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بحثــی در روانشناســی اجتماعــی مطــرح اســت بــا عنــوان
«کاالی مصــرف نمایشــی»؛ بــه ایــن معنــا کــه برخــی از
کاالهــا نــه بــرای رفــع نیــاز روزمــره ،کــه بهعنــوان ابــزاری بــرای
نمایــش و تظاهــر مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
نمونــه عینــی ایــن نظریــه را کــه صاحبنظــر مطــرح جهــان
«تورســتین ِوبِلــن» مطــرح میکنــد ،میتــوان در جشـنهای
عجیــب و غریبــی دیــد کــه ایــن روزهــا بــه بهانههــای مختلــف
در کشــورمان برگــزار میشــود درحالــی کــه کــودک و
نوجوانهــای ده ـه  60یــا ســال هــای قبــل و بعــد از آن ،اگــر
امــروز بخواهنــد جشــنهایی را کــه بواســطه آنهــا دور هــم
جمــع میشــدند مــرور کننــد ،بیشــک بــه تعــداد اندکــی از
ایــن بهانههــای دورهمــی میرســند کــه البتــه شــادی آنهــا تــا
هنــوز مانــده و مرورشــان دلنشــین اســت.
کمتــر کســی اســت کــه ختنهســوران و آش دندونــی پــر آب
وتــاب قدیــم را یــادش نباشــد .کمکــم جشــن تولدهــا هــم
اضافــه شــد .البتــه آنهایــی کــه دستشــان بــه دهانشــان
میرســید وقتــی فرزنــد خانــواده بــزرگ و وارد دانشــگاه
میشــد برایــش ســور میدادنــد .ایــن درحالــی اســت کــه
امــروز جش ـنها و بهان ـ ه دورهمیهــا بــا تغییــر چشــمگیری
روبــهرو شــده و بــا یــک حســاب سرانگشــتی میتــوان
مصــداق بــارز نظریــه «کاالی مصــرف نمایشــی» وبلــن را در
انتخابهــای تــازه ایرانیهــا دیــد.
ایــن جشــنها کــه بــرای هــر کدامشــان کیکــی متناســب بــا
موضــوع جشــن ســفارش داده میشــود ،افــرادی را دور هــم
جمــع میکنــد کــه معمــوالً همعقیــده هســتند ،امــا در ایــن
جش ـنها خبــری از خالقیــت نیســت ،حتــی در انتخــاب طــرح
کیـک ،رنــگ لبــاس ،تــم و تمــام جزئیــات جشــن ،از ژورنالهــا
و نمونههــای خارجــی ایــن جش ـنها تقلیــد میشــود .بــا ایــن
گــزارش کــه همــراه شــوید از کــم و کیــف ایــن جشـنها ،دالیــل
و ...بیشــتر میخوانیــد ،امــا در نهایــت قضــاوت بــا خودتــان کــه
آیــا بــا ایــن جشـنهای جورواجــور هــم ،احســاس عمیق شــادی
و شــادمانی بــه ســیاق قدیــم تجربــه خواهــد شــد یــا خیــر.
جشــنهایی کــه در ایــن گــزارش مــد نظــر هســتند و پــدر و
مادرهــای امــروزی سراغشــان میرونــد ،پیــش از بــه دنیــا
آمــدن نــوزاد اســتارت میخورنــد و تــا هــر زمــان کــه نیــاز بــه
س در فضاهای مجازی احســاس شــود،
نمایش و انتشــار عک 
ادامــه پیــدا خواهنــد کــرد؛ از جشــن بــارداری گرفتــه تــا تعییــن
جنســیت کــه البتــه ایــن روزهــا دیگــر عــادی شــدهاند و جــای
آنهــا را جشــنهایی گرفتهانــد کــه تعجببرانگیــز هســتند
حتــی بــرای کســانی کــه در ایــن جش ـنها حاضــر میشــوند.
بــرای نمونــه بعــد از بــه دنیــا آمــدن نــوزاد و آن همــه بــرو بیــا
و ریخــت و پــاش ،تــازه روزشــمار جش ـنهایی مثــل جشــن
«بــوی پیراهــن نــوزاد» آغــاز میشــود کــه توجیــه چندانــی
نــدارد؛امــا هســتند پــدر و مادرهایــی کــه بــه بهانــه بــوی لباس
فرزندشــان جشــن میگیرنــد و افــراد زیــادی را دور هــم جمــع
میکننــد تــا ســاعتهایی را بــه شــادی بگذراننــد.
کمــی کــه گذشــت وقــت جشــن «کالســکه» میرســد .یــک
بــار دیگــر یکســری آدم دور هــم جمــع میشــوند تــا گشــت
وگــذار نــوزاد بــا خانــوادهاش را جشــن بگیرنــد .تــم جشــن هم
کالســکه اســت و تمــام وســایل پذیرایــی بــا طرحــی از کالســکه
صورتــی یــا آبــی رنــگ تزئیــن میشــود.
کمــی بعدتــر جشــن «گام نــو» بــرای نــوزادی کــه چنــد مــاه
از تولــدش گذشــته برگــزار میشــود بــا طرحــی از کــف پــای
نــوزاد کــه بــر تمــام جزئیــات جشــن حــک میشــود .داخــل
پرانتــز بگویــم کــه در این میانه ،جشــن شیشــه با طرح شیشــه
شــیر ،جشــن اولیــن غــذا کــه معمــوالً کیــک ایــن جشــن طــرح

