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راهنمای نویسندگان
دربارۀ مجله
مجلۀ مسائل اجتماعی ایران همان ویژهنامۀ علوم اجتماعی مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
خوارزمی است که با امتیاز علمی ـ پژوهشی ،براساس مجوز شمارۀ  309/99/8مورخ  33/5/92کمیسیون بررسی
نشریات وزارت علوم از این پس به صورت مستقل منتشر میشود.
نویسندگان محترمی که قصد دارند مقاله خود را برای چاپ به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران ارائه کنند الزم است
در تدوین و تنظیم مقاله به موارد زیر توجه داشته باشند:
محتوای مقاله
این مجله فقط مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی خاص (جامعهشناسی ،مردمشناسی و
جمعیتشناسی) را که به نوعی معطوف به مسائل اجتماعی باشند ،منتشر میکند .مقالۀ علمی ـ پژوهشی مقالهای
است که حاوی یك مسئلۀ علمی باشد که با استفاده از روشهای پژوهشی علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته
و دستاورد نظری یا تجربی تازهای داشته باشد.
نحوۀ ارائۀ مقاله
 مقاله روی کاغذ (یكرو) در برنامۀ ورد با قلم نازنین  90تایپ شود و چهار نسخه از آن همراه با لوح فشرده
ارسال گردد یا از طریق ثبتنام در درگاه الکترونیکی مجله به نشانی http:// jspi.khu.ac.irفرستاده شود.
 حجم مقاله نباید از  3222کلمه یا حدود  06صفحه مجله بیشتر باشد.
ساختار مقاله
 مقاله به ترتیب شامل صفحه عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها ،متن ،یادداشتها ،منابع ،ضمایم و چکیدۀ انگلیسی باشد.
 عنوان ،نام و نشانی :در صفحۀ اول فقط عنوان مقاله ،نام نویسنده یا نویسندگان ـ استاد راهنماـ عنوان شغلی یا
علمی و نام و نشانی دانشگاه و مؤسسۀ متبوع نویسنده یا نویسندگان درج شود و صفحۀ دوم با عنوان و چکیدۀ مقاله
آغاز گردد.
 چکیده :در حدود  022کلمه شامل مسئلۀ تحقیق ،روش کار و نتایج حاصل به فارسی و انگلیسی به همراه
حدود  5کلیدواژه باشد.
 مقدمه :شامل طرح موضوع یا مسئلۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت آن باشد.
 متن مقاله در مقالههای پژوهشی تجربی شامل چارچوب نظری و پیشینۀ تجربی ،روش تحقیق ،یافتهها ،و بحث
و نتیجهگیری باشد.
 نمودارها و شکلها باید تا حد امکان به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند و حتیالمقدور جای آنها در متن اصلی
مشخص شود .مندرجات جدولها باید روشن و آشکار باشد و شمارهگذاری جدولها نیز به ترتیبی باشد که در متن
میآید.
 معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم در داخل پرانتز جلوی اسم یا مفهوم مربوط آورده شود.
منبعنویسی
 منابع و مآخذ بر اساس الگوی متداول در جامعهشناسی به صورت زیر معرفی شوند:
 ارجاعات :تمام ارجاعات باید در داخل متن دقیقاً به این صورت بیاید (نامخانوادگی نویسنده ،سال انتشار :شماره صفحه).
 منابع مورد استفاده در فهرست منابع به صورت زیر معرفی میشوند:
 oکتاب :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار) نام کتاب با قلم ایتالیك ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر :ناشر.
 oمقاله از مجالت :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله» ،نام نشریه با قلم ایتالیك ،دوره ،شماره :صفحه
ابتدا و انتهای مقاله.
 oمقاله از مجموعهها :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله» ،نام مجموعه یا کتاب با قلم ایتالیك ،نام و
نامخانوادگی تدوینکننده مجموعه ،محل نشر :ناشر ،شمارۀ صفحه ابتدا و انتهای مقاله.
 oپایگاههای وب :نامخانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه) «عنوان موضوع» ،نام و
نشانی پایگاه اینترنتی با قلم ایتالیك.
سایر نکات
 مسئولیت مطالب مندرج در مقاالت برعهدۀ نویسندگان است.
 مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی توسط داوران و هیئت تحریریه ،در صورت تأیید ،به نوبت چاپ خواهند شد.
 مقاالت ارسالی برگردانده نمیشوند.
 مجله در تلخیص و ویرایش مقاالت رسیده آزاد است.
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بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر
آن در  9محله شهر تهران


پریسا بخشی ،امیر اکبری قمصری ،نوین توالیی
چکیده

روابط همسایگی از جمله روابط اجتماعی محسوب میشود که فرصت کنش های متقابل بین
افراد در شهرهای بزرگ را فراهم میکند .به نظر میرسد در شرایط کنونی این روابط کم رنگ و
به نوعی دچار نقصان شده است .در این تحقیق ابتدا روابط همسایگی و نحوه سنجش آن
مشخص شده و فرض پایین بودن روابط همسایگی سنجیده شده است .سپس با استفاده از
دیدگاهها و نظریات موجود عواملی که موجب نقصان این روابط شده اند ،مورد بررسی قرار
گرفته است .در بخش نظری سه دیدگاه جبرگرایان ،ترکیب گرایان و خرده فرهنگی در مورد
عوامل مؤثر بر روابط همسایگی مطرح شده اند .در ادامه ارتباط روابط همسایگی با دو مولفه
سرمایه اجتماعی :شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی و نیز ارتباط روابط همسایگی بر
اساس وجود و استفاده از فضاهای عمومی بررسی شد .تحقیق میدانی در  1محله منتخب از سه
منطقه باال ،متوسط و پایین تهران به روش پیمایش و با تکمیل  072پرسشنامه صورت گرفته
است .یافتهها نشان داد که زنان بطور معنیدار نسبت به مردان و متأهلین نسبت به مجردین،
دارای روابط همسایگی قویتری بودند .همچنین متغیرهای سن ،مدت سکونت در منزل ،نوع
مالکیت شخصی یا سازمانی ،میزان رضایت از همسایه ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد بین شخصی،
باورها در مورد همسایهها ،تعلق مکانی و استفاده از فضاهای عمومی بر روابط همسایگی تأثیر
مثبت دارند .در مقابل ،متغیرهای شاغل بودن ،عضویت در گروههای ثانویه ،تراکم جمعیت و
میزان واحدهای همسایگی ،جابهجایی محل سکونت ،عقالنی شدن و تقسیم کار پیچیده دارای
رابطۀ منفی با روابط همسایگی هستند .در نتیجه با شناخت میزان تاثیر این عوامل میتوان راه
را برای ممانعت از کاهش روابط رو در روی مردم محالت که در شبکه اجتماعی مجاور خارج از
محیط خانه قرار میگیرند ،گشود و روابط همسایگی را به دارایی اجتماعی محالت تبدیل کرد.
مشارکت اجتماعی به عنوان فرآیند سازمان یافتهای که افراد جامعه به صورت آگاهانه و جمعی
با در نظر داشتن اهداف معین در آن شرکت کرده و منجر به سهیم شدن در منابع قدرت
میشود ،بیش از همه عوامل در دوام روابط همسایگی موثر است.
 .دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید
bakhshi27@yahoo.com
بهشتی
 .استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
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کلیدواژهها :روابط همسایگی ،نظریه جبرگرایی ،نظریه ترکیب گرایی ،نظریه خرده فرهنگی
و فضای عمومی.

 .۱مقدمه و بیان مسئله

یکی از موضوعات مورد عالقۀ جامعهشناسان ،بررسی نقصان روابط همسایگی در جوامع امروزی
است .برخی از پیشگامان جامعهشناسی نظیر فردیناند تونیس ،جورج زیمل ،کارل مارکس و
ماکس وبر ،به این نتیجه رسیدند که هرچه جوامع شهریتر و صنعتیتر میشوند ،مفاهیمی
همچون همسایگی و محله کمرنگتر میگردند .گزارۀ معروف زیمل شاهدی بر این ادعاست که
«در میان جمعیت مادرشهرها ،فرد بیش از هر جای دیگری احساس تنهایی و گمگشتگی
دارد» .در پژوهشهایی که در جوامع مدرن و فرامدرن انجام شده ،کاهش چشمگیر روابط با
همسایگان و افراد محله آشکار شده است (لیون .)9111 ،این نقصان بهقدری شفاف رخ نموده
که مردم نیز بهراحتی آن را پذیرفته و بر پیامدهای آن در قالب فردگرایی مفرط ،ازخودبیگانگی
و درنتیجه ،پایینآمدن کیفیت زندگی صحه گذاشتهاند (بیتمن و لیون.)0222 ،
اجتماع محلی ،گروهی از افـراد با تعهدات ،الزامات و عالیق مشترك هستند که در محدودۀ
جغرافیایی معینی سکونت دارند (پاچونه ،)876 :0225 ،اما این افراد ،دیگر با مکان زندگی خود
شناخته نمیشوند و از آن هویت نمیگیرند .در قلمرو محالت ،افراد با تعامالت شخصی نزدیك
بیگانه شدهاند .به عبارت بهتر ،کاهش رابطه با محله و هویتنگرفتن از قلمرو محله ،با کاهش
روابط بین افراد رابطه دارد و هردوی آنها از پیامدهای جامعۀ مدرن و مسائل خانوادهها به
شمار میآیند و همدیگر را تشدید میکنند .بهتدریج ،انزوا ،بیگانگی و فردگرایی جایگزین روابط
در اجتماعات محلهای میشود .شواهد ،گویای آن است که فردگرایی و خودخواهی و طمعکاری
که از پیامدهای فقدان روابط همسایگی شناخته شده ،به کاهش حس مسئولیت و تعهد مدنی
منجر شده (بال )9113 ،و با وجود گسترش تعامالت در فضای مجازی دنیای مدرن و همۀ
مزایای آن ،هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبات همسایگی باشد (ووتناو .)9113 ،هر اجتماع
محلی از سه جزء مکان خاص ،گرایشهای مشترك و تعامالت اجتماعی تشکیل شده است که
فضای مجازی فاقد یکی از ارکان اساسی اجتماع محلی ،به نام «مکان» است .فضای مجازی ،از
نظر فضایی ،حد و مرز جغرافیایی و اجتماعی ندارد .ارتباطات از نظر اجتماعی شاخهبهشاخه
است و به حوزههای مورد عالقۀ هر فرد محدود میشود و از نظر روانشناختی به لحاظ نبود
تعهد و الزام و پایبندی ،از ایجاد گرایشهای نزدیك میان اشخاص آن ناتوان است (دریسکل و
لیون.)832 :0220 ،
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در میان منتقدان جوامع مدرن که از فروپاشـی سـریع محـالت بـه دلیـل ضـعف روابـط بـا
مکانهای محلی و شیوههای در حال تحول تعامالت اجتماعی سخن راندهاند ،رابرت پاتنام نامی
آشناست که بر کاهش اعتماد اجتماعی بهعنوان هستۀ سرمایۀ اجتماعی تأکید داشته است .وی
سرمایۀ اجتماعی را بهعنوان مجموعه هنجارهایی تعریف کرده است که به مـردم ایـن امکـان را
میدهد تا در درون گروهها با یکدیگر همکاری کنند .در جهان امروز ،سـاکنان محـالت اهمیـت
خود را بهعنوان سرمنشأ سرمایۀ اجتماعی از دست دادهانـد .تحـرك فـراوان ،الگوهـای در حـال
تغییر کار و شیوههای متکثر زندگی ،روابط همسایگی گذشته را کاهش دادهاند (پاتنـام0222 ،؛
فوکویاما .)9116 ،براساس مطالعهای که پیروان او بهمنظور سـنجش سـرمایۀ اجتمـاعی انجـام
دادند ،هشت عنصر را معرف سرمایۀ اجتماعی دانستهاند که یکی از آنها پیوند همسایگی اسـت
(بولن و اونیکس .)9111 ،سرمایۀ اجتماعی ،به نوبۀ خود به ثبات و دوام محالت کمك میکند و
تمایل به مشارکت در اجتماع محلی ،احساس اعتماد و امنیـت را افـزایش مـیدهـد (تمکـین و
روهه.)9113 ،
ارتباط انسانها با یکدیگر سنگبنای جامعـۀ انسـانی را تشـکیل مـیدهـد .هرچـه ایـن ارتبـاط
گستردهتر و عمیقتر باشد ،بنای جامعه هم مستحکمتر خواهد شد .روابط همسـایگی یکـی از انـواع
روابط ابتدایی انسانهای شهری است که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنان فراهم میآورد و از
این جهت ،در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد (یوسفی .)9833 ،برقراری روابـط اجتمـاعی در
محالت از نظر اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی ،از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخالقی ،از نظـر
اقتصادی با کاهش هزینهها و از نظر سیاسی با ترویج شکلی جدید از سیاسـتگـذاری بـا مشـارکت
مردم قادر است در جهت افزایش رفاه اجتماعی در محالت ،مؤثر افتد .کیفیـت ایـن عوامـل ،میـزان
پایداری آنها را مشخص میکند (توالیی و شریفیان ثانی.)9836 ،
احساس اجتماع از طریق عناصری همچون تماس احساسی مشترك ،تعلق مکانی یا
همسایگی ،عضویت و تقویت حس مکان تعریف میشود .افزایش رفتارهای همسایهوار ،ما را به
حس اجتماع نزدیك میکند؛ درواقع ،همسایگی به توسعۀ هویت فردی افراد ساکن منجر
میشود (بیومر .)0292 ،روابط همسایگی میتواند فرصت انجام فعالیتها و بروز عالیق جدید و
حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها را ایجاد کند (تومیس و همکاران .)0228 ،همچنین،
یافتهها نشان داده ،هرچه روابط میان همسایگان بیشتر بوده است ،همسایگان احساس رضایت
بیشتری از زندگی اجتماعی داشتهاند (ریچاردسون و باالسوامی .)0229 ،در مطالعهای دیگر،
اثبات شده که فراوانی روابط همسایگی ،روی احساس سالمت افراد تأثیر داشته است
(بیورنستروم .)0299 ،حتی تقویت روابط همسایگی در میان سالمندان ،موجب ماندن آنها در
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خانه و محلهشان میشود (گرینفیلد و همکاران .)0290 ،پژوهشگران دریافتهاند که نقش روابط
همسایگی در بهبود زندگی سالمندان و رفاه عمومی و افزایش کیفیت زندگی آنان مؤثر است
(برگ وارمن و برودسکی .)0226 ،پس از خانواده و دوستان ،این همسایگان هستند که نقش
پشتیبان و حامی را ایفا میکنند و به دلیل همجواری ،بهسرعت میتوانند به افراد یاری رسانند
و در مواقع اضطراری کارکردی حیاتی داشته باشند و احساس امنیت بیشتری برای افراد محله
ایجاد کنند (گرینفیلد و ریس0296 ،؛ واکر و هیلر.)0227 ،
مردم در فضاهای عمومی محله همدیگر را مالقات کرده ،اسباب رفاقت و سرگرمی برای
تحکیم حس تعلق به محله ایجاد میکنند ،با هم غذا میخورند و در کارهای روزمره نظیر
بدهبستانها ،حملونقل ،پرداخت قبض و نظایر آن به هم کمك میکنند (گاردنر.)0299 ،
برخی از پژوهشها درمورد روابط همسایگی در ایران نشان میدهد که میان مشارکت در روابط
همسایگی و احساس امنیت براساس متغیرهای اعتماد به همسایهها ،نگرش به محیط فیزیکـی
محله ،تمایل به مشارکت در امور محله ،میزان سـواد فـرد ،عضـویت در انجمـنهـای اجتماعی
محله و رتبۀ اقتصادی ـ اجتماعی منطقۀ محل سکونت ،رابطۀ مثبت وجود دارد (صدیق
سروستانی و نیمروزی .)9831 ،رستگار خالد و همکاران ( )9810نیز نشان دادند سرمایۀ
اجتماعی همسایگی ،کنترل اجتماعی و هویت محلهای ،بهعنوان متغیرهای مستقل ،قسمتی از
واریانس امنیت محلهای بهعنوان متغیر وابسته را تبیین میکنند .عالوهبراین ،در پژوهش رازقی
و همکاران ( ،)9815تعداد سالهای سکونت افراد در یك محل ،اعتماد اجتماعی بین فردی،
حمایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی و دینداری بر میزان روابط همسایگی مؤثر بودهاند.
در پژوهشی دیگر ،ازدیاد تعامالت همسایگی در افزایش احساس تعلق به اجتماع ،امید به آینده،
ترغیب برای کمك به دیگران ،رعایت عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و حضور در
انجمنهای محلی ،گسترش احترام به دیگران و صبر در مشکالت و تقویت احساس نشاط
اجتماعی مؤثر دانسته شده است (خطیبی .)9816 ،ازآنجاکه همۀ این موارد در سایۀ نقصان
روابط همسایگی رو به کاهش میگذارد ،به هنگام برنامهریزی اجتماعی ،مطالعۀ روابط
همسایگی اهمیت شایان توجهی یافته است .حتی برنامهریزان و طراحان شهری نیز درصدد
هستند که با توسعۀ فضاهای عمومی در محالت ،تعامالت همسایگی را از طریق حضور در
مکانهای عمومی و گسترش حوزههای مالقات افراد افزایش دهند.
در ایران ،در گذشته افراد نزدیكترین و بیشترین برخورد را با همسایگان داشتند.
رفتوآمدهای مکرر ،گفتوگوها ،یاریخواستنها و نظایر اینها ،روابطی بودند که بهوفور در بین
همسایگان دیده میشد و به صمیمیت آنها میانجامید ،اما امروزه این روابط تغییر یافته و
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همسایگان ارتباط چندان نزدیکی با هم ندارند (باستانی9861 ،؛ یوسفی .)9833 ،در تهران نیز
تمرکز امور اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،سبب رشد مهاجرت بیرویه به آن شده که
نتیجۀ آن ،ظهور کالنشهری بزرگ ،نامتجانس و متنوع با خردهفرهنگهای متفاوت با تحرك شدید
است که بر عمق و شدت روابط همسایگی اثر گذاشته است .هدف از این پژوهش ،بررسی عوامل
اجتماعی مؤثر بر نقصان روابط همسایگی بهطور عام ،و در  1محلۀ شهر تهران بهطور خاص است و
در آن سعی شده تا به سؤال زیر پاسخ داده شود« :روابط همسایگی در  1محلۀ شهر تهران در چه
مواردی دچار نقصان است و چه نوع عوامل اجتماعی در آن مؤثر بوده است؟»
با شناخت این عوامل میتوان راه را برای ممانعت از کاهش روابط رودرروی مردم محالت
که در شبکۀ اجتماعی مجاور ،خارج از محیط خانه قرار میگیرند گشود و روابط همسایگی را به
دارایی اجتماعی محالت تبدیل کرد.
 .۲پیشینۀ پژوهش
چارچوب نظری

تعاریف مختلفی برای روابط همسایگی ارائه شده است ،از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
روابط همسایگی شبکهای از روابط اجتماعی است که انواع مبادالت و ارتباطات متقابل میان
ساکنان یك فضای مسکونی محدود را در بر میگیرد (باستانی .)9861 ،از نظر آبرامز و بولمر
( ،)9136روابط همسایگی بهوسیلۀ کیفیت کنش متقابل بین همسایگان مشخص میشود .این
روابط ،از آنچه صمیمیت و دوستی نامیده میشود ،متمایز است .صمیمیت و دوستی همسایگی
به جنبههای مثبت روابط همسایگی برمیگردد که شامل کمكهای متقابل ،مالحظات و
تعهدات بینشان است.
پیترمان روابط همسایگی را به دو قسمت تقسیم میکند :روابط آشکار و روابط پنهان .روابط
آشکار ،درواقع همان کنش واقعی و قابل مشاهده بین همسایگان است و روابط پنهان
نگرشهای مثبت و مساعدی است که به کنشهای مثبت بین همسایگان در مواقع ضروری و
نیاز به کمك منجر میشود (روناوارا و کوو .)0221 ،براساس تعاریف ارائهشده میتوان تعریف
کلی زیر را درمورد روابط همسایگی ارائه کرد« :روابط همسایگی مجموعهای از انواع روابط
متقابل و ممکن (چه آشکار و چه پنهان) بین افراد ساکن در یك واحد همسایگی را در بر
میگیرد و ابعادی همچون میزان آشنایی ،حمایتها ،تعهدات ،انتظارات ،مبادالت ،منافع
مشترك ،حفظ فاصله اجتماعی و صمیمیت دارد».
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شهرها ،بهویژه در دوران پس از صنعتیشدن و تعمیم الگوهای تازۀ اقتصادی و اجتماعی و
تبدیلشدن آنها به ساختارهایی پیچیده ،مورد انتقاد واقع شدهاند (موسوی .)9837 ،وقتی که
جوامع مدرن شدند ،مردم کمتر در اجتماعات محلیشان باقی ماندند ،تمایز و فردگرایی در این
جوامع فزونی یافت و گسترش رفاه عمومی ،نیاز همسایگان به یکدیگر را کمتر کرد .فردگرایی
مفرط در این جوامع موجب گسستگی پیوندهای اجتماعی قدیمی در طبقات ،اجتماعات و
ملتها شد و روابط بین افراد بیشتر بر انتخابهای خودشان استوار گردید .افراد گروههای مورد
عالقۀ خودشان را انتخاب میکنند و انتخابشان به مجاورت فیزیکی که مبنایی برای روابط
اجتماعی در اجتماعات محلی بود ،ارجحیت پیدا کرده است (روناوارا و کوو.)0221 ،
مجموع نظریاتی که این اندیشمندان درزمینۀ ضعف روابط اجتماعی با رویکردی منفی به
شهرنشینی و سرمایهداری مطرح میکنند ،نظریۀ «اجتماع ازدسترفته» 9و دیدگاهشان،
«دیدگاه جبرگرایی» نامیده شده است .بهطورکلی ،نظریهپردازان دیدگاه جبرگرایی معتقدند
شهرنشینی عواطف و احساسات افراد را کمرنگ کرده ،روابط اجتماعی را به روابطی عقالنی و
ابزاری تبدیل نموده و فردگرایی را در جوامع توسعه داده است .از دید آنها ،مهمترین عوامل
مؤثر بر روابط همسایگی عبارت است از :نظام ارزشها و باورهای خانوارها ،رسیدن به آزادی
فردی ،تقسیم کار پیچیده ،عقالنی و ابزاریشدن روابط ،تحرك و جابهجایی (افراد و محل
سکونت) ،رقابتهای اقتصادی ،وابستگیهای غیررسمی یا وجود گروههای ثانویه خارج از
محدودۀ همسایگی و مشخصههای جمعیت (اندازۀ جمعیت ،تراکم جمعیت ،ناهمگونی جمعیت).
در مقابل آن ،ترکیبگرایان 0بر این باور است که چنین تأثیراتی به زندگی شهری مربوط
نیست ،بلکه به ویژگیهای رفتاری هریك از گروهها مربوط میشود (غفور .)9837 ،نظریۀ
ترکیبی ،بر وجود پیوندهای اجتماعی قوی و گروههای بههمپیوستۀ متعدد در میان مردم شهر
تأکید میکند؛ البته وجود این پیوندها و گروهها چندان نمایان نیست و باید آنها را کشف کرد
(کامران .)9833 ،دیدگاهی که ترکیبگرایان مطرح میکنند ،در قالب نظریۀ «اجتماع
حفظشده» 8جای میگیرد .آنها بر این باورند که همبستگیهای اجتماعی ،همسایگیها و
مشارکت مدنی در مناطق شهری تداوم دارد (باستانی .)9837 ،از دید آنها ،مهمترین عواملی
که بر روابط همسایگی تأثیر میگذارند عبارت است از :متغیرهای زمینهای همچون سن ،جنس،
تحصیالت ،اشتغال ،وضعیت تأهل ،تعداد اعضای خانوار ،سن و جنسیت فرزندان و نیز پایگاه

1. Community lost
2. Compositional theory
3. Community saved
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اقتصادی -اجتماعی سرپرست خانوار که عبارت است از شغل سرپرست خانوار ،میزان تحصیالت
سرپرست خانوار و درآمد سرپرست خانوار.
دیدگاه دیگر ،خردهفرهنگی ،و مهمترین نظریهپرداز آن ،کلود فیشر است .وی معتقد است
شهرنشینی به ازخودبیگانگی افراد منجر نمیشود ،بلکه تنوع زیادی از جهانهای اجتماعی متمایز را
به همراه دارد .افراد بسیاری در شهر با عالیق و ارزشهای متفاوت زندگی میکنند و عالیق مشترك
آنها موجب پیوند افراد با یکدیگر میشود ،بنابراین نقش عالیق مشترك در شکلگیری روابط،
مهمتر از زندگی در یك محل ،بهعنوان وجه اشتراك افراد است (باستانی.)9837 ،
در ارتباط با رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و روابط همسایگی میتوان گفت که عنصر اساسی
در روابط همسایگی کنشهای متقابل بین افراد است .عالوهبراین ،ایدۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی
این است که ارتباط با خانواده ،دوستان ،همکاران ،همسایگان و بهطورکلی دیگران ،دارایی بسیار
مهمی را تشکیل میدهد که فرد میتواند در شرایط بحرانی آن را به کار گرفته ،از آنها بهره
گیرد یا برای منافع مادی از آن استفاده کند (توسلی و موسوی.)9836 ،
سرمایۀ اجتماعی مجموعه روابط غیررسمی ،پیوندها و ارتباطات اعضای یك شبکه را
بهعنوان منبع باارزش در نظر گرفته که این منبع با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،کنش
متقابل اجتماعی را به لحاظ کمی و کیفی شکل میدهد و موجب تحقق اهداف اعضا میشود.
بیشتر نظریهپردازان سرمایۀ اجتماعی بر دو عنصر اصلی این مفهوم تأکید دارند :اول ،اعتماد
اجتماعی که درواقع یك نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان ارزیابی
پدیدهای است که با آن مواجهایم .گیدنز چهار شکل متمایز از اعتماد را از هم تفکیك میکند
که عبارتاند از :اعتماد بنیادی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد انتزاعی و اعتماد تعمیمیافته
(معیدفر.)9833 ،
در این تحقیق ،اعتماد بینشخصی مدنظر است که منظور اعتماد به افرادی است که در
روابط رودررو و چهرهبهچهره میشناسیم و حوزۀ تعامالت بین همسایگان را در بر میگیرد
(درانی9837 ،؛ معیدفر .)9833 ،دوم ،مشارکت اجتماعی که میتوان آن را نوعی کنش هدفمند
دانست که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از
پیش تعریف شده نمود پیدا میکند (ازکیا و غفاری .)9832 ،عالوه بر اعتماد اجتماعی،
مشارکت سازمانی مؤلفهای نهادی در سرمایۀ اجتماعی است که شامل ذخیرهسازی منابع
سازمانها (نظیر همسایگی) و ارتباطهای آنها با سازمانهای دیگر و افراد دیگر است که به
بهدستآوردن منابع فرامحلی منجر میشود و به کنترل و نگهداشتن ثبات سازمان کمك
میکند (سمپسون و گریف.)0221 ،
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بهطورکلی ،مشارکت اجتماعی را میتوان به این صورت تعریف کرد« :فرایند سازمانیافتهای
است که افراد جامعه بهصورت آگاهانه و جمعی با درنظرداشتن اهداف معین در آن شرکت کرده
و به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ».در تحقیق ،این دو مؤلفه نیز بهعنوان عوامل
مؤثر بر روابط همسایگی در نظر گرفته شده و اثر آنها سنجیده میشود.
سرمایۀ کالبدی ،شکل دیگری از سرمایه است که بنا به نیاز این تحقیق باید مورد بحث قرار
گیرد .در حوزۀ جامعهشناسی شهری ،بهطورکلی سرمایۀ کالبدی« ،موجودی منابع مادی» از
قبیل مسکن ،راهها ،پاركها و فضای عمومی را شامل میشود ،درحالیکه سرمایۀ اجتماعی بنا
را بر «شناخت ،تفاهم ،نهادها و الگوهای کنش متقابل مشترك» میگذارد (عارفی07 :9832 ،؛
عارفی7 :0226 ،؛ پیری .)9836 ،فضا مجموعهای کالبدی برای تعامالت اجتماعی است (گیدنز،
 .)068 :9112فضای عمومی در شهرها اجازۀ حرکت و فعالیتهای عمومی را به فرد میدهد،
آنها را از محدودۀ فضای خصوصی در میآورد ،با هم مرتبط میسازد و زمینۀ تعامالت مردم را
فراهم میکند .هرچه تسلط فضای خصوصی بر فضاهای عمومی در شهرها بیشتر میشود ،روابط
اجتماعی بیشتر نادیده گرفته میشود و انسان شهری به زندگی خصوصی بیشتر مشغول
میشود (تانکیس.)97 :0226 ،
ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ کالبدی را به این صورت میتوان بیان کرد که
سرمایۀ کالبدی با فراهمآوردن زمینههای ارتباط همسایگی و روابط رودررو ،ضمن تحکیم این
روابط محلی ،باعث باالرفتن سرمایههای اجتماعی میشود .درواقع ،ازآنجاکه شکلگیری اولیۀ
روابط اجتماعی و همسایگی در فضا صورت میگیرد که تدوام آن درنهایت باعث بهوجودآمدن
سرمایۀ اجتماعی میشود ،پس فضای شهری بهمثابۀ ظرف عوامل تشکیلدهندۀ سرمایۀ
اجتماعی عمل میکند (خاکپور و پیری.)9836 ،
در جمعبندی بخش نظری این پژوهش میتوان گفت که روابط همسایگی مجموعهای از
انواع روابط متقابل و ممکن ،میزان آشنایی ،حمایتها ،تعهدات ،انتظارات ،مبادالت ،منافع
مشترك ،حفظ فاصلۀ اجتماعی و صمیمیت است .نظریهپردازان احساس انزوا و فردگرایی،
ازخودبیگانگی ،کاهش رابطه با محله و هویتنگرفتن از قلمرو محله را از پیامدهای فقدان روابط
همسایگی شناختهاند که به نوبۀ خود ،به کاهش حس مسئولیت و تعهد مدنی ،ناتوانی در ایجاد
گرایشهای نزدیك میان اشخاص و کاهش سرمایۀ اجتماعی تأکید داشته است .این عوامل،
خود زاییدۀ تحرك فراوان ،الگوهای در حال تغییر کار و شیوههای متکثر زندگی هستند که
تمایل به مشارکت در اجتماع محلی ،احساس اعتماد و امنیت را کاهش دادهاند.
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آنها تعلق مکانی یا همسایگی ،توسعۀ هویت فردی ساکنان ،تماس احساسی مشترك،
فرصت انجام فعالیتها و بروز عالیق جدید و حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها را در تقویت
روابط همسایگی موثر میدانند که موجب احساس سالمت ،امنیت و رضایت بیشتری از زندگی
اجتماعی ،به دلیل افزایش کیفیت زندگی میشود.
براساس نظریۀ جبرگرایان ،نظام ارزشها و باورهای خانوارها ،تحرك و جابهجایی،
وابستگیهای غیررسمی ،و در نظریۀ ترکیبگرایان ،متغیرهای زمینهای ،و در دیدگاه
خردهفرهنگی ،عالیق مشترك ،از عوامل مؤثر بر روابط همسایگی هستند .عالوه بر سرمایۀ
اجتماعی ،شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،سرمایۀ کالبدی شامل فضاهای عمومی
نیز با فراهمآوردن زمینههای روابط رودررو در میان همسایگان ،باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی
میشود و در تحکیم روابط همسایگی مؤثر است.
فرضیهها

هرچه میزان «استفاده از فضاهای عمومی»« ،اعتماد بینشخصی»« ،مشارکت اجتماعی»« ،تعلق
مکانی»« ،بود و نبود باورها درمورد همسایه و روابط همسایگی»« ،رضایت از همسایه» و
«مدتزمان سکونت» در محل بیشتر باشد ،روابط همسایگی نیز بیشتر است .به عبارت دیگر ،با
کاهش میزان این عوامل ،نقصان روابط همسایگی افزایش مییابد.
 .۳روششناسی
ماهیت و روش تحقیق

این تحقیق با رویکرد روششناسی کمی و از نوع پیمایشی سازماندهی شده است .ازآنجاکه
جمعآوری دادهها در این تحقیق در یك مقطع زمانی صورت گرفته است ،این تحقیق از نوع
مقطعی ،و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ ساختیافته بوده که از طریق مصاحبۀ
چهرهبهچهره بهوسیلۀ پرسشگران آموزشدیده اجرا شده است .پس از مطالعات نظری و با هدف
کشف مهمترین عناصر در روابط همسایگی و ابعاد مسئله و قبل از تحقیقات مقدماتی و اصلی،
با اجرای دو تکنیك کیفی «مصاحبۀ عمیق» ،با تعدادی از مردان و زنان با سابقۀ سکونتی زیاد
در چندین محلۀ شهر تهران و همچنین برای «بحث گروهی متمرکز» با  5نفر از خانمهای
ساکن در مجتمعهای مسکونی گفتوگو شد تا از نتایج بهدستآمده برای تکمیل مدل تحقیق
استفاده شود.
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نمونهگیری و تعیین حجم نمونه

برای نمونهگیری از روش نمونهگیری احتمالی چندمرحلهای استفاده شده است .در اولین مرحله
براساس معیار قشربندی اجتماعی عمل شد ،بدین صورت که براساس معیارهایی همچون سطح
زندگی مردم ،میزان درآمدها و متوسط قیمت زمین ،مناطق 02گانۀ 9شهر تهران به سه منطقۀ
باال ،متوسط و پایین تقسیم شدند و سپس در هرکدام از این محدودهها ،با درنظرگرفتن
معیارهایی همچون نوع بافت ،جمعیت کلی و تعداد خانوارهای آن 8 ،منطقه انتخاب شد .این
محدودهها و مناطق منتخب عبارتاند از:
 .9در منطقۀ باال که شامل مناطق  6 ،5 ،6 ،8 ،0 ،9است ،مناطق  0 ،9و  8انتخاب شدند.
 .0در منطقۀ متوسط که شامل مناطق  96 ،98 ،90 ،99 ،92 ،1 ،3است ،مناطق  98 ،3و
 96انتخاب شدند.
 .8در منطقۀ پایین که شامل مناطق  02 ،91 ،93 ،97 ،96 ،95است ،مناطق 96 ،95و
 93انتخاب شدند.
بعد از آن ،در هریك از این  1منطقۀ انتخابشده 9 ،محله بهطور تصادفی از فهرست
محالت آن منطقه انتخاب شد .بنابراین ،در مجموع  1محله از مناطق مختلف انتخاب شدند که
عبارتاند از :منطقۀ  9محلۀ محمودیه ،منطقۀ  0محلۀ شهرك غرب ،منطقۀ  8محلۀ دروس،
منطقۀ  3محلۀ هفتحوض نارمك ،منطقۀ  98محلۀ امامت ،منطقۀ  96محلۀ پرستار ،منطقۀ
 95محلۀ افسریۀ شمالی ،منطقۀ  96محلۀ نازی آباد و منطقۀ 93محلۀ یافتآباد شمالی.
ازآنجاکه بخشی از واحد تحلیل در این پژوهش «محله» بوده است ،حداقل تعداد مورد نیاز
برای انجام تحلیلهای آماری ،یعنی  82نفر ،برای هر محله در نظر گرفته شد تا حاصل مطالعات
در  1محله ما را به حجم نمونۀ  072نفر برساند.
در مرحلۀ بعد ،انتخاب پاسخگویان در هر محله به شیوۀ نمونهگیری احتمالی صورت گرفت.
به این ترتیب که ابتدا نقشۀ شهری هریك از این  1محله فراهم شد که شامل خیابانها،
کوچهها ،میادین ،پاركها و سایر عوارض شهری است .در نقشۀ شهری ،هر محله ،به پیروی از
رفیعپور ( ،)9873درون یك دایرۀ فرضی در نظر گرفته شد .این دایره به پنج قسمت مساوی
تقسیم شد .مرکز دایرۀ فرضی و نقاط وسط هر  5قسمت عالمت زده شد و این نقاط بهعنوان
نقاط شروع نمونهگیری در نظر گرفته شدند .سپس از هریك از این نقاط ،به  6جهت اصلی
شمال ،جنوب ،غرب و شرق حرکت صورت میگرفت تا به یك خیابان یا کوچه برسد و در آنجا
بهصورت تصادفی یك خانه را انتخاب شده و با یکی از اعضای خانۀ موردنظر مصاحبه شود.
 .9مناطق  09و  00به دلیل بُعد مسافت و بزرگبودن و پراکندگی زیاد از بین مناطق شهری کنار گذاشته شدند.
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گفتنی است که حداقل سن این فرد  93سال بود .به این ترتیب ،با انتخاب  6نقطۀ ابتدایی برای
شروع نمونهگیری و  5بار حرکت به سمت هر نقطه ،مجموعهای از نمونههای 82تایی در هر
محله حاصل شده و با این شیوۀ نمونهگیری ،کل محله پوشش داده شد.
سنجهها

در قسمت چارچوب نظری ،ابعاد متغیر روابط همسایگی مشخص گردید .هرکدام از این ابعاد
میتوانند در خطی پیوسته و در محدودهای از کم به زیاد قرار گیرند .برای تعریف عملیاتی
روابط همسایگی از چندین منبع استفاده شده است؛ عالوه بر مرور نظریههای موجود ،با
صاحبنظران این حوزه مشورت صورت گرفته ،همچنین از طریق انجام مصاحبۀ عمیق با افراد
بهصورت فردی و انجام بحث گروهی در بین همسایگان ،سازۀ روابط همسایگی ابتدا به ابعاد
متعددی تبدیل شده است .در این تحقیق ،روابط همسایگی بر مبنای ترکیب هشت بُعد بررسی
گردیده است .سپس این هشت بُعد تعریف و به معرف هایی برای سنجش تجزیه شده اند .برای
سنجش هر بُعد ،از چند سؤال 9استفاده شده است.
 .9میزان آشنایی :نشاندهندۀ میزان شناخت افراد از همسایههایشان است .این شناخت
طیفی از پایینترین سطح (دانستن اسم همسایهها) تا باالترین سطح (رفتن به مسافرت با
همسایه) را در بر میگیرد .برای سنجش این جنبه از روابط همسایگی از  92سؤال استفاده شد.
 .0حمایتها :جنبهای از روابط همسایگی است که میزان کمك و یاریرساندن به همسایه
را در یك طیف مشخص میکند .این طیف از پایینترین موارد نیازمند به کمك تا بحرانیترین
شرایط (شرایطی مثل :حملۀ قلبی ،سکته ،تشنج و نیاز به تماس برای اورژانس) را شامل است.
برای سنجش این جنبه از روابط همسایگی 3 ،سؤال در نظر گرفته شد.
 .8تعهدات :این جنبه از روابط همسایگی به وظایف همسایهها درخصوص هزینههای
مشترك ،فضاها و وسایل مشترك میپردازد .درمجموع ،با  6سؤال این بُعد از روابط همسایگی
سنجیده میشود.
 .6انتظارات :این بُعد به مالحظاتی میپردازد که همسایهها درموارد مختلفی مثل حفظ
آرامش و سروصدا نکردن در شرایط مختلف ،رعایت ادب و احترام ،موارد مربوط به استفاده از
پارکینگ و نظیر اینها باید رعایت کنند .به این منظور  3سؤال در نظر گرفته شد.

 .9قابل ذکر است که برای ارتباط بهتر با پاسخگو سعی شده است که در طراحی پرسشنامه تا جای ممکن از
سؤال بهجای گویه استفاده شود.

97

بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در  1محله شهر تهران

 .5مبادالت :ازآنجاکه کسانی که در نزدیکی هم زندگی میکنند ممکن است چیزهایی با هم
ردوبدل کنند ،این جنبه مواردی همچون قرضدادن و امانتگرفتن وسایل مختلف را در بین
همسایهها میسنجد .این جنبه را  7سؤال پوشش میدهد.
 .6منافع مشترك :منافع مشترکی که همسایهها بهواسطۀ زندگی در کنار یکدیگر به آن
میرسند (مثل احساس آرامش ،تعلق خاطر) در این جنبه مورد سنجش قرار میگیرد .برای
سنجش این جنبه  8سؤال در نظر گرفته شد.
 .7صمیمیت :این جنبه مشخص میکند که افراد تا چه حد با همسایگانشان احساس
نزدیکی و صمیمیت میکنند .این بُعد از روابط همسایگی با  8سؤال سنجیده میشود.
 .3حفظ فاصلۀ اجتماعی :در هر رابطۀ اجتماعی ،یك بُعد مهم آن است که افراد تا چه حد
سعی میکنند فاصلهشان را با هم حفظ کنند و از یك حدی به هم نزدیكتر نشوند .برای
سنجش این بُعد 8 ،سؤال در نظر گرفته شد.
درنهایت ،پس از معرفسازی تمام ابعاد روابط همسایگی ،مدل تحلیلی متغیر وابسته در
نمودار ( 0صفحۀ بعد) تنظیم شد.
تشخیص متغیرهای مستقل و مدل تحلیلی تحقیق

پس از تشخیص متغیرهای مورد بررسی در نظریات مربوط به تأثیر شهرنشینی بر روابط
همسایگی ،نوبت به معرفسازی و تبدیل آنها به واحد سنجش میرسد .پس از معرفسازی
متغیرهای مستقل ،مدل تحلیلی متغیرهای مستقل و ابعاد آنها در ارتباط با متغیر وابسته در
نمودار  8ارائه شدهاند.
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وسیله نقلیه
پول
لوازم منزل
مواد خوراکی و دارو

پوشاک
لوازم تزیینی و زینتی
ظروف آشپزخانه

دانستن اسم همسایه
سالم و علیک داشتن با
همسایه
صحبت کردن با همسایه

دخالت نکردن در دعواهای خانوادگی
پرس و جو نکردن در مورد مسائل
همسایهها
قرض دادن
وسایل
ضروری

میزان شناخت از
همسایه

رعایت حریم همسایگی

میزان آشنایی

حفظ فاصله اجتماعی

قرض دادن
وسایل غیر
ضروری

میزان رفت و
آمد با
همسایه

صمیمیت

شرکت در مجالس عزاداری همسایه
عیادت کردن در موقع بیماری
رفتن به خرید با یکدیگر
دید و بازدید کردن در اعیاد
شرکت در مجالس جشن و شادی همسایه
مهمان کردن همسایه و مهمان همسایه شدن
رفتن به مسافرت با همسایه

داشتن
احساس
مثبت
نسبت به
همسایه

مبادالت

در موقع سرقت ،آتش سوزی
و...
رساندن همسایه بیمار به
پزشک
کمک در مواقع خرابی

داشتن عالیق مشترک

روابط همسایگی

حمایت داشتن در
مواقع ضروری
حمایت ها

رسیدن به
احساس مثبت

احساس مفید بودن
تعلق داشتن به جامعه
احساس آرامش و
آسایش

تعهدات

خرابی در محل سکونت
خرابی در وسیله نقلیه
حفظ آرامش توسط پاسخگو
رساندن همسایه با ماشین
نگهداری از بچه همسایه
همراهی همسایه بیمار به
پزشک
کمک در رساندن بچه بیمار
به پزشک

منافع مشترک

انتظارات

حمایت داشتن
در مواقع
غیرضروری

دوست داشتن
همسایه
احساس غرور کردن
به خاطر همسایه

سر و صدا نکردن در ساعات استراحت
نگرفتن مهمانی پر سر و صدا
سر و صدا نکردن در فضاهای مشترک
تعمیرات و بنایی نکردن در ساعات استراحت

پرداخت به موقع صورتحساب های مشترک

رعایت احترام توسط
پاسخگو
احترام از نظر
سنی
رعایت ادب
نسبت به همسایه

شکل  .1مدل تحلیلی متغیر وابسته و ابعاد آن
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مراعات همسایه را
کردن

برخورد نکردن با
همسایه برای پارک
ماشین

تعهد در
مورد فضاها
و وسایل
مشترک

تمیز نگه داشتن فضاهای مشترک
مشارکت در تعمیرات فضاهای
مشترک
استفاده نکردن غیر مجاز از فضای
مشترک

بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در  1محله شهر تهران
ممانعت از مزاحمت
دیگران
مزاحم دیگران نشدن

محتاط بودن
ایجاد فاصله
اجتماعی

ساعات رفت و آمد
افراد مورد رفت و
آمد

به خاطر شغل
همسایه
پیدا کردن شغل
مشورت کردن
کمک در شرایط مالی

رفت و آمد
افراد

نوع تفریح
گذراندن اوقات فراغت

داشتن روشهای
متمایز

اجاره دادن منزل به
افراد مناسب

اعتماد به
رفتار

سپردن کلید خانه به
همسایه

اعتماد در
قرض دادن

ارتباط به
خاطر اعتبار
اجتماعی

در اجرای تصمیم ها
انجام تعمیرات
کاهش هزینه ها
کمک رسانی به
دیگران

مشارکت در
تصمیمگیریها

ارتباط به خاطر
کارایی همسایه

شاغل بودن زن و مرد
طوالنی شدن زمان کار
ارتباط بیشتر با همکاران

وضعیت ملکی محل سکونت

فضاهای عمومی
مکان های خرید
مکان های مذهبی
مکان های عمومی
مشارکت
اجتماعی

مشاوره در مورد حل
اختالفات خانوادگی
مشارکت در کار یا
سرمایه گذاری

متغیرهای زمینه ای

رضایت از
همسایه

تقسیم کار
پیچیده

اعتماد در
مشاوره

جابجایی محل
سکونت

روابط همسایگی

تعلق مکانی

وجود گروه های
ثانویه

در امکانات
زندگی

تراکم

قومیت
هم زبانی

دوست داشتن محل زندگی
ارجحیت محل زندگی به سایر جاها
داشتن احساس غرور نسبت به محل زندگی

شکل  .0مدل تحلیلی متغیرهای مستقل و مؤثر بر روابط همسایگی
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شبکه دوستان
شبکه
خویشاوندی

وسایل
خانه
اتومبیل

در ظواهر

تظاهر به داشتن
وسایل دیگران
نوع لباس پوشیدن

تفریحات

سفر

رقابت های
اقتصادی

همگونی
جمعیت
احساس مطلوب داشتن نسبت به محل زندگی

تعداد واحد در طبقه
تعداد واحد در ساختمان

مقایسه همسایه با فامیل
ارجحیت شناخت همسایه

مدت زمان سکونت
در منزل

اندازه
جمعیت

تعداد افراد ساکن در طبقه
تعداد افراد ساکن در
ساختمان

عالقه متقابل
احترام متقابل

باورها در مورد
همسایه

آزادی فردی

اعتماد بین
شخصی

وجود همسایه
پایگاه
اقتصادی-
اجتماعی

نداشتن اوقات فراغت
عقالنی
شدن روابط

شغل سرپرست خانوار
سطح تحصیالت
درآمد سرپرست

ارتباط با دوستان
وقت گذراندن با دوستان
ارتباط با خویشاوندان
وقت گذراندن با خویشاوندان
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سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد

در این تحقیق ،برای ارزیابی و سنجش اعتبار از هر سه نوع اعتبار صوری ،محتوایی و سازه استفاده
شده است .برای تأمین اعتبار صوری ،تا حد ممکن بحث و تبادل نظر و تحقیق مقدماتی انجام
گرفت .برای سنجش اعتبار محتوایی ،ضمن مصاحبه با صاحبنظران ،از بحث گروهی و مصاحبۀ
عمیق با شهروندان ساکن در محالت گوناگون و مجتمعهای مسکونی استفاده شد .در سنجش اعتبار
سازه ،تحلیل عاملی (مقدار  ،KMOمقدار بارتلت و مقادیر بار عاملی متغیرها) و ماتریس همبستگی
مورد استفاده قرار گرفت .درنهایت ،قابلیت اعتماد با آلفای کرونباخ ارزیابی شد .ضریب  KMOاگر
باالتر از نیم باشد قابل قبول و بهمعنای آن است که نمونۀ موجود برای تحلیل عاملی ،کافی به نظر
میرسد .مقدار آزمون بارتلت نیز نشان داد که سطح خطای آن کوچكتر از  2/25است .نتیجۀ این
بررسیها در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول  .1نتایج سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد ابعاد متغیر وابسته
قابلیت اعتماد

ابعاد متغیر وابسته

اعتبار

آلفای کرونباخ

مقدارKMO

کای دو بارتلت χ0

میزان آشنایی

29518

29702

1259036

65

حمایتها

29765

29723

3369873

03

تعهدات

29568

29628

189676

6

29222

مالحظات

29723

29631

5009669

09

29222

مبادالت

29300

29302

6869356

09

29222

حفظ فاصلۀ اجتماعی

29661

29522

729062

9

29222

منافع مشترك

29762

29517

0609536

8

29222

صمیمیت

29370

29727

6939658

8

29222

درجۀ آزادی df

معنیداری sig
29222
29222

جدول  .0نتایج سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد برای شاخصهای متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

قابلیت اعتماد
آلفای کرونباخ

اعتبار
مقدار
KMO

کای دو بارتلت χ0

درجۀ آزادی
df

معنیداری
sig

حضور در فضاهای عمومی با
همسایگان

29690

295

9199963

8

29222

اعتماد بین شخصی با همسایگان

29630

29727

9779966

6

29222

مشارکت اجتماعی با همسایگان

29519

29560

6519297

92

29222

رقابتهای اقتصادی

29676

29668

0569133

92

29222

آزادی فردی

29723

29765

1699663

95

29222

عقالنیشدن روابط با همسایگان

29662

29610

9699360

6

29222

تقسیم کار پیچیده

29666

29662

9359116

6

29222

تعلق مکانی به محل سکونت

29770

295

6389676

8

29222

باورهای مثبت درمورد همسایه

295

29522

899285

9

29222

09
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متغیرهای مستقل

قابلیت اعتماد
آلفای کرونباخ

رضایت از همسایه

29680

وجود گروههای ثانویه (ارتباط با
دوستان و اقوام بهجای
همسایگان)

اعتبار
مقدار
KMO
29626

9909788

کای دو بارتلت χ0

درجۀ آزادی
df
8

معنیداری
sig
29222

29586

29679

8289250

6

29222

اندازۀ جمعیت

295

29522

869130

9

29222

تراکم جمعیت

295

29522

669969

9

29222

همگونی جمعیت

295

29522

019557

9

29222

 .۴یافتهها
توصیف متغیر وابسته

همانطور که در بخش روششناسی بیان شد ،ابعاد هشتگانۀ روابط همسایگی در مجموع با
 66سؤال سنجیده شده است .ازآنجاکه در سنجش بُعد «میزان آشنایی» دو سؤال دارای پاسخ
عددی با حداقل مقدار صفر هستند ،بنابراین حداقل میزان روابط همسایگی برابر با  66و
حداکثر برابر با  076خواهد بود؛ زیرا  9گویه در محدودۀ طیف  9تا  6و بقیۀ طیفها  6قسمتی
بودند .اگر طیف روابط همسایگی به دو قسمت مساوی تقسیم شود ،نقطهای که درست در
وسط طیف قرار گرفته و مرز بین روابط همسایگی زیاد و کم را نشان میدهد ،عدد  951است.
عدد بهدستآمده برای میانگین ( )969نشان میدهد که روابط بین همسایگان مورد بررسی
بیشتر در محدودۀ وسط طیف متراکم است و روابط بین همسایگان نه آنچنان سرد و نه
آنچنان گرم است .مقدار  5296درصد افراد دارای روابط همسایگی کمتر از وسط طیف و 6196
درصد افراد دارای روابط همسایگی در محدودۀ روابط همسایگی زیاد هستند .بنابراین ،تعداد
افرادی که روابط همسایگی کمی دارند ،به اندازۀ ششدهم درصد بیشتر از افرادی است که
روابط همسایگی زیادی دارند .میزان اندك چولگی مثبت ( )29808نیز بیانگر تراکم بیشتر
دادهها در قسمت چپ طیف ،یعنی روابط همسایگی کم است .عدد میانه که توزیع 52درصدی
پاسخگویان را نشان میدهد ،برابر با  951شده و بر این اساس ،میتوان گفت که ادعای
متوسطبودن میزان روابط همسایگی معتبر است .همچنین با توجه به ارقام بسیار نزدیك
میانگین ( ،)969میانه ( )951و نما ( )953به همدیگر ،به نظر میرسد توزیع روابط همسایگی
به نرمال نزدیك است.
نحوۀ توزیع فراوانی ابعاد مختلف روابط همسایگی با هم متفاوت است .ابعاد میزان آشنایی،
مبادالت و حفظ فاصله ،میانگین و میانهای کمتر از حد وسط طیف دارند .بنابراین روابط
00
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همسایگی در این ابعاد نسبتاً ضعیفتر است .در نقطۀ مقابل ،ابعاد حمایت ،تعهدات ،انتظارات،
منافع مشترك و صمیمیت ،میانگین و میانهای بیشتر از حد وسط طیف دارند و لذا روابط
همسایگی در این ابعاد نسبتاً قویتر است.
 9-9-9میانگین روابط همسایگی در مناطق و میانگین ابعاد روابط همسایگی ،در
نمودارهای شمارۀ ( )8و ( )6نمایش داده شده است.

شکل  .6میانگین ابعاد روابط همسایگی

شکل  .9میانگین روابط همسایگی در مناطق

بعد از تعیین نحوۀ توزیع ابعاد روابط همسایگی ،این فرض سنجیده شد که آیا بین میانگین
این ابعاد در سه منطقۀ باال ،متوسط و پایین تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر .برای سنجش
این فرض از تکنیك تحلیل واریانس استفاده گردید و مالحظه شد که بین میانگین ابعاد
انتظارات ،مبادالت ،منافع مشترك و صمیمیت ،در سه منطقه تفاوت معنیداری وجود دارد.
قابل توجه آنکه تفاوت بین میزان روابط همسایگی در سه منطقه معنیدار نشد.
تعیین حالتهای مختلف روابط همسایگی

در تعاریف مربوط به روابط همسایگی بیان کردیم که پیتر مان الگویی از چهار حالت مختلف
روابط همسایگی ارائه میکند .برای اینکه این حالتها را در پاسخگویان این تحقیق مشخص
کنیم ،دو سؤال را در پرسشنامه مطرح کردیم ،تا پاسخگویان:
 .9میزان رابطه با همسایهها را بهصورت عددی از  2تا  922مشخص کنند.
 .0میزان صمیمیت با همسایهها را بهصورت عددی از  2تا  922مشخص کنند.
سپس پاسخهای بهدستآمده به چهار قسمت مساوی تقسیم و درصد فراوانی مربوط به
صمیمیت و میزان رابطه در این چهار حالت محاسبه گردید .نتایج بهصورت جدول زیر حاصل شد.
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جدول  .9توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان رابطه و صمیمیت در حالتهای مختلف همسایگی
میزان رابطه
صمیمیت

کم

متوسط کم

متوسط زیاد

زیاد

کم

9995

298

292

296

متوسط کم

892

0597

596

999

متوسط زیاد

292

096

9197

693

زیاد

296

297

991

9197

حالت اول (رنگ سفید) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطه و صمیمیتشان متوسط
رو به زیاد است (.)%66
حالت دوم (خاکستری کمرنگ راست) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطهشان کم و
صمیمیتشان زیاد است (.)%6
حالت سوم (خاکستری کمرنگ چپ) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطهشان زیاد و
میزان صمیمیتشان کم است (.)%7
حالت چهارم (خاکستری تیره) :پاسخگویانی را در بر میگیرد که میزان رابطه و
صمیمیتشان کم است (.)%68
آزمون فرضیهها

در این تحقیق ،با توجه به سطح سنجش هریك از متغیرهای مستقل ،نوع متفاوتی از آزمون یا
ضریب همبستگی استفاده شده است .از مقایسۀ میانگینهای طبقات وضعیت اشتغال
پاسخگویان ،مشخص شد که شاغالن با میانگین  957به طرز معنیداری روابط همسایگی
کمتری از غیر شاغالن (بهخصوص خانهداران) با میانگین  96691داشتهاند .
نتایج آزمون فرضیات نشان داد که زنان با میانگین  96797بهطور معنیداری نسبت به
مردان ( ،)95396و متأهالن با میانگین  96095نسبت به مجردان ( ،)95693روابط همسایگی
قویتری داشتند .همچنین ،هر اندازه تعداد اعضای خانوادۀ پاسخگویان (چه خانوادههای دارای
دختر و چه دارای پسر) کمتر بوده ،بهطور معنیداری روابط همسایگی بیشتر شده است .نتایج
بهدستآمده نشان داده که با بزرگترشدن فرزندان ،روابط همسایگی کمرنگتر میشود ،اما هر
اندازه سن پاسخگویان و مدت سکونت در منزل بیشتر شود ،روابط همسایگی بهطرز معنیداری
قویتر میشود .ساکنان باثباتتر ملکی (مالك شخصی یا سازمانی) با میانگین  96697بهطرز
معنیداری نسبت به مستأجران ( )95696روابط همسایگی قویتری داشتهاند .اندازه و تراکم
جمعیت موجود در ساختمان مسکونی رابطهای منفی و معنیدار با روابط همسایگی دارد؛
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هرچقدر تعداد واحدها و تعداد ساکنان در یك ساختمان بیشتر باشد ،روابط همسایگی رو به
نقصان میگذارد.
از میان متغیرهای مستقل ،پایگاه اقتصادی اجتماعی سرپرست خانوار ،تحصیالت و قومیت
پاسخگویان دارای روابط معنیداری با روابط همسایگی نبودهاند .اما مقایسۀ میانگین زبانهای
متفاوت (بیشترین فراوانی متعلق به زبان فارسی و ترکی با میانگین  969است) دارای روابط
همسایگی معنیداری است.
نتایج مربوط به آزمون فرضیۀ سایر عوامل مؤثر که بهصورت شاخصی از ترکیب معرفهای
متفاوت تشکیل شدهاند ،با روابط همسایگی در جدول  6ارائه شده است .حضور در فضاهای
عمومی به همراه همسایگان ،اعتماد بینشخصی ،مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط
به ساختمان ،تعلق مکانی به محل سکونت ،باورهای مثبت درمورد همسایه ،رضایت از همسایه
و وجود گروههای ثانویه (ارتباط با دوستان و اقوام بهجای همسایگان) رابطۀ مثبت و معنیداری
با روابط همسایگی دارند .درمقابل ،شاخص آزادی فردی رابطۀ منفی و معنیداری با روابط
همسایگی دارد که داللت بر حفظ استقالل در ارتباط با همسایگان خواهد داشت.

جدول  .6رابطه بین متغیرهای مستقل و روابط همسایگی

روابط همسایگی

ضریب معنیداری تعداد

فضاهای عمومی

اعتماد بین شخصی

مشارکت اجتماعی

رقابتهای اقتصادی

آزادی فردی

عقالنیشدن روابط

تقسیم کار پیچیده

تعلق مکانی

باورها درمورد همسایه

رضایت از همسایه

وجود گروههای ثانویه

29611
29222
001

29598
29222
089

29500
29222
001

-29238
29928
089

-29921
29252
001

29253
29910
007

-29232
29998
089

29889
29222
007

29062
29222
082

29673
29222
091

29080
29222
000

نتایج تحلیل رگرسیونی

برای تحلیل چندمتغیری ،از روش ورود گامبهگام 9متغیرهای مستقل به معادلۀ رگرسیون،
بهمنظور مشخصکردن میزان اهمیت متغیرهای مستقل و درصد تبیین متغیر وابسته استفاده
شده است .براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،اثر خالص 0متغیر رضایت از
1. Stepwise
2. Beta
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همسایه با مقدار  2/065بیش از دیگر متغیرها بوده و پس از آن ،متغیرهای حضور در مکانهای
عمومی با همسایگان ،میزان مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط به ساختمان،
اعتماد بینشخصی ،مدت سکونت در منزل ،و باورهای مثبت درمورد همسایه بهترتیب دارای
بیشترین تأثیر مثبت و معنیدار و شاخص عقالنیشدن روابط با همسایگان دارای تأثیر منفی و
معنیدار در تبیین متغیر وابسته است .مقدار ضریب تعیین ( )R2بهدستآمده نشان میدهد که
حدود 57درصد از تغییرات روابط همسایگی توسط متغیرهای مذکور تبیین میشود و این
متغیرها سهم نسبتاً زیادی در تبیین متغیر وابسته دارند .این نتایج در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  .3نتایج رگرسیون متغیرهای مستقل بر روابط همسایگی به روش ورود گامبهگام
ضرایب خالص ( βiبتا)

معنیداری sig

مقدار ثابت )(a

769223

29222

مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط به ساختمان

29095

29222

حضور در فضاهای عمومی با همسایگان

29053

29222

رضایت از همسایه

29065

29222

مدت سکونت در منزل فعلی

29916

29222

اعتماد بینشخصی

29023

29229

باورهای مثبت درمورد همسایه

29966

29226

F

 R2تعدیلشده

-29996
R2

29288
R

859263

29558

29561

29756

متغیرهای مستقل

عقالنیشدن روابط
Sig
29222

نتایج تحلیل مسیر

با استفاده از تکنیك تحلیل مسیر مالحظه میشود که متغیرهای جنسیت ،مدت سکونت در
منزل ،میزان رضایت از همسایه ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد بینشخصی و استفاده از فضاهای
عمومی دارای اثر مستقیم بر روابط همسایگی هستند .مشارکت اجتماعی دارای بیشترین
ضریب در اثر مستقیم است .متغیرهای سن ،شاغلبودن ،گروههای ثانویه ،تراکم جمعیت ،باورها
درمورد همسایهها ،جابهجایی محل سکونت ،وضعیت ملکی ،عقالنیشدن ،تعلق مکانی و تقسیم
کار پیچیده اثر مستقیمی بر روابط همسایگی ندارند ،اما دارای اثر غیرمستقیم هستند .مقدار
ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد  57درصد از تغییرات روابط همسایگی توسط
متغیرهای مطرحشده تبیین میشود .اثر مستقیم ،غیرمستقیم و مجموع تأثیرات متغیرهای
مستقل در جدول  6آورده شده است.
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08030

تراکم جمعیت

آزادی فردی

جنسیت

گروه های
ثانویه

08143

08000
-

-08130
08109
-

08106

باورها در
مورد همسایه

08401
شاغل بودن

سن

08160
-

رضایت از همسایه

08063
08006

روابط

مدت
سکونت
در منزل

08199
08119

همسایگی
08046

08009

08369

08939
-

08004

مشارکت
اجتماعی

 محل
جابجایی
سکونت همسایه

08031

08930
-

وضعیت
ملکی

08930
عقالنی شدن

08061

اعتماد بین
شخصی

R2ضریب تعیین=%31
درصد عدم تبیین=%69

08963

08049

08100

08063

مکان های عمومی
08003
-

تعلق مکانی

تقسیم کار پیچیده

شکل  .5دیاگرام مسیر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

جدول  .4نتایج تکنیک تحلیل مسیر متغیرهای مستقل بر روابط همسایگی
متغیر مستقل

اثر
اثر مستقیم
غیرمستقیم

مجموع
تأثیرات

تحلیل اثر

سن

-

292223

292223

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

جنسیت

-29932

29228

-29972

اثر مستقیم منفی و بیشتر از اثر غیرمستقیم است .

شاغلبودن

-

29225

29225

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

آزادی فردی

-

2929

2929

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

گروههای ثانویه

-

29268

29268

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.
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متغیر مستقل

اثر
اثر مستقیم
غیرمستقیم

مجموع
تأثیرات

تحلیل اثر

تراکم جمعیت

-

29221

29221

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

جابهجایی محل سکونت

-

29273

2923

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

وضعیت ملکی

-

-29263

-29263

اثر این متغیر منفی و بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم
است.

مدت سکونت در منزل

29918

-

29918

این متغیر دارای اثر مستقیم و مثبت است.

رضایت از همسایه

29065

-

29065

این متغیر دارای اثر مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است.

باورها درمورد همسایه

-

292251

29226

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

مشارکت اجتماعی

29066

29280

29016

این متغیر دارای اثر مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر
غیرمستقیم آن ناچیز است.

عقالنیشدن

-

29217

29217

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

اعتماد بینشخصی

29028

2999

29896

این متغیر هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم است .اثر
مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر غیرمستقیم ناچیز
است.

تعلق مکانی

-

29966

29966

اثر این متغیر کم و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

تقسیم کار پیچیده

-

29235

29235

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

فضاهای عمومی

29061

29901

29873

این متغیر هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم است .اثر
مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر غیرمستقیم ناچیز
است.

 .۵بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش در بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر روابط همسایگی ،تأییدی بر نظریۀ سرمایۀ
اجتماعی پاتنم ( )0222مبنی بر اهمیت اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میزان روابط
همسایگی ،تحقیق تومیس و همکاران ( )0228مبنی بر فرصت انجام فعالیتها و عالقه به
حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها ،مطالعۀ دریسکل و لیون ( )0220مبنی بر تأثیر تعهد،
الزام و پایبندی ،نظریۀ گرینفیلد و همکاران ( ،)0290واکر و هیلیر ( )0227و برگوارمن و
برودسکی ( )0226درمورد تمایل و نیاز سالمندان به روابط اجتماعی و نظریۀ گاردنر ( )0299و
تانکیس ( )0226مبنی بر نقش فضاهای عمومی بر میزان تعامالت اجتماعی در محالت است.
همچنین نتایج آن به مطالعۀ رازقی و همکاران ( )9815نزدیك است که متغیرهای سکونت
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افراد در یك محل ،اعتماد اجتماعی بین فردی ،حمایت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را
بر میزان روابط همسایگی مطالعه کردهاند.
پژوهشهای انجامگرفته در ایران ،به بررسی تأثیر متغیرهای سرمایۀ اجتماعی همسایگی
(اعتماد و مشارکت اجتماعی) ،نگرش به محیط کالبدی و نقش فضاهای عمومی ،حس تعلق
مکانی ،کنترل اجتماعی و هویت محلهای ،حمایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی و
دینداری پرداخته و بر میزان تعامالت همسایگی در افزایش احساس تعلق به اجتماع ،امید به
آینده ،ترغیب برای کمك به دیگران ،رعایت عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و حضور در
انجمنهای محلی ،گسترش احترام به دیگران ،صبر تا رفع مشکالت و تقویت احساس نشاط
اجتماعی تأکید کردهاند.
در شهرهای بزرگ ایران ،بهویژه تهران ،مطالعات نشان میدهند که میزان روابط همسایگی
تغییر چشمگیر یافته و ساکنان یك محله ،ارتباط چندان نزدیکی با هم ندارند .بر این اساس،
پژوهش حاضر ،به جستوجو و سنجش میزان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر
نقصان روابط همسایگی در  1محلۀ شهر تهران پرداخت.
یافتههای این تحقیق در ارتباط با سنجش «روابط همسایگی» نشان داد که میزان روابط
همسایگی در محالت مورد بررسی شهر تهران در حد متوسط است .نحوۀ توزیع فراوانی در ابعاد
هشتگانۀ روابط همسایگی و شاخص آن ،بهویژه تراکم فراوانیها در محدودۀ وسط طیف ،نشان
داد که جنس روابط همسایگی بهگونهای است که دارای «حد مطلوب» است .بدین معنی که نه
محدودۀ بسیار زیاد و شدید آن از دید پاسخگویان «مطلوب» ارزیابی شده است و نه محدودۀ
بسیار کم و ضعیف آن .این دقیقاً به خاطر کارکردهای روابط همسایگی است که در نظریات
زیمل ،باچونه ،بال ،پاتنام ،بیومر ،تومیس و سایرین ،در بخش نظری مقاله ذکر شده بود .به
عبارت دیگر ،جنس روابط همسایگی آمیختهای است از تقابل حریم خصوصی و حریم عمومی،
داشتن ارتباط و حفظ حریمها ،صمیمیت و حفظ فاصلۀ اجتماعی ،انجام تعهدات و انتظارات
متقابل ،همکاری و استقالل ،آزادی و مالحظۀ حقوق دیگران .روابط همسایگی نقصان مییابد،
اگر حد متعادلی بین این دوگانهها ایجاد نشود.
نتایج بهدستآمده از بررسی ابعاد هشتگانۀ روابط همسایگی نشان داد که ابعاد میزان
آشنایی ،مبادالت و حفظ فاصله ،که به حفظ حریمها و استقالل افراد و خانوادهها مربوط
میشود ،نسبتاً ضعیفتر هستند .در نقطۀ مقابل ،ابعاد حمایت ،تعهدات ،انتظارات ،منافع
مشترك و صمیمیت ،که بر ابعاد گرمتر روابط اجتماعی داللت میکنند ،نسبتاً قویتر هستند.
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میانگین روابط همسایگی در ابعاد هشتگانه در محالتی که «قشر متوسط» در آنها ساکن
بودهاند ،دارای «توزیع متناسبتری» از سایر محالت بوده است .این مسئله نشان میدهد که در
روابط همسایگی میتوان «حد تعادلی» را در سبك زندگی در نظر گرفت که روابط همسایگی
نه بیش از حد سرد و ضعیف باشد و نه خیلی گرم و زیاد.
با اینکه در این پژوهش از سه دیدگاه اصلی جبرگرایان ،ترکیبگرایان و دیدگاه
خردهفرهنگی برای تبیین روابط همسایگی استفاده شده و هریك از دیدگاهها روی یكسری از
متغیرهای خاص تأکید داشتند ،نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبی از متغیرها از هر سه
دیدگاه و نظریات تکمیلی روی نقصان روابط همسایگی و یا قوت آن تأثیرگذارند .براساس نظریۀ
اجتماع ازدسترفتۀ جبرگرایان ،تأثیر متغیرهای نظام ارزشها و باورهای خانوارها درمورد
همسایگان ،میزان تحرك و جابهجایی سکونتگاه ،وابستگیهای غیررسمی و نظریۀ اجتماع
حفظشده مورد تأیید قرار گرفت .در نظریۀ ترکیبگرایان ،متغیرهای زمینهای مثل جنسیت،
سن ،تعداد افراد خانوار ،جنسیت فرزندان و وضعیت تأهل ،اهمیتشان را نشان دادهاند .در
دیدگاه خردهفرهنگی ،عالیق مشترك از عوامل مؤثر بر روابط همسایگی بودند .عالوه بر سرمایۀ
اجتماعی ،شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،سرمایۀ کالبدی شامل فضاهای عمومی
نیز با فراهمآوردن زمینههای روابط رودررو میان همسایگان ،باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی
میشوند و در تحکیم روابط همسایگی مؤثرند.
درنتیجه ،در محلههای مطالعهشده در تهران ،مشارکت اجتماعی بهعنوان فرایند
سازمانیافتهای که افراد جامعه بهصورت آگاهانه و جمعی با درنظرداشتن اهداف معین در آن
شرکت کرده و به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ،بیش از همۀ عوامل در دوام روابط
همسایگی مؤثر است که میتوان با توسعۀ فضاهای عمومی در محالت ،تعامالت همسایگی را از
طریق حضور در مکانهای عمومی و گسترش حوزههای مالقات افراد ،افزایش داد.
پیشنهادها
با عنایت به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 پیشنهاد اجرایی :استفاده از فضاهای عمومی سهم زیادی در افزایش روابط همسایگیدارد .در هر سه نوع تحلیل رگرسیونی چندگانه و نیز تکنیك تحلیل مسیر ،این موضوع مشهود
است .ایجاد فضاهای عمومی که امکان توقف ،گردش ،استراحت و خرید را برای شهروندان
فراهم کند ،سهم بسزایی در افزایش روابط همسایگی دارد .به نظر میرسد این موضوع تا حد
زیادی باید مورد توجه برنامهریزان و طراحان شهری قرار بگیرد.
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 از نتایج بهدستآمده مشخص میشود که اعتماد بینشخصی در بین افراد وهمسایگانشان نسبتاً پایین است؛ با توجه به اینکه ایجاد اعتماد بینشخصی سهم بسزایی در
افزایش روابط همسایگی دارد ،پیشنهاد میشود بر زمینهسازی افزایش اعتماد در بین افراد،
براساس افزایش روابط رودررو و چهرهبهچهره ،بر مبنای صداقت و حمایتهای متقابل در ارتباط
با مشکالت مشترکی که در محل سکونت به وجود میآید و مشارکت در رفع آنها،
سرمایهگذاری شود.
 از نتایج بهدستآمده مشخص میشود که مشارکت بین افراد در وضعیت متوسطی قراردارد .ازآنجاکه مشارکت اجتماعی سهم درخور توجهی در افزایش روابط همسایگی دارد ،الزم
است اقداماتی صورت گیرد تا مشارکت اجتماعی همسایگان افزایش یابد .ازاینرو ،در وهلۀ اول
باید همسایگان برای رفع معضالت مشترك اهمیت قائل شوند و برای آن زمان صرف کنند.
اشتغاالت روزمرۀ همسایگان بهگونهای است که ایشان نمیتوانند زمان کافی برای حضور مؤثر و
فعاالنه در تعامل با همسایگان و همکاری برای رفع معضالت مشترك بگذارند .درحالیکه بدون
صرف زمان ،حضور و همکاری فعاالنه با سایر همسایگان ،مشکالتی در روابط همسایگی پیش
میآید که شرایط را برای زندگی جمعی انسانها پیچیدهتر میکند.
 با توجه به تأثیر نسبتاً قوی تراکم جمعیت و تعداد واحدهای مجتمع مسکونی بر نقصانروابط همسایگی ،پیشنهاد میشود در تدابیر و سیاستگذاریهای فضای شهری بهجای
بلندمرتبهسازی و یا مجتمعهای با واحدهای زیاد ،روی ساخت مجتمعهای مسکونی با تعداد
واحد مسکونی متعارف تأکید شود.
 پیشنهاد نظری :اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر روابط همسایگی را در شرایط فرهنگی-اجتماعی کنونی کشور تبیین کنیم ،به نظر میرسد عوامل اعتماد بینشخصی ،مشارکت بین
افراد ،وجود و استفاده از فضاهای عمومی ،رضایتداشتن از همسایه و باورهایی که درمورد
همسایه در تفکرات و عقاید ما وجود دارد ،تأثیر مهمی در روابط همسایگی دارند .عالوهبرآن،
وجود ارتباط و همبستگی نسبتاً باالیی که بین عوامل ذکرشده وجود دارد و اکثریت عوامل
دیگری که دارای اثری غیرمستقیم بر روابط همسایگی هستند ،درواقع بر این مفهوم اثر
میگذارند.
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بحران اخالقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
(پژوهشی دربین شهروندان تهرانی )


فریبرز بیات ،سید محمدصادق مهدوی ،باقر ساروخانی
چکیده

اخالق از دیدگاه جامعه شناسی یکی از بنیانهای اساسی نظم اجتماعی است  .اما اکنون چنین
نظمی در جوامع مختلف با تهدید مواجه شده است .از چنین وضعیتی بهعنوان «بحران
اخالقی» یاد میشود.از دیدگاه این پژوهش جامعه ایران در چنین وضعیت بحرانی قرار دارد .این
مساله در پرتو نظریه آنومی مورد بررسی قرار گرفته است.
جمعیت تحقیق شهروندان تهرانی  93سال به باال در سال 9816است .نمونه ای 622نفری از
این جمعیت به روش خوشهای چند مرحلهای انتخابشده است .روش پژوهش پیمایش بوده و
برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه و دادههای ثانویه آماری استفادهشده است.
یافتههای عینی و آماری و داوری های ذهنی پاسخگویان نشان دهنده بحران اخالقی است .
متغیرهای احساس نابرابری ،احساس نارضایتی ،احساس ضعف کنترلهای اجتماعی و فردگرایی
خود خواهانه مجموعاً  72درصد تغییرات بحران اخالقی را توضیح میدهند.
کلیدواژهها :بحران اخالقی ،فردگرایی ،احساس نابرابری ،احساس نارضایتی ،کنترلهای
اجتماعی.
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 .۱مقدمه و بیان مسئله

اخالق 9یکی از مسائل کالسیك در جامعهشناسی است .بسیاری از فالسفۀ اجتماعی پاسخ این
پرسش را که چرا با وجود تضاد منافع و خلقوخوها «جنگ همه علیه همه» 0درنمیگیرد ،در
اخالق اجتماعی یافتهاند .از چنین منظری ،تولد جامعهشناسی با مسئلۀ اخالق گره خورده است
و بیشتر جامعهشناسان ،اخالق را عنصر ذاتی جامعه و بنیاد نظم و انسجام اجتماعی میدانند.
اما چنین نظمی چه در جوامع در حال گذار و چه در عصر اطالعات و جامعۀ سرمایهداری
دیجیتال با تهدید مواجه شده است.
8
جامعهشناسان از بینظمی و آشفتگی فراگیر در جوامع بهعنوان «آنومی» یا «بحران
اخالقی» 6یاد میکنند (دورکیم )15-16 :9862 ،و آن را حالت بیمارگونه و آسیبشناسانهای
میدانند که سالمت اخالقی جامعه را به خطر میاندازند (دورکیم .)99-3 :9861 ،چنین
بحرانی اگرچه نمودهایی متفاوت در جوامع مدرن امروزی نیز دارد ،از دیدگاه اغلب
جامعهشناسان ،ویژگی اصلی جوامع در حال گذار است .این جوامع در فرایند گذار به مدرنیته با
حجمی عظیم و سرعتی قابل توجه از انتشار ارزشها و هنجارهای مدرن روبهرو میشوند و در
معرض اختالل هنجاری مضاعف و بحران اخالقی قرار میگیرند.
از دیدگاه این پژوهش ،ایران بهعنوان یك جامعۀ در حال گذار ،در این وضعیت اخالقی
بحرانی قرار دارد .تحوالت جمعیتی ،رشد سواد و شهرنشینی ،وقوع انقالب و جنگ و قرارگرفتن
در معرض تحوالت فناوریهای نوین ارتباطی و جریان جهانیشدن ،در کنار بحرانهای
اقتصادی و سیاسی ،جامعۀ ایران را در وضعیت بحرانی خاصی قرار داده است .شواهد مختلفی
برای بحران اخالقی در ایران میتوان برشمرد .یافتههای سه موج پیمایش ملی ارزشها و
نگرشهای ایرانیان و پیمایش ملی وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران نشان
میدهد که ارزشهای اخالقی رو به نزول است و جامعه در وضعیت اخالقی بحرانی و آنومی قرار
دارد ،بهطوریکه بین  62تا  73درصد پاسخگویان نمیدانند تفاوت آدم خوب و بد چیست؟
دیندار واقعی کیست و متظاهر کدام است؟ باید قانون را رعایت کرد یا پارتیبازی کرد؟ مسئول
دلسوز کیست؟ آدم جاهطلب کدام است؟ (رضایی9832 ،؛ گودرزی9830 ،؛ جوادی یگانه،
9815؛ غفاری و جوادی یگانه.)9816 ،

1. Ethics
2. Bllum omium contra omnes
3. Anomie
4. Ethical crisis
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عالوهبراین ،واقعیات عینی اجتماعی نیز حکایت از وضعیت بحرانی اخالق در جامعه دارد.
تعداد پروندههای قضایی کشور در سال  16به 95میلیون رسیده است (آملی الریجانی.)9816 ،
از هر 6/0ازدواج یکی به طالق منتهی شده (سازمان ثبت احوال کشور )9815 ،9831 ،و رتبۀ
فساد در ایران بین  967کشور جهان 982 ،است (سازمان شفافیت بینالمللی.)0295 ،
این پژوهش از چنین وضعیتی بهعنوان بحران اخالقی و آنومی در جامعۀ ایران نام میبرد.
هدف کلی پژوهش پاسخ به دو پرسش از دیدگاه شهروندان تهرانی است :آیا از وضعیت اخالقی
جامعه ،بحرانی تلقی میشود؟ عوامل اجتماعی مؤثر بر بحرانی تلقی شدن وضعیت اخالقی
جامعه چیست؟
 .۲پیشینۀ پژوهش

رفیعپور ( )9873وضعیت جامعۀ ایران را آنومیك میداند و نشان داده است عواملی همچون
نابرابری اجتماعی ،وضعیت اقتصادی نامناسب و کاهش اعتماد اجتماعی که بهشدت متأثر
ازکاهش پایبندیهای مذهبی است ،رفتار آنومیك شهروندان تهرانی را شکل میدهد .کوثری
( )9830ضمن تأکید بر اینکه جامعه در وضعیت آنومیك قرار دارد ،مهمترین عوامل مؤثر بر
آنومی سیاسی را احساس ناعادالنهبودن قواعد ،ضعف یگانگی سیاسی ،فردگرایی سیاسی ،ضعف
یگانگی دینی و سکوالریسم معرفی میکند .بنابر یافتههای پیران ( ،)9836میزان آنومی در بین
جوانان تهرانی نسبتاً باالست ،بهطوریکه  56/5درصد آنومی شدید داشتهاند .شیانی و محمدی
( )9836با تأکید بر آنومی جوانان نشان دادهاند باالترین میزان آنومی به کسانی تعلق داشته که
از وضعیت زندگی خود و جامعه ناراضیاند ،احساس بیاعتمادی و ناامیدی میکنند و معتقدند
امروزه فقط پول اهمیت دارد.
نجاتی حسینی و کوثری ( )9833در پژوهش خود نتیجه گرفتهاند 61درصد پاسخگویان
احساس آنومی باال و 68/9درصد احساس آنومی متوسط دارند .یافتههای نادری و همکاران
( )9831ضمن تأیید آنومی ،حاکی از آن است که پایبندی دینی و عزت نفس با آنومی رابطۀ
منفی و احساس نابرابری ،گمگشتگی فرهنگی و روابط نامناسب اجتماعی با آنومی رابطۀ مثبت
دارند .بنابر یافتههای جوادی و همکاران ( ،)9819بین احساس آنومی با همبستگی اجتماعی،
نظارت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطۀ منفی و بین شکاف ارزشی دانشجویان و احساس
آنومی رابطۀ مثبت وجود دارد.
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در مطالعات خارجی ،بنابر یافتههای لی و کلید ،)9176( 9متغیرهای مربوط به دینداری در
تبیین واریانس آنومی اثری بیشتر از طبقۀ اجتماعی -اقتصادی دارد .چاملین و کوچران

0

( )9115نشان دادهاند زمانی که قدرت نهادهای غیراقتصادی (خانواده ،سیاست ،مذهب) در یك
جامعه کمتر میشود ،اثر فقر بر جرم بیشتر میشود .مسنر و روزنفلد )9117( 8در مطالعۀ خود
نتیجه گرفتهاند هرچه کاالزدایی بیشتر باشد ،میزان اتکای شهروندان به بازار برای احساس
خوشبختی پایینتر میآید .آدنانز )0227( 6آنومی را حاصل موقعیتهای فشارزا ازجمله درآمد
کم ،طبقۀ اجتماعی-اقتصادی ضعیف ،ناامیدی از اصالحات و احساس درماندگی شدید نسبت به
آینده میداند .کائو )0227( 5نشان داد متغیرهای شغل ،داشتن بچه و رضایت از زندگی با
6
آنومی رابطۀ منفی دارند ،اما تحصیالت با آنومی رابطۀ مثبت دارد .براساس یافتههای لگه
( )0223متغیرهای زمینهای و جهتگیری سیاسی رادیکال پیشبینیکنندۀ قوی آنومی هستند.
پژوهش برگارد و کوچران )0223( 7تأکید میکند با ضعیفشدن نهادهای غیراقتصادی همچون
دین ،میزان جرم زیادتر میشود.
جمعبندی پیشینۀ تحقیقات حاکی از آن است که با وجود اذعان همۀ پژوهشها به وجود
آنومی ،برخی آن را صفت فرد تلقی کرده و آنومی فردی را بررسی کردهاند .اما ،در این پژوهش،
آنومی بهعنوان صفت جامعه و وضعیتی اجتماعی در نظر گرفته شده است که البته تظاهراتی در
سطح فردی نیز دارد .عالوهبراین ،در سنجش آنومی ،اکثر پژوهشها فقط بر یك بعد ،یعنی
«بیهنجاری» و نبود قاعده و هنجار مشترك تأکید کردهاند و «ضعف هنجاری» و کاهش
قدرت هنجارها در ساماندهی کنشها و رفتار و نیز «تعارض هنجاری» و تضاد هنجارها با هم
و با واقعیات اجتماعی را مورد توجه قرار ندادهاند .درحالیکه این پژوهش آنومی را بهعنوان یك
سازه در نظر گرفته و بیهنجاری ،تعارض هنجاری و ضعف هنجاری سه سطح اساسی آن را
تشکیل میدهند .همچنین بیشتر پژوهشها فقط به سنجش آنومی براساس داوری و ارزیابی
ذهنی پاسخگویان اکتفا کردهاند و به شواهد عینی و ساختاری مؤید آنومی نپرداختهاند .اما این
پژوهش ،عالوه بر ارزیابی و داوری ذهنی شهروندان ،به بررسی و سنجش شاخصهای عینی و
ساختاری مؤید آنومی نیز پرداخته است و به این ترتیب معیاری برای سنجش اعتبار داوری و
1. Gary R. Lee And Robert Wclayde
2. Mitchel B. Chamlin And John k .Cochran
3. Steven F. Messner, Richard Rosenfeld
4. Martin Adnanes
5. Liqun Cao
6. Sandra Legge
7. Beth Bjerregaard, John k. Cochran
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ارزیابی پاسخگویان درمورد وضعیت اخالقی جامعه و آنومی به دست میدهد .از سوی دیگر ،در
بررسی عوامل مؤثر بر آنومی نیز پژوهش حاضر به عوامل اجتماعی محدود شده و از بین عوامل
مختلفی که پژوهشهای دیگر در این زمینه ذکر کردهاند ،خود را به شش عامل احساس
نابرابری ،احساس نارضایتی ،ضعف کنترلهای اجتماعی ،فردگرایی ،ضعف دینداری و کاهش
مشارکت اجتماعی محدود کرده است که از منظر این پژوهش ،مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر
بر بحران اخالقی در جامعۀ ایران هستند.
چارچوب نظری

در ادبیات جامعهشناسی ،اخالق عنصر ذاتی جامعه است و هیچ جمع و گروهی را نمیتوان
یافت که بتوانند بدون مجموعهقواعد انتظامبخش اخالقی با هم زندگی کنند .ازاینرو ،دورکیم
جامعه را یك اجتماع اخالقی 9میداند (دورکیم )76-76 :9862 ،و عنصر اساسی نظم اجتماعی
را مجموعۀ قواعد و هنجارهای اخالقی معرفی میکند (همان .)32 :با چنین درك و دریافتی،
اخالق در مرکز جامعهشناسی دورکیم قرار دارد .او موضوع اصلی جامعهشناسی را مطالعۀ
واقعیات اخالقی 0میداند (دورکیم .)85 :9816 ،برمبنای چنین رهیافتی ،اخالق مجموعهقواعد
مشترك مقتدر ،مطلوب ،آگاهانه و انسجامبخشی است که کنشها را در جهت خیر جمعی
منظم و پیشبینیپذیر میکند (دورکیم65-53 :9862 ،؛ ترنر.)698-690 :9872 ،
استحکام و پایداری اخالق تا زمانی است که اتفاقنظر و اجماع دربارۀ مشروعیت و اقتدار،
مطلوبیت ،انسجامبخشی و انتخاب آزادانه و آگاهانۀ قواعد اخالقی وجود داشته باشد .در چنین
شرایطی ،حتی اگر در مواردی برخی از این قواعد نقض شود ،باز هم مشکل اساسی به وجود
نخواهد آمد .اما چنانچه نقض قواعد اخالقی بهصورت مکرر رخ دهد ،بهنوعی که تخطی ،به
قاعده تبدیل شود ،در چنین شرایطی جامعه با بحران اخالقی روبهروست .در جامعهشناسی از
بحران اخالقی بهعنوان آنومی ،بیهنجاری ،آشفتگی ،تعلیق قواعد ،خأل قواعد ،بیگانگی ،ضد
اخالق ،فساد اخالقی ،ضعف هنجاری ،بیسازمانی ،تعارض هنجاری و عدم التزام به قواعد
هنجاری نام برده میشود.
8
دورکیم آنومی را معادل «فساد اخالقی» و حالت بیمارگونه و آسیبشناسانهای میداند که
سالمت اخالقی جامعه را به خطر میاندازد (دورکیم .)90-1 :9816 ،او معتقد است «التزام و
مطلوبیت» ،بهعنوان دو عنصر اساسی اخالق ،در وضعیت آنومی بهشدت آسیب میبینند .به
1. Ethical community
2. Ethical facts
3. Immorulity
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همین دلیل ،قدرت قواعد اخالقی برای ساماندهی کنشها تضعیف میشود .بنابراین ،آنومی
عدم التزام به قواعد اخالقی یا ضعف هنجاری 9است (دورکیم .)61-63 :9862 ،پارسونز آنومی
را معادل بیهنجاری ،نقطۀ مقابل نهادگرایی و بهمعنی اختالل کامل نظم هنجاری 0میداند
(پارسونز .)826-829 :9159 ،مرتن 8با تأکید بر تعارض و تضاد اهداف و ارزشهای فرهنگی از
سویی ،و وسایل اجتماعی نهادی دستیابی به آنها از سوی دیگر ،آنومی را معادل تعارض
هنجاری 6در نظر میگیرد (مرتن.)988-905 :9161 ،
دورکیم در آثار مختلف خود به علل و عوامل آنومی و بحران اخالقی پرداخته است .او در سطح
تحلیل ساختاری نقش عدم انسجام اجتماعی را در ایجاد بحران اخالقی مورد تأکید قرار میدهد
(دورکیم701 :9318 ،؛  .)062 :9317از نظر دورکیم ،انسجام دو عنصر بنیادین دارد :حمایت
اجتماعی و کنترل اجتماعی .حمایت اجتماعی موجبات پیوند و تعامالت اجتماعی را فراهم میآورد
که بهواسطۀ آن ،افراد به اهداف مشترك اجتماعی گره میخورند .از چنین منظری ،دورکیم
فردگرایی خودخواهانه را که از نظر او حاصل گسستن فرد از پیوندهای اجتماعی است ،شر و
سرچشمۀ بحران اخالقی میداند (دورکیم699 :9873 ،؛ مزوروویچ.)96 :9131 ،
بُعد دیگر انسجام ،یعنی کنترل اجتماعی ،با بهرهگیری از اهرمهای بیرونی و قانونی موجب
کنترل خواستهها و آرزوهای نامحدود ،نفعطلبی و فزونخواهیهای فردی میشود .به همین
دلیل ،دورکیم در کنار اخالق مدنی برای کنترل وجدانی و درونی ،بر تقویت و تحکیم قانون و
دولت برای کنترل بیرونی و جلوگیری از نقض قواعد و هنجارهای اخالقی تأکید میکند
(ورسلی.)90 :9833 ،
از دیدگاه دورکیم ،علت دیگر بحران اخالقی ،ناعادالنهبودن قواعد انتظامبخش رفتار است .او
در اشاره به این مسئله میگوید« :اما برای آنکه افراد در جامعه رفتار اخالقی داشته باشند،
وجود قواعد بهتنهایی کافی نیست ،الزم است قواعد مذکور درست و عادالنه باشند» (دورکیم،
 .)862:9816همچنین ،به نظر دورکیم ،در جریان تقسیم کار و تفکیك اجتماعی ،وجدان
جمعی و باورهای مشترك (دینی) ضعیف شده و درنتیجه زمینۀ پیدایش آشفتگی و بحران
اخالقی فراهم میشود.
پارسونز بر این باور است که «تغییر و تحوالت و بحرانهای بزرگ اقتصادی-اجتماعی ،تعادل
جامعه را بر هم میزند .در نتیجۀ چنین وضعیتی ،قواعد و هنجارهای پیشین قادر به هدایت
1. Normative weakness
2. Normative disorder
3. Robert K. Merton
4. Normative conflict
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رفتارها نیستند و نهادها ناکارآمد و ضعیف میشوند؛ به این ترتیب ،بیهنجاری فراگیری به وجود
میآید که موجد اختالل کامل نظم هنجاری است» (کوزر و روزنبرگ .)628-620 :9873 ،وی
همچنین از مفهومی با عنوان «همنوایی اجباری» با ارزشها و هنجارهای اخالقی نام میبرد که
بیش از آنکه داوطلبانه ،درونی و آگاهانه باشد ،متکی بر فشار ،اجبار و اضطرار است .به همین
دلیل ،بسیار شکننده و ناپایدار است و با ضعف اهرمهای کنترلی ،اجماع و وفاق جای خود را به
شك و تردید و نفی و انکار ارزشهای اخالقی میدهد (احمدی.)55-56 :9836 ،
بهعالوه ،پارسونز معتقد است در جامعهای که عشق به خدا و توجه به اخالق تضعیف گردد،
آن جامعه با بحرانهای شدیدی مواجه میشود و چارۀ چنین بحرانهایی فقط از طریق تأکید بر
اخالق و تقویت احساسات افراد دربارۀ مقدسات و دین میسر خواهد شد (گولدنر.)831 :9838 ،
از سوی دیگر ،پارسونز یکی از کارکردهای انتظامبخش نهادی برای جلوگیری از اختالل و
بینظمی را تعیین اولویتهای نهادیشدۀ وظایف و تکالیف میداند .از نظر او ،چنین کارکردی،
بهویژه در جامعهای آزاد و با تحرك ،بسیار مهم است؛ چراکه افراد بهناچار با وضعیتهایی روبهرو
میشوند که آنها را درگیر تقاضاهای متضاد میکند و این وضعیتهای بالقوه منشأ ستیزه با
قواعد و هنجارهاست (پارسونز.)820 :9159 ،
از دیدگاه مرتن ،در شرایطی که اهداف و ارزشهای فرهنگی با ساختارهای اجتماعی و
نهادی تعارض دارند (رابینگتن وایتنبرگ )929 :9812 ،رفتارهای ناهمنوا و آشفتگی هنجاری
اجتنابناپذیر میشود .جامعهپذیری ناقص که به قول مرتن بهجای ایجاد همنوایی با اهداف و
ارزشهای موجود ،افراد را ناهمنوا میکند نیز در تشدید بحران اخالقی نقش ایفا میکند.
سنخشناسی مرتون از سازگاری اجتماعی نشان میدهد سه گروه مناسكگرا ،منزوی و طغیانگر
و شورشی ،اهداف فرهنگی را بهعنوان ارزشهای مطلوب و مشروع نمیپذیرند و حتی نفی و
طرد میکنند و این موضوع میتواند به آشفتگی اخالقی ،بیهنجاری و تعارض اجتماعی
بینجامد .مرتن همچنین با تأکید بر نقش نظام فرصتهای نابرابر در آنومی و آشفتگی اجتماعی
معتقد است« :هنگامی که امکان دسترسی به شیوههای مشروع رسیدن به هدفهای
موفقیتآمیز برای بخش قابل توجهی از جمعیت بسیار دشوار یا بهطورکلی غیرممکن باشد،
آشفتگی ،کجروی و انحراف در مقیاسی گسترده بروز میکند» (کوزر .)655 :9873 ،اما ،بحران
اخالقی فقط دغدغۀ کالسیكهایی همچون مارکس 9،دورکیم ،وبر 0،زیمل 8یا جامعهشناسانی

1. Karl Marx
2. Max weber
3. Georg Simmel
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همچون پارسونز و مرتن نیست ،چنین بحرانی در کانون توجه بسیاری از جامعهشناسان متأخر
و معاصر قرار دارد.
این پژوهش ،با استنباط از ادبیات نظری و مطالعات تجربی پیشین ،رویکردی تلفیقی را در
بررسی بحران اخالقی اتخاذ کرده است .بر مبنای چنین رویکردی ،بحران اخالقی یك سازۀ
سهوجهی و بهمنزلۀ وضعیتی است که جامعه با بیهنجاری ،تعارض هنجاری و ضعف هنجاری مواجه
است .هریك از ابعاد سهگانۀ مذکور به درجه و سطوحی از بحران اخالقی اشاره میکنند .عدم التزام
به قواعد یا ضعف هنجاری که دورکیم بر آن تأکید میکند ،الیۀ بیرونی و آشکار بحران اخالقی را
نشان میدهد .تعارض هنجاری موردنظر مرتن گویای سطح میانه و متوسطی از چنین بحرانی است
و بیهنجاری و اختالل کامل نظم هنجاری ،به تعبیر پارسونز ،نقطۀ اوج بحران اخالقی است.
عوامل چنین بحرانی از دیدگاه نظریهپردازان آنومی و بحران اخالقی در کالنترین سطح تغییرات
سریع و شتابان و غیرهدفمند اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جوامع ،بهویژه در مراحل گذار
است .حاصل این تغییرات سریع ،ایجاد آشفتگی و بحران اخالقی است که براساس ادبیات نظری و
پیشینۀ تجربی تحقیق ،در سطح خرد خود را بهصورت شدت و ضعف فردگرایی خودخواهانه،
مشارکت اجتماعی ،دینداری ،کنترلهای اجتماعی ،احساس نابرابری و احساس نارضایتی نشان
میدهند که براساس مفروضات این پژوهش ،بیشترین تأثیر را در تلقی شهروندان از بحران اخالقی
در جامعۀ ایران دارند .بر مبنای چارچوب فوق ،مدل نظری تحقیق به قرار زیر است:
احساس نابرابری

دینداری

بحران اخالقی
کنترلهای اجتماعی

مشارکت اجتماعی

فردگرایی
احساس نارضایتی

شکل  .1مدل نظری تحقیق
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فرضیهها

 تلقی از وضعیت اخالقی جامعه ،بحرانی است. هرچه فردگرایی بیشتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. هرچه احساس نابرابری بیشتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. هرچه مشارکت اجتماعی کمتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. هرچه دینداری کمتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. هرچه تلقی از ضعف کنترلهای اجتماعی بیشتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. هرچه احساس نارضایتی بیشتر باشد ،تلقی از بحران اخالقی بیشتر است. .۳روششناسی

روش تحقیق پیمایش بوده و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و آمارهای ملی و بینالمللی
استفاده شده است .جامعۀ آماری این تحقیق ،شهروندان تهرانی 93سال به باالست .بنابر نتایج
سرشماری سال  ،9815جمعیت شهر تهران 3/6میلیون نفر است که 6/7میلیون نفر آنها در
سنین 93سال به باال قرار دارند .برای تعیین حجم نمونۀ آماری از فرمول کوکران استفاده شده
است .مقدار  pو  qدر این فرمول  2/ 5و بنابراین واریانس صفت مورد بررسی در حداکثر مقدار
خود در نظر گرفته شد که موجب افزایش حداکثری حجم نمونه میشود .بر این اساس ،حجم
نمونه در این تحقیق  836نفر برآورد شده است که برای اطمینان بیشتر و مقابله با خطاهای
احتمالی ،این حجم به  622نفر افزایش یافت.
نمونهگیری به روش خوشهای چندمرحلهای انجام شد .به این ترتیب که برمبنای رتبهبندی
مناطق 00گانۀ شهر تهران برحسب سطح رفاه اقتصادی-اجتماعی (سریرافراز-35 :9831 ،
 ،)926ابتدا از هریك از مناطق باال ،متوسط و پایین ،به شکل تصادفی یك منطقه بهترتیب
شامل مناطق  8 ،3و  91انتخاب شد .در مرحلۀ بعد ،در داخل هریك از این مناطق  8بلوك به
قید قرعه انتخاب شد .سپس متناسب با حجم جمعیت و نسبت نمونهگیری در هر منطقه ،در
داخل بلوكها به پالكها مراجعه شد و از هر  5پالك با یکی از ساکنان  93سال به باال از هر
دو جنس مصاحبه شد.
سنجهها

 .1بحران اخالقی :وضعیتی است که در آن جامعه فاقد قواعد و هنجارهای مشترك
انتظامبخش کنشها و دارای ضعف در این قواعد است ،بهطوریکه جامعه دچار عدم انسجام و
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بینظمی است و اکثریت کنشگران یا گرفتار سردرگمی و بالتکلیفی هستند ،یا به نقض و
تخطی مکرر از قواعد و قوانین روی میآورند (دورکیم16-15 :9862 ،؛  .)3-99 :9861با چنین
درك و دریافتی ،بحران اخالقی ،صفت یك وضعیت و یك جامعه است تا فرد؛ اگرچه در سطح
فرد نیز تظاهر دارد .بیهنجاری ،تعارض هنجاری و ضعف هنجاری سه شاخص اصلی بحران
اخالقی محسوب میشوند:
 .1بیهنجاری :بهمعنای فقدان قواعد مشترك انتظامبخش کنشها و رفتار یا نداشتن
اتفاقنظر روی مقبولیت ،مشروعیت و مطلوبیت این قواعد است (کوزر628-629 :9873 ،؛
آبرکرامبی86-85 :9867 ،؛ بیرو96 :9872 ،؛ کوئن.)071 :9875 ،
 .0تعارض هنجاری :بهمعنای ضدیت دو یا چند قاعده و هنجار انتظامبخش کنشها و
رفتار باهم و یا تعارض این قواعد با واقعیات اجتماعی است (چلبی60 :9875 ،؛ معیدفر:9835 ،
915؛ ستوده 901 :9870 ،و .)52-61
 .9ضعف هنجاری :بهمعنای نقصان علقۀ اجتماعی و تعهد به هنجارها و قواعد انتظامبخش
کنشها و رفتار در میان اکثریت افراد جامعه است ،بهطوریکه افراد الزامی به رعایت قواعد
نمیبینند و در اغلب اوقات ،قواعد و هنجارها را نقض میکنند (دورکیم15-16 :9862 ،؛
90-1 :9816؛ چلبی.)93 :9875 ،
در این تحقیق ،بحران اخالقی با دو شاخص زیر سنجیده شده است:
 شاخص ذهنی :دورکیم قواعد اخالقی را از جنس اعتباریات میداند که بر مبنایپذیرش و اتفاقنظر جمعی شکل میگیرد و از هیچ نوع واقعیت بیرونی حکایت نمیکند
(دورکیم .)18-10 :9861 ،بعد ذهنی بحران اخالقی با ارزیابی شهروندان درمورد میزان
احساس بیهنجاری ،تعارض هنجاری ،ضعف هنجاری و ضعف اخالقی مردم ،مسئوالن و خود
پاسخگویان با  6مقیاس ،که هریك بین  1تا  98گویه داشتهاند ،مورد سنجش قرار گرفته است.
 شاخص عینی :بعد عینی به واقعیت بحران اخالقی در سطح کالن جامعه اشاره میکند.در این سطح ،دورکیم نظامهای حقوقی و قوانین را شاخص ملموس و عینی قواعد و هنجارهای
اجتماعی و اخالقی میداند و معتقد است جامعهای که مدام با نادیدهگرفتن قوانین از سوی
افراد مواجه میشود ،جامعهای در حال گذار و گرفتار بحران اخالقی است (دورکیم:9836 ،
 .)992بر مبنای چنین شاخصی ،در این پژوهش ،در بعد عینی ،آمار و اسناد رسمی ملی و
بینالمللی مؤیدِ تخطی از قوانین ،قواعد و هنجارهای اخالقی ،بررسی شده است .معرفهای
آماری وضعیت اخالقی جامعه در این پژوهش شامل آمار پروندههای دعاوی قضایی ،تعداد
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زندانیان ،خودکشی ،سرقت ،طالق ،رتبۀ بینالمللی فساد و نیز ساعات کار مفید و میزان تعهد
کاری است.
 .0فردگرایی :دورکیم بین دو نوع فردگرایی تمایز قائل میشود :فردگرایی اخالقی و
دگرخواهانه و فردگرایی خودخواهانه .در فردگرایی خودخواهانه ،ازآنجاکه افراد در پی ارضای
هرچه بیشتر خواستهها و شهوات سیریناپذیر خود هستند ،التزامی به قواعد اخالقی وجود
ندارد و هیچ قاعده و قانونی قادر نیست که بر این میل زیادهخواهانه لگام بزند (دورکیم:9873 ،
 808و 969؛ کیویستو .)962 :9836 ،در این پژوهش ،سویۀ منفی یا نوع خودخواهانۀ فردگرایی
مورد توجه است .مفهوم فردگرایی خودخواهانه با پرسش دربارۀ میزان نفعطلبی مردم ،مسئوالن
و نیز خود پاسخگویان با سه شاخص نفعطلبی و ترجیح نفع شخصی ،اهمیت موفقیت مالی و
بتوارگی پول و باور به اصل موفقیت به هر قیمتی ،با مقیاسی  3گویهای سنجیده شده است.
 .9احساس نابرابری :نابرابری اجتماعی وضعیتی است که در چارچوب آن انسانها
دسترسی نابرابری به منابع ،فرصتها ،خدمات و موقعیتهای جامعه دارند (زاهدی:9835 ،
 .)62در این پژوهش ،احساس نابرابری شهروندان با سه شاخص احساس نابرابری قوانین،
احساس توزیع نابرابر فرصتها و منابع و احساس محرومیت نسبی ،با مقیاسی  6گویهای
سنجیده شده است.
 .6مشارکت اجتماعی :مشارکت بهمعنای بهکارگرفتن منابع شخصی بهمنظور سهیمشدن
در یك اقدام جمعی ،عملی آگاهانه و داوطلبانه است که دربردارندۀ دخالت شهروندان در امور
عمومی و در سطوح مختلف تصمیمگیریهای اداری ،سیاسی و اجتماعی در جهت تأمین منافع
اجتماعی است (میلر 511 :9832 ،و 561؛ محسنی تبریزی .)923 :9861 ،مشارکت اجتماعی
در این پژوهش با چهار شاخص میزان شرکت در انتخابات ،مشارکت و فعالیت در احزاب و
تشکلهای سیاسی ،مشارکت و فعالیت در تشکلها و اتحادیههای صنفی و مشارکت و فعالیت
در انجمنهای محلی و سازمانهای مدنی و غیردولتی ،با مقیاسی 3گویهای سنجیده شده است.
 .3دینداری :دین نظامی از باورها ،ارزشها ،هنجارها و مناسك و اعمال مشترك و مقدس
است که با جهتدهی به کنشها ،موجبات همبستگی پیروان را در قالب یك اجتماع اخالقی
فراهم میکند (دورکیم .)68 :9838 ،در این پژوهش ،میزان اقتدار گرایشهای دینی پشتوانۀ
قواعد اخالقی از منظر شهروندان و نیز میزان مشارکت آنها در مناسك جمعی دینی همچون
نماز جماعت ،جمعه ،عزاداریهای عاشورا و جشنهای نیمۀ شعبان ،با مقیاسی 99گویهای
سنجیده شده است.
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 .4کنترلهای اجتماعی :کنترل اجتماعی همۀ راهها ،شیوهها و ابزارهایی است که برای
واداشتن افراد به انطباق با انتظارات و رعایت چشمداشتهای جامعه یا یك گروه معین به کار
برده میشود (کوئن058 :9875 ،؛ بیرو .)632: 9872 ،احساس ضعف کنترلهای اجتماعی در
این پژوهش با پرسش از پاسخگویان درمورد میزان اقتدار قانون ،سازمانها و دستگاههای مجری
آن ،و نیز میزان اهمال و آسانگیری در اجرای قانون ،با مقیاسی 6گویهای سنجیده شده است.
 .1احساس نارضایتی اجتماعی :شکاف بین اهداف و آرمانها با واقعیت و دستاوردها،
هستۀ اصلی تعریف نارضایتی را تشکیل میدهد؛ فاصلۀ بین آنچه میخواهیم و خود را مستحق آن
میدانیم با آنچه در عمل به دست میآوریم .بر همین اساس ،احساس نارضایتی بهمعنای اختالف
ادراكشده بین آرزو (وضع مطلوب مورد انتظار) و تحقق آرزو (وضع موجود) تعریف شده است
(ازکمپ .)057 :9872،احساس نارضایتی با سنجش میزان ناخشنودی شهروندان از وضع موجود
کشور ،عملکرد و کارآمدی مسئوالن و دستگاههای دولتی و نیز دستاوردهای زندگی شخصی در
مقایسه با وضع مطلوب مورد انتظار ،با مقیاسی 5گویهای سنجیده شده است.
اعتبار و پایایی ابزار اندازهگیری

قابلیت اعتبار ابزار سنجش با استفاده از روش اعتبار صوری و مراجعه به استادان راهنما و مشاور
و سایر محققان و صاحبنظران تأمین شده است .برای بررسی پایایی پرسشنامه ،پیشآزمون
انجام شد و با بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی  90مقیاس پژوهش بین -2/36
 2/69برآورد شد.
 .۴یافتهها
بافت نمونه

از نظر جنسیت 57/0 ،درصد نمونۀ تحقیق مرد ،و  60/3درصد زن بودهاند .همچنین60/0 ،
درصد در گروه جوان 56/5 ،درصد در گروه میانسال و  8/8درصد در گروه سالمندان  69سال
به باال قرار داشتهاند و میانگین سنی پاسخگویان  85سال بوده است .از نظر تحصیالت،
92/3درصد پاسخگویان زیر دیپلم بودند 61/1 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم و  81/8درصد
تحصیالت عالی کارشناسی و باالتر داشتهاند .میانگین تحصیلی پاسخگویان فوقدیپلم بوده
است.
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توصیف متغیر وابسته

یافتههای توصیفی درمورد بحران اخالقی (که از میانگین مجموع نمرات شش مقیاس
بیهنجاری ،تعارض هنجاری ،ضعف هنجاری ،ضعف اخالقی مردم ،ضعف اخالقی مسئوالن و
ضعف اخالقی پاسخگویان تشکیل شده) نشان داد که  18/7درصد پاسخگویان ،بحران اخالقی
در جامعه را به میزان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .میانگین نمرۀ بحران اخالقی براساس
این یافتهها  6/9و انحراف معیار آن  2/59است.
توصیف متغیرهای مستقل

یافتهها حاکی از آن است که  18درصد پاسخگویان فردگرایی خودخواهانه33/6 ،درصد احساس
نابرابری 52/3 ،درصد ضعف گرایشهای دینی 30/6 ،درصد ضعف کنترلهای اجتماعی37/3 ،
درصد احساس نارضایتی و  51/8درصد کاهش مشارکت اجتماعی را در جامعه ،به میزان زیاد
ارزیابی کردهاند.
جدول  .1نتایج نگرش پاسخگویان درمورد عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران اخالق ()%

متغیر
فردگرایی
احساس نابرابری
ضعف دینداری
ضعف کنترلهای اجتماعی
احساس نارضایتی
کاهش مشارکت اجتماعی

زیاد

متوسط

کم

میانگین (دامنه )1-3

انحراف معیار

18
33/6
52/3
30/6
37/3
51/0

7
99/8
68
95/5
99/7
80/5

2
2 /8
6/0
0 /9
2 /5
3 /8

6 /0
6 /0
8/6
6 /0
6 /8
8 /7

2/55
2/68
2/73
2/77
2/63
2/33

ارزیابی از بحران اخالقی در جامعه

اول .ارزیابی ذهنی از بحران اخالقی :بحران اخالقی ،بهعنوان متغیر وابستۀ نهایی ،با دو
شاخص ذهنی و عینی بررسی شده است .شاخص ذهنی مبتنی بر ارزیابی پاسخگویان از
وضعیت اخالقی جامعه شامل مردم ،مسئوالن و خود پاسخگویان است .یافتههای توصیفی
حاکی از وضعیت بحرانی اخالق در جامعه از دیدگاه شهروندان بود .اکنون باید مشخص کرد آیا
آزمون آماری این نتیجه را تأیید میکند .برای این کار از آزمون  tتكنمونهای استفاده شده
است .نتایج آزمون نشان داد میانگین ارزیابی پاسخگویان از بحران اخالقی در جامعه تفاوت
معنیداری با میانگین مورد انتظار براساس دامنۀ تغییرات نمرات مقیاس بحران اخالقی دارد
( .)t =68/365 ،df =818 ،p> ./222میانگین ارزیابی پاسخگویان از بحران اخالقی  6/9به
67

بحران اخالقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (پژوهشی دربین شهروندان تهرانی )

دستآمده است که بهطور معنیداری بیشتر از میانگین مورد انتظار مقیاس بحران اخالقی در
جامعه ( )0/5است .آزمون  tبرای هریك از سه شاخص سازندۀ بحران اخالقی نیز به عمل آمده
که از میانگین مورد انتظار بسیار بیشتر بوده و تأیید فرضیۀ اول پژوهش و بحرانیبودن وضعیت
اخالقی جامعه از دیدگاه شهروندان را نشان میدهد.
جدول  .0آزمون  Tتکنمونهای بحران اخالقی
خطای
 =T 0/ 3مقدار مورد انتظار آزمون

معیار

انحراف
معیار

میانگین
تفاوت فاصلۀ اطمینان در
سطح 15درصد

آزادی

حداکثر

حداقل

تفاوت
میانگین
گروهها

سطح
معنیداری

9/6158

9/5162

9/66667

/222

818

میانگین

تعداد

68/365

2/20576

2/59988

6/9667

بحران اخالقی

درجۀ
 Tمقدار

816

دوم .ارزیابی عینی از بحران اخالقی :عالوه بر داوریها و ارزیابیهای ذهنی ،واقعیات
عینی و ساختاری و شواهد آماری نیز از وضعیت بحرانی اخالق حکایت دارد .تعداد دعاوی و
پروندههای قضایی در کشور از  5/5میلیون پرونده در سال  ،32به  99میلیون پرونده در سال
 12و بیش از 95میلیون پرونده در سال  15رسیده است (سالنامۀ آماری ایران9816 ،؛ رئیس
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوۀ قضائیه9816 ،؛ گزارش رئیس قوۀ قضائیه9816 ،؛ وزیر
دادگستری .)9815 ،طی همین مدت ،تعداد پروندهها به ازای هر هزار نفر ،از  36پرونده به
 931پرونده رسیده است که با توجه به وجود دو طرف در هر پرونده و بعد خانوار در کشور
نشان میدهد همۀ خانوارها بهنوعی درگیر یك پرونده در محاکم دادگستری بوده و در مظان
اتهام تخطی از قواعد و هنجارهای اخالقی و قانونی قرار دارند.
جدول  .9تعداد پروندههای دعاوی قضایی 1930-1916
سال

1930

1933

1910

1911

1910

1919

1916

1913

تعداد دعاوی و پروندهها (هزار پرونده)

5668

92957

99207

99607

99371

99522

96673

95963

جمعیت کشور (میلیون نفر)

65/0

72/5

75/9

76

77

77/3

73/1

71/1

تعداد پرونده به ازای هر هزار نفر

36

966

967

958

956

963

938

931

شاخص

این آمارها همچنین نشان میدهد ساالنه حدود 622هزار نفر به زندان میروند
(رحمانیفضلی )9815 ،و در سال  16نرخ زندانی در کشور  012نفر به ازای هر 922هزار نفر
است (مرکز مطالعات بینالمللی زندانهای جهان.)0296 ،
63

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9
جدول  .6وضعیت زندانیان در ایران طی دورۀ 1916-1933
سال

1933

1934

1931

1933

1931

1910

1911

1910

1919

1916

تعداد زندانیان
(به هزار نفر)

967

953

965

978

022

082

052

097

092

003

نرخ زندانی
(به ازای هر
صدهزار نفر)

096

000

082

068

072

826

808

073

072

012

شاخص

از دیدگاه دورکیم ،افزایش خودکشی شاخص وضعیت آنومیك و بحرانی جامعه است.
براساس آمارهای رسمی سالهای  9832تا  ،9816نرخ خودکشی از  3نفر در هر 922هزار نفر
در سال  ،32به  92نفر در سال  16افزایش یافته است (سالنامۀ آماری ایران.)9816 ،9818 ،
جدول  .3وضعیت خودکشی در ایران طی دورۀ 1916 -1930
سال
شاخص
تعداد خودکشی
نرخ خودکشی (به ازای
100هزار نفر)

1930

1933

1910

1911

1910

1919

1916

5062

5161

5777

5165

6982

6585

7156

3

3 /6

7 /7

7 /3

3

3 /6

92/9

آمار سرقت بهعنوان مهمترین جرم علیه اموال و مالکیت میتواند نشاندهندۀ نقض قواعد
اجتماعی انتظامبخش در حوزۀ اقتصادی-اجتماعی باشد .بنابر آمار رسمی نیروی انتظامی ،نرخ
سرقت در سال  32به ازای هر  922هزار نفر  061فقره بوده که در سال  16به حدود هزار فقره
( )139رسیده است (سالنامۀ آماری ایران.)9816 ،9818 ،
جدول  .4وضعیت سرقت در ایران طی دورۀ 1916-1930
سال

