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دربارۀ مجله

راهنمای نویسندگان

مجلۀ «مسائل اجتماعی ایران» ،همان ویژهنامۀ علوم اجتماعی گروه جامعهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
است که با امتیاز علمی ـ پژوهشی ،بر اساس مجوز شمارۀ  821/11/3مورخ  88/5/10کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم ازاینپس
به شیوۀ مستقل منتشر میشود.
نویسندگان ارجمندی که قصد دارند مقالۀ خود را برای چاپ به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران ارائه کنند ،الزم است در نگارش و تنظیم
مقاله به موارد زیر توجه داشته باشند:

محتوای مقاله

این مجله ،تنها مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزۀ علوم اجتماعی خاص (جامعهشناسی ،مردمشناسی و جمعیتشناسی) را که بهنوعی
معطوف به مسائل اجتماعی باشند ،منتشر میكند .مقالۀ علمی ـ پژوهشی ،مقالهای حاوی یك مسئلۀ علمی است که با استفاده از
روشهای پژوهشی علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و دستاورد نظری یا تجربی تازهای دارد.

نحوۀ ارائۀ مقاله

مقاله ،روی كاغذ (یكرو) در برنام ۀ ورد با قلم آِیآر لوتوس  12تایپ شود و چهار نسخه از آن همراه با لوح فشرده ارسال گردد یا از
طریق ثبتنام در درگاه الكترونیكی مجله به نشانی  http:// jspi.khu.ac.irفرستاده شود.
حجم مقاله نباید از  8000واژه یا حدود  26صفحۀ مجله بیشتر باشد.

ساختار مقاله

مقاله به ترتیب شامل صفحۀ عنوان ،چكیده ،کلیدواژهها ،متن ،یادداشتها ،منابع ،پیوستها و چکیدۀ انگلیسی باشد.
عنوان ،نام و نشانی :در صفحۀ آغاز 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 چكیدۀ مقاله آغاز گردد.
چكیده :در حدود  200واژه شامل مسئلۀ تحقیق ،روش كار 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 چهارچوب نظری و پیشینۀ تجربی ،روش تحقیق ،یافتهها و بحث و نتیجهگیری باشد.
نمودارها و شكلها باید تا حد امكان به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند و جای آنها در نوشتار اصلی مشخص شود .مندرجات
جدولها باید روشن و آشكار باشد و شمارهگذاری جدولها نیز به ترتیبی باشد كه در متن میآید.
معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم به صورت زیرنویس در صفحه مربوط آورده شود.

منبعنویسی

منابع و مآخذ بر ٔ
پایه الگوی متداول در جامعهشناسی به شیوۀ زیر معرفی شوند:
ً
ارجاعات :همۀ ارجاعات باید در داخل متن دقیقا به این صورت بیاید (نامخانوادگی نویسنده ،سال انتشار :شماره صفحه).
منابع مورد استفاده در فهرست منابع به روش زیر معرفی میشوند:
•كتاب :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار) .نام كتاب با قلم ایتالیك .نام مترجم یا مصحح ،محل نشر :ناشر.
•مقاله از مجالت :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار)« .عنوان مقاله» .نام نشریه با قلم ایتالیك ،دوره ،شماره :صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله.
•مقاله از مجموعهها :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار)« .عنوان مقاله» .نام مجموعه یا كتاب با قلم ایتالیك .نام و نامخانوادگی
تدوینكنندۀ مجموعه ،محل نشر :ناشر ،شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله.
•پایگاههای وب :نامخانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه)« .عنوان موضوع» .نام و نشانی پایگاه اینترنتی
با قلم ایتالیك.

دیگر نكات

مسئولیت مطالب مندرج در مقاالت ،بر عهدۀ نویسندگان است.
مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی توسط داوران و هیئت تحریریه ،در صورت تأیید ،بهنوبت چاپ خواهند شد.
مقاالت ارسالی برگردانده نمیشوند.
مجله در تلخیص و ویرایش مقاالت رسیده آزاد است.
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تبیین جامعهشناختی بنیادگرایی اسالمی در کردستان ایران

1

فرهاد بیانی 2،سیدحسین سراجزاده

3

شناسۀ ارکید0000-0002-6979-2873 :
شناسۀ ارکید0000-0001-9000-2795 :

چکیده
بنیادگرایی اسالمی جنبش دینی-سیاسی است که نهتنها مدرنیسم و غرب را رد میکند ،بلکه به دنبال برقراری
یک نظم جهانی نوین است .این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینههای اجتماعی در
پیدایش و گسترش بنیادگرایی اسالمی در میان افراد  15-45سال کردستان مؤثرند؟ روش پژوهش بهکاررفته
ٔ
نظریه زمینهای است و نمونهها با شیوههای نمونهگیری حداکثر تنوع و گلوله برفی
در این تحقیق ،روش
ٔ
انتخاب شدند .همچنین از مصاحبه نیمهساختیافته برای گردآوری دادهها استفاده و تحلیل مصاحبهها با
نرمافزار  Atlas.tiانجام شد.
یافتهها نشان میدهد «تلقی حداکثری از دین»« ،بحران معنی»« ،خوانش غیرتاریخی از اسالم»« ،تقدم
عقیده بر جان» و «غربستیزی» ،برجستهترین زمینههایی هستند که در گرایش افراد به خوانش بنیادگرایانه
از اسالم مؤثرند و نقش بازی میکنند.
واژگان کلیدی :بنیادگرایی اسالمی ،غرب ،انتظارات از دین ،بحران معنا

 .1برگرفته از پروژۀ پسادکتری به شماره  96015468که با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری انجام شده است.
ٔ
(نویسنده مسئول) f.bayani@iscs.ac.ir /
 .2استادیار جامعهشناسی ،گروه مطالعات علم و فناوری ،موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 .3دانشیار جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمیserajsh@khu.ac.ir /
مقالۀعلمی پژوهشی
تاریخ دریافت 1400/1/28 :تاریخ پذیرش1400/6/27 :
دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص 9-33

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :فرهاد بیانی

 .1بیان مسئله

اصول ّ
معر ِف اساس دین است .بنیادگرایی اسالمی 2،جنبشی
بنیادگرایی دینی 1،به معنای بازگشت به
ِ
دینی-سیاسی است که نهتنها مدرنیسم و غرب را رد میکند ،باالتر از آن به دنبال برپایی نظم جهانی
نوینی است .بنیادگراهای اسالمی از آن باورهای دینی حمایت میکنند که برآیند تفسیر ویژهای از متون
دینیاند و این باورها را مستقل از تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که در درازنای  14سده از
اسالم رخداده است ،همچنان معتبر میدانند .آنها فریاد بازگشت به اسالم را سر میدهند و در تالش
برای اسالمیکردن مجدد 3جامعه و برقراری نظم اسالمی هستند که منتج به خلق «نظام اسالمی»
میشود (میشرا.)284 :2012 ،
بنیادگرایی دینی ،محدود به اسالم نیست و این اصطالح ریشه در جنبش احیای دینی پروتستانهای
آمریکایی در آغاز قرن بیستم دارد که در پی بازگشت به تفسیر بنیادگرایانه از باورهای مسیحیت و قوانین
ٔ
درباره جنبشهای
انجیل بودند (مارسدن1980 ،؛ وودبری و اسمیت .)1998 ،از آن زمان به بعد ،این پنداره
مشابهی که در یهودیت ،اسالم و هندوئیسم رخ داد نیز به کار گرفته شد (آرمسترانگ2000 ،؛ آلموند و
همکاران .)2003 ،از اواخر قرن نوزدهم ،بنیادگرایی بهعنوان قطب بنیادین در تفسیر و تلقی از واقعیت،
بیشتر ادیان مهم جهان (اسالم ،یهودیت و
در گروههای دینی سنتی مختلف رونق یافت و این پدیده در
ِ
مسیحیت) وجود داشته است (اپلبی و مارتی 1991 ،به نقل از استامپ.)173 :2008 ،
ً
بنیادگرایی (ازجمله ٔ
گونه اسالمیاش) ،عموما بهعنوان واکنشی در برابر سکوالریسم و مدرنیسم
ٔ
خردمندانه دینداران سنتی
انگاشته شده است .درواقع ،بنیادگرایی اسالمی گونهای پاسخ عقالنی و
به تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است که سبب نزار و نحیفشدن دین در جهان معاصر
شدهاند (بروس .)120 :2008 ،مطالعات انجامشده در مورد زمینههای بنیادگرایی اسالمی در کردستان
نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد که بر ٔ
پایه آن رویارویی با مدرنیسم و سکوالریسم ،از دالیل گرایش
ٔ
ٔ
پژوهشگران این حوزه معتقدند
بنیادگرایانه دینی بوده است (بیانی .)2017 ،برخی
اندیشه
این افراد به
ِ
بنیادگرایی اسالمی باید بهعنوان یک عکسالعمل بومی جهان اسالم به بحرانهای عمیق اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته شود و همچون دیگر حرکتهای اجتماعی ،این پدیده هم تحت تأثیر
تعامل کنشگران و تعیینکنندههای مختلف داخلی و خارجی است .بنیادگرایی اسالمی ،هم عامل
و هم محصول تغییرات اجتماعی در جهان اسالم است (احمدالنعیم25 :2003 ،؛ نصر.)428 :2010 ،
4
در دوران پسااستعماری کنونی ،بنیادگرایی اسالمی درواقع بیان حق مسلمانان بهمنظور «خوداظهاری»
از راه شریعت است .این فرایند خوداظهاری ،یا از طریق دولت و یا از مسیرهای غیررسمی در روابط
1. Religious Fundamentalism
2. Islamic Fundamentalism
3. Re-Islamisation
4. Self-assertion
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اجتماعی و َسبک زندگی شخصی عینیت یافته است (احمدالنعیم .)27 :2003 ،جنبشهای بنیادگرا
ً
ضرورتا جهتگیری پویایی دارند که بر این پایه ،آنها برای مقابله و دورکردن تهدیداتی که نظام واقعیت
دینی آنها را تهدید میکند ،سازمان یافتهاند (استامپ .)181 :2008 ،همچنین برخی مطالعات نشان
میدهد که بنیادگرایی دینی بیشتر در میان دیندارانی رواج دارد که ازلحاظ درآمد ،سطح تحصیالت و
کورنو.)2002 ،
وضعیت شغلی در شرایط مناسبی نیستند (دمیرات1965 ،؛ لینیش1982 ،؛ ِ
کردستان ایران ،ازجمله مناطقی است که به دالیل گوناگون دستخوش رویش جریان بنیادگرایی
اسالمی بوده است .یکی از این عوامل ،نزدیکی و همجواری آن با کردستان عراق است؛ جایی که برای
ٔ
شاخه اخوانالمسلمین بهعنوان اصلیترین نهاد بنیادگرایی دینی
اولینبار در سال 1952م ،نخستین
پیش از پیدایش القاعده در حلبچه شکل گرفت .پس از پاگرفتن القاعده و نفوذ آن در کردستان عراق
تندروتر بنیادگرایی اسالمی در هیئت پدیدهای به نام
و تشکیل «امارت اسالمی» در حلبچه ،جناح
ِ
«سلفیها» پدیدار میشود که ادعای بازگشت به اسلوب صدر اسالم را دارد و جهاد را کوتاهترین مسیر
ناب برای دستیابی به این آرمان برمیگزیند .همین همجواری جغرافیایی در کنار قرابت فرهنگی
میان مناطق کردنشین ایران و عراق ،نقش برجستهای در گسترش اندیشههای بنیادگرایی اسالمی در
کردستان ایران داشته است .کسانی که جذب جریان اسالمگرایی در کردستان میشوند -چه ذیل
مکتب قرآن باشند و چه سلفیگری -تحوالت هویتی مهمی در ایشان رخ میدهد که مهمترین آن
فرقهگرایی ،منع مشارکت سیاسی ،تنش با محیط اطراف و تنش با روحانیت سنتی است (کچویان و
خسروی.)40 :1391 ،
ٔ
اسالمگرایی رادیکال ،نظم مستقر در مناطق کردنشین را تا اندازه زیادی با مشکل و چالش مواجه
کرده استٔ .
نکته مهمتر ،نگرانی از احیای فضای امنیتی در کردستان است؛ چراکه مردم این مناطق
در سالهای اخیر تالش فراوانی برای همگرایی سیاسی داشتهاند و کوشیدهاند با ازبینبردن این فضای
امنیتی ،کردستان نیز به یکی از مناطق عادی کشور بدل شود .این عادیشدن نگاه به کردستان،
هم سبب رشد همگرایی سیاسی شده و هم امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و همچنین
ٔ
دوباره
استفاده از قابلیتهای اقتصادی و تجاری مناطق مرزی کردنشین را فراهم کرده است .استقرار
فضای امنیتی در کردستان ،بیم ازدسترفتن این ظرفیتها را نیز با خود دارد.
ٔ
اندیشه بنیادگرایی اسالمی که در این منطقه وجود دارد ،گهگاه شاهد
افزون بر روند روبهگسترش
حرکتهای خشونتآمیز آشکاری نیز هستیم؛ ازجمله ترور ماموستا برهان عالی ،امامجمعهٔ
موقت سنندج و بهاران در سال  1388که توسط اعضای گروههای بنیادگرا انجام شد (تابنا ک،
 .)1388/06/22همچنین میتوان به این واقعیت اشاره کرد که شماری از کردهای ایران در عملیات
انتحاری در پاکستان ،عراق و افغانستان همکاری داشتهاند و برخی از آنان در زندانهای گوانتانامو
و ابوغریب زندانی بودهاند (اعظمآزاده و بقالی .)6 :1391 ،شرایط جغرافیایی ،سیاسی و فرهنگی
خاص این منطقه از یکسو و حساسیتهای طبیعی مربوط به مناطق مرزی و نقش افراطیگری در
برهمزدن امنیت اجتماعی و روانی کنشگران اجتماعی از سوی دیگر و همچنین خطر نهفتهای که این
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افراطگرایی دینی در کاهش دینداری عمومی مردم و رنگباختن دین در ٔ
حوزه عمومی میتواند داشته
ٔ
مطالعه این پدیده و واکاوی تعیینکنندههای اجتماعیاش را روشن و بازشکافی میکند.
باشد ،لزوم
ّ
ٔ
درباره نقش بنیادگرایی اسالمی در کردستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران ،دستاورد یکی از
تحقیقات مرتبط داللت بر آن دارد که سلفیگری بهعنوان یک جریان منسجم در کردستان ایران،
ٔ
خاص بهوجودآمده در دهههای اخیر شکل
سابقه تاریخی چندان دیرپایی ندارد و تحت تأثیر شرایط
ِ
ٔ
اندیشه سلفیگری
گرفته است .رشد این جریان نیز متأثر از عوامل داخلی و خارجی بوده است .افزایش
در استان کردستان ،امنیت ّملی ایران را هدف گرفته و با بهچالشکشیدن آن ،اثرات منفی بر پیکرهٔ
ّ
امنیت ملی وارد ساخته است (امیری.)1393 ،
اگرچه تعداد محدودی فعالیت پژوهشی در باب بنیادگرایی در ایران انجام شده است (مانند
امیری1393 ،؛ کچویان و خسروی1391 ،؛ قجری1387 ،؛ اعظمآزاده و بقالی)1391 ،؛ اما با توجه به
ُ
ٔ
گرایانه دینی و اینکه
جوانان کرد به باورها و کنشهای افراط
رشد روزافزون گرایش بخشی از نوجوانان و
ِ
ٔ
ٔ
پدیده چندوجهی مغفول مانده است ،واکاوی زمینههای ظهور و
مطالعه ابعاد متنوعی از این
هنوز
گسترش آن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر به دنبال واکاوی دالیل و
زمینههای ظهور و گسترش باورها و کنشهای بنیادگرایانه و افراطی در مناطق کردنشین ایران است.
بر این اساس ،این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چه زمینههای اجتماعی در ظهور و
گسترش بنیادگرایی اسالمی در میان افراد  15-45سال کردستان مؤثرند؟
بنیادگرایی اسالمی
بنیادگرایی اسالمی بیش و پیش از هر چیز ،یک جنبش سیاسی و دینی است که درصدد بازگشت
به ٔ
دوره زرین اسالم یعنی دوران پیامبر (ص) و خلفای راشدین است .بنیادگرایان اسالمی باور دارند
ٔ
جامعه اسالمی به دست فرهنگ غربی و سیاستهای استعمار نو مسموم و آلوده شده است و باید
فرهنگ اسالمی از این غبار پیرایش شود (چانگ .)58 :2005 ،آنان خود را نگهبانان اخالقی و ناجیان
جامعه میپندارند؛ جامعهای که از دید آنها رو به ارتداد ،فساد و تباهی است .آنها تاریخ اسالم را
دارای سقوط و اضمحالل میدانند (غیر از سه قرن اول) و حکومت اسالمی را تنها راه چاره میپندارند
(احمدالنعیم.)29 :2003 ،
ٔ
«عکسالعملی بودن» و اتخاذ جبهه مخالفت و دشمنی فراروی دیگران ،از آشکارترین ویژگیهای
ً
بنیادگرایان دینی و اسالمی است .آنها عموما «دیگری» را بهعنوان یک دشمن تصویر میکنند و آن
را تهدیدی در برابر خود میدانند .این دیگری و این دشمن در زمانها و جوامع مختلف ،مصادیق و
صورتهای متنوعی به خود میگیرد (هریوت .)9 :2009 ،سلفیها از توحید و تکفیر نیز درک متفاوتی
دارند؛ به این معنی که توحید را به تمام شئون و زوایای قوانین بشری تعمیم میدهند و معتقدند چون
ً
ٔ
ساخته دست بشری نوعی دخالت
قانون
قانونگذاری منحصرا در اختیار خداوند است ،ازاینرو هر نوع ِ
در قوانین و خواست الهی و مردود است (مقدم.)62 :2009 ،
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میتوان مهمترین ویژگیهای بنیادگرایی اسالمی را در اتخاذ دین 1،اسالم سیاسی (شامل سیاستهای
هویت مسلمان ،سیاستهای ارزشهای اسالمی و سیاستهای دولت اسالمی) و درنهایت ،جهادگرایی
فشرده کرد (کوک .)29 :2014 ،با توجه به مطالب مطرحشده« ،بنیادگرایی اسالمی» خوانشی از اسالم،
قرآن ،سنت و احادیث است که برابر آن ،بخش عمدهای از این مبانی ،غیرتاریخی ،مستقل و مصون از
تحوالت اجتماعی و سیاسی و قابلکاربرد و اجرا در تمام جوامع و دوران تلقی میشوند .همچنین اجرای
ٔ
توسعه دنیوی را به همراه داشته باشد؛ ازاینرو مبانی یادشده
کامل این مبانی ،میتواند سعادت اخروی و
باید تحت هر شرایطی (اگرچه ناسازگار با خواست مردم) و حتی با اجبار ،به کار گرفته شود .این تعریفی
است که بهعنوان مبنای مفهومی در این پژوهش مورد تأ کید قرار داد.
3
2
مفاهیم نزدیک به خود مانند «اسالمگرایی» و «سنتگرایی» نیز
این مفهوم ،قرابتهایی با دیگر
ِ
4
دارد؛ علیرغم اینکه برخی مانند کرامر ( )2003بنیادگرایی اسالمی را همان اسالمگرایی میدانند،
5
دیگرانی نیز هستند که با نگاه تیزبینانهتری میان این دو تمایز قائلاند .برای نمونه ،برت فلد و ویتزلز
( )2007معتقدند بنیادگرایی اسالمی یک جهتگیری فردی بهسوی ریشههای باورهای مذهبی است؛
اما اسالمگرایی نوعی تبعیت از تصمیمات سیاسی است که تحت قیمومیت دین قرار دارد (برت فلد
و ویتلز 56 :2007 ،و  63به نقل از کوپمنز .)35 :2015 ،همچنین ،بهسادگی نمیتوان بنیادگرایی دینی
را معادل سنتگرایی در نظر گرفت .اگرچه بنیادگراها مدافع بازگشت به ریشههای دینیشان هستند
و از این نظر با سنتگراها دارای شباهتاند ،اما این تفاوت عمده را با آنها دارند که بنیادگراها اغلب
بهصورت گزینشی بر جنبههایی از سنتهای دینی تأ کید میکنند که در راستای اهدافشان است
و این سویهها را با اهداف مدرن خود ترکیب میکنند (کوپمنز .)35 :2015 ،بهطورکلی ،اسالمگرایی
ً
درصدد اسالمیکردن قوانین ،حکومت و زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسالمی است و الزاما
بار معنایی منفی ندارد؛ اما در مقابل ،بنیادگرایی اسالمی قرابت وثیقی با خشونت ،افراطگرایی و
دگرستیزی دارد .بنیادگرایی اسالمی ذیل اسالمگرایی قرار میگیرد ،اما معادل آن نیست .هر بنیادگرای
اسالمی بهنوعی اسالمگرا نیز هست ،اما تمام اسالمگرایان ،بنیادگرا نیستند.
اگرچه برخی مانند ادوارد سعید مخالف این رویکردند که میان اسالم و بنیادگرایی دینی قرابت و
نزدیکی درونی وجود دارد (سعید ،)xvi :1997 ،ولی دیگرانی مانند برنارد لوئیس معتقدند چون در میان
دانان مسلمان رویکردهای لیبرالی و مدرن در باب خوانش و فهم قرآن وجود ندارد و یک رویکرد
االهی ِ
ٔ
سنتی غیرلیبرالی در میان همه مسلمانان نسبت به متن و پیام قرآن حاکم است ،ازاینرو میتوان
گفت تمام مسلمانان بنیادگرا هستند (لوئیس.)117 :1998 ،
1. Getting religion
2. Islamism
3. Traditionalism
4. Kramer
5. Brettfeld and Wetzels
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تبعیت موبهمو از قرآن
به باور بنیادگرایان اسالمی ،مسلمانان باید به راه و طریق پیامبر اسالم (ص) و
ِ
بازگردند (اشمید .)2014 ،از میان سلفیها ،تنها سلفیهای جهادی هستند که از خشونت حمایت
میکنند و با اتکا به آن میکوشند خالفت نوینی را پایهریزی کنند و سرزمینهایی که در گذشته زیر
سیطره مسلمانان بوده را دوباره بازپس گیرند .بر ٔ
ٔ
پایه تعالیم بنیادگرایان اسالمی ،پلورالیسم دینی مردود
است و بنیادگرایان در آرزوی تسلط اسالم سیاسی بر تمام جهان هستند (موهانتی.)2012 ،
اسالمگرایی در کردستان

ٔ
فاصله شکلگیری گروههای مختلف اجتماعی تا جنگ
گفتمانهای موجود در کردستان در
خلیجفارس در آغاز ٔ
دهه  1990را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :گفتمان ناسیونالیستی (،)1324
وسیله احمد مفتیزاده در ٔ
ٔ
دهه
گفتمان سوسیالیستی ( )1348و گفتمان اسالمگرایی که نخست به
 1350و با پایهریزی مدارس دینی در سنندج و مریوان شکل گرفت .گفتمان اسالمگرایی پس از انقالب
در قالب دو گروه «مکتب قرآن» و «جماعت دعوت و اصالح ایران» یا همان اخوانالمسلمین ایران خود
را صورتبندی کرد (اعظمآزاده و بقالی.)5-6 :1391 ،
ً
عموما اسالمگرایی با ناسیونالیسم ُکردی همسو بوده است ،اما پس از دههٔ
اگرچه در تاریخ کردستان
ِ
ٔ
 1340این پیوند کمابیش از میان رفت و با پیدایش اسالمگرایی در دهه  ،1340کردهای اسالمگرا از
ُ
تأ کید بر هویت قومی خود دست برداشتند و اسالمگرایی در هویت مردم کرد نقش برجستهای پیدا
ُ
کرد .پس از انقالب اسالمی  ،1357تقابل اسالمگرایی /ناسیونالیسم کردی برجستهتر شد و اسالمگرایی
خود را با جریان مکتب قرآن بازنمایی کرد (کچویان و خسروی .)40 :1391 ،اسالم رادیکال که پیشتر
توسط جریان سلفیگری شناخته میشد ،پس از رخداد  11سپتامبر  2001و اشغال افغانستان و عراق
َ
به دست برخی کشورهای غربی وارد ایران هم شد .این جریان که خود را پیرو گذشتگان دینی َ(سلف
صالح) میداند ،وجه دینی پیروانش بیش از هر چیز برایش اهمیت دارد.
برای رویش بنیادگرایی اسالمی در کردستان ایران ،سه خاستگاه قابلشناسایی است :جنبشهای
اسالمگرا در عراق ،اخوانالمسلمین مصر و اسالم سیاسی در ایران انقالبی .جریان سلفیگرایی در
ٔ
انصارالسنه کردستان عراق است؛ نخستین گروه جهادی سلفی
کردستان ایران ،بهنوعی شاخهای از
که در سال  1987در کردستان عراق ظهور یافت (سیوهیلی .)171 :2009 ،در میان گروهها و حرکتهای
اسالمگرا در کردستان عراق ،اگرچه انصارالسنه بیشترین تأثیر را در برآمدن اسالمگرایی در کردستان
ایران دارد ،اما دیگر گروههای اسالمگرا مانند جنبش اسالمی کردستان ،لشگر اسالم ،جمعیت جهادی
اسالم ،اتحاد اسالمی و غیره نیز وجود داشتهاند (زنگنه و کریمی .)85 :1396 ،به دلیل نزدیکی
جغرافیایی میان کردستان ایران و عراق و قرابت دینی و مذهبی میان آنها ،اسالمگرایی در کردستان
ایران بسیار متأثر از کردستان عراق بوده است.
اخوانالمسلمین مصر نیز بهصورت غیرمستقیم در برآمدن اسالمگرایی در میان کردهای ایران مؤثر بوده
ٔ
اسماعیلیه مصر بنیان گذاشته
است .اخوانالمسلمین که در سال 1928م توسط حسنالبناء در شهر

14

ر
ناریا ناتسدرک رد یمالسا ییارگداینب یتخانشهعماج نییبت :یراگتسر یوجوتسج د

شد ،از همان آغاز خود را یک تشکیالت دینی-سیاسی نامید و راه را برای حضور و فعالیتهایش در
ٔ
اندیشه دینی اخوانالمسلمین به مناطق
عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی هموار کرد .ورود
ٔ
کردنشین عراق ،متأثر از عوامل مختلفی ازجمله نزدیکی موصل به اقلیم کردستان ،پیشینه مذهبی
ُ
شهرهای کردستان مانند حلبچه و اربیل ،وجود دانشجویان کرد شاغل به تحصیل در بغداد و بیعت
ُ
کاروانهای کرد موصل ازجمله هاشمسلطانی و مالعبدالحمید محمد اربیلی با حسنالبناء در جریان
ٔ
هسته
سفر حج سال 1946م بود (زنگنه و کریمی .)86 :1396 ،این شرایط ،زمینه را برای بنیاننهادن
ٔ
اولیه نخستین جریان اسالمگرای کردستان عراق (حرکت منسجم اسالمی) فراهم کرد .این گروه
نیز با ورود به ایران و پناهگرفتن در ٔ
سایه ایرانی که بهتازگی انقالب اسالمی را تجربه کرده بود و اسالم
سیاسی بیش از هر زمان دیگری در آن پررنگ و قدرتمند بود ،توانست خود را بهعنوان یک سازمان
دینی-سیاسی صورتبندی کند .اخوانالمسلمین اینک در ایران زیر نام «جماعت دعوت و اصالح»
بیشتر انتخابات سالهای
بهصورت رسمی و قانونی به فعالیتهای مذهبی و سیاسی میپردازد و در
ِ
پس از انقالب ،کنشگری سیاسی خویش را در قالب حمایت از جریانها و کاندیداهای موردنظر خود
ایفا کرده است .این جماعت با پیادهکردن اندیشهها و باورهای اخوانالمسلمین ،نقش شایانی در
رونق اسالمگرایی در میان کردهای ایران داشته است.
برآمدن اسالمگرایی در کردستان ایران ،نمیتوان از نقش فضا و بستری که در
در کاوش از زمینههای
ِ
ایران پس از انقالب  1357فراهم شد ،غافل بود .با ظهور انقالب اسالمی و تالش رهبران آن در تأ کید
ِ
ٔ ّ
دوباره بر مفاهیم و ریشههای اسالمی برای ٔ
پهنه ملی و بینالمللی
اداره جامعه ،اسالم سیاسی پا به
گذاشت .تأ کید بر اسالم فقهی و وجه سیاسی-انقالبی و جهادی اسالم در میان مبارزان انقالب
اسالمی ،زمینه را برای ارتباط با سایر گروهها و جریانها در سراسر جهان اسالم و حتی غیراسالم فراهم
کرد .این قرابت و نزدیکی ،ابتدا ،محصول استقبال برخی از انقالبیون -که بعدها از سردمداران انقالب
اسالمی شدند -از خوانش امروزین از اسالم توسط اخوانالمسلمین بود .نزدیکی سیاسی-اعتقادی
برگردان آثار اخوانیها توسط افرادی چون هادی
میان اسالمگرایی در ایران و اخوانالمسلمین مصر با
ِ
ٔ
خسروشاهی ،علی خامنهای و محمد خامنهای آغاز شد .ترجمه این آثار ،پلی بود برای آشنایی ایرانیان
ٔ
اندیشه اخوانالمسلمین بهعنوان یک حرکت اصالحی و جهانی (رسولپور.)5 :1392 ،
با حرکت و
ٔ
پیشینه تجربی
بازگفت چرایی بنیادگرایی اسالمی مطرح میشود،
یکی از عوامل فربهی که در مطالعات مختلف برای
ِ
هویتخواهی یا احیای هویتی مسلمانان از طریق بازگشت به اصول اسالمی و پیادهکردن این اصول
است (درخشه و مفیدنژاد1391 ،؛ درخشه و نجاتیآرانی1390 ،؛ جوانشهرکی1387 ،؛ کوک2014 ،؛
شودلر2001 ،؛ میشرا.)2012 ،
ِا ِ
ٔ
در خالل مطالعات تجربی مختلف درباره بنیادگرایی اسالمی در جوامع و گروههای مختلف ،عوامل
و زمینههای متعددی نیز برای تبیین این پرسمان مطرحشده که در این بین ،هویتخواهی یا احیای
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ٔ
پدیده جهانیشدن ،اعتراض به ناکارآمدی دولتهای حا کم
هویت اسالمی در مقابل هویت سکوالر و
در کشورهای مسلمان و تعدد مسائل و کمبودهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،از برجستهترین
این علل و زمینهها بودهاند .در تحقیقاتی که بنیادگرایی را در ایران و بهویژه در مناطق کردنشین بررسی
عوامل برشمردهشده برای تبیین این پدیده است .در کنار این
کردهاند نیز «هویتطلبی» از مهمترین
ِ
واقعیت که جریان احیای اسالمی نوعی منبع هویت است ،نارضایتیهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی (ناخشنودی از وضعیت موجود) ،از دیگر عوامل مؤثر برای تبیین بنیادگرایی اسالمی در ایران
و مناطق کردنشین معرفیشدهاند.
اگرچه مطالعاتی در باب اسالمگرایی در معنای کلی آن در میان کردهای اهل سنت در قالب مطالعهٔ
جماعت دعوت و اصالح (عبادی1391 ،؛ رسولپور1392 ،؛ قادرزاده و محمدی )1396 ،و یا مکتب
قرآن (کچویان و خسروی1391 ،؛ شریعتیمزینانی و ابراهیمزاده )1396 ،انجام شده؛ اما پژوهشهایی
ٔ
که ٔ
بنیادگرایانه اسالمگرایی را در این جامعه مورد مطالعه قرار داده باشند (اعظمآزاده و بقالی،
گونه
 )1391بسیار اندک است .از یکسو ،این تحقیقات اندک نمیتوانند ابعاد مختلف بنیادگرایی اسالمی
به ٔ
ُ
ٔ
چندبعدی را پوشش دهند و از سوی دیگر ،پژوهش حاضر میکوشد ابعاد جدیدی
پدیده
مثابه یک
از این پدیده را مطالعه کند.

 .2چهارچوب مفهومی
اگرچه رویکردهای نظری فراوان و متنوعی در باب تبیین بنیادگرایی دینی و اسالمی وجود دارد ،اما
میتوان رویکرد تبیینی آنها را دستکم در سه زمینه دستهبندی کرد.
دینی
نخست ،رویکردهایی که بنیادگرایی اسالمی را گونهای تالش برای حفظ یا احیای هویت ِ
جوامع مسلمان در مقابل هویت جهانی میدانند که به باور ایشان میخواهد و میتواند سبب
شدن هویت دینی کنشگران مسلمان شود .ازاینرو ،بخشی از مسلمانان از طریق بازگشت به
نحیف ِ
ٔ
احکام و باورهای اولیه اسالمی و پیادهکردن و بسط آن در جامعه ،میکوشند این هویت اسالمی را در
برابر هویت مدرنی که خصلتی جهانی یافته احیا و تا آنجا که میتوانند پایههای آن را تقویت کنند
(تیبی1998 ،؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز2000 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد،
دینی متکی به متون مقدس و
 .)1983این دسته از نظریهها ،بنیادگرایی اسالمی را نه یک جریان ِ
تفسیر بنیادگرایانه از شریعت اسالمی؛ بلکه گونهای از جنبش اجتماعی و مدنی میدانند که سرشتی
بودن اعضایش تنها یکی از عناصر هویتی آن است نه تمام
اعتراضی و مطالبهگر دارند و مسلمان ِ
ماهیت این جریان.
دوم ،نظریههایی که معتقدند بنیادگرایی اسالمی عکسالعملی در برابر محرومیتها و ناکارآمدی
اجتماعی نظامهای سیاسی حاکم در کشورهای جهان اسالم است (کپل1396 ،؛
سیاسی ،اقتصادی و
ِ
بروس2008 ،؛ دیویدسون1998 ،؛ اعظم2006 ،؛ دکمیجیان1372 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ ابوربیع2004 ،
و 2010؛ اسمیت .)1996 ،ازآنجاکه حاکمیت موجود در این کشورها قابلیت بایسته برای ٔ
اداره جوامع
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اسالمی را نداشتهاند و موفق به برآوردهکردن مطالبات اساسی مانند عدالت اجتماعی ،برابری ،آزادی
و دموکراسی نشدهاند؛ ازاینرو گروهی از مسلمانان چاره را در تمسک به ایدئولوژی جایگزینی برای ٔ
اداره
جامعه میدانند که همان بازگشت به ارزشها ،احکام و اصول ابتدایی دین اسالم است .به باور این
گروه ،تنها از این راه است که میتوان جوامع اسالمی را از این عقبماندگیها نجات داد.
مذهبی آشکاری در حرکتها و جنبشهای بنیادگرا میبینند و آنها
سوم ،دیدگاههایی که ردپای
ِ
را کوششی برای احیای باورهای مذهبی و پیادهکردن آنها در جامعه بهمنظور دستیابی به سعادت
دنیوی و اخروی مؤمنین میانگارند .به باور این دسته از نظریهپردازان ،اگرچه ممکن است برخی
حرکتهای بنیادگرایانه واکنشی در برابر برخی نارضایتیها در کشورهای اسالمی باشد؛ ولی باورهای
دینی هم در صورتبندی این جنبشها و هم در هدفگذاری برای آنها نقش پررنگی ایفا میکنند.
مفاهیم و باورهایی مانند جهاد ،شهادت ،خیر و شر ،داراالسالم در برابر دارالحرب و غیره ،نمونههایی
از این باورها هستند (اعظم2002 ،؛ فنبروینسن1995 ،؛ اپلبی2002 ،؛ یورگنسمیر.)1992 ،
با توجه به نظریههایی که مطرح شد و اینکه آنها زمینهها ،چراییها و دالیل پیدایش و گسترش
عامل «هویتطلبی و مقابله با مدرنیسم»« ،عکسالعمل و اعتراضی در برابر
بنیادگرایی را معلول سه
ِ
مشکالت ،محرومیتها و چالشهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جوامع مسلمان» و
«نوعی پویش آخرالزمانی برای برپایی عدالت انسانی و اجتماعی» بر ٔ
پایه مبانی دینی میدانند ،به نظر
ٔ
ٔ
جامعه موردمطالعه (کردستان) نیز یافت؛ زیرا اتکا به
زمینه اساسی را در
میرسد بتوان ردپای هر سه
ٔ
یک زمینه یا عامل برای فهم مسئله ،این نگرانی را با خود دارد که پژوهش به ورطه تقلیلگرایی افتد و از
بررسی ابعاد گوناگون موضوع غفلت ورزد .به همین دلیل ،هر سه رویکرد نظری مطرحشده (بنیادگرایی
مثابه یک جنبش هویتخواه ،بنیادگرایی اسالمی به ٔ
اسالمی به ٔ
مثابه یک جنبش اجتماعی و
بنیادگرایی اسالمی به ٔ
مثابه یک نبرد آخرالزمانی) ،مبنای نظری این پژوهش تجربی قرار دارند.

 .3روش

ٔ
«نظریه زمینهای» است .ازآنجاکه در این پژوهش در پی «ایجاد یا کشف
روش پژوهش این تحقیق،
یک نظریه» هستیم و مقصودمان «فراتر رفتن از توصیف» است (کرسول)85 :1391 ،؛ ازاینرو ،روش
ٔ
نظریه
یادشده نسبت به سایر روشهای پژوهش کیفی ،برای نیل به این هدف راهگشاتر به نظر میرسد.
زمینهای ،عبارت از کشف نظاممند یک نظریه از درون دادههایی است که از طریق پژوهش اجتماعی
به دست آمدهاند (گلیسر و استراوس.)2 :1967 ،
ٔ
جامعه انتخابشده برای مطالعه ،شامل سه شهر سنندج ،سقز و مریوان است .گزینش
محیط و
این سه شهر ،دو دلیل عمده دارد :نخست ،اینکه از دید تاریخی این شهرها خاستگاههای مهمی
ُ
برای بنیادگرایی اسالمی در مناطق کردنشین بودهاند؛ دوم ،اینکه بنیادگرایان کرد پویندگی و تحرک
1

1. Grounded theory
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شمار قابلتوجهی از ایشان
جغرافیایی زیادی دارند؛ از این نظر ،این سه شهر محل رفتوآمد و اسکان
ِ
است که از شهرهای مختلف اهل سنت مربوط به استانهای کردستان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه
ٔ
اندازه زیادی پراکندگی نمونهها –که از لوازم استراتژی نمونهگیری حداکثر تنوع
میآیند .بدینترتیب ،تا
است -هم رعایت میشود.
ُ
مشارکتکنندگان در این پژوهش ،افرادی از کردهای اهل سنت ایران هستند که طیفی از گرایشها
ٔ
دربرگیرنده افرادی است که
و باورهای بنیادگرایانه در آنها نمایان است .گروه فرهنگی موردمطالعه،
گرایشها ،باورها و رفتارهای بنیادگرایانه در آنها وجود دارد .این افراد باید دستکم دارای این سه ویژگی
باشند تا بتوان آنها را جزو افراد موردمطالعه قرار داد .1 :در مورد ٔ
نحوه فهم و تفسیر قرآن کریم بدون توجه
کافی به شأن نزول آیات ،تنها به معنی ظاهری آن توجه کنند؛  .2نسبت به ماهیت و جایگاه احادیث
پیامبر اسالم (ص) از یکسو و احکام فقهی از سوی دیگر ،دارای نگرشی بنیادگرایانه ،غیرتاریخی و
غیرمتکثر باشند؛  .3برای عقل و استدال لهای عقلی در فهم و تفسیر احکام دینی ،اهمیت چندانی
ٔ
ٔ
دامنه
فزاینده بنیادگرایی در میان نوجوانان و جوانان ،این پژوهش افراد
قائل نباشند .با توجه به رشد
سنی  15-45سال را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .شرط ورود افراد مشارکتکننده در این پژوهش،
این است که ٔ
همه آنها «باید فرایند مدنظر را تجربه کرده باشند» (کرسول.)85 :1391 ،
ٔ
مصاحبه نیمهساختیافته 1گردآوری شد .تعداد مصاحبههای انجامشده
دادههای تحقیق از روش
ٔ
 30مورد بود که پس از مصاحبه با  28نفر اشباع نظری به دست آمد .نمونهها به شیوه نمونهگیری
ٔ
شیوه گلوله
هدفمند 2و از نوع استراتژی حداکثر تنوع 3انتخاب شدند .در کنار نمونهگیری نظری ،از
ٔ
شبکه وسیعتری از نمونهها دسترسی یافت.
برفی 4نیز استفاده شد تا بتوان با سهولت بیشتری به
بر اساس مطالعات و ارتباطاتی که پژوهشگر میدانی این پژوهش از سال  1392با موضوع و میدان
مطالعه داشت ،شبکهای از روابط اجتماعی اعتمادساز با گروههای بنیادگرا ایجاد شده بود .این شبکه
شامل طیفی از گروههای اجتماعی مختلف میشد؛ از جوانان دانشگاهی گرفته تا افراد بازاری ،از
روحانیونی که امام جماعت مساجد شهری و روستایی بودند تا دختران و زنان جوانی که در کالسهای
ترویج عقاید ،عقیدهشناسی و احکام شرکت میکردند .این شرایط کمک کرد تا در انتخاب افراد
ٔ
دامنه انتخاب مطلوبی وجود داشته باشد.
مشارکتکننده در تحقیق،
ٔ
ابتدا از طریق چند نفر از افرادی که معیارهای بنیادگرایانه اسالمی در آنها برجستگی داشت -و
پیشتر به سبب تحقیقات پیشین آشنایی و اعتمادسازی الزم صورت گرفته بود -فرایند نمونهگیری
واسطه این افراد ،نمونههای دیگری معرفی شدند .به همین ترتیبٔ ،
ٔ
دامنه نمونههای
آغاز شد و سپس به
1. Semi-structured interview
2. Purposed Sampling
3. Maximum Variation
4. Snowballing

18

ر
ناریا ناتسدرک رد یمالسا ییارگداینب یتخانشهعماج نییبت :یراگتسر یوجوتسج د

ٔ
وسیله تماس تلفنی یا از راه یک میانجی در جریان
موردمطالعه گسترش یافت .نمونهها پیشاپیش به
ٔ
موضوع و کلیت پژوهش قرار میگرفتند و سپس با هماهنگی قبلی ،جلسه مصاحبه تشکیل میشد.
بیشتر نمونهها در شهر بودند ،گرچه برخی نیز در روستا سکونت داشتند و حتی امامجماعت مساجد
روستا بودند که دیدار با آنها مستلزم حضور در روستا بود و مصاحبهها آنجا صورت گرفت .از میان
ٔ
نمونه انتخابشده 12 ،نفر زن و  18نفر مرد بودند .بیشتر افراد ،جوان بودند و سطوح تحصیلی
30
آنان متنوع بود .ازآنجاکه ابزار گردآوری دادهها از نوع مصاحبه بود ،ازاینرو برای تحلیل مصاحبهها از
نرمافزار تحلیل دادههای کیفی  Atlas.tiبهره گرفته شد.

 .4یافتهها
با بررسی و تحلیل متن مصاحبهها ،زمینههای گرایش بهسوی خوانش بنیادگرایانه از اسالم از سوی
مصاحبهشوندهها نمایان شد که این زمینهها در ادامه مورد واکاوی قرار خواهند گرفت .همچنین
برای هرکدام از زمینههای استخراجشده از مصاحبهها ،چند نمونه نقلقول بهعنوان شاهد ارائه شده
است .بااینهمه ،آشکار است که شواهد تنها منحصر به موارد مندرج نیست؛ بلکه شواهد بسیاری
برای هرکدام از زمینهها در مصاحبههای تحلیلشده وجود دارد که برای پرهیز از طوالنیشدن نوشتار،
از درج ٔ
همه آنها خودداری شده است.

 .4-1تلقی حدا کثری از دین
«دین اسالم برای هر مسئلهای راهحلی دارد» .این گزاره ،شایعترین باور در میان بنیادگرایان اسالمی و
ُ
برداشت حداکثری از دین است .دیدگاه یک مصاحبهشونده (پسری  36ساله،
درعینحال ،ل ّب کالم
ِ
مجرد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی) دراینباره ،بسیار گویاست:
دین بر تمام جنبههای زندگی (فردی ،اجتماعی ،روحی و جسمانی) اثرگذار است .خداوند
برای مسائل انسانها در ٔ
همه عرصهها فکری کرده و برای آنها راه چاره پیش روی ما
ٔ
عرصه اقتصادی ،چه غیراقتصادی و چه تمام عرصهها.
گذاشته است؛ چه
چنین باوری مختص مسلمانان افراطگرا نیست ،بلکه در میان پیروان افراطگرای دیگر آیینها
نیز وجود دارد .حتی مشابه چنین باوری را میتوان میان دینداران سنتی غیرافراطی نیز دید .داشتن
تلقی و برداشت حداکثری از دین اسالم ،هم گوهر ماهوی بنیادگرایی اسالمی و هم یکی از فربهترین
زمینههای رشد آن است که میتوان ردپایش را در اظهارات مصاحبهشوندهها دید.
افراطگرایان اسالمی معتقدند اسالم و فرهنگ اسالمی باید مانند چتر و سایهبانی بر تمام اجزای
زندگی فردی و اجتماعی گسترده شود و تمام این وجوه را پوشش دهد ،چراکه این یگانه طریق سعادت
است .مسیر توسعه ،رونق علم ،خوشبختی فرد ،تنظیم مناسبات اجتماعی ،حل منازعات زناشویی،
روش مقابله با بالیای طبیعی ،تفسیر علل رویدادها ،درمان بیمار یها ،تدوین قوانینٔ ،
شیوه مواجهه با
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سایر کشورها و جوامع ،نظام آموزشی ،فهم پدیدههای فضایی و سماوی و غیره ،همگی از کانال اسالم
و قوانین و معارف اسالمی میگذرد.
این باور نزد آنان حتی به این معنی هم نیست که میتوان از دین اسالم بهعنوان یکی از منابع استفاده
کرد ،بلکه معتقدند دین یگانه منبع و مأخذ معتبر و موثق است .این تلقی بیشینه ،سبب میشود تا
همهچیز نه «رنگ دینی» بلکه «قالب دینی» به خود گیرد؛ یعنی بدون توجه بهتناسب ظرف و مظروف،
کوشش میشود تا هر امری -علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فردی ،طبیعی و غیره-
در چهارچوب دین تفسیر شود .پیامد چنین وضعیتی ،میتواند از یکسو به بیاعتبارشدن سایر منابع
معرفتی و به کناری نهادهشدن آنها و از سوی دیگر به برخورد سلبی با این منابع منتهی شود؛ بهگونهای
که استناد به آنها (بهعنوان منابع پاسخ به پرسشها) ،نوعی بدعت در دین و نبرد با خداوند انگاشته
شود و فرد خاطی مورد مجازات قرار گیرد.
این جهانبینی ،عین بنیادگرایی اسالمی است .بهعبارتدیگر ،تلقی حداکثری از دین میتواند به
بنیادگرایی بینجامد .بنیادگرایان اسالمی بهروشنی برداشتی بیشینه از اسالم دارند .تلقی حداکثری از
دین (در اینجا اسالم) ،پیوندهایی با وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی (بهویژه هویت ،عقل و
جان) برقرار میکند که توجه موشکافانه به این وجوه ،میزان اهمیت برداشت بیشینه از دین را بیشتر
آشکار میکند .هنگامیکه دین به سایهبانی گسترده بدل میشود که میکوشد تمام ابعاد زندگی روزمره
را پوشش دهد ،در این شرایط ،در قامت تنها منشأ تعیین و صورتبندی هویت ،معرفت و سعادت
درخواهد آمد.
یکی از مصاحبهشوندهها (پسری  30ساله و دارای تحصیالت اول دبیرستان) ،معتقد است زیست
همه ابعاد زندگیاش اثر گذاشته است؛ بهطور یکه بدون آن توان ٔ
دینی بر ٔ
ادامه حیات نخواهد داشت:
ً
دین تقریبا بر همهچیز زندگی من تأثیر داشته است ،بدون آن اخالقیات را بهطور کامل از
ً
دست خواهم داد .اخالق هم بخشهای مختلف و گستردهای دارد؛ مثال ارتباط با جنس
مخالف و غیره .اگر دین نباشد ،مرزی برای اخالق باقی نمیماند .بدون دینداری ،احترام
و منزلت شخصیام در میان خانواده و اطرافیان از بین میرود .همچنین ،آرامشم را نیز از
دست میدهم .تعجب میکنم که افراد غیردیندار که توجهی به زندگی پس از مرگ ندارند،
چگونه احساس آرامش میکنند ،چون خارج از دین آرامشی وجود ندارد.

