل شخصي دي تتيوي د ينده تاود مايگاذ يد ر
مکو سفرهویي ي مقدري ميسو د ته بو رسویل نقليه عمومي ممکن نيست .تومبيل بو یجاود
يرشهو بهتر ر ي
بر

تر مل ر نقل سبب شده ته «گردشگر هو گر قيمات تاه فقا

طبقه توچکي مکو رذیر بود ر نشو منحلت به سو ميسمده دي تتيوي طبقه متوس

نيااح قاار ي گياارد» ( ي ه  .)130:1995هاار یااک شااکلهااو ساافر نشااونگر طبقااهه سااليقه ر
ترجي و

فر د ست ته ميتو ند به ووي مصرف نمویشي ديسید .د يندگو تومبيلهاو

توصه بو تجربههو گردشگر متفور ر «جماعسري

ماوتن»ه دسات باه نبوشات ناوعي

سرمویه فرهنگي مي نند.
«نه ايتکه با ماریتا جاي برم ره خیل صهتگ باره .اين رعه جااعاي بعرم
ره ب ا ایچ رو نم تونه بره ،ول من م تونا برم ،يک حالت پُز .بهتعوان يعک
تمايز ره رس نم تونه و من اساا»....
پدرام 29 ،ساله ،پرادو و 206اسپرن

کسب اعتماد مالکیت اتومبیل و مهارن رانتدد  ،میزان اعاماد خعانواده را رعه از
مهمارين سرمايه اای اجاماع است ،نسبت به جوانان افعزون سعاخاه و فرنعا بعرای
اابان تواناي اا ،مسئولیت اا و اناراران جديد ،تدويری از بزرگ ردن و حا آمادد
ازدواج است.
«وصا مارین داری امه ،و مخدوناً پدر و مادرن ،احساس مع رعتن رعه
بیهار مرد ردی یون م تعون خواسعاهاارعون رو بعرآورده رتع و ن ااهعون
نسبت بهت عوض م ره و دي ه اون پسر رویولو نیسا .»...
پیمان22 ،ساله ،پژو
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 -3آسیبها ،معایب و تناقضات
ترافیک و عد تحرک :وسوسه تحرک و سرعت بیهار با اتومبیل ،تهديد فزايتعده ععدم
تحرر است ره راهبتدان وترافیک ايجاد م رتد و ادفِ اتومبیل را از صدرن تحرک ،بعه
ضد آن يهت سکون مبدی م سازد .اتومبیل نمادی ازتبديل لذن صعدم زدن و پیعادهروی
به لذن سرعت است و وابسا

در حررت با آن و به تب آن تهديد س ما و افعزايش

وزن ،مورد اراره مداحبهرونددان ،به ويژه زنان م بارد.
«عیب مارین ايته ره آدم از نرر روان اونقدر بهش وابساه مع رعه رعه راه
نمیره و جاي ره الزم نیست با مارین مع ره ،ترافیعک اعا رعه بعه تعدريج داره
زندد آدمها رو فلج م رته .حا از حررت با مارین ،پهیمون م را .یتد بعار
دوسه بار آنچتان توی ترافیک موندم ره مارین رو دذاراا توی خیابعان و پیعاده
رفاا».
زاره 25 ،ساله ،پرايد

آسیبها دیدنز رانتدد را از نوع «خطراای پرورده» 1و عامدانه به اسعاقبای خطعر
راافان م داند ره امیهه با تدويری از مرگ ،آسیب و جراحت امعراه اسعت دیعدنز،
 .)37:1382اين دونه خطران اتومبیل رفااراای اتومبیل رعاربران ،بعه ويعژه آنعان رعه
خاطرات از تدادفان اطرافیان دارند را تحت تأایر صرار مع داعد .امعا برخع بعا توجعه
بیهار به لذن و ت ريح ،پرسهزن  ،حرران نمايه با اتومبیل ،اين آسیباا را دورتعرين
پیامد دانساه و به «ماخل

بودن» و جريمهاای باال م بالتد يا حاع «تخلع

را ويژدع

رانتدد حرفهای م دانتد» فکوا .)221:1378 ،
«يک عالمه مدارک دارم ره پلیو نامه فرسااده در خونه ره تو بهتوان رانتده
ماخل

در تهران اسا  ،ايتو م برم به بچهاا نهون م دم م دا ببیتید من یعه
1
. Cultivated risk
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صانون رکت ام 170 ،تا توی تهران حررت رردم ،ایچ ردوماون جرأن ايعن رعار
رو نداريد».
پدرام 29 ،ساله ،پرادو و 206اسپرن
«انوالً خطرارو دي ه ياد درفایا ره خودمون يه جعوری جلورعو ب یعريا،
ايتا فرق ما با آدمای دي و».
بابک 22 ،ساله ،ایونداروپه