1930

1933

1931

1910

1911

1910

1919

1916

تعداد سرقت
(هزار پرونده)

960/751

931/166

652/960

689/960

665/760

678/367

322/661

765/896

نرخ سرقت
(به ازای هر
922هزار نفر)

061/06

079/83

623/37

576/33

361/66

376/03

9/207

139/97

شاخص
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آمار طالق و ازهمگسیختگی خانواده نیز در کشور رو به افزایش است .نسبت ازدواج به
طالق از  92/6در سال  38به  7/9در سال  33و  6/0در سال  16رسیده است ،بهطوریکه از
هر  6/0ازدواج یکی به طالق منتهی شده است .در همین سال ،این شاخص در تهران یك
طالق به ازای هر  0/5ازدواج بوده است (سالنامۀ آماری9818 ،؛ مجموعۀ آمارهای جمعیتی
ثبت احوال کشور.)9815 ،9831 ،
جدول  .1وضعیت طالق در ایران طی دورۀ 1916-1939

1939

1936

1933

1934

1931

1933

1931

1910

1911

1910

1919

1916

سال
ازدواج
(هزار پرونده)

706

737

773

369

339

312

319

376

301

776

706

635

طالق
(هزار پرونده)

76

36

16

11

992

905

987

960

952

955

968

966

نسبت ازدواج
به طالق

1 /3

1 /6

3 /8

3 /6

3

7 /9

6/5

6/9

5 /5

5

6 /6

6 /0

شاخص

همچنین ،براساس شاخص بینالمللی ادراك فساد( 9که عددی بین  2تا  92است ،کشوری
با کمترین نمره ،دارای باالترین درجۀ فساد و برعکس) رتبۀ فساد در ایران بین  967کشور
جهان  982است (سازمان شفافیت بینالمللی )0295 0،و فساد گسترده و نقض مکرر قواعد و
ارزشهای اخالقی در سطوح کالن نهادی و ضعف و ناکارآمدی ساختار سیاسی ،اقتصادی و
حقوقی را نشان میدهد.
جدول  .3وضعیت ایران از نظر شاخص ادراک فساد طی دورۀ 1916 - 1930

1930

1939

1936

1933

1934

1931

1933

1931

1910

1911

1910

1919

1916

سال

ادراك
فساد

8

0 /1

0 /1

0 /7

0 /5

0 /8

0 /3

0 /0

0 /7

0 /3

0 /5

0 /7

0 /7

رتبۀ ایران

73

33

18

925

989

969

963

966

902

988

966

986

982

تعداد
کشورها

988

966

951

968

971

932

932

973

976

976

976

975

967

شاخص

از نظر وجدان کاری نیز با وجود قانون  66ساعت کار در هفته ،میزان ساعت کار مفید در
ایران هفتهای  99ساعت است که روزانه کمتر از  0ساعت بوده و در کل سال به  322ساعت
)1. Corruptions Perception Index (CPI
2. Transparency International
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میرسد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)9819 ،درمجموع ،ارزیابیها و داوریهای
ذهنی شهروندان از وضعیت اخالقی جامعه ،در کنار شواهد و مصادیق عینی و ساختاری ،از
تأیید فرضیۀ اول پژوهش و ارزیابی بحرانی شهروندان از وضعیت اخالقی در قلمروهای اساسی
زندگی اجتماعی (خانواده ،کار و جامعه) حکایت دارد.
آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و ارزیابی از بحران اخالقی

بحرانی تلقی کردن وضعیت اخالقی جامعه این سؤال را پیش میکشد که عوامل اجتماعی مؤثر
بر این نوع طرز تلقی چیست؟ پاسخ به چنین سؤالی موضوع فرضیات دوم تا هفتم است:
فردگرایی و بحران اخالقی :ضریب همبستگی بین دو متغیر فردگرایی با تلقی از بحران
اخالقی  2/63در سطح  11درصد معنیدار است .جهت این رابطه مثبت و حاکی از همتغییری
بین دو متغیر است .به این ترتیب ،به میزانی که افراد به خودخواهی و نفعطلبی روی بیاورند،
بحرانی تلقی کردن وضعیت اخالقی در جامعه افزایش پیدا میکند و این نوع تلقی میتواند به
خودخواهی و فردگرایی دامن بزند.
احساس نابرابری و بحران اخالقی :همبستگی بین دو متغیر به میزان  2/67در سطح 11
درصد معنیدار است .جهت این رابطه مثبت و نشاندهندۀ همتغییری بین دو متغیر است .به
همین دلیل ،هرچه احساس نابرابری افزایش یابد ،بحرانی تلقی کردن وضعیت اخالقی در جامعه
نیز افزایش خواهد یافت .بحرانی ارزیابی کردن وضعیت اخالقی جامعه نیز به نوبۀ خود میتواند
به تشدید احساس نابرابری بینجامد.
مشارکت اجتماعی و بحران اخالقی :کاهش مشارکت اجتماعی با بحرانی تلقی کردن
وضعیت اخالقی به میزان  2/07رابطه دارد و این رابطه در سطح  11درصد معنیدار است.
جهت این رابطه معکوس بوده و مؤید همتغییری بین دو متغیر است .بنابراین هرچه مشارکت
اجتماعی افراد کاهش یابد ،بحرانی تلقی کردن از وضعیت اخالقی در جامعه افزایش خواهد
یافت و افزایش این نوع تلقی از وضعیت اخالقی جامعه میتواند کاهش تمایل به مشارکت
اجتماعی آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
دینداری و بحران اخالقی :ضعف گرایشهای دینی با بحرانی تلقی کردن از وضعیت
اخالقی به میزان  2/08رابطه دارد و این رابطه در سطح  11درصد معنیدار است .جهت این
رابطه معکوس است و گویای همتغییری بین دو متغیر است .درواقع ،هرچه گرایشهای دینی
شهروندان ضعیفتر شود ،تلقی آنها از بحرانیبودن وضعیت اخالقی در جامعه افزایش خواهد
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یافت و افزایش ارزیابی بحرانیبودن وضعیت اخالقی جامعه ،به تضعیف گرایشها و التزامهای
دینی شهروندان کمك میکند.
کنترلهای اجتماعی و بحران اخالقی :بین تلقی شهروندان از ضعف کنترلهای
اجتماعی با بحران اخالقی به میزان  2/77در سطح  11درصد رابطۀ معنیدار وجود دارد .جهت
این رابطه مثبت و نشاندهندۀ همتغییری بین دو متغیر است .بنابراین هرچه تلقی از ضعف
کنترلهای اجتماعی در جامعه افزایش یابد ،تلقی از بحران اخالقی نیز افزایش خواهد یافت.
متقابالً تلقی شهروندان از بحرانیبودن وضعیت اخالقی جامعه ،به این طرز تلقی که کنترلهای
اجتماعی ضعیف و ناکارآمد هستند دامن میزند.
احساس نارضایتی و بحران اخالقی :بین دو متغیر احساس نارضایتی و تلقی از
بحرانیبودن وضعیت اخالقی جامعه به میزان  2/69در سطح  11درصد رابطۀ معنیدار وجود
دارد .جهت این رابطه مثبت و حاکی از همتغییری بین دو متغیر است .به این ترتیب که هرچه
احساس نارضایتی در جامعه افزایش یابد ،تلقی از بحران اخالقی نیز افزایش مییابد و ارزیابی
بحرانیبودن وضعیت اخالقی جامعه هم احساس نارضایتی را در بین شهروندان تشدید میکند.
پیشبینهای ارزیابی از بحران اخالقی

بنابر نتایج رگرسیون چندمتغیری R ،یا ضریب همبستگی چندگانۀ متغیرهای مستقل با بحران
اخالقی  ،2/36ضریب تعیین ( )R0برابر با  2/79و ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  2/72است.
به عبارت دیگر ،مجموع متغیرهای مستقل و پیشبین توانستهاند  72درصد از واریانس تلقی
شهروندان از بحران اخالقی را توضیح دهند که حاکی از قدرت قابل توجه متغیرهای مستقل در
توضیح تغییرات تلقی از بحران اخالقی است.
جدول  .1خالصۀ مدل رگرسیون چندمتغیرۀ متغیرهای مستقل با بحران اخالقی
مدل
9

ضریب همبستگی
چندگانه ()R
2/366

ضریب تعیین (

ضریب تعیین تعدیلشده

)

(

2/798

)
2/723

خطای معیار برآورد
0/06619

براساس نتایج معادلۀ رگرسیون ،دو متغیر دینداری و مشارکت اجتماعی رابطۀ معنیدار و
مستقیمی با تلقی از بحران اخالقی ندارند ،اما این بهمعنی عدم تأثیر آنها نیست ،چراکه این دو
متغیر از طریق تحتتأثیر قراردادن متغیرهایی همچون کنترلهای اجتماعی و احساس
نارضایتی بهطور غیرمستقیم بر تلقی از بحران اخالقی اثر میگذارند که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت.
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جدول  .10نتایج رگرسیون چندمتغیری متغیرهای مستقل با بحران اخالقی
ضرایب غیرمتمرکز
متغیرها
B
عرض از مبدأ
احساس نارضایتی
احساس نابرابری
فردگرایی خودخواهانه
ضعف کنترلهای اجتماعی
ضعف گرایشهای دینی
کاهش مشارکت اجتماعی

/376
/988
/006
/997
/062
/229
/220

خطای معیار
برآورد
/995
/208
/206
/207
/206
/291
/297

ضریب
استاندارد

 Tمقدار

Beta
/918
/016
/980
/607
/229
/226

7/576
5/666
3/519
6/823
92/329
/201
/982

سطح
معنیداری
/222
/222
/222
/222
/222
/177
/317

نتایج تحلیل مسیر و آزمون مدل نظری پژوهش نشان داد در مسیر اثرگذاری متغیرهای
مستقل بر تلقی از بحران اخالقی ،عالوه بر متغیر کنترلهای اجتماعی ،متغیر احساس نارضایتی
نیز نقش واسط و میانجی دارد .این نتایج همچنین حاکی است متغیر احساس نابرابری بیشترین
مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را بر تلقی شهروندان از بحران اخالقی دارد .این مسئله
از شدت احساس نابرابری در جامعه و پیامدهای مخرب اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی چنین
احساسی حکایت دارد .متغیرهای احساس ضعف کنترل اجتماعی ،نارضایتی و فردگرایی
خودخواهانه از نظر شدت مجموع تأثیرات بر تلقی از بحران اخالقی ،بهترتیب در مراتب بعد قرار
میگیرند .نتایج تحلیل مسیر همچنین نشان داد دو متغیر گرایشهای دینی و مشارکت
اجتماعی رابطۀ مستقیمی با بحران اخالقی ندارند ،اما این بهمعنای بیتأثیربودن آنها نیست،
چراکه این دو متغیر بهطور غیرمستقیم بر بحران اخالقی اثر میگذارند.
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احساس نابرابری
دینداری
0/016

0/610

0/910
0/163

بحران اخالقی

0/601

ضعف کنترلهای

0/093

اجتماعی
0/919

0/119

0/600

احساس نارضایتی
0/190

0/113
کاهش مشارکت

0/060

0/193

اجتماعی

فردگرایی

شکل  .0نمودار مسیر بحران اخالقی

 .۵بحث و نتیجهگیری

بحران اخالقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن ،مسئلۀ اصلی این پژوهش است .نتایج ارزیابیهای
ذهنی شهروندان در کنار شواهد عینی از نقض مکرر قواعد اخالقی و قانونی ،مؤید بحرانیبودن
وضعیت اخالقی جامعه از دیدگاه شهروندان است .دورکیم از چنین وضعیتی بهعنوان ضعف
هنجاری ،فساد اخالقی و حالت بیمارگونهای یاد میکند که سالمت اخالقی جامعه را به خطر
میاندازد .پارسونز از آن بهعنوان اختالل کامل نظم هنجاری نام میبرد و مرتن این بحران را با
عنوان تعارض بین اهداف فرهنگی با ابزارهای نهادی شناسایی میکند .یافتههای این پژوهش
درمورد بحران اخالقی با یافتههای پژوهش رفیعپور ( ،)9837پیران ( ،)9836کوثری (،)9830
نجاتی حسینی و کوثری ( ،)9833شیانی و محمدی ( )9833نادری ( ،)9812رضایی ،گودرزی
و جوادی یگانه ( ،)9815 ،9830 ،9832غفاری و جوادی یگانه ( )9816و جوادی و همکاران
( )9819حمایت میشود.
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هدف دوم پژوهش پاسخ به این سؤال بود که عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران اخالقی
چیست؟ یافتههای تحقیق نشان داد مجموع متغیرها  72درصد تغییرات تلقی شهروندان از
بحران اخالقی را توضیح میدهند .از بین شش متغیر پیشبین ،چهار متغیر کنترلهای
اجتماعی ،احساس نابرابری ،احساس نارضایتی و فردگرایی خودخواهانه بیشترین تأثیر را بر
تلقی از بحران اخالقی در جامعه داشتهاند .در این میان ،متغیر احساس ضعف کنترلهای
اجتماعی یکی از عوامل مهم مؤثر بر تلقی از بحران اخالقی است .دورکیم دو مکانیزم «انسجام و
یگانگی» بهعنوان مکانیزم کنترل درونی و «انتظام و ساماندهی» بهعنوان مکانیزم کنترل
بیرونی را مطرح میکند (دورکیم699 :9873 ،؛ مزوروویچ.)96 :9131 ،
یافتههای این پژوهش تأکید دارد احساس افراد مبنی بر اینکه این مکانیزمهای کنترلی
ضعیف شدهاند ،موجبات تردید به قواعد نظارتی ،امکان تخطی و نقض آنها و تلقی از بحران
اخالقی را فراهم کرده است .این نتیجه مؤید دیدگاه دورکیم ،مرتن و پارسونز است و از سوی
دیگر با یافتههای چاملین و کوچران ( )9115و پرگارد و کوچران ( )0223درمورد ضعیفشدن
قدرت نظارتی و کنترلی نهادهای فرهنگی-اجتماعی در وضعیت عدم تعادل نهادی و نیز
یافتههای جوادی و همکاران ( )9819درمورد همبستگی معکوس نظارت اجتماعی با آنومی و
بیهنجاری ،پشتیبانی میشود.
احساس نابرابری براساس یافتههای تحقیق ،دومین متغیر تأثیرگذار بر تلقی از بحران
اخالقی است .این نتیجه نشان میدهد هرچه احساس نابرابری افراد افزایش یابد ،تلقی از
بحرانیبودن وضعیت اخالقی جامعه افزایش مییابد .به همین دلیل ،مرتن تأکید میکند نظام
فرصتهای نابرابر در رسیدن به اهداف عامل آشفتگی اجتماعی است (کوزر .)655 :9873 ،این
نتیجه ،عالوه بر همراهی با دیدگاههای مرتن ،با یافتههای آدنانز ( ،)0227رفیعپور (،)9837
پیران ( ،)9836کوثری ( )9830و نادری ( )9812تقویت میشود.
احساس نارضایتی از نظر شدت تأثیر بر تلقی از بحران اخالقی در مرتبۀ سوم قرار دارد.
دورکیم ریشۀ احساس نارضایتی را در تحوالت پرشتاب و بحرانهای اقتصادی میداند که
موجب تزلزل و بیاعتباری معیارهای اخالقی و آنومی میشود (دورکیم.)059-052 :9159 ،
مرتن نیز احساس نارضایتی را نتیجۀ فشار ساختاری و ازهمگسیختگی بین اهداف فرهنگی و
شیوههای نهادی دستیابی به آنها میداند .تأثیر مثبت و قوی احساس نارضایتی بر تلقی از
بحران اخالقی بهعنوان یکی از نتایج این پژوهش ،با یافتههای آدنانز ( ،)0227کائو (،)0227
رفیعپور ( )9837و شیانی و محمدی ( )9833حمایت میشود.
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فردگرایی خودخواهانه چهارمین متغیر تأثیرگذار بر تلقی از بحران اخالقی است .این نتیجه
نشان میدهد هرچه افراد بیشتر خودخواهی و منفعتطلبی پیشه کنند ،مشروعیت و مطلوبیت
هنجارهای اخالقی را بیشتر مورد تردید قرار میدهند .این یافته مؤید نظریۀ دورکیم است .او
فردگرایی خودخواهانه را سرچشمۀ بحران اخالقی میداند؛ زیرا معتقد است اخالق از جایی
شروع میشود که دگرخواهی آغاز میشود .عالوه بر دورکیم ،مرتن نیز با نقد رؤیای آمریکایی
موفقیت ،فردگرایی منفعتمحور را یکی از عوامل اصلی بحران اخالقی در جامعه میداند .نتایج
این پژوهش درمورد تأثیر فردگرایی بر تلقی از بحران اخالقی همچنین با یافتۀ پژوهشهای
چاملین و کوچران ( ،)9115پرگارد و کوچران ( ،)0223مسنر و روزنفلد ( ،)9117رفیعپور
( ،)9837کوثری ( )9830و شیانی و محمدی ( )9833پشتیبانی میشود.
درمجموع ،یافتهها مؤید فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر بحران اخالقی در جامعه براساس داوری و
ارزیابی ذهنی شهروندان و نیز شواهد عینی و ساختاری است .شش متغیر احساس نابرابری،
ضعف کنترلهای اجتماعی ،احساس نارضایتی اجتماعی ،فردگرایی خودخواهانه ،ضعف
دینداری و کاهش مشارکت اجتماعی که موضوع فرضیات دوم تا هفتم این پژوهش را تشکیل
میدهند ،عوامل بسیار مهمی هستند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تلقی از وجود بحران
اخالقی در جامعۀ ایران تأثیر میگذارند .براساس نتایج تحلیل عاملی ،این شش متغیر ذیل دو
عامل بیگانگی اجتماعی و یگانگی اجتماعی قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،بحران اخالقی در
جامعۀ ما بنابر یافتههای این پژوهش به تشدید عوامل بیگانهساز و تضعیف عوامل یگانهساز
اجتماعی برمیگردد .این موضوع مؤید مفاهیم مورد تأکید در نظریات دورکیم ،پارسونز و مرتن،
بهعنوان نظریههای اصلی پشتیبان این پژوهش است .آنها جامعه را کلیتی میدانند که حول
مجموعۀ قواعد و ارزشهای اخالقی مشترك و نیز تعامالت و پیوندهای اجتماعی و انجمنی
منسجم میشود .از چنین منظری ،احساس نابرابری ،احساس نارضایتی و فردگرایی
خودخواهانه ،بهمثابۀ عوامل بیگانهساز و نیروهای گریز از مرکزی عمل میکنند که رابطۀ
کنشگران را با جامعه مختل و موجبات بیگانگی آنها را با ارزشها و هنجارهای اجتماعی و
اخالقی فراهم کرده است .از سوی دیگر ،تنزل گرایشهای دینی ،ضعف کنترلهای اجتماعی و
کاهش مشارکت اجتماعی نیز بهعنوان عوامل یگانهساز اجتماعی ،موجب قطع پیوندها و تعهدات
متقابل ،محدودیت شبکههای روابط اجتماعی و کاهش پایبندی به اهرمهای درونی (اخالق) و
بیرونی (قانون) کنترل اجتماعی و درنهایت عدم انسجام اجتماعی شدهاند .چنین وضعیتی با
ایجاد تردید و تزلزل دربارۀ مطلوبیت ،مشروعیت و کارآمدی قواعد و هنجارهای اجتماعی و
اخالقی و نیز نقض و تخطی مکرر از آنها ،به بیهنجاری ،تعارض هنجاری ،ضعف هنجاری و
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نهایتاً بحران اخالقی منجر شده است .اما ،بهزعم این پژوهش ،این وضعیت بحرانی غیرقابل حل
و تعدیل نیست .با تالش در جهت بازاندیشی ارزشها و سنن فرهنگی و اخالقی ،تقویت عوامل
یگانهساز و تضعیف و تخفیف نیروهای بیگانهساز ،نظم و انسجام اخالقی و اجتماعی بر جامعه
حکمفرما خواهد شد .بدون چنین تالشها و تغییراتی ،جامعه بهناگزیر دورانی از آشفتگی
اخالقی را تجربه خواهد کرد .هرچه موانع و مشکالت عینی و ذهنی در جهت انجام چنین تغییر
و تحوالتی بیشتر و مقاومتر باشد ،الجرم نابسامانی و بحران اخالقی نیز دیرپاتر خواهد بود.
منابع
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فاطمه جواهری ،رضا صفری شالی ،مهدی مهدوی کنده
چکیده

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاستگذاری سالمت کشور است .باتوجه به
اینکه سیاستهای سالمت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می
باشد ،نارسایی در جامعیت برنامه های سالمت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای
داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکالت اجتماعی شود .چارچوب نظری این پژوهش ملهم
از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است .بخش سالمت قوانین پنجساله اول تا
ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است .نتایج بدست
آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های
سالمت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سالمت متنوع تر شده اند و هم دامنه
شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است .این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه
به اوج خود رسیده است .باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است .زیرا
عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمین سالمت هم ابهام
هایی وجود دارد .بطوریکه با رویکارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش سیاسی آن،
برنامههای سالمت نیز دستخوش تغییرات شده است .بنابراین تداوم بیثباتی و استمرار
سیاستهای ناهماهنگ سالمتی در هردولت ،یك نوع سیاستگذاری کوتاه مدت بوجودآورده
که امکان برنامهریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سالمت تضعیف کرده است .بطوریکه هر
قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یك دوره خاص و در راستای سلیقه
سیاستگذاران آن دوره تنظیم شده است.
کلید واژهها :سالمت ،سیاستهای سالمت ،رفاه اجتماعی ،سیاست گذاری جامع.
 .9این مقاله مستخرج از بخشی از رساله دکترای داود مهدوی کنده دانش آموخته رشته سیاستگذاری فرهنگی از
گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی است.
javaherm@yahoo.com
 . دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسئول)
reza_safaryshali@yahoo.com
 . استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
 . دکتری علوم اجتماعی گرایش سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی
mahdavi_davood1@yahoo.com
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تأمین سالمت شهروندان یکی از چالشهای مهم هر نظام سیاسی است .اول به این دلیل که
حقِ بر سالمت ،بخشی از حقوق اولیۀ همۀ اعضای جامعه است و دولت مکلف است آن را محقق
سازد .دوم به این دلیل که توسعۀ جامعه بدون وجود انسان سالم قابل درك نیست .افزونبراین،
ازآنجاکه سالمتی پدیدهای چندبخشی است و تأمین و پایداری آن نیازمند عملکرد هماهنگ
نهادها و سازمانهای مختلف است ،همۀ دستگاههای اجرایی بخشی از سیاستها و اقدامات خود
را به ارتقای ابعاد و سطوح مختلف سالمت اختصاص میدهند .به این دلیل ،امروزه سیاستهای
سالمت به شکلی چندوجهی تدوین میشوند.
ترجیحات و مختصات سیاسی-اقتصادی جامعه تعیینکنندۀ ارزش سالمتی ،سهم سالمت
در بودجۀ کل کشور ،میزان و شیوۀ تخصیص منابع به خدمات درمانی و شیوۀ اولویتگذاری
دربارۀ بخشهای مختلف سالمت است .صرفنظر از چنین تفاوتهایی ،تغییرات زمینهای جامعه
ازجمله ظهور تکنولوژیهای جدید پزشکی ،تغییر الگوی بیماری ،افزایش امید به زندگی،
سالخوردگی جمعیت و سنگینی هزینههای بهداشتی و درمانی ،درمجموع سیاستگذاری در
حوزۀ سالمت را به الزامی انکارناپذیر تبدیل کرده است .به گواهی شواهد مختلف و تجربۀ زیستۀ
هریك از ما ،زندگی در فضای پرمخاطرۀ کشور ،اکثر مردم را در معرض آسیبهایی مانند
تخریب یا فرسایش محیطزیست ،نرخ باالی تورم و بیکاری ،معیشت نامکفی ،تغذیۀ نامناسب،
تنزل کیفیت روابط اجتماعی ،نگرانی و اضطرابهای ناشی از زندگی شهری ،طالق و کاهش
پایداری خانواده ،نرخ باالی اعتیاد ،احساس تبعیض ،محرومیت و نابرابری ،مصرفگرایی شدید،
فردگرایی و درنهایت کاهش اعتماد اجتماعی قرار میدهد .همۀ این عوامل درمجموع سالمت
اعضای جامعه را تهدید میکند .به این فهرست باید آثار ناشی از فرایند جهانیشدن را نیز افزود.
بنابراین ،به دلیل تنوع و پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر سالمت ،سیاستگذاریهای این حوزه
باید از خصلت استمرار ،فراگیری و جامعیت برخوردار باشند.
9
درواقع ،مادامیکه جهتگیری سیاستگذاری حوزۀ سالمت از «درمانمحوری» به سمت
«سالمتمحوری» تغییر نیابد و سیاستهای «پیشگیری» و «آموزش» به اندازۀ درمان اهمیت
پیدا نکند ،هدف سالمت بهطور کامل محقق نخواهد شد .این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه
سالمت هم در برنامهریزی و هم در اجرا بهعنوان یك فرایند جامع در نظر گرفته شود
(ملكمحمدی و وحدانینیا.)75-76 :9815 ،

1. Treatment-centered
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با وجود این واقعیت که طی سالهای اخیر علم پزشکی ایران پیشرفتهای درخور
مالحظهای داشته است ،هنوز در برخی موارد کیفیت سالمت اعضای جامعه در سطح نازلی قرار
دارد .در حال حاضر ،به گزارش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی (ملكزاده ،)9 :9813 ،در ایران بهطور ساالنه تقریباً 875هزار مرگ رخ میدهد که
نزدیك به  52درصد آنها مرگ زودرس محسوب میشود .از بین این تعداد ،نزدیك به 32هزار
نفر فشارخون دارند و نیمی از ایرانیها از بیماری خود اطالعی ندارند .براساس همین گزارش،
بیش از 32درصد مرگومیر در ایران بر اثر بیماریهای غیرواگیر است که در رأس آن
سکتههای قلبی و مغزی قرار دارد؛  88درصد ایرانیها به دلیل سکتۀ قلبی و حدود  95درصد به
دلیل سکتۀ مغزی جان خود را از دست میدهند .در این میان 02 ،درصد مرگومیر ایرانیها بر
اثر ابتال به سرطان و حدود  92درصد هم بر اثر حوادث است و بیماریهای مزمن کلیوی،
بیماریهای مزمن ریه و کبد در رتبههای بعدی قرار دارند .حوادث و سوانح نیز یکی از دالیل
اصلی مرگ جوانان در کشور است و تقریباً نزدیك 96هزار مرگ در حوادث و سوانح جادهای رخ
میدهد (خبرگزاری جمهوری اسالمی .)9813 ،از طرف دیگر ،بنابر اعالم جمعیت مبارزه با
دخانیات ،مصرف مواد دخانی در ردیف اول بیماریهای غیرواگیر است و ساالنه 62هزار
سیگاری در کشور فوت میکنند (خبرگزاری عصر ایران.)9817 ،
واعظ مهدوی و واعظ مهدوی ( )9817نیز معتقدند بهرغم دستاوردهای ارزندۀ نظام سالمت
ایران بعد از انقالب ،وضعیت شاخص پرداخت از جیب بیماران به نزدیك  62درصد میرسد و
هزینههای کمرشکن درمان همچنان بسیار باالست و درواقع ،هدف تأمین رفاه اجتماعی
بهدرستی برآورده نشده است.
بهطورکلی ،سیاستگذاری جامع سالمت وجوهی مانند بازتوزیع ،حمایت اجتماعی و عدالت
در سالمت را مدنظر قرار میدهد .این شیوۀ سیاستگذاری با تأکید بر آموزش سالمت و ارتقای
آگاهی به تشکیل و توسعۀ سرمایۀ انسانی کمك کرده و از این طریق پیامدهای اقتصادی مثبتی
در پی خواهد داشت و اشتغال مولد را گسترش خواهد داد .درخصوص توسعۀ فرهنگی نیز
سیاستگذاری جامع با ایجاد زمینههای بازتولید فرهنگی بیشتر در حوزۀ آموزش سالمت نقش
داشته و به تحقق جامعهای که مبتنی بر دانش سالمت است ،کمك میکند (غفاری و حبیب
پورگتابی.)099 :9816 ،
جامعیت سیاستهای سالمت از مدتها پیش در مجامع بینالمللی مدنظر بوده است .برای
مثال ،در سال « 9136منشور ارتقای سالمت اوتاوا» تدوین شد و بر این اساس ،برنامههای
سالمت و توسعه تا حدی مشخص گردید .یك سال بعد ،در نشست آلماتی ( ،)9137از آموزش
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و آگاهی عمومی بهعنوان اولین و مهمترین اصل مراقبت بهداشتی اولیه نام برده شد .در سمینار
آدالید استرالیا ( )9133بر اهمیت سرمایهگذاری در سالمت تأکید شد که از آن تحت عنوان
سرمایهگذاری سودمند و پایدار یاد میشود (سازمان جهانی بهداشت .)9133 ،در فاصلهای کوتاه
از آن ،یعنی در سال  ،0222در مکزیکوسیتی ،نقش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در
تضعیف موقعیتهای سالمت بررسی شد .اولینبار در سال  0227و سپس در سال 0292در
استرالیای جنوبی اندیشۀ «سالمت در همۀ سیاستها» مطرح شد و بر آن اساس ،قرار شد حفظ
و ارتقای سالمت و عدالت سالمت در سرتاسر بخشها بهطور نظاممند دنبال شود (ملكمحمدی
و وحدانینیا.)78 :9815 ،
8
0
9
در سطح بینالمللی نیز محققان مختلفی (دورَن0295 ،؛ مِلکاس0298 ،؛ والگاردا،
0299؛ سینگ و همکاران )0292 6،دربارۀ رابطۀ دولت با سیاستگذاری سالمت مطالعه
کردهاند .در بین پژوهشگران ایرانی ،هریس ( )093 :9813موضوع سیاست و دولت رفاه در
ایران را بررسی کرده است .یافتههای او نشان داد که وزارت بهداشت در بین دستگاههای
برنامهریزِ پس از انقالب «جزیرۀ کارآمدی» به حساب میآید .دستاوردهای این وزارتخانه ایجاب
میکند که آن را «دولت توسعۀ خدماتدرمانی» بنامیم .وی از روشهای ساده و دستاوردهای
بزرگ نام میبرد و بر این باور است که در ایران شبکۀ خدماتدرمانی روستایی ،ایجاد خانههای
بهداشت و تربیت و بهکارگیری بهورزان که به ارائۀ خدمات درمانی اولیه میپردازند ،شکاف شهر
و روستا را کاهش داده ،به جامعه وجه ملی داده و بهبود شرایط زندگی را به مطالبهای همگانی
تبدیل کرده است.
سجادی و همکاران ( )9817تحوالت نظام سالمت ایران را در خالل برنامههای عمرانی و
توسعۀ قبل و بعد از انقالب سال  9857بررسی کردند .اطالعات آنها حاکی از آن است که
برنامههای عمرانی قبل از انقالب به دلیل بیتوجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی
در عموم مردم شدند و بعد از انقالب نیز بهرغم تأکید برنامههای توسعه بر گسترش عدالت
اجتماعی ،این امر در حوزۀ سالمت محقق نشده است.
ستوده (« )9817گفتمان سیاستگذاری سالمت در ایران با تأکید بر طرح تحول نظام
سالمت» را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذشده
در راستای کاهش مداخلۀ دولت و بازار آزاد ،تمامی حوزههای رفاهی نظیر آموزش ،مسکن،
1. Duran
2. Melkas
3. Vallgarda
4. Singh et al.
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اشتغال و خوراك را تحتتأثیر خود قرار داده و تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سالمت نیز بر
همسوبودن آن با مجموعهسیاستهای فوق داللت دارد .شرایط یادشده بر تأثیرپذیری
سیاستهای بخش سالمت از ساختار اقتصادی-سیاسی جامعه و نظام عقیدتی حاکم بر آن
داللت دارد.
صفری شالی ( )9815موضوع «گفتمان عدالت دولتهای پس از انقالب در حوزۀ سالمت»
را مطالعه کرد .طبق این پژوهش ،درمجموع ،در گفتمانهای دولتهای پس از انقالب ،مسئلۀ
«سالمت» همچنان با مشکالت نظری و عملی زیادی روبهروست؛ به این معنا که بیشتر بر مقولۀ
درمان تمرکز شده است .بهرغم رویکارآمدن دولتهای مختلف ،مسئلۀ برقراری ،گستردگی و
دامنۀ سالمت با چالشهای نظری و عملی فراوانی روبهرو بوده ،زیرا اقدامات صورتگرفته ،حالت
منقطع و قائم به فرد داشته است.
مسعودی اصل و همکاران ( )9831براساس مطالعهای تطبیقی برگرفته از چند کشور
مختلف ،یك الگوی پیشنهادی را برای ساختار ادغامیافتۀ نظام سالمت و رفاه اجتماعی
در ایران ارائه کردهاند.
بابایی ( )9830در تحلیل «سیاست اجتماعی و سالمت در ایران» به این نتیجه رسید که
دولت درزمینۀ سالمت ،نقش کلیدی خود را همچنان ایفا خواهد کرد ،اما با واگذاری بخشی از
وظایف به نهادها و مؤسسات غیردولتی و خصوصی ،از میزان خودمحوریاش کاسته خواهد شد.
وی برقراری عدالت اجتماعی و کمك به برخورداری از حد متوسطی از رفاه اقتصادی را
مهمترین کمك سیاست اجتماعی در ایجاد سالمت میداند.
اعتمادی و رفیعی ( )865-868 :9871ویژگیهای یك برنامۀ جامع سالمت را به ترتیب زیر
برشمردهاند:
 تأکید بر پیشگیری بهجای اکتفا به درمان؛ تأکید بر سالمت روانی-اجتماعی بهجای اکتفا به سالمت جسمی؛ تأکید بر عوامل اجتماعی سالمت بهجای اکتفا به عوامل زیستمحیطی آن؛ افزایش شبکههای بهداشت و درمان؛ بینرشتهایدیدن سالمت؛ بینبخشیدیدن سالمت و قراردادن آن در چارچوب وسیع رفاه اجتماعی.پازوکی ( )9876در خالل تحلیل «بهداشت و توسعه؛ با نگاهی بر عملکرد برنامۀ
پنجسالۀ اول درخصوص راهبرد اولویت بهداشت بر درمان» متوجه شد که اگر نیمی از
بودجههایی که از محل منابع دولتی صرف ساختوساز بیمارستانها میشود ،برای مدت
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پنج سال صرف بهداشت و ایجاد لولهکشی آب سالم در روستاها و شهرهای کوچك شود،
اثری بهمراتب بهتر در حرکت توسعه و طراحی نظام کارآمد بهداشتی بهجا میگذارد.
مروری بر مطالعات یادشده مؤید این اندیشه است که نگرش به سالمت بهمثابۀ یك امر
چندبخشی که نیازمند سیاستگذاریهای جامع است و با کیفیت زندگی مردم رابطهای
مستقیم دارد ،در حال گسترش است .باوجوداین ،هنوز الزم است که این ایده از ابعاد و سطوح
مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا هم بهتدریج در این زمینه یك نوع تراکم دانش ایجاد شود و
هم سیاستهای دولت در ارتباط با حوزۀ سالمت نقد و بررسی شود .یکی از حوزههایی که
میتواند سیاستگذاری سالمت کشور را منعکس سازد ،اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی
ایران است .به این دلیل ،پژوهش حاضر سیاستهای حوزۀ سالمت در قوانین برنامههای
پنجسالۀ توسعه را بهعنوان مبنای تحلیل خود انتخاب کرده است.
 .۲چارچوب تحلیلی

سیاستهای سالمت اغلب در چارچوب مبحث رفاه اجتماعی قابل طرح و بررسی است؛ زیرا رفاه
اجتماعی به مجموعهاقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی بهمنظور ارضای نیازهای افراد و
گروهها در جامعه اطالق میشود که با باالرفتن آن ،مسائل اجتماعی کاهش مییابد (هزارجریبی
و صفری شالی .)806 :9819 ،رفاه اجتماعی هدف مطلوب دولتهاست و سالمت ،بخشی از این
اهداف است؛ بنابراین دستیابی به یك سالمت جامع ،معلول سیاستهای اجتماعی مترقی است.
به خاطر ربط وثیق سالمت به رفاه اجتماعی ،در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله در ایران،
سازمان رفاه اجتماعی ،بیمۀ خدمات درمانی و سازمان بهزیستی به لحاظ اداری تابع وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند .به این ترتیب ،امکان بهتری برای
سیاستگذاریهای جامع پدید میآید.
تیتموس ( )89-01 :9176معتقد است سیاستگذاری جامع دو ویژگی دارد .خصلت اول
آن است که این سیاست پنج حوزۀ اجتماعی آموزش ،مسکن ،بهداشت و سالمت ،اشتغال و
معیشت را در بر میگیرد .خصلت دوم متضمن دربرگیری جمعیت تحت پوشش از نظر جنس،
منطقۀ زندگی (همۀ مناطق روستایی ،عشایری و شهری) و همۀ اقشار برخوردار از خصلتهای
فرهنگی متفاوت است .بنابراین ،در سیاستگذاری جامع سالمت ،عوامل کالن و خرد تأثیرگذار
بر سالمت ،نظیر عوامل سیاسی ،زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،حوزههای زیستمحیطی ،حوزۀ
جبرانی ،حوزههای پیشگیرانه و حتی نیازهای کنشگران سالمت هم در نظر گرفته میشود.
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به نظر میرسد سالمت در چارچوب سیاستگذاری جامع دستکم از سه جنبه قابل تحلیل
است :جنبۀ اول ،فردی و انسانی است .برابر تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمت عبارت است
از اینکه فرد از جنبههای جسمانی ،روانی و اجتماعی در کمال مطلوب باشد و نه اینکه فقط
بیمار نباشد .اخیراً نیز در منشور بانکوك ،به نقش بعد معنوی سالمت تأکید شده است (سازمان
جهانی بهداشت .)60 :0222 ،جنبۀ دوم شامل محیط سالم است ،زیرا آلودگی هوا ،نبود آب
سالم و تغذیۀ مکفی ،فقدان شبکۀ فاضالب ،دفع نامناسب پسماندها و فقدان بازیافت زبالههای
شهری میتواند سالمت افراد را به خطر اندازد (پازوکی .)36 :9876 ،در جنبۀ سوم،
سیاستهای سالمت ،زمانی از جامعیت برخوردارند که ارزشهای عدالت در سالمت شامل
دسترسی برابر به منابع و فرصتها ،توجه به اصل استحقاق و ضرورتها و توجه به عدالت
بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت ،بهویژه دربارۀ انواع گروههای هدف و معلوالن اجتماعی،
جسمی و روانی را مبنا قرار دهد (صفری شالی.)02 :9815 ،
6
8
تحقق ارزشهایی مانند «مساواتگرایی»« ،9انصاف»« 0،برابری فرصت»« ،اولویتگرایی» و
«برابری تمایزیافته» 5از سیاستهای رفاهی جامعه تأثیر میپذیرد .بنابر ایدۀ «مساواتگرایی»،
اگر نیازهای اساسی انسان عام و فراگیر است ،شیوۀ ارضای آنها نیز باید عام و فراگیر باشد.
ازآنجاکه سالمتی یك نیاز اساسی است ،پس نظام مراقبت درمانی مالزم آن نیز باید عام و
فراگیر باشد .ایدۀ «انصاف» ،متضمن این اصل است که برای رسیدن به یك نتیجۀ مشابه الزم
است هنگام سیاستگذاری اجتماعی تفاوتها لحاظ شود .برای مثال ،اگر در یك خانواده یك
فرد معلول وجود داشته باشد و او به آموزشهای خاصی نیاز داشته باشد ،آن خانواده باید نسبت
به خانوادۀ دیگر مستمریها و تسهیالت بیشتری دریافت کند .همچنین میتوان کسانی را که از
وضع اقتصادی بهتری برخوردارند از خدمات دولتی یا از خدمات یارانهای بیبهره ساخت و به
کسانی که در وضعیت فقر به سر میبرند ،سهم بیشتری از خدمات سالمت داد (مور:9831 ،
.)65-68
اصل «برابری فرصتها» برای دسترسی به خدمات بهداشتی شامل یك اقدام ایجابی است
که دسترسی را تشویق و گروههای محروم را قادر میسازد از خدمات موجود بهطور کامل
استفاده کنند .برای مثال ،باید در بیمارستانها برای بیمارانی که زبان محلی نمیدانند ،مترجم

1. Egalitarianism
2. Equity
3. Equality of opportunity
4. Prioritarians
5. Differential equality
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در دسترس باشد .اصل برابری فرصتها به بهبود دسترسی به استفاده از خدمات اجتماعی و
بهداشت میانجامد و بهمعنای چیزهای مختلف برای مردمان مختلف است (فیتزپتریك:9838 ،
 .)63-67اصل دیگر ،مفهوم «اولویتگرایی» است .بر این اساس ،دریافت خدمات سالمت
موکول به آزمون استطاعت مالی (نظیر تمبر یا بن غذایی) و یا پرداخت فرانشیز به هنگام
استفاده از خدمت (مثالً اجبار به پرداخت حق ویزیت پزشك) است (همان.)77 :
در سیاستگذاری جامع سالمت الزم است به موارد زیر توجه شود .9 :سیاستگذاری برای
بخش اول زندگی؛ زیرا داشتن زندگی شاد و سالم در دوران کودکی ،سالمت فرد در دورۀ
بزرگسالی را تأمین میکند؛  .0سیاستگذاری برای مسکن بهطوریکه جمعیت شهری به آب
آشامیدنی ،جمعآوری زباله ،خیابانکشی و پیادهروهای مناسب دسترسی داشته باشند؛ .8
آموزش ،بهویژه آموزش والدین و کودکان که پیشبینی میشود به بهبود نتایج آموزشها و
کاهش نابرابری سالمت منجر شود؛  .6اشتغال و حقوق شهروندی؛ زیرا درصد باالی اشتغال
باعث رضایتمندی بیشتر ملت و درنتیجه سالمتربودن و پرداخت مالیات بیشتر و وابستگی
کمتر به خدمات اجتماعی مانند بیمهها میشود؛  .5جدایی اجتماعی بعضی از گروهها و افراد به
این معنا که برای آنها براساس سیاستهای بینبخشی کار شود (کونیزل و جنکینز:9819 ،
.)685-609
با مطالعۀ ادبیات تجربی و بر مبنای چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر ،مؤلفهها و شاخصهای
سیاستگذاری جامع سالمت به دست آمده است .فرض پایۀ تحقیق این است که فقدان هریك
از عوامل زیر ،باعث کاهش درجۀ جامعیت سیاستگذاری سالمت خواهد شد.
عوامل زیستمحیطی:

زمینۀ فرهنگی و

سالمسازی محیط،

اجتماعی:

تأمین آب ،هوا و

عدالت ،شهروندی،

غذای سالم

سیاستگذاری
جامع سالمت

حوزۀ پیشینی:

قومیت ،اشتغال

حوزۀ جبرانی:

مراحل اول زندگی،

حوزۀ درمان ،گسترش

آگاهسازی،

مراکز بهداشتی،

برنامهریزی و آموزش

درمانی و...

و...
شکل  .1مدل سیاستگذاری جامع در حوزۀ سالمت
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سیاستگذاری جامع سالمت ،نیازمند برنامهریزی و هماهنگی در حوزههای مختلف و ابعاد
کالن و خُرد است .به این معنا ،ضروری است که حوزۀ پیشینی (مثل آگاهسازی ،برنامهریزی
و ،)...نیازهای کنشگران در دورههای مختلف زندگی (آموزش ،ازدواج ،اشتغال) ،حوزۀ جبرانی
(توجه به حوزۀ درمان و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و ،)...حوزۀ زیستمحیطی (مثل
سالمسازی محیط و )...و درنهایت ،عوامل فرهنگی و اجتماعی (توجه به برابری ،قومیت ،اشتغال،
جنسیت و )...همگی در درون سیاستگذاری جامع قرار گیرند .این مدل و اطالعاتی که از
رهگذر آن به دست میآید میتواند در جهت توسعۀ بدیلهای سیاستگذاری برای آینده،
ارزیابی سیاستهای فعلی و قبلی و یا تبیین مشکالت و مسائل اجتماعی به کار بسته شود
(سیگال .)909 :0227 9،هدف پژوهش حاضر تحلیل جامعگرایی سیاستهای سالمت در
قوانین برنامۀ توسعه است.
 .۳روششناسی

بهمنظور بررسی اطالعیافتن از جامعیت سیاستگذاریهای بهداشت و درمان از روش تحلیل
کمی و کیفی ،مضامین مندرج در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران ،یعنی قوانین توسعه،
استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،بخش سالمت و بهداشت قوانین پنجسالۀ اول
تا ششم توسعه 0است .مفاهیم تحقیق به ترتیب زیر بررسی شدهاند:
 متغیر شمول «ابعاد سالمت» بر پایۀ لحاظکردن دو مؤلفۀ سالمت عمومی و سالمت فردی(جسمی ،روانی ،معنوی و اجتماعی)؛
 متغیر «هدفگذاری سالمت» بر مبنای معرفهایی مانند ارتقای سالمتی ،ارتقای بهداشت،تمرکز بر درمان ،تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ،تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی؛
 متغیر «ارزشهای مستتر در سیاستهای سالمت» با معرفهایی همچون مساوات واولویتگرایی ،نگرش سیستمی و پیشگیرانه ،مساوات و اولویتگرایی سیاست ،دولتمحوری،
تبعیض مثبت ،آموزش سالمت ،ارزشهای بازار ،شمول و فراگیری ،خطر زیستمحیطی،
سیاست اجتماعی سبز ،شهروندی و سالمت و برابری تمایزیافته و غیرساده سنجیده شده است.
1. Segal
 .0برنامۀ اول توسعه ،سالهای  9863تا  ،9870برنامۀ دوم توسعه ،سالهای  9876تا  ،9873برنامۀ سوم توسعه،
سالهای  9871تا  ،9838برنامۀ چهارم توسعه ،سالهای  9836تا  ،9833برنامۀ پنجم توسعه ،سالهای 9812
تا  ،9816برنامۀ ششم توسعه ،سالهای  9816تا .9622
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ابزار گردآوری اطالعات استفاده از فهرست وارسی است که در آن تمام مفاهیم مرتبط با
کلیدواژههای بهداشت ،درمان و سالمت تحلیل شده است .با الهام از توصیۀ روششناسانۀ ببی
( ،)657 :9816برای بازکردن مسیر پژوهش و نمونهگیری مستقیم نظری ،پرسش تحقیق
مطرح شده است .سپس برای برانگیختن تفکر درخصوص ویژگیها و ابعاد مقولههای یادشده ،از
مقایسۀ نظری بهره گرفته شده است .به این ترتیب ،هم جایگاه سالمت در هر برنامه توصیف
شده و هم بین آنها مقایسهای صورت گرفته است .مراحل استخراج اطالعات به ترتیب زیر بوده
است:
 ابتدا موضوعات بهداشت ،درمان و سالمت در هر قانون توسعه مشخص گردید(آمادهسازی)؛
 دوم از این موضوعات ،واحدهای معنایی مربوط به درمان و سالمت بهصورت«عبارات» جدا شد تا امکان مقولهیابی از درون واحدها فراهم شود (مرحلۀ ساماندهی)؛
 سپس از درون واحدهای معنایی کدهای موردنظر ،زیرطبقات ،طبقات (مقولهها) ودرونمایۀ آنها استخراج شد (مرحلۀ گزارش).
برای قابل اطمینان بودن پژوهش از فرمول پایایی هولستی (درصد توافق بین دو
کدگذاری) استفاده شده است.
پایایی C:
C = (M/N) *100
مقولههای توافقشده بین دو کدگذاری M:
تعداد مقولهها در کدگذاری اولیه N:
در پژوهش حاضر ،بخشهایی از مواد مورد تحلیل ،در دو زمان مقولهبندی شده است که با
احتساب فرمول فوق ،مقدار پایایی (همسازی) عدد  2/3به دست آمد که طبق نظر کریپندورف،
باالتر از سطح قابل قبول است.
اعتبار معنایی واحد تحلیل نیز به این صورت محاسبه شد :با استفاده از طبقهبندی و
کدگذاری ،واحدهای تحلیل به مقولههای همارز دستهبندی شده است .سپس تفاوتهای
احتمالی واحدهایی که در مقولۀ معینی قرار داده میشوند نادیده گرفته شده ،همخوانی اساسی
دو بخش متفاوت رشتۀ معینی از مقولهها ،نشانۀ اعتبار معنایی در نظر گرفته شده است.
عالوهبراین ،از مالك «کفایت مراجع» نیز استفاده شد .براساس این معیار ،بخشی از دادهها
بهصورت خام و تحلیلنشده کنار گذاشته شد که پس از رسیدن به یافتههای اولیه و آزمایشی،
این یافتهها و تفسیرها از طریق مقابله با دادههای خام ذخیرهنشده ،برای تأمین اعتبار مورد
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سنجش قرار گرفته است (با تلخیص از حریری .)61-66 :9835 ،افزونبراین ،در پژوهش حاضر
سعی شده است که مداخله در توصیف به حداقل برسد تا تأییدپذیری پژوهش افزایش یابد.
 .۴یافتهها

یافتههای این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی ارائه میشود .در بخش اول ،ابتدا مبحث
سالمت در متون قوانین برنامههای توسعه ،تفکیك و تحلیل شده است .سپس مبحث
«سیاستگذاری جامع سالمت» تحلیل خواهد شد.
سهم ابعاد مختلف سالمت در متن قوانین برنامههای توسعه

در جدول  9نسبت ابعاد مختلف سالمت (جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی) در قوانین
ششگانۀ توسعه منعکس شده است.
جدول  .1فراوانی سهم ابعاد سالمت در هریک از قوانین برنامههای اول تا ششم توسعه
نسبت ابعاد سالمت در هر برنامه (درصد سطری)

تعداد

عمومی

اجتماعی

معنوی

روانی

جسمانی

درصد کل

کل

%01

%7

2

2

%66

922

96

قانون دوم توسعه

%01

%93

2

%6

%67

922

97

قانون سوم توسعه

%01

%92

2

%92

%59

922

89

قانون چهارمتوسعه

%86

86%

%5

%7

%02

922

73

قانون پنجم توسعه

89%

91%

%1

6%

%86

922

66

قانون ششم توسعه

66%

95%

6%

%0

%86

922

70

قانون اول توسعه

بررسی ارقام سطری جدول  9حاکی از آن است که در همۀ برنامهها سهم بعد جسمانی
سالمت بیش از سایر ابعاد است .اما در مقایسه با برنامۀ اول توسعه که در آن سهم سالمت
جسمانی  66درصد بود ،در برنامههای بعدی این نسبت بهتدریج کاهش یافته و تقریباً به نصف
رسیده است .درعوض ،سهم بعد اجتماعی سالمت که در برنامۀ اول  7درصد بوده افزایش قابل
مالحظهای داشته و حتی در برنامۀ چهارم به  86درصد رسیده است .هرچند که این نسبت در
برنامههای بعدی کاهش پیدا کرده ،درمجموع نسبت به نقطۀ شروع ،در آخرین برنامۀ مورد
بررسی ،یعنی در برنامۀ ششم ،دو برابر شده است .بعد روانشناختی سالمت که در برنامۀ اول
اصالً مورد اعتنا نبود ،در برنامههای بعدی به حدود  92درصد رسیده است.
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به همین ترتیب ،سالمت عمومی روند افزایشی قابل مالحظهای داشته است و سهم آن که
در برنامۀ اول  01درصد بوده ،در برنامۀ ششم به  66درصد رسیده است .جدول  9نشاندهندۀ
این واقعیت است که هرچه به طرف زمان حال حرکت کردهایم ،عالوه بر بعد جسمانی ،سایر
ابعاد سالمت نیز با نسبتهای متفاوت شدت پیدا کرده است .درواقع ،در طول زمان به میزان
جامعیت برنامه افزوده شده است.
در جدول  0سهم هر بعد سالمت در قوانین توسعه بهطور جداگانه بررسی شده است .توجه
به ارقام ستونی بیانگر آن است که:
 اهمیت بعد «عمومی» سالمت بهجز در قانون پنجم ،در سایر برنامهها افزایش یافته است.«سالمت اجتماعی» هم سیر صعودی داشته است ،اما این روند بهطور خاص در قانون چهارم به
اوج خود رسیده است و بعد از آن مسیر نزولی پیدا کرده است« .سالمت معنوی» در قانون
پنجم توسعه بیش از سایر مقاطع مورد تأکید بوده است؛ به نظر میرسد این تأکید از رویکرد
دولت نهم و دهم مبنی بر ایدئولوژی اصولگرا و گفتمان دینی عدالتمحور ،تأثیر پذیرفته و
خود را در حوزۀ سالمت نمایان کرده است .در قانون دوم تا چهارم توسعه نیز بعد «سالمت
روانی» با شیب بسیار مالیم سیر صعودی داشته است ،اما سهم آن در قانون پنجم و ششم
توسعه کم شده است .با عنایت به فضای پرچالش جامعۀ ایران و درصد باالی روانپریشی مردم،
بیتوجهی سیاستگذاران به ابعاد روانیِ سالمت ،نکتۀ درخور تأملی است.
بهویژه آنکه طی سالهای  73تا  ،37یعنی در فاصلۀ  1سال ،میزان شیوع اختاللهای روانی
در میان ایرانیان به بیش از  85درصد رسیده است .این وضعیت به تخریب روابط اجتماعی
سالم ،گسترش بیاعتمادی ،کاهش روزافزون سرمایههای اجتماعی و رواج دروغگویی در جامعه
منجر خواهد شد (گرگی.)65 :9837 ،
جدول  .0فراوانی سهم ابعاد سالمت در کل قوانین برنامههای اول تا ششم توسعه
سالمت

درصد از

عمومی

اجتماعی

معنوی

روانی

جسمانی

کل

کل

قانون اول توسعه

6

9

2

2

1

96

%3

قانون دوم توسعه

5

8

2

9

3

97

%4

قانون سوم توسعه

1

8

2

8

96

89

%10

قانون چهارمتوسعه

07

06

6

6

95

73

%03

قانون پنجم توسعه

02

98

6

6

08

66

%06

قانون ششم توسعه

80

99

0

9

06

70

%03

مجموع

11

31

10

13

11

013

%100

درصد ستونی

93%

00%

6%/3

3%/3

93%

٪100
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اطالعات سطر آخر جدول  0سهم هر بعد سالمت در کل گزارههای مطرحشده در باب
سالمت در شش برنامۀ توسعه را نشان میدهد .ارقام مربوطه حاکی از آن است که در قسمت
سالمت فردی ،بعد عمومی سالمت به اندازۀ بعد جسمانی آن مورد توجه قرار گرفته و بعد
اجتماعی سالمت در مرتبۀ بعدی است.
اطالعات ستون آخر نیز به این واقعیت اشاره میکند که درمجموع ،هرچه به زمان حال
نزدیكتر شدهایم ،سهم سالمت در برنامههای توسعه بیشتر شده است .برای مثال ،درحالیکه
سهم گزارههای مربوط به سالمت در هریك از برنامههای اول و دوم حدود  6-5درصد بوده ،این
سهم در برنامۀ چهارم نزدیك  82درصد شده است و بعد از آن نیز در حد  06-05درصد ثابت
مانده است .از مجموع شش برنامۀ مختلف توسعه میتوان گفت در برنامۀ چهارم که مقارن با
دولت خاتمی بوده است ،سالمت از قوت بیشتری برخوردار بوده است .این یافته بیانگر آن است
که در این دوره ،سیاستگذاران جامعه به این واقعیت اذعان پیدا کردهاند که سالمتی مردم
نهتنها یك حق فردی است که باید برای تكتك آنها تحقق پیدا کند ،بلکه برای تحقق آرمان
عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور نیز اصلی ضروری است.
هدفگذاریهای بخش سالمتِ قوانین توسعه

در این قسمت ،سیاستهایی که هر دولت در قانون برنامۀ توسعه جهت دستیابی به سالمت
هدفگذاری کرده ،تحلیل شده است .همانطور که در مدل تحقیق اشاره شد ،سیاست جامع در
حوزۀ سالمت و بهداشت ،سیاستی است که در هدفگذاریهای خود بیشتر به سمت بهداشت و
ارتقای سالمت بر مبنای پیشگیری از وقوع بیماری و آگاهی از تأثیرات زیستمحیطی بر
سالمت متمایل باشد.
جدول  .9فراوانی هدفگذاری سالمت در قوانین اول تا ششم توسعه
تجهیز

تأسیس

ارتقای

ارتقای

تمرکز بر

مراکز

مراکز

درصد

سالمتی

بهداشت

درمان

بهداشتی و

بهداشتی و

کل

درمانی

درمانی

تعداد کل

قانون اول

٪96

٪86

٪93

٪93

٪96

922

00

قانون دوم

٪09

٪09

٪99

٪96

٪89

922

11

قانون سوم

٪3

89/5

89/5

٪96

٪98

922

93

قانون چهارم

٪01

٪60

٪05

٪6

2

922

10
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تجهیز

تأسیس

ارتقای

ارتقای

تمرکز بر

مراکز

مراکز

درصد

سالمتی

بهداشت

درمان

بهداشتی و

بهداشتی و

کل

درمانی

درمانی

تعداد کل

قانون پنجم

٪91

٪60

٪93

٪96

٪7

922

31

قانون ششم

٪96

٪86

٪81

٪7

٪6

922

11

جمع ستونی

30

109

13

01

00

100

031

٪13

٪91

٪01

٪10

٪3

٪100

٪100
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بر پایۀ تفسیر ردیفی جدول  8نکات زیر قابل ذکر است:
 اگر ارقام ستون اول و دوم با یکدیگر ادغام شود ،مشاهده میشود که درمجموع در برنامۀچهارم بیشترین سهم ( 79درصد) به ارتقای سالمتی و بهداشت اختصاص پیدا کرده است.
 سوگیری درمانمحور که شامل تمرکز بر درمان و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی است،بیشترین سهم را در برنامۀ سوم ( 62درصد) و برنامۀ ششم ( 50درصد) دارد.
 در طول «قوانین برنامههای اول و دوم توسعه» بهمنظور ایجاد عدالت در دسترسی بهخدمات بهداشتی و درمانی ،افزایش و گسترش ظرفیتهای بهداشتی و درمانی در دستور کار
قرار گرفت و در این خصوص اقدامات مهمی انجام شد .درعینحال ،گسترش نامتوازن مراکز
درمانی ،بهویژه بیمارستانها ،باعث بهوجودآمدن تختهای خالی و هدررفت منابع در برخی
نقاط شد .شاید به این دلیل که مقولۀ ارتقای سالمت و بهداشت ،کمتر و مقولۀ درمان ،بیشتر
مورد توجه بوده است.
در «قانون برنامۀ سوم توسعه» با توجه به شرایط بهوجودآمده در دو برنامۀ قبلی و با هدف
افزایش کارایی ،دو اصل «جلب مشارکت بخش خصوصی» و «ساماندهی نظام ارائۀ خدمات»
تدوین شد و بحثهای عدالت توزیعی برای اولینبار مطرح گردید .در این قانون ،از جنبۀ کمّی،
فراوانی متغیر هدفگذاری سالمت نسبت به دورۀ قبل افزایش دوبرابری داشته است .اما با وجود
این افزایش ،به مقولۀ ارتقای سالمتی کمتر توجه شده و فراوانی تأکید بر این مقوله در مقایسه
با قوانین اول و دوم توسعه ،تنزل مرتبه پیدا کرده است.
در «قانون برنامۀ چهارم و پنجم توسعه» ،نکتۀ قابل توجه ،تأکید  60درصدی بر موضوعات
بهداشتی است که نسبت به قوانین برنامههای قبلی رشد بیسابقهای داشته است .سیاستهای
سالمت در برنامۀ چهارم توسعه مبتنی بر چارچوب نظری مورد توافق مراکز علمی و پژوهشی
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مرتبط با سالمت و بهطور مشخص گزارش سال  0222سازمان بهداشت جهانی بود .رویکرد
اصلی سالمت در این برنامه ،اتخاذ سیاستهای سالمتمحوری و گاه فرابخش بود .در این
برنامه ،رویکردها از تأسیس ،گسترش و تجهیز مراکز درمانی به سمت «عدالت در دسترسی به
خدمات سالمت» و «عدالت مالی در سالمت» تغییر یافت .از سویی ،مفاهیم دیگری همچون
واگذاری خدمات به بخش غیردولتی و ارتقای خدمات سالمت نیز مطرح گردید؛ جدول 8
نمایانگر این رویکرد است .در «قانون برنامۀ پنجم توسعه» به نظر میرسد همان مفاهیم قانون
برنامۀ چهارم تکرار شده است .عدالت در سالمت و تالش برای ساماندهی نظام درمانی کشور
ازجمله سیاستهای این برنامه است .سهم مقولۀ ارتقای سالمت در قانون برنامۀ پنجم توسعه
نسبت به قانون قبلی  92درصد کاهش داشته است .در «قانون برنامۀ ششم توسعه» سهم
مقولههای تجهیز و تأسیس مراکز بهداشتی کاهش یافته است ،به این صورت که به
تماموقتبودن پزشکان اشارهای نشده است .امور مربوط به حوزۀ درمان به بخش خصوصی
واگذار شده است .مقولۀ ارتقای سالمت نیز نسبت به برنامۀ قبل  5درصد کاهش داشته است.
 بهطورکلی بر مبنای اطالعات جدول  ،8اگر توجه به مقولههای ارتقای سالمتی و بهداشترا با یکدیگر و مقولههای درمانی را نیز با یکدیگر ترکیب کنیم ،مشخص میشود که در قوانین
برنامۀ اول تا سوم توسعه بهطور میانگین در  62درصد ،در قانون برنامۀ چهارم در  79درصد ،در
قانون برنامۀ پنجم توسعه در  69درصد و در قانون برنامۀ ششم در  63درصد موارد به ارتقای
سالمت و بهداشت (فعالیتهای نوع اول) پرداخته شده است .درمجموع ،سهم فعالیتهای
سالمتمحور  55درصد و سهم فعالیتهای درمانمحور  65درصد است .شاید با اندکی تسامح
بتوان این تفاوت را نشانۀ ارجحیتیافتن «ارتقای سالمتی و بهداشت» بر اقدامات درمانی
دانست.
جهتگیریهای ارزشی مستتر در سیاستگذاری سالمت

برای تحلیل متون قوانین برنامههای توسعه از رویکرد تحلیل محتوای کمی و کیفی هدایتشده
(جهتدار) 9استفاده شده است .به این منظور ،ارزشهای مستتر در سیاستگذاری سالمت در
قوانین برنامههای اول تا ششم توسعه به ترتیب زیر تفکیك شد.
 .9استفاده از این رویکرد زمانی ضرورت مییابد که پیرامون موضوع ،دیدگاه نظری و مفهومی وجود داشته باشد و
هدف از انجام تحقیق ،آزمون و یا بسط آن مفهوم در یك زمینۀ متفاوت است .ازاینرو ،فرایند مطالعه به شکلی
ساختیافتهتر هدایت میشود .دیدگاههای موجود به ما کمك میکند که به تعریف عملیاتی مفاهیم موردنظر دست
پیدا کنیم .این تعریف عملیاتی ،مقوالت مورد نیاز پژوهش را فراهم میآورد (ببی.)676 :9816 ،
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در سوگیری معطوف به «ارزشهای بازار» ،دولت باید خدمات رفاهی و سالمت خود را فقط
برای کسانی فراهم آورد که قادر نیستند از هیچ منبع خاصی کمك دریافت کنند و باید مردم
واقعاً نیازمند را از افراد کمتر مستحق ،تفکیك کرد .این مقوله با معرفهایی همانند تأمین
مکمل سالمت توسط شرکتهای خصوصی ،توسعۀ مشارکتگرایی در امر ارتقای سالمت،
تفویض بعد نظارتی ،عرضه و بازاریابی خدمات سالمت و ایجاد شهركهای دانش سالمت
بهوسیلۀ بخش خصوصی بررسی شد.
«مساواتگرایی» مبین برابری در نابترین و آرمانیترین شکل آن است .بر این مبنا باید
منابع را از افرادی که شرایط به کام آنها بوده گرفت و بین کسانی که انتخابهای آنها به
سبب محیط فقرآور محدود بوده ،توزیع کرد .در این پژوهش ،در بررسی متن سند قانون
برنامههای توسعۀ مختلف ،تمامی عبارتهایی که بهمعنای توجه به نیاز درمانی اقشار
آسیبپذیر ،تقویت زیرساخت سالمت در مکان دارای نیاز و کاهش بیماریهای حاصل از
سوءتغذیه بوده ،معادل مساواتگرایی در نظر گرفته شده است.
«اولویتگرایی» بهمعنای برابری فرصت است و با معیارهایی مانند تأمین اعتبار خدمات
سالمت از بودجۀ همگانی ،نگاه مساوی به اقشار روستایی ،شهری و عشایر ،دسترسی همۀ افراد
به غذای کافی و سالم ،احداث و توسعۀ مراکز درمانی در کل کشور و سرمایهگذاری بهداشتی
ثابت بین استانها سنجیده میشود .بر این اساس الزم است در بیمارستان برای بیمارانی که
زبان محلی نمیدانند ،مترجم در دسترس باشد.
«شمولیت و فراگیری» به سیاستی اشاره میکند که تمام گروههای جمعیتی را تحت
پوشش خود قرار میدهد و در تعهدات خود مرز نمیشناسد .معرفها عبارتاند از برخورداری
آحاد جامعه از بیمۀ سالمت ،ایمن و سالمسازی غذا متناسب با گروه سنی ،پوشش نیازهای
بهداشتی همۀ اقشار ،استفاده از ظرفیت همۀ نهادهای درمانی.
«سیاست تبعیض مثبت» به گروههای جمعیتی خاص و معینی میپردازد .معرفها
عبارتاند از برنامۀ جامع توسعۀ امور زنان ،اتخاذ آزمون وسع در بهرهمندی از سالمت ،معافیت
گروهای خاص از حق بیمۀ پرداختی ،توجه به نیازهای درمانی مناطق خاص.
«برابری تمایزیافته و غیرساده» از مفروضات اصلی تکثرگرایی فرهنگی است و حاکی از ورود
به جامعۀ مدنی و دموکراتیك است که از منظر سالمت ،هم به حقوق و هم به تکالیف
خردهفرهنگهای جامعه توجه میشود (فیتزپتریك .)38 :9838 ،معرفهای آن عبارتاند از
برابری تمایزیافته ،برابری میان زنان فرودست و باالدست ،برابری میان طبقات شهری ،روستایی
و عشایری.
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در «نگرش پیشگیرانه و سیستمی» سالمت بیش از هر چیز به شیوۀ زندگی و عوامل
محیطی وابسته است .سیاستگذاران میکوشند سازمانهای ارائهدهندۀ خدمات بهداشتی را با
سایر بخشهای مؤثر بر سالمت هماهنگ سازند و از طریق تقویت اقدام و مشارکت واقعی آنها،
برنامههای جامعی را در جهت پیشگیری از بیماری تدارك ببینند .بنابراین ،در نبود یك نظام
جامع سطحبندیشده ،بیمار بین مراکز پزشکی و پزشکان مختلف سرگردان خواهد بود.
معرفهای مربوطه عبارتاند از آگاهسازی در دسترسی به مواد غذایی سالم ،تدوین ساالنۀ
اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی براساس شاخصهای سالمت اجتماعی ،تقویت
طب سنتی.
9
سیاست «خطر و سبزگرایی» بر این عقیده استوار است که شیوۀ زندگی از عوامل مسلط
در ایجاد خطرهای سالمت است .معرفهای آن عبارتاند از مخاطرات تهدیدکنندۀ سالمت
عمومی ،مقابله با بیماریهای مزمن و غیرواگیردار ،مقابله با عوارض و مخاطرات دارویی.
«آموزش سالمت» ،تواناییها و مهارتهای زندگی و سطح آگاهی مردم را ارتقا میدهد و
تقاضای استفاده از مراکز بهداشتی را کاهش میدهد و افزایش زندگی با کیفیت باال را به ارمغان
میآورد .معرف اصلی آن ،تأکید بر آموزش بهداشت است.
«سیاستهای دولتمحور» عالوه بر تکنولوژی و دانش پایه ،ارادۀ سیاسی دولت برای تحقق
سالمت الزم است .اما یکجانبهگرایی در این امر یکی از ضعفهای اصلی در دستیابی به سالمت
است .معرفهای آن عبارتاند از تمرکز در ارائۀ خدمات سالمت ،کمك باعوض و بالعوض دولت
در بهداشت ،نهادسازی در سالمت توجه به بعد درمانی و جبرانی در سیاستگذاریها.
در جدول  6مقولههای سیاستگذاری سالمت که برگرفته از متون قوانین برنامههای توسعه
است ،نمایش داده شده است.
جدول  .6ارزشهای مستتر در سیاستهای سالمت در قوانین برنامههای اول تا ششم توسعه
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 .9بهجز قانون برنامۀ چهارم توسعه که در این قانون نگرش سیستمی مورد توجه قرار گرفته است.
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بر پایۀ تفسیر ردیفی جدول  ،6موارد زیر قابل ذکر است:
 درمجموع ،مقوالت مربوط به بهداشت و درمان در مرتبۀ اول ،مقوالت مربوط به برابریمساواتگرایانه و اولویتگرایانه یعنی برابری در نتیجه و فرصت و نگرش سیستمی و پیشگیرانه
در مرتبۀ دوم و سیاستهای دولتمحور در مرتبۀ سوم قرار دارد .این سه مقوله  55درصد از
کل مقوالت را به خود اختصاص دادهاند .بر این اساس ،شاید بتوان گفت کارگزاران بخش
سالمت جامعه حداقل در سطح سیاستگذاری توجه قابل مالحظهای به موضوع عدالت در
سالمت نشان دادهاند .این وضعیت تا حدی با یك نظام رفاهی سوسیال دموکراتیك قرابت دارد.
 اما مقوالتی مانند برابری تمایزیافته که متضمن درك پیچیدهتری از سالمت است ،کمترمورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا تحوالت اخیر پارادایمی و چرخش فرهنگی که بهتبع علوم
اجتماعی در سیاست اجتماعی نیز رخ داده ،اهمیت مقولۀ فرهنگ را برجستهتر کرده است .در
این گفتمان ،افراد و گروههای مختلف از طریق بازتوزیع ارزشهای رفاهی و سیاست تفاوت ،به
رسمیت شناخته شده و میتوانند از سالمت بهطور متناسب سهم داشته باشند .امروزه در
نظامهای رفاهی پیشرفته ،مقولۀ فرهنگ در سیاستگذاریهای سالمت بهعنوان یك اصل و
اولویت مهم مورد توجه قرار میگیرد (قاسمینژاد .)93 :9816 ،بنابراین ،با نگاهی به جدول ،6
هرچند مقولههای فرهنگی مثل آموزش سالمت ،مفهوم خطر ،شهروندی ،برابری تمایزیافته و
غیرساده در قوانین برنامههای توسعه مورد توجه قرار گرفته ،میزان اهمیت آن در مقایسه با
مقولههای عدالت در سالمت کمتر است.
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 با نگاهی به درصدهای ستونی مندرج در جدول  6این موضوع آشکار میشود که هرچهبه زمان حال نزدیكتر میشویم ،هم تنوع مقولهها و هم فراوانی آنها بیشتر شده است .البته
در برنامۀ چهارم ،هم سهم موضوعهای بهداشت و سالمت در کل آن برنامه بیشتر از دورههای
ماقبل و مابعد است و هم نسبتها بین ارزشهای مختلف به شکلی متوازنتر توزیع شده است.
 .۵بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی مفهوم جامعیت برنامههای مربوط به سالمت در قوانین برنامۀ
توسعه بوده است .برنامههای توسعه از آن حیث اهمیت دارند که اهداف ،ارزشها و نقشۀ راه
یك کشور را نشان میدهند .براساس نظر فیتزپتریك ( )55 :9835فراگیری و جامعیت
برنامههای سالمت مطابق با «اصل رفاه در مقابل وظایف» به بهبود سیاست اجتماعی خواهد
انجامید.
همانطور که پیش از این اشاره شد ،جامعیت سیاستهای مربوط به سالمت بهمعنای
گستردهشدن دامنۀ شمول آن است .هرچه ابعاد متنوعتری برای سالمت لحاظ شود و هرچه
گسترۀ بیشتری از قشرها و گروههای جامعه زیر چتر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار
گیرند ،میزان جامعیت برنامهها بیشتر خواهد بود .جامعیت براساس چهار مؤلفۀ عوامل
زیستمحیطی ،حوزۀ پیشینی ،زمینۀ فرهنگی-اجتماعی و حوزۀ جبرانی که در مدل تحلیلی
منعکس شده است ،به ترتیب زیر بررسی شد:
در جداول  9و  0بعد عمومی سالمت ،در جدول  8حوزۀ جبرانی درمان و گسترش مراکز
بهداشتی و درمانی و حوزۀ سالمتی و ارتقای بهداشت با زیرمؤلفههایی همچون آگاهسازی،
برنامهریزی و آموزش تحلیل شد .در جدول  6مقولۀ خطر زیستمحیطی و سیاست اجتماعی
سبز با اشاره به عواملی مانند سالمسازی محیط و تأمین آب و هوای سالم و غذای سالم و
زمینههای فرهنگی و اجتماعی با زیرمؤلفههایی همچون شهروندی و سالمت ،برابری ،تبعیض
مثبت ،مساوات و اولویتگرایی ،برابری تمایزیافته تحلیل شد.
نتایج بررسیها نشان داد که درمجموع ،در همۀ برنامههای توسعه ،بعد سالمت جسمی از
اهمیت بیشتری برخوردار است و بعد از آن سالمت عمومی نسبت به دیگر ابعاد بیشتر مورد
توجه بوده است .اما بهتدریج بر میزان تأکید بر عناصر دیگر نیز افزوده شده است .اما سطح
کاملی از جامعیت هنوز محقق نشده است .از بین برنامههای مختلف توسعه ،قانون برنامۀ چهارم
از جامعیت بیشتری برخوردار بوده است.
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بنابر تحلیل واعظ مهدوی و واعظ مهدوی ( )860-869 :9817نخستینبار ،قانون برنامۀ
چهارم توسعه به شاخصهای عدالت در سالمت توجهی جامع و همهجانبه کرد؛ زیرا در اسناد
ملی توسعۀ استانها کاهش نابرابری بین مناطق کشور و تحق اصل توازن منطقهای مدنظر قرار
گرفت و توزیع استانی شاخصهای برونداد سالمت را بهعنوان معیار عدالت منطقهای در
سالمت به شیوهای کمی هدفگذاری کرد .در این دوره ،معیار عدالت در سالمت هم از طریق
میانگین ملی شاخصهای مرتبط و هم با درنظرگرفتن توزیع استانی شاخصها هدفگذاری شد.
متأسفانه با وجود شعار عدالتمحوری ،دولتی که موظف به اجرای برنامۀ چهارم شده بود ،از
تحققبخشیدن به این هدف منحرف شد.
نگاهی به یافتهها گویای این است که در بخش سالمت برنامههای توسعه ،حداقل در سه
برنامۀ نخست ،جامعیتی در سیاستهای سالمت مشاهده نمیشود ،بلکه صرفاً یك یا دو هدف
خاص مدنظر قرار گرفته است .این وضعیت در برنامۀ چهارم به بعد ،قدری تعدیل شده و
موضوعات سالمت در برنامههای توسعه تا حدی تحتتأثیر الگوهای جهانی بهداشت و ارتقای
سالمت در چارچوب مؤلفههای عدالتمحوری بوده است.
اما در قانون پنجم و ششم همین حد از جامعیت نسبی هم از بین رفته است .به این ترتیب که
گاهی مقولۀ درمان و گاهی نیز مقولۀ بهداشت و ارتقای سالمت اهمیت بیشتری پیدا کرده است .با
اینکه اجرای عدالت اجتماعی از اهداف اصلی در سیاستهای سالمت است ،دیدگاه سیستمی
بهمعنای جامع خود بهصورت توأمان در اسنادِ 9مورد بررسی تحقق نیافته و سیاستهای مربوطه
بیشتر صبغۀ «درمانمحور» پیدا کرده است .لذا ،در این شرایط ،تأثیر نبود سیاستگذاری هماهنگ و
جامع نمایان میشود .سینگ و همکاران ( )0292بر این باورند که در کشورهای کمترتوسعهیافته
برنامههای مبتنی بر درمان بر برنامههای ارتقای سالمتی تفوق دارد.
دیگر نتایج پژوهش نشان داد که در رابطه با مؤلفههای سیاستگذاری سالمت در چارچوب
هر قانون ،برنامهای متفاوت از بقیه تدوین شده و حتی درون هر قانون برنامه نیز به مؤلفههای
تاحدیمتفاوت اشاره شده است .گاهی یك بخش از سیاستها تابع ارزشهای نظام بازار و بخش
دیگر تابع ارزشهای مساواتطلبانه است .این آشفتگی باعث شده ارائۀ یك الگوی مشخص و
همافزا در حوزۀ سالمت دشوار شود و قابلیت اجراییشدن همان سیاستها نیز محدود باشد.
به این ترتیب ،با وجود تدوین پیاپی قوانین برنامههای توسعه به دلیل فقدان وجود یك
رویکرد مشخص ،جنبۀ نمایشی قوانین از جنبۀ عملیاتی آن برجستهتر شده است.

 .9استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) ssojasi@um.ac.ir
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در پارهای از قوانین هم که رویکرد مشخصی دنبال شده ،به دلیل ناهماهنگی آن قانون با
سایر قوانین و مواضع سیاسی-فرهنگی دولتهای مجری ،در عمل چندان پایدار و موفق
نبودهاند .اما در جهان ،الگوی غالب ،دولت سرمایهگذار اجتماعی است که براساس نظریۀ «راه
سوم» آنتونی گیدنز ،یك دولت رفاه اصالحشده است که برای تحقق رفاه کوشش میکند؛
دولتی که رسالت اصلیاش ،سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی و نَه ارائۀ مستقیم کمك اقتصادی
است .دولت سرمایهگذار اجتماعی دولتی است که بهتنهایی هزینههای رفاهی را تأمین نمیکند،
بلکه همراه با سازمانهای دیگر ،ازجمله بخش خصوصی ،به تولید و توزیع این هزینهها
میپردازد (غفاری و حبیبپور گتابی)911 :9816 ،
درنتیجه ،همانطور که شریفیان ثانی ( )9815هم بر ضرورت گفتمانسازی در حوزۀ
سیاست اجتماعی تأکید دارد ،سیاستگذاریها نیاز به استمرار در برنامههای بعدی دارند ،در
غیر این صورت ساختارهای ناهماهنگ و موازی مانع برنامهریزی مؤثر و مطلوب میشوند.
عالوهبراین ،خصلت عدم تجانس در برنامههای بهداشت و درمان و ضعف جامعیت آن در
قوانین توسعۀ کشور را باید در منظری کلیتر تحلیل کرد .ازجمله آنکه برخی از موضوعات
سالمت فاقد متولی مشخص هستند؛ زیرا با تغییر دولتها نوع پنداشت از مفاد برنامه و
سازوکارهای اجرایی متناظر با آن تغییر پیدا میکند و این وضعیت ،درمجموع اثربخشی نتایج
برنامه را تحتتأثیر قرار میدهد .ازآنجاکه ذینفعان کلیدی در تدوین سیاستهای بخش
سالمت مشارکت ضعیفی دارند ،ممکن است این امر مانع از اجرای موفقیتآمیز طرحهای
مربوطه باشد.
هریس ( )955 :9813به عامل دیگری اشاره میکند .وی معتقد است رقابت جناحی در
جمهوری اسالمی ایران بستری برای طرح مطالبات اجتماعی از پایین و گنجاندن آن و بهتبع
آن ،فشار همگانی برای اتخاذ سیاستهای رفاه اجتماعی فراهم آورده است .اما ساختارهای
قدرت دوگانه و موازیکاریهای آمیخته با سوءظن مانع تحقق کامل سیاستهای رفاهی شده
است .او (همان )876 :همچنین بر این باور است که یکی از مشکالتی ایران برای بسط نظام
رفاه این است که بهعنوان یك کشور با درآمد متوسط ،برای حذف فقر مطلق انگیزۀ سیاسی
بسیار دارد و منابع مختلف را نیز به میدان آورده است .اما کمابیش به این دلیل که بخش
غیررسمی کشور ،بزرگ بوده و سازماندهی و نظارت بر آن سخت و پیچیده است ،کاستن از
نابرابری اجتماعی دشوار است.
شریفزادگان ( )098-090 :9817معتقد است رفاه اجتماعی ایران در قالب برنامههای
آموزشی ،تولید سالمت و امور زیربنایی نتوانسته تعادل منطقهای را در سرزمین ایجاد کند.
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خوشهبندی درجۀ توسعهیافتگی استانهای ایران از سال  9865تا  9812نشاندهندۀ عدم
تعادل منطقهای شدید در ایران است .وی دلیل این امر را نداشتن گفتمان مستقل روشنفکری
رفاه میداند .گفتمانی که زمینههای الزم را برای پیشبرد و اصالح برابری و رفاه اجتماعی به
عهده داشته و بتواند ابعاد مسائل رفاهی خاص کشور در سطح ملی و منطقهای را از طریق
رسانهها و کنفرانسهای علمی مطرح کند .در فقدان چنین گفتمانی ،افکار افراطی به میدان
میآیند؛ افکاری که با شرایط ایران انطباق نداشته و نمیتوانند وفاق عمومی در رفاه اجتماعی
ایجاد کنند.
سجادی و همکاران ( )89 :9817نیز موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سالمت و تحقق
عدالت اجتماعی را منوط به داشتن برنامههای متکی بر دادهها و برآوردهای منطقی و
واقعبینانه ،حرکت به سوی برنامههای مختلط (دستوری-ارشادی) و انجام اصالحات اساسی
ساختاری در برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی میدانند.
بر این فهرست میتوان عوامل دیگری مانند ضعف هماهنگیهای درونبخشی و میانبخشی
را افزود که بهطورکلی مانع تحقق برنامههای توسعه شده و بهطور خاص ضریب عملیشدن
اهداف بخش سالمت و بهداشت را کاهش داده است .در این راستا ،مسعودی اصل و همکاران
( )908 :9831به این واقعیت تأکید دارند که جدابودن مدیریت نظام بهداشت و درمان و
مدیریت نظام بیمۀ درمان و خدمات توانبخشی و حمایتی در دو وزارتخانه ،موجب نبود انسجام
و ناهماهنگی در مدیریت نظام رفاه و تأمین اجتماعی میشود ،درحالیکه بخشهای سالمت و
خدمات بیمهای و رفاه بهعنوان زنجیرهای از فعالیتهای بههمپیوسته قلمداد میشوند که دقیقاً
در ارتباط با اولویتهای برنامهای به دنبال هم مطرح میشوند .ازاینرو ،ادغام وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی میتواند درجۀ جامعیت برنامهها را
افزایش دهد و از درجۀ تداخل وظایف و دوبارهکاریها بکاهد.
در خاتمه باید گفت این مطالعه مانند هر اثر پژوهشی دیگر با محدودیتهای خاص خود
مواجه بوده است .شاید اگر فرصتی برای گفتوگو با کارشناسان خبرۀ سیاستگذاری ،مدیریت و
برنامهریزی در حوزۀ بهداشت و درمان فراهم میشد و از آنان دربارۀ بخش سالمت برنامههای
توسعه نظرخواهی میشد ،تحلیل و تفسیرهای انجامشده از غنای بیشتری برخوردار میشد.
بهویژه اگر رابطۀ طرح تحول سالمت با محتوای قوانین توسعه بررسی میشد ،نتایج جامعتر و
دقیقتری به دست میآمد .بههرحال ،بهمنظور یك استنتاج دقیقتر از قوانین مربوط به بخش
سالمت در قوانین برنامۀ توسعه الزم است دستاوردهای عینی آنها در هر دوره مشخص شود تا
به این ترتیب بتوان به شیوهای عینی ،قابلیتهای برنامۀ سالمت را ارزیابی کرد.
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اعتمادی ،حسین و حسن رفیعی (« )9871سیاست سالمت در چارچوب رفاه اجتماعی»،
فصلنامۀ تأمین اجتماعی ،سال دوم ،شمارۀ .863-859 :8
اورشات ،ویم فون ،مایکل اپیلکا و برگیت فوافینگر ( )9816فرهنگ و دولت رفاه (ارزشها و
سیاست اجتماعی در نگاه تطبیقی) ،ترجمۀ ابوذر قاسمینژاد ،تهران :مؤسسه عالی پژوهش
تأمین اجتماعی.
بابایی ،نعمتاهلل (« )9830سیاست اجتماعی و سالمت» ،فصلنامۀ رفاه اجتماعی ،ویژهنامۀ
سیاست اجتماعی ،شمارۀ .080-029 :92
ببی ،ارل ( )9816روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمۀ رضا فاضل ،تهران :انتشارات
سمت.
پازوکی ،مهدی (« )9876بهداشت و توسعه؛ با نگاهی بر عملکرد برنامۀ پنجسالۀ اول جمهوری
اسالمی ایران درخصوص راهبرد اولویت بهداشت بر درمان» ،مجلۀ برنامه و بودجه ،شمارۀ
.75-02:18
ملكزاده ،رضا ( 52« )9813درصد مرگومیر در ایران زودرس است» ،سایت خبرگزاری
جمهوری اسالمی ایران ،کد خبر ،38627813 :ص  ،0-9به نشانی اینترنتی:
.https://www.irna.ir
سایت عصر ایران« ،مرگ ساالنه 62هزار ایرانی به دلیل عوارض سیگار» ،صفحۀ نخست
اجتماعی96 ،بهمن ،9817کدخبر ،650636 :به نشانی اینترنتی:
.https://www.asriran.com/fa/news/652484
سجادی ،حمیرا ،عبداله تباردرزی ،عزتاله سام آرام و علیاکبر تاج مزینانی (« )9817تحوالت
نظام سالمت در چارچوب برنامههای عمرانی و توسعه در ایران» ،رفاه اجتماعی ،شمارۀ :72
.76-89
شریفزادگان ،محمدحسین (« )9817نابرابری در رفاه اجتماعی و پیامدهای آسیبشناختی
آن» ،در کتاب همبستگی اجتماعی و نابرابری :دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران
 ،9816-9833ج ،9تهران :انتشارات آگاه.
شریفیان ثانی ،مریم (« )9815ضرورت گفتمانسازی در حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی»،
مصاحبه با مریم شریفیانثانی ،مدیرگروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ،تنظیم پیمان زینتی ،به نشانی اینترنتی:
http://spi.atu.ac.ir/news_456.
صفری شالی ،رضا (« )9815گفتمان عدالت دولتها پس از انقالب در حوزۀ سالمت» ،فصلنامۀ
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مطالعات راهبردی ،شمارۀ .996 -31 :76
غفاری ،غالمرضا و کرم حبیبپور گتابی ( )9816سیاست اجتماعی ،بنیانهای نظری و
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حمیده محمودی ،محمد حجی پور
چکیده

حس مکانی عاملی است که موجب تبدیل یك فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه
برای افراد می گردد .در این ارتباط ،حس تعلق مکان به معنای ادراك ذهنی مردم از محیط و
احساسات کم و بیش آگاهانه آنها نسبت به مکان است؛ اما عوامل متعددی در کاهش حس
تعلق مکانی تاثیرگذار است که یکی از آنها ناامنی های ناشی از وندالیسم(فعالیت های
خرابکارانه) است .هدف این مطالعه بررسی رابطه بین وندالیسم روستایی برکاهش حس تعلق
مکانی روستاییان در روستاهای حاشیه شهر بیرجند است .در این مطالعه برای بررسی مسئله از
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بهره گرفته شده است .جامعه آماری تحقیق  98روستای
پیراشهری شهر بیرجند بوده اند .نمونه با توجه به فرمول کوکران و با خطای  2/27درصد معادل 919
نفر تعیین گردید .نتایج نشان داد سه نوع وندالیسم روستایی پیراشهر بیرجند شامل هنجارشکنی
فرهنگی ،تخریب و سرقت و قانون گریزی بوده است .همچنین اصلیترین عامل اثرگذار بر رخداد
وندالیسم ،ضعف اجرای قوانین بوده است .در مجموع میتوان گفت محرومیتهای سکونتگاههای
پیراشهر بیرجند نسبت به مرکز (شهر) در کنار عامل تنوع قومی و فرهنگی منجر به "دلزدگی
فضایی" جمعیت و گاهی تقابل با آن شده است .این امر ،از یکسو حاکی از کیفیت پایین زندگی
و آسایش ساکنان است و از سوی دیگر ،توجه ویژه نظام برنامهریزی برای گذار به سوی
"مقبولیت فضا" نزد ساکنین را میطلبد.
کلیدواژه ها :حس تعلق مکانی ،وندالیسم ،امنیت ،روستاهای پیراشهری ،نواحی روستا.
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 .۱مقدمه و بیان مسئله

آسیبهای اجتماعی پدیدهای تاریخی و جهانی است ،چراکه انسانها در فرازونشیبهای تاریخی
همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیار رنج برده و همواره در جستوجوی یافتن علل و
انگیزههای آن بودهاند تا راهها و شیوههایی را برای رهایی از آنها بیابند (محسنی تبریزی،
 .)9838بنابراین ،عموماً زندگی در این شبکۀ پیچیدۀ اجتماعی سبب میشود که مردم آداب و
سلوك زندگی در کنار یکدیگر را یاد گرفته و تابع هنجارهای معینی رفتار کنند؛ اما گاهیاوقات
9
برخی افراد این آداب و هنجارها را زیر پا گذاشته و از آن تخطی میکنند (مارش و همکاران،
 .)069 :9116این افراد نظم حاکم بر زندگی اجتماعی را بر هم ریخته و نوعی سرگردانی و
آشفتگی اجتماعی ایجاد میکنند (لی و همکاران .)9275 :0298 0،برخی از افراد در مرحلۀ
گذار و پرمخاطرۀ جوانی به بزرگسالی از نظم اجتماعی خارج میشوند و به رفتارهای
خشونتآمیزی دست میزنند که ممکن است برای خود آنها ،خانواده و جامعه چالشهای
جدیدی ایجاد کند (ساکیر و همکاران.)689 :0225 8،
اگر امروزه و تحت شرایطی خاص ،همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند
به کمك مکانیزمها و ابزارهایی که جامعه در اختیارش قرار میدهد به اهدافش دست یابد،
تالش میکند تا از راههای غیرقانونی و غیرعادی دستیابی به اهداف را محقق سازد و درنتیجه
فرد نابهنجار میشود .نابهنجاریها به شکلهای مختلفی در جامعه ظهور پیدا میکند؛ مانند
سرقت ،اعتیاد ،فرار از خانه ،فحشا و . ...یکی از این نابهنجاریها گرایش به تخریب است.
جامعهشناسان به چنین فردی در اصطالح «وندال» میگویند و گرایش به اینگونه تخریبها را
وندالیسم مینامند (محسنی تبریزی.)85 :9876 ،
زیرا با افزایش مشکالت زندگی روزمره مقاومت انسان در برابر آن بهتدریج کاهش مییابد.
در این حال ،تجمع استرس زندگی در یك فرد سبب آشکارشدن اشکال مختلف کینه ،خشم،
حسادت ،نفرت و اشتیاق میشود (یاووز و کولگولو .)7 :0299 6،آثار برخی از این احساسات با
کمی توجه به اطراف ،بهویژه در روستاها و بیشتر در روستاهای پیرامونی شهرها و حاشیۀ
شهرها بهراحتی قابل مشاهده است .بدینسان ،محل یا مکانها بهعنوان یکی از عوامل وقوع
پدیدۀ مجرمانه ،قصد ،انگیزه ،وسوسه و میل به نقض قانون را به وجود میآورند .همچنین
ویژگیهای کالبدی و خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر برخی محدودهها
1. Marsh et al
2. Lee et al
3. Sakir et al
4. Yavuz and Kulglu
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موجب شکلگیری فرصتها و اهداف مجرمانه میشود .بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم
اغلب منطقی عمل میکنند و به دنبال کمخطرترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مکانی و
زمانی برای بزهکاری هستند .بدین ترتیب ،در محدودههای شهری و روستاهای پیرامون آن
کانونهایی شکل میگیرند که تعداد جرائم بسیار باالتری در مقایسه با محدودههای دیگر دارند.
بنابراین میتوان گفت که اغلب پدیدۀ وندالیسم در روستاها و مناطق پیرامونی شهرها که
کمخطرترین محیطها برای خرابکاران ،با نظارتها و کنترلهای امنیتی پایین هستند ،اتفاق
میافتد؛ چراکه محیطهای شهری ،بهویژه در شهرهای بزرگ ،ذاتاً تولیدکنندۀ وندالیسم است.
اما نکتۀ مهم اینکه برخی از افراد خرابکار ترجیح میدهند روستاهای حاشیۀ شهری را بهعنوان
مکان فعالیت خود انتخاب کنند؛ زیرا در شهرها شرایط کنترلی قویتر بوده و محیطهای
روستایی به دلیل فاصله از شهر کمتر مورد توجه بوده و محل تمرکز برخی وندالها میشوند.
این شرایط میتواند آثار متعددی را در محیطهای روستایی بر جای گذارد که یکی از مهمترین
آنها ایجاد ناامنی در محیطهای آرام روستایی (الهیاری و حسینی )56 :9818 ،و همچنین
کاهش حس تعلق مکانی خانوادههای روستایی به محل زندگی (فالحت9 :9835 ،؛ مك الرن و
چالیس )0221 9،باشد.
حس تعلق مکانی توأم با احساس آرامش بوده و در تضاد با وندالیسم است .روستاها مکان
زیست و تولید محسوب میشوند و ظهور این پدیده میتواند با ایجاد مشکالت برای ساکنان
روستا ،به نوعی ضد تولید عمل کند و پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشد .بنابراین
شناسایی آن در روستا جهت هرگونه برنامهریزی پیشگیرانه و یا کنترلی ضروری به نظر میرسد.
شهر بیرجند نیز مانند سایر شهرهای در حال توسعه تا حدود زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت
قرار گرفته و از عواقب کانون تجمع و انباشت امکانات و خدمات در منطقۀ خراسان جنوبی یا به
عبارتی صحیحتر ،فرایند نوسازی در امان نمانده است .پیامدهای توسعه و شهریشدن ،به
روستاها نیز رسیده و تا حدود زیادی ،هم چهره و هم باطن روستاها را دگرگون کرده است .در
این راستا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤاالت کلیدی است که «وندالیسم در
فضاهای روستایی پیراشهر بیرجند چگونه است؟»« ،چه عواملی بر ایجاد و گسترش وندالیسم
در پیراشهر بیرجند اثرگذار بوده است؟» و درنهایت اینکه «وندالیسم چه تأثیری بر حس تعلق
مکانی ساکنان پیراشهر بیرجند داشته است؟»

1. McLaren & Challis
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وندالیسم یکی از رفتارهای کجروانه است که در جامعۀ جدید نمود و ظهور یافته
و صاحبنظران و آسیبشناسان ،آن را نوعی معضل اجتماعی مطرح میکنند (محمدی
بلبان آباد .)9 :9836 ،وندالیسم یا تخریب اموال عمومی ،بهعنوان عارضهای جبرانناپذیر بر
منابع و امکانات جوامع امروزی ،هرساله خسارات فراوانی را بر سرمایههای ملی و عمومی وارد
میسازد (میرفردی )936 :9819 ،و جزء بزهکاریهای مالیم به حساب میآید که معموالً از
0
دید مراجع قضایی قابل چشمپوشی است (محبی .)3 :9830 ،ژانورن ،)9168( 9ویلکینسن
( )9115و هوبر ،)9119( 8آن را مرضی مدرن و نوظهور میدانند که بهمثابۀ معضلی اجتماعی
تا نیم قرن پیش مطرح نبوده (میرفردی و همکاران )936 :9819 ،و امروزه در مطالعات و
برنامهریزیها مورد تأکید است .برای نمونه ،محسنی تبریزی ( )9876در مطالعهای با عنوان
«بررسی علل وندالیسم در شهر تهران و راههای پیشگیری و درمان آن» به این نتیجه رسیده
است که بیشترین نرخ تخریب به تلفنهای همگانی با  06/0درصد و کمترین تخریب به پلهای
عابر پیاده با 0درصد اختصاص داشته است .رمضانی ( )9875در مطالعۀ خود با عنوان «بررسی
موردی عوامل مؤثر بر پیدایش رفتارهای وندالیستی در میان برخی پسران  3تا  96سالۀ ساکن
مناطق حاشیۀ خطوط راهآهن در جنوب شهر تهران» به این نتیجه رسیده است که متغیرهایی
همچون ارتباط نامناسب بین والدین ،بدرفتاری خانواده ،احساس فقر ،تعارض و اختالف در
خانواده ،تنبیهشدن نوجوانان در خانه و مدرسه ،احساس تبعیض ،سرخوردگی ،اضطراب و
ناکامی ،شکست تحصیلی ،نسبت باالی تحرك فیزیکی و وجود ارزش زرنگی و ارزش خشونت
در گروه همساالن ،تمایل زیاد به انجام تفریحات همراه با هیجان ،ترس از طردشدن در گروه
همساالن ،تأثیر گروه همساالن در بروز پرخاشگری و باالخره وجود روحیۀ پرخاشگری ،ارتباط
معناداری با رفتار وندالیستی دارد .میرفردی و همکاران ( )9819در پژوهشی با عنوان «بررسی
عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانشآموزان دبیرستانی شهر یاسوج» به
این نتیجه رسیدهاند که گرایش به وندالیسم با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،سن و
جامعهپذیری رابطۀ معناداری دارد ،اما متغیر جنسیت رابطۀ معناداری با گرایش به وندالیسم
ندارد .درمجموع ،متغیرهای مستقل حدود  05درصد از متغیر وابسته را تبیین میکنند.
همچنین ارجمند سیاهپوش و همکاران ( )9810در پژوهشی با عنوان «نقش عوامل اجتماعی

1. Jan Oren
2. Wilkinson
3. Huber
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در تبیین رفتارهای وندالیستی دانشآموزان دورۀ متوسطۀ شهر اندیمشك» به این نتیجه
رسیدهاند که میزان رفتارهای وندالیستی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی ،احساس امنیت
اجتماعی ،میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی ،رابطۀ منفی و معکوسی دارد.
همچنین بین متغیرهای ناکافیبودن ابزارهای تأمین امنیت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با میزان
رفتارهای وندالیستی ،رابطۀ معناداری دیده نمیشود .الهیاری و حسینی ( )9818در پژوهشی با
عنوان «ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی دانشآموزان در شهر جوانرود استان
کرمانشاه» به این نتیجه رسیدهاند که میزان کلی عملکرد خانواده و شاخصهای سهگانۀ آن
(ایفای نقشهای خانوادگی ،حل مشکل و میزان ابراز عواطف در خانواده) با متغیر میزان بروز
رفتارهای وندالیستی ،ارتباط معکوس دارد .براساس نتایج تحلیل رگرسیونی این پژوهش ،میزان
حل مشکل در خانوادۀ دانشآموزان ،میزان ابراز عواطف در خانواده و میزان ایفای نقشهای
خانوادگی بهترتیب بیشترین سهم را در بین متغیر وابسته داشتهاند .قنبری و همکاران ()9816
در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری ،شهر تبریز» به
این نتیجه رسیدهاند که از بین اقدامات مربوط به تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری،
دلنوشتههای روی دیوارها با  3درصد ،بیشترین مقدار و شکستن المپهای روشنایی معابر
عمومی و فضاهای سبز با  66درصد ،کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند .حیدری و
همکاران ( )9815در پژوهشی با عنوان «تأثیر میزان حس تعلق به مکان در ارتقای شاخصهای
امنیت اجتماعی ،نمونۀ موردی :محلۀ جوباره اصفهان» به این نتیجه رسیدهاند که حس تعلق به
مکان باعث افزایش امنیت اجتماعی میشود .مایر و همکاران )9137( 9در پژوهشی با عنوان
«بررسی و اندازهگیری میزان خرابکاری در مدارس» که مطالعۀ آن روی دو شهر بزرگ
کالیفرنیا و لسآنجلس انجام گرفته است به این نتیجه رسیدهاند که محیط مدرسه و نوع
0
برخورد مسئوالن آن با دانشآموزان ،ارتباط مستقیمی با رفتار خرابکارانۀ آنان دارد .فلیپ
( )9118در پژوهشی با عنوان «وندالیسم در دانشکدهها با تأکید بر دیوارنویسی» به این نتیجه
رسیده است که رفتارهای وندالیستی در دانشکدهها ،برای دانشگاهها بسیار پرهزینه است و
خسارات زیادی به بار میآورد .همچنین محقق ،متغیرهای جنسیت ،نژاد و طبقۀ اجتماعی-
اقتصادی را اصلیترین عامل تأثیرگذار در انجام کنشهای وندالیستی میداند .مارش و
همکاران )9116( 8در پژوهشی با عنوان «بررسی خشونت هواداران فوتبال در استادیومها» به
این نتیجه رسیدهاند که اوباشگر فوتبال میتواند از هرکسی و قشری باشد ،بااینحال ،بخش
1. Mayer et al
2. Filip
3. Marsh et al
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اعظم اوباشگران ،مرد ،جوان 93 ،تا  03ساله و بیکارند .اکثر آنها از تربیت منظم خانوادگی،
اعتمادبهنفس و عزتنفس کافی برخوردار نیستند و بیشتر آنها تجربۀ زندگی در خانوادههای
ازهمگسیخته را داشتهاند .بال )0225( 9در پژوهشی با عنوان «کنترل تأثیرات عوامل خانوادگی
بر روابط بین جوانانی که در معرض بزهکاری قرار گرفتهاند» به این نتیجه رسیدهاند که
نوجوانان پسر نسبت به دختر ،میزان باالتری از انجام جرم و دستگیری را دارا هستند .همچنین
در این پژوهش به نقش محركهای تنشزا و سن بزهکاری هم اشاره کردهاند ،بدین نحو که این
محركهای تنشزا ،سن بزهکاری را پایین میآورد .ساکر و همکاران )0225( 0در پژوهشی با
عنوان «پژوهشی که در آن  965نوجوان مجرم را از طریق مصاحبه مورد مطالعه قرار دادند» و
به این نتیجه رسیدهاند که اغلب نوجوانان بزهکار دارای خانوادههای پرجمعیت ،نابسامان و
مهاجر هستند که به لحاظ اقتصادی و آموزشی در سطح پایینی قرار دارند و کنترل و نظارت
کافی در خانوادههای آنان وجود ندارد .آیزل یوووز )0299( 8در پژوهشی با عنوان «اثرات
مؤلفههای مکانی بر وندالیسم در پاركهای کنار دریا» به این نتیجه رسیدهاند که عامل مکانی
یکی از عوامل مهم و مؤثر در وندالیسم است .قرارگیری و طراحی صحیح مبلمان شهری ،کنترل
بصری و کیفیت آن شامل (مواد ،رنگ ،دوام) ازجمله فاکتورهای مؤثر بر وندالیسم هستند .لی و
همکاران )0298( 6در پژوهشی با عنوان «بررسی بزهکاری در بین نوجوانان کرهای» به این
نتیجه رسیدهاند که احتمال ارتکاب رفتارهای بزهکارانه در میان نوجوانانی که مادران شاغل
دارند ،بیشتر است .عالوهبراین ،فرزندان مادران شاغل با سابقۀ کاری باالتر ،بیشتر مرتکب انواع
بزهکاری میشوند.
درزمینۀ وندالیسم تحقیقات متعددی صورت گرفته است و از بررسی پیشینۀ تحقیق می
توان دریافت که وندالیسم در محیطهای روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی نظری

پدیدۀ وندالیسم مبحثی نو و جدید نیست و مربوط به سالها و حتی قرون گذشته است .این
پدیدۀ اجتماعی-فرهنگی ازجمله عوامل تخریب امکانات و وسایل عمومی در شهرهاست که در
چند سال اخیر تحقیقات فراوانی برای تعریف آن و پیشگیری از آن به عمل آمده است (بزی و

1. Ball
2. Sakir et al
3. Aysal Yavuz
4. Lee et al
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همکاران .)6 :9815 ،ولی متأسفانه روند آن نهتنها کاهش نیافته ،بلکه روزبهروز بیشتر و
فراگیرتر میشود و حتی به مناطق روستایی و با تراکم جمعیتی پایینتر کشیده شده است.
بررسیهای روانشناسی و تربیتی نشان میدهد وندالیسم غالباً ریشۀ اکتسابی دارد و از شرایط
محیطی ناشی میشود .ادبیات پیرامون پدیدۀ وندالیسم 9حاوی مثالهای بیشماری است که
نشان میدهد وندالیسم از قدمت تاریخی طوالنی برخوردار است .جمیز وایز 0آغاز این پدیده را
قدمگذاشتن انسان به باغ بهشت میداند .تخریب و نبش قبور فراعنۀ مصر جهت یافتن اشیای
گرانبها و شعارهای بهجامانده در خرابههای شهر پمپی 8در جنوبشرقی شهر ناپل شواهدی
دال بر وندالیسم را نشان میدهد (ویز.)89 :9130 6،
وندالیسم مشتق از واژۀ وندال است .وندال نام قومی از اقوام ژرمن-اسالو به شمار میرفت
که در قرن پنجم در سرزمینهای واقع در میان دو رودخانۀ اودر 5و ویستول 6زندگی میکردند.
آنان مردمانی جنگجو ،خونخوار و مهاجم بودند که بهکرات به نواحی و سرزمینهای اطراف
قلمرو خود تخطی و تجاوز کرده و به تخریب و تاراج مناطق و آبادیهای متصرفه میپرداختند.
روحیۀ ویرانگرانۀ قوم وندال سبب گردیده است که در مباحث آسیبشناسی ،تمامی رفتارهای
بزهکارانهای که بهمنظور تخریب آگاهانۀ اموال ،اشیا و متعلقات عمومی و تخریب و نابودی آثار
هنری و دشمنی با علم و صنعت و آثار تمدن صورت میگیرد ،بهگونهای به وندالیسم منتسب
شود (خاکپور و حسینی .)53 :9818 ،وندالیسم در این معنا ،از بالهای جامعۀ امروزی است که
در گذشته دیده نشده است .وندالیسم در شکل جدید آن با شکلگیری جوامع مدرن پدید آمد
(محسنی تبریزی .)07 :9838 ،وندالیسم در لغت بهمعنای ضدیت با صنعت و آثار تکنولوژی و
وحشیگری است (قاسمی و همکاران .)81 :9833 ،گارث وندالیسم را یك روش قابل قبول برای
افراد در ابراز سرخوردگی یا انتقام میداند (گارث.)926 :0227 7،
به نظر جرمشناسان ،وندالیسم به عمل آسیبرسانی به اشیا گفته میشود ( شمس و
همکاران )03 :9819 ،که در حوزۀ جرائم خرد قرار میگیرد و جزء بزهکاریهای مالیم به
حساب میآید که معموالً از دید مراجع قضایی قابل چشمپوشی است (محبی.)3 :9830 ،
بزهکار در لغت بهمعنای عاصی ،گناهکار ،مجرم و تبهکار آمده است .بزهکاری هم بهمعنی
1. Vandalism
2. Jim Wise
3. Pompeii
4. Wise
5. Oder
6. Vistol
7. Garth
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عصیان و گناهکاری است .بزهکاری عملی است خالف قانون و نظم عمومی که عامل آن به
مجازات مقرر در قانون محکوم میشود؛ و علیه نظم عمومی ،اشخاص و اموال ارتکاب مییابد.
کجروی یا بزهکاری از آن رو پیش میآید که جامعه دستیابی به برخی هدفها را تشویق
میکند ،اما وسایل ضروری برای رسیدن به این هدفها را در اختیار تمام اعضای جامعه قرار
نمیدهد؛ درنتیجه ،برخی افراد باید هدفهای خاصی برگزینند یا برای رسیدن به هدفهایی که
فرهنگ جامعهشان تجویز کرده وسایلی نامشروع به کار گیرند (فوالدیان .)921 :9835 ،به
همین دلیل ،در متون جامعهشناسی انحرافات و آسیبشناسی اجتماعی ،وندالیسم بهدفعات به
مفهوم داشتن نوعی روحیۀ بیمارگونه به کار رفته و مبین تمایل به تخریب آگاهانه ،ارادی و
خودخواستۀ اموال ،تأسیسات و متعلقات عمومی است .محسنی تبریزی آن را بهمثابۀ جنایتی
خرد و از انواع بزهکاری جوانان میداند (محسنی تبریزی .)916 :9871 ،وندالها یا افراد
خرابکار را ازآنجاکه سبب نابودی اموال ،اتالف وقت و سرمایه و مهمتر از همه ایراد صدمه و
حتی مرگ انسانها میشوند ،باید بهعنوان بزهکار شناخت (مطلق و ندری .)993 :9810 ،در
این بین ،وندالیسم یا تخریبگرایی ،در زمرۀ آن دسته از بزهکاریها و انحرافاتی است که در
جامعه ظهور یافته و باعث اختالل در نظم جامعه و حتی زندگی روزمرۀ افراد میشود (موسوی
و همکاران.)0 :9818 ،
9
یکی از نظریهها در رابطه با علل شکلگیری پدیدۀ وندالیسم ،نظریۀ برایند کالرك است.
کالرك در بررسی علل و عوامل بهوجودآورندۀ وندالیسم در شهرها ،هشت علت را برای آن ذکر
کرده است (محسنی:)020 :9871 ،
 .9تجارب دوران کودکی :محیط اولیه و شرایط نخستین رشد و تربیت؛
 .0توارث :بروز رفتارهای نابهنجار و منحرف؛
 .8شکلگیری شخصیت بزهکار :تشویقها ،حمایتها ،تنبیهات و رسیدگی عاطفی؛
 .6عوامل اقتصادی و اجتماعی :سن ،جنس ،تأهل ،طبقه و پایگاه اقتصادی-اجتماعی؛
 .5عوامل جامعهپذیری :کنترل والدین ،آزادیهای کودك؛
 .6بحرانها و وقایع :سابقۀ کتكکاری و درگیری ،ایجاد مزاحمت و دردسر؛
 .7موقعیتها و وضعیتهای خاص :مکانهای فاقد گشت پلیس ،خیابانهای مناطق
فقیرنشین ،اماکن مخروبه ،کوچههای تنگ و تاریك؛
 :3حالتهای انگیزشی :پایینبودن ریسك دستگیری.