 .4-2بحران معنا
یکی از تفاوتهای مهم و برجسته میان پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی و غیرانسانی ،آن
است که پدیدههای اجتماعی در ورای ظاهر و نمود بیرونی خود واجد معنا و وجه درونی هستند .معنا
ً
ً
ٔ
تر یک پدیده اشاره دارد .معنای هر پدیده یا رویداد ،کامال متکی به توافق
به جنبه درونیتر و اتفاقا مهم ِ
و تعامل اجتماعی است؛ بهطور یکه خارج از آن نمیتواند وجود عینی داشته باشد .بهعبارتدیگر،
پدیدههای اجتماعی از امور اعتبار یاند و به همین دلیل متکی بر قراردادهای اجتماعی هستند و
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معنی آنها نیز از دل همین قراردادها ،توافقها و تعاملها شکل میگیرد .از سوی دیگر ،تفسیر هر معنا
نیز متکی بر یک «طرح ٔ
واره تفسیری» 1و چهارچوب و نظام معنایی فربهتر است که امکان تفسیر را فراهم
میکند (ریتزر .)510 :1393 ،با توجه به این واقعیت که ٔ
همه پدیدههای انسانی و اجتماعی واجد معنا
هستند و معنای آنها از یکسو و تفسیر آنها از سوی دیگر متکی بر نظام معنایی گستردهتر (طرح ٔ
واره
تفسیری) است؛ ازاینرو ،دقت در منابع این نظام معنایی گستردهتر دارای اهمیت است.
برای یک بنیادگرای اسالمی« ،خوانش ویژه از اسالم» همان طرح ٔ
واره تفسیری و نظام معنایی بزرگتر
ٔ
ٔ
ٔ
درباره امور میپردازد،
دریچه آن به قضاوت
کننده بستری است که از
را صورتبندی میکند و فراهم
معنای رویدادها و اتفاقات پیرامونش را مشخص میکند ،به تفسیر علت پدیدهها میپردازد و
در کل ،جهانبینی خود را در مورد امور مختلف ساماندهی میکند .نظام معنایی و طرحوارههای
تفسیری افزون بر امکان معنابخشی و تفسیر رویدادها و پدیدهها ،برای زندگی ،چیستی و چرایی آن
نیز پاسخهایی دارند .پیدایش مدرنیته -که با افول متافیزیک و ادیان مقارن بوده -از یکسو باعث
شد تا نظامهای معنایی دینی که معنای ویژهای برای حیات و زندگی قائل بودند رنگ ببازند و از
سوی دیگر ،خود نیز در ٔ
تفسیری جایگزینی که بتواند به نیازها و پرسشهای مربوط به
ارائه چهارچوب
ِ
زندگی پاسخ دهد ناتوان باشد؛ درنتیجه چیزی به نام «بحران معنا» 2نمایان شد .بحران معنا به این
چرایی رویدادهای پیرامون و کل زندگی
واقعیت اشاره دارد که انسانها ،بیش از چیستی ،در مورد
ِ
فردی و اجتماعیشان پاسخ روشنی دریافت نمیکنند؛ درنتیجه ،دلیل کافی برای توضیح اتفاقات و
کل جریان زندگی ندارند و مستأصل میشوند (سیدمن .)113 :1390 ،در این شرایط ،به هر منبع یا نظام
معنایی که نوید پایان بحران معنا را میدهد چنگ میزنند و از آن و جهانبینیاش استقبال میکنند.
بنیادگرایی اسالمی با رخنه در گروههای اجتماعی مختلف ،کوشید خأل معنا و چالش بحران
معنای زندگی را پاسخ دهد و از این طریق خود را بهعنوان قرائت دینی راستین معرفی کند و پیروان و
هوادارانی برای خود دستوپا کند .برخی از گروههای اجتماعی نیز برای گریز از بحران معنا و مقابله
با بیمعنایی ،خود را در دامن آن قرار دادند و به ابزاری برای پیادهسازی ایدئولوژی این جریان تبدیل
شدند .بررسی درو ن ٔ
مایه مصاحبهها ،نشانگر شواهد کمابیش آشکاری دراینباره است .برای نمونه،
ٔ
ٔ
جامعه
جامعه دینی بر
یکی از افراد مصاحبهشونده (مرد  36ساله) در پاسخ به این پرسش که «مزیت
غیردینی چیست؟» ،میگوید:
فرد دیندار ،نسبت به فرد غیردینی دارای مزیتهای فراوانی است؛ ازجمله اینکه فرد
دیندار در زندگیاش دارای معناست .فرد دیندار ،رفتارهای خود را بامعنا میبیند و این
رفتارها برای او معانی ویژهای دارد که سبب میشود این رفتارها از منظر خودش دارای
منطق ویژهای باشند .فرد دیندار ،اجزا و عناصر زندگیاش را به هدف واالتر و بزرگتری
ً
پیوند میدهد که فرد غیردینی از این امر محروم است .مثال ،در زمان پیامبر مادری پنج
1. Interpretive Schemes
2. Crisis of meaning
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عوض اندوه و غم ،از قیامت و رضای
فرزندش را بهعنوان شهید به اسالم هدیه کرد و در
ِ
خداوند سخن میگفت ...یا به عنوان مثال ،ما از انجام عبادات به دنبال هدف واالتری
هستیم که یکی از آنها کسب آرامش است؛ آرامشی که از هیچ مسیر دیگری به دست
نمیآید .همچنین دین مانع از بروز چالشها و مشکالت فردی و اجتماعی میشود .این
دستاوردها را فقط دین به ما میدهد .حتی کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه اگرچه ازنظر
اقتصادی در وضعیت مناسبی هستند ،اما مشکالت اجتماعی مختلفی دارند که ناشی از
ً
بیدینی آنهاست .اگر در این جوامع نکات مثبتی وجود دارد ،تقریبا همان مواردی است
که خداوند در اسالم بر آنها تأکید کرده و این کشورها بدون اینکه اشارهای به اسالم کنند،
اصول آن هستند.
در عمل مشغول پیادهکردن بخشی از
ِ
دین بهترین زاویه و نگرش به تمام مسائل ،پدیدهها و رویدادها را به ما میدهد .هرگونه
ً
نگریستن خارج از این ز ٔ
اویه دید ،نمیتواند ما را به شناخت صحیح برساند .مثال یک کارگر
بعد از سختی فراوان دستمزدی را به دست میآورد ،اما بخشی از آن را به فرد نیازمندی که
بیش از خودش به آن پول نیاز دارد میبخشد .این بخشش ،فقط از طریق تربیت اسالمی
ممکن میشود .اگرچه افراد غیرمسلمان نیز بخشش انجام میدهند و به آرامش دنیوی نیز
میرسند ،اما چون بخشش آنها برای خواست خدا نیست به آرامش ابدی و اخروی دست
نمییابند .هر عملی (حتی ساختن مسجد یا مدرسه) اگر برای رضای خدا نباشد (مطابقت
با شریعت نباشد) ،سود و فایدهای برای انسان ندارد و خداوند نیز آن را نمیپذیرد .اگر ما
ازدواج کنیم ،چون برای رضای خداست در کنار لذت جنسی و روحی ،ثواب هم نصیب ما
میشود؛ اما برای فردی که رضای خدا را در دل نداشته باشد اگرچه لذت جنسی و روحی
میبرد ،اما ثوابی برای او ندارد.
یکی از مصاحبهشوندهها (مرد  23ساله) ،بهوضوح به این واقعیت اشاره میکند که آرامش درونی و
ٔ
واسطه دیندار یاش دارد و رفتارهای دینی او که ممکن است برای
احساس خوشبختیاش را تنها به
دیگر افراد منطقی نباشد ،در بستر دینی قابل توضیح است:
این ٔ
شیوه دینداری که من و سایر افراد هدایتشده داریم ،کسب آرامش ،امیدواری و
عزتنفس را ارتقا میدهد و اعتمادبهنفس را باال میبرد .این موارد از سوی خداوند به فرد
دیندار داده میشود .حتی ممکن است فردی به سبب ریش بلندی که دارد مورد تمسخر
یا انتقاد قرار گیرد ،اما چون از سوی خداوند آرامشی به او داده شده است ،پس احساس
رضایت میکند و نسبت به دیدگاه دیگران بیتفاوت است .همچنین برای مسائل دنیا و
آخرت برنامه دارد.

 .4-3اسالم غیرتاریخی

ٔ
برنامه جامع همیشگی برای تمام انسانها و جوامع است» .این یکی از ارکان
«دین اسالم ،یک
ً
ٔ
اساسی باور و دینداری بنیادگرایی اسالمی است؛ باور به این امر که اسالم یک مجموعه کامال
ازپیشمعینشده ،هماهنگ و بدون خلل است که همچون یک شاهکلید میتواند تمام گرههای
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معرفتی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را بگشاید .بنیادگرایان اسالمی -والبته بخش قابلتوجهی از
مسلمانان سنتی -بر این باورند که رویدادها ،اعتقادات و احکام اسالمی اموری فرازمانی و فرامکانیاند
که مستقل از مقتضیات و خصوصیات تاریخی باید به یک ٔ
شیوه خاص در تمام سرزمینها و در مورد
ٔ
همه انسانها به کار گرفته شوند و این ،یگانه طریق ٔ
اداره جامعه و هموارکردن مسیر سعادت است .بر
ٔ
پایه خوانش بنیادگرایانه از اسالم ،تاریخ اسالم کوچکترین نقشی در صورتبندی آن نداشته است؛
ٔ
پیکره اسالم همان چیزی میبود که
به این معنی که مستقل از رویدادهای رخداده در تاریخ اسالم،
اینک هست.
ٔ
این باور و تلقی از تاریخ و اسالم ،سبب شده است تا هرگونه رویکرد تاریخی درباره اسالم ،احکام و
دستورات آن از سوی بنیادگرایان اسالمی ناپذیرفتنی شمرده شود و درنتیجه بدون لحاظ مقتضیات
فرهنگی ،تاریخی و انسانشناختی ،در پی ِاعمال احکام فقهی اسالم در رویارویی با بحرانها
ٔ
مجموعه
و مسائلی باشند که گریبانگیر زندگی فردی و اجتماعی آدمی است .به باور آنها ،از دل
احکام فقهی -که در شریعت اسالم بهوفور وجود دارد -میتوان پاسخهای روشن و کارآمدی برای
تمامی مسائل فراروی جوامع بشری در هر زمان ارائه داد .این نگرش ،سبب آسیب جدی در تناسب
ٔ
مسئله پیش رو و
میان ماهیت مسئله و معرفت میشود؛ یکی از بدیهیات علم ،تناسب و تناظر میان
معرفت نسبت به آن استٔ .
شیوه منطقی این است که میان مسئلهای که با آن مواجه هستیم و معرفتی
که نسبت به آن داریم ،همسنگی و سازگاری روشنی وجود داشته باشد و تا حد امکان مربوط به یک
ٔ
نتیجه آن
ظرف زمانی و مکانی مشابه باشند؛ در غیر این صورت ،موجب عدم تناسب میشود که
ٔ
مسئله پیشآمده نیست .همچنین منجر به رخدادن
چیزی جز ناکارآمدی معرفت موجود در ارتباط با
2
1
یکی از دو وضعیتی میشود که هر دو آفت معرفتاند؛ جزماندیشی و زمانپریشی (قریشی.)1393 ،
«جزماندیشی» ،به وضعیتی اشاره دارد که در آن یا مسئله و چالشی امروزی وجود دارد ،اما معرفتی
ٔ
واسطه آن میخواهیم با مسئله و چالش مطروحه مواجه شویم مربوط به زمان گذشته است؛
که به
و یا مسئله مربوط به یک جامعه یا گروه اجتماعی است ،اما معرفت راجع به جمع و گروهی دیگر.
بهعبارتدیگر ،تناسب زمانی و وضعی میان مسئله و معرفت وجود ندارد .از این عدم تناسب میان
معرفت موجود بیگمان
معرفت نسبت به آن ،به «جزماندیشی» یاد میشود .در این حالت،
مسئله و
ِ
ِ
نمیتواند پاسخگوی نیاز باشد و حتی میتواند شرایط را پیچیدهتر و چالش را فراختر و عمیقتر کند.
گروههای بنیادگرای دینی ازجمله بنیادگرایان اسالمی ،علیالعموم ،گرفتار چنین وضعیتی هستند.
ٔ
جامعه عربی صدر اسالم (تحت عنوان دوران طالیی
آنها با اتکا به معرفت زمان گذشته و متناسب با
اسالم) ،میکوشند پاسخهای درخوری برای مشکالت زمان اکنون و جوامعی پیدا کنند که هرکدام
ویژگیها و مقتضیات خاص خود را دارند.
1. Dogmatism
2. Anachronism
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آفت معرفتی دوم یعنی «زمانپریشی» ،نقطهمقابل جزماندیشی است .در زمانپریشی نیز همان
وضعی مسئله و معرفت به آن وجود دارد؛ با این تفاوت که
نقصان عدم تناسب میان ویژگی زمانی و
ِ
ٔ
در اینجا نه با معرفت گذشته ،بلکه با معرفت اکنون به سراغ مسئله ،رویداد و پدیده گذشته میرویم و
ْ
کنونی به قضاوت ،ارزیابی و داوری در باب
میکوشیم با معیارهای اخالقی ،انسانشناختی و معرفتی
آن مسائل ،رویدادها و پدیدهها بپردازیم .در بررسی دیدگاههای مصاحبهشوندهها ،شواهد مشهودی
مبنی بر رویکرد غیرتاریخی آنها در ارتباط با ماهیت و لزوم بهکارگیری احکام دینی قابلمشاهده
است .یک زن ( 35ساله ،کارشناس ارشد فیزیک) ،در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما آیات قرآن
را باید تاریخی دید و یا باید آنها را مستقل از ظرف زمانی و مکانی در نظر گرفت و همهجا و همهوقت
باید لحاظ شود؟» معتقد است:
محتوا و دستورات قرآن باید همیشه و هر جا پیدا شود و ارتباطی به ظرف تاریخی آن
ً
ندارد ...مثال یهود اینک نیز به دنبال نابودی اسالم و مسلمانان است ...یهودیت بهشدت به
دنبال نابودکردن عقاید اسالمی است.
بهعالوه ،در میان مصاحبهشوندهها این باور بنیادگرایانه نیز رایج است که اسالم مجموعهای
سربسته است و مستقل از رویدادهای تاریخی و اتفاقات ریزودرشتی که این پدیده با آن مواجه بوده،
صورتبندی شده است .دیدگاه یکی از مصاحبهشوندهها در باب امکان یا امتناع اسالم ناب (زن 28
ساله ،دیپلم ،خانهدار) چنین است:
بله ،وجود دارد و قابلدسترسی است .از طریق فهم قرآن میتوان به اسالم ناب رسید.
میتوان برای فهم قرآن به متخصصین دین رجوع کرد.
یکی دیگر از افراد موردمطالعه (مرد  36ساله ،کارشناسی ،شغل آزاد ،مجرد) ،در پاسخ به همین
پرسش چنین معتقد است:
اسالم در ابتدا به شکل امروزی بوده است و تا ابد نیز چنین خواهد ماند .یک مجموعهٔ
ثابت ،الیتغیر و همیشگی که به این شکل کنونی قابلاستفاده در تمام جوامع و برای ٔ
همه
زمانها است.

 .4-4تقدم عقیده بر جان
تا پیش از عصر روشنگری -یعنی قرن  -16آدمی و جان او فاقد اهمیت جایگاه نخست بود و بیشتر ابزاری
برای برآوردن اهداف دیگر انگاشته میشد تا اینکه ْ
خود هدف و غایت باشد .خدایان ،اسطورهها،
ِ
سالطین ،مجردات و طبیعت ،همگی غایاتی بودند که هرکدام طی دورانی مشخص در کانون توجه
بودند و همواره انسان و جان او به ٔ
مثابه ابزار و وسیلهای تلقی میشد که باید صرف برآوردهشدن
آمدن اومانیسم و
خواستهها و مطامع هرکدام از این غایات میشد .پس از آغاز عصر روشنگری و بهمیان ِ
اهمیتیافتن انسان ،جان او ،خواستهها و نیازهایش؛ اندکاندک شرایط دگرگون شد و آنچه رخ داد این
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بود که انسان جایگزین غایات پیشین شد و بر صدر نشست و قدر یافت .این صدرنشینی و قدربینی،
بهاندازهای بود که طی آن انسان به محور و کانون هر چیزی بدل شد .تمام رویدادها ،پدیدههای پیرامون،
طبیعت ،منابع ،علوم و غیره تنها در نسبت با انسان بود که تعریف میشدند و اهمیت مییافتند.
ٔ
سابقه انسان ،شاهد گذار از دوران «تکلیفمداری» به عصر «حقمداری»
با اهمیتیافتن بی
بودهایم .دوران تکلیفمداری ،به تمام تاریخ نوع بشر تا پیش از عصر روشنگری اشاره دارد که طی آن
انسانها بیش از آنکه محق باشند ،مکلفاند .بهعبارتدیگر ،انسان بهجای اینکه واجد یک سری
ٔ
مجموعه مبسوطی از تکالیف مواجه بود؛ تکالیفی که مربوط به نسبت انسان با
حقوق باشد ،همواره با
دوره حقمداری ،مربوط به آغاز عصر روشنگری و دربردارندهٔ
حکومت ،دین ،طبیعت و غیره میشدٔ .
این حقیقت است که در این عصر انسانها بیش از آنکه مکلف باشند ،محقاند؛ یعنی بیشتر از
آنکه بشر واجد مجموعهای از تکالیف باشد ،دارای گسترهای از حقوق شده است .انسان حقمدار
برای اولینبار در تاریخ صاحب حقوقی میشد که پیشازاین بههیچوجه برایش متصور نبود .حق
آزادی ،عدالت ،برابری ،انتخاب دین ،انتخاب سبک زندگی ،شیوههای متنوع تعامل ،حق انتقاد
ٔ
گستره این حقوق بهقدری بوده که مازاد آن به سایر گونهها نیز
از حکومتها بهصورت مشروع و غیره.
رسیده است .اینک که شاهد حقوق حیوانات ،گیاهان ،طبیعت و محیطزیست هستیم ،همگی
ٔ
نتیجه سرریزشدن حقوق از انسان بهسوی سایر پدیدههاست (سروش.)1396 ،
در میان حقوق مختلفی که انسانها به دست آوردهاند ،حق حیات و حرمت جان او ،در مرکز این
ٔ
درجه رفیعی از ارزش رسیده است که طی آن منشور
حقوق است .حفظ حیات و جان آدمی به چنان
حقوق بشر برایش تدوین شده است و میتوان ادعا کرد تمام تصمیمات و رویدادها حول آن میچرخد:
قوانین برای حفاظت از آن صورتبندی میشوند ،نهادهای دولتی و غیردولتی در سراسر جهان برای
مراقبت و مصونیت از آن تالش میکنند ،مراکز امنیتی با هزینههای باال مشغول محافظت از جان
ٔ
گسترده پزشکی و بهداشتی میکوشند تا هرچه بهتر و بیشتر از حیات انسانها
مردماند ،تالشهای
پاسداری کنند و آن را به درازا بکشند ،نهادهای آموزشی برای ارتقای کیفیت زیستن و بهبود وضعیت
حیات انسانی برنامههایشان را تدوین میکنند و موارد دیگر.
با تمام این موارد ،اما در میان افرادی که واجد خوانش و نگرشی بنیادگرایانه نسبت به دین اسالماند،
وضعیت دیگری حاکم است .یکی از ارکان اعتقادی و عملی در میان این افراد ،عبارت است از
ٔ
«عقیده انسان از هر چیز ازجمله جان او برتر است» .عقیده و باور محوریت دارد و کانون هر
اینکه
چیزی است .تمام انسانها از دید آنان بیش از آنکه محق باشند ،مکلفاند .بهعبارتدیگر ،آنها در
ٔ
جامعه تکلیفمدار زندگی میکنند نه حقمدار .همین وضعیت سبب شده تا در جهانبینی آنان و
احکام و قوانینی که به آن باور دارند ،این امکان وجود داشته باشد تا حق حیات انسان را تنها به دلیل
داشتن اعتقادی متفاوت از وی بگیرند .این همان تقدم عقیده بر جان و یکی از بیمنا کترین باورهای
موجود در میان بنیادگرایان اسالمی است که در دیدگاههای مصاحبهشوندههای این تحقیق نیز ردپای
مشخصی از این باور یافت میشد .یکی از مصاحبهشوندگان (مرد  36ساله ،کارشناسی ،شغل آزاد،
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مجرد) در پاسخ به این پرسش که «انسان خادم دین است یا دین خادم انسان؟» چنین معتقد است:
هر آنچه در کائنات وجود دارد ،باید فدای دین شود .البته که انسانها خادم دیناند .به
ٔ
فرموده قرآن ،انسان در حد و اندازهای نیست که خداوند با او سخن گوید؛ بلکه خداوند از
سر رحمت است که از طریق دین با او سخن میگوید.
ٔ
شونده دیگر (مرد  44ساله ،دیپلم ،شغل آزاد) ،در پاسخ به این پرسش که
همچنین یک مصاحبه
ً
«آیا کشتن فرد به جرم ارتداد (یعنی برگشتن از دین) با آزادی در انتخاب دین و عقیده (که قبال ادعا
کرده بودید) در تضاد نیست؟» معتقد است:
ابتدا او را دعوت به بازگشت به دین میکنیم و اگر نپذیرفت ،در این صورت کشتن او الزم
میشود .هر حکمی یا عقیدهای باید در چهارچوب قوانین و عقاید سطح باالتری قرار
داشته باشد و بررسی شود ،در اینجا یعنی خواست خداوند .چون با خواست خداوند
ٔ
عقیده انسان بسیار بیشتر
در تعارض است ،لذا کشتن فرد مرتد جایز بلکه الزم است.
از جان او اهمیت دارد .الالهاالالله از جان انسان باالتر است .فردی که از دین اسالم
برمیگردد ،درواقع به خدای تمام انسانها بیحرمتی کرده است؛ لذا شدیدترین مجازات
در مورد او باید اجرا شود ...شما اگر در کشورهای غیرمسلمان نیز به رهبر جامعه ناسزا
بگویید ،با مجازات مواجه میشوید؛ اما چون در کشورهای اسالمی اخالقیات اهمیت
ً
بیشتری دارد ،لذا در برابر بیاخالقی عکسالعمل شدیدتری نشان میدهیم .مثال برای
جوامع غیرمسلمان چندان مهم نیست که یک زن با مردان دیگر ارتباط جنسی داشته
باشد ،اما برای مرد مسلمان این قضیه قابلتحمل نیست .پس طبیعی است که در جوامع
اسالمی مجازات بیشتری شاهد باشیم؛ چون در برابر هر امر غیراخالقی حساس هستیم،
اما غیرمسلمانان چنین نیستند.
ٔ
«عقیده انسان اهمیت بیشتری دارد و
یک زن  28ساله ،مجرد و خانهدار در پاسخ به این پرسش که

یا کارها و خدماتی که انجام میدهد؟» چنین میگوید:

عقیده .اگر کار درست و مفیدی انجام شود اما همراه عقیده (اعتقاد اسالمی) نباشد ،در
این صورت هیچ ارزشی ندارد.
یکی دیگر از افراد مورد مصاحبه (زن  28ساله ،متأهل ،کارشناس ارشد فقه) ،در مورد «مجازات
فردی که از دین اسالم برمیگردد» معتقد است:
هیچ مسلمانی چنین حقی ندارد و درصورتیکه چنین چیزی اتفاق افتد ،حکم آن ارتداد
است ...ازنظر من ،این حکم اخالقی است و برای بقای دین این نوعی دلسوزی است.
چون جمع از فرد برتر است ،لذا ازبینبردن فرد جایز است .چون جهالت جامعه در حد
بسیار باالیی بوده و از اسالم فاصله گرفتهاند ،به نظرم اجرای حکم تکفیر بسیار واجب
و الزم است ...ازنظر من ما موظفیم که دین خداوند و احکام آن را در زمین برپا کنیم و
گسترش دهیم تا مردم از جهالت دور شوند و سعادت دنیوی و اخرویشان تأمین شود.
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 .4-5غربستیزی
یکی از ویژگیهای آشکار جریان فکری-عقیدتی بنیادگرایی اسالمی ،تالش برای خلق یک «دیگری»
ٔ
ٔ
مطالعه
درباره
تجربی انجامشده
و آن را دشمن نشاندادن و مبارزه با آن است .در بیشتر متون نظری و
ِ
این نحله ،همواره به این مطلب اشاره شده است (تیبی1998 ،؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز،
2000؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد .)1983 ،در اغلب دوران حیات بنیادگرایی اسالمی،
«دیگری» همان غرب و دستاوردهای فکری و معرفتی آن بوده است ،اگرچه نمیتوان مصداق مشخصی
برای غرب بهعنوان یک ذات یا ماهیت نمایان متصور بود .برای طیف گستردهای از مسلمانان ،غرب
معادل بیاخالقی ،بیخدایی و بیدینی بوده است؛ ازاینرو ،تجلی جهانبینی و تفکر غربی را نیز
به ٔ
مثابه نضجگرفتن همین عناصر در جوامع اسالمی تلقی کرده و با آن بهشدت به مخالفت پرداخته
ٔ
اندیشه غربی و غربیان و هم ناظر به
و حتی به مبارزه با آن نیز برخاستهاند .این مخالفت ،هم با جریان
درانداختن اندیشه و بینشی نو در باب فهم دین و اسالم را در سر
اندیشمندان مسلمانی بوده است که
ِ
داشتهاند.
با مراجعه به سرگذشت مبارزات بنیادگرایانه در میان مسلمانان ،میتوان بهوضوح به شواهدی
دستیافت که بر ٔ
پایه آنها هرگاه کشورهای غربی در این جوامع حضورداشتهاند -که بیشتر با فعالیتها
ٔ
اندیشه بنیادگرایانه ،اسالم انقالبی و لزوم احیای
و ّنیات استعماری همراه بوده است -بازگشت به
فرهنگ جهاد نیز نمایان شده است .تالشهای حسنالبناء و اخوانالمسلمین برای مبارزه با استعمار
انگلستان و فرانسه در مصر و دیگر کشورهای عربی ،مبارزات مجاهدان افغان در برابر اشغال کشورشان
به دست نیروهای نظامی شوروی و حتی رشد اسالم سیاسی در عراق برای رویارویی با حضور نیروهای
آمریکایی ،همگی نمونههایی تاریخی برای این ادعاست.
ٔ
نافرخنده میان تلقی غیرتاریخی از اسالم و احکام و قوانین آن از یکسو و این دیدگاه که
پیوند
غرب و سبک زندگی غربی در پی بیاخالقی ،گسترش تباهی ،ازبینبردن حریمهای اخالقی ،ترویج
قراردادن جوامع اسالمی است
بیبندوباری و همچنین آسیبرساندن و حتی تحت استعمار و سلطه
ِ
ٔ
ایجادکننده دیدگاه سراسر منفی در میان این گروه از مسلمانان نسبت به غرب و غربیان
از سوی دیگر،
یا به تعبیر آنان یهود و نصارا -بوده است .بیشتر مصاحبهشوندهها در اظهاراتشان به این نکته اشارهکردند که بر ٔ
پایه آیات قرآن ،یهود و نصارا (همان غرب) دشمن همیشگی و جدی مسلماناناند و کمر
ٔ
جامعه اسالمی بستهاند؛ ازاینرو هرگز قابلاعتماد نیستند و نمیتوان تعامل
به نابودی و فاسدکردن
مناسبی با آنها داشت .در ادامه ،به چند نمونه از این اظهارات در پاسخ به این پرسش که «آیا فرهنگ
غربی تهدیدی برای هویت و زیست اسالمی (حجاب ،روابط اجتماعی ،موضوع محرم و نامحرم یا
حالل و حرام ،گسترش فساد اخالقی و غیره) در جوامع مسلمان است؟» اشاره میشود.
ٔ
شونده زن ( 33ساله ،دیپلم ،خانهدار):
مصاحبه
ازنظر من بله ...ازنظر پوشش و آزادیهایی که غرب برای انسان مجاز میدانند ،برای ما
تهدید و آسیب تلقی میشود.
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ٔ
شونده زن ( 32ساله ،کارشناسیارشد فیزیک ،معلم):
مصاحبه
ً
بله کامال .به نظر من این هجمه نسبت به جهان اسالم ،یک امر برنامهریزیشده است.
آنها میخواهند سبک زندگیشان را به ما القا کنند و ٔ
چهره بدی از اسالم و مسلمین نشان
دهند .البته ما نیز به دنبال القای دین و سبک زندگی خودمان به آنها هستیم ،اما توانایی
آن را نداریم.
ٔ
شونده مرد ( 35ساله ،کارشناسی اقتصاد ،شغل آزاد):
مصاحبه
شک نکنید .قرآن نیز به همین امر اشاره میکند .قرآن میفرماید آنها یعنی یهود و نصارا
همواره برای شما آتش برپا میکنند .با مراجعه به قرآن و حدیث و پیروی از محتوای آنها،
میتوان هر نوع تهدیدی را دفع کرد؛ ازجمله تهدید فرهنگی .یهود و نصارا ،قرآن و احادیث
اسالمی را بهخوبی مطالعه کرده و شناخته و از آن در جهت منافع خود استفاده کردهاند و
ً
میکنند .مثال در اسالم به لذت جنسی سفارش شده است ،اما از نوع حالل آن؛ درحالیکه
آنها (یهود و نصارا) ما را از شیوههای حالل منع میکنند و در عوض ما را به شیوههای
ً
گناهآلود لذت جنسی (مثال ارتباط جنسی خارج از ازدواج) تشویق و ترغیب و ما را دچار
ایدز میکنند.
ٔ
شونده زن ( 25ساله ،کارشناسی ادبیات عرب ،خانهدار):
مصاحبه
بله ،همواره تهدیدی برای فرهنگ اسالمی بوده؛ اگرچه عناصر فرهنگی مثبتی هم دارند،
اما تاکنون جنبههایی از فرهنگ خود را به ما عرضه کردهاند که برای ما منفی بوده است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
از میان زمینههایی که در جریان این پژوهش بهعنوان زمینههای اثرگذار بر گرایش افراد به
سمت بنیادگرایی اسالمی به دست آمد ،تنها «غربستیزی» را میتوان جزو عواملی دانست که
بهانحاءمختلف در نظریهها و پیشینههای تجربی مطرح شدهاند و با آنها سازگاری دارند .غربستیزی
مقابله با نفوذ هویت غربی و جریان جهانیشدن در جوامع اسالمی و نابودی هویت اسالمی -کهتجربی قابلتوجهی
بهنوعی ذیل کوششهای هویتخواهانه قرار میگیرد ،واجد پشتوانههای نظری و
ِ
است .نظریههایی که بهنوعی مدعیاند بنیادگرایی اسالمی کوششی برای احیای هویت اسالمی در
برابر نفوذ هویت و سبک زندگی غربی و جهانی است ،از این ٔ
یافته تحقیق حمایت میکنند (تیبی،
1998؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز2000 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد.)1983 ،
پژوهشهای تجربی متعددی نیز وجود دارند که مؤید چنین یافتهای هستند (درخشه و مفیدنژاد،
شودلر2001 ،؛ میشرا.)2012 ،
1391؛ درخشه و نجاتیآرانی1390 ،؛ جوانشهرکی1387 ،؛ کوک2014 ،؛ ِا
ُِ
بااینوجود ،سایر عواملی که برای تبیین چرایی بنیادگرایی اسالمی در میان کردهای اهل سنت ایران
برشمرده شد را میتوان از دستاوردهای پژوهش این تحقیق دانست که توانسته تااندازهای چشمانداز
ٔ
ٔ
پدیده فربه ارائه کند.
مطالعه این
نوینی برای
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بهمنظور فراکاوی دقیقتر و ژرفتر یافتههای این پژوهش و نمایاندن تصویری روشنتر از تبیین چرایی
ٔ
درباره اصناف دینداری بهره برد .به
بنیادگرایی اسالمی ،میتوان از رویکرد نظری عبدالکریم سروش
باور وی ،دینداران در هر دینی (دستکم ادیان ابراهیمی) واجد سه گونه دینداری و دینورز یاند؛
دینداری معیشتاندیش ،دینداری معرفتاندیش و دینداری تجربتاندیش .بهطورفشرده،
دینداری معیشتاندیش ناظر به گونهای از دینورزی است که طی آن افراد دیندار بیشتر بر انجامدادن
ظاهر احکام و عبادات تأ کید دارند و با تالش برای پیروی بیچونوچرا از فقه ،میکوشند عباداتشان
ّ
بهخوبی در چهارچوب شریعت و فقه جای گیرد .در این نوع دینداری ،دین همانند یک ملیت برای
فرد دیندار انگاشته میشود که ارثی و تتبعی است .کسی مسلمان زاده میشود و به همین اعتبار
ِ
مسلمان میماند و پرسشی در باب ماهیت و چرایی آن نمیپرسد ،مبادا ٔ
سازه اعتقادش فروریزد .دیگر
دینها را هم غریبه و بیگانه میداند و با پیروانش نیز سرسازش ندارد.
در دینداری معرفتاندیش ،فرد دیندار افزون بر پیروی از احکام و دستورات دینی میکوشد برای
چرایی وجوب و ماهیت آنها پاسخهای درخوری به دست دهد .همچنین در باب امور غیرعبادی
نیز میاندیشد و برایش پرسشهایی خلق میشود و در پی پاسخ آنها خواهد بود؛ مانند سؤال در
باب ماهیت خداوند ،وحی ،مأموریت پیامبرانه ،غایت دین ،جایگاه انسان در دین ،نسبت انسان
و خداوند ،نسبت انسان و وحیٔ ،
رابطه پیامبر با خداوند و غیره .این نوع دینداری ،همان دینداری
متکلمان است که دین را یک نوع حقیقت میدانند و در باب آن در پی بررسی صدق و کذباند.
در دینداری تجربتاندیش ،فرد دیندار عالوه بر پایبندی به اجرای احکام و دستورات و همچنین
ٔ
تجربه قدسی
اندیشیدن و غور در چیستی و چرایی خداوند ،دین و مأموریت پیامبرانه ،میکوشد در
دار تجربتاندیش در پی دستیابی به تجارب ناب قدسی و درک عمیق
پیامبر نیز شریک شود .دین ِ
حاالت روحانی پیامبرانه است (سروش.)1381 ،
ٔ
داران واجد خوانشی
بر پایه این دیدگاه ،دو نتیجه برجسته قابل اشاره است :نخست ،اینکه دین ِ
ٔ
نتیجه مهمتر ،این است که
بنیادگرایانه از اسالم ،ذیل دینداری معیشتاندیش قرار میگیرند؛ دوم و
داری معیشتاندیش ،میتواند زمینهساز خوانش بنیادگرایانه و افراطی از اسالم باشد .البته
صنف دین ِ
ً
این سخن به این معنی نیست که دینداری معیشتاندیش الزاما و ناگزیر به بنیادگرایی میانجامد،
ولی در بطن خود این گزاره را دارد که دینورز یای که از تبار معیشتاندیشی و شریعتمسلکی
ٔ
تجربه استعماری مسلمین) ،اجتماعی (مانند نا کامیهای
باشد ،اگر با زمینههای سیاسی (مانند
اجتماعی و ناکارآمدیهای حاکمان سرزمینهای اسالمی) ،فرهنگی (مانند فقر آ گاهی و سطح نازل
دانش عمومی) و فردی (مانند ناکامیهای شخصی و سبک زندگی آسیبزا به همراه انزوا و احساس
حقارت و تبعیض) خاصی نیز همراه شود ،میتواند به خوانش بنیادگرایانه بیانجامد .الزم به یادآوری
ٔ
اندازه زیادی با مختصات «دینداری ایدئولوژیک» که میرسندسی
است که خوانش بنیادگرایانه تا
( )1386از زبان سروش ( )1372مطرح میکند ،همسو است .این گونه از دینداری با ویژگیهایی
مانند قشریبودن ،تحمیلی ،موقتی و بریده از باطن شناخته میشود؛ دیندار یای که به جنبههای
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اخالقی کمتر توجه دارد و در عوض ،احکام و شریعت در آن فربهی دارد (سروش.)26 :1372 ،
همانطور که در یافتههای این پژوهش نیز آشکار بود ،در میان اظهارات مصاحبهشوندهها
ردپای عناصر فکری و اعتقادی دینداری مبتنی بر شریعت و معیشت قابل مشاهده است؛ تأ کید
ُ
بیشازاندازه بر حجم و میزان عبادات ،تمرکز بر ظاهر دستورات اسالمی و غفلت از مغز و کنه آنها،
برنتافتن اندیشه و بینش متفاوت ،درپیچیدن با تکثرگرایی دینی ،قائلبودن به خطکشی دقیق مرتد
و مؤمن ،لزوم اجرای مجازات بدون مالحظات فرهنگی و زمانی و مکانی ،قائلنبودن به نگاه تاریخی
ٔ
زمینه نزول آیات و مصادیق دشمن و جرم ،انتظارات
نسبت به قرآن و اسالم ،عدم توجه به ظرف و
جهان پیرامون در حال رخدادن است و بهیقین
بیشینه از دین و بیاعتنایی به تحوالت مختلفی که در
ِ
میتواند در درک و معرفت دینی مؤثر باشد .اینها نمونههایی از مختصات دینداری معیشتاندیش
بوده که در میان افراد موردمطالعه ردپای پررنگی داشته است.
ٔ
بهطور خالصه باید گفت صنف دینداری معیشتی و شریعتی که خود را در پوسته دین نگاه میدارد
ُ
و تقالیی برای عروج به مغز آن نمیکند ،توانی برای تأمل در کنه معنای دین باقی نمیگذارد و اگر با
رخدادها و مقدمات دیگری همراه شود ،بیم آن میرود که به خوانش افراطی از دین رهنمون شود.
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تغییر صورتبندی نسلی در جامعۀ ایرانی
سمیه توحیدلو
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شناسۀ پژوهشگر (ارکید)0000-0003-0340-3684 :

چکیده
سن و مقولۀ «نسل» ،در پژوهشهای مختلف مطرح شدهاند و صورتبندیهای خطی و غیرخطی مرسومی
از جوانی در این پژوهشها وجود دارد .در این تحقیقات ،الگوهایی چون توجه به دورههای زمانی ،توجه به
زمانهای اجتماعپذیری و تمایز بر پایۀ کانونهای همگرایی و واگرایی به چشم میخورد که در دو مدل اخیر
به زمینههای اجتماعی تحلیل معاصر از تاریخ ایران اشاره میشود.
مسئلۀ اصلی این نوشتار ،دستیابی به توصیف دقیقتری از صورتبندیهای موجود است .با کمک نتایج
ّ
پژوهشهای مورداشاره و از راه تحلیل محتوای  13کتاب 20 ،مقالۀ مهم و  8گزارش ملی در این زمینه و
نیز بهرهبردن از نظریات «ذهنیت نسلی» کریستوفر بالس و «دورههای اجتماعپذیری» رونالد اینگلهارت،
کوشش شد مدل نوینی با محوریت نسل جدیدتر (متولدین پس از انقالب) ارائه گردد .مدعای نهایی مقاله
به این نکته پرداخته است که اگرچه کانون مرکزی توجه نسل انقالب در انقالب و جنگ بنا نهاده شده بود،
زندگی لذتگرا بازتولید
بااینهمه نسل جدید دانشگاهیان میتوانند کانون تحلیلی جدیدتری را مانند سبک
ِ
نمایند و از هژمونی گفتمانی نسل گذشته در ارتباط با موضوع نسلها فارغ شوند.
واژگان کلیدی :نسل ،مناسبات نسلی ،سبک زندگی ،لذت ،مصرف

 .1عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیs.tohidlou@ihcs.ac.ir /

مقالۀعلمی پژوهشی
تاریخ دریافت 1398/11/7 :تاریخ پذیرش1399/8/7 :
دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص 35-56

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :سمیه توحیدلو

 .1مقدمه و بیان مسئله
«جوانان» بهمثابۀ سازههای اجتماعی ،فرهنگی و زیستی ،موضوع جذاب و محوری گفتمانهای
گوناگون شدهاند .شتاب و تنوع تغییراتی که جامعۀ در حال گذار ایران تجربه میکند و تحوالت
ساختاری و نهادی مالزم با آن ،ابعاد پیچیدهتر و مهمتری به مسئلۀ جوانان بخشیده است (ذکایی،
 .)۱۰-۹ :۱۳۸۶مسئلۀ نسل ،تعریف نسل و تغییرات نسلی ،ازجمله مفاهیم برجستۀ پژوهشهای
اجتماعی است .این مفهوم از دیرباز وجود داشته ،اما به ضرورت ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و  ...دستخوش تغییرات گستردهای شده است .ارتباطات بیننسلی نیز از مسائل مورد توجه
است ،چراکه نوع این روابط میتواند شکافها و یا روندهای اجتماعی را در جامعه تبیین کند.
پژوهشگران مسائل جوانان چهار الگو را
رویکردهای مختلفی برای ارتباط بیننسلی وجود دارد ،اما
ِ
برای روابط نسلی معرفی میکنند که این الگوها به ترتیب عبارتاند از توافق نسلی ،تفاوت و تعامل
همزمان نسلی ،شکاف نسلی و انقطاع نسلی .مراد از انقطاع نسلی ،بزرگترین و گستردهترین اختالف
میان نسلهاست؛ درحالیکه منظور از شکاف نسلی وجوه نازلتر چنین اختالفی میان نسلهاست
(ذکایی .)1388 ،نسلها در موقعیتهایی قرار میگیرند و این موقعیتها ساختاری دارند و این
بازگویی از نسل ،بیشتر جامعهشناسانه است و مطالعۀ روابط بیننسلی در مقایسه با مطالعۀ نسلی،
بیشتر جامعهشناختی است (آزادارمکی .)۱۵ :۱۳۸۹ ،هر نسل با توجه به درک و فهمی که از اوضاع
و موقعیتهای پیرامونی دارد ،هویت مستقلی مییابد و درعینحال به لحاظ حضور همزمان رابطۀ
تعاملی پیدا میکند .بدینلحاظ ،تغییر نسل فرایندی است که در آن ضمن اینکه موقعیتهای
متفاوت دیده میشود ،گسست و همسانی شکل میگیرد (آزادارمکی.)۵۶ :۱۳۸۶ ،
الگوهای روابط بیننسلی و تغییرات آنها ،موضوع صورتبندی نسلی را دارای اهمیت کرده است.
آشکار اجتماعی ،ایشان
پیشتر در تعریف نسل از دورههای سیسالهای یاد میشد که تفاوتهای
ِ
را با نسل پیش از خود مجزا میکرد .به فراخور تغییر و تحوالت شتابان فنی و اجتماعی و تغییرات در
مهارت ،توانمندی و سبک زندگی دورههای زمانی یک نسل حتی تا ده سال کوتاه شده و تمایز هر نسل
از نسل پیشین فزونی یافته است .همین تمایزات گسترده نهتنها شکاف یا ارتباطات بیننسلی را رقم
زده ،بلکه عاملی شده است تا تحلیلهای اجتماعی بر ٔ
پایه دورهبندیهای نسلی تبیین شود.
تحلیلی مشخصی برای واکاوی نسل وجود دارد .برخی تنها به بررسی
بههرروی ،صورتبندیهای
ِ
نگرشهای هر نسل توجه دارند و به بزرگسازی تفاوتهای نگرشی میپردازند .برخی دورهبندیهای
زمانی یا تعریف نسل منطبق با دوران جامعهپذیری را مدنظر قرار میدهند و بهجز نگرشهای فردی و
در ارتباط با دیگران ،به زمینههای شکلگیری این نگرش هم توجه دارند .برخی به وقایع مهم یا همان
کانونهای واگرایی و همگرایی میپردازند؛ کانونهایی که انقالب سال  57و دوران جنگ تحمیلی
از مهمترین آنها در دورۀ حاضر است .موارد پراکندهای نیز وجود دارد که اثر متغیرهای دیگر در
تفاوت نگرشها سنجیده میشود .جهانیشدن ،گسترش رسانهها و شبکههای اجتماعی ،آموزش و
تحصیالت باال ،تغییرات الگوی مصرف و  ...ازجملۀ این متغیرها هستند.
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مسئلۀاین پژوهش ،پاسخ به این پرسش است که پژوهشگران مختلف به موضوع مناسبات نسلی
چگونه نگریستهاند؟ چرا در همۀ پژوهشها به گفتمان مسلط (اعم از دورهبندی ّ
سنی ،یا کانونهای
همگرایی و واگرایی) ارزش و اعتبار داده شده و دال مرکزی همۀ پژوهشها گردیده و نسبت نگرشها
و وضعیت نسل پسازآن را با همان گفتمان مسلط گزارش کردهاند؟ و اگر قرار باشد از گفتمان مسلط
رهایی پیدا کرد ،چه صورتبندی تازهای میتوان از وضعیت نسلی جدید ارائه داد؟
در این مقاله تالش شده است با تحلیل محتوای پژوهشهای موجود ،از ورای این صورتبندیها و
با کمک ذهنیتهای نسلی و به شکل درو ننسلی و نه از بیرون ،به مقولۀ نسل نگریسته و صورتبندی
منطبق با این ذهنیتها عرضه شود .برای رسیدن به این مهم ،مجموعۀ کتب ،مقاالت و پژوهشهای
ّ
بزرگ و ملی با موضوع جوانان و نسل جوان جمعآوری ،پاالیش و تحلیل شده است.
اگر در تعریف نسل رویکردهای سنتی و مدرن تاکنون شناخته میشد و ما را در این صورتبندیها
رهنمون بود ،با گذشت زمان رویکردهای فرامدرن نیز بدان آمیخته شده است .درواقع اگر قرار است
صورتبندی تاریخیای از موضوع نسلها داشته باشیم ،رویکرد غیرخطی ما را بر آن میدارد که ترکیبی
از رویکردها را در دورۀ حاضر دنبال کنیم .ازاینروست که بازگفت وضعیت کنونی ،نیازمند بررسی
رویکردهای فرامدرن هم هست .نمیتوان دیگر به هژمونی رویکردهای مدرن باور داشت و از خطیبودن
ً
روال گفت .نمیتوان به نهادهای جوان تجدیدشدهای نظر نینداخت که اتفاقا با گسترش رسانهها به
ٔ
گفته گیدنز درگیر ازجاکندگی زمانی و مکانی شده است (به نقل از ذکایی ،حسنی .)1396 ،نمیتوان
ً
نسل متولدشدۀ بعد از انقالب و مبتنی بر ارزشها ،هنجارها و نگرشهای نسلهای
کامال از
ِ
بیرون ِ
پیشین را پژوهش کرد ،مسئلۀ پژوهشی داشت و تحلیلها را از دیدگاه تمایز با نسل مسلط ارائه داد.
مهم این است که نباید تنها تحت هژمونی گستردۀ نسلهای دارای ارزش و هنجار اجتماعیشدۀ
مسلط به نسل نگریست و دال مرکزی تحلیل را بر باورهای نسل اول و دوم (میانسال و سالمند) قرار داد.
ازاینرو تالش شد در تحلیل محتوای کارهای انجامشده ،به توصیفی از صورتبندیهای فعلی نسلی
در پژوهشها اشاره شود و نمونهای از صورتبندی با نقطه کانونی متفاوت ارائه گردد.

