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جستارگشایی
بحث از زمانمندی 2جامعه و فرم از زمان در عصر حاضر ،پیوندی ناگسستنی با تجربزه مدرنیتزه
دارد .توأم با ایدئولوژی پیشرفت که از اواسط قرن هجدهم در زندگی غزر نهزوذ کزرده اسزت،
ماهیت متعالی عقیده به پایایی گذشته از بین رفت و زمان به گران براترین چییی بد شزد کزه
تولیدکننده ثرو و قدر است ) .(Gurvitch, 1964: 131در این میان ،از غلبه وجه ملانیلی و
ابیاری زمان در عصر مدرنیته که بهزعم هایدگر ،انسان مدرن را به موجودی منهعل و در خدمت
مقتضیا نظم و سزاماندهی امزور روزمزره تبزدیل کزرده و از تحقزق خویشزتن واقعزی خزویش
بازمیدارد تا شتا زدگی بیشازحد افراد برای رسزیدن بزه «ایزدهآ زنزدگی خزو » در جرزان
پرشتا عصر مدرنیته متأخر که بزه زعزم هزارمو روزا 3یز

«موقعیزت گرایزی جدیزد» شزبیه

شللهای پیشامدرن هستی را خلق میکند و افراد در جریانی ناهماهنز

بزا «ایزده آ رهبزری

خودمختارانه و بازخوردی زندگی» باید خود را با پیشامدهای غیرقابل پیشبینی بر یز

مبنزای

روزانه وفق دهند ،بدون آنکه قادر به برنامزهریزیی بزرای آینزده باشزند (،)Lowson, 2014: 23
همگی بیانگر وجوه آسی شناختی زمانمندی زندگی روزمره در عصر حاضر اسزت کزه در حزوزه
نظری جامعهشناسی زمان ،به ویژه از سه دهه پیش تاکنون ،مورد بحث قرارگرفته است .در ایران
نیی بحث از زمان و زمانمندی مدرن کمزابیش از سزوی صزاحبنظران و تحلیزلگزران اجتمزاعی
مطرح شزده اسزت ازجملزه مباحزث قزانعیراد ( )1389پیرامزون آینزدهاندیشزی و لزیوم اخزذ
راهبردهایی برای اندیشیدن به آینزده .ایزن چشزمانزداز نظزری ،پزژوهش حاضزر را بزه یلزی از
زمینههای اصلی بحث از زمان اجتماعی ،یعنی فرم کنشگران از زمان در پرتو امیزدها ،آرزوهزا و
مقاصد آنرا رهنمون میسازد .همچنزین بحزث قاضزیمزرادی ( )1378از خودمزداری ایرانیزان،
استغراق در زندگی روزمره و به تبع آن اسیر زمان حا شدن بدون توجه بزه آینزده یزا گذشزته
تاریخی خود است.
ذهنیت مدرن از زمان ،درهم تنیدگی شدید زندگی روزمره با زمان و برسزاخت تزاریخهزای
فردی و منحصربه فرد را املانپذیر ساخته است .درک ،تهسیر و تجربزه فزرد از زمزان ،گونزه ای
واقعشدگی 4زمانی است که رابطه زمانی بین انسان و جران را بهمثابه فرایند توسزعهای تشزری
میکند ( .)Vedeler, 2014: 29-30ایزن هسزتی زمزانی ،در بسزتر جامعزه و از تجربزه افزراد در
زمینههای واقعی مشتق میشود نه از شرودی پیشین ) .(Iparraguirre, 2015: 4تجربه فرهنگی
و فرمهای اجتماعی از زمان باید به صورتی پویا ،چندگانه و ناهمگون درک شزوند و همزانطزور
2.Temporality
3. Harmut Rosa
4. Situatedness

101

واکاوی نظام معنایی شررنشینان از زمان -زمانمندی در زندگی روزمره

که باربارا آدام )1988( 5تاکید میکند ،باید شزللبنزدیهزای متمزایی از سزرعت ،زمزان بنزدی،
استمرار ،توالی و ریتم را بهمثابه ساختارهای متقابال درهمپیچیده زمان کش کنزیم

(Edensor,

) .2010: 2این شللبندیها ،بیانگر درهمآمیختگی وجوه عینی و ذهنی زمزان هسزتند کزه در
ی

فرایند برهملنشی دیاللتیلی از سوی عزامالن اجتمزاعی بزا سزطوح سزاختاری ،برسزاخت

میشوند و زمانمندی افراد در زندگی روزمره را شلل میدهند و بزهنوبزه خزود بزر واقزعشزدگی
جامعه در مسیر توسعه یا خروج آن از مدار توسعه تأثیر میگذارند .تحلیل نظام معنایی از زمزان
به دلیل پیوند وثیق آن با دو حوزه وسیع و مرم «اخالق» و «توسعه» ،میدانی اسزت کزه طبزق
گهتمان جامعهشناسی «میتواند و باید فرصتی باشد جرت برانگیختن دیالوگ تزم برای فردایی
برتر» ) .(Ernstes, 2012: 2رژوازی« 6فرم زمان» 7را مقوله مرکیی «جامعهشناسی توسزعه» در
نظر میگیرد و بسط آن را به عنوان بخشی از توسعه مدرنییاسیون و صنعتیشدن مزیبینزد .بزه
عقیده وی ،احساس زمان ابتدا در میان طبقهای بزه وجزود مزیآیزد کزه پیشزگام نقزل وانتقزا
اجتماعی و اقتصادی میشود و طی آن برحس موقعیت قدر خود میتواند همان حس زمزان
را بر بقیه جمعیت تحمیل کند ( .)Jokenan, 1977بنابراین نگزاه بزه توسزعه از دریچزه زمزان و
زمانمندی از مباحث مرم قابل تحلیل در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی است کزه در
گهتمان توسعه جامعه ایزران مزورد غهلزت قرارگرفتزه اسزت .پزژوهش حاضزر گزامی در جرزت
مطرحساختن زمان به مثابه ایدهای کلیدی و قابل تأمل در پارادایمها و گهتمانهای توسعه اسزت.
جامعه ایران ،جامعهای کژمدرن با تناقضا درونی و بیرونی همچون رشزد بخزش خصوصزی در
د دولت غو پیلر ،رشد رفتارهای فردگرایانزه و مصزرفی در د رفتارهزای سزنتی و مزذهبی،
ایجاد تلثر طی اجرای برنامههای نوسازی پنج ساله در د ارائه ایدههای یلسانسزاز ،فردگرایزی
(خودخواهانه) توأم با فقدان سازوکارهای دموکراتی

وحد آفرین ،شزلاف طبقزاتی ،تناقضزا

حاصل از بحران سازمان دهی و نرادی و اثرا سوء بر اجرای برنامههای توسعه است (جالییپور،
 .)1392بنابراین جامعه ایران ،آبستن تغییرا زیادی است و به تعبیر گورویچ ،در جوامع انتقالی
زمان ،ضربانها و نبضهای نامنتظم دارد« .ظرور این زمان اتهاقی است .در این زمزان ،حزا بزر
گذشته و آینده پیروز میشود و تنرا گرگاه با گذشته و آینده رابطه برقرار میکند .در مزتن ایزن
زمان ،نقشهای اجتماعی باقاعده و نقشهای اجتماعی واپسزده و مزورد آرزو ،مزواج و نزامنتظر
برخورد میکنند» (گورویچ .)56-7 :1358 ،از این رو ،ماهیت آسی هایی که زمانمنزدی کارآمزد
شرروندان را تردید میکند نیی از جنسی متهاو بزا کشزورهای توسزعهیافتزه اسزت کزه انجزام
5. Barbara Adam
6. Reszohazy
7. Sense of time
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تحقیق وابسته به زمینه و معطوف به کنش ،جرت فرم تجربه و تهسیر کنشگران از زمانمندی را
الیامی میسازد.
بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر کش نظام معنایی شرروندان اصزهرانی از زمزان در
زندگی روزمره است که در آن آگاهی درونی زمانی طی بزرهملنش کنشزگران بزا یلزدیگر و بزا
ساختارها و نرادهای اجتماعی و در بستر فعالیتهای ملانمند کنشگران و منابع و فرصزتهزای
در دسترسشان ،به جریان بیرونی زندگی اجتماعی تبدیل میشود .این فرایند شیوه تهسیری از
زمان را دربر میگیرد که قبل از هر چیی برساختی فرهنگی از جامعزهای اسزت کزه فزرد در آن
زندگی میکند .همچنین از آنجزاییکزه مطالعزه زمانمنزدی جامعزه یلزی از حزوزههزای اصزلی
آسی شناسی حرکتهای توسعهای از پایین به بات در کشورهای جران سوم است ،تحلیل وجوه
آسی شناسانه زمانمندی نیی مدنظر است.
در پژوهش حاضر تحلیل زمانمندی در بستر فرایند مدرنییاسیون مزورد تاکیزد اسزت و از
این رو ،مطالعه زمان در کالنشررها اولویت دارد .اصهران ،از ی سو ،شرر تاریخی است که بافت
سنتی و دینی دیرینه دارد و از دیگر سو ،تغییرا اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چشزمگیری را
از بدو اجرای برنامههای نوسازی در ایران شاهد بوده است که این شرر را بزه شزرری مزدرن بزا
ساختار اقتصادی صنعتی تبدیل کرده است .در حا حاضر اصهران کالن شرری است بزا تلهیزق
حیر انگییی از انوا فعالیتهای صنعتی و سنتی (اعم از هنرهزای دسزتی و کشزاورزی) و نیزی
چندگونگی فرهنگی و شیوههای زندگی متهاو و سب های زنزدگی مزدرن و نیمزهمزدرن کزه
خردهفرهن های طبقاتی متهاو اعم از طبقا متوسط قدیم و جدید ،مدرنیسزتهزا ،مؤمنزان
سختگیر و ...در آن به چشم میخورد .تنظیم بخش اعظم ریتم زمانی زندگی روزمزره متناسز
با زمانبندی نرادهای مدرن توأم با زمزانبنزدیهزای دینزی برخاسزته از اعتقزادا مزذهبی یزا
زمان بندیهای مخزت

مشزاغل سزنتی ،بزه ویزژه صزنایع دسزتی کزه بزه دلیزل اولویزت وجزوه

زیباییشناختی محصوت در آنرا نسبت به برینهسازی تجزاری و وجزوه سزودمحور بزا مظزاهر
زمانی دنیای مدرن چون شتا زدگی و پایبندی به ضر اتجلها در تضاد است ،بسزتر را بزرای
شللگیری زمانمندیهای متنو و گاها متناقض فزراهم کزرده اسزت .تضزادهای مزذکور بعضزا
کنشهای زمانی پرشتا در جرت پیشرفت الرام شزده از سزوی فراینزدهای نزاق
توسعه یا کندی و رکود بیشازحد ناشزی از تصزور زیسزتن در یز
مقدس را موج میشود که در درازمد مانع ایجاد ی
مسیر توسعه و برنامهرییی هماهن

نوسزازی و

زمانمنزدی مطلزق ،ابزدی و

فرایند حرکزت مسزتمر و متعزاد در

شرروندان در راستای ذهنیتی مشترک از توسعه مزیشزود.

از این رو ،شرر اصهران به مثابه نمونهای تیپی  ،بستر مناسزبی را جرزت مطالعزه زمانمنزدی در
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جامعه در حا گذار و نیی تحلیل آسی شناسانه زمان با رویلردی توسعهای فراهم میسازد.
آنچه مطالعه زمانمنزدی را ضزروری مزیسزازد ،دتلزتهزای آن بزرای توسزعه خزود و در
چشماندازی وسیعتر توسعه جامعه است .در مدرنیته آیندهگرا ،نلته بسیار مرزم ایزن اسزت کزه
مسیرهای گوناگون زندگی افراد که هرکدام تاریخ خاص خود را دارند ،در ی

زندگی جمعی در

هم بافته میشود و با افق ها و انتظارا مشترک به هم گره میخورد .در این حالت ،انزرژیهزای
فردی همه برمبنای روزانه برای رسیدن به هدفهای واتتر گسترش مییابند

(Carmen, 2012:

) .65تحقیق حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اصلی است :شرروندان اصزهرانی در برهملنشزی
دیاللتیلی با عوامل زمینهای و ساختاری چه درک ،تهسیر و تجربهای از زمانبنزدی در زنزدگی
روزمره دارند؟ آنرا چه کنشگری و مواجرهای با زمانمندی تهسیری خزود دارنزد؟ بزدین منظزور
گروههای سنی جوان و میانسزا از سزنخهزای مختلز شزغلی و طبقزاتی مزورد مطالعزه قزرار
گرفتهاند .زمانمندی این گروهها به جرت پتانسیل بزاتیی کزه در اثرگزذاری بزر فراینزد توسزعه
جامعه دارند ،حائی اهمیت است.