1. Clark
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هوبر 9یکی دیگر از محققانی است که زمینۀ تحقیق او بررسی وندالیسم در وسایل
حملونقل عمومی اروپا بوده است .براساس نظر هوبر ،عوامل متعددی در بروز رفتارهای
وندالیستی مؤثر هستند .اما شایعترین آنها جلب توجه بهواسطۀ کمبود محبت ،خودخواهی،
احساس عدم تعلق به وسایل نقلیۀ خودکار ،احساس خودباختگی ،حس انتقامجویی و داشتن
شخصیت ضد اجتماعی است (محسنی تبریزی .)9838 ،همچنین ،موزر 0معتقد است احساس
اجحاف و احساس ناکامی یا همان احساس موفقنبودن در کار ،دو انگیزۀ مهم در خرابکاری و
رفتارهای ویرانگرانه هستند (محسنی تبریزی.)9838 ،
محل یا مکانها بهعنوان یکی از عوامل وقوع پدیدۀ مجرمانه ،قصد ،انگیزه ،وسوسه و میل به
نقض قانون را به وجود میآورند .افزایش جمعیت شهرها موجب شکلگیری مسائلی نظیر
مسکن غیررسمی ،اقتصاد غیررسمی و اسکان غیررسمی در پیرامون شهرها شده است .ویژگی
مشخصۀ این شهركهای غیررسمی وجود مساکن با کیفیت پایین و فقدان زیرساختهای
فیزیکی است (شمس و همکاران .)02 :9819 ،همچنین ،ویژگیهای کالبدی و خصوصیات
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر برخی محدودهها موجب شکلگیری فرصتها و اهداف
مجرمانه میشود .بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل میکنند و به دنبال
کمخطرترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مکانی و زمانی برای بزهکاری هستند ،بدین
ترتیب در محدودههای شهرها و روستاهای پیرامون آن کانونهایی شکل میگیرد که تعداد
جرائمی بسیار باالتری در مقایسه با محدودههای دیگر دارد (کالنتری و توکلی.)75 :9836 ،
پیشبینی ارتکاب جرم از طریق مکان ،شش برابر بیشتر از پیشبینی براساس هویت مجرمان
است (ویزبورد و همکاران .)00 :0221 8،بنابراین ،اغلب مجرمان با درنظرگرفتن عوامل
مستعدکننده و تسهیلکنندۀ جرم ،مکان مناسب برای ارتکاب موفقیتآمیز جرم را انتخاب کرده
و آن را در بهترین زمان ممکن مرتکب میشوند (کندی .)67 :9131 6،ناامنی مکانها و
فضاهای عمومی ،نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل میکند و با ایجاد مانع بر سر راه
رشد فرهنگی و مشارکت عمومی ،هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل مینماید (کارمونا و
همکاران.)991 :0228 5،

1. Huber
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امروزه پدیدۀ افسارگسیخته و نابسامان رشد شهرنشینی ،بهویژه در کشورهای جهان سوم
که با افزایش جرائم و ناهنجاریهای شهری (اعم از جنایت ،تخلفات و اقدامات غیرقانونی) همراه
است ،پیامدهای منفی گستردهای را به بار آورده که باعث ظهور محالت حاشیهنشین
(هزارجریبی و همکاران )76 :9833 ،بهعنوان نماد جرائم اجتماعی شده و تجلی نابرابری فضایی
در توزیع امکانات توسط مدیران و برنامهریزان (میره ،)8 :9836 ،از بارزترین پیامدهای آن است
که موجب خلق سکونتگاههای جدید ،کاهش سطح رفاه انسانی (اورتگا و همکاران)0 :0299 9،
ساختوسازهای بیبرنامه ،گسترش فقر ،جرم ،ناهنجاریهای مختلف و درنهایت بروز مشکالت
فراوان برای شهرها ،مناطق حاشیهنشین شهرها و همچنین روستاهای پیرامونی شهرها ،بهویژه
در کشورهای در حال توسعه شده است (آل احمدی و همکاران .)32 :0221 0،البته در یك
مکان یا محیط شلوغ ،ضرورتاً جرم در هر جا و هر مکانی اتفاق نمیافتد .این واقعیت که
اشخاص و اموال در سطح شهر یا روستا پخش هستند ،به این معنا نیست که فرصتهای
ارتکاب جرم نیز بهطور مساوی پخش شده باشد .با درنظرگرفتن استثنائات اندك ،جرم به شکل
اتفاقی رخ نمیدهد؛ زیرا بزهکاران آماجی را به آماج دیگر ترجیح میدهند .مناسبترین آماج،
مطلوبترین فرصت ارتکاب جرم تلقی میشود که آن نیز برخاسته از محیط است (رایجیان
اصلی.)005 :9817 ،
8
ساکوری و همکاران ( )0223معتقدند وندالیسم معموالً در مناطق و فضاهای فیزیکی که
در دسترس هستند ،اتفاق میافتد ،جاهایی که بهراحتی بتوان در فرصتی کوتاه اعمال
تخریبگرایانه را انجام داد و بهسرعت گریخت؛ در مکانهایی که طراحی ساختمانها به شکلی
است که فضاهای پنهان و ناشناختۀ زیادی وجود دارد و یا در مکانهایی که افراد جوان
رفتوآمد میکنند .بنابراین ،مطالعۀ جغرافیایی جرم ،در جستوجوی تحلیل و توصیف
خوشههای فضایی رفتارهای بزهکاری ،چگونگی ساختوساز و نظارت بر فضاها و عوامل مؤثر بر
کاهش جرم و توضیح چگونگی گسترش اشکال پویایی اجتماعی و سیاسی ترس از جرم و
جنایت و پاسخ اجتماعی به آن است (جورجی و همکاران .)902 :0221 6،مانند بسیاری از
پدیدههای دیگر اجتماعی ،رفتار مجرمانه بهطور یکنواخت توزیع شده است .بنابراین جغرافیای
جرم ،شاخهای از علم جغرافیاست که بر آثار متقابل جرم ،فضا و جامعه تأکید دارد و
قانونشکنیها ،تخلفها و تأثیرات جرم را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد .مطالعات درزمینۀ
1. Ortega et al
2. Al-Ahmadi et al
3. Sakurai et al.
4. Gregory et al

13

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

جغرافیای جرم به اواسط قرن نوزدهم در اروپا و زمانی بازمیگردد که کارتوگرافیستهای
جرمشناس ،برای نمایش الگوهای منطقهای جرم و تخلفها در محیطهای سکونتی و فیزیکی
تالش میکردهاند (جانستون و همکاران.)902 :0226 9،
محیط زندگی با عوامل زیادی که در نوع خود بر اعمال و رفتار انسان تأثیر میگذارد احاطه
شده است .این عوامل با توجه به شرایط ،اوضاع و احوال میتواند نقش سازنده یا مخرب داشته
باشد .بزهکاری که از مظاهر محیطی است ،در صورتی بروز میکند که عوامل محیطی نقش
مخرب داشته باشند (خاتم و اطهاری .)69 :9836 ،بنابراین ،عوامل یا اوضاع و احوال و شرایط
محیط اجتماعی ازجمله خانواده ،مدرسه ،آموزشگاه ،روستا ،شهر ،جمعیت ،فرهنگ تعلیم و
تربیت ،شغل ،مسکن ،ازدواج ،طالق ،اقتصاد ،سیاست ،تمدن ،وسایل ارتباط جمعی ،محیط
جغرافیایی و محیط طبیعی و بسیاری از عوامل دیگر در وقوع بزهکاری و تبهکاری تأثیر
میگذارند (کالنتری و آیت .)55-66 :9836 ،شناخت محیط بدون شناخت پدیدههای پیرامون
آن ممکن نیست .بزه و بزهکاری از پدیدههای محیطی است که در جوامع گوناگون بشری
مطرح است .عوامل زیادی در شکلگیری و بروز بزهکاری دخیل است .محیط یکی از این عوامل
محسوب میشود .تأثیر محیط بر بزهکاری همیشه به یك اندازه نیست .بروز انواع بزهکاری تا
حدی بستگی به چگونگی محیط آن دارد .مثالً در محیط شهری بزهکاری نسبت به محیط
کوچك روستایی بیشتر است .افزایش لجامگسیختۀ جمعیت شهرنشین و وجود حاشیهنشینی
باعث افزایش گرایش به مادیگرایی ،کجروی ،بیعاطفگی و بروز بزهکاری میگردد (خاتم و
اطهاری.)85 :9836 ،
عوامل زیادی ازجمله عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...بر محیط تأثیر
میگذارد .محیط هم به نوبۀ خود در بروز بزهکاری تأثیر دارد .با رشد و توسعه و صنعتیشدن
جوامع بشری ،بزهکاری هم به شیوههای مختلف رشد و توسعه مییابد .روشن است که بروز
بزهکاری در کشورهای توسعهیافته و صنعتی بیش از کشورهای توسعهنیافته و غیرصنعتی است.
بنابراین ،محیط یکی از عوامل بسیار مهم در کنار سایر عوامل بوده و شاید بیشتر از آنها
موجب بروز بزهکاری میشود .برای جلوگیری از شکلگیری و بروز بزهکاری باید با آموزش و
تعالیم صحیح و فرهنگسازی مناسب ،جلوی رشد و توسعۀ بزه و بزهکاری را گرفت (کالنتری و
آیت .)65-52 :9836 ،درحالیکه شیوع وندالیسم در جامعۀ روستایی مسئلهای جدی است که
همواره از آن غفلت شده است ،مسائل و مشکالتی ،مانند دزدی ،اعتیاد به موادمخدر ،الکلیسم،
خودکشی و ...که در شهرها وجود داشت و هنوز هم وجود دارد و روزبهروز در حال افزایش
1. Johnston et al
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است ،با سرعتی باورنکردنی وارد روستاها ،بهویژه روستاهای حاشیۀ شهرهای بزرگ میشود و
مردم روستاها را که زمانی بهنوعی پاك و از این نوع بزهکاریها منزه بودند یا میزان اینگونه
جرائم در میان آنان بهشدت پایین بود ،به دام خود میکشاند .شاید یکی از عوامل تشدید
مسئلۀ مذکور ،تحوالت اجتماعی و اقتصادی باشد که در روستاها رخ داده است؛ اما بهوضوح
میتوان مشاهده کرد که این آسیب اجتماعی در روستاها در حال گسترش است .لذا همواره
توجه به آسیبهای اجتماعی در روستاها یا مورد غفلت واقع شده یا بهصورت سطحی به آن
پرداخته شده است و هیچگاه بهعنوان مسئلهای جدی به آن توجه نشده است .از عواقب
گسترش بزهکاری در محیطهای روستایی ،کاهش امنیت و احساس امنیت و تعلق مکانی در
روستاها ،بهویژه در روستاهای حاشیۀ کالنشهرهاست.
نواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و روند
شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،بخش عمدهای از جمعیت خود را به نفع
شهرهای کوچك و بزرگ از دست دادند .لذا در جهان معاصر حس تعلق مکانی کمرنگ شده و
حس المکانی بهعنوان مشکل و مسئلهای تازه برای انسان مطرح شده است (صافیان و همکاران،
 .)15 :9812درحقیقت ،مکان محیطی است که فرد عمدۀ وقت خود را در آن میگذراند (آدامز
و همکاران .)5 :0295 9،تعلق مکانی به این معناست که مردم خودشان را بهواسطۀ مکانی که
در آن به دنیا آمده و رشد کردهاند تعریف میکنند (فالحت .)9 :9835 ،حس تعلق مکانی
0
شامل معناها و دلبستگیهایی است که مکانها برای فرد ایجاد میکنند (سمکن و فریمن،
.)9268 :0223
اصطالح «مکان» بیانکنندۀ تجارب ذهنی و معنایی منسوب به محیطی است که انسان در
8
آن ساکن بوده ،خاطرات قوی از آن دارد و در آن رشد کرده است (پرویت دایز و همکاران،
 .)8 :0298رلف 6در تعریف خود ،حس تعلق به مکان را «برقراری ارتباط با مکان بهواسطۀ درك
نمادها و آن معانیا که در جریان فعالیتهای روزمره اتفاق میافتد و متأثر از ارزشهای فردی و
جمعی است و با گذر زمان عمیق شده و گسترش یافتهاند» تعریف کرده است .این حس که از
آن به تعلق تعبیر میشود ،حسی توأم با عاطفه نسبت به مکان است (لك و غالمپور:9816 ،
 .)961حس تعلق بهمعنای ادراك ذهنی مردم از محیط و احساسات کموبیش آگاهانه از محیط
خود است که شخص را در ارتباط درونی با محیط قرار میدهد ،بهگونهایکه فهم و احساسات
1. Adams et al
2. Semken & Freeman
3. Prewitt Diaz et al
4. Rolf
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فرد با زمینۀ معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه میشود .درواقع ،حس تعلق در محیطی
یافت میشود که دارای شاخصههای کالبدی همچون مصالح ،شکل ،بافت و رنگ (کامرون و
مك داگال )0222 9،و شاخصههای اجتماعی همچون سالمت روان ،رضایتمندی (بایلی و مك
الرن ،)0225 0،شاخصههای فردی همچون سن ،طول مدت اقامت ،جنسیت و ...است (بروان و
همکاران0226 8،؛ گودناو .)9118 6،اصوالً شناخت حس تعلق و تحلیل این موضوع باعث
تشخیص شاخصههای حس تعلق و حمایت اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سالمت
روان میشود و مطمئناً هرچه محیط برای فرد مورد عالقه و با تجارب گذشته خوشایند باشد،
حس تعلق افراد قویتر خواهد بود و آگاهی از حس تعلق در حفظ رابطه با دیگران و محیط
مؤثر است (مك الرن و چالیس .)0221 5،حس تعلق به مکان در دو دستۀ درونی و بیرونی
دیده شده و شامل بعد اجتماعی حس تعلق به مکان ،بعد احساسی (ادراك و شناخت) تعلق به
مکان و تعلق کالبدی است (سیاوشپور و همکاران .)1 :9818 ،تعلق به مکان الیههای ادراك
مفاهیم و تجربیات مکان را شرح میدهد .فعالیتها و شکل کالبدی موجود در مکان بر حس
وابستگی افراد تأثیر میگذارد و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی ،خاطرات و مفاهیم شخصی بر
وابستگی و احساس تعلق به مکان مؤثر است (شاهچراغی و بندرآباد .)075 :9816 ،در موقعیت
سانحه ،مکان محیطی است که مردم سانحهدیده آن را بهعنوان یك محیط زندگی به اندازۀ
کافی خوب میشناسند .ذهنیت مردم آسیبدیده مربوط به مکان به سه عامل کلیدی در
فرایندهای اجتماعی-روانی مربوط است که شامل دلبستگیها ،روابط خویشاوندی و هویت است
(پرویت دایز و همکاران .)8 :0298 6،حس تعلق به مکان را میتوان بهمعنای خاص و متمایز
بودن ،ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن دانست (سرمست و متوسلی .)9831 ،تعلق
به مکان ،فراتر از آگاهی از استقرار در یك مکان است .این حس به پیوند فرد با مکان منجر
شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و براساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی،
عملکردها و شخصیتها نقشی برای مکان در ذهن متصور میسازد و مکان برای او قابل احترام
میشود (استل .)66 :9139 7،بنابراین سه نوع تعلق به مکان قابل شناسایی است:

1. Cameron & MacDougall
2. Bailey & McLaren
3. Brown et al
4. Goode now
5. McLaren & Challis
6. Prewitt Diaz et al
7. Steele
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 .1تعلق مکانی روحی-روانی :تعلق به مکان همانگونه که با طوالنیشدن مدت سکونت
فرد در یك محل افزایش مییابد ،وابستگی زیادی به تمایل فرد به دیگران در آن مکان دارد
(رلف .)88 :9176 9،فرایندی که در ایجاد تعلقات روحی روانی نسبت به محیط ایجاد میگردد،
از جنس آشنایی ،احساس ،هیجان و خاطره است (کورس.)0225 0،
 .0تعلق مکانی اخالقی-ایدئولوژیکی :ازآنجاکه فرهنگ و جهانبینی ،دو عنصر مهم
فضای حرکت جامعه به سمت کمال است ،لذا در ارتباط با اخالق و مسئولیت نیز باید به
فرهنگ و جهانبینی آن جامعه رجوع شود تا معیار زندگی و ارزشهای اخالقی نزد آن جامعه
مشخص شده و سپس با توجه به نحوه و میزان پیادهشدن این ارزشهای اخالقی در جامعه ،به
دنبال تعلق اخالقی گشت (کورس .)0225 8،رفتارهای فردی و جمعی در یك مکان برگرفته از
اصول و ارزشهایی است که در اعتقادات و جهانبینی مردمان آن ریشه دارد .هر قدر تطابق
فضایی و کالبدی مکان با اصول ،مبانی ،ارزشها و بایدها و نبایدهای اصول اعتقادی افراد جامعه
بیشتر باشد ،تعلق خاطر به آن مکان نیز بیشتر میشود .اعتقاد افراد جامعه در بایدها و
نبایدهایی است که چنانچه در ساختار اجتماعی و فضایی مکان متجلی گردند ،میتوانند به
تعلقات اخالقی و ایدئولوژیکی منجر شوند.
 .9تعلق مکانی بیولوژیکی :تعلق به مکان با طوالنیشدن مدت سکونت فرد در یك محل
افزایش مییابد ،بهویژه هنگامی که فرد جایی زندگی میکند که در آن متولد نیز شده است.
بنابراین استمرار سکونت و تولد ،عامل مهمی در ایجاد تعلق به مکان است (رلف.)88 :9176 6،
فرایندی که در این نوع تعلق مطرح میشود ،تولد ،حیات ،مرگ و استمرار آن و یا بهعبارتی
گذشته ،حال و آینده است .بنابراین ،زمانی تعلق به مکان برای ما اهمیت بیشتری مییابد که
مکان عالوه بر ارتباط با گذشته و حال ،آینده را نیز شامل گردد .هر فردی محل سکونت خود را
با یكسری ارزشهای نمادی و عملکردهای خاص ذهنی پر میکند که درك این ارزشهای
درونی و نمادها برای افراد غریبه مشکل است (گرام و بچ دانیلسن.)09 :0226 5،
اما باید توجه کرد که ناامنی و بینظمیهای موجود در محیط زندگی انسانها میتواند
نشاط و سالمتی محیط زندگی و به عبارت کلیتر ،حس تعلق مکانی انسانها را نسبت به

1. Relph
2. Cross
3. Cross
4. Relph
5. Gram and Bech-Danielsen
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محیط و محلۀ زندگی کاهش دهد (مك الرن و همکاران0227 9،؛ رانکین و همکاران.)0222 0،
یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناامنی و بینظمی ،گسترش پدیدۀ وندالیسم است که میتواند
بهعنوان مانعی در پیش روی توسعۀ محیطی باشد (کارمونا و همکاران .)991 :0228 8،امروزه با
گسترش محیطهای شهری ،ترویج زندگیهای فردی ،فرصتهای ناشی از توسعۀ تکنولوژیکی
و ...زمینههای توسعۀ وندالیسمها و فعالیتهای بزهکارانۀ نوین و متنوع در حال رشد بوده و
حتی بهعنوان یك بیماری اجتماعی-روانشناختی از محیطهای شهری در حال رسوخ به
محیطهای روستایی پیراشهری است .محیطهای روستایی پیراشهری به دالیل مختلف مانند
نظارت پایین امنیتی ،دوری از مراکز پلیس ،تراکم پایین جمعیت ،وسعت مزارع و خانهها و...
اغلب به پایگاههای مجرمانهای برای برخی از بزهکاران حرفهای شهری تبدیل شدهاند .همچنین
شرایطی در برخی از روستاهای پیراشهری ممکن است موجب ایجاد ناامنی و درنهایت کاهش
حس تعلق مکانی و مهاجرت خانوادههای روستایی بومی شده و بستر برای مهاجران غیربومی
روستایی و تمرکز فعالیتهای بزهکارانه مانند فروشندگان موادمخدر ،مشروبات الکلی ،خانههای
تیمی سرقت ،مزاحمان نوامیس ،کیفقاپها و ...فراهم شود (شکل .)9

شکل  .1مدل نظری تحقیق

 .۳روششناسی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در سطح توصیفی-تبیینی است .جمعآوری دادهها بهصورت
کتابخانهای و میدانی (از طریق پرسشنامۀ محققساخته) بوده است .بهمنظور تدوین چارچوب
1. McLaren et al
2. Rankin et al
3. Carmona et al
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نظری ،پیشینه و متغیرهای تحقیق ،از مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده شد .براساس
مبانی نظری ،شاخص تعلق مکانی در قالب  8بعد و  91شاخص و شاخص فعالیتهای وندالیسم
در قالب  93شاخص استخراج گردید (جدول .)9
جدول  .1شاخصهای تحقیق
ابعاد

شاخصها

فعالیتهای وندالیستی

شعارنویسی و رنگکردن در و دیوارها ،شکستن صندلیها ،شکستن چراغهای برق ،المپ و روشنایی
معابر عمومی ،موتورسواری با سرعت باال ،بوقزدنهای بیدلیل ،چسباندن آگهیهای تبلیغی ،مجالس
ختم ،فروش وسایل منزل ،شکستن و دزدیدن سطلهای زباله ،نصب تابلو و پرچم با میخ و سیم و...
به بدنۀ درختان خیابان و در و دیوار ،خطکشیدن به بدنۀ اتومبیل و وسایل نقلیۀ شخصی و عمومی،
تخریب ایستگاهای اتوبوس ،شکستن درختان و دیوارها و سقفهای شیشهای ،ایجاد حریق عمدی،
تخریب وسایل محوطۀ مخصوص کودکان ،تخریب مجسمهها و آثار تاریخی باارزش ،سرقت اشیا ،پول
یا کیف قاپی ،فروش موادمخدر و مشروبات الکلی ،فحاشی و درگیری بین جوانان و فعالیت
باشگاههای شبانه

عوامل مؤثر بر وندالیسم روستایی

تعلق روحی-روانی به مکان
روستایی

تعلق اخالقی به مکان روستایی
تعلق

بیولوژیکی

روستایی

به

مکان

ارزانبودن مسکن ،فاصلهداشتن با خانواده ،خلوتبودن محیط روستا ،فاصلهداشتن از ایستگاههای
پلیس ،ضعف در اعمال قانون در محیطهای روستایی ،دردسترسبودن مواد و مشروبات ،تراکم
جمعیتی کم ،کنترل اجتماعی ضعیف در مناطق روستایی ،تجمع افراد معتاد در محیطهای حاشیۀ
روستا ،وجود سکونتگاههای غیررسمی روستایی ،نورپردازیهای نادرست و کم در محیطهای
روستایی و ضعف حس تعلق مکانی روستائیان
احساس راحتی در مکان ،مهمبودن مکان در نظر فرد ،افتخار به مکان زندگی ،حس اعتمادبهنفس،
تمایل و دلبستگی ،متمایزدانستن مکان زندگی ،احساس امنیت در مکان و احساس غرور افراد از
موفقیت همسایگان
عالقهمندی به فرهنگ روستایی ،عالقهمندی به سبك زندگی روستایی ،عالقهمندی به زبان
روستایی ،عالقهمندی به آرامش روستایی ،عالقهمندی به سرزندگی روستا و حیات آن و عالقهمندی
به طبیعت روستا
تمایل به ادامۀ سکونت در مکان ،داشتن خاطرات بچگی و کهن ،داشتن حوادث و اتفاقات روزمره،
امیدواری به آیندۀ مکان و دلتنگی به مکان

منبع :توکلینیا و همکاران9816 ،؛ قنبری و همکاران9816 ،؛ پیربابایی و سجادزاده9812 ،؛ موسوی و همکاران،
9818؛ بذرفشان و همکاران9817 ،؛ بزی و همکاران9815 ،؛ کورس0225 9،؛ رلف9176 0،؛ گرام و بچ دانیلسن.0226 8،

جهت عملیاتیسازی مطالعه ،روستاهای واقع در پیرامون شهر بیرجند بهعنوان منطقۀ مورد مطالعه
انتخاب گردید .با توجه به فرمول  6n0از تعداد  63روستای واقع در پیرامون شهر بیرجند  98روستا
1. Cross
2. Relf
3. Gram and Bech-Danielsen
4.
 dرا میتوان از  2/9تا  2/0گرفت که در این فرمول  2/0گرفته شده است .سپس از فرمول زیر تعداد روستاهای نمونه به
دست آمد.
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بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید و با توجه به لحاظکردن پراکنش فضایی روستاها در اطراف
شهر بیرجند ،روستاها بهطور تصادفی انتخاب شدند که در سال  9815دارای  6167خانوار (مرکز آمار
ایران )9815 ،هستند .لذا حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران و با خطای 2/27درصد معادل 919
نفر تعیین شد ،که با استفاده از روش تسهیم به نسبت ،تعداد خانوارهای نمونه در هر روستا تعیین
گردید (جدول ،0شکل .)9
جدول  .0تعداد جمعیت ،خانوار و تعداد نمونۀ روستاهای مورد مطالعه
روستا

خانوار

جمعیت

نمونه

چهکندوک

97

62

92

رقویی پایین

63

066

99

باغ منظریه

53

098

99

امیرآباد پایین

9367

7977

06

چهکند

9002

6561

09

حاجیآباد

0273

7761

03

حسینآباد سادات

957

530

90

شکراب پایین/شکرانه

10

820

99

فوداج

01

12

92

شوکتآباد

968

576

99

دستگرد

313

8865

97

علیآبادلوله

083

316

90

شمسآباد

900

660

99

مجموع

6167

06068

919

مأخذ :مرکز آمار ایران9815 ،

تعداد روستاهای واقع در حاشیۀ شهر  63روستا استN = 63 .
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شکل  .0موقعیت روستاها نسبت به شهر بیرجند و استان خراسان جنوبی

براساس مفاهیم تحقیق ،پرسشنامۀ محققساختهای در قالب طیف لیکرت طراحی و در اختیار
نمونهها بهصورت تصادفی قرار گرفت .در ادامه روایی شاخصها از دو طریق استخراج از مبانی نظری و
همچنین اصالح و تأیید  5نفر از متخصصان برنامهریزی روستایی ،توسعۀ روستایی و علوم اجتماعی،
انجام گرفت .برای محاسبۀ میزان پایایی مقیاسها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن
برای تمام مقیاسها بیشتر از  2/7به دست آمد .همانطور که مشخص است ،ضریب پایایی
بهدستآمده در حد باالست و این موضوع نشاندهندۀ همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش
مفاهیم مورد نظر است (جدول .)8
جدول  .9شاخصها و گویههای متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
متغیر وابستۀ تعلق مکانی

شاخص

تعداد گویه

تعلق بیولوژیکی به مکان روستایی

5

2/18

تعلق اخالقی به مکان روستایی

6

2/12

تعلق روحی-روانی به مکان روستایی

3

2/36

93

وندالیسم

آلفای کرونباخ
2/15
93

دادههای پرسشنامهها با استفاده از روشهای تجزیهوتحلیل آماری در نرم افزار  SPSSمورد
تحلیل قرار گرفت .همچنین از دو نرمافزار  Lisrelو  GISدر تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است.
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 .۴یافتهها

بافت نمونه
از نظر جنسیت 57/9درصد از نمونه را مردان و 60/1درصد را زنان تشکیل دادهاند .مقدار  39/5درصد
متأهل و  91/5درصد آنها مجرد بودند .اغلب دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم ( 62درصد) بودهاند.
عمدۀ پاسخگویان ( 07/0درصد) در گروه سنی  93تا  82سال قرار داشتند .از نظر شغلی  80/5درصد
نمونهها شاغل در بخش کارگری و آزاد بودند و  57/6درصد افراد دارای بعد خانوار  8تا  6نفر بودند
(جدول .)6
جدول  .6توصیف نمونه
سن

درصد

بعد خانوار

درصد

شغل

درصد

تحصیالت

درصد

کمتر از  13سال

1 /6

9

95/7

خانهدار

93/3

بیسواد

95/0

 90-13سال

07/0

8

03/3

کارمند دولتی

92/5

پایینتر از دیپلم

06/9

 63-90سال

06/0

6

03/3

کارمند خصوصی

3 /1

دیپلم

05/7

40 -63سال

00/2

5

97/3

محصل/دانشجو

97/3

فوق دیپلم

91/6

باالی  40سال

95/0

6

7 /8

بازنشسته

7 /8

لیسانس و باالتر

95/7

مجموع

922/2

7

9/6

کارگر

95/7

مجموع

922/2

مجموع

922/2

آزاد

96/3

جنسیت

درصد

بیکار

6 /0

زن

60/1

مجموع

922/2

مرد

57/9

مجموع

922/2

امنیت و بزهکاری در جامعۀ محلی
بر طبق نتایج حاصل از یافتههای توصیفی ،پاسخگویان اظهار داشتهاند که 63/0درصد افراد بیشتر از
 92سال در روستاهای نمونه در حال زندگی هستند .مقدار  69درصد دارای امنیت متوسط بوده و
 97/3درصد تجربۀ دعوا در روستا را داشتند .مقدار  85درصد ،خرابکاری در روستا را کار افراد
غیربومی میدانند و  83/0درصد افراد نمونه نیز جوانان غیربومی روستا را افراد بزهکار روستا میدانند
(جدول .)5
جدول  .3توصیف امنیت و بزهکاری در جامعۀ محلی
میزان

مدت سکونت

درصد

کمتر از یک سال

3 /1

خیلی کم

 3-1سال

96/0

کم

90/2

 10-3سال

06/7

متوسط

69/6

امنیت

درصد

گروه بزهکار

درصد

کار خرابکارانه

درصد

0 /9

نوجوانان بومی

6 /0

افراد بومی

96/9

جوانان بومی

02/1

افراد غیربومی

85/9

افراد میانسال بومی

6/3

غیربومی ساکن

00/5
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مدت سکونت

درصد

میزان
امنیت

درصد

گروه بزهکار

درصد

کار خرابکارانه

درصد

بیشتر از  10سال

63/0

زیاد

05/9

نوجوانان غیربومی

99/2

غیربومی غیرساکن

03/8

مجموع

922/2

خیلی زیاد

91/6

جوانان غیربومی

83/0

مجموع

922/2

مجموع

922/2

افراد میانسال غیربومی

93/3

دعوا

درصد

مجموع

922/2

بله

97/3

خیر

30/0

مجموع

922/2

گونهشناسی وندالیسم در محیطهای روستایی پیراشهری

برای بررسی گونهشناسی وندالیسم از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .ابتدا برای
اطمینان از مورد تأیید بودن آزمون تحلیل عاملی برای شاخصهای پژوهش فوق ،با استفاده از
نرمافزار  SPSSاز آزمون  Bartletو  KMOاستفاده شد که این میزان برابر با  2/379به
دست آمده که بر تأیید تحلیل عاملی داللت دارد (جدول .)6
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی برای گونهشناسی وندالیسم
مجموعۀ مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

درجۀ آزادی

سطح معناداری

وندالیسم

2/379

9506/86

979

2/222

همانطور که نتایج جدول  7نشان میدهد 8 ،عامل دارای مقدار ویژۀ باالتر از یك هسـتند.
یعنی مجموع  95عامل وندالیسم ،قابل تقلیـل بـه  8عامـل ویـژه اسـت و بـهطـورکلـی عوامـل
وندالیسم با  8عامل قابل تبیین هستند و قابلیت تبیین واریـانس هـا را دارنـد کـه عامـلهـای
بهدستآمده بـا روش  Varmaxچـرخش داده شـدهانـد .عامـلهـای اول تـا سـوم درمجمـوع
50/53درصد از واریانس را تبیین میکنند .در جدول  7عامل اول بهعنوان مهمترین عامل است
که با مقدار ویژۀ  6/18بهتنهایی 86/59درصد از واریانسها را تبیین میکند (جدول .)7
جدول  .1عاملهای استخراجشده ،مقادیر ویژه و درصد واریانس آنها از مجموع شاخصها
مقادیر اولیه
عامل

مجموع مجذور بارهای استخراجی

کل

درصد
واریانس

درصد واریانس
تجمعی

کل

درصد
واریانس

1
0

6/181
9/602

86/596
3/506

86/596
65/281

6/183
9/602

86/596
3/506

9

9/686

7/561

50/533

9/686

7/561

923

درصد
واریانس
تجمعی
86/596
65/281
50/533

مجموع مجذور بارهایچرخشیافته
نهایی
درصد
درصد
واریانس
کل
واریانس
تجمعی
93/656
93/656
8/565
86/680
97/777
8/873
8/272

96/955

50/533
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نتایج نشان داد که مهمترین گونۀ وندالیسم ،هنجارشکنی فرهنگی است کـه بـا مقـدار ویـژۀ
 ،6/18درمجموع واریانس  86/59در کل واریانسها را به دست آورده است .در مرتبۀ بعدی نوع
تخریب و سرقت است .درمجموع با توجه به نتـایج حاصـل از تحلیـل عـاملی در گونـهشناسـی
وندالیسم میتوان بیان کرد که چسباندن آگهیهای تبلیغی ،مجالس ختم ،فروش وسایل منزل،
شعارنویسی و رنگکردن در و دیوارها ،نصب تابلو و پرچم با میخ و سـیم و ...بـه بدنـۀ درختـان
خیابان و در و دیوار ،تخریب مجسمهها و آثار تاریخی باارزش و فحاشی و درگیری بـین جوانـان
مهمترین گونههای وندالیسم از نوع هنجارشـکنی فرهنگـی در بـین روسـتاهـای منطقـۀ مـورد
مطالعه است (جدول .)3
جدول  .3استخراج عوامل و متغیرهای بارگذاریشده در گونۀ وندالیسم
شاخص

همبستگی

چسباندن آگهیهای تبلیغی ،مجالس ختم ،فروش وسایل منزل

2/530

شعارنویسی و رنگکردن در و دیوارها

2/653

نصب تابلو و پرچم با میخ و سیم و ...به بدنۀ درختان خیابان و در و دیوار

2/757

تخریب مجسمهها و آثار تاریخی باارزش

2/399

فحاشی و درگیری بین جوانان

2/566

تخریب وسایل محوطۀ مخصوص کودکان

2/660

خطکشیدن به بدنۀ اتومبیل و وسایل نقلیۀ شخصی و عمومی

2/531

سرقت اشیا ،پول یا کیفقاپی

2/366

فروش موادمخدر و مشروبات الکلی

2/768

ایجاد حریق عمدی

2/575

شکستن و دزدیدن سطلهای زباله

2/509

شکستن صندلیها

2/600

شکستن چراغهای برق ،المپ و روشنایی معابر عمومی

2/363

موتورسواری با سرعت باال
بوقزدنهای بیدلیل

2/397
2/585

شناسایی گونۀ وندالیسم

هنجارشکنی
مقدار ویژه86/59:
درصد واریانس6/18 :

تخریب و سرقت
مقدار ویژه3/50 :
درصد واریانس9/60 :

قانونگریزی
مقدار ویژه7/56 :
درصد واریانس9/68 :

عوامل اثرگذار بر وندالیسم سکونتگاههای پیراشهری
برای بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .در ابتدا برای
اطمینان از مورد تأیید بودن آزمون تحلیل عاملی برای شاخصهای پژوهش فوق ،با استفاده از
نرمافزار  SPSSاز آزمون  Bartletو  KMOاستفاده شد که این میزان برابر با  2/770به
دست آمده که بر تأیید تحلیل عاملی داللت دارد (جدول .)1
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملی برای عوامل وندالیسم
مجموعۀ مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

درجۀ آزادی

سطح معناداری

عوامل مؤثر در وندالیسم

2/770

520/80

66

2/222

همانطور که نتایج نشان میدهد 8 ،عامل ،مقدار ویژۀ باالتر از یك دارند .یعنی مجمـوع 90
عامل مؤثر بر وندالیسم ،قابل تقلیل به  8عامل ویژه هستند که عاملهای بهدستآمـده بـا روش
 Varmaxچرخش داده شدهاند .عاملهای اول تا سوم درمجموع  50/75درصـد از واریـانس را
تبیین میکنند .در جدول  92عامل اول بهعنوان مهمترین عامل است که با مقـدار ویـژۀ 8/56
بهتنهایی  01/76درصد از واریانسها را تبیین میکند (جدول .)92
جدول  .10عاملهای استخراجشده ،مقادیر ویژه و درصد واریانس آنها از مجموع شاخصها
مقادیر اولیه
عامل
کل

مجموع مجذور بارهای استخراجی
درصد

درصد
واریانس

واریانس

کل

تجمعی

درصد
واریانس

مجموع مجذور بارهایچرخشیافته
نهایی

درصد
واریانس

کل

تجمعی

درصد
واریانس

درصد
واریانس
تجمعی

1

8/561

01/760

01/760

8/561

01/760

01/760

0/631

02/760

02/760

0

9/566

90/330

60/606

9/566

90/330

60/606

0/962

93/228

83/765

9

9/095

92/901

50/758

9/095

92/901

50/758

9/639

96/223

50/758

نتایج نشان داد که سه دسته عامل بر راهیابی وندالیسم در محیطهای اجتماعی مورد مطالعه
تأثیر گذاشته است؛ مهم ترین عامل مؤثر بر وندالیسم« ،ضعف اجرای قوانین» بـوده کـه حاصـل
تجمیع گزارههـایی همچـون دردسـترسبـودن مـواد و مشـروبات ،ضـعف در اعمـال قـانون در
محیطهای روستایی ،کنتـرل اجتمـاعی ضـعیف در منـاطق روسـتایی ،تجمـع افـراد معتـاد در
محیطهای حاشیۀ روستا ،نورپردازیهای نادرست و کم در محیطهای روستایی و ضـعف حـس
تعلق مکانی روستائیان بوده است .دومین عامل اثرگذار« ،ضعف نظارت و کنترل بر محـیطهـای
روستایی» است و درنهایت از «محیط کالبدی مناسب وندالیسم» بهعنوان سومین عامل میتوان
نام برد (جدول .)99
جدول  .11استخراج عوامل و متغیرهای مؤثر بر شیوع وندالیسم روستایی
همبستگی

شاخص
دردسترسبودن مواد و مشروبات

2/57

ضعف در اعمال قانون در محیطهای روستایی

2/75
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همبستگی

شناسایی عامل

شاخص
کنترل اجتماعی ضعیف در مناطق روستایی

2/53

درصد واریانس01/76 :

تجمع افراد معتاد در محیطهای حاشیۀ روستا

2/57

نورپردازیهای نادرست و کم در محیطهای روستایی

2/65

ضعف حس تعلق مکانی روستائیان

2/58

فاصلهداشتن از خانواده

2/56

خلوتبودن محیط روستا

2/69

فاصلهداشتن از ایستگاههای پلیس

2/66

تراکم جمعیتی کم

2/32

ارزانبودن مسکن در روستا

2/32

وجود سکونتگاههای غیررسمی روستایی

2/73

ضعف نظارت و کنترل بر محیطهای
روستایی
مقدار ویژه9/56 :
درصد واریانس90/33 :

محیط کالبدی مناسب وندالیسم
مقدار ویژه9/09 :
درصد واریانس92/90 :

وندالیسم و تعلق مکانی در سکونتگاههای پیراشهری

در تحقیق حاضر متغیر وابسته «تعلق مکانی» است که توسط  8شاخص «تعلق بیولوژیکی به مکان
روستایی ،تعلق اخالقی به مکان روستایی و تعلق روحی-روانی به مکان روستایی» با  91مؤلفه مطالعه
شده است و متغیر مستقل« ،وندالیسم» است که با استفاده از تحلیل عاملی در  95شاخص مطالعه
شد .همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است ،در ادامه برای بررسی نرمالبودن متغیرها از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .در این آزمون فرضیۀ صفر ،نرمالبودن دادههاست .اگر
 Kolmogorov-Smirnov Zبین  +9/16و  -9/16باشد و سطح معنیداری بیشتر از  2/25باشد،
فرضیۀ صفر رد میشود و نرمالبودن دادهها تأیید میشود (گودرزی .)995 :9833 ،نتایج نشان میدهد
که کلموگروف-اسمیرنوفِ تمام دادهها بین  +9/16و  -9/16است و سطح معنیداری تمام دادهها هم
بیشتر از  2/25است؛ پس ،درنتیجه در همۀ شاخص و متغیرها توزیع دادهها نرمال است (جدول .)90
جدول  .10میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
انحراف
Kolmogorovمیانگین
شاخصها
Smirnov Z
معیار

p

هنجارشکنی

8/98

2/18

2/30

2/50

تخریب و سرقت

8/66

2/32

9/06

2/23

قانونگریزی

8/56

2/10

9/02

2/99

تعلق روحی-روانی به مکان روستایی

0/53

9/23

9/26

2/09

تعلق اخالقی به مکان روستایی

0/06

9/20

9/91

2/26

999

وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند
شاخصها

میانگین

انحراف
معیار

KolmogorovSmirnov Z

p

تعلق بیولوژیکی به مکان روستایی

0/66

9/28

2/18

2/85

وندالیسم

8/65

2/76

2/30

2/59

تعلق مکانی

0/61

2/16

2/16

2/88

با توجه به نرمالبودن متغیرهای تحقیق ،برای تحلیل تأثیر متغیر مستقل بر وابسته و
مسیرهای موجود از نرمافزار لیزرل استفاده شده است .براساس خروجی نرمافزار مدل اصلی در
قالب شکل  8آمده ،که در آن روابط میان متغیرها و ضرایب هریك از آنها نشان داده شده
است .سؤال اساسی مطرحشده این است که آیا این مدل ،مدل مناسبی است؟ برای پاسخ به این
پرسش باید آماره  x2/dfو سایر معیارهای مناسببودن برازش مدل ،بررسی شود .با توجه به
خروجی لیزرل مقدار  x2/dfمحاسبهشده برابر با  2/69است .وجود  x2/dfپایین نشاندهندۀ
برازش مناسب مدل است؛ زیرا هرچه مقدار  x2/dfکمتر باشد ،با توجه به نتایج زیر که از
خروجی نرمافزار لیزرل به دست آمدهاند ،مدل ارائهشده مدل مناسبتری است:
 x2/df= 0.41و  P-valu= 0.0556و RMSEA= 0.021
مقدار ( )p- valueبیشتر از مقدار سطح معنیداری استاندارد ( )a= 0.05است ،بنابراین مدل
ارائهشده مدل مناسبی است .همچنین با توجه به مقدار  RMSEAبهدستآمده که ()2/209
میباشد و کمتر از ( )2/25است ،مدل از برازندگی مطلوب و قابل اطمینان برخوردار است.

شکل  .9تخمین استاندارد مدل (مدل اصلی تحقیق)
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 =T1تعلق روحی-روانی به مکان روستایی =T2 ،تعلق اخالقی به مکان روستایی=T3 ،
تعلق بیولوژیکی به مکان روستایی
 =Vوندالیسم =v1 ،هنجارشکنی =v2 ،تخریب و سرقت =v3 ،قانونگریزی
همچنین ،مهمترین شاخصهای برازش مدل عبارتاند از (،)AGFI( ،)RMSEA( ،)CFI
( )GFIو ( )NFIکه حالتهای بهینه برای این آزمونها را نشان میدهند (جدول .)98
جدول  .19بررسی شاخصهای مناسببودن مدل
مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل موردنظر

نتیجهگیری

χ2

کمتر از 0

2/69

برازش مدل مناسب است

نام آزمون
p-value

بیشتر از 2/25

2/2556

برازش مدل مناسب است

GFI

بیشتر از 2/1

2/16

برازش مدل مناسب است

AGFI

بیشتر از 2/1

2/12

برازش مدل مناسب است

RMSEA

کوچكتر از 2/23

2/209

برازش مدل مناسب است

CFI

بیشتر از 2/1

2/13

برازش مدل مناسب است

NFI

بیشتر از 2/1

2/10

برازش مدل مناسب است

در ادامه بهمنظور نشاندادن معناداری هرکدام از پارامترهای مدل از آماره  Tاستفاده میشود.
این آماره از نسبت ضریب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر به دست میآید که باید
در آزمون ،قدر مطلق  tبزرگتر از  0باشد تا این تخمینها از لحاظ آماری معنادار شود .با توجه به
خروجی لیزرل ،میزان قدر مطلق  tمحاسبهشده در تمامی متغیرها بزرگتر از  0است .بنابراین،
تمامی تخمینهای ارائهشده از لحاظ آماری معنادار هستند .نتایج تأیید و رد این روابط در جدول
 96نشان داده شده است .بنابراین مدل لیزرل نشان میدهد که بین شاخصهای وندالیسم
بهکارگرفتهشده در تحقیق و تعلق مکانی ،رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد .آزمونهای
بهکارگرفته نشان میدهد که برازش مدل برای تمامی شاخصها مناسب بوده است.
جدول  .16نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معنیداری مدل پژوهش
نام رابطه

ضریب استاندارد

اعداد معنیداری

نتیجه

معنیداری بین وندالیسم و شاخص تعلق اخالقی به مکان روستایی

2/36

6/96

تأیید

معنیداری بین وندالیسم و شاخص تعلق روحی-روانی به مکان
روستایی

2/36

3/08

تأیید

معنیداری بین وندالیسم و شاخص تعلق بیولوژیکی به مکان
روستایی

2/16

6/05

تأیید

بنابراین ،بهطور خالصه میتوان گفت که بین وندالیسم و شاخص تعلق اخالقی به مکان
روستایی ارتباط معنیداری وجود دارد .با توجه به ضریب استاندارد و معنیداری بهدستآمده
که بیشتر از  9/16است ،معنیداری فرضیه تأیید میشود و بین وندالیسم و شاخص تعلق
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اخالقی به مکان روستایی ارتباط معنیداری با ضریب استاندارد  2/36و معناداری  6/96تأیید
میشود و درمجموع ،معادلۀ این فرضیه بر این اساس است:
(( + )2/09وندالیسم) ( =)2/36تعلق اخالقی به مکان روستایی
همچنین بین وندالیسم و شاخص تعلق روحی-روانی به مکان روستایی ارتباط معنیداری
وجود دارد .با توجه به ضریب استاندارد و معنیداری بهدستآمده که بیشتر از  9/16است،
معنیداری فرضیه تأیید میشود و بین وندالیسم و شاخص تعلق روحی-روانی به مکان
روستایی ارتباط معنیداری با ضریب استاندارد  2/36و معناداری  3/08تأیید میشود.
درمجموع ،معادلۀ این فرضیه بر این اساس است:
(( + )2/00وندالیسم) ( =)2/36تعلق روحی-روانی به مکان روستایی
بین وندالیسم و شاخص تعلق بیولوژیکی به مکان روستایی ارتباط معنیداری وجود دارد .با
توجه به ضریب استاندارد و معنیداری بهدستآمده که بیشتر از  9/16است ،معنیداری فرضیه
تأیید میشود و بین وندالیسم و شاخص تعلق بیوگرافیکی به مکان روستایی ارتباط معنیداری
با ضریب استاندارد  2/16و معنیداری  6/05تأیید میشود .درمجموع ،معادلۀ این فرضیه بر این
اساس است:
(( + )2/93وندالیسم) ( =)2/16تعلق بیولوژیکی به مکان روستائیان
با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل نتایج فوق تأیید شده است .نتایج نشان داد که وندالیسم
بر تعلق مکانی روستایی تأثیر میگذارد .بهطوریکه وندالیسم بهترتیب بر شاخص تعلق
بیولوژیکی بیشترین تأثیر را میگذارد .ضرایب استاندارد هریك از این روابط درمدل نهایی نشان
داده شده است (شکل .)6

شکل  .6مدل نهایی تحقیق
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 .۵بحث و نتیجهگیری

موانع متعددی فراروی برنامهریزی و توسعۀ سکونتگاههای انسانی است .در فضاهای اجتماعی،
یکی از این پدیدههای قابل توجه ،مسئلۀ وندالیسم است که دارای ارتباط دوسویه با نابهنجاری
در فضاست .عرصههای پیرامونی شهرها به دلیل اختالف شدید طبقاتی و محرومیتهای حاشیه
ای نسبت به متن (شهر) ،کنشگاههای آشکار نابهنجاریهای فردی و اجتماعی است که گاهی
دامن فضای پیراشهر و بخشی از بطن شهرها را نیز فرا میگیرد .در این تحقیق تالش گردید تا
ضمن شناسایی گونههای وندالیسم موجود در پیراشهر بیرجند و عوامل مؤثر بر آن ،به تحلیل
ارتباط وندالیسم با حس تعلق مکانی در سکونتگاههای روستایی پیرامون بیرجند پرداخته شود؛
چراکه تعلق مکانی افراد ،نقش مهمی در سطح کیفیت زندگی ساکنان ،سالمت روان ،مطلوبیت
فضا ،ساخت و تقویت سرمایۀ اجتماعی و درنهایت کمك به امر برنامهریزی توسعه دارد.
یافتههای بهدستآمده نشان داد که مهمترین گونۀ وندالیسم موجود در روستاهای مورد مطالعه،
هنجارشکنی فرهنگی بوده و در مرتبۀ بعدی نوع تخریب و سرقت قرار دارد ،که در تأیید بخشی
از یافتههای رمضانی ( ،)9875سیاهپوش و همکاران ( ،)9810فلیپ )9118( 9و ساکر و
همکاران )0225( 0است .همچنین نتایج نشان داد که سه دسته عوامل بر راهیابی وندالیسم در
محیطهای اجتماعی مورد مطالعه تأثیر داشته است که شامل «ضعف اجرای قوانین»« ،ضعف
نظارت و کنترل بر محیطهای روستایی» و درنهایت« ،محیط کالبدی مناسب وندالیسم»
هستند که تأییدکنندۀ بخشی از یافتههای قنبری و همکاران ( )9816و آیزل یوووز)0299( 8
است .بهعالوه ،نتایج مدل لیزرل نشان میدهد که بین شاخصهای وندالیسم بهکارگرفتهشده در
تحقیق و تعلق مکانی رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد که در تأیید یافتههای مطالعۀ حیدری و
همکاران ( )9815است.
براساس یافتههای بهدستآمده میتوان گفت که روستاهای پیرامون شهر بیرجند از سال
 9836به دلیل مرکز استان شدن این شهر ،مواجه با تغییرات نرخ تورم ،رشد فزایندۀ قیمت
مستغالت و افزایش شدید اجارهبهای مسکن در محدودۀ شهری ،خاستگاه سکونت جمعیت
مهاجران با رشد شدید مکانی و فضایی بوده است .مهاجران ساکن در روستاهای نزدیك شهر
بیرجند را سه گروه عمده تشکیل میدهد :گروه اول ،شامل جمعیتی است که در شهر بیرجند
ساکن بوده ،اما به دلیل افزایش اجارهبها و هزینههای زیست در داخل شهر ،به پیراشهر نقل

1. Filip
2. Sakir et al
3. Aysal Yavuz
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مکان کردهاند؛ گروه دوم ،شامل مهاجران بیدرآمد یا کمدرآمد جویای کار از روستاهای دور و
نزدیك به پیرامون مرکز استان (شهر بیرجند) بوده است و گروه سوم ،برخی جویندگان کار یا
بورسبازان زمین و مستغالت یا متقاضیان یافتن فضاهای زیست بهتر هستند که عمدتاً از
شهرهای استان یا از شهرهای استان سیستان و بلوچستان نظیر زابل و زاهدان به پیرامون شهر
بیرجند نقل مکان کردهاند .لذا یکی از ثمرات اجتماعی تنوع فرهنگی بهوجودآمده در پیراشهر
بیرجند که کماکان رشد فزاینده دارد ،شیوع و رشد وندالیسم در این فضاها بوده است که در
وهلۀ اول بهصورت «هنجارشکنی فرهنگی» پدیدار شده و نوع دوم این پدیده را بهصورت
«تخریب و سرقت» میتوان شاهد بود .اما باید توجه داشت که راهیابی وندالیسم در فضاهای
پیراشهر بیرجند ،معلول عوامل متعددی است که مطالعات نشان داد طی دو دهۀ گذشته (از
آغاز مرکز استان شدن شهر بیرجند) ،صرفنظر از پدیدۀ مهاجرت اقوام و گروههای مختلف به
پیرامون بیرجند که کنش جامعه به شمار میرود ،عواملی همچون «ضعف اجرای قوانین»،
«ضعف نظارت و کنترل بر محیطهای روستایی»« ،محیط کالبدی مناسب وندالیسم» ،همگی
بهعنوان ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت فضا ،ازجمله عوامل مؤثر در گسترش وندالیسم
فضاهای روستایی پیراشهری هستند .ارزیابی تعلق مکانی روستائیان پیراشهر بیرجند در سه بعد
اخالقی ،روحی-روانی و بیولوژیکی نیز نشان داد که متأثر از پدیدۀ وندالیسم بوده است .درحقیقت،
ازآنجاکه بسیاری از افراد در طبقات پایین درآمدی در سکونتگاه قبلی خود بوده و به سبب
محدودیت دسترسیها و نداشتن تجربۀ خوشایند از فضای قبلی ،به پیرامون بیرجند نقل مکان
کردهاند ،زمینۀ وندال در آنان وجود داشته است؛ این افراد با زندگی در روستاهای پیرامونی
بیرجند و تکرار محرومیتهای حاشیهای (روستا) نسبت به متن (شهر) ،کماکان دارای زیست با
رویکرد ناخوشایندی از فضا هستند که نتیجۀ آن افول حس تعلق مکانی به سکونتگاههای کنونی
بوده است.
بدینسان ،درمجموع میتوان گفت محرومیتهای سکونتگاههای پیراشهر بیرجند نسبت به مرکز
(شهر) در کنار عامل تنوع قومی و فرهنگی به «دلزدگی فضایی» جمعیت و گاهی تقابل با آن منجر
شده است .این امر ،از سویی حاکی از کیفیت پایین زندگی و آسایش ساکنان است و از سوی دیگر،
توجه ویژۀ نظام برنامهریزی برای گذار به سوی «مقبولیت فضا» نزد ساکنان را میطلبد .در راستای
درمان موقت اپیدمی طرحشده ،پیشنهادهایی به شرح زیر میتوان ارائه کرد:
 کنترلهای اجتماعی در زمینههایی همچون دردسترسبودن مواد و مشروبات ،افزایش
نظارتهای امنیتی و قانونی بر محیطهای روستایی پیراشهری ،تقویت نورپردازیها در
محیطهای روستایی ،بهکارگیری مشارکتهای مردم محلی در مدیریت بزهکاری روستاها.
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 همچنین پیشنهاد میگردد مکانهای خلوت در روستا کاهش یابند و اصالحات کالبدی
روی مساکن و ابنیۀ روستا انجام گیرد تا زمینههای گسترش وندالیسم موجود در روستا کاسته
شده و تعلق مکانی روستائیان نیز افزایش یابد.
منابع

ارجمند سیاهپوش ،اسحق ،ابوالقاسم حیدرآبادی و بهاره ارجمند سیاهپوش (« )9810نقش
عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانشآموزان دورۀ متوسطۀ شهر اندیمشك
(با تأکید بر امنیت اجتماعی)» ،جامعهشناسی مطالعات جوانان ،شمارۀ .66-08 :8
بذرفشان ،جواد ،مهرشاد طوالیینژاد و هانیه اسکتی (« )9817بررسی آثار حس تعلق مکانی بر
بازساخت فضایی -کالبدی سکونتگاههای روستایی (مطالعۀ موردی :دهستان نه ،شهرستان
نهبندان)» ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ پنجاهم ،شمارۀ .327-719 :6
بزی ،خدارحم ،حسین موسیزاده ،مهدی خداداد و جاسم آزادبخت (« )9815بررسی انگیزههای
مؤثر بر گرایش به وندالیسم در فضاهای عمومی شهری (مطالعۀ موردی :شهر گرگان)»،
فصلنامۀ دانش انتظامی گلستان ،سال هفتم ،شمارۀ .09-9 :9
پیربابایی ،محمدتقی و حسن سجادزاده (« )9812تعلق جمعی به مکان ،تحقق سکونت
اجتماعی در محلۀ سنتی» ،نشریۀ باغ نظر ،شمارۀ .03-97 :96
توکلینیا ،جمیله ،محمدصادق افراسیابی راد و محمدحسین بوجانی (« )9816سنجش میزان
احساس تعلق خاطر مکانی و تأثیرات فضایی-مکانی آن در بافت فرسودۀ شهری (مطالعۀ
موردی :محلۀ سهلآباد شیراز)» ،فصلنامۀ جغرافیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس،
دورۀ هفتم ،شمارۀ .93-9 :05
حیدری ،اعظم ،قاسم مطلبی و علی اکبری (« )9815تأثیر میزان حس تعلق به مکان در ارتقای
شاخصهای امنیت اجتماعی ،نمونۀ موردی :محلۀ جوباره اصفهان» ،اولین همایش ملی
معماری و شهرسازی (اندیشه ،نظریهها و روشها) ،مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.
خاتم ،اعظم و کمال اطهاری ( )9836مدیریت و حل مسئلۀ اسکان غیررسمی ،انتشارات مرکز
مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
خاکپور ،براتعلی و سیدمصطفی حسینی (« )9818بررسی و ارزیابی علل گرایش به رفتارهای
وندالیستی در محیطهای شهری» ،فصلنامۀ دانش انتظامی خراسان رضوی ،شمارۀ .73-55 :06
رایجیان اصلی ،مهرداد ( )9817درآمدی بر جرمشناسی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
997

وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند

رمضانی ،ناصر (« )9875وندالیسم ،عوامل مؤثر بر پیدایش رفتارهای وندالیستی در میان پسران
 3تا  96سال ساکن مناطق حاشیۀ خطوط راهآهن در جنوب شهر تهران» ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکز.
سرمست ،بهرام و محمدمهدی متوسلی (« )9831بررسی و تحلیل نقش «مقیاس شهر» در
میزان حس تعلق به مکان (مطالعۀ موردی شهر تهران)» ،نشریۀ مدیریت شهری ،شمارۀ :06
.966-988
سیاوشپور ،بهرام ،مجتبی شادلو جهرمی و زهره موالیی رامشه (« )9818ابعاد تشکیلدهندۀ
حس تعلق به مکان ،با تأکید بر عوامل کالبدی ،اجتماعی و احساسی (ادراك و شناخت)»،
ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تکیه بر مؤلفههای شهر اسالمی
مشهد مقدس.
شاهچراغی ،آزاده و علیرضا بندرآباد ( )9816محاط در محیط ،کاربرد روانشناسی محیطی در
معماری و شهرسازی ،انتشارات جهاد دانشگاهی.
شمس ،مجید ،فریاد پرهیز ،حافظ مهدنژاد ،مصطفی قمری و کاوه محمدی (« )9819تحلیل
رابطۀ جرم و تراکم جمعیت در بلوكهای آماری با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی
( GISمطالعۀ موردی :منطقۀ اسکان غیررسمی اسالمآباد زنجان)» ،مجلۀ پژوهش و
برنامهریزی شهری ،دورۀ سوم ،شمارۀ .83-91 :3
صافیان ،محمدجواد ،مائده انصاری ،علی غفاری و محمد مسعودی (« )9812بررسی
پدیدارشناختی-هرمنوتیك نسبت مکان با هنر معماری» ،نشریۀ پژوهشهای فلسفی
دانشگاه تبریز ،شمارۀ .15 :3
فالحت ،محمدصادق (« )9835مفهوم حس مکان و عوامل شکلدهندۀ آن» ،نشریۀ هنرهای
زیبا ،شمارۀ .66 -57 :06
فوالدیان ،احمد (« )9835حاشیهنشینی و انحرافات اجتماعی» ،فصلنامۀ تخصصی فقه و تاریخ
تمدن ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،شمارۀ .921 :1
قاسمی ،وحید ،وحید ذواالکتاف و علی نورعلیوند ( )9833کتاب جامعهشناسی ورزش
وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
قنبری ،ابوالفضل ،مهدیه طاهونی و ناصر قادری (« )9816بررسی عوامل تأثیرگذار بروز
وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی :شهر تبریز)» ،پژوهش جغرافیای برنامهریزی
شهری ،دورۀ چهارم ،شمارۀ .536-561 :6
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کالنتری ،محسن و آیتاهلل آیت (« )9836تأثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری و راهکارهای
پیشگیری از آن جرائم ارتکابی در شهر تهران (مطالعۀ موردی :مورد تأثیر تاریکی ،روشنایی،
خلوتی ،شلوغی محیط و نوع و میزان)» ،فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم ،سال دوم،
شمارۀ .65-66 :5
کالنتری ،محسن و مهدی توکلی« )9836( ،شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری»،
فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم ،دورۀ دوم ،شمارۀ .922-75 :0
گودرزی ،سعید ( )9833کاربرد آمار در علوم اجتماعی همراه با دستورات  spssو نحوۀ تفسیر
خروجیها ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
لك ،آزاده و اشکان غالمپور (« )9816درك معنای حس مکان در بازسازی مسکونی بم ،مورد
مطالعالتی :مجموعۀ مسکونی نرگس» ،نشریۀ مسکن و محیط روستا ،شمارۀ .52 -87 :961
محبی ،محمد (« )9830بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر خرابکاری بهعنوان مقدمۀ
رفتار بزهکارانه در بین دانشآموزان دبیرستانهای شهرستان زرپنداشت» ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محسنی تبریزی ،علیرضا ( )9876بررسی علل وندالیسم در شهر تهران و راههای پیشگیری و
درمان آن ،تهران :مرکز مطالعات اسناد و مدارك ملی ایران.
محسنی تبریزی ،علیرضا (« )9871مبانی نظری و تجربی وندالیسم ،مروری بر یافتههای یك
تحقیق» ،مجلۀ نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ .007-918 :96
محسنی تبریزی ،علیرضا ( )9838وندالیسم ،تهران :انتشارات آن.
محسنی تبریزی ،علیرضا (« )9876بررسی وندالیسم در مناطق بیستگانۀ تهرانب ،مؤسسۀ
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران.
محمدی بلبانآباد ،اسعد (« )9836سنجش میزان وندالیسم و بررسی عوامل فردی و اجتماعی
مرتبط با آن در بین دانشآموزان ناحیۀ یك مقطع متوسطۀ شهر سنندج» ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد رشتۀ پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
مطلق ،معصومه و ساجده ندری (« )9810بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر گرایش
دانشآموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس شهرستان خرمآباد» ،فصلنامۀ مطالعات
جامعهشناختی جوانان ،سال چهارم ،شمارۀ دهم.986-997 :
موسوی ،سیدیعقوب ،مهدی شیریپور ،ابوالفضل رفیع و سیدرفیع موسوی (« )9818بررسی
عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری (نمونۀ موردی :منطقۀ ده شهر تبریز)»،
ششمین کنفرانس برنامهریزی شهری 09 ،و  00آبان ،مشهد.
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 فصلنامۀ مطالعات توسعۀ،»(خرابکارانه) دانشآموزان در شهر جوانرود استان کرمانشاه
.67-58 :9  شمارۀ، دورۀ سوم،فرهنگی-اجتماعی
) «تحلیل نواحی جرمخیز و9833(  نوذر امین صارمی و فریبرز یوسفوندی، جعفر،هزارجریبی
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.36-78 :9
Adams, Helen. Alaniz, Ryan. Bronen, Robin Mcnamara, Karen.(2015),
Maintaining and Building ‘Place’ Through Manage and Forced
Community Relocations: Lessons for Climate Changed World, Unu-Ehs
Working Paper Series, United Nations University Institute of
Environment and Human Security.
Al-Ahmadi, Khalid, See, Linda, Heppenstall, Alison, Hogg, James(2009),
Calibration of a Fuzzy automata model of urban dynamics in Saudi
Arabia, Journal homepage: www.elsevier.com/locate/acocom, Ecological
Complexity 6, pp80-101.
Bailey, Maria, McLaren, Suzanne(2005), “Physical Activity Alone and with
others as Predictors of Sense of Belonging and Mental Health in
Retirees”, Aging and Mental Health, 9 (1): 82-90.
Ball, Joanna (2005), the moderating effect of family factors on the
relationship between lifetime trauma event exposure and Juvenile
delinquency in a sample of male Juvenile offenders, dissertation PHD,
Georgia State University.
Brown, Graham., Brown, Barbara B., & Perkins, Douglas D(2004), “New
Housing as Neighborhood Revitalization”, Environment and Behavior,
36 (6): 749-775.
Cameron, Margaret, MacDougall, Colin(2000), Crime Prevention through
Sport and Physical Activity. Publication No. 165). Canberra: Australian
Institute of Criminology.
Carmona, Matthew, Heath, Tim, Oc, Taner. and Tiesdell, Steven (2003),
Public Places, Urban Spaces, Oxford, Architectural Press,p118_125.
Cross, Jennifer E (2005), ''What is Sense of Place'', Research On Place &
Space Website, 20Feb.
902

9  شمارۀ، سال یازدهم،مسائل اجتماعی ایران
Filip.M Vanhoenacker(1993), “Campus Vandalism: Lts more the Graffiti
on the Wall”, Journal of Black Lssuse in Higher Education, 1 (16):
30_31.
Garth Esau Vemon (2007), The Influene of Vandalism in Schools on
Learners Academic Performance, Magister Educations in the Faculty of
Education at the Nelson Mandela metropolitan University, Supervisor: A.
J. Grayling.
Goode now, Carol. (1993), “Classroom Belonging among Early Adolescent
Students: Relationships to Motivation and Achievement”, Journal of
Early Adolescence, 13 (1): 21-43.
Gram-Hamssen, Kirsten, Bech-Danielsen, Clach (2004), "House, Home and
Identiy from Consumption Perspective", Housing Theory and Society, 21
(1).
Gregory, Derek, Johnston, Ron, Pratt, Geraldine, Watts, Michael, Whatmore,
Sarah (2009), The Dictionary of Human Geography 5th Edition, England:
A John Wiley & Sons, Ltd Publication.
Johnston, Ron, Gregory, Derek, Pratt, Geraldine, Watts, Michael, Whatmore,
Sarah (2004), The Dictionary of Human Geography, England: Blackwell
Publishing.
Kennedy Dalgarno, Bower (1989), “Case Your Space (Environmental
Criminology), Security Management, 33: 47-52.
Lee, Jonathan, Jang, Hyunseok, Bouffard, Leana Allen (2013), “Maternal
Employment and Juvenile Delinguency: A Longitudinal Study of Korean
Adolese, Tiurnal of Crime & Delinguency,59: 1064-1084.
Marsh, Peter. McCann, Joe. Marsh, James (1996), "Football Violence In
Europe", Amsterdam School For Social Issues Research Center.
Mayer,Roy, Nafpaktttis, Mary (1987), “A Search for the Elusive Setting
Event of School Vandalism”, Journal of Educational and Treatment of
Childen, 10(3): 259-270.
McLaren, Suzanne, Challis, Chantal (2009), “Resilience among Men
Farmers: The Protective Roles of Social Support and Sense of Belonging
in the Depression-Suicidal Ideation Relation”, Death Studies, 33 (3): 262276.
McLaren, Suzanne, Gomez, Rapson, Van Der Horst, Renee (2007), “The
Association of Depression and Sense of Belonging with Suicidal Ideation
among Older Adults: Applicability of Resiliency Models”, Suicide & Life
- Threatening Behavior, 37 (1): 89-102.
Ortega, Alvareza Ruben, Ian MacGregot-Fors (2011),"Dsting-off the file: A
Review of Knowledge on Urban Ornithology in Latin America", Journal
of landscape and Urban Planning, 101:, 1- 10.

909

وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند
Prewitt Diaz, Joseph O, (2013), “Recovery: Re- Establishing Place and
Community Resilience”, Global Journal of Community Psychology
Practice, 4 (3): 1-10.
Rankin, Latty, Saunders, Daniel, Williams, Rega (2000), “Mediators of
Attachment Style, Social Support, and Sense of Belonging in Predicting
Woman Abuse by African American Men”. Journal of Interpersonal
Violence, 15 (10): 1060-1080.
Relph, Edward (1976), 'Place and Placelessness, London: Pion.
Sakir, Ozen; Aydin, Ece; Remzi, Oto; Yasar, Tirasci & Suleyman, Goren
(2005), “Juvenile Delinquency in A Developing Country: A Province
Example in Turkey”, International Journal of Law and Psychiatry. 28:
430- 441.
Sakurai,Yuka, Mayhew, Pat and White, Mark (2008), Theft and vandalism at
residential building sites in Australia, Auatralia government, Australian
Institute of Criminology, WWW.aic.gov.au.
Semken Steven (2008), Sense of Place in the Practice and Assessment of
Place-Based Science Teaching, Published 27 March 2008 in Wiley Inter
Science, (www.interscience.wiley.com).
Steele, Fritz (1981), The Sense of Place, Boston: CBI Publishing Company.
Shamai, Shmuel (1991), “Sense of Place: An Empirical Measurement”,
Geoforum, 22 (3): 347-358.
Weisburd David, Bruinsma Gerben, Bernasco Wim (2009), “Units of
Analysis in Geographic Criminology: Historical Development, Critical
Issues, and Open Questions”, in: Putting Crime In Its Place, Springer: 331.
Wise, Jim (1982) “A Gentle Deterrent to Vandalism”, Psychology Today,
September: 31-38.
Yavuz, Aysel & Kulglu, Nilgun (2011), “Effects of Locational Factors on
Vandalism is Seaside Park”, Scientific Research and Essays, 6 (20):
4207_4212.

900

تجربه زیسته زنان از خشونت خانگی
(مورد مطالعه :زنان مراجعه کننده به واحد کاهش طالق
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مرکز اورژانس اجتماعی شهر اصفهان)


ایمانه سعیدی ،ثریا معمار ،مسعود کیانپور
چکیده

خشونت در خانواده یا خشونت خانگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع میپیوندد
و عموما در میان افرادی رخ میدهد که به سبب صمیمیت یا ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر
پیوند خوردهاند .اهداف این پژوهش دستیابی به معنای رفتار خشونت آمیز نزد زنان ،نوع
شناسی خشونت خانگی و تجارب زنان از اعمال خشونت خانگی میباشد.
این پژوهش با پارادایم تفسیرگرایی و با استفاده از روش شناسی پدیدارشناسی ،سعی در
شناسایی تجارب زیسته زنان شهر اصفهان از خشونت خانگی دارد .میدان تحقیق واحد کاهش
طالق مرکز اورژانس اجتماعی شهر اصفهان است .با استفاده از نمونهگیری هدفمند با  93نفر از
زنان خشونت دیده ،مصاحبهی عمیق نیمه ساختیافته انجام شد و با روش هفت مرحلهای
کوالیزی ،تحلیل دادهها صورت گرفت.
نتایج تحقیق عالوه بر ارائهی نوعشناسی دقیق از خشونتی که زنان آن را تجربه کرده بودند،
نشان داد که هر کدام از زنان خشونت دیده بر اساس نوع خشونتی که تجربه کردهاند ،خشونت
علیه زن را چگونه تعریف میکنند .زنان در بیان تجاربشان به دالیل خشونت همسر نیز اشاره
نمودند .در این خصوص به دخالت خانواده مرد ،ویژگیهای شخصیتی و اخالقی مرد ،عدم
شناخت کافی از یکدیگر و اندیشههای مردساالری اشاره میکنند .همچنین زنانی که قدرت
مقابله با همسر را درخود نمیبینند ،به صورت منفعالنه به سازش و تحمل زندگی خشونتبار،

 .9واحد کاهش طالق مرکز اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی به منظور مداخله در خانواده جهت کمك
به زوجین متقاضی طالق که به صورت خود معرف به این واحد مراجعه نموده و یا با معرفی سایر سازمانها هم-
چون دادگستری معرفی شدهاند ،خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی ارائه میدهد.
Imanehsaeidi@gmail.com
( .نویسنده مسئول ) کارشناس ارشد جامعه شناسی
 .دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
Soraya.memar7@gmail.com
 . استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
Masoudkianpour@gmail.com
تاریخ دریافت 1913/1/3 :تاریخ پذیرش1911/3/3 :
مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1911صص 160-109
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پنهان کردن خشونت اعمال شده و در نهایت دفاع از خود در هنگام کتك خوردن میپردازند.
آن دسته از زنان که توانایی مقابله با خشونت همسر دارند ،به صورت فعاالنه دست به اقداماتی
چون اتخاذ تدابیر برای بهبود اوضاع ،عدم انجام خواستههای مرد ،ناسزاگویی در مقابل خشونت
کالمی شوهر و در نهایت با نتیجه ندادن اقدامات اشاره شده به قهر و ترك منزل دست میزنند.
کلید واژهها :خشونت خانگی ،پدیدارشناسی ،تجربه زیسته ،پیامدهای خشونت خانگی،
استراتژی زنان در مقابل خشونت.

 .۱مقدمه و بیان مسئله

خشونت یك مفهوم بیناالذهانی در فرهنگهای مختلف جوامع گوناگون بوده و در هر فرهنگی
به شکلی خاص تفسیر شده است .مردم جهان ،هریك خشونت را فعلی خاص در نظر میگیرند
و بعضی از این افعال را با بهانههای مختلف در نظر خود توجیه میکنند .ولی جامعهشناسان
تالش کردهاند با رویکردهای مختلف ،از زاویههای علمیتری به این مفهوم بپردازند .یکی از
گونههای خشونت مورد توجه جامعهشناسان ،خشونت خانگی علیه زنان است که در این تحقیق
سعی شده است با پارادایم تفسیرگرایی به مطالعۀ آن پرداخته شود.
خشونت در خانواده یا خشونت خانگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می
پیوندد و عموماً در میان افرادی رخ میدهد که به سبب صمیمیت یا ارتباط خونی یا قانونی به
یکدیگر پیوند خوردهاند و بیشترین میزان آن علیه زنان و کودکان اعمال میشود .خشونت فقط
شامل حملۀ فیزیکی نیست ،بلکه هر نوع رفتاری که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در
پیش میگیرند نیز شامل خشونت است .کنترل و ارعابی که مردان علیه زنان اعمال میکنند،
فقط زمانی آشکار میشود که آزار جنسی ،حرکات تهاجمی ،توهین و رفتارهای دیگری را که
مردان برای مهارکردن زنان ابداع کردهاند نیز در نظر بگیریم (ابوت و واالس.)9832 ،
با وجود تبلیغات گستردهای که جهت بهبود موقعیت زنان در جامعه ،در دهههای اخیر
صورت گرفته ،تبلیغاتی که بر مبنای برابری دو جنس است و با وجود افزایش ورودی دختران
در دانشگاه ،زنان جامعه هنوز نتوانستهاند موقعیت خود را در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی بهبود
چندانی بخشند .این موقعیت نابرابر و وابستگی اقتصادی و اجتماعی زن به مرد ،میتواند
زمینهساز انواع مسائل اجتماعی ،ازجمله خشونت خانگی شود.
در این دوران که هنوز زنان یا دخترانی وجود دارند که در موقعیت خشونتبار زندگی می
کنند ،توجه به موضوع خشونت خانگی ،به جهت تبعات زیانبار آن در کیان خانواده ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است .با توجه به اینکه محقق در زندگی روزمره ،در میان تعامالت خود ،با
زنانی مواجه است که تجربۀ خشونت در خانواده را دارند و مهمتر آنکه در این میان ،طبقه یا
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گروه خاصی از زنان نیستند که خشونت را تجربه میکنند ،بر آن شد تا مسئلۀ خشونت خانگی
را از نظر و دیدگاه زنانی بررسی کند که مورد خشونت قرار گرفتهاند .مسئلۀ خشونت خانگی در
میان افراد مختلف با سطوح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت ،میتواند مصادیق متفاوتی
داشته باشد؛ چراکه خشونت به علت تفاوتهای فرهنگی و برخی هنجارهای اجتماعی دیگر
بهدرستی تعریف نشده است .بهگونهایکه پیوستاری از بیاعتنایی و اخمکردن ،با صدای بلند
سخن گفتن ،تا سیلیخوردن که آزار بدنی است و کشتهشدن و قتل را رفتاری خشونتآمیز می
دانند .بدین منظور ،با دستیابی به تعاریف زنان دربارۀ خشونت و یا درواقع ،تعاریفی که آنان از
خشونت ارائه میکنند ،میتوان به چگونگی درك و تأثیرگذاری زنان از خشونت رسید .مسئلۀ
اصلی در مطالعۀ حاضر بررسی جامعهشناختی تجربۀ زیستۀ زنان دربارۀ خشونت خانگی در
واحد کاهش طالق شهر اصفهان در سال  16است .بر این اساس ،هدف اصلی این تحقیق ورود
به دنیای تجارب زنان مورد خشونت واقع شده و کنکاش پیرامون نگرش و احساسات آنها در
ارتباط با خشونت تجربهشده میباشد؛ اینکه زنان خشونتدیده ،تجربۀ خشونت علیه خود را
چگونه درك ،تفسیر و معنا میکنند .به عبارت دیگر ،دستیابی به معنای رفتار خشونتآمیز،
نوعشناسی خشونت خانگی و بررسی تجارب پس از خشونت در میان زنان مورد مطالعه ،از
اهداف این پژوهش است .در این راستا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است.
 .9تعریف زنان مورد مطالعه از خشونت خانگی علیه خود چگونه است؟
 .0چه رفتار خشونتآمیزی را از سوی همسرانشان تجربه کردهاند؟
 .8تجربۀ پس از خشونت خانگی در زنان مورد مطالعه چگونه است؟
 .۲پیشینۀ تجربی پژوهش

تحقیقات بسیاری برای بررسی مفهوم خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفته است که از
روشهای مختلف برای مطالعۀ این مفهوم بهره جستهاند .از این مطالعات ،تعدادی با روشهای
کمّی به دنبال عوامل مؤثر بر خشونت خانگی بودهاند (طالبپور9816 ،؛ قزوینه و همکاران،
 )9817و تعدادی نیز با روشهای کیفی به شرایط بهوجودآمدن خشونت در خانواده
(زمانیمقدم و همکاران )9813 ،اشاره کرده و یا به دنبال ایجاد یك نظریۀ زمینهای (بگرضایی
و همکاران )9816 ،هستند .در مطالعات خارجی نیز از زوایای مختلفی به فهم تجربۀ زنان از
خشونت توجه شده است .در جدول  9بهطور خالصه به چند نمونه اشاره میشود.
نام محقق
زمانیمقدم و
همکاران ()9813

جدول  .1نگاهی اجمالی به مطالعات با موضوعات خشونت خانگی علیه زنان
نتایج
روش مورد استفاده
عنوان پژوهش
سه دسته شرایط علی (اعتیاد ،بدگمانی و وضعیت بد
 رویکرد کیفی و استراتژیمطالعۀ خشونت خانگی علیه
مالی) ،شرایط زمینهای (عدم حمایت خانوادگی از
استفهامی
زنان با توجه به ابعاد
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روش مورد استفاده
 مصاحبۀ عمیق با  95زنخانهدار  00تا  65سالۀ
مراجعهکننده به مرکز
بهداشت خرمآباد
استفاده از نظریۀ دادهبنیاد
برای شناسایی گونههای
همسرگزینی ،سپس با روش
پیمایش ،خشونت در سه
سطح روانی ،کالمی و
فیزیکی در بین گونههای
همسرگزینی سنجیده شد.
نظریۀ دادهبنیاد از طریق
مصاحبه با  85زن
مراجعهکننده به مرکز
اورژانس اجتماعی شهر ایالم

نام محقق

عنوان پژوهش
فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و روانشناختی آن
در خرمآباد

قزوینه و همکاران
()9817

توزیع فضایی خشونتهای
خانگی در شهر کرمانشاه

بگرضایی و
همکاران ()9816

پدیدۀ خشونت شوهران از
دید زنان خشونتدیدۀ شهر
ایالم

طالبپور ()9816

بررسی عوامل مؤثر بر
خشونت علیه زنان در
مناطق شهری و روستایی
اردبیل

پیمایشی با استفاده از
پرسشنامه

شکربیگی و
مستمع ()9818

فراتحلیل مطالعات
انجامشده دربارۀ خشونت
علیه زنان

فراتحلیل

تاباالونی و دالیما
و سوسانتی
()0291

کشف تجربۀ زنان از
خشونت خانگی در ماالکو

اسالبرت ()0296

کشف و توصیف تجارب
زنان با درآمد پایین

جردن و بنداری
()0296

تجربۀ زیستۀ زنان آسیای
جنوبی از خشونت خانگی
در آمریکا

مصاحبۀ تلفنی عمیق با 02
زن خشونتدیدۀ آسیای
جنوبی در آمریکا

کلمندی ()0295

توضیح تجارب زنان
آزاردیده و فهمشان از
خشونت در کوزوو

استفاده از نظریۀ دادهبنیاد و
مصاحبۀ عمیق با  52زن
قربانی خشونت خانگی

لوك و وان و
هایتر ()0290

فهم تجربۀ زنان چینی
قربانی خشونت در هنگ
کنگ

مصاحبۀ عمیق و رودررو با
 1زن چینی قربانی خشونت

استفاده از روششناسی
پدیدارشناختی ،مصاحبۀ
عمیق با  3مشارکتکننده
مصاحبۀ عمیق
نیمهساختاریافته با  02زن
خشونتدیده
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نتایج
سوی خانوادۀ زن ،نگرش مردساالرانۀ اطرافیان دربارۀ
روابط زناشویی و ذهنیت مردساالرانۀ زن) و شرایط
مداخلهگر (قدرتنداشتن زن و آشفتگی رابطۀ زوجین)
در بروز خشونت خانگی علیه زنان مؤثر است.
میزان باالی بیکاری و درآمد کم ،مهاجرت و گسترش
حاشیهنشینی بر وقوع خشونت تأثیر مستقیم
میگذارد.

بیشترین میزان خشونت بین زنان  82تا  62ساله
است .خشونت روانی-عاطفی بیش از سایر اشکالِ
خشونت دیده میشود.
بیشترین خشونت اعمالشده ،خشونت مالی و کمترین
آن ،خشونت فیزیکی است.
نظریات منابع ،فمینیستی و یادگیری در تبیین مدل
فرضی ،کاربرد اصلی را داشته است .برای کاهش
خشونت علیه زنان از طریق توانمندسازی اقتصادی
زنان با استفاده از نظریۀ منابع ،تعدیل نگاه جنسیتی با
استفاده از نظریات فمینیستی و جلوگیری از انتقال
خشونت با استفاده از نظریات یادگیری میتوان اقدام
کرد.
پنج مضمون تغییرات رفتاری شوهر ،دالیل خشونت
خانگی ،انواع خشونت خانگی ،تأثیر خشونت خانگی بر
مفهوم خود و قدرت تحمل فرد ،به دست آمد.
زنان با درآمد کم در برابر خشونت خانگی بهطور خاص
آسیبپذیرتر هستند و فقر ،انتخابها و منابع زنان را
محدود میکند.
نتایج مطالعه ،انواع آزار (آزار فیزیکی ،احساسی و
روانی ،مالی ،جنسی) را نشان داد .کودکان در خانواده
نیز با خشونت مرد علیه همسر آسیب میبینند.
خانوادۀ مرد با دخالت خود میتوانند سبب خشونت
مرد علیه همسر شوند .حمایت رسمی و غیررسمی از
زنان خشونتدیده نیز میتواند در کاهش خشونت و
کمك به زنان آسیبدیده مؤثر باشد.
فقر ،فرهنگ پدرساالری ،نقشهای جنسیت
تعریفشده و کمبود برنامههایی برای زنان قربانی
خشونت و رهاکردن این زنان ،سبب آسیبپذیری
بیشتر آنان در خشونت خانگی میشود.
 خشونت باعث اعتمادبهنفس کم ،افسردگی و افکارخودکشی شده است.
 احساس شرم زنان خشونتدیده از نشاندادنموقعیتشان.
 -تجربۀ منفی از درخواست کمك از دیگران.
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خشونت خانگی به خاطر انواع مختلف آن ،مفهومی پیچیده و گسترده است .در این مطالعه
با استفاده از روش پدیدارشناختی به بررسی خشونت خانگی از دید و نظر زنان خشونتدیده
پرداخته شده است .در این روش ،توجه به نظر خود زنان بهعنوان گروهی که در حاشیه قرار
گرفتهاند ،برای بررسی مفهوم خشونت خانگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دیدگاه برخی نظریهپردازان دربارۀ خشونت خانگی

نظریهها در پژوهش کیفی میتوانند در بازشدن ذهن محقق ،توجه به نکات ،روندها و ابعاد محوری
میدان مطالعه و ارائۀ چارچوب مفهومی جهت طرح سؤالهای اساسی نقش کلیدی ایفا کنند
(محمدپور .)912 :9831 ،از نظریات بهعنوان راهنمای نظری در این تحقیق استفاده شده است.
درزمینۀ دیدگاههایی که دربارۀ وقوع خشونت خانگی وجود دارد ،نظریات متفاوتی ارائه شده
است .درحالیکه عدهای به روند فراگیری و یادگیری خشونت (نظریات باندورا و اشتراوس) اشاره
میکنند ،عدهای دیگر بر نقش عوامل فرهنگی همچون مردساالری در محیط زندگی فرد
خشونتگر تأکید میکنند.
 آلبرت بندورا 1:به روند فراگیری و یادگیری خشونت از طریق مشاهده و تقلید معتقداست .از این دیدگاه ،رفتار هم از طریق تقلید (تقلید رفتار اعضای خانواده و دیگران) و هم از
طریق تجربههای مستقیم فرا گرفته میشود« .باندورا» بیان میکند خشونت نوعی صورت
آموختهشده از رفتار اجتماعی است .فراگیری خشونت معموالً تحت شرایط مستقیم (تنبیه یا
تشویق) و مشاهدات فردی انجام میپذیرد و میتواند نتیجۀ تجارب شخصی یا فردی یا برگرفته
از نتایج مترتب بر رفتار دیگران باشد .خشونتهایی که افراد در بزرگسالی مرتکب میشوند ،در
دوران کودکی ریشه دارد .حتی بیان میشود خشونت از خشونت زاده میشود (تئوری گردش
خشونت) .چنانچه محیط خانواده بستر مشاجرات و پرخاشگری باشد ،این محیط نقش قطعی
در رفتار خشونتآمیز دارد و چرخۀ خشونت را جاودانی میکند (محبی.)9837 ،
 اشتراوس :)1130( 0دیدگاهی مشابه باندورا دارد .وی بیان میکند که در ابتدا فرد فرامیگیرد افرادی که یکدیگر را دوست دارند نیز نسبت به هم رفتار خشونتآمیز انجام میدهند.
سپس نبود منع اخالقی درمورد خشونت در برابر افراد خانواده را فرا میگیرد و درنهایت نتیجه
این خواهد شد که میآموزد خشونت خانوادگی ،درصورتیکه نتوان از راههای دیگر مشکل را
حل کرد ،مجاز است .یعنی در روند جامعهپذیری که در محیط خانواده روی میدهد و از طریق
1. Albert Bandura
2. Straus
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کنشهای متقابلی که با والدین و همساالن و محیط مدرسه دارد ،فرد با رفتار خشونتآمیز آشنا
شده و بهتدریج نقشهای جنسیتی را فرا میگیرد .معموالً دختران کوچك از همان ابتدا فرا می
گیرند که نقش جنسیتی زن بزرگسال ،همراه با پذیرش فرودستی نسبت به مردان و وابستگی
به آنهاست .درعینحال ،آنها میآموزند که در مقام زن ،برای دفاع از خود در برابر خشونت
امکانات محدودی دارند .پسران نیز نقشهای جنسیتی خود ،یعنی نقش مرد بزرگسال را فرا می
گیرند و متوجه میشوند که مردان و پسران برتر از زناناند و باید به دنبال امیال و آرزوهای
خود باشند ،برای کسب آن بکوشند و بتوانند دیگران را تحت نظارت قرار دهند (اعزازی:9832 ،
.)69-62
در مقابل دیدگاه باندورا و اشتراوس که بر نقش یادگیری در خشونت تأکید میکنند ،دوباش
و دوباش 9ارتباط مشخصی میان رفتار خشونتآمیز مردان نسبت به زنان و هنجارهای اجتماعی
یافتهاند .مردانی که با همسران خود بدرفتاری میکنند ،در فرهنگی زندگی میکنند که در آن
حاکمیت مردان بسیار بیشتر از زنان است .از ویژگیهای دیگر این فرهنگ ،تأیید پرخاشگری
مردان ،وجود حاکمیت مردانه و فرمانبرداری زنان است .بنابراین ،در جوامع پدرساالرانه،
استفاده از قدرت برای ثبات و برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است (دوباش و دوباش،
.)06 :9171
فمینیستها به دیدگاه مشابهی در این زمینه اشاره میکنند .هرچند درزمینۀ خشونت ،دیدگاه
فمینیستی واحدی وجود ندارد ،همۀ رویکردهای فمینیستی ،خشونت نسبت به زنان را در متن
وسیعتری بررسی میکنند که همان جایگاه فرودست زنان نسبت به مردان است .در دهۀ هفتاد،
فمینیستها کوشیدند تجاوز جنسی و کتكزدن همسر را عالئم جدی خشونت مردان نسبت به
زنان معرفی کنند .اما این رویکرد بهتازگی مورد اعتراض واقع شده و فمینیستها گفتهاند هرچه را
که موجب وحشت و ارعاب زنان میشود باید در بستر کنترلی که مردان بر رفتار زنان دارند،
بررسی کرد .وحشت زنان از خشونت ،درواقع عامل کنترل رفتار آنهاست ،بهطوریکه فعالیتهای
خود را محدود و مقید میکنند .فمینیستها در تبیین تقسیم کامالً جنسیتی قدرت ،به ریشههای
تاریخی نابرابریها در جامعۀ معاصر پرداخته و بر آن شرایط اجتماعی و سیاسی تأکید دارند که در
آن خشونت مردان بروز میکند و بر زنان و مردان تأثیر میگذارد .از جملۀ این نابرابریها ،ساختار
اجتماعی مردساالری است .کیت میلت ( )9172تأکید میکند مردساالری بر خشونت نهادیشده
ای متکی است که در نظامهای حقوقی ،سقط جنینهای غیرقانونی و تجاوز جنسی نهفته است.
جامعهشناسان فمینیست خشونت را در قالب نابرابری قدرت در ازدواج میدانند .آنها ازدواج زن و
1. Dobash & Dobash
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مرد در خانواده را نوعی ناهمجنسخواهی اجباری برای کنترل احساسات جنسی و کار زنان در
خانه میدانند که منبع اصلی سرکوب زنان و خشونت علیه آنهاست .آنها نشان میدهند که
وجود و میزان خشونت خانگی مردانه مسئلۀ خشونت خانگی را به نمونهای بارز از نیروهای
متعارض (دولت ،پول ،قانون و تقسیم کار) تبدیل کرده است .پس خشونت علیه زنان ،هم ابزاری
برای تبعیت و وابستگی زنان است و هم بخشی از سلطۀ ایدئولوژیك و نهادی است (هام:9830 ،
 .)656میتوان گفت که از دیدگاه نظریهپردازان فمینیستی ،خشونت خانوادگی را نمیتوان فقط
بهصورت پدیدهای در نظر گرفت که در رابطۀ میان یك زن و یك مرد وجود دارد ،بلکه ازآنجاکه
خشونت خانوادگی بازتاب نظام اجتماعی پدرساالر است ،باید آن را در شکل حاکمیت تمامی
مردان بر تمامی زنان در نظر گرفت .نظامی که هم در شکل تاریخی و هم در شکل تطبیقی وجود
داشته و هنوز هم وجود دارد.
 .۳روششناسی

ازآنجاکه خشونت خانگی علیه زنان ،پدیدهای با مفاهیم و ابعاد گسترده است ،نیازمند درکی
است عمیق و گسترده از آنچه علیه زنان روا داشته شده .بدین منظور ،با استفاده از روش
پدیدارشناختی تالش میشود که درك و شناخت عمیق از تجارب زیستۀ زنان خشونتدیده
حاصل شود؛ یعنی روشی که درصدد درك الیههای عمیق معنایی تجربههای زیستۀ برخی
افراد ،دربارۀ یك مفهوم و پدیده است .هدف تحلیل پدیدارشناختی ،درك و استخراج معنای
ذاتی موجود در پدیدار یا ذات پدیدۀ مطالعهشده است (محمدپور .)36 :9810 ،در این مطالعه،
براساس موضوع معرفتشناختی پارادایم تفسیری-برساختی که معتقد است فهم و درك
واقعیت اجتماعی باید متکی بر تجربۀ افراد از آن واقعیت اجتماعی باشد ،یافتهها در تعامل
محقق و سوژۀ مورد بررسی از طریق گفتوگو و بهطور شفاهی خلق و تولید شدهاند .پس از آن،
مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار گرفته و بهعنوان محصول تعاملی مشترك جهان اجتماعی
سوژهها توضیح داده شده و تشریح شدهاند.
میدان تحقیق شامل همۀ زنان مراجعهکننده به واحد کاهش طالق مرکز اورژانس اجتماعی
شهر اصفهان است که مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند .مراجعهکنندگان به واحد کاهش
طالق مرکز اورژانس اجتماعی شامل دو گروه هستند .گروه اول زوجینی هستند که برای طالق
به دادگاه مراجعه کرده و با رأی قاضی ،جهت مشاوره و سازش به این مرکز ارجاع داده می
شوند .گروه دوم زوجینی هستند که در زندگی خود به مشکل برخورده و برای مشاوره بهصورت
خودمعرف یا با راهنمایی اورژانس اجتماعی خط  908به این مرکز مراجعه میکنند .مشارکت
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کنندگان این پژوهش زنانی هستند که مورد خشونت خانگی قرار گرفته و از میان هر دو گروه
مذکور انتخاب شدند.
9
در این پژوهش با استفاده از نمونهگیری هدفمند از نوع شدید یا حاد ،به انتخاب نمونهها
پرداخته شد .این نوع نمونهگیری کمك میکند تا پژوهشگر با مشارکتکنندگانی مصاحبه کند
که بهطور مستقیم پدیدۀ موردنظر را تجربه کردهاند .بنابراین ،در واحد کاهش طالق مرکز
اورژانس اجتماعی با زنانی که مورد خشونت خانگی بودهاند ،صحبت شد و پس از توضیح
مختصر دربارۀ طرح تحقیق و کسب اجازه از آنها ،مصاحبه انجام گرفت .براساس تعداد نمونۀ
مورد اجماع بسیاری از منابع که نمونهای بین  5تا  05نفر را برای مصاحبۀ پدیدارشناسی
پیشنهاد می دهند (محمدپور ،)83 :9810 ،این مطالعه حاصل مصاحبه با  93نفر از کسانی
است که تجربۀ دست اولی از پدیدۀ مورد مطالعه داشتهاند .این تعداد بر مبنای اشباع دادهها تا
زمانی ادامه یافت که احساس کردیم اطالعات جدید حاصل نمیشود و مطالعه به اشباع نظری
رسیده است .با توجه به نگاه کالیزی که معتقد به ماهیت گفتوگویی این نوع تحقیق است ،در
این مطالعه از تکنیك مصاحبۀ عمیق استفاده شد (محمدپور .)036 :9810 ،در قالب مصاحبۀ
نیمهساختیافته ،با طرح سؤاالت باز تالش شد دادههایی جمعآوری شود که محدود به پاسخ
های مشخص و از پیش تعیین شده نباشد .بدین منظور ،فهرستی از آیتمها و پرسشهای اصلی
موردنظر فراهم شد .یکی از پژوهشگران با طرح سؤاالت کلی دربارۀ شرایط و موقعیتهایی که
خشونت اتفاق افتاده است ،تالش کرد که مشارکتکنندگان وارد گفتوگو شوند و با جلب
اعتماد پاسخگو و ایجاد گفتوگویی همدالنه ،فضای مناسبی برای طرح پاسخهای صادقانۀ آنها
نسبت به سؤاالت پژوهش فراهم شود .تمامی مصاحبهها با جلب رضایت مشارکتکنندگان در
مرکز اورژانس اجتماعی شهر اصفهان انجام شد .در این مطالعه ،مدتزمان مصاحبه از  82دقیقه
تا  962دقیقه متغیر بود.
برای اطمینانپذیرکردن دادهها با طرح این سؤال که آیا یافتههای حاضر مشابه تجربیاتی
است که زنان مشارکتکننده داشتهاند ،از بررسی توسط اعضا 0استفاده شد .برای این کار
کدگذاریهای پژوهش به  6تن از مصاحبهشوندگان برگشت داده شد و از آنها درخواست شد
که نظر خود را راجع به کدهای نوشتهشده دربارۀ مصاحبههای خود بیان کنند که آیا منظور
آنها همین بوده است یا خیر.

1 . Intensity sampling
2. Member checking
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 .6یافتهها
تحلیل دادههای خشونت خانگی و ارائۀ تقسیمبندی دقیق برای آنها ،امر مشکلی است .چراکه
دادهها با یکدیگر بسیار همپوشانی دارند .این نزدیکی محتوایی که دادهها با یکدیگر دارند،
تقسیمبندی را با مشکل مواجه کرده است .در این مطالعه ،دادهها با استفاده از روش
هفتمرحلهای کالیزی تجزیهوتحلیل شدند .به این صورت که پس از مکتوبکردن تمامی
مصاحبهها ،تمامی جمالت ،سطربهسطر کدبندی میشوند .طی فرایند کدگذاری تالش شد تا
مفاهیم اصلی از دل جمالت ابرازشده توسط مصاحبهشوندگان بیرون کشیده شود و در قالب
مفاهیمی تقلیلیافتهتر بیان شود .در نتیجۀ فرایند مذکور ،بیش از  9022کد توصیفی حاصل
شد .پس از حذف کدهای تکراری  987کد توصیفی به دست آمد .در مرحلۀ بعد ،پژوهشگران
با تأملی ژرف در کدهای توصیفی ،به شناسایی کدهای متداخل و مشابه و مرتبط با هم برآمدند.
بدین صورت  62زیرکد تفسیری استخراج گردید .در گام بعدی ،این مفاهیم براساس اشتراکات،
تشابهات و همپوشی معنایی در قالب  1کد تفسیری ادغام شدند .درنهایت ،در آخرین مرحله
کدهای تفسیری به  8کد تبیینی تقلیل یافتند .این کدها در مرحلۀ انتزاعیتر از کدهای پیشین
قرار دارند ،دارای قدرت تحلیل زیاد بوده و شمول معناییشان در حدی است که دیگر مقوالت
را در خود میگنجانند.
جدول  .0توزیع مصاحبهشوندگان برحسب سن و تحصیالت
میانگین سن (سال) در زمان انجام مصاحبه
82/3

حداکثر سن

حداقل سن
02

میزان تحصیالت

55
تعداد

ابتدایی

0

راهنمایی

6

دیپلم

5

کارشناسی

5

تجاربی که زنان مشارکتکننده از خشونت خانگی ارائه دادهاند ،تحت عنوان سه کد تبیینی
نوعشناسی خشونت خانگی 9،تجارب زنان پس از خشونت و دالیل خشونت و استراتژیهای زنان
بررسی شدهاند.

1. Typology of domestic violence
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شکل  .1روند استخراج کدهای تبیینی

 -۱-۴نوعشناسی خشونت خانگی

درك مؤلفههای اصلی خشونت خانگی که از اهداف این پژوهش بود ،با نوعشناسی خشونت
خانگی حاصل شد .از خشونتهای خانگی که زنان مورد مطالعه آنها را تجربه کرده بودند ،پنج
کد تفسیری با عنوان «خشم کبود»« ،سنگساب نهان»« ،سایۀ بیپولی»« ،گفتار ناپسند» و
«آزار جنسی» به دست آمد .زنان مورد مطالعه ،بسته به وضعیتی که داشتهاند ،هرکدام یك یا
چند نوع از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده و به آن اشاره کردهاند.
زنان خشونتدیده در میان تجاربشان به انواع خشونت مانند کتكزدن ،پرتابکردن و
کشیدن و اخراج زن از منزل که علیه آنها صورت گرفته بود ،اشاره میکردند .از میان این
مفاهیم ،کد تفسیری «خشم کبود» استخراج شد .این نوع از خشونت به سبب آثار فیزیکی که
از خود برجای میگذارد ،بیشتر قابل پیگیری است .این در حالی است که نوع دیگری از
خشونت وجود دارد که به سبب ظرافت خاص آن ،کمتر قابل بررسی است و کماهمیتتر به
شمار میآید ،اما نمونههای آن نیز بسیار دردناك است و روح و روان زن را نشانه میگیرد.
مفاهیم تحقیر ،اهمیتندادن و بیتوجهی ،اعمال کنترل قهری مرد و تهدید و خیانت که از میان
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تجارب زنان بیان شد ،به این موضوع اشاره دارد .از میان این مفاهیم کد تفسیری «سنگساب
نهان» استخراج شد.
کد تفسیری «سایۀ بیپولی» از میان مفاهیم پرداختنکردن نفقه و پرداختنکردن مهریه،
ایجاد فشار مالی بر خانواده و نداشتن خوراك کافی و مسکن به دست آمد .متأسفانه قوانین
کشور ما خألهای قانونی بسیاری دارد .زنان مشارکتکننده در زندگی خصوصی خود مشکالت
اقتصادی بسیاری داشتند و به سبب ساختار اقتصادی موجود و عدم اشتغال اکثر زنان
مشارکتکننده و یا اشتغال در سطوح پایین شغلی ،در مضیقۀ اقتصادی قرار داشتند .آنان در
هنگام طلبکردن مهریۀ خود که از حقوق شرعی و قانونی هر زن در کشورمان است ،با
مشکالتی اعم از ناتوانی در اثبات اموال مرد در دادگاه ،از دسترس خارج کردن اموال مهریۀ زن و
وفانکردن به عهد در پرداخت مهریه مواجه شدند .همچنین ،در زندگی خود نیز با ندادن خرج
روزمره توسط شوهر روبهرو میشدند .از دیگر حقوق زنان ،تأمین مسکن و خوراك و پوشاك زن
توسط مرد است .زنان مشارکتکننده از جانب همسران خود در مضیقۀ اقتصادی شدیدی قرار می
گرفتند .یکی از زنان به نداشتن خوراك کافی در بارداری و گرسنهبودن اینگونه اشاره میکند:
من حامله بودم .هیچی توی خونه نداشتیم بخوریم .به او گفتم هیچی نداریم.
کارش شارژ کپسول آتشنشانی بود .رفت یك کپسول شارژ کرد .پولش پنجهزار تومن
بود .رفت داد تریاك گرفت .بهش گفتم من حاملهام .من گرسنهام .هیچی توی خونه
نیست .نه ،اصالً .عین خیالش نبود (83ساله ،دیپلم).

کد تفسیری «گفتار ناپسند» به داد و فریاد ،گفتارهای آمرانه و تحکمآمیز و بهکاربردن
کلمات رکیك و دشنام از جانب شوهر اشاره میکند .نوع دیگری از خشونت که بهصورت پنهان
و در روابط کامالً شخصی زنان خشونتدیده رخ میداد ،آزار جنسی شوهر بود .بیتوجهی به
نیازهای زن در رابطۀ زناشویی ،متهمکردن زن به بیمباالتی ناموسی ،رعایتنکردن اخالقیات،
اجبار به برقراری رابطۀ زناشویی ناخواسته و نامتعارف و رعایتنکردن بهداشت ،زیرکدهای
تفسیری «آزار جنسی» هستند .زنان مشارکتکننده از اجبار به برقراری رابطه سخن میگفتند.
تا آنجا که این اجبار توانسته بود آنان را به رابطۀ زناشویی بیمیل کند .یکی از زنان مشارکت
کننده ،دراینباره میگوید:
از رابطۀ جنسیام راضی نبودم .در دورۀ حاملگیام ،هر شب من را اذیت میکرد و
دوست نداشتم ...بعد از زایمان خیلی اذیت شدم .دکترم به او گفت حاالحاالها نباید
کاری با او داشته باشی .خودش آرامآرام خوب میشود .اما او گوش نکرد ...من هم دیگر
بیمیل شده بودم .راضی نبودم ...با آزار و اذیت بود (83ساله ،سیکل).
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هنگام پرسش دربارۀ معنای خشونت خانگی از نظر زنان خشونتدیده ،اغلب هرکدام با توجه به
نوع خشونتی که علیهشان اعمال شده ،خشونت را تعریف میکردند .نوع تجاربی که زنان از
خشونت داشتند ،ذهن آنان را نسبت به بازتعریف خشونت در هنگام مصاحبه جهتیابی میکرد.
برای مثال ،هنگامی که یك زن توسط شوهر خود ،مدام کنترل میشود ،خشونت را در
کنترلشدن میبیند .هنگامی که مرد از ابراز عالقه به همسر خودداری کرده و دست به تحقیر
او بزند ،خشونت را در ابراز عالقه نکردن شوهر میبیند و هنگامی که تفکرات مردساالری داشته
و زن را کوچك میداند ،خشونت را در بیارزشدانستن جنس زن توسط شوهر میبیند .به
همین صورت ،اغلب زنان براساس تجربهای که از خشونت داشتند و براساس جهان زیستۀ خود،
خشونت را معنا میکردند .برای مثال ،یکی از مشارکتکنندگان که دائماً توسط شوهر مورد آزار
فیزیکی و روانی قرار گرفته ،اینگونه بیان میکند:
به نظر من چیزی که به شخصیت زن توهین کند ،خشونت محسوب میشود .چه
بزنی چه توهین کنی .زن آدم است .هیچ فرقی با مرد ندارد .همانطور که برای مرد
شخصیت خیلی مهم است ،زن هم همینطور است ...مردها در ایران خودشان را
صاحب و مالك زن میدانند .به خاطر همین خیلی بالها سر زن میآید .به خاطر همین
خیلی خانوادهها میگویند جامعه مردساالری است ،باید کنار بیایی87( .ساله ،لیسانس)
جدول  .9مثالی از چگونگی استخراج کد تبیینی از کدهای تفسیری

زیرکد تفسیری

کد تفسیری

کتكزدن با مشت و لگد ،پرتابکردن و شکاندن ،گرفتن گلو و کشیدن،
اخراج زن از منزل

خشم کبود

تحقیر ،اهمیتندادن و بیتوجهی ،اعمال کنترل قهری مرد ،تهدید ،خیانت

سنگساب نهان

ندادن نفقه ،پرداختنکردن مهریه در صورت مطالبۀ زن ،خوراك ،ایجاد
فشار مالی بر خانواده ،مسکن

سایۀ بیپولی

بهکاربردن کلمات رکیك و دشنام ،گفتار آمرانه و تحکمآمیز ،داد و فریاد

گفتار ناپسند

بیتوجه به نیازهای زن ،متهمکردن زن به بیمباالتی ناموسی،
رعایتنکردن اخالقیات ،اجبار به برقراری رابطۀ زناشویی ناخواسته و
نامتعارف ،رعایتنکردن بهداشت

آزار جنسی

آزارهای معطوف به روان ،آزارهای معطوف به تصویر خود (خودپندارۀ زن)،
آزارهای معطوف به ارتباط با دیگران ،آزارهای معطوف به احساسات

تجربۀ پس از خشونت در
زنان

مشکالت ارتباطی فرزند با پدر ،مشکالت روحی و جسمی فرزند

تجربۀ پس از خشونت در
فرزندان

ویژگیهای شخصیتی و روانی مرد ،اندیشههای مردساالری ،نداشتن
شناخت از یکدیگر ،دخالت خانوادۀ مرد

دالیل خشونت

دفاع منفعالنه ،پنهانکردن خشونت اعمالشده ،کوتاهآمدن و تحملکردن

استراتژیهای منفعالنه

ناسزاگویی ،انجامندادن خواستههای مرد ،اتخاذ تدابیر برای بهبود اوضاع،
درخواست جدایی ،قهر زن و ترك منزل

استراتژیهای فعاالنه
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در میان زنانی که قربانی چند نوع خشونت خانگی بودند ،آنان خشونتهایی را که بر روان
زن تأثیر میگذارد سختتر توصیف کرده و پس از بیان تجارب خشونت ،از نظر احساسی آشفته
میشدند .بهصورتیکه یك زن که تحت کنترل شدید شوهر خود قرار گرفته ،با وجود
کتكخوردن شدید از شوهر ،خشونت را کنترلشدن از جانب شوهر تعریف میکند و آن را
سختتر از کتكزدن میداند:
بعد از عقد ،همان بار اول که به خانۀ ما آمد ،گوشیام را شکست .گفت دوست
ندارم با هیچکس در تماس باشی .گفت نمیخواهم هیچ اسمی در گوشیات باشد.
هیچی .فقط باید با من در ارتباط باشی ...وقتی میخواستم بروم بیرون ،میگفت ما
رسم نداریم که دختر تنها بیرون برود ...عادت نداریم وقتی عروس میآوریم ،تا یکی دو
سال تنها جایی برود ...همین رفتارهایش برایم از کتكخوردن بدتر بود (06ساله،
سیکل).
 -۲-۴تجارب پس از خشونت خانگی

کد تبیینی تجارب پس از خشونت خانگی از کدهای تفسیری تجارب زنان و تجارب فرزندان
پس از خشونت استخراج شد .تجاربی که زنان مشارکتکننده از پیامدهای خشونت همسر
گزارش میکردند ،نشان میدهد که خشونت مرد در خانواده میتواند تبعات جبرانناپذیری بر
زن و فرزندان باقی گذارد .زنان از پیامدهای خشونت بر روان خود صحبت میکردند؛ تبعاتی
ازجمله افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری .همچنین ،این تجارب خشونت بر زنان توانسته بود بر
تصویر خود یا خودپندارۀ زن نیز تبعاتی از خود برجای گذارد .تا آنجا که زنان از احساس بد
داشتن به جنسیت خود به خاطر خیانت شوهر و از احساس بیارزشبودن ،باور به بیلیاقتی و از
همه مهمتر ازدستدادن اعتمادبهنفس و خجالت از نگاه در آینه به خاطر تحقیر مداوم شوهر یاد
میکردند .مردان با تحقیر ظاهر و لیاقت و تواناییهای زنان مسبب این احساسات بودند.
براساس آنچه زنان بیان کردند ،تبعات خشونت بر زنان در ارتباط با دیگران نیز مشهود بود .تا
آنجا که زنان مشارکتکننده به پایینآمدن آستانۀ تحمل در مقابل مردان ،تنفر نسبت به مردان
و احساس خجالت از دیگران اشاره کردند .به همین دلیل است که خشونت علیه زنان مانع از
حضور مؤثر و فعال زنان در جامعه خواهد شد .چراکه تصویر ذهنی زنان را نسبت به مردان
جامعه تغییر داده و نوعی بیاعتمادی ایجاد میکند .همینطور احساس خجالت و سرافکندگی
زن ،به مرور زمان او را گوشهگیر میکند .تا آنجا که یکی از مشارکتکنندگان نیز از بیمیلی
خود برای ارتباط با زنان دیگر اینگونه سخن میگوید:
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مردی که به زن خود خیانت میکند ،یعنی این زن له است ،زیر پاست .اصالً آدم
رویش نمیشود زنهای دیگر را ببیند .وقتی حرف زندگیام در فامیل پیش آمده بود،
دیگر دوست نداشتم با آنها در ارتباط باشم .خیلی آدم له میشود .انگار یك چیز
دورریختنی هستی .این حس همیشه با من است .از اول که فهمیدم شوهرم خیانت
کرده تا همین االن (بغض) (87ساله ،لیسانس).

یك نکتۀ قابل توجه در این پژوهش ،کار احساسی 9زنان در مواجهه با موقعیت خشونتبار
در زندگی مشترك است .درحقیقت ،زنان پس از روبهروشدن با خشونت ،سعی میکنند
احساسات خود را متناسب با موقعیت مدیریت کنند .یکی از مشارکتکنندگان ،بسیار زیبا این
احساس را به تصویر میکشد .او از شروع زندگی با عالقه صحبت میکرد .بعد از آن ،با وجود
آزارهای شوهر ،به تحمل زندگی ،به خاطر نخوردن برچسب طالق و به خاطر فرزند ،ادامه می
دهد .همزمان نوعی احساس دلسوزی نسبت به شوهر دارد .چراکه شوهر معتاد شده و با
دلسوزی به همسر تالش میکند تا زندگی را به امید بهبود اوضاع ادامه دهد .اما درنهایت با
آزارهای مداوم شوهر احساس تنفر به او دست داده و خانه را به همراه فرزند خود ترك میکند.
او اینگونه بیان میکند:
یك زمانی دوستش داشتم .ولی بعد دلم میسوخت .االن دلم نمیسوزد و متنفرم...
چون بالتکلیفم .نمیدانم چه کار کنم83( .ساله ،دیپلم).