 .2مفهوم نسل

ٔ
درباره
تعاریف متعددی از نسل ارائه شده است .هرچند وفاق کاملی میان اصحاب علوم انسانی
مفهوم نسل وجود ندارد ،اما نسل به شکل انضمامی مفهوم شناختهشدهای است و تعریف پیچیدهای
ندارد .میتوان تعریف ذیل را تااندازهای از هنک بیکر 1پذیرفت« .گروههای متمایزشده که بهوسیلۀ
موقعیت تاریخی و عالیق خاص در سطح فردی (دورههای زندگی ،سوگیری ارزشی و سوگیری نسلی)
و در سطح سیستم (اندازه و ترکیب ،فرهنگ نسلی و سوگیریهای نسلی) مشخص میشوند» (به نقل
از یوسفی.)۲۳ :۱۳۸۳ ،
1. Hank Becker
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در حوزۀ مطالعات خانواده ،نسل را بهطورکلی فاصلۀ ّ
سنی بین زایش پدرومادر و فرزندان در نظر
گرفتهاند که بر تعداد سال مشخص و مورد وفاقی داللت ندارد (ذکایی) و «فاصلۀ میان دو نسل را 20-30
سال در نظر میگیرند» (پناهی.)۲ :۱۳۸۳ ،
کریستوفر بالس 1در مقالۀ ذهنیتهای نسلی ،نسل را مجموعهای از انسانها برمیشمرد که در
ابژههای نسلی با یکدیگر سهیماند (بالس .)۱۳۸۳ :از دید وی ،ابژههای نسلی آن پدیدههایی هستند
که برای ایجاد حس هویت نسلی به کار میبریم و اغلب رویدادها ،اشخاص ،مکانها ،اشیا و ...را
میتواند در برگیرد .او بر این باور است که ابژههای نسلی ،ذهنیتهای نسلی میآفریند و امکان ارتباط
درو ننسلی را شدنی میسازند .از طرفی گفتوگوهای بیننسلی نیز مگر با توجه به این ابژههای نسلی
ممکن نیست .این ابژهها شاید برای نسل پیشین در قالب رویدادهای خاص و فراگیری معنا یابد که
در تاریخ یک سرزمین میتواند انگشتشمار هم باشد.
بالس اشاره دارد که «ماهیت هر نسل مستلزم ژرفنگری در ماهیت تحول نسلهاست .نسلی
که در حال شکلگیری است ،جایگاه خود را در ارتباط با نسلهای پیشین چگونه تعیین میکند؟
نسل نوظهوری که به جنگ گسیل میشود و در معرض خطر نابودی قرار میگیرد ،در وابستگیهای
بیننسلیاش با نسلی که در بازار کار برایش امکان اشتغال فراهم میشود ،تفاوت دارد .این نسل بهنوبۀ
خود میتواند نسلهای قدیمیتر را بهشدت بهتزده کند» (بالس .)۱۳۸۰ ،بالس برای تعیین ابژهها ،به
موارد خاصی اشاره میکند :گروه بیتلها ،تزئین لباس ،مد ،استفاده از لباس جین و خوردن ساندویچ.
بدینلحاظ است که ابژهها همراه با افراد حاضر در نسل خاصی میآیند و از هویت نسلی آنها حکایت
میکنند .ابژهها بهنوعی هویت نسلی را میسازند .اگر استفاده و انتقال ابژه از طریق نسلها بهدرستی
صورت نگیرد ،از بین رفتن ابژههای نسلی و درنهایت انقطاع فرهنگی و استحالۀ دینی و فرهنگی اتفاق
میافتد .با توجه به نظام مفهومی فوق ،دو فرض زیر به دست میآید که در این نوشتار بهگونهای دیگر
مورد توجه قرار خواهند گرفت:
•ابژههای مادی در زندگی فرد و مرتبط به موقعیت و منزلتی که شخص کسب میکند ،مطرحاند.
این ابژهها بهعنوان بخشی جداییناپذیر از حیات و هویت فردی شخص در ابتدا در کودکی و
سپس بهعنوان عامل رشد حیات و هویت اجتماعی فرد اهمیت مییابند (رنجبر)۶۵ :۱۳۸۰ ،؛
•افزون بر ابژهها ،فضای فرهنگی و هویت نسلی اهمیت مییابد .فضای نسلی ،محیط پیرامونی
است که یک نسل با ابژههای معطوف به آن وارد تعامل میشود و به تعریف موقعیت خود
میپردازد؛ بهعبارتدیگر فضای نسلی محیطی است با مرزهای مشخص ،نسل مشخص و
ابژههای مشخص .این فضا ،میتواند زمینههای جامعهپذیری را هم تبیین کند.
مکتب بیرمنگام بهجای تمرکز بر روابط نسلی و جستجوی بازآفرینی در تداوم ارزشهای نسلی،
ً
بازآفرینی را اساسا با توجه به مؤلفههای ساختاری چون طبقه ،جنسیت و نژاد در نظر میگیرد و بیش
1. Christopher Bollas

38

یناریا ۀعماج رد یلسن یدنبتروص رییغت

از آنکه جوانی را بهعنوان یک مرحلۀ زندگی مفهومسازی کند ،به ویژگیهای متمایز فرهنگی جوانان
و بهویژه خصلت طبقاتی آنها توجه دارد .بدینترتیب نقطه مشترک رویکردهای فرهنگی اعم از
کالسیک و مدرن ،توجه بهصورتبندی فرهنگی است که ساختارهای مختلف نمایش میدهند و به
ً
اقتضای آن شاهد تنوع در انتخابها و مسیرهای زندگی در فرایند گذار هستیم .برخی از آنها اساسا بر
این نظرند که همۀ آنچه بهعنوان راهها و روشهای استاندارد زندگی ،خاستگاهها و اهداف تعریفشده
از آن یاد میشود ،منسوخ است و هم برای جوانان امروزی و هم برای محققان گمراهکننده خواهد بود.
ً
از دید آنان ،جریانهای زندگی روزمره غالبا مسیرها یا راههای گسست برای بسیاری از جوانان هستند
که امکان انشعابهای متعدد در آن هست؛ ازاینرو زندگی روزمره تنها زندگی زیستشده (بهصورت
یکنواخت و تکراری) نیست ،بلکه جوانان خالقانه و مشتاقانه برای آن برنامهریزی میکنند (ذکایی،
.)۱۳۸۸

 .3روش
در این نوشتار از روش تحلیل محتوا کمک گرفته شده است .بدین منظور نخست کلیدواژههای نسل
و جامعهشناسی نسلی یا جامعهشناسی جوانان مرتبط با موضوع انتخاب شد و در ادامه با کمک
ّ
این کلیدواژه ،کوشش شد کتب و مقاالت پژوهشمحور ملی یا بزرگ برگزیده شود .افزون بر آن،
کتابهایی که در تحلیل این پژوهشها نگاشته شده نیز مرور شد .درمجموع  13کتاب 20 1،مقالۀ
ّ
مهم 2و پاالیششده از مقاالت دیگر و  8گزارش از پیمایشهای ملی 3مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به اینکه در گزارش پیمایشها کمتر تحلیل وجود دارد ،اشاراتی ب ه صورتبندیهای نسلی
هم در آنها یافت نمیشود و تنها تمایز و تفاوت نگرشها را به شکل نسلی گزارش میکنند؛ اما گاهی
نوع پرسش مطرحشده و پرداختن به موضوع نسل و ذهنیتهای نسلی مجزا از تفاوتهای ّ
سنی
ِ
پاسخها میتوانست مورد توجه قرار گیرد.
 .1ازجمله کتب موردمطالعه ،آثار (آزاد ،غفاری( ،)1383 ،آزاد ،غیاثوند( ،)1383 ،آزاد( ،)1389 ،ابراهیمی( ،)1392 ،افراسیابی،)1392 ،
بزاده( ،)1392 ،محسنی )1379 ،و مجموعه کتب پژوهشکده مطالعات انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
(ذکایی( ،)1386 ،سهرا 
شامل (جعفرزادهپور( ،)1386 ،علیخانی( ،)1382 ،محمدی( ،)1383 ،یوسفی )1383 ،بوده است.
 .2ازجمله مقاالت مبتنی بر پژوهش و تحلیل دادههای کالن و یا مقاالت قابلتوجه در موضوع ،میتوان به موارد زیر را اشاره کرد( :آزاد،
چاوشیان( ،)1381 ،آزاد( ،)1386 ،افضلی ،زارعی( ،)1398 ،بشیر ،افراسیابی( ،)1391 ،بهار( ،)1386 ،پناهی( ،)1383 ،تابش،
( ،)1390جمشیدیها و خالقپناه( ،)1388 ،حسنی و ذکایی( ،)1396 ،دانش و( ،)1393 ،...ذکایی( ،)1390 ،ذکایی و یوسفیمقدم،
( ،)1396ذکایی( ،)1388 ،زارعیان( ،)1386 ،شالچی( ،)1386 ،شهابی( ،)1382 ،کاشی و گودرزی( ،)1384 ،فاضلی،)1387 ،
(کفاشی( ،)1394 ،توحیدلو.)1394 ،
ّ
ّ
 .3پیمایش جوانان و روابط خانوادگی ( )1387سازمان ملی جوانان ،ارزشها و نگرشهای ملی جوانان ( )1392-1390و سبک زندگی
جوانان ( )1394وزارت ورزش و جوانان ،سرمایۀ اجتماعی ( )1394از شورای اجتماعی کشور ،ارزشها و نگرشهای ایرانیان ()1395
و مطالعات پیوسته از وزارت ارشاد ،فرهنگ رفتاری خانوار ( )1396مرکز آمار ایران ،زندگی خانوادگی در ایران ( )1397سازمان برنامه،
وزارت کشور و ...
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نوع رویکرد هر مقاله و کتاب به موضوع نسل و تفاوت نسلها ،موضوع مورد توجه بود .مهم این بود که
به باور نویسنده ،مسئلۀ نسل یا جوانان چگونه است و چگونه به تحلیل و ارزیابی این پدیده پرداخته
است .نکتۀ قابلتوجه ،بازۀ زمانی مطالعات است .به نظر میرسد مسئلۀ نسل جوان دهۀ هشتاد بسیار
جوان پس
پررنگ شده و سوژۀ کتب و مقاالت بسیاری واقع گردیده است؛ یعنی زمانهای که نسل ِ
از انقالب از خانه و دانشگاه خارج شدهاند ،تغییر و تحوالت سال  76و تغییر دولت حادثشده و
بسیاری به تحلیل این تغییرات برخاستهاند.

 .4یافتهها
 .4-1صورتبندیهای رایج نسلی در پژوهشها
هرگاه قرار باشد خوانشی تاریخی از نسل ارائه شود ،صورتبندیهایی به کار تحلیل میآید که بتواند
گذرکردن
مجموعۀ کنشگران یک عصر را در خود جای دهد .درواقع ،این صورتبندیها میتواند نحوۀ
ِ
گروه غالب و بهتبع گفتمان غالب را نشان دهد .از میان صورتبندیهای نسلی که در پژوهشها مورد
استفاده قرار گرفته ،سه مدل بهعنوان نمونه رایج قابلارائه است .هرچند ممکن است تنوع مدلها زیاد
بودن این روایتها مدنظر است.
باشد ،اما گذشتهگرا ِ
ٔ
 .4-1-1صورتبندی بر پایه دورههای  ۵تا  ۲۰ساله
با توجه به تغییرات ّفناورانه و اجتماعی ،تغییر و تحوالت فراوانی حتی در حوزۀ یادگیری و توانایی در
ً
میان گروههای ّ
سنی مختلف رخ میدهد که عامل ایجاد تفاوتهایی کامال معرفتشناسانه و هویتی
بین فرزندان و والدین زمان حاضر شده است .درواقع یکی از فراگیرترین مدلها ،تبیین مبتنی بر سن
و دورههای زندگی است .برای نمونه اگر باور داشته باشیم دورههای بیستساله در جامعۀ ما جواب
میدهد ،صورتبندیای همانند صورتبندی زیر موردتوجه قرار میگیرد .برخی این صورتبندی را
به شکل دورههای پیری ،میانسالی و جوانی برمیشمارند (بهار ،۱۳۸۶ :محسنی.)1379 :

 .4-1-2صورتبندی بر پایۀ دوران اجتماعپذیری
برخی از صورتبندیها ،منطبق بر دورههای اجتماعپذیری است .اینگلهارت 1در کتاب تغییرات
فرهنگی در جوامع پیشرفتۀ صنعتی ،فرضیاتی را مطرح میکند که بعدتر دربارۀ آن صحبت خواهد شد.
1. Ronald Inglehart
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وی بر این باور است که تحوالت هر نسل ،مبتنی بر کمبودها و مسائلی شکل میگیرد که افراد در دوران
جامعهپذیری پشت سر میگذارند (اینگلهارت .)1373 ،ازاینروست که نسلهای حاضر در جامعۀ
ایرانی اجتماعپذیریهای متعددی مبتنی بر دورههای زمانی و رویدادها داشتهاند .دوران پیشاانقالب،
انقالب و کنشگریهای مبتنی بر آن ،جنگ و وضعیت ایجادشده در زمان جنگ و بعدازآن ،تغییر و
تحوالت سیاسی پس از جنگ در سال  1376با مفهوم مرکزی اصالحات و همینطور تغییر و تحوالتی
که گسترش موبایلهای هوشمند و اینترنت همراه به لحاظ تکنولوژیک و رسانهای به همراه داشتهاند،
میتوانند دورهبندیهای متفاوتی را بیافرینند .اگرچه دو عنصر آخر در بیشتر تحلیلهای جامعهپذیری
دیده نمیشوند و همچنان این گروه نیز به نسل بعد از جنگ و انقالب شناخته میشوند؛ اما به نظر
میرسد با توجه به موضوع این مقاله که تغییر صورتبندیهای جدید نسلی است ،این موضوع که در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد میتواند ضروری باشد (آزادارمکی و غفاری.)۱۳۸۳ ،

ٔ
 .4-1-3صورتبندی بر پایه کانونهای همگرایی  -وا گرایی
یکی دیگر از صورتبندیهای رایج ،به شکل کانونی بر رویدادهای همگراکننده یا واگراکننده متمرکز
است .این صورتبندیها اغلب بهگونهای است که این مفاهیم کانونی را در برمیگیرد و دال مرکزی
نسلی متعلق به همین زمانهها است .هژمونی گفتمانی این نوع نگاه،
آنها مبتنی بر عوامل هویتساز
ِ
به گستردگی بخش زیادی از پژوهشهای آ کادمیک است .بهعنوان نمونه ،صورتبندی گودرزی و
ّ
1
غالمرضا کاشی در تحلیلثانویۀ اطالعات پیمایش ملی ارزشها و نگرشها به قرار زیر است:

 .1این نوع تحلیل (مانند تحقیقات آزادارمکی و غفاری  ،۱۳۸۳بهار  ،۱۳۸۶کاشی  ،۱۳۸۴رنجبر  ۱۳۸۷و ،)...رایجترین صورتبندی از
ً
نسلها خصوصا تا پیش از سال  1390است .در فضای این صورتبندی ،دین و ارزشها و ...خود را به وضوح نشان داده است.
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 .4-2انواع رویکردهای نسلی در پژوهشها
در رویکرد سنتی ،تفاوتها از سن برمیخیزد و فرزندان همان کار اولیای خود را در زمان خودش
انجام میدهند .در این رویکرد ،دورۀ آموزش کودکان کوتاه است و تجربۀ زندگی مشترک و ازدواج و
تشکیل خانواده بهسرعت انجام میشود و یکسانسازی نسلها به وقوع میپیوندد .ازاینرو میتوان
چنین برداشت کرد که در رویکرد سنتی ،دورۀ جوانی کوتاه است و افراد بهسرعت وارد مسئولیتهای
بزرگسالی میشوند« .گذار ،هم حرکتی است از جوانی به بزرگسالی و هم فرایندی است برای بازآفرینی
فرهنگی و در این بازآفرینی است که روابط نسلی مطرح میگردد .ازاینرو گذار هم زمانی است فردی و
هم زمانی تاریخی-اجتماعی» (ذکایی .)۳۰ :۱۳۸۸ ،در گذار خطی ،همان رویکردهای سنتی لحاظ
میشود؛ اما گذار غیرخطی به شکل مدرن رخ مینماید.
در رویکرد مدرن ،نهادهای مدرن شکل میگیرند و آموزش دوران طوالنیتری مییابد و جوانی
تجدیدشونده و طوالنی است .از طرفی ،فردگرا شدن بخشی از ملزومات دوران مدرن است و برای
جوانان نیز تسری مییابد .درواقع ،جوانی دیگر دورهای خطی و کوتاه نیست؛ بلکه بر ٔ
پایه گرایشها،
گذشته و زمینۀ اجتماعی افراد شکل میگیرد .ازاینروست که تداوم ارزشهای نسلی ،در این شرایط
بیمعنا میشود و تکنولوژی مدرن ،عنصر خالقیت ،ریسکپذیری و سبکهای جدید زندگی را در
زندگی جوانان وارد میکند .دموکراتیزهشدن و مناسکزدایی ،از ویژگیهای دوران مدرن است که
در رویکردهای نسلی نیز خود را نشان میدهد .این اتفاق بهگونهای رخ میدهد که گاهی گونهای
بدبینی ارزشی و غیرارزشی در نسلها میآفریند .درواقع با این رویکرد نهتنها نسلها متفاوتاند ،بلکه
دستهبندیهای درو ننسلی نیز بسیار متکثرتر از گذشته خواهند بود.
اما به فراخور تغییر شرایط و گسترش مصرف و سبک زندگی ،رویکرد سومی از تلفیق دو رویکرد
ازجاکندگی زمانی و مکانی
پیشین آشکار شد که رویکرد فرامدرن نامیده میشود .این رویکرد ،از خالل
ِ
و فاصلهگرفتن از نگاههای رادیکال سنت و مدرن به دست آمده است؛ به همین دلیل زمینههای
وفاق بیننسلی با بهرهمندی از ابزارهای موجود همچون رسانهها و شبکههای اجتماعی با این
جدید ِ
رویکرد ممکن میگردد و عملگرایی و آزادسازی هنجاری در دستور کار قرار میگیرد« .تجربۀ گذار در
این مدل ،هم بهمثابۀ حرکتی در نقشهای اجتماعی و هم بهعنوان فرآیندی در بازآفرینی روابط نسلی،
ً
تغییراتی را در سطح ذهنی و عینی جامعۀ ایران تجربه کرده است .گذار جدید نه کامال بر پای ۀ گذار
ً
مرسوم خطی و تکمیل نقشهای هنجاری مرتبط با آن و با ترتیب خاص آن است و نه کامال وابسته به
انتخاب افراد و فارغ از الگوها و زمینههای هنجاری و ساختاری مؤثر بر آن» (ذکایی.)۱۳۸۸ ،
به نظر میرسد در جامعۀ ما ترکیبی از رویکردهای سهگانه به نسل وجود دارد .نسل گذشته ،دال
مرکزی گفتوگویش را در انقالب و جنگ ساخته بود و در هماوایی و ناهمدلی با آن هویت خود را
آشکار میساخت .نسل جدید با تلفیق رویکردهای باال ،به دنبال بازسازی دال مرکزی است؛ اما با
توجه به اینکه نسلها غیرخطی و غیرهمسان شدهاند ،تصور یافتن چنین رویکرد یکپارچهای برای
این نسل کمی دشوار است.
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 .4-3تحلیلهای نسلی پیمایشهای سالیان اخیر
در اغلب منابع موجود ،به موضوع توافق یا تقاطع ،تفاوت یا گسست و شکاف یا تقابل نسلها پرداخت ه
شده است .درواقع ،موضوع این بوده که بهجز مقاالت و پژوهشهای کهنتر مانند اثر محسنی ()1374
که بر تفاوت دورههای زندگی تمرکز کردهاند و البته نسل جوانان مادیگراتری در آینده را پیشبینی
ً
نمودهاند (محسنی)849 :1379 ،؛ اغلب تفاوتهای عمیقی را نشان دادهاند که لزوما به معنای تقابل
نبوده است و درعینحال هر محقق مجموعه دالیلی را برای این تفاوت بارز بازگو کرده است .محورهای
اصلی این تحلیلها را میتوان در دستههای زیر که گاهی همپوشانی نیز دارند ،نشان داد:
 .4-3-1جهانیشدن جوانی بهواسطۀ رسانهها و شبکههای اجتماعی
به نظر میرسد موضوع استفاده از شبکهها و رسانههای جدید ،مورد توجه مثبت و منفی بوده است.
برخی (مددپور )1382 ،این موضوع را منفی و چیزی در قامت تهاجم فرهنگی میبینند و لزوم بازگشت
به اصالت و ارزشهای پیشین را تکرار میکنند و برخی دیگر بر طبیعیبودن این تغییرها نشانه رفتهاند؛
درحالیکه پذیرش این تفاوت مهم است .هرچند که بخش زیادی از تحلیلها از بیرون از دایرۀ این
نسل به نسل جوان اختصاص یافته است که چگونه و با چه ابزاری باید جلوی تخریبهای هویتی
توسط این رسانهها را گرفت .درواقع ،هراس و نگرانی از این تغییر است ،حتی اگر توصیه به پرهیز از
هراس وجود داشته باشد (تاجیک.)1386 ،
بسیاری از کسانی که به تأثیر رسانه پرداختهاند ،رسانه را ابزار بازنمایی این نسل معرفی کردهاند.
آنها نسل جدید را نسلی میدانند که عالقهمند به مشارکت نیستند ،مگر آنکه به یقین برسند که
حضورشان میتواند موجب پیشرفت اندکی در آرمان امنیت ،اشتغال ،فراغت و لذت ایشان شود .این
جماعت ،دنیای نوینی را برای ساختن و ارتباط اجتماعی برگزیده است؛ دنیای جدیدشان ،زندگی
دوم یا فضای زندگی مجازی است که اهمیت زیادی دارد .این اهمیت هنگامی دوچندان میشود که
ضرورت توجه به مسئلۀ بازنمایی در جامعۀ معاصر را به آن بیفزاییم .در جامعهای که بازتولید و تکوین
اجتماعیاش از خالل روایتها و تصاویر صورت میگیرد ،مسئلۀ بازنمایی چالشی کلیدی و بنیادی
است (شالچی.)۹۴ :۱۳۹۲ ،
 .4-3-2تغییرات ارزشی و هنجاری
ناگفته پیداست که در همۀ پیمایشها ،جوانان دارای ارزشهای مادیگرایانه هستند و فردگرایی،
دنیاطلبی و سودجویی از مشخصههای نسل جدید شده است .همچنین بسیاری از هنجارهای
پذیرفتهشدۀ نسل پیشین تغییر کرده و این تغییر بهگونهای است که بخش زیادی از خانوادهها تحت
تأثیر نسل جوان به شکل آنها درآمدهاند .این گسست هرچند در آغاز خودنمایی کرده ،اما بهمرور در
خانوادهها هضم شده و موردپذیرش و گاهی همراهی قرار گرفته است .این تفاوتهای فرهنگی ،یکی
از مهمترین تفاوتهای نسلهاست (فیرحی.)1382 ،
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 .4-3-3تغییرات رفتاری نسل جدید
موردپذیرش نسل جدید ،یکی دیگر از
تغییرات رفتاری و تفاوت آشکار در سبک زندگی و الگوهای
ِ
وجوهی است که میتواند برآمده از تغییرات ارزشی باشد .این تفاوتهای رفتاری که بهنوعی میتواند
بازنمایانندۀ تفاوت در ارزشها باشد ،مورد نقد و توجه بسیاری قرار گرفته است( .زارعیان و ،...
 .)1386اشاره به نوع پوشش ،شاید بتواند بخش زیادی از نگرانیهای پژوهشگران باسابقه را نسبت
به نسل جدید آشکار سازد« .در ایران امروز نیز برای بسیاری از جوانان ایجاد لحظههای شادکامی،
هنر بودن در زمان و مکان مناسب ،پرسهزدنهای خیابانی ،مزینکردن خود به سبکهای مختلف،
سخنگفتن با ادبیات متفاوت و مزینبودن به ارزشها و هنجارهای متفاوت ،از جذابیت فزایندهای
برخوردار شده است .این جذابیت از یکسو در پدیدهای به نام جهانیشدن جوانی بهعنوان یک ایده،
بهمثابۀ سبک و بهعنوان محصول تجاری وجود دارد و از سوی دیگر ریشه در ناکارآمدی دستگاههای
تجاری ،ناکارآمدی دستگاههای فرهنگساز ،الگوساز ،هنجارساز و سبکپرداز دارد» (تاجیک،
.)261 :1386
 .4-3-4تغییرات در هویت و ذهنیتهای نسلی
ٔ
اجتماعی جوان از خویش است که بر پایه آن هویت اجتماعی هر کس،
هویت اجتماعی ،محور تعریف
ِ
فرایندی تاریخی-اجتماعی انگاشته میشود .هویت ،تولید اجتماعی و زاییدۀ تصور و رؤیاهای فرد
است (جمشیدیها و خالقپناه.)1388 ،
از دیگر سو ،این هویت توسط ابژههای نسلی تعریف میشود .منظور از هویت تنها پیوستار
خصوصیات فردی نیست ،بلکه هویت نسلی و اجتماعی بیشتر مدنظر است .بسیاری شکاف و
تفاوت نسلی را باعث بروز بحران در هویت این نسل دانستهاند .مجموعه مقاالت علیخانی ()1382
آقاجری ( ،)1383سریعالقلم ( )1382و معیدفر ( ،)1383ازجمله نمونههای این موضوع است.
نسل درگیر با بحران هویت معرفی شده است .دلیل عمدۀ
در این منابع ،نسل جوان بهعنوان یک ِ
اغلب پژوهشگران ،قرارگرفتن زیست جوانها در جایی بیرون از امتداد زیست نسلهای پیشین است؛
نسلی با ارزشها و فرهنگ متفاوت .هرچند نمیتوان نسل متفاوت پس از انقالب را یکدست تحلیل
کرد و تفاوتهای عمدهای بین دو نسل وجود دارد ،اما به نظر میرسد ابژۀ هویتساز این نسلها،
موضوع برجستهای برای تحلیل باشد .آنچه در ادامه میآید ،بهنوعی ذهنیتهای هویتساز این نسل
است .بدیهی است این تغییر ،تفاوت در انتظارات از زندگی را نیز به دنبال داشته است.
نگرشی رابطۀ نسلها درون خانواده یا گروههای اجتماعی
 .4-3-5تفاوتهای
ِ

یکی از بارزترین نگاهها که هویت نسلی را نشان نمیدهد و بهنوعی از تفاوت رویکردهای نسلها پرده
برمیدارد ،این مجموعۀ روایتهاست .در این مجموعه ،یک متغیر مانند آموزش ،دینداری ،سبک
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زندگی ،نوع فراغت ،میزان مصرف رسانه و  ...در میان قرار میگیرد و نظر گروههای مختلف ّ
سنی دربارۀ
آن پرسیده میشود و درنهایت تمایز جوانترها از نسل پیش از ایشان مشخص میگردد (ذکایی،1386 :
ّ
آزاد و غیاثوند ،)1383 :ارزشها و نگرشهای ملی جوانان ( 1390و  )1392و سبک زندگی جوانان
( .)1394در پژوهشهای درو نخانوادگیتر نیز به تفاوت مادران و دختران ،پدران و پسران و بهطورکلی
تفاوت نگرشها پرداخته شده است .در اغلب این پژوهشها که رایجترین نوع پژوهش نیز به شمار
میآید ،تحلیل نسلی ،ساختاری و عرضۀ صورتبندی مشخصی وجود ندارد.
 .4-3-6تفاوت در گفتمانهای رایج و مسلط بر جامعه
برخی از پژوهشها مانند کار تاجیک ( ،)1386به تغییر گفتمانهای مربوط پرداخته و برخی دیگر
مانند فیرحی ( ،)1382به تمایز در عرصههای فرهنگی و نگاههای سیاسی توجه داشتهاند .این
موضوع در ادامۀ نگاه هویتی یا تمایزهای ارزشی قرار دارد؛ اما بهنوعی با رویکرد گفتمانی این تفاوتها
را نشان میدهد.
در این میان ،برخی این تمایزها را با غربگرایی مرتبط دانسته و درصدد اصالح و بازگرداندن آن
ّ
به آرمانها و ارزشهای انقالب برآمدهاند (سازمان ملی جوانان .)1387 ،اگرچه مطالعات نوع دوم
شمار آثار تحلیلشده در این پژوهش قرار نمیگیرند؛ چه در سویهای که به این
اندک نیستند ،اما در
ِ
موضوع به شکل واقعیت خنثی نگاه میکند و چه در سویهای که این موضوع را بهعنوان ضدارزش
نشان میدهد و به دنبال پیراستن آن از بیرون میرود و از باال به نسل نظر میشود .دال مرکزی مسلط،
گفتمان رایج نسل انقالب و جنگ است و گفتمانهای تازه ،هنجارشکنی داشتهاند و بهنوعی انحراف
از مسیر هستند.
به نظر میرسد در موارد پیشگفته ،از سیاستهای رهاییبخش به سیاستهای زندگی تغییری رخ
داده است؛ اتفاقی که گونهای تغییر در ارزشها ،تغییر در سبک زندگی و تغییر در گفتمان را هم با خود
به همراه دارد .ازاینرو تصویری که از جوان ایرانی در پیمایشهای موردمطالعه نشان داده میشود،
ساز نسل پیشین برساخت گردد .البته این سیاستهای زندگی جز
نمیتواند تنها با مؤلفههای هویت ِ
در مقام توصیف برای تحلیل و صورتبندی به کار گرفته نشده است؛ بنابراین اگر قرار برصورتبندی
جدید نسلی باشد ،نیاز است این گفتمان جدید در کانون قرار گیرد .گفتمان لذتگرایی مبتنی بر
سبک زندگی ،منحصر به نسل جدید نیست و به نظر میرسد کمابیش در تمام نسلها شیوع پیدا کرده
است.
تفاوتها و تغییرهای نسل پیشین در راستای نزدیکتر شدن به گفتمان نسل جدید نیز عاملی برای
این مهم شده است؛ عاملی که فاصلههای نسلی درون خانوادهها را نیز کم کرده است .بدینترتیب با
کلیدواژههای مفهومی چون میل ،لذت یا سبک زندگی ،میتوان به بازتعریف نسلی پرداخت .ازاینرو
الزم است دربارۀ این مفهوم و اثری که میتواند به شکل اجتماعی بگذارد ،توجه شود.
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 .4-4نگاه مفهومی-تاریخی به رویکرد نسلی
تاریخ را نمیتوان خطی و با نگاه به گذشتگان بازسازی کرد .هر انسان و به همین ترتیب هر نسل،
دارندۀ تاریخ مختص به خود است؛ تاریخی که میتواند ساخته شود و محقق گردد .با همین رویکرد به
تاریخ و سیر تطورات آن است که از تاریخهای موازی سخن میگویند و رویکرد به نسلها هم نمیتواند
مکانی مدنظر گیدنز نیز باعث برشهای طولی و مقطعی به
ازجاکندگی زمانی و
خطی قلمداد شود.
ِ
ِ
تاریخ نسلها میشود؛ نسلهایی که متکثر شدهاند .فهم آنچه امروز میگذرد ،از درون همین کنکاش
تاریخی و فهم چشمانداز آیندۀ این نسل محقق میگردد و چنین است که نمیتوان به شکل خطی با
مفاهیم کانونیای که متعلق به این نسل نیست ،به فهم آنها دست یافت.
در قالب نگاه تاریخی و منطبق با شرایط زیست یک نسل ،رونالد اینگلهارت مناسبات نسلی
در تغییرات ارزشی در جوامع صنعتی را با دو فرضیه بازگو میکند .درواقع اگر به دنبال صورتبندی
فراگیری از نسلها باشیم ،زمینههای کالن دوران اجتماعپذیری مهم میشود ،هرچند که نحوۀ بروز و
ظهور آن برای همۀ افراد یکسان نیست.
اجتماعی-اقتصادی اوست؛ بهعبارتدیگر،
•فرضیۀ کمیابی :اولویتهای فرد ،بازتاب محیط
ِ ً
شخص بیشترین ارزش ذهنی را به چیزهایی میدهد که عرضۀ آنها نسبتا کم است.
•فرضیۀ اجتماعیشدن :ارزشهای شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم بر سالهای پیش
از بلوغ وی است .بدیهی است وفاق و سازگاری میان محیط و اولویتهای ارزشی ،بیدرنگ
ِ
حاصل نمیشود و همواره تأخیر زمانی محسوسی دارد (اینگلهارت.)35 :1373 ،
توجه به موضوع باال ،نشان میدهد تا چه میزان اوضاع اجتماعی جامعه و کمیابیهای هر دوره بر
لذتخواهی و مصرفگرایی امروز اثر گذاشته است .درواقع هرچند این مصرفگرایی امری داخلی
نیست و ویژگی جهانی دارد ،اما بخش زیادی از دلیل به تأخیرافتادن آن ،وجود ارزشهایی است که
همزمان در جامعه وجود داشته و دو فرضیۀ باال بهمرور عامل پیدایش لذتگرایی و میلطلبی شده
گرایی لذتگرایانه
است .از دیگر سو ،لذتها تطور تاریخی دارند و این بدان معنا نیست که کمال ِ
پدیدۀ مدرنی باشد ،بلکه بروز و ظهور آنها به شرایط و ایدئولوژی یا گفتمان مرکزی بازمیگردد .افرادی
هستند که زهدگرایی را نوعی مقاومت در برابر لذتگرایی تاریخی میدانند و باور دارند ادبیات ،تاریخ
سنت گذشته مملو از این مفهوم و مفاهیمی ازایندست هستند (ژانت آفاری.)۴-۲ :۲۰۰۹ ،
و
ِ
احساسات و عواطف ،از موضوعات مهم زندگی تودهها بوده است و اندیشمندان بزرگی از فالسفۀ
کالسیک در یونان تا رم و ...در این زمینه سخن گفتهاند .در همین راستا ،نیکی و فضیلت همیشه از
موضوعات مورد توجه فالسفه بوده و لذت یا درد بهنوعی از تبعات آن به حساب میآمده و در کانون
بحثها بوده است .برخی از فالسفه لذت را تقبیح و دوری از فضیلت دانستهاند و برخی دیگر آن را
ممدوح دانسته و لذات جسمانی را ضروری به حساب آوردهاند .در نوع دیگر ،لذتهای نشئتگرفته از
عقل است که پاس داشته میشود؛ یعنی چنانچه ارسطو باور دارد ،لذت برای کاستن از درد است و اگر
سوژۀ لذت بهگونهای باشد که حذف آن برای فرد درد به همراه داشته باشد ،نمیتوان از آن بهره جست.
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در بررسی سیر تطور لذت ،تفاوت عمدهای بین لذت در نظر فالسفۀ یونان و رم وجود دارد .در نگاه
کالسیک ،لذت در متن زندگی است و دربارۀ آن میتوان اندیشهورزی نمود؛ اما اپیکوریان لذت را به
امر شخصی تقلیل دادهاند .حتی مسیحیت نیز به پشتوانۀ این نگاه ،لذت را از ساحت اجتماعی
حذف نمود (علویپور .)1397 :بااینهمه در پی افزایش نگاههای سرمایهداری و گسترش و شیوع
مصرفگرایی در دنیای مدرن ،لذت دوباره به صحنۀ اجتماعی بازگشت که در نظر برخی ممدوح و
در نگرش برخی مذموم بود و برای لذت ،انواع جسمانی و غیرجسمانی یا خردگرا بیان شد .اسپینوزا،
ِ
مارکس ،بوردیو و ...همگی میل را تابعی از عقالنیت افراد دانستهاند و بهنوعی لذت را رهاورد عقالنیتی
دانستهاند که ممکن است ابزاری هم باشد .دین و آیینهای سنتی اما هنوز نسبت به لذت فاصله
دارند و انواع امساک و زهد را در مقابل آن ترویج نمودهاند.
به نظر میرسد در جامعۀ جدید ،لذت در تباین با سبک زندگی است و همانطور که تجربۀ زیستۀ
افراد مهم میشود ،سبک زندگی و رویکرد به لذت هم شفافتر و دقیقتر شده است .اسپینوزا،
فیلسوف خردگرا ،برای تبیین جایگاه خرد به موضوع عواطف پرداخته است .او به شورها ،انفعاالت
و احساسات بشری اهمیتی درخور و جدی میداد .بعد از اسپینوزا نیز اندیشمندان زیادی بهتبعیت
ُ
از او دربارۀ کناتوس 1بشر سخن گفتهاند .او کناتوس را تالشی میخواند که هر چیز تا آنجا که بهواسطۀ
قدرت خویش بتواند ،جهد میورزد تا در هستی خویش پایداری کند .حال اسپینوزا این حاالت را برای
تحلیل خردمندانۀ میزان آزادی و بندگی بشر برمیشمرد .او معتقد است خیر انسان در آن چیزی است
که به کناتوس بشر یاری رساند تا خویش را تقویت کند و بر قابلیت فاعلی خویش بیفزاید و باالترین
عمل وی از رهگذر کمال خرد است؛ پس میان ترقی اخالقی ،عاطفی ،خردورزانه و
خیرها ،تشدید قوۀ ِ
سیاسی بشر تمایزی وجود ندارد (لوردون.)۱۸ :۱۳۹۷ ،
انرژی کناتوس ،همان زندگی ساده است و این بار با پیروی بیشتری از اسپینوزا ،این همان انرژی
میل است .بودن به معنای هستی ،داشتن قسمی میل است .وجودداشتن ،به معنای میلورزیدن
است و بنابراین به معنای فعالبودن در تعقیب ابژههای میل است .درواقع پیوند میان امیال ،بهمثابۀ
تالش برای پایداری در هستی و به حرکت درآوردن بدن به نحو همنهشتی با همین اصطالح کناتوس
بیان میشود .به لحاظ هستیشناختی ،کناتوس نیروی ژنریک میلورزی و ذات واقعی بشر است
ً
(یاسپرس .)30 :1378 ،جامعه بخشی از این امیال را مشروع تلقی میکند و آزادی اساسا چیزی
میل خود رفتن .منفعت یا اشتیاق هم بهنوعی با میل
نیست جز همان
ِ
آزادی میلورزیدن و در ِ
پی ِ
در ارتباط است و گونهای از میل به حساب میآید .اغلب محرکها و مشوقهایی که روابط کار را
در نظام سرمایهداری بنیان مینهاد ،از همین امیال و گاهی منفعتهای فردی برمیخیزد .منافعی
 .1واژۀ التین کناتوس [ ،]conatusدر لغت به معنای تالش ،جهد ،کوشش و تکانش است .اسپینوزا ،نیرویی ذاتی در اشیا تشخیص میدهد
جهدورزیدن ذاتی یاد میکند .چیزی که در راستای ماندگاری و همچنین افزایش نیرو و کنال شیء در هستی خود عمل میکند؛
که از آن به
ِ
بنابراین کناتوس را باید فراتر از قاعدۀ صیانت دانست که محدود به محافظت صرف از هستی است؛ چراکه کناتوس سویهای فعال و عملورز
نیز دارد که سوژه را به گسترش و ترفیع خویش وامیدارد.
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از قبیل پیشرفت ،اجتماعیشدن یا خودتحققبخشی در هرلحظه میتواند وجود داشته باشد .میل
همانا ذات واقعی بشر است تا جایی که امری تصور شود که با توجه به هر عاطفۀ مشخصی ،متعین به
انجام چیزی است.
آنچه ازنظر اسپینوزا در اینجا اهمیت دارد ،تأ کید بر دگرآیینی ژرف میل و تأثیرات گرفتار در چنبرۀ
بوالهوسیهای مواجهات میان گذشته و حال و گرایشها به تجدیدخاطره ،پیوندزدن و تقلیدکردنی
ای اجتماعی شکل میگیرند .بیش از هر
است که برحسب دورۀ
طوالنی خطسیرهای زندگینامه ِ
ِ
چیز میتوان گفت که در این امر هیچچیز که حاکی از وجود قسمی ارادۀ خودمختار ،کنترل مطلق یا
خودتعینی آزادانه باشد ،در کار نیست .حیات ،شورمندانه خویش را بر افراد تحمیل میکند و آنها به
آن خوب یا بد زنجیر میشوند و طعمۀ بخت و اقبال ناشی از مواجهاتی میگردند که ایشان را خرسند
یا اندوهگین میسازد (لوردون.)۱۹ :1397 ،
ً
طبق منطق راستین ،میل ،ترس و امید ،پسزمینههای تقریبا دائمیاند؛ بهمحض اینکه نیل به
ً
ابژه به تعویق میافتد و نیز هنگامیکه ایجاد انفکاک میان میل و تحقق آن (از منظر عامالن) ضرورتا
تاحدودی موجب عدم قطعیت و سرگشتگی میشود ،این تنش موقت در میان تعقیب ابژه آن رنگ
ً
پرشور دووجهیاش را میبخشد( .چنانکه اسپینوزا آن را نوسانات ذهن مینامد)؛ چراکه منطقا تأثیر
شادیبخش امید (موفقیت) با تأثیر اندوهناک ترس (ناکامی) همراه است و این کامیابی یا نا کامی
است که لذت میآفریند .آنچه اسپینوزا بدان باور دارد ،یکسانی سوژههاست .سوژههایی که با توجه
به شرایط عینی و مادی ،بازنماییهای متفاوتی مییابند .ازاینرو عواطف و میل ،جزو ذاتی بشر به
حساب میآیند و قابلمطالعهاند (لوردون.)20 :1397 ،
در نگاه ایرانی نیز لذت سیر یکسانی داشته و مسئلۀ امروز و دیروز نبوده و امر تاریخی به حساب
داشتن نگاه فالسفۀ یونان در باورهای دینی ما ،نوعی بدانگاری با مفهوم
میآید .با توجه به موضوعیت
ِ
لذت درآمیخته و حتی رنگ گناه به خود گرفته است؛ اما تاریخ و روالهای تاریخی راه خودشان را
رفتهاند .به قول آفاری ،اشعار و ادبیات ما مملو از مفاهیم جنسیای هستند که لذتهای جسمانی
مردمان را به یاد میآورد و ویلم فلور 1در تاریخ سکس در ایران ،همین موضوع را نشان میدهد (فلور،
 .)۲۰۱۰نکتۀ قابلتأمل اینجاست که گستره و دامنۀ لذتخواهی چنان زیاد بوده که حتی شرع هم
مندنمودن این لذتها برآمده است .حال با گسترش مصرف و اهمیت سبک زندگی
در پی ضابطه
ِ
ً
و پیدایش سبکهای زندگی منحصربهفرد ،مجددا لذت موضوع مهمی شده است که به فراخور
وضعیت معنای واحد و خطی ندارد؛ مانند فالسفۀ قدیم میتوان انواع لذتهای جسمانی یا روحانی را
در نظر گرفت یا میتوان منشأ لذت را متنوع دید.
شدن فاصلۀ داشتهها و خواستهها یا امیال دانست؛ یعنی
از دید جامعهشناسی ،لذت را میتوان کم ِ
فاصلۀ سوژه و ابژهای که اسپینوزا بدان میپردازد .درواقع هرچه خواستنیها بیشتر به دست آیند ،لذتی
1. Willem Floor
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که به دست میآید بیشتر خواهد شد .این خواستنیها ممکن است یک روز تحت تأثیر تبلیغات و
مصرفگرایی نئولیبرال شکل گیرد و یک روز متأثر از باورها و آرمانهای ارزشی باشد .مهم این است که
موضوع لذت فارغ از نگاههای اینچنینی میتواند موضوعیت داشته باشد و به کار آید.
1
جامعهشناسان متأخر ،موضوع میل و رضایتمندی را در ازای مصرف قرار دادهاند .به باور بودریار،
جامعۀ مصرفی بهواسطۀ اسطورۀ خوشبختی ،مفهوم نیاز را به صورتی فراواقعی خلق میکند تا بهتبع آن
بتواند تشویق افراد به مصرف بیشتر را توجیه کند .همین نیاز که مورد توجه بودریار است ،در صورت
تحقق لذت آفرین قلمداد میشود (بودریار.)۱۳۸۹ ،
او اعتقاد دارد انسان اقتصادی از اصل عقالنیت صوری برخوردار است که او را به سمت اهداف
ذیل رهنمون میسازد :الف .جستوجوی خوشبختی؛ ب .اولویت قائلشدن برای اشیایی که
حداکثر رضایتمندی را برای او فراهم سازد .از دیدگاه اقتصاددانان ،نیاز مترادف با مطلوبیت است؛
میل به تملک یک کاالی خاص بهمنظور مصرف آن .ازنظر روانشناسی ،نیاز انگیزش است و ازنظر
جامعهشناسان ،نیاز ماهیتی اجتماعی-فرهنگی دارد و واقعی است اگر بگوییم همۀ اینها میتواند
لذت را با خود به همراه بیاورد.
ِو بلن 2در نظریۀ طبقۀ تنآسا ،گونۀ دیگری از لذت را به تصویر میکشد و مصرف را راهی برای
نشاندادن میزان ثروت و کسب منزلت اجتماعی ،تشخص و احترام میداند و از مفهوم مصرف
ً
تظاهری بهعنوان مصرفی یاد میکند که نه برای برآوردن نیازهای مادی و زیستی ،بلکه صرفا برای
کسب احترام و منزلت بیشتر و شباهت فزو نتر به طبقات باالدست و در جوامع مدرن و شهری صورت
میگیرد (وبلن.)۱۳۸۶ ،
بوردیو 3نیز در کتاب تمایز ،از مصرفی میگوید که طبقات را مجزا میکند .وی معتقد است طبقات
مختلف ،کاالهای مختلف را میخرند تا جایگاه خود را در ساخت اجتماعی نشان دهند .ازنظر او
افراد در یک رقابت دائمی تالش میکنند با استفاده از کاالهای خاص و با پرهیز از تندادن به کاالهای
عمومیشده ،خود را از افراد مشابه خود متمایز کنند و به افراد طبقات باالتر شبیهتر سازند و بدینترتیب
با باالبردن سرمایۀ اجتماعی خود ،از مزایای مادی و نمادین طبقۀ باالتر بهرهمند شده و جایگاه طبقاتی
خود را ارتقا بخشند .بدینطریق لذتها و امیال کارکرد طبقاتی هم مییابند (بوردیو.)1390 ،
غیر تن شناخته شد را میتوان با دو مفهوم سختافزاری
لذتی که در باال معطوف به تن و معطوف به ِ
و نرمافزاری توضیح داد .همانچیزی که رونالد اینگلهارت آنها را به ارزشهای مادی و ارزشهای
فرامادی (اینگلهارت )۶۱ :۱۳۷۳ ،تفکیک میکند .لذت سختافزاری ،زمانی است که خواستهها
مادی است و مواهب مادی برایش مهم است .درواقع لذت مادی در ارتباط با سطح پایین هرم نیازها
1. Jean Baudrillard
2. Thorstein Veblen
3. Pierre Bourdieu
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تعریف میشود .از طرفی تنها خواستهها و عالیق افراد مادی نیست و بسیاری از خواستههای اجتماعی
و سیاسی (و حتی چنانکه گفته شد ،افزایش منزلت یا برخورداری از مزایای ارزشی و اخالقی) هم
میتوانند وسیلۀ کسب لذت افراد قرار گیرند؛ به این بخش لذت نرمافزاری گویند .این دو در بسیاری
جاها میتوانند به هم وابسته باشند ،اما اینکه کدام بر دیگری برتری دارد ،سیر و تطوری در تاریخ دارد
که در اینجا فرصت بازگویی آن نیست.

کمالگرایی ،یکی از ویژگیهای لذت نرمافزاری است .درواقع رسیدن به غایتی در بیرون و در درون،
دو سویۀ این نوع از لذت است .وقتی لذت نرمافزاری معطوف به بیرون میشود ،ارزشها و اخالق و
یا وطندوستی و وضعیت بهتر اجتماعی میتواند نتیجهاش باشد؛ اما زمانی که این کمالگرایی و
لذتجویی به درون منتقل شود ،توجه به سبک زندگی و مصرف مقولۀ اصلی خواهد شد .در این شرایط
فرد در کانون اهمیت قرار میگیرد و همۀ خواستههای پیرامون شخص مغتنم است .این درو نگرایی و
برو نگرایی دربارۀ لذت سختافزاری هم قابلمشاهده است .بهعنوانمثال ،وقتی خواستههای مادی
سمتوسوی توسعه و پیشرفت کلی کشور را داشته باشند و از ِقبل آن افراد اوضاع بهتری کسب کنند
بیشتر فرد به هر
و کامروا شوند ،لذت سختافزاری از نوع بیرونی است؛ اما زمانی که تنها برخورداری
ِ
طریقی مدنظر است ،لذت سختافزاری معطوف به درون و فرد خواهد بود .در لذتجویی فردی ،فرد
در مرکزیت قرار میگیرد و هر نوع خودخواهی هم میتواند موردتصور باشد که گاهی میتواند اشکال
جمعی و جامعهای ایجاد کند .فردگرایی خودخواهانه 1،نمونهای از این لذت را با خود به همراه دارد.
1. Egoism
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 .4-5نمونهای از صورتبندی با مفهوم کانونی لذت
اگر به شیوۀ اینگلهارت در تغییرات فرهنگی در جوامع صنعتی دامنۀ تأثیرگذاری هر نسل را  ۱۵تا ۲۰
سال در نظر بگیریم و از سویی این اصل را بپذیریم که در هر نسل کمیابیهای دوران اجتماعیشدن
و بلوغ در دورۀ جوانی و حضور اجتماعی تأثیرگذار است ،آنوقت میتوان از نسلها و خواستههایشان
سخن گفت .در جامعۀ ایران یک نسل با جهش خود در سال  ۵۷انقالب کرد .برخی از جنگ و تبعات
آن تأثیر گرفتند .یک نسل در سال  ۷۶دوم خرداد و اصالحات را روی کار آورد و به نظر میرسد دهۀ
جدید عرصۀ حضور نسلی جدید در جامعه است؛ نسلی با دغدغۀ سبک زندگی و لذت.
چرخش و گذشتن از نوع لذتها در جامعۀ ایران ،مدل سینوسی دارد .در زمانی که اوضاع مملکت
رو به بهبود بود و ازنظر اقتصادی اتفاقهای بهتری در حال وقوع بود ،انقالب اسالمی شکل گرفت.
درست است که بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف در انقالب هم مطرح بود ،ولی سویۀ پررنگ
افزاری ارزشگرایانه برای حفظ میهن بود .بعد از جنگ تغییر عمدهای
انقالب و جنگ ،لذتهای نرم
ِ
رخ داد و توسعه و سازندگی و بهرههای اقتصادی و در حقیقت رسیدن به لذتهای سختافزاری،
مسئلۀ اصلی کشور شد .چنین است که در سال  ۷۶در یک جهش نسلی ،لذتهای غیرمادی از نوع
آزادی و توسعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی مطرح شد و رأیآورد .درواقع لذتگرایی نرمافزاری از نوع توجه
به بیرون خود را بروز داد.
دولت احمدینژاد ،بهزعم بسیاری دورانی اقتصادی است و دریافت یارانه از اصول این دوران به
شمار میرود .در این دوره رویۀ اصلی اجتماع و جامعه به سمت لذتهای سختافزاری سوق پیدا
ً
کرد ،با این تفاوت که فرد در آن مهم شد و گرایشهای فردی مرجح بود .اساسا گفته میشود در جامعۀ
تکساحتی که نهادهای اجتماعی و مردمی کمرنگ میشوند و امکان بروز و ظهور اجتماعی سلب
میشود ،افراد به درون کوچ میکنند؛ خانواده ،کار ،فراغت و لذت اصل میشود و در راستای آن انواع
شکاف هم شکل میگیرد و فردگرایی از نوع خودخواهانه ارزش میگردد .ازاینرو میتوان لذتگرایی
سختافزاری آن دوران را معطوف به فرد تلقی کرد.
در ادامه با ظهور شبکههای اجتماعی و با وجود ابزار بازنمایی جدید ،نسلی شکل گرفته است که
مختصاتش تا حدودی تبیین شد .در این نسل همچنان ماجرای لذتجویی سختافزاری برای
معیشت بهتر مسئله است و بسیار پررنگتر از نسلهای پیشین خود را نشان میدهد؛ لذتجویی
ِ
از نوع نرمافزاری که این بار سمتوسویش درونی و فردی است .لذتجویی برای شادی بهتر و سبک
زندگی دلخواه ،حتی اگر این سبک زندگی با هنجارها و خواستهای کالن در تضاد و تقابل باشد.
نسلی که مسئلۀ اصلیاش آزادی اجتماعی و فراغت از چونوچرا کردن و تحمیل از باال است ،هرچند
ممکن است درگیر بیکاری و مشکالت معیشت هم باشد؛ اما برای این نسل کار بهمنظور کسب لذت
معنا دارد و کار بدون وجود شرایطی برای رسیدن به این نوع از سبک زندگی بهتنهایی بیارزش است.
برای همین است که از آیندۀ خویش در هراسند و دنبال اندک آزادیها هستند.
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برای نمایش شمایی از صورتبندی نسلی بر مبنای لذت ،میتوان به نمودار زیر اشاره کرد:

چنانکه مشاهده میشود ،صورتبندی جدیدی مبتنی بر گفتمان مرکزی نسل جوانتر ارائه شده
است .فارغ از اینکه آیا گفتمان لذت مطلوب یا نامطلوب است و اینکه چه آفاتی و مشکالتی میتواند
با خود به همراه بیاورد ،مبتنی بر این دال مرکزی میتوان روایت دیگری از تاریخ ارائه داد؛ روایتی که
با بسیاری از مطالعات تاریخی هم همنوایی دارد و تنها به دلیل استیالی ایدئولوژ یهای انقالبی به
محاق رفته است.
شاید امروزه تنآسایی و مصرف زیاد مدام نقد شود ،اما حتی برای بازتولید نیروهای مقاوم در برابر این
گفتمان باید از درون همان گفتمان مقاومت کرد .تغییر مفاهیم کانونی ،امکان گفتوگو و حتی اصالح
در حد ممکن را سلب میکند .اندیشمند و جامعهشناس نمیتواند وجوه مختلف آنچه در حال
هست را نمایش دهد و مدام مجبور است اکنون را به مدد برخی نظریهها توضیح دهد .توضیحاتی که
شاید با واقعیت همراه نشود ،چراکه پنهانکردن این واقعیت اصل مهمی به شمار آمده است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