 .1چارچوب مفهومی
از نظر مهرومی و روششناختی ،دو رویلرد الرامبخش پژوهش حاضر بودهاند:
 )1پدیدارشناسی تهسیری مبتنیبر فلسهه هایدگر )2 .دیدگاه ژرژ گورویچ که طالیهدار بحزث از
برساخت زمان در برهملنشی دیاللتیلی با انوا جبرهاست و بزا رویلزرد روششزناختی خزاص
خود ،پیوستار زمان اجتماعی را در سطوح خرد و کالن تحلیل میکنزد .وجزه مشزترک ایزن دو
نظریهپرداز ،در هم آمیختن بحث زمان با رویلرد روششناختی مخت

خویش و نگریسزتن بزه

زمان بهمثابه پدیدهای زمینهمند است.
هایدگر تأویل هرمنوتی

را که اساس پدیدارشناسی تهسیری است ،تنرا راه دستیابی بزه

«ساختار هستی شناختی فرم» میداند و از این امر بحث میکند که چگونزه اشزیا خودشزان از
طریق معنا ،فرم و تأویل به دیده درمیآیند (پزالمر .)151 :1377 ،ایزن فرزم ،از سزویی فرمزی
تاریخ مند و مبتنیبر واقع بودگی انسان در جران است کزه «کزو » آن را بزه منیلزه پیشزینهای
توصی میکند که فرهن

از بدو تولد به شخ

منتقل میکند و دربرگیرنده ارائزه شزیوههزای

فرم جران نیی است (چناری )121 :1386 ،و از دیگر سو ،طرحی افلنزدن بزر املانزا هسزتی
خویش ،یعنی گشایش یا کشهی از توانایی بزرای بزودن اسزت (هایزدگر .)3 :1392 ،در تحقیزق
حاضر نیی به این مرم پرداخته شده است که چگونزه افزراد برحسز پیشزینه خزانوادگی خزود،
پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،فرایند جامعهپذیری که تجربه کردهاند (به طور مثزا نرادینزهشزدن
فرهن

کار در فرد از بدو نوجوانی) و به طورکلی تاریخچه زندگی خود (با تاکیزد بزر رویزدادهای
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مرم و سرنوشتساز زندگی) ،تهسیر و درک متهاوتی از زمان و زمانمندی دارند .این نو تحلیل،
با تأسی از هایدگر ،به فرم تاریخمند از زمانمندی منجر میشود.
همچنین هایدگر بر «اصالت زمانی» به مثابه امری ضروری تاکید میکند و معتقد است که
نمودهای معمو زندگی روزمره به «حد وسط» هستی یزا بزودن دییاینزی تعلزق دارد و کشز
زمانمندی اصیل و حرکت به سوی آن نیازمند فاصله گرفتن از زمزان سزاعتی اکنزون حاضزر در
همه جای جامعه معاصر است (هایدگر 1980 ،به نقل از کالنسی .)35 :2014 ،زمانمندی اصیل
موردنظر هایدگر ،نو آرمانی زمانمندی است که همانطور که خود نیزی اذعزان مزیدارد ،حلقزه
پیوند چشماندازهای فلسهی و عملگرایانه از زمان است (کزوهن )13 :2002 ،و زمینزه را بزرای
رویلردهای اخالقگرایانه و توسعهمدارانه از زمزان در آرای صزاحبنظران فزراهم سزاخته اسزت.
تاکید باربارا آدام ( )1995و ) (Cannolly, 1999بر «اخالقیا زمان» به معنای اختصزاص زمزان
بیشتر به دیگران از طریق اعما «طرحرییی خود» تهسیر ) (Parkins, 2004: 378از رویههزای
کند زندگیکردن به مثابه تالشهایی در جرت «رهایییافتن از روزمرگی» و نوعی بازسزازی کزه
رضایت خاطر ،عاملیت و تاریخ را به زندگی روزمره برمیگردانزد و نیزی تاکیزد

(Clancy, 2014:

) .40بر سیاست گذاریهای زمانی معطوف به افیایش خودمختاری زمانی در افراد و فراهمنمودن
منابع زمینهای متنو مثل ابیار فرهنگی ،مراکی فضاهای انجمن ،آموزش ،مزواد هنزری ،مشزاوره
و ...جرت ایجاد تغییر مشخ

در تجربه زیسته افراد از زمان ،هزم بزه لحزا جمعزی و هزم بزه

لحا فردی که بتوانند جنبههایی از زندگی و مسزوولیتهایشزان را فزار از سزاختاربندیهزای
زمانی فرساینده ،به کنتر خویش درآورند ازجمله دیدگاههای اخالقگرایانه مبتنزیبزر تحلیزل
هستی -زمان هایدگر هستند که دتلتهای نظری کافی برای تحلیل زمانمندی توسزعهمزدار را
در اختیار محقق قرار میدهند.
گورویچ راهی میانبر و تلهیقی از اثبا گرایی ،تهسیرگرایی پدیدارگرایانه و کزنشگرانزه را
تنرا راه جستجو و کش حقیقت میداند (تنرایی .)375-378 :1391 ،جایی کزه وی بزر لزیوم
بهکارگیری روش دیاللتیلی فراتجربی 8در مطالعه پدیزدههزای اجتمزاعی تزام ،ازجملزه «زمزان
اجتماعی» به مثابه ی

پدیده اجتماعی تام تاکید میکند ،در اصل از نهوذ به تیههزای ذهنزی و

عمیق واقعیت که بیش از همه در فرایندهای ذهنی و بین ذهنی کنشگران اجتمزاعی در سزط
خرد و دیاللتی
از ی

بین ذهن و عین قابل دستیابی است ،صحبت میکند .این رویلرد ،گزورویچ را

جامعهشناسی صرفا ساختارگرایانه یا صرفا عاملیتی جزدا مزیسزازد .اسزلو دیزاللتیلی

تعاملی گورویچ ،بستری را برای فرم و توصی دقیق زمانمندیهای حاکم بر جامعزه بزر مبنزای
8. Hyper-empiricism

واکاوی نظام معنایی شررنشینان از زمان -زمانمندی در زندگی روزمره
دیاللتی

105

بین جبرهای اجتماعی و عاملیت و اختیار انسانی فراهم میسازد رابطه ای دیاللتیلی

بین کنشگران (افراد سازنده جران اجتماعی) و جران اجتماعی که طی آن معزانی و بزرهملنش
کنشگران در محیط خرد ،در صور تلرار و عینیتیافتن در زمان و ملان ،در عمزل بزه جرزان
اجتماعی کالن تبدیل میشود و این جران اجتماعی در شللی مداوم بر کنشگران اثر میگزذارد
(برگر و تکمن .)1387 9،در پژوهش حاضر ،تحلیل زمانمندی مشارکت کنندگان در بستر عوامل
زمینهای و شرایط ساختاری ،با الرام از رویلرد تلهیقی ساختاری-عزاملیتی گزورویچ در مطالعزه
زمان اجتماعی ،صور گرفته است.

 .2پیشینه پژوهش
در کشورهای توسعهیافته ،مطالعا تجربی پیرامون وجوه مختل زمانمندی انجزام شزده اسزت.
ازجملززه چشززمانززدازهای زمززانی (اشززنایدر و لیسززگار 1953 ،بززه نقززل از بززرگمن86 :1992 ،
 Zimbardo & Boyd, 1999 Zerubavel, 1979به نقل از  ،)Guell & Yopo, 2016وقتشناسی
( )White et al, 2011و سزرعت اجتمزاعی ( Morello, 1977بزه نقزل از .)Sircova, 2014: 2-3
بیشتر تحقیقا به روش کیهی یا ترکیبی انجام شدهاند و وابسته به زمینه هستند.
کارمن ( )2012تغییرا به وجود آمده در تجربه جوانان از زمان را در میالن بررسی کزرد.
طبق نتایج این پژوهش ،هرچند استراتژی «آینده بدون طرح یا برنامزه» در بزین مزردان جزوان
متداو است ،اما زمان مرکییت خود را از دست نداده است .کنتر بر آینده منزو بزه داشزتن
ظرفیتهای تزم برای آمادگی جرت تغییر مسیر است« .طرحهزای کوتزاهمزد » معمزو تزرین
موقعیت در بین جوانان است و تقلیزل پرنزههزای زمزانی و «حزا بسزطیافتزه» مناسز تزرین
استراتژی برای مواجه شدن با پیشامدهای اجتماعی شتا زده ،بیثبا و غیرقطعی عصر ماسزت.
فیالئو و هملاران در مطالعه تجربی خود بر روی دانشجویان ،ی

گونهشناسی شش مقولزهای از

زمان تجربه شده توسط دانشجویان ارائه دادند که به لحزا تجربزی قابزل بررسزی اسزت :زمزان
برنامهرییی شده و فررستبندی شده زمان فشزرده زمزان بزیزمزان زمزان بزینرایزت زمزان
تل شده و زمان به مثابه هدف .فرض اصلی در این روش آن است که تعری زمزان بسزتگی دارد
به موقعیت و نقش ساختاری که ی

فرد اشزغا مزیکنزد ) .(Fliao et al, 2013: 127ارنسزتس
10

( )2012در طرحی تحقیقاتی با هدایت استیو کزرون -اسزمیت زمانمنزدی ذهنزی در فضزای
آکادمی

را با ارائه ی

الگوی مقایسه بین نسلی به روش کیهی مورد مطالعه قرار داده است .به

این منظور  15مصاحبه با دانشجویان و اساتید انجام شد .طبزق نتزایج حاصزل از ایزن تحقیزق،
9. Berger & Lockman
10. Steve kroon- smith
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مسائلی چون «انقباض در افقهای زمانی»« ،سلطه دوره کوتزاه» و رشزد مشزلل در ارتبزا بزا
آینده و ساختن پروژهها« ،زمان کیهی» در زندگیهای پرمشغله را مورد تردید قزرار داده اسزت.
تحقیقی که قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارد ،تحقیزق تنگزو )2015( 11اسزت روی جوانزان
شاغل آرژانتینی که برجستهترین جنبههای زمانی را از طریق تحلیل تجربی روایتهزا و اعمزا
جوانان در ارتبا با تشزابرا  ،تهزاو هزا و قرابزتهزای حرفزهایشزان کشز کزرده اسزت .در
مصاحبههای عمیق انجامشده که با محوریت بحث از قطعیزت و عزدم قطعیزت صزور گرفتزه،
چرار بعد اصلی زمانمندی کش شده است :تسلسل زمانی حزواد در یز

مسزیر ،کنتزر بزر

زمان ،برنامهرییی برای توسعه پروژهها و شرایط آینده .تنگو برحس نحزوه ترکیز ایزن چرزار
بعد ،چرار گونه زمانی را در بین جوانان شاغل مورد مطالعه تشخی

داده است :زمزان محاسزبه

شده ،زمان تحمیل شده ،زمان معلق و زمان غیرمنتظره.
به طورکلی ،اکثر این تحقیقا زمان را در محیطهای محزدود شزغلی یزا آکادمیز

مزورد

مطالعه قرار داده اند و به ابعاد ذهنی زمان چون اسزتمرار و تزوالی ،پیوسزتگی یزا گسسزتگی در
مسیر زندگی ،آگاهی زمانی و ...در آنرا توجه نشده است .همچنین در این تحقیقزا از سزنت و
پارادایم روششناختی مشخ

و نظاممنزدی پیزروی نشزده اسزت .تحقیزق حاضزر بزه مطالعزه

زمانمندی در ابعاد مختل ذهنی و عینی در زندگی روزمره طی متنوعی از افراد با اسزتهاده از
ی

پارادایم روش شناختی خاص ،پرداخته است .در ایران و اکثر کشورهای جران سوم تحقیزق

تجربی پیرامون زمان انجام نشده اسزت .در ایزران تنرزا مزیتزوان بزه مباحزث نظزری پیرامزون
آیندهاندیشی (قانعیراد )1389 ،و روزمرگی و حا گرایی در بزین ایرانیزان (قاضزیمزرادی)13 ،
اشاره کرد.