درحقیقت ،در هر مرحله از زندگی ،زنان سعی کردهاند احساس خود را متناسب با موقعیت
مدیریت کنند .در میان روایتهای زنان مشارکتکننده ،به آزارهای مرد علیه فرزندان نیز اشاره
شد .کد تفسیری تجربۀ پس از خشونت در فرزندان از زیرکدهای تفسیری مشکالت ارتباطی
فرزند با پدر و مشکالت روحی و جسمی استخراج گردید .در این خانوادهها ،فرزندان یا بهصورت
مستقیم قربانی خشونت میشوند و یا غیرمستقیم شاهد تماشای خشونت پدر علیه مادر
هستند .خشونتی که بر فرزندان اعمال میشود نیز از نوع بدترین خشونتهاست؛ چراکه
فرزندانی که در معرض رفتارهای خشونتآمیز باشند ،اغلب نمیتوانند بهعنوان فردی فعال و
پویا در جامعه فعالیت کنند .تا آنجا که در میان صحبتهای زنان مشارکتکننده ،آنان از
مشکالت روحی و جسمی فرزندان خود اعم از افسردگی ،شبادراری ،پرخاشگری ،ناخنجویدن
و تپش قلب یاد میکنند .همینطور ،مشکالت ارتباطی با پدر که به خاطر ترس از آزارهای او
برای آنان به وجود آمده است .در این خانوادهها ،بهجای آنکه پدر و مادر عنصر مهربانی و

 :Emotional work .9کار احساسی یعنی تالش برای ایجاد تغییر در شدت یا کیفیت یك احساس خاص ،تا
آن احساس با موقعیت اجتماعی هماهنگ شود (ربانی و کیانپور.)52 :9833 ،
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آرامش برای فرزندان باشند ،پدر فردی خشونتگر است و مادر به خاطر تحمل این آزارها،
فردی مضطرب یا افسرده است .خانوادهای آسیبپذیر که جریان رشد فکری فرزندان را میتواند
به تعویق انداخته یا با مشکل روبهرو کند.
جدول  .6نمونۀ چگونگی استخراج زیرکدهای تفسیری از کدهای توصیفی
زیرکد تفسیری

کد توصیفی
تمایلنداشتن به ارتباط با اقوام
ناتوانی در داشتن ارتباط درست با فرزند

آزارهای معطوف به ارتباط با دیگران

ناتوانی در بحث و تحمل مردان
تنفر از مردان
بدبینشدن به افراد جامعه

 -۳-۴دالیل وقوع خشونت و استراتژیهای زنان

زنان در خالل تجاربی که از خشونت همسرانشان گزارش میدادند ،بهطور ضمنی به دالیل وقوع
خشونت و اقداماتی که در مقابل خشونت از خود بروز میدادند ،اشاره کردند .کد تفسیری دالیل
وقوع خشونت از زیرکدهای تفسیری دخالت خانوادۀ همسر که باعث بروز اختالف میان زن و
شوهر میشد ،مشکالت شخصیتی و اخالقی مرد مانند بیماریهای عصبی و اعتیاد ،نداشتن
شناخت کافی و دادن معانی متفاوت به رفتارهای یکدیگر و مهمتر از تمامی موارد اشارهشده،
اندیشههای مردساالری ،به دست آمد.
اندیشههای مردساالری شوهر در میان تجارب زنان مشارکتکننده بهصورت دید تربیتی
داشتن در کتكزدن همسر ،ارجحدانستن فرزند پسر ،مطابق میل خود عمل کردن و اجبار زن
به اطاعت نمود یافته است .مردان دارای اندیشههای مردساالری اغلب از زاویۀ برتری خود به
جنس زن مینگرند .جنس مرد با تکیه بر توانایی فیزیکی خود همسر را مانند کودك یا فرزند
نگریسته و اجازۀ تربیت او را همانند یك والد به خود میدهد .همچنین ،زن را دارای قدرت
عقل و منطق ندیده و وی را مجبور به اطاعت بیچونوچرا از هرآنچه خود میطلبد ،میکند.
یکی از زنان مشارکتکننده دربارۀ ارجحدانستن مرد ،ندادن ارث به دختران و بخشیدن تمامی
اموال به فرزند پسر اینگونه صحبت میکند:
به پسرم گفته وقتی من مردم ،دو تا تیکه چیز به این خواهرهایت بده .همۀ
زندگیاش را به نام پسرم زده .من همهاش میگویم اگر خدای نکرده اتفاقی برایشان
بیفتد ،من باید دستم را جلوی عروس دراز کنم ...به من میگوید اگر من گفتم االن
شب است ،تو باید بگویی شب است؛ چون من تو را خریدهام .هرچی گفتم تو باید
بگویی راست میگویی (55ساله ،ابتدایی).
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این فکر در ساختارهای مردساالرانهای ریشه دارد که هنوز در جامعۀ ما در حال فعالیت است.
یك مشارکتکنندۀ دیگر به «خدای دوم»خواندن مرد توسط خود مرد اشاره میکند .ازآنجاکه
حرف خدا دارای مشروعیت است ،هرچه میطلبد باید اجرا شود .همینطور خواستۀ خدا ارجح
بر خواستۀ خود است .درحقیقت ،اوج برتربینی مرد را در این عبارت میتوان درك کرد.
نصیحت خانوادۀ مرد نیز به تحمل زندگی توسط عروس باعث تثبیت موقعیت خشونتبار
برای زن میشود .مانند یکی از مشارکتکنندگان که مادرشوهر ،عروس خود را به سکوت و
سوختن و ساختن همانند خود نصیحت میکند .در میان تجارب زنان مشارکتکننده ،آشنایی
محدود زوجین پیش از ازدواج که اغلب از چند روز تا یك ماه گزارش شد ،نشان داد که نداشتن
شناخت کافی از یکدیگر پیش از ازدواج که حاصل اجازهندادن خانوادهها برای آشنایی بیشتر
زوجین و ناآگاهی زن از لزوم کسب شناخت پیش از ازدواج است ،به خشونت منجر میشود .زن
و مرد در صورت نداشتن شناخت کافی از یکدیگر پیش از ازدواج ،پس از تشکیل خانواده
رفتارهای یکدیگر را به خاطر تفاوت جهان معنایی یکدیگر و نداشتن آشنایی و شناخت کافی از
یکدیگر ،بهگونهای دیگر تعبیر کرده و معنا میدهند.
براساس تجارب زنان از اقداماتی که در مقابل خشونت همسر انجام میدادند ،کد تفسیری
استراتژهای زنان در مقابل خشونت ،از زیرکدهای تفسیری اقدامات و استراتژهای فعاالنه و
منفعالنه به دست آمد .استراتژیهای منفعالنه از کدهای توصیفی دفاع منفعالنه ،کوتاهآمدن و
تحملکردن و پنهانکردن خشونت حاصل شده و استراتژیهای فعاالنه از کدهای توصیفی
درخواست جدایی ،انجامندادن خواستههای مرد ،ناسزاگویی ،قهر زن و ترك منزل استخراج شد.
در استراتژیهای منفعالنه ،ازآنرو که زن طاقت رویارویی و مقابله با مرد را ندارد ،نمیتواند
مقابل خشونت او ایستاده و کاری انجام دهد .وی فقط بهصورت منفعالنه به دفاع از خود و
تحمل وضعیت خشونتبار یا پنهانکردن خشونت اعمالشده دست میزند .زنان به خاطر مسائل
حیثیتی و آبرو از گفتن خشونت نزد خانواده خودداری میکنند .همینطور زنانی که با وجود
مخالفت خانواده اقدام به ازدواج کردهاند ،به خاطر ترس از سرزنش خانواده ،اوضاع زندگی خود
را پنهان میکنند .آنچنان که به خاطر مخالفت شدید خانواده در مقابل طالق زن ،وی تصمیم
به بازگونکردن و پنهانکردن خشونت میگیرد؛ زیرا بازگویی مشکالت خود را نزد خانواده بی
فایده میداند .از طرف دیگر ،پنهانکردن خشونت اعمالشده در میان زنانی که دارای مشکالت
اقتصادی هستند نیز اجرا میشود .برای مثال یکی از زنان اینگونه اشاره میکند:
به خاطر اینکه در قبالهام چیزی نداشتم ،نمیتوانستم بروم خانۀ پدرم .چون دستم
خالی بود (83ساله ،ابتدایی).
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استراتژیهای فعاالنه در میان زنانی روی میدهد که به دنبال انجام رفتاری شبیه به
مقابلبهمثل در مقابل خشونت همسر هستند .برای مثال ،در مقابل ناسزاگویی شوهر ،زن هم
ناسزاگویی کرده و در مقابل دیگر آزارهای او ،با همسر لجبازی کرده و یا کارهای درخواستی او
را انجام نمیدهد .درنهایت ،هنگامی که موقعیت خشونتبار برای زن تحملناپذیر میشود ،وی
قهر کرده و منزل را ترك میکند.
 .۵بحث و نتیجهگیری

تحلیل و واکاوی دادهها در میان روایتهای زنان از تجارب خشونت خانگی ،نشان داد که زنان
مورد مطالعه اغلب هرکدام با توجه به نوع خشونتی که علیهشان اعمال شده ،خشونت را تعریف
میکردند .درحقیقت ،نوع تجاربی که زنان از خشونت داشتند ،ذهن آنان را نسبت به بازتعریف
مفهوم خشونت در هنگام مصاحبه جهتیابی میکرد .همینطور در میان زنانی که قربانی چند
نوع خشونت خانگی بودند ،آنان خشونتهایی را که بر روان زن تأثیر میگذارد سختتر توصیف
کرده و پس از بیان تجارب خشونت ،از نظر احساسی آشفته میشدند.
تحلیل روایتهای زنان مورد مطالعه نشان داد که آشنایی کوتاهمدت زوجین پیش از ازدواج
که اغلب از چند روز تا یك ماه گزارش میشد ،میتواند به خشونت منجر شود؛ به دلیل آنکه
زن و مرد پس از تشکیل خانواده رفتارهای یکدیگر را به خاطر تفاوت جهان معنایی و نداشتن
آشنایی و شناخت کافی از یکدیگر ،بهگونهای متفاوت تعبیر کرده و معنا میدهند .عالوه بر
شناخت متقابل محدود زوجین ،مردساالربودن شوهر نیز میتواند سبب بروز خشونت گردد .در
میان روایتهای زنان مورد مطالعه ،تفکر مردساالرانۀ شوهر ،خود عاملی برای خشونت بوده
است که بیشتر بهصورت دید تربیتی داشتن در کتكزدن همسر ،ارجحدانستن فرزند پسر،
مطابق میل خود عمل کردن و اجبار زن به اطاعت نمود یافته است.
زنان خشونتدیده در این مطالعه ،بنا به موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خود در
مواجهه با خشونت اعمالشده ،رفتارهایی متناسب با موقعیت خود نشان دادهاند .درحقیقت،
زنان مورد مطالعه برای حفظ چهرۀ بیرونی خود و ایجاد روحیۀ متناسب با موقعیت (هوقشیلد،
 )7 :0228درصدد مدیریت احساسات خود هستند .آنان برای حفظ چهرۀ بیرونی خود تالش
میکنند تا احساسات خود را با استراتژیهای فعاالنه یا منفعالنه مدیریت کنند .مدیریتی که در
مواردی با تصمیم به پنهانکردن خشونت اعمالشده ،کوتاهآمدن و تحملکردن بهصورت
منفعالنه و در مواردی به شکل انجامندادن خواستههای مرد ،قهر زن و ترك منزل و ...بهصورت
فعاالنه اتخاذ شده است .از طرفی ،این زنان برای ایجاد روحیۀ متناسب با موقعیت از نوعی
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تغییرات احساسی که از عالقه به همسر در آغاز زندگی مشترك شروع ،و به احساس تنفر یا
انزجار پس از دریافت و مشاهدۀ خشونت رسیده است ،یاد میکردند.
واکاوی و تحلیل دادهها بیانگر این نکته بود که خشونت در بستر خانواده پیامدهای روانی و
رفتاری مشخصی هم برای زن و هم برای فرزندان به دنبال داشته است .در روایتهای زنان
مورد مطالعه از تجارب خود ،آنان به آزارهای معطوف به روان همچون اضطراب ،پرخاشگری یا
افسردگی اشاره میکردند .از نتایج بهدستآمدۀ حائز اهمیت در این تحقیق ،تغییر خودپندارۀ
زنان دربارۀ خود بود .زنان پس از تحمل دورهای خشونت در زندگی ،نسبت به تصویر خود تردید
پیدا میکردند و معموالً این تردید خود را با احساس بد داشتن به جنسیت خود به خاطر
خیانت شوهر و احساس بیارزشبودن ،باور به بیلیاقتی و از همه مهمتر ،ازدستدادن
اعتمادبهنفس و خجالت از نگاه در آینه به خاطر تحقیر مداوم شوهر بیان میکردند.
خشونت خانگی در طول سدهها و قرنها وجود داشته و همچنان نیز بهعنوان یکی معضالت
جوامع انسانی در نظر گرفته میشود .باید به این مسئله توجه داشت که چون موضوع خشونت
خانگی در یك محیط خصوصی (خانواده) و در خصوصیترین روابط زن و مرد تجلی مییابد،
مسئلهای بسیار حساس محسوب میشود ،چراکه ممکن است به خاطر هنجارهای جامعه و
عرف و نیز رعایتکردن حیا ،زنان از بیان بعضی از مسائل شرمنده شوند .اگرچه این شرم برای
رعایت حیا در روابط عمومی و در سطح جامعه کارکرد دارد ،اما چون زن را موظف به پنهان
کاری میکند ،همچنان او را در موقعیت خشونتبار نگه میدارد .عالوهبراین ،ازآنجاکه در بستر
اقتصادی جامعه معموالً برای زنان حقوق اقتصادی برابر با مردان در نظر گرفته نمیشود ،زنان
هم در عرصۀ شغلیابی و هم در عرصۀ دستمزد ،در مقایسه با مردان وضعیت نابرابری دارند و
این باعث نوعی ترس از جداشدن از مرد و باقیماندن زن در موقعیت خشونتآمیز میگردد.
نتایج نشان داد که خانوادهها با تشویق فرزند به ادامۀ زندگی به خاطر اندیشههای مردساالرانه،
یا قبیحدانستن طالق ،باعث باقیماندن زن در موقعیت خشونتبار میشوند .همچنین ،با وجود
قوانینی که در کشورمان برای زن حقوقی قائل میشوند (مانند نفقه و مهریه) ،اما به خاطر
مشکالتی اعم از ناتوانی در اثبات اموال مرد در دادگاه ،از دسترس خارج کردن اموال مهریۀ زن
و وفانکردن به عهد در پرداخت مهریه ،این قوانین عمالً توانایی حمایت از وضعیت زنان را
ندارند .همین مسئله ،ترس از جداشدن و بیپناهی در بستر جامعه و باقیماندن در موقعیت
خشونتبار را با خود به همراه دارد.
اگرچه نتایج دادههای کیفی قابل تعمیم نیست ،اما با احتیاط ،نتایج این تحقیق درزمینۀ
حمایتنشدن زن از سوی خانواده و نگرش مردساالرانه در شکلگیری خشونت با تحقیقات
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زمانیمقدم و همکاران ( ،)9813طالبپور ( )9816و کلمندی ( )0295هماهنگ بود .درزمینۀ
آسیبپذیری اقتصادی زنان خشونتدیده ،قزوینه و همکاران ( )9817به بیکاری و درآمد کم و
نقش آن در خشونت ،و اسالبرت ( )0296به درآمد کم که سبب آسیبپذیری بیشتر زنان در
مقابل خشونت میشود اشاره کردهاند که با نتایج بهدستآمده در این تحقیق نیز هماهنگ بود.
درخصوص نوعشناسی خشونت خانگی ،تاباالنی و همکاران ( )0291نیز در تحقیق خود به انواع
مختلف خشونت اشاره میکنند .همچنین این مطالعه درزمینۀ پیامدهای خشونت خانگی در
زنان ،با مطالعۀ لوك و همکاران ( )0290هماهنگ بود .آنها در مطالعۀ خود به پیامد خشونت
خانگی در کاهش اعتمادبهنفس و ایجاد افسردگی اشاره کردهاند .درزمینۀ آثار زیانبار خشونت
بر کودکان ،جردن و همکاران ( )0296به این موضوع توجه میکنند که خشونت میتواند در
کودکان آسیبهای جدی باقی بگذارد.
منابع

آبوت ،پامال و کلر واالس ( )9832جامعهشناسی زنان ،ترجمۀ منیژه نجم عراقی ،تهران :نی.
اعزازی ،شهال ( )9832خشونت خانوادگی «زنان کتكخورده» ،تهران :سالی.
بگرضایی ،پرویز ،حبیباهلل زنجانی و سیفاهلل سیفاللهی (« )9817مطالعۀ کیفی پدیدۀ
خشونت خانگی علیه زنان (مورد مطالعه :زنان مراجعهکننده به مرکز خدمات اورژانس
اجتماعی شهر ایالم)» ،مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران ،دورۀ یازدهم ،شمارۀ .80-5 :8
دانش ،پروانه ،محمدحسن شربتیان و پویا طوافی (« )9816تحلیل جامعهشناختی خشونت
خانگی علیه زنان و رابطۀ آن با احساس امنیت در خانه (مطالعۀ موردی زنان  93تا  56سال
شهر میانه)» ،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شمارۀ .70-67 :9
ربانی ،علی ،مسعود کیانپور (« )9833جامعهشناسی احساسات» ،جامعهشناسی کاربردی ،سال
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محمدرضا طالبان
چکیده

مقالۀ پژوهشی حاضر حول محور این پرسش اصلی سامان گرفت که دینداری فردی چه نقشـی
در پتانســیل اعتــراض سیاســی دارد .ذخیــرۀ دانشــی قــدمای علــوم اجتمــاعی در بســیاری از
دیدگاههای جامعه شناختی داللت بر این پاسخ داشت که چون دین نقشی توجیهی یا حمـایتی
از سنتهای حاکم و نظم موجود دارد پس ،پتانسیل اعتراض سیاسی را کاهش میدهد .با وجود
این ،برخی دانشپژوهان علوم اجتماعی در سالهای اخیر استدالل نمودهاند که دین و دینداری
می تواند از راههای مختلف و از طریق کانالهای متنوعی بر بسیج سیاسی و رفتار اعتراضی تأثیر
بگذارد .این کانالهای مختلف یا مکانیسمهایی که از طریق آنها دیـن و دینـداری مـیتوانـد بـر
رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد ،در مقالۀ حاضر تشریح گردیده و سپس ،با تفکیك دینـداری بـه دو
بُعد اصلی «اعتقادات دینی» و «مناسك مذهبی» ،استداللهایی نظری بـرای معقـولسـازی دو
فرضیۀ متعارض ارایه گردید .اول ،اعتقـادات دینـی پتانسـیل اعتـراض سیاسـی فـرد را کـاهش
میدهد؛ و دوم ،مشارکت در مناسك مذهبی باعث افزایش پتانسیل اعتراض سیاسی میشود .در
نهایت ،فرضیات مزبور با دادههای برآمده از مطالعهای پیمایشی در شهر تهـران مقابلـه شـد تـا
میزان برازش تجربیشان آشکار شود .نتایج تحقیق در مجموع نشان داد کـه پتانسـیل اعتـراض
سیاسیِ پاسخگویان نمونۀ تحقیق مستقل از دینداریشان بوده و هیچیـك از دو بُعـد اعتقـادات
دینی و مناسك مذهبی ارتباطی واقعی با پتانسیل اعتراض سیاسی نداشته است.
کلید واژهها :دینداری ؛ اعتقادات دینی ؛ مناسك مذهبی ؛ رفتار اعتراضی ؛ پتانسیل اعتراض
سیاسی.
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اگر گفته شود که در تاریخ اجتماعی بشر همواره گروههایی از افراد وجود داشـتهانـد کـه علیـه
زمامداران سیاسیشان ،اعتراض و شورش کردهاند ،سخن داللتآمیزی بیـان شـده اسـت .نکتـۀ
بسیار مهم در این راستا آن است که تا قرن بیستم ،اعتراضات سیاسی عموماً بهعنوان اغتشـاش
یا طغیانِ غیرعقالنیِ طبقاتِ خطرناكِ جامعه تلقی میشد و معترضان ،گروهی از افراد محسـوب
میشدند که می خواهند نظم عمومی جامعه را برهم زنند و آشوب به پا کنند .درواقـع ،هرگونـه
اعتراض جمعی یا سیاست ستیزهجویانه توسط مردم ،تا همـین چنـد دهـۀ پـیش بـرای تـداوم
نظام های سیاسی موجود مخرب و خطرناك دانسته میشـد و از دیـد حاکمـان سیاسـی ،فقـط
سزاوار سرکوب بود؛ چون از دید آنان ،اعتراضات سیاسـی کـه توسـط بخشـی از جامعـۀ مـدنی
صورت میگرفت ،درحقیقت ،کوششی برای تضعیف رژیم حاکم و تخریب ثبات سیاسـی جامعـه
است .این دیدگاه که اعتراضات جمعی را ذیل مفهوم «جماعت از کـوره در رفتـه»( 9مـكفیـل،
 )9119در نظر میگرفت ،شورشهای دهقانی در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی و اعتراضـات
کارگری در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را مصادیق و نمونههای اصلی آن برمیشمرد .به هر
جهت ،در تمامی دورانهای تاریخ بشـر تـا قـرن بیسـتم ،صـاحبمنصـبان قـدرت و حامیـان و
کارگزاران آنان عالقهای به درك انگیزههای این معترضانِ چالشگر نداشتند ،بلکه عمدتاً به دنبال
بیاعتبارسازی ،خوار و خفیف کردن و درنهایت سرکوب معترضان سیاسـی بودنـد .پـیشداوری
درخصوص معترضان ،به عنوان کسانی که گرفتار احساسات پرخاشگرانه و غیراخالقی هستند تـا
عقل و منطق ،در دنیای آکادمیك ،بهویژه دانشگاههای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بعد از جنگ
جهانی دوم نیز انعکاس یافت .چنین دیدگاهی را صاحب نظرانی همچون گوستاو لوبون ،گابریـل
تارد و ...در درون علم روان شناسی آکادمیك مطرح کردند و شاخۀ «روانشناسی تودهها» را بـه
وجود آوردند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رشـد و نمـو چشـمگیری کـرد .در ایـن
دیدگاه« ،رفتار جماعتی» 0که در اعتراضات و خشونتهای جمعی تنیده شده ،محصول احساسـات
کنترلنشدهای بود که مثل یك مرضِ مُسری در میان توده یا جماعت گسترش مییافت و موجـب
فروپاشی حاالت و وضعیتهای نرمال و طبیعی میشد .هنگامی که چنین صـورتهـایی از کـنش
جمعی ،شکل سیاسی به خود میگرفتند ،بهعنوان پدیدههایی آسیبشناسانه در حاشـیۀ سیاسـت
قرار گرفته و بیشتر اقتضای بررسـی روانشناسـانه را پیـدا مـیکردنـد تـا تجزیـهوتحلیـل توسـط
جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی (روتس.)609 :9139 ،
1. Madding crowd
2. Rowd behavior
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باری ،این دیدگاه منفی اگرچه در برخی نسخههای تئوری رفتار جمعی در علوم اجتمـاعی-
سیاسی نیز به کار گرفته شد ،ولی سایر جریانهای تئوریـك در حـوزۀ مطالعـاتی جنـبشهـای
اجتماعی و انقالب ،نگاه مثبتتری به اعتراض سیاسی پیدا کردند .در کشاکش این جریـانهـای
تئوریك ،در دهۀ  9162به تدریج این دیدگاه خام و منفی نسبت به اعتراض سیاسـی بـهعنـوان
رفتاری احساسی و غیرعقالنی با دیدگاههایی جایگزین شـد کـه اعتـراض سیاسـی را بـهعنـوان
ابزاری نسبتاً معقول برای ترویج یا رسیدن به یك هدف سیاسی یا اجتماعی در نظر میگرفتنـد.
درحقیقت« ،اعتراض» بهعنوان یك «منبع و ابزار سیاسی» در نظر گرفته شد که تحـت شـرایط
معینی می تواند کامالً مؤثر باشد (گامسون .)9112 ،این نگاه مثبـتتـر بـه اعتراضـات سیاسـی
بهتدریج در تحلیلهـای دانشـمندان علـوم اجتمـاعی و سیاسـی در محـیطهـای آکادمیـك یـا
دانشگاه ها غالب شد .گفتنی است که این چرخشِ عقلگرایانـه در تفسـیر و تحلیـل اعتراضـات
سیاسی تا حدودی ملهم و محصول تجربیات نسل جدیدی از دانـشپژوهـان علـوم اجتمـاعی و
سیاسی در نیمۀ دوم قرن بیستم بود که خودشـان در اعتراضـات پرشـور سیاسـی-اجتمـاعیای
شرکت داشتند که اقدامی عادی در فعالیتهای جنبش اجتماعی بود یا با چنـین جنـبشهـای
اجتماعیای ،کامالً همدلی میکردند.
درحقیقت ،با ظهور موجهای مداوم اعتراضات سیاسی و جنبشهـای اجتمـاعی رادیکـال در
کشورهای پیشرفتۀ صنعتی از دهۀ  9162به بعد ،عمـارت ایـدئولوژیك برخـی تحلیـلگـران در
دموکراسیهای معاصر مبنی بر آنکه شورشها و اعتراضات جمعی همگی مربوط به مراحل پیش
از توسعۀ سیاسی هستند و برای کشورهای توسعهیافتۀ کنونی دورۀ اینگونه کنشهـای جمعـی
اعتراضــی گذشــته اســت ،شــروع بــه تــركخــوردن کــرد .بــرخالف انتظــار ،هم ـۀ شــواهد در
دموکراسی های معاصر نشان دادند که فراوانی اعتراضات سیاسـی بـهجـای آنکـه کـاهش یابـد،
افزایش یافته است (اینگلهارت .)9117 ،برای مثال ،در آلمان تعداد اعتراضـات سیاسـی از دهـۀ
 9152تا  9112و در فرانسه نیز ،تعـداد تظـاهرات اعتراضـی از دهـۀ  9132تـا  0222بـهطـور
فوقالعادهای افزایش یافت (روچت .)0227 ،نوریس ( )0220نیز تصریح کرد که از دوسـه دهـۀ
آخر قرن بیستم ،نسبت شهروندان درگیر در سیاست اعتراضی بهطور فوقالعادهای افزایش یافته
است (ص .)917 ،درواقع ،روند افزایش اعتراضـات جمعـی در سرتاسـر جهـان ،امـروزه بـهطـور
وسیعی در جامعه شناسی و علوم سیاسی پذیرفته شده است (بیگس .)0298 ،این روند افزایشی
در اعتراضات جمعی ،باالخص در جوامع پیشرفتۀ صنعتی با نظامهای دموکراتیك ،باعث شد که
دانشمندان علوم اجتماعی از عناوین مختلفی برای توصیف جوامع جدید اسـتفاده کننـد؛ مثـل
«دموکراسی تظاهرات» (اتزیونی« ،)9172 ،انقالب مشارکتی» (کاس« ،)9136 ،جامعۀ جنـبش
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اجتماعی» (میر و تارو )9113 ،و «جامعۀ اعتراضی» (روچت .)0227 ،در همین راسـتا ،اتزیـونی
تصریح کرد:
تظاهرات تبدیل به بخشی از روزمرگی معمولی دموکراسی ما شده است و این،
نشانِ متمایز دموکراسیهای معاصر است (.)9 :9172

همچنین ،در مقیاس بین المللی نیز احتمال استفادۀ بیشتر از ابزار اعتراض سیاسـی توسـط
مجموعۀ وسیعی از جمعیت های مورد پیمایش در کشورهای مختلف جهان (اعم از دموکراتیك،
نیمهدموکراتیك و غیردموکراتیك) مورد حمایت تجربـی قـرار گرفـت (بـارنس و کـاس9171 ،؛
جنینگــز و همکــاران9131 ،؛ اینگلهــارت9117 ،؛ نــوریس0220 ،؛ دالتــون 0220 ،و .)0226
مقایسۀ نظریات شهروندان در این پیمایشهای بینکشوری ،از افزایش قابل مالحظۀ گرایش بـه
انجام اشکال مختلف اعتراض سیاسی و همچنـین مشـارکت عملـی در یـك چنـین اعتراضـاتی
حکایت داشت .این یافتهها موجب شد که برخی دانشپژوهانِ سیاسی نتیجـهگیـری کننـد کـه
اعتراضات سیاسی (حداقل در شکل غیرخشونت بارش) به عنصـری نرمـال و عـادی از سیاسـت
تبدیل شده است ،درصورتی که تا حدود یك قرن پیش و به مدتهای مدیدی بهعنوان تهدیدی
برای ثبات نظامهای سیاسی نگریسته میشد .به عبارت دیگر ،به علت وفور فعالیتهای اعتراضی
در حیات سیاسـی دموکراسـیهـای مـدرن ،دیگـر وجـود فعالیـتهـای سیاسـی اعتراضـی یـا
ستیزهجویانه لزوماً بهعنوان نشانۀ اختالل و بینظمی سیاسی دیـده نمـیشـود ،بلکـه درعـوض،
نشانۀ نشاط و سرزندگی جامعۀ مدنی در نظر گرفته میشود (دالپورتا و دیانی9838 ،؛ فـوچس،
9119؛ میر و تارو9113 ،؛ روچت0227 ،؛ کوارانتا.)0295 ،
البته ،پذیرفتهشدن تدریجی اعتراضات سیاسیِ غیرخشونتبـار در درون بسـیاری از جوامـع
صنعتی دموکراتیك ،از کارکرد مثبت آن برای چنین نظامهای سیاسـیای نیـز حکایـت داشـته
است .دلیل آن نیز این است که هـمپوشـی قابـل مالحظـهای میـان فعالیـتهـای متعـارف یـا
نهادینهشدۀ سیاسی با اقدامات اعتراضی غیرنهادینهشده وجود دارد و این جنبشهای اعتراضـی
میتوانند نقش عمدهای را در بازسازی روابط میان حکومت و جامعۀ مدنی بازی کنند (جنکینـز
و کالندرمنس9115 ،؛ گلدستون0226 ،؛ کوارانتا .)0295 ،درحقیقت ،مشارکت متعارف سیاسی
و اعتراضات سیاسی ،آجرهایی هستند که ساختمان رژیم دموکراتیـك را مـیسـازند .آنهـا بـه
شهروندان اجازه و امکان میدهند تا شخصیت اصلی یا بـازیگر عمـدۀ حیـات مـدنی و سیاسـی
جامعهشان باشند؛ ضمن آنکه اجازه و امکان بهنمایشگذاشتن عالیـق و منافعشـان را در سـطح
جامعه میدهند .بنابراین ،در حاقِ مفهومِ اعتراض سیاسی معنایی از «بخشی از اجتماع سیاسـی
بودن» خوابیده است که بهوجودآورندۀ هویت فردی و جمعی و انگیزشهایی برای ابراز وجـود و
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بیان مطالبات گروههای اجتماعی مختلف است .شهروندان میتوانند از اعتراض سیاسی بهعنوان
ابزار بیان کنندۀ مطالبات و نفوذ در تصمیمات صاحبمنصـبان اسـتفاده کننـد .البتـه ،اعتـراض
سیاسی همچنین نشانگر چالش مردم با نخبگان سیاسی نیز میباشد؛ چون نوعی کنشی جمعی
است که وضع موجود را زیر سؤال برده و خواهان تغییـر اجتمـاعی و سیاسـی اسـت .بـهعـالوه،
اعتراض سیاسی فراهمآورندۀ منبعـی ارزشـمند از اطالعـات بـرای حاکمـان و صـاحبمنصـبان
سیاسی است تا از نارضایتیهای موجود در میان بخشهایی از جامعه آگاهی پیدا کننـد؛ چـون
اعتراض سیاسی عموماً جهت اظهار احساس نارضایتی از برخی سیاستها یـا تصـمیمات اتفـاق
میافتد و هدف کلیاش نیز عبارت است از تغییـردادن وضـعیت موجـود .همچنـین ،ایـنگونـه
اعتراضات جمعی میتوانند بهوجودآورندۀ مباحثۀ عمومی درخصوص برخی مسـائل و مشـکالت
شوند ،یا میتوانند فرایند تصمیمگیریهای صاحبمنصبان سیاسی را شـفافتـر سـازند .ضـمن
اینکه اعتراضات سیاسی به ارتباط برقرار کردن ترجیحات شهروندان با یکدیگر ،تأثیرگـذاری بـر
دستور کار سیاسی ،شفاف کـردن مواضـع و موقعیـت سیاسـی سیاسـتمداران ،و هرچـه بیشـتر
پاسخ گوتر ساختن نظام سیاسی کمك میرسانند (دالپورتا و دیانی9838 ،؛ وربا9116 ،؛ تیلی و
تارو0226 ،؛ تئورل و همکاران0227 ،؛ دالتون0223 ،؛ مورالس0221 ،؛ کاس0299 ،؛ مورلینو،
0299؛ کوارانتا.)0295 ،
نکتۀ آخر اینکه اعتراضات سیاسی معموالً مبتنی بر محیط بالفصلی شکل میگیرند که افراد
در آن زندگی میکنند یا فرصتهایی که آن محیط برای انجام کنش اعتراضی فراهم مـیکنـد.
درحقیقت ،مشارکت افراد در سیاستهای اعتراضی تحتتأثیر تعدادی از عوامـل مختلـف اسـت
که در دامنهای از ویژگی های فردی ،تا ساختارها یا شرایط کالنـی کـه شـهروندان بـدان تعلـق
دارند ،در نوسان است .البته ،مطالعات تجربـی درخـور تـوجهی ایـن فـرض معمـول منـدرج در
معرفت عامیانه را رد کرده اند که هرچه نارضایتی بیشتر ،احتمال شرکت در کنش اعتراضی نیـز
بیشتر .این مطالعات نشان دادهاند فقط هنگامی که برخی عوامل اضافی وارد شوند ،نارضایتیهـا
به اعتراض عملی منجر خواهد شد .مکاتب مختلـف نظـری در علـوم اجتمـاعی و سیاسـی روی
مجموعههای متفاوتی از این عوامل تأکید کردهاند؛ مثل تفسیر نارضایتیها و علـل آنهـا ،تـأثیر
مورد انتظار اعتراض ،ساختار فرصت هـای سیاسـی ،وضـعیت منـابع بـرای اعتـراض ،مشـترکات
ساختاری معترضان و جایگاه سازمانی آنان ،ساختار زمینهای معترضـان شـامل محـدودیتهـا و
فرصت های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و گفتمـانی بـرای اعتـراض و . ...در ایـن میـان ،مسـئلۀ
مهمی که قابل توجه و تأمل است ،غفلت آشکار از تأثیر دین و دینداری بر رفتارهای اعتراضـی،
در ادبیات آکادمیك مربوط به این حوزۀ مطالعاتی است .درحقیقت ،ازآنجاکه دیـن و دیـنداری
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بهطور جدی و آشکار در تئوریها و تبیـین هـای اعتـراض سیاسـی بـه حسـاب نیامـده اسـت،
پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی نیز به اندازۀ سایر موضوعات بـه انجـام تحقیقـات تجربـی
درخصوص چگونگی ارتباط میان دین و اعتراض سیاسی نپرداختهانـد .البتـه ،ادبیـات پژوهشـی
نسبتاً وسیعی درخصوص ارتباط برخی ویژگیهای فـردی همچـون جـنس ،سـن ،تحصـیالت و
درآمد با مشارکت در فعالیت های اعتراضی در این حوزۀ مطالعاتی وجود دارد (برای آشـنایی بـا
این ادبیات ر .ك .به :کوارانتا ،0295 ،فصل سوم)؛ ولی در هیچیك ،به ویژگی فـردیِ دیـنداری
اشاره نشده است .پس ،با توجه به خأل پژوهشی در این موضوع مطالعاتی ،نیاز مبرمی بـه انجـام
تحقیقات متعدد با مدلهای مختلف نظری و آزمودنیهای متفاوت احساس میشود .در پاسخ به
چنین نیازی ،مسئلۀ تحقیق حاضر به این پرسش اصلی اختصاص داده شد که دینداری فـردی
چه نقشی در تمایل افراد به مشارکت در اعتراضات سیاسی ایفا میکند؟ چنین مسـئلهای ،جـدا
از اهمیت علمی برای جامعۀ آکادمیك ،برای جامعۀ غیرآکادمیك ایران نیز که درصدد شـناخت
تأثیرات نهاد دین بر مردم هستند ،مـی توانـد اهمیـت بسـزایی داشـته باشـد .بنـابراین ،تالشـی
پژوهشی ،هرچند ابتدایی ،صورت گرفت تا به روش علمی به بررسی تجربی ارتباط دینداری بـا
اعتراض سیاسی در جامعۀ ایران پرداخته شده و پاسخی روشمند به سؤال مزبور ارائه شود.
 .۲پیشینۀ پژوهش
تبیین نظری

تحقیقات تبیینی در علوم اجتماعی را میتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کـرد .دسـتۀ اول شـامل
پژوهشهایی میشوند که در ابتدا فقط متبین یا متغیر وابستۀ آن معلوم و روشن است و محقق
قصد دارد حین انجام تحقیق و در مرحلهای از مراحل آن ،با استفاده از ادبیات نظـری و تجربـی
مربوط به موضوع مورد تحقیق ،تبیینکنندهها یا متغیرهای مستقل را انتخاب کند .مثالوارۀ این
نوع پژوهشهای تبیینی در جامعهشناسی را میتوان در عنوانی به شرح زیر مـنعکس و خالصـه
کرد« :تبیین جامعهشناختی » X؛ که این  Xمیتواند مشـارکت سیاسـی ،سـرمایۀ اجتمـاعی،
نابرابری ،پیشرفت تحصیلی ،التزام مذهبی و هر موضوع دیگر تحقیقی در علوم اجتمـاعی باشـد.
در این نوع تحقیقات ،دو استراتژی تبیینی قابل ردیابی است که اولی بر جامعیت تأکیـد دارد و
دومی بر سادگی .به عبارت دیگر ،برای انجام این نوع تحقیقات تبیینی ،دانشپژوهان میتواننـد

 .9برای نمونه ،در فهرست موضوعی ( )indexچند کتاب مهم و اصلیِ حوزۀ «اعتراض سیاسی و جنبشهای
اجتماعی» (مثل دالپورتا0226 ،؛ اوپ0221 ،؛ کوارانتا )0295 ،اصالً واژۀ «دین» ( )religionبه چشم نمیخورد.

963

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

از استراتژی یا مدل اشباعشده 9پیروی کنند و تمامی عوامل مؤثر یا متغیرهای مسـتقلی را کـه
در تئوری ها ،مطالعات پیشین و استدالل خود محقق ،مرتبط تشخیص داده مـیشـوند ،مـدنظر
قرار داده و هیچ تبیینکنندۀ بالقوه و محتملی را از قلم نیندازند 0.برای مثـال ،جیمـز کلمـن در
6
پژوهشی جامعهشناختی با عنوان «برابری در فرصتهای تحصیلی» 8که بـه «گـزارش کلمـن»
مشهور شده است ،حدود شصت متغیر مستقل را که گمان میرفت با پیشرفت تحصـیلی رابطـه
داشته باشند ،با ایـن متغیـر وابسـته همبسـته کـرد (کرلینجـر و پـدهازور ،9866 ،ج.)900 :0
همچنین ،داگالس هیبس ( )9178در تحقیق بینکشوری خویش با عنوان «خشـونت سیاسـی
جمعی» تصریح کرد که برای ارائۀ یك مدل جامع تبیینی ،فراتر از تئوریهـای موجـود ،تمـامی
علل احتمالی دیگر یا تعیین کنندۀ پیشنهادی را تا جایی که امکان بررسی تجربی بـینکشـوری
آن وجود داشت ،بهعنوان فرضیههای تحقیق خویش مدنظر قرار داده اسـت .بنـابراین ،بـهجـای
ارائۀ یك چارچوب نظری یا مدل علّی خاص مربـوط بـه خشـونت سیاسـی جمعـی ،حـدود 05
فرضیه را در قالب مدلی اشباع شده از متغیرهای مستقل مورد وارسی تجربی قرار داد .البته ،این
استراتژی تبیینی کمتر در تحقیقات علوم اجتماعی بـه کـار گرفتـه شـده و اسـتراتژی متـداول
تبیینی عبارت از مدل صرفهجویانه/امساکی 5بوده است که با مدلسازی قیاسی قائم به تئوری و
تدوین یك چارچوب نظری معین به تعداد قلیلی از عوامل مؤثر یا متغیرهای مستقلی-که امیـد
میرود توان تبیینی نسبتاً مشابهی با مدل اشباعشده دارند -اکتفا میشـود :حـداکثرِ تبیـین بـا
حداقلِ متبیّنها .از لحاظ روشی نیز مدلهای تبیینی امساکی و سادهتر ،بر مدلهای اشباعشده
و پیچیدهتر ترجیح داده شدهاند (رگین9137 ،؛ وید9137 ،؛ اوپ.)0221 ،
از آن طرف ،دستۀ دوم از تحقیقات تبیینی عبارت از پژوهشهایی است کـه از همـان ابتـدا
تبیینکننده (ها) یا متغیرهای مستقل نیز در کنار متغیر وابستۀ تحقیق معلـوم و روشـن اسـت.
این نوع تحقیقات ،درحقیقت برای وارسی فرضیۀ تبیینیِ مشخصی انجام میپذیرند .مثالوارۀ این
نوع پژوهشهای تبیینی را میتوان در عنوانی به شرح زیـر مـنعکس و خالصـه کـرد« :بررسـی
ارتباط  Xبا  .»Yبرای مثال« ،بررسی ارتباط محرومیت نسبی با خشونت سیاسـی» ،یـا «تـأثیر

1. Saturated
 .0کارلدیتر اوپ ( )0221این نوع مدلهای تبیینی را «تبیین عاملی »factor explanation :نام نهـاده اسـت،
بدین معنا که باید هر عامل یا متغیر مستقلی که میتواند مرتبط با متبین یا متغیر وابسته محسوب شود ،در تبیین
گنجانده شود (ص .)00
3. Equality of educational opportunity
4. Coleman report
5. Parsimonious
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سرمایۀ اجتماعی بر بزهکاری» ،یا همین تحقیق که بـه بررسـی ارتبـاط دیـنداری بـا اعتـراض
سیاسی میپردازد .در این نوع تحقیقات تبیینی ،چون بـه دنبـال کشـف تبیـینکننـده(هـا) یـا
متغیر(هــای) مســتقل نیســتیم ،هــیچیــك از دو اســتراتژی «مــدل اشــباعشــده» یــا «مــدل
صرفهجویانه/امساکی» کاربرد ندارند .باوجوداین ،نیاز به تدوین مبانی نظری برای انجام تحقیـق رفـع
نمیگردد .در این نوع پژوهشها ،ضروری است که محقق با رجوع بـه دانـش تئوریـك و اسـتفاده از
استدالل نظری ،چنین ارتباط از قبل فرضگرفتهشدهای را معقول و موجه سـازد .سـپس ،بـا انجـام
تحقیق تجربی نشان دهد آیا ارتباطی که وجودش بهطور مستدل مدعی شده است ،در عالم واقع نیز
به همان شکل وجود دارد یا از نظر تجربی آن مدعا واقعیت ندارد .چون این رویه در تحقیق حاضر به
کار گرفته شده است ،هماکنون به سراغ دانش تئوریك و استداللهای نظری میرویم تا ارتباط میان
دینداری را با اعتراض سیاسی ،معقول و موجه سازیم.
بنا بر آنچه گذشـت ،ازآنجاکـه دیـن و دیـنداری بـهطـور جـدی و آشـکار در تئـوریهـا و
تبیینهای اعتراض سیاسی به حساب نیامده است ،یك استراتژی مناسـبِ تبیینـی ،اسـتفاده از
یك نظریۀ عمومی است که شامل پدیدۀ مورد تبیین بهعنوان طبقۀ خاصی از تبیـینشـوندههـا
باشد؛ یعنی چون اعتراض سیاسی یك شکل خـاص از کـنش محسـوب مـیشـود ،یـك نظریـۀ
عمومی کنش مورد استفاده قرار گیرد که متناسب با ارتباط دینداری با رفتار اعتراضی باشد .در
این استراتژی ،نظریۀ عمومی ،نظریۀ کنش است و پدیدۀ مـورد تبیـین ،نـوع خاصـی از کـنش،
یعنی اعتراض سیاسی است .در مطالعـۀ حاضـر ،از نظریـۀ عمـومی انتخـاب بخردانـه در حـوزۀ
جنبشهای اجتماعی و اعتراض سیاسی 9استفاده شد که میتوان آن را در سه گزارۀ زیر خالصه
کرد (ر .ك .به :اوپ:)0221 ،
 .9ترجیحات یعنی اهداف ،انگیزهها یا خواستههای هریك از بازیگران است که تعیینکننـدۀ
چگونگی رفتارشان است .به عبارت دیگر ،رفتار فردی هدفمحور است ،یا به بیانی دیگر ،عالیـق
و منافع فرد است که تعیینکنندۀ رفتارش است.

 .9انواع متفاوتِ تئوریهای وابسته به سنت نظری انتخاب بخردانه در حوزۀ جنبشهای اعتراضی را میتوان عبارت
دانست از :نظریههای ستیز سیاسـی یـا منازعـۀ قـدرت (مـولر و ویـد9116 ،؛ ویـد9113 ،؛ ویـد و مـولر،)9113 ،
تبیینهای بسیج منابع برای خشونت جمعی (اوبرشال9116 ،9178 ،؛ تیلی ،)9173 ،تبیینهای عقالنیت فردی در
انقــالب (کلمــن 9112 ،فصــل 93؛ پــاپکین9171 ،؛ تــالوك)9176 ،؛ تبیــینهــای فرصــت سیاســی در اعتــراض
جمعی(کیتشل9136 ،؛ مكآدام9130 ،؛ تارو9119 ،9131 ،؛ کورزمن )9116 ،و داللتهای تئوری منفعـت مـورد
انتظار و همچنین انتظارات ارزشی برای تبیین مشارکت افراد در کنش سیاسی شورشی در سطح خُرد (کالندرمنز،
9136؛ فینکل و مولر و اوپ9131 ،؛ مولر9171 ،؛ مولر و اوپ9136 ،؛ مولر و فینکل9119 ،؛ اوپ.)9131 ،9136 ،
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 .0انجام کنش توسط فرد بستگی به محدودیتها یا فرصتهایی دارد که فرد با آنها مواجه
است .محدودیتها عبارت از پدیدههاییاند که مانع دستیابی فرد بـه اهـداف خـود مـیگردنـد؛
درحالیکه فرصتها پدیدههایی هستند که امکان دستیابی فرد به اهدافش را افزایش میدهند.
 .8فرد میان گزینههای رفتاری پیش روی خویش با بیشینهسازی مطلوبیت خود دسـت بـه
انتخاب میزند .به عبارت دیگر ،افراد آن کاری را انجام میدهنـد کـه فکـر مـیکننـد برایشـان
بهترین است .ازاینرو ،نظریۀ عمومی انتخاب عقالنی شامل سه گزارۀ ترجیحات ،محدودیتهـا و
ض بنیادی این مـدل نظـری عبـارت اسـت از اینکـه باورهـا یـا
بیشینه سازی مطلوبیت است .فر ِ
پنداشتهای فرد ،بهاضافۀ همۀ انواع هزینهها و مزایا ،میتوانند تعیینکننـدۀ رفتـار وی باشـند.
فرض دیگر آن است که افراد کاری را انجام میدهند که فکر میکنند برایشان بهترین است نـه
آن چیزی که بهطور عینی بیشترین منافع ممکن را برایشان به ارمغان میآورد .با انـدکی تأمـل
روشن خواهد شد که این مدل عمومی را میتوان برای تبیـین پدیـدههـای گونـاگونی ازجملـه
رفتارهای اعتراضی به کار برد.
نظریهپردازانِ این مدل عمومی در حوزۀ جنبشهای اجتماعی و اعتراض سیاسـی اسـتدالل
نموده اند که چون ناکامی و نارضایتی همواره در جوامع وجود دارد ،صرف وجـود آن نمـیتوانـد
مشارکت در کنش اعتراضی را توضیح دهد ،بلکه باید روی منابع الزم برای ابراز اعتراض سیاسی
که در وجود سازمان و ساختار فرصتها نهفته است ،توجه و تمرکز کـرد (تیلـی9835 ،؛ وایـت،
9118؛ گیسینجر و گلدیش9111 ،؛ زالد و مكکارتی0220 ،؛ اوپ .)0221 ،درواقع ،اگر خیـل
مردم ناکام ،ناراضی و شاکی همچنان غیرسازمانیافته و فاقد منابع باقی بمانند و حکومتگـران
بتوانند هزینههای کنشهای اعتراضی را به حد کافی باال ببرنـد ،ناکـامی و نارضـایتی هـیچگـاه
بهتنهایی نمیتواند به کنش اعتراضی منجر شود .چیزی که گلهمنـدیهـا و نارضـایتیهـا را بـه
کنش جمعی یا اعتراض سیاسی تبدیل می کند ،منابع فردی و سازمانی است .افراد و گروههـای
دارای منابع اندك ،کمتر قادرند براساس شکایات ،نارضایتیهـا یـا بـیعـدالتیهـای ادراكشـده
دست به کنش اعتراضی بزنند .به عبارت دیگر ،تأثیر شکایات و نارضایتیها در برانگیختن کنش
اعتراضی ،به ارزش سایر عواملی بستگی دارد که میتوانند شرایط تسهیلکننده یا منابعی باشند
که افراد و گروهها در اختیار دارند .بدین ترتیب ،تبیین مبتنی بر مدل نظـری انتخـاب بخردانـه
درخصوص تأثیر دین بر اعتراضات سیاسی ،بر نقش حیاتی منابع فردی در تبدیل گله مندی ها و
نارضایتیها به کنشهای اعتراضی تأکیـد دارد (کلنـدرمنز9117 ،؛ زالـد و مـكکـارتی0220 ،؛
نپستاد و ویلیامز0227 ،؛ اوپ0221 ،؛ هافمن و جمال0296 ،؛ آریکـان و بلـوم .)0293 ،منـابع
مادی ملموس (مانند وقت ،پول و )...و غیرمادی (مانند مهارتهای مدنی در ارتباطات اجتماعی،
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احساس اثربخشی ،اعتماد اجتماعی و )...را میتوان بهعنوان منابع سطح فردی ذکر کرد که برای
تبدیل گلهمندیها و نارضایتیها به کنش سیاسی یا رفتار اعتراضی ضروریاند.
سخن به گزاف نرفته است اگر گفته شود که دین میتواند با افزایش منابع فـردی ،برانگیزاننـدۀ
رفتارهای اعتراضی از طریق مکانیسمهای ایجاد فرصت های سازمانی و تقویت نارضایتی ها باشد.
از سویی ،التزام مذهبی میتواند با افزایش منابع فردی فرصتهایی را برای اعتراض بیشتر فراهم
کند .این امر می تواند با افزایش سرمایۀ اجتماعی یا اعتماد میان هممذهبان ،هزینههـای کـنش
اعتراضی را کاهش دهد .همچنین ،میتواند اطالعات سیاسی و اجتماعی را در بین هـممـذهبان
افزایش دهد ،یا به عنوان یك بستر سازمانی برای بسیج سیاسی عمل کند .تعـدادی از مطالعـات
تجربی نشان داده اند که دین ،همکاری و رفتارهای حمایت اجتمـاعی را حـداقل در گـروه هـای
مذهبی خودی ترویج میکند (پارا0299 ،؛ هافمن و جمال .)0296 ،مناسـك و اعمـال مـذهبیِ
جمعی عالوه بر تقویت سرمایۀ اجتماعی ،میتواند به سازماندهی رفتارهای سیاسی نیـز کمـك
کند .جمال ( )0225دریافت که شرکت دینداران مسلمان در مساجدِ آمریکا ،احساس «آگـاهی
گروهی» 9یا «هویت جمعی» را که عنصری ضروری برای بسیج سیاسی است ،تقویت مـیکنـد.
بنابراین ،مکانیسم اصلی پیونددهندۀ دین با رفتار اعتراضی در جنبۀ جمعـی مناسـك دینـی در
ایجاد و تقویت سرمایۀ اجتماعی و منابع سازمانی است که میتواند حتی بسیج سیاسی پرخطـر
و رفتارهای پرهزینۀ اعتراضی را در جامعه ارتقا بخشد.
جدا از مناسك و اعمال مذهبیِ جمعی ،مکانیسمهای دیگر نیز مـیتواننـد دیـنداری را بـه
رفتار اعتراضی پیوند دهند .درحقیقت ،نقشی که دین می توانـد در فراینـد مخالفـت سیاسـی و
رفتار اعتراضی ایفا کند ،واحد و یکنواخت نیست .شناخت تأثیرات بالقوه متفاوت ابعـاد مختلـف
دین بهعنوان یك پدیدۀ اجتماعی ،به دورکیم باز میگردد که بین دو بُعد/مؤلفـۀ «اعتقـادات» و
«مناسك» در هر دینی تفاوت قائل شد و دینداری را مشتمل بر این دو بُعد/مؤلفـه دانسـت .در
همین راستا ،برخی دانشپژوهان استدالل کردند که ایـن دو بُعـد یـا مؤلفـۀ دیـن و دیـنداری
می توانند تأثیرات متفاوتی بر بسـیج سیاسـی و رفتـار اعتراضـی بگذارنـد .بـرای مثـال ،هـریس
( )9116برای اثبات این مـدعا کـه جنبـه هـای مختلـف دیـن تـأثیرات متمـایزی بـر بسـیج و
فعال گرایی سیاسی دارد ،به بررسی زمینه های مذهبی و سیاسی آمریکـایی هـای آفریقـاییتبـار
پرداخت و نشان داد که فعالیت کلیسایی به عنوان یك فعالیتِ جمعیِ مذهبی ،منابع سازمانی را
برای کنش جمعی و رفتارهای اعتراضی فراهم میکند؛ درحالیکه «دینداری درونـی» 0موجـب
1. Group consciousness
2. Internal religiosity
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ترویج احساس اثربخشی ،عالقه به سیاست و سایر خصوصیات روانشـناختی مـیگـردد کـه بـه
فعالیتهای سیاسی منجر می شود .درمجموع ،وی به این نتیجه رسید که «هم از نظر سـازمانی
و هم از نظـر روان شـناختی ،اعتقـادات و اعمـال مـذهبی ،دخالـت در امـور سیاسـی را تـرویج
می کننـد» (هـریس .)69-0 :9116 ،بنـابراین ،فقـط جنبـۀ اجتمـاعی دیـن نیسـت کـه بـرای
درگیرشدن در سیاست انگیزه ایجاد می کند ،ابعاد فردی دین نیز ممکن است چنین نقشی ایفـا
کنند .این یافته را الولند و همکاران ( ،)0225هافمن و جمال ( )0296و آریکـان و بلـوم ()0293
نیز تکرار کردهاند که دین میتواند از راههای مختلـف و از طریـق کانـالهـای متنـوعی بـر بسـیج
سیاسی و رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد .شاید بتوان این کانالهای چندگانه یا مکانیسمهایی را که از
طریق آنها دین و دینداری میتواند بر رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد ،به شرح زیر طبقهبندی کرد.
الف .اولین مکانیسم بالقوه مشتمل بر ایجاد و تقویت سرمایۀ اجتمـاعی و اعتمـاد اسـت کـه
هزینههای کنش جمعی و رفتار اعتراضی را کاهش میدهد ،زیرا متـدینانی کـه احسـاس تعلـق
مذهبی مشترك دارند ،اعتماد بیشتری به یکدیگر میکنند و کمتـر نگـران هزینـههـای کـنش
جمعی میشوند .این مکانیسم میتواند هم در سطح سازمانی و هم در سطح فردی عمل کند .از
طرفی ،نهاد دین و مؤسسات مذهبی میتوانند سـرمایۀ اجتمـاعی متـدینان را ارتقـا بخشـند .از
طرف دیگر ،دینداری فردی میتواند اعتماد فرد به اجتماعات مذهبی را بهگونهای افزایش دهـد
که برای کنش جمعی مفید باشد.
ب .دومین مکانیسمِ ممکن متضمن فرایند بسیج سیاسی است که مؤسسـات مـذهبی مثـل
کلیسا یا مسجد میتوانند بهعنوان وسیلهای برای بسیج سیاسی افراد عمل کنند .آنهـا نـهتنهـا
میتوانند مشارکت مردم را ساخت دهند ،بلکه میتوانند مشارکتکنندگان مذهبی را بـه منـابع
سازمانی الزم برای تأثیرگذاری بر سیاست و مشارکت در کنش جمعی و اعتراضی مجهز کنند.
ج .درنهایت ،ممکن است یك مکانیسم «عدالت اجتماعی» وجود داشته باشد که منبعـث از
اعتقادات و باورهایی درمورد عدالت و برابری اسـت (هـریس )9116 ،و داللـت بـر آن دارد کـه
هرچه افراد ،مذهبیتر باشند ،احتمال بیشتری دارد که به گرفتاریهـای دیگـران و بـهتبـع آن،
رفتار حکومت ها در قبال این گرفتاریها اهمیت دهند .به همین ترتیب ،افراد مـذهبی احتمـال
بیشتری دارد که به نمایندگی از سایر شهروندانِ گرفتار ،برای کنش اعتراضـی بسـیج شـوند .از
این نظر ،میتوان انتظار داشت که اعتقادات دینی نیز بتواننـد الهـامبخـش رفتارهـای اعتراضـی
باشند .به عبارت دیگر ،ازآنجاکه اعتقادات دینی مستلزم تصوراتی از عدالت ،صداقت و مراقبت از
افراد نیازمند است ،ممکن اسـت متـدینان بـه بـی عـدالتی هـای اجتمـاعی و سیاسـی ،فسـاد و
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سوءمدیریت ها حساس تر باشند و همین امر ممکن است باعث شود که آن ها بیشتر در اعتـراض
سیاسی شرکت کنند (هافمن و جمال.)0296 ،
به همین قیاس ،آریکان و بلوم ( )0293استدالل کردند که مؤلفۀ اعمال جمعی یا مناسـکی
دینداری که داللت بـر مشـارکت در اجتماعـات سـازمانیافتـۀ مـذهبی ،مکـانهـای عبـادی و
شبکههای اجتماعی مذهبی دارد ،میتواند به چند دلیـل تـأثیر مثبتـی در مشـارکت اعتراضـی
بگذارد .اوالً چون شرکت کنندگان در فعالیت های جمعیِ مذهبی ،مهارتهـای مـدنی و سـرمایۀ
اجتماعی بیشتری کسب می کنند که میتواند به اعتراض سیاسی کمك کنـد .ثانیـاً اجتماعـات
مذهبی معموالً افراد همفکر را دور هم جمع میکنند و موجب تسهیل در ایجاد هویت مشـترك
و همبستگی اجتماعی می شوند .ثالثاً سازمان های مذهبی و رهبران مذهبی نقـش مهمـی را در
فرایند بسیج منابع بازی میکنند و این باعث میشود مشارکت در مناسك جمعـی دیـن عامـل
مهمی در تسهیل رفتارهای اعتراضی باشد .سازمان های مذهبی به اعضای خود بـا مشـوق هـای
معنوی (مانند رستگاری اخروی ،سالمت روحی و هویت اجتماعی مثبت) پاداش مـیدهنـد کـه
برای کاهش مشکالت کنش جمعی یا رفتار اعتراضی بسیار مهم هستند .عالوهبـرایـن ،جلسـات
منظم و مکرر رهبران مذهبی با متدینان در فرایند انجام مناسك جمعی مثل نمـاز جماعـت در
مساجد ،آن ها را قادر میسازد که اطالعات سیاسـی را بـه مـردم منتقـل کننـد .قرارگـرفتن در
معرض اطالعات سیاسی از طریق مشارکت در اجتماعات مذهبی باعث افزایش برجستگی منافع
گروهی برای حاضران در مراسم و مناسك مذهبی می شود ،مؤمنان را به سیاست جذب می کند
و آگاهیهای سیاسی را در جهاتی خاص شکل میدهد .پیامهای ارائهشده از بلندگوهای مذهبی
مثل منبر نیز میتوانند با افزایش احساس اثربخشی مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،کنشهای
اعتراضی را تشویق کنند (پوتنام0222 ،؛ شوفل و همکاران0228 ،؛ جلـن و ویلکـاکس0220 ،؛
نــوریس و اینگلهــارت0226 ،؛ جمــال0225 ،؛ دیجــوپ و گیلبــرت 0226 ،و 0221؛ هــافمن و
نوگنت0297 ،؛ مك کالرندون و ریدل .)0295 ،خالصه ،مشارکت در مناسك مـذهبی بـه افـراد
کمك میکند که مهارتها و جهتگیریهای الزمی را به دست آورند تا بتوانند گلهمنـدیهـا و
نارضایتی ها را به یك کنش جمعی یا اعتراض سیاسی تبدیل کنند .نتیجـۀ همـۀ ایـن مطالـب،
تأکید بر این نکته است که مؤلفۀ مناسکی دینداری ،با افزایش اعتراض سیاسی همراه است.
آریکان و بلوم ( )0293سپس به دومین بُعد یا مؤلفۀ دینداری ،یعنی اعتقادات ،پرداختند و
آن را مجموعۀ ارزشها و باورهای مرتبط با ارتباط خداوند با آدم و عالم (مانند اعتقاد به خدا ،یا
زندگی پس از مرگ) تعریف کردند .آنان برخالف هافمن و جمال ( )0296استدالل کردنـد کـه
اعتقادات مذهبی در صورت ثابت نگه داشتن مؤلفۀ مناسکی دین داری ،به طورکلی تمایل فرد به
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رفتار اعتراضی را کاهش می دهد .دلیل این امر آن است که تأثیر الهیات و ارزش های دینـی بـر
اعتراض سیاسی غالباً مشروط است به اینکه آیا یك رهبر مـذهبی ایـن ارزشهـا و آمـوزههـای
اعتقادی را برای القای کنش اعتراضی تفسیر کند یا خیر .کتاب مقدسِ هر دینـی و آمـوزههـای
اعتقادی هر مذهبی را می توان برای توجیه اهداف مختلف ،ازجمله حمایت سیاسی ،بـی تفـاوتی
سیاسی ،انفعال ،پیشگیری یا خشونت سیاسی تفسـیر کـرد (فیلپـوت0227 ،؛ سـندل.)0290 ،
برای مثال ،فاکس ( )0226نشان می دهد که سـازمان هـا و رهبـران مـذهبی ممکـن اسـت بـر
مجموعههای متفاوتی از آموزهها و تعالیم دینی تأکید کنند که میتوانند فعالگرایی سیاسـی را
در شرایط مختلف تحریك ،تقویت یا تضعیف کنند .چنین تغییراتی در سطح نخبگـان مـذهبی
چه ناشی از تغییر در الهیات سیاسی باشـد (فیلپـوت ،)0227 ،چـه تغییـر در الگوهـای رقابـت
مذهبی (گیل ،)9113 ،نشان میدهد که سطح باالی دیـنداری افـراد بـهخـودیخـود تضـمین
نمیکند که آنان بهطور فعاالنه در سیاست مشارکت کنند .استدالل آریکان و بلـوم ( )0293آن
بود که اگر همه چیز مساوی باشد ،مؤلفۀ اعتقادی دین داری به طورکلی در جهـت توجیـه وضـع
موجود و منکوبکردن اعتراض سیاسی خدمت خواهد کرد؛ زیرا اعتقادات مـذهبی بـهشـدت بـا
ارزش هایی مرتبط اند که موجب پاسداشت سنت ها ،حفظ نظم اجتماعی و انطباق با هنجارهـای
موجود میشوند .ارزشهای دینی معموالً بر پذیرش هنجارها و رویههای سنتی تأکید دارند و بـا
گرایش های توجیه کنندۀ نظام حاکم و تعهد به حفظ وضـع موجـود مـرتبط هسـتند .از سـویی
دیگر ،اقدامات سیاسی غیرمتعارف یا اعتراضات سیاسی ،اغلب نظم اجتماعی-سیاسی موجـود را
زیر سؤال میبرند و هدفشان بهچالشکشیدن وضع موجود اسـت .درواقـع ،ارزشهـای سـنتی و
همنوایی با هنجارهای اجتماعی بهطور منفی با فعالگرایی و اعتراض سیاسی ارتباط مـییابنـد.
بنابراین ،با ثابت نگه داشتن تأثیر بُعد مناسکی دینداری ،پیش بینی میشود کـه بُعـد اعتقـادی
دینداری تأثیری منفی بر اعتراض سیاسی بگذارد .آنان در مطالعهای بینکشـوری بـا دادههـای
تجمیعی از حدود  62کشور مورد بررسی در موجهای پنجم و ششم «پیمایش جهانی ارزشها»
شواهدی تجربی در حمایت از این دو فرضیۀ خویش به دسـت آوردنـد کـه اعتقـادات مـذهبی،
پتانسیل اعتراض سیاسی فرد را کاهش میدهد ،درحالیکه مشارکت در مناسك مـذهبی باعـث
تقویت آن میشود (آریکان و بلوم.)066 :0293 ،
حال ،با توجه به مکانیسم ها و استداللهای ذکرشده برای معقـولسـازی چگـونگی ارتبـاط
دینداری با اعتراض سیاسی ،پرسش اصلی این است که چه فرضیاتی را میتـوان بـرای جامعـۀ
ایران معقول و موجه دانست؟ درواقع ،چون جایگاه دین در جامعۀ ایران و بـهویـژه ادغـام آن در
نظام سیاسی پس از انقالب اسالمی (تشکیل حکومتی دینی) تفاوتی بنیادین با جوامـع غربـی و
955

دینداری و پتانسیل اعتراض سیاسی

سایر کشورهای جهان دارد ،نمیتوان بدون برخورد انتقادی بـا اسـتداللهـای نظـری و تجربـی
ارائهشده در باال ،آن ها را برای مورد خاص ایران به کـار بـرد .بـه عبـارت دیگـر ،چـون اعتـراض
سیاسی معموالً کنشی معطوف به حکومت یا نظام سیاسی مستقر است ،ماهیتِ دینیِ حکومـت
یا نظام سیاسی ایران مسلماً تأثیر مهمی بر ارتباط دینداری با اعتراض سیاسی خواهد گذاشت.
درکل ،سخنی موجه به نظر میرسد اگر گفته شـود کـه هرچقـدر باورهـا و ارزشهـای افـراد و
گروههای یك جامعه همانندی بیشتری با ارزشهای حکومت یا نظام سیاسی آن جامعه داشـته
باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد که بهطور متوسـط نگـرش سیاسـیشـان مثبـت و پتانسـیل
اعتراض بین آنها کمتر باشد .درحقیقت ،وجود سنخیتی بنیادین میـان ارزشهـا و هنجارهـای
یك حکومت دینی با ارزش ها و هنجارهای مردم متدین ،تعلق و حمایت سیاسی به وجود آورده
و تمایل متدینان را در پیوستن به کنشهای جمعی اعتراضآمیـز کـاهش مـیدهـد .بنـابراین،
میتوان این فرضیه را موجه دانست که در جامعۀ ایران ،هرچـه میـزان دیـنداری افـراد بیشـتر
باشد ،به احتمال زیاد به نظام سیاسیِ دینی نگرش مثبتتری پیـدا مـیکنـد و مشارکتشـان در
فعالیتهای اعتراضی کاهش مییابد .در این ارتباط ،تفاوتی بین تأثیرگـذاری دو بُعـد یـا مؤلفـۀ
اعتقادی و مناسکی دینداری بر اعتراض سیاسی وجود ندارد و به نظر مـیرسـد هریـك از ایـن
ابعاد دینداری در ایران بهطور معکوس با اعتراض سیاسی همبستگی پیدا میکنند.
 .۳روششناسی

دادههای این تحقیق با روش پیمایشی به دست آمده است .نوع پژوهش پیمایشی به توصیف
یك جمعیت درزمینۀ توزیع صفات و یا پدیدههای معین ،و تحصیل روابط بین متغیرهای
دستکارینشده توجه دارد .درخصوص جمعیت و نمونۀ تحقیق باید گفت که با توجه به
حساسیت موضوع اعتراض سیاسی ،درنهایت ،اطالعات مربوط به نمونهای 022نفری از افراد 93
سال به باالی ساکن در پنج منطقۀ تهران (مناطق  ،5 ،99 ،3 ،8و  )91بوده که با مراجعه به
 02بلوك شهری مورد استفاده قرار گرفت 9.دامنۀ سنی پاسخگویان این تحقیق پیمایشی بین

 .9شایان ذکر است که جهت نمونهگیری ،ابتدا مناطق تهران به پنج ناحیۀ جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و
مرکز تقسیم گردید و از هر ناحیه ،یك منطقه بهصورت تصادفی انتخاب و از هرکدام  62نمونه انتخاب گردید.
بلوكهای نمونه نیز با استفاده از شیوۀ متناسب با اندازه در سطح مناطق انتخابی تعیین گردید .پس از
مشخصشدن بلوكهای نمونه ،با استفاده از شیوۀ نمونهگیری سیستماتیك ،خانوارهای موردنظر برای پاسخگویی
تعیین گردیده و درنهایت ،فرد پاسخگو از بین تمام افراد واجد شرایط پاسخگویی در آن خانوار (افراد  93سال به
باال) به شیوۀ نمونهگیری سهمیهای انتخاب شد.
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 93تا  35سال با میانگین  69/7سال و انحراف معیار  96/0بود .همچنین ،کل نمونۀ تحقیق را
50درصد مرد و  63درصد زن تشکیل دادهاند.
مفهومسازی و ساخت سنجهها
اعتراض سیاسی

از لحاظ نظری ،اعتراض سیاسی به مجموعهای از اقدامات مخالفتآمیز افراد اشاره میکند که با
استفاده از سیاستهای مقابله ،بهمنظور تأثیرگذاری بر سیاست عمومی انجام میگیرد (کریتـزر،
 .)682 :9177به بیان دیگر ،اعتراض سیاسی داللت به کـاربرد عامدانـه و عمـومی کـنشهـای
مخالفتآمیز توسط افراد ،گروهها یا سازمانهایی دارد که بـه دنبـال تأثیرگـذاری بـر فراینـد یـا
تصمیمات سیاسیای هستند که به تصورشان ،نتایج منفی برای آنان ،گروههای دیگر ،یا جامعـه
بهعنوان یك کل دارد.
گفتنی است که از لحاظ سنجش اعتراض سیاسـی ،همـواره مشـکالت عدیـدهای در مقابـل
پیمایشگران وجود داشته است .درحقیقت ،ازآنجاکه موضوع رفتارهای سیاسـی اعتراضـی جـزو
موضوعات حساس محسوب میشود ،انجـام پیمـایشهـا در ایـن خصـوص ،بـهویـژه بـهصـورت
مصاحبههای شخصی پرسشگران با پاسخگویان ،همواره با چالشهای مختلفی روبهرو بـوده کـه
مهمترین آن «تورش مطلوبیت اجتماعی» 9است .بسیاری از محققـان حـوزۀ مشـارکت سیاسـی
بیان کردهاند که معدودی از پاسخگویان هستند که التزام عملی واقعیشان را به اشکالِ متعارف
مشارکت سیاسی گزارش میکنند؛ مطمئناً این نرخها در اشکالِ نامتعارف مشارکت سیاسـی یـا
اقدامات اعتراضی بهمراتب کمتر میشود .یکی از دالیل اصلی این مسئله آن است که مشـارکت
واقعی/عملی افراد در اعتراضات سیاسی عمدتاً توسط محركها یا برانگیزانندههـای زمینـهای یـا
موقعیتی و همچنین فرصتهای دردسترس تعیین می شوند .به عبارت دیگر ،ویژگـی مـوقعیتیِ
عملِ اعتراضی و کمبود نسبی آنها در میان جمعیتهای وسیع ،مطالعۀ تحلیلی رفتار اعتراضی
واقعی افراد را سخت دشوار میسازد .برای مثال ،در نمونهای به حجـم  9222نفـر بزرگسـال در
مطالعۀ بارنس و کاس ( )9171فقط  05نفر بودند که بیان کردند در کـنش اعتراضـی «اشـغال
ساختمان یا کارخانه» مشارکت داشتهاند .در چنین وضعیتی ،مقایسۀ میان افراد مشارکتکننده
و کسانی که در این نوع رفتار اعتراضی مشارکت ندارند ،فاقد لوازم مقتضی برای تحلیـل آمـاری
 .9در تحقیقات آزمایشی و پیمایشی« ،مطلوبیت اجتماعی» یکی از انواع شناساییشدۀ خطای سیستماتیك
سنجش (= تورش) است و هنگامی رخ میدهد که یك پاسخگو ،پاسخی را فراهم میکند که از حیث اجتماعی
مقبول باشد ،نه اینکه بازنمای نگرش یا رفتار واقعیاش باشد.
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خواهد بود (بیگس .)0298 ،بهمنظور فائقآمدن بر مشکلِ تعداد اندك افرادی که میگویند عمالً
در رفتارهای اعتراضی شرکت کردهاند ،رویۀ سنجش «پتانسیل اعتراض» بهجای سنجش «رفتار
اعتراضی» در مطالعات پیمایشی مطرح و باب شده است .برای نمونه ،در مطالعۀ مارش ()9177
فقط 6درصد از بزرگساالن اعالم کردند که در ده سال گذشته حداقل در یك تظاهرات اعتراضی
شرکت کردهاند؛ ولی بیش از 59درصدشان بیان کردند که تمایـل دارنـد یـا محتمـل اسـت در
آینده شرکت کنند (مارش .)65 :9177 ،درحقیقت ،به خاطر اینکه محدودیتهای غیرقابل رفع
در مطالعۀ پیمایشیِ کنشهای اعتراضیِ واقعی مردم ،از روایی و اعتبار باالیی برخوردار باشد ،این نوع
مطالعات روی «پتانسیل اعتراض» یا «تمایل به ابراز مخالفت سیاسی» تمرکز کردند .به این ترتیـب،
استراتژی مناسب برای سنجش موضوعِ حساسِ اعتراض سیاسی ،همانطور که دانشمندان متعددی
استدالل کردهاند (مولر9170 ،؛ مارش9177 ،9176 ،؛ مارش و کـاس9171 ،؛ مـولر و اوپ9136 ،؛
بــین9119 ،؛ کانــاچ و کولیشــك9113 ،؛ دالتــون و همکــاران ،)0221 ،عبــارت شــد از ســنجشِ
غیرمستقیم؛ یعنی بهجای آنکه مشارکت واقعی فرد در رفتارهای اعتراضی سنجیده شود ،تمایل فرد
به مشارکت در رفتارهای سیاسی اعتراضی مورد سنجش قرار میگیرد.
پس ،چیزی که برای سنجشِ معتبرِ اعتراض سیاسی در تحقیقـات پیمایشـی مهـم دانسـته
شد ،عبارت بود از پتانسیل مشارکت در این گونه از فعالیتهـای اعتراضـی ،چـه محـركهـا یـا
انگیزه های قوی بیرونی و موقعیتی که افراد را به این نوع کنشهای اعتراضی فرا میخواننـد آن
پتانسیل را در فرد فعال بکنند ،چه نکنند .شایان ذکر است که این اسـتراتژیِ سـنجش بـهطـور
مشخصتر در کتاب کنش سیاسی (بارنس و کاس )9171 ،استفاده شد؛ جایی کـه نویسـندگان
تعدادی از گویهها را مطمح نظر قـرار دادنـد تـا مشـارکت در اشـکال مختلـف عمـل سیاسـی را
بسنجند .آنها معتقد بودند که مفهوم اعتراض سیاسی را میتوان بهعنوان یك مفهوم تكبُعدی
با پنج معرف زیر مورد سنجش قرار داد:
0
9
امضای یك دادخواست یا طومار دادخواهی ،پیوستن بـه تحـریمهـا ،حضـور در تظـاهرات
قانونی و مسالمتآمیز 8،پیوستن به اعتصابات غیررسمی یا غیرمجاز 6و تصرف یـا اشـغالکـردن
5
ساختمانها یا کارخانجات.

Signing a petition
Joining in boycotts
Attending lawful/peaceful demonstrations
Joining in unofficial strikes
Occupying buildings or factories
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گفتنی است که این مقیاس بارنس و کاس ( )9171برای سنجش پتانسیل اعتراض سیاسی
را بعدها بسیاری از محققان علوم اجتماعی و سیاسی در مطالعات متعددی مـورد متابعـت قـرار
دادنــد (اینگلهــارت9878 ،؛ اینگلهــارت و ولــزل9831 ،؛ جنینگــز و همکــاران9131 ،؛ پــاری و
همکاران9110 ،؛ نوریس0220 ،؛ وندث و همکاران0227 ،؛ دالتون0223 ،؛ دالتون و همکـاران،
0221؛ ولزل و دوچ0290 ،؛ کوارانتا .)0295 ،درواقع ،بررسی مطالعات ملی و بینالمللی مربوط
به اعتراض سیاسی در دهههای منتهی به پایان قرن بیستم و دو دهۀ اخیر در قرن بیستویکم،
از هژمونی یا سیطرۀ فراگیر مقیاس پنجگویـهای «اعتـراض سیاسـی» بـارنس و کـاس ()9171
حکایت میکند ،تا جایی که در پیمایشهای اروپایی و جهانی ارزشهـا از دهـۀ  9112تـاکنون،
این پنج گویه که معرف پنج نوع کنش اعتراضی هستند ،همواره برای سنجش اعتراض سیاسـی
یا به عبارت دقیقتر «پتانسیل اعتراض سیاسی» استفاده شدهاند .برخی دانشپژوهان این حوزۀ
مطالعاتی نیز تصریح کردند که این پنج رفتار اعتراضی دربردارندۀ عمـومیتـرین اشـکال کـنش
جمعی علیه صاحبان اقتدار سیاسی هستند .آنان با اسـتفاده از تکنیـك آمـاری تحلیـل عـاملی
مؤلفۀ اصلی نشان دادند که مقیاس اعتراض سیاسی بارنس و کاس ( )9171یك مقیاس معتبـر
تكبُعدی است (دالتون و همکاران.)69 :0221 ،
باوجوداین ،برخی دانشپژوهان این حوزه استدالل کردند که با توجه به تنوع فعالیـتهـایی
که ذیل مفهوم اعتراض سیاسی میتوان در نظر گرفت ،که در دامنـهای از فعالیـتهـای نسـبتاً
بیسروصدا مثالً از امضای یك دادخواست گرفته تا اقدامات ستیزهجویانه و خشـونتبـاری مثـل
شورش و انقالب ،در نوسان است ،احتمال تكبُعدیبودن این مفهوم بسیار اندك است .با همین
استدالل بود که بین ( )055 :9119مفهوم اعتراض سیاسی را شامل دو بُعد یا دو نـوع اساسـی
دانست« :اعتراض سیاسی سطح پایین» و «اعتراض سیاسی رادیکال» .اعتـراض سیاسـی سـطح
پایین به اشکال مالیم یا معتدلتر اقدامات اعتراضی فرد برای تغییـر ذهنیـت مقامـات سیاسـی
داللت دارد؛ مثل ارسال نامه بـه آنـان یـا بـه روزنامـه ،حضـور در تجمعـی عمـومی ،کمـك بـه
جمعآوری امضا برای طومار دادخواهی و رفتن به راهپیمایی اعتراضی قانونی .درمقابل ،اعتـراض
سیاسی رادیکال متضمن فعالیتهایی همچون رفتن به راهپیمایی اعتراضـی غیرقـانونی ،تـالش
برای ایجاد سد معبر اتومبیلها در خیابان ،اختالل در تظاهرات یا راهپیمـایی گـروههـای دیگـر
است .وی برای سنجش اعتبار دوبُعدیبودن مفهوم اعتراض سیاسی با معـرفهـای ذکرشـده ،از
تحلیل عاملی مؤلفۀ اصلی استفاده کرد که نتایج بهدستآمده ،از حمایـت تجربـی بـرای ادعـای
دوبُعدیبودن اعتراض سیاسی حکایت داشـت .البتـه در ایـن میـان ،فقـط شـاخص «رفـتن بـه
راهپیمایی اعتراضی قانونی» در هر دو بُعد سطح پایین و رادیکال اعتراض سیاسـی بـار گرفـت.
951

دینداری و پتانسیل اعتراض سیاسی

توجیه وی آن بود که به نظر میرسد این نوع اقدام اعتراضی در جایی میـان دو شـیوۀ مالیـم و
رادیکال اعتراض سیاسی قرار دارد .البته وی تصریح دارد که تمامی شـاخصهـای او از اعتـراض
سیاسی (اعم از سطح پایین و رادیکال) ،سنجههـایی از پتانسـیل درگیرشـدن افـراد در اشـکال
مختلف اعتراض هستند ،نه اینکه شاهد و مدرکی بـرای مشـارکت واقعـی یـا عملـی در چنـین
فعالیت هایی باشند .درحقیقت ،چون برای بسیاری از شهروندان مشـارکت عملـی در اعتراضـات
سیاسی ،در هر نوعش اقدامی نادر است ،رویۀ پذیرفتهشـده در سـنجش آن کـه اعتبـارش نیـز
بهخوبی اثبات شده عبارت است از سنجش تمایل فـرد بـه مشـارکت در آن اقـدامات اعتراضـی
(بین.)060 :9119 ،
به همین قیاس ،نیلسونها ( )9132نیز مفهوم اعتراض سیاسی را واجد دو بُعـد متفـاوت در
نظر گرفتند .آنان به مطالعۀ پتانسیل یا جهتگیری اعتراضی بهمعنای آمادگی افراد برای اتخـاذ
عمل اعتراضی ،چه مسالمتآمیز و چه خشـونتآمیـز ،علیـۀ قـدرت سیاسـی حـاکم پرداختنـد.
عملیاتیکردن مفهوم جهتگیری اعتراضی نیز با تقسیم آن بـه دو بُعـد «حمایـت از اعتراضـات
مسالمتآمیز» و «حمایت از اعتراضـات خشـونتآمیـز» انجـام گرفـت .شـایان ذکـر اسـت کـه
گویههای ارائهشده نیز انواع جهتگیری اعتراضی را در هشت حالت مورد سنجش قـرار مـیداد:
 .9عدم حمایت از اعتراض؛  .0صرفاً حمایت از اعتـراض کوچـك؛  .8حمایـت از اعتـراض بـدون
مزاحمت؛  .6حمایت از اعتراض غیرتخریبی؛  .5حمایت نسبی از همۀ اعتـراضهـای غیرقـانونی
ولی مسالمتآمیز؛  .6حمایت از اعتراضهای غیرقانونی تهدیدکنندۀ اموال (و نه اشخاص /مردم)؛
 .7حمایت از اعتـراض خشـونتآمیـز بـا تهدیـد امـوال و مـردم؛  .3حمایـت از قیـام مسـلحانه
(نیلسونها.)816 :9132 ،
کاناچ ( )9116نیز در تحقیق خویش به بررسی پیمایشـی «حمایـت از خشـونت سیاسـی»
پرداخت .منظور او از مفهوم حمایت از خشونت سیاسی ،میزان موافقت و مخالفت با کنشهـای
خشونت باری بود که شهروندان ممکن است بـرای رسـیدن بـه اهـداف و مقاصـد سیاسـیشـان
برگزینند .سنجۀ کاناچ دربردارندۀ سؤاالتی بود درخصوص نگرش افراد به اعمالی که علیـه نظـم
سیاسی مستقر جهتگیری شده و واجد خشونت سیاسـی اسـت .ایـن اعمـال عبـارت بودنـد از
«بستن جادهها یا خیابانها»« ،حمله به اموال خصوصی»« ،اشغال یا تصرف ادارات ،کارخانجـات
و ساختمانهـا» و « مشـارکت در گروهـی کـه قصـد برانـدازی حکومـت فعلـی را بـا ابزارهـای
خشونتآمیز دارد» .البته ،کاناچ گویۀ آخر را از مقیاس حمایت از خشونت سیاسی حـذف کـرد؛
چون توزیع آن در میان  565پاسخگوی تحقیق وی چولگی زیادی داشـت .ضـریب اعتبـار ایـن
مقیاس کاناچ معادل با  2/16به دست آمد .البته ،کاناچ نیز تصریح کرد کـه مقیـاس حمایـت از
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خشونت سیاسی وی ،نگرش ها را نسبت به خشونت سیاسـی مـیسـنجد ،نـه التـزام عملـی یـا
مشارکت واقعی افراد در چنین خشونتهایی را؛ نگرشها نیز لزوماً همبسـتگی بـاال و کـاملی بـا
رفتارها ندارند (کاناچ.)555 :9116 ،
در تحقیق حاضر نیز با توجه به تجربۀ جهانی در سنجش «پتانسـیل اعتراضـی سیاسـی» ،و
برای حصول جامعیت نظری و پوشش کاملتر مصداقی ،این مفهوم ابتدا به دو بُعـد مجـزا ولـی
مرتبط به هم تقسیم گردید .بُعد اول که آن را «اعتراض سیاسی» مینامیم ،شامل همان مقیاس
متعارف در تحقیقات جهانی برای سنجش اعتراض سیاسی است .بُعد دوم کـه آن را «خشـونت
سیاسی» می نامیم ،شامل پیوستاری از اقدامات اعتراضی خشونتبار است که در جهت تقابل بـا
حاکمیت سیاسی صورت می پذیرد و انتهای آن پیوستار ،معطوف به براندازی رژیم حاکم اسـت.
اینگونه کنشهای جمعی خشونتبار علیه رژیم سیاسی حاکم میتواننـد شـامل «شـورشهـا»
(خشونتِ سازماننایافته و خودجوش که از طریق تخریب و آتشزدن بـه امـاکن دولتـی ،امـوال
عمومی و خصوصی ،بانكها و ...آسیب میرسانند)؛ «تظاهرات خسارتبـار» (تظـاهرات تـوأم بـا
حمله به اماکن دولتی و اموال عمومی)؛ «تظاهرات خشونتبار» (تظاهرات توأم با درگیری میـان
مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی) و «تهاجم» (حمالت طراحیشده بـه کـارگزاران و مـأموران
رژیم بهصورت ترور ،بمبگذاری ،عملیات مسلحانه ،درگیری و زد و خـورد بـا مـأموران) باشـند.
پس ،اگر پتانسیل اعتراض سیاسی عبارت از تمایل فرد به مشارکت در انواع رفتارهـای سیاسـی
اعتراضی -اعم از مسالمتآمیز و خشونتآمیز -باشد ،در تحقیق حاضر برای سنجش این مفهـوم
از مقیاسی مشتمل بر فهرستی یازدهگانه از انواع مختلف فعالیتها یا اقدامات اعتراضی اسـتفاده
کردیم که مفاد دو مفهوم «اعتراض سیاسی» و «خشونت سیاسی» را با یکـدیگر ترکیـب کـرده
باشد .ازآنجاکه دامنۀ کـنش هـای اعتراضـی ،گسـترده و متنـوع اسـت (از فعالیـتهـای نسـبتاً
بیسروصدا و امنی مثل امضای یك دادخواست گرفته تا اقدامات ستیزهجویانه و تخریبـی مثـل
شورشهای خشونتبار) ،فرض تكبُعدیبودن این سازه ،اصالً معقول و موجه به نظر نمـیرسـد.
به همین دلیل ،ابتدا با مقسم قرار دادن معیار «بهکارگیری خشونت» ،این مجموعۀ فعالیتها یا
اقــدامات را بــه دو دســتۀ «اعتراضــات سیاســی غیرخشــونتآمیــز» و «اعتراضــات سیاســی
خشونتآمیز» تقسیم کردیم .ازآنجاکه اقدامات اعتراضی غیرخشونتآمیز طیف نسبتاً وسیعتری
از فعالیتها را در بر میگرفت ،آن را نیز به دو بُعد مجزا تقسـیم کـردیم :بُعـد اول را «اقـدامات
اعتراضی امن» نامیدیم که شامل سه کنشِ «امضای طومار یـا نامـۀ اعتراضـی»« ،نوشـتن نامـۀ
اعتراضی و ارسال آن به مقامات مسئول یا روزنامـههـا» و «مراجعـه بـه نماینـدگان مجلـس یـا
شورای شهر/روستا جهت بیان اعتراض» بـود .بُعـد دوم را «اقـدامات اعتراضـی مسـالمتآمیـز»
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نامیدیم که شامل چهار نوع دیگر از انواع کنشهای اعتراضی غیرخشونتآمیـز ،یعنـی تجمعـات
آرام ،اعتصابات ،تحصنها و تظاهرات مسالمتآمیز و بدون درگیـری بـود .نتیجـه آنکـه مقیـاس
پتانسیل اعتراض سیاسی ،سازهای مرکب 9مشتمل بر سه بُعد در نظر گرفتـه شـد« .9 :اعتـراض
سیاسی امن»؛ « .0اعتراض سیاسی مسالمتآمیز»؛ « .8اعتراض سیاسی خشونتآمیز» کـه ایـن
بُعد سوم شامل چهار کنش جمعی ،یعنی تظاهرات توأم با درگیری با نیروهای انتظـامی ،بسـتن
خیابان با آتشزدن وسایلی مثل سطل آشغال یا الستیك ،حمله به ادارات دولتـی ،بانـكهـا یـا
اماکن مسئول وضعیت فعلی و عملیات خشونتبار برای سرنگونکردن حکومت بود.
شواهد مربوط به اعتبار و پایایی

بهمنظور وارسی اعتبار و پایایی سنجۀ پتانسیل اعتراض سیاسی و پاالیش مقیاس مربوطه از طریق
حذف احتمالی گویههای نامناسب ،ترجیح داده شد که از مدل توابع ساختاری 0و نرمافـزار آمـاری
لیزرل 8که توسط جورسکاگ و همکارش 6طراحی شده ،استفاده شود .این مدل آمـاری ،خطاهـای
اندازهگیری متغیرهای تحقیق را بهعنوان ضـرایبی مجهـول در یـك مجموعـه از معـادالت خطـی
ساختاری برآورد میکند و این توانایی را به محقق میدهـد تـا خطاهـای انـدازهگیـری معـرفهـا
(متغیرهای مشاهدهای) و متغیرهای مکنون (سازهها) را بهدقت تعیین کند .در ایـن راسـتا ،اولـین
گام در تعیین اعتبار 5معرفها در مدل توابع ساختاری این اسـت کـه مقـدار و معنـاداری ضـرایب
مسیر میان هریك از متغیرهای مکنون با معرفهایشان (ضرایب المبدا) را بررسی کنـیم .هنگـامی
که یك معرف ضریب المبدای کمتر از  2/82دارد ،نامناسب تلقی میشود و باید برای تحلیلهـای
بعدی حذف گردد .از سویی دیگر ،وقتی توجه به پایایی 6معرفهاست ،میتوان با مشاهدۀ مجـذور
ضرایب همبستگی چندگانۀ هریك از آنها ،مقدار پایایی یا نسبت واریانس هر معـرف را در تبیـین
متغیر مکنونِ ذیربط به دست آورد .باقیمانده یا نسـبت واریـانسِ تبیـیننشـده عبـارت اسـت از
خطای اندازهگیری یا واریانس خطا ،و پایایی نیز چیزی نیست جز فقدان نسبی خطای اندازهگیری
در ابزار اندازهگیری .به عبارت دیگر ،ازآنجاکه اعتبارِ معرفها در مـدل توابـع سـاختاری معـادل بـا
جذر پایایی آنهاست ،هر معرفِ معتبری الجرم پایا نیز محسوب میشود .این ،بدان دلیل است که

1. Composite construct
2. SEM
3. LISREL
4. Karl Joreskog & Dag Sorbom
5. Validity
6. Reliability
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هیچ سنجهای نمیتواند واجد اعتبار باشد ولی پایا نباشد؛ درصورتیکه یك ابزار انـدازهگیـری پایـا،
لزوماً معتبر نیست (بورنستد.)9138 ،
شایان ذکر است که بهجز تعیین مقدار پایایی هریك از معرفها بهطـور انفـرادی ،مـیتـوان
مقدار پایایی کل یا پایایی مرکب 9را برای هریك از متغیرهای مکنون (سازهها) محاسبه کرد که
به این نوع پایایی ،پایایی سازه 0نیز میگویند .ازآنجاکه این شاخص ،سختگیرانهتـر از شـاخص
معمول پایایی ،یعنی ضریب آلفای کرونباخ است ،هنگامی که مقدار آن مسـاوی یـا بـزرگتـر از
 2/62باشد ،متغیر مکنون یا سازۀ موردنظر ،واجـد پایـایی محسـوب مـیشـود .همچنـین ،یـك
شاخص مکمل برای تعیین پایایی کـل یـا مرکـب عبـارت اسـت از شـاخص متوسـط واریـانس
استخراجی 8.این آماره ،نمایشگر مقدار واریانسی است که از یك متغیـر مکنـون (سـازه) گرفتـه
شده و در مقابلِ مقدار واریانسی است که مربوط به خطای اندازهگیـری اسـت .بـرای حدنصـاب
قابلقبول این شاخص ،حداقل مقدار  2/52در نظر گرفته شـده اسـت؛ بـدین معنـا کـه متغیـر
مکنون یا سازۀ موردنظر حداقل 52درصد از واریانس معرفها یا متغیرهای مشاهدهای را پوشش
دهد .مقادیر کمتر از  2/52نشان میدهـد کـه مقـادیر خطـای انـدازهگیـری بـیش از واریـانس
معرف هایی است که ذیل یك سازه قرار گرفتـهانـد (قاضـیطباطبـایی9877 ،؛ کالیـن9832 ،؛
دیامانتوپولـوس و سـیگوآ0222 ،؛ یـون و همکـاران0229 ،؛ گارسـن 0298 ،و  .)0296نتـایج
آزمون مدل اندازه گیری مقیاس سنجش پتانسیل اعتراض سیاسـی کـه از سـتاندۀ لیـزرل اخـذ
گردیده ،در جداول زیر منعکس شدهاند.
جدول  .1برآوردهای مدل اندازهگیری پتانسیل اعتراض سیاسی ()n = 000
مقدار
المبدا

تتا
اپسیلن

مؤلفهها و
معرفهایشان
امضای طومار یا نامۀ اعتراضی

2/31

2/16

مؤلفۀ اعتراض سیاسی امن

پایایی
()Reliability

واریانس استخراجی و
واریانس خطا

(الف)2/79

(ب)2/59

2/71

2/09

نوشتن نامۀ اعتراضی و ارسال آن به مقامات مسئول
یا روزنامهها

2/10

2/15

2/35

2/95

مراجعه به نمایندگان مجلس یا شورای شهر جهت
بیان اعتراض

2/30

2/17

2/67

2/88

(الف)2/71

(ب)2/56

تجمع آرام مقابل برخی ادارات یا ساختمانهای
دولتی

2/30

2/12

2/67

2/88

اعتصابکردن (دست از کار کشیدن غیرقانونی)

2/78

2/63

2/58

2/67

تحصنکردن (بستنشستن)

2/76

2/66

2/53

2/60

مؤلفۀ اعتراض سیاسی مسالمتآمیز

1. Composite reliability
2. Construct reliability
3 .Average variance extracted
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مؤلفهها و
معرفهایشان
تظاهرات مسالمتآمیز و بدون درگیری

مقدار
المبدا

تتا
اپسیلن

پایایی
()Reliability

2/71

2/36

مؤلفۀ اعتراض خشونتآمیز
تظاهرات توأم با درگیری با نیروهای انتظامی

2/76

2/56

واریانس استخراجی و
واریانس خطا

2/60

2/83

(الف)2/36

(ب)2/69

2/53

2/60

بستن خیابان با آتشزدن وسایلی مثل سطل آشغال
یا الستیك

2/18

2/61

2/36

2/96

حمله به ادارات دولتی ،بانكها یا اماکن مسئول
وضعیت فعلی

2/16

2/59

2/10

2/23

عملیات خشونتبار برای سرنگونکردن حکومت

2/15

2/56

2/19

2/21

(الف)= پایایی کل/مرکب مقیاس و (ب)= واریانس استخراجی مقیاس
برآوردهای مندرج در جدول  9نشان میدهد که همۀ ضریبهای معرفهای متغیـر مکنـون یـا
سازۀ «پتانسیل اعتراض سیاسی» ،یعنی مؤلفههـای سـهگانـۀ اعتـراض سیاسـی امـن ،اعتـراض
سیاسی مسالمتآمیز و اعتراض سیاسی خشونتآمیز ،بسیار بزرگتر از مقدار حدنصـابی اعتبـار،
یعنی  2/82بودهاند .این ها ،شواهدی برای اعتبار و پایایی متغیرهای مشاهدهای مزبور محسـوب
میشوند؛ بدینمعنا که تأیید میکنند یازده معرف مورد استفاده برای سنجش ایـن سـه متغیـر
مکنون ،منعکسکنندۀ سازۀ «پتانسیل اعتراض سیاسی» بودهاند و بـه حـذف هـیچیـك نیـازی
نیست .نتایج مربوط به پایایی کل و واریانس استخراجی این مقیاس نیز نشان میدهد که همـۀ
متغیرهای مکنون این مدل اندازهگیری (مؤلفههای سهگانـۀ سـازۀ پتانسـیل اعتـراض سیاسـی)
حدنصابهای قابلقبول آماری (مقادیر بـزرگتـر از  2/62بـرای پایـایی و  2/52بـرای واریـانس
استخراجی ) را به دست آورده است .همـۀ شـواهد مزبـور داللـت بـر اعتبـار و پایـایی مقیـاس
پتانسیل اعتراض سیاسی داشته است.
دینداری

برای تعریف مفهوم دینداری ابتدا الزم است که مفهوم دین تعریف شود« .دین» از نظر صوری،
مجموعهای از گزاره هاست که در متون مقدس مذهبی آمده است و از لحاظ مضـمونی ،عبـارت
است از مجموعۀ تعالیم و دستورهایی که بنا به عقیدۀ معتقدانش از جانب یـك منبـع قدسـی و
مافوقبشری برای انسانها فرستاده شده است .به همین قیاس ،اگـر دیـنداری عبـارت باشـد از
میزانی که فرد به تعالیم و دستورات دینی التزام دارد ،با توجه به حیطههای وجودی انسـانهـا،
این التزام در قالب باورها ،احساسات و رفتارهای فرد بازتاب مییابد .بر این اساس ،دینداری یـا
التزام فرد به تعالیم و دستورات دینی را میتـوان بـه دو نـوع التـزام عینـی (رفتـاری) و ذهنـی
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(اعتقادی و عاطفی) تقسیم کرد .التزام عینی ارجاع دارد به تمامی رفتارها و اعمال معطـوف بـه
امر قدسی یا خداوند که توسط سازمان مذهبی مشروع در جامعه ،مشخص و توصیف شـدهانـد.
چنین رفتارهایی دربردارندۀ تمامی صورتهای فردی و جمعی مشارکت در اعمال دینـی اسـت.
التزام ذهنی دربردارندۀ اعتقاد به توصیفات و تبیینهای تأییدشده و یا شناخت آنها توسط یك
سازمان مذهبی و داشتن عواطف و احساسات مساعد دربارۀ آنهاست (طالبان9833 ،؛ اسـتارك
و فینك.)928 :0222 ،
در تحقیق حاضر ،التزام ذهنی یا بُعد اعتقادی دینداری با پنج گویه درخصـوص اعتقـاد بـه
خداوند ،پیامبری حضرت محمد ،معاد ،وجود فرشتگان یـا مالئکـه و نتیجـۀ اخـروی اعمـال در
قیامت سنجیده شد .سنجش التزام عینی یا بُعد مناسکی دینداری بـا پـنج سـؤال درخصـوص
نمازهای یومیه ،روزهگرفتن و نماز جماعت در مسجد یا ادارات صورت پذیرفت .شاخص مرکـب
دینداری نیز از ترکیب وزنی شاخصهای دو بُعد اعتقادات و مناسـك دینـی براسـاس تکنیـك
«تحلیل مؤلفههای اصلی» در تحلیل عاملی ساخته شد.
 .۴یافتهها

ابتدا و به منظور شناخت توصیفی از وضعیت میزان تمایل نمونۀ تحقیـق بـه مشـارکت در انـواع
کنشهای اعتراضی ،جدول  0تعبیه و یافتههای تحقیق در آن به شرح زیر منعکس شده است.
جدول  .0توزیع درصدی پاسخهای مربوط به تمایل به مشارکت در انواع اعتراضات سیاسی ()n = 000
احتمال دستزدن به اقدامات اعتراضی زیر در آیندهای نزدیك
انواع اقدامات اعتراضی

هیچی

به احتمال
کم

به احتمال
متوسط

به احتمال
زیاد

حتماً

امضای طومار یا نامۀ اعتراضی

8799

9793

9690

0998

796

نوشتن نامۀ اعتراضی و ارسال آن به مقامات مسئول یا
روزنامهها

8799

9393

9090

0298

9997

مراجعه به نمایندگان مجلس یا شورای شهر جهت
بیان اعتراض

8396

9393

9297

9198

9090

تجمع آرام مقابل برخی ادارات یا ساختمانهای دولتی

5593

9297

9090

9897

696

اعتصابکردن (دست از کار کشیدن غیرقانونی)

7096

9990

8

399

699

تحصنکردن (بستنشستن)

7699

196

896

796

696

تظاهرات مسالمتآمیز و بدون درگیری

5598

196

196

9897

9990

تظاهرات توأم با درگیری با نیروهای انتظامی

3798

699

995

0

0

بستن خیابان با آتشزدن وسایلی مثل سطل آشغال یا
الستیك

1096

699

9

0

295

حمله به ادارات دولتی ،بانكها یا اماکن مسئول
وضعیت فعلی

1696

095

295

0

295

عملیات خشونتبار برای سرنگونکردن حکومت

1696

8

9

9

295
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همان طور که انتظار می رفت ،بیشترین پتانسـیل اعتـراض سیاسـی بـهترتیـب مربـوط بـه
رفتارهای اعتراضی ذیل مؤلفۀ «اعتراض سیاسی امـن» ،پـس از آن ،مؤلفـۀ «اعتـراض سیاسـی
مسالمتآمیز» و درنهایت« ،اعتراض سیاسی خشونتآمیـز» بـوده اسـت .درواقـع ،اگـر بیشـینۀ
پتانسیل اعتراض سیاسی را با جمع گزینههای پاسخِ «به احتمال زیاد» و «حتماً» در قبال یازده
اقدام اعتراضی در نظر بگیریم ،سه رفتار اعتراضی تشکیلدهندۀ مؤلفۀ «اعتراض سیاسـی امـن»
که در ابتدای ستون مربوط به فهرسـت انـواع اقـدامات اعتراضـی در جـدول  0آمـده اسـت ،بـا
دامنهای بین  0391تا  8995درصـد ،بیشـترین میـزان تمایـل پاسـخگویـان را بـه مشـارکت در
رفتارهای اعتراضی نشان دادهاند .درمقابل ،کمینۀ پتانسـیل اعتـراض سیاسـی ،بـه چهـار رفتـار
اعتراضی تشکیلدهندۀ مؤلفۀ «اعتراض سیاسی خشونتآمیز» مربوط بوده است (با دامنهای بین
 995تا  6درصد) که در انتهای همین ستون جدول فهرست شدهاند.
برای تحلیل دادههای تحقیق ،شاید خواناترین شکل تحلیل ،ترتیبیکردن متغیرها و تشکیل
جدول تقاطعی باشد .بدین منظـور ،ابتـدا توزیـع فراوانـی دو سـنجۀ «دیـنداری» و «پتانسـیل
اعتراض سیاسی» مدنظر قرار گرفت و سپس براساس سـتون درصـد تجمعـی ،جمعیـت نمونـۀ
تحقیق به سه گروه «ضعیف»« ،متوسط» و «قوی» تقسیم شد .جدول  8نتایج تحلیل تقـاطعی
این دو متغیر اصلی تحقیق را پس از سهشقهکردن آنها نشان میدهد.
جدول  .9تقاطع دینداری پاسخگویان با پتانسیل اعتراض سیاسی آنان () n=000
پتانسیل اعتراض سیاسی

دینداری
ضعیف

متوسط

قوی

ضعیف

8997

0396

8696

متوسط

8898

91

0891

قوی

8691

5096

8196

درصد ستونی

922

922

922

گاما= - 2/29

مجذور کای= 5/73

معناداری= 2/00

نتایج مندرج در جدول فوق به طورکلی گویـای هـیچ الگـوی منظمـی در نسـبت پتانسـیل
اعتراض سیاسی افراد برحسب دینداریشان نیست (مقدار بسـیار نـاچیز همبسـتگی گامـا نیـز
مؤید همین نتیجه گیری است) .درحقیقت ،تفاوت چندانی در دو گروه دینداران قوی و ضـعیف
از نظر میزان پتانسیل اعتراض سیاسی به چشم نمیخورد (تفاوتی کمتر از  8درصد).
حال ،به وارسی تجربی دو فرضیۀ تحقیق درخصوص چگونگی ارتباط دینداری بـا پتانسـیل
اعتراض سیاسی در بافت جمعیت ایرانیان مسلمان مـیپـردازیم .ازآنجاکـه برخـی دیـنپژوهـان
اجتماعی استدالل کردهاند که الگوی ارتبـاط پتانسـیل اعتـراض سیاسـی بـا «مناسـك دینـی»
متفاوت با «اعتقادات دینی» است (الولند و همکاران0225 ،؛ هافمن و جمال0296 ،؛ آریکان و
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بلوم ،)0293 ،متغیر مستقل دینداری بهصورت دو بُعد اعتقـادی و مناسـکی وارد مـدل آمـاری
رگرسیون چندگانه جهت آزمون گردید .البته ،بنـا بـه توصـیۀ دانـشپژوهـان حـوزۀ مطالعـاتی
اعتراض سیاسی مبنی بر لزوم استفاده از متغیرهای جمعیتشناختی بهعنوان متغیرهای کنترلی
(اوپ0221 ،؛ کوارانتا ،)0295 ،در اینجا نیز سه متغیر اصلی جمعیتشـناختی ،یعنـی جـنس و
سن و تحصیالت بهعنوان متغیرهای کنترلی وارد مـدل رگرسـیون شـدند .نکتـۀ پایـانی اینکـه
یافتههای تحقیق بهصورت تفکیکی برای چهار متغیر وابسته (اعتراضات سیاسی امن ،اعتراضـات
سیاسی مسالمتآمیز ،اعتراضات سیاسی مسالمتآمیز و پتانسیل اعتراض سیاسی) ارائه میشود.
نتایج تحلیل رگرسیون انواع اعتراضات سیاسی که دربردارندۀ آزمون فرضیات تحقیق نیز هست،
در جدول  6منعکس شده است.
جدول  .6ضرایب استاندارد رگرسیون ،ضریب تعیین و معناداری آن در مدلهای مختلف تبیین اعتراض سیاسی
پتانسیل اعتراض

متغیرهای مستقل
و کنترل

اعتراض امن

اعتراض مسالمتآمیز

اعتراض خشونتآمیز

اعتقادات دینی

*2993

-2999

*-2996

-2926

مناسک دینی

*2906

-2927

-2992

-2926

جنس (مرد= )9

2925

2928

2929

2925

سن

*-2906

-2926

-2927

*-2905

تحصیالت

-2926

2995

2981

2923

ضریب تعیین ()R0

2990

2923

2925

2921

نسبت آزمون F

6911

899

9911

8967

معنیداری F

29222

2929

2923

29228

سیاسی

* معنیدار در سطح اطمینان  13درصد یا احتمال خطای  3درصد (آزمون یک دامنه)

نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهد که اوالً ضریب همبستگی چندگانۀ مدل پتانسیل
اعتراض سیاسی معادل  2/82محاسبه شده که مبین آن است که دو متغیر مستقل مربـوط بـه
دین داری (اعتقادات و مناسك مذهبی) در کنـار سـه متغیـر کنترلـی مربـوط بـه ویژگـیهـای
جمعیتشناختی پاسخگویان (جنس ،سن و تحصیالت) بهطور همزمان 82صدم با تمایـل کلـی
پاسخگویان به شرکت در کنشهای اعتراضی همبستگی و ارتباط داشتهانـد (= ارتبـاطی نسـبتاً
متوسط) .ثانیاً ضریب تعیین ( )R0نیز معادل  2/21محاسبه شـده کـه یعنـی فقـط 1درصـد از
واریانس پتانسیل اعتراض سیاسی نمونۀ تحقیق توسط ترکیبی خطی از این پنج متغیـر مـذکور
توضیح داده میشود و 19درصد باقیمانده ،متعلق بـه عوامـل دیگـر (و خطـا) اسـت .نسـبت F
مشاهده شده برای آزمون معناداری ضریب تعیین ( )R0معادل  8/67محاسبه شده که از لحـاظ
آماری معنیدار است ( .)P = 2/228یافتههای مربوط به ضرایب استاندارد رگرسیون حکایـت از
آن دارند که تأثیر خالص اعتقادات دینی و مناسك مذهبی بر پتانسیل انواع اعتراضـات سیاسـی
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در دو مؤلفۀ اعتراضات مسالمتآمیز و خشونتآمیز مطابق با انتظـار فرضـیات تحقیـق کاهشـی
بوده ،ولی تأثیرشان بر مؤلفۀ اعتراضات امن افزایشی بوده کـه بـا پـیشبینـی فرضـیات تحقیـق
مغایرت داشته است .همچنین ،تأثیر خالص اعتقادات دینی و مناسك مذهبی بر سازۀ پتانسـیل
اعتراض سیاسی هماهنگ و سازگار با فرضـیات تحقیـق کاهشـی بـوده ،ولـی میـزان یـا شـدت
تأثیرشان بسیار اندك و نزدیك به صفر بوده است (بتا =  -2/26و  )-2/26که از لحـاظ آمـاری
نیز معنادار نبودهاند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد .همـۀ ایـن یافتـههـا کـالً بـر عـدم ارتبـاط
دینداری (اعتقادات و مناسك مذهبی) با پتانسیل اعتراض سیاسی و رد تجربی فرضیات تحقیق
داللت دارند.
 .۵بحث و نتیجهگیری

همانطور که مشاهده شد ،یافتههای مربوط به آزمون رابطه میان دو بُعد یـا مؤلفـۀ اعتقـادی و
مناسکی دینداری بر اعتراض سیاسی نشان داد که هیچیك از دو فرضـیۀ تحقیـق مـورد تأییـد
واقع نمیشوند؛ با این دلیل که هر دو معیار الزم برای تأیید یك فرضـیۀ علّـی در سـنت کمّـی،
یعنی «شدت رابطه» و «معناداری آماری» واجد حدنصاب قابـلقبـولی نشـدهانـد .میـزان تـأثیر
خالص اعتقادات دینی و مناسك مذهبی با پتانسیل اعتراض سیاسی ،انـدك و از لحـاظ آمـاری
غیرمعنادار بود .باوجوداین ،دو متغیر اعتقادات دینی و مناسك مذهبی بعد از کنترل متغیرهـای
جمعیتشناختی تأثیر خالصشان بر تمایل به مشارکت در دو نوع از اعتراضـات مسـالمتآمیـز و
خشونتآمیز و همچنین سازۀ پتانسیل اعتراض سیاسی در راستای پیشبینی فرضیات تحقیـق،
منفی بوده است؛ یعنی هرچه میزان دینداری افراد بیشتر باشد ،به احتمال زیاد مشارکتشان در
این نوع فعالیتهای اعتراضی کاهش مییابد .البته ،این یافتهها از تأیید فرضیات تحقیق حکایت
ندارند؛ چون تمامی یافتههای مذکور (بهجز تـأثیر اعتقـادات دینـی بـر تمایـل بـر مشـارکت در
اعتراضات خشونت آمیز) فاقد شرط ضروری دوم برای تأیید فرضیات در سنت کمّـی بـودهانـد و
نتوانستهاند حدنصاب الزم را برای معناداری آماری ( ) p ≤ 2/25به دست آورند.
یافتۀ جالب اینکه تأثیر دو متغیر اعتقادات دینی و مناسك مذهبی بر تمایل پاسخگویان بـه
مشارکت در اعتراضات امن ،برخالف انتظار و پیشبینی نظری ،افزایشی بوده و از لحـاظ آمـاری
نیز کامالً معنادار بوده اسـت (بتـا =  +2/93و  +2/06و هـر دو معنـادار در سـطح )P = 2/29؛
یعنی هرچه میزان دینداری افراد بیشتر باشد ،به احتمال زیاد تمایلشان به مشارکت در این نوع
فعالیتهای اعتراضی افزایش مییابد .با توجه به احتمال سنخیتِ ارزشی متـدینان بـا حکومـت
دینی ایران ،به نظر میرسد این نوع رفتارهای اعتراضی امن (امضای طومـار یـا نامـۀ اعتراضـی،
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نوشتن نامۀ اعتراضی و ارسال آن به مقامات مسـئول یـا روزنامـههـا ،و مراجعـه بـه نماینـدگان
مجلس یا شورای شهر/روستا جهت بیان اعتراض) چالشی با حکومت دینی محسوب نمیشـوند.
البته ممکن است شماری از تبیینهای دیگر نیز بتوانند این یافتۀ مغایر بـا انتظـار نظـری را بـه
نحو بهتری توضیح دهند.
به هر صورت ،با توجه به اهمیت مسئلۀ پتانسیل اعتراض سیاسی در ایران کنونی ،الزم است
تحقیقات دیگر تالش کنند تا ضمن گنجانیدن متغیر دین و دیـنداری در دیـدگاههـای نظـری
بدیل ،چارچوب نظری منسجمی از چگونگی ارتباط دین و دینداری با پتانسیل اعتراض سیاسی
یا مشارکت در انواع مختلف اقدامات اعتراضی به دست آورند .همچنین ،ضروری است که چنین
پژوهشهایی در میان جمعیتهای وسیعتر و در قلمروهای مکانی متنوعتـر ،بـهویـژه در سـطح
ملی انجام شود تا چگونگی ارتباط دین و دینداری با پتانسیل اعتراض سیاسی یـا مشـارکت در
انواع مختلف اقدامات اعتراضی در کشور ایران روشن گـردد .تمسـك بـه طـرحهـای تحقیقـاتی
جامعتر و پیچیدهتر ،کمیت و کیفیت دانش ما را از میزان تأثیر دینداری ایرانیـان بـر پتانسـیل
اعتراض سیاسیشان ارتقا میبخشد و اعتماد به نتایج نهایی را باال مـیبـرد .از ایـن روسـت کـه
نتیجهگیری این پژوهش نیز برای تحقیقات جامعترِ آتی ،موقتی و ناتمام باقی خواهد ماند.
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برساخت اعتیاد و روند ابژه سازی معتاد
در دهههای پس از انقالب ۱۳۵1


مهناز علیزاده ،یوسف اباذری،



فرح ترکمان ،عبدالحسین کالنتری
چکیده

هدف از این مطالعه واکاوی برساخت ذهن معتاد و خانواده او متأثر از گفتمان های مسلط
اعتیاد در دهه های پس از انقالب  9857است .به عبارتی ،روند ساخته شدن ذهن تحت تأثیر
«حقیقت» اعتیاد در گفتمان های مسلط مدنظر است .چگونگی شکل گیری احساسات و
اندیشهها در عرصه اعتیاد از طریق مطالعه ساختار زبان و تحوالت آن با عنایت به شرایط
اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی مطمح نظر بوده است .دراین مطالعه با رویکرد انتقادی فوکویی از
روش میدانی با تکنیك مصاحبه عمیق با معتادان و خانوادههایشان بهره گرفته شده است.
نتایج پژوهش حاضر بر اساس تحربه زیسته معتادان و خانواده هایشان نشان می دهد که
معتادان برساخته ای از تداوم گفتمانهای مسلط در خانواده ها و کمپها هستند .بر اساس
چهار قالب معرفتی مسلط بر شناخت اعتیاد و معتاد در ایران از سال  9857تا به امروز که
شامل گفتمان انقالبی ،گفتمان اجتماعی ،گفتمان اقتصادی و گفتمان بازار است ،روند برساخته
شدن ذهن معتاد و خانواده تحت تأثیر «حقیقت» اعتیاد و ابژه سازی معتاد در این قالبهای
گفتمانی بر اساس تجربه زیسته آنان بازنمایی می شود .قابل ذکر است که در مواردی از
تجربه زیسته افراد مورد مطالعه ،مکانیزمهای قدرتی در این چهار گفتمان به صورت ترکیبی
خودنمائی می کنند .همچنین ذهن معتاد و خانواده او ،متأثر از گفتمان انجمن معتادان گمنام
نیز شکل گرفته که این گفتمان از دو طریق ،یکی معرفی «حقیقت» اعتیاد به مثابه ضعف
معنویت و دیگری جلوه دادن اعتیاد به مثابه امری طبیعی و نه امری اجتماعی ،در امتداد
گفتمانهای مسلط بر جامعه قرار گرفته و از خانواده در مقابل معتاد حساسیتزدایی مینماید.
واژگان کلیدی :قدرت ،گفتمان قالب معرفتی« ،حقیقت» اعتیاد ،انجمن معتادان گمنام.
 .دانش آموخته دکتری جامعه شناسی

sepidehalizadeh@yahoo.com

 . دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)
 .استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

yabazari@ut.ac.ir
fa.torkaman@iauctb.ac.ir
abkalantari@ut.ac.ir

 .دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
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 .۱مقدمه و بیان مسئله

جامعۀ ایران بیشتر مایل است که معتادان را به خانواده محول کند تا دولت .برای تأیید آن میتوان به
«سیاست اجتماعیکردن امر مبارزه با موادمخدر» اشاره کرد که بهعنوان تبلور همدلی و همزبانی دولت و
ملت از سوی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر از سال  1931تاکنون مطرح شده است و
همچنین در امتداد آن اسناد و شواهدی است که نشان میدهد ،از  4772مرکز دولتی و غیردولتی خدمات
درمان و کاهش آسیب معتادان در سال 88 ،1931درصد این مراکز غیردولتی و فقط 14درصد آن را مراکز
دولتی تشکیل میدهند .بهگونهایکه سهم مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب در سال  ،34معادل
39درصد و مراکز دولتی معادل 7درصد بوده است (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر،
 43 -47 :1934و .)142-144
مراکز بازپروری نیز در حوزۀ اعتیاد ،هم از حیث نحوۀ کار و هم از لحاظ مقاصد و اهداف ،بیش از آنکه
کارکردهای بازپروری داشته باشند ،مرجعی قضایی برای استقرار نظم شدهاند .همچنین ،عرصۀ رقابت
اقتصادی و منزلتی بین این مراکز ایجاد شده است که دو دلیل ،زمینهساز این رقابت است .یکی مشکالت
مالی است که مراکز فوق ،به خاطر نبود حمایت مالی از سوی دولت و مردم با آن مواجه هستند و
دیگری ،عدم اشتغال و بحران اقتصادی ناشی از مدل اقتصادی مسلط در جامعۀ ایران امروز است که به
این مراکز بُعد اشتغالزایی یا به عبارت دقیقتر ،تجاری ،بخشیده است .بهگونهایکه در سال  1982که
مسئولیت مجوز کمپها و مراکز نگهداری معتادان از سمن «تولد دوباره» به سازمان بهزیستی واگذار
شده ،در زیرمجموعۀ هر سه سازمان (بهزیستی ،بهداشت و زندانها)  329مرکز ایجاد شده که  411مرکز
دولتی و  727مرکز خصوصی بودهاند .شایان ذکر است که معادل تعداد  172111نفر در مراکز خصوصی و
 48973نفر در مراکز دولتی ،فقط از سوی سازمان بهزیستی در این سال پذیرش شدهاند و این تعداد
همواره رو به افزایش بوده است .در سال  1987نسبت به  1982رشد 97درصدی را در تشکیل مراکز
داشتهایم .این امر در حالی است که طی این سالها و تاکنون مراجعۀ مجدد معتادان به مراکز ترک اعتیاد
بسیار مشاهده شده است (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر.)72 :1987 ،
مؤید کارکرد اقتصادی مراکز بازپروری نیز دالیل و شواهد بسیاری است که از آن جمله میتوان به
اعالم دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر اشاره کرد که تعداد افراد پذیرششده در مراکز
مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها موضوع مادۀ  17قانون ،تحت نظارت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها در سال 1934
معادل  792711نفر است که  299442نفر از سوی سازمان بهزیستی 489179 ،از سوی وزارت بهداشت
و  27411نفر از سوی سازمان زندانها پذیرش شدهاند (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با
موادمخدر .)77 :1987 ،از این تعداد 973978 ،نفر در مراکز غیردولتی و  87144نفر در مراکز دولتی
پذیرش شدهاند .گفتنی است که تعداد افراد پذیرششده در مراکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب
معتادان کشور موضوع مادۀ  19قانون مبارزه با موادمخدر ،در سال  1934معادل  41727نفر است (همان:
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 .)412-419نرخ شیوع اعتیاد جمعیت عمومی کشور در سال  1939معادل 7.2درصد است که این نرخ در
جمعیت دانشآموزی معادل 4.1درصد و در جمعیت دانشجویی معادل 2.7درصد گزارش شده است .این
در حالی است که در همین سال ،نرخ عود نیز معادل 7درصد اعالم شده که باالترین این نرخ مربوط به
محیطهای کارگری است که تا 44درصد میرسد (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر،
 .)78 :1939همگی این موارد نمایانگر آن است که مراکز فوق و رویکرد روانشناختی مسلط بر آنها که
با محوریت تمرکز بر خود فرد معتاد است ،در عمل ،نهتنها اعتیاد را کنترل نکرده ،بلکه به تداوم و
گسترش آن یاری رسانده است.
پژوهشهایی که با رویکرد روانشناختی در حوزۀ اعتیاد (برجعلی )1983 ،انجام شده نیز به دلیل داشتن
تحلیلهای خرد ،عالوه بر اینکه زمینه را برای تسلط رویکرد روانشناسانه فراهم آوردهاند ،نپذیرفتهاند که
درکشان از اعتیاد ،درکی جزئی بوده و میتواند صرفاً یکی از شیوههای نگریستن به اعتیاد باشد .بدین
ترتیب ،این پژوهشها همواره مانع از دیدهشدن شرایط زمینهای شدهاند که برسازندۀ ویژگیهای
شخصیتی است که به معتاد منتسب شده است .مطالعات جامعهشناختی حوزۀ اعتیاد نیز با اتخاذ رویکردی
آسیبشناختی و تحلیلهایی پوزیتیویستی (جهانتاب ،)1939 ،کالننگر و محافظهکارانه بوده و به کلی
گویی در باب اعتیاد پرداختهاند و راهکارهای عملی ارائه کردهاند .درنهایت ،مطالعاتی که در حوزۀ
روانشناسی اجتماعی (حکیمی و حسینی )1932 ،انجام شده ،با نزدیکشدن به رویکرد روانشناسانه ،به
تفسیرگرایی صرف در تبیین اعتیاد گرایش پیدا کردهاند.
جایگزینکردن مضمون اعتیاد بهمثابۀ بیماری بهجای مضمون اعتیاد بهمثابۀ جرم ،نمایانگر آن است که
سیستمهای درمانی و بازپروری اعتیاد در شرایط فعلی ،غالباً براساس گفتمان روانشناسی کار میکنند .از
طرفی روند رشد و بازگشت به اعتیاد براساس شواهد و اسنادی که شرح آن داده شد ،نشاندهندۀ ناکامی
و ضعف گفتمان روانشناسی و بیمارانگاری اعتیاد در ترک آن است .بدین ترتیب ،ازآنجاکه اعتیاد به
شکل مسئلۀ فردی جلوه کرده است ،مانع از دیدهشدن عوامل اجتماعی و شکلگیری حوزۀ عمومی در
جامعه گردیده است و نتیجۀ آن عودکنندگی اعتیاد و تداوم در مصرف بوده است .مکانیزم مشترک در هر
دو ،یعنی در اعتیاد بهمثابۀ جرم و اعتیاد بهمثابۀ بیماری ،انکار ،و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم
است که همواره موجب نادیده گرفته شدن عوامل اجتماعی شده است.
مطالعات قبلی در حوزۀ پژوهشی و درمانی اعتیاد ،همواره با پیشفرضی از دانش اعتیاد ،ازجمله اعتیاد
بهمثابۀ بیماری (کدیور و مرادی1932 ،؛ ناصری ،)1939 ،اعتیاد بهمثابۀ جرم (کاظمی ،)1939 ،اعتیاد
بهمثابۀ آسیب (ابراهیمی و پیرزاده 1934 ،و  )1932و ،...بسته به گفتمان غالب در زمان بررسی خود ،به
تبیین اعتیاد پرداختهاند ،درحالیکه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از آن جهت است که بدون هیچکدام
از این پیشفرضها دغدغۀ شناخت اعتیاد را دارد تا از این طریق نشان دهد که هریک از این تبیینهای
گوناگون از دانش اعتیاد ،چه کنشهایی را در پی داشته و موجب استمرار کدامیک از الگوهای کنش و
حذف کدامها گردیده است و درنهایت ،ارتباط این استمرار و حذف را با ساختارهای قدرت مورد تحلیل
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قرار دهد .در عرصۀ پژوهشی و درمانی اعتیاد ،زبان همواره عامل بیان احساسات و اندیشهها تلقی شده و
نه پیششرط آنها .اهمیت تحقیق فوق از آن جهت است که درصدد است تا ساختارهای زبان را بهمثابۀ
عامل برسازندۀ احساسات و اندیشهها و تحوالت آن را با عنایت به شرایط اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی
بررسی کند.
مسئلۀ تحقیق حاضر آن است که نشان دهد ،اعتیاد نه جرم و نه بیماری ،بلکه با اتخاذ یک رویکرد
انتقادی ،فقط بخشی از یک نظام گفتمانی در هر مقطعی از تاریخ است و درعینحال ،فهم این گفتار و
چگونگی ساختهشدن ذهن توسط آن ،در دهههای پس از انقالب  1977است .انکار ،تبعیض ،اخالقی
جلوه دادن ،وابستگی ،سرکوب ،ترس ،گناه ،شرمساری ،انزوا و ...همگی جزو مکانیزمهای قدرت هستند
که همواره در گفتارهای مسلط اعتیاد در هر زمان ،به واقعیت اعتیاد شکل داده و از این طریق معتاد را
ابژه قرار دادهاند و از طرفی همین سازوکارها با الگوسازی در نهادهای جامعهپذیری ازجمله خانواده،
موجبات تداوم اعتیاد را فراهم آوردهاند.
آنچه در مطالعات روانشناختی ،آسیبشناختی و روانشناسی اجتماعی که بهصورت نمونهای به شرح و
نقد آن پرداخته شد ،مشهود است نشان میدهد که هریک از این مطالعات با توجه به حوزه و گستره
مطالعاتی خود در یکی از سطوح خرد ،میانه یا کالن انجام گرفتهاند و بنابراین سطوح فوق را در یک
پیوستار و در ارتباط با یکدیگر بررسی نکردهاند .ضرورت تحقیق حاضر از آن جهت است که با اتخاذ
رویکردی انتقادی ،درصدد است تا ارتباط بین سه سطح مذکور (خرد ،میانه و کالن) را در یک پیوستار
مورد مطالعه قرار دهد .ازاینرو ،این مقاله با هدف شناخت «حقیقت» اعتیاد و روند ابژهسازی معتاد ،قصد
پاسخ به سؤال «چگونه ذهن معتاد و خانواده متأثر از گفتمانهای مسلط اعتیاد در دهههای پس از انقالب
 1977ساخته شدهاند و گفتمانهای فوق را مجدداً مورد بازنمایی و بازتولید قرار دادهاند؟» را دارد.
با مروری بر پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اعتیاد ،تراکم تحقیقات کاربردی نسبت به تحقیقات
بنیادی مشاهده میشود (ولیان و سلیمیکیا .)1932 ،از طرفی پژوهشهایی که با اهداف بنیادی انجام
شدهاند ،اندک و بیشتر در تأیید رویکردهای موجود نسبت به اعتیاد بوده و فاقد نگاه انتقادی هستند
(فرامرزی و فیروزی ارنان 1931 ،و  .)1932همچنین تحقیقات بنیادی در حوزۀ خاص تاریخ اعتیاد نیز
اندک و مبتنی بر تاریخنگاری گفتمانهای اعتیاد است که به تحلیل انتقادی این گفتمانها و تبیین ارتباط
بین آنها در شکلدهی سامانۀ اعتیاد نپرداختهاند (مدنی .)1931 ،پس ،فقدان تحقیقی که درصدد باشد تا
تأثیر «حقیقت» اعتیاد در گفتمانهای مسلط چند دهۀ اخیر پس از انقالب را در ساختهشدن ذهن معتادان
و خانوادهها مورد بررسی انتقادی قرار دهد ،مشهود است و تحقیق حاضر که هدف مطالعه در این حوزه را
دارد ،تازگی و ضرورت مییابد.
با بررسی حوزۀ مطالعات اعتیاد مشاهده میشود که این مطالعات همواره قائل به تفکیک دو حوزۀ
عرضه و تقاضا هستند و در حوزۀ تقاضا قائل به مرزبندی بین پیشگیری اولیه ،دومین و سومین هستند که