از سوي اتومبیل در رارررداعای پتهعان خعود ،دعاه فرنعاهای جديعدی را بعرای
رجرویاا و انحرافان در اخایار جوانان صرار م داد ره بعا ارزشاعای رسعم جامهعه
ايران مغاير است و موجبان ن ران خانوادهاا را فعرااا مع سعازد .امکانعان داخلع و
تغییرات ره فرد در اتومبیل ايجاد م رتد ،فضعاي بعرای رفااراعای بزاکارانعه و دور از
نرارن خانواده ،تمارای فیلا اای مساهجن ،مدرف معواد مخعدر و مهعروبان الکلع ،
امتهیت با دروهاای دوسعا پرخطعر ،دعوشدادن بعه موسعیق اعای ممتوععه ،لبعاس
پوریدن اای میررسم و ضدفراتگ را برای آنان فرااا مع آورد .از سعوي رفااراعای
مارینبازاا مانتعد تغییعر وضعهیت خعودرو ،مسعابقهاعای خیابعان و ...در نعزد پلعیو،
رسانهاای دروا و جامهه جرم تلق رده و املب به عتوان افرادی متحعرف ،بزاکعار،
تهديدرتتده نرا اجاماع و ماخل

بریسب خوردهاند .دوردوربازی و خیاباندردی ره

مارین بازاای واصه آن را «توحش انسان » تهبیر رردهاند ،خلق يعک رفاعار نااتجعار بعا
اسا اده از ظرفیت اای اتومبیل اسعت .در بعین برخع جوانعان ،اتومبیعل بعا ارزشاعای
اصادادی تجسا يافاه ،یون ص س آاتین ،نوع سلطه عیت و ذات بر ابهعاد دونعادون
زندد داراه و ددردون اای ارزر  ،از خودبی ان

و اويتيعاب ِ سراسعر معادی يعا

«آانپرسا » ،تهلق و تهدب رديد به اتومبیل را به ارمغان م آورد.
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«ادربه من ب ن ازخودن يه تابلو ترسیا رن و ده تا ازییزای مها زنعددیاو
توش بتويو ،حاما يکیهو مارین میتويسا ،اده ب ن دو تا بتويو ،حاما يکیهعو
رما»...

مارین میتويسا ،مارین اويت مته .امه متو به ماریتا میهتاسن ،م

سیاوش 29 ،ساله B.M.W ،اسپرن

با وجود ب توجه املب جوانان به آسیباای اتومبیل ،افرادی مانتد نمونعه ذيعل،
ايت ونه اراره داراتد ره:
«اتومبیل با امه حستهاي ره داره و من عارقها ،م

ويروس میمونعه .تعا

وصا بیرون بدن باره جون نداره ،اما وصا وارد بدن رد ،زير دست انسان جون
پیدا میکته .م

فیلمهاي ره ربات سازندرو از بین میبره ،رايد خیلع

بعه بهعر

رمک ررده ،اما ممکته يک روزی آدما رو نابود رته و توازن جامهه رو بها بزنه».
پیمان22 ،ساله ،زانایااسپرن

بو توجه به مو يد یود شدهه طبت مدل روي د یمي نرریاه مبناویي ي بطاه مقاوي بدسات
سمده ر رهش ي ميتو دي نمود ي وف ه بعد تالوه ترد:
عناصرمداخلهگر:

زمينه :فضاي داخلي اتومبيل

.1جتسیت
.2تأال و تجرد
.3رغل
.4سن
.5دي ران مها

پديده مرکزي :کارکردها و
انگيزههاي استفاده از

شرايط علي:

اتومبيل

.1ذان اتومبیل

.1راحا و دسارس
استراتژي کنش /کنش متقابل:

.2امرار مهاش

 .1اناخاب نوع اتومبیل

.3اويت اصادادی -اجاماع

.2تزئیتان و تغییران اتومبیل
.3اساراتژی نوع رانتدد
.4ابژهسازی عاط

.4حدار امتیا
.5رارررد خردهفرات
.6رارررد ورزر
.7رارررد ديت  -اخ ص

.2رتش رانتدد
.3ت اون و تمايز جوي
.4تجربه زيساه رودر
.5نتاي فرات
.6عدم ری یت
حملونقلعموم
 -7عدمجاي زيناایفراما
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پيامدها:
 .1تأيید و عدم تأيید اويت اصادادی-اجاماع
.2رسب فرنتاای فردی و اجاماع
 .3آسیباا ،مهايب و تتاصضان