 .3روش پژوهش
تجربززه و تهسززیر در برتززرین وجززه آن موضززو و نقطززه تمرکززی تحقیززق پدیدارشززناختی اسززت
(محمدپور .)264 :1389 ،در پژوهش حاضر جرت واکاوی نظام معنایی شزرروندان اصزهرانی از
زمان و زمانمندی در زندگی روزمره از روش پدیدارشناسی تهسزیری اسزتهاده شزده اسزت کزه
برخالف روش پدیدارشناسی توصیهی ،تاکید کمتری بر تقلیل پدیدارشناسانه دارد .ویژگیهزایی
چون فرایند دینامی

تحقیق با نقش فعا محقق که نحوه ساخته شدن معنای جران شخصی از

سوی فاعل از طریق فعالیت تهسیری را تحت تأثیر قزرار مزیدهزد تزالش محقزق جرزت درک
تجربه از منظر مشارکتکننده ضمن طرح پرسش های چالشبرانگیی جرت ارائه تحلیلی غنزیتزر
11. Longo
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ت

موارد جرزت آزمزودن

از پدیده مورد مطالعه و ایدهنگاری 12به معنای تحلیل عمیق 13از ت

چشماندازهای شخصی مشارکتکنندگان در زمینههزای منحصزربه فردشزان ،از اصزو محزوری
پدیدارشناسی تهسیری است ( .)Pietkiewicz & Smith, 2012: 2ایدهنگاریهای بهعملآمزده از
ت ت

مشارکتکنندگان و تهسیر دادهها با تلیه بر دانش تخصصی پیرامون حوزه مورد مطالعزه

ضمن مشارکت فعا در فرایند تحقیق ،دا بر رویلرد پدیدارشناختی تهسیری در ایزن تحقیزق
است.
دادهها از طریق انجام مصاحبههای عمیق گردآوری شزد .بزرای انتخزا موردهزا ،در آغزاز
تحقیق از روش نمونهگیری هدفمند با «حداکثر تنو و پراکندگی» 14،انتخا مزوارد تیپیز

و

بسطیافته از گروههایی با تعلق طبقاتی ،تعلق نسلی و وضعیت اشتغا متهاو استهاده شد و در
فرایند تحقیق ،نمونهگیری نظری در سط گروههای میبور که از لحزا زمانمنزدی بزا یلزدیگر
قابل مقایسه هستند ،انجام شد .مبنای توق نمونهگیری ،رسیدن بزه اشزبا نظزری گروهزی از
موردها بود .حجم نمونه متناس با این استراتژی  26نهزر اسزت .مصزاحبههزا در فاصزله زمزانی
شرریورماه  1395تا برمنماه  1396اجرا شد.
پس از اجرای مصاحبههای عمیق ،متون حاصل از پیادهسزازی دقیزق بزا اسزتهاده از روش
ههت مرحلهای کالییی 15کدگذاری شد .حاصل اجرای این روش ،استخراج سه دسته کزد بزود:
 -1کدهای توصیهی که جرت توصی صرف کنش ها ،رفتارهزا ،تهاسزیر و برداشزتهزای ذهنزی
مشارکت کنندگان به دادهها الصاق شد -2 .کدهای تهسیری که طی آن کدهای توصزیهی دارای
همپوشانی معنایی بیشتر با هدف نمایش ارتبا مهاهیم ،ذیل ی
 -3کدهای تبیینی که با در نظر گزرفتن تهاسزیر مسزتخرج در یز
درنرایت نیی ی

مقوله انتیاعیتر قرار گرفتنزد.
سزپرر کلزی حاصزل شزد.

مقوله مرکیی (هسته) که دربردارنده دیگر مقولزههزا و گویزای تجربزه زیسزته

مشارکت کنندگان از زمان است ،استنتاج شد .بدین ترتی  ،حاصل کار  45کد تهسزیری 7 ،کزد
تبیینی و  1مقوله مرکیی بوده است .تمام این یافتهها حاصل حرکت فرایندی و رفزت وبرگشزت
ملرر بین دادهها در طو فرایند تحقیق است .معیار قابلیت اعتماد یافتهها با استهاده از تلنیز
کنتر عضو 16یا اعتبار پاسخگو( 17کنتر فرضهای محقق توسط چند نهر از افراد مطلع تحزت
بررسی) و آزمون تشخی

انتقادی از طریق ارسا آن به دیگر صاحبنظران و پژوهشگران جرت
12. Idiography
13. in-depht
14. Maximum variation sampling
15. Colaizzi
16. Member check
17. Respondent validity
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ارزیابی کل فرایند تحقیق حاصل شد.

 .4یافتههای پژوهش
نظام معنایی مشارکتکنندگان از زمان در قال ههت مقوله اصلی واکاوی شده است که تمزامی
آنرا دارای وجوه قطبی هستند و افراد درجا مختلهی از این وجوه را تجربه میکنند .برحسز
فضاهای کنش مشترکی که گروههای مختل اجتماعی تجربه میکنند ،غالبا یلی از ایزن وجزوه
قطبی بر دیگر وجوه غلبه میکند و معماری زمانی کنشگران را در زنزدگی روزمزرهشزان شزلل
میدهد .ماهیت دوقطبی ابعاد کش شده با دیاللتی

دوقطبی گورویچ که برای زمان اجتماعی

در کشورهای کمتر توسعهیافته ترسیم میکند ،همخوانی دارد .مقولزههزای تبیینزی و تهسزیری
استخراج شده از دادههای کیهی در نگاره ( )1آمده است:
نگاره شماره ( -)1کدهای تفسیری ،کدهای تبیینی و مقوله هسته
استخراجشده از دادههای کیفی
مقولههای تفسیری
تجربه پارادوکس سرعت سکونآور (شتابزدگی مادی ،شتابزدگی به
جبر کنش در محیط رقابت) /آهستگی/فرسایش در سرعت /سرعت
مقطعی
تجربه محدود پیشروی با حرکت منتظم /پیشروی با حرکت غالبا
نامنتظم (حرکت فرسایشی ،پیشروی در نطفه خاموش شده) /رکود
همهگیر
کنشهای خودمدارانه /کنشهای فردگرایانه (پیشرفتمدار) /کنشهای
جامعهمدار در موارد اندک
درک و تفسیر غالبا گسسته از زمان /غلبه پیوستگی زمانی بر گسستگی
زمانی /غلبه عدم قطعیت بر قطعیت

مقولههای تبیینی

مقوله هسته

تجربههای متناقض از سرعت :غلبه
بیتعادلی بر تعادل در سرعت
حرکت پیوستاری از توسعهزایی تا
توسعهزدایی :غلبه حرکت توسعهزدا بر
حرکت توسعهزا
جهتگیریهای ذهنی و کنشهای
عینی بازدارنده /پیشبرنده در مسیر
توسعه :غلبه بازدارندگی بر
پیشبرندگی
تلفیق زمانی غالبا ناکارآمد حوادث در
مسیر

نبود خودمختاری زمانی (زمان مرده ،زمان تحمیلشده ،زمان فعال در
پارهای از موارد) /واکنش غالبا منفعالنه جبرگرایانه یا تقدیرگرایانه به
زمانمندی خود

غلبه زمانمندی دگرراهبر (منفعالنه)
بر زمانمندی خودراهبر (عاملیتی)

زمانبندی یکنواخت و اشتغالمحور /زمانبندی آشفته و الابالیگرانه
(لگامگسیخته) /تجربه درهمآمیخته هنجارمندی و بیهنجاری زمانی

سازمان زمانی رکودآور

جهتگیری معطوف به آینده شخصی فردگرایانه و فعال /جهتگیری
فردگرایانه فعال معطوف به زمان حال (حالگرایی) /جهتگیری
فردگرایانه لذتجویانه (زندگی در لحظه)

جهتگیریهای زمانی :غلبه
حالگرایی بر آیندهگرایی و
گذشتهگرایی

زمانمندی
توسعهزا/توسعهزدا
با غلبه
توسعهزدایی بر
توسعهزایی

 .5تجربههای متناقض از سرعت :غلبه بیتعادلی بر تعادل در سرعت
با وجود قرار گرفتن مشارکتکنندگان در نقزا مختلز پیوسزتار سزرعت اجتمزاعی ،از شزتا
بیرویه تا آهستگی بیش ازحد« ،غلبه بیتعادلی بر تعاد در سرعت» بیزانگزر درک بزینذهنزی
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مشززترکی از سززرعت اجتمززاعی اسززت .مقولززههززای «تجربززه پززارادوکس سززرعت سززلونآور»،
«آهستگی»« ،تجربه فرسایش سزرعت» و «سزرعت مقطعزی» ،فضزای مهرزومی ایزن تجربزه را
تشلیل میدهند.
«پارادوکس سرعت سلونآور» گویای افیایش بیش ازحزد سزرعت اجتمزاعی در دو شزلل
«شتا زدگی مادی» و «شتا زدگی ناشی از کنش در فضاهای رقابتی» ،با وجه ذهنی مشزترک
«اضطرا گذر زمان» است که به طور تناقضآمییی کندی و رکود را در مسیر زندگی افراد و در
سط کالن در جامعه بازتولید میکند .عجله داشتن جرت ورود به بزازار کزار در سزنین پزایین،
احساس شدید عق ماندن از همساتن ،بیگدار به آ زدن در تصمیما مرمی چزون انتخزا
شغل یا سرمایهگذاری اقتصادی و بلندپروازی و شزتا بزرای پولزدارشزدن ازجملزه نشزانههزای
شتا زدگی مادی ،به ویژه در نسل جوان است کزه در درازمزد حزس در جزا زدن را در افزراد
ایجاد میکند:

«وات ما به هر چی که میخواستیم اونطوری کزه بگزیم صددرصزد نرسزیدیم .خیلزی هزم
دویدیم اما دویدنمون مثل دویدن روی تردمیزل بزود» یزا «همزه مزیگزن چزرا اینقزده حزرص
میخوری! خیلیا  40سالشونه! تو که  26سالته که نباید بترسی هنوز باید دست وپا بینزی برزش
برسی .من قانع نمیشم .همش میگم چرا به اون سق نرسیدم .این حسه حس بدیزه ...خیلزی
دوست دارم یلی بود یه جوری میتونست این حسو از بین ببره .»...
افراد واقع در ردههای علمی و شزغلی بزاتتر« ،شزتا زدگزی ناشزی از کزنش در فضزاهای
رقابتی» را تجربه میکنند .آنرا ضمن نرادینهکردن فرهن

کار طی جامعزهپزذیری در خزانواده

اصهرانی ،به طزور ارادی و بزاانگییه پیشزرفت وارد فضزاهای رقزابتی ،بزهویزژه فضزاهای علمزی و
حوزههای کس وکار میشوند و در این مسیر از فشردگیهای زمانی و ضر اتجلهای پیدرپزی
که از نشانههای سرعت اجتماعی بات هستند ،استقبا میکنند اما فعالیتهای موقعیتی مزنظم
در فضاهایی که همه کنشگران سعی میکنند از یلدیگر پیشی بگیرند ،موجز اولویزت «مقزدار
کار انجام شده در ی

واحد زمانی» (زمان کمی) بزر «کیهیزت انجزام آن کزار» (زمزان کیهزی)

میشود که پیامد آن در سط کالن غلبه ایده رشد بر توسعه است .در ایزن نزو شزتا زدگزی،
احتما تجربه روابط مبتنیبر رقابت ،جدایی از هملزاران و پزسزدن دیگزران وجزود دارد .ایزن
روابط ،به تعبیر گورویچ (« )63 :1964روابزط کنزار کشزیدن» 18نزام دارد کزه میزل بزه تولیزد
ی زمان نامنظم دارد . ...در این حالت ،حرکت در زمان اضطرا آور جریان مییابد و زمان حزا
18. Relations of withdrawal
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و آینده از تعاد خارج میشوند .به تعبیر هانور )2004( 19ی

«بزیقزراری اضزطرا زده» 20در

همه برهملنشهای اجتماعی با آیین سرعت همراه میشود (واستا  )95 :2014 ،که بزه تعبیزر
هارتمو رزا ( ،)2013مانع از تحقق کامل ی

زیستن خو و کامال برآورده شده میشود .برای

مثا :

«ما شغلمون مثل تند راه رفتن یا دویدنه که اگه بخوریم زمین شلسته میشزیم ...رقابزت
همیشه تو ذهن من هست  ...استرسی دارم که اتن موهام بیشترش سهید شده ولزی بزه جزون
میخرم» یا «من اتن به خاطر حجم فعالیتم دچار تنش زمانم ...من خیلی نه تزو پزروژه خزودم
جلو افتادم نه تو پروژههای مجموعه خیلی تونستم موفق باشم».
در این میان معدود افرادی که از سرمایه فرهنگی باتتری برخوردارند (با رفتارهزایی چزون
مطالعه زیاد ،عضویت داوطلبانه در گروهها ،تنو فعالیتهای فرهنگی و مصزرف مزداوم کاتهزای

فرهنگی) ،دغدغه کاهش شتا و تعاد در سرعت را دارند« :کجاست مثال یه فزردی کزه مثزل
میرعماد قلم دست بگیره دیگه اون جوری بنویسه ...تا مزثال یز حرکزت جزوهری از تزوش در
بیاد؟! خودم احساس میکنم این سرعته که البته همه درگیرشیم .این سزرعت خیلزی وقزتهزا
خیلی چییها را نابود میکنه.»...
وجه آسی شناختی دیگر در تجربههای مشارکتکنندگان از سرعت« ،آهستگی» (کزاهش
بیشازحد سرعت) است و اغل در نسل جوان در قال «تزرجی تهزری و اسزتراحت بزه کزار و
فعالیت»« ،فقدان اضطرا گذر زمان»« ،ارزش نداشتن زمان بزه مثابزه یز

کزاتی کمیزا » و

«حرکت آهسته و نامنظم در مسیر زندگی» نمایان میشزود .ایزن کنشزگران عمومزا مبتنزیبزر
زمان بندی شخصی شده و بیولوژی

خود عمل مزیکننزد ،بزدون آنلزه تزابع نظزمهزای زمزانی

هنجارشدهای باشند که طی برهملنشهای اجتماعی کنشگران با نرادها و سزازمانهزای مزدرن
برساخت میشود .جوان  24سالهای میگوید:

«آدم خیلی زمان آزاد تو این زندگیش داره ...مزن اتن  24سزا و تقریبزا  6ماهمزه ،بعزد
عمده کارهایی که میکنم ...اکثرا تهری  ،یعنی مثال کار به اون صور پیوسته یا مثال ریزتمواری
ندارم.»...
برخی مشارکتکنندگان نیی بهرغم حرکت سریع و مستمر در مسیر هدف از بدو جزوانی و
تحقق نسبی هدفهای خود ،به دلیل فقدان منابع اقتصادی تزم در د ساختارهای ناکارآمزد و
به تبع آن دغدغه معاش ،از حرکت سریع و پویزا در مسزیر اصزلی بازمانزده و در معزرض خطزر
19. Honore
20. Anxiety-ridden restlessness
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یلنواختی و روزمرگی قرار گرفتهاند (فرسایش در سرعت) .برخی نیی زمان نزامنتظم بزا سزرعت
پرفراز و فرود را تجربه میکنند که یا ناشی از افتوخییهای شغلی و اقتصادی در طزو زنزدگی
است یا نداشتن آینده روشن و تصمیمگیری در فضایی آکنده از ابرام در نسل جوانتزر (سزرعت
مقطعی) را بازنمایی میکند:

«وقتی رفتم خدمت این مرغداری رو که میخواستم بینم نهزر او بزودم تزو ایزران%80 ...
همدورهایهام تو بازار زرگرا ورشلست کردن در دولت احمدینژاد ...یعنزی مزا عرضزه نداشزتیم
پولمون رو از اینا جمع کنیم بیاریم تو یه کار دیگه همین مرغداری .آنقدر سزردرگم شزدیم کزه
مجبور شدیم بریم ادامه تحصیل و سربازی».
این افراد از ظرفیت خوبی جرت برساخت ی

زمانمندی کارآمد و توسعهمدار برخوردارنزد

که به فعلیت درآوردن آن مستلیم سیاستگذاریهای کالن است.