932

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

بهترتیب همان عرصۀ پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب است (مهریار و جزایری .)1989 ،پژوهش حاضر
درصدد است تا ارتباط بین این حوزهها را مورد تحلیل انتقادی قرار دهد.
 .۲پیشینۀ پژوهش
مبانی نظری

فوکو 1بهجای اینکه کنشگران و ساختارها را مقوالت اصلی به شمار آورد ،بر قدرت متمرکز میشود.
قدرت نیز همچون گفتمان 4به یک کنشگر خاص از قبیل افراد یا دولت یا گروههای دارای
منافع خاص تعلق ندارد ،قدرت در میان اعمال اجتماعی مختلف پخش شده است .قدرت هم
مسئول خلق جهان اجتماعی ما و هم مسئول نحوۀ شکلگیری خاص این جهان و نحوۀ امکان
گفتوگو دربارۀ آن است و امکان شکلگیری شیوههای دیگرِ بودن و گفتوگو را منتفی میکند.
بنابراین ،قدرت 9هم نیرویی مولد و هم بازدارنده است .قدرت ،گفتمانها ،دانش2ها ،بدنها و
ذهنیتها را میسازد و رابطۀ نزدیکی با گفتمان پیدا میکند .گفتمان نقشی اساسی در
سوژهساختن ما و نیز ساختن ابژههایی دارد که میتوانیم چیزهایی دربارۀ آنها بدانیم .سوژهها
در گفتمانها خلق میشوند .فرد به واسطه و میانجی فرهنگ و زبان آن بدل میشود ،بهعبارتی
سوژه مرکززدایی میشود (فیلیپس.)93-99 :1939 ،

از نظر فوکو ،گفتهها و نوشتههای مردم را میتوان نمونهها یا شواهدی از گفتمانها تلقی کرد ،موقعیت
هایی که در آن گفتمانها مجال مییابند تا رویدادی را به شکلهای مختلف برسازند .قطعههای گفتاری
یا نوشتاری گوناگون را تا جایی میتوان متعلق به گفتمانی واحد دانست که تصویر کلی واحدی از یک
ابژه را ترسیم کنند .از سویی گفتمانها در گفتهها و نوشتهها تجلی مییابند و از سوی دیگر معنای گفته
ها یا نوشتهها به نوبۀ خود ،بسته به بافت گفتمانی خاصیاند که در آن ظاهر میشوند .متونی همچون
گفتوگو و مصاحبه را میتوان نمود یا جلوهای از یک یا چند گفتمان دانست (بر.)117-112 :1932 ،
«رویکرد فوکویی مبتنی بر واساختگرایی است که بهجای فعالیت برسازندۀ فرد ،بر نیروی برسازندۀ زبان
بهمثابۀ نظامی از نشانهها تأکید دارد و به این مسئله میپردازد که سوژۀ انسانی چگونه با ساختارهای زبان
و با ایدئولوژی برساخته میشود» (همان.)93-98 :
قدرت از منظر فوکو ،نهاد یا ساختار نیست ،بلکه نامی است که به یک موقعیت استراتژیک
پیچیده در جامعهای معین اطالق میشود .عقالنیت قدرت ،عقالنیت تاکتیکهایی است که
زنجیروار به یکدیگر متصل و یکدیگر را تکثیر میدهند و تکیهگاهشان جای دیگر و نهایتاً
سامانۀ کلی را تشکیل میدهند .پس ،براساس این رویکرد ،تولید انبوه گفتمانها درمورد اعتیاد،
در حوزۀ روابط متکثر ،چندگانه و متغیر قدرت جا میگیرند .روابط قدرتی ،معتادان را بهمنزلۀ
1. Michel Foucault
2. Discours
3. Power
4. Knowledge
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ابژههای ممکن برمیسازند و از طریق محاصرۀ اعتیاد توسط تکنیکهای دانش و روشهای
گفتمانی ،آنها را مورد آماج قرار میدهند .پس ،در بحث اعتیاد ،با استناد به رویکرد فوکویی،
میان تکنیکهای دانش و استراتژیهای قدرت هیچ بیرونگی وجود ندارد .همچنین گفتمان
وسیلۀ انتقال قدرت و مولد آن است (فوکو.)113-119 :1982 ،

فوکو قائل به پیوندی ریشهای بین روابط نیرو و روابط حقیقت است و توسعۀ رابطۀ نیرو را از طریق
حذف سوژۀ ناطق از جهان شمولیت حقوقی-فلسفی میداند .از منظر او:
درهمتنیدگی بدنها ،هیجانها و تصادفهاست که شبکۀ دائمی تاریخ و جوامع را میسازد.
به همین دلیل ،بایستی تکنیکها و روندهای قدرت در حوزۀ اعتیاد از پایینترین الیه تحلیل
شود ،یعنی از طریق مطالعۀ طردها و تفسیرهای خود معتادان ،اینکه چطور قدرتهای عمومیتر
یا منافع اقتصادی میتوانند به بازی این تکنولوژیهای قدرت در حوزۀ اعتیاد که بهطور نسبی
مستقل و بینهایت کوچکاند ،راه پیدا کنند .قدرت در حوزۀ اعتیاد را از طریق کردارهای واقعی
یعنی قلمرو کاربست آن بایستی مطالعه نمود نه نیات که در درون است .اینکه چطور عناصری
چون بدنها ،نیروها ،انرژیها ،مادهها ،میلها و اندیشههای چندگانه تدریجاً و بهطور پیشرونده
و مادی بهمنزلۀ ابژهها در دهههای اخیر پس از انقالب ساخته شدهاند (فوکو.)117-99 :1931 ،

بهعبارتی« ،ساختارهای قدرت را استراتژیهای جهانیای دانست که تاکتیکهای محلی سلطه را درمی
نوردند و به کار میگیرند .پس ،با قدرتی مواجهایم که کنترل بدن و زندگی را در دست دارد ،یا بهعبارتی
زندگی را که یک قطب آن بدن و قطب دیگرش جمعیت است ،تحت کنترل دارد» (همان.)929-913 :
پدیدههای بیمارگون باید بر مبنای متن زندگی شناخته شوند و نه بهعنوان یک ذات بیماری شناختی .با
رویکرد فوکو« ،عمق اعتیاد (بهمانند جنون) ،نه چون بیماری ،بلکه بهمثابۀ پدیدهای تاریخی که محصول
فرهنگ و تمدنی خاص است ،کاویده میشود» (فوکو .)23 :1931 ،با استناد به این رویکرد ،سازمانها و
نهادها ،متولی راهاندازی خرده-فیزیک قدرت تنبیهی بدن یا بخشی از تبارشناسی روح مدرن هستند.
یعنی روح را بهواسطۀ عملکرد قدرت در پیرامون و بر سطح و درون بدن تنبیهشدگان تولید میکنند
(تکنولوژی قدرت بر بدن) .قدرت ،دانش را تولید میکند و دانش نیز بدنها را به ابژههای خود بدل کرده
و مورد انقیاد قرار میدهد« .بدینترتیب ،سوژۀ شناسنده و ابژههای مورد شناخت از اثرها و دگرگونیهای
تاریخی این استلزامهای قدرت-دانش شکل میگیرند» (فوکو .)21 :1939 ،همچنین ،از نگاه فوکو،
«بهطورکلی تمامی نهادهای کنترل فردی ،به شیوهای دوگانه عمل میکنند ،شیوۀ تقسیمبندی 1دوتایی و
نشانهگذاری و شیوۀ تعیین اجباری ویژگیها و توزیع تفاوتگذارانه» (همان.)429-197 :
از منظر فوکو ،دولتها تجلی نظامهای حکومتداری هستند .حکومتداری ،شبکهای است
برای تحلیل روابط قدرت .این شبکه یا همان انگارۀ حکومتداری ،برای تحلیل شیوههای
هدایت رفتار معتادان ،دیوانگان ،بیماران ،مجرمان و کودکان معتبر تصور میشود .اقتصاد
سیاسی و مسئلۀ حکومت حداقلی به هم پیوسته هستند .بازار قاعدهای است در تقابل با
1. Partage
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حکومت .تحلیل رفتار غیراقتصادی از طریق شبکۀ فهمپذیری اقتصادی و نقد و ارزیابی کنش
مراجع عمومی با معیارهای بازار .اقتصاد شکل حقوقی حاکمی را که در چارچوب دولت اعمال
حاکمیت میکند ،میرباید و دقیقاً همین دولت است که عنصر اساسی حیات جامعه یعنی
فرایندهای اقتصادی را میسازد (فوکو.)98-3 :1934 ،

رویکرد فوکویی درصدد است که نشان دهد ،چطور اتصال مجموعهای از کردارها به رژیمی از حقیقت
که سیاست و اقتصاد زیر نفوذ آن هستند ،دستگاه یا آرایهای از دانش-قدرت را میسازد که مرز آنچه را
وجود ندارد به نحوی کارآمد در واقعیت ترسیم و بهطور مشروع تابع تقسیمبندی درست-غلط میکند.
حکومتداری برای اینکه عزم جهانی خود را بر کل فضای حاکمیت اعمال کند ،برای اینکه
تابع خرد علمی و اقتصادی متضمن تبدیل حاکم به ژئومتر اقتصادی یا مأمور علم اقتصاد نباشد،
برای اینکه فن حکمرانی به دو شاخۀ اقتصادی و حقوقی تبدیل نشود و خالصه وحدت و عمومیت
آن در کل عرصۀ حاکمیت و تمایز و استقالل آن در مقابل علم اقتصاد حفظ شود ،برای پاسخ به
این سه مسئله ،فن حکمرانی باید ارجاع ،قلمرو ارجاع و واقعیت جدیدی داشته باشد که بر پایۀ آن
اعمال شود .این قلمرو ارجاع جدید ،جامعۀ مدنی است .تحلیل جامعۀ مدنی با پیمانهایی مشخص
میشود که نه صرفاً اقتصادیاند و نه صرفاً حقوقی .فرد و جامعه نمیتوانند بدون هم وجود داشته
باشند .چراکه امر اجتماعی ،بخشی از امر طبیعی است و امر طبیعی همواره بهواسطۀ امر اجتماعی
فهمیده میشود .جامعۀ مدنی میتواند پشتوانۀ فرایند و پیمانهای اقتصادی باشد و درعینحال ،از
آنها فراتر رود و به آنها فروکاسته نمیشود (همان.)218-931 :

این مطالعه با تمسک به اندیشۀ فوکو به بررسی «حقیقت» اعتیاد در بستر گفتمانهای غالب که ابژه
سازی معتاد از آن سر بر میآورد مبادرت کرده است.
 .۳روششناسی

پرسش اصلی این پژوهش دربارۀ رابطۀ گفتار اعتیاد و قدرت بوده است ،چیستی «حقیقت» اعتیاد و اینکه
رابطۀ آن با نهادها و دانشها در دهههای اخیر پس از انقالب چگونه بوده است .پاسخگویی به این
پرسش ،مطالعه در سطح کالن را میطلبید .ازآنجاکه کتاب نظم گفتار ،نوشتۀ میشل فوکو ،الگوی بررسی
تاریخی برای پاسخگویی به این پرسش مدنظر قرار گرفته ،پژوهش حاضر مستلزم انتخاب قالبهای
معرفتی (اپیستمهها) در این بازه زمانی بوده است .انتخاب این قالبهای معرفتی را بهگونهای انجام دادیم
که بررسی در دو مجموعۀ انتقادی و تبارشناختی طرحشده از سوی فوکو در کتاب نظم گفتار او امکان
پذیر باشد و درنهایت بتوان با بهرهگیری از مکانیزمهای آثاری از فوکو که خود در این کتاب مرتبط با هر
بخش ذکر میکند ،به فهم و تحلیل قالبهای معرفتی تعیینشده در تحقیق حاضر ،دست یافت.
بهرهگیری این تحقیق از مجموعۀ انتقادی مطرحشده در کتاب «نظم گفتار» فوکو در قالب دو اصل
است .اصل برگرداندن معنا که بیان میدارد همواره سرچشمۀ گفتار اعتیاد در چهرههایی همچون مؤلف،
مادۀ علمی ،ارادت به حقیقت اعتیاد که به نظر میرسد نقش مثبتی دارند ،یافت شده است ،درحالیکه این
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تحقیق بنا را بر منفیبودن تأثیر آنها گذاشته و تلقی دارد که اینها همواره کار رقیقترکردن گفتار اعتیاد
را انجام دادهاند .شایان ذکر است که اصل رویداد در مقابل آفرینش که با بهرهگیری از آن مؤلف ،مادۀ
علمی ،ارادت به حقیقت اعتیاد را در حکم مراجع بنیادی و آفریننده در نظر نگرفتیم ،در تقابل با نگرش
ذاتانگارانه و پدیدارشناختی است .درنهایت ،با بهرهگیری از این مجموعه ،صور کنارگذاری ،ایجاد
محدودیت و تملک را در متن قالبهای معرفتی موردنظر شناختیم.
نمودار زیر نمایانگر مراحل مجموعه انتقادی به کار گرفته شده در تحقیق حاضر است که به لحاظ
شکلی در این قسمت آوردیم تا روند کار را نشان داده و آن را تا حدی فهمپذیر کنیم.
رابطه قدرت ،معرفت ،بدن
مجموعه انتقادی از نظر فوکو

منع موضوع
رعایت آداب مربوط به اوضاع و احوال

ممنوعیت
 .1رویه های طرد وکنارگذاری

تقسیم بندی و نخواهندگی

حق انحصاری

حقیقت و خطا

اصل تفسیر
 .2اصول رقیق کردن گفتار اعتیاد

اصل مؤلف یا شاخص حقیقت اعتیاد
اصل مواد علمی
جانهای سخنگو

 .3کاربست گفتار اعتیاد

رساله آداب یا قواعد حاکم بر جانهای سخنگو
انجمنهایسخن یا دستگاههایی چون قضایی ،پزشکی ،حقوقی ،درمانی و بازپروری
اصل ناپیوستگی

پیش فرضهای مجموعه تبارشناختی فوکو

اصل خودویژگی
اصل برونیت

بهرهگیری تحقیق حاضر از مجموعۀ تبارشناختی مطرحشده در کتاب نظم گفتار فوکو نیز در قالب سه
پیشفرض بوده است .اصل ناپیوستگی که بهواسطۀ آن گفتارهای اعتیاد در قالبهای معرفتی را بهمثابۀ
پراتیکهای ناپیوستهای فرض کردیم .اصل خودویژگی که بهواسطۀ آن گفتار اعتیاد در هر قالب معرفتی
را بهمثابۀ خشونت تحمیلشده نسبت به اعتیاد فرض کردیم ،نه کاربست معانی ازپیشمعلوم .پیرو آن ،به
دنبال نظمها در گفتار اعتیاد مربوط به هر قالب معرفتی بودهایم ،نه ریشهها .اصل برونیت که بهواسطۀ آن
گفتار اعتیاد را در هر قالب معرفتی ،مبدأ و از پیدایش و قاعدهمندیاش شروع ،و به سوی شرایط بیرونی
امکان آن حرکت و حدود آن را تعیین کردیم .از طریق این اصل ،شرایط پیدایی ،رشد و تغییر گفتار اعتیاد
در هر قالب معرفتی را مشخص کردیم.
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روش تحقیق در پاسخ به این پرسش ،تحلیل گفتمان بوده است .برای جمعآوری اطالعات در این
قسمت از تکنیک اسناد و مدارک مکتوب اعم از کتابها ،گزارشها ،آییننامه و مصوبات تاریخی و
سازمانی و ...استفاده شده است.
پرسش دیگر این پژوهش که تمرکز اصلی مقالۀ حاضر بر آن بوده و بر مبنای آن تنظیم شده است،
بررسی چگونگی روند ساختهشدن ذهن معتادان و خانوادهها بر مبنای گفتمانهای مسلط اعتیاد در چهار
دهۀ اخیر پس از انقالب که در بخش اول پژوهش واکاوی شد ،با استناد به روش فوکو در آثارش است.
در این بخش نیز تالش شد که برای چگونگی بازتولید مکانیزمهای قدرتی گفتمانهای مسلط از طریق
بازنمایی ذهن معتادان ،با رویکرد انتقادی فوکویی از روش میدانی استفاده شود و جهت جمعآوری
اطالعات از تکنیک مصاحبه ،بهره گرفته شد .مصاحبههای عمیق با معتادان و خانوادههای آنان در داخل
و بیرون از سمنها ،در داخل شهر تهران و کمپهای مناطق حاشیهای تهران ،ازجمله شهریار ،ورامین،
شهرری ،وردآورد کرج و ...تکنیک اصلی تحقیق بوده است و مشاهدۀ مشارکتی و غیرمشارکتی نیز به
موازات آن انجام پذیرفت .حدود زمانی تحقیق حاضر ،از بهمن  1939تا تیر  1937بوده است .ازآنجاکه
بررسی روند ابژهسازی در طول چهار دهۀ پس از انقالب مدنظر بوده است ،بنابراین ،استفاده از افراد در
دامنۀ سنی گسترده ( 18تا  97سال) بهمنظور شناسایی روندها در طول نسلهای مختلف برای مصاحبه
الزامی بوده است .پیرو این امر ،محقق تالش کرده بهطور متوازن و همزمان تمامی گروههای سنی ،افراد
با مواد مصرفی گوناگون و سطوح تحصیالتی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی متفاوت را بهصورت نمونهای
جهت مصاحبه پوشش دهد .جمعاً حدود  21مصاحبۀ عمیق با معتادان و خانوادههای آنان انجام شد.
ازآنجاکه روش تحقیق حاضر کیفی است ،مالک تعداد مصاحبهها ،تکرار و به مرز اشباع رسیدن دادهها
بوده است .تحلیل و آنالیز دادهها نیز با تأمل بر تمامی آثار اصلی فوکو و بازشناسی مکانیزمهای به کار
گرفته شده در آنها صورت پذیرفت.
در ترکیب افراد انتخابشده جهت مصاحبههای عمیق تا رسیدن به مرز اشباع نظری دادهها ،ترکیب
جنسی ،ترکیب سنی و ترکیب زمان یا سن پاکی ،نوع مادۀ مصرفی ،سطح تحصیالتی و طبقۀ اجتماعی-
اقتصادی و ...همواره مورد توجه محقق بوده است .بهگونهایکه افراد مورد مصاحبه براساس ترکیب
جنسی به شکل برابر انتخاب شده و با  17نفر مرد معتاد و  17نفر زن معتاد به تفکیک مصاحبه انجام
گرفت .همچنین تالش شد تا ترکیب سنی در هر دو گروه مرد و زن ،بهگونهای انتخاب شود که
درعینحال هم سنین مختلف در هر جنسیت مورد پوشش قرار گیرد و هم اینکه از نظر ترکیب سنی ،این
دو گروه جنسیتی ،با هم همتا شوند .با این هدف در هر دو گروه زنان و مردان معتاد ،به تفکیک ،با افراد
از رنج سنی  18سال تا  94سال مصاحبه شد .به لحاظ سن یا زمان پاکی نیز به شکل ترکیبی و متوازن
در هر جنسیت و به شکل همتا در دو جنسیت نسبت به هم ،از افرادی که هنوز در قسمت فیزیک
کمپها به سر میبردند و در مرحلۀ ترک جسمانی بودند تا افرادی که بین یک ماه تا  17سال سن پاکی
داشتند ،هم در محیط کمپ و هم خارج از آن مصاحبه صورت گرفت .در ضمن ،در ساختار تمامی
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کمپها ،افراد به دو گروه مادۀ  17و  19تقسیمبندی شدهاند .در مادۀ  ،19منظور افرادی هستند که
بهواسطۀ کارتنخوابی و طرح جمعآوری معتادان ،توسط نیروی انتظامی به کمپها آورده شدهاند و
مشمول قانون سه ماه و دو روز برای اقامت در کمپ هستند و مادۀ  17شامل افرادی است که
غیرکارتنخواب بوده و از طریق خانواده یا بهصورت خودمعرف در کمپ پذیرش شدهاند .تحقیق حاضر
جهت انجام مصاحبهها ،این تقسیمبندی را نیز در نظر گرفته ،بهگونهایکه مصاحبهها از هر دو گروه به
شکل متوازن به لحاظ جمعیتشناختی در کمپ مورد مطالعه انجام گرفته است.
همچنین به شکل ترکیبی و هدفمند ،جمعاً با  11نفر از افراد خانوادۀ مصرفکنندگان مصاحبهشده،
مصاحبههایی عمیق انجام گرفت .شایان ذکر است که مالک تعداد مصاحبه با خانوادهها نیز تکرار و به
مرز اشباع رسیدن دادهها بوده است .این ده نفر در نقشهای گوناگون اعم از پدر ،مادر ،خواهر یا برادر
انتخاب شده و معیار انتخاب این افراد برای مصاحبه ،نزدیکی و نقش تأثیرگذار آنها در همزیستی و
ارتباط متقابل با فرد مصرفکنندۀ موردنظر بوده است .قابل بیان است که مصاحبه با سؤال «معتاد
کیست؟» و «چه تصویری از یک معتاد داری؟» شروع میشد .مصاحبۀ هر فرد ساعتها و گاهی روزها
به طول میانجامید تا بتوان از ذهنیت آنان تصویری به دست آورد.
مالحظات اخالقی در این تحقیق بر جلب اعتماد و اطمینان به صدق آنچه از طرف معتادان و
خانوادههای ایشان مطرح شده بود و محفوظبودن نام و مشخصات ایشان مبتنی بود.

 .۴یافتهها
قالب معرفتی اول :گفتار انقالبی ،رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه ،اعتیاد بهمثابۀ رفتار
ضد انقالبی و ضد دینی ()۱۳3۴-۱۳۵1

گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار انقالب است« .حقیقت» اعتیاد بهمثابۀ بازماندۀ فرهنگ و تمدن شاهی و
نوعی رفتار ضد انقالبی انگاشته میشود که استعمارگران برای نابودی اسالم و انقالب اسالمی از آن
حمایت میکنند .مرجع استناد این گفتار ،انقالب اسالمی است .پس حل مسئلۀ آن بهمانند انقالب جلوه
داده میشود؛ یعنی نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه است و نه مشارکت.
در گفتار انقالب سال  73-78که جریانها به انقالب و ضد انقالب تقسیمبندی میشود ،معتاد و
قاچاقچی جزو انقالب هستند و نه ضد انقالب ،سخنان رهبری در تیر  78مؤید آن است .رهبر انقالب در
جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد در تیر  1978در قم ،بیان میکند« :قاچاقچی بزرگها این کارها را
میکنند ،این دستهای خارجی دارد این کارها را میکند ،نه اینکه هروئین و رواج هروئین در سرتاسر
مملکت ...همینطوری شده و من باب اتفاق شده است ،نه اینها همه روی نقشه است» (محمدی،
 .)91 :1984در گفتار انقالب سال  91-73بهتدریج معتاد و قاچاقچی جزء ضد انقالب قرار میگیرند و نه
انقالب که مرتکب جرم و گناه هستند .الیحۀ قانونی مبنی بر مجوز دادگستری جهت ارجاع پروندههای
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موادمخدر به دادگاههای انقالب در اردیبهشت  ،73تصویب الیحۀ قانونی «تشدید مجازات مرتکبین
جرائم موادمخدر» در خرداد  ،73جرمشناختن مصرف موادمخدر و ممنوعیت کشت خشخاش در تیر 73
توسط شورای انقالب اسالمی و تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در آبان  73مؤید آن
است .اواخر سال  ،73معتاد و قاچاقچی جزو ضد انقالب قرار میگیرند و نه انقالب که باید از طریق کار
اجباری بهمثابۀ بازسازی روانی و بدنی در زندانهای تخصصی و مراکز بازپروری مورد اصالح و بازپروری
قرار گیرند؛ پایان مهلت ششماهه بهمثابۀ قاعدۀ الیحۀ تشدید مجازات در آذر  ،73مؤید آن است .در سال
 ،94معتاد و قاچاقچی جزو ضد انقالب قرار میگیرند و نه انقالب که باید از طریق مراکز بازپروری به
سالمسازی روانی و جسمانی معتادان و توانبخشی آنان پرداخته شود؛ مصوبۀ 48فروردین 94هیئتوزیران
مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به مراکز بازپروری مؤید آن است.
تأثیر این گفتار «حقیقت» اعتیاد بر دستگاه جزایی ،در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی است.
نمونهای از این تدابیر قانونی« ،ممنوعیت کشت خشخاش و جرمشناختن مصرف موادمخدر توسط شورای
انقالب اسالمی در تیر  1973است که به تبع آن قیمت موادمخدر خصوصاً تریاک باال میرود و سیستم
مصرف آن پیرو غیرقانونی اعالمکردن تریاک مخفیتر میشود و این موارد ،تأثیر دستگاه جزایی بر
تجارت اعتیاد و ایجاد مکانیزم انکار در سیستم اجتماعی را نشان میدهد» (اسعدی .)79 :1973 ،بهتبع
این امر ،برخی از معتادان برای گریز از دشواریهای دسترسی به تریاک ،مادۀ مصرفی خود را تغییر داده و
هروئین مصرف کردند» (باری .)89 :1981 ،در پی این گفتار« ،موجی از دستگیری و محاکمه ،مصادرۀ
اموال و اعدامها آغاز شد و سیل متهمان دستگیرشده به زندان قصر و دادگاه ویژه روانه شدند» (روزنامۀ
اطالعات1973/3/44 ،؛ روزنامۀ انقالب اسالمی.)1973/4/49 ،
«قاعدۀ مهلت ششماهۀ درمان مصوبۀ تیر  73نشان میدهد که گفتارهای پزشکی در جهت سازش
با دستگاه حقوقی در راستای جرمزایی به کار گرفته میشوند و در تعامل با دستگاههای قضایی تالش در
جهت بیماریشناختن اعتیاد و تحقق سودآوریهای اقتصادی در آینده مینمایند» (رحمدل.)7 :1973 ،
زیرا ماهیتاً امر پزشکی که قاعدۀ فوق به آن تأکید داشت در عمل محقق نشد ،چون ترس و وحشت
معتادان از مجازات مشروط شده ،روند درمان و مراجعۀ آنها را به درمانگاهها با مسئله روبهرو کرد.
«نظارت کمیتههای مبارزه با اعتیاد بر درمانگاهها و بیمارستانها و ورود دستگاههای اجتماعی و مذهبی
به حوزۀ درمان اعتیاد و تبدیل مکانهایی که کاربری پزشکی نداشته به مکانهای ترک اعتیاد بهمثابۀ
عواملی هستند که نشان میدهند که پزشکی نیز خود تحت تسلط نهادهای اجرایی و انتظامی است»
(روزنامۀ کیهان .)1973/11/41 ،همچنین گفتارهای دینی که به مصادرۀ اموال بهمثابۀ امری در اقتصاد
اعتیاد و همچنین شکنجه بهمثابۀ سرکوب و اعمال قدرت بر بدن معتاد مشروعیت میبخشند ،خود از
گفتارهای پزشکی بهمثابۀ معالجه و درمان مشروعیت میگیرند .این در حالی است که ورود به مراکز
بازپروری مشروط به حکم قضایی و ادارۀ اردوگاهها نیز به عهدۀ قوۀ قضائیه است ،پس پزشکی نیز در
کنترل مراجع قضایی است .ارتکاب جرم بزرگتر به دلیل فایدۀ بیشتر ،عدم تمایز و مرزبندی بین معتاد و
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قاچاقچی و پیرو آن قوتگرفتن قاچاقچی ،پرشدن معتادان خردهپا در زندان و گسترش اعتیاد و همچنین
فضا برای اعدام برخی معتادان ،از نتایج و پیامدهای نبود تعادل بین جرائم و مجازاتها در الیحۀ تشدید
مجازات در خرداد  73بودند .در این گفتمان ،روابط بین گفتارهای پزشکی ،حقوقی و دینی و همچنین
ارتباط آنها با دستگاه قضایی و اقتصاد اعتیاد قابل تأمل است.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده ،احساساتی همچون شرم ،بیآبرویی ،تهدید ،تحقیر ،عبرتآموزی،
بیاعتمادی ،جرم ،گناه ،توبیخ و توهین ،اصالح را تجربه میکنند .ذهن معتاد بهگونهای ساخته شده که
همواره معتقد به همدستی هموارۀ مراکز بازپروری با خانواده در تعقیب و کنترل خودش برای اثبات
معتادبودن است .به همین دلیل یکی از توهمات معتاد متأثر از همین کارکرد پلیسی خانواده است .در
همین راستا فرد بسیاری از موارد را در کمپ ،ساختگی و از پیش تعیین شده تصور میکند.
حتی جشن داخل کمپ را که به مناسبت تولد پاکی یکی از افراد بود ،فکر میکردم به
مناسبت ورود من به کمپ ،با برنامهریزی خانوادهام صورت داده شده است و اینها هم ساختگی
است (حامد97 ،ساله) .فکر میکردم که از طریق کیس کامپیوتر داخل مغازه مرا کنترل میکنند.
حتی یک بار آن را باز کردم و سعی کردم به همسرم ثابت کنم .بعدها در جلسات معتادان گمنام
تنها کاری که توانستم بکنم این بود که چند نفری را پیدا کنم که آنها هم توهم داشتند و مرا
درک میکردند (امید43 ،ساله).

ذهن معتاد در حال مصرف بهگونهای ساخته شده که در آن اعتیاد بیبندوباری ،فساد و کارتنخوابی است،
پس تا زمانی که به کارتنخوابی نرسیده ،توهم کنترل بر مصرف دارد و باوری به معتادبودنش ندارد.
فکر میکردم که معتاد کسی است که توی جوی آب هست و چون میدیدم لباسم تمیز
است و پول هم دارم ،پس معتاد نیستم( .سهیل44 ،ساله).

ذهن مسئوالن کمپ که خودشان معتاد هستند بدین شکل ساخته شده که معتاد درگیر غرور ،تنبلی و
بیمسئولیتی است ،پس با خدمتکردن در کمپ میتواند از تنبلی و بیمسئولیتی رها شده و غرورش
شکسته شود .به همین دلیل از ابزار اجبار ،تحقیر و محرومیت جهت تغییر و عبرتآموزی معتاد بهره
میگیرند و آن را با تکنیک انضباط متأثر از گفتمان بازار که شرح آن داده خواهد شد ،تلفیق کرده و
بهعنوان روش کمپداری به کار میبرند.
در کمپ گفته میشود که با خدمتکردن ،غرور فرد شکسته میشود و خوب میشود .از
افرادی که جای خواب ندارند و نیاز دارند در کمپ بمانند ،برای مسئولیتهای داخل کمپ
استفاده میکنند و در مقابلش جای خواب به آنها میدهند .القائات کمپ این است که ما
عاجزکنندههای قهاری هستیم که خانواده را به عجز رساندیم و متوسل به کارتنخوابی شدیم.
خود مسئوالن کمپ به افراد عذاب وجدان میدهند (سهیل44 ،ساله).

در امتداد این گفتمانها ،محرومیت ،اجبار و انضباط داخل کمپ موجبات احساس رنجش معتادان را ایجاد
کرده است.
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ذهن خانوادۀ معتاد بهگونهای ساخته شده که در مقابل او از مکانیزمهایی همچون انکار ،نصیحت،
التماس و ترحم ،بیآبرویی ،ترس ،بیاعتمادی ،تبعیض ،احساس گناه دادن ،سرزنش ،توبیخ و توهین،
تحقیر ،شرم ،کنترلهای غیرمحسوس و پلیسبازی ،تخریب و سوءاستفاده و مفتبری بهره میگیرد و
معتاد را دروغگو ،انکارکننده ،عصبی و گوشهگیر میبیند.
پذیرش اعتیاد برایم سخت بود .افراد معتاد از نظر من آدمهای بدبخت ،بیچاره ،بیسواد،
بیفرهنگ و بیتربیتی بوده و والدین بدی دارند .اعتیاد برادرم باعث سرافکندگی ،بیآبرویی و
ننگ ما بود (خواهر28 ،ساله).
وقتی از طریق خواهرم متوجه اعتیاد پسرم شدم ،در خودم فروریختم و شکستن زانوهایم را
حس کردم .با پسرم شروع به جنگ و ستیز کردم .مسئول اعتیادش را دوستش میدانستم و به
نابودیاش فکر میکردم و اینکه نگذارم به اعتیادش ادامه بدهد .سه یا چهار سال در خفا اعتیاد
داشت .فکر میکردم که اگر به انژیو هم بیایم یا هر جایی که بگویم فرزندم معتاد است،
بیآبرویی و بیحیثیتی است .فکر میکردم معتاد آدم پست و پلید و غیرقابل اعتمادی است،
آخرش کارتنخواب میشود و بیبندوبار است .معتاد فردی است که نمیتواند آیندهای داشته
باشد و ناتوان است (مادر79 ،ساله).
قالب معرفتی دوم :گفتار اجتماعی ،رویکردی فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی به اعتیاد از
طریق نقد گفتارهای مبارزاتی دورۀ قبلی ،اعتیاد بهمثابۀ فقدان دانش و ایمان (-۱۳3۴
)۱۳1۴

گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار اجتماعی است« .حقیقت» اعتیاد ،فقدان کار فرهنگی و عرصۀ تقاضا دانسته
میشود .کار فرهنگی بهمثابۀ تبلیغات و ایمانسازی است .تبلیغات رسانهها منفی ،تحریککننده و
تشدیدکنندۀ اعتیاد است .اعتیاد را بهمثابۀ فقدان دانش ،ایمان و فراموششدن فضایل دینی معرفی می
کنند و از این طریق زمینهای فراهم میشود که در آن اعتیاد توسط دانش و از طریق سمینارهای متعدد
علمی مورد محاصره قرار گیرد .مرجع استناد این گفتار ،نقد بر رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی
در دورۀ قبلی است (سمینار بررسی مسائل اعتیاد.)1997 ،
بهواسطۀ بخشبندی بین عرضه و تقاضا ،گفتارهای فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی در قالب تقاضا
به رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در قالب عرضه نقد میکنند و از این طریق سعی میشود که
حقیقت اعتیاد ،عرضه و تقاضا معرفی شود .با استناد به اینکه بین ترس از قانون ،قاچاق موادمخدر و کیفر
رابطۀ مستقیم وجود دارد ،از دستگاه قضایی و عملکرد آن در دورۀ قبلی نقد میشود .خانواده مسئول
آگاهی و حل مشکالت معتاد انگاشته میشود و بر نهادهای جامعهپذیری در حل مسئلۀ اعتیاد تأکید
میشود .تربیت اجتماعی بهمثابۀ آموزشهای دینی قلمداد شده و از این طریق به گفتارهای مذهبی تعبیر
و تقلیل داده میشود (روزنامۀ جمهوری اسالمی.)1999/4/42 ،
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قواعد قانون مبارزه با موادمخدر سال  ،97از طریق صدور احکام اعدام و مصادرۀ اموال ،شرایط
باالرفتن قیمت مواد را فراهم آورد .باالرفتن قیمت مواد نیز موجب همدستی کارکنان زندان در انتقال مواد
از طریق رشوه و تبدیل معتاد به خردهفروش شد .این مسئله نشان میدهد که اجرای قانون درمورد
موادمخدر بهمثابۀ سیاست تنبیهی ،در این دوره به دنبال ریشهکنکردن اعتیاد نیست ،زیرا زمینۀ ارتکاب
جرم در قالب خردهفروشی را فراهم میآورد و اینکه بین اقتصاد اعتیاد ،سبک مجازاتها و نظام حقوقی و
کیفری رابطه وجود دارد .قانون فوق ،در مجازات بین خرید و حمل ،یعنی معتاد و قاچاقچی ،هیچ تفکیک
و تمایزی قائل نشده بود که این خود موجب شکلگیری معتادان خردهپا گردید (مؤسسۀ عالی پژوهش در
برنامهریزی و توسعه .)1979 ،همچنین ،در نتیجۀ تشدید مجازاتها و تفکیک مجازاتها براساس مواد
سنتی و صنعتی و سیاستهای اعمالی بر معتادان مواد صنعتی در محتوای این قانون ،زمینۀ مساعدی
برای تغییر الگوی مصرف و گرایش معتادان از مصرف موادی مانند تریاک به مواد خطرناکتر مثل
هروئین و الگوهای جدیدی همچون تزریق فراهم شد .قواعد قانون مذکور با اصل قانونیبودن مجازات
نیز منافات داشت ،زیرا در آن سرنوشت محکوم مبتنی بر قدرت بیچونوچرا و هوس قاضی بود و حقوق
متهم هرچه بیشتر نادیده گرفته شده بود (جاهد.)1979 ،
ورود موادمخدر بهمثابۀ جرم بدون توجه به قصد و انگیزۀ مرتکب و امکان ضبط تمامی اموال مجرم
اعم از قاچاق و مشروع در قواعد قانون فوق که در تناقض با اصل  27قانون اساسی نیز بود ،نشاندهندۀ
تمرکزنداشتن این قانون بر علل جرم است؛ زیرا شناسایی علل جرم ،نیازمند شناخت از زندگی معتاد
بهمثابۀ مجرم و تکنیک بازپروری اوست .درحالیکه رویههای طرد و کنارگذاری در این دوره ،در قالب
اعمال کارهای سخت و طاقتفرسا بهمثابۀ مکانیزم تنبیه در اردوگاهها و مراکز بازپروری ،بر بدن معتاد
کنترل دارد و همچنین بهواسطۀ اجرای برنامههای زمانبندیشده بهمثابۀ مکانیزمهای انضباطی ،زندگی
او را کنترل میکند .پس قدرت در این دوره در پی شناخت معتاد و بازپروری او نیست ،بلکه هدفش
کنترل بدن و زندگی او بهطور همزمان است.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون ناتوانی ،بیدانشی ،بیایمانی ،بیبندوباری و
نصیحت را تجربه میکنند .ذهن معتادِ لغزشکرده ،براساس گفتمان انجمن معتادان گمنام که در امتداد
گفتمان انقالبی و اجتماعی قرار گرفته ،ساخته شده است؛ زیرا مصرف از نگاه او ،کار بد ،فساد و بیایمانی
است ،پس روح معتادِ لغزشکرده در عذاب میرود ،زیرا دانسته کار بدی را انجام داده است.
برنامۀ معتادان گمنام به تو میگوید که این کار (مصرف) بد است .وقتی لغزش میکنی،
گویی روحت در عذاب میرود ،زیرا میدانستی که بد بوده ولی این کار را انجام دادی .احساست
خیلی باالتر از عذاب وجدان است .پس از لغزش ،به راهنما اعتراف کردم و او به من پیشنهاد
آمرزش کرد و طلب استغفار کردم (حامد97 ،ساله).

متأثر از این گفتمانها ،ذهن مسئوالن کمپ ساخته شده ،پس در کمپ از روش آزمون وجدان جهت
کنترل معتاد استفاده میشود .همچنین بیکارگی در کمپ نیز موجب القیدی و هرزگی شده است .این
بیکارگی ،کمپ را به محیط فراغت و پشیمانی مبدل کرده است.
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در کمپ از هر بیست نفر فقط سه یا چهار نفر فعالیت دارند و بقیه ورق و تختهبازی
میکنند .کارشان بخور و بخواب است .اصطالح «تبر» برای بیکارگان شکل گرفته است
(مرتضی49 ،ساله).

ذهن خانواده براساس گفتمان انقالبی ،اجتماعی و بازار بهگونهای ساخته شده که اعتیاد ضعف ایمان،
بیبندوباری و فساد و همچنین بیماری است .پس ،با همدستی مسئوالن کمپ ،او را به کمپ اجباری می
فرستند .بهعبارتی ،همدستی آگاهانه و سازمانیافتهای بین خانواده و اعضای کمپ که هر دو بهمثابۀ
قربانیان اعتیاد هستند ،شکل گرفته و تعبیر آنها از این مسئله ،کار نیک است.
در حال حاضر من راهنما هستم و بسیاری از خانوادهها رهجوهای بنده هستند و میبینم
که فرزندانشان را مرتب به کمپ میفرستند و آنها نیز بالفاصله پس از بیرونآمدن از کمپ
لغزش میکنند و خانوادهها دوباره آنها را به کمپ میفرستند .این افراد حتی دیگر از زندگی
بیرون از کمپ و از مصرف مجدد مواد میترسند .خانوادهای هست که فرزندش بهمدت چهار
سال در کمپ بوده است .برای اینکه خانواده خیالش راحت باشد که فرد دست به دزدی نمیزند
و یا بیرون ،سرما و گرما نمیکشد و باعث نمیشود که زندگی بقیۀ افراد خانواده از بین برود،
چارهای جز فرستادن او به کمپ ندارد .بهگونهایکه کمپ حکم خانۀ دوم را برای این افراد پیدا
کرده است (مادر72 ،ساله).
قالب معرفتی سوم :گفتار اقتصادی ،رویکردی اقتصادی به حوزۀ درمان اعتیاد و ورود
بخش خصوصی از طریق همدستی گفتار حقوقی با گفتار فرهنگی-اجتماعی ،زمینهسازی
اعتیاد بهمثابۀ بیماری ()۱۳1۱-۱۳1۴

گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار اقتصادی است .گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی-اجتماعی با هم
زمینۀ ورود بخش خصوصی را فراهم میآورند .در گفتارهای حقوقی اعتیاد« ،حقیقت» اعتیاد جرم است.
مطابق مادۀ  17قانون مصوب  1972مجمع تشخیص مصلحت ،هنوز پروتکل درمانی مشخص یا مراکز
درمانی ویژهای برای مراجعه به معتادان پیشبینی نشده بود ،زیرا ارائۀ خدمات درمانی به معتادان
میتوانست از مصادیق نقض قانون یا کمک به مجرمان محسوب شود (ستاد مبارزه با موادمخدر.)1972 ،
پس متأثر از این گفتار حقوقی ،ارائۀ خدمات درمانی به معتاد و تأسیس مراکز درمانی توسط سازمانهای
دولتی از مصادیق نقض قانون محسوب شد و موجب گردید که وزارت بهداشت هیچ مرکز رسمی درمانی
تأسیس یا معرفی نکند (روزنامۀ ایران .)1972/2/7 ،از سویی دیگر نیز گفتارهای فرهنگی در قالب
تبلیغات ،موجبات ترغیب و تحریک خانوادهها و تقاضای آنها بهمثابۀ مشتریان را جهت ایجاد مراکز
درمان فراهم آوردند .بدین ترتیب ،عرصهای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راهاندازی و فعال
شوند .پس ،در این گفتمان ،گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روانشناختی با هدف توسعۀ بخش
خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است .مرجع استناد این گفتار ،بخشبندی بین پیشگیری و درمان در
عرصۀ تقاضا و ایجاد رقابت بین آنها از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی است .در این دوره ،همواره
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کشمکشی بین دستگاههای اجرایی و دولتی با دستگاه قضایی وجود دارد که این کشمکش در راستای
محدودسازی دولت و خصوصیسازی امر درمان اعتیاد است .مراکز درمانی زیرنفوذ دستگاه قضایی بوده و
کارکرد پلیسی دارند (سازمان بهزیستی کشور.)1977 ،
از عواملی که در محتوای اصالحیۀ قانون مبارزه با موادمخدر سال  79وجود دارد و در جهت توسعۀ
خصوصیسازی و شکلگیری بازار پزشکی آزاد در بحث اعتیاد زمینهسازی میکند ،میتوان به جرمبودن
اعتیاد به شکل مشروط ،محدودکردن ترک توسط بازه زمانی مهلت ششماهه ،تأکید بر مراکز پزشکی در
ترک اعتیاد به نسبت مراکز بازپروری ،پشتوانۀ قانونی پیدا کردن وزارت بهداشت بهمثابۀ دستگاه اجرایی،
اختیاریافتن دانشگاههای پزشکی جهت تأسیس مراکز درمانی ،پرداخت هزینههای مربوط به معتادان بی
بضاعت توسط دولت ،چند برابر شدن مجازاتهای مبنی بر جریمۀ نقدی و نصفشدن مدتزمان حبسها،
تغییر حکم اعدام به مصادرۀ اموال ،تبدیل حبس و تقلیل مدت اقامت مجرم به مابهازای مالی،
مستثنیشدن خرید ،ساخت ،تولید ،فروش ،ارسال ،نگهداری ،ورود ،صدور ،مصرف و حمل مواد ممنوعه
توسط مصارف پزشکی و تحقیقاتی اشاره کرد (مهریار .)1977 ،در این قانون نیز گفتار پزشکی بهمثابۀ
ابزار جرمشناسی ،مشروعیتبخشی و پوشاندن خطای حقوقی و مجازاتی مطرح شد و در تعامل با
دستگاههای قضایی ،در جهت بیماریشناختن اعتیاد و تحقق سودآوریهای اقتصادی تالش کرد.
اصالحیۀ قانون مصوب سال  ،79در راستای سازش بین دستگاههای انتظامی و اجرایی با مجرمان و
محکومان قانون مبارزه با موادمخدر تسهیلگری میکند .قواعد برنامۀ سوم توسعه نیز در تالش برای
خصوصیسازی حوزۀ اعتیاد از طریق محدودسازی دولت در کنار توسعۀ گفتارهای پزشکی و تأسیس
مراکز درمانی است و به حمایت از مؤسسات غیردولتی ،توسعۀ اردوگاههای کار و مراکز بازپروری و
اصالح قوانین تأکید دارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .)1979 ،شورای عالی برنامهریزی نیز در
جهت توسعۀ فعالیتهای کاهش تقاضا در قالب گفتارهای پزشکی و زمینهسازی برای شکلگیری اعتیاد
بهمثابۀ بازار تالش میکند (مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه .)1979 ،اجرایینشدن طرح
درمان معتادان جزء تعهدات بیمهها ،نشاندهندۀ سطح رفاه اجتماعی و حمایتنکردن دولت از امر درمان
معتادان است که در این دوره ،بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در حوزۀ مذکور فراهم آورد
(روزنامۀ حیات نو .)81/9/3 ،نهادهای دولتی و اجرایی ازجمله وزارت بهداشت و ستاد در عرصۀ تعامالت
علمی و تخصصی بینالمللی ایران ،با سایر جوامع در حوزۀ برگزاری کارگاه مشترک ،بحثهای فنی و
تخصصی مداخلهای ندارند؛ این امر موجب محدودیت نظارت دولت بر دانش اعتیاد شده و زمینۀ توسعه و
قدرت آن را بدون مداخلۀ دولت فراهم آورد (قهفرخی.)719 :1931 ،
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون بیاخالقی ،ترس ،ترحم را متأثر از «حقیقت»
اعتیاد تجربه میکنند .ذهن معتاد و خانواده براساس سه گفتمان انقالبی ،اجتماعی و اقتصادی به شکل
ترکیبی بهگونهای برساخته شده که در موقعیتهایی اعتیاد را جرم و در موقعیتهایی دیگر آن را بیماری
بازنمایی میکند و این بازنمایی از طریق واکنشهای معتاد در کمپ مشهود است.
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معتاد در دورۀ فیزیکی کمپ ،میخواهد وانمود کند که بیچاره هستم و بعد میخواهد
بگوید که زندان رفته و زورمند است .در هر دو حالت ،دغدغۀ دیدهشدن دارد (ایلیا27 ،ساله).

براساس گفتمان اقتصادی بین دو بخش حوزۀ تقاضا ،یعنی پیشگیری و درمان ،از طریق گفتارهای
فرهنگی و پزشکی رابطۀ رقابتی ایجاد میشود ،ولی در اصل همدستی بین آنها جهت پزشکینهکردن
اعتیاد وجود دارد .همچنین ،براساس گفتمان بعدی ،یعنی بازار که در آن نشانههای اقتصادی دیده میشود
که مسئلۀ رقابت را ایجاد میکند و درعینحال میپذیرد که انحصار عمالً بخشی از منطق این رقابت
است ،برساخت ذهن معتاد بهگونهای بوده است که مهمترین اصل آنها یعنی رقابت برجسته است.
با مصرف ،انرژی باال میرود و احساس قدرت میآید .تمام چیزهایی که در دنیای واقعی
نداری و یا از دست دادهای ،به دست میآید ،چون محرومیت و رقابتی نیست .احساس امنیت،
اعتماد و توانایی داری و همهچیز تحت کنترلت است ،نشاط داری و احساس تنهایی و انزوایت
گرفته میشود (حمید72 ،ساله).
قالب معرفتی چهارم :گفتار بازار ،توسعۀ خصوصیسازی و شکلگیری پزشکی آزاد در امر
درمان ،اعتیاد بهمثابۀ بیماری و بازار ()۱۳9۴-۱۳1۱

روانپزشکان با مقرراتزدایی در شرایط مجوز کلینیکها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط
شکلگیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم میآورند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکتری روانشناسی
به کارشناسی ارشد و از روانپزشکی به پزشکی عمومی) .در امتداد آن دورههای دو یا سه هفتهای است
که حجم بسیار زیادی از پزشکان و روانشناسان در مرکز ملی مطالعات اعتیاد جهت درمان و مشاورۀ
معتادان میگذرانند ،بهگونهایکه از سال  81تا سال  39حدود بیستهزار نفر نیروی کار اعم از پزشک،
روانشناس ،مددکار ،مشاور و روانپرستار در حوزۀ اعتیاد اشتغال یافتهاند.
تربیت 37درصد از پزشکان حوزۀ اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آنها بهواسطۀ
سهمیۀ متادون و از طرفی کنارکشیدن بخش دولتی به دلیل عدم پوشش بیمههای دولتی در حوزۀ درمان
اعتیاد و درنظرنگرفتن بودجه برای کلینیکهای دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان میدهد که بخش
خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کارویژههای دولت را از طریق کلینیکها و کمپها جذب و
همچنین کنترل ملت را نیز از طریق سیاست اجتماعیکردن مبارزه با اعتیاد در سال  31به دست گیرد
(دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر .)1987-32 ،در کلینیکها ،پزشکان و در کمپها و
سمنها ،خود معتادان و رویکردهای انجمن معتادان گمنام احاطه دارند .قدرت دست اینهاست ،چون از
لحاظ اقتصادی در مدل اقتصادی مسلط ،زنده میمانند .نظارت بخش دولتی ،در حد اعمال بوروکراسی
های دستوپاگیر و ظاهری تقلیلیافته است .پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی
گردیده است .کلینیکها ،کارکرد تحویل و فروش متادون و به عبارتی داروخانه را پیدا کردهاند.
در سال  84سیاستهای سازمان بهزیستی به سمتی میرود که هرچه بخش خصوصی فعالتر باشد،
بودجۀ بیشتری به استانها تعلق میگیرد و این امر بین آنها رقابت ایجاد میکند .البته این در حالی است
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که بین مسئوالن مجوزها در استانها تمایل به انحصاریکردن وجود دارد .مثال دیگر از تجلی رقابت ،در
بحث سمن «تولد دوباره» در سال  82است .در این سال ،کمپها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و
به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار میکنند که خود میتواند ایجادکنندۀ انگیزۀ رقابت بین آنها باشد.
رویکرد اجتماعمحور که در سال  84با کمک بهزیستی ،خیّرین ،بخش خصوصی و مردم و با تشکیل
حدود  2711تیم در کلیۀ استانها جهت پیشگیری ایجاد میشود ،با ممانعت متخصصان به دلیل
کاستهشدن از قدرتشان مواجه میگردد .این امر نشاندهندۀ شورش دانش علمی در مقابل دانش محلی
است .همچنین ،در این راستا میتوان به تبدیل انژیوی «تولد دوباره» در سال  82از یک سمن محلی
اجرایی که مرکزداری میکرد ،به یک سمن دانشمحور که برنامه برای کشور تولید میکند ،اشاره کرد.
در این دوره ،پزشکی در مراجع فرهنگی ،حقوقی -قضایی و سیاسی نفوذ دارد ،نه آنکه مراجع سیاسی بر
پزشکی نفوذ داشته باشد.
در حساسیتزدایی از خانواده در قالب رهاکردن معتاد و اعتیاد و یا پذیرش آنها ،دو دیسکورس بسیار
مؤثر بودهاند :یکی دیسکورس انجمن معتادان گمنام و دیگری دیسکورس روانشناسی سالمت .انجمن
معتادان گمنام از طریق بیماریانگاری معتاد ،جلوهدادن اعتیاد بهمثابۀ مسئلهای طبیعی و ترغیب خانواده
به تمرکز روی خودش و تغییر باورهایش ،و روانشناسی سالمت نیز از همین طریق و با هدف جلوگیری
از طالق و روابط فرازناشویی تالش میکنند .پزشکان و روانپزشکان بحث بیمهنداشتن معتادان در
بیمارستانهای دولتی را در کنار بلدنبودن بیمارستانها و بدبینی آنها نسبت به معتادان و همچنین
هزینههای گزاف بستری در بیمارستانهای خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی
درمورد معتادان در این بیمارستانها ،بهعنوان دالیل عقالنی انتخاب کمپهای اجباری ذکر میکنند.
واگذاری مدیریت سمنها و کمپها به خود معتادان نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی-
سیاسی مسلط ،معتادان در شبکۀ قدرت ،هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت
هستند .تأثیر گفتمان انجمن معتادان گمنام بر ذهن معتادان و خانوادههای آنان بیشتر از توصیههای
روانپزشکی است و همدردانشان را در جایگاه فراتر از روانشناس قرار میدهند .علت در موضع قدرت
قرار گرفتن این انجمن ،دو عامل عدم سانسور و دیدهشدن در گروه معتادان گمنام است؛ یعنی مواردی
که هم در گروه معتادان و هم در گروه خانوادۀ معتادان فقدان آنها وجود دارد.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون انکار ،انگزنی ،رقابت ،تبعیض ،مفتبری،
زائدبودن ،ندامت ،عذاب وجدان ،بزرگنمایی توأم با خشم ،پلیسبازی و کنترل نامحسوس را تجربه میکنند.
ذهن معتاد براساس گفتمانهای مسلط بر جامعه که همواره مبتنی بر تفاوت ،تمایز و تقسیمبندی
دوتایی معتاد و غیرمعتاد ،آدم عادی و غیرعادی ،بیمار و غیربیمار ،مجرم و غیرمجرم بودهاند ،ساخته شده
است .حتی در معتاد بهبودیافته نیز این حس تمایز و بزرگنمایی بهگونهای دیگر وجود دارد و این امر
مانع از ارتباط و احساس تعلق او به جامعه گردیده است.
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اعتیاد ،بیخدایی است ،چون فقط خدا نجاتش میدهد .معتادان بندههای برگزیده و متفاوت
خدا هستند و با یک معتاد میتوان خدا را اثبات کرد ،چون اعتیاد از خأل و بیخدایی میآید.
نقاط مشترک افراد بهبودیافته همان نور است .عین آمار ،معتادان میدانند که بندۀ خاص خدا
هستند .خأل معنوی همان کثافتکاری معتاد است (الهه24 ،ساله).

ذهن کمپداران براساس گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد ساخته شده است .بهگونهایکه در
کمپها ،افراد قلدر و ناآرام و همچنین افرادی که سابقۀ شرارت و کارتنخوابی دارند ،در ابتدا از طریق
محبتکردن ،کنترل میشوند .در مرحلۀ بعدی ،آنها را قرصی و تبدیل به رباط میکنند .بهگونهایکه این
افراد در برابر برخی کنشهای معین ،واکنشهای معین و ثابتی از خود نشان میدهند.
زیادماندن در کمپ خیلی بد است .فردی دو سال است که در این کمپ بستری شده و
دیوانه شده و با گلهای روی دیوار حرف میزند و اعتمادش از بین رفته است .از سه روز تا
ششماهگیاش را در حال شمارش است .فردی را که کمپ را به هم میریزد و دعوا راه می
اندازد ،بعد از یک ماه قرصی میکنند تا اینکه تبدیل به رباط شود؛ دیگر هیچ حس و واکنشی
ندارد (سهیل44 ،ساله).

ذهن معتاد متأثر از گفتمان بازار و در امتداد آن است .مهمترین اصل این گفتمان و اقتصاد حاکم بر
آن ،ترغیب برای رقابت و انحصارگرایی است.
مصرف مواد حس قدرت و شجاعت را به من میداد .قوای جنسی را زیاد میکرد .شیشه را
برای این مصرف میکردم که زود به خواستههایم برسم .دوست داشتم با پایپهای خاص،
شیک و باکالس مصرف کنم و افرادی را که اینطور مصرف میکردند دوست داشتم .گرفتن
فندک و پایپ و باال و پایین رفتن مواد ،به من حس مدیریت و کنترل میداد و لذت میبردم
(حامد97 ،ساله).

تحتتأثیر مفهوم «تمایز» که متعلق به گفتمان بازار است ،ساختار و ترکیب جمعیتی کمپها ساخته
شده است .ناهمگونی افراد در کمپ ،مانع از هرگونه همبستگی در میان آنها میشود که پیرو آن ،کنترل
بر کمپ ممکن شده و همچنین تشکیل گروههای مختلف موجب ردوبدلشدن تجربیات ،جرمزایی و
تغییر کارکرد کمپها به زندان شده است.
عدم تفکیک در کمپ بد است ،چون بودن بزرگترها در کنار کوچکترها مشکالت
اجتماعی و نگاههای جنسی ایجاد میکند (سهیل44 ،ساله).
کمپ مثل زندان است و احساس تفاوت در آن وجود دارد ،چون تقسیمبندی وجود ندارد؛
زنی که گلوله توی کمرش است و شیشه تولید میکند نیز آنجا بود (لیال93 ،ساله).

ذهن معتادان براساس گفتمان بازار که در آن خانواده با کمپها در دستگیری و اقامت معتادان
همدستی دارد ،ساخته شده است .معتادان از این همدستی رنجش دارند و در امتداد آن ،به رشوههای
دوستانه تا باجگیریهای صریح در ارتباط با خودشان اشاره میکنند.
هرکسی که مریض میآورد ،از رئیس کمپ درصد میگیرد و با اینکه کمپ تمایلی است،
ولی بهاجبار فرد را میآورند و چند دوره نگه میدارند .منطق این نگهداری آن است که فرد پاک
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میماند ،خانواده خیالش راحت میشود که فرزندش در خیابان نیست و صاحب کمپ هم پول
بیشتری به دست میآورد؛ بهعبارتی ،همه سود میبرند .مسئول کمپ به ما بچههای طردی می
گوید و ابراز میکند که برای ثواب ما را در کمپ نگهداری میکند .بهگونهایکه پدیدۀ
«مارکوپولو» یا «یویوی» کمپها شکل گرفته است؛ یعنی افرادی که مرتب در رفت و بازگشت
به کمپها هستند (علیرضا47 ،ساله).

گفتمان انجمن معتادان گمنام با این فرض که فرد میتواند از بدو تولد و از شکم مادرش درگیر این
بیماری بوده باشد ،در اشتراک و امتداد با گفتمان اقتصادی و بازار قرار میگیرد که اعتیاد را یک بیماری
میدانند که خودخواسته نیست و از این طریق آن را امری طبیعی جلوه میدهند و نه امری اجتماعی.
براساس این پیشفرضها ،زمینۀ بیمسئولیتی و توجیهکردن ،ترس از برگشت به بیماری و تصور
کارتنخوابی در زمان بهبودی برای فرد معتاد فراهم میآید .همچنین ،در موقعیتهایی ،این بیمارانگاری
برای معتاد تولید انگ میکند و احساس حقارت و ترحم را در او ایجاد مینماید.
بیماریبودن اعتیاد من را از بار مسئولیت یکسری چیزهایی که خودم خراب کردم خالص
میکند .دیگر عذاب وجدان ندارم ،چون گردن بیماری میاندازم (حسن79 ،ساله).
در مواردی بیماریگفتن اعتیاد حس خوبی را به فرد نمیدهد ،زیرا موجب میشود که
دیگران به او ترحم کنند .اینکه به فرد گفته میشود تا آخر عمر بیمار است ،در او ترس از
مصرف دوباره را ایجاد میکند .با خود میگویم که نکند در آخر کارتنخواب بشوم (لیال،
93ساله).

براساس گفتمان انجمن معتادان گمنام ،ذهن معتاد بهبودیافته ساخته شده است .او اعتیاد را یک
بیماری کامالً انسانی-معنوی قلمداد میکند ،بهگونهایکه دروغ را لغزش معنوی میداند .اصل گمنامی در
این گفتمان ،از معتاد در مقابل گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد که همگی اعتیاد را بیآبرویی
دانستهاند ،محافظت میکند.
چون خانواده و جامعه اعتیاد را نمیشناسند ،اعتیاد برایشان بیآبرویی و ترحم
است .گمنامی را نباید شکاند .چنانچه متوجه شوند که کسی معتاد است ،فکر
میکنند که زمانِ مصرف ،دزدی و روسپیگری کرده است (لیال93 ،ساله).
براساس تمامی گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد که همواره اعتیاد را به مصرف مواد تقلیل
دادهاند و درگیر کنترل ،تعقیب ،سوءظن و انگزنی به معتاد بودهاند ،ذهن زنان مصرفکننده بهگونهای
ساخته شده که دائم درگیر قضاوت و مورد سوءظن قرار گرفتن از سوی دیگران است و این عامل مانع از
پاکی یا مطرحشدن آنان در زمان پاکی شده است.
آمار پاکی مردها بعد از خروج از کمپ بیشتر است .چون بزرگترین مشکل زن
مصرفکننده مصرفکردن است .از خانه فراری میشود برای اینکه مصرف کند .در شرایط فعلی
بهزیستی پر از بچههای روابط نامشروع است .تدبیر جامعۀ ایران امروز نیز در این مورد ،گذاشتن
طرح عقیمسازی زنان و طرح جمعآوری زنان متجاهر معتاد است .زن مصرفکننده فردی دیده
میشود که همه کار میکند (سوگند47 ،ساله).
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بازنمایی گفتمان جنسیتی و بازار به شکل ترکیبی ،احساس تمایز و رقابت زن را در گروه همجنس
ایجاد کرده که این احساسات از نگاه تحقیرآمیز او نسبت به جنس زن نشئت میگیرد.
فکر میکردم زن یعنی حریم خصوصی نداشتن و ضعیفبودن ،و من همۀ اینها را در
مادرم میدیدم و میگفتم من اینها نیستم ،پس نمیخواهم زن باشم .دوست داشتم در جمع
زنان و همجنسانم ،یک تمایزی داشته باشم .میخواستم خارج از چرخۀ طبیعت زن و در سختی
ها مردانه باشم (سوگند47 ،ساله).

ذهن خانواده پس از ورود به گروه خانوادههای معتادان گمنام براساس دو گفتمان انجمن معتادان
گمنام و روانشناسی سالمت ،ساخته میشود .خانواده میپذیرد که معتاد جزو تقدیر اوست ،زیرا این
گفتمانها ،بیماری اعتیاد را ذاتی و امر طبیعی جلوه میدهند که بهواسطۀ امر اجتماعی فهمیده نمیشود.
در گروه خانوادۀ معتادان گمنام به من گفته شد که فرزند تو با بیماری متولد شده و من که
تا آن زمان همۀ تقصیر را گردن اجتماع و خودم میانداختم ،به این نتیجه رسیدم که این
بیماری ریشه در وجود انسان دارد .امروز فرزند معتادم را جزو تقدیر خودم و مصلحت خدا
گذاشتم (پدر28 ،ساله).

طبق گفتمان بازار ،ذهن خانواده بهگونهای ساخته میشود که بیشترین مسئولیت را نسبت به معتاد دارد
و در امتداد آن ،گفتمان انجمن معتادان گمنام از طریق جلوهدادن اعتیاد بهمثابۀ امر طبیعی ،خانواده را از
احساس تقصیر ،تسکین میدهد و اینچنین از خانواده حساسیتزدایی میشود .گفتمان روانشناسی
سالمت نیز که همواره خانواده را برای رهاکردن معتاد ترغیب میکند ،با دیسکورس انجمن معتادان
گمنام در این باور ،گره دارد .اینگونه است که خانوادهها که ذهنشان متأثر از این گفتمانها به شکل
ترکیبی ساخته شده ،مرتب معتاد را به کمپ میسپارند یا از خانه بیرون میکنند.
من معتادم را از خانه بیرون انداختم و افراد خانواده را در این امر با خودم همدست کردم.
سه روز بیرون بود و گفتم تا زمانی که خوب نشود ،به خانه راهش نمیدهم .پا روی احساسات
مادریام گذاشتم که توانستم قبل از کمپ پسرم را از خانه بیرون کنم (مادر94 ،ساله).

براساس اصل گمنامی در گفتمان انجمن معتادان گمنام ،ذهن خانوادهها بهگونهای ساخته شده که در
مواردی به انکار معتادبودن فرد از سوی آنها در مواقع حساسی همچون ازدواج یا در روابط فرازناشویی
منجر میشود.
اصول برنامۀ خانوادۀ معتادان گمنام به من میگفت که باید گمنامی اعتیاد فرزندم را حفظ
کنم ،پس در مراسم خواستگاری او اعتیادش را فاش نکردم و بهانۀ بیپولی را آوردم (مادر،
79ساله).
 .۵بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قدرت ،نهتنها گفتمانهای مسلط «حقیقت» اعتیاد از سال 1977
تاکنون را شکل داده ،بلکه همواره ذهنیت معتادان و خانوادهها را متأثر از همین گفتمانها ساخته است.
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تکنیکها و روندهای قدرت را از پایینترین الیه ،یعنی از طریق مطالعۀ طردها و تفسیرهای خود
معتادان ،تحلیل کردیم و مطالعۀ این روند نشان داد که چطور قدرتهای عمومیتر یا منافع اقتصاد
سیاسی توانستهاند به بازی این تکنولوژیهای قدرت در حوزۀ اعتیاد که بینهایت کوچکاند ،یعنی
معتادان بهمثابۀ ابژهها راه پیدا کنند و از این طریق بازنمایی و بازتولید شوند.
همواره از طریق تقسیمبندیهای دوتایی و نشانهگذاری در تمامی این گفتمانها ،امکان شکلگیری
شیوههای دیگرِ بودن معتاد ،هم برای خود معتادان و هم برای خانواده و اجتماع منتفی شده است .دانش
با چرخش گفتمان اعتیاد از جرم به بیماری ،موجب بهکارگیری و تمرکز بر «تکنولوژیهای خود» جهت
ابژهسازی معتاد شده و پیرو آن ،با بیمارانگاری معتاد مکانیزمهای قدرت از بیرون متوجه درون و ذهن او
شده است .کارگزاران «تکنولوژیهای خود» ،پزشکان ،روانپزشکان ،روانشناسان ،مددکاران و خود
معتادان بودهاند که همواره در همدستی با هم و از طریق درونیسازی مکانیزمهای قدرت ،معتاد و خانواده
را به پذیرش و تسلیم رهنمون شدهاند .بهگونهایکه برنامههای بیشمار مشاوره ،راهنمایی ،درمان در
بسیاری از بخشهای زندگی کنونی معتاد و بهویژه در زمانی که تحریمهای دستگاه سیاسی-قضایی
دیگر راه به جایی نمیبرند ،ابزار بسیار نیرومندی برای کنترل اجتماعی معتادان شدهاند.
در دهههای اخیر ،از طریق این گفتمانها همواره کوشیده شده تا اعتیاد همچون حقیقتی ناشناخته در
اعماق روح معتاد کشف شود ،بهجای آنکه به این اندیشیده شود که «حقیقت» اعتیاد بر مبنای گفتمان،
تا چه حد حقیقی و صادق است .پس معتاد در تمامی این دههها ،در درون خود و در برون جامعه همواره
در محاصرۀ قدرت بوده است ،بهگونهایکه «جامعه» و «ذهن» بهمثابۀ دیوارهای زندان او در این برهه از
تاریخ عمل کردهاند .نتیجه آنکه «خود» معتاد غیر از همبستۀ تاریخی تکنولوژیهای برساخته طی این
چند دهۀ تاریخی پس از انقالب  1977در ایران چیزی نبوده است.
در توهمات افراد مصرفکنندۀ شیشه که طبق اظهارات آنها این توهمات در اتفاقات و تجربیات دوران
کودکی ریشه دارد ،چالشهایی که فرد با گفتمانهای مسلط چند دهۀ اخیر داشته ،بهنوعی بازنمایی
میشود که بعضاً از سرکوبهای خانواده و جامعه حکایت میکند .این موارد نشان میدهد که مصرف،
پاسخ به ذهنی است که براساس گفتمان خانواده و جامعه شکل گرفته و در مواردی آزار دیده است و
همچنین نشاندهندۀ رابطۀ اعتیاد با جامعهشناسی کودکی است که کنکاش و بررسی دقیقتر در این
حوزه را الزامی و ضروری میکند.
تجربۀ زنان معتاد ،نشاندهندۀ برساخت ذهن آنان با مکانیزمهای قدرتی مبتنی بر جنسیت در گفتمان
بازار که عبارتاند از تمایز ،رقابت و کاالشدگی و ...و رویکردهای تبعیض جنسیتی در گفتمان جنسیتی
مسلط بر «حقیقت» اعتیاد از سالهای  1977تا کنون است که مطالعۀ اعتیاد زنان را در ارتباط با دو
حوزۀ جامعهشناسی انتقادی و جنسیتی در ایران الزامی و ضروری میکند .مواردی همچون تمایالت
همجنسگرایانه در کمپ به دلیل داشتن روابط جنسی متعدد و سوءاستفادههای جنسی از زنان معتاد در
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زمان اعتیادشان و ،...همگی نشاندهندۀ رابطۀ اعتیاد با سکسوالیته است که کنکاش و بررسی دقیقتر در
حوزۀ جامعهشناسی سکس در ایران را در طی این دههها الزامی و ضروری میکند.
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فعالیت در سازمانهای مردم نهاد؛ برساخت شبکه
ارتباطی جدید به مثابه جایگزین محدودیتهای ساختاری:
ارائۀ نظریه زمینهای


امید قادرزاده ،ایوب کریمی
چکیده

با نظر به اهمیت نهادهای مدنی بهعنوان اصلیترین شاخص توسعه اجتماعی ،پژوهش حاضر
درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به مطالعهی زمینهها و دالیل رشد
سازمانهای مردم نهاد در شهر سنندج و تجربه و درك فعالیت مدنی در نزد نمونه ای از
شهروندان کُرد سنندجی بپردازد .روششناسی پژوهش ،کیفی است و دادههای کیفی در این
مطالعه با استفاده از تکنیك مصاحبه عمیق گردآوری شدند .برای تجزیه و تحلیل یافته ها از
روش نظریه زمینهای استفاده شده است .بر اساس روشهای نمونهگیری هدفمند و حداکثر
تنوع و لحاظ معیار اشباع نظری  07نفر از شهروندان کُرد سنندجی در این مطالعه شرکت
کردند و درك و تفسیر آنها نسبت به دالیل و زمینههای فعالیت در سازمانهای مردم نهاد
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش بیانگر آن است که زمینههایی چون
ناکارآمدی دولت و نظام تدبیر در منطقه ،و نابرابری اجتماعی(احساس تبعیض و عینی شدن
فشار ساختاری) در حضور و مشارکت در سازمانهای مردم نهاد نقش دارند .در این میان،
بهرهمندی از مجاری سازمانی و رهایی از روزمرگی و معنابخشی به زندگی بهمثابه زمینهی
تسهیلگر و مسئولیت پذیری اجتماعی و کسب اعتبار اجتماعی بهمنزله شرایط مداخلهگر عمل
کردهاند .بازسازی معنایی تجربه و درك فعاالن مدنی ،از حضور و مشارکت در سمنها بر
سمنها به مثابه مجرایی برای مشارکت و همبستگی اجتماعی ،تغییر فرهنگی و اجتماعی و پل
ارتباطی ذینفعان و دستگاههای اجرایی داللت دارد .مقولهی هسته نیز بر سازمانهای مردم
نهاد؛ برساخت شبکه ارتباطی جدید به مثابه جایگزین محدودیتهای ساختاری» داللت دارد.
واژههای کلیدی :سازمانهای مردم نهاد ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،همبستگی اجتماعی،
نابرابری اجتماعی ،ناکارآمدی نظام تصمیم سازی.
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فعالیت در سازمانهای مردم نهاد؛ برساخت شبکه ارتباطی جدید به مثابه ...
 .۱مقدمه و بیان مسئله

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر ،فهم زمینهها و دالیل فعالیت مدنی و تجربه و درك فعاالن مدنی از
مشارکت در سازمانهای مردمنهاد شهر سنندج است« .سازمانهای غیردولتی ،انجمنهای
داوطلبانهای به شمار میآیند که گروهی از اشخاص آن را سازماندهی میکنند ،در جهت
عالیق اعضا شکل میگیرند ،عضویت در آنها داوطلبانه و مستقل از دولت است و عموماً ماهیت
غیرانتفاعی دارند .بخش عمدۀ تصمیمگیرندگان و اعضا داوطلب هستند .در جامعهشناسی
سازمانها از این نوع انجمنها بهعنوان نوع سوم سازمان یاد میشود که انعطافپذیری و نیز
کارایی و بازدهی باالیی دارند و پیچیدهترین نوع سازمان هستند .مشارکت ،راهبرد اصلی در
سازمانهای غیردولتی است و این سازمانها نقش فعالی در گسترش جامعۀ مدنی ،مشارکت
سیاسی و نیز توسعۀ اجتماعی دارند» (سرایی و قاسمی.)07 :9839 ،
پاتنام 9با مفهومسازی انجمنها و نهادهای مدنی در قالب شبکههای افقی (مساواتطلب) و
سرمایۀ اجتماعی تعمیمیافته ،معتقد است که «مشارکت در نهادهای مدنی بر مشارکت فعال در
موضوعات عمومی ،عالقهمندی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مباحث و فعالیتهای
عمومی و همکاری و عضویت در نهادهای مدنی داللت دارد» (پاتنام .)016 :9836 ،نهادهای
مدنی ،بهعنوان یکی از پیامدهای مدرنیته ،در تکوین و بسط حوزۀ عمومی نقش بسزایی ایفا می
کنند .علیرغم تأثیرپذیری نهادهای مدنی از ساختار قدرت به دلیل ماهیت غیردولتی و
غیررسمی آن و فرارفتن از اجتماعات محلی و غیررسمی ،نقش بسزایی در شکلگیری و تقویت
دلبستگی جمعی داشته و بهعنوان حلقۀ اتصال گروهها و اجتماعات مختلف با سالیق و
ذائقههای متنوع عمل میکنند.
«دولت فعال و جامعۀ منفعل» نشانگر جامعهای است که اثرگذاری و کنشگری نهادهای
مدنی در آن به دلیل ضعف فرصتهای ساختاری و سیطرۀ خردهنظام سیاسی بر اجتماعات
بینابینی ،زایل گشته است .در ایران و بهتبع آن در مناطق کردنشین ،با مهیاشدن ساخت فرصت
های سیاسی از دوم خرداد  9876و با «باالرفتن سطح آموزش و ظهور قشرهای اجتماعی جدید
که نظام معنایی و ذهنی آنها محصول جامعهپذیری علمی و آموزشهای نوین میباشد ،زمینه
برای تکوین نهادهای مدنی و تشکلهای خصوصی شکل گرفت» (ساعی .)96 :9836 ،شهر
سنندج بهعنوان مرکز استان کردستان ،همانند سایر مناطق ایران ،در چهار دهۀ اخیر در جریان
فرایند نوسازی قرار گرفته است و به دلیل اجرای سیاستهای مبتنی بر برنامههای نوسازی و

1. Putnam
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عناصر آن ،یعنی شهرنشینی ،گسترش آموزش رسمی خصوصاً آموزش عالی ،ارتباطات و
رسانههای جمعی ،تغییراتی را در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تجربه کرده است.
آنچه در میدان مورد مطالعه در دو دهۀ اخیر و بهتبع تغییرات فرهنگی و اجتماعی حادث
شده است ،رشد نهادها و اجتماعات بینابینی و مدنی است؛ هرچند گستردگی ،تعداد و دامنۀ
اثرگذاری نهادهای مدنی در شهرهای مختلف استان کردستان یکسان نبوده است .در حال
حاضر  957سازمان مردمنهاد در سنندج در زمینههای خیریه ،حمایتی ،فرهنگی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و ...فعالیت میکنند .آنچه اهمیت واکاوی سازمانهای مردمنهاد را نشان میدهد،
رشد سازمانهای مردمنهاد و رغبت به فعالیت مدنی در بستری است که هنوز به لحاظ شاخص
های توسعه ،کمبرخوردار به حساب میآید و بهتبع کمبرخورداری در سه دهۀ اخیر ،مطالبات
قومی در آن برجسته شده است و نوعی بیگانگی سیاسی در این منطقه پدیدار گشته است.
برای نمونه ،وضعیت معیشتی مردمان این منطقه به دلیل ناهماهنگیهای ساختاری و زوال
فرصتهای کاری ،با دشواریهای جدی مواجه بوده و کولبری و کسبوکارهای ناپایدار و
پرمخاطرۀ مرزی به الگوی غالب معیشتی در این منطقه تبدیل شده است (قادرزاده و همکاران،
 .)70 :9812راهبردهای معیشتی اتخاذشده ،زمینه را برای فعالیتهای اجتماعی و مدنی دشوار
و کنشهای مردم را زیستواره و پیوندهای جمعی را تضعیف کرده است و به فراخور آن
«نارضایتی از دولت ،بیگانگی با هویت ایرانی و هویت یکپارچۀ کُردی را در نزد کردهای اهل
سنت در پی داشته است» (سراجزاده و همکاران.)8 :9818 ،
تکوین و رشد نهادهای مدنی نویدبخش بازسازی اجتماعی و تقویت امر جمعی و بسط و
تعریض اجتماع جامعهای است .با لحاظ شرایط و مختصات ساختاری استان کردستان ،مطالعۀ
چگونگیِ تکوین سازمانهای مردمنهاد از منظر دید و خوانش کنشگران مدنی شهر سنندج
عالوه بر فرایند تاریخی تکوین سازمانهای مردمنهاد ،امکان تشریح چگونگی و دالیل تغییرات
حاصله در ابعاد گوناگون این جامعه را نیز فراهم میآورد .بر این اساس ،سؤال اصلی پژوهش
حاضر این است که درك و تفسیر فعاالن مدنی از سازمانهای مردمنهاد و تکوین آن در شهر
سنندج چگونه است؟ فعاالن مدنی ،بسترها ،مجاری و دالیل رشد سازمانهای مردمنهاد و
فعالیت در آنها را چه میدانند و در مواجهه با زمینههای یادشده چه راهبردهایی اتخاذ کرده
اند؟ فعالیت در سازمانهای مردمنهاد چه پیامدهایی در زندگی شخصی و اجتماعی کنشگران
مدنی برجای گذاشته است؟
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مروری بر ادبیات تجربیِ مرتبط با سازمانهای مردمنهاد نشانگر آن است که از منظرهای
حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به فعالیت سازمانهای مردمنهاد پرداخته شده است .در
این بخش به مرور آن دسته از مطالعاتی پرداخته میشود که ناظر بر زمینهها و بسترهای
کنشگری سازمانهای مردمنهاد است.
رازقی و لطفی خاچکی ( )9817در پژوهشی کیفی و با روش نظریۀ زمینهای ،به بررسی
چالشهای بقا و پایداری سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی ،با تأکید بر
رابطۀ آنها با دولت پرداختهاند .بر مبنای نتایج مصاحبه با  05نفر از فعاالن و مؤسسان سمن
های فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی ،فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی ،چالش
های جذب و مدیریت منابع انسانی ،کمبود سرمایۀ اجتماعی و نبود انگیزههای مشترك واقعی،
چالشهای برنامهریزی و نظارت ،نگاه حداقلی و نبود دید کالن و جامع نسبت به مسائل
اجتماعی ،از چالشهای درونی مهم سمنها به شمار میرود .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد
رابطه با جامعه و شهروندان ،رابطه با سایر سمنها و رابطه با دولت ،از چالشهای
برونسازمانی سمنها به شمار میروند .بر این اساس ،پیامد ضعف قوانین تأسیس سمن و
ناهماهنگی دستگاههای دولتی متولی ،وابستگی مالی و عدم استقالل از دولت ،بیاعتمادی
دوطرفه میان دولت و سمنها ،فقدان رویکرد منسجم و یکدست سمنها به دولت ،عدم
گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری و مشخصنبودن معیارها و سازوکار نظارتی
دولت ،به چالش در رابطۀ بین سمنها با دولت منجر شده است.
براری و همکاران ( )9817در مطالعهای با عنوان «تحلیل ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در
نظارت بر عملکرد دولت و ارائۀ استراتژیهای بهبود» به روش پیمایشی به بررسی عوامل درونی
و بیرونی (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها) در  867سازمان مردمنهاد پرداختهاند .نتایج
پژوهش نشان داد که وضعیت موجودِ استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در نظارت بر
عملکرد دولت  7قوت 98 ،ضعف 7 ،فرصت و  1تهدید عمده دارد .در این مطالعه ،استراتژی
«تدافعی» برای توسعۀ سازمانهای مردمنهاد توصیه شده است.
منیریفر و همکاران ( )9816در پژوهشی با عنوان «مطالعۀ جامعهشناختی محلهمحوری و
مشارکت اجتماعی» ،با روششناسی ترکیبی به دنبال بررسی درك و تفسیر مدیران ارشد و
افراد مطلع در خصوص مشارکت اجتماعی و مدیریت محله بودهاند .بر مبنای یافتهها ،تلقی
بیشتر مصاحبهشوندگان از مشارکت ،حضور در کالسهای آموزشی بوده است .براساس نتایج
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تحلیل مسیر ،اعتماد اجتماعی ،مدیریت محله و تعلق محله ،بهترتیب بیشترین تأثیر را بر
مشارکت اجتماعی گذاشتهاند.
جاللی و همکاران ( )9816در پژوهش پیمایشی به تحلیل چالشهای فراروی
سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی استان کردستان پرداختهاند .بر مبنای یافتهها در چند
دهۀ اخیر ،بروز مشکالت متعدد زیستمحیطی در استان کردستان به شکلگیری سازمانهای
مردمنهاد زیستمحیطی و حمایت از آنها انجامیده است .بر مبنای نتایج تحلیل عاملی ،چالش
های فراروی سازمانهای زیستمحیطی در پنج مؤلفۀ چالشهای مدیریتی ،حمایتی ،اجتماعی،
ارتباطی و سازمانی قابل طبقهبندی است.
رحیمی و همکاران ( )9812در پژوهشی پیمایشی به «بررسی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر
نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از اعتیاد در شهر اصفهان» پرداختهاند .بر مبنای
نتایج ،به لحاظ شاخصهای اعتماد تعمیمیافته ،سرمایۀ اجتماعی درونگروهی و سرمایۀ
اجتماعی کلی و احساس تعلق ،تفاوتی بین نمونههای درمانی مردمنهاد و مراکز خصوصی ترك
اعتیاد وجود دارد.
آکرمان )0291( 9در مطالعهای پیمایشی با عنوان «تمایل به داوطلبی :ویژگیهای
شخصیتی و اشکال مختلف داوطلبشدن» ،به بررسی بنیانهای روانشناختی اشکال مختلف
فعالیتهای داوطلبانه پرداخته است .محقق ضمن اشاره به محدودبودن اطالعات موجود
درخصوص رابطۀ شخصیت و فعالیتهای داوطلبانه بهعنوان وجه مهم بافت اجتماعی ،در کنار
وجوه رسمی و غیررسمی داوطلبشدن ،به داوطلبی آنالین بهمثابۀ نوع جدید مشارکت
اجتماعی پرداخته است .نمونۀ مورد مطالعه متشکل از شهروندان سوئیس بود .بر مبنای یافتهها،
برونگرایی عامل اصلی و ثابت داوطلبشدن به شمار میآید و عوامل موقعیتی رابطۀ مذکور را
تعدیل میکند.
8
کینگ 0و گریفین ( )0291در مطالعهای با عنوان «سازمانهای غیرانتفاعی بهمثابۀ
مدارسی برای دموکراسی :دالیلی برای دموکراسی سازمانی در سازمانهای غیرانتفاعی» ،با
تأسی از استدالل داج 6و اوسپینا 5در مقالۀ «غیرانتفاعیها بهعنوان مدارس دموکراسی» مبنی
بر اینکه سازمانهای غیرانتفاعی مدارسی برای دموکراسی هستند و شهروندان توانمند و آمادۀ

1. Ackermann
2. King
3. Griffin
4. Dodge
5. Ospina
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مشارکت را در جامعه تولید میکنند ،بر نقش بیرونی سازمانهای غیرانتفاعی ،بهویژه در پی
ریزی کنشهای مدنیِ مقوم دموکراسی تأکید میکنند .مطالعۀ حاضر بر نقش فرایندهای
درونسازمانی در تولید دموکراسی در غیرانتفاعیها معطوف است .بهجای تلقی دموکراسی
درونسازمانی از منظر آثار و پیامدهای مثبت فراسازمانی ،استدالل مقاله بر این مفروضه استوار
است که دموکراسی درونسازمانی در سازمانهای غیرانتفاعی ،باید فینفسه بهعنوان حسن و اثر
ذاتی ،ارزشمند تلقی شود .بنابراین ،وسعتبخشیدن به رسالت اجتماعی سازمان غیرانتفاعی
برای دموکراسی و آزادی بیشتر بر مبنای کار و عملکرد مثبت ،در گرو نحوۀ مدیریت
سازمانهای غیرانتفاعی از منظر فرایندهای درونسازمانی است.
اسمیت )9116( 9در مقالهای با عنوان «تعیینکنندههای مشارکت انجمنی و داوطلبانه و
داوطلبی :مرور ادبیات» ،به مرور مطالعات اجتماعی درخصوص مشارکت داوطلبانه در انجمنها
در آمریکا ،در بازه زمانی  9110-9175پرداخته است .برمبنای این دسته از مطالعات ،تبیین
کنندههای مشارکت انجمنی عبارتاند از:
 .9متغیرهای بستری 0:عواملی که معرف محیط-اجتماع ،منطقهای و محلی و سازمانی-
فردی است.
8
 .0متغیرهای موقعیت اجتماعی :عواملی که معرف پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،جنسیت،
ثبات سکونت ،سن ،اندازۀ خانواده ،وضع تأهل و ...است.
 .8شخصیت :تمایالت منشها و خصلتهای فردی پایدار ،فراموقعیتی و عام.
 .6نگرش( :رابطۀ مستقیم مشارکت انجمنی با نگرش به منافع گروهی ،دیگرخواهی،
احساس وظیفۀ مدنی ،محاسبۀ هزینه/سود).
 .5متغیرهای شرایطی 6:بر شرایط و موقعیت بالفصل فرد و ادراك فرد از آن شرایط داللت دارد.
با مرور مطالعات انجامشده در این زمینه مشخص میشود که اغلب مطالعات بهانجامرسیده،
در چارچوب روششناسی کمّی ،و ناظر به چالشهای فراروی سازمانهای مردمنهاد ،ظرفیتها و
قابلیتهای سازمانهای مردمنهاد در نظارت بر عملکرد دولت ،مدیریت و کاهش آسیبهای
اجتماعی بوده است و مطالعات اندکی درخصوص زمینهها و دالیل فعالیت مدنی به انجام رسیده
است و بازسازی معنایی تجربه و درك کنشگران مدنی بعضاً مغفول مانده است.

1. Smith
2. Contextual variables
3. Social background variables
4. Contextual variables
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 .۳چارچوب مفهومی

مشارکت مدنی ،ناظر بر فعالیت در انجمنها و نهادهای مدنی است .نهادهای مدنی ،ناظر بر
اجتماعات بینابینی است که حد واسط اجتماعات غیررسمی و رسمی جای دارند .هابرماس،
وجود نهادهای مدنی را بهعنوان آن بخش از حیات اجتماعی میداند که ضمن استقالل خود
نسبت به بخشهای رسمی و غیررسمی ،زمینه را برای گفتوگوی آزاد و خردمندانه و به دور از
سلطه و کنش ارتباطی رهاییبخش فراهم میکند .وی ،بهرهگیری از حوزۀ عمومی یا گسترۀ
همگانی برای تعامالت فرهنگی و اجتماعی ،بهویژه گفتوگوی آزاد و خردمندانه را در
شکلگیری ساختارها و ارزشهای عام و تحقق عقالنیت ارتباطی و توسعه و تکامل اجتماعی
ضروری میداند (هابرماس ،38 :9171 ،به نقل از عبداللهی.)61 :9838 ،
سازمانهای غیردولتی از مهمترین عرصههای شکلگیری حوزۀ عمومی و مشارکت اجتماعی
محسوب میشوند .این سازمانها از سه نظر اهمیت دارند :نخست آنکه توزیع متوازنتر قدرت را
ممکن میکنند و موجب شکلگیری قدرت اجتماعی میشوند .دوم آنکه دخالت در فعالیتهای
این سازمانها از طریق وسعتبخشیدن به عالیق افراد و گسترش روابط انسانی آنها و
مجهزکردن آنان به تواناییهای سازماندهی و رهبری ،سرانجام آنها را از نظر سیاسی و
اجتماعی فعال خواهد کرد .سوم آنکه با توجه به ماهیت بالقوۀ حوزۀ عمومی و ضرورت
بازآفرینی دائمی آن از طریق بحث و گفتوگو و عمل جمعی ،اصل شکلگیری هویت متمایز
فردی و شکلگیری «ما» (هویت جمعی) و بهدستآوردن تصوری از عالیق و منافع عمومی،
وابسته به مشارکت در انجمنها و سازمانهای اجتماعی و گفتوگو و فعالیت در آنهاست
(هابرماس920: 9176 ،؛ به نقل از عبداللهی.)61 :9838 ،
برای اولینبار در علوم اجتماعی این دورکیم بود که نهتنها تفاوتها را مانع انسجام و نظم
اجتماعی ندانست ،که حتی بهطور بالقوه تفاوتها را عاملی در جهت تثبیت نظم و انسجام
دانست و از نقشآفرینی گروهبندیهای حرفهای و اجتماعات بینابینی در پیریزی همبستگی
اجتماعی صحبت به میان آورد .دورکیم پیوندها و مناسبات اجتماعی را بهمثابۀ رشتههایی تلقی
میکرد که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته میگردد .به نظر وی ،هرجا که جامعهای وجود
داشته باشد ،الجرم همبستگی وجود دارد و درنتیجه غیرخواهی وجود دارد و این غیرخواهی
مبنای اساسی زندگی است .جوامع ماقبل مدرن ،با ساختاری قطاعی ،نوعی همبستگی مکانیکی
را تجربه میکنند؛ نظم اجتماعی به میانجیگری ارزشهای مشترکی که در کلیت تجربیات
مشترك روزمره ریشه دارد و جزئیات کنش را تعیین میکند و ماهیت انتظامی 9دارد ،قوام می
1. Regulative order
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یابد (کاف ،شاروك و فرانسیس .)63 :9833 ،اما در جوامع مدرن ،تقسیم کار اجتماعی و گروه
بندیهای اجتماعی و نهادهای حرفهایِ منبعث از آن ،عاملی در استوارکردن پیوندهای
اجتماعی و برقراری همبستگی اجتماعی با حفظ تفاوتهاست (دورکیم .)013 :9861 ،در
جامعۀ مدرن شکل جدیدی از همبستگی اجتماعی ،شکل جدیدی از اخالقیات جهت جلوگیری
از فروپاشی و ازهمگیسختگی جامعه ضرورت دارد؛ نظمی که مبتنی بر تمایزپذیری و پذیرش
تفاوتها و وابستگی متقابل و به میانجیگری گروهبندیهای حرفهای شکل میگیرد ،نظم
ارگانیك و ماهیت انسجامی 9دارد (کاف ،شاروك و فرانسیس.)61 :9833 ،
جفری الکساندر 0موضوع همبستگی و انسجام اجتماعی را در خالل بحث از جامعۀ مدنی
مطرح کرده است .جامعۀ مدنی ،حوزه یا خردهنظامی از جامعه است که علیرغم وابستگی به
منابع و دروندادهایی از حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سازمان سرزمینی و ساختارها و
مناسبات کهن و اولیه ،به لحاظ تحلیلی و تجربی از حوزههای زندگی سیاسی ،اقتصادی و
مذهبی متمایز ،و از هویت و استقالل نسبی برخوردار است .جامعۀ مدنی در حوزۀ اجتماعیِ
جامعه جای میگیرد و حوزۀ همبستگی و هویت جمعی عام است .مطابق نظر الکساندر ،تکوین
هویت جمعی عام بهعنوان بنیان نظم اجتماعی دموکراتیك ،مستلزم رهایی جامعۀ مدنی از
سیطرۀ سیاسی ،اقتصادی و مذهبی است .به لحاظ داخلی نیز متضمن وجود ساختار نمادین و
گفتمانی اغراض و انگیزههای اجتماعی مثبت و مساعدی نظیر خردورزی ،اعتماد و سرمایۀ
اجتماعی ،صداقت ،برونگرایی و دوستی است که با خود مناسبات و تعامالت اجتماعی گسترده،
باز ،عام ،آگاهانه و ارادی را به دنبال داشته و درنهایت به ساختارها و نهادهای اجتماعی
دربرگیرنده و فراگیر و مبتنی بر قانون ،عدالت و حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعی منجر
خواهد شد که تحکیمبخش نظم اجتماعی ،همبستگی و هویت جمعی عام است .فقدان قواعد
نمادین مثبت در سطوح سهگانۀ ذکرشده ،جامعۀ مدنی و حوزۀ اجتماعی را با تهدید مواجه
ساخته و هویت جمعی عام را بهعنوان بنیانهای نظم اجتماعی و دموکراسی تضعیف خواهد
کرد و خاصگرایی و جناحگرایی را در حوزههای چهارگانۀ حیات اجتماعی به دنبال خواهد
داشت (الکساندر.)928-929 :0229 ،
پاتنام ،با مفهومسازی نهادهای مدنی در قالب شبکههای افقی (مساواتطلب) و سرمایۀ
اجتماعی پیونددهنده و تعمیمیافته ،روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر را
بنیادیترین جزء سرمایۀ اجتماعی معرفی میکند و شبکهها را بهعنوان خاستگاه هنجارهای
1. Integrative order
2. Alexander
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اعتماد و همیاری مطرح میسازد .به باور پاتنام ،مشارکت در نهادهای مدنی بر مشارکت فعال
در موضوعات عمومی ،عالقهمندی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مباحث و
فعالیتهای عمومی و همکاری و عضویت در نهادهای مدنی داللت دارد (پاتنام.)016 :9836 ،
از نظر پاتنام ،اشکال مشارکت مدنی (داوطلبانه) را میتوان در قالب مشارکت غیررسمی و
نهادی (انجمنی) که دربرگیرندۀ عضویت در سازمانها ،انجمنها و کلوپها (باشگاهها) با فعالیت
های برنامهریزیشده در یك زمان و مکان مشخص است ،مورد مطالعه قرار داد .پاتنام ،وجود
اشکال متفاوت سرمایۀ اجتماعی و ابعاد چندگانۀ آن را مورد تأکید قرار داده و سرمایۀ اجتماعی
درونگروهی 9را در مقابل بینگروهی 0،قرار میدهد .سرمایۀ اجتماعی بینگروهی ،به شبکهای
اجتماعی اشاره میکند که افراد غیرمشابه از بخشهای گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبط می
کند و میتواند هویتهای باز و فارغ از تعصب را موجب گردد .این نوع سرمایه از طرفی همیاری
های تعمیمیافته را برمیانگیزد و از طرف دیگر دستیابی به منابع موجود در شبکههای وسیعتر
و انتشار اطالعات را ممکن میکند .بنابراین ،آثار بیرونی مثبت سرمایۀ اجتماعی بیشتر در این
نوع محتمل است (پاتنام.)07 :0222 ،
قانعی راد و حسینی ( )926 :9836بین مشارکت صوری و ابزاری با درگیری فعال و
توانمندانۀ شهروندان تمایز قایل شدهاند .بر این اساس ،آنچه سبب مشارکت افراد در انجمنها و
سازمانهای غیردولتی است ،جستوجوی هویت و معنا و وجود نوعی ارزشهای خاص در
کنشگران اجتماعی است .نیاز افراد به روابط اجتماعی ،احترام ،حیثیت و تحقق خود ،که ناشی
از زیر سؤال رفتن منابع پیشین هویتی است ،باعث اشکال خاصی از کنش جمعی میشود .در
شرایطی که افراد به معنا ،هویت ،تحقق خود ،احترام و روابط نیاز دارند ،این امور برای آنها
ارزشمند میشود .بنابراین ،ارزشهای افراد به سمت ارزشهای خودشکوفایی ،عزت و احترام،
حیثیت و تعلق خاطر معطوف میشود و زمینه را برای مشارکت افراد در کنشهای جمعی که
میتواند این نیازها را ارضا کند ،فراهم میکند .بنابراین ،ایجاد سازمانهای غیردولتی را میتوان
ناشی از ارزشهای فرامادی و میل افراد به خودشکوفایی ،جستوجوی هویت و معنا دانست .آن
ها در انجامدادن کنش خود به دنبال رفع نیازهای اولیه و مادی نیستند ،بلکه به دلیل احساس
همدردی نسبت به انسان ،توجه به محیط و آرمانها ،طرح ادعاها و خواستهها و پیشرفت و
تجلی منش خود به این کنش دست میزنند.

1. Bonding social capital
2. Bridging social capital
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 .۴روششناسی

ازآنجاکه پژوهش حاضر از سویی به دنبال توصیفِ فرایندِ رشد سازمانهای مردمنهاد ،تعامالت
مربوطه و زمینهها و داللتهای آن از منظر فعاالن مدنی است و از سوی دیگر ،قصد کشف و
ارائۀ شناختی سیستماتیك از پدیدۀ حاضر را دارد ،نظریۀ زمینهای را بهترین شیوه برای موضوع
خود یافته است .بهعالوه ،باید در نظر داشت هنگامی که «نظریهای برای توضیح یك فرایند
وجود ندارد ،نظریۀ زمینهای طرحی خوب به شمار میرود»؛ همچنین «در مواقعی که
نظریههای موجود ،ناکافی و ناقص به نظر آیند» (کراسول.)66 :0227 ،
در این مطالعه ،به سیاق متعارف در روششناسی کیفی از راهبرد نمونهگیری هدفمند
استفاده شده است .قدرت نمونهگیری هدفمند ،در انتخاب نمونهای غنی از لحاظ اطالعات ،برای
مطالعۀ عمیق است (استراوس و کوربین .)976 :9812 ،در تحقیق حاضر از دو شیوۀ
نمونهگیری نظری و نمونهگیری با حداکثر تنوع که هر دو ازجمله استراتژیهای نمونهگیری
هدفمند به شمار میآیند ،استفاده شده است .با بهکارگیری روش نمونهگیری با حداکثر تنوع جهت
انتخاب مشارکتشوندگان ،طیف متنوعی از سازمانهای مردمنهاد ( 09سازمان مردمنهاد با زمینۀ
فعالیت خیریه و حمایتی ،فرهنگی-هنری ،زیستمحیطی ،بیماریها ،آسیبهای اجتماعی و )...به کار
گرفته شد تا با استفاده از آن حداکثر تنوع موجود در میدان تحقیق لحاظ شود.
نمونۀ مورد پژوهش در این مطالعه ،فعاالن مدنی در سازمانهای مردمنهاد بود و داشتن
حداقل  6سال سابقۀ فعالیت در سازمانهای مردمنهاد برای مشارکت در پژوهش مدنظر قرار
گرفت (نمونۀ مورد بررسی شامل افرادی با سابقۀ عضویت  6تا  95سال بود) .بیش از نیمی از
مصاحبهشوندگان ( 56/7درصد) ،لیسانس 92/8 ،درصد فوق لیسانس و  06درصد دارای مدرك
دیپلم و فوق دیپلم بودند .به لحاظ وضعیت اشتغال80/3 ،درصد از فعاالن مدنی شاغل در بخش
رسمی 07/1 ،درصد دارای شغل آزاد و  81/8درصد بیکار بودند .بهلحاظ جنسیتی ،مصاحبه
شوندگان مرد بودند .با توجه به معیار اشباع نظری ،تعداد مصاحبهشوندگان در این تحقیق در
مجموع  07نفر شد که در ردۀ سنی  67-03سال قرار داشتند .در این پژوهش ،مصاحبۀ نیمه
ساختیافته اصلیترین ابزار گردآوری اطالعات بوده است .برای تحلیل دادهها مطابق با سبك
نظریۀ زمینهای از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شد.
یکی از روشهایی که برای نشاندادن قابلیت اعتبار روشهای کیفی به کار برده میشود،
استناد و بازگشت مکرر به دادههای خام تحقیق در هنگام بیان گزارش تحقیق و بیان مقوالت
انتزاعی دریافتشده از آنهاست (محمدی .)963 :9837 ،در جریان ارائۀ یافتههای پژوهش
تالش شد که از نقلقولهای افراد مورد مطالعه بهکرات استفاده شود .روش دیگر ،استفاده از
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تکنیك ممیزی جهت بهدستآوردن توافق افراد متخصص است (همان .)952 ،بر این اساس ،از
نظارت افراد متخصص در نظریۀ زمینهای در مراحل مختلف کدگذاری ،مفهومسازی و استخراج
مقوالت بهره گرفته شد.
 .۵یافتهها
 -۱-۵تجربه و درک کنشگران از فعالیت مدنی

در بخش حاضر ،به دنبال این هستیم که کنشگران چه تفسیری از فعالیت مدنی در جامعه
دارند .به همین دلیل سؤاالت در بخش تعامالتی از کنشگران پرسیده شد .اطالعات و دادههای
بهدستآمده طی فرایند کدگذاری بیرون کشیده شد .همچنین از متون بهدستآمده بالغ بر 67
مفهوم حاصل شد که نهایتاً مفاهیمی که با یکدیگر ارتباط داشتند با همدیگر ترکیب و مقوالتی
به شرح جدول  9استخراج شد.
جدول  .1کدگذاری باز و محوری در رابطه با تجربه و درک کنشگران از فعالیت مدنی
مفاهیم

مقوالت اصلی

مقوالت محوری

پل ارتباطی مردم و دولت ،دخالت و مشارکت در سمنهای استان و ایران،
یادگیری ارتباطات ،همراهی مردم و رسانه ،بازوی اجرایی دولت ،جبران
کمکاری دولت

پل ارتباطی ،بازوی اجرایی
دولت ،خدمت به مردم،
واسطهگری

میانجیگری
و بازسازی رابطه بین
مردم و دولت

تغییر باورهای فرهنگی غلط در جامعه ،پیگیری خواستۀ مردم و افکار عمومی،
مردمیبودن ،غیرانتفاعیبودن ،تکیه بر قابلیت مردم ،انتظامبخشی به جامعه،
کمك به همنوعان بهمثابۀ ویژگی ذاتی انسانی ،نیاز به تغییر در جامعه،
اثربخشی بیشتر در صورت ادغام سمنها ،تغییر نگرش ،کسب تجربۀ جدید

باور به قدرت جمع ،ارتباط بین سمنها ،مشارکت اجتماعی ،همدلی اجتماعی،
اتحاد ،شبکهسازی ،فعالیتهای داوطلبانه ،اجتماعی برای کارهای خیریهای،
فعالیت دلسوزانه ،نداشتن توقع مالی ،فعالیت خودجوش و خودبخش اعضا،
دغدغۀ مردم

غیردولتیبودن (مردمیبودن)،
فرهنگسازی ،آگاهیبخشی،
تغییر فرهنگی

تسهیلگری و کارگزاری
تغییر اجتماعی

تعهد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،خودبخشی،
داوطلبی ،دغدغهمندی

ترمیم و بازسازی
اجتماعی

 -۱-۱-۵سازمانهای مردمنهاد بهمثابۀ میانجیگر

هابرماس از نهادهای مدنی بهعنوان اجتماعات بینابینی یاد میکند که در حد واسط اجتماعات
غیررسمی و رسمی جای دارند و زمینه را برای گفتوگوی آزاد و خردمندانه و به دور از سلطه و
کنش ارتباطی رهاییبخش فراهم میکنند (هابرماس ،38 :9171 ،به نقل از عبداللهی:9838 ،
 .)61بنا به تجربه و درك فعاالن مدنی ،نهادهای مدنی بهمثابۀ میانجی و واسط در جامعه نقش

1. Auditing
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آفرینی میکنند .یکی از وجوه میانجیگری ،کنشگری انجمنها بین مردم و حاکمیت است و این
ناظر بر نقش میانجیگری و تسهیلگری سازمانهای مردمنهاد است و در بیان نیازها و خواستههای
اقشار آسیبپذیر ،پیگیری برای رفع آنها و معرفی نیازمندان به دستگاهها و نهادهای اجرایی
ذیربط نقشآفرینی میکنند.
سازمانهای مردمنهاد در تقویت سرمایۀ نهادی هم برای ذینفعان و هم برای فعاالن مدنی
اثرگذار بودهاند« .منظور از سرمایۀ نهادی ،روابط رسمی-نهادی و میزان ارتباط و حشر و نشر با
مسئوالن اداری ،اجرایی و قضایی بهصورت مالقات حضوری (گفتوگو) و ارتباط مکتوب و
نوشتن نامه و عریضه به مسئوالن میباشد» (پاداکیس9113 ،؛ به نقل از ذکایی و روشنفکر،
 .)9836بنابراین ،سرمایۀ نهادی ،ناظر بر برقراری ارتباط و پیوند با مسئوالن اجرایی و سازمانها
و نهادهای شهر و استان است .به میانجیگری این ارتباط ،مسائل و مشکالت ذینفعان به
مسئوالن اجرایی انتقال داده شده و تالش میشود که مسائل مذکور در دستور کار قرار گیرد و
برای رفع آنها پیگیری صورت میگیرد.
«سمن باید پل ارتباطی میان مردم و دولت باشد ،اما متأسفانه دولت دوست ندارد
مخالفتی داشته باشد .بهجای اینکه سمنها طرف دولت را بگیرند ،طرف مردم را
میگیرند» (کد 88 ،0ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت).
«حس خیلی خوبی دارم .مثل عبادت میماند .خدمت به مردم و خلق است .بدون
هیچ توقعی خدمت میکنی» (کد 01 ،97ساله 3 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).

برای خود فعاالن مدنی ،کنشگری در نهادهای مدنی فرصتی برای دسترسی به مسئوالن و
برقراری ارتباط و مکاتبه با آنها را فراهم آورده است که به دلیل وزن اجتماعی و اثرگذاری
نهادها این امکان فراهم شده است .در غیر این صورت ،چنین امکانی مهیا نبود و مسئوالن
دسترسیناپذیر بودند:
«روزبهروز چیزهای جدیدی کسب میکنم .قواعد و بازیهای سیاسی را فرا گرفته
ام ،نحوۀ ارتباط با دستگاههای اداری را یادگرفتهام .با استاندار چطور باشی ،با یك دکتر
و( »...کد 03 ،9ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«سمنها مسائل جدیتر را پیگیری میکنند؛ دغدغههایشان بزرگتر است .ما
بهعنوان تسهیلگر عمل میکنیم ،بخشی از اینها را مثالً ما میدانیم که ناشی از
قوانین است» (کد 62 ،98ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
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 -۲-۱-۵سازمانهای مردمنهاد بهمثابۀ تسهیلگر و کارگزار تغییر

از نظر هابرماس ،یکی از کارکردها و داللتهای نهادهای مدنی ،کارکرد رهاییبخشی و کمك به
توسعۀ کنشهای ارتباطی رهاییبخش با هدف توسعه و تکامل اجتماعی است (هابرماس،
38 :9171؛ به نقل از عبداللهی .)61 :9838 ،از منظر مصاحبهشوندگان ،نهادهای مدنی در کنار
کارکردهای حمایتی و طرح موضوعات و مسائل اجتماعیِ ذینفعان و انعکاس آن به دستگاههای
اجرایی و پیگیری و رفع آن مشکالت ،یکی از کارگزاران تغییر در جامعه محسوب میشوند.
برای نمونه ،نهادهای مدنی از اموری که از منظر عامه عادی و طبیعی تلقی میشود آشنازدایی
کرده و در تغییر جهتگیریهای فکری ،معرفتی و کنشی افراد جامعه نیز سهیم هستند.
ازاینرو ،نهادهای مدنی در تبدیل موضوعات روزمره و عادی به مسائل اجتماعی نقش بسزایی
ایفا میکنند .عالوهبراین ،به باور مصاحبهشوندگان ،نهادهای مدنی باید به تغییر باورهای
فرهنگی نامتعارف در جامعه نیز بپردازند .آنچه مصاحبهشوندگان از آن بهعنوان فرهنگسازی
یاد میکنند:
«میتوانم خیلی از فعالیتها را برای جامعه انجام دهم ،مثل خواستههایی که مردم
و افکار عمومی دارند ،تصور میکنم باورهای فرهنگی غلط در جامعه را در سمنها
میتوانیم تغییر دهیم» (کد 88 ،0ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«دلسوزانه حس خوبی بهم دست میدهد .تغییر بزرگ و بهبود شرایط و عملکرد
خوب» (کد 88 ،02ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«قبالً میخواستم همسایههایمان را تغییر دهم ،االن دوست دارم تمام شهر را
تغییر دهم» (کد 06 ،6ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۳-۱-۵سازمانهای مردمنهاد بهمثابۀ ترمیمکننده

به باور مصاحبهشوندگان ،در جامعه روحیۀ کار جمعی ضعیف است .افراد برای پیگیری مسائل و
خواستههای خود بهصورت فردی عمل میکنند و حتی در فعالیتها و اقداماتی که ماهیت جمعی
نیز دارد کمتر منافع و عالیق دیگران را در نظر میگیرند و تعهد جمعی و مسئولیتپذیری در
برابر دیگران کمرنگ شده است .از نظر مصاحبهشوندگان ،نهادهای مدنی و سمنها در بازسازی
پیوندهای اجتماعی ،تقویت همکاری جمعی و مشارکت اجتماعی نقشآفرینی کردهاند.
«در جامعه کار تیمی خیلی کم هست و تصورم این هست که در کار گروهی
ضعیف هستیم و تیم باید نقش مهمی ایفا بکند» (کد 01 ،92ساله 3 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).

095

فعالیت در سازمانهای مردم نهاد؛ برساخت شبکه ارتباطی جدید به مثابه ...
«سازمانهای غیردولتی ،غیرسیاسی ،غیرانتفاعی و کسانی که درون بزرگی دارند،
در این سمنها فعال هستند .حتی از خودم هم هزینه میکنم» (کد 85 ،95ساله92 ،
سال سابقۀ فعالیت مدنی).