از جشن«بوی پیراهن نوزاد»
تا «خداحافظ پوشک»
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کیک جشن خودکار

یــک ظــرف ســوپ اســت ،جشــن دنــدان ،جشــن کفشهــای
کوچولــو ،جشــن اولیــن کلمــه و ...هــم برگــزار میشــود کــه در
هــر کــدام از اینهــا تمــام زوایــای جشــن بایــد بــا موضوعــی
کــه بــرای آن دورهمــی ترتیــب داده شــده هماهنــگ خواهــد
بــود .بعــد از مدتــی کــودک خانــواده به ســن و ســالی میرســد
کــه وقــت جــدا کردنــش از پوشــک اســت .کیکهایــی بــا
طرحهــای برگرفتــه از پوشــک ،توالــت کــودک و طرحهایــی
از ایــن دســت ،بــرای جشــن پوشــک تــدارک دیــده میشــود
و عــدهای دور هــم جمــع میشــوند تــا توانایــی کــودک بــرای
جــدا شــدن از پوشــک را جشــن بگیرنــد و بــه او بابــت اینکــه به
جــای اجابــت مــزاج داخــل پوشــک ،پــدر و مــادرش را از ایــن
موضــوع باخبــر میکنــد تبریــک بگوینــد.
ایــن جشـنها تــا جایــی ادامــه پیــدا میکننــد کــه پــدر و مادرها
حتــی بــرای از بیــن بــردن تــرس کــودک از رفتــن نــزد پزشــک
یــا دندانپزشــک ،بــه دورهمــی متوســل میشــوند و تعــداد
زیــادی میهمــان را دور هــم جمــع میکننــد تــا بــه کــودک القــا
کننــد رفتــن نــزد پزشــک ،کشــیدن دنــدان و اقدامات پزشــکی
از ایــن دســت بــه حــدی شــادیآفرین اســت کــه اعضــای
فامیــل ،دوســت و آشــنا دور هــم جمــع میشــوند و ســاعاتی

را بــه شــادمانی میگذراننــد.
کــودک خانــواده بزرگتــر میشــود و توانایــی قلــم بــه دســت
گرفتــن را پیــدا میکنــد .ایــن موضــوع هــم بهانه خوبی اســت
تــا پــدر و مادرهایــی جشــن قلــم برگــزار کننــد .کمــی بعدتــر
وقــت آن میشــود کــه کــودک خانــواده بــه مدرســه بــرود؛
بــاز هــم جشــن و بــاز هــم دعــوت کلــی میهمــان ،مدتــی بعــد
کــودک قــادر بــه نوشــتن کلمــات میشــود و ایــن هــم فرصت
خوبــی اســت تــا جشــن «یــاد گرفتــم بنویســم» برگــزار شــود.
چنــد هفتـ ه یــا چنــد مــاه بعــد کــه کــودک از رفتــن بــه مدرســه
اســتقبال نمیکنــد وقــت جشــن بعــدی اســت؛ «من مدرســه
را دوســت دارم» کــودک خانــواده کــه میبینــد بــرای دوســت
داشــتن مدرســه ،کلــی میهمــان دور هــم جمــع شــدهاند
نظــرش عــوض میشــود؛ امــا ســال بعــد کــه از درس ریاضــی
بــدش میآیــد بــاز هــم بــرای رفتــن بــه مدرســه بهانهجویــی
میکنــد .چارهجویــی پــدر و مــادر بــه برگــزاری جشــن «مــن
ریاضــی را دوســت دارم» ختــم میشــود و یکبــار دیگــر
کودکشــان را بــه تغییرنظــر دعــوت میکننــد .البتــه جشــن
«یــک دو ســه ،زنــگ مدرســه» یــا جشــن «کالس ریاضــی
مــن» هــم از جملــه جشــنهایی اســت کــه در ایــن مواقــع