ّ
در این نوشتار تالش شد با مراجعه به منابع برجستهای که از تحلیل پژوهشهای ملی دربارۀ جوانان
و نسل جدید وجود داشت ،به توصیفی از تحلیلها و صورتبندیهای نسلی موجود دست یابیم .به
نظر میرسید صورتبندیهای متفاوت نسلی از منظری خارج از باورهای این نسل و به گونۀ انتقادی
1
درگیر گفتمان رایج موجود در جامعه بودهاند.
شکل گرفته و همۀ آنها بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم
ِ
 .1یادآور میشود نهفقط تحلیلهای اساتید و پژوهشگر ِان متعلق به نسل اول و دوم آغشته به این نگاه است؛ بلکه هژمونی حاکم بر مطالعات،
پژوهشگر ِان برآمده از نسلی که بعد از انقالب متولد شدهاند و نسلهای زیر  40سال به شمار میروند را نیز به همین شکل درگیر کرده است.
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گفتمانی که ارزشهای فرامادی انقالبی ،دینی و حتی اصالحات را نمایش میدادند .کوشش شد از
پی مطالعۀ همین پیمایشها و تحلیلهای ارائهشده ،رد تمایز بارز نسل جدید را گرفت .ردی که این
نسل را از پذیرفتن سیاستهای رهاییبخش واداشته و او را به سمت سیاستهای زندگی سوق داده
است .نسلی که در آن فراغت و لذت از عناصر کانونی فراکاوی وضعیت موجود و زندگی میتواند
باشد .حائز اهمیت اینکه این ویژگیها (مشخصۀ نسلهای متولدشدۀ پس از انقالب) بهمرور به
ویژگیهای خانوادۀ ایرانی هم تبدیل شده است و شاید از تفاوتهای اولیه و متعارض نیز خارج شده
و در کلیت جامعه و زیر پوست آن بساط خود را گسترانیده است (زندگی خانوادگی در ایران 1397 ،و
فرهنگ رفتاری خانوار.)1396 ،
گذرکردن از هژمونیهای گذشته برای تعریف نسلها و به دست دادن تعریفی نو از نسلی با نیازهای
ً
متفاوت که اتفاقا رگههایی در زندگی نسلهای پیشین هم دارد ،مفهوم کانونی «لذت» با نگرشهای
متفاوت در گفتمان رفاه را موضوع تحلیل و صورتبندی جدید نسلی در این مقاله کرد .ازاینرو نوشتار
حاضر تالش داشت با گسترش این مفهوم ،لذت مادی و معنوی را تفکیک کند و آن را در دورههای
مختلف جاسازی نماید .این گفتمان نوع نگاه سیاستی متفاوتی را به نسبت گفتمان انقالبی دارد،
هرچند که در تقابل با آن نیست .درواقع موضوع ،اولویتها برای پذیرش این گفتمانها و نه بحث
دربارۀ مطلوبیت آنها در حال حاضر است.
ً
در این وضعیت ،طبیعتا سبکزندگی و میل و لذت نقش پدیدارتری دارد .وجود انواع ابزار بازنمایی
افزاری معطوف به فرد را بهخوبی نشان میدهد ،نگاه
که امکان بروز لذتهای سختافزاری و نرم
ِ
خودخواهانه و َمنمحور را تشدید نموده است و طبیعی است که خواستههای اصلی در همین راستا
شکلگیرند؛ خواستههایی که بهمرور بحران توقعات فزاینده را میآفرینند .هنگامیکه این خواستهها
به داشتهها تبدیل نشوند و روشهای مشروع رسیدن به آنها هموار نباشد ،نارضایتی میآفرینند.
ازاینروست که در وضعیت کنونی اجتماعی و وضعیت نهچندان مثبت چشمانداز به آینده ،فاصله
اجتماعی آرمانگرا و لذتگرا (با معنای رفاه) ،بحران
و شکاف بین دولت و ملت و میان گروههای
ِ
ی باشد که اکنون رخ داده و ضرورت گفتوگوی بیننسلی
میآفریند .شاید این چالشی مهم و جد 
را این بار با توجه به آرمانها و خواستههای نسل جدید دوچندان کرده است .بدینترتیب بنانهادن
تحلیلها بر کانونهای همگرایی نسل جدیدتر بهجای آنچه پیشتر در قالب نسل انقالب و جنگ
جریان داشت ،میتواند سودمند باشد.
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 پیمایش سرمایه اجتماعی  :۱۳۹۴شورای اجتماعی کشور و دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.ّ
 پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان-موج سوم  :۱۳۹۵شورای اجتماعی کشور و دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات.
 پیمایش فرهنگ رفتاری خانوار  ،۱۳۹۶مرکز آمار ایران. پیمایش زندگی خانوادگی در ایران :1397 ،سازمان مجری جهاد دانشگاهی البرز. تابش ،رضا؛ قاسمی ،علیاصغر؛  :۱۳۹۰رویکرد فراتحلیل در مطالعۀ تأثیر دانشگاه بر مناسبات نسلی ایران .فصلنامهمطالعات فرهنگ-ارتباطات شماره .41-75 :۱۳
 تاجیک ،محمدرضا ( .)1386شکاف یا گسست نسلی در ایران امروز-تحلیلها ،تخمینها و تدبیرها .پژوهشکدهتحقیقات استراتژیک ،انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 توحیدلو ،سمیه ( .)۱۳۹۴انتخابات و مطالبات رأی اولیها .کتاب جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات ،پژوهشکدهفرهنگ هنر ارتباطات و شورای اجتماعی کشور.
 جعفرزادهپور ،فروزنده ( .)1386کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتاجتماعی جهاد دانشگاهی.
 -جمشیدیها ،غالمرضا و خالقپناه ،کمال ( .)1388دگرگونی نسلی و هویت اجتماعی در کردستان ،مطالعات جوانان
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شهر سقز .پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،پاییز و زمستان ،شماره .53-82 :3
 حسنی ،محمدحسین؛ ذکایی ،محمدسعید؛ طالبی ،ابوتراب؛ انتظاری ،علی ( .)۱۳۹۶مفهومسازی سبک زندگیفرهنگی .جامعهپژوهی فرهنگی ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار.23-45:
 دانش ،پروانه؛ ذاکری نصرآبادی ،زهرا؛ عبداللهی ،عظیمه؛  :1393تحلیل جامعهشناختی شکاف نسلی در ایران،جامعهپژوهی فرهنگی ،سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز.1-31 :
 ذکایی ،سعید ( .)1390تحول در سبک زندگی جوانان ،سایت تبیانhttps://article.tebyan.net/UserArticle/ /829112/AmpShow
 ذکایی ،محمدسعید و یوسفیمقدم ،شقایق ( .)۱۳۹۶بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس ازانقالب اسالمی .فصلنامه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران.51-78 :)3(10 :
 ذکایی ،محمدسعید؛ حسنی ،محمدحسین ( .)1396شبکههای اجتماعی مجازی و سبکهای زندگی جوانان (فراتحلیلپژوهشهای پیشین) .راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال ششم ،بهار ،شماره .7-25 :22
 ذکایی ،محمدسعید ( .)۱۳۸۶جامعهشناسی جوانان ایران .تهران :آگه. ذکایی ،محمدسعید ( .)۱۳۸۸فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط بیننسلی .دوفصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ وجامعه ،شماره .29-48 :۲
 رنجبر ،محمود و  .)1380( ...مردمشناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران .تهران :ندای آریانا. زارعیان ،آرمین و  .)1386( ...تبیین سبک زندگی نوجوانان پسر :یک تحقیق کیفی .مجله پژوهش پرستاری ،دورۀ دوم،شماره  6و .73-84 :7
 سریعالقلم ،محمود ( .)1382دگرگشت شخصیت ایرانی :سنگ بنای توسعه کشور .اطالعات اقتصادی ،مرداد و شهریور،شماره  191و .12-21 :192
بزاده ،مهران ( )1392جامعهشناسی ذهنیت نسلی و بیننسلی در نسلهای دانشگاهی بعد از انقالب اسالمی.
 سهرا تهران :سخنوران.
 شالچی ،وحید ( .)۱۳۸۶سبک زندگی جوانان کافیشاپ .فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره .93-115 :۱ شهابی ،محمود ( .)1382جهانیشدن جوانی ،خردهفرهنگهای جوانان در عصر جهانیشدن .فصلنامه مطالعاتجوانان ،سال اول ،شماره .1-22 :5
 علویپور ،محسن ( .)۱۳۹۷سیر تطور لذت در اندیشه سیاسی کالسیک .پژوهش سیاست نظری ،دورۀ جدید شماره ،۲۴پاییز و زمستان.327-354 :
 علیخانی ،علیاکبر (به اهتمام)؛ (با مقاالتی از مددپور ،فیرحی ،حاتم قادری ،آقاجری) ( .)1382گسست نسلها(رویکرد فلسفی ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،سیاسی ،تاریخی ،ادبی) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 غالمرضاکاشی ،محمدجواد؛ گودرزی ،محسن ( .)۱۳۸۴نقش شکافانداز تجربیات نسلی در ایران .فصلنامه رفاهاجتماعی ،شماره .251-293 :۱۶
 فاضلی ،محمد ( .)۱۳۸۷تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی .تحقیقات فرهنگی ،دورۀ اول شماره اول:.۱۹-۱۷۵
 فلور ،ویلم ( .)۲۰۱۰تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران .ترجمه محسن مینو خرد ،استکهلم :فردوسی. کاستلز ،مانوئل ( .)۱۳۸۰عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکهای .ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز ،جلد اول،تهران :طرح نو.
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 کفاشی ،مجید ( .)1394عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر شکاف نسلی جوانان شهر تهران .فصلنامه علمی پژوهشیزن و جامعه ،سال ششم ،شماره اول ،بهار.85-67 :
 گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان دربارۀ سبک زندگی جوانان ،تیرماه .1394 گیدنز ،آنتونی ( .)۱۳۸۴پیامدهای مدرنیت .ترجمه محسن ثالثی ،تهران :مرکز. لوردون ،فردریک ( .)۱۳۹۷بندگان مشتاق سرمایه-اسپینوزا و مارکس در باب میل .ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی ،تهران:علمی و فرهنگی.
 محسنی ،منوچهر ( .)1379بررسی آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران .تهران :زهد. محمدی ،محمدعلی ( .)1383جوانان و مناسبات نسلی در ایران ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیجهاد دانشگاهی.
 معیدفر ،سعید ( .)1383شکاف نسلی یا گسست فرهنگی (بررسی مسئله شکاف نسلی در ایران) .جامعهشناسی هنر وادبیات ،نامه علوم اجتماعی ،شماره .57-77 :23
 وبلن ،تورشتن ( .)۱۳۸۶نظریه طبقه تنآسا .ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نی. یاسپرس ،کارل ( .)1378اسپینوزا ،فلسفه ،الهیات و سیاست .ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :طرح نو ،چاپ سوم. یوسفی ،نریمان ( .)۱۳۸۳شکاف بین نسلها .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.- Afary, Janet (2009). Sexual Politics in Modern Iran, Cambridge: Cambridge University Press.
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جنسیتی مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی
تجربۀ
ِ
کرم حبیبپور گتابی 1،سیدحسین سراجزاده 2،فاطمه یوسفی ایلذوله
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شناسۀ پژوهشگر (ارکید)0000-0002-5691-8641 :

شناسۀ پژوهشگر (ارکید)0000-0001-9000-2795 :
شناسۀ پژوهشگر (ارکید)0000-0001-7937-9313 :

چکیده
با توجه به تفاوت فهم ،زمینهها و انگیزههای مصرف سیگار در میان دانشجویان دختر و پسر ،پژوهش حاضر به
مقایسۀ تجربۀ مصرف سیگار در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه خوارزمی میپردازد .رویکرد این پژوهش،
کیفی و روش آن پدیدارشناسی بوده که با روش نمونهگیری هدفمند با استراتژی گلول ه برفی انجام شده است .افراد
موردمطالعه ،شامل دو گروه از دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دورههای تحصیلی کارشناسی و
کارشناسیارشد دانشگاه خوارزمی ( 15دختر و  15پسر) بودند که مورد مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته با معیار
اشباع نظری قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها ،از تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) بهره گرفته شد.
بر پایۀ یافتههای پژوهش ،دانشجویان دختر و پسر درک و پنداشت متفاوتی از مصرف سیگار داشتهاند و به
دالیل مختلف به مصرف سیگار ترغیب شدهاند؛ دانشجویان پسر برای گریز از درگیریهای فکری به مصرف
سیگار روی میآورند و دانشجویان دختر با مصرف سیگار سعی در بازیابی هویت زنانۀ خود دارند .همچنین
خوابگاه و دانشگاه در افزایش مصرف سیگار در دانشجویان پسر و در زمینهسازی و آغاز مصرف سیگار در
دانشجویان دختر نقش داشته است .زمینۀ خانوادگی و پیرامونیان سیگاری در انگیزش هر دو جنس به مصرف
سیگار نقش داشتهاند .وجود دوستان سیگاری و کسب تجربه ،اگرچه در مصرف سیگار از سوی هر دو جنس
نقش داشت ،ولی نقش آن در میان دانشجویان پسر برجستهتر بود .تفاوت تجربۀ زیستۀ مصرف سیگار در بین
دانشجویان دختر و پسر ،داللت بر آن دارد که الگوی متفاوتی بر مصرف سیگار ایشان بهویژه از حیث انگیزهها و
شرایط زمینهساز و تسهیلگر حاکم بوده است .افزون بر آن ،فضای خوابگاه با کارکردی یکسان تااندازهای بستری
برای آغاز مصرف سیگار در میان دختران و تشدید آن در بین پسران بوده است.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،خوابگاه ،مصرف سیگار ،تجربۀ زیسته ،هویت.
 .1استادیار جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)karamhabibpour@khu.ac.ir /
 .2دانشیار جامعهشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمیserajsh@khu.ac.ir /
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمیfatemehyousefi9116@gmail.com /
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ٔ
نویسنده مسئول :کرم حبیبپور گتابی

 .1مقدمه و بیان مسئله
مصرف دخانیات ،شایعترین دلیل مرگهای زودرس و بیمار یها در جهان است .سیگارکشیدن و
نادرست رواجیافته در جامعه است که درآغاز بهعنوان امری تفننی
تداوم آن ،بیشتر برآمده از باورهای
ِ
وارد زندگی افراد میشود ،حالآنکه مصرف آن از مهمترین علل مرگ و ناتوانی در سراسر دنیا به شمار
َ
میرود (احتشامی .)1394 ،فرد سیگاری نهتنها تندرستی خود ،بلکه سالمتی کسانی که در معرض
دود سیگار قرار میگیرند را نیز به خطر میاندازد .افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری به
نسبت بیشتری دچار بیمار یهای روانپریشی ،ناسازگاری اجتماعی ،اضطراب ،افسردگی ،غمگینی،
نگرانی (ابراهیمی و همکاران )1394 ،و بیمار یهای قلبی ،عروقی و تنفسی میشوند؛ ضمناینکه
سالمت عمومی و روانی جامعه با مصرف سیگار نیز بیارتباط نیست.
با وجود زیانهای شناختهشدهای که سیگار بر سالمتی افراد و جامعه دارد ،بخشی از جوانان بهویژه
دانشجویان به این رفتار ُپرخطر دست میزنند و مصرف سیگار را آغاز میکنند و یا ادامه میدهند.
استعمال دخانیات میان دانشجویان رشتههای مختلف ،با وجود آ گاهی آنان نسبت به زیانهایش،
رو به افزایش است (افراسیابی و مداحی .)1394 ،بنا بر اعالم رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت
عتف8 ،درصد دانشجویان کشور بهطور مستمر سیگار میکشند ،آمار مصرف قلیان با انگیزۀ مصرف
تفننی بیشتر از سیگار است و رشد مصرف آن در دختران دانشجو از پسران پیشی گرفته است (مرکز
تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات 7 ،تیر  .)1399به نظر میرسد روند روبهرشد آن در میان این
گروه ،میتواند با دالیل متعددی مانند کاهش فشار روانی ،فشار همساالن ،مشکالت زندگی ،مقبولیت
اجتماعی ،تاریخچۀ خانوادگی مصرف دخانیات ،سطح پایین تحصیالت پدرومادر ،تمایل برای
کسب شخصیت ،جنسیت (بیشتر برای مردان) ،درآمد باال ،برآوردهنشدن نیازهای عاطفی ،بیکاری
و( ...رضاخانی مقدم و همکاران ،)1391 ،جدایی و دوری از خانواده و محل زندگی خود و حضور
در خوابگاههای دانشجویی (افراسیابی و مداحی )1394 ،در ارتباط باشد .درعینحال این مسئله
بهعنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی ،سالمت آنان را تهدید میکند (رمضانی و همکاران.)1389 ،
افزون بر چندوچون و روند ّ
تفاوت درک،
کمی مصرف سیگار در میان دانشجویان دختر و پسر ،بررسی
ِ
زمینهها و انگیزههایی که دانشجویان دختر و پسر برای رو یآوردن به مصرف سیگار دارند ،اهمیت
بسزایی دارد و روشنشدن ابعاد آن ،مستلزم انجام مطالعاتی در این حوزه است .مرور مطالعات پیشین
ً
در این زمینه ،نشانگر آن است که پژوهشهای انجامشدۀ مرتبط با این موضوع در ایران ،عمدتا یا
کمی بوده که سعی بر بررسی تفاوت دو جنس با روش پیمایش و بر ٔ
پایه متغیرهای ّ
به روش ّ
کمی و
عملیاتیکردن و سنجش آنها داشته است (برای نمونه ،سعیدی و همکاران)1389 ،؛ یا اینکه
دانشجویان خوابگاهی (برای نمونه ،افراسیابی و مداحی )1394 ،و همگی دانشجویان (برای نمونه،
ً
رضاخانیمقدم و همکاران1391 ،؛ اکبری و سراجزاده )1397 ،را مورد مطالعه قرار دادهاند؛ یا صرفا
با نگاهی زنانه به مصرف سیگار در بین شهروندان و یا دانشجویان دختر پرداختهاند (برای نمونه،

58

یمزراوخ هاگشاد نایوجشناد نیب رد راگیس فرصم ِیتیسنج ۀبرجت
ن

سعیدی و همکاران)1389 ،؛ و یا اینکه در موارد بسیار نادر که با تحقیق حاضر موضوعیت دارد
(برای نمونه ،مصطفی بلوردی و مهنی ،)1398 ،تمرکز تحلیلی آنها بر مقایسۀ بین دختران و پسران
مصرفکنندۀ سیگار بوده است.
ً
َ
این در حالی است که مطالعۀ حاضر با رویکرد کیفی و از زاویۀ تحلیل جنسیتی (نه صرفا زنانه
یا پسرانه) انجام گرفته است و بنابراین از یکسو شکاف مطالعات کیفی و از سوی دیگر شکاف
مطالعات جنسیتی در این زمینه را تااندازهای ُپر خواهد کرد .بر این اساس ،پژوهش حاضر قصد دارد با
جنسیتی مصرف سیگار در میان دانشجویان دانشگاه
استفاده از روششناسی کیفی به پدیدارشناسی
ِ
خوارزمی بپردازد تا از این رهگذر ،به بسط دانش نظری و تجربی در حوزۀ جامعهشناسی جنسیت و
مسائل اجتماعی یاری رساند و تفاوتها و همسانیهای الگوی جنسیتی بهویژه در زمینۀ مصرف
سیگار بهتر شناخته و درک شود .بنابراین ،پرسش اصلی مطالعه این است که دانشجویان دختر و پسر
مصرف سیگار را چگونه تجربه میکنند و این تجربه در چه شرایط و زمینههایی شکل گرفته است؟

پیشینۀ تجربی

ٔ
درباره مصرف سیگار و بهطور خاص مصرف سیگار توسط دانشجویان ،محققین مختلف در داخل و
خارج از کشور پژوهشهایی انجام دادهاند.
در مطالعات انجامشده در داخل ،انصاری و همکاران ( )1386در پژوهش مقطعی-توصیفی با
عنوان «شیوع و علل گرایش به سیگار در بین دانشجویان پزشکی» ،دریافتند که مهمترین علل
استعمال سیگار در میان دانشجویان ،احساس لذت و خوشی و کاهش اضطراب است.
سعیدی و همکاران ( )1389با بررسی «عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مصرف سیگار در بین زنان
و دختران شهر تهران» ،دریافتند که شش متغیر واکنش شرمندهسازی (عدمتأیید اجتماعی رفتار
خالفکارانه برای برانگیختن ندامت در فرد) ،عاملیت (کنشگری مستقل ،خودمختار و بازاندیش)،
هنجارشکنی ،رهایی از فشار عصبی ،سیگار یبودن همسر و ریسک ،بهطور همزمان بر مصرف پنهانی
سیگار مؤثرند و تعداد سیگار مصرفی همزمان با واکنش شرمندهسازی و سنتگرایی (وابستگی به
گذشته) در ارتباط است.
یافتههای پژوهش رضاخانیمقدم و همکاران ( )1391در زمینۀ «شیوع و علل گرایش به مصرف
سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی  ،»89-90ضمن شناسایی
تفریح و سرگرمی بهعنوان ریشهایترین انگیزۀ مصرف سیگار و قلیان ،نشان داد که فراوانی مصرف
سیگار و قلیان به ترتیب بهطور معناداری در دانشکدههای دندانپزشکی و داروسازی بیش از دیگر
دانشکدهها بوده است.
از دیگر تحقیقات انجامگرفته در این زمینه ،تحقیق احتشامی ( )1394با نام «سیگار دروازۀ ورود»
است .وی نشان داده است مصرف سیگار باعث ایجاد بیمار یهایی میشود و بسیاری از کسانی
که آلوده به مصرف مواد مخدر شدهاند ،علت مصرف را در درمان یا تسکین عوارض برآمده از این

59

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :کرم حبیبپور گتابی

بیمار یها عنوان کردهاند .از طرفی ،مصرف سیگار باعث ایجاد تغییراتی در رفتار ،خلقوخو و منش
فرد میشود و او را مستعد مصرف مواد مخدر میکند.
افراسیابی و مداحی ( )1394در پژوهشی با عنوان «شناسایی و تبیین عوامل خوابگاهی در اعتیاد به
سیگار دانشجویان» ،نشان دادهاند که پدیدۀ اعتیاد به سیگار در میان دانشجویان بهصورت جدی رو
به گسترش است .این موضوع را نمیتوان تکعاملی دانست و علتهای مختلفی باعث کشیدهشدن
دانشجویان به مصرف سیگار میشود که جدایی و دوری از خانواده و محل زندگی خود و بودن در
خوابگاههای دانشجویی ،یکی از آنهاست.
اکبری و سراجزاده ( )1397در پژوهشی بهمنظور «مطالعۀ طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به
مواد و تغییرات مصرف مشروبات الكلی و سیگار» در بین نمونهای از دانشجویان ،دریافتند که نزدیک
ً
به یکسوم دانشجویان موردمطالعه ،تغییر نگرش منفی و تقریبا همین نسبت تغییر نگرش مثبت
ٔ
درباره تغییر رفتار نسبت به سیگار ،مواد و مشروبات الكلی ،نسبتها متفاوت است.
داشتهاند؛ ولی
«تجربۀ مصرف سیگار در میان دختران دانشجو؛ پژوهشی پدیدارشناختی در دانشگاههای شهر
كرمان» ( ،)1398عنوان تحقیق دیگری است که توسط مصطفی بلوردی و مهنی انجام شده است.
یافتههای این پژوهش که با روش پدیدارشناسی و با روش نمونهگیری هدفمند و درنظرداشتن اشباع
اطالعاتی ،مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته با  21نفر از دختران دانشجوی دانشگاههای شهر
كرمان انجام شده است ،داللت بر آن دارد كه مصرف سیگار ،بیشتر واكنشی در برابر نابسامانی وضعیت
است كه از عوامل اجتماعی متعددی همچون هیجانخواهی ،گرایش به تشخصیابی ،نابرابری ،نیاز
به پذیرش ،ناهمگونی تعامالت خانواده و فقدان تابآوری تأثیر میپذیرد.
ازجمله مطالعات خارجی پیرامون موضوع ،میتوان به پژوهشی با نام «بررسی سیگارکشیدن در متن
جامعه :مردانگی ،زنانگی ،تفاوت طبقاتی در سیگارکشیدن در سه نسل زنان و مردان غرب اسکاتلند»
اشاره کرد که هانت و همکاران )2004( 1در بین زنان و مردان متولد دهههای  1950 ،1930و  1970در
اسکاتلند انجام دادهاند .از دید این پژوهشگران ،با درنظرگرفتن شیوع مصرف سیگار همراه با گزارش
مصرف آن در گذشته و اکنون ،به نظر میرسد در سدۀ بیستم نقش جنسیتی افراد ممکن است در
افزایش یا کاهش مصرف سیگار مؤثر باشد .همچنین ،گرایشهای طبقهای در سیگارکشیدن مردان در
گروه سالخوردهتر کمتر از زنان است.
الکسپوولوس و همکاران )2009( 2در پژوهشی با عنوان «سیگارکشیدن در میان دانشجویان دانشگاه
یونان :مقایسه بین دانشجویان پزشکی و دیگر دانشجویان» ،نشان دادند که سیگار میزان شیوع سرفه
و عفونتهای تنفسی و کاهش آمادگی جسمانی را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد .مهمترین
عوامل مرتبط با گسترش سیگارکشیدن ،دوستی با سیگار یها و سیگارکشیدن مادران بود.
1. Hunt et al.
2. Alexopoulos et al.
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مندیل و همکاران )2010( 1در پژوهشی با عنوان «سیگارکشیدن در میان دانشجویان :تحلیل
جنسیتی در میان دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه ملک سعود» ،دریافتند که سن ،عادات
مصرف سیگار پدر و عادات سیگارکشیدن دوستان ،عوامل مؤثر برای مصرف سیگار در مردان است؛
درحالیکه در میان زنان ،عادات سیگارکشیدن خواهر و عادات سیگارکشیدن دوستان تأثیر بیشتری
ً
دارد .یافتههای این مطالعه ،مجددا بر اهمیت فشار همساالن بر مصرف سیگار در دانشجویان هر دو
جنس تأ کید داشته است.
خطاک و همکاران ( )2010در بررسی «عوامل انگیزشی مصرف سیگار در بین دانشجویان :بررسی
دانشگاه کوهات» در میان  300دانشجوی پسر ،دریافتند که دسترسی آزاد و بدون محدودیت به
سیگار ،دانشجویان را به مصرف سیگار سوق میدهد .چینوونگ و همکاران ،)2018( 2کالنترین
دلیل مصرف سیگار توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تای در شمال تایلند را ناآ گاهی از زیانها
و پیامدهای منفی سیگار برای تندرستی دانستهاند .افزون بر آن ،این ناآ گاهی در دانشجویان دختر
بیشتر از دانشجویان پسر بوده است .وامامیلی و همکاران ،)2019( 3با روش تحلیل ثانویه به مطالعۀ
مصرف سیگار در میان  1476نفر از دانشجویان  18تا  24ساله در دانشگاههای نیوزلند پرداختند که بر
پایۀ این مطالعه ،نرخ مصرف سیگار در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده است.
ناصر و ژانگ )2019( 4در بررسی دانش و عوامل مرتبط با مصرف سیگار در بین  420نفر از دانشجویان
سه کالج در دانشگاه حدیده در بحرین ،دریافتند که مصرف سیگار در بین یکسوم دانشجویان رواج
دارد و نسبت آن در میان مردان بیشتر از زنان است .بر ٔ
پایه این پژوهش ،سال ورودی ،سن ،محل
اقامت و درآمد خانواده ،برجستهترین پیشبینهای مصرف سیگار در بین دانشجویان بوده است .در
نتیجهگیری این مطالعه ،شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان دختر بهعنوان یکی از مسائلی که
میباید مورد توجه جدی قرار گیرد ،معرفی شده است.
برجستهترین برتری پژوهش حاضر نسبت به دیگر تحقیقات پیش از آن ،این است که به آشکارساختن
انگیزههای مصرف سیگار در میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی از دید جنسیتی پرداخته است که
البته نسبت مطالعات خارجی با نگاه جنسیتی در این زمینه ،بسیار بیشتر از پژوهشهای داخلی
است .افزون بر آن ،این پژوهش به مطالعۀ درک و فهم و بهویژه تجربه و احساس دانشجویان از مصرف
سیگار میپردازد که در مطالعات پیشین یا بدان پرداخته نشده یا بسیار کمرنگ مورد توجه بوده است؛
دلیل اصلی آن ،تفاوت روش تحقیق آنها ّ
(کمی) با تحقیق حاضر (کیفی) است که از این حیث نیز
مطالعات اندکی در ایران وجود دارد.
1. Mandil et al.
2. Chinwong et al.
3. Wamamili et al.
4. Nasser & Zhang.
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 .2چهارچوب مفهومی
حساس برگرفته از نظریههای مرتبط شامل مفاهیم
چهارچوب مفهومی تحقیق حاضر ،بر اساس مفاهیم
ِ
ُ
فشار اجتماعی ،برچسبزنی ،پیوند افتراقی ،کنترل اجتماعی و خردهفرهنگهای کجرو است که بر
ٔ
پایه انسجام این مفاهیم حساس در یک نظام معنایی خاص ،به توصیف و تفسیر مصرف سیگار در
میان دانشجویان دختر و پسر پرداختهشده است.
ُ
مرتن ،دو گروه بزرگ را در جامعه باور دارد؛ بهنجارها و کجروها« .بهنجارها» ،تابع فرهنگ اصلی و
ُ
مسلط جامعه هستند و «کجروها» ،در چهار دستۀ کوچکتر نمایانگر خردهفرهنگهای گونا گوناند.
«همنوایان» توانستهاند میان اهداف فرهنگی و وسایل فرهنگی ،تطابقی کارکردی و متناسب ایجاد
و با این تناسب کنش کنند« .واگراها» هیچ چیز و هیچ اصلی را قبول ندارند و ب ه گونهای پوچگرایی
ً
فلسفی رسیدهاند .این افراد نمیتوانند کامال اجتماعی شوند؛ زیرا از یکسو الگوهای فرهنگی را درونی
کردهاند ،ولی از سوی دیگر در انجام آنها توفیق نیافتهاند« .عصیانگران» و «شورشیان» ،گروهاییاند
ُ
که هم اهداف را َرد میکنند و هم وسایل را (تنهایی .)208-210 :1374 ،مرتن رفتارهای افراد روانپریش
و روانرنجور ،افراد منفور و مطرود ،ولگردها ،خانهبهدوشان ،دورهگردها ،افراد الكلی و معتادان را در
گروه «واگراها» میداند .کسانی که سیگار مصرف میکنند و معتاد به آن هستند نیز در این دسته جای
دارند .بسیاری از جامعهشناسانی که در نظریۀ برچسبزنی کار کردهاند (بهویژه هوارد بکر) ،معتقدند
که گروههای اجتماعی قانون را به وجود میآورند و این گروهها هستند که مشخص میکنند چه رفتاری
و تحت چه شرایطی باید انجام شود .این نظریه با توجه به این واقعیت که کجرو یها در زمانها و
مکانهای گوناگون به گون ۀ مختلفی تعریف میشوند ،تأیید میگردد (ستوده.)150 :1383 ،
رفتار انحرافی همچون سیگارکشیدن در محیط دانشگاه و دریافت برچسب سیگاری برای دانشجو،
خطر تداوم آن را در پی دارد .تأثیر دریافت برچسب بر فرایند تحصیلی ،ممکن است افت تحصیلی،
طوالنیشدن دورۀ تحصیل و ...را به دنبال داشته باشد .برچسب «سیگاری» ،ممکن است از طریق
تغییر تصور فرد از خود و همچنین تغییر تصور جامعه از فرد و رفتار افراد در مقابل او ،منجر به ارتکاب
عمل سیگارکشیدن از سوی فرد شود .در محیط دانشگاه که داری ّ
جوی آموزشی است ،سیگارکشیدن
سیگارکشیدن کسی که در دانشگاه برچسب
یک عمل انحرافی انگاشته میشود؛ درحالیکه عمل
ِ
سیگاری به او زده میشود ،در محیط دیگری مانند پارک به این شدت انحرافی دیده نمیشود.
ساترلند ،معتقد است رفتار بزهکارانه یادگرفتنی است و افراد در فرایند ارتباطی و طی کنش متقابل با
دیگران ،آن را یاد میگیرند .بخش اصلی رفتار بزهکارانه ،در گروههای اولیه و صمیمی صورت میگیرد.
بر ٔ
پایه این دیدگاه ،افراد برای اینکه در گروه همساالن پذیرفته شوند ،بر روی ارزشها و نگرشهای هم
تأثیر فراوان میگذارند .دانشجویان به خاطر سکونت در خوابگاه و دانشگاه ،زمان بیشتری را با دوستان
خود میگذرانند و تحت تأثیر همدیگر قرار میگیرند .برخی دانشجویان به خاطر چشموهمچشمیُ ،مد
بودن ،پذیرفتهشدن در جمع دوستان و ...به مصرف سیگار ترغیب میشوند.
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کنترل اجتماعی ،به شیوههایی اطالق میشود که جامعه برای واداشتن اعضایش به همنوایی و
جلوگیری از ناهمنوایی به کار میبرد .کنترلهای اجتماعی را میتوان از نظر هدفهایی که در جامعه
دارند ،به گونههای زیر تقسیم کرد )1 :کنترل غیررسمی ،شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرصۀ
رویارویی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده ،مدرسه ،محل کار و ...تحقق مییابد؛  )2کنترل رسمی
مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است (ستوده.)136 :1383 ،
پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته
به باور هیرشی ،کژرفتاری هنگامی روی میدهد که
ِ
گردد .او چهار عنصر اصلی (دلبستگی ،سرسپردگی ،درگیری و ایمان) را باعث پیوند میان فرد و
جامعه میداند )1 :دلبستگی :دلبستگی به افراد و نهادهای اجتماعی ،یکی از شیوههایی است که
فرد خود را از طریق آن به جامعه پیوند میدهد؛  )2سرسپردگی (تعهد) :افراد جامعه در دستیابی به
هدفهایی مانند تحصیل ،کار ،خانه و ...که برای آنها سرمایهگذاری کردهاند و وقت و انرژی خود
را در راه آن صرف کردهاند ،بیشتر به فعالیتهای متداول زندگی تعهد دارند؛  )3درگیری و مشارکت:
ً
معموال کسانی که درگیر کار ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی ،مشارکت اجتماعی و ...هستند ،کمتر فرصت
هنجارشکنی پیدا میکنند؛  )4باور و اعتقاد :هرچه میزان اعتقاد به ارزشهای اخالقی و هنجارهای
فرهنگی ضعیفتر باشد ،احتمال کجرفتاری فرد بیشتر است (ستوده.)137-138 :1383 ،
بر اساس نظریۀ هیرشی ،هنگامیکه دانشجویان نسبت به دانشگاه وابستگی دارند ،به دانشگاه
و موفقیت علمی پایبند میشوند و در این صورت احتمال کجروی کمتر میشود .از طرفی ،عدم
مشغولیت کافی در خوابگاه و نبود شیوههای گذران اوقات فراغت کافی مانند امکانات تفریحی و
ورزشی ،باعث میشود افراد به کجروی دست بزنند و اوقات خود را با رفتاری همچون سیگارکشیدن
بگذرانند .افزون بر آن ،ناکافیبودن کنترل اجتماعی یکی از دالیل رفتار کجروانه است .سا کنشدن
دانشجویان در خوابگاه و دوری از خانواده و عدم کنترل و نظارت خانوادهها بر ایشان ،باعث میشود
برخی دانشجویان دختر و پسر به رفتارهای انحرافی ازجمله سیگارکشیدن ترغیب شوند؛ ضمناینکه
عدم نظارت بایستۀ مسئولین خوابگاه و دانشگاه نیز به این مسئله دامن میزند.
ُ
خردهفرهنگهای کجرو نیز در تشویق دانشجویان به آغاز و تداوم مصرف سیگار نقش ایفا میکنند.
ُ
خردهفرهنگ ،شیوۀ زندگی خاص یک گروه در فرهنگ بزرگتر یک جامعه و شامل راه و روشها،
بینشها ،ارزشها و نحوۀ رفتار است که در گروههای کوچک از یک جامعه جریان دارد و موجب
ُ
تفاوتهای فکری و رفتاری آنها از یکدیگر میشود .جوامع جدید از خردهفرهنگهای متفاوتی
ل شدهاند که هرکدام هنجارهای خاص خود را دارند و ممکن است هنجارهای خارج از
تشکی 
ُ
3
2
1
خردهفرهنگ خود را کجروی تلقی کنند .جامعهشناسانی مانند کوهن ،ماتزا و فلدمن بر این باورند
ُ
که توجه به خردهفرهنگها در تبیین کجرو یها از اهمیت ویژهای برخوردار است .آنها با مطالعۀ
1. Cohen
2. Manu
3. Trobriand
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ٔ ُ
پایه خردهفرهنگهای متفاوت ،اشاره
گروههای بزهکار بهمنظور تبیین کجرو یهای اجتماعی بر
ً
ُ
میکنند که چنین گروههایی معموال در اجتماعات خردهفرهنگی رشد مییابند .دانشجویان بیشتر
ُ
به خردهفرهنگ جوانان تعلق دارند و در اینگونه گروهها شرکت میکنند (اریک گود ،1994 1به نقل از
ستوده .)147 :1383 ،همچنین به دلیل گسترش ارتباطات میان دانشجویان در فضاهای دانشگاه
و خوابگاه ،امکان تبادالت فرهنگی بین دانشجویان وابسته به فرهنگهای مختلف فراهم میشود و
گذران
آنها بهراحتی میتوانند تازهترین مدلهای مو ،ریش ،شلوار ،کفش ،موسیقی و حتی الگوهای
ِ
اوقات فراغت را از فرهنگهای مختلف یاد بگیرند .در همین راستا ،برخی از دانشجویان در دانشگاه
ُ
ُ
جذب خردهفرهنگهای دانشگاه مانند خردهفرهنگ سیگاری میشوند که از انگیزههای آنان میتوان
به ُمد بودن ،کسب تجربه و ...اشاره کرد.

 .3روش
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعۀ تجربۀ زیسته و درعینحال فهم معنای ذهنی
کنشگران دانشجوی دختر و پسر از مصرف سیگار است ،بنابراین از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی
بهره گرفته شده است .افراد موردمطالعه و مشارکتکنندگان در این تحقیق ،شامل  ۲گروه از دانشجویان
دختر و پسر (مجرد) خوابگاهی و غیرخوابگاهی در همۀ رشتههای تحصیلی در سال تحصیلی -98
 1397میشد که در دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد در دانشگاه خوارزمی شاغل به تحصیل
بودند و در این راستا ،با  ۱۵نفر از دانشجویان دختر و  ۱۵نفر از دانشجویان پسر (رو یهمرفته  30نفر)،
مصاحبۀ عمیق با معیار اشباع نظری انجام شد.
ترکیب مشارکتکنندگان اینگونه بود که  17نفر از دانشجویان پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی و
 13نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی در دامنۀ سنی  18تا  29سال بودند .تعداد
 20نفر ( )SD = 3،05 ،M = 22،63از دانشجویان (دختر و پسر) در دورۀ کارشناسی و  10نفر در دورۀ
کارشناسیارشد در رشتهها (تربیتبدنی ،فلسفه ،ادبیات ،عمران و )...و سالهای مختلف مشغول
به تحصیل بودند .از میان  17دانشجوی پسر 11 ،نفر پیش از ورود به دانشگاه و  6نفر پس از ورود به
دانشگاه شروع به مصرف سیگار کرده بودند ( .)SD = 2،76 ،M = 23،12در برابر آن ،از  13نفر دانشجوی
دختر ،زمان آغاز مصرف سیگار توسط  7نفر از آنها به قبل از ورود به دانشگاه و  6نفر به بعد از ورود
به دانشگاه بازمیگشت( .)SD = 3،39 ،M = 22روش برگزیدن مشارکتکنندگان ،نمونهگیری هدفمند
با استراتژی گلوله برفی بود و برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) استفاده شد.
ارزیابی کیفیت تحقیق ،برحسب دو معیار اعتبار و پایایی بوده است .هر یک از محققان ،از دیدگاه
خود به موضوع اعتبار نگریستهاند و در کاربرد آن از مفاهیم متعددی همانند کیفیت ،دقت و قابلیت
اعتماد استفاده کردهاند« .اعتبارپذیری» ،به واقعیبودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد و
1. Erich good
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عبارت است از میزان اعتماد به واقعیبودن یافتهها برای شرکتکنندگان پژوهش و برای زمینهای که
پژوهش در آن انجا م شده است؛ به این معنا که آنچه در یافتهها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر
میگردد ،همانی باشد که در نظر و ذهن مشارکتکنندگان بوده است .بدینترتیب بهمنظور دستیابی
موردنظر لینکلن و گوبا شامل
به هدف و برای ارزیابی کیفیت این تحقیق ،از برخی استراتژ یهای
ِ
تماس طوالنی با محیط پژوهش ،مشاهدۀ مستمر ،بررسی از زوایای مختلف ،تبادلنظر با همتایان و
کنترل از سوی اعضا (حریری ،)66 :1385 ،استفاده شده است.

 .4یافتهها
در استخراج و نمایش یافتهها به تفکیک دانشجویان دختر و پسر ،نخست کدهای اولیه از درون
متن مصاحبهها برای فهم عمیقتر آنها بیرون کشیده شد .در مقولهبندی کدهای اولیه و پایهریزی
تمهای فرعی ،این تمها از دل کدهای اولیه بیرون کشیده شدند و در دسته تم فرعی قرار گرفتند .در
انتزاعی برداشتشده از تمهای فرعی احصا و
مرحلۀ پایانی ،یعنی تشکیل تم اصلی ،مفهوم کلی و
ِ
برچسبگذاری شدند .در جمعبندی فراگیر و گزیده از مقایسۀ مصرف سیگار در میان دانشجویان
دختر و پسر ،میتوان به برخی از تفاوتها و تمایزات جنسیتی میان آنها به شرح زیر اشاره کرد.

 .4-1درک و فهم از سیگار
درک افراد از سیگار ،دربردارندۀ  2تم اصلی با نامهای آرامبخشی سیگار و اغواگری سیگار است که از
تمهای فرعی احساس آرامش ،وسوسۀ سیگارکشیدن و عدم کنترل سیگار تشکیل شده است.
جدول شمارۀ  :1کدهای اولیه ،تمهای فرعی و تمهای اصلی برای موضوع درک افراد از سیگار
جنسیت

پسر

دختر

کدهای اولیه

تمهای فرعی

تمهای اصلی

آرامش ،حال خوب

احساس آرامش

آرامبخشی سیگار

وسوسه ،نیکوتین ،بیقدرتی

وسوسۀ سیگارکشیدن

اغواگری سیگار

عدم کنترل در مصرف سیگار ،بیارادگی در
مصرف سیگار

عدم کنترل سیگار

اغواگری سیگار

راحتی ،آرامش

احساس آرامش

آرامبخشی سیگار

وسوسه ،فکر سیگار ،دکه سیگار

وسوسه سیگارکشیدن

اغواگری سیگار
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 .4-1-1آرامبخشی سیگار

ٔ
درباره کارکرد آرامبخشی سیگار داشتند و هر دو گروه
دانشجویان پسر و دختر ،درک کمابیش همانندی
سیگار را تسکیندهنده و آرامبخش میدانستند .این درک دانشجویان از مصرف سیگار که بهنوعی
تلقی کارکردی از آن را بازنمایی میکند ،به دانشجویان حس خوب و مثبتی را انتقال میدهد و درنتیجۀ
تداوم این حس ،بخشی از آنها به مصرف سیگار سوق مییابند .توصیف دو نفر از دانشجویان پسر
دورۀ کارشناسیارشد در این مورد ،چنین است:
ً
«با شنیدن کلمۀ سیگار ،یاد آرامش میافتم ،سیگار واقعا آدمو تسکین میده( ».م،.ا،.
تاریخ)
«خیلی حس خوبیه ،احساس آرامش میکنم( ».ز ،.ا ،.مشاوره خانواده)
بااینهمه در زمینۀ نقش مصرف سیگار در آرامشبخشی ،نتایج متناقضی از مطالعات مطرح شده
ّ
نقش سیگار در
است و یافتۀ اجماعی در این زمینه وجود ندارد؛ گرچه مسلم این استکه باور به این ِ
میان مصرفکنندگان بسیار شایع است ،تاآنجاکه بهعنوان یکی از دالیل عدم ترک مصرف سیگار
از سوی آنان مطرح میشود .برای نمونه ،یافتههای مطالعۀ کامران و شرقی ( )1388پیرامون عوامل
ایجادکنندۀ هنجارهای مؤثر بر رفتار کشیدن سیگار در بین دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علوم
دانشجویان موردمطالعه در این تحقیق با این گزاره که
پزشکی اردبیل ،نشان داد که بیش از نیمی از
ِ
«استعمال سیگار آرامش روحی و فکری به همراه دارد» ،موافقاند .افزون بر آن ،بسیاری از این افراد
دانشجویان موافق با پنداشت آرامش
بیشتر ایشان از میان
تاکنون اقدام به ترک سیگار نکرده بودند و
ِ
ِ
فکری ناشی از استعمال سیگار بودند.
ِ

 .4-1-2اغوا گری سیگار
افزون بر حس آرامبخشی ،مصرف سیگار برای دانشجویان مصرفکننده اغواگری نیز میکند .این
اغواگری حتی با دیدن نگاره ،تصویر و فیلم سیگار در میان دانشجویان اتفاق میافتد؛ بهطور یکه
بخشی از دانشجویان موردمطالعه با دیدن یک فیلم هم به سیگارکشیدن وسوسه میشدند و میگفتند
سیگارکشیدن خود را نمیتوانند کنترل کنند .دو نفر از دانشجویان کارشناسی ،در این باره چنین
ِ
میگویند:
«دوست دارم سیگار بکشم ،آدم تو فیلم هم ببینه سیگار روشن میکنن ،دوست داره سیگار
روشن کنه!» (م،.ک ،.شیمی)
«سیگار بهمن میآد تو ذهنم( ».م،.ک ،.عمران)
گروهی از دانشجویان دختر و پسر بیان کردند با شنیدن کلمۀ سیگار ،میل به مصرف آن در بین
ایشان شکل میگیرد .این نقش اغواگرانۀ سیگار ،در بین دانشجویان پسر قویتر از دانشجویان دختر
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بود؛ بهطور یکه دانشجویان پسر ،نسبت به دانشجویان دختر بر مصرف سیگار خود کنترل کمتری
داشتند و با شنیدن کلمۀ سیگار و یا دیدن آن ،ترغیب به مصرف آن میشدند.