یکی دیگر از وجوه همبستگی اجتماعی از منظر مصاحبهشوندگان ،تقویت ارتباط بین
سمنهاست؛ بهویژه سمنهایی که حوزه و گسترۀ فعالیت مشترکی دارند و همکاری درخور
توجهی با هم ندارند:
«همکاری بین سمنها خیلی ضعیفه .خانواده داریم از چند مؤسسه کمك مالی
میگیره و خانواده داریم از هیچکدام» (کد 85 ،8ساله 3 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«ارتباط بین سمنها دارد پیشرفت میکند .با توجه به ارتباطاتی که سمنهای
شهر با شهرهای دیگر دارند ،رو به پیشرفت میرود» (کد 82 ،93ساله 7 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«تعدادشان زیاد و اعضا هم زیاده و اعضا سردرگم هستند؛ موازیکاری است.
سمنها ،مهارت و مشارکت و تعاونی ندارند» (کد 66 ،91ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت
مدنی).
 -۲-۵زمینهها و دالیل فعالیت در سازمانهای مردمنهاد

نظریۀ زمینهای به دنبال پیداکردن ساختارها و تأثیرگذاری آنها بر کنشگران است و میخواهد
این فرایند را از طریق تجربههای کنشگران و درك و تصور آنها ،ضمن جریان اجتماعی و در
برخورد با جامعه پیدا کند .در همین راستا ،برای پاسخگویی به این پرسش تحقیق که «زمینهها
و دالیل فعالیت در سازمانهای مردمنهاد در نزد کنشگران فعال مدنی کدام است؟» از کنشگران
فعال مدنی مصاحبه به عمل آمد و دادههایی از مصاحبهها استخراج شد .اطالعات و دادههای
بهدستآمده طی فرایند کدگذاری بیرون کشیده شد .از متون بهدستآمده بالغ بر  61مفهوم
حاصل شد که نهایتاً مفاهیمی که با یکدیگر ارتباط داشتند با همدیگر ترکیب و  00مقولۀ فرعی
و  6مقولۀ محوری به شرح جدول  0استخراج شد.
جدول  .0کدگذاری باز و محوری در رابطه با زمینهها و دالیل فعالیت در سازمانهای مردمنهاد
مفاهیم
رهایی از قیدوبند و چارچوبهای اداری و ساختارهای حاکم،
ناتوانی سازمانهای زیستمحیطی از انجام وظیفه ،کمکاری
جامعه خصوصاً مسئوالن ،ناتوانی دولت در ادارۀ جامعه،
کمکاری و بهانهتراشی ادارات ،کاغذبازی ادارات ،نبود
شایستهساالری ،بیارادهبودن مسئوالن و تابعیت محض از
مافوق ،پارتیبازی
نقص قوانین ،دلبخواهی و سلیقهای اجراکردن قوانین،

مقوالت اصلی
پارتیبازی ،مناسكگراشدن
نظام اداری ،مدیران
ناکارآمد ،ضعف
شایستهساالری

تبعیض قومی و مذهبی،
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دولت ناکارآمد

نابرابری اجتماعی

نوع مقوله

شرایط علّی
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مفاهیم

مقوالت اصلی

محرومیت اجتماعی ،تبعیض ،ضعف حقوق اجتماعی ،زوال
حس ایرانیبودن ،رعایتنشدن حقوق شهروندی ،تبعیض
سیاسی و مذهبی

زوال شهروندی ،اجرای
سلیقهای قوانین

مقوالت محوری

دوری از روزمرگی ،احساس مفیدبودن برای جامعه ،لذتبردن از
کار جمعی ،ایفای مسئولیت اجتماعی الزمۀ جامعۀ بهتر و
شاداب ،آشنایی با اعضای جدید ،مفیدبودن بهعنوان هدف
زندگی

احساس خأل ،رهایی از
روزمرگی ،ضرورت اقدام
عملی ،دورزدن استیصال

رهایی از روزمرگی و
معنابخشی به زندگی

باور به قدرت جمع و گروه در برابر فرد ،تجربۀ زیسته و
مشکالت شخصی ،اعتقاد به قدرت بیشتر و سازماندهی بهتر
گروه ،عالقهمندی به فعالیت در سمنها ،عالقهمندی به فعالیت
های داوطلبانه ،داشتن روحیۀ کار تیمی ،لذتبردن از کار
جمعی ،مشغولیت اجتماعی

تجربۀ کارجمعی ،مشکالت
شخصی ،روحیۀ کار تیمی،
احساس اثربخشی

بهرهمندی از مجاری
سازمانی

دغدغهمندی اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،کمك به همنوعان،
احساس مسئولیت در مقابل نسلهای آینده ،وظیفۀ انسانی،
خدماترسانی ،فعالیت نوعدوستانه با تشکیل سمن ،کمك به
همنوعان ،وظیفۀ انسانی ،حساسیت در مقابل جامعه

تعهد اجتماعی ،دغدغۀ
اجتماعی ،نوعدوستی،
حساسیت اجتماعی

مسئولیتپذیری
اجتماعی

مهارت اجتماعی،
منزلتیابی

کسب اعتبار اجتماعی

نوع مقوله

شرایط بافتی

رشد شخصی ،اعتبار و جایگاهبخشی ،پرستیژ اجتماعی

شرایط
مداخلهگر

 -۱-۲-۵ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی (دولت ناکارآمد)

یکی از زمینهها و دالیل اصلی فعالیت در نهادهای مدنی از منظر همۀ مصاحبهشوندگان،
ناکارآمدی نظام اداری است .جامعۀ ایران با سیطرۀ خردهنظام سیاسی بر سایر خردهنظامهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تعریف میشود و دولت ماهیت حداکثری و مداخلهگر به خود
گرفته است و در همۀ عرصهها با محوریت و اولویت علّی بروکراسی و نظام اداری برآمده از
دولتی حداکثری مواجه هستیم .به تأسی از دستگاه مفهومی هابرماس ،دولت و نظام اداری
برآمده از آن در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با انواع بحرانها
مواجه هست؛ در عرصۀ اقتصاد به دلیل دولتیبودن اقتصاد با بحران کارآمدی ،در عرصۀ
اجتماعی با بحران انگیزش و سرمایۀ اجتماعی و در عرصۀ فرهنگی به دلیل سیطرۀ سنتگرایی
ایدئولوژیك با بحران عقالنیت و کلیت نظام سیاسی به دلیل مداخلهگری اقتصادی ،اجتماعی
(استحالۀ عرصۀ عمومی) و فرهنگی ،با بحران مقبولیت و مشروعیت دستوپنجه نرم میکند و
کلیت نظام اداری ،به قول رفیعپور ( )9833در کتاب سرطان اجتماعی فساد در ایران ،گرفتار
مناسكگرایی و فساد شده است .این مسائل و بحرانها در میدان مورد مطالعه به دلیل اختالل
در گردش نخبگان ،جدایی از تقسیم کار ملی در ابعاد اقتصادی ،مدیریتی و اجتماعی نمود
بیشتری پیدا کرده است و وضعیت پارادوکسیکالی به خود گرفته است.
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از منظر مصاحبهشوندگان ،تمرکزگرایی فرهنگی ،نبود شایستهساالری ،فساد اداری و
کاغذبازی ،عدم بهکارگیری جوانان ،زوال شهروندی و لحاظنشدن حقوق مصرح اقلیت در قانون
اساسی ،اختالل در نظام تدبیر استان و جامعۀ ایران ،منازعات حزبی و سیاسی ،رشد آسیبها و
نابهنجاریهای اجتماعی ،فراگیرشدن فقر ،کمکاری مسئوالن ،آسیبهای زیستمحیطی و
توسعهنیافتگی استان کردستان موجب شده است که فعاالن مدنی به اقدامات عملی و جمعی
برای جبران ناکارآمدی روی آورند .درواقع ،در غیاب کارآمدی نظام اداری و اجرایی ،فعاالن
مدنی خود به مقابله با بحرانها و آسیبهای اجتماعی اهتمام کردهاند:
«سازمانهای دولتی نمیتوانند وظیفۀ خود را بهخوبی انجام بدهند .االن در بحث
اعتیاد و کارتنخوابی فعال هستم» (کد 66 ،91ساله 92،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«در زمینههای مختلف ،اقداماتی هست که باید گسترش دهید تا از قیدوبند و
چارچوبهای اداری و ساختارهایی که حاکم است دور شوید» (کد 67 ،90ساله95 ،
سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«احساس میکردم حوزۀ ورزش افت کرده ،چون خودم ورزشکار بودم ،و با بچهها
تصمیم گرفتیم سمن تأسیس کنیم برای منطقۀ خودمان در سطح روستاها تا
زیرساختی باشد برای رویآوردن بچهها به ورزش» (کد 62 ،06ساله 92،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
 -۲-۲-۵نابرابری اجتماعی

از منظر فعاالن مدنی یکی از زمینههای اصلی رشد سازمانهای مردمنهاد و کنشگری مدنی،
وجود نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در میدان مورد مطالعه است .نابرابری ،بر
اختالل در فرایند شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نهادی و ساختاری داللت دارد .عینیت
یافتگی فشارهای ساختاری ،کنشگران مدنی را به تلطیف فاصله و شکاف بین تواناییهای ارزشی
و قابلیتهای محیطی سوق داده است .مضافاً اینکه فعالیت در نهادهای مدنی ،امکان مقایسۀ
بین فرهنگی و اجتماعی و منطقهای را برای فعاالن مدنی مهیا ساخته است و در این مقایسهها
سطح نازل شاخصهای توسعه در مناطق کُردنشین ،احساس نابرخورداری ،محرومیت و تبعیض
را تشدید و دوگانۀ فرادست و فرودست را متصلب کرده است.
در اظهارات اکثر مصاحبهشوندگان ،احساس تبعیض قومی و برخوردارنبودن از حقوق و
نقض قوانین ،خصوصاً در مقایسه با اقوام برخوردار ،نمود قابل مالحظهای پیدا کرده است:
«دیدگاه من عوض شده ،بخواهی نخواهی ما در ایران زندگی میکنیم ،به ما ظلم
شده .دولت باید اقداماتی انجام بدهد» (کد 85 ،7ساله 6 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
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«ما مثل عرب و بلوچها در یك سطح هستیم ،میتوانستیم وزیر کرد داشته باشیم
میتوانیم حقوق شهروندی بیشتری داشته باشیم» (کد 60 ،3ساله 95 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«در شرایط فعلی بحران سرمایهگذاری در کردستان مربوط به زیرساختها
مخصوصاً راههاست .پرواز نداریم .راهآهن نداریم ،سیستم حملونقل پیشرفتهای نداریم»
(کد 06 ،6ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۳-۲-۵رهایی از روزمرگی و معنابخشی به زندگی

یکی از دالیلی که مصاحبهشوندگان برای رویآوردن به فعالیت در سمنها بدان اذعان داشته
اند ،احساس خأل در زندگی ،ضرورت اقدام عملی برای رهایی از یکنواختشدن زندگی روزمره،
مقابلۀ فعاالنه با استیصال بهوجودآمده در زندگی روزمره و بازتعریف معنای زندگی و نقش و
جایگاه خود در آن و توجه ویژه بر مفیدبودن در اجتماع بهعنوان هدف زندگی است .از نظر
مصاحبهشوندگان ،با حضور در نهادهای مدنی در روابط و مناسبات اجتماعی آنان تنوع ایجاد
شده و هیجان به زندگی آنان بازگشته و زندگی آنان آکنده از انرژی و تخلیۀ عاطفی شده است
و تصفیۀ روحی و آرامش درونی را تجربه کردهاند.
در مطالعۀ حاضر ،بخش درخور توجهی از فعاالن مدنی ،کنشگران مدنی جوان هستند.
واقعیت آن است که در گفتمانهای مسلط ،جوان و جوانی بهمثابۀ یك مسئله تلقی شدهاند و
عموماً جوانان با اختالل در شناسایی روبهرو هستند .به دلیل اختالل در بهرسمیتشناسی ،فضا
و گسترۀ فعالیت جوانان ،بهویژه در ابعاد نهادی و رسمی محدود شده است؛ ازاینرو در میدان
مورد مطالعه ،برای قریب به اتفاق جوانان ،امکان اثرگذاری اجتماعی و مدیریت اجتماعی زایل
گشته است؛ بنابراین ،در زندگی با روزمرگی دستوپنجه نرم میکنند .بر این اساس ،یکی از
دالیل فعالیت و کنشورزی در انجمنهای مدنی برای مصاحبهشوندگان ،فرار و رهایی از
روزمرگی و تنوعبخشیدن به زندگی به امید تغییر و گشایش در محیط اجتماعی بوده است:
«بعد از فارغالتحصیلی به هر دری میزدم بسته بود .از ماندن در خانه و زندگی
تکراری خسته شده بودم .نمیتوانستم تسلیم آن وضعیت بشوم .با چند نفر از دوستانم
که اتفاقاً وضعیت شبیه به هم داشتیم با یکی از سمنهایی که در حوزۀ هنری فعالیت
میکرد شروع به فعالیت کردیم و خدا را شکر توانستیم تکانی به خودمان بدهیم» (کد
01 ،1ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«من احساس میکردم که باید مفید باشم و کار مفیدی انجام دهم و هدف زندگی
اینه که به درد جامعه بخوری» (کد 88 ،96ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
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«قاعدتاً هر چیزی از دل برآید بر دل نشیند .باید از روزمرگی دور بشی .کار
دلسوزانه را شروع کنی با همدلی و نظم و ترتیب و با شعار صداقت ،همدلی ،انسجام»
(کد 67 ،90ساله 5 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۴-۲-۵مسئولیتپذیری اجتماعی

توسعهنیافتگی میدان مورد مطالعه که بهنوعی مؤید تقسیم فرهنگی کار و بهتبع آن ،بهرهمندی
ناچیز از مواهب قدرت و توسعه است ،زوال مسئولیت اجتماعی دولت و ضرورت ایفای رسالت
اجتماعی فعاالن مدنی و پرکردن خأل نقشآفرینی اجتماعی دولت در مناطق کردنشین را نشان
میدهد .دغدغهمندی اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،کمك به همنوعان ،احساس مسئولیت در مقابل
نسلهای آینده ،وظیفۀ انسانی ،خدماترسانی ،کمك به همنوعان و حساسیت در مقابل جامعه،
ازجمله مضامینی به شمار میآیند که قریب به اتفاق مصاحبهشوندگان بهعنوان یکی از دالیل
اصلی فعالیت مدنی بدان اشاره کردهاند .این مفاهیم ناظر بر مقولۀ مسئولیتپذیری اجتماعی
است .عدم بیتفاوتی اجتماعی و درگیری اجتماعی و لحاظکردن دیگران در نظام معنایی و
جهتگیریهای کنشی و کرداری فصل مشترك فعاالن مدنی است .هرچند نوع و گسترۀ تعهد
و مسئولیتپذیری اجتماعی در نزد مصاحبهشوندگان متغیر بوده است ،نوعی احساس تعلق،
تعهد و وفاداری اجتماعی به فراخور اقتضائات فردی و ساختاری در نزد مصاحبهشوندگان تکوین
و تعمیق یافته است.
«بخشی از رسالت هرکسی که در اجتماع زندگی میکند دوست دارد تأثیرگذار
باشد و بتواند دردی از دردهای اجتماع بکاهد .بهترین روش تأثیرگذار در شرایط فعلی
فعالیت در چارچوب سازمانهای مردمنهاد است» (کد 06 ،6ساله 90 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«باید تفاوتها را بپذیریم و خودمحور نباشیم .تكتك افراد جامعه با هم فرقی
ندارند و شاید برای االن جامعۀ خودم دلسوزتر باشم ،چون اینجا افراد حمایت نمی
شوند؛ چون در جوامع و ملتهای دیگر مثل غرب مردم حمایت میشوند و سمنها در
جوامع دیگر و غرب فعال هستند» (کد 86 ،00ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«در ابتدا در سمنها کار را شروع کردیم ،آسیبهایی که در جامعه میدیدم
احساس کردم که کمبودها و خألهایی وجود دارد ،باید افراد بیشتر وقت بگذارند و این
خألها را پر کنند» (کد 88 ،0ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).

در اظهارات اکثر مصاحبهشوندگان ،دیگرخواهی و ازخودگذشتگی و کمك به دیگران و
رفع مشکالت و مسائل و مصائب آنها نمود قابل توجهی دارد و اکثراً اذعان کردهاند به دلیل
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وجود انواع آسیبهای اجتماعی و ضرورت کمك به افراد بیبضاعت و ناتوان ،در سازمانهای
مردمنهاد فعالیت کردهاند:
«بحث مسائل و آسیب اجتماعی بیشتر منو به این حوزه کشاند و ترغیب در من به
وجود آورد» (کد 88 ،0ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«االن در شهر سنندج در نواحی حاشیۀ شهر خانوادۀ بیبضاعت خیلی زیاده .یکی
از اصلیترین دالیل آن اعتیاد خانوادههاست .مثالً در نایسر پدر و مادر بچهشون رو
معتاد کردن که احساس نیاز کنه و به دنبال مواد برود؛ مشکالت اجتماعی و آسیبهای
اجتماعی بیشتر منو به بنبست کشانده است» (کد 85 ،95ساله 92 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«بحث کمك به مردم مثالً قبالً فقط به ساکنان ناحیۀ شهری ننله میتوانستیم
کمك کنیم ،االن گستردهاش کردیم و میتوانیم بیشتر کمك کنیم مثالً در سطح شهر
یا نایسر» (کد 86 ،07ساله 3 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۵-۲-۵بهرهمندی از مجاری سازمانی

یکی از زمینههای تسهیلگر عضویت و فعالیت در سازمانهای مردمنهاد ،بهرهمندی از مجاری
سازمانی است .مجاری سازمانی ،یعنی عضویت فرد در انواع گروهها و نهادهای اجتماعی ،که
احتمال مشارکت مدنی و سیاسی را تسهیل و بیشتر میکند (هانتینگنون.)99 :9872 ،
بر مبنای اظهارات مصاحبهشوندگان ،اغلب فعاالن مدنی ،قبل از ورود به سازمانهای
مردمنهاد از تجربۀ فعالیتهای خیرخواهانه ،مشارکت در امور محله و کارجمعی برخوردار بوده
اند .برخی از مصاحبهشوندگان به بیان تجربۀ زیسته و زندگی خود در حاشیۀ شهرها پرداخته و
به تجربۀ زندگی در فقر و سکونت در محالت فقیرنشین بهعنوان محرك فعالیت مدنی خود
اشاره کردهاند .به بیان دیگر ،شرایط زیسته و ضرورت اجتماعی آنها را به فعالیت جمعی وا
داشته است:
«فعالیت مدنی را از دانشگاه شروع کردم ،به خاطر دغدغههای اجتماعی،
آسیبهای اجتماعی ،برای آنکه تالش کنیم راهحلی برای آنها پیدا کنیم ،احساس
ضرورت کردیم که در تشکلهای غیردولتی ،نگرانیها و دغدغههایمان را پیش ببریم»
(کد 62 ،98ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«بحث فعالیت در این حوزه در درجۀ اول مربوط به مشکل خودم است .من در
تصادف دچار معلولیت شدم .کمکاری خیلی زیادی در جامعه وجود دارد ،اعم از
مسئوالن و عدم فرهنگسازی؛ هرچه بیشتر کمکاری دیدهام بیشتر در این حوزه
فعالیت کردهام» (کد 03 ،7ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
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«چون خودم در محلۀ فقیرنشین بزرگ شدهام و دانشگاه رفتم ،میتوانیم با کسانی
که در این مناطق فقیرنشین هستند بهتر ارتباط برقرار کنیم» (کد 01 ،97ساله3 ،
سال سابقۀ فعالیت مدنی).

در میان اکثر مصاحبهشوندگان روحیۀ کار جمعی و باور به کار گروهی و قدرت بیشتر جمع
و کار جمعی نمود قابل مالحظهای داشته است و بنا به تجربۀ زیستۀ خود نوعی احساس
اثربخشی از فعالیت مدنی و جمعی در نزد فعاالن مدنی شکل گرفته است .اثربخشی« ،از درك
فرد دربارۀ نتایج رفتار خود ناشی میشود .وقتی افراد یك جامعه در رسیدن به اهداف مؤثر می
باشند ،در این نوع فعالیتها مشارکت میکنند ،ولی زمانی که احساس کنند مشارکت آنان اثری
در اوضاع جامعه و زندگی خودشان ندارد ،از این فعالیتها دست میکشند» (پناهی:9836 ،
 .)978فعاالن مدنی سمنها را تبلور مفیدبودن و اثربخشی بیشتر میدانند و از کار جمعی لذت
میبرند و فعالیت در سازمانهای مردمنهاد را بهترین روش اثرگذاری اجتماعی قلمداد کردهاند:
«میخواهم مفید باشم و مفیدبودن در شکل سازمانیافته منطقیتر است .دوماً
قدرت گروه و جمع بیشتر از فرد است از هر لحاظ» (کد 01 ،97ساله 3 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«واهلل صددرصد هر کاری هدفمندتر و سازماندهیشدهتر باشد و چند نفر با هم
همفکر باشند و پیشنهاد من اینکه گروهی فعالیت کنند» (کد 85 ،8ساله 3 ،سال
سابقۀ فعالیت مدنی).
 -3-۲-۵کسب اعتبار اجتماعی (منزلتیابی)

از منظر مصاحبهشوندگان یکی از زمینهها و دالیل حضور و مشارکت فعاالنه در نهادهای مدنی
کسب اعتبار و پرستیژ اجتماعی است .مشارکت مدنی با گسترش میدان تعامالتی و ارتقای
اعتماد عمومی برای فعاالن مدنی نوعی سرمایۀ اجتماعی فراهم آورده است؛ سرمایهای که به
قول پاتنام ماهیت پیونددهنده ،پلدهنده و اتصالی دارد« .سرمایۀ اجتماعی اتصالی ،بر شبکهای
اجتماعی اشاره دارد که افراد غیرمشابه از بخشهای گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبط می
کند ...و از طرف دیگر دستیابی به منابع موجود در شبکههای وسیعتر و انتشار اطالعات را
ممکن میکند» (پاتنام.)07 :0222 ،
یکی از مقوالتی که کنشگران مدنی فعال در پی آن بودهاند و برای آنها حائز اهمیت بوده
است ،کسب اعتبار و پرستیژ اجتماعی در جامعه بوده است .درواقع ،در شرایطی که امکان
اثرگذاری و مدیریت جوانان در عرصههای مختلف اقتصادی و شغلی ،سیاسی و اجتماعی به
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دلیل ساخت محدود فرصتهای نهادی و سیاسی محدود شده است ،جوانان با رویآوردن به
نهادهای مدنی ،مجاری دیدهشدن و کسب احترام و اعتبار اجتماعی خود را فراهم آوردهاند:
«صددرصد داشته ،شخصیت منحصربهفرد به آدم میدهد .انتقادپذیر باشم ،ایده
داشته باشم ،باید بلد باشم ،هر کاری را به چه کسی بدهم .قدرت برجسته بین
شخصیت دیگران را باید شناسایی کنم» (کد 01 ،92ساله 3 ،سال سابقۀ فعالیت
مدنی).
«خوبیهایی داره و بدیهایی هم داره .خوبیش اینه که من جایگاه اجتماعی پیدا
کردهام» (کد 03 ،9ساله 90 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«کامالً شخصیت و منش انسان زیر و رو میشود .خودش را بهعنوان رهبر تصور
میکند و باید الگوی دیگران باشد» (کد 01 ،97ساله 3 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۳-۵پیامدهای فعالیت در نهادهای مدنی

بخش پیشین مربوط به شرایط اجتماعی اثرگذار در کنشهای کنشگران مدنی ،تجربه و درك
فعالیت در نهادهای مدنی بود .اما در بخش حاضر به دنبال این هستیم که فعالیت در نهادهای
مدنی بر زندگی شخصی و اجتماعی کنشگران چه تأثیراتی بر جای گذاشته است؟ به همین
منظور ،کدگذاری صورت گرفت و همزمان با آن مقوالت محوری نیز استخراج شد.
جدول  .9کدگذاری باز و محوری در رابطه با پیامدهای فعالیت در نهادهای مدنی
مفاهیم

مقوالت اصلی

مقوالت محوری

ارزشمندی فعالیت اجتماعی ،گذار از تقلیلگرایی ،تغییر نگرش،
دغدغهمندی اجتماعی ،پختگی اجتماعی ،گذار از تصور محدود
به مسائل اجتماعی به بینش جامعهشناختی ،واقعگرایی

پختگی اجتماعی ،دغدغهمندی اجتماعی،
تقلیلنیافتن امر اجتماعی به امر فردی

بینش اجتماعی

بازسازی روابط اجتماعی ،الگوشدن برای دیگران

مرجعیت اجتماعی ،تأثیرگذاری اجتماعی

الگوپذیری
اجتماعی

لذت شخصی ،تصفیۀ روحی ،شور و شعف ،احساس ارزشمندی

آرامش درونی ،تصفیۀ روحی ،شور و شعف

آرامش شخصی

 -۱-۳-۵بینش جامعهشناختی و تقلیلنیافتن امر اجتماعی به امر فردی

بنا بر اظهارات مصاحبهشوندگان ،قبل از فعالیت در سمنها ،تصور و برداشت آنها نسبت به
موضوعات و مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،تقلیلگرایانه و سطحی و همراه با نوعی
فردگرایی و منفعتطلبی شخصی ،بیتفاوتی اجتماعی ،خودمحوری و پرداختن به منافع و
عالیق فردی ،بدون لحاظ منافع و عالیق دیگران بوده است .با فعالیت در نهادهای مدنی ،افق
ذهنی افراد بسط یافته و در معادالت ذهنی و رفتاری خود با دیگران ،منافع و عالیق آنها نیز
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لحاظ شده است .بنابراین ،بهجای تلقی شخصی از مسائل و نگاه از دایرۀ محدود و تنگ فردی،
با نگاهی جامع و کلنگر با مسائل و موضوعات اجتماعی مواجهه پیدا کردهاند .با بهرهگیری از
ترمینولوژی سی رایت میلز میتوان گفت فعالیت مدنی ،فعاالن مدنی را به نوعی «بینش
جامعهشناختی» مجهز ساخته است.
«بعضاً احساس میکردم که این مشکالت ،مشکالت شخصی افراد است و هیچ
ربطی به ما ندارد ،ولی وقتی در یك سمن فعالیت میکنی ،ریشههای درد و آسیبها را
پیدا میکنی و میبینی که آنها هم زیاد مقصر نیستند و خود جامعه مقصر است و
همۀ ما در یك جامعه هستیم ،باید سهم داشته باشیم و سهم هم داشتهایم و مسئول
هستیم» (کد 62 ،98ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«تصورم تغییر کرده ،مثالً قبالً تصورم این بود که کسی که معتاد شده مربوط به
شخص خودشه ،اما االن تصور میکنم سهم خانواده ،محیط و دوست زیاد است» (کد
62 ،98ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«صددرصد ،قبالً برای خودم و اطرافیان خودم کاری کردم .ولی االن به فکر جامعه
هستم» (کد 60 ،3ساله 95 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
 -۲-۳-۵الگوپذیری اجتماعی

از دیگر مقوالت پیامدی فعالیت در سمنها ،الگوشدن فعاالن مدنی برای اطرافیان و افراد جامعه
بوده است .کنشگران با اقدامات عملی و بدون چشمداشت انتفاعی ،به مرجعی اجتماعی مبدل
شدهاند .در زمانهایی که الگوی غالب کنشورزی افراد بر نوعی عقالنیت ابزاری استوار است و
نوعی محاسبهگری و برآورد سود و زیان شخصی ،رفتارهای فردی را جهت میدهد ،فعالیت در
نهادهای مدنی به بازسازی پیوندها و شبکههای اجتماعی ،تقویت امر اجتماعی و فعالیتهای
مدنی بدون چشمداشت مدد رسانده است و کنشهای ارتباطی را تقویت کرده است.
«از صفر تا صد احساس مسئولیتم بیشتر شده و تأثیرگذار بودهام و بهعنوان الگو
برای دیگران مفید بودهام» (کد 85 ،95ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«کسی که منو میبیند که فعال هستم ،دوست دارد عضو شود و فعال باشد» (کد
85 ،7ساله 6 ،سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«دوستانم وقتی منو میبینند که فعال هستم آنها هم مجاب میشوند که فعال
باشند و کار بکنند .حس کمكکردن مردم زنده میشود ،چون منو بهعنوان الگو تصور
میکنند .دوستانم درگیر کارهای عامالمنفعه شدهاند» (کد 85 ،8ساله 3 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
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 -۳-۳-۵آرامش شخصی

یکی از مقولههای پیامدی ،کسب آرامش و لذت شخصی و جالی روحی بهواسطۀ فعالیت مدنی
بود .به بیان دیگر ،فعالیت مدنی برای کنشگران این عرصه با نوعی شور و شعف ،احساس
ارزشمندی ،خستگیناپذیری ،تخلیۀ انرژی و آرامش درونی همراه بوده است.
«صادقانه بگم فعالیت در سمنها لذت خاصی دارد .خودم رشد کردهام .بین کمك
به دیگران و منافع خودم تعادل برقرار کردهام» (کد 86 ،00ساله 95 ،سال سابقۀ
فعالیت مدنی).
«واقعاً هروقت احساس میکنم که بدون چشمداشت خدمت میکنم خیلی انرژی
میگیرم .خسته نمیشوم ،لذت میبرم ،خیلی خوشحال میشوم» (کد 88 ،0ساله92 ،
سال سابقۀ فعالیت مدنی).
«صددرصد .بزرگترین تأثیری که داشته باعث تقویت اعتمادبهنفسم شده .رضایت
از خود باعث تقویت اعتمادبهنفس میشود» (کد 85 ،95ساله 92 ،سال سابقۀ فعالیت
مدنی).
 -۴-۵مقولۀ هسته :سازمانهای مردمنهاد ،شبکۀ ارتباطی جدید بهمثابۀ جایگزین محدودیتهای
ساختاری

مقولۀ هستۀ این پژوهش با عنوان «سازمانهای مردمنهاد؛ شبکۀ ارتباطی جدید بهمثابۀ
جایگزین محدودیتهای ساختاری» براساس  1مقوله (جدول  )6شکل گرفته است .این مقوله
به انتزاعیترین نحو ممکن به پرسشهای زمینهای ،تعاملی و پیامدی پاسخ میدهد و میتوان
مسیر روییدن آن از دل دادههای زمینه را از طریق رجوع به مقوالت محوری پی گرفت.
از  1مقولۀ حاصل از یافتهها 5 ،مقولۀ محوری استخراج شد که نشان از مسئلهمندشدن
مناسبات و مختصات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حیات اجتماعی در سنندج
بهعنوان بخشی از مناطق کردنشین دارد .درنهایت ،مقولۀ هستۀ «سازمانهای مردمنهاد؛ شبکۀ
ارتباطی جدید بهمثابۀ جایگزین محدودیتهای ساختاری» استخراج شد ،بهنحویکه با ارجاع به
آن میتوان مسیر روییدن آن از دل مقوالت و مفاهیم و نقلقولها را مشاهده کرد.
بر مبنای مطالعات میدانی و دادههای برآمده از مصاحبه با فعاالن مدنی ،سازمانهای
مردمنهاد ،تمهید و بدیلی است که شهروندان سنندجی برای خودبیانگری (معنابخشی به زندگی
و رهایی از یکنواختی کسالتآور در زندگی روزمره) ،مواجهه با فشار ساختاری (نظام اداری و
اجرایی ناکارا در مناطق کُردنشین) و بهتبع آن ،مقابله با اختالل در شناسایی و نابرابری
اجتماعی (از طریق ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی و منزلتیابی اجتماعی) و کاستن از اختالل
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رابطهای و مقابله با چندپارگی اجتماعی و پیگیری دغدغهها و حساسیتهای اجتماعی خود به
کار گرفتهاند .فعالیت در سازمانهای مردمنهاد ،بهسان منبع دردسترس و شبکۀ ارتباطی
جدیدی است که فعاالن مدنی ،بهواسطۀ آن به رویارویی با محدودیتهای ساختاری در محیط
اجتماعی خود پرداختهاند.
جدول  .6کدگذاری گزینشی در رابطه با مقولۀ هسته
مقولۀ محوری

مقوله

نوع مقوله

رهایی از روزمرگی/معنابخشی به زندگی

شرایط بافتی

تغییر اجتماعی

راهبردی

آرامش شخصی

پیامدی

بینش جامعهشناختی

پیامدی

بهرهمندی از مجاری سازمانی

شرایط بافتی

میانجیگری

راهبردی

دولت ناکارآمد

شرایط علّی

اعتبار اجتماعی
مسئولیتپذیری اجتماعی

خودبیانگری

شبکههای ارتباطی
فشار ساختاری

شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر

نابرابری اجتماعی

شرایط علّی

همبستگی اجتماعی

راهبردی

الگوپذیری اجتماعی

پیامدی

مقولۀ هسته

سازمانهای مردمنهاد؛
شبکۀ ارتباطی جدید
بهمثابۀ جایگزین
محدودیتهای ساختاری

اختالل شناسایی
ترمیم اختالل رابطهای

 .3بحث و نتیجهگیری

واکاوی زمینهها و دالیل رشد سازمانهای مردمنهاد در شهر سنندج بهعنوان مرکز استان
کردستان ،بر نقش فشارها و محدودیتهای ساختاری و توسعهنیافتگی بهمثابۀ شرایط علّی رشد
و کنشگری سازمانهای مردمنهاد در میدان مورد مطالعه داللت دارد که در سطح کنشگران با
تشدید احساس محرومیت و تبعیض همراه گشته است.
از منظر فعاالن مدنی ،نوعی تردید و بدبینی نسبت به عملکرد کارگزاران رسمی و نهادی ،بر
پنداشت و نظام معنایی مردمان این منطقه سایه افکنده و موجب شده است که عملکرد نظام
تدبیر در این منطقه در افکار عمومی ناموفق ارزیابی شود .چنین وضعیتی اختالل در سرمایۀ
نهادی ،بیگانگی سیاسی و شکاف دولت-ملت را در میدان مورد مطالعه در پی داشته داشته
است .مطالعات تجربی موجود (قادرزاده9833 ،؛ محمدزاده )9812 ،گویای آن است که در
میدان مورد مطالعه این تصور و پنداشت در حال تقویت است که از دسترسی به قدرت،
گردش نخبگان و فرصت برابر سیاسی بیبهرهاند و در یك وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین
تری نسبت به دیگر اقوام کشور قرار دارند و در برخورداری از حقوق یا دسترسی به موقعیتهای
فرهنگی ،در مقایسه با سایر اقوام محدود هستند .مقایسۀ نتایج موج اول ( )9871و موج دوم
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( )9830دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان حاوی اطالعات متنوع و فراگیری
درخصوص شناخت وضعیت نگرشی و ذهنی کلی اقوام ایرانی و تحوالت آن است .بر مبنای این
دادهها ،قوم کُرد بیش از بقیۀ اقوام کشور بر این باور است که حکومت برای همۀ اقوام کشور
ارزش و احترام یکسانی قائل نیست (گودرزی.)9836 ،
با نظر به نظام متمرکز سیاستگذاری و برنامهریزی در جامعۀ ایران و سیطرۀ خردهنظام
سیاسی ،تجربه و درك کنشگران مدنی گویای نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد بهعنوان
میانجی و پل ارتباطی مردم و حاکمیت بوده است و از این منظر در تقویت سرمایۀ نهادی نقش
بسزایی ایفا کردهاند .یافتههای مطالعۀ رزاقی و لطفی خاچکی ( )9817نیز مؤید آن است انگیزه
ها در سطح فعالیتهای سازمانهای غیردولتی در ایران بیش از آنکه تخاصمی و ستیزهجویانه
علیه دولت باشند ،انگیزههایی همیارانه و یاریکنندۀ دولت بوده و نوعی واکنش اجتماعی به
شرایط و عوامل اجتماعی-اقتصادی و کاستیهای موجود در این حوزههاست.
از دیگر زمینههای فعالیت در سازمانهای مردمنهاد ،چندپارگی اجتماعی ،محلیگرایی و
محدودگشتن دایرۀ تعلق و تعهد به همکیشان و همانندان و نادیدهانگاشتن مصالح عمومی در
سایۀ اولویت علّی ارزشهای مادی (بقا و امنیت اقتصادی) بر ارزشهای فرامادی به دلیل
دشواریهای اقتصادی و اختالل رابطهای در میدان مورد مطالعه بوده است .نتایج مطالعۀ حاضر
گویای آن است که کنشورزی سازمانهای مردمنهاد محدود و منحصر به حمایتهای مادی
نبوده است و ضریب اجتماعی (گسترۀ تأثیرگذاری) سازمانهای مردمنهاد معطوف به بازسازی
اجتماعی و فراهمآوردن زمینههای گذار از نظم انتظامی (نظم از باال ،متکی بر قوانین با ماهیت
تجویزی و در قالب عام و کلی و با محوریت مراجع سنتی اقتدار و در غیاب کنشورزی نهادهای
مدنی) به نظم اجتماعی انسجامی (با مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت مراجع اقتدار
محلی ،و درگیرساختن نهادها و سازمانهای مردمنهاد) بوده است .به بیان دیگر ،سازمانهای
مردمنهاد در بازتعریف و بازسازی نظم اجتماعی اثرگذار بودهاند« .نوعی نظم اجتماعی که به
میانجی تمایزپذیری و پذیریش تفاوتها و وابستگی متقابل و به میانجی گروهبندیهای حرفهای
شکل میگیرد و ماهیت ارگانیك و انسجامی دارد» (کاف ،شاروك و فرانسیس.)61 :9833 ،
تجربه و درك کنشگران مدنی از فعالیت در سمنها بهمثابۀ حلقۀ اتصال ،میانجیگر و عامل
مشارکت و همبستگی اجتماعی ،مؤید دیدگاه نظری رابرت پاتنام مبنی بر نقش نهادهای مدنی
در تقویت و ارتقای سرمایۀ اجتماعی بینگروهی و گذار از سرمایۀ اجتماعی درونگروهی است
که ماهیت انحصاری با دایرۀ محدود تعلق ،تعهد و وفاداری دارند.
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نگاهی به مختصات زمینهای و پایگاه اجتماعی فعاالن سازمانهای مردمنهاد در استان
کردستان مشخص میسازد که اغلب فعاالن مدنی را جوانان و قشر متوسط تشکیل دادهاند.
برای جوانان فعالیت مدنی مجرایی برای خودبیانگری و معنابخشی به زندگی و رهایی از
یکنواختی کسالتآوری است که بر حیات اجتماعی جامعه مستولی گشته است .یکی از
راهبردهای مورد توجه فعاالن مدنی در سازمانهای مردمنهاد ،آگاهیبخشی به جامعه و ارتقای
حساسیت اجتماعی و احیای مسئولیتپذیری اجتماعی در میدان مورد مطالعه بوده است .بر
مبنای نتایج پژوهش ،سازمانهای مردمنهاد با آشنازدایی از امور آشنا و ارتقای بینش اجتماعی
به شکلگیری مسئلۀ اجتماعی ،و بهتبع آن به تغییر اجتماعی در جامعه مدد رساندهاند .جهت
گیریهای معرفتی و کرداری فعاالن مدنی ،ماهیت ارتجاعی و رادیکالی ندارد« .نهادهای مدنی و
سازمانهای غیرانتفاعی مدارسی برای دموکراسی هستند و شهروندان توانمند و آمادۀ مشارکت
را در جامعه تولید میکنند» (کینگ و گریفین.)192 :0291 ،
فعاالن مدنی بهعنوان قشر متوسط ،به دلیل بهرهمندی از سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی
(منزلت اجتماعی و اعتماد عمومی) از توان و قابلیت بسیجشوندگی درخور توجهی برخوردارند.
سیاستگذاری اجتماعی در ایران میطلبد که کنشورزی قشر متوسط در قالب نهادهای مدنی
بیش از پیش به رسمیت شناخته شود و نوع نگاهِ کارگزاران رسمی و نهادی به نهادهای مدنی
تغییر پیدا کند .به باور فعاالن مدنی ،نگاه تزاحمآمیز دستگاههای اجرایی به نهادهای مدنی نیاز
به واسازی دارد .نتایج پژوهش رازقی و لطفی خاچکی ( )9817نیز مؤید آن است که رابطۀ
سمنها با دولت از چالشهای برونسازمانی سمنها به شمار میرود و وابستگی مالی و عدم
استقالل از دولت ،بیاعتمادی دوطرفه میان دولت و سمنها ،فقدان رویکرد منسجم و
یکدست سمنها به دولت ،عدم گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری و
مشخصنبودن معیارها و سازوکار نظارتی دولت ،به چالش در رابطۀ بین سمنها با دولت منجر
شده است .همچنین ،نتایج مطالعۀ منیریفر و همکاران ( )9816نشان داده است که درك و
تفسیر مدیران ارشد و افراد مطلع درخصوص مشارکت اجتماعی و مدیریت محله ،محدود بوده
است و مشارکت اجتماعی را به برگزاری کارگاه و حضور در کالسهای آموزشی تقلیل دادهاند.
بهرسمیتشناختن نقش مشاورهای و دیدهبانی نهادهای مدنی و دسترسی آسان به اطالعات،
به شفافیت و پاسخگوکردن دستگاههای اجرایی مدد میرساند« .رابطۀ دوجانبه مبتنی بر
همکاری بین سازمانهای غیردولتی و دستگاههای دولتی درزمینۀ رفع مشکالت ملی یا منطقه
ای باید بر پایۀ احترام دوجانبه ،پذیرش استقالل عمل ،عدم وابستگی ،کثرتگرایی و نیز
پذیرش جایگاه سازمانهای غیردولتی باشد» (سعیدی.)30 :9830 ،
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نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در کردستان در بازسازی پیوندهای اجتماعی ،تقویت
همکاریهای جمعی و مشارکت اجتماعی انکارناپذیر است .یکی از مهمترین ابعاد سرمایۀ اجتماعی،
روابط انجمنی و سازمانهای مردمنهاد است؛ به هر میزان نهادهای مدنی در جامعه بیشتر شوند،
سرمایههای اجتماعی افزایش مییابد .ارتباطات ،اعتماد ،دوستی ،مشارکت و کنشورزی عقالنی از
تولیدات مؤثر سازمانهای مردمنهاد به شمار میروند .تقویت و تداوم ساخت فرصتهای سیاسی و
کاهش هزینههای فعالیت مدنی در استان کردستان ضروری به نظر میرسد.
شرایط بافتی:
رهایی از روزمرگی،
معنابخشی به زندگی،
بهرهمندی از مجاری
سازمانی

شرایط علی:
دولت ناکارآمد
نابرابری اجتماعی

سازمانهای

تجربه و درک:

مردمنهاد؛

میانجیگر،
تسهیلگر/کارگزار
تغییر،
ترمیمکننده

جایگزین
محدودیتهای
ساختاری

پیامدها:
بینش اجتماعی،
الگوپذیری
اجتماعی،
آرامش شخصی

شرایط
مداخلهگر:

شکل  .1مدل پارادایمی تحقیق

مسئولیتپذیری اجتماعی،

کسب اعتبار اجتماعی

منابع

استراوس ،آنسلم و ژولیت کوربین ( )9835اصول روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی ،رویهها و
روشها ،ترجمۀ بیوك محمدی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پاتنام ،رابرت ( )9836دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمۀ محمدتقی دلفروز ،تهران:
جامعهشناسان.
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جاللی ،محمد ،یوسف حجازی ،احمد رضوانفر و مهدی پورطاهری (« )9816تحلیل چالشهای
فراروی سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی استان کردستان» ،روستا و توسعه ،سال
هجدهم ،شمارۀ .927-35 :8
دورکیم ،امیل ( )9861دربارۀ تقسیم کار اجتماعی ،ترجمۀ باقر پرهام ،تهران :بابل.
ذکایی ،محمدسعید و فائزه خطیبی (« )9835رابطۀ حضور در فضای مجازی و هویت مدرن
پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی» ،فصلنامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ .958-999 :88
رازقی ،نادر و بهنام لطفی خاچکی (« )9817تحلیل جامعهشناختی چالشهای بقا و پایداری
سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی؛ با تأکید بر رابطۀ آنها با دولت»،
جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ،شمارۀ .908-18 :99
رحیمی ،فاطمه ،مریم اسماعیلی ،ابوالقاسم نوری و علیرضا مهدوی (« )9812بررسی سرمایۀ
اجتماعی با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از اعتیاد» ،پژوهشهای
روانشناسی اجتماعی ،دورۀ اول ،شمارۀ .60-65 :6
رفیعپور ،فرامرز ( )9833سرطان اجتماعی فساد ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
ساعی ،علی ( )9836فرایند دموکراتیزاسیون در ایران ،تهران :آگه.
سراجزاده ،سیدحسین ،امید قادرزاده و جمیل رحمانی (« )9818مطالعۀ کیفی مذهب و
قومگرایی در میان کردهای شیعه و سنی» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،دورۀ پانزدهم ،شمارۀ
.01-8 :6
سرایی ،حسن و زهرا قاسمی (« )9839گونهشناسی انجمنهای دواطلبانه در ایران (پژوهشی در
انجمنهای حمایتی)» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،دورۀ چهارم ،شمارۀ .56-06 :6
سلیانی ،مسعود و منصور وثوقی (« )9817تحلیل ظرفیت سازمانهای مردنهاد در نظارت بر
عملکرد دولت و ارائۀ استراتژیهای بهبود» ،توسعۀ محلی ،دورۀ دهم ،شمارۀ .996-15 :93
سعیدی ،محمدرضا ( )9830درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی ،تهران:
سمت.
عبداللهی ،محمد (« )9838زنان و نهادهای مدنی مسائل ،موانع و راهبردهای مشارکت مدنی
زنان در ایران» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،سال پنجم ،شمارۀ .11-68 :0
غفاری ،غالمرضا و محسن نیازی ( )9836جامعهشناسی مشارکت ،تهران :نزدیك.
قادرزاده ،امید (« )9833هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق» ،رسالۀ دکتری
جامعهشناسی سیاسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
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قادرزاده ،امید ،احمد محمدپور و امید قادری (« )9819برساخت اجتماعی پدیدۀ تجارت مرزی:
ارائۀ یك نظریۀ زمینهای در شهرستان مریوان» ،فصلنامۀ برنامهریزی رفاه و توسعۀ
اجتماعی ،شمارۀ .32-85 :1
قانعیراد ،محمدامین و فریده حسینی (« )9836ارزشها ،شبکۀ روابط و مشارکت در
سازمانهای غیردولتی (مطالعۀ تجربی در بین جوانان تهران)» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران،
دورۀ ششم ،شمارۀ .908-17 :8
کاف ،ای .سی ،دی شاروك دبلیو و فرانسیس دی.دبلیو ( )9833چشماندازهایی در
جامعهشناسی ،ترجمۀ بهزاد احمدی و امید قادرزاده ،تهران :کویر.
گودرزی ،محسن ( )9836هویت قومی و باورهای اجتماعی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
انتشارات طرحهای ملی.
محمدزاده ،حسین (« )9812عوامل مرتبط با انواع قومگرایی در میان کُردهای ایران» ،رسالۀ
دکتری جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.
منیریفر ،سارا ،رضا اسماعیلی ،منصور حقیقیان و حسین ایمانی جاجرمی (« )9816مطالعۀ
جامعهشناختی محلهمحوری و مشارکت اجتماعی» ،تغییرات اجتماعی-فرهنگی ،دورۀ
چهاردهم ،شمارۀ  ،8پیاپی .921-10 :56
موسوی ،محمدطاهر ( )9819درآمدی بر مشارکت اجتماعی ،تهران :نشر جامعهشناسان.
نادری ،نادر ،معین سلیمانی و بهاره بهرامینیا (« )9813بررسی رابطه بین کارکردهای
تشکلهای مردمنهاد و مؤلفههای نوین توسعۀ پایدار (مورد مطالعه :تشکلهای مردم
نهاد استان کرمانشاه)» ،مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،8پیاپی:68
.58-87
هانتینگتون ،ساموئل ( )9872سامان سیاسی در جوامع در دستخوش دگرگونی ،ترجمۀ محسن
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کشمکشهای گفتمانی در عرصه دستکاری و
بازنمایی بدن در زنان


مهدی گنجی ،امیر مسعود امیر مظاهری ،مهدی لبیبی
چکیده

مقال ه حاضر به مطالعه کشمکش هـای گفتمـانی وخـوانش هـای وارونـه بـدن در عرصـه بـدن
وبازنمایی آن می پردازد.دراین راستا تالش شـده اسـت بـا تأکیـد بـر روش تبارشناسـانه فوکـو
(تحلیل مقاومت وتصادف وگفتمانی) در مورد مناسبات قدرت ودستکاری بدن به فهـم والگـوی
خاصی از چگونگی رابطه بین قدرت ودال های موجود در متن اجتماعی وفرهنگی جامعـه بـر
بدن زنان دست یابیم  .چرا که بدن زنان همچون یك متن درنظر گرفته مـی شـود.این بررسـی
نشان می دهد که ،بازنمایی ودستکاری بدن زنان منعکس کننده روابط قـدرت وگفتمـان هـای
مسلط در جامعه در هر مقطع تاریخی می باشد.در حقیقت سوال اصلی که این مقاله سعی مـی
کند به آن پاسخ دهد این است که چگونه نظام یا نظام هـای گفتمـانی حـاکم برجامعـه باعـث
بازنمایی ،دستکاری وخوانش بدن می شود .به عبارت دیگر ،چرا بازنمایی ودستکاری بـدن در
دوره های مختلف مورد خوانش متفاوت در عرصه نمادها ومعانی شده اسـت ؟ اسـتاندارد هـای
زیبایی در هر گفتمان متآثر از چه شرایط اجتماعی و فرهنگی بوده است ؟ آیا می توان ردپـای
قدرت وگفتمان را در نحوه دستکاری بدن جستجو کرد؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد
که اعمـال مـدیریت وحکمرانـی بـدن زنـان کامالًبـا شـرایط انتخـابی شـان منطبـق نیسـت و
برساختهای آنها بر پایه ایدئولوژی ها ونوع گفتمان حاکم در برهه هـای خـاص تـاریخی قـرار
دارد وشاهد یك نوع بی ثباتی وکشمکش معنا در عرصه بدن متاثر ازقدرت های سـازنده مـتن
در هر دوره ای از تاریخ می باشیم .وبدن در جریـان« قـدرت» بـه صـورت گفتمـان از نوتولیـد
ونهادینه میشود.
واژگان کلیدی :گفتمان ،دستکاری بدن ،ظاهرآرایی ،قدرت،زنان.
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کشمکش های گفتمانی در عرصه دستکاری و بازنمایی بدن در زنان
 .۱مقدمه و بیان مسئله

یکی از حیطههایی که همواره با هویت شخصی و اجتماعی انسانها ارتباط داشته و نشاندهندۀ
ارزشها و نگرشهای اجتماعی بوده ،بدن انسان و جنبههای ظاهری و فیزیکی آن است .توجه
به بدن در زنان و مردان پدیدهای مدرن نیست .اولین تمدنهای بشری با توجه به آثار و بقایایی
که از خود بهجا گذاشتهاند نشان میدهند که بدن و زیبایی شخصی در مرکز تجارب آنها قرار
داشته است .میل به زیبایی در انسانها به اندازۀ قدمت تمدنها سابقه دارد .زنان ایرانی در عهد
باستان از هفت قلم آرایش استفاده میکردند .عدد هفت در سنت زرتشتی ایران باستان نماد
کمال بوده است .زنان نجیبزادۀ قرون وسطی با بلعیدن زرنیخ و آغشتهکردن خود به خون
خفاش سعی میکردند بر زیبایی و جذابیت خود بیفزایند .زنان عصر «ویکتوریا» ،تعدادی از
دندههای خود را برمیداشتند تا کمرشان شبیه کمر زنبور باریك شود (اکونومیست .)0228،از
ابتدای قرن بیستم با همزمانشدن فرایند تولید انبوه از سویی ،و قرارگرفتن افراد جامعه در
معرض استاندارهای زیبایی ارائهشده ازطرف رسانهها( ،عکاسی ،مجله ،فیلم) از سوی دیگر،
جهان شاهد صنعتیشدن محصوالت و خدمات ظاهرآرایی بوده است .این در حالی است که در
بستر چنین تغییراتی مرزهای جنسیتی دگرگون شده است .در طول این قرن ،رابطه با بدن
رفتهرفته از اندیشهای که آن را به مشیت الهی پیوند میداد و تغییرناپذیر میدانست جدا شده و
پیوند محکمی با عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی پیدا کرده است؛ چراکه
دستکاری بدن ،عالوه بر قدرت و جذابیت ظاهری ،بهطور ضمنی ،داللتهای فرهنگی-
اجتماعی هم دارد.
اگر در گذشته بدن سرنوشت یك شخص و هویت وی را میساخت ،امروزه گزارهای است
که همواره میتوان بدان ظرافت بخشید و آن را از سر گرفت .گویی میان انسان و بدنش نوعی
بازی به راه افتاده است (لوبرتون .)9158 ،درگذشته بدن در ارتباط دیالکتیکی با گروه ،طبیعت،
فرهنگ و وجدان جمعی حاکم بر آن معنا پیدا میکرد و فشار محیط و فرهنگ حاکم ،فرایند
فردیشدن و گسست بدن را کنترل میکرد و بدن فاقد هر نوع خودمختاری بود .اما ،امروزه
انسانها در ارزشها و ابتکارهایشان خودمختار هستند و بدن در این حالت مرزی است که
نشانگر استقالل و تمایزیافتگی شخص در برابر دیگران است .این همان چیزی است که دورکیم
از آن با عنوان «فردیتیافتن بدن» 9یاد میکند.
پس از سپریشدن دوران طوالنی از پرهیز و خویشتنداری ،امروزه بدن خود را بهمثابۀ
مکانی جذاب برای گفتمان اجتماعی مطرح میکند و گفتمان بدن تحتتأثیر فرهنگ و اخالق
1. Factor deindividuation
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مصرفی ،جایگزین گفتمان روح شده است و در این حالت است که با «آزادسازی» و «گسست
بدن» مواجه هستیم .نمود عینی این مسئله را میتوان در عرصۀ بازنمایی ،دستکاری و
کاالییشدن بدن در زنان و حتی در مردان نشان داد .اما نکتۀ مهم این است که این استفاده
کامالً با شرایط انتخابیشان منطبق نیست و آنها بر پایۀ ایدئولوژیهای معاصر برساخته
شدهاند .این ایدئولوژی نیز ثابت نبوده و در تکنیكها و رفتارهای بدنی ،بازآفرینی و تغییر
مییابد .مدیریت بدن ثباتناپذیر بوده و همواره دربردارندۀ فضاهای متضاد است (فرانك:9119 ،
 .)67فوکو بدن را جزئی از روابط قدرت میداند و معتقد است که این روابط قدرت است که
بدن را مطیع ساخته و آن را به انقیاد درآورده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی سودمند میسازد.
درواقع ،فوکو پیکر آدمی را در ارتباط با مکانیسمهای قدرت تحلیل میکند ،بدن انسان کانون
قدرت میشود و این قدرت بهجای آنکه همچون دوران ماقبل مدرن تجلی بیرونی پیدا کند،
تحت انضباط درونی ناشی از کنترل ارادی حرکات بدنی قرار میگیرد (آزاد ارمکی.)69 :9839 ،
به عبارت دیگر ،بدن در جریان «قدرت» ،بهصورت یك گفتمان از نو تولید و نهادینه میشود.
در جامعۀ ایران شکاف و گسست بین دو فهم از بدن میتواند بهعنوان مسئلهای درخور
توجه و قابل تأمل بررسی شود .فهمی که بدن را بهعنوان آفریدۀ خداوند میداند و هرگونه اقدام
و دستکاری آن را نامشروع میپندارد و فهمی که آن را یك برساختۀ شخصی قلمداد میکند
که همچون یك شیء گذرا و قابل دستکاری ،بارها و بارها بنابر تمایل فرد میتوان آن را تغییر
داد و عرضه کرد (لوبرتون .)908 :0223 ،در ایران موضوعات مربوط به بدن و اساساً
جامعهشناسی بدن ،ازجمله حوزههایی است که کمتر مورد توجه بوده است.
ازآنجاکه زنان اهمیت بیشتری برای زیبایی قائل هستند ،بیشتر ممکن است رفتارهای
افراطی بهمنظور تطابق بدن با الگوهای زیبایی نشان دهند .آمار نشان میدهد در آمریکا
«سالیانه 02میلیارد دالر صرف صنعت آرایشی و 822میلیارد دالر صرف صنعت جراحی زیبایی
میشود» (ابوالبان .)72 :9839 ،در فاصلۀ سالهای  9136تا  9136تعداد این اعمال سه برابر
شده و در سال  9133بیش از 0میلیون نفر در آمریکا جراحی آرایشی داشتهاند (ولف:9119 ،
059؛ به نقل از گیلمن .)91 :0222 ،در ایران جراحی زیبایی بینی ،از اواخر دهۀ  ،62شتاب
روز افزونی گرفت که عمدۀ مشتریان آن را زنان تشکیل میدهند؛ البته در سالهای اخیر مردان
نیز در زمرۀ افراد خواستار جراحی زیبایی بینی قرار گرفتهاند .طبق آمار اعالمشده ،ایران یکی از
کشورهایی است که فراوانترین تعداد عمل جراحی بینی در جهان را دارد .جراحی زیبایی بینی
رتبۀ  9را در جهان داراست و82درصد افرادی که جراحی زیبایی انجام میدهند از عمل رضایت
نداشته و پس از آن شکایت میکنند (شهابی.)9831 ،
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جامعهای که در دورانی بر سیرت زیبا و توجه به ارزشها تأکید داشت ،اکنون قدم در
دورانی گذاشته است که تأکید بر «زیبایی صورت» بهعنوان گفتمان بدن ،جایگزین گفتمان
«سیرت زیبا» شده است .اما امروزه زنان در جامعه به بدن نه بهعنوان یك آفریدۀ خداوند که به
بهترین صورت خلق شده است ،بلکه با تکیه بر یك نگاه فرهنگی و اجتماعی ،بهمثابۀ یك ابژه و
متن برخورد میکنند .در این حالت ،بدن بهمثابۀ ابژۀ زیباییشناختی اهمیت اجتماعی
پیچیدهای پیدا میکند ،زیرا میتواند رنگآمیزی ،نقاشی ،تراشیده و دستکاری شود .پس بدن
بهمثابۀ «ابژههای ارائه یا نمایندگی» 9مطرح است (سعیدی.)9836 ،
ریشۀ این مسئله را باید در گسترش مصرفگرایی و کاالییشدن بدن از سوی نظام
سرمایهداری با استانداردسازی زیبایی که رسانهها مروج آن هستند جستوجو کرد .درعینحال،
دستکاری و بازنمایی بدن را میتوان نوعی گفتمان پنهانی تلقی کرد که بهمثابۀ ساختارشکنی
و راهی برای نشاندادن مخالفت در برابر گفتمانهای مرکزی جامعه است.
به این دلیل ،ضرورت پرداختن به این موضوع مهم از چند جهت درخور توجه است.9 :
هراس اخالقی؛ .0 0اروتیزهشدن( 8شهوانیشدن) زیبایی؛  .8ناقدسیشدن و کاالییشدن بدن؛ .6
بحران در هویت فردی و اجتماعی؛  .5کاهش سنین متقاضیان و گرایش مردان به این خدمات و
افول ارزشهای مردانگی؛  .6تغییر و تحول در عرصۀ معانی و نمادها.
امروزه نگاه به چیستی بدن با دوران و گفتمانهای عصر قبلی تفاوت بنیادین پیدا کرده
است .بدن بهمثابۀ میانجی و زبان (رسانه) ،بدن بهمثابۀ عامل هویتساز ،بدن بهمثابۀ کاال که بر
پایۀ سیاستها و تکنولوژیهای خاصی مصرف میشود و درنهایت ،بدن بهمثابۀ امر جنسی
(غراب .)952 :9837 ،بدین ترتیب ،انسان بهمثابۀ منشأ تقدس ،نمادی است از جهان پیرامونش
که به یك موجود «ناقدسی» تبدیل میشود و این مسئله دیگر در انحصار زنان نیست ،بلکه
مردان نیز با چهرههای بینقص خود به دنبال این نوع رفتارهای بدنی کشیده شدهاند .بودریار
معتقد است در جامعۀ پستمدرن ،ما با «شبیهسازیها» مواجه هستیم .یك نفر بهعنوان نماد
زیبایی مطرح میشود و همۀ انسانها میخواهند شبیه او شوند.
هولمز 6معتقد است پارهای از رفتارها که در گذشته برای مردان عیب بزرگی محسوب
میشد ،امروزه بهعنوان حسن شناخته میشود .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که شاهد این
هستیم که مرزهای جنسیتی در استفاده از ظاهرآرایی و لوازم آرایشی و دستکاری بدن
1. Object of representation
2. Moral panic
3. Eroticization of beauty
4. Holmes
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برداشته شده و از بین رفته است .این انسانهای فراجنسیتی که بدون توجه به امر جنسیت به
آرایش صورت میپردازند ،انسان وانمود پستمدرن هستند .انسانهای وانمود پستمدرن،
انسانهایی سراسر با نشانههای سیال و پاكشدنی هستند (پاول .)985 :9871 ،در سالهای
اخیر ،مردان توجه بیشتری به ظاهر خود کردهاند (شهابی.)11 :9831 ،
ازاینرو ،با توجه به اهمیت پژوهشی موضوع مورد مطالعه ،مقالۀ حاضر درصدد بررسی و
تحلیل کشمکشهای گفتمانی در عرصۀ دستکاری بدن در زنان ،در پی پاسخگویی به این
سؤال است :گرایش زنان به دستکاری ،بازنمایی و ظاهرآرایی بدن چگونه از کشمکشهای
گفتمانی متأثر میشود؟
 .۲پیشینۀ تجربی پژوهش

حمیدی و فرجی ( )9836در پژوهشی تحت عنوان «مصرف فرهنگی آرایش در میان زنان» به
سنخشناسی و تیپولوژی انواع آرایش پرداختهاند .9 :آرایش سنتی :با کارکرد پوشاندن غبار
پیری و جوان و شاداب بهنظررسیدن؛  .0آرایش تیپیك :با کارکرد آراستگی و جلب توجه؛ .8
آرایش مذهبی :با کارکرد هدف الهی و خشنودکردن اعضای خانواده؛  .6آرایش اعتراضی :با
کارکرد اعتراض به مردساالری حاکم بر تن زنانه و تالفی عقدۀ دوران جوانی؛  .5آرایش هنری:
استفاده از ابزارهای هنر و فنون جدید برای متمایزکردن خود از دیگران؛  .6آرایش فمینیستی:
با کارکرد انتقاد به نظام مردساالری.
در همین راستا ،یافتههای امانی ( )9810در پژوهشی دیگر تحت عنوان «مطالعۀ
جامعهشناختی انگیزۀ زنان از گرایش به جراحیهای زیبایی» دو سنخشناسی را مورد تأکید قرار
میدهد .9 :انگیزههای شخصی مانند زیبایی ،اعتمادبهنفس ،تنوعطلبی و برتری جویی؛ .0
انگیزههای فراشخصی مانند فشار خانواده .در بخش انگیزههای شخصی (انگیزههای معطوف به
خود) مهمترین انگیزۀ انجام جراحیهای زیبایی ،کسب اعتمادبهنفس ،تغییر و تنوعطلبی و
برتریجویی است .این در حالی است که در بخش انگیزههای فراشخصی (انگیزههای معطوف به
فراخود) نگاه اطرافیان و قضاوت فرد از خود و فشارهای خانوادگی بهمنزلۀ مهمترین انگیزه برای
انجام جراحیهای زیبایی است.
سراجزاده و همکاران ( )9819با عنوان «گفتمان جامعۀ پاك؛ شالودهشکنی سیاست نمایش
بدن زنانه در دورۀ پهلوی» به مطالعۀ گفتمان مقاومت در مقابل شبهمدرنیته پرداخته است .در
این بررسی ،با بهرهگیری از نظریۀ فوکو درمورد مناسبات قدرت و بدن و نیز نظریۀ گفتمانی
الکال و موفه مرزهای معنایی برساختهشده حول مدلول تن زنانه درون بستری از منازعات و
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رخدادهای اجتماعی-سیاسی ،دوران پیش از انقالب را ترسیم کردهاند .یافتههای پژوهش نشان
میدهد تن زنانه و الگوی پوشش آن به یك دال محوری تبدیل شده است و پوشش تن را
میتوان دریچۀ ورود به سطوح ناخودآگاه ذهنیت اجتماعی و فرهنگی دانست .در مطالعهای
دیگر ،سیارپور ( )9812به بررسی معناها و هویتهایی پرداخته است که از طریق بدن منتقل
میشوند .افراد مورد مطالعۀ این پژوهش از میان زنان ساکن تهران در محدودۀ سنی  93تا 62
سال انتخاب شدهاند .یافتهها نشان داد که بدن برای زنانِ نمونۀ تحقیق فقط یك عنصر فیزیکی
و جسمی نیست ،بلکه هم واحد ویژگیهای روانی ،فرهنگی و اجتماعی است و هم میتواند برای
بیان این ویژگیها به کار گرفته شود .گرایش مذهبی ،اشتغال و دورۀ سنی در نفس بازاندیشی
در بدن تفاوت چندانی ایجاد نمیکند و همۀ تیپهای مورد مطالعه به نقش هویتساز بدن،
اهمیت میدهند .همچنین یافتهها نشان میدهد هرچه سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی زنان کمتر
بوده ،وابستگی آنها به سرمایۀ بدنیشان بیشتر بوده است .باللی و افشارکهن ( )9831در
مقالهای با عنوان «زیبایی و پول :آرایش و جراحی» به مطالعۀ مفاهیم زیبایی و آرایش در
جامعۀ معاصر پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که در جامعۀ معاصر ،زیبایی و آرایش پیوند
تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است.
یافتههای گیلمن ( )0222در مقالهای با عنوان «جراحیهای زیبایی :زیبایی بهعنوان یك
کاال» ،نشان میدهد زنان بدنهایشان را برای رضایت از خود دستکاری میکنند و نه برای
افراد پیرامون خود نظیر همسر ،دوستپسر یا هر فرد دیگری .گیلمن در این پژوهش این اعتقاد
را که جراحی زیبایی ،نماد نهایی هجوم به بدن انسانی به خاطر زیبایی است به چالش میکشد
و معتقد است که جراحی پالستیك بسیار افراطی و خطرناك در نظر گرفته میشود و لذا
تفسیری مگر تفسیر انقیاد و سلطه باقی نمیگذارد .نتایج پژوهش سوامی وهمکارانش()0292
نشان دهنده تفاوت معناداری بین ایده ال های زیبایی ونارضایتی بدنی در بین مناطق گوناگون
می باشد.سن،شاخص توده بدنی ورسانه های غربی ایده ال های وزن بدنی را پیش بینی
کردند.شاخص توده بدنی ورسانه های غربی نارضایتی بدنی بین زنان را پیش بینی می کردند.به
گونه کلی ،نارضایتی بدنی وتمایل برای الغر شدن در بین مناطقی با پایگاه های اقتصادی
اجتماعی باال بسیار معمول است که به صورت یك مسئله درآمده است.
جنبۀ متمایزکنندۀ پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای قبلی این است که این پژوهش
دستکاری بدن را بهصورت گفتمانی (تحلیل و کشمکشهای گفتمان) بررسی میکند؛ چراکه با
این روش میتوان به کشف و توصیف روابط متقابل انسان و گفتمان حاکم ،قواعد پنهان و گاه
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وارونه ،تنوع دگرگونی رخدادهای نهفته ،ارزیابیهای نادرست همیشگی و معنایابی بدن در متن
اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخت که متأثر از قدرتهای موجود در جامعه است.
 .۳چارچوب مفهومی

یکی از چالشهای مهم در مطالعۀ بدن ،وجود دو نگرش رقیب در نحوۀ تلقی بدن در نزد
محققان بوده است؛ بهطوریکه بدن از سویی بهعنوان یك «امر زیستی» و از سوی دیگر
بهعنوان یك «امر فرهنگی» در نظر گرفته میشده است .در برابر این ایده که ویژگیهای بدن
بهعنوان ابعاد و امور زیستی افراد ،تقدیر و سرنوشت آنهاست ،این دیدگاه که بدن بهعنوان
کانونی برای ثبت نشانهها و مقاصد فرهنگی و اجتماعی است مورد تأکید قرار میگرفته است.
در کنار این دو نگرش نیز رویکرد دیگری که بیشتر تلفیقی است مطرح است؛ برخی بر این
اعتقادند که بدن یك پدیدۀ «طبیعی» و یك «محصول اجتماعی» است .انسانها هم بدنهایی
دارند و هم بدنهایی هستند .در شرایطی که من بدن دارم ،بدن یك وجود بیولوژیکی است که
تا اندازهای من بر آن کنترل دارم و اینکه من میتوانم ببینم ،احساس کنم و بخندم .در بعضی
مواقع این بدن من است که بر من کنترل دارد ،مانند زمانی که بدن من بیمار و یا پیر میشود.
در این شرایط بدن مرا به نوع خاصی از دیدن ،احساسکردن و خندیدن وادار میکند (ترنر،
 .)9136در جامعۀ معاصر ،دستکاری بدن بهعنوان موضوعی در باب بدن زنان مطرح میشود و
بدین واسطه زنان را قادر میسازد که درمورد بدنشان تصویر عینی ایجاد کنند .اما بدن چیزی
نیست که فقط افراد بهسادگی صاحب آن باشند و چیزی هم نیست که فقط جنبۀ مادی داشته
باشد و بیرون از جامعه و مستقل از آن موجود باشد .بدن افراد از تجربههای اجتماعی ،همچنین
از هنجارها و ارزشها و گروههایی که به آنها تعلق دارند ،تأثیر ژرفی میگیرد (گیدنز:9836 ،
 .)099مفهوم بدن یك تخیل است ،اما تخیلی که بهصورت فرهنگی عمل میکند.
نظریات مرتبط با بدن را میتوان در سه رویکرد مردمشناسانه ،جامعهشناسانه و فمینیستی
تفکیك کرد .مارسل موس بهعنوان یك مردمشناس معتقد است افراد فرهنگهای متفاوت را از
طریق بدنهایشان نشان میدهند .از نظر او ،این نشستنها و حرکتکردنهای آشکار بهعنوان
تبیینهای جامعهشناسی بررسی میشوند (سوئیدویك و ادگار .)956 :0222 ،این در حالی
است که رویکرد جامعهشناسی نگاه متفاوتی دارد .میشل فوکو پیکر آدمی را در ارتباط با
مکانیسمهای قدرت تحلیل میکند ،بدن انسان کانون قدرت میشود و این قدرت بهجای آنکه
همچون دوران ماقبل مدرن تجلی بیرونی پیدا کند ،تحت انضباط درونی ناشی از کنترل ارادی
حرکات بدنی قرار میگیرد (آزاد ارمکی.)69 :9839 ،
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فوکو بهعنوان اندیشمند پساساختارگرا بر چگونگی کنترل و سرمایهگذاری قدرت بر بدنها
از طریق گفتمانها تأکید میکند (الیوت .)76 :0223 ،او در پی ردیابی «ویژگیهای ریز»
قدرت در بدن است (نش .)81 :9830 ،از دیدگاه وی ،این روابط قدرت است که در هر دورهای
از تاریخ اجتماعی ،بدن را تولید و بازتولید میکند (یزد خواستی .)988 :9837 ،مناسبات قدرت
بر بدن چنگالی بیواسطه میگشاید ،آن را محاصره میکند ،بر آن داغ میکوبد و آن را رام و
تربیت میکند (فوکو .)67-62 :9830 ،از نظر فوکو ،قدرت نوعی چسبندگی بالفصل با بدن
دارد ،بهگونهایکه همواره مورد «سرمایهگذاری»« ،نشانهگذاری» و «تربیت» قرار میگیرد و
برای انجام «وظایف»« ،شرکت در مناسك» و «ساطعکردن انواع نشانهها» تحت فشار قرار
میگیرد (فاتحی و اخالصی .)60 :9831 ،از نظر او ،بدن را باید کانون شماری از فشارهای
گفتمان تلقی کرد .بدن پایگاهی است که در آن گفتمانها مستقر میشوند؛ بدن جوالنگاه
مبارزه با گفتمانهاست (میلز .)980 :9831 ،گیدنز معتقد است بدن همانند شخصیت ،مکانی
برای تعامل ،تخصیص و تخصیص مجدد است .توجه به بدن جستوجویی برای «هویت» است.
هرچند دغدغههای او بیشتر به بررسی رابطۀ بدن و هویت شخصی در اوج مدرنیته معطوف شده
است ،تا طرح توضیحی روشمند دربارۀ تجسدیافتگی ساخت اجتماعی (لوپز و اسکات:9835 ،
 .)957نوشتههای «بوردیو» پیوسته بر نقش بدن بهمنزلۀ حامل و ناقل نمادین هنجارهای
اجتماعی تأکید دارد (لوپز و اسکات .)969 :9835 ،بوردیو هدف مدیریت بدن را اکتساب
منزلت ،تمایز و پایگاه میداند .وی در تحلیل خود از بدن به کاالییشدن بدن در جوامع مدرن
اشاره میکند که بهصورت سرمایۀ فیزیکی ظاهر میگردد .از نظر بوردیو ،بدن بهعنوان شکل
جامعی از سرمایۀ فیزیکی ،دربردارندۀ منزلت اجتماعی و اشکال نمادین متمایز است (شیلینگ،
.)07 :9118
گافمن ( )9161موضوع بدن را از نظر نمایاندن خود در زندگی روزانه ،ازدستدادن شأن
اجتماعی و داغ ننگخوردن نشان میدهد .گافمن در بیان نظریات خود از نظریۀ نمایشی
استفاده میکند .او بیان میکند کنترل شخصی بر حرکات بدن خود در تمامی انواع کنشهای
اجتماعی باید تا چه حد دقیق و کامل و پایانناپذیر باشد؛ باید از هرگونه فراموشی یا اهمال در
کنترل بدن خود بپرهیزید (آزاد ارمکی.)69 :9839 ،
فمینیستهای اولیه و کارکردگرایان با دیدی انتقادی به آرایشکردن زنان نگاه کردهاند.
این دسته از فمینیستها (دوبووار ،)9832 ،آرایش را نشانهای از سلطۀ مردساالری میدانستند
و زنان آرایشکننده را اسیر این فضا ترسیم میکردند که برای جلب توجه دیگریِ مهم (و البته
مرد)« ،خود حقیقی»شان را پنهان کرده و خود را جوان نشان میدهند .کارکردگرایان (وبلن،
062

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

 )9838از منظری دیگر به انتقاد از آرایش پرداختهاند .آنان آرایشکردن زنان را نوعی مصرف
تظاهری و ضایعکردنی میدانند .درمجموع ،وجه مشترك این دو گروه این است که هر نوع
عمل آرایشی را بهمثابۀ ماسکی میدانند که «خود حقیقی» افراد را پنهان میکند و چهرهای
غیرواقعی و دروغین از زنان ارائه میدهد .آنها ظاهرآرایی و زیباسازی چهره و بدن را نشانۀ
انقیاد زن به فانتزیهای جنسی پدرساالرانه درمورد زن ایدئال نمیدانند ،بلکه آن را وسیلهای
برای اعمال عاملیت 9میدانند .زنان عملهای جراحی گران ،خطرناك و احتماالً ناموفق را به این
دلیل انجام میدهند که از طریق زیبایی ،به قدرت برسند (شهابی9831 ،؛ به نقل از کاهلو،
.)9 :0228
 .۴روششناسی

شیوههای متنوع تحلیل متنی ،به تفسیر معانی گوناگونی از متون منجر میشود .ازاینرو،
تکنیك تحلیلی دقیق ،به موقعیت پارادایمی محقق و هدفش بستگی دارد (مارکوال و سیلك،
 .)988 :0299در این پژوهش سعی شده است از روش تحلیل گفتمان و شناسایی گزارههای
گفتمان استفاده شود .برای این مهم از گامهای مهم روش دیرینهشناسی فوکو (کشف گفتمان،
تحلیل مقاومت تحلیل قدرت و تحلیل تصادف) استفاده شده است .دیرینهشناسی گفتمانها
پدیدهای چندوجهی است .کثرت وجوه و کثرت معانی این پدیده موجب پیچیدگی و ابهام در
دریافت صحیح معانی و تعاریف آن و فهم دقیق نقش ،جایگاه و کارویژههای آن شده است (مك
دانل .)1 :9832 ،فوکو گفتمان را اینگونه تعریف میکند« :گفتمان متشکل از تعداد محدودی
از گزارههاست که بتوان گروهی از شرایط الزم را برای وجود آن تعریف کرد .گفتمان از ابتدا تا
انتها تاریخی است( ».یورگنسن و فیلیپس .)85 :9831 ،پژوهش حاضر مبتنی است بر کشف
دوتاییهای گفتمانی که در مقابل هم در هر مرحله قرار میگیرند و از یك مرحله به مرحلۀ
دیگر تغییر مییابند .دلیل بهکارگیری این روش ،ماهیت سؤال پژوهشی و نوع موضوع است.
در پژوهش حاضر گفتمانهایی بررسی میشوند که در هر دورۀ تاریخی بر شکلگیری پدیدۀ
دستکاری بدن زنانه تأثیر گذاشتهاند .برای گردآوری دادهها از مطالعات اسنادی و تاریخی و
تصاویر استفاده شده است و به این ترتیب ،وقایع و عناصر مهمی گردآوری شدهاند که در هر
دوره باعث خوانش بدن شدهاند .تحلیل گفتمانی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که
تاریخ واقعی که مبتنی بر وقایع است کدام است؟ چه گفتمانهایی در هر دوره باعث تغییر و
تحول در عرصۀ معانی ،شکل و ماهیت یك پدیده میشود؟ چه موضوعاتی در گفتمان زنان
1. Agency
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مورد شناسایی قرار میگیرد؟ چه مراجع و کانونهایی تعیینکنندۀ بازنمایی بدن زنان در هر
گفتمان هستند؟ در بحث استراتژیهای درونگفتمانی ،راهبرد اصلی گفتمان و تناقضات
گفتمانی آن کدام است؟
 .۵یافتهها
نظارتهای گفتمانی بدن

گفتمانهای بدن دربارۀ رابطۀ متقابل میان بدن افراد و قدرتهای موجود اجتماعی بحث
میکند .برای فهم چیستی بدن ناگزیر باید قدرتهای سازندۀ متن و نیز رابطۀ بین قدرتهای
رقیب و موازی سازندۀ بدن را شناسایی کرد (فرکالف.)9871 ،
الف .گفتمان بدن سالم در برابر بدن ناسالم :بدن در معرض نظارت دوگانۀ دیگران و
خود فرد است .نظارت دیگران شکلدهندۀ آن چیزی است که فوکو آن را «خیرهدرمانی»
میخواند و در کتاب تولد کلینیك ( ،)9178به شرح و مفهومسازی آن میپردازد.
ب .گفتمانهای مردانگی و زنانگی :مطالعات اخیر در ایران نشاندهندۀ تنوع در تفسیرها
و استانداردهای مربوط به جلوههای ظاهری و رفتاری مردانگی و تا حدودی زنانگی است؛ به
شکلی که الگوی مسلط و غالب مردانگی که در تعامالت خانوادگی و اجتماعی شیوۀ
صحبتکردن ،واژگان و تا اندازهای ژستها و حاالت رفتاری خود را نمایان میساخت کمرنگ
شده و در نمایش الگوهای رفتار مردانه انعطاف بیشتری به چشم میخورد (ذکایی و یعقوبی،
9812؛ ذکایی و میرزایی.)9836 ،
پ .گفتمان تغییرات بیولوژیک بدن :بدن ،پروژهای ایستا و تغییرناپذیر نیست ،بلکه به
اقتضای دورۀ زندگی و چرخۀ طبیعی رشد ،روند محتومی را به سوی افول تجربه میکند .در
این مسیر ،گفتمانها و بازنماییها بر درك تجربه و ارتباط و معناسازی افراد از بدنشان تأثیر
میگذارد.
ت .گفتمان دینی و غیردینی :این گفتمان ،نقشی کنترلکننده ایفا میکند .برخی
گفتمانهای ضدمصرفگرایی که اغلب ادیان الهی هم به آن توجه دارند ،بدن طبیعی و متعادل
را ترجیح میدهند و زیادهوری در توجه و نمایش بدن را برنمیتابند .در تلقی دینی ،افول
بدنها واقعیتی عادی و منطبق با فلسفۀ خلقت تلقی شده و هویتیابی از طریق بدن و مصارف
مربوط به آن حاشیهای است .نگاه دینی ،متفاوت از نگاه فردگرایانه ،لذتطلبانه و
مصرفگرایانهای است که فرهنگ مدرن مروج آن است.
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ث .گفتمان سالمت در برابر معلولیت :موضوع این گفتمان ،نشاندادن تالش افراد ناتوان
و معلول برای بهکارگیری منابع گفتمانی خود است تا به کمك آن با تجربهای که از بدن خود و
دیگران دارند ،کنار آمده ،آن را معنا ببخشند و فهم کنند.

شکل  .1گفتمانهای بدن

رابطۀ دیالکتیکی طبقات اجتماعی و عادتوارههای بدنی

در جوامع ناهمگن ،روابط با بدنمندی در بطن تفاوتهای طبقاتی و فرهنگی جای میگیرند و
ارزشهایشان را هدایت میکنند .ایدۀ تعیینکنندهبودن طبقۀ اجتماعی در بازنمایی بدن ،از
جامعهشناسی پییر بوردیو تأثیر پذیرفته است .بوردیو معتقد است« :بدن ،آشکارترین شکل
عینیتیافتن سلیقۀ طبقاتی است( ».بوردیو)092 :9171 ،
آنچه در این زمینه مهم است ،بررسی رابطه بین عضویت در طبقات و بهرهمندی از میزان
سرمایه در آن طبقه و درنتیجه نگرش و توجه به بدن و مورد خوانش قرار دادن آن است.
براساس تئوری تمایز بوردیو ،منشأ تمایزهای فردی و اجتماعی ،وجود تفاوتهایی است که در
سلیقۀ افراد به سبب عادتوارههای گوناگونشان ،شکل گرفته است .اگر این سلیقهها را به سطح
بدن تعمیم دهیم ،در جامعه با بدنهای متمایزی مواجه خواهیم شد که در یك ترکیب کلی با
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استفاده از اجزای فرهنگیشان ،تولید و بازتولید میشوند( .فاضلی ،9836 ،به نقل از آن هیر 9و
دیگران؛ گرنفل.)030 :9831 ،
 .۱طبقات باال و عادتوارههای بدنی :همنوایی با هنجارهای زیبایی

طبقات باال ،رابطهای دلسوزانهتر با بدن خود دارند .این طبقات میان بهداشت و سالمت رابطهای
قوی ایجاد میکنند و در برابر بیماری ،رفتاری پیشگیرانه دارند تا غافلگیرشان نکند« .به
همان میزانی که افراد در سلسلهمراتب اجتماعی باال میآیند ،سطح تحصیالت آنها افزایش
یافته و رفتهرفته نسبتاً اهمیت کار بدنی در نزد آنها ارزش خود را به سود کار فکری از دست
میدهد ،نظام ضوابطی که بر روابط افراد با بدنشان غلبه دارد نیز تغییر میکند :وقتی
فعالیتهای حرفهای از نوع فعالیت فکری است که نیاز به قدرت یا مهارتهای فیزیکی خاصی
ندارد ،کنشگران اجتماعی ابتدا گرایش پیدا میکنند که وارد رابطهای خودآگاهانه با بدنشان
شوند و بیشتر تمرین کنند که حسهای حیاتی خود را درك کنند و به بیان آورند و
افزونبراین ،نشاط ،زیبایی و خوش شکل و شمایل بودن را در خود تقویت کنند ،نه قویبودن
را( ».لوبرتون)9158 ،
 .۲طبقات مردمی :بدن بهمثابۀ ابزار و وسیله

طبقات مردمی رابطهای بیشتر ابزاری با بدنشان برقرار میکنند .برای مثال ،بیماری بهمثابۀ مانعی
برای فعالیت فیزیکی ،ازجمله فعالیت حرفهای به شمار میآید .آنها درواقع توجه چندانی به بدنشان
و بازنمایی آن ندارند و بیشتر به چشم یك «وسیله» نگاهش میکنند که مایلاند خوب کار کند و
سختیها را تاب آورد .ارزش بدنی در این طبقات به قویبودن آن است.

1. Anheier
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 .۳طبقات پایین :همنوانبودن با هنجارهای زیبایی

آن چیزی که در عادتوارههای بدنی طبقات پایین جامعه مهم است ،همنوانبودن با هنجارهای
زیبایی و نوآوری است .آنها اسیر بازتولید عادتوارههای بدنی خودشان هستند .تحصیالت
پایین در این طبقات و گرایشنداشتن به بازارهای شغلی ،جایی برای بازنمایی بدنی نمیگذارد.
به نظر میرسد چندان توجهی به موقعیت جامعهای ندارند که در آن یگانه شکل تداوم ،اشکال
موقت است و پیشبینیناشدهها اغلب بر آنچه محتمل است ،سبقت میگیرند .براساس آنچه
بیان شد ،افراد هرچقدر از نردبان سلسلهمراتب و پایگاه اجتماعی پایینتر میآیند ،به همان
اندازه از عادتوارههای بدنی فاصله گرفته و کمتر به سمت دستکاری و بازنمایی آن میروند و
بالعکس(بوردیو.)092 :9171 ،

شکل  .0رابطۀ هم فراخوان طبقات اجتماعی و عادتوارههای بدنی

کشمکشهای گفتمانی در دستکاری بدن
 .۱گفتمان فمینیستی مخالف ظاهرآرایی ،دستکاری بدن (نماد ظلم و ستم) –گفتمان
فمینیستی موافق ظاهرآرایی ،دستکاری بدن (اعمال عاملیت و قدرت)

فمینیستهای اولیه و کارکردگرایان با دیدی انتقادی به آرایشکردن و دستکاری بدن زنان
نگاه میکردند .آنها (دوبوار ،)9832 ،آرایش را نشانهای از سلطۀ مردساالری میدانستند و زنان
آرایشکننده را اسیر این فضا ترسیم میکردند که برای جلب توجه دیگریِ مهم (البته مرد)،
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خود حقیقیشان را پنهان کرده و خود را جوان نشان میدهند .فمینیستهایی مثل «سیمون
دوبوار» ،اخالق زیبایی سنتی و هنجارهای مربوط به آن را زیر سؤال بردند و عمل به این
هنجارها از سوی زنان را نوعی خودشیفتگی دانستند .از نظر وی ،عالقۀ زنان به زیباسازی بدن،
یکی از عوامل مهم ستم علیه زنان محسوب میشود .آرایشکردن نماد ستم است« .زیبایی
نمیتواند جایگزین سختکوشی شود .از نظر وی ،آرایشکردن ممکن است جایگزین خلق یك
اثر هنری گردد» (سینوت.)66 :9112 ،
گرمن گریر نقش سنتی زنان را زیر سؤال برد و با اشاره به سمبل ظلم و ستم ،یعنی مو،
چنین نوشت« :من از ماسك آرایش بیزارم ،از تظاهر به جوانی ابدی بیزارم ،از نگاهکردن به دنیا
از میان مژههای مصنوعی بیزارم ،به هر چیزی که نگاه میکنم ،سایۀ موهای خریداریشده
(مصنوعی) روی آن افتاده است .از سنگینی موهای مصنوعی روی سرم که به خاطر آن از
حرکتدادن گردنم ناتوانم و از باران و باد میترسم ،بیزارم .من از اتاق پودر بیزارم» (گریر،
 .)9179از نظر فمنیستها ،آرایش و دستکاری بدن «خود حقیقی» را پشت «خود کاذب»
پنهان میسازد و افراد را از هویت راستینشان دور نگه میدارد.
این در حالی است که در دهۀ  9172بسیاری از زنان تالش میکردند وارد بازار کار شوند و
به همین دلیل معتقد بودند استفاده از لوازم آرایش و لباسهای مد روز برای موفقیت در بازار
کار الزم است .عدهای نیز نگران بودند که در صورت آرایشنکردن ،برچسب فمینیست رادیکال
بخورند .در دهۀ  ،9132فمینیستهای لیبرال به این نتیجه رسیدند که اتکای زنان به مد و
لوازم آرایش ،محصول شیءانگاری جنسی از سوی جامعۀ پدرساالر نیست ،بلکه باید آن را نوعی
توانمندسازی زنان دانست .موج سوم فمینیسم موافق ظاهرآرایی و آرایش زنان بود و آن را
نشانۀ توانایی زنان برای کسب قدرت و دسترسی آنها به منابع اجتماعی در یك دنیای پررقابت
تفسیر میکرد .آنها بر این باور اصرار میکردند که همنوایی با هنجارهای فرهنگی زیبایی فیزیکی
(که از روشهای مختلف ازجمله مصنوعی و حتی گاه خطرناك تحقق مییابد) بیانگر قدرت زن
است (کاهلو .)0228 ،ظاهرآرایی و زیباسازی چهره و بدن نشانۀ انقیاد زن به فانتزیهای جنسی
پدرساالرانه درمورد زن ایدئال نیست ،بلکه وسیلهای برای اعمال عاملیت است؛ آنها عملهای
جراحی زیبایی را به این دلیل انجام میدهند که از طریق زیبایی به قدرت برسند.
در گفتمان فمینیستی ،بدن زن همچون یك متن 9در نظر گرفته میشود که به لحاظ گفتمانی
در چند جایگاه قرار میگیرد .این گفتمان به دیدگاه فرامدرن نزدیك است که در آن بدن همچون
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یك متن و مثل یك شیء مصنوعی خودساخته عمل میکند که میتواند بسیاری از نشانهها را
عرضه کند که دلیل بر قدرت ،ثروت ،منزلت ،ظرفیت ،ایدئولوژی ،هویت و جنسیت 9باشد.
منازعۀ گفتمان اصولگرایانه-اصالحطلبانه

اتفاق مهم در سالهای اولیۀ انقالب ،درگیری کشور در جنگی ناخواسته بود .فضای حاد
منازعات ماههای نخست انقالب و بهویژه هشت سال دفاع مقدس ،و تأسیس جمهوری اسالمی،
بازسازی هویتهای سیاسی و فرهنگی به مهمترین دغدغۀ دولت انقالبی بدل شد .در این
دوران ،بازسازی نظم اخالقی از طریق فرایند پروژۀ اسالمیکردن ،در همۀ جنبههای حیات
فردی و اجتماعی دنبال شد .پروژۀ اسالمیکردن بیش از همه روی جوانان اثرگذار بوده است.
این تحوالت شامل اسالمیکردن کتابهای درسی ،اسالمیزهکردن خانواده ،زنان و روابط زن و
مرد ،تعیین حدود و ثغور لباس مورد قبول برای زنان ،تفکیك جنسیتی در عرصۀ محیطهای
آموزشی (بهاستثنای دانشگاهها) ،محیطهای تفریحی و ورزشی و نظارت بر مراکز تفریحی و
مراکز عمومی است .مفاهیم مذکور توأم با شرایط اضطراری جنگ ،اقتدار مردانه و بازتولید
گفتار کنترلکننده بر تن زنانه را استحکام میبخشند .جنگی که همۀ گروههای رقیب را وادار
به اتحاد و همکاری برای فائقآمدن بر دشمن و نجات میهن ساخت و موجب تقویت بیش از
پیش گفتمان حاکم شد .چنین وضعیتی ،مفاهیمی مانند معنویتگرایی ،دنیاگریزی و
سادهزیستی را در تمامی سطوح زندگی روزمره و ازجمله بدن ،در مرکز اهمیت قرار میداد.
شخصیتهای تاریخی-مذهبی و سادهزیستی آنان ،الگوی مردان و زنان ایرانی معرفی شد.
مصرفگرایی ،امری نکوهیده و مخالف موازین شرع ،و هرگونه تبلیغ و ترویج در این حوزه،
مذموم تلقی شد و چون بسیاری از خانوادهها ،فرزندان خود را در این جنگ از دست دادند،
برای همذاتپنداری با آنان و احترام به احساساتشان ،نمایش شادی و تظاهرات بدنی شادمانه
چندان مقبول نبود .جنگ و ترویج فرهنگ دفاع مقدس ،موجب تبدیل محاسن ،چفیه و سربند
مردانه و همچنین ،چادر زنانه به نمادی از بنیادگرایی اسالمی در عرصۀ ملی و بینالمللی شد
(ذکایی .)983 :9831 ،استفادهنکردن از لوازم آرایش در اماکن عمومی ،از ویژگیهای تیپ
اجتماعی زنان حزباللهی یا بسیجی بود .به نوشتۀ رفیعپور ،در این دوره گفتمان غالب ،تمایل
بیشتر به مذهب بود .دراین دوران دارندگی برازندگی نبود.
اما با نزدیكشدن به اواخر جنگ ،کاستیگرفتن حرارت جبهههای نبرد و سرانجام وفات
رهبر کبیر انقالب ،استحکام درون گفتمانی گفتار مذکور رو به فتور و سستی میگذارد .افراد،
1. Gender
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تحتتأثیر فشار هنجاری ،سعی میکنند از سمبلهای مذهبی فاصله بگیرند و مثالً چادر
نپوشند یا ریش خود را بتراشند (رفیعپور .)911 :9871 ،با پایان جنگ و با پیروزی گفتمان
اصالحطلبانه و اهمیتیافتن مردم ،بدن به عرصهای برای نمایش فردیتها و اعتقادات و
ارزشهای فردی تبدیل شد.
در این دوره شاهد استفادۀ مسئوالن نیروی انتظامی از مفهوم مانکن یا مفهوم ترکیبی مانك
زنده بهجای بدحجاب هستیم ،که این گویای تحول چشمگیری در شیوۀ ظاهرآرایی مردم است.
یکی از دالیل این امر ،ابراز وجود و مرئیترشدن خردهفرهنگهای جوانان ،در شهرهای بزرگی
مثل تهران است .هرچند این خردهفرهنگها از ابتدای انقالب در جامعۀ ایرانی وجود داشت ،اما
در این دوره ،شاهد بیرونآمدن عناصری از این خردهفرهنگها از زیرزمین فرهنگی هستیم .در
این دوره همچنین شاهد افزایش گرایش جوانان ایرانی به عمل جراحی پالستیك ،بهویژه
جراحی پالستیك بینی هستیم (شهابی .)61 :9831 ،گفتمان اصولگرا با برجستهسازی
دالهایی همچون عدالت ،سادهزیستی ،مهرورزی ،پیشرفت و تعالی مادی و معنوی ،تمرکززدایی
و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ،صورتبندی جدیدی از خود ارائه کرد.
گرایش به جمعگرایی عرصۀ خصوصی

گرایش به سمت فردگرایی

شکل  .9مفصلبندی تقابل گفتمان اصولگرایی با اصالحطلبی
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گفتمان پیشامدرن (معنایابی بدن در کنار طبیعت) و گفتمان مدرنیته (بدن بر فراز
طبیعت) :دو فهم متفاوت از بدن

در بینش هستیشناسانۀ حاکم بر دوران پیشامدرن ،نیروهای فرامادی و عوامل اجتماعی و گروهی،
مهمترین دالیل معنابخش درزمینۀ آرایش ،اصالح و تغییر در اعضای بدن به شمار میروند.
گرایشهای زیباشناختی ،درمانهای طبی ،نیروهای فرامادی ،دستورهای مذهبی و مجازات و
تنبیهات قانونی نیز از عوامل مهم ایجاد جرح و تعدیل در بدن و تغییر و اصالح اندامهای جسمانی به
حساب میآیند؛ برای بهبودیافتن از بیماریای که به پندارشان در اثر چشمزخم پدید آمده و نیز
برای دورماندن از چشم بد نیز «خال» میکوبیدند (کتیرایی .)696 :9873 ،خالکوبی خصلت
جادویی مییابد و به نیروهای فرامادی پیوند میخورد .ولی از بین تمامی این عوامل ،ارضای حس
زیباشناختی رایجترین و مرسومترین عاملی شناخته میشود که کنشگران اجتماعی را ترغیب
میکند که این اصالحات و دگرگونیها را بر سیمای ظاهری بدنهای خود اعمال کنند .آرایش چهره
و گیسوان ،حناکردن ،خضابکردن ،خالکوبی ،سوراخکردن و نقاشیکردن ،آشناترین سازوکارهای
موجود برای زیباترساختن بدن در این دوران محسوب میشوند .سرمهکشیدن نیز عالوه بر
زیباترکردن چهره ،جهت درمان بیماریهای چشمی بسیار مورد توجه عموم بوده است .به عبارت
دیگر ،میتوان گفت بازنمایی و آرایش بدن اعتبار خود را از ارزشها و باورهای جمع میگیرد .نوع
خالکوبی و اشکال خالکوبی تا حد زیادی در ارتباط با مشخصههای گروهی یا جنسی فرد تعیین
میشود؛ بدین ترتیب« ،داشها و مشهدیها ،گاه آیۀ قرآن به بازوی خود خالکوبی میکنند»
(کتیرایی .)695 :9873 ،در این دوران ،مرزهای جنسیتی قابل تفکیك است و استفاده از لوازم
آرایش ،خاص گروهی از افراد بود .همۀ افراد نمیتوانستند چنین کارهایی انجام دهند ،چراکه جبر و
فشار اجتماعی اجازۀ چنین کاری را به آنها نمیداد.

شکل  .6عناصر همفراخوان دستکاری بدن در دوران پیشامدرن
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در دورۀ ماقبل مدرن ،دانش کارکرد حقیقتجویی داشت و راهی برای شناخت ناشناختهها
محسوب میشد .اما در دورۀ مدرن ،علم و دانش ،کارکرد سلطهجویانه یافت .نظریۀ دانش ،به
نظریۀ سلطه بدل شد (دتل .)697 :9113 ،دوگرایی مدرنیته روح را در برابر بدن قرار نمیدهد،
بلکه به شیوهای ظریفتر انسان را در برابر بدن خود او قرار میدهد ،گونهای از دوگانهشدن .به
این ترتیب ،بدن با جداشدن از انسان ،به موضوعی برای شکلگیری تبدیل میشود ،موضوعی
برای تغییریافتن و قالبگرفتن براساس سلیقۀ روز؛ درنتیجه انسان با تغییر ظواهرش ،درواقع
خود را تغییر میدهد (لوبرتون .)9158 ،آن چیزی که در این دوران باعث ایجاد و تغییر در
سازوکارهای بدن میشود ،گسترش گفتمان پزشکی است .دانش پزشکی با جراحیهای زیبایی،
رژیمهای غذایی ،ورزشها و نرمشهای مختلف و استفاده از تکنولوژی مهندسی جدید مانند
دستگاههای پرورش اندام ،لباسها و کفشهای ورزشی و طبی ،وسایلی همچون گردنبند،
کمربند ،شکمبند ،مچبند و زانوبندهای طبی و ...به کنترل ،تنظیم ،پرورش ،اصالح و تغییر بدن
اقدام میکند (ذکایی.)929 :9819 ،
با ورود مدرنیته ،نهتنها ساختارهای جدید اجتماعی جایگزین ساختارهای پیشین شد ،بلکه
زندگی روزمره در تمامی عرصههای آن نیز دستخوش دگرگونی و تحولی بنیادین شد؛ ازاینرو،
بدن بهعنوان واسطه و میانجی ساختارهای اجتماعی و عرصۀ روزمره ،بیش از سایر حوزهها این
تغییر و دگرگونی را تجربه کرد .اقدام دولت در حوزۀ بدن ،ترویج و تبلیغ شهروند ایرانی بهویژه
طبقۀ متوسط جدید به استفاده از شیوهها و ابزارهای جدید مدیریت بدن از طریق کاربست
ایدئالهای نوین بدن و اندامهای بدنی بود .با جانشینی «ایدئالهای غربی صورت زیبا شامل
تناسب ،تقارن ،پوست تمیز ،جوانی و چهرهای که بتواند احساسات جنسی اشخاص را برانگیزد»
(پیتس )0223 ،و نیز داشتن اندام الغر ،باریك و بلند بهجای ایدئالهای پیشین زنانه ،زنان
تشویق شدند از رژلب ،رژگونه ،پودر سفیدکننده ،مداد سایه ،الك ،ادکلن و انواع کرمهایی
استفاده کنند که ساخت کارخانههای اروپایی بود؛ همچنین ،ترغیب شدند آنها را جایگزین
سرخاب ،سفیداب ،وسمه ،سرمه ،زرگ ،حنا ،روناس ،عطر گلها و روغنهای گیاهی کنند که در
خانهها و کارگاههای خانگی درست میشد.
تقابل گفتمان دینی با گفتمان سازهگرایانه

گفتمان اخالقی و دینی با غیرضروریدانستن و گاه غیراخالقی و غیرفطری دانستن جراحیهای
زیبایی ،از گفتمان سازهگرایانه (منظر فرهنگی) فاصله میگیرد .در این گفتمان ،بدن امانتی
الهی هست و هرگونه نگاه به بدن در متن اجتماعی را به حاشیه میبرد .مذهب بهعنوان
052

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

مهمترین مؤلفۀ هویت فرهنگی ،به ابراز آن کمك زیادی کرد .بازسازی نظم اخالقی از طریق
فرایند پروژۀ اسالمیکردن در همۀ جنبههای حیات فردی و اجتماعی دنبال شد .فرایند
«اسالمیکردن» 9ابعاد مختلفی داشت ،اما تحوالت فرهنگی-اجتماعی ناشی از انقالب ،بیش از
هر گروه اجتماعی دیگری روی جوانان و بهویژه زنان اثرگذار بوده است.
گفتمان دینی با برخورداری از مشروعیت کاریزماتیك در تقابل با گفتمانهای رقیب ،پیروز
از میدان نبرد بیرون آمد .این گفتمان با قراردادن گفتمانهای مشروطه و مدرنیته درون
گفتمان غرب ،بهعنوان اَبردیگری و غیریتسازی از آنها ،با خوانشی وارونه از گفتمانهای
رقیب ،دست به صورتبندی جدیدی زد .اگر در دو گفتمان پیشین ،تالش در جهت آن بود که
قوانین اسالمی مطابق با قوانین جدید تفسیر شوند ،در گفتمان جمهوری اسالمی ایران،
جمهوری و ایرانی ،دالهای شناوری هستند که حول دال مرکزی اسالم معنا مییابند و قوانین
جدید بر پایۀ قوانین اسالمی بازتعریف میشوند.
 .3بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش بررسی کشمکشهای گفتمانی در عرصۀ دستکاری و بازنمایی بدن در زنان
بود .در این پژوهش تالش کردیم که دستکاری و چگونگی بازنمایی بدن را تحتتأثیر قدرت و
گفتمانهایی به تصویر بکشیم که در بستر جامعه و در شرایط اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
مورد خوانش و کنترل قرار میگرفتند .موضوع ظاهرآرایی و گرایش به سمت دستکاری بدن
یکی از دغدغههای مهم جامعۀ ایران و از پیچیدهترین گفتمانهاست .یافتههای این پژوهش
نشان داد بدن زنان در متن جامعه مورد خوانش و به لحاظ گفتمانی در چند جایگاه قرار
میگیرد .دستکاری بدن در هریك از گفتمانها عرضهکنندۀ نشانههایی بود که این نشانهها در
هر گفتمان معنای خاص خود را دارد .هدف از طرح کشمکشهای گفتمانی در این پژوهش،
تحلیل و قرائت قدرتهای ایدئولوژی در دستکاری بدن بهعنوان برساختهای فرهنگی ،اجتماعی
و تاریخی است .یافتههای این پژوهش نشان داد بیثباتی در بازنمایی و عرصۀ بدن متأثر از
گفتمان حاکم در هر مقطع از زمان است .با تغییر در ساختارهای اجتماعی و گفتمانهای
موجود ،بازنمایی بدن نیز تغییر میکند .نمونهای از چنین تغییراتی را میتوان در گفتمان
پزشکی و ورود به انسانهای ماشینی جستوجو کرد و تأثیرات آن را در جنسیت مشاهده کرد.
نتایج نشان داد در گفتمان پزشکی و طب مدرن ،بدن بهتنهایی و جدا از ذهن و روان به موضوع
و ابژۀ تحقیق تبدیل میشود ،ابژهای که دانش جدید پزشکی درصدد بهفهمدرآوردن چیستی آن
1. Islamization
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برای کنترل ،تغییر و ارتقای وضعیت آن است .زنان زیر تیغ جراحی و در پرتو نورافکنهای
بیشماری قرار میگیرند و چنین گفتمانی بدن را زیر سؤال برده و افراد به دنبال راز گمشدۀ
بدن خود هستند .همانطور که نشان داده شد ،اینجاست که مرزهای جنسیتی جابهجا و رابطۀ
بین بدن طبیعی و بدنی که تحتتأثیر فرهنگ و اجتماع و گفتمان قرار میگیرد مورد توجه قرار
میگیرد .دموکراتیزهشدن زیبایی در حوزۀ مصرف و دستکاری بدن ،عالوه بر برداشتن مرزهای
طبقاتی باعث برداشتن مرزهای سنی و جنسیتی شده است .اگر در گذشته و دهههای اخیر
گرایش به جراحیهای زیبایی را با کارکرد زیبایی میتوانستیم توجیه کنیم ،امروزه شاهد
گرایش به سمت دستکاریهایی در میان جوانان هستیم که نمیتوان آن را با کارکرد زیبایی
توجیه کرد .البته این پرسش مهم باقی است که رفتارهای بدنی ما تا چه اندازه متأثر از نسخهها
(قالبها) فرهنگی 9و به قول تایلر «فرهنگ نمایشی» 0ما و تا چه اندازه از عاملیت و انتخابهای
فردی تأثیر میپذیرند .معانی بهکاررفته بهواسطۀ اینگونه دستکاریهای بدنی و کنشهای
اجتماعی نهتنها معناهایی ایستا نیستند که در چارچوب ساختارها ،قواعد ،ارزشها و هنجارهای
اجتماعی–فرهنگی بستارپذیرند ،بلکه معناهایی بیش از بیش انتخابی و سیال به شمار میروند
که تمایزات فردی و تفاوتهای موجود در سبك زندگی اشخاص را به نمایش میگذارند و زنان
و مردان را ترغیب میکنند تا بدنهای خود را در پرتو نورافکنهای بیشماری قرار دهند و
عالئم و نمادهای بدنی را به کار گیرند .یکی از اهداف مهم پژوهش که در این مطالعه به دنبال
آن بودیم ،ارائه و تحلیل گفتمانهای بدن در ایران بود .در این خصوص توجه خود را به رابطۀ
متقابل میان بدن افراد و قدرتهای موجود اجتماعی متمرکز کردیم؛ اینکه زنان چگونه در
روابط پیچیده و درهمتنیدۀ قدرتها با مدیریت بدن خود در حوزۀ پوشش ،آرایش ،اصالح و
تغییر ،ژستها و حرکات در فرایند انتقال معنا سهیم میشوند؛ چراکه این مهم باعث میشود
برای چیستی بدن ناگزیر از شناخت قدرتهای سازندۀ متن باشیم .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت هدف از ارائه و تحلیل گفتمانهای بدن در ایران ،روشنکردن ساختار عمیق و پیچیدۀ
تولید و تجربۀ بدن زنان ایرانی ،نشاندادن تأثیر عوامل و شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
تاریخی و شناختی بر فرایند تولید گفتمانهای بدن در ایران ،آشکارکردن رابطۀ میان بدن و
ایدئولوژی و درنهایت ،نشاندادن بیثباتی معنا در عرصۀ بدن و تغییرات آن در طول زمان است.
یافتهها نشان داد در گفتمان پیشامدرن بدن در کنار طبیعت قرار گرفته است و بدن متأثر
از ارزشها و باورهای فرهنگی ،جبر و فشار اجتماعی قرار میگیرد .در این گفتمان ،مرزهای
1. Cultural scripts
2. Performative culture
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جنسیتی قابل تفکیك بوده و بازنمایی ،آرایش و ظاهرآرایی خاص گروهی از افراد بود ،آن
چیزی که امروزه متأسفانه رو به فراموشی رفته و مرزهای جنسیتی نیز نابود شده است .اگر در
گفتمان پیشامدرن ،بدن اعتبار خود را از جمع و ارزشهای جمعی میگیرد و مفهومی
فراتاریخی تلقی میشود و درواقع ،مفهوم ما ،در بدن و پیکر هر شخص تجلی مییابد ،در
گفتمانهای نوین ،بدن امری بیش از بیش تاریخمند تعریف میشود که فردیتهای موجود را
عینیت میبخشد .در گفتمان مدرنیته ،بدن بر فراز طبیعت است و شاهد غالبشدن گفتمان
پزشکی هستیم .در این برهه ،با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ،به سمت اخالق مصرفی و
مصرف فرهنگی بدن گرایش پیدا کردهایم .از منظر دیگر یافتههای این پژوهش ،دو گفتمان
اصولگرایانه و اصالحطلبانه نشاندهندۀ تفکیك میان دو عرصۀ خصوصی و عمومی در میان
زنان و مردان است .در گفتمان اصولگرایی یکی از موارد مهم ،اسالمیزهکردن خانوادهها و
تفکیك جنسیتی بین زنان و مردان بود .مفاهیمی مانند معنویتگرایی ،دنیاگریزی و
سادهزیستی که نشاندهندۀ خویشتنداری ،جمعگرایی و توجه به ارزشهایی فراتر از بدن و
ظاهرآرایی بود ،در بین زنان حاکم ارزش تلقی میشد و زنان را در عرصۀ خصوصی محدود
میکرد .این در صورتی است که با پایان جنگ و پیروزی گفتمان اصالحطلبان شاهد زنانهشدن
عرصۀ عمومی و توجه به مفاهیم و ارزشهایی مانند مصرف فرهنگی بدن و نمایش فردیت مورد
توجه جامعه و قدرتهای موجود در آن بودیم .در گفتمان فمینیستی نگاه به بدن در متن
سیاسی معنا مییابد و بازنمایی جنسیتی و خوانش بدن را متأثر از گفتمان مردساالری میداند.
در این گفتمان ،نگاه انتقادی به بدن به این دلیل است که هویت واقعی را باید در آرایش و
نقاب زنان جستوجو کرد یا در آرایشنکردن؟ یافتهها نشان داد در موج سوم فمینیست رابطۀ
همفراخوان بین بازنمایی بدن و منابع اجتماعی وجود دارد .مهمترین نکته در گفتمان
فمینیستی تحلیل قدرت و اعمال عاملیت در رابطه با بدن زنان است .مفاهیم مهمی که حول
این گفتمان معنا مییابد عبارت از قدرت ،ثروت ،منزلت ،ایدئولوژی و هویت هستند .با ورود به
عصر مدرنیته ،بدن پیش از پیش با سیاست درآمیخته شد و حول دال مرکزی انتظام و انضباط،
معنای خود را یافت .ولی مهمترین ویژگی بدن در این دوران ،تبعیت و پیروی از اصل تغییر بود.
در این دوران ،ایدئالهای نوین غربی جایگزین ایدئالهای سنتی شدند .غربگرایی اجباری رژیم
پهلوی مزید بر علت شد .عوامل و قرارگاههای غربیشدن عبارت بودند از رادیو و تلوزیون،
سینما ،آگهیهای بازرگانی ،سبك پوشش ،نظام آموزشی و کاخهای جوانان .گفتمان دینی در
مقابل گفتمان اصالحطلبی یکی از گفتمانهای بسیار مهمی بود که از دل گفتمان مدرنیته
بیرون آمد .مطالعۀ منازعات اولیۀ انقالب بهخوبی حاکی از دو الگوی رقیب ،پیرامون دو روایت از
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ساختار گفتمانی انقالبی بود :یکی بر محور داللت مرکزی آزادی ،در تالش است تا فرایند
تثبیت گفتمانی را بدون برقراری نسبت با تن زنانه هدایت کند و دیگری به خالف آن ،با
محوریکردن ضرورت معنویسازی عرصۀ اجتماعی ،تن زنانه را بهمنزلۀ استوانۀ اصلی موضوع
توجه قرار میدهد .در گفتمان دینی با ورود به عرصۀ جنگ ،نمایش بدن و فردیتها جای خود
را به ایثار ،فداکاری ،همذاتپنداری ،و خویشتنداری داد .گرایش به سادهزیستی و
معنویتگرایی دال مرکزی بود که در این دوران حاکم میشد .اما با پایان جنگ و ورود به
عرصۀ سازندگی مفاهیم قبلی دال و قدرت مشروعیتبخشی خود را از دست دادند و مفاهیم
جدید دال مرکزی قدرت بر بدن زنان حاکم میشد .پس در یك نگاه کلی میتوان گفت با
تحوالت گفتمان بدن در ایران ،شاهد اهمیت بنیادین بدن زنان در جنبشها و انقالبهای صد
سال اخیر در ایران هستیم .هریك از گفتمانها در این عرصه ،با غیریتسازی از گفتمانهای
رقیب ،مدتی مجال بروز مییافتند و نظام معنایی عرصۀ بدن را حول دال مرکزی خود ایجاد
میکردند و با قدرتیافتن گفتمانهای رقیب در بعضی زمانها سلطه و برتری خود را از دست
میدادند .یافتهها نشان داد که رابطهای دیالکتیکی بین طبقات اجتماعی و عادتوارههای ذهنی
و بدنی وجود دارد .این رابطه را میتوان با عضویت در طبقات اجتماعی مشاهده کرد .همانطور
که اشاره شده ،عضویتداشتن در هر طبقه باعث نگرش و خوانش متفاوت در عرصۀ بدن
میشود .برای مثال ،زنانی که متعلق به طبقات باالی اجتماعی بودند رابطۀ دلسوزانهتر و
مهربانانهتری با بدن خود داشتند و بیشتر دنبال ایدئالهای زیبایی و ظاهرآرایی بودند ،اما زنان
طبقات مردمی بیشتر نگاه ابزاری داشته و به بدن و جسم خود بهعنوان وسیله نگاه میکردند.
این در حالی است که طبقات پایین جامعه اسیر بازتولید عادتوارههای بدنی بوده و کمتر به
سمت دستکاری ،تنآرایی و بازنمایی بدن بهعنوان یك ارزش مایل بودند.
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کندوکاوی کیفی در پدیدهی قاچاق مواد مخدر
در جنوب استان کرمان


سوده مقصودی ،امید عزیززاده  ،مریم رضایی
چکیده

پژوهش حاضر ،پدیده قاچاق مواد مخدر را در جنوب استان کرمان از نظر افراد درگیر درآن
مورد بررسی قرار می دهد .روششناسی پژوهش ،کیفی و از ابزار نظریه زمینهای برای انجام
عملیات تحقیق استفاده شدهاست .دادههای کیفی این پژوهش با استفاده از تکنیك مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عمیق گردآوری شدهاند .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش نظریه
زمینهای استفاده شده است .براساس روش نمونهگیری هدفمند و نمونهگیری نظری و معیار
اشباع نظری که خاص تحقیقات کیفی است ،با  96نفر از افرادی که تجربهی قاچاق داشتهاند
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 .۱مقدمه و بیان مسئله

قاچاق موادمخدر یکی از بازارهای خطرناك قاچاق و معامالت غیرقانونی جهانی است .مطابق با
کنوانسیون  9133مبارزه با قاچاق موادمخدر ،قاچاق موادمخدر شامل تولید ،ساخت ،تقطیر،
تهیه ،عرضه برای فروش ،توزیع ،تحویل ،واسطهگری ،ترانزیت ،حملونقل ،واردات ،صادارات،
کشت موادمخدر و روانگردانهاست (مرتضوی .)9833 ،هزاران کیلوگرم از موادمخدر غیرقانونی
روزانه از مرزهای بینالمللی قاچاق شده و باعث میشود تعداد بیشماری از افراد به دام اعتیاد و
خشونت کشانده شوند .همزمان با ورود تعداد زیادی از افراد به شبکه و باندهای قاچاق
موادمخدر ،قاچاق مستقیماً موجب قتل صدها نفر میشود (جنر.)129 :0290 9،
از سال  0296تا  0297تولید جهانی تریاك ،با 65درصد افزایش ،به  92522تن رسیده
است ،که باالترین میزان تخمینزدهشده از سوی سازمان ملل متحد از زمان شروع نظارت بر
تولید جهانی تریاك در آغاز قرن بیستویکم است .تخمین زده شده است که یكسوم تا
یكپنجم از درآمد حاصل از فروش موادمخدر توسط گروههای جنایتکار سازمانیافتۀ
بینالمللی در سراسر جهان در سال  ،0296به دست آمده است .اما براساس یك مطالعه،
معامالت موادمخدر بین سپتامبر  0298و ژانویۀ  0296افزایش ساالنهای معادل 52درصد
داشته است (گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد.)0293 ،
یکی از آثار طوالنیمدت قاچاق موادمخدر ،درگیرشدن افراد زیادی در این زنجیره است که
بنابر آمارها حدود 32درصد آنان را جوانان تشکیل میدهند و مرتکب جرائمی همچون سرقت،
0
فروش مواد و حتی دزدی میشوند و اغلب این جرائم با خشونت صورت میگیرد (بنسون،
 .)980 :0292همراه با رشد ،توزیع و مصرف موادمخدر ،شاهد افزایش نرخ زندانیان نیز هستیم.
همچنین قاچاق موادمخدر بهطور معنیداری انواع دیگر جرائم ازجمله تجاوز ،جرائم همراه با
خشونت ،وندالیسم و رفتارهای غیرطبیعی و نابهنجار را افزایش داده و به اقدامات غیرقانونی
اقتصادی همچون پولشویی منجر میشود .عالوهبراین ،قاچاق مواد ،قاچاق انسان و بهتبع آن،
تهدید امنیت کشورها را نیز به همراه دارد (نیریال .)062 :0290 8،افزایش قاچاق موادمخدر
(مخصوصاً از نوع سازمانیافته) درگیریهای مرزی و نزاعهای خشونتبار را به وجود میآورد و
باعث قتل و جرائم مرگبار و خشونتبار میشود (ماگالونی و گابریال .)980 :0290 6،استفاده و

1. Jenner
2. Benson
3. Nirilla
4. Magaloni & Gabriela
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قاچاق مواد ،سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ،امنیت و راحتی و رفاه یك کشور را شدیداً
تهدید میکند (بهرا.)083 :0298 ،
با توجه به مرزهای گستردۀ 9105کیلومتری ایران با افغانستان و پاکستان بهعنوان دو
کشور اصلی تولیدکنندۀ تریاك و هروئین ،امکان استفادۀ قاچاقچیان از ایربهران ،هم بهعنوان
بازاری برای مصرف و هم کانالی برای ترانزیت موادمخدر فراهم شده است (کرمی و اعتمادیفر،
 .)920 :9831درواقع ،در ایران به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و همسایگی با کشورهای تولیدکنندۀ
موادمخدر و وجود بازارهای مصرف داخلی و تقاضا برای آنها ،بازار قاچاق موادمخدر همچنان
پررونق است .الگوی توزیع موادمخدر در ایران حاکی از آن است که میزان قاچاق هروئین از
06درصد در سال  ،76به 03درصد در سال  9832رسیده است .این امر حاکی از آن است که تقاضا
برای هروئین بهمنظور مصرف داخلی افزایش یافته است (کرمی و اعتمادی فر.)99 :9831 ،
سود سرشار حاصل از ترانزیت موادمخدر ،به دلیل تقاضای فراوانی که برای آن وجود دارد،
موجب شده تا شبکههای گسترش مواد ،خصوصاً در مناطقی که در تیررس محورهای ترانزیتی
قرار دارند ،گسترش یابد؛ به همین دلیل ،پیشبینیپذیر است که علیرغم افزایش موانع عینی و
حقوقی بهمنظور کاهش ورود موادمخدر به ایران ،همچنان نرخ ترانزیت این موارد به داخل
کشور باال باشد .همانطور که اشاره شد ،این مسئله صرفاً محدود به ایران نیست ،بلکه
کشورهای متقاضی مواد از سویی و کشورهای نزدیك به محورهای ترانزیت مواد از سوی دیگر
بیشترین گروههای هدف برای انتقال و توزیع موادمخدر محسوب میشوند .با وجود تمامی
تالشهای قوای امنیتی و انتظامی داخلی و بینالمللی ،تجارت موادمخدر ،به دلیل سود
سرشاری که دارد ،هرساله افزایش 92درصدی داشته است .همچنین شبکههای توزیعی نیز
گسترش فراوان یافته و محورهای انتقال و توزیع بهشدت گسترده شده است (کرمی و
اعتمادیفر ،)92 :9831 ،بهطوریکه اکنون بیش از 52درصد از زندانیان امروز کشور ،بهنحو
مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با خرید و فروش و مصرف موادمخدر دستگیر و زندانی شدهاند
(صدیق سروستانی.)918 :9831 ،
آمارها از میزان باالی ورود موادمخدر به ایران حکایت دارد .کل میزان موادمخدر ورودی به
کشور (کشفشده) در سال  9816به  602067کیلوگرم و در استان کرمان به 925982
کیلوگرم میرسد .در میان موادمخدر ،بیشترین میزان کشفیات مربوط به تریاك است .میزان
کشفیات تریاك در کل کشور  679551کیلوگرم و در استان کرمان  38765کیلوگرم است.
میزان کشفیات حشیش در کل کشور  922023کیلوگرم در کشور و در استان کرمان 95626
کیلوگرم است .همچنین ،حجم هروئین کشفشده در کل کشور  97170کیلوگرم و در کرمان
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 8099کیلوگرم ارزیابی شده است .از میان دیگر موادمخدری که در استان کرمان به میزان
زیادی وجود دارد ،میتوان به مرفین اشاره کرد که در کل کشور  3076کیلوگرم و در استان
کرمان  0662کیلوگرم کشف شده است (مرکز آمار ایران.)9816 ،
آمارهای منتهی به سالهای  16و  17از میزان باالی قاچاق موادمخدر در شهرستان کهنوج
و رودبار جنوب استان کرمان حکایت دارد .فرماندۀ انتظامی رودبار جنوب از دستگیری قاچاقچی
حرفهای و تحت تعقیب موادمخدر در این شهرستان خبر داد و گفت« :از این فرد طی سالهای
 10و  18بیش از 8هزار و  022کیلوگرم تریاك کشف شده بود( ».خبرگزاری ایرنا.)9813 ،
دادستان رودبار جنوب در گفتوگو با خبرگزاری ایرانا بیان میکند در نیمۀ نخست مرداد سال
جاری با اشراف اطالعاتی مناسب و حضور مقتدرانه 6 ،باند قاچاق موادمخدر متالشی و بیش از
یك تن و  722کیلوگرم تریاك کشف و  92قاچاقچی به همراه هفت دستگاه خودرو کشف و
ضبط شد (خبرگزاری ایرنا.)9813 ،
فرماندۀ انتظامی استان کرمان از کشف  69تن و  592کیلوگرم انواع موادمخدر طی هشت
ماه امسال در استان خبر داد (خبرگزاری ایرنا .)9815 ،باشگاه خبرنگاران جوان کشفۀ
965کیلوگرمی موادمخدر از نوع تریاك در رودبار جنوب را اعالم کرد (باشگاه خبرنگاران جوان،
.)9817
بنابراین میتوان گفت که قاچاق موادمخدر از مسائل و معضالت مهم در کشور ایران با بافت
جمعیتی جوان و شرایط اجتماعی خاص خود است .مسئلهای که امروز از مرز مسئله و پدیده
گذشته و به بحران اجتماعی تبدیل شده است و درصورتیکه مورد بررسی قرار نگیرد ،انبوهی از
مسائل دیگر را به وجود خواهد آورد .قاچاق موادمخدر ،بزرگترین جرم با ابعاد بینالمللی است
که خود منشأ بسیاری از جرائم دیگر است .عبور و مرور غیرمجاز از مرزها ،حمل اسلحه ،ارتکاب
قتل و جنایت برای حفظ و انتقال موفق مواد ،گروگانگیری ،پولشویی ،خروج غیرمجاز ،سرقت،
ایجاد رعب و وحشت توسط قاچاقچیان مسلح و ...ازجمله مصادیق این جرائم است (یاوری
بافقی و دیگران .)621 :9831 ،عمل مجرمانۀ قاچاق همبستگی باالیی با جرائم ذکرشده در
استان کرمان در سالهای اخیر نشان داده و بیانگر آن است که این عوامل انطباق زیادی با
مناطق تحت نفوذ و مسیر قاچاقچیان موادمخدر دارند (ویسی.)93 :9816 ،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که فرایندها و سازوکارهای قاچاق
موادمخدر در بین افرادی که خود تجربۀ زیستهای در این کار دارند ،چیست .درواقع ،هدف اصلی
تحقیق ،کشف این موضوع است که خود افراد چه تعریف و برساختهای از این پدیده دارند.
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 .۲پیشینۀ تجربی پژوهش

مطالعات متعددی در سطح ملی و جهانی در حوزۀ قاچاق موادمخدر انجام گرفتهاند .این
پژوهشها به بررسی شرایط ساختاری ایجادکنندۀ این پدیده پرداخته و یا تبعات این پدیده را
مورد تفحص قرار دادهاند .آنچه در مطالعات مورد بررسی بیشتر مدنظر بوده است ،ساختارهای
ایجادی یا تبعات ناشی از آن است .بهطور مثال ،ویسی ( )9815به بررسی رابطۀ قاچاق مواد و
کاهش امنیت و باالرفتن شاخصهای ناامنی ناشی از پدیدۀ قاچاق در استان کرمان ،به تفکیك
شهرستانها پرداخته است .موسایی و گرشاسبی ( )9831رابطۀ بین بیکاری و گرایش به قاچاق
را مورد بررسی و تدقیق نظر قرار داده و بیکاری مجدد و کاهش مهارت و تخصص نیروی کار را
از تبعات قاچاق برشمردهاند .بندریان ( )9831فقر مالی و فرهنگ و کمبود سرمایهگذاری را از
دالیل پیدایش قاچاق ذکر کرده است .نیریال ( )0290چالشهای جدید پیش روی جوامع و به
خطرافتادن امنیت را پیامد پدیدۀ قاچاق برشمرده است .وابلز ( )0290معتقد است که قاچاق
نهفقط هزینههای اقتصادی متعددی را بر دولتها بار میکند ،بلکه به بیکاری و خشونت هم
منجر میشود .روندا ( )0299دالیل طبیعی و جغرافیایی و تاریخی–اقتصادی و سیاسی مؤثر بر
قاچاق را بررسی کرده است.
اما در میان تحقیقات انجامشده چند نکته برجسته است :اوالً در این تحقیقات ،به ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی جامعه کمتر توجه شده ،ثانیاً از مطالعات و پژوهشهای کیفی و تفسیری
که نشاندهندۀ رویکرد اِمیك و دروننگرانۀ مردم جامعۀ مورد مطالعه باشد چشمپوشی شده
است ،بهطوریکه به لحاظ روششناسی عمدۀ این تحقیقات با روش کمّی ،اسنادی و مبتنی بر
رویکرد پوزیتویستی انجام شدهاند .درواقع ،با اینکه در کتابها و مقاالت مختلفی قاچاق
موادمخدر بررسی شده است ،اما با کمتوجهی به بررسیهای کیفی و تفسیری ،تا حد زیادی به
بررسی در سطح کالن و نگاه تعمیمیافته به این مسئله پرداختهاند .این تحقیقات اگرچه داده
های نسبتاً مفصل و زیادی دربارۀ موادمخدر در اختیار قرار میدهند ،اما بیشتر زبانی نخبهگرا و
تعمیمگرایانه دارند و ازآنجاکه اکنون ما با تکثر زیستجهانها مواجهایم ،چنین تحقیقاتی در
عصر پایان فراروایتها ،این تکثر زیستجهانها را نادیده میگیرند.
در این پژوهش سعی شده است از نظر افراد بومی و درگیر در منطقه به قاچاق مواد
پرداخته شود .درواقع قصد محققان این است که ببینند چه تعریف و برساختی از قاچاق
موادمخدر در منطقه وجود دارد؟ بهمنظور پاسخ به این سؤال از رویکرد برساختگرایی اجتماعی
استفاده شده است .رویکرد برساختگرایی در پارادایم تفسیر اجتماعی قرار دارد و بر این فرض
استوار است که فرایند تعریف و تاریخ طبیعی یك مسئلۀ اجتماعی مهمتر از شرایط و موجودیت
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واقعی همان مسئله است .درواقع ،درحالیکه پارادایم مسلط در جامعهشناسی با طرح سؤاالتی
تبیینی و با تأکید بر اندازهگیری آماری ،عینیت ،پیشبینیپذیری و مداخلۀ بهتر در مسائل
اجتماعی ،همچنان مسائل اجتماعی را عینی و کمّی تلقی میکند ،در این تحقیق تأکید بر
رویکردی است که بر ماهیت ذهنی ،تعریفی ،فرایندی و برساختگرایانۀ مسائل اجتماعی تأکید
دارد .محققان در این پژوهش به دنبال کشف و بررسی فرایندها ،سازوکارها و فرهنگ غالب بر
قاچاق موادمخدر جنوب استان کرمان هستند.
 .۳روششناسی

روششناسی مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی است که به هر روشی گفته میشود که
دادههای آن با استفاده از روش آماری یا دیگر روشهای مبتنی بر اندازهگیری به دست نیامده
باشد (کوربین و اشتروس .)99 :9113 9،از میان روشهای کیفی ،در این تحقیق از نظریۀ
زمینهای استفاده شده است .نظریۀ زمینهای ابتدا توسط بارنی گلیزر 0و انسلم اشتروس 8مطرح
شد؛ منظور گلیزر و اشتروس از نظریۀ زمینهای نظریهای است که از دادهها استخراج شده و
بهطور سیستماتیکی از طریق فرایند تحقیق ،از دادهها جمعآوری و تجزیهوتحلیل شده است
(کوربین و اشتروس.)99 :9113 ،
چارماز میان دو نوع نظریۀ زمینهای تمایز قائل است؛ این دو نوع عبارتاند از نظریۀ زمینهای
سازهگرایانه 6و نظریۀ زمینهای عینیتگرا 5.رویکرد سازهگرایانه اولویت را به پدیدۀ مورد مطالعه
میدهد و پدیده را برساختۀ تعامل محقق و مشارکتکنندگان میداند و به این موضوع توجه
دارد که چطور مشارکتکنندگان معانی و کنشها را در موقعیت خاصی برمیسازند .درمقابل،
رویکرد عینیتگرا در سنت اثباتگرا ریشه دارد و دادهها را بهمثابۀ اموری واقعی در نظر
میگیرد .در این رهیافت ،معنا در درون دادهها ذاتی است و محقق صرفاً آن را کشف میکند و
از این نظر واقعیت بیرونی در انتظار کشف است (چارماز .)89 :0226 6،در این تحقیق از رویکرد
سازهگرایانه استفاده شده است که چارماز ( )0223 ،0226نیز بر آن تأکید میکند و واقعیت را
فرایندی برساختی و حاصل تعامل محقق و مشارکتکنندگان میداند.