 .6پیوستار حرکت از توسعهمداری تاا توساعهزدایای باا غلباه حرکات
توسعهمدار بر حرکت توسعهزا
این بعد از زمان ،بیانگر ایستایی یا پویایی کنشگران در مسیری است که اعما منهرد آنرا را به
کلیززت زنززدگیشززان پیونززد مززیزنززد .ایززن مسززیر ،مرکززی ثقززل کززنشهززای روزمززره اسززت کززه
تصمیمگیریهای مرم و هماهنگیهای زندگی روزمره بر مدار آن صور مزیگیزرد .سزه مقولزه
«پیشروی با حرکت منتظم»« ،پیشروی با حرکت نامنتظم» و «رکود همهگیر» ،فضای مهرزومی
این بعد را شلل میدهند:
تعداد کمی از مشارکتکنندگان «پیشروی با حرکت منتظم» را در دو شلل حرکزتهزای
خطی یا فرایندی تجربه کردهاند .حرکت خطی ،اسزتمرار و تزوالی زمزانی در مسزیر یز

هزدف

عینی از پیش تعیین شده توأم با تقدم زمانی (شرو زودهنگام حرکت در مسیر) است با ترسیم
چشمانداز زمانی بلندمد که هرچند موجبا انتظام و هدفمندی افراد را فزراهم مزیآورد ،امزا
تقید بیش ازحد بزه حرکزت در مسزیری واحزد در تمزام طزو عمزر ،خطزر فروافتزادن در یز
زمانمندی ت بعدی ،ملانیلی و انعطافناپذیر جرت استهاده عقالنی از زمان و فقدان خالقیت و
آفرینش را به همراه دارد و به گهته هانری لوفزور ( ،)1987یلنزواختیاش را بزه زنزدگی مزدرن
تحمیل میکند (فرهن

امروز ،شناسه خبر:)27373 :

«اصال معنای این بردار برای من از  18سالگی شرو شد ...هیچ هدفی نداشزتم جزی ادامزه
تحصیل ...اگه پیش برم میدونم که به زودی از سه اورولوژیست برتر اصهران خزواهم بزود ،ولزی
این هدفم نیست .ترجی میدهم این اتهاق در ترران و در کشور بیوفتزه نزه در اصزهران ...ولزی
اتن یواشیواش دارم از کار روتین خسته میشم ،با اینله درآمد خیلی خوبی هم دارم».
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تنرا دو مشارکتکننده که دارای سرمایه علمی و فرهنگی بات هستند ،حرکت مستمر ،امزا

نه لیوما متوالی ،در مسیر را با در پیش گرفتن هدفهزای جامعزهای و چشزمانزداز معطزوف بزه
توسعه جامعه تجربه کردهاند حرکتی فرایندی که انعطافپذیرتر از زمان خطی اسزت و جریزانی
با ریتم تلرار و تهاو را ایجاد میکند ( .)Schoneck, 2015نقطه تمایی زمان فراینزدی از زمزان
خطی در درک متهاو آن از آینده است .زمان خطی مبتنیبر پیشبینی دقیق آینده با استهاده
از الگوهای فنی ،راهبردی و عقالنی برنامهرییی است .حا آنکه زمان فرایندی بر انتخا آینده
تاکید میکند و به الگوهای تعاملی روی میآورد یعنی آینده را بایزد تزا حزدی بزازی کزرد و از
اکنون در آن مشارکت داشزت (قزانعیراد .)61 :1389 ،اسزتقبا از تغییرپزذیری تزوأم بزا دیزد
جرانشمو در جان کالم این افراد و در عمل نیی در فعالیتهای خالقانه گروهزی آنرزا نمایزان
است:

«به تغییر فلر میکنم یعنی میگم اتن این نقزش کزه بایزد بلشزم از نقزش قبلزیم بایزد
متهاو باشه ...فلر میکنم که باتخره اون وقت تو این تغییرا بعضی وقتها بداعتهایی اتهاق
میافته که آدم کی میکنه ...گروهی که چند وقت پیش تشلیل شده بود داره محصو مزیده
و این محصولش را وقتی خودشون نگاه میکنند خیلی رغبت پیدا میکنند .در نتیجه خیلی بزه
نهعشونه ،خیلی ...احساس میکنم ،یعنی بشینند صحبت کنند ،فلر کنند.»...
اما اغل مشارکتکنندگان در برهملنشی فعا با شرایط بازدارنزده کزه در سزپرر زنزدگی
روزمره با آن مواجه میشوند همچون رکود اقتصادی ،دغدغه معاش ،ضع ها و سوءمدیریتهای
ساختاری ،حمایتنشدن از سزوی سزازمانهزا و محزدودیت فرصزتهزای گزیینش ،شزللهزای
کژریخت حرکت را به شللهای مختل تجربه کردهاند (پیشروی با حرکت نامنتظم) از افزرادی
که حرکتهای خطی یا فرایندی آنرا به جبر شرایط ،در نطهه خاموش میشود و دچار روزمرگی
یا آشهتگی زمانی میشوند (پیشروی در نطهه خاموششده) یا به رغم کس دسزتاوردهای مرزم
در مسیر هدفهای متعالی و توسعهمزدار خزود (ازجملزه ایجزاد تحزو فرهنگزی ،کسز مقزام
قررمانی در ورزش ،کارآفرینی و نظایر آن) ،به مرورزمان از ادامه مسیر اصلی بازمانزده و بزه کزار
معمو شغلی مشغو میشوند (حرکت فرسایشزی) تزا حرکزتهزای تلزراری کزار و اسزتراحت
کارکنان در ادارا دولتی با تجربزه پیشزرفتهزای مقطعزی و حرکزتهزای کزامال تصزادفی در
کارگران و جوانان فقیر که خود را به دست مسیر حواد و پیشامدها سپرده و غالبزا اسزیر یز
زمان بندی انعطافناپذیر و یلنواخت در شرایط کاری سخت میشوند (غوطهوری در زمان حادثه
و تلرار) .نقلقو ذیل ،آشهتگی و تردید ی

جوان فقیر را در انتخا مسیر بازمینماید:

«از او یه روندهایی پیش رفت ...من رشتهام تجربی بود ،میخواستم پیشلی بخونم ،ولزی
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برای یه مشلالتی اجبار به خدمت شدم و اجازه ندادن درس بخونم ...به خاطر اینله ثبا نزداره
اشتغا تو کشورمون ...رفتم همین جا بود صحبت کردم گهتن که نباشی این جوره ،موندم »...یزا
« ...رئیس جمرور یا معاونتش میومدن به ما جاییه میدادن تو این سط ما کار مزیکزردیم .اون
وقت حی شد خیلی حی شد! ضربه بیرگی به ما زدند».
«رکود و سلون همهگیر» از دیگر مقولههای نمایانگر حرکتهای توسعهزداست کزه همزه
مشارکتکنندگان ،بسته به بافت و بستر برهملنشهای اجتماعی زندگی روزمرهشان ،به نحزوی
دائمی یا مقطعی در زندگی روزمره خود تجربه کردهاند .در اینجا به چند دتلت معنایی از رکزود
و سلون تجربهشده اشاره میشود:

«از یه طرف صب که از خوا بیدار میشی میری سر کار تا خزود شز  ،حزات شز یزه
ساعت دو ساعت بشه بری بیرون ،بعد هم بری بخوابی ،دوباره صب سر کار ،آخرشم هیچزی بزه
هیچی نیست با این وضع گرونی» یا « ...به هیچوجه اضطرا گذر زمزان نمزیگیزرم .چزون کزه
استراتژی ندارم ،میگم خ زمانم حات بگذره من که برنامهای برا آینده ندارم  »...یا درگیری بزا
قوانین بوروکراتی فرسایشدهنده« :ببینیزد موضزو کزاری تزوی اون سیسزتمی کزه مزا کزار
میکنیم معیوبه ،معیوبه ،فقط برای رفع تللیهه ،ما داریم به بطالت از بین میریم .»...
رژوازی ( )1970یلی از شللهزای ارتبزا بزین زمزان اجتمزاعی و جامعزه را «احسزاس
پیشرفت» 21برمیشمارد که فرد میتواند توسعه جامعه را از روی آن بخواند

(Bergman, 1992:

) .120بنابراین فراگیرشدن حس سلون بر اعضای جامعه نشانگر اختال در توسعه است.

 .7جهتگیریهای ذهنی و کنشهای عینی پیشبرنده /بازدارنده توسعه:
غلبه بازدارندگی بر پیشبرندگی
زمان زندگینامهای (بیوگرافیلی) افراد بر مبنای دیاللتی

ذهن و عین (جرتگیریهای ذهنزی

و کنشهای عینی) ساخته میشود .مرمترین کنشهایی که نقش تعیینکننده در ترسیم مسزیر
حرکت مشارکتکنندگان در طو چرخه حیا دارند ،نقطه عط زمانمندی در زندگی روزمزره
بوده و به بسط ساحت هستی اجتماعی آنرا کم

میکنند .اینرا کنشهای معطزوف بزه هزدف

هستند که در سه مقوله «کنشهای خودمدارانه»« ،کنشهزای فردگرایانزه» (پیشزرفتمزدار) و
«کنشهای توسعهگرایانه جامعهمدار» قابل تهسیرند.
کنشهای خودمدارانه :گویای عمللرد مشزارکتکننزدگانی اسزت کزه در راسزتای رفزع
نیازها و تحقق منافع شخصی و خصوصی آنی و فوری خود عمل مزیکننزد ،بزدون آنلزه حلقزه
ارتباطی بین منافع شخصی با منافع و مصال عمومی جامعه بیابنزد .منشزأ شزیو ایزن جریزان
21. A sense of progress
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«منبودگی» در عرصه اجتما  ،فقدان تعردا اجتماعی و اقتصادی دوجانبه بین دولت و مزردم
است .درنتیجه فقدان نظامهای تصمیمگیری دموکراتیز  ،مزردممزدار و حاکمیزت بوروکراسزی
دولتی با قدر متمرکی از بات به پایین ،جریانهای سیاسزی ،اقتصزادی و فرهنگزی در مسزیری
جدا از مردم حرکت میکنند و مردم نیی بزه مسزائل پزیشپاافتزاده و شخصزی زنزدگی روزمزره
مشغو میشوند .این استغراق در روزمرگی ،به جدایی بیشزتر افزراد از حزوزه عمزومی اجتمزا
میانجامد که قدر تهلر در خارج از مدار امور روزمره را از اعضای جامعه سزل مزیکنزد .ایزن
چرخه باطل بین تمامیزتخزواهی حزاکم و روزمرگزی مزانع شزللگیزری صزور هزای کارآمزد
زمانمندی و به تبع آن مانع از توسعه میشود .ذهنیت و عمللرد خودمدارانه که در عمزل منجزر
به زمانبندیهای بیهدف جرت گذران امور شخصی میشود ،در ترسیم هدفها و خواستههزای