 .4-2مصرف سیگار و زمینههای آن

ٔ
دربردارنده  5تم اصلی (شامل
موضوع زمینههای شکلگیری مصرف سیگار در میان دانشجویان،
پیوند با افراد سیگاری ،فشار روحی ،کنجکاوی ،پیوند با افراد سیگاری و مشروعیتزدایی از جامعه
جنسیتی) و  10تم فرعی به شرح جدول شمارۀ  2بود.
جدول شمارۀ  :2کدهای اولیه ،تمهای فرعی و تمهای اصلی برای موضوع زمینههای شکلگیری مصرف سیگار
جنسیت

تمهای فرعی

کدهای اولیه
خانوادۀ سیگاری ،دوستان سیگاری ،وقتگذرانی با دوستان
سیگاری

پسر

زمینۀ خانوادگی
دوست سیگاری

مشکالت خانوادگی ،درگیریهای خانوادگی

مشکالت خانوادگی

آشفتگی روحی ،مشکالت روحی

فشار روحی

افسردگی ،بحران روحی ،ناامیدی ،بیانگیزگی ،دلزدگی

افسردگی

بحرانهای زندگی ،اتفاقات زندگی

مشکالت خانوادگی

حس کنجکاوی ،مزهکردن

کنجکاوی

دوستان سیگاری ،دورهمیهای دوستانه

دوست سیگاری

برادر سیگاری

زمینۀ خانوادگی

تمهای اصلی
پیوند با افراد
سیگاری

فشار روحی

فشار روحی

دختر

مقاومت علیه نگاه جنسیتی جامعه
نگاه جنسیتی جامعه به دختر سیگاری
تبعیض جنسیتی
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 .4-2-1پیوند با افراد سیگاری
بر اساس نظریۀ ساترلند ،رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست؛ بلکه روش آموختن این رفتار همانند
روش آموختن سایر رفتارهاست .در این مطالعه دو تم فرعی با عناوین «زمینۀ خانوادگی» و «دوست
سیگاری» در داخل تم اصلی پیوند با افراد سیگاری احصا شدند .در بخشی از پژوهشهای خارجی
دوست
نیز (برای نمونه ،الکسپوولوس و همکاران2009 ،؛ مندیل و همکاران ،)2010 ،داشتن مادر ،پدر و
ِ
سیگاری بهعنوان مهمترین دالیل مصرف سیگار از سوی دانشجویان موردمطالعه بودهاند .بر پایهٔ
این تمها ،نقش خانواده و بافت آن (پدر ،برادر و ...سیگاری) در تشویق دانشجویان بهویژه دختران و
رو یآوردن آنها به مصرف سیگار ،برجسته بود .یکی از دانشجویان دختر دورۀ کارشناسی در این باره
میگوید:
«اولین سیگارو از جیب بابام دزدیدم و کشیدم .اولش سرگیجه داشتم ،ولی خودم دوست
داشتم؛ چون تو خانوادهای بزرگ شده بودم که جفت برادرام و پدرم سیگاری بودند».
(ز،.ک ،.روانشناسی)
افزون بر تأثیر خانواده ،دوستان و همساالن سیگاری نیز نقش برجستهای در تشویق دانشجویان به
دانشجویان دارای دوستان سیگاری ،گرایش برجستهتری به مصرف
سیگار داشتهاند؛ بهطور یکه
ِ
سیگار نشان دادهاند که در دانشجویان پسر نقش دوستان در این زمینه بیشتر از دانشجویان دختر بوده
است.
ٔ
یکی از دانشجویان پسر دورۀ کارشناسی درباره اینکه چگونه از راه دوستان سیگاری خود به سمت
مصرف سیگار رفته است ،میگوید:
«با بچهها که بیرون میرفتیم ،جاهای تفریحی قلیون میکشیدیم ،یه سیگار هم میکشیدیم،
من تو جمع دوستانم بودم که سیگار میکشیدند ،منم دوست داشتم بکشم و شروع کردم
به سیگار کشیدن( ».م،.ک ،.فیزیک)

 .4-2-2فشار روحی
فشارهای روحی ازجمله مشکالت خانوادگی ،افسردگی و درگیریهای روحی ،از دیگر زمینههای
مصرف سیگار در میان دانشجویان بوده است .تحقیقات بسیاری نشاندهندۀ وجود نرخ باالی
افسردگی و اضطراب در مصرفکنندگان سیگار است .مطالعۀ داودی و همکاران ( ،)1395نشان داد
که دچارشدن به افسردگی و اضطراب میتواند انگیزۀ مصرف سیگار در افراد گردد.
مرتن رفتارهای افراد روانپریش و روانرنجور ،افراد منفور و مطرود ،ولگردها ،خانهبهدوشان ،دورهگردها،
افراد الكلی و معتادان را در این مقوله قرار میدهد که بر پایۀ آن ،افراد معتاد به مصرف سیگار نیز در این
دسته جای دارند .کسانی که دچار افسردگی شدهاند و از جامعه دوری میکنند نیز در این دسته جای
میگیرند و امکان اینکه به مصرف سیگار ترغیب شوند ،وجود دارد.
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نتایج این تحقیق نشان داد هنگامیکه دانشجویان در شرایط ُپرفشار روحی مانند مشکالت
خانوادگی ،شکست عاطفی ،مشکالت تحصیلی ،مشکالت مالی و ...قرار میگیرند ،برای گریز از
مشکالت و تسکین این فشارها به مصرف سیگار روی میآورند.
«اولینبار که سیگار دستم گرفتم ،یه سری مشکالت خانوادگی داشتیم ،دیگه از همون
موقع من هم سیگار میکشیدم؛ همینجوری به ذهنم آمد که برم سیگار بکشم!» (م،.ک،.
کامپیوتر)
«چیزی که مشخصه ،اینه که خیلی تحت فشار بودم ،ازنظر روحی احساس کردم باید
سیگار بکشم ،اوایل مصرفم خیلی داغون بودم ،سرفه میزدم ،ولی چون سیگار نیکوتین
ِ
داره و جذبت میکنه ،یه جوری شده بود که میخواستم کتاب هم بخونم ،میگفتم بزار برم
یه نخ دیگه بکشم بیام( ».ز ،.ا ،.جامعهشناسی)
دیگر دانشجوی پسر شاغل در دورۀ کارشناسی ،به نقش وجود افسردگی در زندگی بر مصرف سیگار
به شرح زیر اشاره کرده است:
«یه دورهای ،زمستان گذشته یه جورایی افسرده شده بودم ،یه کم رفته بودم تو فاز بیخیالی
که این دنیا به درد نمیخوره ،ول کن دنیا رو و از این حرفا .رفته بودم پیش دوستم ،اونم
فازش مثل من بود ،نشستیم و سیگار کشیدیم .من قبل از سیگار قهوهخونه میرفتم ،یه
بحران چندسالۀ افسردگی رو تو زندگیام پشت سر گذاشته بودم و هنوز هم از بین نرفته،
اآلن هم تو خوابگاه که دوباره افسرده شدم( ».م،.ک ،.ادبیات انگلیسی)

 .4-2-3کنجکاوی

ٔ
درباره تم اصلی کنجکاوی ،آشکار شد برخی از دانشجویان بهویژه دانشجویان دختر از َسر کنجکاوی
به مصرف سیگار گرایش پیدا کردهاند .بخش از آنها نیز نخست بهقصد کنجکاوی دست به این کار
زدهاند ،ولی پس از مصرف به دلیل وابستگی خاصی که مصرف سیگار در آنها ایجاد کرده ،انگیزۀ
لذت جای کنجکاوی را گرفته است:
ً
«تو محیطهایی که بودم ،دوستام اکثرا سیگاری بودن ،ولی کسی نیومد بگه سیگار بکش،
تحت تأثیر شرایط منم کشیدم .اولش تجربه و کنجکاوی بود ،ولی بعدش برام لذتبخش
شد( ».ز،.ک ،.شیمی)
«میخواستم تجربهش کنم ،میخواستم بدونم چیه .یه چیزای بد رو اینقدر میبرن باال و
ازش بد میگن که آدم دوست داره ببینه او چیز بد چیه! وقتی ازش استفاده میکنی ،میبینی
سر کنجکاوی رفتم سراغش ،به نظرم نباید
اونقدرا که ازش بد میگفتن ،هم بد نبود! از ِ
جنبۀ منفیشو بگن ،چون آدم به طرفش کشیده میشه و دوست داره بدونه چی هست!»
(ز،.ک ،.جغرافیا)
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 .4-2-4ایستادگی در برابر نگاه جنسیتی جامعه
این تم تنها توسط دانشجویان دختر پیش کشیده شد .گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن،
مستلزم تحوالتی در ساختارهای کهن است و باورها و نگرشهای متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد
کرده که به بازتعریف هویت انسانی و اجتماعی زنان و مردان انجامیده است.
مندشدن ساختارها و ارزشهایی است که تبعیض و نابرابری
از پیامدهای این پدیده ،مسئله
ِ
جنسیتی میان زنان و مردان را بدیهی میشمارد .نابرابریهایی که روزگاری ذاتی و طبیعی انگاشته
میشد ،پایگاه خود را در ذهن و اندیشه زنان از دست داده و مشروعیت آن ،حتی در دورافتادهترین
نقاط ،در حال فروریختن است (کاستلز ،176-177 :1380 ،به نقل از هومینفر.)1382 ،
بهزعم برخی دانشجویان دختر ،جامعه به مصرف سیگار توسط دختران نگاهی جنسیتی دارد؛
گویی پسران مجاز به مصرف سیگارند ،ولی این کار برای دختران زشت و ناپسند است و مصرف
آن از سوی دختران با برچسبهای منفی دیگر همراه است .دانشجویان دختر موردمطالعه ،سیگار را
مختص مردان نمیدانند و با مصرف سیگار سعی بر بیان این نکته دارند که فرقی میان آنها با مردان
نیست .از طرفی ،در جامعۀ ما محدودیتهایی برای دختران وجود دارد که آنها را از انجام برخی کارها
ٔ َ
درباره اعمال خود آزادانه تصمیم بگیرند؛
بازمیدارد و این حس را در ایشان ایجاد میکند که نمیتوانند
ازاینرو مصرف سیگار برای برخی دختران همراه با حس آزادی بوده است و آنها با مصرف سیگار
سعی در افزایش اعتمادبهنفس و اعادۀ حقوق تضییعشدۀ خود در جامعۀ مردساالر داشتهاند .تبعیض
جنسیتی که جامعه برای دختران قائل است ،موجب نارضایتی دختران میشود و آنها سعی دارند به
گونهای خاص به این موضوع اعتراض کنند و سیگارکشیدن ،نمودی از این اعتراض است:
«من دیدم دختره رفته بیرون با دوستاش سیگار میکشه و استوری گذاشته که سیگار هم
دستشه و به این افتخار میکنه ،چون اعتمادبهنفس بهش میده ،رفتهرفته مصرف سیگارش
بیشتر میشه و دوستایی که اطرافش هستن هم بیشتر میشه ،سیگار به من اعتمادبهنفس
میده( ».ز ،.ا ،.مشاوره خانواده)
«اوایل خیلی از نگاه آدمای توی خیابون بدم میاومد ،احساس میکردم خیلی جنسیتزده
نگاه میکنند ،من تو خیابون هم میکشیدم و نگاه آدما نگاه عجیبی بود ،نگاهی بود که
ً
انگار یه پسر میتونه سیگار بکشه ،ولی اگر من بهعنوان یک دختر سیگار بکشم ،لزوما
خرابم( ».ز،.ک ،.ادبیات فارسی)

 .4-3تصور کنونی از مصرف سیگار

ٔ
دربردارنده  4تم
در زمینۀ درک فعلی دانشجویان از مصرف سیگار ،نتایج نشان داد که این موضوع
ُ
اصلی(شامل برچسبزنی ،خردهفرهنگ کجرو ،کسب هویت و تشخصیابی و مصرف بهمثابۀ
هنجار) و  8تم فرعی است.
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جدول شمارۀ  :3کدهای اولیه ،تمهای فرعی و تمهای اصلی برای موضوع تصور کنونی از مصرف سیگار
جنسیت

پسر

کدهای اولیه

تمهای فرعی

تمهای اصلی

برچسبزدن از سوی جامعه

برچسبزنی

برچسبزنی

دورهمی با دوستان و مصرف
سیگار
سیگار بهعنوان وسیله ،بهانۀ دورهمبودن ،بهانۀ با جمعبودن ،سیگار
وسیلۀ صمیمیت و دوستی
اجتماعیشدن پارادوکسیکال
احساس بزرگی ،کشیدن سیگار به خاطر چشموهمچشمی
سیگار برای همه ،سیگار غیرطبقاتی ،عادیبودن کشیدن سیگار،
طبیعیبودن کشیدن سیگار

کسب هویت
چشموهمچشمی
آزادبودن در انتخاب سیگار
عادیبودن سیگار

مصرف به خاطر دیدهشدن
سیگارکشیدن برای دیدهشدن ،سیگارکشیدن برای پذیرش اجتماعی
در جمع
دختر

سیگار برای همه ،تلقی عدم اعتیاد از سیگار ،عادیبودن سیگار
نگاه منفی دیگران و جامعه ،سیگارکشیدن بهعنوان کار خالف

آزادبودن در انتخاب سیگار
عادیبودن سیگار
برچسبزدن

ُ
خردهفرهنگ کجرو

کسب هویت

مصرف بهمثابۀ هنجار
تشخصیابی
مصرف بهمثابۀ
هنجار
برچسبزدن

 .4-3-1برچسبزنی
پیوندزدن برچسب منفی به اقلیت یا کسانی که آنها را
نظریۀ برچسبزنی ،بر تمایل اکثریت به
ِ
منحرف از هنجارهای معمول تلقی میکند ،تمرکز دارد .هوارد بکر تأ کید میکند که برچسبزنی به
زمان انجام عمل و عواقب آن بهویژه پذیرش مجرم/منحرف بودن توسط فردی که برچسب خورده ،نیز
بستگی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،عمل سیگارکشیدن در محیط آموزشی مثل دانشگاه و خوابگاه که دارای
قوانین و مقررات خاص است ،بسیار انحرافیتر از زمانی دیده میشود که فرد در جایی مثل پارک یا
خیابان سیگار مصرف میکند و امکان اینکه دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه برچسب سیگاری
بخورند ،بیشتر از هر مکان دیگری است .نتایج این تحقیق نشان داد دخترها بیشتر از پسرها به خاطر
مصرف سیگار برچسب میخورند .برخی از مصاحبههای انجامشده با دانشجویان دختری که تحت
تأثیر این موضوع بودند ،به این شرح است:
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«بقیه یه جوری به من نگاه میکنن که انگار هیوال هستم؛ یه جور دیگه بهم نگاه میکنند،
برچسب سیگاری بهم میزنند!» (ز،.ک ،.تربیتبدنی)
سیگارکشیدن
«کل دانشگاه نگاه عجیبی به پشت بوفه صورتی (یکی از مکانهای
ِ
دانشجویان در دانشگاه) دارند ،فکر میکنند ما اینجا نشستیم داریم چهکار میکنیم!
خیلی ناراحت میشم برای ما اسم میگذارند و برچسب میزنند ،بچههای پشت صورتی
اینطورند ،بچههای پشت صورتی اونطورند ...دخترای پشت صورتی فالن و بهماناند،
درحالیکه اینجا اتفاق قبیحی نمیافته!» (ز،.ک ،.ادبیات)

ُ
 .4-3-2خردهفرهنگ کجرو
در این تم ،دو تم فرعی شامل «دورهمی با دوستان و مصرف سیگار» و «اجتماعیشدن پارادوکسیکال»
استخراج شده است .بر ٔ
پایه مصاحبههای انجامشده ،دانشجویان بهویژه پسران ترجیح میدادند
در کنار دوستان سیگاری خود باشند که در چنین موقعیتهایی ،میزان مصرف سیگار توسط آنها
افزایش مییافت .به گفتهای« ،در جمع دوستان بودن» یکی از عوامل انگیزش دانشجویان به مصرف
سیگار بوده است:
«موقعیکه تنها هستم و سیگار میکشم ،بیشتر یه فاز غم دارم .بیشتر احساس میکنم
تنهام ،ولی توی جمع فقط به قصد صمیمیت که دور هم جمع بشیم ،دو تا حرف بزنیم و
بخندیم هست ،در کنارش سیگار هم میکشیم!» (م،.ک ،.روانشناسی)
در چنین حالتی ،با مفهومی به نام «اجتماعیشدن پارادوکسیکال» مواجه هستیم که به شکل یک
ُ
تم نیز در دادهها پدیدار شد؛ بدین معنی که در میان قشر دانشجو ،خردهفرهنگهایی یافت میشود
که افراد برای همرنگی با جمع و پذیرش در گروه ،اصول و سبکرفتار گروه را میپذیرند و در این
جمعهای دوستانه به شکل پارادوکسیکال اجتماعی میشوند .به عبارتی ،سیگار و مصرف آن در
میان دانشجویان ،کارکردی دوگانه دارد؛ هم اسبابی برای صمیمیت و دوستی و کمک به یکدیگر در
ُ
مواقع ضروری و مشکالت است و هم ابزاری برای گرویدن به خردهفرهنگ کجرو که از سوی جامعه
بهعنوان فعلی مغایر با ارزشها و هنجارهای جامعه تلقی میشود .این نقش دوگانۀ سیگار ،بیشتر در
میان دانشجویان پسر مشاهده شده است تا دانشجویان دختر:
ً
«سیگاریها وقتی باهماند ،حواسشون به هم هستش ،توی کمکهایی که بهم میکنن ،مثال
یه دوست سیگاری مشکلی براش پیش بیاد ،اون اکیپ سیگاری همهجوره هواشو داره تا اذیت
نشه ،ولی توی گروههای غیرسیگاری این صمیمیت رو ندیدم!» (م،.ک ،.زیست سلول)

 .4-3-3تشخصیابی
صدیق سروستانی و قادری ( )1388در پژوهش «ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هویت دانشجویان
بر مبنای مؤلفههای سنتی و مدرن» ،حوزۀ هویت را عرصۀ مواجهۀ سنت و مدرنیته و این پدیده را یکی
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از برجستهترین پدیدههای اثرگذار در هویت ایرانی در نظر گرفتهاند .بر ٔ
پایه این مطالعه ،سنین نوجوانی
گاه شکلگیری هویت فرد است ،نقش مهمی در افزایش یا کاهش شیوع مصرف سیگار در
و جوانی که ِ
سطح جامعه دارد .بر همین اساس ،نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که بخشی از دالیل مصرف سیگار
در میان دانشجویان بهویژه پسران ،تشخصیابی بود؛ بهطور یکه یکی از انگیزههای دانشجویان پسر که
پیش از ورود به دانشگاه مصرف سیگار را آغاز کرده بودند ،تشخصیابی و کسب هویت بوده است:
«اوایل که شروع کردم به سیگارکشیدن ،احساس بزرگشدن داشتم ،من یه نوجوون بودم و
حس غرور و بزرگشدن میکردم( ».م ،.ا ،.تاریخ)
ٔ
درباره
درک تشخصیابی ،چشموهمچشمی نیز فهم دیگری در میان بخشی از دانشجویان
در کنار ِ

مصرف سیگار بوده است .مطالعه نشان داد گاهی دانشجویان از روی چشموهمچشمی و برای اینکه
در جمع دوستان مورد توجه قرار گیرند و به عبارتی رؤیتپذیر شوند ،دست به مصرف سیگار میزنند؛
اگرچه این چشموهمچشمی بازهم در راستای هویتیابیای است که دانشجویان برای دستیافتن
به این هدف ،از مصرف سیگار کمک میگیرند .در این زمینه ،یکی از دانشجویان پسر کارشناسی
میگوید:
«به نظر من ،خیلی از دخترا و پسرا سیگار رو بهعنوان عاملی میدونند که باعث میشه
جامعه قبولشون کنه و افراد دوروبر بهشون اهمیت ِبدن! اونا سیگار میکشن و میخوان
توی اون جمعها پذیرفته بشن ،من همچین احساسی دارم!» (م،.ک ،.فلسفه)
تشخصیابی در میان دختران ،گاهی ابزاری برای ایستادگی در برابر نظام مردانه و گفتمان پدرساالری
است؛ بنابراین ،دختران دانشجو سعی میکنند با مصرف سیگار ،افزون بر کسب جایگاه عاملیت و
درنتیجه مقاومت علیه موقعیت نابرابر خویش در جامعه ،جایگاه زنانۀ خود در جامعه را بازیابی کنند
و مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرند.
به تعبیر مصطفی بلوردی و مهنی ( ،)13-14 :1398تمایل دختران به مصرف سیگار ،میتواند گونهای
ابراز وجود تلقی شود که تجربۀ آن ،به پنداشت دختران ،صورتبندی و برساخت توانایی آن است.
بنابراین ،ازآنجاکه سیگار کنشی مردانه تلقی میشود ،دختران از این مسئله بهمنزلۀ امکان نمایش خود
همچون شخصیتی مستقل در جامعه سود میبرند؛ چراکه با اهمیتیافتن سیاست زندگی در جامعۀ
امروز ،چشماندازی پیش روی آنان قرار میگیرد که میتوانند بر ٔ
پایه آن رفتارهایشان را در اختیار خود
ِ
بگیرند .ازاینرو ،مصرف سیگار بیشازپیش ناظر بر تعریفی است که افراد از کنش خود ُمراد میکنند.

 .4-3-4مصرف بهمثابۀ هنجار
سیگارکشیدن جوانان و حتی
سیگارکشیدن بهمرور پدیدهای عادی و بهنجار در جامعه شده و
ِ
نوجوانان در اماکنی مانند پارکها ،کافیشاپها ،خیابانها و ...معمول شده است .بااینوجود ،گرچه
نگاه جامعه به این پدیده هنوز بهگونهای است که یک دختر نمیتواند آزادانه و مانند یک پسر سیگار را
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در هر زمان و مکان روشن کند ،ولی نگاه منفی به این پدیده بهسرعت درحالکاهش است و دختران
مصرفکنندۀ سیگار در فضاهای عمومی روبهافزایشاند .مصرف سیگار ،روندی روبهرشد دارد و در
حال تبدیلشدن به امری عادی و بهنجار است .دانشگاه و خوابگاه نیز از جاهایی است که با وجود
مقررات خاص خود ،دانشجویان بهراحتی در آنجا سیگار مصرف میکنند .در مصاحبه با دانشجویان،
آشکار شد بخشی از دانشجویان بهویژه پسران ،سیگار را بهعنوان یک هنجار مصرف میکنند:
«سیگار رو چیز مهمی نمیدونمش ،یه چیز عادیه برام! هر کی بخواد سیگار میکشه ،هر
کی هم بخواد نمیکشه ،سیگار رو تابوی اجتماعی نمیدونم( ».م،.ک ،.کامپیوتر)
بخشی از این تلقی هنجارگونه از مصرف سیگار ،به بافتی برمیگردد که دانشجویان در آن زاده شده
و پرورش یافتهاند .بخشی از دانشجویان در خانوادههایی به دنیا آمدهاند که یکی از اعضای خانواده
بهویژه پدر مصرفکنندۀ سیگار بوده و همین موجب شده است دانشجویان نیز مصرف آن را عادی و
بهنجار و بخشی از ضروریات زندگی تلقی کنند .بااینهمه این برداشت هنجارگونه از مصرف سیگار،
در دانشجویان پسر برجستهتر از دانشجویان دختر بوده است .دیدگاه یک دانشجوی پسر کارشناسی
ٔ
درباره عادیبودن مصرف سیگار ،چنین است:
«من بابام سیگار میکشید ،برای همین سیگارکشیدن برام چیز عادی بود( ».ز،.ک،.
تربیتبدنی)

 .4-4انگیزۀ مصرف سیگار

ٔ
دربردارنده  3تم اصلی و  6تم فرعی بود.
انگیزۀ دانشجویان دختر و پسر از مصرف سیگار،
جدول شمارۀ  :4کدهای اولیه ،تمهای فرعی و تمهای اصلی برای موضوع انگیزۀ مصرف سیگار
جنسیت

تمهای فرعی

کدهای اولیه
مشکالت روحی ،سختی و فشار کارهای درسی

پسر

میل به تجربه ،مزهکردن

فشار تحصیلی
کسب تجربه

پیشزمینه برای استعمال دخانیات دیگر

دختر

فشار روحی

تمهای اصلی
فشارزدایی
کسب تجربه

سیگار مکمل سایر مواد همبودگی سیگار با سایر مواد

کاهش فشار روحی ،کاهش استرس ،کمک به حل مسئله
درسی ،بازکردن ذهن

فشار روحی
فشار تحصیلی

فشارزدایی

رفع استرس
کنجکاوی

کنجکاوی ،امتحانکردن ،مزهکردن

کسب تجربه
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 .4-4-1فشارزدایی
ساز مصرف سیگارند که در برخی از مصاحبهها
فشارهای روحی و تحصیلی ،ازجمله عوامل زمینه ِ
به آنها اشاره شده است .هنگامیکه افراد تحت فشار روحی قرار میگیرند ،سیگار میکشند و بدون
اینکه بر مصرف خود کنترل داشته باشند ،به سیگارکشیدن ادامه میدهند و گاهی هم بیش از حد
معمول مصرف میکنند .این موضوع ،هم در میان دانشجویان دختر و هم در بین دانشجویان پسر شایع
ٔ
درباره فشار روحی و نقش آن در مصرف سیگار گفتند:
بود .برخی از دانشجویان
«اون زمان که سیگار کشیدنو شروع کردم ،توی شرایط بدی بودم که حتی به خودکشی هم
فکر میکردم ،من حال خوبی نداشتم( ».ز ،.ا ،.مشاوره خانواده)
«من سر یه دختره چک خوردم ،فشار روم اومده بود ،سر یه دختر دعوام شد تو دانشگاه،
گفتم بزار برم سمت سیگار!» (م،.ک ،.جغرافیا)
دانشجویان دختر موردمطالعه در این تحقیق نیز اعتقاد داشتند سیگارکشیدن باعث رفع
برخی
ِ
استرس در آنها میشود که البته برجستگی این موضوع در پسران کمتر بود.
ً
«موقعی که استرس خیلی زیاد دارم یا اضطراب دارم یا از چیزی ناراحتم ،معموال سیگار
میتونه آرومم کنه( ».ز،.ک ،.شیمی)
«من برای کنکور استرس زیادی داشتم ،موقعی که عید بود و به کنکور نزدیک میشدیم،
من خیلی استرس داشتم ،دست و پام همیشه میلرزید ،همیشه استرس داشتم دانشگاه
قبول نشم چهکار کنم ،اونجا بود که ذهنم رفت به اینکه سیگار بکشم که ذهنم آروم بشه،
چون ورزش کردم ،دویدم هر کاری کردم ،استرسم رفع نشد! گفتم برم سمت سیگار ،چون
ً
واقعا استرس زیادی داشت بهم وارد میشد( ».ز ،.ا ،.تربیتبدنی)
دانشجویان برخی از رشتههای مرتبط با حل مسئله (ریاضی ،کامپیوتر،
از طرفی ،فشار تحصیلی بر
ِ
عمران و ،)...یکی از انگیزههای مصرف سیگار در آنان بود؛ چهبسا آنان اعتقاد داشتند مصرف سیگار
باعث بهبود عملکرد درسی آنها میشود .برای نمونه ،دانشجویانی چنین استدالل میکردند:
«شده بود یکی دو ماه میگذاشتمش کنار ،بعد دوباره دست کسی میدیدم و دوباره
میکشیدم .شاید سنگینی درسام هم مؤثر بوده ،درسام سخت بود و بهم فشار میآوردن و
سیگار میکشیدم!» (م ،.ا ،.عمران)
«من رشتهم ریاضیه ،بعضی وقتا شده وسط سؤالی که میخوام حل کنم و نمیتونم ،میرم
یه نخ سیگار میکشم ،میآم قشنگ فکر میکنم ،چون ذهنمو خالی کرده ،میتونم دوباره
سؤالو حل کنم ،بعضی وقتا شده سر کالس بودم ،دیدم درسو نمیفهمم ،از سر کالس
پاشدم ،اومدم بیرون یه نخ کشیدم ،ذهنم آرام شده و برگشتم کالس!» (ز،.ک ،.ریاضی)
بر پایۀ درک این دسته از دانشجویان ،در رشتههای خاص مصرف سیگار بر عملکرد تحصیلی آنها
بهویژه در زمینۀ حل مسئله تأثیر مثبت داشته است و به همین دلیل مصرف بیشتری نسبت به دیگر
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رشتهها داشتهاند .در برابر ،دانشجویان رشتههای تربیتبدنی بیان کردند که مصرف سیگار بر عملکرد
تحصیلی آنها اثر منفی داشته است و این به دلیل اقتضائات این رشته و ضرورت فعالیت بدنی
و فیزیکی دانشجویانش است که باعث شده دانشجویان رشته تربیتبدنی مصرف سیگار کمتری
داشته باشند.

 .4-4-2کسب تجربه
در پژوهش رمضانی و همکاران با نام «شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاههای
شهر كرمان» ( ،)1389مشخص شد در کنار عوامل مؤثر در گرایش به مصرف سیگار ،کسب تجربه نیز
از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مصاحبههایی که با دانشجویان انجام شد ،شمار فراوانی از دانشجویان دختر و پسر برای اولینبار
با هدف کسب تجربه سیگار مصرف کرده بودند .این کسب تجربه ،بیشتر داللت بر مفهوم لذت در
مطالعۀ انصاری و همکاران ( )1386و یا مفهوم هیجانخواهی در مطالعۀ مصطفی بلوردی و مهنی
دانشجویان نمونۀ نامبردگان بوده است.
( )1398دارد که یکی از انگیزههای مصرف سیگار در میان
ِ
«اولین بار ترم پنج کارشناسی بودم و دوستام نشسته بودن و سیگار میکشیدن ،من هم
یه نخ برداشتم ،همینجوری نشستم باهاشون سیگار کشیدم .میخواستم یه بار تجربهاش
کنم ،برام جالب بود ،من تو جمع دوستایی بودم که سیگار میکشیدن و من هم نمیکشیدم
تا اون بار که خواستم امتحان کنم و خیلی هم بد بود و حالم بد شد و حس بدی بود».
(م،.ا ،.تکنولوژی آموزشی)
«من دوست داشتم سیگارو امتحان کنم ،به یکی از بچههای دانشگاه گفتم یه نخ بهم بده،
اونم یه نخ سیگار داد .دیگه بعد از اون من شروع کردم به سیگارکشیدن ،همون روز اول من
نصف یه نخ رو کشیدم ،دیگه از پسفرداش شروع کردم یه نخ کشیدم ،دیگه از هفته بعدش
روزی دو سه نخ بود ،بعدها بیشتر شد ،به روزی  6یا  7نخ رسید» (ز،.ک ،.تربیتبدنی)

 .4-4-3سیگار بهعنوان مکمل دیگر مواد

این موضوع بیشتر در بین دانشجویان پسر گفته شده است .بر ٔ
پایه فرضیۀ «دروازۀ ورود» ،استفاده از
سوءمصرف یک مادۀ قانونی (مخدر نرم) آغاز میشود و در سیر گسترش و تکامل به
مواد مخدر با
ِ
«مادۀ مخدر سخت» میرسد .طرفداران این نظریه ،دروازۀ ورود به اعتیاد را سوءمصرف مواد یا داروهای
مجاز میدانند .درواقع ،این پنداره به توجیه و توضیح یک نظم و توالی در شروع به مصرف مواد مخدر
اشاره دارد .مراحل نخستین سوءمصرف مواد ،با مصرف مواد سبک همانند سیگار و مشروبات الکلی
شروع میشود و به سوی مواد سنگینتر پیش میرود .بر این اساس ،مصرف سیگار و مشروبات الکلی،
مقدمهای برای مصرف سایر مواد است (احتشامی .)1394 ،درک مصرف سیگار با این انگیزه و مطابق
این فرضیه ،در بین دانشجویان پسر برجستگی بیشتری داشته است.
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ً
ُ
ُ
«من میخواستم مادۀ گل بکشم ،اما گفتن تا دود سیگارو ندی تو ،گل رو هم عمرا بتونی
بدی تو ،اولین نخ سیگارو که کشیدم ،بعدش همون شب رفتم گل کشیدم ،خیلی عالی
بود!» (م،.ک ،.عمران)
َ
«اوایل من سیگار رو به خاطر مشروب میکشیدم ،انگیزۀ خاصی نبود ،نه به خاطر
َ
شاخبازی بود نه به خاطر اینکه بخوام دیده بشم ،ولی اآلن یه جور اعتیاد محسوب میشه
و دیگه نمیتونم ترکش کنم!» (م ،.ا ،.فلسفه)

 .4-5خوابگاه و مصرف سیگار

ٔ
درباره موضوع خوابگاه و سیگار و به عبارتی نقش خوابگاه در تشویق/تقبیح دانشجویان به مصرف
سیگار 3 ،تم اصلی و  5تم فرعی استخراج شد.
جدول شمارۀ  :5کدهای اولیه ،تمهای فرعی و تمهای اصلی برای موضوع نقش خوابگاه در مصرف سیگار
جنسیت

تمهای فرعی

کدهای اولیه

گذراندن اوقات فراغت

وقتگذرانی ،گذران فراغت ،بیکاری

پسر

بیکاری

همخوابگاهی سیگاری ،هماتاقی سیگاری ،جمع سیگاری،
دوستان سیگاری ،همرنگشدن با جمع
راحتبودن ،آزادبودن در خوابگاه ،دوری از خانه ،دوری از
خانواده ،نبودن خانواده
همخوابگاهی سیگاری ،هماتاقی سیگاری ،دوست سیگاری

دختر
عدم محدودیت در زمان کشیدن سیگار ،آزادی ،محدودیت در
خانواده ،دوری از خانواده ،نبود و دوری پدر و مادر

همخوابگاهیهای سیگاری
هماتاقیهای سیگاری
عدم کنترل خانواده
همخوابگاهیهای سیگاری
هماتاقیهای سیگاری
عدم کنترل خانواده

تمهای اصلی
عدم مشغولیت در خوابگاه

پیوند با افراد سیگاری

عدم کنترل خانواده

پیوند با افراد سیگاری

عدم کنترل خانواده

 .4-5-1عدم مشغولیت و درگیری
هیرشی یکی از دالیل کجروی یا عدم آن در میان افراد را به موضوع مشغولیت و درگیری پیوند داده
ً
و معتقد است معموال کسانی که درگیر کار ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی ،مشارکت اجتماعی و...
هستند ،کمتر فرصت پیدا میکنند که هنجارشکنی کنند (ستوده.)138-137 :1383 ،
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دانشجویان موردمطالعه در این تحقیق ،زمان زیادی را در خوابگاه بیکار هستند و به دلیل نبود
ِ
امکانات تفریحی و سرگرمی و برنامههای فرهنگی متناسب ،احتمال گرویدن ایشان به مصرف سیگار
افزایش یافته است .این موضوع در میان دانشجویان خوابگاهی پسر بیشتر از دختر دیده شده است.
«تو خوابگاه خیلی حوصلهمون سر میره و سیگار میکشیم و اینجوریه که بچههای دیگه
ً
میان پیش ما یا ما میریم پیش اونا یا بچههای غیرخوابگاهی میان تو اتاق ما .کال هر جا که
بعدی جمع است در ذهنم نمیگنجه که با چند نفر جمع بشیم
جمع میشیم ،سیگار نفر ِ
و سیگار نکشیم!» (م،.ک ،.ادبیات انگلیسی)
«شاید اگه کسی تو جمع سیگاریای خوابگاه باشه ،بقیه بکشن ،اونم میکشه ،ولی من
اینجوری نیستم ،من هر موقع بخوام و نیاز داشته باشم میکشم .تو خوابگاه چون بیکاریم
و کاری نداریم انجام بدیم ،بیشتر سیگار میکشیم( ».م ،.ا ،.فلسفه)

 .4-5-2پیوند با افراد سیگاری
در کنار فضای کلی خوابگاه ،همخوابگاهیها و هماتاقیها نیز از مهمترین و نزدیکترین افراد به
دانشجویان هستند که گاهی رفتارهایشان بر همدیگر اثر دارد .تحریک و در معرض مصرف سیگار
قرارداشتن ،فشار در همراهی ،همتاسازی و هماهنگشدن با هماتاقیها و شایعبودن مصرف سیگار،
ازجمله عوامل ترغیب دانشجویان به مصرف سیگار است.
طی مصاحبههای انجامشده با دانشجویان ،یک دانشجوی پسر دورۀ کارشناسی میگوید که با ورود
به خوابگاه ،میزان مصرف سیگارش افزایش یافته است:
ً
«تو خوابگاه هم کسایی هستن که سیگار میکشن ،اگه مثال یکیشون دعوتم کنه اتاقش،
میریم و سیگار میکشیم( ».ز،.ک ،.تربیتبدنی)
«من یه سال خوابگاه بودم ،زندگی در خوابگاه تو اون شرایطی که چند نفر باهم هستند و
ً
بعد از یه مدتی همه چیزشون باهم هماهنگه و باهم اونجا زندگی میکنند ،اصال نمیشه
ً
تو یه اتاق سه نفر سیگاری باشند و یه نفر نباشه ،اصال نمیتونه اونجا دوام بیاره!» (م،.ک،.
شیمی)

 .4-5-3عدم کنترل خانواده

بر ٔ
پایه نظریۀ کنترل ،افراد بهطور طبیعی گرایش به کجروی دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند به این
سمت خواهند رفت (ستوده .)137-138 :1383 ،بر اساس این دیدگاه ،خانواده نقش مهم و بسزایی
در کجروی فرد دارد و چنانچه والدین بر رفتارهای فرزندانشان ،کنترل و نظارت کمی داشته باشند و یا
نسبت به نقض هنجارها بهوسیله فرزندانشان بیتفاوت باشند؛ احتمال کجروی فرد افزایش مییابد
که گاه این عدم کنترل و نظارت ،ناشی از ناتوانی والدین در کنترل رفتارهای فرزندان است.
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دوری از خانواده و عدم کنترل و نظارت فرزندان ،امکان کجروی را در افراد افزایش میدهد؛
دانشجویانی که از نظارت خانوادۀ خود به دورند ،چهبسا به رفتارهای انحرافی همچون مصرف سیگار
تمایل پیدا میکنند .حضور دانشجویان دختر در خوابگاه و عدم نظارت و کنترل خانوادهها ،زمینهساز
آغاز مصرف سیگار در ایشان بود و برای دانشجویان پسر سکونت در خوابگاه و دوری از خانواده ،بیشتر
همراه با افزایش مصرف سیگار بود.
«یه نکته که باید بگم و نظر شخصی منه و البته مقصر سیگاری بودنمو نمیخوام به گردن
کسی دیگه بندازم .چیزی که باعث شد من سیگاری بشم ،آزادی هست که توی خوابگاهه،
من خونه چون شرایطش نیست ،خیلی نمیکشم ولی تو خوابگاه همهجا راحت میکشیم،
تو دانشگاه ،جلوی حراست ،تو خوابگاه  ...تا یه حدی کنترل خانواده میتونه مؤثر باشه،
ولی منم تا حدی چون از خانوادم دورم ،در سیگاری شدنم مؤثر هست( ».م ،.ا ،.فیزیک)
ٔ
درباره نقش دوری از خانواده بر مصرف سیگار دانشجویان که حتی
یکی از دانشجویان کارشناسی

امکان کنترل خانواده بر مناسبات دوستی را نیز از میان میبرد ،چنین توضیح میدهد:
ً
«خوبی خوابگاه اینه که شما اگه خونه باشی ،مثال دوازده شب نمیتونی دربیای و بری توی
بالکن سیگار بکشی ،خوابگاه این وضعیت رو داره ،تو هر زمان که بخوای یه جا هست
ً
که بری سیگار بکشی ،قبال تو خوابگاه دوستای سیگاری بودن که زنگ میزدم میاومدن
میرفتیم پشت خوابگاه سیگار میکشیدیم( ».ز،.ک ،.ادبیات فارسی)

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
جنسیتی مصرف سیگار در میان دانشجویان ،نتایج
بر پایۀ یافتههای این تحقیق دربارۀ تفاوت تجربۀ
ِ
زیر در خور توجه است:
 .1مصرف سیگار و پیوند با افراد سیگاری (خانواده ،اطرافیان ،دوستان) :همانگونه که ساترلند میگوید،
ً
انحرافات عموما در قالب گروههای نخستین همانند گروه دوستان یا خانواده آموخته میشود .به باور
وی ،بخش اصلی رفتار بزهکارانه در گروههای اولیه و صمیمی رخ میدهد .در فرایند ارتباط و کنش با
دیگران ،رفتار بزهکارانه یاد گرفته میشود (ستوده.)136 :1383 ،
یکی از عواملی که باعث رو یآوردن دانشجویان به مصرف سیگار میشود ،الگوی خانوادۀ سیگاری
است .از طرفی ،عدم ارتباط صمیمی بین فرزندان و والدین ،فرزندان را به سوی دوستان سوق
میدهد و باعث میشود آنها پیوند صمیمیتری با دوستان خود داشته باشند ،زمان بیشتری را با
ایشان بگذرانند و با تأثیرپذیری از دوستان ،در رفتار و پوشش و نوع تفریحات و گذراندن اوقات فراغت
با آنها هماهنگ شوند.
دانشجویان به دلیل سکونت در خوابگاه و دانشگاه ،زمان بیشتری را با دوستانشان میگذرانند،
تحت تأثیر همدیگر قرار دارند ،حس آزادی بیشتری دارند و از طرفی تحت نظارت خانواده نیستند.
این عوامل باعث میشود دانشجویان به کجروی و رفتارهای انحرافی روی آورند .برخی از دانشجویان
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به دلیل چشموهمچشمیُ ،مد بودن ،پذیرفتهشدن در جمع دوستان و ...به مصرف سیگار ترغیب
میشوند و یا با حضور در بین جمعها و گروههای دوستی ،برای همرنگشدن با سایر اعضای گروه،
سیگار مصرف میکنند.
 .2خوابگاه بستری برای شروع و یا افزایش مصرف سیگار :بر اساس نظریۀ هیرشی ،با ضعف نظارت
ً
در دانشگاه ،بیهنجاری و رفتارهای نابهنجار در میان دانشجویان شکل میگیرد .معموال کسانی که
درگیر کار ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی ،مشارکت اجتماعی و ...هستند ،کمتر مجال هنجارشکنی
پیدا میکنند .برعکس ،کسی که بیکار است بیشتر به کجرفتاری روی میآورد .دانشجویان با ورود به
خوابگاه و دوری از خانواده ،دیگر در معرض نظارت و کنترل خانواده نیستند و این احتمال وجود دارد
سیگارکشیدن فرزندان خود واکنش منفی
که درگیر رفتارهای نابهنجار شوند .بیشتر خانوادهها در برابر
ِ
نشان میدهند ،درحالیکه ورود به خوابگاه این نظارت را به حداقل میرساند.
یافتهها نشان داد برخی از دانشجویان پسر ،مصرف سیگار را پس از راهیابی به دانشگاه و خوابگاه
آغاز کردهاند و دانشجویانی هم که پیش از ورود به دانشگاه مصرفکنندۀ سیگار بودند ،میزان
اتاقی سیگاری و در معرض مصرف سیگار قرارداشتن
مصرفشان بیشتر شده است .همچنین وجود هم ِ
و شایعبودن مصرف آن در خوابگاه ،ازجمله عوامل ترغیب دانشجویان به مصرف سیگار بوده است.
دانشجویان دختر نیز به دلیل عدم کنترل خانواده و احساس آزادی به مصرف سیگار روی میآورند.
این نتیجه با مطالعۀ افراسیابی و مداحی ( )1394مبنی بر نقش جدایی و دوری از خانواده در مصرف
سیگار از سوی دانشجویان خوابگاهی ،همخوانی دارد.
 .3سیگار بهمثابه لذت و تجربه :دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی ،درک همانندی
از مصرف سیگار داشتند .یکی از تصورات رایج آنها در این زمینه ،پنداشت لذتگرایانه از مصرف
سیگار است که البته در میان دانشجویان پسر اعم از خوابگاهی و غیرخوابگاهی برجستهتر بود .مقایسۀ
زمان قبل و بعد از راهیابی به دانشگاه ،نشان
دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی در دو ِ
داد که یکی از انگیزههای دانشجویان پسر در مصرف سیگار پیش از ورود به دانشگاه ،کسب تجربه و
کنجکاوی بوده است و پس از ورود به دانشگاه از حدت این انگیزه کاسته شده است.
در طیف مقابل ،دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی قبل و بعد از ورود به دانشگاه با انگیزۀ
کنجکاوی و کسب تجربه دست به مصرف سیگار زدهاند .درک دانشجویان پسر و دختر خوابگاهی و
غیرخوابگاهی پیش از آغاز مصرف سیگار ،بیشتر بهعنوان یک عامل کاهش اضطراب ،استرس و فشار
عصبی بوده که بعد از مصرف سیگار همین درک و تصور در اکثریت آنان وجود داشته است .دانشجویان
پسر در هنگام برخورد با مشکالت و فشارهای زندگی ،بیش از دانشجویان دختر سیگار میکشیدند؛ در
برابر آن ،دانشجویان دختر در هنگام استرس و اضطراب اقدام به مصرف سیگار میکردند .دانشجویان
دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی در رشتههای حل مسئله و فنی و مهندسی ،به جهت نیاز به
تمرکز بیشتر در مسائل درسی سیگار مصرف میکردند و درنتیجه بهزعم خود بازدهی بهتری داشتند؛
درحالیکه این پدیده در میان دانشجویان رشتههای علوم انسانی و رشتههای مشابه ،کمتر دیده شد.
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دانشجویان رشتۀ تربیتبدنی نیز به اقتضای تحرک بدنی و فعالیتهای ورزشی ،کمتر سیگار مصرف
میکردند.
 .4بازیابی هویت زنانه :اگرچه در جامعۀ امروز نابرابری بین زنان و مردان کمرنگ شده است ،اما هنوز
تبعیضها و نابرابریهای جنسیتی در زندگی عادی و روزمره دیده میشود؛ هنوز زنان جایگاه فرودستی
در وضعیت قدرت–منزلت در سنجش با مردان دارند و سهم ایشان از سرمایههای جامعه بسیار اندک
ٔ
وسیله
است .جامعه برخی رفتارها و عملکردها را مردانه میداند و انجام آن رفتارها و عملکردها به
زنان ،همراه با واکنش در برابر آن است.
برخی دانشجویان دختر از محدودیتها و عدم آزادی در زندگی روزمره و در جامعه ،احساس نابرابری
و ناخشنودی دارند؛ چراکه از نگاه جامعه ،سیگارکشیدن مختص مردان است .این دختران با نگاهی
تقابلی ،سیگار را مختص مردان نمیدانند و با مصرف سیگار سعی دارند در برابر نگاه تبعیضآمیز
جامعه ایستادگی کنند و هویت زنانۀ خویش را بازیابند .این نتیجه ،با مطالعۀ مصطفی بلوردی و
مهنی ( )1398مبنی بر نقش تشخصیابی در مصرف سیگار از سوی دانشجویان دختر دانشگاههای
شهر کرمان و نیز بهعنوان واکنش آنها در برابر نابسامانی وضعیت ،همخوانی دارد .سعیدی و همکاران
( )1389نیز هنگامیکه از نقش عاملیت (کنشگری مستقل ،خودمختاری و بازاندیش) و هنجارشکنی
در مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران سخن میگویند ،بر همین تشخصیابی تأ کید
میکنند .جایگاه این تغییرنقشهای جنسیتی و مردانگی و زنانگی در مصرف سیگار در میان زنان،
جهانی
در مطالعات خارجی مانند هانت و همکاران ( )2004نیز مشاهده شده است که نشان از الگوی
ِ
َ
آن دارد ،نه اینکه پدیدهای برخاسته از بافت بومی جامعه و بهطورمشخص جامعۀ دانشجویی ایران
باشد.
 .5سیگار ّ
مفری برای درگیریهای ذهنی و فکری :مشغولیتهای ذهنی دانشجویان در زمینههای
شغلی ،تحصیلی ،عاطفی ،خانوادگی و ...که به دالیل مختلف برای افراد پیش میآید ،میتواند ذهن
فرد را درگیر کند و یا ازلحاظ روحی او را دچار آشفتگی ذهنی نماید .در این حالت برخی از دانشجویان
دختر و پسر برای گریز از این درگیریها و مشغلهها ،به مصرف سیگار روی میآورند و پس از کشیدن
سیگار ،به آرامشی گذرا و موقت میرسند .آنها هنگام مصرف سیگار ،کمتر به مشکالت خود فکر
میکنند و یا اینکه برای مدتی کوتاه همهچیز را فراموش میکنند و بیخیال از دنیا میشوند .این قبیل
افراد در این زمان بیاختیار سیگار میکشند و کنترل چندانی بر مصرف خود ندارند ،تاآنجا که گاهی
معمول مصرف خود سیگار میکشند.
چند برابر اندازۀ
ِ
در پایان ،با توجه به یافتهها ،میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
•انجام اقدامات پیشگیرانۀ بایسته از سوی مسئوالن دانشگاه ،مانند گسترش مراکز مددکاری و
مشاورهای اجتماعی برای آموزش خانوادهها و دانشجویان؛
ُ
•توجه بیشتر به امکانات تفریحی ،ورزشی و فرهنگی دانشگاه و خوابگاه ،برای پرکردن اوقات
فراغت دانشجویان به گونهای مطلوب؛
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•اتخاذ تمهیدات الزم (مانند برگزاری کالسهای آموزشی برای دانشجویان ،توزیع بروشور آموزشی
دانشجویان مصرفکنندۀ سیگار دارای زمینۀ خانوادگی (پدر،
و ،)...با توجه به اینکه برخی از
ِ
مادر و دیگر بستگان) بودهاند؛
•اهتمام بیشتر مسئولین دانشگاه در اجرای برنامههای آ گاهیبخش بهمنظور آشناسازی
دانشجویان با اعتیاد و مواد مخدر و پیامدهای آن؛
•ایجاد رابطۀ صمیمی والدین با فرزندان و نظارت الزم توسط ایشان که موجب میشود فرزندان
کمتر به دوستیهای ناباب کشیده شوند؛
•کوشش مسئولین دانشگاه برای شناساندن ،گسترش و پایدارسازی دانشگاه خوارزمی بهعنوان
دانشگاه عاری از دخانیات (از راه برنامههایی مانند برگزاری کالسهای آموزشی ،توزیع
بروشورهای آموزشی ،آ گاهیرسانی و تبلیغات مؤثر در سطح دانشگاه).
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ّ
حداقلی دولت مل ِی ایران معاصر
چپ نو در وضعیت
ِ
کرونا ،آزمون ِ
(بر اساس رویکردی انتقادی نسبت به آرای آ گامبن)
علی خسروی

1

شناسه پژوهشگر (ارکید)0000-0002-3159-8709 :

چکیده
برنامۀ تحقیقاتی آگامبن ،فیلسوف چپ نو ،افشای سرشت آنارشیک قانون در مقام ارادهای (آپاراتوسی) به
ِ
وجودی
قدرت است؛ ارادهای که در وضعیت استثنا ،از طریق تعلیق قانون ِاعمال میگردد و آنچه مبنای
ِ
چنین تعلیقی را فراهم میسازد ،برخالف دعوی دولت ،نه نقض قانون بلکه ِنفاذ قانون است .آگامبن در
ّ
دولت ملی
مسیر مواجهۀ انتقادی با متافیزیک
نفی ِ
سیاسی غرب حتی تا آستانۀ داللتهایی ضمنی مبنی بر ِ
ِ
جهانی کمونیسم است ،بهپیش میرود؛ اما با توجه به مختصات تاریخی ایران معاصر
که گویای آرمان اتحاد
ِ
رویارویی بافتاری نسبت به
سیاسی-اقتصادی،
پوپولیسم
و
توطئه
ی
تئور
رواج
قانونی،
اعم از کمدولتی ،کم
ِ
پاندومی
آرای چپ نو و دستگاه نظری آگامبن و دعوت او مبنی بر نقض پروتکلهای بهداشتی در عصر
ِ
ِ
کرونا ،ضروری مینماید.
نقشی دولت مدرن ،نشان میدهد که با توجه به هویت
نوشتار حاضر ،با جستاری بر هویت حقوقی ،نوعی و ِ
ً
وجودی تعلیق پیوستۀ قانون
مصدر
ان،
ر
ای
در
مدرن
آنتیگونیستیک دولت
صرفا بوروکراتیک ،غیردموکراتیک و
ِ
ِ
سیاسی ناقانونیت اعم از اصالت فرۀ ایزدی،
در بستر تاریخی ایران ،نه اصالت و ِنفاذ قانون که متافیزیک
ِ
اصالت ستیز با امپریالیسم و سرمایهداری جهانی ،اصالت خوانشی خاص از دین و ...است.
ّ
کلیدواژهها :آگامبن ،نئومارکسیسم ،حاکمیت دوگانه ،دولت ملی ،سرمایهداری جهانی

 .1دکترای تخصصی جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهانkhosravia89@yahoo.com /

ترویی
مقالۀعلمی -
ج
تاریخ دریافت 1400/3/27 :تاریخ پذیرش1400/10/28 :
دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص 85-114