1. Corbin,Strauss
2. Barney Glazer
3. Anselm Strauss
4. Constructivist grounded theory
5. Objectivist grounded theory
6. Charmaz
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ازآنجاکه قاچاقچیان موادمخدر را نمیتوان با روش کمی و تکنیك پرسشنامه مورد سؤال قرار
داد و ازآنجاکه دادن اطالعات دربارۀ این موضوع ،فرد را با ترس و برچسب منفی مواجه میکند،
محقق باید ضمن صرف وقت فراوان جهت جلب اعتماد افراد ،با آنها مصاحبۀ عمیق انجام
میداد؛ بنابراین ،فقط روش کیفی و آن هم نظریۀ زمینهای میتوانست روش مناسبی برای
جمعآوری اطالعات باشد.
مشارکتکنندگان

در این پژوهش ،مشارکتکنندگان مورد مطالعه ،فعاالن و مرتبطان با قاچاق موادمخدر در
جنوب استان کرمان هستند که مناطق رودبار جنوب ،قلعهگنج ،منوجان ،فاریاب و کهنوج را
شامل میشوند .تمامی افراد یا نزدیکان آنها (شامل بارکشها ،محافظان ،کارگران،
راهپاكکنها ،نفوذیها 9)...که در مراحل مختلف قاچاق مشارکت دارند ،مورد پرسش قرار
گرفتند .در ابتدا هدف تحقیق برای قاچاقچیان یا نزدیکان و وابستگان آنها بازگو شد و
مشارکتکنندگان با میل و خواست شخصیشان در ارائۀ اطالعات مربوط به قاچاق و فرایند آن
شرکت کردند .از سوی دیگر ،افراد از طریق مشاهدات و تجربیات زیستۀ محقق انتخاب شدند و
بر مبنای نمونهگیری هدفمند با استراتژی گلوله برفی ادامه پیدا کردند .محقق با معرفی خود و
جلب اعتماد مشارکتکنندگان با آنها مصاحبه کرد و مصاحبهها بعد از هماهنگی الزم با 92
نفر از این اشخاص در منزل مسکونی و  0مورد نیز در منزل محقق صورت گرفت .محقق در این
تحقیق در مصاحبه با  90نفر از قاچاقچیان و مرتبطان با قاچاق موادمخدر (کسانی که خود
تجربۀ زیسته از قاچاق موادمخدر داشتند) به اشباع نظری رسید ،اما مصاحبه تا  96مورد ادامه
یافت .مصاحبههای انجامشده هرکدام بهترتیب ضبط شدند و در حین ضبط از نکات مهم نیز
یاداشتبرداری صورت گرفت و بعد از ضبط ،فایل هر مصاحبه به کامپیوتر منتقل و به متن
تبدیل شد.
گردآوری و تحلیل دادهها

در این تحقیق ،روش گردآوری دادهها مبتنی بر مصاحبههای عمیق بوده و برای انجام مصاحبهها
از رویکرد پاتن 0استفاده شده است .پاتن سه نوع مصاحبه را از هم تفکیك میکند .9 :مصاحبۀ
 .9بهمنظور حفظ امانت درخصوص اطالعات افراد نمونه در تحقیق ،سعی شده از اسامی مستعار و غیرواقعی در
نتایج مصاحبهها استفاده شود.
2. Patton
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مکالمهای غیررسمی؛ .0 9رهیافت راهنمایی مصاحبۀ عمومی؛ .8 0مصاحبۀ بازاستانداردشده 8.بر
این اساس ،در تحقیق حاضر هر سه رویکرد پیشنهادی پاتن به ترتیب زیر استفاده شد:
در آغاز کار ،برای دستیابی به مفاهیم و مقولهها از رویکرد مصاحبۀ مکالمهای غیررسمی استفاده
شد .مصاحبۀ مکالمهای غیررسمی با گفتوگو و دیالوگ شروع شد و از فرد خواسته شد که
تجربۀ زیستۀ خود را از قاچاق موادمخدر بیان کند تا فرایندها ،سازوکارها و فرهنگهای غالب بر
این پدیده مشخص شود .بعد از اینکه مفاهیم و مقولههای اولیه آشکار شدند ،با استفاده از
رویکرد راهنمای عمومی مصاحبه ،مقولهها و مفاهیم در فرایند مصاحبهها پیگیری شدند .این
امر در راستای نمونهگیری نظری نیز انجام شد که با ماهیت روش نظریۀ زمینهای سازگاری
زیادی دارد .پس از اینکه خطوط کلی مصاحبهها بهوسیلۀ مفاهیم و مقولهها شکل گرفت ،به
طراحی مجموعهای از سؤاالت باز پرداخته شد (سؤال در رابطه با چگونگی فرایند قاچاق ،منزلت
قاچاقچیان ،تنبیه خاطیان و خائنان ،مبادالت اقتصادی و اجتماعی و ...و بهطورکلی نقش فرد بر
مبنای تجربۀ زیستۀ آنها از فرایند قاچاق بود) و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه
یافت .از افراد پرسیده شد که چه کسانی و با چه عناوینی در قاچاق مشارکت دارند؟ چه کسانی
به اختالف قاچاقچیان رسیدگی میکنند؟ چگونه افراد به شبکۀ قاچاق وارد میشوند؟ و پول
حاصل از قاچاق چه میشود؟
چارماز معتقد است که در نظریهای زمینهای ،گردآوری و تحلیل دادهها بهطور همزمان انجام
میشود و محقق بین گردآوری و تحلیل دادهها در رفتوآمد است (چارماز .)968 :0223 ،از
6
نظر او ،دادههای بهدستآمده بر مبنای سه مرحلۀ کدگذاری شامل کدگذاری باز یا اولیه،
متمرکز 5و محوری 6تحلیل میشوند .در مرحلۀ کدگذاری ،بازدادهها از یکدیگر مجزا و خرد می
شوند .نخستین مرحله در کدگذاری ،بازمفهومسازی است و در مرحلۀ کدگذاری متمرکز ،محقق
رویدادها ،اتفاقها و اشیای مشابه را تحت یك عنوان یا رده طبقهبندی میکند که به این
عناوین و ردهبندیها مقوله میگویند .مرحلۀ سوم ،یعنی کدگذاری محوری ،فرایند مرتبطکردن
مقولهها به مقولههاست که مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد به هم مرتبط میشوند (چارماز،
.)68-67 :0226

1. The Informal conversational interview
2. The General interview guide approach
3. The standardized open-ended interview
4. Initial coding
5. Focused coding
6. Axial coding
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 .۴یافتهها
 -۱-۴یافتهها و مقولههای عمدۀ تحقیق

قبل از ارائۀ دادهها ،به ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان در تحقیق میپردازیم.
مشارکتکنندگان در این تحقیق  96نفر بودند .همۀ مشارکتکنندگان به لحاظ جنسیت مرد
بودند و از  08تا  60سال داشتند .همۀ این افراد تجربه و سابقۀ قاچاق موادمخدر داشتند و 90
نفر از آنها متأهل و  0نفر مجرد بودند .عالوهبراین ،به لحاظ تحصیالت  8نفر بیسواد 7 ،نفر
زیر دیپلم و  0نفر مدرك دیپلم ،یك نفر لیسانس و یك نفر فوق لیسانس داشتند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان
شماره

تحصیالت

سن

وضعیت تأهل و تعداد فرزند

سابقۀ قاچاق

9

دپیلم

88

متأهل و دارای یك فرزند

99

0

فوق لیسانس

83

متأهل و دارای دو فرزند

97

8

ابتدایی

60

متأهل و دارای دو فرزند

02

6

راهنمایی

06

متأهل

6

5

دیپلم ناقص

06

متأهل

5

6

دیپلم ناقص

83

متأهل و دارای دو فرزند

96

7

ابتدایی

08

مجرد

5

3

دیپلم

88

متأهل

3

1

ابتدایی

63

متاهل و دارای سه فرزند

98

92

لیسانس

03

مجرد

7

99

بیسواد

50

متأهل

03

90

بیسواد

56

متأهل و دارای شش فرزند

96

98

ابتدایی

81

متأهل و دارای دو فرزند

92

96

بیسواد

60

متأهل و دارای دوازده فرزند

87

با بررسی دادههای بهدستآمده از مرحلۀ اول کدگذاری (کدگذاری اولیه) مفاهیمی به دست
آمد که در جدول  0نشان داده شده است .این مفاهیم بیانگر درك و تفسیر مشارکتکنندگانِ
در تحقیق ،از پدیدۀ قاچاق موادمخدر است .بعد از این مرحله ،مفاهیم مشابه و نزدیك به هم از
نظر معنایی در قالب مقولههای عمدهای طبقهبندی شد .مرحلۀ سوم کدگذاری ،یعنی کدگذاری
محوری ،فرایند مرتبطکردن مقولهها به مقولههاست که مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد به
هم مرتبط شدند.
جدول  .0کدگذاری اولیه ،متمرکز و محوری
ردیف

کدگذاری اولیه

کدگذاری متمرکز

تحویلگرفتن بار در مبدأ ،بهمقصدرساندن بار،
تحویلدادن بار

مبدأ و مقصد

065

کدگذاری محوری
شبکۀ همیاران قاچاق

کندوکاوی کیفی در پدیدهی قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان
ردیف

کدگذاری اولیه

کدگذاری متمرکز

حمل با ماشین ،حمل توسط فرد (کولهکشی)،
گرفتن کرایه

بارکش

حرکت در جلوی بار ،خبردادن ،حضور مأموران،
توجه به اطراف ،اعالم هرگونه مزاحمت در فرایند
حمل بار

راهپاكکن

حرکت از جلو ،حرکت از عقب ،محافظت از بار

محافظان

کارگرها ،زیردستان ،مزدبگیران

کارگرها

نیاز به شناخت ،اعتماد متقابل ،آشنایی طایفهای

اعتماد متقابل

معاملهای نقدی با غریبهها ،گروگذاشتن سند یا
ماشین

پرداخت نقدی

معاملهای نقد ،عدم مبادلۀ غیرنقدی و اعتباری،
معرفداشتن

ضمانتهای غیررسمی

سران طایفه ،بزرگمنشی ،ریشسفیدی

بزرگمنشی
دادرسی محلی

چار ،نال ،روغندادن
مبادلۀ متقابل ،رفتوآمد ،شگلگیری روابط
دوستانه

شکلگیری دوستیها

رفتوآمد ،وصلت ،ازدواج

شکلگیری وصلتها

وصلتکردن ،تقویت رابطه ،تقویت اعتماد

تقویت پیوندها

خبردادن ،قاچاقکردن ،مخبریکردن ،گزارشدادن

مخبرها

کسی کاری با آنها ندارد ،مصونیت

مصونیت

نانبریدن ،لودادن ،نامردیکردن

قبیحبودن

مخبر ،تاواندادن

انتقام

خبرکشی ،خبردادن به مأمورها

خبرکشی

فراریبودن ،اشرار ،یاغیبودن

فراری بودن

فراریبودن ،لورفتن بار ،قتل

سابقۀ اقدام غیرقانونی

فراریبودن ،فقدان درآمد ،قاچاقکردن

قاچاقکردن

کاروان حمل مواد ،راهپاكکن ،قاچاق موادمخدر

راهپاكکنشدن

اسلحه و چریك ،امنیت بار ،مراقبت از بار

اسلحه و چریك

قاچاق و کار آبرومندانه ،کار کشاورزی ،مغازهداری،
بنگاهداری ،لوازم کشاورزی ،پولشویی و درگیری
در بازار

پولشویی

پنهانکاری ،کار ظاهری ،شغل آبرومندانه

پنهانکاری

کدگذاری محوری

ضمانتهای غیررسمی

دادرسی محلی

مبادلۀ اجتماعی و
اقتصادی

مخبرها

یاغیگری و قاچاق

پولشویی در لفاف کار
آبرومندانه

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،در مرحلۀ کدگذاری اولیه و متمرکز ،مفهوم یا
زیرمقوله استخراج شد و در مرحلهای کدگذاری محوری در قالب  7مقولۀ عمده قرار گرفت .این
مقوالت عبارتاند از شبکۀ همیاران قاچاق ،ضمانتهای غیررسمی ،دادرسی محلی ،مبادلۀ
اقتصادی و اجتماعی ،مخبرها ،یاغیگری و قاچاق و پولشویی در لفاف کار آبرومندانه .در زیر با
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ارجاع به گفتههای مشارکتکنندگان در تحقیق ،هریك از مقولههای بهدستآمده بهاختصار
مطرح میشوند.
 -۱-۱-۴شبکۀ همیاران قاچاق

در فرایند قاچاق افراد زیادی درگیرند و از کنار آن کسب درآمد میکنند و به تعبیر اقتصادی،
اشتغالزایی گستردهای وجود دارد .مهمترین رکن در این زمینه ،مبدأ و مقصد موادمخدر است،
بهطوریکه این افراد برای هیچیك از فعاالن این حوزه شناختهشده نیستند.
ما مواد را از داخل خانهای بارگیری کردیم و نمیدانستیم مال کیست ،تا جیرفت
رفتیم ،آنجا هم که رسیدیم ،ماشین را از ما گرفتند .ما هم یکی دو ساعت در خیابان
منتظر بودیم تا بار را تخلیه کنند و ماشین ما را تحویل بدهند (88ساله 99 ،سال
سابقۀ قاچاق).

درواقع فرستنده در مبدأ و گیرنده در مقصد از ناشناختهترین افراد در این شبکه هستند و
معموالً بهجز افراد باالدستی کسی از آنها شناختی ندارد .یکی دیگر از افراد درگیر ،بارکشها
هستند؛ بارکشها در ازای دریافت مبلغی ،مواد را از شهری به شهر دیگر جابهجا میکنند و
تحویل میدهند.
تازه فصل کشاورزی تمام شده بود ،اوضاعم خوب نبود؛ رفتم با دوستانی که
بارکشی میکردند صحبت کردم ،قرار شد از فردای آن روز بروم ،رفتم؛ اول ترس زیادی
داشت ،اما وقتی رسیدیم ترسم ریخت (06ساله 5 ،سال سابقۀ قاچاق).

بارکشها معموالً هزینۀ کار خود را وقتی که بار به مقصد برسد ،با چند روز تأخیر دریافت
میکنند .بارکشها مسئولیت بار را نیز بر عهده دارند؛ درصورتیکه بار به هر علتی به مقصد
نرسد ،باید پاسخگو باشند ،درصورتیکه صاحبان بار به یقین برسند که بار توسط مأموران ضبط
شده ،با بارکش کاری ندارند ،اما درصورتیکه بار دزدیده شده باشد باید بارکش پاسخگو باشد.
یکی دیگر از افراد مهم درگیر ،راهپاكکنها هستند .راهپاكکن کسی است که معموالً در
کنار پاسگاه انتظامی و یا مسیر تردد نیروهای انتظامی و امنیتی جاگیری میکند و حرکت
خودروها و نیروها را به قاچاقچیان گزارش داده و در مقابل آن مبلغی دریافت میکند.
من خودم مدتی راهپاكکن بودم؛ پاسگاه پل 9با ماشین میزدم کنار جاده و شروع
میکردم به دستکاری ماشین و گاهی نماز میخواندم و حرکتهای مأموران را زیر
نظر داشتم و اگر ماشینی میخواست حرکت کند ،به بچهها گزارش میدادم و آخر کار،
هر ماشین صد تومن به من میداد (83ساله 97 ،سال سابقۀ قاچاق).
 .9پاسگاه انتظامی پل بهادرآباد -سهراهی جیرفت ،کهنوج و رودبار جنوب
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معموالً در خانۀ فعاالن عمده ،بهخصوص فعاالن در مبدأ و مقصد و کسانی که بار عمده
تخلیه میکنند ،زیردستان ،کارگرها و محافظانی وجود دارند .زیردستان معموالً تلفنها را جواب
میدهند ،در مواقع الزم ،مشاورۀ الزم را در اختیار فرد برای اقدام مقتضی قرار میدهند و اقدام
مقتضی را مدیریت و رهبری میکنند .کارگرها نیز مواد را تخلیه میکنند و وسایل پذیرایی را
در اختیار میهمانان قرار میدهند .محافظان هم در اکثر مواقع مسلح هستند تا در صورت لزوم
اقدام کنند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ماهیت بسیاری از افراد درگیر در این فعالیت و شبکه
برای خیلی از افراد درگیر دیگر ناشناخته است.
فقط شمارهتلفنی وجود دارد و شما نمیدانید که با چه کسی صحبت میکنید.
این تلفن همیشه روشن نیست ،فقط وقتی فروشندۀ اصلی الزم بداند روشن میشود،
تماس گرفته میشود و بعد از آن خاموش میشود (08ساله 5 ،سال سابقۀ قاچاق).
 -۲-۱-۴ضمانتهای غیررسمی

اگر فردی بخواهد کار قاچاق موادمخدر را آغاز کند ،ابتدا باید یا پول نقد داشته باشد که مواد
خریداری کند ،یا اینکه یك فرد مورد اعتماد او را معرفی کند .در اکثر مواقع ،پول نقدی برای
خرید مواد توسط فرد وجود ندارد ،به همین دلیل باید اعتباری خرید کند .این اعتبار نیز بر
مبنای نظامهای مبادلۀ مرسوم مثل چك ،سفته و ...نیست ،بلکه یا باید ماشین خود را در رهن
بگذارد ،یا اینکه کسی معرف او باشد؛ در اکثر مواقع مبادله بهصورت معرف است .معرف را می
توان کسی دانست که در این نظام مبادله توانسته اعتماد و اعتباری نزد باالدستیها کسب کند
و معموالً از لحاظ مالی وضعیت مناسبی دارد؛ بنابراین با معرفی این فرد ،به آن شخص مواد
داده میشود تا به مقصد برده و به فروش برساند.
واقعیتش من اول کشاورزی میکردم .آن سال ،سال خیلی بدی بود و گوجههای ما
فروش نرفت و همهاش روی زمین مانده بود .برای همین طلبکارها فشار آوردند؛ رفتم
پیش یکی از پسرعموهایم و خواهش کردم ،او هم من را معرفی کرد به ...رفتم ده کیلو
گرفتم و رفتم به سمت تهران ،خداروشکر  5-6تومنی گیرم آمد (08ساله 5 ،سال
سابقۀ قاچاق).

کسی که بخواهد بارکشی کند نیز باید به همین صورت عمل کند؛ یعنی یا باید معرفی شود
یا مدرك معتبری مثل سند خانه یا مغازه را بهصورت ضمانت بگذارد که در اکثر مواقع بهصورت
معرفی است؛ یعنی تا کسی شما را معرفی نکند (ازآنجاکه احتمال لورفتن وجود دارد) هیچکس
به شما جنس نمیدهد .ضمانتهای غیررسمی مبنایی برای اعتماد متقابل هستند؛ یعنی
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براساس قواعد نانوشتهای تنظیم میشوند که مبادالت موادمخدر صورت میگیرد .نکتۀ مهم در
این فرایند ،شناخت خانوادگی و طایفه است ،بهطوریکه برای طرفین ،طایفۀ طرف مبادله
اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تصورات کلیشهای دربارۀ طوایف وجود دارد.
 -۳-۱-۴دادرسی محلی

قاچاق موادمخدر ازجمله فعالیتهای اقتصادی کاذب ،غیرقانونی و زیرزمینی محسوب میشود.
به همین دلیل امکان پیگیری و وصول مطالبات مالی و اختالفات و مناقشات در آن از طریق
سیستم قضایی و حقوقی مرسوم و عادی وجود ندارد؛ زیرا خود فرد تحت تعقیب قانون قرار
میگیرد .به همین دلیل ،فعاالن این حوزه به طراحی سیستمی پرداختهاند که از طریق آن
بتوانند مسائل و اختالفات خود را حل کنند ،این سیستم حقوقیِ نانوشته که سینهبهسینه بین
فعاالن این حوزه منتقل شده و جریان دارد ،در صورت بروز اختالف عمل میکند.
این سیستم در موارد بروز اختالف استفاده میشود؛ مثالً وقتی یکی از طرفین جنس را
بگیرد ،اما قیمتش را پرداخت نکند و جنس در بین راه ربوده شود یا توسط مأموران کشف شود،
طرف دیگر معامله به این گفته اعتماد نمیکند و یا درهرصورت پول جنس خود را میخواهد.
من خودم بهصورت کرایه ،بار از رودبار به جیرفت میبردم که وسط راه یك ماشین
مسلح به من حمله کرد ،ماشین خاموش شد .من از ترس فرار کردم .بعد صاحب مال
تهدیدم کرد که یا جنس یا پولش را بدهم و من هم مجبور شدم بروم پیش آنها و
آنجا عالوه بر قسم ،من را چار 9هم دادند (83ساله 96 ،سال سابقۀ قاچاق).

یکی از موارد موجود در این سیستم حقوقی ،استفاده از قانون ریشسفیدی است؛ به این
صورت که به بزرگان طایفۀ فرد موردنظر مراجعه میکنند و از بزرگان میخواهند تا بهصورت
مسالمتآمیز پول آنها را گرفته و زمینهای را فراهم کنند که موضوع بهصورت مسالمتآمیز
خاتمه یابد.
درصورتیکه موضوع بر مبنای بزرگمنشی حل نشود ،طرفین معامله راهحلهای پیش
بینیشدهای را به کار میگیرند .یکی از این راهحلها چار است؛ چار به این صورت اجرا میشود
که طرفین در یك مکان جمع میشوند و چالهای به طول نه متر حفر میکنند این چاله را پر از
 :char .9یکی از راههای شناسایی گناهکار و دزد .در آیین باستانی ،آتش عنصری ایزدی و مقدس است .بنابر این
باور ،از گذشتههای دور تا امروز مردم هنگام انجام کارهای خالفی مثل دزدی ،قتل و ...چالههایی به اندازۀ هفت
قدم میکنند و در آن از چوب درخت کهور یا اسکنبیل آتشی میافروزند و از افراد مظنون میخواهند بهآرامی از
روی آتش بگذرند ،اگر گذشتند و نسوختند ،بیگناه و اگر نه ،گناهکار شناخته میشدند .چاردادن :ازآتشگذشتن
(صادقی.)11-13 :9816 ،
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ذغال میکنند سپس فردی که متهم است ابتدا غسل کرده و لباسی سفید (مثل کفن) میپوشد
و بعد باید با پای برهنه از روی این ذغالها عبور کند .در این حین فردی که مالّی محلی
نامیده میشود دعایی را میخواند تا بتواند حق را از ناحق تشخیص دهد و عدالت را اجرا کند.
درصورتیکه فرد آسیبی نبیند ،بیگناه است؛ اما اگر دچار سوختگی شود این فرد مقصر است و
باید درهرصورت پول را پرداخت کند یا مجازات شود (البته مقداری سوختگی مجاز است).
نوع دوم این قاعده نال 9است .در نال نیز بر مبنای همان قاعده ،فرد باید ابتدا غسل کند،
لباس سفید بپوشد .بعد از آن ،داسی را بر روی آتش میگذارند تا خوب داغ شود و بعد این
داس را روی زبان متهم میگذارند .درصورتیکه فرد دچار سوختگی شود ،متهم مقصر شناخته
شده و باید خسارت وارده را جبران کند.
نوع دیگری از این سیستم دادرسی محلی ،روغندادن است .در اینجا نیز فرد باید غسل کند
و لباس سفید بپوشد .سپس روغن را روی آتش میگذارند که کامالً جوش بزند .بعد باید متهم
دست خود را در آن قرار دهد ،اگر دست متهم سوخت ،مقصر شناخته میشود.
همۀ این رویکردها از دادرسی محلی درزمینۀ موادمخدر حکایت میکند .اگر با بهکارگیری
این شیوهها موضوع حل نشود ،آنگاه بهسوی استفاده از راههای خشنتری مثل قتل و آدمربایی
میروند .موارد بسیاری بوده است که افراد زیادی به دلیل اختالفات موادمخدر کشته و عدۀ
زیادی مجبور به فرار شده و بیخانمان شدهاند.
 -۴-۱-۴مبادلۀ اجتماعی و اقتصادی

قاچاق موادمخدر از گذشتۀ دور در منطقۀ جنوب کرمان انجام میشـده اسـت .همـانطـور کـه
گزارش مرکز تحقیقات ریاستجمهوری ( )9816نیز عنـوان مـیکنـد ،اسـتان کرمـان یکـی از
مبادی پخش موادمخدر در ایران است؛ زیرا موادمخدر واردشده به ایران از راه استان سیستان و
بلوچستان به جنوب استان کرمان وارد میشود و شیوۀ پخش آن به این صورت است که بخشی
از موادمخدر از جادۀ زهکلوت و جادههای فرعی کنار آن به رودبـار جنـوب و کهنـوج رسـیده و
سپس وارد استان فارس میشود .بخشی نیز از راه مناطق روستایی رودبار ،منوجان ،قلعهگـنج و
سپس رودان و میناب وارد بندرعباس ،و بخش دیگری با گذر از شهرهای شمالیتر کرمان مانند
جیرفت ،سیرجان و رفسنجان روانۀ استان یزد میشوند.
 :NALL .9آهن کوفتۀ داغ ،یکی از راههای تشخیص بیگناهی و دزدی است؛ بهگونهایکه نال را بر کف دست
فرد مشکوك یا گناهکار گذاشته ،اگر سوخت گناهکار و اگر نسوخت بیگناه است .نالدادن :آهن داغ بر کف دست
گذاشتن (صادقی.)072 :9816 ،
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این رفتوآمدها بهمرور باعـث شـکلدادن پیونـدهای اجتمـاعی شـده اسـت .از ایـن مسـیر
دوستیهای زیادی شکل گرفته که بهمرور از دوستی صرف خارج شده و به پیونـدهای قـومی و
خانوادگی بدل شدهاند.
خیلی از ساکنان این منطقه (مثالً )...اصالتاً اینجایی نیستند ،اینها قبالً در این
منطقه کار میکردند ،بعد از مدتی همینجا زن گرفتند و ماندگار شدند (50ساله03 ،
سال سابقۀ قاچاق).

پیوندهایی که در ابتدا از دوستی شروع شده و بعد موجب شکلگیری وصلتهایی شدهانـد؛
بهطوریکه دو طرف معامله پسر دیگری را به دامادی و دختر دیگری را بهعنوان عروس انتخـاب
کردهاند و یا خود با دختر یا خواهر طرف معامله ازدواج کردهاند .درواقع ،ارتباطات اقتصـادی بـه
ارتباطات فامیلی تبدیل میشود.
خب وقتی وصلتی صورت میگیرد ،اصالً کار رونق میگیرد و خودش یك ضمانت
کار است که دو طرف دیگر مال هم را باال نکشند (83ساله 97 ،سال سابقۀ قاچاق).

این شکلگیری وصلتها موجب تقویت فرایند کار نیز میشود ،بهطوریکه اعتماد بین دو
طرف معامله را افزایش میدهد و ضمانت اجرایی برای کار ایجاد میکند .با توجه به کثرت افراد
درگیر با قاچاق موادمخدر ،این افراد اگرچه در ابتدا ارتباطات خویشاوندی نزدیکی دارند ،بهمرور
با گسترش شبکه و درگیرشدن افراد متنوع با شبکه ،آنچه باعث ایجاد اعتماد میشود،
رفتوآمدهای خانوادگی و میهمانیهاست.
وقتی دو یا چند نفری با هم معامله میکنند ،بعد از یك مدتی با هم رفتوآمد می
کنند ،میآیند عروسی ،عزا و ...بهمرور هم بینشان وصلتی صورت میگیرد (88ساله3 ،
سال سابقۀ قاچاق).

این رفتوآمد برای دو طرف کارکرد اساسی دارد؛ اینکه وقتی با هم کار میکنند ،محل
زندگی ،طایفه و اعضای خانوادۀ شخص را بشناسند تا بتوانند در زمان لزوم علیه یکدیگر عمل
کنند و یا باعث تقویت پیوند و اعتماد متقابل شوند.
 -۵-۱-۴مخبرها

مخبر کسی است که اطالعات قاچاقچیان را به مأموران انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی میدهد .در
اینجا مخبر بهعنوان مقولهای پویا و توأم با بازاندیشی در بین مشارکتکنندگان تفسیر و معنا
میشود .مشارکتکنندگان در تحقیق ،مخبرها را کسانی میدانند که دارای ارتباطی دوطرفه
هستند ،بهطوریکه اخبار مأموران امنیتی و انتظامی را به قاچاقچیان و اخبار قاچاقچیان را به
مأموران میدهند.
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درواقع ،از دیدگاه مشارکتکنندگان در تحقیق ،مخبرها خودشان از قبل در فرایند قاچاق
درگیر بوده و بسیاری از آنها قبالً قاچاقچی بودهاند ،اما وقتی دستگیر شدهاند ،در قبال آزادی
خود قول همکاری دادهاند؛ اینکه بهعنوان مأمور مخفی اطالعات را به مأموران بدهند و البته
خود نیز برای گذران زندگی ،دستی در فرایند قاچاق داشته باشند و البته در این کار ،از نوعی
مصونیت قضایی نیز برخوردارند.
در بعضی از موارد ،عنوان شده که مخبرها مواد کشفشده را بهطور کامل تحویل نیروهای
امنیتی و اطالعاتی نمیدهند ،یعنی مقداری از مواد را تحویل میدهند و مقداری را برای خود
برمیدارند.
خیلی از قاچاقچیان با مجوز و هماهنگی نیروها میآیند راه را میبندند و وقتی
موادی را میگیرند ،نصفش و گاهی بیشترش را برای خودشان برمیدارند و مابقی را
تحویل میدهند .خب ،خودی محسوب میشوند و کسی با آنها کاری ندارد (03ساله،
 7سال سابقۀ قاچاق).

البته در این منطقه مخبری را کاری پست و ضد ارزش میدانند و موضع شدیدی در مقابل
آن وجود دارد.
مخبرها خیلی نامردند؛ خب ،خودش این کار را انجام میدهد ،اما نونبری دیگران
را میکند .کسی که مخبری کرد ،سالم و علیك با او حرام است (03ساله 7 ،سال
سابقۀ قاچاق).

آنها مخبری را کاری زشت میدانند .حتی عالوه بر آنچه مشارکتکنندۀ زیر میگوید ،در
مواردی وجود دارد که سایر روابط اجتماعی با این افراد نیز قطع و به حالت تعلیق درمیآید؛
این موضوع خانوادۀ فرد را نیز شامل میشود و حتی کلیشههای کلی از فرد ،خانواده و طایفهاش
شکل میگیرد .درواقع ،تفسیری که از مخبر میشود نوعی ضد ارزش است ،ضد ارزشی که در
جامعه عمدتاً بازتولید میشود.
مخبریکردن برای دولت فقط نامردی است و ما او را آدم حساب نمیکنیم؛
هرکسی تا حاال در منطقه مخبری کرده ،تاوانش را هم داده (81ساله 92 ،سال سابقۀ
قاچاق).

درواقع ،این گفته ناظر بر این موضوع است که وقتی مخبرها کسی را لو میدهند ،باید تاوان
دهند .فرایند تاواندادن براساس عملی است که فرد انجام داده است؛ یعنی وقتی که مواد گرفته
شده و ضرر مالی به صاحب جنس رسیده ،باید پول جنسهای لورفته را بدهد ،اما اگر کسی در
این فرایند کشته شده ،باید خون بدهد که خون با خون پاك میشود.
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هرکسی اینجا با دولت همکاری کند و یکی کشته بشود ،باید تاوانش را بدهد،
عزیزترین کس خودش را باید بدهد (81ساله 92 ،سال سابقۀ قاچاق).

عزیزترین کس فرد ،معموالً بهترین پسرش یا برادرزادهاش و یا در مرحلۀ بعد بهترین فرد در
آن طایفه است .این موضوع زمینهای برای شکلگیری نزاع جمعی در منطقه است که کمکم در
بین طوایف مختلف رخ میدهد و عمالً نظم اجتماعی منطقه را مختل میکند.
 -3-۱-۴یاغیگری و قاچاق

قاچاق مواد در منطقه در بعضی از موارد با یاغیگری همراه و همگام بوده است ،بهطوریکه فرد
یاغی برای تأمین هزینههای خود و چریكهایش به منابع مالی نیاز دارد و بهترین راه در نزد
وی و چریكهایش ،همکاری در فرایند قاچاق است .از قاچاقچیان بهعنوان قهرمانان یاد
میشود ،بهعنوان فردی که برای تأمین معاش خانوادهاش تالش کرده و کاهلی نکرده است؛
مردم به طرق مختلف با آنها همکاری میکنند و آنها را ستایش میکنند.
یاغیان یا اشرار در منطقه به کسانی گفته میشود که نظم موجود در منطقه را براساس
اقداماتی مثل قاچاق ،قتل ،سرقت ،مزاحمت و ...بر هم میزنند و به یکی از مناطق صعبالعبور
میروند و در آنجا برای خود چریكهایی را جمعآوری میکند؛ بنابراین عمدتاً دور از دسترس
اجتماع و نیروهای امنیتی هستند .درواقع ،ارتباط قاچاق و یاغیگری ارتباطی دوسویه است،
بهطوریکه گاهی قاچاقچیانی که شناسایی میشوند ،برای فرار از مجازات ،یاغی (در منطقه به
آنها فراری میگویند) میشوند .اما همۀ یاغیان قاچاقچی نیستند ،زیرا برخی دیگر به دالیل
دیگری مثل قتل هم امکان فراریشدن دارند؛ اما ،بههرحال ،وقتی یاغی شدند ،برای تأمین مالی
خود و چریكهایشان به سمت قاچاق موادمخدر میروند.
برخی از قاچاقچیان که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شدهاند به اشراری تبدیل میشوند
که حمل موادمخدر و تأمین امنیت راهها و گذرگاهها را عهدهدار میشوند .حمل توسط این
گروهها عمدتاً مسلحانه و با حجم باال انجام میشود ،بهطوریکه امکان برهمزدن تعادل بازار
موادمخدر در منطقهای خاص را نیز دارند.
در فیلم و عکسهایی که دارن همش اسلحه به دست روی ماشین پر از تریاك
نشستن (03ساله 7 ،سال سابقۀ قاچاق).

درواقع ،حمل تریاك و سایر موادمخدر و ایفای نقش در آن توسط اشرار و یاغیان مسلح که
امنیت و حفاظت آن را تا مقصد تأمین میکنند ،بخشی از نظامی است که قدرت این افراد را
حفظ و تحکیم میکند .درواقع ،آنها در قبال این وظیفه که بر عهده میگیرند تعهد و
مسئولیت دارند و خود را در قبال آن مسئول میدانند.
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 -1-۱-۴پولشویی در لفاف کار آبرومندانه

در گذشته قاچاقچیان منطقه علناً از اینکه با این عنوان نامیده میشدند احساس افتخار می
کردند؛ درواقع ،این برچسب برای آنها حسی از افتخار و ارزش را داشت .اما ارتباط و تبادل
فرهنگی ناشی از این ارتباط با قاچاقچیان شهرهای دیگر روشهای جدیدی از پولشویی و
قاچاق را به آنها که عمدتاً کارشان سنتی بود یاد داده است.
خیلیها این روزها گلخانه زدند ،بنگاه ماشین زدند و ...خب رفتند شهرهای دیگر
یاد گرفتند (83ساله 97 ،سال سابقۀ قاچاق).

درواقع ،ارتباط با قاچاقچیان شهرهای دیگر و توصیههای آنان ،به قاچاقچیان سنتی منطقه یاد
داده که به قاچاقچیبودن افتخار نکنند و این کار را در پوشش کاری دیگر انجام دهند.
کی گفته اینجا قاچاقچی زیاد است ،خیلیها از طریق گلخانه و مشاغل دیگر
روزگار میگذرانند (60ساله 02 ،سال سابقۀ قاچاق).

حتی بسیاری از آنها در این مسیر حرکت کردهاند که کار خود را از نگاه اطرافیان خود نیز
پنهان و مخفی کنند ،بهطوریکه قضاوت دیگران را دربارۀ خود بهبود بخشند .این عمل در
مواردی بهگونهای پیش رفته است که بعضی از مردم از این عنوان استفاده میکنند که «فالنی
دیگه دست کشیده و داره کار میکنه».
خیلی از مردم فکر میکنند که بعضیها از قاچاق دست کشیدند ،خب ،خیلیها
کارهای دیگری مثل کشاورزی و مغازهداری هم انجام میدهند (56ساله 96 ،سال
سابقۀ قاچاق).
 .۵بحث و نتیجهگیری

یافتههای این تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر یك میدان دارد که در مقولۀ هستهای این
پژوهش تبلور یافته است؛ به این معنا که بازسازی معنایی انجامشده از درك و تفسیر مردم
منطقه از قاچاق موادمخدر بهگونهای است که در این منطقه ،شرایط و موقعیتهای اجتماعی و
اقتصادی به شکلگیری نظامی منجر شده است که میدان قاچاق موادمخدر را تشکیل میدهد.
همانطور که بوردیو ( )9838اشاره میکند ،میتوان از چندین میدان سخن گفت؛ برای مثال از
میدان زیباشناختی ،میدان قانون ،میدان سیاسی ،میدان فرهنگی ،میدان آموزشی و میدان
دینی .هریك از این میدانها براساس الگوی یك بازار در نظر گرفته میشوند که برای کاالهای
نمادینی که در هر میدان تولید میشود ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگانی وجود دارد (لش،
 .)862 :9838در اینجا نیز یك میدان قاچاق موادمخدر وجود دارد که همانطور که رئیس دانا
( )9830اشاره میکند ،الگویی مانند بازار دارد .در این میدان ،مانند الگوی بازار ،مشاغلی ایجاد
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شده که پیرو ورود درآمدهای ناشی از قاچاق به وجود آمدهاند؛ درآمدهایی که بعد از کسب در
فرایند قاچاق موادمخدر ،به سوی مشاغلی سراریز میشوند که در همان مجموعۀ قاچاق
میگنجند و زمینۀ بهوجودآمدن و پویایی این مشاغل را فراهم میکنند؛ بهطوریکه در مواقعی
تعادل اقتصادی را در برخی صنفها از حالت طبیعی خارج میکنند.
موقعیتهای میدان قاچاق در قالب مقولۀ شبکۀ همیاران قاچاق در این پژوهش نشان داده
شده است؛ اینکه چگونه افراد درگیر در قاچاق موادمخدر با کسب جایگاه میتوانند نقشهای
متفاوت و مختلفی را بگیرند .درمجموع ،افرادی که جایگاه یکسانی دارند ،غالباً همانطور که
بوردیو اشاره میکند ،عادتوارههای یکسانی دارند؛ مثالً بارکشهای مواد یا راهپاكکنها .میدان
قاچاق موادمخدر دارای شبکهای از افراد درگیر است .این افراد ،درکل یك مافیای شبکهای را
شکل میدهند که در همکاری با یکدیگر حجم عمدهای از مواد را جابهجا و منتقل میکنند .در
این فرایند باید به مخبرها توجه ویژهای کرد ،کسانی که در دورهای خود تجربۀ قاچاق را داشته
اند ،اما بعد از مدتی که دستگیر شدهاند ،با قول همکاری به این فرایند بازگشتهاند و اکنون خود
بخش مهمی از شبکۀ قاچاق را تشکیل میدهند.
در این زمینه ،یاغیها نیز اهمیت دارند .کسانی که به دالیلی ،بهاصطالح از جامعه و قانون
فراری شدهاند و در منطقهای دور از دسترس به زندگی خود دور از جامعه ادامه میدهند .این
افراد نیز برای تأمین هزینههای خود نقش مؤثری در فرایند قاچاق موادمخدر دارند ،بهطوریکه
در مواقعی به حمل کرایهای بار یا تضمین بار میپردازند تا بتوانند هزینۀ خود و نیروهای تحت
امر خود را تأمین کنند.
همانطور که بوردیو نیز اشاره میکند ،عادتوارۀ هر میدان ،چیزی شبیه عقل سلیم است
و در پی تصدی بلندمدت یك جایگاه کسب میشود .عادتوارهها برحسب خصوصیات جایگاه
فرد در دنیای اجتماعی فرق میکنند ،اما افرادی که جایگاه یکسانی دارند ،غالباً عادتوارههای
یکسانی هم دارند (ریتزر .)725 :9818 ،همانطور که صدیق سروستانی و قادری ( )9833نشان
دادند ،موادمخدر از نوع تریاك ،در این مناطق ،با قومیت غالب بلوچ و فارس ،شکل غالب و
متداول است .درعینحال ،باورهای تسهیلکنندۀ زیادی در این زمینه وجود دارد که
نشاندهندۀ تصدی بلندمدت این موقعیتها توسط افراد است و درواقع بخشی از دانش عامیانه
و عمومی را در این زمینه تشکیل میدهد که درزمینۀ قاچاق موادمخدر ،مشابه مصرف آن عمل
میکند.
این عادتوارهها که در هر فردی از قاچاقچیان پدیدار میشود ،نتیجۀ تاریخ عملکرد
آنهاست .بوردیو نیز اشاره میکند که عادتوارهها که در فرد معینی تجلی مییابد در جریان
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سرگذشت فرد کسب میشود (ریتزر .)726 :9818 ،در بلندمدت ،فرد قاچاقچی بدون آنکه بداند
و آگاهی داشته باشد ،براساس این عادتواره در میدان عمل میکند و درواقع ،همانطور که
بوردیو اظهارمیکند ،عادتواره قابلیتهایی هستند که فرد در خود درونی کرده و درحقیقت به
طبیعت ثانویه برای خویش تبدیل میکند ،بهطوریکه فرد بدون آنکه لزوماً آگاه باشد ،براساس
آنها عمل میکند (دورتیه.)001 :9839 ،
9
در این میدان بهوسیلۀ کنشگران موادمخدر انواع گوناگون سرمایه (بهخصوص اقتصادی و
اجتماعی )0به کار گرفته میشود .سرمایه درواقع به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق می
شود که فرد میتواند بهطور انتسابی یا اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر
گروهها بهره ببرد (ممتاز.)959 :9839 ،
سرمایۀ اقتصادی محور فعالیت است و کنشگران موادمخدر برای فعالیت نیاز به آن دارند.
این موضوع در مقولۀ ضمانتهای غیررسمی تبلور مییابد ،بهطوریکه برای شروع کار باید این
سرمایه وجود داشته باشد .نکتۀ دیگر ،سرمایۀ اجتماعی است که این کار به آن نیاز دارد،
بهطوریکه از مبدأ تا مقصد ،نیاز به اعتماد و اعتبار اجتماعی احساس میشود .نکتۀ حائز
اهمیت اینکه سرمایۀ اقتصادی در این میدان سرمایۀ اجتماعی ایجاد میکند و مبنای عمل
است .از سوی دیگر ،همانطور که بوردیو اشاره میکند ،قدرت بیشترین اهمیت را دارد و
سلسلهمراتب روابط قدرت در این میدان در ساختارمندکردن همۀ میدانهای دیگر ،مؤثر است
(ریتزر .)726-720 :9818 ،نفوذی که ناشی از شبکۀ همیاران قاچاق در ساختار رسمی و
نظامی و امنیتی است ،در این فرایند تعیینکننده بوده و تولیدکنندۀ شکلهای دیگر سرمایه
است .بنابراین ،باید توجه کرد که جایگاه افراد در شبکۀ همیاران قاچاق عمدتاً برحسب سرمایۀ
اقتصادی و اجتماعی تعیین میشود .همچنین در این مسیر ،مبادالت اقتصادی موادمخدر
بهمرور مبادالت اجتماعی و دادوستد را گسترش میدهد ،دادوستدی که همراه و همتراز ،و
ضمانتی برای مبادالت اقتصادی است.
البته در این میدان باید تأکید کرد که قواعد رسمی بازی حاکم نیست ،بلکه محور ،قواعد
غیررسمی است و تفسیر اجتماعی مردم از قاچاق نیز همانگونه که سراجزاده و عزیززاده
( )9818درمورد مصرف موادمخدر نشان دادند ،پدیدهای بهنجار در اکثر شرایط و موقعیت
هاست؛ به این معنی که قاچاق موادمخدر مانند مصرف موادمخدر در منطقه مسئلهای اجتماعی
تلقی نمیشود.
1. Economic capital
2. Social capital
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قواعد عمل در این میدان ،با قواعد عمل در میدانهای دیگر و بهخصوص در میدانهای
رسمی متفاوت است؛ زیرا میدان رسمی قدرت به دنبال نابودی و برخورد با آن است .به همین
دلیل ،در بعد اقتصادی و مبادالتی ،در این میدان از ضمانتهای غیررسمی و صوری استفاده می
شود .این ضمانتهای غیررسمی ساختار پیچیدهای از روابط و هنجارها را پیرامون این پدیده
شکل میدهند که عمدتاً مبنای آنها انواع سرمایهها (سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی) است،
سرمایۀ اجتماعی که به شبکۀ روابط قوی نیاز دارد و نیز سرمایۀ اقتصادی که به شبکهای از
روابط اقتصادی غنی و قدرتمند نیازمند است.
همچنین ،در این میدان شکل خاصی از سیستم دادرسی و قضایی شکل میگیرد ،به
طوریکه دیگر به مراجعه به محکمه و دادن شکوائیه نیاز نیست ،بلکه خود قاچاقچیان نظامی،
توافقی سخت و خشن ،از روغندادن گرفته تا قتل و آدمربایی را در بین قاچاقچیان محلی و
خاطی اجرا میکنند .درواقع ،همانطور که بوردیو اشاره میکند ،میدان ،دارای اصول مشترك و
قانون اساسی خود است .درواقع ،از نظر بوردیو ،در میدان ،الزامات ساختاری وجود دارد که
بهصورتی کموبیش عمیق موازنۀ نیروها را درون میدانهای مختلف تغییر میدهد و بر آنچه در
این میدانها انجام شده و تولید میشود ،تأثیر میگذارد (بوردیو.)17 :9837 ،
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شکل خاص و تقلیلناپذیری پیدا میکند .وجود شبکهای از مشاغل و سلسلهمراتب آنها
نمونهای از میدان دارای سلطهگر و تحت سلطه است.
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چکیده
اکثر مسائل زیستمحیطی در قرن بیستویکم ،پیامد کنش انسان است .در نتیجه شناسایی
عوامل موثر بر این رفتارها گامی اساسی در جهت کاهش پیامد ناشی از آن است که این تحقیق
با کاربرد رویکرد فراتحلیل ،بر شناسایی این عوامل اهتمام دارد .جامعه آماری تحقیق ،شامل 72
پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشهای سازمانی مرتبط با رفتار زیستمحیطی بود
که تعداد  98مورد با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد
فرایند فراتحلیل شدند .یافتهها نشان داد از میان  81اندازه اثر ،سطح  6اندازه اثر زیاد (بیشتر از
 6 ،)2/5اندازه اثر متوسط (بین  2/8تا  89 ،)2/5اندازه اثر پایین (بین  2/9تا  )2/8است .نتایج
تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای سن ،تحصیالت ،سرمایه اجتماعی و نیت زیستمحیطی
دارای بیشترین اندازه اثر هستند و متغیرهای فردگرایی ،جنسیت ،سبك زندگی کمترین اندازه
اثر را در رفتارهای زیستمحیطی افراد دارند.
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 .۱مقدمه و بیان مسئله

محیطزیست مجموعۀ بسیار عظیم و پیچیدهای از عوامل گوناگون است که بر عملکرد و
فعالیتهای انسان تأثیر گذاشته و از آن نیز متأثر میشود (شهاب و ناصر صدرآبادی:9818 ،
 .)962محیطزیست سامانهای تعریف میشود که انسان ،طبیعت و فرهنگ ،عناصر سازندۀ آن
هستند (پورقاسم و خلج .)1 :9837 ،باوجوداین ،برخورد انسان با محیط پیرامون خود باعث
اثرگذاریهای نامطلوب بر محیطزیست شده است؛ بهطوریکه برخی از مناطق محیطزیست در
وضعیت بحرانی قرار گرفته است (خوشاخالق .)1 :9873 ،بحران زیستمحیطی ثابت میکند
روشی که انسان در سکنیگزیدن و استفاده از زیستگاه خود برگزیده ،کامالً ناقص و نسنجیده
است (کامونر .)77 :9830 9،رشد بیرویۀ جمعیت و تغییرات حاصله در عادات و الگوی مصرف،
مشکالت پیچیدهای در زندگی انسان و ناسازگاریهایی ازجمله مشکالت زیستمحیطی را به
دنبال داشته است (رخشانینسب و صفری.)921-31 :9815 ،
محققان زیستمحیطی معتقدند که امروزه بحرانهای زیستمحیطی به طرز نگرانکنندهای
زندگی انسان را تهدید میکنند ،تا حدی که حیات انسان و دیگر موجودات را در کرۀ خاکی به
خطر انداختهاند .برخی از تهدیدات و بحرانهای زیستمحیطی نظیر تغییرات آب و هوا،
نازكشدن الیۀ اوزن ،جنگلزدایی ،بحران غذا ،ازدیاد جمعیت ،باالرفتن سطح زندگی و افزایش
تقاضای مردم ،پیشرفت تکنولوژی ،استفادۀ بهرهجویانه و غیراصولی از محیط طبیعی توسط
سرمایهداران (کامونر )92-8 :9830 ،و کنشهای غیرمسئوالنۀ انسان (صالحی ،)05 :0292 ،افکار
عمومی را بهطرز نگرانکنندهای به خود معطوف کرده و حساسیت شدید به محیطزیست را در
سطح جهانی به وجود آوردهاند (صالحی و امامقلی .)98 :9819 ،چالشهای محیطزیستی از
دغدغههای مهم پیش روی بسیاری از کشورها در دهۀ اخیر است؛ بهطوریکه هرساله اجالسها و
نشستهای بینالمللی مهمی دربارۀ محیطزیست برگزار شده و کشورها به معاهدهها و
کنوانسیونهای پُرشماری برای جلوگیری از بدترشدن وضعیت محیطزیست جهانی متعهد
شدهاند )قربانی و هزاره .)976 :9816 ،از طرفی ،تحوالت قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و
پیشرفت فناوری ،مرحلۀ تازهای از تخریب محیطزیست را در پی داشته است .افزایش روزافزون
جمعیت ،ارتقای کیفیت و استانداردهای زندگی و تغییر الگوهای مصرف ،سبب افزایش مصرف
شده است (پونگراز.)09 :0220 ،

1. Commoner
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در قرن حاضر ،رفتار زیستمحیطی بهمنزلۀ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در
محیطزیست ،مورد توجه بسیاری از جامعهشناسان این حوزه قرار گرفته و در مطالعات دانلپ و
ون لیر ،)9173( 9فیلو و یاکوبسن ،)9116( 0دانلپ و همکاران ،)0222( 8فردوسی ،مرتضوی و
رضوانی ( ،)9836صالحی و امامقلی ( )9819و میبودی ( )9819به این موضوع اشاره شده
است .رفتار زیستمحیطی ،رفتاری است که فرد در برخورد با محیطزیست از خود بروز میدهد.
افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود
برخورد متفاوتی با محیطزیست دارند .این رفتارها ممکن است کامالً مثبت ،محیطگرایانه 6و
مسئوالنه باشد ،یا برعکس ،کامالً منفی و مخالف محیطزیست (عقیلی ،خوشفر و صالحی،
 .)087 :9833منظور از رفتار محیطگرایانه ،رفتاری است که آگاهانه به دنبال کاهش اثر منفی
کنش فرد روی جهان طبیعی و ساختهشده به دست انسان (ازجمله کاهش مصرف انرژی و
منابع ،استفاده از مواد غیرسمی و کاهش تولید مواد زائد) باشد .رفتارهای زیستمحیطی
مسئوالنه 5مجموعهای از کنشهای افراد جامعه در برابر محیطزیست است که در طیف وسیعی
از احساسات ،تمایالت و آمادگیهای خاص برای رفتار با محیطزیست را شامل میشود
(کولموس و اجی من.)8 :0220 ،
یکی از عوامل بسیار مهمی که در رفتارهای زیستمحیطی تأثیرگذار است ،فرهنگ مردم
یك جامعه است .فرهنگ نقش اساسی در جریان کنشهای روزمره دارد (مهدوی و وزیری،
 )09 :9831و عامل اصلی و موتور توسعۀ پایدار و حفاظت از محیطزیست است .بهبود محیط
زیست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگی انسان با هم مرتبط باشند.
مجموعه رفتارهای ضابطهمند ،در بستر فرهنگ ،موجب جهتدهی به ابعاد مختلف زندگی
خواهد شد (ادهمی و اکبرزاده .)83 :9812،بهکارگیری ابزارهای فرهنگی برای فراهمکردن
تغییر در دانش ،ارزشها ،رفتار و بهطورکلی شیوۀ زندگی ،اجتنابناپذیر است (پورقاسم و خلج،
.)92 :9837
پژوهشگران برای حل معضالت محیطزیستی ،راهحلهای گوناگونی مطرح میکنند که اغلب
این راهحلها تکنولوژیکی است؛ اما امروزه به دلیل هزینههای زیاد این طرحها ،به دگرگونی
شیوههای زندگی مردم و راهحلهای رفتاری عالقهمند شدهاند (بارو06 :9832 6،؛ رضایی و
1. Dunlap & Van liere
2. Faillo & Jacobsen
3. Dunlap et al.
4. Pro-environmental
5. Environmental responsible behavior
6. Barrow
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شبیری .)69 :9816 ،مطالعات صالحی و امامقلی ( )9819بیانگر آن است که سرمایۀ فرهنگی
بیشترین اثر را بر رفتارهای زیستمحیطی دارد و متغیر تحصیالت رابطۀ معکوسی با رفتار
زیستمحیطی دارد .در همین راستا ،پژوهش حاجیزاده میمندی ،سیارخلج و شکوهیفر
( )9818نشان داد که متغیر سرمایۀ فرهنگی بیشترین تأثیر مثبت را بر رفتارهای زیست
محیطی دارد و متغیر سبك زندگی ،رتبۀ دوم و تحصیالت ،رتبۀ سوم را به خود اختصاص
دادهاند .فرهمند ،شکوهیفر و سیارخلج ( )9810در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین
آگاهی زیستمحیطی و رفتارهای زیستمحیطی همبستگی مثبت و متوسط وجود دارد ،اما
تحصیالت ارتباطی با رفتارهای زیستمحیطی ندارد .مطالعات حجازی ،کرمی دارابخانی،
حسینی و رضایی ( )9816بیانگر آن است که چهار مؤلفۀ دانش محیطزیستی ،ادراك محیط
زیستی ،نگرش محیطزیستی و نیت محیطزیستی رابطۀ مثبتی با رفتارهای محیطزیستی دارد.
فلكالدین و حاجیزاده ( )9816دریافتند که در بین ابعاد سبكزندگی ،سالمت محیطی
بیشترین تأثیر را بر رفتارهای محیطزیستی مسئوالنه در بین شهروندان شهر یزد دارد.
در دهههای اخیر ،کشور ما با مشکالت و مسائل زیستمحیطی زیادی روبهرو بوده و برخی
آسیبها و تخریبهای منابع زیرزمینی و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی ،از مسائل بسیار مهم
مرتبط با رفتارهای زیستمحیطی افراد به شمار میروند .نداشتن حساسیت به محیطزیست،
استفادۀ بیرویه از انرژی در منازل ،استفاده از لوازم یكبارمصرف ،استفاده از وسایل نقلیۀ
شخصی ،دفع مواد زائد به روش غیربهداشتی ،ریختن زباله در معابر عمومی و عدم تفکیك زباله
بهمنظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخرب زیستمحیطی دیگر ،همگی نشاندهندۀ
رفتارهای نامطلوب زیستمحیطی است (احمدیان و حقیقتیان )58-50 :9815 ،که بر این
اساس ،شکلگیری اندیشۀ حمایت از محیطزیست ،ضرورت توجه به رفتارهای زیستمحیطی
انسان را بیشازبیش نشان میدهد (بار.)627 :0228 9،
در طی چند دهۀ گذشته ،میزان تحقیقات علمی در حوزههای مطالعاتی مرتبط با رفتار
زیستمحیطی در کشور افزایش یافته است ،بهطوریکه جامعۀ علمی با اطالعات وسیع و
انباشتهای در ارتباط با رفتار زیستمحیطی مواجه شده است .باوجوداین ،تحقیقات ارزشمندی
که چکیده ،عصاره و ماحصل تحقیقهای انجامگرفته در حوزۀ رفتار زیستمحیطی را بهگونهای
نظاممند و بهشیوهای علمی فراروی محققان قرار دهد ،کمتر انجام گرفته است .به دلیل تعدد
تحقیقات رفتار زیستمحیطی و تناقضها و واگرایی نتایج آنها ،الزم است در قالب رویکرد
فراتحلیل ،عوامل مؤثر بر رفتار زیستمحیطی در مطالعات مختلف بررسی شود .نتایج فراتحلیل
1. Barr
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منعکسکنندۀ طیف وسیعی از ویژگیهای پژوهشی است که بهطور مثال ،در مقایسه با
تحقیقات مستقل ،نتایج حاصل از آن از تعمیمپذیری باالیی برخوردار است .ازاینرو ،تحقیق
حاضر ،با بهرهگیری از اصول و قواعد روش فراتحلیل ،به کاربرد این روش درخصوص تحقیقات
انجامشده در حوزۀ رفتار زیستمحیطی میپردازد .درنتیجه ،سؤال اصلی تحقیق آن است که
مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار زیستمحیطی در مطالعات مختلف در قالب رویکرد فراتحلیل
کداماند و سهم نسبی هریك چقدر است؟
 .۲روششناسی

تحقیق حاضر از نظر هدف ،توصیفی و از نظر نوع استفاده ،کاربردی است .جامعۀ آماری تحقیق،
پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا ،تحقیقات انجامشده توسط دستگاههای اجرایی و
تحقیقات چاپشده در مجالت و فصلنامههای علمی و پژوهشی دربارۀ رفتار زیستمحیطی بوده
که در طول  95سال گذشته ( )9813-9832درزمینۀ رفتار زیستمحیطی در داخل کشور
انجام شدهاند و حجم نمونۀ نسبتاً بزرگی داشتهاند ( 72تحقیق) و از لحاظ روایی و پایایی ابزار
اندازهگیری و روش نمونهگیری ،شرایط الزم را داشتهاند .در این تحقیق ،تمرکز روی تحقیقات
رفتارهای زیستمحیطی بود .این جامعه شامل  57پژوهش بود که در این میان فقط  98مورد
دارای معیارهای درونگنجی برای فراتحلیل است و اطالعات مختصری از آنها در قالب جدول
 9ارائه شده است.
جدول  .1مختصات پژوهشهای منتخب و مورد بررسی
عنوان پژوهش

نام تحقیق و
سال پژوهش

محل چاپ

روش
نمونهگیری

بررسی تأثیر ارزشهای زیست
محیطی بر رفتار زیستمحیطی
(مطالعۀ مناطق شهری ارومیه)

صالحی و
کریمزاده ()9818

مسائل اجتماعی
ایران

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار
محیطزیستی اعضای سازمان
های مردمنهاد محیطزیستی
استان تهران

حجازی ،کرمی
دارابخانی،
حسینی و رضایی
()9816

محیطشناسی

پیمایش

بررسی رفتارهای زیستمحیطی
مسئوالنه در بین شهروندان
شهر یزد و عوامل اجتماعی-
فرهنگی مؤثر بر آن

فلكالدین و
حاجیزاده
()9816

جامعهشناسی
نهادهای اجتماعی

پیمایش

پیمایش

آماره

T

T

T

چارچوب نظری

کیزر

9

838

نظریههای جامعه
شناسی محیطزیست

اولریش بك

نمونه

0

963

836

1. Kaiser
2. Beck
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عنوان پژوهش

نام تحقیق و
سال پژوهش

محل چاپ

روش
نمونهگیری

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر
رفتارهای زیستمحیطی (مورد
مطالعه :شهروندان شهر یزد)

فرهمند،
شکوهیفر و
سیارخلج ()9818

مطالعات
جامعهشناختی
شهری

پیمایش

تحلیل جامعهشناختی نقش
عوامل فرهنگی بر رفتارهای
زیستمحیطی شهری مورد
مطالعه (شهروندان شهر
کرمانشاه)

احمدیان و
حقیقتیان
()9815

مطالعات
جامعهشناختی
شهری

پیمایش

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی
بر رفتارهای زیستمحیطی
(مطالعۀ موردی :استان
کردستان)

صالحی و لقمان
()9819

مجلۀ
جامعهشناسی
ایران

پیمایش

بررسی رابطه بین میزان
دینداری با ارزشها و رفتارهای
زیستمحیطی شهروندان
(مطالعۀ موردی :شهر اهواز)

نواح ،فروتنکیا و
پورترکارونی
()9812

مطالعات شهری

پیمایش

بررسی ارتباط بین ارزشهای
محیطزیستی و رفتار پسماند
خانواده (مطالعۀ موردی :منطقۀ
هفتشهر تهران)

کالنتری ،صالحی
و آقایی ابیانه
()9815

مطالعات و
تحقیقات اجتماعی
در ایران

پیمایش

تحلیل و بازشناسی رفتارهای
زیستمحیطی شهری (مطالعۀ
موردی :شهر اصفهان ،سال
)9819

مختاری
ملكآبادی،
عبداللهی و
صادقی ()9818

مجلۀ پژوهش و
برنامهریزی شهری

پیمایش

بررسی عوامل فرهنگی مرتبط
با رفتارهای زیستمحیطی
(مورد مطالعه :شهر یزد)

حاجیزاده
میمندی،
سیارخلج و
شکوهیفر
()9818

فصلنامۀ مطالعات
توسعۀ اجتماعی-
فرهنگی

پیمایش

سرمایۀ اجتماعی و رفتارهای
زیستمحیطی مسئوالنه در
شمال ایران (مطالعۀ موردی:
استانهای گیالن ،مازندران و
گلستان)

عقیلی ،خوشفر و
صالحی ()9833

مجلۀ علوم
کشاورزی و منابع
طبیعی

پیمایش

آماره

چارچوب نظری

نمونه

T

فردگرایی و رضایت از
زندگی

808

T

T

T

T

T

T

T

کنش معقوالنۀ آیزن و
فیشبین

692

سرمایۀ فرهنگی و
نظریههای جامعه
شناسی محیطزیست

662

نظریههای جامعه
شناسی محیطزیست

622

ارزشهای محیط
زیستی

622

فیشبین 9،آیزن 0و
8
میلتون

622

سبك زندگی ،سرمایۀ
فرهنگی ،پرورش
کاشت ،برجستهسازی
و دینداری

836

سرمایۀ اجتماعی

752

1. Fishbein
2. Ajze
3. Milton
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پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیقها و طبقهبندی آنها مشخص شد.
پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران درمورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری
متغیرها و پایایی سطح معنیداری و اندازۀ اثر از طریق توافق در محاسبات اندازۀ اثر در بین دو
فراتحلیلگر که تجارب یکسانی درزمینۀ موردنظر داشتند به دست آمد .انتخاب نمونه با روش
نمونهگیری هدفمند صورت گرفت .بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز برای فراتحلیل از
فرمی کدگذاری استفاده شد .این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات
است .در پایان ،حجم نمونۀ واردشده به فراتحلیل ،از طریق انتخاب یا گزینش از طریق
مالكهای رد و قبول تعداد  98مورد مطالعه که برابر با  83واحد فراتحلیل است ،مشخص شد.
مالكهای درونگنجی ورود به فراتحلیل عبارت بودند از :مقاالت چاپشدۀ سالهای -9832
 ،9813مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق ،تحقیقاتی که دادههای کافی را برای محاسبۀ اندازۀ اثر
در اختیار محقق قرار دهند ،تحقیقاتی که بهصورت مقالۀ کامل و از طریق آنالین یا بهطور کامل
چاپ شده یا از آرشیو کتابخانهها در دسترس باشند و پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری.
مالكهای برونگنجی عبارت بودند از :تحقیقاتی که براساس ارزیابی داوران بهوسیلۀ فرم
ارزیابی اطالعات ،کفایت الزم در روششناختی تحقیق را کسب نکنند .تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار ( CMA2نرمافزار جامع فراتحلیل و محاسبۀ اندازۀ اثر) انجام شد .در این تحقیق،
همچنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش نمودار قیفی ،برای تعیین تعداد تحقیقات
گمشده از روشهای دوال 9و ایمن از خطا و برای سنجش وجود متغیرهای تعدیلکننده از
آزمون ناهمگونی  Nتوئیدی 0استفاده شده است.
 .۳یافتهها

مرور پژوهشهای انجامشده نشان داد که بیش از 32درصد پژوهشها با اهداف کاربردی و در
میدان عمل تنظیم شدهاند .درمقابل ،مقاالت مروری معدودی با هدف انعکاس مبانی نظری
طراحی شدهاند .میانگین حجم نمونه در تحقیقات مورد بررسی  620نفر بود .روش تحقیق
آنها ،پیمایش و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .چارچوب نظری
تحقیقات مطالعهشده ،در حوزۀ نظریات جامعهشناسی محیطزیست بوده است .از میان 08
متغیر و  81اندازه اثر ،چهار اندازه اثر زیاد (بیشتر از  ،)2/5چهار اندازه اثر متوسط (بین  2/8تا

1. Duval
2. Tweedie
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 )2/5و  89اندازه اثر پایین (بین  2/9تا  )2/8بود .بیشترین اندازه اثر بهترتیب عبارت بود از:
تحصیالت ،سن ،سرمایۀ اجتماعی و نیت زیستمحیطی.

جدول  .0اندازۀ اثر عوامل مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی
سطح

تحقیق

پیشایندها

حد پایین

حد باال

صالحی و کریمزاده

اعتماد

2/25

2/08

2/220

سرمایۀ فرهنگی

2/89

2/67

2/222

3/08

سبكزندگی

-2/27

2/98

2/56

2/51

2/28

جنسیت

2/225

2/05

2/20

8/90

2/95

حاجیزاده میمندی،
سیارخلج و شکوهیفر

حجازی ،کرمی دارابخانی،
حسینی و رضایی

فلكالدین و حاجیزاده

فرهمند ،شکوهیفر و
سیارخلج

معنیداری

Z

اندازه اثر

نتیجه

8/20

2/96

تأیید

2/81

تأیید
رد
تأیید

نیت زیست
محیطی

2/55

2/78

2/222

1/66

2/65

تأیید

دانش زیست
محیطی

2/06

2/58

2/222

5/08

2/62

تأیید

نگرش زیست
محیطی

2/00

2/52

2/222

6/78

2/87

تأیید

ادراك زیست
محیطی

2/06

2/58

2/222

5/96

2/62

تأیید

سالمت محیطی

2/86

2/03

2/222

3/16

2/68

تأیید

رفتار قانونگرا

2/21

2/09

2/222

8/32

2/91

تأیید

سرمایۀ
تجسمیافته

2/20

2/01

2/29

0/87

2/90

تأیید

سن

2/92

2/07

2/222

8/16

2/02

تأیید

شناخت قانون

2/27

2/02

2/222

8/63

2/97

تأیید

سرمایۀ عینیت
یافته

2/22

2/11

2/28

0/21

2/92

تأیید

تحصیالت

2/13

2/66

2/222

63/9

2/11

تأیید

آگاهی زیست
محیطی

2/06

2/88

2/222

6/59

2/86

تأیید

رضایت از زندگی

2/98

-2/90

2/222

6/89

2/08

تأیید

فردگرایی

-2/80

2/06

2/222

-6/98

-2/00

تأیید

سن

2/25

2/05

2/222

0/35

2/95

تأیید

جنس

2/26

2/09

2/222

0/67

2/96

تأیید
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تحقیق

احمدیان و حقیقتیان

صالحی و لقمان

عقیلی ،خوشفر و صالحی

مختاری ملكآبادی،
عبداللهی و صادقی

صالحی و کریمزاده

نواح ،فروتنکیا و
پورترکارونی
کالنتری ،صالحی و آقایی
ابیانه

سطح

پیشایندها

حد پایین

حد باال

آگاهی
زیستمحیطی

2/29

2/06

2/20

باور
زیستمحیطی

2/25

2/58

2/220

8/92

عوامل فرهنگی

2/83

2/89

2/222

92/99

2/66

سرمایۀ فرهنگی

2/98

2/80

2/222

6/71

2/00

تأیید

نگرش
زیستمحیطی

2/95

2/05

2/222

5/96

2/06

تأیید

تحصیالت

2/27

2/91

2/220

8/60

2/96

تأیید

آگاهی
زیستمحیطی

2/29

-2/28

2/20

0/91

2/92

تأیید

جنسیت

-2/00

2/02

2/226

-0/76

-2/98

تأیید

سن

2/29

2/72

2/20

0/80

2/99

تأیید

سرمایۀ اجتماعی

2/60

2/72

2/222

00/29

2/66

تأیید

گروه سنی

2/22

2/02

2/222

8/36

2/96

تأیید

نگرش
زیستمحیطی

2/26

2/02

2/28

0/23

2/92

تأیید

ارتباط با طبیعت

2/26

2/02

2/28

0/23

2/92

تأیید

دانش
زیستمحیطی

2/229

2/91

2/26

9/17

2/21

تأیید

ارزش
زیستمحیطی

2/26

2/96

2/25

9/10

2/27

رد

جنسیت

-2/22

2/06

2/220

8/26

2/95

تأیید

سن

2/25

2/92

2/226

2/90

2/12

تأیید

تحصیالت

2/21

-2/92

2/222

6/26

-2/02

تأیید

ارزش
زیستمحیطی

-2/228

2/91

2/25

9/31

2/21

رد

معنیداری

Z

اندازه اثر

نتیجه

0/88

2/99

تأیید

2/95

تأیید
تأیید

در نمودار درختی (انباشت) ،مطالعاتی که فاصلۀ اطمینان آنها نقطهچین عمودی را قطع
میکنند معنیدار نیستند و مطالعاتی که این نقطهچین را قطع نمیکنند معنیدار هستند.
مطابق نمودار انباشت ،دو متغیر ،اندازه اثر معنیدار ندارند که عبارتاند از :ارزش زیستمحیطی
( 0اندازه اثر) و سبك زندگی.
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شکل  .1نمودار درختی اندازه اثر عوامل مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی

جدول اصالح و برازش دوال و توئیدی بیانگر منتشرنشدن بعضی مطالعات یا
دسترسینداشتن محققان به بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات است .طبق خروجی جدول 8
درمییابیم که این مطالعه و فراتحلیل ،کامل و عاری از نقص است .همانطور که مالحظه
میشود ،ارزش مشاهدهشده و ارزش تعدیلشده با یکدیگر برابرند.
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جدول  .9اصالح و برازش دوال و توئیدی
اثر ثابت

مقدار Q

اثر تصادفی

تخمین

حد

حد

تخمین

نقطهای

پایین

باال

نقطهای

ارزش
مشاهدات

2/08622

2/09159

0638
2 /7

2/05825

2/98678

ارزش
تعدیلشده

2/08622

2/09159

0638
2 /7

2/05825

2/98678

تعداد مطالعات

حد پایین

حد باال
2/86606

0656/97963

2/86606

0656/97963

مورد نیاز0 :

آزمون  Nایمن از خطای روزنتال ،تعداد تحقیقات گمشده (با اثر میانگین صفر) را محاسبه
میکند که الزم است به تحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی به دست آید.
جدول  6نتایج این آزمون را در این تحقیق نشان میدهد.
جدول  .6محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک
مقدار  Zبرای مطالعات بررسیشده

89/91127

مقدار  Pبرای مطالعات بررسیشده

2/222

آلفا

2/25

باقیمانده (دنباله)

0

 Zبرای آلفا

9/15116

تعداد مطالعات بررسیشده

60

تعداد مطالعات گمشدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند.

2629

با توجه به یافتههای جدول  ،6باید تعداد 89هزار مطالعۀ دیگر به مطالعات حاضر اضافه و
بررسی شود تا مقدار  Pدودامنه از  2/25تجاوز نکند .این بدان معناست که باید 89هزار مطالعۀ
دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیلها خطایی رخ ندهد .ناهمگونی عبارت از
تفاوت بین نتایج تحقیقات است .آزمون کوکرام ) (Qدر قالب طرح یك فرضیۀ فرعی به بررسی
همگونی یا ناهمگونی اندازۀ اثرهای بهدستآمده میپردازد .فرضیۀ صفر بیانگر معنیدارنبودن
اندازۀ اثرهای بهدستآمده است و فرضیۀ مقابل بر وجود تفاوت معنیدار میان اندازۀ اثرهای
بهدستآمده داللت دارد .با توجه به اینکه در سطح اطمینان  15درصد ،سطح معنیداری از
میزان خطا ( 5درصد) کوچكتر است ،فرضیۀ صفر رد و فرضیۀ مقابل پذیرفته میشود .یعنی
میان اندازه اثـرهای بهدستآمده تفاوت معنیدار وجود دارد.
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فراتحلیل عوامل موثر بر رفتارهای زیستمحیطی در بین شهروندان
 .۴بحث و نتیجهگیری

نتایج این تحقیق مبنی بر فراتحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی شهروندان نشان داد
که سرمایۀ فرهنگی از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با تحقیق صالحی و لقمان
( )9819همخوانی دارد .در این اثنا ،سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته نیز از پیشایندهای رفتار
زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق فلكالدین و حاجیزاده ( )9816مطابقت دارد .تأثیر
سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته بر رفتارهای زیستمحیطی نیز با نتیجۀ تحقیق فلكالدین و
حاجیزاده ( )9816منطبق است .با استفاده از سرمایۀ فرهنگی ،مخصوصاً شیوههای فرهنگی
خاصی که در روند آموزشهای رسمی و خانوادگی به کار میرود ،میتوان به آموزش زیست
محیطی پرداخت و در روند اجتماعیشدن افراد نهادینه کرد و رفتار افراد را در کاربرد لوازم
فرهنگی ازجمله کاربرد سطل زبالهها جهت تفکیك و ...تقویت کرد .این نتایج با نظریۀ ژرژ تومه
( )5 :9832همخوان است که معتقد است فرهنگ و جامعه با هم تعامل دارند و فرهنگ ،هدایت
کنندۀ عملکرد افراد جامعه است .با تغییر فرهنگ میتوان رفتار مردم را تغییر داد و هدف نهایی
آموزشها و اخالق محیطی نیز ایجاد و تقویت رفتار ایدئال است.
نیت زیستمحیطی نیز از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق
حجازی ،کرمی دارابخانی ،حسینی و رضایی ( )9816همخوانی دارد .رفتار در پی زنجیرهای از
عوامل به وجود میآید و حلقۀ قبل از بروز رفتار ،قصد و نیت رفتاری است .نگرش و دانش
زیستمحیطی نیز از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق حجازی ،کرمی
دارابخانی ،حسینی و رضایی ( )9816سازگاری دارد .به اعتقاد صاحبنظران ،اصالح و تغییر در
دانش ،نگرش و ادراك انسانها دربارۀ محیطزیست ،موجب توسعه و تقویت رفتارهای محیط
زیستی و درنتیجه کاهش صدمات به محیطزیست و اصالح روند بحرانهای محیطزیستی می
شود .نگرشها ،بهعنوان احساس مثبت یا منفی دربارۀ افراد ،اشیا و مسائل تعریف میشوند.
رفتار انسان نشانهای از نگرشهای اوست که میتوان با تغییر نگرشها و دیدگاههای وی ،در
رفتار و عادت او نیز تغییراتی ایجاد کرد (فروتنکیا و نواح.)013 :9817 ،
نتایج نشان داد که جنسیت نیز از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که منطبق با
نتایج تحقیقات قبلی (حاجیزاده میمندی ،سیارخلج و شکوهیفر9818 ،؛ فرهمند ،شکوهیفر و
سیارخلج9810 ،؛ نواح ،فروتنکیا و پورترکارونی9812 ،؛ صالحی و لقمان )9819،است .زنان در
همۀ ردههای سنی فقط به میزان بسیار اندکی ،بیش از مردان به ارزشهای محیطزیستی
پایبندند .آنها نسبت به مردان دانش محیطزیستی کمتری دارند ،اما از لحاظ احساسی بیشتر
به محیطزیست متعهد هستند ،به تباهی محیطزیست بیشتر توجه میکنند ،به راهحلهای
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صنعتی کمتر اعتقاد دارند و بیشتر خواهان تغییر هستند (فروتنکیا و نواح.)062 :9817 ،
مطابق نتایج فراتحلیل ،سن از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیقات
قبلی (نواح ،فروتنکیا و پورترکارونی9812 ،؛ صالحی و لقمان9819 ،؛ فرهمند ،شکوهیفر و
سیارخلج9810 ،؛ فلكالدین و حاجیزاده )9816 ،سازگار است .اینگلهارت معتقد است سن
عاملی است که روی نگرشهای محیطزیستی تأثیر میگذارد .به نظر وی ،افراد جوانتر در
مقایسه با افراد مسنتر ،توجه بیشتری به مسئلۀ محیطزیست دارند .بلیکی معتقد است که قوی
ترین تعهد به جهانبینی محیطزیستی ،در بین نسل میانسال یافت میشود .نسل جوانتر،
موضعی میانه و نسل سالخوردهتر ،پایینترین سطح تعهد را دارد (فروتنکیا و نواح:9817 ،
.)062-051
سرمایۀ اجتماعی نیز مطابق نتایج فراتحلیل حاضر ،از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی
است که با نتیجۀ تحقیق عقیلی ،خوشفر و صالحی ( )9833مطابقت دارد .بین سرمایۀ
اجتماعی و رفتارهای زیستمحیطی رابطۀ مثبت و مستقیمی وجود دارد .یعنی با افزایش
سرمایۀ اجتماعی ،رفتارهای مسئوالنۀ زیستمحیطی افراد نیز افزایش مییابد (صالحی و امام
قلی .)999 :9819 ،همچنین ،بهطور خاص ،اعتماد از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که
با نتیجۀ تحقیق صالحی و کریمزاده ( )9818همخوان است .اعتماد به سازمانهای محیط
زیستی و شهرداری باعث آگاهی از مسئلۀ زیستمحیطی و درك درست سیاستهای علمی و
عمومی زیستمحیطی شده و یکی از پیشنیازهای مشارکت در سیاستها و برنامههای
زیستمحیطی است (الوریان .) 061 :0228 ،نتایج فراتحلیل نشان داد که آگاهی زیست
محیطی از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که منطبق با نتایج تحقیق (فرهمند،
شکوهیفر و سیارخلج9810 ،؛ احمدیان و حقیقتیان9815 ،؛ صالحی و لقمان )9819 ،است.
آگاهی از مسائل و موضوعات زیستمحیطی ،زمینۀ ایجاد رفتار زیستمحیطی است .بخشی از
این آگاهی ،متأثر از تحصیالت است که نتایج نشان داد تحصیالت یکی دیگر از پیشایندهای
رفتار زیستمحیطی است که منطبق با نتیجۀ تحقیق (نواح ،فروتنکیا و پورترکارونی9812 ،؛
صالحی و لقمان9819 ،؛ فرهمند ،شکوهیفر و سیارخلج )9810 ،است .تحصیالت دانشگاهی در
ایجاد سطوح باالتری از تعهد و رفتار محیطزیستی نقش ایفا میکند .دانش دربارۀ مسائل محیط
زیستی ،عاملی مهم است .به نظر اینگلهارت ،در پژوهشهای انجامشده درزمینۀ نگرشهای محیط
زیستی ،افراد با سطح تحصیالت باالتر ،بیشتر از دیگران واجد ارزشهای محیطزیستی هستند.
آگاهی از مسائل محیطزیستی مدرن ،به سطح باالیی از دانش محیطزیستی نیاز دارد و دانش
محیطی ،با سطح باالیی از تحصیالت رابطۀ همبستگی دارد (فروتنکیا و نواح.)069 :9817 ،
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نتایج نشان داد سالمت محیطی از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ
تحقیق فلكالدین و حاجیزاده ( )9816سازگاری دارد .طبق نتایج ،رفتار زیستمحیطی با
سبك زندگی رابطۀ معکوس دارد .تغییر سبك زندگی از پیامدهای رفتار زیستمحیطی است
که با نتیجۀ تحقیق حاجیزاده میمندی ،سیارخلج و شکوهیفر ( )9818مطابقت دارد.
همچنین ،نتایج فراتحلیل پیشایندبودن رفتار قانونگرا را نیز تأیید کرد که با نتیجۀ تحقیق فلك
الدین و حاجیزاده ( )9816سازگاری دارد .نتایج نشان داد که ادراك زیستمحیطی از
پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق حجازی ،کرمی دارابخانی ،حسینی و
رضایی ( )9816مطابقت دارد .نتایج فراتحلیل نشان داد که شناخت قانون از پیشایندهای رفتار
زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق فلكالدین و حاجیزاده ( )9816همخوانی دارد.
درواقع ،هرچه افراد جامعه قانونگراتر باشند ،رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنهتری دارند و
برعکس .رضایت از زندگی نیز مطابق نتایج فراتحلیل حاضر از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی
است که با نتیجۀ تحقیق فرهمند ،شکوهیفر و سیارخلج ( )9810مطابقت دارد .نتایج نشان داد
که عوامل فرهنگی از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتیجۀ تحقیق احمدیان و
حقیقتیان ( )9815مطابقت دارد .توسعۀ پایدار ،بهویژه جنبۀ زیستمحیطی آن ،در گرو توجه
به عوامل فرهنگی است .فرهنگ یعنی معیارهای تصمیمگیری دربارۀ اینکه محیطزیست
چیست ،چه چیزی میتواند باشد و شخص چه احساسی دربارۀ آن دارد و چه کاری دربارۀ آن
انجام میدهد .همچنین ،نتایج فراتحلیل ،پیشایندبودن فردگرایی را نیز تأیید کرد که با نتیجۀ
تحقیق فرهمند ،شکوهیفر و سیارخلج ( )9810سازگاری دارد .یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد باور زیستمحیطی از پیشایندهای رفتار زیستمحیطی است که با نتایج تحقیق احمدیان و
حقیقتیان ( )9815مطابقت دارد .همچنین ،با توجه به نتایج فراتحلیل ،ارزش زیستمحیطی از
پیشایندهای رفتار زیستمحیطی نیست که با نتیجۀ تحقیق (صالحی و کریمزاده9818 ،؛
کالنتری ،صالحی و آقایی ابیانه )9815 ،مطابقت دارد.
در پایان اینکه بخش عمدهای از مطالعات رفتار زیستمحیطی ،مطالعاتی اجتماعی و آن هم
بهصورت پراکنده و گاه تكعاملی بوده است؛ درنتیجه ،پیشنهاد پژوهشی این تحقیق برای دیگر
محققان ،انجام تحقیق دربارۀ رفتار زیستمحیطی با درنظرگرفتن مجموعۀ عوامل اقتصادی و
اجتماعی است.
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منابع
احمدیان ،داریوش و منصور حقیقتیان (« )9815تحلیل جامعهشناختی نقش عوامل فرهنگی بر
رفتارهای زیستمحیطی شهری مورد مطالعه (شهروندان شهر کرمانشاه)» ،فصلنامۀ مطالعات
جامعهشناختی شهری ،دورۀ ششم ،شمارۀ .76-59 :93
ادهمی ،عبدالرضا و الهام اکبرزاده (« )9812بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیطزیست شهر
تهران (مطالعۀ موردی مناطق  5و  ،»)93فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی،
دورۀ پنجم ،شمارۀ .962-998 :90
بارو ،کریستوفر جان ( )9832اصول و روشهای مدیریت زیستمحیطی ،ترجمۀ مهرداد اندرودی ،تهران:
نشر کنگره.
پورقاسم ،مهدی و علی خلج ( )9837توسعۀ فرهنگ زیستمحیطی و نقش آن در توسعۀ پایدار ،اولین
کنفرانس بینالمللی جایگاه ایمنی ،بهداشت و محیطزیست در سازمانها ،اصفهان :شرکت تجارت
آروین پیشرو.
تومه ،ژرژ ( )9832توسعۀ فرهنگی و محیطزیست ،ترجمۀ محمود شارعپور ،تهران :غزال (باز).
حاجیزاده میمندی ،مسعود ،حامد سیارخلج و کاوه شکوهیفر (« )9818بررسی عوامل فرهنگی مرتبط
با رفتارهای زیستمحیطی (مورد مطالعه :شهر یزد)» .فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی،
دورۀ سوم ،شمارۀ .80-1 :8
حجازی ،سیدیوسف ،رؤیا کرمی دارابخانی ،سیدمحمود حسینی و عبدالمطلب رضایی (« )9816بررسی
عوامل مؤثر بر رفتار محیطزیستی اعضای سازمانهای مردم محیطزیستی استان تهران» ،محیط
شناسی ،دورۀ چهلوسوم ،شمارۀ .82-97 :9
خوشاخالق ،رحمان ( )9873اقتصاد منابع طبیعی ،اصفهان :جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
رخشانی نسب ،حمیدرضا و خدیجه صفری (« ،)9815برنامهریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان
به روش  ،»SWOTفصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دورۀ هجدهم ،شمارۀ .966-961 ،8
رضایی ،مهدیه و سیدمحمد شبیری (« ،)9816رابطۀ استفاده از نرمافزارهای وایبر ،الین و اینستاگرام با
سواد زیستمحیطی دانشجویان» نشریۀ فناوریهای آموزش ،دورۀ نهم ،شمارۀ .038-078 :6
شهاب ،محمدرضا و سیده مروه ناصرصدرآبادی (« )9818بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر
کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب» ،مجلۀ علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دورۀ شانزدهم،
شمارۀ .952-981 ،0
صالحی ،صادق و لقمان امامقلی (« )9819مطالعۀ تجربی رابطۀ آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی»،
مجلۀ مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ  ،8شمارۀ .967-909 :9
صالحی ،صادق و سارا کریمزاده (« )9818بررسی تأثیر ارزشهای زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی
(مطالعۀ مناطق شهری ارومیه)» مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ پنجم ،شمارۀ .76 -69 :0

015

فراتحلیل عوامل موثر بر رفتارهای زیستمحیطی در بین شهروندان
عقیلی ،سیدمحمود ،غالمرضا خوشفر و صادق صالحی (« )9833سرمایۀ اجتماعی و رفتارهای زیست
محیطی مسئوالنه در شمال ایران (مطالعۀ موردی :استانهای گیالن ،مازندران و گلستان)»،
فصلنامۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دورۀ شانزدهم ،شمارۀ .052-086 :9
فردوسی ،سیما ،شهرناز مرتضوی و نعیمه رضوانی (« )9836رابطۀ بین دانش زیستمحیطی و رفتارهای
محافظت از محیط» ،پژوهشنامۀ علوم انسانی ،شمارۀ .066-058 :58
فرهمند ،مهناز ،کاوه شکوهیفر و حامد سیارخلج (« )9810بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای
زیستمحیطی (مطالعۀ موردی :شهروندان شهر یزد)» ،مجلۀ مطالعات شهری ،دورۀ چهارم ،شمارۀ
.969-921 :92
فروتنکیا ،شهروز و عبدالرضا نواح ( )9817جامعهشناسی محیطزیست ،تهران :اندیشه احسان.
فلكالدین ،زهرا و مسعود حاجیزاده میمندی (« )9816بررسی رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه در
بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن» ،جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ،دورۀ ،6
شمارۀ .990-39 :92
قربانی ،محمد و رضا هزاره (« )9816تأثیر مؤلفههای سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیطزیست :کاربرد
الگوی الجیت ترتیبی دادههای تابلویی با اثرگذاریهای تصادفی» ،مجلۀ اقتصاد کشاورزی ،دورۀ
دهم ،شمارۀ .913 -975 :9
کامونر ،باری ( )9830انسان و محیطزیست ،ترجمۀ بهزاد دهزاد ،تهران :موج سبز.
کالنتری ،عبدالحسین ،صادق صالحی و بنفشه آقایی ابیانه (« )9815بررسی ارتباط بین ارزشهای
محیطزیستی و رفتار پسماند خانواده (مطالعۀ موردی :منطقۀ هفت شهر تهران)» ،مطالعات و
تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورۀ پنجم ،شمارۀ .835-861 :8
مختاری ملكآبادی ،رضا ،عظیمهالسادات عبداللهی و حمیدرضا صادقی (« )9818تحلیل و بازشناسی
رفتارهای زیستمحیطی شهری (مطالعۀ موردی :شهر اصفهان ،سال  ،»)9819فصلنامۀ پژوهش و
برنامهریزی شهری ،دورۀ پنجم ،شمارۀ .02-9 :93
مهدوی ،سیدمحمد صادق و رؤیا وزیری (« )9831بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش
محیطزیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال  ،»9833فصلنامۀ پژوهش اجتماعی ،دورۀ سوم،
شمارۀ .65-91 :7
میبودی ،حسین (« )9819بررسی جایگاه حفاظت از محیطزیست و تنوع زیستمحیطی در کتابهای
درسی علوم دورۀ ابتدایی» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد الهیجان.
نواح ،عبدالرضا ،شهروز فروتنکیا و محمد پورترکارونی (« )9812بررسی رابطه بین میزان دینداری با
ارزشها و رفتارهای زیستمحیطی شهروندان (مطالعۀ موردی :شهر اهواز)» ،فصلنامۀ مطالعات
شهری ،شمارۀ .13-77 ،9
Ayodeji, Ifegbesan (2010), “Exploring Secondary School Students
Understanding and Practices of Waste Management in Ogun State

016

9  شمارۀ، سال یازدهم،مسائل اجتماعی ایران
Nigeria”, International Journal of Environmental & Science Education, 5
(2): 201-215.
Barr, S., Ford, N. J., & Gilg, A. W. (2003), “Attitudes towards Recycling
Household Waste in Exeter”, Devon: Quantitative and Qualitative
Approaches. Local Environment, 8 (4): 407-421.
Pongracz, Eva (2002), Re- defining the Concepts of Waste and Waste
Management Evolving the Theory of Waste Management. Department of
Process and Environmental Engineering, Oslu: University of Oslu.
Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978), “The Environmental Paradigm: A
Proposed Measuring Instrument and Preliminary Rustle. Journal of
Environmental Education”, 30: 33-37.
Dunlap, R. E. et al. (2000), “Measuring Endorsement of the Environmental
Ecological Paradigm: A Revised NEP Scal”, Journal of Social Issues, 56
(3): 425-442.
Kollmus, A., & Agyeman, J. (2002), “Mindin the Gap: Why Do People Act
Environmentally and What Are the Barriers to Pro-environmental
Behavior?”, Journal of Environmental Education Research, 8 (3): 239260.
Faillo, E. A., & Jacobsen, S. K. (1994), Local Communities and Protected
Areas: Attitudes of Rural Residents Towards Conservation Machailla
National Park, Ecuador”, Environmental Conservation, 22 (3): 241-249.
Laurian, Lucie (2003), “A Prerequisite for Participation: Environmental
knowledge and What Residents Know about Local Toxic Sites”. Journal
of Planning, Education and Research, 22: 257-269.
Salehi, S. (2010), People and the Environment: A Study of Environmental
Attitudes and Behaviour in Iran, LAP: Lambert Academic Publishing.