iran-newspaper.com

برگــزار میشــود.
موقــع افتــادن دندانهــای شــیری میشــود و جشــن «دنــدان
ســالم مــن» بهتریــن بهانــه بــرای راحتتر ســپری کــردن این
دوران و تــن دادن کــودک بــه کشــیدن دندانهــای شــیری یــا
پذیرفتــن چهــره جدیــدش اســت .ایــن ســن و ســال کــودک
هــم بــا بهانههــای مختلــف بــه برگــزاری جشـنهای کوچــک
و بــزرگ ســپری میشــود تــا اینکــه در دوره نوجوانــیاش،
موعــد جشــن باشــکوه «دیگــه وقــت پروانــه شــدنه» از راه
میرســد.
دختــر یــا پســر خانــواده دوره بلــوغ را تجربــه میکنــد و وقــت
آن اســت تــا پــدر و مــادرش ایــن اتفــاق مهــم در زندگــی
فرزندشــان را بــا بقیــه اقــوام و دوســتان جشــن بگیرنــد .اگــر
بشــود بــا کلــی ارفــاق موضــوع ایــن جشــن را پذیرفــت،
بعیــد میدانــم بشــود طرحــی را کــه بــرای کیــک ایــن جشــن
انتخــاب میشــود هضــم کــرد؛ متأســفانه در میــان برخــی از
خانوادههــای امــروزی حــد و مرزهــا بــه طــرز تأسـفبرانگیزی
فرامــوش شــدهاند و هســتند پــدر و مادرهایــی کــه طــرح
لبــاس زیــر یــا لــوازم بهداشــتی را بــرای کیــک جشــن پروانگــی
فرزندشــان انتخــاب میکننــد.
موضوعــی کــه دکتــر علیرضــا شــریفی یــزدی بهعنــوان یــک
جامعــه شــناس امیــدوار اســت ماننــد خیلــی از پدیدههــای
فرهنگــی کــه وارد کشــورمان شــد امــا ازآنجــا کــه چنــدان
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت بــه فراموشــی ســپرده شــد ،از
ســوی خانوادههــای ایرانــی ســبک و دور ازشــأن شــمرده
و بــه فراموشــی ســپرده شــود .ایــن جامعهشــناس علــت
ی در پــی بــرای کــودک خانــواده و حتــی
جشــنهای پــ 
جشــنهایی را کــه ایــن روزهــا بزرگســاالن بــه بهانههــای
مختلــف و غیرقابــل توجیــه برگــزار میکننــد ،صرفــاً جهــت
نشــان دادن تمایــز بــا دیگــران میدانــد و معتقــد اســت
اغلــب قشــر متوســط و رو بــه پاییــن جامعــه از ایــن جشـنها
اســتقبال میکننــد چراکــه اقشــار رو بــه بــاالی جامعــه نیــاز بــه
معرفــی خودشــان بــه دیگــران نمیبیننــد.
وی همچنیــن معتقــد اســت ایــن جشــنها کــه اســبابی
بــرای تفاخــر اجتماعــی آن هــم از طریــق فضاهــای مجــازی
بــه حســاب میآینــد ،نوعــاً توســط بانوانــی تــدارک دیــده
میشــود کــه بــه تحصیــل یــا کار در اجتمــاع مشــغول نیســتند
و فرزندانشــان را بــه هــدف تبدیــل میکننــد تــا آرزوهــای
نهفتــه خودشــان را واقعــی کننــد .پیشــتر گفتــه شــد ،چنیــن
جشــنهایی از نمونههــای خارجــی آنهــا تقلیــد شــده
اســت .اگــر بــرای شــما هــم ایــن ســؤال ایجــاد شــده کــه یعنــی
خارجیهایــی کــه ســراغ ایــن جش ـنها میرونــد نیــز از اقشــار
متوســط،رو بــه پاییــن و جامعــه بانــوان هســتند به پاســخ دکتر
شــریفی یــزدی توجــه کنیــد« :گذشــته از اینکــه معمــوالً چیــزی
از فرهنــگ خارجــی گرفتــه میشــود کــه خــأ آن در کشــور
وجــود داشــته باشــد ،نکتــه بــا اهمیــت در تفــاوت فرهنــگ
فردگــرای غربــی بــا فرهنــگ جمعگــرای کشــورمان اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه در غــرب ،جــوان از  18ســالگی از خانــواده جــدا
و زندگــی مســتقلی میســازد .در ایــن شــرایط مادامــی کــه دو
جــوان صاحــب فرزنــد شــدند ازآنجــا کــه میداننــد ایــن فرزنــد
هماننــد خودشــان تا  18ســالگی بــا پدر و مــادرش خواهــد بود،
تمــام تــاش خــود را بــه کار میگیرنــد تــا بــه هــر لطایفالحیــل
کــه شــده اتفاقهــای زندگــی فرزندشــان را جشــن بگیرنــد و
ثبــت کننــد .البتــه معمــوالً ایــن جش ـنها بــا هــدف فراغــت
از احســاس تنهایــی ،بــه دور از تکلــف و بــا دعــوت تعــداد
انگشتشــماری میهمــان برگــزار میشــود ،در صورتیکــه
وقتــی خانوادههــای ایرانــی صاحــب فرزنــدی میشــوند ،از
پدربزرگهــا و مادربزرگهــا گرفتــه تــا اقــوام دورتــر بــه عضــو
جدیــد آن خانــواده احســاس تعلقخاطــر میکننــد .از ای ـنرو
تمــام دالیــل مطــرح شــده را کــه کنــار هــم بگذاریــم نتیجـهای
جــز ایــن بــه دســت نمیآیــد کــه خیلــی از انتخابهــای عصــر
جدیــد متناســب بــا ســبک زندگیهــای موجــود نیســت».