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :علی خسروی

 .1مقدمه
اگر بنا بر صورتبندی مجدد برنامۀ تحقیقاتی آ گامبن 1بر اساس ترمینولوژی فوکو( 2که در اجتماعات
علمی و روشنفکری ایران رایجتر است) باشد ،میتوان گفت او قانون را ارادهای به قدرت میداند.
ٔ
درباره ِاعمال اراده به علم نسبت میدهد ،آ گامبن به قانون نسبت
بهعبارت دیگر ،هر آنچه را فوکو
3
میدهد؛ چراکه اگر علم در پوشش موجهترین امر و از راه ایمان به علم در عصر مدرن ،درصدد مدیریت
نامتمرکز سوژه بوده است ،قانون دموکراتیک نیز به سبب وجاهت و ضرورتی که کمتر موردتردید
منتشر و
ِ
انسان مدرن قرار میگیرد« ،عالیترین و عامترین شکل ظهور هنجار حقوقی است و میخواهد گسترۀ
ِ
فرمانرواییاش را به فراسوی مرزهای خود گسترش دهد» (آ گامبن .)64 :1395 ،بر این اساس ،قانون
پوششی برای مدیریت سوژه است .آ گامبن در مسیر ٔ
پروژه احیای سوژه ،در تالش برای تأ کید بر این
عنوان قانون با آن
سیاسی قانون است که آنچه ما در اکنونیت حقوقی خود ذیل
نکته از دیدگاه فلسفۀ
ِ
ِ
ٔ
روبروییم ،شکل انباشتشده قوانینی است که از حدود استثنا فراتر رفته و به قواعدی فراموقعیتی بدل
شدهاند.
ٔ
تاریخی بیدولتی (حاکمیتدوگانه و فقدان رسمیت دولت)،
اما در ایران که با چهار پدیده
ِ
4
کمقانونی (عدم ضمانت اجرایی قانون و همچنین فرهنگ قانونگریز) ،فرافکنی (ذیل تئور یهای
توطئه) و پوپولیسم مواجه است؛ دستگاه نظری آ گامبن تنها تا جایی سودمند و از جایی به بعد برای ما
گمراهکننده خواهد بود .دیدگاه او در جوامعی که بر ٔ
پایه قانون و بنیادهای دموکراتیک و بازاندیشی بهجای
ٔ
درباره ایران ،کاربردی
بیقانونی ،حاکمیت دوگانه و فرافکنی است ،میتواند مصداق داشته باشد؛ اما
ً
ناچیزی ضمانت اجرایی قانون ،ما باید صرفا نگران سرکوب و قاعدهسازی و
دیگرگونه دارد .در وضعیت
ِ
شدن وضعیت استثنایی؟
قانونسازی از وضعیتهای استثنایی باشیم یا نگران ضعف قانون و نرمالیزه ِ
ً
در وضعیت فرافکنی بهمثابۀ خصلتی تاریخی ،ما باید صرفا نگران توطئه باشیم یا نگران تئوری توطئه و
ّ
مکانیسم انکار؟ در وضعیت ضعف دولت ملی و حتی ضعف دولت-ملت 5بهمثابۀ عالیترین مرجع
برهمکنش منتهی به تصمیمگیری ،ما باید نگران ِاعمال ٔ
اراده نهاد دولت در وضعیتهای استثنایی
ِ
االختیاربودن دولت در تصمیمگیری؟
باشیم یا نگران نهادهای موازی و مسلوب
ِ
بیگمان ،تسری قوانین شرایط استثنایی توسط دولتهای دموکراتیک به شرایط عادی و تعمیم
قوانین وضعیت استثنایی به عموم وضعیتها ،میتواند یک آسیبشناسی کاربردی در خصوص
دولتهای دموکراتیک باشد؛ ولی فقدان رسمیت دولت و قانون در کشورهایی چون ایران و تعلیق قانون
نفاذ اموری مگر قانون ،بهخودیخود نیز میتواند همتراز با تسری قوانین شرایط استثنایی،
به اعتبار ِ
1. Giorgio Agamben
2. Foucault
3. Scientism
4. Projection
5. State-Nation
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مصیبتبار و حتی مشکلی مضاعف و متراکم باشد .بهعبارتی ،ما با مشکلی ایرانیزه در خصوص
دولت و قانون مواجهیم .بههمین سبب ،رویکرد انتقادی به دولت و قانون در ایران نمیتواند از نوع
گامبنی آن ،در خصوص دولت و قانون در کشورهایی چون ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان و آلمان باشد.
آ
ِ
ٔ
ٔ
آسیبی که متوجه دولت در ایران است بیش از آنکه برآمده از سوءاستفاده سرکوبگرانه دولت از
ٔ
ناحیه عدم رسمیت دولت است .آسیبی که متوجه قانون در ایران است،
قوانین شرایط استثنا باشد ،از
ٔ
الهیات ناقانونیت است نه تامیت قانون بهمثابۀ یک اسطوره مدرن یا گونهای الهیات حقوقی .آسیبی
که متوجه کارکرد دولتها در ایران است ،عدم کارآمدی و درنتیجه نگاهداشتن کشور در وضعیت
استثنایی (جنگ ،تحریم ،بحران اقتصادی ،چالشهای زیستمحیطی ،رانتخواری ،همزمانی
مسائل اجتماعی و )...است .مصائب دولت و قانون در ایران از گونۀ دیگری است؛ گونهای که کمترین
نسبت را با مصائب دولتهای موردنظر آ گامبن دارد ،چراکه دولتهای ایران کمترین شباهت را با
آن دولتها دارند .تأثیرپذیری اجتماعات علمی و روشنفکری ایران از دستگاه نظری آ گامبن بدون
ٔ
بومی خود ناتوان میسازد ،بلکه به
مالحظه شباهتها و تفاوتهای یادشده ،نهتنها ما را از درک شرایط ِ
آسیبهای دولت و قانون در ایران دامن میزند .اگرچه شرایط ایران منحصربهفرد نیست ،اما بیگمان
قانون تبارشناسیشده تا رم باستان بسیار متفاوت است و درنتیجه با آسیبهای دولت در
با شرایط ِ
این کشورها نیز بسیار متفاوت خواهد بود .از دیدگاهی تاریخی ،قانون و دولت بهقدر کافی در ایران
پندار آ گامبنی میتواند به آن دامن بزند.
مورد بدگمانی تئوریک و پراتیک قرار دارد و
ِ
نکتۀ درخور توجه آن است که بهرغم پروبلماتیزه شدن قانون و دولت توسط آ گامبن ،هیچ نشانی
از آنارشیسم قانونشکنانه در اندیشۀ او یافت نمیشود و آنچه او به ترتیبی انضمامی و رها از تفسیرها
1
زور
و تعریضها بر آن انتقاد دارد ،اصالت قانون است که آن را «امپریوم شناور و معلق»« ،جداشدن ِ
ٔ
«درجه صفر قانون» مینامد (آ گامبن)104 :1395 ،؛ زیرا از طریق اصالت قانون،
قانون از قانون» ،یا
تبدیل قانون خاص به عام ،سرکوب و آنارشی در پوشش قانون و تعلیق قانون ،تئوریزه و موجه و ممکن
میگردد و قانون به یاری فرض این اصالت« ،غیاب خود را در خود میگنجاند و وضعیت استثنایی را
از ِآن خود میسازد»(آ گامبن .)104 :1395 ،به عبارتی آ گامبن درصدد واسازی مشکالت حقوقی قانون
منتقد تعلیق قانون در شرایط
است .او نهتنها قانون بماهو قانون را به مناقشه نمیکشد ،بلکه از اساس
ِ
منتقد اقدامات فراقانونی آنها در شرایط یادشده است و حتی نقد او بر
استثنایی توسط دولتها و
ِ
2
تعلیق
منتقد
تاریخ قانون از همین ناحیه است .فیالمثل او
تمایز امر خصوصی از عمومی در
قانون
ِ
ِ
ِ
ِ
شرایط یوستیتیوم( 3آ گامبن 100 :1395 ،و  )102و تسری این تعلیق به دوران پسااستثنا است.
 .1امپریوم [ ]Imperiumدر سیاست رم باستان ،به معنای عالیترین سطح اختیارات در فرمان راندن و در ادبیات آگامبن ،به معنای امکان
قانون عاری از هرگونه ّ
تعین است.
ِ
2. Suspension

 . 3یوستیتیوم [ ،]Iustitiumیک نمونۀ انضمامی -تاریخی از وضعیت استثنایی است و آگامبن آن را «کهنالگوی وضعیت استثنایی مدرن»
میداند (آگامبن.)85 :1395 ،
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فراقانونی دولت میداند،
او برخالف برخی خوانشهای وطنی ،همۀ این نگونبختی را ناشی از منزلت
ِ
درنتیجه آن را مسئلهای حقوقی 1در نظر میگیرد تا عملی( 2آ گامبن )1 :2005 ،و اگر گاه به نظر میرسد
موضعی انتقادی به قانون بماهو قانون دارد ،ناشی از
تبارشناسی 3قانون از عهد باستان تا اکنون است.
ِ
4
این تبارشناسی نشان میدهد که قدرتها همواره شرایط استثنایی را به آپاراتوس و فراابزاری برای
تعلیق قانون و ِاعمال کردارهای فراقانونی بدل کردهاند ،درنتیجه همصدا با بنیامین هشدار میدهد
ِ
که «وضعیت استثناییای که در آن به سر میبریم ،قاعده است»(آ گامبن .)113 :1395 ،آ گامبن
آنارشیک غیرحقوقی از اندیشههای او ،با الهیات قانون مناقشهای جدی دارد اما نه با
برخالف خوانش
ِ
ِ
ْ
قانون .این ،قانون فینفسه ،و فرم قانون فارغ از محتوای آن است که به سبب خصلت مدرن آن یعنی
ٔ
مجادله آ گامبن با قانون
ای آن ،مورد نقد او است نه محتوای قانون .استناد ما در عدم
قدسیت اسطوره ِ
موضوعه ،این تصریح اوست که «آنچه راهی بهسوی عدالت میگشاید نه محو قانون که نا کارسازی و
غیرفعالسازی آن است؛ یعنی استفادهای دیگرگونه از قانون» (آ گامبن.)123 :1395 ،
بهاینترتیب باید نقد او به قانون را در امتداد پروژۀ نقد فرانکفورتیها از اسطوره دانست و از این
حیث ،موضع او موضع عصر روشنگری ،پیش از گرفتار شدن در دیالکتیک روشنگری 5است .گویی
او در اقتباس از کسوف خرد 6،اقدام به طرح کسوف قانون (تعلیق قانون با ابتنا بر قانونگرایی) نموده
قانونی ما نه نادرست است و نه درست،
ای قانون در وضعیت بیدولتی و بی
است؛ اما نقد اسطوره ِ
ِ
بلکه بالموضوع است .دولت و قانون ،در وضعیت امتناع ،به امالی نانوشتهای میماند که نه غلط
دارد و نه درست .ما در وضعیت بیدولتی یا کمدولتی و در حالتی از عدم ضمانت اجرایی و عدم
نفاذ قانون ،مشکلی متفاوت از قانون فینفسه داریم؛ زیرا بدون هیچ ارزشگذاری خاصی ،مصائب ما
دیگرگون است.

 .2مبنای مفهومشناختی
یکی از ویژگیهای تاریخی مستمری که میتوان بهوسیلۀ آن نسبت خود را با مباحث آ گامبن مورد
بازنگری قرار داد ،فقدان رسمیت دولت در تاریخ معاصر ایران است؛ و یکی از عوامل فقدان رسمیت
متعدد رسمی و غیررسمی در توازی با
پدیداری نهادهای
دولت ،فقدان رسمیت قانون و درنتیجه
ِ
ِ
دولت است.
)به التین( 1. Quaestio Juris

)به التین( 2. Quaestio Facti

3. Genealogy
4. Apparatus

5. Dialectic of Enlightenment
6. Eclipse of Reason
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ّ
ٔ
درباره رسمیت تفاوتهای ملت-دولت و دولت-ملت
فارغ از تکثر تعاریف ترمینولوژیک و نظری
ّ
مدنی حقوق
(واحد
ملت
کردن
ظ
لحا
از
است
عبارت
حاضر
نوشتار
در
آن
از
مقصود
ی،
مل
و دولت
ِ
طبیعی) در کلیت آن ،صرفنظر از تفاوتها ،تباینها و اشتراکات جنسیتی ،عقیدتی ،سیاسی،
قومی ،طبقاتی ،فرهنگی و ...از جانب دولت؛ و از سوی دیگر لحاظنمودن دولت بهعنوان عالیترین
ساختار منتخب اجرایی قانون جهت تامین آزادی و عدالت ،فارغ از جهتگیری سیاسی و اقتصادی
و فرهنگی آن ،از سوی جامعه.
نظری-عملی نقد او
ازآنجاکه نقد آ گامبن متوجه دولت و قانون است ،بهمنظور بررسی میزان ربط
ِ
ّ
دولت ملی و قانون که یکی از عناصر آن است را در بستر تاریخی
با شرایط ایران ،الزم است وضعیت
ِ
ایران مدرن مورد مطالعه قرار دهیم .به این منظور ،در ادامه مروری مختصر بر تاریخ مذکور میاندازیم و
ِ
ٔ
فاصله انتقادی با کلیگوییهای رایج در ادبیات علمی و روشنفکری کشور ،نخست
بهمنظور رعایت
ّ
بهترتیبی اعتباری و قراردادی ،معرفهایی 1از مبانی نظری مربوط را برای دولت ملی در نظر میگیریم و
سپس وضعیت تاریخی دولت ّملی در ایران معاصر را بر ٔ
پایه آن معرفها ،به صورت کوتاه مورد مطالعه
ّ
قرار میدهیم تا فقدان تأسیس یا تداوم تاریخی دولت ملی در ایران را مورد تأ کید قرار دهیم و در ادامه،
ٔ
نظریه آ گامبن با مختصات حیات سیاسی -اجتماعی
اندک
فقدان مذکور را داللتی ضمنی بر
نسبت ِ
ِ
ایران قلمداد کنیم.
ّ
ّ
ٔ
در این مسیر برای پرهیز از آن دست الگوهای آمرانه دولت ملی و الگوی بیرونی دولت ملی که در
سازیهای نواستعماری مطرح میشود؛ و همچنین بهمنظور اجتناب از تقلیل
مباحث ّ دولت-ملت ِ
4
3
2
دولت ملی بر مشخصههای مادی ،واقعگرایانه ،و ماهیتگرایانه ،برساختگرایی را مبنای نظری
ّ
خود قرار میدهیم تا از این طریق افزون بر پرهیز یادشده و توجه به مؤلفههای ساختاری دولت ملی،
ّ
ابتنای دولت ملی بر اصل مشروعیت از طریق وجه اجتماعی-فرهنگی نیز مورد تأ کید قرار گیرد؛ زیرا
هرچند «روابط بینالملل ،دولتمحور است» (پورسلکوئرو ،)27 : 2001 ،اما «رویکرد برساختگرایانه
ضمن لحاظنمودن این امر بهمثابۀ عرف رایج ،بر پایگاه اجتماعی و اعتباری دولتها تأ کید ویژه دارد»
(هاپ.)190 :1998 ،
ّ
خاص دولت ملی میشوند ،اما در صورت
اگرچه بیشتر دولتها در جهان کنونی منتسب بهعنوان
ِ
ّ
تجربی موجود در تعریف دولت ملی ،نمیتوان هر واحد سیاسی
در نظر گرفتن معرفهای تئوریک و
ِ
ّ
ّ
ٔ
چگونگی دولت ملی،
و
چیستی
بحث
به
ورود
هنگامه
در
گرایی
ص
شاخ
این
دانست.
ی
مل
را دولت
ِ
ِ
ّ
ٔ
تدقیق ترمینولوژیک درباره وضعیت دولت ملی در ایران خواهد بود و همانطور که
اولین گام مؤثر در
ِ
َ
گفته شد این امر ما را تااندازهای از آسیب بنیانک ِن کلیگوییهای مبهم دور خواهد کرد.
1. Indicator
2. Realistic
3. Essentialistic
4. Constructivism
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نخست ،نوعشناسی هویت دولت باید آشکار گردد .دولت در رویکرد برساختگرا ،بر ٔ
پایه چهار گونه
از هویت صورتبندی میشود .این چهار نوع از هویت در دستگاه نظری ونت 1عبارتاند از :هویت
حقوقی ،هویت نوعی ،هویت نقشی و هویت جمعی .بر اساس گونهشناسی یادشده ،هویت دولت در
تاریخ معاصر ایران یعنی از آغاز قرن حاضر که رضاشاه اقدام به تأسیس دولت مدرن نمود ،قابلبررسی
ٔ
چهارگانه دولت ،ناشی از این معادله است که «عملکرد دولت موکول به
است .اهمیت بررسی هویت
درک دولت از جهان پیرامونی است و این درک خود موکول به هویت دولت است» (اسمیت.)17 :2001 ،
بنابراین با بررسی هویتهای چهارگانۀ دولت در تاریخ معاصر ایران ،میتوان دریافت که رویکرد
ّ
هویتی غیرملی دولتهای ایران خود منشأ ضعف در عملکرد مدیریتی و مصدر مشکالت ما در درک
ِ
ّ
دنیای پیرامون است .درنتیجه در وضعیتی که ما با رویکرد هویتی غیرملی و یا حتی گاه با بیهویتی یا
ً
ابهام هویتی دولتهای ایران و متعاقبا سوءمدیریت و عدم درک بایسته از دنیای پیرامون برای برقراری
شناختی دولت و قانون ،باید با
روابط متعارف درگیر هستیم ،نظریهای چون نقد بنیان وجودی و هستی
ِ
وسواس ویژهای مورد مطالعه قرار گیرد.

 .3یافتهها
 .3-1نیمنگاهی به وضعیت تاریخی دولت در ایران
 .3-1-1هویت حقوقی دولت در ایران معاصر
ٔ
حقوقی بهدستآمده از نهادهای
ازآنجاکه هویت حقوقی دولت ناظر بر حق حاکمیت آن بر پایه اعتبار
ِ
ً
پهلوی اول از هویت حقوقی نسبی برخوردار بود و اساسا از طریق همین
حقوقی است ،دولت در عصر
ِ
ّ
مصوب مجلس شورای ملی بود که امکان تأسیس یافته
اساسی
حقوقی تعریفشده در قانون
هویت
ِ
ِ
ِ
حقوقی ایجادشده برای دولت توسط جنبش مشروطیت و
بود .بهعبارتی ،رضاشاه بر اساس جایگاه
ِ
مجالس مربوط به مشروطیت ،توانست دولت مدرن را به استناد جایگاه حقوقی آن تأسیس نماید.
شدن
حتی برخالف تصورات
تاریخی تبلیغشده و تحریفشده که قلدرمآبی رضاشاه را عامل ممکن ِ
ِ
ٔ
دولت مدرن در ایران معرفی میکنند ،امکان تأسیس دولت بهوسیله او را میتوان گواهی بر ساحت
حقوقی مقرر دانست؛ زیرا مستندات قانون اساسی وقت نشان میدهد که  29سال پیش از تأسیس
حقوقی تأسیس آن را بهتدریج فراهم نموده بود.
دولت مدرن ،مشروطیت ،مقدمات و لوازم
ِ
ً
اگرچه جایگاه حقوقی دولت صرفا از طریق مجالس اول تا پنجم وضع نگردید و در مجالس بعدی
اجرایی آن ،در مجالس
ازجمله مجالس پنجم تا سیزدهم ادامه یافت و همچنان نیز فارغ از ضمانت
ِ
شورای اسالمی ادامه دارد؛ اما ضرورت رسمیت حقوقی دولت ،از همان آغاز با شروع نخستوزیری
میرزانصراهلل مشیرالدوله (بهعنوان اولین رئیسالوزرایی) تا اندازهای مطرح بود که وقتی مشیرالدوله
1. Alexander Wendt

90

پ
رصاعم ناریا ِیّلم تلود ِیلقادح تیعضو رد ون ِچ نومزآ ،انورک

درخواست وام از انگلستان و بانک شاهی و بانک استقراضی روس را ارائه نمود ،رئیس بانک پاسخ
ّ
داد« :کشور شما دارای حکومت مشروطه است و گرفتن هر وامی نیاز به تصویب مجلس شورای ملی
دارد»(عاقلی .)27 :1370 ،بدینترتیب حتی دریافت وام در اولین ٔ
دوره نخستوزیری ،موکول به
جایگاه حقوقی دولت و منوط به مبنای حقوقی تصمیمات دولت بود و اعتبار دولت ،حتی نزد سایر
دولتهای جهان به هویت حقوقی آن بستگی داشت.
افزون بر آن ،انقراض قاجار و رسمیتیافتن سلسلۀ پهلوی و رسمیتیافتن دولت فروغی در سال
ّ
حکومت قطعی،
 ،1304همگی نهتنها موکول به تصویب مجلس شورای ملی در نهم آبان شد؛ بلکه
ِ
ٔ
درباره مواد  36تا  40قانون اساسی در پانزدهم آذر شد و تا پیش از
موکول به نظر مجلس مؤسسان
ً
رسمیتیافتن از سوی دو مجلس ،ذکاءالملک صرفا عهدهدار موقتی دولت شد (عاقلی:1370 ،
 .)385-386بر این اساس بود که مجلس با تأ کید بر موقتیبودن حکومت پیش از دریافت اعتبار
حقوقی ،به رضاخان نوشت« :قانون مصوبۀ انقراض قاجاریه و اعطای حکومت موقتی مملکت ایران به
واالحضرت تقدیم میگردد»(عاقلی .)385 :1370 ،همچنین تنها پس از طی مراحل قانونی بود که در
 26آذر ،فروغی از جانب مجلس صالحیت تعیین کابینه را دریافت نمود که همگی گویای درک زمانه
برخورداری حکومت و دولت از هویت حقوقی بود .حتی احمدشاه مخلوع نیز که در فرانسه
از ضرورت
ِ
به سر میبرد ،برای جلب همراهی دول اروپایی و روسیه در بازپسگیری حکومت ،به جایگاه حقوقی
خود استناد مینمود (عاقلی.)392 :1370 ،
در عصر پهلوی دوم نیز سهیلی که با آغاز سلطنت محمدرضاشاه به نخستوزیری رسیده بود،
بنا بر توجه به اصل برخورداری دولت از هویت حقوقی ،عالوه بر قوانین مصوب در خصوص نظارت
بر دولت و تعیین کابینه و رأی اعتماد وزیران و ...از جانب مجلس ،از مجلس تقاضا نمود هیئتی
را انتخاب و معرفی نمایند تا دولت در تمام امور با آنها به مشورت بپردازد (عاقلی.)527 :1370 ،
اقدامات موردی که کمشمار هم نیست ،گویای توجه به ضرورت پایگاه حقوقی دولت در
این دست
ِ
عصر پهلوی اول و دوم است؛ اما صرفنظر از درک ضرورت برخورداری دولت از هویت حقوقی توسط
خاندان پهلوی و دولتهای آن ،هویت حقوقی تا مادامی توسط جامعه و همچنین در سطح روابط
بینالملل به رسمیت شناخته میشود که اعتبار حقوقی دولت رسمیتی اجتماعی بیابد .اگر بنا بر
دیدگاه برساختگرا ،به رسمیت شناخته شدن این اعتبار حقوقی را موکول به سازههای اجتماعی
بدانیم؛ آنگاه میتوان گفت دولتهای ٔ
دهه  50در عصر پهلوی دوم بهرغم ثروت سرشار ،از جانب
جامعه چه غلط و چه درست تا حدی فاقد جایگاه حقوقی و فرمایشی تلقی شدند.
پس از انقالب نیز دولت موقت و سپس دولت بنیصدر ،هم از سوی نهادهای باالدستی و هم در
بطن جامعه از حیث حقوقی و اجتماعی بیهویت گردیدند .در ادامه پس از دولتهای پنجم و ششم
(هاشمی رفسنجانی) و هفتم و هشتم (خاتمی) که هم جایگاه حقوقی داشتند و هم این جایگاه از
سوی جامعه به رسمیت شناخته شده بود ،جایگاه حقوقی دولت دهم (دولت دوم احمدینژاد) ،پس
از وقایع سال  1388به رسمیت اجتماعی نرسید و رخدادهای یادشده این موضع برساختگرایانه را
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بار دیگر تأیید نمود که فارغ از اینکه بهواقع مهندسی انتخابات صورت گرفته باشد یا خیر ،مادامیکه
این اعتبار از جانب جامعه به رسمیت شناخته نشود ،دولت از هویت حقوقی برخوردار نخواهد شد.
صرفنظر از وقایع سال  ،1388مطرحشدن موضوعاتی چون نظارت استصوابی در کانون مباحث
سیاسی-اجتماعی ،چه غلط و چه درست ،توانسته است تا حد چشمگیری هویت حقوقی دولتهای
سه ٔ
دهه اخیر را برای بخش انکارناپذیری از جامعه و نخبگان مخدوش سازد.
ٔ
دیگر برخورداری
مؤلفه دیگر در تأمین و تضمین هویت حقوقی دولت و بهعبارتی مصدر و مبنای
ِ
دولت از هویت حقوقی ،حق انحصاری ٔ
اداره یک حدود سرزمینی است .در دورۀ مشروطه و تا تأسیس
دولت مرکزی قدرتمند توسط رضاشاه ،دولتها فاقد حق مذکور ،نه از حیث قانونی ،بلکه در میدان
عمل بودند؛ زیرا قدرت مرکزی توسط برخی قوای منطقهای همچون میرزا کوچکخان ،شیخمحمد
خیابانی ،اقبالالسلطنه ماکویی ،اسماعیلسیمکو ،شیخخزعل ،کلنلپسیان و ...و همچنین از
سوی خوانین و ایالت و عشایر به رسمیت شناخته نمیشد .افراد یادشده بهرغم تفاوت در شخصیت
سیاسی و اجتماعی و بهرغم تفاوت در انگیزههای سیاسی که از تجزیهطلبی تا حفظ تمامیت ارضی
ایران گسترده بود ،در رسمیت قائلنبودن برای قدرت مرکزی افق دیدی مشترک داشتند.
با ظهور رضاشاه و حتی پیشتر از آن ،در دهۀ پایانی سدۀ  12ه.ش با ظهور رضاخان در منصب
سردارسپهی و نخستوزیری ،بهتدریج شاهد قدرتگرفتن قدرت مرکزی توسط او هستیم؛ هرچند که
حتی پس از استقرار حکومت پهلوی همچنان مواردی از سرباززدن برخی از خوانین و ایالت و عشایر
از مرکزیت قدرت مشاهده میشود و کسانی چون ناصرخان و خسروخان قشقایی با سوءاستفاده از
ایلی تحت فرمان خود ،اقتدار قدرت مرکزی را مخدوش
مصونیت پارلمانی ،همواره با قوای مسلح ِ
میکردند .بدینترتیب با توجه به اهمیت و ضرورت مرکزیت قدرت در دولت ،رضاشاه حتی نا گزیر به
ناقض مرکزیت قدرت دولت (یعنی ناقض
لغو مصونیت پارلمانی شد تا امکان برخورد با جریانهای
ِ
ً
یکی از اصول دولت مدرن) را بیابد .با غروب پهلوی اول ،به سبب اشغال کشور توسط متفقین مجددا
تا حدی از مرکزیت قدرت دولت مرکزی کاسته شد ،اما بهتدریج شاهد تمرکز قدرت در دولت بودیم .در
موازی
نبود این انحصار باألخص پس از انقالب (ناشی از وجود نهادهای
این مورد نیز تاریخ ایران گویای ِ
ِ
انتصابی) است که حتی در موضعی رادیکال و انتقادی ،از آن با نام حاکمیت دوگانه یاد میشود.
ً
غیرقانونی وظایف و اختیارات نهادهای عموما
پس از انقالب ،این اصطالح بر وجود تداخل قانونی و
ِ
انتصابی با دولت داللت داشته و در بسیاری از زمینهها دردسرآفرین بوده است؛ زیرا تکثر کانونهای
تصمیمگیری (بدون آنکه با این وسعت در قانون تعریفشده باشد) و عدم حق انحصاری اعمال
حاکمیت بالمنازع دولت بر حدود سرزمینی ،فرسایش هویت حقوقی دولت را سبب شده است.
ِ
ً
ً
فراقانونی دیگر نهادها با نهاد دولت ،عمال اعتبار
عمدتا
توازی
که
بوده
ترتیب
ن
ای
ه
ب
فرسایش
این
سازوکار
ِ
ِ
ُ
حقوقی دولت را در بعد اجتماعی ساقط کرده است؛ زیرا انحصار یادشده که وجاهتی حقوقی داشت
مخدوش گردیده است و هویت حقوقی دولت به سبب فقدان ضمانت اجرایی قانون در خصوص
اختصاصی دولت و همچنین به سبب فقدان اعتبار اجتماعی دولت (که خود
وظایف و اختیارات
ِ
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میتواند ناشی از فقدان ضمانت اجرایی قانون باشد) ،همواره مسئلهدار بوده است .بااینهمه هویت
حقوقی دولت در تاریخ معاصر ایران ،نهفقط به سبب حاکمیت دوگانه و فقدان حقوق انحصاری
ً
قانونی
دولت؛ بلکه گاه دقیقا برعکس به سبب نقض اصل تفکیک قوا از سوی دولتها ،فراتر از حدود
ِ
ّ
تعریفشده نیز مسئلهدار شده است که نمونۀ آن را میتوان در انحالل مجلس شورای ملی توسط
دولت دکتر مصدق دید.
 .3-1-2هویت نوعی دولت در ایران معاصر
ّ
ً
ازآنجاکه سخن بر سر دولت ملی است« ،هویت نوعی» دولت را میتوان عمدتا ناظر بر نوع روابط دولت
ّ
دولتی خود از سوی ملت بهمثابۀ یگانه مجری رسمی قانون
با جامعه دانست .اگر دولت ملی در وجه
ِ
ّ
به رسمیت شناخته میشود ،در وجه مل ِی خود جامعه را در کلیت آن و فارغ از تفاوتها و تباینهای
جنسیتی و طبقاتی و سیاسی و عقیدتی و دینی و فرهنگی و قومی به رسمیت میشناسد و همین وجه
ّ
دموکراتیک است که به یک دولت ،طنین و هویتی ملی میبخشد.
ّ
ّ
دولت ملی نبودهاند؛ زیرا هویت نوعی
به این معنا ،دولتها در تاریخ ایران ملی نبودهاند و یا از نوع
ِ
دولت در ایران معاصر اگر حتی دیکتاتوری تام نبوده باشد ،بیگمان دموکراتیک نیز نبوده است.
ّ
درنتیجه اطالق ملی به دولتهای ایران ،بسیار گشادهدستانه است؛ هرچند که مغایر با تصوری
عمومی ،حجم و عمق دیکتاتوری و استبداد دولتی در ایران هیچگاه به یک میزان نبوده است.
پسینی حکومت او برابر دانست
فیالمثل نمیتوان دولتهای دورۀ نخست رضاشاه را با دولتهای
ِ
و یا دولتهای پیش از سال  1342را با دولتهای پسینی حکومت محمدرضاشاه ،از حیث وزن
ٔ
گستره استبداد یکسان پنداشت .همین عدم یکسانی ،کاتوزیان را به تمایز تاریخی-ترمینولوژیک
و
اصطالح دیکتاتوری (حکومت خودکامه) از اصطالح استبداد (حکومت مطلقه) در دوران پهلوی دوم
غیردموکراتیک دولتهای پیش و
نوعی
متمایل کرده است .به همین ترتیب ،تفاوت
ِ
ِ
چشمگیر هویت ِ
پس از انقالب را نیز نمیتوان نادیده انگاشت.
تفاوت در حجم و عمق استبداد ،خود متأثر از این امر است که هر دولتی تا چه میزان و چه تعدادی
از تفاوتهای جامعه را به رسمیت شناخته و کدام موارد را به رسمیت نشناخته است .هرچند که
در عصر پهلوی اول ،میتوان اقداماتی چون کشف حجاب و اتحاد لباس را ذیل مدرنیزاسیون فهم
ً
لزوما ذیل عدم رسمیت تنوعهای دینی و فرهنگی؛ اما بر ٔ
پایه دیدگاه برساختگرایانه باید
کرد و نه
نوعی اقتدارگرای دولت تعبیر میکردند.
گفت جامعه و بخشی از اجتماعات نخبگانی ،از آن به هویت ِ
ّ
بهاینترتیب ،دولتها در عصر پهلوی دستکم با توجه به این قسم نمونهها ملی نبودهاند؛ زیرا بنا بر
خوانش عمومی جامعه ،تفاوتهای دینی و عقیدتی و فرهنگی را به رسمیت نشناختهاند.
رضاشاه در گذرگاه ایجاد امنیت و همچنین پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون ،سعی داشت «کاهش
تفاوتهای هویتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و حتی زبانی را به سازوکاری برای استقرار
ّ
امنیت و وحدت ملی در برابر چشمداشتهای بیگانگان بدل کند»(کاتوزیان)433 :1379 ،؛ اما فارغ
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از حسننیت او و صرفنظر از وجاهت چنین دیدگاهی در آن مقطع پرآشوب و ناامن ،این سازوکار به
ِ
ّ
مقدمات ایجاد دولت ملی تبدیل شد .درمجموع ،دکترین «پهلوی بنا بر تأ کیدی
فرسایش
داینامیک
ِ
ِ
ِ
که بر نوسازی ،ناسیونالیسم ،مدرنیسم فرهنگی ،عقالنیت مدرن و سکوالریسم داشت ،در پی تأسیس
هویت سراسری ملت ایران و تضعیف هویتهای پراکنده و پارهپارۀ دوران پیشین بود» (بشیریه،
.)21 :1383
در عصر پهلوی دوم ،شاهد تداوم رویکرد دولتها مبنی بر به رسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگی
و قومی و زبانی و دینی و جنسیتی بودیم که لوایح انجمنهای ایالتی و والیتی بهخوبی گویای این
رسمیت است؛ اما تفاوتهای سیاسی به نسبت تفاوتهای فرهنگی و دینی و ...توسط دولتهای
ٔ
واقعه سیاهکل به رسمیت شناخته
دهۀ  ،50باألخص با رادیکالشدن چریکهای فدایی خلق و
نمیشد.
با وقوع انقالب نیز تفاوتهای فرهنگی و سیاسی و طبقاتی و جنسیتی و ...همچنان مسئلهدار بوده
َ
است .فیالمثل بهرغم آنکه در نخستین سالهای انقالب ،به مستضعفان بهعنوان طبقهای ف ِر بر سایر
طبقات ،توجه سیاسی میشد؛ اما در ادامه و با تشکیل دولتهای تکنوکرات ،این طبقه تا به امروز در
مقابل طبقه فرادست از کانون توجهات خارج شده و جامعه در کلیت طبقاتیاش از رسمیت افتاده
ً
است .افزون بر آن ،جمهوری اسالمی هویت خود را مشخصا دینی تعریف کرده و تمامی قوانین آن نیز
سیاسی موجود
مبتنی بر فقه شیعی است و بهاینترتیب دیگر مؤلفههای فرهنگی و اعتقادی و قومی و
ِ
در جامعه نیز به ترتیبی مشدد متأثر از این هویت است.
درمجموع ،از زمان شکلگیری دولت مدرن در ایران تا اکنون« ،روابط میان دولت و جامعه،
ٔ
مواجهه
ساختاری از باال به پایین داشته است» (بشیریه )75 :1375 ،و این مسیر یکطرفه ،خود را در
ّ
گزینشی دولتها با تامیت خصائص ملی-تاریخی پدیدار کرده است؛ زیرا دولتها به نمایندگی از
ِ
حکومتها ،هم پیش و هم پس از انقالب ،مواجههای گزینشی با عناصر جامعۀ ایران داشتهاند و
ٔ
درباره ساحتهای اثرگذار بر هویت ایرانی
از میان سه عنصر عام و مورد اجماع اجتماعات فکری
ِ
ٔ
یعنی دین اسالم ،ساحت تاریخی-تمدنی ایران باستان و حوزه تمدنی غرب (شایگان166 :1380 ،؛
سروش123 :1370 ،؛ داور یاردکانی55 :1379 ،؛ جهانبگلو113 :1381 ،؛ و ،)...دست به گزینش زده و
عناصری که پیوند بیشتری با ایدئولوژی آنها داشته را برگزیده و دیگر عناصر را انکار نمودهاند یا حتی
تحقیر کردهاند و آنها را در مراتب ثانوی و َ
عرضی قرار دادهاند .اگر در روزگار پهلوی تنها بر ساحت
اسالمی هویت ایرانی برجسته گردید و دیگر
تمدنی ایران باستان تأ کید شد ،پس از انقالب نیز ساحت
ِ
عناصر تحاشی شدند و در پی آشکارشدن خطوط انشقاق دولتهای پساانقالب از هویتهای زبانی
ّ
و قومی و دینی و فرهنگی و سیاسی و ،...خطوط کلی دولت ملی بیشازپیش به افول گرایید.
 .3-1-3هویت نقشی و جمعی دولت در ایران معاصر
«هویت نقشی و جمعی» ،بر نقش و برهمکنشی اطالق میگردد که یک واحد سیاسی ازجمله دولت ،در
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ّ
سطوح ملی و منطقهای و جهانی برای خود تعریف نموده است و آن را انجام میدهد .برخالف دیدگاه
نقشی دولت ،امری پیشداده و خودبنیاد نیست؛ بلکه امری رابطهای
واقعگرایانه و خردگرا ،هویت
ِ
است .هویت نقشی ،مصدر نوع سیاستگذاری خارجی دولتهاست.
ٔ
اگر بر ٔ
نظریه مورگنتا ،سه نوع عمده از نقش را برای دولتها در سطح فرامرزی قائل باشیم و
پایه
تغییر وضع موجود (ضدامپریالیستی) ،حفظ وضع موجود و جایگاه پرستیژی را برای آن در نظر
بگیریم (مورگنتا ،)36 :1948 ،میتوان دولتهای عصر رضاشاه را به اعتبار معاهداتی چون پیمان
سعدآباد و ابراز بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم ،متمایل به حفظ وضع موجود دانست؛ زیرا بنا بر
نوپابودن دولت مدرن در ایران و اولویت تقویت قدرت مرکزی توسط رضاشاه برای تأمین امنیت ،شاید
شرایط حداقلی و بیثباتی ،حفظ
واقعبینانهترین رویکرد برای تعیین نقش خارجی دولت در چنین
ِ
وضع موجود بوده است.
در عصر پهلوی دوم نیز همچنان نقش حفظ وضع موجود برای دولتهای وقت ادامه یافت و گرایش
خارجی مبتنی بر حفظ وضع موجود بود؛
ایران به انجام نقش ژاندارم منطقه نیز ناشی از اتخاذ سیاست
ِ
اما در پی انعقاد کنسرسیوم الحاقی نفت و افزایش بهای نفت در دهۀ  ،50محمدرضاشاه سیاست
خارجی متفاوتی را در پیش گرفت .محمدرضاشاه از راه ایجاد روابطی با اتحاد جماهیر شوروی که
آمریکا را ناگزیر از رقابت برای تداوم همپیمانی ایاالتمتحده با ایران میکرد ،نفت را نیز به ابزاری برای
بازیگری متفاوتی در سطح جهانی بدل کرد .ضمن آنکه پیش از آن نیز در دهۀ  20با طرح اولین شکایت
ِ
در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل توسط حسین عالء و به نمایندگی از حکومت محمدرضاشاه
ٔ
نقشی
(درباره ضرورت خروج نیروهای شوروی از خاک ایران) ،این گونه از سیاست خارجی ،هویت
ِ
نقشی تغییر وضع موجود چرخش داده بود که یکی به سود ایران
مبتنی بر حفظ وضع موجود را به هویت
ِ
و دیگری به سرنگونی پهلوی دوم منجر شد.
پس از انقالب نیز ،وابستگی به نفت و اتکای ژئوپولتیک بر تنگۀ هرمز و ...بهعنوان ابزار فشار برای
ً
موجود منطقه و جهان ،عمدتا در بلندمدت پیامدهای وارونهای در پی داشته است؛ زیرا
تغییر وضع
ِ
ٔ
جمهور یاسالمی نیز هویت نقشی خود را بر پایه تغییر وضع موجود شکل داد و آرمان صدور انقالب
انقالبی جامعه و همچنین
در کانون سیاست خارجی ایران قرار گرفت و به سبب وجود مختصات
ِ
نقشی دولتها بیشازپیش در جهت تغییر وضع
ضداستکباری کارگزاران سیاسی ،هویت
رویکرد
ِ
ِ
موجود حرکت کرد .جمهور یاسالمی همچنین با قرار گرفتن در جایگاه رهبری نیروهای مقاومت،
جایگاه و هویت نقشی خود مبنی بر تغییر وضع موجود را به دولتهای منطقه و جهان تفهیم و تثبیت
نقشی خود را تغییر وضع موجود قرار میدهد ،سایر
نمود .بدیهی است هنگامیکه دولتی هویت
ِ
دولتهایی که هویت نقشی خود را حفظ وضع موجود قرار دادهاند ،در یک جبهۀ متحد رویاروی
ٔ
ٔ
جبهه
قاطبه دولتها در مسیر حفظ وضع موجود قرار دارند ،آن
آن دولت قرار میگیرند و ازآنجاکه
خارجی تغییر وضع موجود بسیار
متحد از وزن بیشتری برخوردار میگردد .در این صورت سیاست
ًِ
ٔ ّ
ّ
ُپرهزینه و فرسایشی میگردد و منافع ملی را به مخاطره میاندازد و نتیجتا دولت را از خصیصه ملی
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ٔ
«حوزه متداخل
تهی میسازد و هویت جمعی چهرهای تخاصمی مییابد؛ زیرا هویت جمعی یعنی
دولتهای منطقهای و جهانی»(پولیوت.)2004 ،
ّ
درمجموع ازآنجاکه دولت در ایران معاصر ،بهرغم مدرن بودن در برهمکنش با کلیت هویت ملی و
ّ
تامیت مختصات جامعه شکل نگرفته است ،درنتیجه از نوع دولت ملی نبوده است .گرفتاری دولت
ِ
ً
در هویت غیرحقوقی یا هویت حقوقی صرفا بوروکراتیک ،هویت نوعی غیردموکراتیک یا غیراجتماعی
ّ
ّ
فقدان
و هویت نقشی ناسازگار با منافع ملی ،آن را از ماهیت ملی دور میسازد .در چنین وضعیتی از
ِ
ّ
دولت ملی و بنا بر هویت حقوقی و نوعی دولت در ایران ،مناسبات میان دولت و جامعه در داخل
مخدوش گردیده و ادارۀ کشور را به چالشهای جدی دچار ساخته است .از سوی دیگر بنا بر هویت
ّ
خارجی دولت را بسیار پرهزینه
روابط
دارد)،
ی
مل
نقشی تعریفشده (که پیوندی بسیار اندک با منافع
ِ
ِ
ساخته و ایران را از ظرفیتهای بینالمللی برای توسعه محروم کرده است.
ّ
یکی از مواردی که از ملیشدن هویت نوعی و حقوقی و نقشی دولت در ایران ممانعت به عمل آورده
ً
نوعی دولت را غیردموکراتیک ،هویت حقوقی دولت را سختافزاری و اجتماعا غیربرساختی
و هویت ِ
و هویت نقشی دولت را آنتیگونیستیک ساخته است ،جایگاه سست قانون در ایران است .التزام به
مصوب موجود ،فیحدذاته برخی از بنیانهای الزم برای دموکراتیکشدن
قوانین
قانون حتی بدترین
ِ
ِ
دولت ،مشروعیتیافتن دولت و عقالنیشدن یا غیرتکانشی شدن سیاست خارجی دولت را فراهم
ً
میآورد .یادآور میشود چنین التزامی لزوما به معنای افسونزدگی در برابر قانون نیست و با نقد ماهیت
قانون نیز مغایرتی ندارد.
ٔ
ایران پسامشروطه تاکنون ،نقصان در التزام به
اشاره فشرده به وجاهت سست
در ادامه ،با
قانون در ِ
ّ
قانون بهعنوان عاملی بر عدم استقرار وضعیت ملی دولت در ایران معرفی میشود .سپس با اشاره به
بخشی از صورتبندیهای نظری آ گامبن مبنی بر نقد وجودی قانون از طریق نقض قانون (ازجمله
نقض قوانین دوران کرونا) ،آن را با توجه به وضعیت بیقانون یا ضعف قانون در ایران بسیار مخاطرهآمیز
معرفی خواهیم کرد و بنا بر مالحظات بومی ،اجتماعات علمی و کانونهای روشنفکری را به رعایت
ٔ
فاصله انتقادی از آن فرامیخوانیم.

ٔ
 .3-2دولت موازی ،نتیجه تدوین صرف قانون در غیاب سازوکارهای ضمانت اجرایی قانون
مشروطیت با آرمان تحقق قانون و مشروطشدن قدرت مطلقه به قانون آغاز شد؛ اما در یک مرحله
ّ
با آسیبی چون استبداد صغیر مواجه شد و در ادامه با تشدید ماهیت صنفی مجلس شورای ملی،
ضربهای کاری خورد و رضاشاه را از امید به مدرنیزاسیون از گذرگاه قانون دور کرد و بهاینترتیب او
بهتدریج به سوی مدرنیزاسیون از نوع آمرانه و نه بنا بر سازوکارهای قانون حرکت کرد .در زمانۀ پهلوی
دوم نیز قدرت قانونی دولتها از دهۀ  40به بعد بیشتر جنبهای ثانوی یافت.
همچنین با رخداد انقالب و تغییر بخشهایی از قانون و همهپرسی بازنگری قانون اساسی ()1368
و تفاوت نهادهای رسمی در باور به اهمیت قانون ،ضمانت اجرایی قانون با امتناع جدی مواجه شد؛
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چراکه بهرغم تعدد نهادهای قانونگذار ،همچنان ضمانت اجرایی قانون محل مناقشه است .رعایت
دقت در قانونگذاری اگر به تمهیدات الزم برای تأمین ضمانت اجرایی قانون نینجامد ،چیزی بیش
از دیوانساالری محض نخواهد بود و از قانونمندی بوروکراتیک فراتر نخواهد رفت؛ گو اینکه فیالمثل
ً
ٔ
دامنه دیوانساالری قانون افزود.
تأسیس مجمع تشخیص مصلحت صرفا بر
ٔ
ازجمله
عدم استقرار تضمینی قانون ،پیامدهایی دارد که تعدد نهادهای همراستا در تصمیمگیری
ّ
آنهاست .بهعبارتی ضعف در اجرا و عدم وفاداری به قانون ،میتواند دولت را از جایگاه ملی خود دور
ّ
ّ
سازد ،زیرا همانطور که در تعریف دولت ملی گفته شد ،دولت ملی دولتی است که از سوی جامعه،
از حق انحصاری تصمیمگیری در ادارۀ کشور برخوردار است .بهاینترتیب ،تعلیق قانون ،طی مکانیسم
یادشده ،به تعلیق دولت در ایران معاصر انجامیده است.
در ادامه ،با نگاه فشردهای به طنین و تصریح انتقادی اندیشههای آ گامبن دربارۀ مبنای وجودی
ّ
تعلیق قانون که خود میتواند مبنای وجودی تعلیق دولت ملی در روزگار مدرن باشد ،به طرح این
قانون ایران ،مواجهۀ زیست فکری ما با نقد
پرسش میپردازیم که در وضعیت
تاریخی کمدولت و کم ِ
ِ
الهیاتی قانون و دولت از چه نوعی باید باشد؟ کارکردی ،عملگرایانه و بومی؟ یا تبلیغاتی،
ساحت
ِ
چپ و آنارشیک؟
.3-3نسبتنقدوجودیتعلیققانونودولتباوضعیتتاریخیایران(آ گامبنبهچه کار مامیآید؟)
ٔ
ٔ
فلسفه سیاسی ،انتقاداتی رادیکال
بلندآوازه چپ نو 2در ایران و جهان ،از روزن
آ گامبن 1فیلسوف

به بنیانهای متافیزیکی قانون در عصر مدرن دارد .او که تبارشناسی درخشان این بنیان وجودی را
تا گذشتههای دور در دولتشهرهای ُرم باستان جستجو کرده است ،در راستای نقد فرانکفورتی به
اسطوره 3،آنچه را آدورنو و هورکهایمر در دیالکتیک روشنگری پیش کشیدهاند ،به سمت قانون نشانه
میرود .هرچند که او در متون خود ارجاعی مصرح به نقد اسطوره آنچنانکه در مبحث کسوف خرد
صورت گرفته است نمیکند ،اما میتوان به اعتبار مشخصاتی که او به قانون در وجه الهیاتی-سیاسی
آن نسبت میدهد و به استناد زمانمندی و مکانمندی وضعیت مدرن قانونٔ ،
پروژه انتقادی او به قانون
را ذیل نقد افسونزدگی مدرنیته فهم کرد .اگر در نوشتار حاضر نقد آ گامبن را متوجه اصطالح اسطوره
میدانیم ،به آن سبب است که او بدون بهکارگیری این اصطالح آن را «نوعی زور یا عامل رازآمیز و
عرفانی و نوعی مانا» توصیف میکند (آ گامبن.)103 :1395 ،
بهاینترتیب ،در دستگاه نظری او نقد قانون به نقد قانونگرایی تغییر جهت میدهد ،آنچنانکه
نقد خرد در دیالکتیک روشنگری به نقد خردگرایی ،و نقد علم به نقد علمگرایی چرخش میکند .گو
1. Giorgio Agamben
2. New Marxism
3. Myth

97

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :علی خسروی

اینکه موج سوم روشنفکری ایتالیا به نمایندگی کسانی چون رلفا ،آ گامبن و فراریس در پی قدرتگرفتن
راستگرایان ،در نقد خرد همداستان بودند .بهاینترتیب ،مرتبت قانون در دنیای مدرن را باید بهمثابۀ
سیاسی مدرنیته مورد بازخوانی قرار داد؛ چراکه قدسیت قانون آن را از امری سکوالر به
الهیات
ِ
افسونی فراگیر تبدیل کرده است ،افسونی که به ترتیبی متناقض و بنا بر دیالکتیک روشنگری ،بنیان
برانداز مدرنیته را گرفتار اسطوره ساخته است.
اسطوره
ِ
طبیعی آدمی را در شیوۀ خاصی از زیستن یا در نوع خاصی
وجه قدسی قانون در قدرت مدرن ،حیات
ِ
1
از فرهنگ و تمدن ادغام میکند و زیست-سیاست را رقم میزند .بهاینترتیب ،میتوان خوانشی
مینیمالیستی از مفهوم حیات طبیعی 2و حیات سیاسی 3در آرای او را بر ٔ
پایه دوتایی طبیعت/تمدن
یا خائوس/کوسموس یا ...بازشناسی کرد؛ یک قطبیت اشتراوسی 4که بر اساس تفاوتیبودن زبان،
حیات طبیعی را به ٔ
سویه سلبی قطبیت پرتاب میکند .قانون در مقام متافیزیک عصر مدرن ،از سویی
این دو ساحت حیات را به بلندای تاریخ و از رم و یونان باستان تاکنون ،از یکدیگر تفکیک نموده و
تنها بر حیات خاص (حیات سیاسی) ِاعمال گردیده است و حقوق را متوجه حیات خاص کرده
است؛ و از سوی دیگر این دو را ذیل زیست-سیاست در یکدیگر ادغام نموده و آنچنانکه فوکو نیز در
کتاب مراقبت و تنبیه گفته است ،بدن را بهمثابۀ وجه کالبدی حیات مورد مدیریت قدرت قرار داده
است .بهبیاندیگر« ،قدرت» که برای فوکو امری منتشر بود و به جلوهای خاصی از آن تقلیل نمییافت،
ً
توسط آ گامبن وجهی انضمامی مییابد و مشخصا در قانون نشانگذاری میشود و دولت بستر و جلوۀ
عینی آن معرفی میگردد و خوانشی حقوقی از قدرت صورت میگیرد .گویی قانون ،شکل منضم،
خاص یا حادی از ٔ
اراده به قدرت است .آنچنانکه دانش برای فوکو ارادهای به قدرت بود و اگر دانش
ً
ٔ
برسازنده رژیم حقیقت بود (فوکو)1398 ،؛ قانون نیز نه صرفا
راستین واقعیت و حقیقت که
بازنمای
نه
ِ
ِ
ٔ
ِاعمالشونده بر حیات ،بلکه برسازنده زیست-سیاست است .پس قانون نه سازوکار و ابزار صرف،
ترکیب یادشده،
آپاراتوس تفکیک و ترکیب حیات طبیعی و حیات سیاسی است .محصول
بلکه
ِ
ِ
5
عاقبت تفکیک مذکور ،حیات برهنه است.
زیست سیاست و
ِ
6
اگر فوکوِ ،اعمال منتشر قدرت بر حیات و بدن را با توجه به وضعیت ِه
تروتوپیک عرصههای
ِ
ِاعمال قدرت فاش میکرد و بیمارستان و زندان و مدرسه را نه یگانه عرصههای اعمال قدرت بلکه
هتروتوپیاِ 7ی اعمال قدرت میدانست ،آ گامبن نیز ِاعمال و عدم ِاعمال قانون را با توجه به وضعیت
1. Bio-politics
)به التین( 2. Zoe