017

وضعیت روابط اجتماعی در شهر تهران:
بررسی میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی

1



محمدعلی قائمپور ،محمود شهابی
چکیده

ارتباط اجتماعی ،برای انسان ،بهعنوان موجودی اجتماعی ،نوعی ضرورت حیاتی برای زیست
اجتماعی در هر جامعهای است .مداراکردن با دیگران یا پذیرش و طرد دیگران ،ازجمله
شکلهای ارتباط اجتماعی افراد یك جامعه با یکدیگر هستند .ارتباط اجتماعی در جوامع
گوناگون (روستا ،شهرهای کوچك و بزرگ ،کالنشهرها و سایر محیطهای اجتماعی) از حیث
شدت ،سطح ،ابعاد و چگونگی ،متفاوت و متغیر است .در این مطالعه که به روش کمی
(توصیفی-پیمایش) انجام شد ،تالش شد تا میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی موجود در
روابط اجتماعی ساکنان شهر تهران بررسی شود .جامعۀ آماری ،تمامی شهروندان  96سال به
باالی شهر تهران را شامل میشد .حجم نمونه شامل  605نفر بود که به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامۀ محققساخته بود.
نتایج نشان داد که درکل ،میزان مرزبندی در روابط اجتماعی در شهر تهران «شدید» و تردد
فرهنگی «کم» است .طبقات اجتماعی باال نسبت به طبقات اجتماعی پایین ،افراد با تحصیالت
باال نسبت به افراد با تحصیالت پایینتر ،مردان نسبت به زنان ،ساکنان محالت در خوشۀ باالتر
نسبت به خوشههای پایینتر ،متولدین تهران نسبت به متولدین غیرتهران ،جوانترها نسبت به
میانسالها و مسنترها ،مطلقهها و مجردها نسبت به متأهلها و همسرفوتشدگان ،بیشتر از
مرزهای فرهنگی و اجتماعی عبور میکنند .یافتههای پژوهش نشان داد که دین و سنت
همچنان بهعنوان دو عنصر هویتی مهم از مجموعهعناصر سهگانۀ هویتی (ایرانیت ،اسالمیت و
مدرنیت) ،نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و تداوم مرزهای اجتماعی و فرهنگی در روابط اجتماعی
افراد ،بهخصوص در حوزۀ عمومی دارند و برعکس ،عنصر هویتی مدرن نقش مهمی در ترددهای
فرهنگی و عبور از مرزبندیهای فرهنگی در روابط اجتماعی میان شهروندان تهرانی ایفا میکند.
کلیدواژهها :روابط اجتماعی ،مرزهای فرهنگی ،تردد فرهنگی ،شهرگرایی.
 .9این مقاله برگرفته از بخش کمی رسالۀ دکتری با عنوان «مرزها و ترددهای فرهنگی در میان گروههای سبك زندگی
در شهر تهران» ،در رشتۀ جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه عالمهطباطبایی با نگارش محمدعلی قائمپور است.
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 .۱مقدمه

به اعتقاد باومن «ما در ارتباط با دیگران زندهایم» ( .)88 :9812از نظر وبر ،رابطۀ اجتماعی در
جـایی وجود دارد که افراد متقابالً رفتار خود را بر رفتار محتمل دیگری مـتکی مـیسازند
( .)91 :9879بنابراین ،ارتباط اجتماعی ،ضرورتی حیاتی برای زیست اجتماعی و هر جامعهای
است؛ با وجود این ضرورت ،چگونگی شکلگیری ارتباط اجتماعی و نحوۀ مواجهۀ افراد در تعامل
اجتماعی با یکدیگر ،به نوبۀ خود حائز اهمیت است .همانگونه که ماکس وبر بیان میکند،
روابط اجتماعی در هرجامعهای میتواند «باز» یا «بسته» باشد ( .)76 :9836بازبودن یا بسته
بودن روابط اجتماعی به شرایط مختلف جوامع وابسته است .اینگونه نیست که کنشگران
اجتماعی در هر جامعهای از روابط اجتماعی یکسان و برابر برخوردار شوند و با کانالها و
مسیرهای ارتباطی بدون مرز و مانع ،روبهرو باشند .به تعبیر زیمل ( ،)9818ارتباط اجتماعی
سکهای است که دو روی دارد :یکی تعامل و دیگری تعارض .رابطۀ اجتماعی درعینحال که
متضمن معنای پیوند با دیگران است ،دربرگیرندۀ مرزبندی و تمایز با دیگران نیز میباشد .به
تعبیر المونت و مولنر 9،رابطۀ اجتماعی یك فرد با دیگران ،عمالً از طریق تعیین مرزهای
فرهنگی 0و اجتماعی او و دیگران ،ممکن خواهد بود ( .)0220ممکن است مرزها ،گذرگاههای
ارتباطی و الگوی روابط اجتماعی (باز ،بسته و ترکیبی) در یك جامعه ،بهخوبی روشن و نهادینه
شده باشند؛ اما مشکل از زمانی آغاز میشود که روابط اجتماعی با تأثیرپذیری از شرایط جدید
محیطی و زمانی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ،نظم حاکم بر روابط اجتماعی و الگوی
ارتباطی ،از هم بپاشد و مختل شود .ازاینرو ،این مسئله قابل طرح است که روابط اجتماعی در
شهر تهران با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی که در ادامه به آنها اشاره میشود ،چه
وضعیتی دارد؟
مشاهدۀ فرهنگهای متنوع ،در گوشهوکنار شهر تهران (فرهمیهنی فراهانی،)62 :9819 ،
میزان تنوع مهاجرت و افزایش ازدیاد جمعیت ،توأم با استقرار بنگاههای اقتصادی و «استقرار
مجموعۀ وسیعی از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران ،در یك فرایند تاریخی و
بهویژه از دورۀ مشروطیت تاکنون» (فاضلی ،)951 :9810 ،وجود تضاد نسبی طبقۀ اجتماعی
مبتنی بر شمال و جنوب شهر (میرمقتدائی و طالبی ،)76 :9835 ،برخورداری شهروندان تهرانی
از سرمایههای مختلف ،مانند پول ،ثروت ،سواد و دانش ،مهارتها ،مدرك تحصیلی ،شبکههای
ارتباطی ،دوستان ،اخالق و دیانت و همچنین کسب اعتبار در مرحلۀ نخست از طریق سواد و
1. Lamont & Molnar
2. Cultural boundaries
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دانش بهعنوان باارزشترین متاع و در اولویتهای بعدی کسب اعتبار از طریق پول ،ثروت،
اخالق و دیانت ،مدرك تحصیلی معتبر و با فاصله از این ارزشها ،دوستان ،شبکهها و پیوندهای
ارتباطی (ذکائی ،)9816 ،و همچنین ،وجود گروههای سبك زندگی متمایز از یکدیگر مثل گروه
های مذهبی ،کمترمذهبی و غیرمذهبی بعد از انقالب اسالمی (شهابی و قائمپور،)9817 ،
موجب شد که کالنشهر تهران ،برخی از ویژگیهای کالنشهر موردنظر زیمل را داشته باشد؛
ویژگیهایی از قبیل آزادیطلبی ،فردگرایی ،اهمیتیافتن پول ،مصرفگرایی و احتیاط در ایجاد
ارتباط با دیگران و شکلگیری یك حلقۀ ارتباطی که فقط خود ،مسئول آن است و از حلقههای
ارتباطی گروهی و هممرزیهای تعیینشده در این خصوص رها و آزاد است (زیمل:9818 ،
.)526-611
با توجه به ضرورت روابط اجتماعی در هر جامعه و امکان تغییر وضعیت روابط اجتماعی هر
جامعهای ،متناسب با شرایط محیطی و زمانی و همچنین با توجه به ویژگیها ،تغییرات و
شرایطی که برای کالنشهر تهران ،در متون باال برشمردیم ،از سویی ،و نقش فضای مجازی،
شبکههای اجتماعی ،ارتباطی و اطالعاتی بهعنوان یکی از مختصات روابط اجتماعی در عصر
حاضر ،از سوی دیگر ،این سؤال کلی مطرح میشود که هماکنون ،روابط اجتماعی در شهر
تهران چه وضعیتی دارد؟ برای یافتن پاسخ سؤال مزبور ،باید به این نکته توجه کرد که وضعیت
روابط اجتماعی در هر جامعهای را میتوان از جنبههای مختلف و ابعاد گوناگون ،نظیر میزان و
سطوح «فاصلۀ اجتماعی» در میان گروههای اجتماعی و شغلی ،قومیتها و اقلیتهای موجود
در یك جامعه ،مرزبندیهای طبقات اجتماعی مبتنی بر سرمایههای مختلف (اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ،)...نوع مصرف ،سبكزندگی ،میزان «تساهل» 9و «مدارای اجتماعی» در
تعامل با دیگران و «طرد اجتماعی» گروههای خاص ،بررسی کرد .در این مقاله ،بنا نداریم که
همۀ جوانب و ابعاد روابط اجتماعی مورد اشاره را در شهر تهران بررسی کنیم ،بلکه به این
موضوع میپردازیم که روابط اجتماعی مردم شهر تهران ،با تیپهای مختلف اجتماعی در
زندگی روزمرۀ خود ،چگونه است؟ آیا افراد در روابط اجتماعیشان ،با تیپهای مختلف
اجتماعی ،از مرزبندیهای متعارف سنتی عبور میکنند و دست به «تردد فرهنگی» 0میزنند؟
یا شاهد مرزبندی پررنگی در روابط اجتماعی در شهر تهران هستیم؟ وضعیت این مرزبندیها و
ترددهای (عبور از مرزهای) فرهنگی ،برحسب ویژگیهای زمینهای مانند جنسیت ،سن،
تحصیالت ،موقعیت طبقۀ اجتماعی و ...چگونه است؟
1. Tolerance
2. Cultural crossing
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 .۲پیشینۀ تجربی پژوهش

نتایج پژوهشهای مرتبط با روابط اجتماعی نشان میدهند عوامل متعددی از قبیل فضای
شهری و کالبدی (کالنتری و حسینیزاده آرانی9816 ،؛ باستانی و نیکزاد9818 ،؛ بهزادفر و
طهماسبی ،)9810 ،سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی (بوردیو9818 ،؛ کلمن9863 ،؛ فیروزجائیان و
دیگران ،)9815 ،دین و مذهب (چاکسی9812 9،؛ اسمیت و دیگران0296 ،؛ قاضینژاد و
اکبرنیا9816 ،؛ شهریاری و دیگران9816 ،؛ هنری و هاردین ،)0226 ،طبقه ،مصرف و سبك
0
زندگی (بوردیو9818 ،؛ المونت و دیگران9116 ،؛ هال9113 ،؛ هالت9117 ،؛ چان و گلدتورپ،
0227؛ چنی9116 ،؛ گیدنز9873 ،؛ پترسون )0225 ،و ویژگیهای زمینهای ،مثل طبقه،
درآمد ،جنسیت ،تحصیالت ،سن ،محل تولد ،جغرافیا و محله (المونت و دیگران9118 ،؛
جالییپور و عبدالهپور )9812 ،بر میزان مرزبندی ،فاصلۀ اجتماعی ،ترددهای فرهنگی و تساهل
در روابط اجتماعی ،اثرگذارند و یا بین آنها رابطه و تفاوت وجود دارد .در ادامه به برخی از
یافتههای پژوهشی که با این مقاله همخوانی بیشتر دارند ،بهاختصار اشاره میشود.
المونت و دیگران )9118( 8در مطالعهای به ارزیابی عوامل مؤثر بر مرزهای اخالقی و
فرهنگی در جامعۀ آمریکا پرداختند و با اتکا به یافتههای خود به این نتایج دستیافتند که
احتماالً موقعیت ساختاری-آموزش ،درآمد ،طبقه و جنسیت– موجب میشود که افراد در
مواجهه با دیگران نوعی مرزبندی را برای خود ترسیم کنند .عالوهبراین ،مکان جغرافیایی و
عضویت در خوشهها [گروههای] سبك زندگی ،نقش مهمی را در تأمین منابع فرهنگی ایفا
میکنند که بر ترسیم مرزها تأثیر میگذارد.
بریسون )9116( 6با تمسك بر یافتههای پژوهشی خود نشان داد که هنوز در جامعۀ آمریکا،
منزلت فرهنگی باالیی وجود دارد و اینگونه نیست که بین طبقات و گروههای فرهنگی موجود،
تردد فرهنگی و مصرف فرهنگی مشابهی وجود داشته باشد؛ از طرفی هم ،شاهد ستیز و منازعه
بین آنها نیستیم ،بلکه نوعی تحمل فرهنگی بین منزلتهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت
6
وجود دارد که حاصل آن ،سرمایهای «چندفرهنگی» 5است (بریسون9116 ،؛ به نقل از سافر،
.)0226

Choksy
Cahn & Goldthorp
Lamont & et all
Brayson
Multicultural
Safr
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هنری و هاردین ( )0226با استفاده از نظریۀ تماس ،تماسهای بینگروهی و تعصب میان
مسیحیان و مسلمانان در لبنان را بررسی و تأثیر وجود رابطه و داشتن تماس با یکدیگر را بر
تعصب ،مطالعه کردند .نتایج نشان داد که داشتن روابط ،تعصب را کاهش میدهد و سبب
کاهش فاصلۀ اجتماعی میشود (به نقل از قاضینژاد و اکبرنیا.)9816 ،
از نظر اسمیت و دیگران ( )0296در جامعهای که تساهل مذهبی وجود ندارد ،درواقع ،نوعی
فاصلۀ اجتماعی میان اعضای آن جامعه ایجاد شده است که مبنای آن ،نگرش مذهبی است.
مفهوم فاصلۀ اجتماعی به محدودیت در تعامل بین افراد متعلق به گروههای متفاوت اشاره
میکند که مبنای آن ،خود را برتردیدن و پستدانستن دیگران است (به نقل از شهریاری،
خلیلی و اکبری.)9816 ،
جالییپور و عبدالهپور ( )9812در پژوهش خود نشان دادند بین ویژگیهای افراد (جنسیت،
سن ،وضعیت تأهل ،درآمد ،تـحصیالت و وضـعیت اشتغال) و میزان روابط اجتماعی آنها رابطه
وجود دارد و میزان روابط اجـتماعی ،بـسته به تفاوت این ویژگیها در بین افراد ،تغییر میکند.
همچنین افراد متفاوت در هریك از سطوح روابط اجتماعی بـا یکدیگر مـتمایز هستند.
فیروزجائیان و دیگران ( )9815در پژوهشی با عنوان «سرمایۀ فرهنگی و مدارای اجتماعی
(آزمون مدل میمیك) به این نتایج دستیافتند که بین سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن با مدارای
اجتماعی (رفتاری) رابطه وجود دارد؛ همچنین نتایج پژوهش مورد اشاره بیانگر آن است که
بین ابعاد سرمایۀ فرهنگی و مدارای اجتماعی ،رابطۀ مثبت وجود دارد.
یافتههای تحقیق قاضینژاد و اکبرنیا ( )9816نشان داد که بین میزان دینداری و فاصلۀ
اجتماعی مسلمانان و مسیحیان ،رابطۀ مستقیم ،و میان مدارای اجتماعی و فاصلۀ اجتماعی،
رابطۀ معکوس برقرار است .مطابق نتایج آزمون رگرسیون نیز متغیر )واسط) مدارای اجتماعی
بیشترین تأثیر را بر فاصلۀ اجتماعی دارد و پس از آن ،دینداری و نوع دین ،متغیرهای
تأثیرگذار بر فاصلۀ اجتماعی هستند.
شهابی و قائمپور ( )9817در مقالۀ خود ،ضمن برشمردن شرایطی علّی ،زمینهای و مداخله
گر در مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران ،راهبردهای کنشگران اجتماعی برای
تعامل با یکدیگر و پیامدهای حاصل از این نوع مرزبندیها را در سطوح مختلف بررسی کردند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که گروههای سبك زندگی ،در سطوح مختلف دست به
مرزبندی میزنند ،اما گروههای سبك زندگی «مذهبی نوگرا» و «غیرمذهبی منعطف» در تعامل
اجتماعی با دیگران ،تساهل بیشتری دارند و ضمن پذیرش دیگران ،از برخی مرزهای
ترسیمشده عبور میکنند و دست به ترددهای فرهنگی میزنند .همچنین ،سایر گروههای سبك
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زندگی ،حتی گروههای سبك زندگی متشرع ،در سطح روابط فامیلی و خویشاوندی ،منعطفتر
برخورد میکنند یا تعاملی توأم با تحمل خواهند داشت.
با مرور پیشینۀ پژوهش ،میتوان به این جمعبندی رسید که پژوهشهای انجامشده ،بر
بعدی از ابعاد روابط اجتماعی متمرکز شدهاند .مطالعات مقدماتی و اولیه از سوی نویسندگان،
در شهر تهران ،حکایت از این داشت که درست است که روابط صمیمی و گرم در جوامع
کوچك شهری و روستایی کاهش یافته و مفاهیمی مثل تنهایی و انزوا در شهرنشینی ،نمایان
شدهاند ،ولی آنگونه که گنز ،بوردیو و المونت نشان دادهاند ،روابط اجتماعی نهتنها در
کالنشهرها جاری و ساری است ،بلکه با تعارض و تعامل ،و بهعبارتی با مرزبندی و مرزشکنی
فرهنگی (تردد فرهنگی) همراه است و این موضوع ،خود ،به پیدایش ضرورت بحث دربارۀ
0
تساهل و مدارای اجتماعی منجر شده است و مفهوم «شهرگرایی» 9،نسبت به «شهرنشینی»
اهمیت بیشتری یافته است .طبق دستهبندیهایی که از پیشینۀ پژوهشی ،در سطرهای باال ارائه
شده است ،پژوهشهای دستۀ دوم (پژوهشهایی که روابط اجتماعی را با اتکا بر سرمایههای
مختلف (اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) ،نوع مصرف و سبك زندگی بررسی کردند ،از جایگاه
ویژهتری ،برخوردارند؛ اما این دسته از پژوهشها ،بیشتر در جامعۀ ایران و شهر تهران به تفاوت
های مبتنی بر مصرف (و نه لزوماً مبتنی بر مرزبندی و تعارض) پرداختهاند و آن هم ،بهطور
منفك از هم ،مثل تفاوت مصرف فرهنگی زنان و مردان ،تفاوت مصرف فرهنگی موسیقی جوانان
و غیرجوانان ،تفاوت مصرف مد در بین رشتههای تحصیلی ،شغلی و دهها مورد دیگر که بعدی
از ابعاد تفاوت در مصرف را برحسب سرمایههای مختلف بررسی کردند .البته در این میان،
پژوهش شهابی و قائمپور ( ،)9817با اتکا بر مفهوم مرزبندی و مرزشکنیها در روابط اجتماعی،
از جوانب مختلف مثل عوامل و شرایط مرزبندیهای ارتباطی ،راهبردهای خروج از این
مرزبندیها و پیامدهای مرزبندیهای ارتباطی ،این موضوع را در شهر تهران بررسی کردهاند.
نویسندگان مزبور ،یافتههای خود را مبتنی بر روش کیفی گزارش کردند؛ ولی ،میزان و درجۀ
مرزبندی و ترددهای فرهنگی در کالنشهر تهران بهطورکلی ،که یك تحقیق کمی را میطلبد ،در
گزارش مطالعاتی آنها غایب است .ازاینرو ،این تحقیق در تکمیل مطالعۀ مورد اشاره ،کلیت میزان
مرزبندی و مرزشکنی در روابط اجتماعی در شهر تهران را به روش کمی بررسی کرد .همچنین ،در
این تحقیق ،ارتباط و تفاوت هریك از ویژگیها و سرمایههای کنشگران اجتماعی ،نسبت به میزان
مرزبندی و مرزشکنی در روابط اجتماعی ساکنان کالنشهر تهران ،مشخص شد.
1. Urbanism
2. Urbanization
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 .۳چارچوب نظری

جامعهشناسان ،محیطهای اجتماعی را که زمینهساز تعامل و روابط اجتماعی هستند ،براساس
ویژگیهایشان دستهبندی کرده و از یکدیگر تفکیك میکنند .الگوهای دوگانۀ «اجتماع» 9و
«جامعه یا انجمن»( 0تونیس ،)9337 8،جامعۀ «باز» و جامعۀ «بسته» (وبر ،)9836 ،انسجام
مکانیکی و ارگانیکی (دورکیم ،)9836 ،روابط اجتماعی مبتنی بر «جایگاه» در جوامع سنتی و
مبتنی بر «قرارداد» در جوامع مدرن (مین )9333-9330 6،و روابط اجتماعی در «شهر کوچك»
و «کالنشهر» (زیمل )9179 5،ازجمله مواردی هستند که جامعهشناسان بهویژگیهای محیط
اجتماعی و نوع روابط اجتماعی که در این محیطها شکل میگیرند پرداختهاند .به نظر
نویسندگان این مقاله ،با اتکا بر الگوهای ارتباطی مورد نظر وبر و تونیس ،میتوان هر مطالعهای
پیرامون روابط اجتماعی را متناسب با زمان ،ابعاد و اهداف آن ،صورتبندی کرد .برای نمونه،
تونیس ( )93 :9155نشان داد که شکلهای طبقهبندی روابط اجتماعی ،با حفظ الگوی دوگانۀ
«اجتماع» و «جامعه» به چند شیوه انجام شدهاند .9 :تمایز بین انواع روابط اجتماعی ،برای
مثال «صمیمی» و «پراکنده»؛  .0تمایز بین انواع تراکم و نزدیکی ،برای مثال«روستایی» و
6
«شهری»؛  .8تمایز بین انواع واقعی جامعه ،برای مثال «سنتی» و «مدرن» (به نقل از هریس،
87 :0229؛ جنکس .)63 :9816 7،بر این اساس ،میتوان درجه و میزان مرزبندی روابط
اجتماعی به شکل «شدید» و «خفیف» یا «زیاد» و «کم» را بهعنوان یك شکل از طبقهبندی،
به انواع روابط اجتماعی افزود .همانگونه که اشاره شده است ،جامعهشناسان بین شکل ،سطح و
میزان روابط اجتماعی بین افراد در شهر و روستا و شهرهای کوچك و بزرگ تفاوت قائل هستند
و از دیدگاههای مختلف به این موضوع پرداختهاند که میتوان آنها را در چهار دیدگاه کلی ،به
شرح زیر تقسیمبندی کرد:
 .9نظریۀ جبرگرایی و روابط اجتماعی در کالنشهر :طبق نظریۀ جبرگرایی ،محالت و
منطقههای شهری به محیط طبیعی تشبیه میشوند و فرض بر این است که جریانهای طبیعی
رقابت و تنازع بقا در محیط شهری نیز وجود دارد .با این تفاوت که در محیط شهری این رقابت
به رقابت اقتصادی تبدیل میشود (رایزمن 13-17 :9172 ،و 952؛ به نقل از ممتاز:9871 ،
1. Gemeinschaft
2. Geselchaft
3. Tönnies
4. Maine
5. Simmel
6. Harris
7. Jenks

825

وضعیت روابط اجتماعی در شهر تهران :بررسی میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی

 .)906رقابت اقتصادی و تنازع در محیط شهری موجب میشود روابط اجتماعی که در جوامع
کوچك بهطور طبیعی وجود دارد یا متصور است ،مختل شود .به تعبیر پارك« ،شهرها محل
سکونت انسانهای منجمدند که به هم نزدیكاند ،اما هیچ رابطهای با یکدیگر ندارند ».تونیس،
دورکیم ،زیمل ،مین ،پارك و ویرث ازجمله نظریهپردازانی هستند که به نظریۀ جبرگرایی تعلق
دارند (صدیق سروستانی.)9861 ،
 .0نظریۀ ترکیبی و روابط اجتماعی در کالنشهر :دیدگاه جبرگرایان ،شهر را عاری از روابط
اجتماعی عاطفی و صمیمانه میداند .آنها بر این باورند که شهر دربردارندۀ انزوا ،تنهایی ،روابط
سـرد ،خـشك و سطحیِ فاصلۀ اجتماعی بوده و قاتل اجتماعات صمیمانه و پیوندهای عمیق
عاطفی انسانهاست .آنچه باعث شکلگیری این نوع روابط میشود ،خود شهر است (صدیق
سروستانی9861 ،؛ جالییپور و عبدالهپور .)9812 ،لوئیس ،دانکن و رایز ،ژاکوبز ،و گنز ،ازجمله
نظریهپردازان دیدگاه ترکیبگرایان هستند .درمجموع ،از نظر ترکیبگرایان و بهخصوص از نظر
گنز ( ،)9160بهعنوان شاخصترین نمایندۀ این دیدگاه ،تفاوتهای موجود در روابط اجتماعی،
در اختالفهای طبقۀ اجتماعی ،قومیت و مراحل گذر عمر ریشه دارد و تـرکیبی از ویژگیهای
افراد ،نظیر تـفاوتهای طـبقاتی ،قومیت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،درآمد ،وضعیت تحصیلی،
نژاد و نوع شغل و نیز عـوامل مـحیطی ،بر روابط اجتماعی در شهر تأثیر میگذارند.
 .8دیدگاه خردهفرهنگی و روابط اجتماعی در کالنشهرها :نظریۀ خردهفرهنگی ،برخالف
نظریۀ جبرگرایی و با شباهت زیادی که به نظریۀ ترکیبگرایی دارد ،مدعی است که روابط
اجتماعی بهمراتب و بهدفعات بیشتر در کالنشهرها پدید میآیند؛ زیرا ساکنان شهرهای بزرگ
در گروههای اجتماعی گوناگون و متفاوتی عضویت دارند و تمایل دارند که روابط اجتماعی خود
را با گروههای همعضو و همفکر و حتی اعضای دیگر گروهها افزایش بدهند .فیشر در مقالۀ خود
با عنوان «بهسوی تئوری خردهفرهنگی شهرگرایی» ،مفهوم شهرگرایی را جایگزین مفهوم
شهرنشینی کرد .مفهوم «شهرنشینی» ناظر به رابطۀ بین شهر و ساکنان آن است ،ولی مفهوم
«شهرگرایی» به شیوهای از ارتباطات اجتماعی در شهر داللت میکند که بهطور مستقل زندگی
اجتماعی را تحتتأثیر قرار میدهد و برخالف دیدگاه جبرگرایان ،بهمعنی ازبینرفتن گروههای
اجتماعی نیست ،بلکه موجب ایجاد و تقویت گروههای اجتماعی متفاوت است .از نظر فیشر،
شکلگیری خردهفرهنگهای شغلی و سرانجام ،قرارگرفتن خردهفرهنگهای متفاوت در کنار
یکدیگر ،تضاد منافع را به دنبال خواهد داشت؛ در پی این وضعیت ،روابط اجتماعی خاصی بین
گروههای همعضو و غیرهمعضو شکل میگیرد که در این میان ،هم روابط صمیمی و دوستانه
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با گروههای همفکر و خودی را میتوان دید و هم رابطۀ سرد و خشك با گروههای رقیب را می
توان مشاهده کرد (صدیق سروستانی.)9861 ،
 .6روابط اجتماعی مبتنی بر موقعیتهای طبقهای و سرمایهای :عالوه بر سه دیدگاهی که
تاکنون مطرح شدهاند ،میتوان سخن از دیدگاه چهارمی به میان آورد که روابط اجتماعی افراد
با یکدیگر را مبتنی بر وضعیت سرمایههای مختلف کنشگران اجتماعی ،بررسی میکند .براساس
این دیدگاه ،میتوان ادعا کرد که نوع رفتار و شیوۀ رفتار یك فرد با دیگری ،یا با دیگران ،به
میزان سرمایه و یا سرمایههایی که دارد ،برمیگردد .از نظر بوردیو ،سرمایه ،نوعی رابطۀ
اجتماعی است (بوردیو .)967 :9812 ،طبق نظر بوردیو ،میتوان چهار نوع سرمایه را از هم
تفکیك و تعریف کرد :سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ اقتصادی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ نمادین
(بوردیو .)9818 ،سرمایۀ اجتماعی از بروز خشونت و کشمکش جلوگیری میکند و تساهل را
افزایش میدهد (فاین )035 :9835 ،و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار اجتماعی
هستند تسهیل میکنند (کلمن .)660 :9836 ،درحالیکه سرمایۀ اجتماعی ،موجب افزایش
مدارا و تساهل در روابط اجتماعی میشود؛ سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی ،ممکن است روابط و
تعامل اجتماعی بین اعضای طبقات اجتماعی را کاهش بدهد و فاصلۀ اجتماعی میان آنها
ایجاد کند .بوردیو برای نشاندادن فاصله و تفاوت در روابط اجتماعی و کنش افراد جامعه با
یکدیگر از مفهوم «تمایز» استفاده میکند و برای تبیین این وضعیت ،از مفاهیمی مثل «سلیقه،
ذائقه»« ،طبع و خلقوخوی»« ،فضا»« ،فضای اجتماعی»« ،عادتواره» و «میدان» ،بهره
میجوید .بوردیو معتقد است که سلیقه و ذائقه بیش از هر چیز دیگر ،موجب تمایز و تفاوت
میان افراد و طبقات اجتماعی میشود؛ زیرا هر سلیقهای فقط خود را طبیعی احساس میکند و
سلیقههای دیگر را انکار میکند .سلیقه عامل طبقهبندی است و طبقهبندیکننده را نیز طبقه
بندی میکند .سوژههای اجتماعی [که طبقهبندی میکنند و طبقهبندی میشوند] با تمایزهایی
که بین زشت و زیبا و متشخص و عامی ،میگذارند ،خود را متمایز میکنند .سلیقهها و ذائقهها،
تشکیلدهندۀ «عادتواره»های پرورشیافته هستند (بوردیو 18 ،01 :9812،و  .)968عادتواره،
جبر و ضرورتی است که درونی شده و به یك خصلت و طبع تبدیل شده است که به کردوکارها
و تلقیها ،معنا میبخشد و بهعنوان یك خصلت و طبع عام ،بهصورت سیستماتیك [در مراحل
مختلف زندگی و موقعیتهای مختلف] انتقالپذیر است؛ همچنین ،تحتتأثیر یادگیریهای
اولیه و آموزشهای غیرمستقیم است و فراتر از حد و مرزهایی است که بهصورت مستقیم و
رسمی آموزش داده شدهاند (همان .)081-083 :در جوامع پیشرفته ،مبنای توزیع و
تقسیمبندی موقعیتها و جایگاههای افراد ،سرمایۀ اقتصای و سرمایۀ فرهنگی است که به دنبال
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آن ،فضای اجتماعی ساخته میشود .فضای اجتماعی در دو بعد ساخته میشود :یکی حجم
سرمایه و دوم ساختار سرمایه .در بعد اول ،کنشگران اجتماعی براساس میزان کلی سرمایه
(یعنی مجموع دو نوع سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی) ،تفاوتگذاری میشوند و در بعد دوم،
براساس ساختار سرمایهشان؛ یعنی براساس وزن نسبی و سهم هریك از انواع سرمایههای
مختلف اقتصادی و فرهنگی که بهصورت جداگانه توزیع میشوند (بوردیو88 :9818 ،؛ :9812
 .)912-931اما در جوامع توسعهیافته ،افراد با فضای اجتماعی یکسان روبهرو نیستند .حوزههای
گوناگون و متفاوت زندگی ،هنر ،علم ،دین ،اقتصاد ،سیاست و نظایر آن ،دنیاهای کوچكتر و
مدلهای کوچك متمایزی از قاعدهها ،مقررات و اشکال قدرت را شکل میدهند که بوردیو آن را
«میدان» 9مینامد .میدان ،در وهلۀ اول ،فضای ساختمندی از جایگاههاست؛ میدان قدرتی است
که تصمیمات مشخص خود را به کسانی که وارد آن میشوند تحمیل میکند (واکووانت،
 .)886 :9839طبق نظر بوردیو ،منش ،خلقوخوی ،طبع و عادتوارۀ کنشگران و عامالن
اجتماعی ،در «میدان» و فضای اجتماعی مشخصی بروز و ظهور مییابد؛ بهعبارتی ،منطق خاص
هر میدان براساس سرمایۀ مشخص ،تعیین میکند که در یك بازار ،در یك مسابقۀ مهم و یا هر
موضوع و جای دیگر ،چه خصوصیات و رفتاری کارسازند .بهعبارتی ،میدان ،عامل تعیینکنندۀ
عمل و رفتار است (بوردیو.)967 :9812 ،
با توجه به مباحث نظری و پیشینۀ پژوهش ارائهشده ،رویکرد نظری این مقاله ترکیبی از
نظریۀ گنز و نظریۀ بوردیو است .نظریۀ گنز ،دیدگاه دوم (نظریۀ ترکیبی و روابط اجتماعی در
کالنشهر) و نظریۀ بوردیو ،دیدگاه چهارم (روابط اجتماعی مبتنی بر موقعیتهای طبقهای و
سرمایهای) را نمایندگی میکنند .طبق دیدگاه گنز ،ویژگیهای فردی و زمینهای (طبقه،
جنسیت ،تحصیالت ،سن و ،)...نقش مهمی در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر در کالنشهرها
دارد .بوردیو نیز معتقد است که طبقات با ساختار روابط میان همۀ خصوصیات ذیربطی تعریف
میشوند که ارزش مختص به هریك از آنها را تعیین میکند و تأثیراتی را که بر کردوکارها
وارد میکنند رقم میزند (بوردیو .)958 :9812 ،بهعبارتی ،در تعریف طبقه ،نه فقط باید به
شغل و سطح تحصیلی که شاخصهای موجود حجم انواع مختلف سرمایه است توجه کرد ،بلکه
باید سن ،جنس و محل سکونت را بهطور قاعدهمند به حساب آورد (همان .)779 :به عبارت
دیگر ،از نظر بوردیو و گنز« ،فضای اجتماعی» نسبت به «فضای شهری» نقش مهمتری در
تعامل و روابط اجتماعی دارد .ایدۀ رابطۀ دوسویه و دیالکتیك میان عادتوارهها و میدان و
فضای اجتماعی ( بوردیو ،)9812 ،جهت تحلیل و تبیین روابط اجتماعی در شهر تهران ،کمك
1. Champ
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بسیاری خواهد کرد؛ زیرا افراد و کنشگران اجتماعی در شهر تهران ،متناسب با ویژگیهای
فردی ،زمینهای و سرمایههای مختلف خود ،سلیقهها و عادتوارههای مختلفی دارند که می
توانند فضاهای اجتماعی و میدانهای مختلفی را در روابط اجتماعی خود با دیگران خلق کنند.
از سوی دیگر ،عادتوارهها ،متناسب با میدانها و فضاهای اجتماعی گوناگون رخ میدهند .ازاین
رو ،برای مطالعۀ کلیت میزان روابط اجتماعی در کالنشهر تهران ،باید به همۀ سرمایههای افراد
و میدانهایی که عمل و رفتار فرد را تعیین میکنند توجه کرد .همچنین ،با توجه به اینکه
جامعۀ ایران یك جامعۀ دینی و مذهبی است ،میتوان سرمایۀ دینی (ذکائی )9816 ،را به دیگر
سرمایههای کنشگران اجتماعی در شهر تهران افزود؛ بهخصوص که یافتههای ارائهشده در
پیشینۀ پژوهش نشان دادند میان نگرشهای مذهبی و تساهل و مدارای اجتماعی رابطه وجود
دارد .ازاینرو ،در راستای اهداف و رویکرد نظری پژوهش ،مدل نظری زیر ارائه میشود.

شکل  .۱مدل نظری پژوهش

در مدل نظری ،هریك از سرمایههای چندگانه به تفکیك ارائه شدهاند تا هم بهصورت
ضمنی اختالفنظرها میان نظریهپردازان مشخص شود (برای مثال :مارکس مبنای تمایز را
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دارایی و مالکیت میداند و گیدنز ،ماکس وبر و سایرین ،عالوهبرآن ،درآمد و شغل را نیز اضافه
کردند) و هم براساس دیدگاه بوردیو ،به هر دو بعد سرمایه ،یعنی «حجم» و «ساختار» سرمایه
توجه شود و مشخص گردد هریك از این سرمایهها ،وزنهای متفاوتی میتوانند داشته باشند
(مثالً بوردیو ،قومیت و تحصیالت را معیاری برای سرمایۀ فرهنگی میداند و روی برهمتنیدگی
آنها در درك طبقه تأکید میورزد؛ اما وزنی که برای میزان تحصیالت در جامعهای مثل فرانسه
در نظر گرفت ،نسبت به متغیرهای دیگر ،سنگینتر و بااهمیتتر است) .با توجه به اینکه دین
نقش مهمی در تمایزگذاری و مرزآفرینی در جامعۀ ایران دارد ،آن را سرمایهای مستقل تلقی
کردیم .جهت پیکان از قومیت بهسوی سرمایۀ فرهنگی که به شکل خطوط مقطع نمایش داده
شد ،به این معناست که متغیر قومیت ،طبق مباحث نظری ،با نحوۀ روابط اجتماعی و
مرزبندیها در ارتباط است ،ولی به دلیلی که در انتهای بحث یافتهها مطرح خواهد شد ،در
اینجا لحاظ نشده است.
 .۴فرضیهها

 .9بین طبقۀ اجتماعی افراد و میزان ارتباط اجتماعی (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی)
آنان با دیگران رابطه وجود دارد.
 .0بین میزان تحصیالت افراد و میزان ارتباط اجتماعی (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی)
آنان با دیگران رابطه وجود دارد.
 .8بین سن افراد و میزان ارتباط اجتماعی (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی) آنان با دیگران
رابطه وجود دارد.
 .6میزان روابط اجتماعی افراد (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی) در شهر تهران ،برحسب
جنسیت ،متفاوت است.
 .5میزان روابط اجتماعی افراد (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی) در شهر تهران ،برحسب
وضعیت تأهل ،متفاوت است.
 .6میزان روابط اجتماعی افراد (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی) در شهر تهران ،برحسب
محل تولد ،متفاوت است.
 .7میزان روابط اجتماعی افراد (درجۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی) در شهر تهران ،برحسب
محلۀ مورد سکونت ،متفاوت است.
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 .۵روششناسی
 .۱-۵روش ،جامعۀ آماری و حجم نمونه

این پژوهش مبتنی بر روش کمی (توصیفی-پیمایش) انجام شد .جامعۀ آماری عبارت بود از
تمامی شهروندان شهر تهران که  96سال به باال بودند .واحد آماری ،بلوك شهری بود .براساس
تعداد کل محالت تهران که آمار آنها  9879محله گزارش شده بود ،به کمك فرمول کوکران،
حجم نمونه ( 93محله) به دست آمد .درنهایت ،به کمك فرمول  ، n  nh nhسهم هر محله،
N

خوشه و پاسخگویان ،به شرح جدول  9محاسبه شد.
جدول  .۱نمونهگیری چندمرحلهای (مرحلۀ اول تعیین تعداد محالت در هر خوشه ،مرحلۀ دوم ،تعیین سهم محله در
هر خوشه و مرحلۀ سوم تعیین سهم نمونه در هر خوشه)
تعداد محالت

سهم محلۀ

سهم نمونه در

هر خوشه

هر خوشه

هر خوشه

شمارۀ
9

اقتصاد پایینترین ،بیسوادی باال ،مهاجرت کم

77

8

35

0

اقتصاد پایینترین ،بیسوادی باال ،مهاجرت باال

91

9

03

8

اقتصاد متوسط ،بیسوادی باال ،مهاجرت کم

58

0

55

6

اقتصاد متوسط ،بیسوادی باال ،مهاجرت باال

96

9

03

5

اقتصاد متوسط رو به پایین ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

62

0

55

6

اقتصاد متوسط ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

97

9

03

7

اقتصاد متوسط رو به باال ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

72

8

38

3

اقتصاد متوسط رو به باال ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

06

9

03

1

اقتصاد باالترین ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

06

0

55

92

اقتصاد باالترین ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

خوشه

نوع خوشه

جمع کل

1

0

55

879

93

522

با توجه به کالنشهربودن تهران ،برای حفظ اعتبار و روایی ،حجم نمونه به  605نفر (با
حفظ نسبت آن در هر خوشه) افزایش یافت .درنهایت ،با مراجعه به محلههای انتخابشده و
پالك منازل ،پاسخگویان به روش تصادفی انتخاب شدند.

 .9این تعداد ،براساس آمار موجود در معاونت فرهنگی شهرداری تهران ،در زمان انجام پژوهش بوده است .احتماالً
در گزارشهای بعدی تغییر کرده است.
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 .۲-۵سنجهها

براساس مدل نظری و فرضیهها ،متغیر «وضعیت روابط اجتماعی (درجۀ مرزبندی و ترددهای
فرهنگی) در میان ساکنان شهر تهران» ،متغیر وابسته و سایر متغیرها ،متغیر مستقل محسوب
میشوند .متغیر وابسته ،بهصورت درهمتنیده از سه مفهوم «روابط اجتماعی»« ،مرزبندیهای
فرهنگی» و «ترددهای فرهنگی» ساخته شده است .در ادامه ،این مفاهیم ،بهاختصار تعریف میشوند.
 روابط اجتماعی :منظور از روابط اجتماعی ،ارتباطهای گوناگونی است که هر فرد درزندگی روزمرۀ خود دارد (برجه و لوکمان9136 ،؛ به نقل از منادی .)9833 ،رابطۀ اجتماعی،
درعینحال که متضمن معنای پیوند با دیگران است ،دربرگیرندۀ مرزبندی و تمایز با دیگران نیز
میباشد .به تعبیر المونت و مولنر ( ،)0220رابطۀ اجتماعی یك فرد با دیگران ،عمالً از طریق
تعیین مرزهای فرهنگی و اجتماعی او و دیگران ممکن خواهد بود .ازاینرو ،فهم رابطۀ اجتماعی،
ارتباط تنگاتنگی با دو مفهوم مرزبندیهای اجتماعی و فرهنگی و شکستن مرزها یا تردد فرهنگی
دارد و فهم ارتباط اجتماعی ،در گرو فهم مرزها و گذرگاههای مرزی در روابط اجتماعی است.
 مرزهای فرهنگی :مرز وسیلهای برای گسترش مفهوم عضویت در گروه است و تعاملاجتماعی افراد را هدایت میکند و درعینحال ،مردم را در قالب طبقات ،گروههای شاغل ،حرفهها،
نمونهها ،جنسیتها و نژادها جدا میکند (المونت .)9110 ،مرزهای فرهنگی بهعنوان خطوط
جداکننده و فاصلهگذاری در خارج یا تغییرات در تاریخ نیستند ،بلکه تفاوتهای فرهنگی هستند
که جمعناپذیر و مسئلهساز هستند .افراد بهوسیلۀ مرزهای فرهنگی ،ایدههای خود را از بیگانه و
غریبه جدا میکنند .به عبارت دیگر ،این مرزها تفاوت «ما» و «آنها» با یکدیگر را نشان میدهند
(باشکو .)0226 ،در این پژوهش ،مرزهای فرهنگی بهمعنی خطوط مرزی مرئی و غیرمرئی است
که افراد در مناسبات و روابط اجتماعی بین خود و دیگران ،ترسیم و تعریف میکنند .در جوامع
امروزی ،نشانه و نمادهای خطوط مرزی مبتنی بر فرهنگ ،مصرف فرهنگی و سبك زندگی است،
به همین جهت ،به این نوع مرزها ،مرزهای فرهنگی اطالق میشود.
 ترددهای فرهنگی :منظور از تردد فرهنگی ،عبور و گذر از مرزهای موجود و میانهروی درروابط اجتماعی است .بهصورت خاص ،در ادبیات جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی ،مفهوم
«تردد فرهنگی» با ایدۀ «همهچیزخواری»9منتسب به پترسون و کسانی که با او همسو هستند
(پترسون0225 ،؛ برگمن و ایدك )0221 0،و همچنین ،تساهل و مدارای اجتماعی ،شباهت
سازی شده است .طبق نظریات این نویسندگان ،همهچیزخواری که نوعی تردد فرهنگی
1. Omnivores
2. Berghman & Eijck
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محسوب میشود عبارت است از پیوند فرهنگ توده و فرهنگ واال (برگمن و ایدك.)0221 ،
طبق این گفتمان ،مرزهای فرهنگی بین طبقات باال و پایین در مصرف فرهنگی شکسته می
شود و «تردد فرهنگی» در روابط اجتماعی میان آنها رخ میدهد .ادبیات پژوهشی در ارتباطات
فرهنگی نشان میدهد که «تردد فرهنگی» فقط در بحث مصرف فرهنگی نیست و شامل
شکستن مرزهای دانش ،حرفه ،فرهنگهای قومیتی و نژادی در جوامع تنوعگرای فرهنگی نیز
میشود .ازاینرو ،میتوان گفت تردد فرهنگی با مفاهیمی مثل «شکستن مرزهای اجتماعی و
فرهنگی»« ،پذیرش تنوع فرهنگی»« ،پذیرش چندفرهنگی» و «همهچیزخواری»« ،تساهل و
مدارای اجتماعی» مشابه است .تردد فرهنگی مفهومی است که بهطور همزمان هم به «طرد»
اجتماعی و فرهنگی و هم به «پذیرش» اجتماعی و فرهنگی اشاره میکند.
برای عملیاتیکردن متغیرها و فرضیهها به این شکل عمل شد که برای سنجش درجۀ
مرزبندی و تردد فرهنگی و پاسخ به سؤال پژوهش ،با اتکا به یافتههای کیفی ،پژوهشهای
مقدماتی و الگوی بی چی )0223( 9و مؤلفههای استخراجشده از آنها که معرف تیپهای
اجتماعی مختلف بودند 79 ،سؤال طراحی و به روش طیف لیکرت مدرج شدند و از پاسخگویان
خواسته شد تا مشخص کنند با هریك از تیپهای مختلف اجتماعی ،تا چه حد ارتباط برقرار
میکنند .برخی از شاخصها که معرف تیپهای مختلف اجتماعی بودند عبارتاند از رفتن به
سینما ،رفتن به تئاتر ،گوشدادن به موسیقی غیرمجاز ،بهنمایشگذاشتن عکسهای خانوادگی
بدون حجاب در پروفایلهای شخصی در فضای مجازی ،بدحجاب ،داشتن زندگی مشترك بدون
عقد و ازدواج سفید ،انجام عقد موقت ،داشتن سگ ،معاشرت با جنس مخالف ،تماشای فیلم
محرك جنسی ،خوردن مشروبات الکلی ،دستدادن با نامحرم ،رعایتنکردن نجس و پاکی،
رعایتنکردن حالل و حرام در کسبوکار ،اهل مسجدرفتن ،اهل روزهگرفتن ،نمازخوان ،اهل
زیارترفتن ،شرکتکردن در دستههای سینهزنی ،محجبهبودن ،کافیشاپنشین ،رستورانگردی
و خوشگذرانی ،نداشتن سواد اینترنتی و رسانههای مجازی ،وضعیت تحصیالت (پایین ،متوسط
و باال) ،مرفه ،فقیر ،طبقۀ متوسط ،اهل مد و مدگرایی ،اهل خالکوبی ،شیكپوش ،ژولیده ،اهل
دور دور ،نوع گرایشهای سیاسی و . ...درنهایت 79 ،سؤال بهگونهای طراحی شده بودند که
همۀ تیپهای مختلف اجتماعی را در بر بگیرند .برای عملیاتیکردن فرضیهها و سایر متغیرها،
طبق جدول  0عمل شد.

1. Bichi
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جدول  .۲تعاریف عملیاتی متغیرها و نحوۀ بررسی فرضیهها
متغیرها

نحوۀ سنجش

پایگاه اجتماعی-
اقتصادی

برای ساخت متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی از گویههای میزان درآمد ،میزان تحصیالت (فرد ،پدر و مادر)،
شغل و ...استفاده شد و درنهایت ،همۀ این موارد در هم ادغام و در یك طیف سهبخشی باال ،متوسط و پایین،
رتبهبندی شدند.

تحصیالت

نخست ،میزان تحصیالت پاسخگویان پرسیده شد و سپس هنگام ورود دادهها به کامپیوتر ،تحصیالت در سه
سطح پایین ،متوسط و باال تعریف شدند.

سن

در مرحلۀ اول ،سن پاسخگویان پرسیده شد .در مرحلۀ دوم ،هنگام ورود دادهها به کامپیوتر ،سن در سه
سطح جوان ،میانسال و مسن ،تعریف و کدگذاری شد.

جنسیت ،وضعیت
تأهل و محل تولد

پرسیدن جنسیت ،وضعیت تأهل و محل تولد پاسخگویان.

محل سکونت

برای متغیر محلۀ مورد سکونت از پاسخگویان خواسته شد تا محلهای که در آن زندگی میکنند نام ببرند؛
سپس براساس پژوهشهای موجود در معاونت فرهنگی شهرداری تهران که محالت تهران به ده خوشه
طبقهبندی شدهاند ،هریك از محلهای مورد سکونت پاسخگویان در سطح ترتیبی در خوشۀ مربوطه تعریف و
کدگذاری شدند.

 .3یافتهها

سؤال پژوهش اینگونه مطرح شده بود« :درجۀ مرزبندی در روابط اجتماعی در شهر تهران ،به
چه میزانی است؟» .برای بررسی این سؤال ،از مجموعۀ  79سؤال پرسشنامه ،یك مقیاس کلی
با عنوان «میزان مرزبندی و تردد فرهنگی» ساخته شد .میانگین بهدستآمدۀ کل نمرات مرزها
و تردد فرهنگی ،مساوی با  0/09بود .با توجه به شکل سؤال اصلی پرسشنامه ،یعنی «تا چه
حد با هریك از تیپهای اجتماعی زیر ... :دوست دارید ارتباط برقرار کنید» و با توجه به نمره
گذاری سؤالهای پرسشنامه از صفر تا پنج (خیلیزیاد= ،5زیاد= ،6تاحدودی= ،8کم= ،0خیلی
کم= 9و اصالً = ،)2این نتیجه حاصل شد که درکل ،درجۀ مرزبندی در روابط اجتماعی ،در شهر
تهران« ،شدید» و تردد فرهنگی« ،کم» است .سطح معنیداری فرضیۀ شمارۀ یك ،به کمك
آزمون تی تكنمونه 9بررسی 0و نتیجۀ آن در جدول زیر ارائه شد.

1. One-Sample Test
 .0زیرا هدف برآورد جامعۀ آماری است که آیا میتوان نتیجه را تعمیم داد یا خیر .مزید بر اینکه فرضیۀ اول پژوهش با هیچ نوع
متغیر مستقل یا وابسته ،مقایسه و در ارتباط قرار داده نشد .بدین جهت ،آزمون تی تكنمونه مناسبترین آزمون سطح
معنیداری برای این فرضیه بود.
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جدول  .9آزمون درجۀ مرزبندی در روابط اجتماعی در شهر تهران
One-Sample Test
فواصل اطمینان اختالف میانگین
در سطح 13درصد
حد پایین

حد باال

0/9726

0/0635

اختالف

سطح

درجۀ

میانگین

معنیداری

آزادی

0/02158

/222

698

T

999/632

درجۀ مرزبندیها و
ترددهای فرهنگی

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از طریق آزمون تی تكنمونه که برابر با  2/222است
میتوان گفت شدت درجۀ مرزبندی در روابط اجتماعی در شهر تهران ،به احتمال بیش از 11درصد
معنیدار است.
برای بررسی فرضیههای یك ،دو و سه ،میانگین نمرۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی برای هریك از
متغیرهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،تحصیالت و سن پاسخگویان ،بهتفکیك ،محاسبه و در جدول 6
ارائه شد.
جدول  .6میانگین نمرۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی در روابط اجتماعی ساکنان شهر تهران ،بهتفکیک متغیرهای پایگاه
اجتماعی-اقتصادی ،تحصیالت و سن پاسخگویان
متغیر
پایگاه اجتماعی-اقتصادی

میزان تحصیالت

سن

فراوانی

درصد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

سطوح
پایین

020

89/9

0/26

2/08

2/63

متوسط

860

53/7

0/03

2/06

2/63

باال

57

92/0

0/83

2/09

2/66

پایین

860

53/0

0/96

2/60

2/65

متوسط

51

92/6

0/06

2/89

2/55

باال

963

89/8

0/86

2/816

2/60

جوان

966

05/6

0 /03

2/93.

2/60

میانسال

053

66/7

0/05

2/01

2/56

سن باال

936

01/7

0/21

2/00

2/67

یافتههای جدول باال ،نشان میدهد افرادی که طبقۀ اقتصادی-اجتماعی پایینتری دارند ،در
روابط اجتماعی خود با دیگران بیشتر دست به مرزبندی میزنند و از این حیث ،طبقۀ متوسط،
در مرتبۀ بعدی قرار دارد و طبقۀ مرفه یا دارندگان طبقۀ اجتماعی-اقتصادی باال ،نسبت به دو
طبقۀ اجتماعی دیگر ،در روابط اجتماعی خود با دیگران ،انعطاف بیشتری دارند و کمتر دست به
مرزبندی میزنند .مقدار واریانس و انحراف معیار در گروه طبقۀ اجتماعی باال ،نسبت به دو
طبقۀ اجتماعی دیگر ،موضوع مزبور را بیشتر تأیید میکند .همین وضعیت را درخصوص میزان
تحصیالت میتوان دید؛ به این معنا که افراد با تحصیالت پایین نسبت به افراد با تحصیالت
متوسط و افراد با تحصیالت متوسط نسبت به افراد با تحصیالت باال ،در روابط اجتماعی
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خودشان با دیگران ،بیشتر دست به مرزبندی میزنند .به عبارت دیگر ،افراد با تحصیالت باالتر،
نسبت به دو گروه دیگر ،بیشتر از مرزهای ارتباطی عبور میکنند یا دست به تردد فرهنگی می
زنند .دادههای جدول باال نشان میدهد که افراد با سن بیشتر ،در مقایسه با دو گروه سنی
دیگر ،در روابط اجتماعی خود مرزبندیهای بیشتری دارند و برعکس ،جوانترها کمتر تن به
این مرزبندیها میدهند و راحتتر از مرزهای فرهنگی عبور میکنند .به نظر میرسد
پایینبودن نمرۀ میانگین افراد مسنتر تا حدودی متأثر از شاخصهایی مثل ماشینگردی ،کافه
نشینی و ...است ،به این معنا که عمالً زمینۀ ارتباطی بین آنها و اینگونه افراد نهتنها فراهم
نمیشود ،بلکه سنخیتی با موقعیت سنی آنها نیز ندارد.
جدول  .3آزمون رابطۀ بین طبقۀ اجتماعی ،تحصیالت و سن پاسخگویان با درجۀ مرزبندیها و ترددهای فرهنگی
شدت و جهت

سطح

رابطه

معنیداری

رابطۀ بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد و
میزان مرزبندیهای آنها با دیگران

اسپیرمن

2/066

متوسط و
مستقیم

2/222

تأیید

رابطۀ بین تحصیالت افراد و میزان
مرزبندیهای آنها با دیگران

اسپیرمن

2/930

متوسط و
مستقیم

2/222

تأیید

رابطۀ بین سن افراد و میزان مرزبندیهای
آنها با دیگران

پیرسون

-2/895

متوسط و
معکوس

2/222

تأیید

فرضیه

آزمون
آماری

مقدار

نتیجه

مقدار همبستگی اسپیرمن  2/066و جهت مثبت آن ،برای فرضیۀ شمارۀ یك در جدول باال
نشان میدهد بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی آنها
با دیگران رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ یعنی هرچه رفاه و موقعیت طبقۀ اجتماعی افراد افزایش
یابد ،امکان تردد فرهنگی بیشتر میشود و مرزبندیهای فرهنگی کاهش مییابد .مقدار
همبستگی اسپیرمن  2/930و جهت مثبت آن برای فرضیۀ شمارۀ دو بدین معناست که بین
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میزان تحصیالت و میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ یعنی هرچه
میزان تحصیالت افراد افزایش یابد ،از شدت مرزبندیها کاسته و به میزان ترددهای فرهنگی
افزوده میشود .با احتساب میانگین کل برای هریك از گروههای سنی ،مشخص شد که
جوانترها در روابط اجتماعی خود با دیگران کمتر دست به مرزبندی میزنند و زمینۀ تردد
فرهنگی در بین آنها بیشتر است .میانسالها کمی بیشتر و مسنترها از دو گروه سنی دیگر،
بیشتر دست به مرزبندی میزنند .همانگونه که در جدول باال مشخص است ،مقدار همبستگی
پیرسون « »-2/895و جهت منفی آن برای فرضیۀ شمارۀ سه ،بدین معناست که بین سن و
میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی رابطۀ معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه سن افزایش یابد،
مرزبندی بین افراد شدت مییابد و هرچه سن کاهش یابد ،از شدت مرزبندیها ،کاسته و به
ترددهای فرهنگی افزوده میشود .دادههای جدول باال نشان میدهند که رابطۀ فرضشده در هر
سه فرضیه ( ،)8 ،0 ،9به احتمال بیش از 11درصد معنیدار است و هر سه فرضیه تأیید شدند.
جدول  .4میانگین نمرۀ مرزبندی و ترددهای فرهنگی در روابط اجتماعی ساکنان شهر تهران به تفکیک متغیرهای پایگاه،
جنسیت ،وضعیت تأهل ،محل تولد و محلۀ مورد سکونت
متغیرها
جنسیت

وضعیت تأهل

محل تولد

محلۀ مورد سکونت

9

گروهبندی

فراوانی

درصد

میانگین نمرۀ
مرزبندی

واریانس

انحراف
معیار

زن

882

56/1

0/96

2/87

2/69

مرد

056

66/1

0/80

2/68

2/65

مجرد

022

85/0

0/66

2/80

2/57

متأهل

850

53/8

0/23

2/87

2/69

مطلقه

91

8/6

0/78

2/35

2/10

فوت همسر

93

0 /3

9/16

2/68

2/65

تهران

869

60/7

0/89

2/05

2/52

غیرتهران

082

86/7

0/27

2/00

2/66

خوشۀ 9

71

90/3

9/16

2/86

2/62

خوشۀ 0

67

7/6

9/13

2/60

2/66

خوشۀ 8

68

7

0

2/86

2/62

خوشۀ 6

86

5 /5

0/85

2/80

2/56

خوشۀ 5

51

1/6

0/27

2/68

2/66

خوشۀ 6

87

5 /6

9/19

2/06

2/59

خوشۀ 7

922

91/5

0/67

2/89

2/56

 .9مبنای خوشهبندی دهگانۀ محل سکونت در جدول ( 9جدول نمونهگیری) ارائه شده است.
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متغیرها

گروهبندی

فراوانی

درصد

میانگین نمرۀ
مرزبندی

واریانس

انحراف
معیار

خوشۀ 3

68

92/0

0/83

2/87

2/69

خوشۀ 1

10

95

0/66

2/86

2/62

خوشۀ 92

86

8 /9

0/00

2/56

2/75

با مرور دادههای جدول باال میتوان این نتایج را ارائه کرد .9 :درکل ،زنان ،در روابط
اجتماعیشان با دیگران ،بیش از مردان دست به مرزبندی میزنند و مردان از این حیث ،بیشتر
از مرزهای ارتباطی عبور میکنند .0 .زنان مطلقه بیش از سایرین ،حتی بیش از مجردان از
مرزهای فرهنگی عبور میکنند؛ از این حیث ،متأهلها و همسرفوتشدگان بهترتیب در مرتبۀ
سوم و چهارم قرار دارند .8 .افرادی که متولد تهران هستند کمتر دست به مرزبندی میزنند و
امکان تردد فرهنگی در میان آنها بیشتر است .برعکس ،کسانی که متولد تهران نیستند یا
مهاجر هستند بیشتر دست به مرزبندی میزنند ،یا امکان تردد فرهنگی در میان آنها کمتر
است .6 .با توجه به خوشهبندیهای دهگانه که در جدول ( 9جدول نمونهگیری) ارائه شده
است ،ساکنان در محالت با رتبهبندی پایینتر (خوشههای پایینتر) در روابط اجتماعی خود با
دیگران ،مرزبندی بیشتری دارند و تردد فرهنگیشان ،کمتر است .هرچه میزان رتبۀ محله
برحسب وضعیت اقتصادی ،سواد و میزان مهاجرت تغییر و بهبود یابد ،مرزبندیها کمتر و
ترددهای فرهنگی ،بیشتر میشود .این وضعیت تا خوشۀ چهارم بسیار ملموس است ،اما خوشه
های میانی ،یعنی خوشۀ پنجم و ششم ،تابع این وضعیت نیستند ،ولی مجدداً از خوشۀ هفتم به
بعد ،باالبودن میزان تردد (کمبودن مرزبندی) نسبت به خوشههای پایینتر حفظ شده است .این
نوسان و تفاوت ،تا حدود زیادی تابع متغیر مهاجرت است ،به این معنا که محلههایی که تراکم
مهاجران در آنها بیشتر است ،با مرزبندی بیشتری روبهرو هستند؛ این مرزبندی میتواند ناشی
از دوگانگی میزبان و مهمان (شهرستانی و غیرشهرستانی) یا ناشی از حاکمیت سنتها و عادت
وارهها در میان مهاجران باشد .الزم به یادآوری است که نباید برجستهبودن نقش متغیر
مهاجرت در افزایش مرزبندیها با نابهنجاریهایی که در محلههای مهاجرپذیر رخ میدهد یکی
انگاشته شود.
جدول  .1آزمون تفاوت درجۀ مرزبندی در روابط اجتماعی برحسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،محل تولد و محلۀ مورد سکونت
فرضیهها

آزمون آماری

سطح
معنیداری

نتیجه

تفاوت میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی افراد نسبت به یکدیگر
برحسب جنسیت

آنوا یكطرفه
یا تی مستقل

2/229

تأیید

تفاوت میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی افراد نسبت به یکدیگر

تحلیل واریانس

2/222

تأیید
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آزمون آماری

فرضیهها
برحسب وضعیت تأهل

(آنوا یكطرفه)

تفاوت میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی افراد نسبت به یکدیگر
برحسب محل تولد (تهرانی و غیرتهرانی)
تفاوت میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی افراد نسبت به یکدیگر
برحسب محلۀ مورد سکونت

سطح
معنیداری

نتیجه

آنوا یكطرفه
یا تی مستقل

2/222

تأیید

تحلیل واریانس
(آنوا یكطرفه)

2/222

تأیید

همانگونه که نتایج جدول باال نشان میدهد ،تفاوتهای درجۀ مرزبندیهای ساکنان شهر
تهران در روابط اجتماعیشان با دیگران ،برحسب متغیرهایی مثل جنسیت ،وضعیت تأهل ،محل
تولد و محل سکونت (بهترتیب ،فرضیههای شمارۀ پنج ،شش ،هفت و هشت) ،به احتمال بیش
9
از 11درصد معنیدار هستند و همۀ فرضیههای مزبور ،تأیید شدهاند.
 .1بحث و نتیجهگیری

تاکنون نتایج و یافتهها نشان دادهاند که روابط اجتماعی میان ساکنان شهر تهران ،با مرزبندی
«شدید» و تردد فرهنگی «کم» روبهروست .همچنین یافتههای این مطالعه حاکی از آن است
که مردان بیش از زنان و جوانترها بیش از میانسالها و مسنترها ،در روابط اجتماعی خود از
مرزهای فرهنگی موجود در جامعه عبور میکنند .نکتهای که در این میان اهمیت دارد این
است که مطلقهها در مرتبۀ نخست و مجردها در مرتبۀ دوم ،نسبت به سایر گروههای جنسیتی،
در تعامالت اجتماعی خود با دیگران ،بیشتر از مرزهای فرهنگی عبور میکنند .این موضوع
بهعنوان پدیدهای که محصول مدرنیته و پسامدرنیته است و با افزایش طالق و افزایش سن
ازدواج و جمعیت مجردان همراه است ،میتواند جهتگیریهای روابط اجتماعی در شهر تهران
را به آینده نشان بدهد؛ یعنی عبور از مرزهای موجود در روابط اجتماعی افزایش خواهد یافت.
آنچه در حال حاضر ،در روابط اجتماعی در میان شهروندان تهرانی نمایان است ،شدت مرزبندی
در روابط اجتماعی است .این وضعیت از مرزبندیهای ارتباطی در جامعۀ ایران ،بیشتر در غلبۀ
هویت دینی و سنتی بر سایر هویتهای اجتماعی و فردی ریشه دارد .به عبارت دیگر ،دین و
سنت همچنان بهعنوان دو عنصر هویتی مهم از مجموعۀ عناصر سهگانۀ هویتی (ایرانیت،
 .9موضوع قومیت در سئوال های پرسش نامه مورد توجه قرار گرفت و نتایج اولیه نشان می داد که مرزها و
ترددهای فرهنگی برحسب قومیت متفاوت و در سطح باالیی نیز معنیدار است اما به دلیل اینکه مقدار نمونه
برای برخی از قومیت ها بسیار پایین بود و این تعداد نمیتوانست یك قومیت را نمایندگی کنند ،لذا ترجیح داده
شد در این باره گزارش تفصیلی ارائه نشود و به مباحث بخش کیفی در متن اصلی پژوهش در این باره بسنده شود.
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اسالمیت و مدرنیت) ،نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و تداوم مرزهای اجتماعی و فرهنگی در
روابط اجتماعی افراد ،بهخصوص در حوزۀ عمومی دارند .برای مثال ،یافتههای این مطالعه نشان
میدهد که بیشتر پاسخگویان بیان کردند با تیپهایی که در ادامه به آنها اشاره میکنیم،
کمتر ارتباط برقرار میکنند یا اصالً ارتباط برقرار نمیکنند .این تیپها متشکل از افرادی
هستند که رفتار و عملهایی را انجام میدهند که در تقابل با سنت و دین است؛ نمونههایی از
آنها عبارتاند از داشتن زندگی مشترك بدون عقد و ازدواج سفید ،انجام عقد موقت ،داشتن
سگ ،معاشرت با جنس مخالف ،تماشای فیلم محرك جنسی ،خوردن مشروبات الکلی ،دست
دادن با نامحرم ،رعایتنکردن نجس و پاکی و رعایتنکردن حالل و حرام در کسبوکار.
یافتههای پژوهش نشان دادند که بیشتر پاسخگویان در روابط اجتماعیشان با تیپهایی که
موارد مزبور را انجام میدهند ،مرزبندی شدیدی دارند .برعکس ،با کسانی و تیپهایی که اهل
مسجدرفتن ،روزهگرفتن ،نمازخواندن ،زیارترفتن و شرکتکردن در دستههای سینهزنی
هستند ،یا محجبهاند ،ارتباط اجتماعی خوبی برقرار میکنند و در تعامل با آنها با مشکل
روبهرو نمیشوند ،روابط اجتماعی خوبی دارند و مرزبندی شدیدی با آنها ندارند .البته باید به
این نکته توجه کرد که نمرۀ باالتر از میانگین که نشانگر تعامل اجتماعی خوب و باال ،با
تیپهای اخیر است ،بخشی از آن به سرمایههای اجتماعی و فرهنگی باالی افرادی برمیگردد
که ممکن است سبك زندگی متفاوتی با تیپهای مذهبی داشته باشند ،اما اهل تساهل و مدارا
نیز هستند .بهعبارتی ،باالبودن نمرۀ درجۀ مرزبندی که نشان از کاهش مرزبندی دارد ،بخشی از
آن حاصل روحیۀ تساهل و مدارای اجتماعی تیپهای مقابل است و بخشی از آن حاصل بافت
جامعۀ دینی و مذهبی ایران .به عبارت دیگر ،ترکیب این دو موجب شد که شاهد مرزبندی
کمتری با تیپهای مذهبی باشیم .اما همچنان باید به این قاعدۀ کلی توجه کرد که بافت
اجتماعی غالب جامعۀ ایران ،یك بافت مذهبی-سنتی است و غالب جامعه با تیپهایی که
پایبند به مسائل سنتی و مذهبی نیستند و به نمونههایی از آنها در باال اشاره شده است،
مرزبندی شدیدی در روابط اجتماعی با آنها دارند .ازاینرو ،میتوان گفت مذهب و سنت
همچنان نقش اساسی در ترسیم مرزبندی در روابط اجتماعی افراد در جامعۀ ایران و شهر تهران
دارند .این یافته و موضوع با مطالعات و نظریات دیگران منطبق است .چنانکه المونت بیان می
کند دین و مذهب ،همواره نقش اساسی و مهمی در ایجاد مرزهای فرهنگی ،بهخصوص مرزهای
اخالقی داشته و دارند .دانشمندان اجتماعی از «توکویل» تا «لیپیست» بر همبستگی بین
مشارکت مذهبی و مرزهای اخالقی تأکید کردند (لیپیست9171 9،؛ توکویل9165 9،؛ وبر،
1. Lipist

802

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 9

9166؛ ویلکنس9110 ،9133 0،؛ به نقل از المونت .)9116 ،همچنین ،اظهارات زاکرمن گویای
این است که رفتار جنسی و نحوۀ مواجهه با جنس مخالف ازجمله مواردی هستند که نقش
مهمی در تعامالت افراد با یکدیگر و مرزبندیهای آنها نسبت به یکدیگر دارند .دراینباره ،دین
بیشترین نقش و نفوذ را دارد (زاکرمن.)976-967 :9816 ،
با تمرکز بر مباحث فوق ،میتوان به این جمعبندی رسید که به لحاظ نظری و مطابق با
نظریۀ بوردیو ،حجم سرمایههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ساختار این سرمایهها،
فضای اجتماعی را میسازند و روابط اجتماعی را در هر محیطی ،اعم از کالنشهر و شهرهای
کوچك و روستا ،شکل میدهند .روابط اجتماعی مبتنی بر سلیقهها و عادتوارهها و نگرشها،
تحقق مییابند .سلیقهها ،عادتوارهها و نگرشها که متأثر از شرایط فرهنگی ،اعتقادی و شرایط
زمینهای مثل جنسیت ،سن ،تحصیالت ،قومیت ،و نژاد هستند ،هریك به نوبۀ خود میتوانند
مرزها و گذرگاههای مرزی در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر ،خلق کنند .ازاینرو ،کیفیت
روابط اجتماعی در کالنشهری مثل تهران با دیدگاه چهارم و با تمرکز بر رویکرد بوردیو و
دیدگاه دوم با تکیه بر رویکرد گنز که در مبانی نظری به آنها اشاره شد ،قابل تحلیل و تبیین
است .از نظر نویسندگان این مقاله ،مفهوم «فضای اجتماعی» تناسب بیشتری برای توصیف و
تحلیل روابط اجتماعی در شهر و کالنشهر دارد تا مفهوم «شهرنشینی» .به عبارت دیگر ،وقتی
با مفهوم فضای اجتماعی و رویکرد نظری روابط اجتماعی مبتنی بر سرمایهها و ویژگیهای
کنشگران اجتماعی ،وضعیت روابط اجتماعی را مطالعه کنیم ،درواقع به کیفیت روابط اجتماعی
و عمق و ابعاد آن میپردازیم .بر همین اساس ،در این مطالعه دریافتیم که سرمایۀ دینی،
بهعنوان سرمایهای که در جوامع دینی و مذهبی مثل جامعۀ ایران یافت میشود ،در کنار دیگر
سرمایهها ،نقش مهمی در چگونگی روابط اجتماعی و جهتگیریهای آن دارد.
منابع

باستانی ،سوسن و سمیه نیکزاد (« )9818شبکههای اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در
شهر تهران :با تأکید بر وسایل ارتباط نوین» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورۀ
سوم ،شمارۀ .002-918 :0
باومن ،زیگموند و تیم می ( )9812جامعهشناسی کاربردی در زندگی روزمره ،ترجمۀ راضیه
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شکافهای اجتماعی در ایران
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رامین مرادی

مقولۀ «شکاف اجتماعی» 0از مفاهیم مهم علوم اجتماعی است .این مفهوم که در آغاز برای
تحلیل مکانیسم رأیدادن شهروندان در دموکراسیهای غربی به کار میرفت ،بهمرور کاربرد
بیشتری یافت و به ابزار تحلیلی مهمی در تحلیل پدیدههای اجتماعی بدل شد .شکاف اجتماعی،
در سنت نظری اصلی آن ،بهمعنای تأثیر تضادهای اجتماعی بر نحوۀ رأیدادن شهروندان است.
چون در لیبرال دمکراسیهای غربی ،نظام حزبی مبنای کنش سیاسی است ،این سؤال اهمیت
زیادی دارد که چه عواملی بر گرایش حزبی و نحوۀ رأیدادن شهروندان مؤثرند؟ مفهوم شکاف
اجتماعی الگویی تحلیلی برای بررسی این عوامل است؛ مثالً جنسیت و نژاد و زبان ،طبقۀ
اجتماعی ،تحصیالت و ...چه تأثیری بر گرایش شهروندان به احزاب مختلف ایجاد میکنند.
همانطور که در کتاب شکافهای اجتماعی در ایران ذکر شده است ،سیمور مارتین لیپست 8و
استین روکان 6در تثبیت این مفهوم به معنای اشارهشده نقش زیادی بر عهده داشتند.
در ایران از مفهوم شکاف اجتماعی استفادۀ زیادی شده ،اما بر مبنای آن پژوهشهای زیادی
انجام نشده است .گردآورندۀ کتاب شکافهای اجتماعی در ایران ،از مقالۀ مشترك بشیریه و
قاضیان اسم برده است .در جستوجوی نگارنده نیز این نوشته جزو معدود کارهایی در ایران بود
که به شکل دقیق از چارچوب نظری شکاف اجتماعی استفاده کرده است .پژوهشها و نوشته-های
زیادی هستند که دربارۀ یکی از شکافهای اجتماعی در ایران ،یا بهطورکلی دربارۀ شکافهای
جامعۀ ایران نکاتی را بیان کردهاند ،اما چون از چارچوب نظری مشخصی استفاده نکردهاند،
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نمیتوان بحث آنها را از این جنس محسوب کرد .کتابی هم با عنوان شکافهای جامعۀ ایران
به همت محمد رضایی و نشر آگه منتشر شده است .عنوان کتاب ،مفهوم شکاف اجتماعی را در
ذهن تداعی میکند ،اما درحقیقت کتاب دربارۀ مسائل دیگری مانند قانونگرایی ،توسعۀ
سیاسی ،دینداری ایرانیان و گفتمان اعتدال است .در کتاب رضایی نکات درخور توجهی بیان
شده است ،اما چارچوب کتاب از مفهوم شکاف اجتماعی کامالً فاصله دارد .شاید به همین دلیل
نویسنده نام کتاب را شکافهای جامعۀ ایران گذاشته است و نه شکافهای اجتماعی در ایران.
مرور مختصر مقاالت کتاب

کتاب شکافهای اجتماعی در ایران اولین کتابی است که چند شکاف اجتماعی عمده در ایران را در
یك مجموعه و با استفاده از مفهوم «شکاف اجتماعی» تحلیل کرده است .کتاب را شش مقاله و یك
مقدمۀ مفصل تشکیل میدهد .مقدمه که نوشتۀ محمد روزخوش ،گردآورندۀ مجموعه است ،نکات
متعددی را بیان کرده است؛ ازجمله مفهوم شکاف اجتماعی ،تفاوتها و شباهتهای این مفهوم با
مفاهیم «همخانواده» مانند نابرابری و تضاد ،مکانیسم تبدیل نابرابریهای اجتماعی به شکاف،
پیشینۀ تحلیل شکافهای اجتماعی در ایران ،رویکردهای مختلف دربارۀ مقولۀ شکافهای
اجتماعی ،نسبت شکافهای اجتماعی با یکدیگر ،تفسیری دربارۀ شکافهای اجتماعی در ایران،
راهحلهایی که رویکردهای اجتماعی-سیاسی برای حل این شکافها ارائه کردهاند ،مؤلفههایی
که توجه به آنها برای تحلیل شکافهای اجتماعی در ایران ضرورت دارد و . ...در مقدمه ،دربارۀ
رویکرد کلی کتاب بحث شده و مقاالت کتاب هم مرور شده است .گردآورندۀ مجموعه توضیح
داده است که دو مقالۀ این کتاب دربارۀ نابرابری است و سایر مقاالت به شکل مستقیم به مقولۀ
شکاف اجتماعی مرتبط هستند .دو مقالۀ اول عبارتاند از «زنان و نابرابری در حقوق
شهروندی» نوشتۀ فاطمه صادقی و «عوامل تکوین و تعمیق نابرابریهای طبقاتی در ایران»
نوشتۀ محمد مالجو .مقالۀ صادقی تعدادی از نابرابریهای حقوقی و اجتماعی زنان در ایران را
بررسی میکند .صادقی بر محدودیتهای حقوقی و اقتصادی-اجتماعی که در مقابل زنان است
تمرکز بیشتری دارد و به این موضوع اشاره میکند که میان سیر تحول اجتماعیِ وضعیت زنان
(پیشرفت تحصیلی ،رشد آگاهی و انتظارات و )...با منزلت حقوقی و جایگاه اقتصادی-اجتماعی
آنان تناقضی شکل گرفته است .مقالۀ مالجو به تحلیل عواملی میپردازد که در سالهای پس از
جنگ تحمیلی در افزایش نابرابری در ایران مؤثر بودهاند .این مقاله رویکرد اقتصادیسیاسی دارد
و سه دسته عامل «تصاحب بهمدد سلب مالکیت از تودهها»« ،کاالییشدن نیروی کار» و
«کاالییترسازی طبیعت» را عوامل اصلی در افزایش ضرباهنگ نابرابری طبقاتی در ایران معرفی
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میکند .مالجو در این مقاله پس از شرح چارچوب نظری ،بر دستۀ اولِ عوامل ،یعنی تصاحب به
مدد سلب مالکیت از تودهها ،تأکید بیشتری میکند و با جزئیات بیشتری آنها را شرح میدهد.
مقالۀ سوم با عنوان «آتش زیر خاکستر :شکافهای طبقاتی و پسلرزههای آن» ،نوشتۀ حسام
سالمت است .مقالۀ سالمت با توضیحاتی دربارۀ مفهوم شکاف اجتماعی آغاز میشود و ازجمله
دربارۀ این موضوع هم بحث میکند که آیا میتوان یکی از شکافهای اجتماعی را بهعنوان
شکاف اصلی به حساب آورد؟ پس از آن ،نویسنده نظریۀ اریك الین رایت را بیان و براساس
رویکرد الین رایت ساختار طبقاتی در ایران را تحلیل میکند .در پایان ،سالمت بار دیگر به
موضوع شکاف طبقاتی بازمیگردد و همانطور که از عنوان مقاله برمیآید ،دربارۀ شعلهورشدن
آتش شکافی که فعالً زیر خاکستر است هشدار میدهد .درمجموع ،این مقاله با مبحث شکاف
اجتماعی شروع میشود و با مبحث شکاف طبقاتی پایان مییابد .بین این شروع و پایان ،بحث
مفصلی دربارۀ نابرابری طبقاتی انجام شده است .درمجموع ،مقاالت مالجو و سالمت دربارۀ
نابرابری طبقاتی و وضعیت آن در ایران و زمینهها و ریشههای آن بحثهای مهمی را مطرح
میکنند .نابرابری طبقاتی بستر و زمینۀ شکاف طبقاتی را فراهم میکند و به همین دلیل ،این
دو مقاله و خصوصاً مقالۀ سالمت ،بهشکلی به مقولۀ شکاف طبقاتی هم پرداختهاند .مقالۀ بعدی
نوشتۀ فروزان افشار است و «تکوین شکاف تحصیلی در ایران» نام دارد .این مقاله از زاویۀ متغیر
تحصیالت به مسئلۀ شکاف اجتماعی میپردازد .چون سطح تحلیل شکاف تحصیلی با سایر
شکافهای بررسیشده در این مجموعه ،یعنی شکاف جنسیتی و طبقاتی و نسلی و ایدئولوژیك
متفاوت است ،این مقاله در مقایسه با سایر مقاالت ساختار نسبتاً متفاوتی دارد .افشار تحصیالت
را یکی از عوامل بنیانی تغییر اجتماعی در ایران معاصر تلقی میکند .در این مقاله ،نظریههای
شکاف اجتماعی و در پیوند با آن ،شکاف تحصیلی ذکر شده است و در قیاس با سایر مقاالت به
دادههای پیمایشی ارجاع بیشتری داده شده و به ویژگیهای درونی نظام آموزشی ایران هم
اشاره شده است .مقالۀ پنجم «صورتبندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی» ،نوشتۀ آرش
حیدری ،به شکاف نسلی اختصاص یافته است که از دید پژوهشگران اجتماعی در ایران اهمیت
زیادی دارد ،اما هدف مقالۀ حیدری نقد همین دیدگاه است .مقاله ،برای نقد گفتمان «شکاف
نسلی» ،از دهۀ  62شروع میکند و به شکل پراکنده به متونی از دورههای بعدی هم اشاره می
کند تا این مدعا را مطرح کند که تبدیل امر نسلی به مسئلۀ اجتماعی و تلقی آن بهعنوان
شکافی که منشأ بحران و آسیب است ،محصول گفتمان مسلط بر علوم اجتماعی ایران است.
سرانجام ،مقالۀ نهایی کتاب ،یعنی ««فرهنگ عمومی» و «فرهنگ رسمی»؛ همنواییها و
ناهمنواییها» به مقولۀ شکاف میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی میپردازد .نویسنده که
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گردآورندۀ مجموعه نیز هست ،از همان ابتدا با در گیومهقراردادن دو مفهوم فرهنگ عمومی و
فرهنگ رسمی تأکید میکند که این دو اصطالح را به دلیل رواج آنها به کار میبرد ،ولی
هیچکدام اصطالحات مناسبی نیستند .او سپس برداشتهای رایج دربارۀ شکاف ایدئولوژیك در
ایران پس از انقالب را که معموالً در قالب دوگانههایی مانند سنت-تجدد یا دین-سکوالریسم
بیان میشوند نقد میکند .نویسنده بهجای کلیشههای جاری تأکید میکند که همۀ این دوگانه
ها فقط وقتی معنا و اهمیت سیاسی مییابند که در عرصۀ نزاعهای اجتماعی و سیاسی بازنمایی
شوند و در شکلگیری هویتهای اجتماعی و سیاسی مؤثر باشند .مقالۀ روزخوش برای آنکه
تغییر در جهتگیری گفتارهای مشروعیتبخش را نشان دهد ،به تولیدات اخیر نهادهای رسمی
اشاره میکند و نشان میدهد این نهادها اکنون تأکید زیادی بر مقوالتی مانند حفظ امنیت
کشور ،ناسیونالیسم و دفاع از منافع ملی و ستایش از دستاوردهای علمی و تکنولوژیك دارند و
از مشروعیت روندها و سیاستهای کالن با چنین مقوالتی دفاع میکنند .یکی از نقاط تأکید
مقاله این است که «افکار عمومی همانقدر نیروی محرك مبارزهها و کشمکشهای اجتماعی و
سیاسی است که محصول و پیامد آنها» .از دید روزخوش ،تناقضاتی که در «فرهنگ رسمی»
به چشم میخورد از کلیت فرماسیون اجتماعی ،اقتضائات ساخت اجتماعی و میدان سیاست و
مناسبات اقتصاد سیاسی سرچشمه میگیرد و بدون تغییر در مناسبات ذکرشده نمیتوان این
تناقضات را برطرف کرد.
دربارۀ مقاالت این مجموعه چند نکته درخور توجه است .اول آنکه همۀ آنها با نثری قوی و
قلمی روان نگاشته شدهاند .دوم اینکه تقریباً همۀ مقاالت حاوی نکته یا ادعای مشخصی هستند
و موضع خنثی ندارند .سوم اینکه بیشتر مقاالت از بحثهای تکراری فاصله گرفته و سعی کرده
اند اگر هم حرف تازهای مطرح نمیکنند ،پردازشی منسجم و تحلیلی از موضوع مورد بررسی
ارائه کنند .چهارم اینکه سطح مقاالت یکسان نیست و پشتوانۀ پژوهشی یکسانی ندارند؛ بعضی
از مقاالت مبتنی بر شواهد و دادههای بیشتر و دربردارندۀ تحلیلهای عمیقتری هستند.
آیا مقاالت کتاب رویکرد واحدی دارند؟

انتشار کتابهایی که متشکل از مجموعهای از مقاالت باشند ،در دنیا و در بین محققان
دانشگاهی رایج است .در ایران هم اخیراً چنین کتابهایی بیشتر منتشر میشوند ،اما بسیاری از
این کتابها چارچوب و رویکرد منسجمی ندارند .بنابراین پرسش مهم این است که آیا ما فقط
با مجموعهای از مقاالت روبهرو هستیم که توسط فردی یا نهادی گردآوری و در قالب کتاب
منتشر شده است؟ یا اینکه از ابتدا چارچوب مشخصی برای آن وجود داشته است؟ در پشت این
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کتاب چارچوب فکری و تحلیلی مشخصی وجود دارد؟ مقدمۀ گردآورنده که یکی از تفاوتهای
جدی این کتاب با سایر مجموعهمقاالت است ،با این هدف نوشته شده است که ارتباط میان
مقاالت را به خواننده توضیح دهد و رویکرد پژوهشی کلی کتاب را مشخص کند؛ مقدمهای
مفصل و غنی که حجمی بیش از برخی مقاالت کتاب دارد .گردآورندۀ مجموعه در این مقدمه
به موضوعات متعددی پرداخته که در ابتدای این مقاله به آنها اشاره کردیم .عالوهبراین،
نویسنده ایدههای اصلی مقاالتِ این مجموعه را در مقدمه خالصه کرده است؛ خالصههای
مفیدی که راهنمای خوبی برای خواندن مقاالت این کتاب است .نویسنده ارتباط محتوایی میان
مقاالت را مشخص میکند و محدودیتهای مقاالت را هم به شکل تلویحی بیان مینماید.
در مقدمه ،نویسنده رویکرد کتاب را «رویکرد انتقادی در برداشتی کلی از این اصطالح» بیان
میکند .اگر از این زاویه مقاالت کتاب را ارزیابی کنیم ،نمیتوان بهطورکلی شباهتِ رویکردی را
منکر شد؛ ولی ،درعینحال ،نمیتوان تفاوتها را هم نادیده گرفت .مقالۀ اول کتاب (نوشتۀ
فاطمه صادقی) از این جهت رویکردی انتقادی دارد که هم از منظر حقوق زنان و هم نقد
نئولیبرالیسم اقتصادی در حوزۀ اشتغال زنان نوشته شده است .مقالۀ دوم در مقولۀ نقد اقتصاد
سیاسی میگنجد و تاحدی از بحث شکاف فاصله میگیرد .البته گردآورندۀ مجموعه با کاربرد
عبارتی جالب توجه توضیح داده که توجه محققان اجتماعی به این رویکرد برای «پرهیز از
خطای رایجِ علتانگاری معلولها» ضروری است (ص .)99مقالۀ سوم ،متأثر از اریك الین رایت،
نابرابری در جایگاههای طبقاتی را توصیف میکند و آن را زمینهساز شکافی میداند که در هر
لحظه ممکن است سرباز کند .این مقاله نیز در حوزۀ رویکرد انتقادی قرار میگیرد .مقالۀ چهارم
به شکاف تحصیلی میپردازد و بحثی نسبتاً فنی را با نثری جذاب دنبال میکند ،البته به نظر
میآید که نویسنده تمایل ندارد نتیجۀ قاطعی دربارۀ ابعاد شکاف تحصیلی در ایران بگیرد .در
این مقاله نیز فرازهایی وجود دارد که به گفتارهای انتقادی شباهت مییابد .مقالۀ پنجم ،بهجای
شکاف نسلی ،به نقد رویکرد آسیبشناسانۀ دانش اجتماعی ایران به این مفهوم میپردازد و
بحث مشخصی دربارۀ شکاف نسلی و بودن یا نبودن و ابعاد آن نمیکند .به نظر میآید که
نویسنده به مقولۀ شکاف نسلی باور ندارد و تفاوت میان نسلها را طبیعی میداند .مقاله از این
جهت انتقادی محسوب میشود که نظام دانش را نقد میکند .مقالۀ نهایی کتاب به ایدهها و
نویسندگان زیادی اشاره میکند که تعدادی از آنان به «رویکرد انتقادی» منتسب هستند ،البته
برخورد مقاله با این ایدهها بعضاً منتقدانه است .بنابراین ،در یك ارزیابی کلی ،همۀ مقاالت در
تحلیل شکافهای اجتماعی بهنوعی رویکرد انتقادی دارند ،اما تفسیر آنان از دو مقولۀ «شکاف
اجتماعی» و «نقد» یکسان نیست و همین باعث شده است مقاالت تفاوتهای تحلیلی واضحی
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داشته باشند .از مقدمه و مقاالت کتاب مشخص است که در زمان نگارش مقاالت میان
نویسندگان بحثهایی صورت گرفته است .حالت ایدئال این بود که نویسندگان میتوانستند از
ابتدا دربارۀ مفهوم شکاف اجتماعی به توافق بیشتری دست یابند و انسجام مجموعه بیشتر شود.
البته نسخۀ فعلی نیز به دلیل آنکه همۀ مقاالت به دو مقولۀ نابرابری و شکاف اجتماعی پرداخته
اند و رویکردی نقادانه به مسائل دارند ،جهت مشخصی دارد و چون درمجموع ،مقاالت کیفیت
خوبی دارند ،اثری درخور توجه تولید شده است؛ اما اگر همۀ مقاالت شکاف اجتماعی بهمعنای
محدود و مشخص کلمه را موضوع پژوهش قرار میدادند ،انسجام مجموعه بیشتر میشد و اثری
9
یکدستتر تولید میشد.
موضوعات مغفول در این کتاب

یکی از ایرادات متوجه کتاب ،بیتوجهی به چند شکاف اجتماعی مهم است .گردآورندۀ مجموعه
در مقدمه توضیح میدهد که قرار بوده دربارۀ شکاف قومی و شکافهای دیگر نیز مقاالتی در
این مجموعه منتشر شود که به نوشتۀ او «به دالیل مختلف این امر میسر نشد» (ص.)81
دالیلی که ما بهعنوان خوانندۀ کتاب از آن مطلع نیستیم ،اما درهرصورت ،جای خالی بحث
دربارۀ شکاف قومی و شکاف جنسیتی (با توجه به اینکه مقالۀ فاطمه صادقی بیشتر به نابرابری
جنسیتی میپردازد) و شکاف دینی در این مجموعه خالی است .البته در مقدمه به شکل
مختصر دربارۀ شکاف قومی نکاتی بیان شده و در مقاالت هم به نکات مهمی دربارۀ شکاف
جنسیتی و شکاف دینی اشاره شده است ،اما شایسته بود که مقاالت مجزایی به این موضوعات
اختصاص داده میشد.
مقدمۀ این کتاب یکی از مزیتهای آن است .مقدمه از دقت و غنای فکری برخوردار بوده و
در آن به نکات مهمی اشاره شده است .اما مطالبی در مقدمه وجود دارد که به اندازۀ کافی باز
نشده و مطالب دیگری وجود دارد که میتوانست حذف شود و بهجای آن ،نویسندۀ مقدمه نکات
اصلی را از اجمال بیرون آورد و بیشتر شرح دهد .مثالً در مقدمه دربارۀ نحوۀ استفاده از
دادههای پیمایشهای ملی ایدههای جالبی مطرح شده است ،اما در این مجموعه فقط یکی از
مقاالت (مقالۀ شکاف تحصیلی) از دادههای پیمایشی استفادۀ نسبتاً زیادی کرده است .سایر
مقاالت ،اگر هم به دادههای پیمایشی ارجاع دادهاند ،فقط بهصورت مختصر و گذرا در
بحثهایشان طرح شده است .از توضیح نویسندۀ مقدمه به نظر میرسد مقاالتی که به گفتۀ وی
 .9البته ممکن است نویسندگان مجموعه یکدستی کامل را غیرممکن تلقی کنند یا تنوع نسبی رویکرد مقاالت را
بر رویکرد یکدستتر مرجح بدانند.
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«انتشار آنها در این مقطع در اثر حاضر ممکن نشده است با این دادهها کلنجار رفتهاند»
(ص)01؛ یعنی مقاالتی که قرار بوده در این کتاب منتشر شوند ،اما «به دالیلی» منتشر نشده
اند .بنابراین ،گرچه توضیح نویسندۀ مقدمه دربارۀ دادههای پیمایشی ،خواندنی و قابل بحث
است ،اما ضرورتی به طرح آن در این مقدمه نبود .درمقابل ،الزم بود دربارۀ برخی مطالب دیگر،
مثالً تمایز میان چارچوب تحلیلی این کتاب با سایر رویکردهای تحلیل اجتماعی و سیاسی در
ایران توضیح بیشتری ارائه شود.
جمعبندی
در مقدمۀ کتاب ،بحث جالبی دربارۀ رویکردهای رایج در تحلیل اجتماعی در ایران وجود دارد.
به گفتۀ گردآورندۀ مجموعۀ شکافها« :گرایشی مهارناپذیر در تحقیق و تحلیل اجتماعی در
ایران دستباال را یافته است که مفاهیم را گنگ و مبهم میکند و از بافت کاربردشان جدا و
بیگانه میسازد .پس از آن ،دیگر روشن نیست که این مفاهیم بهراستی بر چه واقعیتی داللت
میکنند و وظیفۀ فهم یا تبیینِ کدام پدیدههای عینی را متکفل شدهاند و اگر حاوی نقدی بر
وضع موجود هستند ،این نقد به کدام روندها و رویهها معطوف است» (ص .)07به گفتۀ
گردآورندۀ کتاب شکافهای اجتماعی در ایران ،ایراد این نوع از کاربرد مفاهیم اجتماعی این
است که «پویاییها و تعارضهای جامعۀ ایران را به چند ایدۀ کلی و توصیفهای سادۀ کمّی و
مقادیری لفاظی شبهعلمی فرو میکاهد» (ص .)03نویسنده مصادیقی از چنین رویکردها و
مفاهیمی را ذکر میکند و همچنین میپذیرد که مفهوم شکاف اجتماعی هم میتواند مشمول
این بینش انتزاعی و خنثی به مسائل اجتماعی شود .اگرچه گردآورندۀ مجموعه توضیح بیشتری
در این مورد نمیدهد ،بهطورکلی به نظر میرسد که هدف این مجموعه ،با وجود تنوعات و
تفاوتهایی که نویسندگان در برداشت از مقولۀ شکاف اجتماعی دارند ،این بوده است که با
ارجاع به این مفهوم از رویکردهای رایج فاصله بگیرند و در تمایز از این رویکردها ،جنبۀ
انضمامی مباحث و تحلیلها را پررنگ کنند .بر همین اساس ،نویسندگان به تفکیك موضوع هر
مقاله ،نابرابری و شکاف اجتماعی را از زاویۀ خاصی تعریف و تحلیل و مجموعهای از نقدها را
طرح کردهاند که هم شامل ساختارهای مختلف و هم متوجه دانش اجتماعی میشود .این
ویژگی بهنوعی موجب برقراری پیوند میان مقاالت شده و درعینحال یکی از نکات مثبت این
کتاب است.
با وجود کاستیهایی که به آنها اشاره شد ،با توجه به تجربۀ نگارنده در تدریس دروس
مرتبط با نابرابری و شکاف اجتماعی ،این کتاب میتواند یکی از آثار اصلی این حوزه و حتی
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یکی از آثار تألیفی جدیِ سالهای اخیر در حوزۀ مطالعات اجتماعی ایران باشد .همۀ مقاالت
نگارشی قوی دارند ،مسئلۀ تحقیق را بهخوبی مطرح میکنند و شرح میدهند ،ایدۀ مشخصی را
بیان و دربارۀ آن بحث میکنند و به شواهد و دادههای متنوع ارجاع میدهند (قوانین رسمی،
رویدادهای سیاسی ،آمار اقتصادی (آمار اشتغال و توزیع درآمد و ،)...تولیدات هنری ،دادههای
پیمایشی ،متون ژورنالیستی و .)...در مقایسه با مفاهیم و بحثهای تکراری و کلیشهای که در
کشور ما رایج شده است ،این کتاب دارای نوآوریهای مفهومی و تحلیلی است .عالوهبراین ،هم
در مقدمه و هم در مقاالت کتاب اشارات و نقدهایی به رویکردهای دیگر هم وجود دارد .درکل،
این کتاب ،حتی اگر با رویکرد کلی آن موافق نباشیم ،زمینۀ تفکر و بحث جدی دربارۀ مسائل
فعلی کشور را فراهم میکند .جای امیدواری است که یك نهاد پژوهشی دولتی به انتشار چنین
مجموعهای همت گمارده است .اگر مقاالتی دربارۀ شکافهای اجتماعی مهمی که در این کتاب
به آنها اشاره نشده است به این مجموعه افزوده شود ،این اثر کاملتر میشود.
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آژانس تحقیقات دفاع سوئد ،نظارت بر تالش اتحاد جماهیر شوروی برای دراختیارداشتن سربازان ،تانکها
و هواپیماها اشاره میکند .هدف وی از طرح این موارد ،تعیین زمانی است که جامعۀ سوئد و کل سیستم
دفاعی سوئدی بتواند در صورت مورد تهاجم قرار گرفتن دوام بیاورد .درنهایت میگوید که یک برنامۀ
تحقیقاتی تماموقت شکل گرفت« :توسعۀ شیوهها و ابزارهای نوین ،برنامهریزی بلندمدت برای شرایط
عدم قطعیت فزایندۀ بینالمللی» .وی در پاسخ به این سؤال که تحلیل ریختشناسانۀ جامع برای چه
کاری مناسب است ،بیان میکند که این روش در درک مسائل پیچیده و شناخت بهتر موقعیت و منطق
روابط متقابل مسائلی که وجود دارند ،مفید است .در ادامۀ این فصل ،نویسندۀ کتاب ضمن اشاره به تازگی و
جدیدبودن رویکرد خود ،آن را نخستین کتابی میداند که کموبیش به تحلیل ریختشناسانۀ جامع
رایانهای پرداخته است و عنوان میکند که در دنیا شاید فقط چند ده نفر به استفاده از این روش مشغول باشند.
فصل دوم (تحلیل ریختشناسانۀ جامع) به این مطلب اشاره میکند که تحلیل و مدلسازی نظامهای
پیچیدۀ اجتماعی ،سازمانی و سیاسی ،مسائل دشوار روششناسی را آشکار میسازد؛ زیرا بسیاری از عوامل
مؤثر به دلیل برخورداری از ابعاد پیچیدۀ اجتماعی ،سیاسی و شناختی ،بهطور معناداری کمیسازی نمی
شوند و همچنین عدم قطعیتهای ذاتی این نوع مسائل ،اصوالً تقلیلناپذیرند و غالباً بهطور کامل ترسیم
و بیان نمیشوند .این مسائل دربرگیرندۀ هر دو اصطالح عدم قطعیت مجادلهآمیز (کنشهای آگاهانه و
بازاندیشانۀ بازیگران رقیب) و عدم قطعیت نامعین (برای مثال ،عدم قطعیتهایی دربارۀ آنکه چه نوع
کشفیات علمی و فناورانه در آینده رخ خواهند داد) هستند .تام ریتچی ،ماهیت غیرخطی نظامهای
اجتماعی (به دلیل وابستهبودن اجزا به هم) را مطرح و بیان میکند آنچه حاشیهایترین بخش عوامل به
نظر میرسد ،تحت شرایط مناسب تاریخی میتواند به نیروی برتر تغییر بدل شود .همۀ اینها به این
معناست که روشهای کمی سنتی ،مدلسازی ریاضی (کارکردی) و شبیهسازی (بهمعنای تالش برای
پیشبینی کارکردهای واقعی) ،بهطور نسبی بیفایدهاند و انتخاب جایگزین برای روشهای رسمی و مدل
سازی علی ،میتواند گونهای از مدلسازی غیرکمی باشد که بیشتر به روشهای قضاوتی و سازگاری
درونی وابسته است تا مسئلۀ علیت .درواقع ،تحلیل ریختشناسانۀ جامع ( )GMAشیوهای برای ساخت و
بررسی مجموعۀ کاملی از روابط موجود در مسائل مرکب غیرکمی چندبعدی است.
این شیوه در ابتدا توسط فریتز تسوئیکی 1،دانشمند فضایی و اخترشناس-فیزیکدان سوئیسی مؤسسۀ
فناوری کالیفرنیا ،ایجاد شده است .در ریختشناسی جامع ،مسئلۀ نمایش و تجسم بیش از سه بعد ،با
جاگذاری متغیرها در ستونهایی کنار یکدیگر و قراردادن طیف مقادیرشان در سطرهایی زیر آنها انجام
میشود .این ساختار ،زمینۀ ریختشناسانه نامیده میشود .یک ریخت خاص ساختیافته که پیکربندی
زمینه نامیده میشود ،با انتخاب یک مقدار از هر متغیر شکل میگیرد.
نویسنده توضیح میدهد که مرحلۀ تحلیل با مشخصکردن و تعریف ابعاد اساسی مسئله آغاز میشود.
سپس هریک از این ابعاد ،گسترهای از مقادیر یا شرایط مربوطه را در بر میگیرند .بدین ترتیب ،متغیرها و
1 .Fritz Zwicky
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پارامترهای مسئله بهطور همزمان وارد تحلیل میشوند .زمینۀ ریختشناسانه با قراردادن پارامترها در
مقابل یکدیگر و در ستونهای موازی شکل میگیرد که نمایشگر یک فضای پیکربندی nبعدی است.
وی گام بعدی را بررسی روابط درونی پارامترهای زمینه و محدودکردن زمینه با تشخیص و حذف تمام
شرایط متناقض دوگانه میداند و آن را به کمک روند «ارزیابی سازگاری متقابل» انجام میدهد .او بیان
میکند که هنگامی که این فضای راهحل ترکیب شود ،زمینۀ ریختشناسی حاصل ،به یک مدل
استنتاجی تعاملی بدل میگردد که در آن هر پارامتر (یا پارامترهای چندگانه) بهعنوان ورودی ،و باقی
پارامترها بهعنوان خروجی فرض میشوند .با پشتیبانی رایانهای مناسب ،زمینه به یک آزمایشگاه مفهومی
تبدیل خواهد شد و برای کاوش مبانی دانش و الزامات راهحل ،آزمایش فرضیات و مداخالت و همچنین
کشف نتایج ناخواسته بالقوه که درواقع از نتایج اصلی درگیری با مسائل مخاطرهآمیز هستند ،امکانپذیر
میشود .تام ریتچی معتقد است که این روش ،برای کشف روابط تازۀ پیکربندیهایی که در سایر شیوه
های کمترساختیافته ممکن است نادیده انگاشته شوند ،به محقق یاری میرساند.
فصل سوم (مسائل مخاطرهآمیز و عدم قطعیت خاص) به پیشزمینۀ بحث میپردازد و با اشاره به
مقالهای با عنوان «معماهای (مسائل حلنشدنی) نظریۀ عمومی برنامهریزی» ،از دو برنامهریز شهری ،به
حوزۀ وسیعی از مسائل برنامهریزی اجتماعی که حل آنها با رویکردهای تحلیلی سنت خطی چندان
موفقیتآمیز نیستند میپردازد و بیان میکند که ریتل و وبر در مقالۀ مذکور این مسائل را در تضاد با
مسائل معمولی ،مسائل مخاطرهآمیز نامیدهاند .یک سال بعد اکوف ( )1372در کتاب خود تحت عنوان
بازطراحی آینده ،مفهوم مشابهی را مطرح ساخت و آن را «واقعیت ساختنیافته» یا «آشفتگی» نامید .این
عبارت بعدها با عنوان «آشفتگیهای اجتماعی» به رسمیت شناخته شد.
تام ریتچی مسائل مخاطرهآمیز مشهود را مسائل پیچیده و بلندمدت میداند ،مانند:
 ما چگونه باید در جنگ علیه تروریسم مبارزه کنیم؟
 سیاست مهاجرتی مطلوب کدام است؟
 برای مقابله با خشونت و جرم در مدارس چه باید کرد؟
نویسنده در پاسخ به این سؤال که «مسائل مخاطرهآمیز کداماند؟» پاسخ میدهد که مسائل مخاطره
آمیز دربارۀ مردم و سیاستها هستند؛ آنها مسائلی «ذهنیگرایانه» 1به شمار میروند .مردم میاندیشند،
بازاندیشی میکنند ،خشمگین میشوند و واکنش نشان میدهند .بسیاری از مردم تصور میکنند در
مواردی ،بر مبنای چیزی عمل میکنند که فالسفه ،روانشناسان و زیستشناسان اعصاب مفهوم «ارادۀ
آزاد» میخوانند و در ادامه به تمایز بین دو مفهوم ریسک و عدم قطعیت میپردازد .وی ریسک را
بهمعنای مواجه با کمیتی که اندازهگیری آن بسیار حساس است ،متفاوت از مفهوم عدم قطعیت که غیر
قابل اندازهگیری است میخواند و معتقد است زمانی که احتمال وقوع یک رخداد بهدرستی برآورد شود
1. Subjective
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میتوان ریسک را محاسبه کرد .اما از سوی دیگر ،عدم قطعیت خالص نشاندهندۀ فرایندها و نتایجی
است که نمیتوان هیچ احتمال مشخصی را به آنها نسبت داد .بنابراین ،در دنیای نظامهای اجتماعی،
سیاسی و سازمانی (برای مثال حل مسائل مخاطرهآمیز) ،آنچه اغلب تحلیل ریسک خوانده میشود،
بههیچوجه در رابطه با ریسک نیست ،بلکه درواقع درمورد عدم قطعیت خالص است .این مسائل مخاطره
آمیزتر خواهند شد هنگامی که فرایندهایی با عدم قطعیت ،افزون بر عدم امکان کمیسازی ،فضای نتایج
مشخصی نیز نداشته باشند .درمجموع ،ماهیت عدم قطعیت خالص در مسائل مخاطرهآمیز ،سه ویژگی
دارد که پیشبینی را به چالش میکشد:
 احتمال مشخصی را نمیتوان به آن نسبت داد؛ بنابراین احتمال رخدادن
اتفاقات مشخص ،قابل پیشبینی نیست.
 نتیجۀ کامل و تعریفشدهای ندارد ،اما سرشار از ناشناختههای نامعلوم و
فرایندهای معلول فرایندهای دیگر است؛ بنابراین شما حتی نمیتوانید پیشبینی
کنید که چه چیزی ممکن است رخ دهد.
 رفتار ذهنگرایانۀ خودارجاع وجود دارد؛ به این معنا که بازیگران بزرگ می
توانند آگاهانه تصمیم بگیرند که اعمال شگفتیآور غیرمنتظره انجام دهند.
در ادامه تام ریتچی برخی مالکها را برای شناسایی مسائل مخاطرهآمیز مطرح میکند:
 .1هیچ صورتبندی روشنی از مسئلۀ مخاطرهآمیز وجود ندارد.
 .4مسائل مخاطرهآمیز قوانین بیپایانی دارند.
 .9هر مسئلۀ مخاطرهآمیز اساساً منحصربهفرد است.
 .2هر مسئلۀ مخاطرهآمیزی میتواند بهعنوان نشانههایی از برخی وجوه همان مسئله مطرح شود.
 .7علل مسئلۀ مخاطرهآمیز را میتوان به شیوههای بیشماری تشریح کرد.
 .9در چالش با مسائل مخاطرهآمیز ،برنامهریز حق هیچ اشتباهی را ندارد.
1
 .7بخشی از هنر حل مسائل مخاطرهآمیز ،درواقع هنر «شناخت دیرهنگام» راهحل کاربردی است.
 .8هر مسئلۀ مخاطرهآمیز میتواند بهعنوان نشانهای از مسئلۀ مخاطرهآمیز دیگر در نظر گرفته شود.
فصل چهارم (مدلسازی مسائل پیچیدۀ سیاسی با تحلیل ریختشناسانه) رویکرد «مدلسازی
مضاعف» 4را در مقابل مدلسازی ساده مطرح میکند و به دنبال بهچالشکشیدن یک ساختار در برابر
ساختار دیگر است .درواقع ،در مدل مضاعف ،مجموعهپارامترهای معرف یک زمینه ،در برابر
 .9در روش تحلیل ریخت شناسی جامع ،تام ریتچی این ویژگی را «ماندن در تاالر غذاخوری» مینامـد؛ بـهمعنـای
آنکه گزینههای فرد آنقدر باز میمانند تا هر تعدادی از روابط که در توپولوژی مسئله امکان شناسایی دارد ،پـیش
از صورتبندی راهحل ها کشف شود.
2 . Duplex Modeling
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مجموعهپارامترهای معرف زمینۀ دیگر قرار میگیرد .ایدۀ شکلدهندۀ مدلهای مضاعف این است که می
توان یکی از زمینههای مدلسازی را بهعنوان ورودی (یا شرایط شروع) و دیگری را بهعنوان خروجی (یا
شرایط نتیجه) در نظر گرفت .محیطِ زمینهای از عواملی در جهانِ بیرون از سازمان تشکیل شده است که
میتوانند بر عملکرد سازمانها اثرگذار باشند .محیط استراتژی بهمعنای عاملهایی در جهان درون یک
سازمان یا سیستم است که مالک میتواند با استراتژی مناسب خود برای کنارآمدن با محیط زمینه ،آنها
را کنترل کند و به شکل مطلوب درآورد .اما فضایی که فضای درونی یا بیرونی در نظر گرفته میشود،
بهصورت عملی ترسیم میشود و ممکن است بر مبنای هدف مطالعه ،متغیر باشد .در دنیای واقعی همیشه
تا حدودی همپوشانی بین این دو فضا وجود دارد .عواملی که برای یک سازمان زمینۀ بیرونی محسوب
میشوند ،ممکن است تحتتأثیر اقدامات تعمدی آن سازمان قرار گیرند .مثالی که در اینجا مطرح
میشود ،تمایل مردم برای خرید یک نوع محصول خاص است که بخشی از فضای استراتژی (درونی)
یک سازمان نیست ،اما میتواند بهخوبی تحتتأثیر انتخاب استراتژی سازمان قرار گیرد (مانند پویشهای
اطالعرسانی ،جوایز یا مجازاتها) .عاملهایی که برای یک سازمان یا سیستم ،عوامل بیرونی محسوب
میشوند ،اما درعینحال میتوانند تحتتأثیر سازمان/سیستم نیز قرار گیرند .این عوامل به فضایی تعلق
دارند که محیط تبادلی خوانده میشود .تام ریتچی در اینجا عنوان میکند که پروژههای تحلیل ریخت
شناسانۀ جامع معموالً با مدلهای مضاعف در حال توسعهای همراه میشوند که امکان بهچالشکشیدن
محیط زمینهای را در برابر فضای استراتژی (یا محیط سناریوی بیرونی) مقدور میسازند.
فصل پنجم (قوتها ،محدودیتها و مباحث پیشرفته) ترکیب شیوۀ تحلیل ریختشناسانۀ جامع با
سایر فرایندهای مدلسازی را بهعنوان اولین گام در چارچوب «واقعیت ساختارنیافته» و بهمعنای ساخت
چارچوب مدلسازی جامع اولیه در مواجهه با آشفتگیهای اجتماعی مطرح کرده و استفاده از آن را در
بحثهای گروهی و حوزههای مدلسازی پیشنهاد میکند .درمقابل تأکید دارد که روش تحلیل ریخت
شناسانۀ جامع ،تسهیلگری توانمند و کارآزموده نیاز دارد و برای گروههای کمتر از  7نفر پیشنهاد میشود.
تام ریتچی در سایر فصول ویژگیهای صوری مدلهای ریختشناسانه ،کارگاههای تسهیلگری
 GMAو مطالعات موردی انجامگرفته با این روش را مطرح میکند .وی یک فصل را به فرریتز
تسوئیکی ،دانشمند فضایی و اخترفیزیکدان سوئیسی مؤسسۀ فناوری کالیفرنیا ،اختصاص میدهد و او را
فردی تکرو در علم و مبدع شیوۀ ریختشناسانه معرفی میکند.
همانطور که اشاره شده ،تام ریتچی مسائل مخاطرهآمیز را نه بهمعنای مسائل زیانآور ،بلکه بهمعنای
گمراهکننده و شایستۀ قانون نتایج ناخواسته میداند و بیان میدارد که گروههای طراحی سناریو و
استراتژی ،بهطور سامانمند شیوههای مختلفی را برای رویارویی با یک متجاوز جستوجو میکنند.
نویسنده در این کتاب جنگ علیه تروریسم ،خشونت در مدارس و سیاستهای مهاجرتی را بهعنوان نمونه
هایی از مسائل مخاطرهآمیز مطرح میکند .با این اوصاف ،بنابه شرایط کشور ما ،حاشیهنشینی ،اعتیاد،
مسائل زنان و اقلیتها را میتوان بهعنوان مسائل مخاطرهآمیز مطرح کرد و با بهرهگیری از مدلهای
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مسائل مخاطرهآمیز ،آشفتگیهای اجتماعی...

ریختشناسانه ،در رویارویی با این قبیل مسائل استراتژیهای مناسبی را جستوجو کرد؛ چراکه هم
فضای درونی و هم فضای بیرونی را مورد تأکید قرار داده و بین این دو ارتباط برقرار میکند .آنچه در
بیشتر کارهای پژوهشی و تصمیمگیریهای اجتماعی مشاهده میشود ،یکجانبهنگری در مواجهه برای
حل مسائل پیچیدۀ اجتماعی است .بنابراین ،هم به لحاظ روششناسی و هم به لحاظ رویکرد نظری ،این
کتاب دربردارندۀ مباحثی قابل تأمل است.
با ورود مفاهیم و تعاریف جدید به حوزۀ بررسی مسائل اجتماعی ،ازجمله مفهوم مسائل مخاطرهآمیز،
فصل جدیدی در بررسی مسائل اجتماعی گشوده میشود .دستهبندیهای اجتماعی که در اکثر پژوهشها
بهعنوان متغیرهای زمینهای مطرح و از قبل بهعنوان متغیر تأثیرگذار کنترل میشوند ،در این دست
تحلیلها به شکل سیال و تعییننیافته ،مطالعه خواهند شد.
در مسیر حل مسائل پیچیدۀ اجتماعی و به تعبیر تام ریتچی ،مسائل مخاطرهآمیز ،دقت نظر وجود
خواهد داشت که هر مسئلۀ مخاطرهآمیزی میتواند بهعنوان نشانهای از مسئلۀ مخاطرهآمیز دیگر باشد.
بنابراین ،بخشی از هنر حل مسائل مخاطرهآمیز درواقع هنر شناخت دیرهنگام راهحل کاربردی آن است.
متأسفانه در کشور ما هنگام سیاستگذاریها این موضوع مورد غفلت قرار میگیرد.
درخصوص فرم ترجمه و شاید تألیف کتاب ،نقدهایی را میتوان وارد کرد .در تألیف ،این امکان وجود
داشت که نویسنده برخی موضوعها را به شکل انضمامیتر مورد بحث قرار دهد؛ بهویژه در تعریف مسائل
مخاطره آمیز که فقط به تعریف چند سطری از آن اکتفا شده است و برای مثال ،مطالبی را به قلم خود یا
صاحبنظران حوزۀ بررسی مسائل اجتماعی به کتاب اضافه کند .همچنین در ترجمه ،عبارتها بهصورت
تحتالفظی ارائه شده است که این وضعیت تا حدودی به انسجام مباحث آسیب رسانده است و علیرغم
غنای محتوا ،فرم ترجمه جذابیت الزم را برای خواننده ندارد.
درمجموع ،این کتاب ،هم به لحاظ روششناسی و هم به لحاظ رویکرد نظری میتواند دریچۀ
جدیدی را در بررسی مسائل اجتماعی باز کند.
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Abstract
In this study, which was based on a quantitative (descriptive-survey)
method, we have tried to examine the extent/ measures of the crossing
cultural and boundaries in the social relationships of the residents of Tehran.
The statistical population included all citizens of Tehran, who were 16 years
old and up. The sample size included 625 who were selected by cluster
multistage method. A questionnaire tool was used to collect data. The
Cronbach's alpha rate of the questionnaire exceeded from 93%. Findings of
the research showed that, in general, the degree of boundaries in social
relations in Tehran is "severe" and crossing cultural is "low". Also, the
results showed that Affluent class and higher social base holders than those
in the lower social classes, those with higher education than lower education,
men than women, local residents in higher clusters than lower clusters,
Tehran born are more open and freer than the non-Tehrani and immigrantborn, younger than middle-aged, divorced, and single-sex couples compared
to married couples and the deceased's spouses break and cross the social and
cultural boundaries. The significance level of all results was more than 99%
and all hypotheses have been confirmed.
Keywords: Social relationships, Cultural boundaries, Cultural crossing,
Urbanism.
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Abstract
Most environmental issues in the 21st century, result from human actions.
So, identifying the factors influencing these behaviors is an essential step in
reducing the consequences.This study based on the meta-analytic approach
tries to identify these factors. The statistical population of the study included
70 Master's and doctoral dissertations and organizational researches related
to environmental behavior, 13 of which were entered into the meta-analysis
process using targeted non-random sampling. The findings showed that out
of 39 effect sizes, 4 of effect sizes were large (greater than 0.5), 4 of effect
sizes were medium (between 0.3 and 0.5), and 31 effect sizes were low
(between 0.1 and 3). / 0). The results of the research indicate that the
variables of age, education, social capital and ecological-environmental
intent have the greatest effect, and the variables of individualism, gender,
and lifestyle had the least effect on people's environmental behaviors.
Key words: Environmental Behavior, Meta- analysis, Individualism,
Lifestyle, Social
Capital.
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Abstract
This study examines the drug trafficking in the south of Kerman province in
terms of the people involved in it. Qualitative methodology of grounded
theory was used in this study. Participatory observation technique and Indepth interview was used to collect data. Grounded theory was used to
analyze data. Based on targeted sampling method and theoretical sampling
and a measure of theoretical saturation that is specific to qualitative research,
fourteen people who had experienced trafficking participated in indepth
interviews. The findings include seven major categories: a network of
trafficking collaborators, informal guarantees, local court and economic and
social exchange, informants, brigandage and trafficking and
money laundering in respectable work envelope. The core category is the
"drug trafficking field" which includes other categories.
Keywords: Trafficking, Qualitative Method, Kerman Province, Drug
Trafficking Field
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Abstract
The present article studies the discourse conflicts and inverted readings of
the body in the field of the body and its representation. By focusing on
Foucault's genealogical method (analyzing the resistance and discursive
accidents) about power relations and body manipulation w come to perceive
a specific model of the relationship between power and existing signifiers in
social and cultural context of society over the body of women. Because the
body of women is considered as a text. This study shows that the
representation and manipulation of the body of women reflects the power
relations and dominant discourses in society at any historical point. In fact,
the main question that this article tries to answer is how the ruling system or
systems of discourse in society cause the body to be represented,
manipulated, and read. In other words, why has the representation and
manipulation of the body been read differently in different periods in the
field of symbols and meanings? What social and cultural conditions have
aesthetic standards influenced in each discourse? Can traces of power and
discourse be sought in how the body is manipulated? The findings of this
study show that the management and governance of women's body is not
fully consistent with their chosen conditions and their structures are based on
ideologies and the type of discourse prevailing in certain historical periods in
every period of history. In the process of "power", the body becomes a
discourse of reproduction and institutionalization.
Key words: discourse, manipulating the body, Cosmetics, women , power
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Abstract
Given the importance of civic institutions as the main indicator of social
development, the present study seeks to use the social interpretive approach
to study the context and reasons for the growth of NGOs in Sanandaj and
experience and understanding civic activity in a sample of Kurdish citizens
of Sanandaj. The research methodology is qualitative and the qualitative data
in this study were collected using in-depth interview technique. Grounded
theory has been used to analyze the findings.
Based on purposive sampling methods and maximum diversity and
theoretical saturation criteria, 27 Kurdish citizens of Sanandaj participated in
this study then their understanding and interpretation of the reasons and
areas of activity in non-governmental organizations were examined and
analyzed. The data collected in the form of 116 basic concepts, 9 major
categories and finally one core category were coded and analyzed.
The results of the research indicate that the grounds such as inefficient
administrative system and social inequality (feelings of discrimination and
objectification of structural pressure) have a great role in their participation
and activities in NGOs. In the meantime, the use of organizational channels
and liberating from dailiness and giving life meaning have been operated as
facilitative grounds and social responsibility and achieving social reputation
has worked as interfering conditions. Meaningful reconstruction of
experience and the understanding of civil activists through their attendance
and participation in NGOs signify the fact that NGOs work as a path for
social participation and solidarity and cultural and social change and a bridge
for beneficiaries and administrative organizations. The core category is also
related to non-governmental organizations; Constructing a new
communication network as an alternative for structural constraints.
KeyWords: Non-Governmental Organizations, Social Responsibility, Social
Solidarity, Social Inequality, Government Inefficiency.
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Abstract
This study aims at the investigation of the construction of the addict's
mind and his/her family influenced by dominant discourses during the
decades after the revolution of 1979. In other words, the process of
constructing the mind is affected by "the enonce" of addiction in the
dominant discourses.
The process of shaping emotions and thoughts in the area of addiction
has been consided via studying the structure of language and its
developments regarding the economic, cultural, and historical
situations. In this study, using Foucault's critical approach, field study
with the in-depth technique interviews with addicts and their families
has been used..
The findings of this research based on the lived experiences of the
addicts and their families indicate that the addicted people are
constructs of the continuations of dominant discourses in the family
and in the camps based on the four epistemic formats dominant over
the addiction and the addicts in Iran since 1979 till now. It includes
the revolutionary discourse, social discourse, economic discourse, and
market discourse. The process of construction of the addict's mind and
his/her family under the influence of "the enonce" of addiction and
objectizing the addicts in these discourse formats based on the
experience of their lives is represented.
It is remarkable to mention that in some cases of lived experiences of
the subjects the power mechanisms of these four discourses reveal in
the form of a compound (or a mixture) .
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Also, the mind of the addict and his/her family is affected by these
speeches and discourses formed by the Association of Anonymous
Addicts. This discourse affects in two ways .One way is introducing
the "enonce" of addiction as a weakness in spirituality and the other
way is to represent addiction as a natural thing and not as a social
phenomenon and is placed in line with the dominant discourses in the
society and it desensitizes the family against the addict person .
Key words: Power ,epistemic format discourse ,"The truth" of
addiction, the Association of Anonymous Addicts.
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Abstract
The present paper focuses on the role of individual religiosity in the potential
for political protest. The long-standing knowledge reserve of the social
sciences in many sociological perspectives suggests that as far as religion
plays a role in justifying or supporting existing traditions and order, it
reduces the potential for political protest. However, some social scientists in
recent years have argued that religion and religiosity can influence political
mobilization and protest behavior in a variety of ways and through a variety
of channels. These various channels or mechanisms through which religion
and religiosity can influence protest behavior are described in the present
article and then, by separating religiosity into two main dimensions of
"religious beliefs" and "religious rituals", theoretical arguments are provided
for rationalizing the two opposing hypotheses. First, religious beliefs reduce
the potential for political protest; And second, participation in religious
rituals increases the potential for political protest. Finally, these assumptions
were evaluated with data from survey studies in Tehran to reveal the their
emperical fitness. Overall, the results of the research showed that the
potential for political protest respondents was independent of their
religiosity, and neither of the two dimensions of religious beliefs and
religious rituals had any real connection with the potential of political
protest.
Keyword:
Religiosity; Religious beliefs; Religious rituals; Protest behavior; Potential
of political protest.
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Abstract
Violence in family or domestic violence is a kind of violence that takes place
in a private environment and it generally happens among people who are
linked together because of blood relation or legal relation.
The objectives of this study are to achieve the meaning of violent behavior
among women, the typology of domestic violence and women's experiences
of domestic violence.
The research tried to identify women’s lived experiences from domestic
violence by phenomenological methodology. Research field includes divorce
reduction unit of social emergency center in Esfahan city. Deep interviews
were conducted by using purposive sampling by 18 women and data analysis
were conducted by using a Colizzis seven-step method.
In addition to providing the exact typology of the violence women have
experienced, the results also show that how each of these women defines
violence, according to the type of the violence that has been used against them.
They also noted why their spouses used violence against them. In this
regard, women refer to interferences of husband’s family, husband’s
personal and moral characteristics, lack of sufficient knowledge about one
another, and patriarchal thoughts and ideas. Also, those women who
consider themselves too weak to fight back, passively compromise and
tolerate the violent life, hide the violence, and finally defend themselves
while being beaten. On the other hand, those women who have the power to
fight back, actively pursue measures to recover the situation, disobey
husband’s demands, revile against their husband’s verbal violence, and
finally if the mentioned proceedings fail, they go into a sulk and leave their
homes.
Key words: Domestic violence, Phenomenology, Lived experience,
Consequence of domestic violence, Women's strategy against violence.
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Abstract
The sense of local belonging is a factor that alters a space into a place of
special sensory and behavioral characteristics for individuals. The sense of
belonging represents public perception of an environment and more or less
conscious feelings about a place; however, there are several factors that
weaken the sense of belonging, one of which is the insecurity resulted from
vandalism. The purpose of this study is to investigate the relationship
between rural vandalism and weakening the sense of belonging among the
peripheral rural areas of Birjand County. In this study, descriptive-analytical
research method was used to investigate the problem. The population of the
study consisted of 13 suburban villages of Birjand County. The sample was
composed of 191 people determined based on Cochran’s formula with an
error rate of 0.07%. The results showed there are three types of rural
vandalism in suburban villages of Birjand County, included: violating
cultural norms, rubbery and demolition, and infraction. The main reason
contributing to vandalism was the weak law enforcement. Overall,
deprivation of settlements in suburban Birjand, compared to the central
areas, along with ethnic and cultural diversity have led to "spatial boredom"
of the population and occasionally their confrontation with it. This issue, on
the one hand, reflects the low quality of life and poor welfare of the residents
and, on the other hand, it calls for the special attention of the planning
system to achieve "local acceptability" among the residents.
Keywords: sense of spatial belonging, vandalism, security, suburban
villages, rural areas
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Abstract
The main aim of the present research is to examine the health policy of the
Iran. By studying resources and history of Iran one might come to this
question: why there isn't any comprehensive, systematic and process-oriented
policy in the health. Considering that health policies cover a wide range of
people, the consequence of the lack of comprehensiveness health policy is a
widespread social problem. The theoretical framework is generally in the field
of social welfare and particularly is in the framework of comprehensive health
policy. With the rise of social welfare, social harm (destructive forms) is
reduced and increases individual and social health. The research method is
quantitative and qualitative content analysis. The statistical population of the
study is the section of health of Five-Year Development Plan Acts.
Information processing tools are text scanning and encoding. Quantitative
findings are based on the description, analysis and evaluation of "health
dimensions" and "government targeting in achieving health levels." The
analysis of qualitative content in relation to the two themes of "fundamental
principle comprehensive policy" and "health agenda" indicates: The lack of a
framework for welfare ideology, the lack of systematic and cultural look, the
existence of inconsistency in affirmation and targeting health within each law
and the entire development law. Health programs have undergone major
changes as each government has different political orientations. Therefore, the
persistence of instability and the continuation of heterogeneous health policies
in both countries is a short-term and temporary policy-making process. It
eliminates the possibility of any long-term planning for health.
Keywords: Health, Health policy, Social welfare, Comprehensive policy
making
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Abstract
Ethics from the point of view of sociology is one of the foundations of social
order. But now such an order has been threatened in various societies. This
situation is referred to as an "ethical crisis". From the perspective of this
research, Iranian society is in such a critical situation. This issue has been
examined based on the anomie theory.
The population of the research is Tehran citizens aged 18 years and over in
2017. A sample of 400 people from this population is selected by multi-stage
cluster sampling. The research method was survey and data was collected
using questionnaires and secondary statistical data.
The objective and statistical findings and the subjective judgments of the
respondents indicate an ethical crisis. The variables of perceived inequality,
dissatisfaction, perceived weakness in social controls and individualism
together explain 70% of the changes in ethical crisis.
Keywords:
Ethical
Crisis,
Dissatisfaction, Social Controls.
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Abstract
Neighborhood relationships are regarded as declining social relations among
citizens in metropolitan areas. In this research first the neighborhood relations
were studied, then the hypothesis of weak relations of neighborhood residents
were estimated in Tehran. The factors influenced the variables were
investigated according to available theories and approaches. The study
considered three viewpoints: Determinism theory, Compositional theory and
Subculture theory. Neighborhood relations were explained regarding to two
main components of social capital: social trust and social participation as well
as the existence and use of public spaces. The data-gathering was conducted
through 9 districts from down, center and up areas in Tehran by interviewing
270 respondents. The findings showed that the female and married
respondents have a stronger tie to neighborhood relations than the male and
married ones. Also, the variables of age, length of residency, type of housing
ownership, level of neighbor satisfaction, social participation, interpersonal
trust, beliefs on neighbors, place belonging and the use of public spaces have a
positive effect on neighborhood relations. On the contrary, the variables of
employment, membership in secondary groups, population density and size of
neighborhood units, relocation, rationalization, and complex division of labor
were in negative relations to neighborhood relationships. As a result, by
recognizing the impact of these factors, the way can be paved to prevent the
reduction of face-to-face relationships with the neighbors, who are in the
adjacent social network outside their homes, and neighborhood relationships
can be turned into a social asset. Social participation as a systematic process,
in which the people involve consciously and collectively with considering
certain objectives, and share the power resources, was found as the most
effective factor on the continuity of neighborhood relationships.
Keywords: Neighborhood relations, Determinism theory, Compositional
theory, Subculture theory, Public Space
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