اصلی زندگی مشارکتکنندگان که اغل نیازهای معیشتی و رفاهی است ،نمایان است« :اصزلش
همین کار و ازدواج بوده که بتونم این دو تا رو به نحو احسنت انجام بدم که بعد پشیمون نشزم
و بعدش هم خرید خونه بوده که برام مرم بوده که هرروز نخوام اینور اون ور برم».
در مشارکتکنندگانی که ذهن مدرن دارند و بزا داشزتن منزابع و فرصزتهزای بیشزتر یزا
پیشینه خانوادگی مناس برتر توانستهاند خود را بزا سزازوکارهای متزأثر از نظزام سزرمایهداری
انطباق دهند« ،کنشهای فردگرایانه و پیشرفتمحور» بر دیگر شللهای کنش غلبزه مزیکنزد.
منشأ این کنشها ،انگییه پیشرفت است که افراد را بزه حرکزت در مسزیر هزدفهزای مشزخ
جرت ارتقای پایگاه اجتماعی -اقتصادی و علمی خزود سزوق مزیدهزد .ایزن هزدفهزا فراتزر از
نیازهای معیشتی ،در سپرر وسیعتر هستی اجتماعی مطرح میشوند:

«یه برنامه بلندمد دارم که اونم ادامه تحصیل هست ،توی رشته فوق تخصصزی و احیانزا
حضور در کشورهای خارجی برای دوره دیدن در رابطه همین کار شغلیم  »...یا «مزن در ذهزنم
چرارچو چند تا کتا را دارم .کتا هایی که واقعا جایشان خالی است ،ولی وقت نمیکنم.»...
تعداد معدودی از مشارکتکنندگان نیی که غالبا متعلق به طبقه متوسط جدید هسزتند از
سرمایه فرهنگی برخوردارند و به ویژه اصهرانی اصیل هستند که با بافت فرهنگی محزیط عجزین
شدهاند ،در راستای منافع و مصال جامعه عمل میکنند (کنشهای توسعهمزدار) و سزطوحی از
فعالیتهای گروهی علمی یا فرهنگی را تجربه میکنند که به دلیل فقدان زیرسزاختهزای تزم،
غالبا به کنشها و تشللهای اصیل مدنی نمیانجامد .زیرا همزانطزور کزه جالئزیپزور (:1392
 )349اذعان میدارد« :تا زمانی که دغدغه اصلی مردم مسائل معیشزتی ،سزرپناه ،غزذا و درمزان
است ،مجالی برای رشد افراد و فعالیتهای مدنی فراهم نمیشود» .ی
خود در جرت کنشهای توسعهمدار را چنین به تصویر میکشد:

مشارکتکننزده ،تزالش
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« ...یعنی کدوم یلی از این ارگانهای دولتی یا غیردولتی را دیدید کسی از  7صزب باشزه
تا  7ش ! درست؟! به من نه پو اضافه میدند ،نه چییی ولی دوست دارم یه چییی یه اتهزاقی
بیهته ...دانشجوهایی که باهام پایان نامه دارند ،تمام میشند چون که میدونم اونرا غالبا برنامه ای
ندارند ،نسل جدید ،ی گروهز هزایی رو دانشزگاههزای مختلز تشزلیل مزیدهنزد ،اونرزا را
میفرستم تو اون گروه ها .»...
در مجمو  ،اکثر مشارکتکنندگان کنشهای خودمدارانه و فردگرایانه دارند که به حرکزت
در مسزیرهای انهزرادی مززیانجامزد و مزانع شززللگیزری یز

فضززای بزین ذهنزی مشززترک از

د مشغولیهای مدنی و رویلردهای توسعهجویانه در جامعه میشود.

 .8تلفیق زمانی غالبا ناکارآمد حوادث در مسیر
ایزن مقولززه بززه نحززوه درک کنشززگران از توسزعه مسیرشززان اشززاره دارد .کنشززگران حززواد و
رویدادهای زندگی خود در پرنههای زمانی گذشته ،حا و آینده را با یلدیگر تلهیق و در ارتبا
با یلدیگر تهسیر میکنند .ی

تلهیق برینه حواد منجر به درکی به هم پیوسته از این پرنههای

زمانی و بسط هستی خویش به صور منسزجم از گذشزته تزا آینزده مزیشزود .تجربزه زیسزته
مشارکتکنندگان گویای «تلهیق زمانی غالبا ناکارآمد حواد در مسیر» است که در سه مقولزه
«درک و تهسیر غالبا ازهمگسیخته گذشته ،حا و آینده» «غلبه گسستگی زمانی بر پیوسزتگی
زمانی» و «غلبه عدم قطعیت بر قطعیت» به شرح زیر قابل تهسیر هستند.
 درک و تفسیر غالبا ازهمگسیخته گذشته ،حاال و آیناده :مجموعزه تهسزیرهایی کزهگویای ذهنیت مشارکتکنندگان از پیوند زمان گذشته ،حا و آینده» است ،همراه با دتلتهای
معنایی آنرا ،از این قرار است.
درک پیوستاری از زمان :معدود مشزارکتکننزدگانی کزه زمزان حزا و آینزده خزود را
برمبنای تصمیما گذشته خود ،پیشینه خانوادگی و حتزی در برخزی مزوارد برمبنزای حافظزه
تاریخی محل زندگی خود میسازند ،درک پیوستهای از زمان دارند:

«پدر پیشکسو قلملاری بودند و در نتیجه اون سابقه تاریخی خانوادگی که داشزتیم بزا
این معماری خیلی باهم مچ بود ...برام او گذشته مرمه ،بعزد حزا و بعزد آینزده .خیلزی زیزاد
خیلی زیاد پیوسته میدونم یعنی اگه سابقه اون فعالیتهای پنج سزالگی مزن نبزود هزیچ وقزت
همچین فلری نمیکردم».
درک گسسته از زمان :بیشتر مشارکتکنندگان ،به دلیل عق مانزدن از چرخزه اقتصزاد و
رفاه ،از گذشتهای که بنا بوده است زندگی حا و آینده خود را بر پایه آن بسازند ،مزیگسزلند و
بین گذشته ،حا و آینده معلق میمانند .در نسل جوان ،متأثر از جامعه مصرفزده مدرن ،زمان
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به صور لحظههای آنی و نقطه نقطه درک میشود که به تعبیر باومن ،ارتبا آن با هر دو زمزان
آینززده و گذشززته بززه شززلاف تبززدیل مززیشززود ) )Bauman, 2007: 105و در عمززل ،در
تصمیمگیریهای لحظهای بدون داشتن پیشزمینه یزا فلزرکزردن بزه پیامزدهای آینزده نمزود
مییابد:

«مثل یلی که تا حات سر یه میی پر از غذا  10تا  20تا  30تا غذا رو یه میی ندیده ،مییزاد
یه هو میبینه بعد نمیفرمه که کدوم خوشمیهتره ...منم تقریبا یه همچین چییی بوده تو ایزن
چند سالی که گذروندم از او زندگیم تا اتن تجربههایی که کس کردم هی داشزتم مزیه مزیه
میکردم».
در مجمو  ،درک و تهسیر غال از پیوند زمان در مشارکتکنندگان ،درکی ازهمگسزیخته
است .در فرایند شللگیری ناق

منطق زمانی مدرن ،افراد از ی سو ،با سوءتعبیر از مدرنشدن

به مثابه بریدن از گذشته و تاریخ جامعه ،از حافظه تاریخی خود میگسلند و از دیگر سو ،به جبر
شرایط اقتصادی و ساختاری ،قادر به پیوند زمان حا برنامهریییشده به افق جدیزدی از آینزده
پیشرو نبوده و بهتدریج دست از آینده مبرم و تاری

میشویند.

 غلبه گسستگی بر پیوستگی :همراه بزا غلبزه درک گسسزته از زمزان ،در عمزل نیزیگسستگی بر پیوستگی در مسیر زندگی مشارکتکنندگان غلبه یافته است .پیوستگی به معنزای
«بسطیافتگی در طو زمان» 22است :بازی متقابل فراگیر و پایدار بین خودهای زمزان حالمزان،
آیندهای است که به سمت آن حرکت میکنیم و گذشتهای که از آن مزیآیزیم
)22

(Cottingham,

 .2009:این چشمانداز که در وجه ذهنی و ادراکی مبتنزیبزر «دیرنزد» مزوردنظر برگسزون

است ،در وجه عملی و عینی دربرگیرنده راهبردهای زمانی و روشهایی است که انسان بالنده به
کار میگیرد تا اعما خود را از آموختهشدن در گذشته تا رشد و بالنزدگی در آینزده ،بزه پزیش
راند .تنرا چند تن از مشارکتکنندگان ،این پیوستگی زمانی را در مسیر زندگی تجربه کردهانزد
و اکثر مشارکتکنندگان دارای گسستگی زمانی در شللهای متهاو

هستند گذشته از کسانی

که به دلیل ترس از به مخاطره افتادن معیشت ،از مسیر هدف خود مزیگسزلند و بزه یز
منظم شغلی روی میآورند .جوانان بیلار ،مصرفگرا و تنو طل که فاقد زمان بندی مشزخ

روا
و

منظم در زندگی روزمره هستند یا افراد دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایین که چنزد مرتبزه
شغل خود را تغییر داده و زمان بندی شغلی پارهپاره دارند ،نیی گسسزتگیهزای مزداوم را تجربزه
کردهاند:

«یعنی حات هم که بیلارم میگم مثال فالن جا اگه کار باشه بذار برم یه خورده چیزی بلزنم
22. Diachronic
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اینا ...ولی خوابه نمیذاره  »...یا « ...بعد جوشلاری رفتم کابینتسازی ،پولش اینقدری برام نبزود
که مثال بتونه کهافمو بده ،بعد آمدم رفتم سن کاری ...بعد دیدم بیلاری خیلزی داره ،دو سزالی
رفتم بعد ولش کردم گهتم نمیخوام».
 غلبه عدم قطعیت بر قطعیت :قطعیت در کاملترین وجه آن منو به توانایی شخبرای کنتر توالیهای زمانی مسیر و پیشگیری از غرقشدن در حوادثی اسزت کزه او را احاطزه
کردهاند .جدای حرکتهای فرایندی که در آنرا عدم قطعیزت ناشزی از فرازوفزرود حرکزتهزای
خالق در مسیر «شدن» است و با قطعیت ناشزی از آسزودگی خیزا در اثزر قزدم برداشزتن در
مسیری با ثبا و قابل اعتماد درهم میآمیید قطعیزت تزوأم بزا ریسز پزذیری کزه مبتنزی بزر
محاسززبه عقالنززی پیامززدها و منززافع مززورد انتظززار اسززت و نیززی حرکززت در مسززیری قطعززی و
پیشبینیپذیر آینده برای اکثر مشارکتکنندگان در هالزهای از ابرزام قزرار دارد و اغلز  ،عزدم
قطعیت را تجربه میکنند .در این حالت ،جوانان بیلار در لحظههای حزا پرسزه مزیزننزد ،امزا
شاغالن سازوکار پذیرش انهعالی زمان بندیهای شغلی ،غوطهورشدن در جریان حواد روزمره و
حرکت برحس عاد های قابل پیشبینی ،از این عدم قطعیت اجتنا میکنند ،به زمان تلزرار
تن میدهند و ریس ناپذیر هستند .به گهته هاوس و هملاران ( ،)2001اجتنا از عدم قطعیت
به مییان تالش افراد برای اجتنا از ابرام از طریق تلیهبر هنجارهای اجتماعی ،شعائر و اعمزا
بوروکراتی

اشاره دارد (آرماگان:)132 :2006 ،

«من همون روزی که بلند میشم همین جور ذهنی یه برنامهریزیی بزرا خزودم مزیکزنم...
تقریبا هر روز مثل امروزه که براتون گهتم ...خیلی کم میشه اتهاق پزیشبینزیناپزذیری بیهتزه،
گاهی مثال شاید ماهی ی بار ،دو ماه ی بار.»...
بززه عقیززده آرماگززان و هملززاران ( ،)2006در کشززورهای دارای نظززام توتززالیتر« ،نقززش
پدرساترانه نسبت داده شده به دولت» است که ی

شبله ایمنی و حهاظت از عزدم قطعیزت را

فراهم میکند (آرماگان و هملاران .)132 :2006 ،مشارکتکننزدگان خزود دولزت را از عوامزل

اصلی رشد فیاینده «عدم قطعیت» در ایران مزیداننزد« :یزه چنزد نهزر اومزدن رفزتن اون بزات
نشستن ،هر کی برا خودش یه تصمیم میگیره .ما نمیدونیم تو این ممللت چلزار مزیکنزیم؟!
اگه یه روالی بود که مثال این حرکت رو کشور ما انجزام داده و طبزق ایزن حرکزت مزیره جلزو،
میشد یه نظرسنجی کرد برا آینده ...اما اتن تو این لحظه میگن درس به درد نمیخوره دو روز
بعد میگن هرکی مدرک داره کار برش میدیم».
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 .9کنترل بر زمان زندگینامهای :غلبه زمانمندی دگرراهبر (منفعالنه) بار
زمانمندی خودراهبر (عاملیتی)
این بعد از زمانمندی به نقشی اشاره دارد که کنشگر در توسعه خود ،به مثابه قررمان یا تماشاگر
ساده مسیر خود ،بزازی مزیکنزد و شزامل دو مقولزه «خودمختزاری زمزانی» و «بازاندیشزی در
زمانمندی خود» است.
مییان «خودمختاری زمانی» (سرمایه زمانی) به طرز پیچیدهای بزه شزیوههزایی کزه افزراد
براساس آنرا کار میکنند ،جامعهپذیر میشوند ،فرهن