)به التین( 3. Bios
4. Leo Strauss
5. bare life
)دگرمکانمند( 6. Heterotopic
7. Heterotopia
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ٔ
عرصه اعمال
اسطورهای 1قانون ،در عرصههای استثنایی فاش میکند و شرایط استثنایی را نه یگانه
ٔ
طلبانه قانون میداند .او بر همین اساس اما بدون
عمال فرصت
گاه
ِ
و عدم ِاعمال قانون ،بلکه ِ
ممتد ِا ِ
2
اشاره به فوکو« ،یوستیتیوم را
المکان تعلیق قانون معرفی میکند» (آ گامبن .)101 :1395 ،به عبارتی،
ِ
ً
ً
قوانین شرایط استثنایی مطلقا استثنایی نیستند ،بلکه دقیقا برعکس ،شرایط عادی شکل انباشت
ِ
ٔ
عام بعدیاند.
قوانین
آغازین
شکل
فعلی،
استثنایی
قوانین
و
اند
ی
قبل
استثنائات
شده
ِ
ِ
ِ
ِ
عمال اراده (و همچنین امکان تعلیق موجه) را میدهد،
بههرروی تمام آنچه به قانون،
ِ
قدرت ِا ِ
متافیزیکی است که سنت اندیشۀ غرب در امتداد مدرنیته برای آن قائل شده است .قانون تا بدانجا از
ٔ
حیطه اعمال قانون ،از شخص هوموسا کری
الوهیتی سکوالر برخوردار گشته است که بیرو نافتادن از
میسازد که به حیات برهنهاش فروکاسته شده است و این تمام ماجرا نیست؛ زیرا چرا باید قرارگرفتن
در موقعیت حیات برهنه ،به فروافتادن تعبیر شود؟ بدیهی است همان قانون ،پیشاپیش حیات برهنه
را از حیات در ساحت تمدن متمایز کرده و برای حیات برهنه تنها در صورت ترکیب و بدلشدن به
زیست-سیاست و تصعید
قدرت ِاعمال
یافتن 3حیات خاص 4اعتبار قائل است .بهعبارتی نهتنها
ِ
ِ
الهیاتی ترتیب داده شده برای آن در گفتمان مدرنیته است؛ بلکه عدم ِاعمال
قانون ،ناشی از وجاهت
ِ
برکشیدن
قانون بر هوموساکر 5و تعلیق قانون و ایجاد اولویتهای هنجارگذار و تقلیل افراد به هوموسا کر و
ِ
شهروندان برخوردار از قانون نیز ناشی از تبدیل قانون از امری اعتباری به امری جبلی است.
دیگر افراد به
ِ
آ گامبن برای تسویهحساب با مباحث متمرکز بر وجه محتوایی قانون ،نقطه عزیمت بحث خود را
تشبیه و مقایسۀ زبان با قانون بهخودیخود قرار میدهد و مینویسد« :شباهت ساختاری بین زبان و
قانون ،در اینجا روشنگر است .درست همانطور که عناصر زبانی در النگ بدون هرگونه داللت واقعی
وجود دارند ،در وضعیت استثنایی نیز هنجار بی هیچ ارجاعی بهواقعیتُ ،مجرا و معتبر است؛ اما
ً
گرفتن چیزی مثل یک زبان قابلفهم
همانطور که کنش زبانی انضمامی دقیقا از خالل پیشفرض
ِ
کردن ...اعمالش در وضعیت استثنایی میتواند به وضعیت
میشود ،هنجار نیز فقط از طریق معلق ِ
عادی و بهنجار ارجاع دهد» (آ گامبن.)77-78 :1395 ،
صورتبندی قانون در مقام فرم و بنا بر النگ سوسوری ،ضمن آنکه برای آن دسته از مخاطبانی که
با تمایز میان النگ از پارول آشنایی دارند روشنگر است ،تعبیر اصالت قانون یا فرم قانون یا قانون
بهخودیخود را که در نوشتار حاضر مورداستفاده قرار دادیم تأیید میکند؛ زیرا بههمان ترتیبی که النگ
پارول انضمامی قرار میگیرد ،آنچه هدف
از پارول مستقل میگردد و النگ منشأ گفتمان خاص یا ِ
قانون خاص در متافیزیک مدرنیته سیاسی
انتقاد آ گامبن قرار میگیرد نیز قانون بهمثابۀ
مصدر هر نوع از ِ
ِ
1. Opportunistically
2. Non-Place
3. Sublimation
4. Bios
5. Homo Sacer
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معادل «تعلیق ارجاع مستقیم پراکسیس انضمامی
قانون خاص،
قانون عام از
ِ
ِ
است .فصل جدایی ِ
بهواقعیت» است .آ گامبن همچنین از راه نقدی بر کانت که «ربط منطقی میان امر جزئی و کلی برقرار
1
امر معنایی»( 2آ گامبن،
امر نشانهای به ِ
میساخت» (آ گامبن« ،)82 :1395 ،گذر از النگ به پارول یا از ِ
 )83 :1395را فرایندی منطقی نمیداند؛ همانطور که سوسور حتی در سطح پارول نیز ربط ماهوی دال
و مرجع داللت را مردود میشمرد ،زیرا این ربط تنها به اعتبار ابتنای هر پارولی بر قواعد النگ بهطور
گرفتن قانون»
قراردادی و نحوی ،شدنی میگردد .آ گامبن از این راه ،تعلیق قانون را مبتنی بر «مفروض ِ
اظهاری»
که ما آن را اصالت قانون بهخودیخود نامیدیم -میداند؛ همانطور که هر نوع «کارکردِ
3
بعدی پروژۀ
گرفتن النگ»(آ گامبن )83 :1395 ،است .آ گامبن در گام
ِ
بنونیستی ،موکول به «مفروض ِ
ٔ
منطقه
خود ،عار یشدن قانون در وضعیت استثنایی« ،از هر تعین یا محمول انضمامی» را برای ادغام
آنومیک در قانونّ ،
«مقوم و ُبعد ذاتی آن» (آ گامبن )116 :1395 ،معرفی میکند.
4
آ گامبن از تعبیر زور -قانون (آ گامبن )117 :1395 ،برای شناساندن وضعیت پارادوکسیکال استثنا
نافذبودن قانون و در خود فروبردن آنومی در قانون استفاده میکند که جایگزین
و تعلیق قانون در عین
ِ
اجرای آن است .او مینویسد« :رابطۀ میان هنجار و
آشناتر آن با اندکی اغماض ،اصالت قانون فارغ از
ِ
ً
واقعیت ،عمال تعلیق هنجار را اقتضا میکند؛ درست همانطور که رابطۀ میان زبان و جهان نیز مستلزم
تعلیق داللت در قالب النگ است» (آ گامبن .)117 :1395 ،بهعبارتی برای برقراری رابطه میان قانون
قانون اخص و برای آنکه تمامی قوانین اخص در مقام ژانرهای پارول ،مبتنی بر قانون
به معنای اعم و ِ
به معنای اعم و در مقام النگ باشند ،ناگزیر باید دست به تعلیق قانون زد تا متافیزیک قانون همچنان
فر بر قانون خاص باشد و امکان تعلیق قانون ضمن حفظ اصالت قانون و ضمن نافذبودن قانون و
استثنایی مرگ حا کم را به عزای
به سبب نافذبودن قانون فراهم باشد .فیالمثل ،قدرت ،وضعیت
ِ
عمومی بدل میکند؛ زیرا «اگر حاکم نوموس زنده باشد ...آنگاه آنارشی -ناشی از مرگ حاکم -باید به
قالب مناسک آیینی درآید و مهار شود چون وضعیت استثنایی را به عزای عمومی و عزای عمومی را به
یوستیتیوم بدل میکند» (آ گامبن.)134 :1395 ،
بهاینترتیب ،وضع شرایط استثنایی ،منطقۀ آنومیک را در قانون استحاله میدهد و بنیامین از آن
ٔ
مصادره قانون (آ گامبن )115 :1395 ،یاد میکند .منتها این استحاله از طریق عدم ِاعمال قانون
با نام
خاص صورت میگیرد و آنچه امکان وضع حالتی بهعنوان شرایط استثنایی را میدهد و مهمتر از آن
نافذبودن قانون حتی در صورت
امکان تعلیق قانون در این شرایط را فراهم میکند ،اصالت قانون و
ِ
عدم اجرا و عدم ِاعمال است .پاسخ اینکه چرا مرجعی چون دولت از اصالت قانون برای وضع شرایط
ِ
1. Semiotic
2. Semantic
3. Émile Benveniste
) Lawدر اینجا توسط آگامبن به صورت خطخورده نمایش داده شده است) 4. Force-of-Law
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استثنا و تعلیق قانون استفاده میکند را باید در این نکته جستجو کرد که قدرت مایل است هیچ
مناطق آنومیک در قانون ادغام شوند و از
ایست قانون وجود نداشته باشد و همۀ
منطقهای بهمثابۀ برو ن ِ
ِ
قانون خاصی بر قانون به معنای اعم ممکن گردد« .بهعبارت دیگر ،همهچیز بهگونهای
سویی داللت هر ِ
نامنطقی تعلیق بودهاند تا ارجاع
است که انگار هم قانون ،هم لوگوس ،محتاج نوعی منطقۀ آنومیک یا
ِ
خود به عالم حیات را توجیه و شالودهمند کنند .قانون آنسان که پیداست تنها در صورت ادغام آنومی
ٔ
مصادره امر غیرزبانی
قادر است به حیات خود ادامه دهد ،درست همانطور که زبان هم فقط بهشرط
میتواند موجودیت داشته باشد .در هر دو مورد ،به نظر میرسد نزاع بر سر فضایی تهی است :از یک سو،
آنومی خأل حقوقی و از سوی دیگر ،هستی ناب عاری از هر تعین یا محمول انضمامی .برای قانون ،این
فضای خالی همان وضعیت استثنایی است که ُبعد ّ
مقوم و ذاتی آن است» (آ گامبن.)116 :1395 ،
«قرین شکلی نهایی و شبحوار از قانون است که در آن قانون شکاف برمیدارد و به
وضعیت استثنایی،
ِ
دو ٔ
محض بدون نفاذ و اعتبار تقسیم میشود :زور-قانون»(آ گامبن،
اجرای
محض بدون اجرا و
نفاذ
پاره ِ
ِ
ِ
ِ
نفاذ محض بدون اجرا و اجرای
بودن قانون در وضعیت استثنائی ،گویای ِ
 .)117 :1395خطخورده ِ
1
محض بدون نفاذ است و به همین معنا «وضعیت استثنایی ،منطبق بر دال شناور است» (آ گامبن،
.)78 :1395
البته در نظام دموکراسی ،محتوای قانون همچنان اعتباری و قراردادی در نظر گرفته میشود؛ اما قانون
در مقام النگ یا قانون بهخودیخود ،در مقام امر کبریایی تطهیر میشود و نکتۀ ظریف اینکه دموکراسی
ماهیتی قانون ،خلعید شده است.
تنها از امکان تغییر یا نقد محتوایی قانون برخوردار است و در ُبعد
ِ
حل برو نرفت از قدرت
بههمین سبب است که نومارکسیستهایی همچون آ گامبن ،دموکراسی را راه ِ
قانون در ایجاد زیست سیاست و برو نرفت از تحمیل حیات متمدنانه بر حیات طبیعی نمیدانند
ً
و «دیکتاتوری را صرفا یک استثنای انضمامی میدانند» (آ گامبن .)71 :1395 ،هرچند که چپ نو،
سیاسی-اقتصادی چپ نیز
بدیلی مگر افشای منزلت اسطورهای قانون معرفی نمیکند؛ زیرا ساختار
ِ
مبتنی بر زیست سیاست است ،زیست سیاستی که حادترین نوع خود را در اولویتدادن به هویت
طبقاتی به نمایش گذاشته است و مگر پرولتاریا (یا متحدان پرولتاریا) نیز دیگران را به هوموسا کر تنزل
نداده است؟
امکان انتخاب کار توسط کارگر و مالکیت او بر نیروی کارش نیز با توجه به پیچیدگی دنیای کنونی و
ٔ
سیاست خاص خود باشد و
کارنامه اجرایی کمونیسم ،نمیتواند دال بر گذار چپ از زیست
همچنین
ِ
ائتالف نومارکسیسم با دیگر جریانهای فکری ،تالشی در راستای برو نرفت از زیست سیاست مرسوم
ً
چپ بوده است .مشخصا آنچه سبب شده است که آ گامبن نیز در کتاب «اجتماع آینده» (آ گامبن،
ً
 )1993بهدنبال انسانهایی بهنام «هرچه» 2باشد که از دیگر گونههای هویت رهایی یافتهاند و صرفا
1. Floating Signifier
)به التین( ( ،quoldlibetبه انگلیسی) 2. Whatever
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هویتی بر ٔ
«تکینگی» 1موردنظر تئوری مجموعههای بدیو 2و «اصل تفرد» دارند ،آن است که او درصدد
پایه
ِ
سیاست طبقاتی چپ از راه به دست آوردن «هستی ناب زبانی»(آ گامبن)12 :1389 ،
برائت از زیست
ِ
است .گو اینکه مینویسد« :اجتماع تکینگیها بدون هویت و اینهمانی در مکان خالی و نمونه،
آشکارگی یک زندگانی زبانی است که از سویی ،تعریفناپذیر و از سوی دیگر ،فارغ از هرگونه تعلق به
طبقهای خاص است» (آ گامبن)12 :1389 ،؛ اما اینکه تا چه حد چنین ایدهای امکان عملیاتی بیابد،
محل مناقشه است.
نقد رویکرد مدرنیتۀ کنونی به قانون ،در قد و قامت داللتهای متافیزیکی در سنت فکری-سیاسی
غرب ،همچون متافیزیک حضوری 3که دریدا 4به آن میتازد ،در ساحت تمدنی غرب معنادار است
ٔ
زدای عصر روشنگری است ،بسیار قابلتأمل و
و از آن حیث که مبتنی بر وفاداری به پروژه اسطوره ِ
چهبسا حیاتی است .حتی نباید از درو ن ٔ
مایه آنارشیستی آن برآشفت و احساس خطر کرد ،چراکه آنچه
آنارشی حاکم و نهان در قانون میداند؛
درخور احساس خطر است همان چیزی است که آ گامبن آن را
ِ
بنابراین مواجهه با تراز االهیاتی قانون ،به ٔ
انگاری اسطورههای اعصار میانه (که
اندازه مواجهه با قدسی
ِ
تنها خسران و تمامیتخواهی و خرافه را در پی داشت) ،مهم و حتی ضروری است .بااینهمه ،از منظر
متافیزیک غیرقانونیت شود؛ زیرا آنچه دادههای
بافتمندی امور این مواجهه در ایران میباید متوجه
ِ
استثنایی
تاریخ ایران حکایت میکند ،هر چیزی هست مگر الهیات قانون .به عبارتی حتی در شرایط
ِ
ً
مکررا رخداده ،نه شاهد نفاذ محض بدون اجرا هستیم و نه شاهد اجرای محض بدون نفاذ و اعتبار.
اولی به این دلیل که قانون در اینجا اصالت ندارد و حتی ضرورت وجود آن به رسمیت شناخته
نمیشود؛ و دومی به این دلیل که حتی در مقام محتوایی و انضمامی هم اجرا نمیشود.
سیاسی دولت-ملتهایی چون ایتالیا و فرانسه و انگلستان ،قانونگرایی تا حد پوشش
اگر سنت
ِ
آنارشی مستتر در قانون باشد ،آنچه مبتالبه دولت مدرن در ایران معاصر بوده ،آنارشی آشکاری است
که وضع تاریخی ما را در بستر ضدیت با قانون بهخودیخود و حتی فارغ از محتوای قانون توضیح
ٔ
طلبانه دولت در تسری قواعد دوران
میدهد .آ گامبن از تعلیق قانون در عصر استثنا و اقدام فرصت
استثنا به دیگر دورهها سخن میگوید .ما نیز با تعلیق قانون و وضعیت استثنا روبروییم ،اما با چند
ٔ
مسئله ما از جنس دیگری شده است.
تفاوت آشکار که منجر به تعریف
ٔ
نقض قانون ،توسط تروریسم ،ویروس کرونا و ...صورت میگیرد و دولت در سایه قانونگرایی و با
نقض قانون ،کلیت قانون جاری را به تعلیق درمیآورد؛ اما به نظر نمیرسد آ گامبن چندان
توجیه
ِ
منکر نقض قانون در موارد یادشده باشد .او بر این باور است که تعلیق قانون به دلیل نقض یادشده
1. Singularity
2. Alain Badiou
3. Metaphysics of presence
4. Jacques Derrida
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ٔ
بهانه هولنا کبودن
صورت نمیگیرد؛ بلکه نقض قانون ،تنها توجیهی است برای تعلیق قانون به
حمالت تروریستی یا به ٔ
بهانه آلودهبودن ویروس کرونا .کریستوا نیز آلودهانگاری( 1کریستوا )1982 ،را
ٔ
برساخته فرهنگ-روان میداند و سانتاگ نیز به استعار یشدن ایدز (سانتاگ ،)1395 ،فارغ از
امری
مختصات بیولوژیک آن اشاره میکند .بااینهمه این بدان معنا نیست که آنها امری چون کرونا و ایدز
ً
ٔ
آلودگی بیولوژیک و آلودهانگاری را
رابطه میان
و ...را بهلحاظ بیولوژیک آلوده نمیدانند ،بلکه صرفا
ِ
زبانی درون/برون نسبت میدهند
قطع میکنند و آلودهانگاری را به مخدوش ِ
شدن مرز میان قطبیت ِ
نه به آلودگی بیولوژیک آن امور.
ً
در دستگاه نظری آ گامبن نیز لزوما نقض قانون در حمالت یازده سپتامبر ،با آن گستردگی و تأثیر
انکار نمیشود و دربارۀ کرونا نیز او میپذیرد که «خانه آتش گرفته است» (آ گامبن)2020 ،؛ اما آنچه
توسط آ گامبن پروبلماتیک میشود ،سوءاستفادهای است که دولت مدرن از این شرایط برای تعلیق
قانون میکند .در اینجا نیز برساخت قدرت از ویروس کرونا منشأ آلودهانگاری آن است نه نفس آلودگی
زیستی آن یا خطرات آن فیحدذاته .بر این اساس نه شرایط رخداده یا نقض قانون ،بلکه قانونگرایی
قدسیت ترتیب داده شده برای قانون است که امکان استفادۀ قدرت از این شرایط و تعلیق قانون را
و
ِ
ً
ٔ
فراهم میکند .آ گامبن دقیقا این عنصر فراهمکننده توجیه تعلیق قانون را به کانون مباحث انتقادی
خود میآورد .این وقوع شرایط استثنائی و نقض قانون نیست که قدرت را برای تعلیق قانون توانا و
مجاز میسازد ،بلکه این متافیزیک قانون در ساحت تمدنی غرب است که بسطید دولتها برای
مقابل بنیامین که «نوعی کنش انسانی را
آنارشی و تعلیق قانون را تفویض میکند .به همین دلیل ،در
ِ
ً
ً
ناب مطلقا بیرون از قانون
مطلقا آنومیک و انقالبی» (آ گامبن )107 :1395 ،میدانست و یک خشونت ِ
را در نظر داشت ،مدرنیتۀ سیاسی غرب بنا بر رویکردی اشمیتی سعی دارد «آنومی را در پیکر نوموس
بگنجاند» (آ گامبن )108 :1395 ،و این کار را از راه فرض اصالت برای قانون انجام میدهد.
قدرت الهیات سیاسی غرب یعنی اصالت قانون تا بدانجاست که نهتنها دیگر امور را نسبت به
ِ
قانون در جایگاه ثانوی و َ
َ
خود قانون (در مقام پارول یا گفتمان
تواند
ی
م
حتی
بلکه
دهد؛
ی
م
قرار
ضی
ر
ع
ِ
نقد-خرد-
حتی
خرد
اصالت
که
اخص) را نیز تحتالشعاع قرار دهد و سبب تعلیق آن شود ،گو این
ِ
را که بنیان خرد است ،به حالت تعلیق درمیآورد و سبب میشود برای صیانت از اصالت خرد ،با
ً
نقد خرد مواجههای غیرخردورزانه صورت بگیرد .دقیقا همینجاست که میتوان دریافت چرا آ گامبن
ً
اصالت قانون را از طریق واسازی آنارشی مستتر در آن پروبلماتیک میسازد و نه لزوما قانون را؛ زیرا قانون
چنان اصالتی یافته است که نقض قانون -از سوی تروریسم و کرونا و -...میتواند به نقض اصالت
قانون تعبیر شود و درنتیجه برای صیانت از آن اصالت ،حتی قانون را میتوان تعلیق کرد .به همین
سبب فیالمثل ما در هیچجای متون او شاهد بحث محتوایی قانون نیستیم ،زیرا انتقاد او متوجه
قانون نیست ،بلکه متمرکز بر ُبعد قدسیانگار برای قانون است.
1. Abjection
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ٔ
ٔ
پشتوانه قدسیت قانون است؟ و یا مسئلۀ ما،
مسئله ما در مبحث دولت ،تعلیق قانون به
بههرروی آیا
ٔ
تعلیق قانون در بافت سیاسی-فرهنگی ایران بر پایه قدسیت و اصالت فرۀ ایزدی ،اصالت شخص،
اصالت نخبگان ،اصالت مدرنیزاسیون ،آنتیگونیسم ،اصالت استکبارستیزی ،ستیز با سرمایهداری
جهانی ،اصالت صدور انقالب و ...است؟ بهعبارتی آیا آنچه توجیه و بنیانی برای تعلیق قانون در ایران
نخبگانی بلوک رسمی قدرت؟ و در
فراهم میکند ،الهیات سیاسی قانون است یا الهیات سیاسی
ِ
سطح اجتماعی-فرهنگی نیز آیا آنچه تعلیق قانون در ٔ
سایه آن صورت میگیرد ،الهیات سیاسی قانون
است یا الهیات فرهنگی قانونگریزی؟
ٔ
1
درباره حیات برهنه طرح میکند ،صورتبندی فلسفی همان «حیاتباوری» (کیزا؛
آنچه آ گامبن
3
2
رودا )163 :2011 ،است که ال کان به استناد قرارداشتن موضوع میل در مغاک امر واقع صورتبندی
نموده است؛ زیرا پسماند 4همیشگی ٔ
«خود اتخاذ موضع و ایستاری
ابژه  ،aصیرورت 5را ممکن میکند و
ِ
ِ
نسبت به تجربۀ ژوئیسانس 6،مستلزم و متضمن سوبژکتیویته است» (فینک .)236 :1397 ،البته
ال کان از سوی دلوز 7متهم به ساختارگرایی حادی به نام ادیپالیسم میشود؛ ولی آنچه میل ،امکان
معطوف شدن به آن را دارد ،پاره ابژه8هایی است که در پیچه
مدور 9ساحت نمادین 10وجود دارند .از
ِ
این حیث نمیتوان آن را بهخودیخود انتولوژیک دانست؛ اما ازآنجاکه میل ،موکول به فقدانی است
انتولوژیک امر واقع است ،بنابراین رویکردی حیاتباورانه است.
که آن فقدان 11،خود ،منوط به ساحت
ِ
هستی سوژه میداند و از مفهوم نیرو نزد دلوز هم
بودن کورا 12را منشأ حیاتمند
کریستوا نیز غشائی ِ
ِ
وجودی هر نوعی از حیات را مشاهده
میتوان داللتهای آشکاری بر باور به «چیزی» بهعنوان منشأ
ِ
نمود.
ال کان ،کریستوا ،فروید ،دلوز و دیگران ،در امتداد گذر از آن دست قطبیتهای زبانی که توهم

1. Vitalism
2. Desire
3. Real
4. Remnant
5. Becoming
6. Jouissance
7. Gilles Deleuze
8. Part-Object
9. Torus
10. Symbolic
11. Lack
12. Chora
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هایدگر
خلوص 1سویههای دوقطبی طبیعت/تمدن را سبب گردیدهاند ،به هستنده (دازاین)ای که
ِ
ِ
دوتایی موجود/وجود و همچنین فوسیس/3لوگوس (نوموس) پیش
فسخ
و
دازاین
از
گذار
برای
متقدم
ِ
4
ماندگاری
نهاده است میرسند؛ اما حتی هایدگر بهطریق اولی ،بر اساس سنتی نیچهای است که درو ن
ِ
موجود در وجود را نهتنها تشخیص میدهد ،بلکه ارج مینهد .تردیدی نیست این نیچه بود که به
دیونوسوس 5بهمثابۀ مبنای وجودی آپولون 6،به ٔ
دیده شرط امکان و تداوم حیات نگریست و اینک
ماندگاری سوژه در مرگ و
آ گامبن در راستای همین سنت ،از هایدگر نیز پیشی میگیرد و حتی درو ن
ِ
زبان را نهتنها دلیلی بر منفیت 7و نیهیلیسم کلبیمسلکانۀ هایدگر متأخر نمیداند؛ بلکه زبان بهمثابۀ
حیات طبیعی را مصدر سایر انواع و صور و امکانهای حیات میداند .او تا بدینجا بهخوبی آشکار
حیات طبیعی است که هم قانون را ممکن میسازد و
میسازد که مصدر قانون ،قانون نیست؛ بلکه این
ِ
هم قانونگرایی را نقد میکند و مانع از تحقق آنارشی قانون و وقوع انحرافی چون اصالت قانون میگردد.
وی همچنین نهتنها بازاندیشی در محتوای قانون را فرارو مینهد ،بلکه تعلیق قانون از راه اصالت قائل
ً
شدن برای قانون را منتفی میسازد؛ زیرا آ گامبن اساسا و برخالف آنچه قدرت وانمود میکند ،مبنای
ً
وجودی قانون را نه متافیزیک قانون ،بلکه حیات طبیعی معرفی میکند و اتفاقا آن متافیزیک را نقطۀ
ُ
آغاز تحریف قانون میانگارد .هنگامیکه حیات طبیعی و نه متافیزیک قانون ،مبنای انتولوژیک قانون
ً
ٔ
پشتوانه اصالت قانون به حالت تعلیق درآورد؛ بلکه دقیقا برعکس،
باشد ،دیگر نمیتوان قانون را به
قانون از اصالت انتسابیاش خلع میگردد و نهتنها نمیتوان قوانین شرایط استثنا را تعمیم داد ،بلکه
حتی نقد قانون بهخودیخود نیز الزماالجرا و شدنی میگردد .به عبارتی از راه نقد اصالت قانون ،از
ٔ
اجازه تعلیق قانون به استناد اصالت قانون
آنارشی مستتر در قانون ممانعت به عمل میآید و به قدرت،
را نمیدهد .مهم آن است که آنچه پوشش الزم برای تعلیق قانون را به قدرت میدهد ،زیر ضربه قرار
بگیرد و آن چیز ،اصالت قانون است .وقتی برای قانون اصالت قائل نباشیم و فیالمثل آن را برساختی
از تاریخ قدرت بدانیم ،دیگر تعلیق قانون دستکم از طریق اصالت قانون ممکن نمیگردد؛ اما ما از
موضع شرایط بافتاری خود این پرسش را فرارو مینهیم که اگر غیر از اصالت قانون ،سایر انواع اصالت
ٔ
اجازه تعلیق قانون در ایران را صادر کنند ،ما نباید به جای اصالت قانون ،آن اسطورههای
و اسطوره
اختصاصی و ایرانیزه را هدف قرار دهیم؟
2

1. Purity
2. Martin Heidegger
3. phusis
4. Immanence
5. Dionysus
6. Apollon
7. Negativity
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 .4جمعبندی و نتیجهگیری
جلوگیری آ گامبن از تعلیق قانون را میتوان عالیترین هدف سیاسی برای استقرار و استمرار قانون ،از
راه نمایانکردن خطر آنارشی پنهان در اصالت قانون دانست؛ اما این تنها اصالت قانون نیست که ٔ
اجازه
تعلیق قانون را به اصحاب قدرت میدهد ،بلکه به شکلی ابتداییتر و مقدماتیتر اصالت ناقانونیت
و اصالت سایر انواع الهیات نیز میتواند توجیهات الزم برای تعلیق قانون را فراهم کند ،گو اینکه کرده
است .تاریخ معاصر دولت در ایران ،گاه از راه اصالت فرۀایزدی و اصالت شخص یا اصالت نخبگان،
چنین اجازهای را دریافت نموده و بارها از طریق اصالتی که حکومت و جامعه برای مدرنیزاسیون،
ً
ٔ
طبقه خاص ،میهن ،خوانش خاص از دین و ...قائل بوده ،قانون را مکررا به تعلیق درآورده است.
سایه اصالت امنیت یا اصالت مدرنیزاسیون و جمهوری اسالمی در ٔ
پهلوی در ٔ
سایه اصالت خوانشی
ً
خاص از دین و یا اصالت ستیز با امپریالیسم و سرمایهداری جهانی ،قانون را مکررا دستخوش تعلیق
ٔ
طبقه جهانی (پرولتاریا) یا اصالت همپیمانی ایدئولوژیک با
قرار دادهاند .در این سرزمین ،اصالت
چپ اردوگاهی (اتحاد جماهیر شوروی) سبب شد که حتی قانون تمامیت ارضی به تعلیق درآید و
ٔ
سرکردگی سیدجعفر پیشهوری و ایرج اسکندری و احسان طبری و دیگر
فرقه دموکرات آذربایجان به
ِ
ٔ
تجزیه ایران شوند و در تالش باشند با تعلیق قوانین وقت ،امتیاز
تئوریسینهای حزب توده ،دستبهکار
نفت شمال را نیز از طریق فشار بر دولت قوام ،پیشکش بیگانه کنند .در این سرزمین ،حتی اصالت
استعمارستیزی یا اصالت ستیز با شاه نیز در دورهای سبب شد که حتی قانون تفکیک قوا توسط دکتر
مصدق به حالت تعلیق درآید و مجلس منحل گردد و به حالت فترت درآید.
ٔ
فلسفه آ گامبن را داشته باشیم ،میتوان دوگانۀ حیات
همانطور که گفته شد بدون آنکه قصد تقلیل
ٔ
طبیعی/زیست سیاست را با اندکی اغماض ،صورتبندی انضمامی و البته سوژهگرایانه اروس/
درباره سرکوب فرهنگی یا سیاسی نهاد 2به ٔ
ٔ
1
بهانه فرایند متمدنشدن را
تمدن بدانیم و نقد مارکوزه
قانونی حیات طبیعی تلقی کنیم و آن را در
نخستین نقد آ گامبن بر زیست-سیاست و سرکوب
شکل
ِ
ِ
ٔ
ُ
ُ
ای نقد غلبه بعد آپولونی بر بعد دیونوسوسی در نظر بگیریم و بر اساس ادبیات فروید
امتداد سنت نیچه ِ
ٔ
ٔ
که امیال نهاد را بنمایه فرهنگ میدانست ،زیست-سیاست موردنظر آ گامبن که قانون جلوه مبرز آن
ٔ
تصعیدیافته (سرکوب ٔ
شده) حیات طبیعی بدانیم ،زیرا این حیات طبیعی است که
است را شکل
منشأ و مصدر هر امر ازجمله قانون است.
نقشی دولت در ایران به قوانین بینالمللی نهتنها تصعید مضاعف
در این صورت آنگاهکه هویت
ِ
نوعی آن به قوانین دموکراتیک نهتنها تصعید مضاعف نیافته،
نیافته ،بلکه آنتیگونیک است؛ و هویت ِ
حقوقی آن نیز به مشروعیت برساختی جامعه نهتنها تصعید
بلکه غیردموکراتیک است؛ و هویت
ِ
ً
مضاعف نیافته ،بلکه صرفا بوروکراتیک و سختافزاری است؛ ما باید نگران اموری ابتداییتر از
1. Herbert Marcuse
2. Id
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خوردن
متافیزیک قانون باشیم که حیات طبیعی ما را با سطح متفاوتی از تصعید ،سرکوب میکند .گره
ِ
تمامی حیثیت یک سیستم به یک امر اصیل پنداشتهشده (اعم از ستیز با سرمایهداری جهانی،
خوانش خاص از دین و ،)...تمامی سپهر آن سیستم از صدر تا ذیل را به آن اسطوره موکول میکند
ّ
اصالت خاص ،همهچیز ازجمله منافع ملی را فرو میبلعد .آن اصالت در ایران ،هر امری باشد
و آن
ِ
ً
مطمئنا نفاذ قانون نیست؛ بلکه همانطور که آ گامبن خود میگوید «قانون زنده ،شکل اصلی و اولیهٔ
ِ
رشتهپیوندی است که وضعیت استثنایی بین بیرون و درون قانون برقرار میکند و از این حیث به
ٔ
نظریه مدرن حاکمیت شکل میدهد» (آ گامبن .)133 :1395 ،حیات سیاسی ما هنوز در
کهنالگوی
قانون زنده است؛ بنابراین ،نقد ما نیز باید
زور ِ
زور قانون ،بلکه ِ
مرحلۀ این کهنالگوست و مشکل ما نه ِ
زور قانون.
زور ِ
قانون زنده باشد نه ِ
متوجه ِ
البته چپها بهرغم چالشی که با پستمدرنیسم و ویژگیهای آن دارند و همچنین بهرغم آنکه
جهانیشدن را جهانیسازی میدانند ،اما در اقدامی سیاستورزانه و اپورتیونیستی ،منتقد دولت
ّ
ّ
شدن دولتها که ویژگی پستمدرنیته و گلوبالیسم است استقبال میکنند؛
ملی هستند و از
فراملی ِ
ّ
زیرا نخست ،وجه ملی دولت از دید آنها مانع از آرمان اتحاد جهانی برای استقرار کمونیسم جهانی
میشود و دوم اینکه ،به گمان آنها از گلوبالیسم میتوان در جهت ایجاد اتحاد کارگری در ُبعد جهانی
استفاده کرد .بنابراین ،در صورت رادیکال شدن چپ نو از نقد اصالت قانون به نقد وجود دولت و
قانون ایران و با توجه به شیوع
قانون ،موضع این نوشتار نیز با توجه به وضعیت تاریخی بیدولت و بی ِ
تاریخی تئور یهای توطئه و فرافکنی در حیات فکری و سیاسی مأ ،
زاویه بیشتری با چپ نو پیدا
میکند .گو اینکه آ گامبن در اظهارنظری به نقد تعلیق قانون در ٔ
سایه شرایط استثنایی پاندومی کرونا
ٔ
فاصله
پرداخته است ،اما فراخوان او به نقض قوانین دوران استثنا ،یعنی نقض قوانینی چون حفظ
پایه یک تئوری توطئه ،نشان میدهد که نگرانی ما از مواجههٔ
فیزیکی و نقض پروتکلهای بهداشتی بر ٔ
غیربافتاری با دستگاه نظری آ گامبن بیمورد نیست .او میگوید« :چرا مسئولین و رسانههای ما هر
کاری از دستشان ساخته بود کردند تا َج ّوی وحشتآفرین خلق کنند...؟ به استناد شورای پژوهش
ّ
ملی ،کرونا با یک آنفوالنزای ساده که هرساله به آن دچار میشویم ،فرق زیادی ندارد .هنگامیکه
تروریسم دیگر نمیتواند دستآویز مناسبی برای اقدامات استثنایی باشد ،ابداع یک اپیدمی میتواند
بهترین بهانه برای بهکارگیری چنین اقداماتی فراسوی هرگونه حد و حدودی باشد» (آ گامبن.)2020 ،
آ گامبن ،از طریق بیمورد دانستن و توطئهآمیز دانستن قوانین بهداشتی ،ما را به نقض قوانین مربوط
به شرایط استثنایی کرونا دعوت میکند .این در حالی است که او ْ
خود نقض قانون را برخالف ادعای
دولتها ،نه منشأ تعلیق قانون؛ بلکه بهانهای برای تعلیق قانون معرفی کرده و به جای آن ،اصالت قانون
را بهعنوان منشأ تعلیق قانون افشا نموده بود .بنا بر بنیان انتقادی تئوری آ گامبن ،آنچه امکان تعلیق
قانون را به دولت میدهد ،برخالف وانمود قدرت ،نقض قانون نیست؛ بلکه آنچه امکان و اجازۀ تعلیق
قانون را میدهد الهیات سیاسی غرب و اصالت قانون است .بدینترتیب او مغایر با تأ کید یادشده،
قانون خاص فرامیخواند؛ درحالیکه اگر آ گامبن همچون بنیامین درصدد
بهیکباره جامعه را به نقض ِ
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ایجاد «یک وضعیت استثنایی واقعی» یا «خشونت ناب» (آ گامبن 120 :1395 ،و  )113است که در آن
قانون موضوعه ،1شبیه به
نه قانون که ِ
قانون خاص یا نقض ِ
نفاذ بیتردید قانون نقض میگردد ،پس نقض ِ
ٔ
همان اقدامی است که آ گامبن ذیل عنوان «وضع قانون موضوعه بحران توسط قاضی» (آ گامبن:1395 ،
 )69از آن انتقاد میکند.
دراختیارگذاشتن بهانه به دولت برای تشدید
خود او ،نقض قانون موضوعه مگر
بر پایۀ استدالل ِ
ِ
ٔ
شرایط استثنایی ،ثمری ندارد؛ زیرا نقض قانون ،منشأ و علت صادقانه تعلیق قانون نیست ،پس نقض
قانون خاص یا نقض از سوی جامعه نیز تغییری در الهیات سیاسی غرب ایجاد نمیکند و به
دوبارۀ ِ
اصالت قانون ضربهای وارد نخواهد کرد ،چراکه بنا بر دستگاه نظری آ گامبن ،هدفگذاری او اصالت
قانون است نه قانون .گو اینکه نمیتوان از مسیر نقض قانون به نقض اصالت قانون دست یافت،
«کل» قانون صورت بگیرد نه نقض قانون «خاص»ی چون قانون رعایت
مگر آنکه دعوت به نقض ِ
پروتکلهای بهداشتی .او دراینباره هم گفته بود «آنچه راهی بهسوی عدالت میگشاید نه محو قانون،
که ناکارسازی و غیرفعالسازی آن است؛ یعنی استفادهای دیگرگونه از قانون» (آ گامبن)123 :1395 ،؛
اما اکنون مینویسد« :در صورت سوختن خانه ،هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم .شاید زندگی از روی
زمین ناپدید شود و هیچ خاطرهای ...باقی نماند ،اما شما باید مثل قبل ادامه دهید ...در ٔ
خانه در حال
ً
سوختن به همان کارهایی که قبال انجام دادهاید ادامه میدهید ...بشریت امروز در حال ناپدیدشدن
است ...این فقط یک حیات برهنه ،بیصدا و بدون تاریخ است ،به ُیمن محاسبات قدرت و علم»...
(آ گامبن.)2020 ،
چپ نو ،بهرغم بنیان ماتریالیستی اندیشۀ
طرفه آنکه آ گامبن بهعنوان یکی از پدرخواندههای ِ
مارکس که حتی امروزه توسط نئومارکسیسم به ماتریالیسم حذفی انجامیده ،عینیت اموری چون کرونا
را که با جان خود و عزیزانمان آن را درک میکنیم ،قربانی اثبات ادعاهای تئوریک خود میکند .این
ٔ
گسترده چپگرایان» مینامد (ژیژک)2020 ،
اقدامی است که حتی ژیژک آن را «شکل افراطی موضع
ٔ
پدرخوانده چپ نو ،آلن بدیو ،نهتنها از رعایت پروتکلها پرهیز نداشته است؛ بلکه در شرایط
و دیگر
ً
کرونا «قرنطینه» را «کامال ضروری» میداند (بدیو .)2020 ،وی بهرغم دعوت به استفاده از این شرایط
برای گذار به عرصههای نوین سیاسی ،از آن رسالتی مهیج و تبشیری-تنزیری مبنی بر نقض قوانین
و پروتکلهای بهداشتی استخراج نمیکند و مینویسد« :من نیز همچون هر کس دیگری غیر از تالش
برای قرنطینهکردن خود در خانه ،کاری دیگری نمیتوانم بکنم و البته سخن دیگری هم نداشتم مگر
تشویق دیگران به انجام همین کار .در این خصوص ،پایبندی به یک انضباط سفتوسخت از
همهچیز الزامیتر است ،زیرا پشتیبانی و محافظت اساسی را برای ٔ
همه کسانی که بیش از دیگران در
ً
معرض مبتال شدن هستند فراهم میکند .قطعا در درجۀ نخست کادر پزشکی ...دوم سالمندان ...و
سوم تمام کسانی که ناچارند به سر کار بروند» (بدیو.)2020 ،
1. Positive law
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ازآنجاکه حتی بر ٔ
پایه دیدگاه آ گامبن ،منشأ تعلیق قانون نقض قانون نیست؛ دعوت به نقض
ٔ
کشنده کرونا ،چیزی
قانون پروتکلهای بهداشتی از راه بیمورد نمایش دادن آن ،در زمانۀ همهگیری
ِ
قانون خاص ،وعده و امید نقض اصالت قانون را
مگر پوپولیسم نیست .این کار از طریق نقض یک ِ
توانایی نقض اصالت قانون و از ظرفیت الزم برای
قانون خاص ،از پتانسیل و
میدهد؛ درحالیکه نقض ِ
ِ
به چالش کشیدن متافیزیک سیاسی غرب برخوردار نیست .بدیهی است که اگر اینگونه بود ،نقض
قوانین امنیتی و وقوع حمالت یازده سپتامبر میتوانست اصالت قانون را به چالش بکشد؛ درحالیکه
ً
آنچنانکه آ گامبن خود نیز گفته است ،صرفا دستاویزی شد برای تعلیق قانون توسط دولت.
ٔ
فاصله
فیلسوف آ گاه از باز یهای زبانی،
آ گامبن به ترتیبی شگفتآور و ناسازگار با منش یک
ِ
ٔ
فاصله عاطفی در نظر میگیرد و آن را با افول عواطف انسانی در یک
تهمیدشده به خاطر کرونا را معادل
«توپوگرافیک درون/بیرون» (آ گامبن،
محور جانشینی 1قرار میدهد .وی برخالف نقدی که به تلقی
ِ
ٔ
تر
 )57 :1395دارد ،خود نیز قادر به گذار از دوتایی
ِ
ریتوریک دوری/نزدیکی و رسیدن به رابطه پیچیده ِ
توپولوژیک نیست و مینویسد« :مهمترین دلیل ایجاد کروناهراسی توسط حکومتها و رسانهها،
گسترش دامنۀ قدرت خود و محدودکردن آزادیها است تا وضعیت استثنایی را بدل به الگوی رایج
حکومت کنند .بدتر از محدودیتها ،افول روابط انسانی 2است؛ دیگر همسایگی معنا ندارد ،شما باید
از عزیزانتان دوری کنید» (آ گامبن .)2020 ،او در جای دیگر میگوید« :وضعیت استثنایی که دولتها
دیرزمانی است ما را به آن عادت دادهاند ،بدل به شرایط عادی 3ما شده است ...زندگی مردم به یک
ً
وضعیت خالصا بیولوژیکی فروافتاده است و نهتنها از ابعاد اجتماعی و سیاسی ،بلکه از ابعاد انسانی
و عاطفی 4نیز برخوردار نیست» (آ گامبن.)2020 ،
ً
این در حالی است که همگی طی یک سال گذشته شاهد بودهایم افراد دقیقا بنا بر تعهدات اخالقی
و عواطف انسانی ،از عزیزان خود فاصله گرفتهاند تا ناخواسته گزندی را برای آنان از سوی خود ایجاد
نکنند .ژیژک دراینباره میگوید« :ما همگی در کشتی واحدی هستیم .دشوار است که طنز
کنایی 5این
ِ
واقعیت را مغفول بگذاریم که آنچه همه ما را در کنار یکدیگر قرار داده است و ما را بهسوی همبستگی
جهانی 6هل میدهد ،خودش را در سطح زندگی روزمره ،در قالب فرامین سفتوسخت 7برای پرهیز
از تماسهای نزدیک با دیگران و حتی قرنطینهکردن خود نمایان میکند» (ژیژک .)2020 ،او همچنین
1. Syntagmatic Axis
2. degeneration of human relationships
3. normal condition
4. human and affective
5. irony
6. global solidarity
7. strict
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در نوشتار دیگری در مخالفت با آ گامبن گفت« :امور ،پیچیدهتر از این است .حفظ فاصلۀ کالبدی،
نشانگر احترام به دیگران است؛ زیرا من نیز ممکن است حامل ویروس باشم .پسران من اکنون از من
بنونوتو 2نیز در نوشتاری با عنوان
فاصله میگیرند ،زیرا میترسند که مرا مبتال کنند» (ژیژکِ .)2020 ،
«آ گامبن را فراموش کنید» ،مینویسد« :کرونا این کلیشه را واژگون میکند که اگر من ...همنوع خودم
را دوست دارم ،باید آنها را بغل کنم و ببوسم… امروز عشقم به دیگری را با فاصلهگرفتن از او نشان
میدهم .این پارادوکسی است که همۀ چهارچوبهای تنبل ایدئولوژیک (نه به معنای مارکسیستی
(بنونوتو.)2020 ،
آن) از چپ و راست را فرومیریزد و البته از ِآن پوپولیستها را نیز» ِ
ٔ
روتوش آ گامبن در بیمورد نشان دادن قواعد بهداشتی ،وسواس ما در مواجهه بافتاری
دعوت بدون
ِ
ِ
با دستگاه ایدئولوژیک او را دوچندان میسازد که به ترتیب ذیل قابل ردهبندی است؛
ایران معاصر ،برخالف تاریخ غرب ،نه اصالت
•مصدر تعلیق قانون در تاریخ سیاسی-اجتماعی ِ
قانون؛ بلکه اصالت مدرنیزاسیون یا اصالت امنیت یا اصالت سلطنتستیزی یا اصالت
استعمارستیزی یا اصالت ستیز با سرمایهداری جهانی و امپریالیسم یا ...بوده است .بنابراین
قانون زنده 3اشمیتی ،برای ما اسطورههایی مگر قانون و یا حتی
متافیزیک سیاسی ایران و
ِ
اسطورههایی از جنس ناقانونیت است .اصالت ناقانونیت ،به آشفتگیای چون حا کمیت
ً
دوگانه انجامیده که اتفاقا آ گامبن آن را به «دولت دوگانه» تعبیر کرده است (آ گامبن:1395 ،
آنتیگونیستیک
نقشی
نوعی غیردموکراتیک و هویت
 )114و هویت
ِ
ِ
حقوقی بوروکراتیک ،هویت ِ
ِ
دولتهای ایران را در پی داشته است .با توجه به ضعف هویتی یادشده برای دولت و قانون
در ایران ،فراخواندن به نقض بیشازپیش قانون و جازدن اصالت قانون بهعنوان منشأ مشکالت
کشور ،تنها به تئوریزهشدن حاکمیت موازی و فقدان قانون کمک میکند .در مقابل ،نیازمندیم
غیاب دولت بپردازیم؛ دولتی که جامعه را در
که ذیل جامعهشناسی سیاسی به جامعهشناسی
ِ
کلیتش به رسمیت بشناسد و هیچ طبقه ،گرایش سیاسی ،اعتقادی ،قومی ،جنسیتی و فرهنگی
را بهمنزلۀ شیوهای خاص از زیستن ،بر سایر انواع زیستن توفق نبخشد و سوژه را به حیات برهنه
فرونکاهد و در مقابل ،یگانه مجری قانون باشد.
ٔ
سابقه چپ ،در وعدههای بلندپروازانهای چون نقض اصالت قانون ،آنهم به
پوپولیسم مسبوق به
•
ِ
قانون خاص ،در زمانهای که ایران بهترتیبی مفرط گرفتار
اتکای ظرفیتهای ناچیزی چون نقض ِ
پوپولیسم است و با وعدههای فاقد بسترهای الزم مواجه است؛ رهآورد دیگری مگر دامنزدن به
تاریخ ناقانونیت و تشدید فقدان رسمیت دولتها ،بهعنوان مجری قانون نخواهد داشت.
•با توجه به گرفتاری تاریخ سیاسی-فرهنگی ما در تئور یهای توطئه که زمینهساز فرافکنیهای