شکل  -2جمع بندی مقوتت بر اساس مدل پارادایمی

نتیجهگیری
راربری اتومبیل از زمان تولید تارتون در جوام ما اون ،بتا به خ صیت راربران بوم ،
سیر تغییران دونادون را پهت سر دذاراه است .برای ره ِ مهتای اتومبیل م توان
ام ام با ويکری 1مسیر حررت راال را از امان زمان

ره وارد اصاداد رخد

مدرفرتتده م رود ،تا وصا ره به بخه از فرايتداای مهتاسازی يا مدرف نامههود
تبديل م دردد ،دنبای ررد اساوری .)273:1386 ،در اين سیر ادف از مدرف ،نرفاً
برآوردهسازی ضرورناای زندد

نیست ،بلکه بايد با توجه به ررايط فرات

-

اجاماع و بوم مدرفرتتددان ،با دساهای از نماداا ،ارزشاا ،نهانهاا و ايدهاا ره
در خ ی مدرف به وجود م آيتد ،تحلیل رود .اتومبیل با اامیا مادی و نمادين در
فراتگ عامه ريچاردز )119:1382 ،تأایر فرادیری بر جتبهاای زندد روزمره مانتد:
اصاداد ،فرامت ،امتیت ،اويت ،مدرف ،خانواده ،آزادیاای فردی و اجاماع ،
ارتباطان و ...داراه و تغییران رم

وری

صابل توجه

در ارزشاای فرات

-

اجاماع ايجاد ررده است.

1
. Amanda Vickery
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 ،اجاماع و حا سیاس مهتااعا ،ارزشاعا و

رارررداای ماتوع و ماکثری بعرای دعروه اعای سعت  ،اجامعاع  ،اصادعادی ،معذاب و
جتسیا در بردارد ره در ررايط فرات

دونادون ،به مثابه يک دای ،نهانه ،پیام و نماد،

رمزدذاری و رمزدهاي اای ما اوت پیدا م رتد .به بیان بارن ،اتومبیعل تتهعا پديعدهای
مادی نیست ره بايد نحعوه اسعا اده و رعاررردش رهع
فرات

ره بايد با زبان فرات

بازنمای مهتای فرات

رعود ،بلکعه پديعدهای اسعت

فها رعود و مانتعد اعر رعاالی دي ع ِر زنعدد روزمعره

است بارن .)1993 ،يافاهاای نرعری و تجربع ايعن پعژواش

نهان داد ره اتومبیل راالی ذو ابهادی است ره نم توان آن را يک وسیله نقلیه يا رعاالی
تکتولوژيک ختث با خدلت ابزاری تلق ررد ،بلکه راالي پیچیده ،یتعد مهتعا و یتعد
پهلوست ره با ان یزهاای دونادون مدرف م رود و ممکن اسعت میعر ازرارررداعای
مورد اراره ،در زمیتهاای دونادون دي ر برسازنده مهان  ،مدلوالن و رارررداای نعوينِ
ما اون و داه ماهارض بارد .و ادر یه ظعااراً ترریبع تکتیکع اسعت ،امعا بعه لحعا
نمادين انهطافپذير است و م تواند به يک راالی فرات

و به تهبیعری معان فرات ع

تبديل رود .اتومبیل مات است ره توسط راربرانش رمزدذاری رده و مخاطب آن را بعر
حسب صواعدی رمزدهاي م رتد ،ادر یه يک رامذ س ید نیسعت ،ولع صابعل نورعان
است و اناقای داتده پیام ،و از آنجعا رعه سعرمايهاعای فرات ع  ،اجامعاع  ،اصادعادی،
طبقات  ،خردهفرات

 ،جتسیت و مذاب در نحوه مدرف اتومبیل نقش دارند ،بعه طعور

مساقیا بازنمای ارزشاا و ن رشاای فردی رخص است .با توجه به آنکه يک تجربعه
و نورنِ فرات

ما اون از اتومبیعل در بعین دعروهاعای اجامعاع دونعادون ظعاار

م رود میلر )12:2001 ،نم توان روايا يکدسعت از رعاربران ارائعه داد ،امعا در يعک
دونهرتاس م توان مدرفرتتددان اتومبیل را در مدرفرتتده «رفاهطلب»« ،رعارررددرا
و ابععزاری»« ،متزلععتجععو»« ،تمايزطلععب»« ،امتیععتجععو»« ،فراماعع »« ،ورزرععکار»،
«خردهفرات

» و «اخ ص » خ نه ررد .نکاه دارای اامیت اين اسعت رعه اتومبیعل در
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ررايط فرات

و اجاماع نسل جوانِ ايران برسازنده مهان جديدی است ره رعايد در

مان فراتگاای دي ر فاصد یتین مهتاي بارد.
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