را تولید و مصزرف مزیکننزد و خزود را

درون سلسلهمرات اجتماعی قرار میدهند ،پیوند میخورد (وانز  .)2013 ،در اینجزا نیزی تنرزا
افراد دارای سرمایه اقتصادی و فرهنگی بات از خودمختاری زمانی نسبی برخوردارند و اصزطالحا
«زمانمندی خودراهبر» دارند:

« ...شاید ت بعدی بودم ،ولی احساس کردم تزمه که این جور در اون زمان فقزط بزه ایزن
بعد برسم .صرفا همون برام مرم بود.»...
با اینحا  ،موانع ساختاری بسیاری مثل الگوهای زمانی اعما شده از سوی سزازمانهزای
دولتی ،حرکت ت بعدی خطی که مانع فعالیت در دیگر عرصهها میشود ،محدودیتهای ناشزی
از نگرشهای جنسیتی در مورد زنان و ...املان خودمختاری زمانی کامل را از ایزن افزراد سزل
میکند مشارکتکنندگان دارای زمانمندی فعزا  ،خزود بزه وجزود ایزن موانزع واقز هسزتند.
پژوهشگر جراد دانشگاهی میگوید:

«من مقتضیا کارم تعیین میکنه که اتن کدوم کار مییاد تو اولویت .این ضزرره چزون
من اغل باید کارهای ضروری و گاهی غیرمرم رو به کزارای مرمزی کزه زیزاد ضزروری نیسزتن
ترجی بدهم».
این افراد به صورتی عملگرایانه در وجزوهی از زمانمنزدی خزود «بازاندیشزی» مزیکننزد
ازجمله فرسایش زمان در سازمانهای دولتی ،زمانبندی ملانیلی و سرعت نامتعاد و هدررفت
زمان که از تناقض زمان بندی سنتی خانوادگی و دینی (که وظیههمحورنزد) بزا اصزو و منطزق
زمان بندی مدرن (که مبتنیبر ارزش زمان هسزتند) ،در بافزت ترکیبزی شزرر اصزهران ،نشزأ
میگیرد .چنین کنشگرانی این زمان بندی ناهماهن

با وضعیتشان را به چالش میکشزند و بزه

دنبا راهبردهایی برای کاهش هرچه بیشتر این وجوه ناکارآمزد هسزتند .جمزال زیزر دا بزر

تالش مشارکتکنندگان جرت بربود این زمانمندی است ...« :اتن زمانیه که ذهزن خزودم رو از
همه کارای دیگه فار میکنم ...اتن خیلی کمتر برا خانوادهام وقت میگذارم و یزه جزور دیگزه
جبران میکنم .مثال یه کارای مالی میکنم تا جبران بشه» یا «اتن بیشتر تبدیل به ی

ماشین
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شدم برای کار .برای همین میخواهم شرو کنم به تغییر دادن روش زنزدگیم .مزیخزواهم یزه
مقداری از کارم کم کنم.»...
البته ،اکثر مشارکتکنندگان «زمانمندی تحمیلشده و دگرراهبر» دارند .برخالف کسزانی
که داشتن ی

ریتم مشخ

و ثابت در زندگی روزمره را بزه مثابزه کنتزر داشزتن بزر زنزدگی

روزمره خود تلقی میکنند ،برخی از تصادفیبودن مسیر خود آگاهند و در این باره صحبتهزایی

میکنند از این دست که « ...عین یه ماشین برا این پروژه به کار گرفته بودنت بعدشم رها شدی
دیگه »...که بازگوی آگاهی این افراد از «استثمارشزدن» زمانشزان اسزت« :مزن درس نخوانزدم.
اجبار به کار کردن شد ،وگرنه ما موقعیتهای برتر از این برایمان بود ...به اجبار افتادیم تزو ایزن
خط و تو کار مس افتادیم.»...
این افراد هرچند زمانمندی خود را به چزالش مزیکشزند ،امزا بزه دلیزل ضزع موقعیزت
اجتماعی و اقتصادی ،خود را ناتوان از تغییر دیده و زمانمندی منهعالنه دارند .آنرا یا بزه شزللی

«تقدیرگرایانه» زمانمندی خویش را میپذیرند« :ولی خو همه چی خواست خدا بوده که ایزن
شرایط فراهم بشه که یه همچین جایی بیام سرکار .شاید اگه جای دیگه میرفتم سرکار شرایط
اتن رو نداشتم »...یا «اما میدانی چطوری است؟! خدا هم انگار بعضی وقتها تو هر صنهی انگار
یلی را میگیرد و ولش نمیکند هی پولش میده ...نه اینله غبطه بخوریم ،امزا نمزیدانزم انگزار
خدا معیارش عوض شده »...یا با نگاه «جبرگرایانه» ،زمانمندی خود را در بستر شرایط موجزود

گرییناپذیر و قابل توجیه میدانند« :من اعتقاد دارم این جامعه است که باعث میشه یزه کسزی
درواقع به رغم انگییههایی که داره ،کار رو پس بینه .طبیعیه که وقتی فایدهای نباشه خودبه خزود
اون کار ،اون فعالیت در شما خاموش میشه و سرد میشه» یا «عمده مطل اینجوریزه کزه بزه
خاطر اینله ساختارها بیماره ،مجبور میشی خود رو با اونها وفق بدی و این وسزط خیلزی از
برنامهها میرییه به هم».
کسانی نیی هستند که به «بیزمانی» مزیمن و عمللزرد پزارهپزاره و مزدیریتنشزده دچزار
میشوند و اصطالحا «زمانمندی مرده یا معلق» دارند .در این حالت ،فقدان معیار مشخ

بزرای

زمان بندی زندگی روزمره و بیهزدفی ،زمزام مزدیریت مسزیر زنزدگی را از دسزت افزراد خزارج
میسازد .نسل جوان ،اعم از کسانی که طال رفاه مادی و اختصزاص وقزت بیشزتری بزه تهزری
هستند یا جوانان قشر فقیر ،بیش از دیگر مشارکتکنندگان زمان مرده را تجربه کزردهانزد .آنرزا
به ماهیت زمانمندی خویش آگاهند ،آن را ساخته دست خویش و کمتر حاصل جبر شزرایط یزا
سرنوشت میدانند:

«وقتی زمان بینظم میشه دنبالش یه سری جذابیتهایی داره مثال مزن تزا حزات تجربزه
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نلرده بودم که چه لذتی داره تو ش بیدار بودن .تو این  4-5سا جزذابیت داشزت مزثال بزرام
بیدار بودن در ش  ...میگهتم چه جالبه خوبه پس بذار یه  4-5سا هم اینطوری بگذره.»...
به طورکلی ،مقولههای مربو به کنتر زمان حاکی از آن است که اغل مشارکتکنندگان
فاقد خودمختاری زمانی بوده و دارای زمانمندی دگرراهبر هستند .حا آنلزه زمزان بایزد زمزان
خود فرد شود و این یعنی کنتر خالقانه و مستقل و فردی زمان (کالنسی)40 :2014 ،

 .10سازمان زمانی رکودآور و کژریخت
عینیترین وجه زمان ،انتظام زمانی فعالیتهای زندگی روزمزره اسزت کزه جنبزه ابزیاری دارد و
نحوه ایهای نقشها و تحقق هدفها در سطوح مختل فردی ،گروهی و سازمانی تا حزد زیزادی
وابسته به آن است .سازمان زمانی ،سب های مختل زمان بندی ،همزاهنگیهزای زمزانی ،نظزم
زمانی ،وقتشناسی و مقولههایی از این قبیل را دربر میگیرد.
سازماندهی زمانی مدرن در ایران صرفا جرت انطباق گرییناپذیر با زمانبندیهزای شزغلی
مدرن و گذران منظمتر اوقا در حوزههای عمومی زندگی روزمره اسزت .تنزاقض ایزن رویلزرد
عقالنی به زمان با درک سنتی نرادینه شده از زمان به مثابه امری جاودانی و دارای نظم مبتنیبر
چرخه طبیعت که در عمیقترین تیههای ذهن کنشگران باقی مانده است ،مزانع نرادینزهشزدن
ارزش زمان شده و سازماندهی زمانی تنزاقضآمیزی زنزدگی روزمزره در عرصزههزای شخصزی و
غیرشخصی ،اتالف بیمبات زمان را موج شده است .در این حالت ،زمان فراغت از کزار غالبزا
به وقت گذراندن در کنار خانواده و اطرافیان ،بدون برنامهرییی دقیق اختصزاص مزییابزد .بزرای
مثا  ،سهرهای خانوادگی دستهجمعی و بدون برنامهرییی قبلی و عدم استقبا از مسافر هزا و
گردشگریهای از قبل تعیین شده (مگزر در مزورد سزهرهای کزاری) ،گز زدنهزای طزوتنی بزا
یلدیگر ،عدم اختصاص زمان ویژه به تربیت و آموزش فرزندان و ...نمونزههزایی از نحزوه گزذران
سنتی زمان در فرهن

ایرانی است که از گهتههای مشارکتکنندگان استنبا میشود بنابراین

به رغم وجود شواهد اندکی از زمانبندیهای چندبعدی و مشارکتی یا زمانبندیهای استراتژی
جرت حرکت در مسیر هدف« ،زمان بندی یلنواخت و اشزتغا محزور»« ،زمزان بنزدی آشزهته و
تابالیگرایانه» و «تجربه درهزمآمیختزه هنجارمنزدی و بزیهنجزاری زمزانی» فضزای مهرزومی
تجربیا زیسته اکثر مشارکتکنندگان پیرامون سازمان زمانی زندگی روزمره را شلل مزیدهزد
که گویای ی

سازمان زمانی کژریخت و ناکارآمد است.

هرچند شغل ،اهرم اصلی زمان بندی زندگی روزمره اسزت ،امزا «زمزان بنزدی یلنواخزت و
اشزتغا محزور» بززدان معناسزت کزه اکثززر مشزارکتکننزدگان خززارج از مزدار شزغل و زنززدگی
حرفهایشان ،درکی از زمان بندی ندارند .شد حاکمیت زمزانبنزدی شزغلی بزر زنزدگی اغلز
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مشارکتکنندگان تا بدان حد است که وقتی محقزق از مشزارکتکننزدگان مزیخواسزت کزه از
تجربههای زمان بندی و برنامهرییی خود در دیگر حوزهها صحبت کند ،با پاسخهایی از این قبیل
مواجه میشد:

«در زندگی شخصی ملافا داریزم برنامزهریزیی نزداریم .اونجزا یز

روز تزا  2بعزدازظرر

میرویم بازی میکنیم عیا گیر برمون میده ...حسا کتا ندارد .اینجا حسا وکتا دارد اما
اونجا نه» یا «مییام سر کار تا ساعت  3:30بعدازظرر هم سر کاریم ،بعد از اینجا هم کزه مزیرم
کارهای روزمره.»...
این افراد معموت زمان تهری و فراغت ،به معنای خاص کلمه ندارنزد و اوقزا خزالی بزین
زمان کارشان را بدون برنامهرییی از پیش تعیینشدهای ،به استراحت و دیگر امزور روزمزره ،نزه
لیوما تهری میپردازند .این سب

زمانبندی در بین کارگران کارخانهها و واحدهای تولیدی که

قوانین سخت کار با زمان بندی انعطزافناپزذیر حزاکم اسزت ،بزه مراتز شزدیدتر اسزت .تاکیزد
تامپسون 23بر استهاده از اصطالح «زمان مستخدمان» به جای «زمان شخصی» بزرای ایزن افزراد
حاکی از این امر اسزت ) .)Ernstes, 2012ایزن افزراد معمزوت ریزتم زمزانی مزنظم خزانوادگی و
بیولوژیلی ندارند .برای مثا :

«تعطیلی معنی نمیده .من تو این  6-7ماه که اومدم ...حات اون موقعها خوشزحا بزودیم
که مجتمع پنجشنبه جمعه تعطیله ...ولی اتن معنی نمیده .گاهی نمیدونزم امزروز چندشزنبه
است؟! ما رو برنامه خودمون باید بریم ،کاری به عید و تعطیال نزداره» یزا «چزون شزیهت هزم
هستیم نمیتونیم خوابمون رو تنظیم کنیم .من  1-2میخزوابم 5 ،بیزدار مزیشزم .زمزانی کزه
عصرکار باشم ساعت  2میخوابم 9 ،بیدار میشم ...خو خوا ما تنظیم نمیشه».
جوانانی که بحران هویت ،سرگردانی ،بیهدفی و رفاهطلبی خود را در وقتگرییی و اتزالف
وقت به نمایش میگذارند کسانی که طال خودمختاری زمانی هستند و از زمان بندی ملانیلی
برخاسته از نرادهای زمانی جدید گرییانند یا جوانانی که تردید در گیینشهزا و تصزمیما  ،بزه
دلیل بیثباتی شغلی و اقتصادی و فقدان افق زمانی روشن از آینده آنرا را بزه زمزان بنزدیهزای
متغیر و بیثبا سوق میدهد همه «زمان بندی آشهته و تابالیگرایانه» را تجربه میکننزد کزه
به زعم بوردیو ( ،)222 :2000این افراد در طو زندگی اجتماعی تنرا میتواننزد زمزان آزادی را

تجربه کنند که برای آنرا به عنوان زمان «مرده» ،بدون هدف و بدون معنا رها میشزود« :عمزده
کارهایی که میکنم اکثرا دوچرخه سواریه ،بعد مثال جسته گریخته بعضی وقتزا مزثال یزه کزاری
کسی داشته باشه کملش برم انجام بدم ...کار به اون صور پیوسته یا مزثال ریزتمواری نزدارم...
23. Thompson

سا بیستوههتم  /شماره هشتادوهشتم  /پاییی 1397

122

تحصیلم منتهی شده ،فعال کار هم ندارم ،همین جور تهری مزیکزنم ،ورزش مزیکزنم ،بزاتخره
استراحتی.»...
هنجارهای زمانی از وجوه مرم سازمان زمانی زندگی روزمزره اسزت کزه بزیش از همزه در
هنجارهای وقتشناسی نمود مییابد .درحالیکه مشارکتکنندگان در قرار و مزدارهای شخصزی
با دیگران خود را فردی وقتشناس تلقی مزیکننزد کزه بیشزتر از حزد مجزاز و هنجارشزده در
جامعه تاخیر ندارند ،اما در سطوح عمیقتر روابط مبادلهای با دیگران و در برهملنش با

فرهن

عوامل ساختاری ،شللهای مختل عدو از هنجارهای وقتشناسی را درک و تهسیر کزردهانزد
که حاکی از «تجربه درهمآمیخته هنجارمندی و بیهنجاری زمانی» در افراد مورد مطالعه است.
در اینجا به گهتههایی از مشارکتکنندگان که دا بر ضع هنجارهای وقتشناسی است ،اشزاره
میشود:

«متاسهانه زیاد پیش مییاد و خیلی هم عصبانیم میکنزه ،چزون مزثال برنامزههزام رو یزه
جوری میچینم که امروز تا این ساعت کارم تموم بشزه ،ولزی همیشزه دو الزی سزه روز اضزافه
میشه اون کار ...من فلر میکنم مردم اصال احساس وظیهه در قبا وقت دیگران ندارند...« .»...
اتن  100تا کاسه برای یلی قو دادهایزم بسزازیم ،مزا زیرسزاخت را سزاختهایزم تزا قلزمزن را
رساندهایم ،قلمزن بهموقع نمییاد ،اینه که ما میشیم بدقو ».

 .11جهتگیریهای زمانی :غلبه حالگرایی بر گذشتهگرایی و آیندهگرایی
جرتگیریهای زمانی دارای دو وجه است اینکه کنشهای مشارکتکنندگان بیشزتر معطزوف
به کدامی

از پرنههای زمانی گذشته ،حا و آینزده اسزت و نیزی ،بزه تعبیزر

(Orand & Ellis,

) ،1974چه درکی از آینده حواد اجتماعی جامعه دارند؟ (چشمانداز زمزان اجتمزاعی) .فضزای
مهرززومی ایززن بعززد از زمانمنززدی را چرززار مقولززه «جرززتگیززری زمززانی معطززوف بززه آینززده»،
«جرتگیری زمانی معطوف به حا »« ،جرتگیری زمانی معطوف بزه گذشزته» و «چشزمانزداز
زمان اجتمزاعی» تشزلیل مزیدهزد .بزاوجود آنلزه فرهنز

مزردم اصزهران از دوران قزدیم بزا

آیندهنگری گره خورده است ،برآیند تهاسیر مشارکتکنندگان آن است کزه اکثزر آنرزا در حزا
حاضر جرتگیری معطوف به زمان حا را تجربه میکنند .همانطزور کزه نتزایج تحقیقزا در
کشورهای توسعهیافتزه نشزان مزیدهزد

)(Ashkanasy et al, 2002; Sircova et al, 2014

تنرزا راه

گرایش به فلرکردن به آینده به مثابه بیرگتر ،بیشتر ،برتر و موفقتر بودن از زمان حا  ،توسزعه
اقتصادی مداوم است.
جهتگیری زمانی معطوف به آینده :یعنی آیندهگرایی و برنامزهریزیی بزرای آینزده یزا
فردگرایانه و معطوف به کس موفقیتهای شخصی است که افراد را به حرکزت خطزی در یز
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مسیر سوق میدهد« :من تقریبا از سزا چرزارم دبیرسزتان از تابسزتونش تقریبزا هزیچ کزاری،
تهریحی ،همه چییم تعطیل شده بود فقط درس میخوندم .شاید عید فقط رفتم دیدن پدربیرگم
و مادربیرگم ...اتن هم برنامه بلندمد من ادامه تحصیل هست توی رشته فوق تخصصی».
یا معطوف به آینده جمعی و حتی گاه ترسیم ی

چشزمانزداز یوتوپیزایی (آرمزان شزرری)

برای جامعه است که افراد ،ضمن توجه به آینده شخصی ،حرکزت در جرزت سزاختن آینزدهای
برتر برای جامعه خویش را به کس پیشرفتهای اقتصادی و منیلتی فردی تزرجی مزیدهنزد.
این رویلرد جامعهمدارانه ،افراد را به فعالیتهای گروهی و داوطلبانه سوق میدهد .برای مثا :

«خیلی خودم رو مصداق این مسوله میدونزم کزه «دریزا شزود آن رود کزه پیوسزته روان
است» .مملنم هست آنقدر فعالیت بلنم که یه تاثیری یه اپسیلن اتهاقی جایی بیهته ،چرزار تزا
شاگرد تربیت بلنم ...یا نمیدونم ،یه کار خیری بلنم ...که مثال  50سا بعد یلی یزه مطلبزی از
من دید ببیند چقدر مثال راهگشائه ...همیشه برا بچههزا مثزا مزیزنزم کزه فزرانللین همچزین
نرضتی را راه انداخت و فلر میکنم که فرانللینهایی نیاز داریم تا این ممللت آبزاد بشزه ایزن
جمعهای کوچولو کوچولویی که از ابتدا خودشونو دست کم میگیرند ولی وقتیکزه فلرشزون را
رویهم میرییند یه چییی میشه.»...
در اثر رکودهای اقتصادی اخیر ،آیندهگرایی بیش ازپیش رو به افو گذاشته است بزه ویزژه
در نسل جوان که فاقد ثبا شغلی هستند .چشماندازهای اوتوپیایی نیزی بزه دلیزل عزدمتحقزق
ظرفیتهای مدنی در جامعه ،هنوز نتوانستهاند درون افق زمانی محدودتر جامعه گنجانده شزوند
و در نتیجه افراد دارای اینگونه چشماندازها ،به مرور زمان از آرمانخواهی خود دست شستهانزد:

«یعنی اون سا آنقدر این شور و هیجان و این برنامهها را داشتم و فلزر مزیکزردم دانشزجویی
کم

میکنه دنیا عوض بشه و اینا خیلی جال بود و خیلی زیادهروی کردیم».
جهتگیری معطوف به زمان حال :در دو شلل متمایی «حزا گرایزی» و «لحظزهگرایزی

(زندگی در لحظه)» قابل تهسیر است .حا گرایی مخت

کسانی اسزت کزه زمزانبنزدی شزغلی

دقیق دارند ،اما دغدغه دستیابی به رفاه مادی و استهاده حداکثری از زمزان حزا بزرای فزراهم

کردن نیازهای خود و خانواده مانع بسط افق زمانی این افراد به آینده دور میشزود« :آینزده بزه
نظر من همین اتنه .آدم هرچی را از خودش دریغ کنه شاید سزا دیگزه نتونزه انجزامش بزده.
آینده هم همینه .اینله آدم بگه آینده فالن میکنم شاید آیندهای وجود نداشته باشه».
اما لحظهگرایی مخت

نسل جوانی است که در بستر ارزشهای مدرن چزون فردگرایزی و

مصرفگرایی ،زندگی مصرفی و فار البا بودن امروزی را به زندگی کارمحور ترجی مزیدهنزد.
این افراد از بدو جوانی در صور تملن مالی ،برنامهرییی شغلی و تحصیلی به موقع ندارنزد و در
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صور کم بضاعتی نیی کار میکنند تا هیینه تهریحا شخصی خود را فراهم کننزد« :مزثال کزار
کنم یه درآمدی داشته باشم ،با درآمدم برم دنبا تهری هزایی کزه قزبال بایزد انجزام مزیدادم و
نتونستم انجام بدم ،برنامه زندگیم اینطوریه» یا «خ من شخصا دوسزت دارم خزوش بگزذرانم.
دوست دارم بروم اینور و اونور ،این کار را بلنم ،جوانم! تهری  ...خو دست خودم نیست ،اتن
حا میکنم ،خوش هستم».
درحالیکه در کشورهای توسعهیافته ،غلبه زمان حا بر پرنههزای چندگانزه زمزان ،درون
پدیدههای دیگری چون شتا اجتماعی به موازا توسعه اقتصادی شزلل مزیگیزرد ،در جامعزه
ایران ،افق زمانی افراد درون جریان ناق

نوسازی و بهتبع آن بیثباتی اقتصادی ،بیاعتمادی بزه

نرادها و سازمانهای دولتی ،صنعتزدایی و به تمرکی ثرو در بخشهزای محزدودی از جامعزه
تقلیل یافت و در نتیجه کنشگران چندان قادر به توسعه یا طرحرییی برنامههایشان در فراسزوی
زندگی روزمره نیستند.
در مورد «جهتگیری زمانی معطوف باه گذشاته» بایزد گهزت ،بزه اسزتثنای یلزی از
مشارکتکنندگان که با گذراندن دوران نوجوانی و جوانی خویش در جبره جن  ،ضزمن پیونزد
عمیق با خاطرا نوستالژی ( )1گذشته ،برنامهها و فعالیتهای حا و آینزده خزویش را نیزی بزا
محوریت این گذشته نوستالژی

رقم میزند ،در بین دیگزران کمتزر رد پزایی از گذشزتهگرایزی

دیده میشزود .ایزن گسسزتگی از گذشزته در شزللهزای مختلز چزون «گریزی از گذشزته»،
«بیتهاوتی نسبت به گذشته»« ،به چالشکشیدن گذشته» و «نگرش منهی بزه گذشزته» قابزل
تهسیر است .نگرش به گذشته کمتر نگرشی جامعهنگر در قال نگاه تاریخی به گذشزته ،حزا و
آینده جامعه است .تنرا ی

مشارکتکننده با نگاهی تاریخی به تهسیر گذشزته پرداختزه اسزت:

«من فلر میکنم یلی از تهاو های من نسبت به هم دوره ایهزام ایزن تقیزد خزودم نسزبت بزه
اصهران بوده ،به عالوه تقید خودم نسبت به گذشزته شزرر ،نسزبت بزه گذشزته تزاریخ خزودم و
گذشته همه اینرا».
مشارکتکنندگان ،جدا از جرتگیریهای زمانی فردی ،در چشماندازی فراتر از برنامههای
شخصی ،وضعیت آینده خود را در آینه جامعه تحلیزل و تهسزیر نمزوده و انتظزار تجربزهکزردن
حوادثی خاص را در پرتو آرایش حواد اجتماعی آینده دارند (چشمانداز زمان اجتمزاعی) .ایزن
چشمانداز زمان اجتماعی که در قری به اتهاق مشارکتکنندگان منهی اسزت ،منجزر بزه درکزی
بدبینانه ،تقدیرگرایانه و مبرم از آینزده شزده و حاصزل آن کزنشهزای منهعالنزه اسزت کزه در
ناامیدی و حا گرایی روزافیون نمود مییابد و درنرایت سلون ،بیحرکتی و روزمرگی میآفریند.
این فرایند به نحوی دیاللتیلی ،نگرشهای منهی و بیاعتمادی به ساختارهای موجود را تشدید
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میکند که پیامد آن ازهم گسیختگی اجتمزاعی و فقزدان انسزجام اجتمزاعی ،بزه مثابزه یلزی از
نشانگان مرم توسعه (زاهدی ،)1382 ،است .در این زمینه میتزوان بزه دتلزتهزای معنزایی از

این دست اشاره کرد« :اینجا مرکی خالقیت و نوآوری است ،زیرنظر دفتر شرردار هم هست یعنی
اگر شرردار عوض بشه ،مملنه اینجا هم برییه به هم ...مثل بذریه که تازه دراومده .مملنه با یه
سیال و یه باد بره .اینله سا دیگه باشم اصال نه خودم میدونم و نه سیستم اینجا .»...دیاگرام
زیر ،مقولههای زمانی کش شده در تجربه زیسته مشارکتکنندگان را در بستر عوامل و شزرایط
زمینززهای نشززان مززیدهززد کززه همگززی فضززای مهرززومی مقولززه هسززتهای دوگانززه زمانمنززدی
توسعهمدارانه /توسعهزدا را برمیسازند:
شکل ( -)1دیاگرام نظام معنایی از زمانمندی در برهمکنشی دیالکتیکی با شرایط و
منابع زمینهای

جهتگیریهای
زمانی معطوف به حال
و آینده با غلبه
حالگرایی

کنترل بر زمان :غلبه
زمانمندی دگرراهبر
بر زمانمندی
خودراهبر

تعالیبخشی خود

ارتقای خود

انگیزه پیشرفت

مصرفگرایی

فردگرایی بیانگر
زمانمندی توسعهمدار
سازمان زمانی
رکودآور /کژریخت در
زندگی روزمره

تجربههای متناقض از
سرعت اجتماعی:
غلبه بیتعادلی بر
تعادل در سرعت

فردگرایی منفعتمحور
زمانمندی توسعهزدا

جبر ساختارها :دولت فربه ،فناوریهای ارتباطی و غیره
پایگاه اجتماعی اقتصادی

غلبه حرکت توسعهزدا
بر حرکت توسعهزا

سرمایه فرهنگی

تلفیق اغلب ناکارآمد
حوادث در مســیر

حرکتهای
توسعهمدار/توسعهزدا
در مسیر زندگی:

کنشهای عینی
بازدارنده /پیشبرنده
درمسیر توسعه:
غلبه بازدارندگی بر
پیشبرندگی

فرجام
مقولهها و خرده مقوله های کش شزده ،فضزای مهرزومی مقولزه هسزتهای دوگانزه «زمانمنزدی
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توسعهمدار /توسعهزدا» را به تصویر میکشند .افراد در برهملنش بزا یلزدیگر و در برهملنشزی
دیاللتیلی با شرایط موجود« ،معماری زمانی» ویژه خود را برساخت میکنند ،امزا تمزامی ایزن
معماریهای زمانی در ی

سپرر اجتماعی وسیعتر یا معطوف به توسعه یا مخل توسعه هسزتند.

مقولههای زمانی همگی ماهیت پیوستاری دارند و مشارکتکنندگان برحس تجربه زیسته خود
در نقا متهاوتی از این طی ها واقع میشوند ،اما اکثریت آنرا در تمامی ابعاد زمزانی مزذکور در
سویه منهی طی قرار میگیرند و نظام معنایی آنرا گویای ی

زمانمندی آسی پذیر و ناکارآمد

است .این ابعاد زمانی ناکارآمد (سرعت نامتعاد  ،سزلون ،حرکزتهزای نزامنتطم و گسسزته در
فضایی آکنده از آینده مبرم و پیشبینیناپذیر ،کنشهای خودمدارانه ،سازمان زمانی کژریخزت،
کنتر نداشتن بر زمان خود و تقلیل افق زمانی) در پیوند تنگاتن

بزا یلزدیگر بزوده و متقزابال

همدیگر را تقویت میکنند .حاصل چنین فرایندی ایجاد چرخه معیوبی از مظاهر زمانی ناکارآمد
است که به جای همگرایی و خلق ی

فضای مشزترک معطزوف بزه توسزعه ،واگزرا و کزموبزیش

ضدتوسعه ارزیابی میشوند .در چنین شرایطی کنشگران در مسیرهای جداگانه و منهرد حرکزت
میکنند و فاقد ذهنیت مشترک توسعهجویانه هستند که ایزن امزر در درازمزد مخزل جریزان
توسعه جامعه است.
این مطالعه بازگوی آن است که نظزام معنزایی مشزارکتکننزدگان از زمزان ،بزازنمودی از
فرایند شللگیری ناق

منطق زمانی مدرن در بستر بافت فرهنگی ناهمگون شرر اصهران است

که منطق زمانی ویژه خود را با درکها و تهسزیرهای متنزاقض از زمزان برسزاخت کزرده اسزت.
به طور مشخ

میتوان به این نلته اشاره کرد که پایبندی به زمانبندی ساعتی در سپرر عینی

و عملی زندگی روزمره بدون جایگیینکردن ذهنیت مدرن از زمان به مثابه ی

منبزع اقتصزادی

ارزشمند به جای درک سنتی نرادینهشده از زمان بزیحزدومرز در چرخزه بزیپایزان طبیعزت از
تجلیا اولیه چنین وضعیتی است .همچنین است شتا زدگی در رشد و ارتقای شخصی بزدون
توجه به استانداردهای تحو کیهی و خالق که به زعم صاحبنظرانی چون زیمل و باومن حاصزل
گسترش فرهن

عینی مصرفگرا و فردگرای مدرن است و البته در کنار اینرا باید به کندیها و

درجا زدنهای ناشی از فقدان زیرساختهای اقتصادی و فرهنگزی یز

جامعزه مزدرن پیشزرو،

التیام به هنجارهای زمانی (وقتشناسی) در انطباق گرییناپذیر با سازمانهزا و نرادهزای مزدرن،
فشردگیهای زمانی ناموزون ناشی از ضر اتجلهای شغلی در کنار ساعا آزاد بیبرنامزه و بزه
حا خود رها شده و سرانجام به تعارض میان روا زندگی منظم و روتزین قابزل پزیشبینزی از
سویی و فقدان مسیرهای روشن و قطعی برای آینده از دیگر سو ،اشاره کرد .آنچه بیش از همزه
در زندگی روزمره اکثر مشارکتکنندگان به ویژه نسلهای میانسا که دوران جوانی خزود را در
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ثبا اقتصادی دهههای نخست بعد از انقال سپری کردهاند ،به چشم میخورد ،وجه ملانیلی،
ابیاری و عینی زمانبندی و نظم زمانی است کزه بزیش از همزه در زنزدگی شزغلی افزراد نمزود
مییابد و این نظم زمانی در بسیاری از موارد با بیزمانی و فقدان برنامهرییی در سایر حوزههزای
زندگی در تعارض است.
در بستر این فضای درهمپیچیده از فرهن

زمانی غالبا سنتی در بعد ذهنی و مدرن شزده،

در بعد عینی مشارکتکنندگان بسته به موقعیت های شزغلی ،پایگزاه اجتمزاعی-اقتصزادی ،نزو
زیسززتفرهنگزی و پیشززینه خززانوادگی خززود و طززی بززرهملنش بززا یلززدیگر و بززا فرصززتهززا و
محدودیتهای اعما شده از سوی نظزامهزا و سزاختارهای کزالن جامعزه ،زمانمنزدی خزود را
برساخت میکنند .در این میان تنرا کنشزگران دارای سزرمایه اقتصزادی ،اجتمزاعی و فرهنگزی
قابل مالحظه که غالبا نیی متعلق به خانوادههای اصیل اصهرانی هستند ،دارای مظزاهر کارآمزدتر
زمانی همچون پیوستگی و استمرار حرکت در مسیرهای معطوف به پیشرفت فردی یزا معطزوف
به ارزشهای متعالی و جامعهمدارند .همچنین تالش جرت کنتر سرعت خزود و جرزتگیزری
معطوف به آینده را نیی فقط در بین این گروه از کنشگران میتوان دید که البتزه در اینجزا نیزی
کمابیش در اثر ضع های ساختاری و رکودهای اقتصادی در جامعه ،دچار فرسایش زمانی شزده
و در پرتو حواد اجتماعی و اقتصادی نامطلو  ،با سوقیافتن تدریجی بزه زنزدگی یلنواخزت و
روزمره در زمان حا  ،از چشمانداز آینده مبرم اجتنا میشود .این روند در بین کنشگرانی کزه
فاقد منابع و فرصتهای تزم هستند و دغدغه معیشت آنرا را از ادامه مسیر بازداشته ،آشلارتر و
پردامنهتر است .افرادی نیی که پایگاه اقتصادی اجتمزاعی و شزغلی پزایینتزری دارنزد و معمزوت
فرزندان خانوادههای مراجر هستند ،از بدو جوانی زندگی خویش را بدون ترسیم آیندهای روشن
و هدفمند در مسیر پیشامدهای تصادفی پیش میبرند و دغدغه معزاش مزانع طزرحریزیی یز
زمانمندی کارآمد در آنرا میشود .نسل جوان نیزی بزیش از هزر چیزی متزأثر از مصزرفگرایزی و
فردگرایی فیاینده در زندگی شرری کنونی ،خوشبودن در لحظه را بزه در پزیش گزرفتن مسزیر
هدفمند و کامروایی معوق ترجی میدهند و این البته به بزیثبزاتی شزغلی و نزاامنی اقتصزادی
کنونی در جامعه نیی دامن میزند .در این میان هرچند بیشتر مشزارکتکننزدگان دارای آگزاهی
زمانی هستند و به تدریج زمانمندی ناکارآمد خود را به چالش میکشند ،اما تعداد اندکی از آنرزا
در عمل قادر به تغییر و بربود زمانمندی خویش هستند.
تغییرا ناموزون جامعه باعث میشود حرکت کنشگران در ریتمهای زمزانی نزامنظم بزین
پیشرفت و سلون ،ظرور و غیا ریتمها و به عبارتی زمان پرتنش ادامه یابد و اگر فاقد منزابع و
فرصتهای تزم برای تثبیت زمانمندی خود و حرکت در مسیر پیشرفت باشند ،این سزرگردانی

سا بیستوههتم  /شماره هشتادوهشتم  /پاییی 1397

128

زمانی ماندگار شده و کنشگر را در حرکتی چرخهای به عق ماندگی بیشزتر خواهزد کشزاند .بزر
طبق نتایج تحقیقا موجود ،در کشورهای دارای نظام توتالیتر ،دولت اصلیترین منبزع افزیایش
ظرفیت حرکت و پویایی شرروندان است .در این زمینزه ،عزالوهبزر اشزار مسزتقیم آرماگزان و
هملاران ( )2006به نقش پدرساترانه دولت (بوردیو  ،)222 :2000نیی ضمن تاکیزد بزر دولزت
به مثابه بان

مرکیی سرمایه نمادین که افراد بیش از هر چیی با تلیه بر آن مزیتواننزد موقعیزت

اجتماعی خود را تثبیت کنند و از حس عدم قطعیت و افتادن در زمان حادثزه اجتنزا ورزنزد،
اشتغا را نیی یلی از پایههای اصلی درگیری در بازی زندگی با زمزان مزیدانزد کزه فقزدان آن
«آینده منهعالنه» و «زمان مرده» ،یعنی زمان آزاد بیهدف و بیمعنا را بزرای افزراد بیلزار رقزم
میزند.
در مجمو میتوان گهت ،برهملنش مشارکتکنندگان با مجموعزه سزاختارهای ناکارآمزد
شززللگرفتززه از سززوی دولززت فربززه ،ازجملززه بوروکراسززی فرسززایشدهنززده زمززان ،گسززترش
تلنولوژیهای ارتباطی بدون ایجاد زیرساختهای فرهنگی تزم کزه اسزتهاده نادرسزت از آنرزا،
مثل پرسهزدن بیهدف در فضای مجازی ،موج هدررفت بیشتر زمان میشود .رکود اقتصزادی
و بیلاری ،نابرابری در توزیع منابع و فرصتها و شلاف نسلی نیی زمانمندی ناکارآمد و توسعهزدا
را تشدید میکند .از دیگر سو ،نو نظام معنایی افراد از زمزان و رفتارهزای مزرتبط بزا آن نقزش
بسیایی در ایستایی یا پویایی خود و جامعه دارد .فقدان زمانمندی توسزعهمزدار مزانع مشزارکت
کارآمد افراد در فرایندها و سیاست گذاریهای کالن توسزعه و بزه چزالش کشزیدن ضزع هزا و
نارساییهای موجود در این سیاستگزذاریهزا مزیشزود و بزدینترتیز نزابرابریهزا و مسزائل
آسی شناختی حاصل از روندهای توسعهای ناق

و ناکارآمزد بازتولیزد مزیشزوند و جامعزه در

چرخه باطل و بازتولیدشوندهای از توسعهنیافتگی گرفتار میشود.
تحلیل زمانمندی توسعهمدار راهبردی نوین را در برنامهریزییهزا و سیاسزتگزذاریهزای
معطوف به توسعه پیش روی سیاستگذاران و برنامهرییان قرار میدهد .فقدان مدیریت زمزان و
اتالف بزیرویزه آن در سزازمانهزا ،فقزدان چشزمانزداز توسزعه همگزانی جامعزه در طزرحهزا و
برنامهریییهای اقتصادی از سوی سرمایهگذاران و کارآفرینان ،فقدان آیندهنگری و نبود دغدغزه
برای نسلهای بعدی که تماما منجر به اتالف منابع طبیعی و تخری محیط زیست شده اسزت و
امثا اینرا همگی از مصادیق زمانمندی ناکارآمد و نرادینهنشدن اهمیت زمزان و زمانمنزدی در
فرایند جامعهپذیری و به تبع آن در سطوح کالن ساختاری و مدیریتی است .در این راستا ترویج
اهمیت زمان و زمانمندی در برنامههای آموزشی و تربیتی ،نرادینهکردن هنجارهای مربزو بزه
وقززتشناسززی و تعرززدا زمززانی در فرهن ز

و زنززدگی روزمززره ،کنتززر نوسززانا اقتصززادی و
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فراهمنمودن ثبا اقتصادی و شغلی برای جوانان جرت گشزودهتزر سزاختن افزقهزای زمزانی و
تقویت چشماندازهای زمانی معطوف به آینده در آنرا ،ازجملزه راهبردهزایی در جرزت تقویزت و
گسترش زمانمندی توسعهمدارانه در جامعه است.
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