1

1. corporeal distance
2. Benvenuto
3. Living Law
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ٔ
درباره محدودیتهای کرونایی آشکار
انگار آ گامبن که
بنیانبرانداز شده است ،موضع توطئه ِ
شده است؛ نهتنها سودی به حال ساحت فکری ،فرهنگی و سیاسی ما ندارد که زیانبخش
نیز هست .البته اگر نسبت به مخاطرات شناختی-عاطفی اندیشۀ او هوشیاری بافتاری خود را
فردای استقرار
حفظ کنیم ،آشنایی با اندیشۀ او میتواند ما را در شناخت آنارشی پنهان قانون در
ِ
دفاعی روانی رایج در جامعه بهنام فرافکنی را به
قانون یار یرسان باشد .اما آ گامبن یک مکانیسم
ِ
سازوکاری ایدئولوژیک برای بسیج افکار عمومی بهمنظور اثبات دعوای خود در خصوص تعمیم
قوانین وضعیت استثنایی بدل کرده است و این از موضع تفکر انتقادی که افشا گر سوءاستفادۀ
قدرت از ساختار روان آدمی است ،قابل دفاع نیست و با تعبیری کریستوایی میتوان آن را استفاده
ً
ً
از «قدرتهای وحشت» (کریستوا )1982 ،نامید و صرفا از موضع پوپولیسم یا نهایتا پراگماتیسم
سیاسی است که قابلدرک است.
پارول خاص ما را قادر به غلبه بر زبان به معنای النگ
همانطور که نقض
گفتمان خاص یا ِ
ِ
ً
نمیکند ،نقض قانون خاص نیز حتی تلنگری به اصالت قانون وارد نخواهد کرد و قطعا وضعیت
ایدئالیستی و فاخری چون «ژست» و «شکل-حیات» (آ گامبن )15 :1386 ،را که مبتنی بر بالقوگی
است پیش نمیکشدُ .
راهبرد آ گامبن ،آرمان پیوستار پوئسیس (به معنای پدیدآوردن اثری بهعنوان
غایتی بیرونی ،یا بازنمایی و بازتولید و محاکات میمتیک) به پراکسیس (به معنای عملکردنی
فعل مذکور
فعل لیترجیک (آ گامبن )1400 ،استِ .
که غایتش در خودش است) ،برای رسیدن به ِ
در نقطه تعاطی «پوئسیس» و «پراکسیس» ،به «اجرای مطلق»(آ گامبن )1400 ،میانجامد .آ گامبن
بر همین اساس ،آنارشی بهمثابۀ ژست را مصدر آفرینش معرفی میکند و میتوان معادل آن را
ٔ
محتوایی قانون ،ابتذال
صیرورت سوژه دانست؛ اما آیا نقض
پیوسته اسطوره بهمثابۀ مصدر
نقد
ِ
ِ
آنچنان ژستی نیست؟
فاقد توجه بافتاری از برخی تئور یهای چپ ،ازجمله تئوری اتحاد
از یاد نبریم که خوانشهای ِ
جهانی برای تحقق کمونیسم ،به نقض ابتداییترین و صریحترین قوانین ازجمله نقض قانون حفظ
تمامیت ارضی کشور و تالش برای جداکردن آذربایجان و دادن امتیاز نفت شمال به بیگانه انجامید.
آیا اجتماعات علمی و روشنفکری ،از طریق مواجهۀ گشادهدستانه و غیربافتاری با دیدگاههای
چپ نو ،ما را دوباره در معرض ایدۀ تکرار تاریخ و تعلیق دیگربارۀ قانون قرار خواهد داد؟ آیا همنوایی
آ گامبن با راست افراطیای همچون کوشنر که گفته بود؛ «ترامپ کرونا را از پزشکان گرفت و آن را به
فکری بهظاهر
جریان
مردم بازگرداند» (ژیژک)2020 ،؛ دربردارندۀ داللتهایی پوپولیستی میان این دو
ِ
ِ
مخالف نیست؟ ایران بار دیگر بهترتیبی مشدد ،دستخوش آسیب تجزیۀ سرزمینی است و این خطر
ّ
تا اندازۀ قابلتوجهی برآمده از حاکمیت دوگانه و فقدان رسمیت دولت ملی و حتی فقدان رسمیت
هیستیریک اندیشهای که مبتنی بر نقد اصالت
دولت-ملت است .اینک آیا در چنین بافتی ،تراکم
ِ
ٔ
نفاذ قانون است ،پرت نمیکند؟
قانون است ،ما را از فهم منشأ تعلیق
ایرانیزه قانون که هر امری مگر ِ
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«زور قانون» نیست که وضعیت استثنایی و «زور-
تاریخ معاصر ایران گویای آن است که این ِ
ٔ
زور فرۀ ایزدی
زور ایده ستیز با امپریالیسم و سرمایهداری جهانی و ِ
قانون» را توجیه میکند ،بلکه نفاذ و ِ
است که تعلیق قانون را سبب میشود .بر این اساس ،بهراستی «باید از جامعه در برابر آ گامبن دفاع
کرد»(کریستینس )2020 ،مگر آنکه حالت دومی را نیز که در تئوری او با نام «اجرای قانون بدون نفاذ
قانون» مطرح شده است ،دربارۀ ایران به کار بریم؛ یعنی حالتی که در آن زور-قانون (به صورتی که زور
در آن خط خورده است) ،مورد توجه قرار گیرد .نکتۀ دیگر آنکه گرچه مشروعیت دولت مدرن به سبب
سیالیت عصر پستمدرن و تشدید فرایندهایی چون جهانیشدن کمابیش افول نموده است؛ اما اگر
ساختاربندی 1گیدنز 2بنگریم ،آنگاه آشکار
این سیالیت را همچون گیبینز ( )155 :1381ذیل مفهوم
ِ
3
موضوعات تغییریافته ،باید بستری چون
موقت ازجاکندگی4ها و
جایگیری
میشود که حتی برای
ِ
ِ
ِ
دولت متکی بر یک منطق (که قانون یکی از مظاهر آن است) وجود داشته باشد .به عبارتی ،ناگزیریم
ِ
دولت مبتنی بر قانون را دستکم بهعنوان نقطه آغازی
و
باشیم
داشته
مکرر
بازاندیشی
برای
مصدری
ِ
برای سیالیت در نظر بگیریم.
مخالف «نظریه اضطرار» و «تحویل وضعیت استثنایی به اضطراری» (آ گامبن-68 :1395 ،
آ گامبن
ِ
 )67است و «ابتنای وضعیت استثنایی بر اضطرار بهمثابۀ منشأ و مأخذ اصلی قانون» (آ گامبن:1395 ،
 68و  )102را رد میکند .بااینحال او مغایر با تمایز یادشده ،ضمن دعوت ما به نقض قانون ،گویی ما
را به ایجاد شرایط اضطرار دعوت میکند و این نهتنها خدشهای به اصالت قانون وارد نمیکند و منجر
ُ
به سعادت و «اپوریا» 5برای بشر نمیشود ،بلکه ما را گرفتار «آپوریای نظریۀ اضطرار» (آ گامبن:1395 ،
«ژست» آ گامبن است و او آنارشی را در ژستیت 6بارگذاری
 )67میکند .بنابراین تا آنجا که آنارشی،
ِ
«دال بیمدلول ،نشانه نیست ،بلکه عمل و کنش است ...ژست است» (آ گامبن،
میکند و میگوید؛ ِ
 2012به نقل از کماندوچی ،)2017 ،میتوان با او همراه شد؛ اما نقض محتوایی قانون ،عاملیتی نیست
که «قانون را بازی کند» (آ گامبن )123 :1395 ،یا آن را همچون لکنت زبانی یا تیکهای حرکتی ،به
روی صحنه َ
بیاورد .نقض قانون خاص ،دالی با مدلولی مشخص است؛ پس نهتنها اصالت قانون را
ً
متزلزل نمیکند ،بلکه مشخصا دربارۀ ما به اصالت ایرانیزهای چون ناقانونیت دامن میزند .آیا آ گامبن
که منادی ژست محض است ،نمیتواند بهجای پرهیز از قانون خاصی چون «ماسک زدن» ،ژستی را
معرفی کند که اجبار یبودن ماسک را به روی صحنه بیاورد؟ و آیا ناتوانی او در ارائۀ چنین ژستی ،خود
گویای ضعف سیاست عملی چپ نو نیست؟
1. Structuration
2. Anthony Giddens
3. Embedment
4. Disembedment
5. Euporia
6. Gesturality
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مرزنشینی و بهحاشیهراندگی امر آموزش:
اتنوگرافی نهادی وضعیت آموزشوپرورش در مناطق مرزی استان کردستان

1

حسین دانشمهر 2،عثمان هدایت

3

شناسه پژوهشگر (ارکید)0000-0002-9280-6081 :
شناسه پژوهشگر (ارکید)0000-0003-2546-6694 :

چکیده

نوشتار حاضر بر این گزاره مبتنی است که مناطق مرزی به دلیل ماهیت توسعهنیافتگیشان ازنظر بهرهمندی از
فرصتها و منابع ارزشمند ،در انزوا قرار گرفتهاند و موقعیت مرزنشینیٔ ،
مایه بهحاشیهرفتن آموزش در این مناطق
شده است .این پژوهش با این هدف تدوین شده که فرایند به حاشیه رانده شدن امر آموزش در مناطق مرزی
دهستان ننور و دهستان خاو و میرآباد و آثار و برخی پیامدهای آن تحلیل شود .به این منظور از رویکردهای
مطرح در ٔ
زمینه نابرابری آموزشی ازجمله نظریات راولز ،بوردیو ،ایلیچ ،باولز و گینتیس بهره گرفته شده است.
در این راستا با تحلیل دادهها ،آمار و اسناد آموزشی در ابالغیهها ،اسناد توسعهای ،وبگاهها و بخشنامههای
نهاد آموزشوپرورش و همچنین مصاحبه با معلمان ،مدیران و مطلعین ،به بررسی چگونگی آموزش نهادی
در مناطق موردمطالعه با بهکارگیری روش اتنوگرافی نهادی پرداختهایم .نتایج نشان میدهد به دلیل ٔ
غلبه اقتصاد
مرزی ،کمبود امکانات آموزشی و نبود عدالت آموزشی ،بیکاری و کولبری و به دنبال آن شکلگیری سوژههای
نبود آموزگاران ورزیده و باسابقه و همچنین عوامل و دالیل
«سرباز-معلم-کولبر» و «دانشآموز-کولبر» و ِ
مرزی موردمطالعه به حاشیه رفته و درنهایت سبب ترکتحصیل دانشآموزان ،افزایش
فرهنگی؛ آموزش در مناطق ِ
بیسوادی و تشدید توسعهنیافتگی شده است .ازاینرو الزم است در سیاستها و برنامههای کالن کشوری بهویژه
در برنامههای نهادهای مربوط به آموزش رسمی و عمومی ازجمله آموزشوپرورش ،تبعیض مثبتی در ٔ
زمینه
ارتقای سطح آموزش ،تخصیص امکانات و نیروهای مناسب در این مناطق انجام شود.
واژگان کلیدی :مرزنشینی ،نابرابری آموزشی ،اتنوگرافی نهادی ،کولبر ،مناطق مرزی استان کردستان.

 .1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی اجتماعات مرزی بهمنظور تبیین و طراحی
بدیلهای توسعهای با تأکید بر نقد بازارچههای مرزی (مورد مطالعه :بازارچههای مرزی استان کردستان)» است که در سال  1399با حمایت
مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در پژوهشکده کردستانشناسی انجام گرفته است.
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 .۱مقدمه و بیان مسئله
ازآنجاکه یکی از دغدغههای برجسته انسان از گذشتههای دور تاکنون آموزش بوده است ،به همین
ٔ
گستره تاریخ ،نهاد آموزش در بین نهادهای گوناگون اجتماعی اهمیت و جایگاه باالتری داشته
دلیل در
1
است (اتاساکا .)۲۰۰۸ ،بنا بهضرورت تغییرات اجتماعی ،نظام آموزشوپرورش یکی از سازمانهای
ٔ
توسعه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشور انگاشته میشود و با رشد و
و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد (لک و آسوده .)1396 ،آموزش عمومی ،بهرهوری افراد کمدرآمد
و بیبضاعت را ارتقا میدهد؛ چراکه جایگاه آنها را در بازار کار بهبود میبخشد و درنتیجه از طریق
ٔ
درجه توسعهیافتگی کشور تأثیر
آموزش میتوان شکافهای درآمدی و رفاهی را کاهش داد که این خود بر
میگذارد (علیزاده.)۱۳۹۳ ،
در کشور ایران ،این موضوع خود را در قانون اساسی (اصل سیام) ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
ّ
(افق  ،)1404برنامههای توسعه بهویژه قانون برنامههای پنج ٔ
ساله توسعه و سند برنامه درسی ملی
جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش و سند توسعه هزاره 2و ...نشان
میدهد .آنچه در این میان بهطور چشمگیری مدنظر قرارگرفته ،اهمیت آموزشوپرورش اقشار مختلف
جامعه است که از اهداف واال و برجستۀ نظام آموزشوپرورش کشور به شمار میرود .اجرای این
برنامهها و سیاستگذار یها ،در مناطق کشور متفاوت است و مناطق مرزی به دلیل توسعهنیافتگی
و متأثر از عوامل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ،در ٔ
زمره مناطق منزوی -بهویژه ازلحاظ
آموزشی -قرار میگیرند و بهطورکامل و برابر از امکانات و برنامههای آموزشی بهرهمند نمیشوند.
کلی مناطق مرزی به دلیل قرارگرفتن در جاهای کوهستانی و بیابانی و نداشتن زمینهای
شرایط ِ
مرغوب برای کشاورزی ،دورافتادگی و در حاشیه بودن ،پراکندگی جمعیت ،شرایط اقلیمی نامناسب
و سیاستگذار یهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی؛ زمینهساز مشکالت زیادی برای
ساکنان آن از قبیل به حاشیه رانده شدن ،نبود درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه و پایینبودن
وضعیت رفاهی افراد و مواردی از این قبیل است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)1387 ،
اگرچه در نیمقرن گذشته با تصویب برنامههای مختلف توسعه ،برای برطرفکردن این نابرابریها
تالشهایی انجام گرفته است؛ اما به دالیل مختلف همچون اجرای ناقص الگوهای توسعه ،نابرابری
در بین استانهای ایران همچنان مشهود است (ویسیتاب و همکاران.)۸۰ :۱۳۹۳ ،
استان کردستان در چهارچوب جغرافیایی ایران یکی از مناطق مرزی است و چنانکه دادههای
تجربی (پا کسرشت۱۳۹۴ ،؛ کریمی موغاری و براتی۱۳۹۶ ،؛ دیداری و همکاران۱۳۹۸ ،؛ سلطانیان و
مفاخری باشماق1389 ،؛ ویسیتاب و همکاران )۱۳۹۳ ،نشان میدهد ،در درازنای دورههای مختلف
این منطقه ازلحاظ اقتصادی ،اجتماعی و حتی انسانی جزو مناطق کمترتوسعه ٔ
یافته کشور بوده و
1. Atasake
2. Millennium development goals
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در ردههای پایین توسعهیافتگی قرار داشته است .این وضعیت از یکسو معلول شرایط جغرافیایی
پدیده مرز یبودنْ ،
ٔ
خود بسیاری از امکانات و قابلیتهای آن منطقه را
مناطق مرزی است؛ چراکه
1
مضمحل میسازد (جونز و ولد )273-260 :1994 ،و از سوی دیگر ،سیاستگذار یهای نامتوازن
توسعهای ،نگاه امنیتی به استان و نظام برنامهریزی طی سالیان مختلف ،شاخصهای مهم توسعهای
در استان کردستان را با چالش مواجه نموده است .این وضعیت را میتوان در بخشها و حوزههای
ٔ
حوزه آموزش ،با کمبود امکانات و آموزش خود را
مختلف اقتصادی-اجتماعی مشاهده کرد که در
نشان داده است.
ٔ
افزون بر آن ،عدم توسعهیافتگی آموزشی از نتایج پژوهشهای تجربی در زمینه نابرابری آموزشی به
نسبت دیگر استانها قابلپیگیری و ارزیابی است .پژوهشهای اسماعیلسرخ ( 1386و ،)۱۳۸۰
دربانآستانه و همکاران ( ،)۱۳۹۵ویسیتاب و همکاران ( ،)۱۳۹۴رحیمی و همکاران (،)۱۳۹۶
دربانآستانه و سعدی ( ،)۱۳۹۶نشان میدهد که بین مناطق آموزشی استانهای کشور نابرابری
آشکاری وجود دارد و در این میان استان کردستان از جایگاه بایستهای برخوردار نیست .این در حالی
است که در میان شهرستانهای استان نیز بهموازات دوری از مرکز استان یا مرکز شهرستان و عوامل
ی آموزشی دیده میشود و این وضعیت ،در مناطق مرزی
متعدد اقتصادی ،اجتماعی و  ،...این نابرابر 
بیشتر قابلمشاهده است .در مناطق مرزی استان ،با توجه به دوری از مرکز استان و حا کمبودن شرایط
مرزی ازجمله تسلط نگرش امنیتی و نظامی ،کمبود دسترسی به امکانات آموزشی ،عدم توجه به
زیرساختهای توسعهای و شرایط مرتبط با جنگ و آسیبهای ناشی از آن ،نابرابری آموزشی بیشتری
وجود دارد.
با این اوصاف ،مفروضۀ بنیادین پژوهش چنین است که تجربیات مرزنشینان (معلمان،
دانشآموزان و اولیای آنها) ،حکم تأییدی بر موقعیت حاشیهای مناطق مرزی و بازتولید آن در شرایط
یافتگی این مناطق ازنظر آموزشی است؛ بنابراین میتوان این پرسش را پیش کشید که
عدم توسعه
ِ
نابرابری آموزشی در مناطق مرزی چگونه پدید میآید و به چه شیوههایی بازتولید میشود؟ این شرایط
چه سوژهها و سنخهایی را در مناطق مرزی برمیسازد؟ معلمان ،دانشآموزان و اولیای آنها ،تجربیات
خود را از موقعیت در میدان آموزشی چگونه روایت میکنند؟ استراتژ یهای اتخاذشده در این وضعیت
کدماند و چگونه عمل کردهاند؟ و درنهایت چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و تحصیالت
در مناطق مرزی وجود دارد؟

پیشینۀ تحقیق

ٔ
مقاله «سیاستهای تجارتمرزی و نقش آن در زندگی تحصیلی
فیروزآبادی و همکاران ( ،)۱۳۹۹در
جوانان مرزنشین» ،به تأثیر هژمونی بازار بر تحصیالت جوانان از دیدگاه فرهنگیان ،بازاریان و محصالن
1. Jones and Wild
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با نظریۀ زمینهای پرداختهاند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که هژمونی اقتصاد ،پیامدهای فرهنگی
همچون بیارزشی تحصیالت ،رنگباختگی اعتبار فرهنگی ،ترکتحصیل و کنشهای ذهنی
ترکتحصیل در بین جوانان را در پی داشته است.
احمدی ( )1395در پایاننامۀ خود با عنوان «تبیین جامعهشناختی هژمونی بازار و تحصیالت
جوانان شهرستان بانه» ،به تأثیرات بازار بر تحصیالت پرداخته است .نتایج پژوهش وی نشان میدهد
در طول سه دهه ،تحصیالت جوانان به دالیل ساختاری چون آموزش و علل بینالمللی از بازار تأثیرات
منفی پذیرفته است؛ ولی با توجه به کاهش رونق تجارت مرزی در چند سال اخیر ،کشش تحصیالت
نیز بیشتر شده است.
نبیزاده سرابندی ( )1384در مقالۀ «بیعدالتی در فرصتهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان»،
به این نتیجه رسیده که وضعیت آموزشی در استان در بین نواحی مختلف استان نابرابر است و افزون
بر آن ،تفاوتهای جنسیتی قابلمالحظهای نیز در این زمینه دیده میشود .همچنین وضعیت استان از
میانگین کشوری پایینتر است.
ٔ
پوالت و ترکیلمز )۲۰۱۹( 1در مقاله «نابرابری آموزشی در ترکیه :مقایسه گروههای جمعیتی» ،به بررسی
جمعیتی سرمایۀ انسانی میپردازند .نتایج پژوهش ایشان نشان داده است که با کاهش
چگونگی توزیع
ِ
بودجه ،کمبود امکانات و منابع آموزشی ،نابرابری آموزشی در مناطق و شهرستانهای جنوبی و شرقی
ترکیه افزایش پیدا میکند و به همین روال نیز فرصتهای شغلی از افراد گرفته میشود.
گارت ،)2009( 2پژوهشی با عنوان «تحلیل ساختارهای نابرابری آموزشی در آمریکا» انجام داده
است .نتایج این پژوهش نشانگر آن است که علیرغم تالش 55ساله در زمینۀ زدودن تبعیض نژادی
در موضوع آموزش در آمریکا ،هنوز هم برای افراد کمدرآمد و غیرسفیدپوست آموزش کمکیفیت ارائه
میشود و این افراد از خدمات آموزشی فوقبرنامه بیبهرهاند.
پژوهشهای یادشده ازآنجهت با نوشتار حاضر مشابه است که غالبشدن ایدههای اقتصادی
و سرمایههای آن بر میدان فرهنگی مناطق مرزی را نشان دادهاند و درصدد برآمدهاند تحلیلی از
پیامدهای آن ارائه دهند .همچنین این تحقیقات ازآنجهت راهنمای پژوهش حاضر هستند که
به پیامدهای منفی مرزنشینی و درحاشیهبودگی آن اذعان نموده و به نابرابریها پرداختهاند .تفاوت
بودگی مناطق مرزی در
اساسی این پژوهش با آثار پیشین ،در آن است که به پیامدهای «درحاشیه
ِ
ٔ
توسعه آموزشی از نگاه ذیربطان
میدان آموزشی» متمرکز میشود و به انتقاد از سیاستها و برنامههای
اصلی (آموزگاران ،دانشآموزان و اولیا) میپردازد .همچنین راهکارهای مناسبی را با تأ کید بر تغییر
سیاستها و برنامهریزیهای آموزشی و توجه ویژه به سرمایههای فرهنگی و آموزشی در بحث از
نابرابریهای آموزشی ارائه میدهد.
1. Polat, S & Turkyilmaz, A
2. Garret
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 .۲چهارچوب مفهومی

ٔ
توسعه انسانی و عدالت اجتماعی را در کانون مباحث خود قرار
رویکردهای نو به آموزشوپرورش،
دادهاند .برابری آموزشی ،وجود فرصتهای برابر آموزشی برای آحاد جامعه است تا بهدوراز هرگونه
فشار مالی ،اجتماعی یا فرهنگی ،خود را برای مشارکت فعاالنه و همهجانبه در جامعه آماده سازند.
تساوی فرصتهای آموزشی بهخودیخود یک هدف نیست ،بلکه وسیلهای برای کاهش نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی است .برابری در موفقیت و دسترسی ،دو مقیاس اساسی از برابری در فرصتها
ٔ
جنبه کیفی فرصت را منعکس میکند و
و امکانات آموزشی است .برابری در دستیابی به موفقیت،
ٔ
جنبه ّ
کمی برابری فرصت را نشان میدهد (تأمل.)۱۳۳ :۲۰۱۱ 1،
برابری در دسترسی،
ٔ
ٔ
2
در جوامع مدرن ،نظریه برابری آموزشی ریشه در نظریات راولز ( )۱۹۷۱دارد .بر پایه دیدگاه وی ،سه
ٔ
زمینه دستگاههای آموزشی عبارتاند از :فراهم کردن تسهیالت
اصل برابری و عدالت در فرصتها در
آموزشی برابر برای افراد واجد شرایط؛ فراهمآوردن حداقل میزان آموزش برای هر فرد و ایجاد امکانات و
3
تدارکات ویژه برای گروههای محروم (به نقل از سامری و همکاران .)۱۳۹۳ ،بر همین اساس ،جانستون
( )1999ابعاد برابری فرصتهای آموزشی را شامل موارد زیر میداند .1 :برابری فرصتهای آموزشی در
بین طبقات اجتماعی مختلف؛  .2برابری در فرصتهای آموزشی بین جنسیتهای مختلف؛ .۳
برابری فرصتهای آموزشی برای اقوام و نژادهای مختلف یک جامعه؛  .4برابری فرصتهای آموزشی
برای مناطق شهری و روستایی و (...به نقل از اسماعیلسرخ.)1386 ،
همچنین میتوان از نظریات بوردیو ،باولز ،گینتیس و ایوان ایلیج در واکاوی نابرابری آموزشی بهره گرفت.
بهزعم بوردیو 4،آموزشوپرورش از راه برنامههای درسی پنهان ،نقش اساسی در بازتولید فرهنگ گروه مسلط
ایفا میکند .به باور وی ،میدانهای اجتماعی هنگامی میتوانند کارکرد تخصصی خود را بهخوبی انجام
دهند که افزون بر برخورداری از ویژگیهای درو ن
میدانی مناسب مانند عادتوارۀ نهادی ،منطق میدان،
ِ
سرمایۀ مورد منازعه و هماهنگی میان تولید و مصرف ،نسبت به میدان قدرت نیز دارای استقالل نسبی
و از جایگاه مناسبی برخوردار باشند (بوردیو .)۸۶-۸۷ :۱۳۸۷ ،در چنین شرایطی است که میدانهای
اجتماعی ازجمله میدان آموزش ،میتوانند کارکرد تخصصی خود را ایفا نمایند .مهمترین میدانیهای
اجتماعی عبارتاند از میدان قدرت ،میدان اقتصاد ،میدان آموزش و میدان هنر (گرنفل .)۱۳۹۳ ،ازنظر
بوردیو ،میدانهای مختلف موجود در جامعه ،در حال تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگرند و در حقیقتبین
آنها نوعی کشمکش نیز وجود دارد؛ بنابراین میدان آموزشی را میتوان به زیرمیدانهایی مانند میدان
آموزشی دانشگاهها و میدان آموزشی مدارس تقسیمبندی کرد که خود از سرمایۀ فرهنگی ناشی میشود.
1. Tomul, E
2. Rawls
3. janston
4. Bourdieu
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ساموئل باولز و هربرت گینتیس 1در اثر معروف خود با نام «تحصیل در آمریکای سرمایهداری»
( ،)۱۹۷۶نشان دادهاند که گروههای بانفوذ و طبقات حاکم ،نظام آموزشی آمریکا را تولید و حفظ
نمودهاند .آنها در این کتاب ٔ
ایده ناسازگاری /توافق 2را مطرح نمودهاند .این مفهوم در پی بازگفت این
نکته است که بین تولید و روابط اجتماعی حیات آموزشی ،گونهای پیوند وجود دارد .آنان همچنین
بر این باورند که مدارس نیروی کار اقتصاد را با مهارتها ،شخصیتها و نگرشهای موردنیاز آماده
میکنند .بر اساس نظر آنها ،ارزشها و فرهنگ ٔ
طبقه باال و متوسط ،از طریق زندگی آموزشی چیرگی
مییابد .باولز و گینتیس همچنین در کتاب «شانسهای برابر» ( ،)۲۰۰۵بیان کردهاند که خانوادههای
دارای موقعیت فرودستانه ،بخت کمتری برای کسب امنیت اقتصادی و تصاحب موقعیت برتر دارند.
آنها ،آموزش را در این میان بهعنوان میانجی موقعیت و تصاحب آن در نظر میگیرند .شایستهساالری
برای شهروندان جوامع دموکراتیک مدرن ،دارای ارزشهای زیادی است .این به آن معناست که
فرصتهای برابر در آموزش و پیشرفت شغلی ،باید شرایطی را فراهم کند که فرزند هر خانواده شانس
عادالنهای برای موفقیت اقتصادی داشته باشد .از سوی دیگر ،والدین نیز وظیفه و حقدارند بهخاطر
تأمین بهترین آیندۀ اقتصادی برای فرزندانشان تالش کنند .این دو واقعیت ممکن است متعارض
ً
به نظر برسند؛ ولی معموال پیوند معناداری میان موفقیت اقتصادی والدین و فرزندان وجود دارد ،زیرا
بسیاری از والدین کوشش میکنند موقعیتهای مناسبی برای آیندۀ فرزندانشان فراهم کنند و فقط
اقلیتی از خانوادهها هستند که موقعیت اقتصادی آنها در مقایسه با فرزندانشان برتر یا فروتر است .در
ً
برابر آن ،این گرایش قابلتوجه نیز وجود دارد که معموال فرزندان خانوادههای مستقر در الیههای پایین
توزیع درآمد ،موقعیتهایی با درآمدهای پایین خواهند یافت (باولز و گینتیس.)۱ :۲۰۰۵ ،
در آغاز دهۀ  ،1970ایوان ایلیچ 3با طرح اندیشههای انتقادی و انقالبی خود دربارۀ آموزشوپرورش،
شهرۀ آفاق شد و در مجامع تربیتی و دانشگاهی جنجال برانگیخت .نظریۀ تربیتی او بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه ،هواداران و منتقدانی پیدا کرد .کسانی ،شیفته و افرادی ،بیمناک اندیشههای
او شدند؛ زیرا وی معتقد بود مدارس با ساختار و عملکرد خود ،نقشی جز نهادینهکردن نابرابریهای
اجتماعی ندارند .ایوان ایلیچ در آثار مشهوری چون «مدرسه :گاو مقدس» 4و «مدرسه در آمریکای
التین به چه کسی خدمت میکند» و «مدرسهزدایی از جامعه» ( ،)۱۳۷۸معتقد است که مدرسه
برای ایفای وظایف اصلی توسعه پیداکرده است که عبارتاند از :مواظبت اجباری ،توزیع مردم به
نقشهای شغلی ،یادگیری ارزشهای مسلط و کسب دانش و مهارتهای موردپسند اجتماعی .به
نظر او ،مدرسه یک سازمان اجباری یا بازداشتگاهی است؛ زیرا حضور در آن اجباری است و کودکان
در سالهای بین خردسالی و پانهادگی به بازار کار ،بهدوراز کوچه و خیابان در آنجا نگهداری میشوند.
1. Bowles & Gintis
2. correspondence thesis
3. Ivan Illich
4. School: The Sacred Cow
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از دید ایوان ایلیچ ،چهار مجرا یا محل مجزای تبادل یادگیری میتواند تمام منابع الزم برای یادگیری
واقعی را در برگیرد :اشیا ،الگو و سرمشق ،همقطاران و فرد بزرگتر و باتجربه که برای دسترسی به هر
یک از آنها منابع چهارگانهای را ذکر مینماید .۱ :خدمات مراجعه به وسایل آموزشی؛  .۲جایگاه
مبادلۀ مهارتها؛  .۳همگنسازی همساالن و همقطاران و  .۴مربیان حرفهای .به نظر او ،چنین نظامی
باید برای کسانی که قصد یادگیری دارند ،فرصت مناسب فراهم آورد و در تمام مراحل زندگی ،منابع
آموزشی را در اختیار آنان قرار دهد .این نظام باید به کسانی که میخواهند آ گاهیهای خود را با دیگران
در میان گذارند ،کمک کند تا کسانی را بیابند که درصدد یادگیری هستند .باالخره یک نظام خوب
باید همۀ وسایل را فراهم آورد تا کسانی که میخواهند پیشنهادی به مردم ارائه بدهند فرصت بیابند
که نظراتشان را بیان کنند و نظرات مخالف را نیز بشوند (ایلیچ.)۱۳۸۷ ،
ٔ
توسعه برابر و عادالنه از آموزش دست
با در نظر داشتن این رویکردها ،میتوان به تحلیلی فراگیر از
یافت تا وضعیت موجود را مورد بازبینی و فراکاوی قرار دهد و بدیلهایی در این زمینه ارائه کند .این
در حالی است که نابرابری فرصتهای آموزشی و تشدید آن ،خود برآیند فقر فرهنگی ،عدم برخورداری
از امکانات و زیرساختهای توسعۀ آموزشی و عدم توازن منطقهای و کارکردهای پنهان مدرسه است.
پرداختن به پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،میتواند راهگشای کار باشد.

 .۳روش

ٔ
ٔ
عمده آن بر شکلگیری و
مفروضه
روش اتنوگرافی نهادی ،ازجمله روشهای کیفی است که
ٔ
ٔ
ٔ
تجربه هرروزهٔ
ٔ
نتیجه عوامل شکلگرفتۀ خارج از
روزمره افراد تمرکز دارد و این امر
تجربه
سازمانیافتگی
کنشگران است و بر همین پایه ،انسانها و تجربیات آنها در برابر نهادها تعریف میشوند .اتنوگرافی
نهادی در آمدوشدی مداوم میان صداهای خفهشده و متولیان سیاستهای رسمی ،به دنبال دفاع از
ٔ
1
واسطه متون بنیاد ،واکاوی میکند (اسمیت،
طردشدگان است و ریشۀ سازمانیافتگی اجتماعی را به
« .)۱۸۲ :۲۰۰۴اتنوگرافی نهادی ابزاری است که از انتقاد برخاسته و هدف آن تولید دانش بر اساس
شرایط واقعی زندگی خودمان است» (دوالت .)۶۲ :۱۳۸۵ ،هدف نهایی از بهکارگیری این روش ،تغییر
شرایط موجود برای دستیابی به زندگی بهتر فرودستان است که فراتر از برمال کردن ساختارهای کالن و
ِ
سیاستهای به انقیاد کشیدن ایشان« ،در پی آشکارکردن روال روزانه در این ساختارها و تالشهای
گوناگون مردم برای درنوردیدن رژیمهای کنترل است» (هاردینگ.)۵۹ :1394 ،
در این روش ،ما با دو نوع داده سروکار داریم :نخست ،تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادی
شکل گرفتهاند و شامل تجربیات دانشآموزان ،آموزگاران و مدیران آموزشی است (که با توجه به اشباع
ٔ
حیات
مصاحبه عمیق انجام شد)؛ و دیگری ،متون نهادیای که کلیت
نظری ،با  ۳۵نفر از آنها
ِ
عمال سیاستهای تحمیلی از باال هستند .این متون بهصورت
اجتماعی را درنوردیدهاند و بهمثابۀ ِا ِ
1. Smith
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روش کتابخانهای و اسنادی جمعآوری و برای تحلیل موضوع موردبحث گزینش شدهاند و با توجه به
اهداف ،چگونگی اجرا و شرایط آنها ،مورد استفاده و بررسی قرار میگیرند .برآیند تحلیل این دو داده،
باید به دستاوردهایی در تغییر وضعیت موجود بیانجامد.
بدینترتیب از سویی با اسناد ،بخشنامههای آموزشوپرورش ،آمار تحصیلی و همچنین برنامههای
ٔ
زمینه آموزش در مناطق مرزی بهویژه شهرستانهای مریوان و بانه و دهستانهای خاو و
توسعهای در
1
میرآباد و دهستان ننور و از سوی دیگر با تجربیات معلمان ،دانشآموزان و والدین آنها در مناطق مرزی
(آموزشگاههای ابتدایی و متوسطۀ اول و دوم) که در گیرودار آموزش و تحصیل در این مناطق هستند،
سروکار خواهیم داشت .حاصل تبیین و تحلیل این دو نوع دادهٔ ،
ارائه راهکارها و پیشنهادهایی
بهمنظور تغییر وضع موجود است .دلیل انتخاب این مناطق را عالوه بر مرز یبودن و کمبود امکانات
آموزشی ،میتوان تسلط فرهنگ و اقتصاد مرزی بر این مناطق دانست که تحصیالت را نیز تحتالشعاع
خود قرار داده است.
برای گردآوری و تحلیل مصاحبهها ،از فن تحلیل تماتیک (مضمونی) استفاده شده است .در
این نوع فن تحلیلی ،سعی بر برکشیدن مضامین یا کد از طریق کدگذاری محتوای مصاحبههای
انجامشده است (استراوس و کوربین123 :1394 ،؛ محمدپور227-330 :1392 ،؛ فلیک:۱۳۸۷ ،
 .)329نمونۀ پژوهش ،بر اساس روش نمونهگیری هدفمند 2انتخاب شد و تا اشباع دادهها (یعنی زمانی
که موضوعات جدیدی به دست نیامد) ،ادامه یافت .بر این اساس ،در پژوهش حاضر برای کسب
دادههای پژوهش از مصاحبۀ عمیق و نیمهساختاریافته و نیز گفتگوی دوطرفه 3یا گاهی از تکنیک
بحث گروهی بهره گرفته شده است .مدت مصاحبهها ،بین  40تا  90دقیقه متغیر بوده است.
روش تحلیل دادهها به این صورت بوده که پس از ضبط و در ادامه پیادهسازی مصاحبهها ،سطر
به سطر متون خوانده شدهاست و با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش ،بر ٔ
پایه مفاهیم ،مقوالت اولیه
ِ
و مقوالت ثانویه دستهبندی و مورد تفسیر واقع شدهاند .برای اعتباربخشی به تفسیر دادهها ،به متن
مصاحبهها که دارای سنخیت موضوعی بودند ،ارجاعاتی داده شده است .تحلیلها در سطح مقوالت
ٔ
ٔ
مقوله هستهای دست
دربرگیرنده مقوالت اولیه و مفاهیم هستند) ،انجام میشود تا بتوان به
ثانویه (که
یافت و توضیح نظری و تجربی آن را بیان کرد .در همین راستا ،دادههای برگرفتهشده از مصاحبهها،
با دادههای نهادی تطبیق داده شدهاند و برای تفهیم و تبیین هر مقوله ،از آمار و اطالعات مربوط به آن
مقوله استفاده شده است.
 .1شهرستان بانه دارای چهار بخش مرکزی ،نمشیر ،ننور و آرمرده است .دهستان ننور ،یکی از دو دهستان بخش ننور شهرستان بانه با مرکزیت
روستای ننور است .دهستان ننور  ۳۴۸۴نفر جمعیت دارد که از این تعداد  ۱۷۶۲نفر مرد و  ۱۷۲۲نفر زن هستند.
شهرستان مریوان دارای سه بخش مرکزی ،سرشیو و خاومیرآباد است .دهستان خاو و میرآباد در بخش خاو و میرآباد قرار دارد .جمعیت آن
 9868نفر ( ۲٬۹۵۳خانوار) است که از آن تعداد  ۵۱۲۴نفر مرد و  4744نفر زن هستند (فرهنگ آبادیهای استان کردستان.)۱۳۹۵ ،
2. Purposive sampling

3. Conversational style
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 .۴یافتهها

برای دستیابی به اهداف پژوهش ،مصاحبهها و اسناد در یک مقایسه و برآورد نظری و عملی قرار داده
ٔ
مقوله «غلبه اقتصاد مرزی و
شدند و با استفاده از استنباط نظری و روشی ،به تحلیل یافتهها در سه
بهحاشیهراندگی آموزش»« ،آموزش و بیکاری؛ شکلگیری سوژههای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-
کولبر» و همچنین «امکانات آموزشی و وضعیت تحصیلی؛ نبود عدالت آموزشی» پرداخته شد.
جدول شمارۀ  :۱مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

نام مستعار

سن

میزان تحصیالت و سمت

دهستان

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
...
۳۳
۳۴

کریمی
احمدی
ویسی
محمدی
یزدانپناه
هنرجو
محمدی
مرادی
غالب
شکری
ساعدی
دانش
قادرزاده
آزادیان
خوریآبادی
سعیدنژاد

۳۵
۳۲
۴۰
۴۱
۱۷
۱۶
۳۰
۴۵
۱۷
۴۸
۳۷
۳۸
۳۵
۳۷
۳۷
۳۸

معلم
معلم
معلم و شورا
مدیر مدرسه
دانشآموز
دانشآموز
معلم
شورا
دانشآموز
مدیر مدرسه
مدیر مدرسه
شورای بخش
کارمند
دهیار و شورا ،معلم
شورا
معلم

خاو
ننور
ننور
خاو
ننور
خاو
خاو
ننور
ننور
خاو
ننور
خاو
ننور
خاو
ننور
ننور

یکی از منابع اطالعاتی مهم در روش اتنوگرافی نهادی ،اسناد و متونی است که به میانجی آن
سیاستهایی تولید شده که وجوه زیست اجتماعی سوژهها را فرامیگیرد .اسناد مورداشاره در این
پژوهش ،به شرح جدول شمارۀ  2است.
جدول شمارۀ  :۲منابع اسنادی
قانون اساسی
(اصل سیام)

دستورالعمل تعیین مناطق
مرزی کشور به ادارات کل
آموزشوپرورش استانها

ابالغیه سیاستهای کلی
ایجاد تحول در نظام
آموزشوپرورش

ٔ
ابالغیه شیوهنامۀ جذب
سربازمعلم آموزشوپرورش
استان کردستان

سایت
آموزشوپرورش
استان کردستان

خبرگزاریهای
رسمی

آمار رسمی مرکز آمار ایران
()۱۳۹۵

قانون برنامههای پنج ٔ
ساله
توسعه و سند برنامۀ
ّ
درسی ملی ج.ا.ا.

مجموعه مصوبات شورای
عالی آموزشوپرورش

سند توسعۀ
هزاره
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در مرحلۀ بعد ،با استفاده از متن مصاحبهها و تدقیق این دادهها بر ٔ
پایه متون نهادی ،اقدام به
مفهومسازی بر اساس دادههای خام شد و  3مفهوم گزینشی 10 ،مقولۀ اصلی و  47مقولۀ محوری
استخراج گردید که در جدول شمارۀ  3نمایان است.
جدول شمارۀ  :۳مفاهیم ،مقوالت اولیه و ثانویه مأخذ از مصاحبهها
مفاهیم

مقوالت اولیه

مقوالت ثانویه

قاچاق کاال ،افزایش تردد در مرز ،وجود بازار داللی ،وجود افراد دالل در روستاها،
گسترش بازار مرزی ،نبود شیوۀ معیشت دیگر ،وجود مرز و نزدیکی به روستاها،
سلطه دید پولی ،کمبود ،الگوهای موفق تحصیلی ،ترکتحصیل برای به دست آوردن
پول ،کمتوجهی به سواد و مدرسه ،نبود انگیزۀ تحصیلی ،کمبود درآمد خانوار،
افزایش مصرف کاالهای مرزی ،افزایش تجمالت در شهر ،افزایش تجمالت در شهر
و فرهنگ مصرفی ،وجود درآمد آنی در بازار مرز ،نبود اشتغال دائمی

افزایش قاچاق کاال

غلبۀ اقتصاد
مرزی؛
بهحاشیهراندگی
آموزش

افزایش بیکاری

بیکاری و
کولبری؛
شکلگیری
سوژههای سرباز-
معلم-کولبر و
دانشآموز-کولبر

کاهش سن کولبری ،دانشآموز کولبر ،جذب بازار شدن ،کولبری اهالی روستاها،
کولبری دانشآموزان ،کولبری معلمان ،کولبری زنان ،کولبری موقتی ،نبود درآمد،
کمبود زمین کشاورزی ،کاهش درآمد کشاورزی و دامداری ،کاهش اقتدار معلمان،
نداشتن انگیزۀ تدریس ،درآمد ناکافی معلمان ،افزایش هزینههای تحصیلی ،افزایش
هزینههای زندگی ،مشکالت رفتوآمد معلمین ،کاهش یادگیری ،افزایش آسیبهای
تحصیلی ،افزایش فشارهای روانی و جسمی ،سابق خانوادگی کولبری ،فقر خانوادهها
مشکالت رفتوآمد معلمین ،کاهش انگیزۀ تحصیلی ،کمبود امکانات رفاهی،
ورزشی ،نبود کتابخانه ،نبود آزمایشگاه ،نبود کارگاه فنی حرفهای ،کمبود کامپیوتر،
نبود اینترنت ،کمبود معلم متخصص ،افزایش معلمان حقالتدریس ،معلمان
سربازمعلم ،فرسودگی بافت مدارس ،نبود سالن ورزشی ،کمبود منابع درسی ،نبود
آموزشگاه

نبود انگیزۀ
تحصیلی
سلطۀ مناسبات
اقتصاد مرزی
دانشآموز _ کولبر
سربازمعلم _ کولبر
افزایش آسیبهای
تحصیلی
نبود مدرسه و
امکانات
کاهش سطح سواد
و رغبت به تحصیل
کمبود معلم

امکانات آموزشی
و وضعیت
تحصیلی؛
نبود عدالت
آموزشی

 .4-1غلبۀ اقتصاد مرزی و بهحاشیهراندگی آموزش
اقتصاد مرزی ،اقتصادی وابسته به مرز است .در مناطق مرزی به دلیل رشد کولبری ،قاچاق و ورود
ً
ٔ
شیوه زندگانی
و خروج کاال و ارز ،معموال گونهای معیشت رواج دارد که روابط ،مناسبات ،اقتصاد و
ٔ
سلطه خود درآورده است .این اقتصاد ،با سازوکارهای بازاری درصدد ایجاد تغییراتی
مرزنشینان را به
ٔ
بوده است که شیوه زندگی مرزنشینان را با مناسبات بازار تطبیق دهد .ازجملۀ این سازوکارها در میدان
موردمطالعه ،افزایش تسلط اقتصادی بر روابط و مناسبات اجتماعی است که خود را در قالب افزایش
تسلط مادیات ،افزایش هزینهها ،افزایش مصرف و بهتبع اضمحالل ظرفیتها و پتانسیلهای این
آموزش این مناطق هم تأثیر
مناطق نشان داده است (دانشمهر و همکاران .)۱۳۹۹ :این وضعیت بر
ِ
زیادی گذاشته است .در این زمینه ،مطالعات و مصاحبههای پژوهشگران این تحقیق با پژوهشهای
خالقپناه و کریمزاده ( )۱۳۹۵و باینگانی و جاللیپور ( ،)۱۳۹۵همچنین قادرزاده و همکاران ( )۱۳۹۴و
احمدی ( ،)1395هدایت و باسیتی ( ،)۱۳۹۹همخوانی داشته و نتایج آنها را مورد تأیید قرار میدهد.
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قرار گرفتن روستاها در نزدیکی گذرگاههای کولبری و بازارچههای مرزی ،سبب گردیده است سا کنان
این مناطق تنها راه کسب درآمد ،پرستیژ اجتماعی و کسب امتیازات آنی را «مرز و تجارت مرزی»
وابستگی آنها به نهادهای حمایتی دولتی را در پی داشته است( .هدایت و باسیتی،
بدانند و همین،
ِ
)۱۴۰۰؛ بنابراین شرایط اقتصاد مرزی ،کاهش اقتدار فرهنگیان و افزایش ترکتحصیل در منطقۀ بانه
را بهطور محسوس و آشکاری حاکم کرده است (به نقل از باینگانی .)۱۳۹۴ ،همچنین حکشدگی
ٔ
چندساله ناشی از بازارچههای مرزی و کولبری ،منجر به نادیدهانگاشتن و
اقتصاد مرزی و سود
1
پنهاننمودن روند کاهش تحصیالت و ضعف آموزشی شده است .بهتبعیت از کارل پوالنی ،میتوان
گفت «کنارگذاشتن آرمانشهر ،بازار ما را با واقعیت جامعه مواجه میکند» (پوالنی)267 :1391 ،؛
واقعیتی که در آن آموزش به حاشیه رانده شده است .یکی از مصاحبهشوندگان دراینباره میگوید:
«آمار فارغالتحصیالن این روستاها خیلی کم است .نگاه کنید به روستاهایی مانند ناو در
هورامان که دهها استاد و دکتر و علم و کارمند دارند .دلیلش نبود مرز کولبری و مرز هستش
که مردم در اونجا مجبور شدند درس بخونند و تنها راه پیشرفت خود را در ادامۀ تحصیل
بدونند؛ اما اینجا اآلن تا کالس سوم راهنمایی درس میخونند ،از همون نوجوانی به دنبال
مرز و کولبری و دستفروشی میرن و چون پولی آنی و زیاد گیرشون میآد ،به درس و
ً
تحصیل اصال فکر نمیکنند» (آزادیان ،معلم بخش خاو).
در نگاهی کلی نسبت به وضعیت اقتصادی مرزی این مناطق ،میتوان گفت با برپایی بازارچۀ مرزی
از سال  ۱۳۸۳و تبدیل آن به گمرک رسمی مرزی و سهولت ارتباط با کردستان خودمختار عراق ،عالوه
بر گسترش تبادالت اقتصادی مرزی و در ادامه گسترش پاساژهای خریدوفروش کاالهای خارجی،
حجم زیادی از مسافرین داخل ایران و نیز کردستان عراق به این بازارچهها جذب شدهاند .نتیجۀ این
شدگی اقتصادی این مناطق بوده است؛ به
تغییرات سریع اقتصادی و رشد بازارچهها و پاساژها ،حک
ِ
ٔ
این صورت که مناطق بانه و مریوان بهعنوان مناطق اقتصادی شناخته شدند و همه برنامهها ،طرحها،
تبلیغات و ...زیر لوای این حکشدگی قرار گرفته است .آنچه در این حکشدگی به چشم نیامد،
شرایط زندگی اجتماعات محلی بود که با نگاهی همراه با اغماض همراه بوده است .این نگاه ،باعث
شده است ناکامیها ،شکست برنامهها ،ضعف فرهنگی ،معضالت کولبری و  ...نادیده گرفته شوند.
بدینترتیب موقعیت حکشدگی اقتصادی ،منجر به کاهش سرمایههای فرهنگی شده است.

 .4-2بیکاری و کولبری؛ شکلگیری سوژههای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-کولبر
وضعیت توسعهنیافتگی در استان کردستان ،سبب شده است بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین
مسائل پیش رو مطرح شود (پا کسرشت .)۱۳۹۵ ،آمار بیکاری در استانهای مرزی کشور ،نمایانگر
روند توزیع نابرابر ثروت و اشتغال در کشور است .از بین  ۱۰استان با بیشترین نرخ بیکاری ،شش استان
1. Polani, k
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جزو استانهای مرزی هستند .بر پایه آمار مرکز آمار ایران ( ،)۱۴۰۰چهار استان مرزی کشور با بیشترین
نرخ بیکاری شامل کردستان با /8درصد ،کرمانشاه با ۱۸درصد ،آذربایجان غربی با 14/7درصد و
هرمزگان با 14/1درصد ،در صدر هستند.
استان کردستان دو برابر میانگین نرخ بیکاری سطح کشور جمعیت بیکار دارد که بهتبع آن
دهستانهای ننور ،خاو و میرآباد نیز چنین وضعیتی دارند .دهستان ننور دارای  ۲۶۸۷نفر جمعیت
 ۱۰ساله و بیشتر است که  ۱۱۲۸نفر آن شاغل و  ۱۷۴نفر آن بیکار هستند و نرخ بیکاری این روستا
 13/4درصد است .دهستان خاو و میرآباد با  ۳۹۱۶نفر جمعیت فعال ۳۴۱۵ ،نفر شاغل و  ۵۰۱نفر
بیکار جایگاه چهارم را در بین دهستانهای این شهرستان داراست .میزان بیکاری در این دهستان
12/8درصد است که با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای کشاورزی ،دامداری و تجاری ،از نظر
اشتغال در وضعیت مناسبی قرار ندارد( .آمارها برگرفته از سایت مرکز آمار ایران۱۳۹۵ ،؛ سیمای
بیکاری استان کردستان.)۱۳۹۵ :
ٔ
دهنده وضعیت اسفبار بیکاری در دو شهرستان مریوان و بانه است .این وضعیت
این آمار نشان
ٔ
در دو دهستان موردمطالعه بهویژه برای دهستان ننور بهمراتب بدتر است .هرچند پدیده کولبری را
نباید به معضل بیکاری تقلیل داد؛ اما بیگمان مهمترین دلیل کولبری ،بیکاری است .این پدیده،
ُ
ٔ
چندبعدی و گستردهای است که گریبانگیر این مناطق شده است .توصیف و تحلیل
زاده فقر
بیکاری بهراحتی پرده از وضعیت نابسامان ،عقبماندگی و انزوای این مناطق برمیدارد که پیشتر
باوجود بازارچهها (بازارچۀ مرزی سیرانبند در دهستان ننور و بازارچۀ مرزی باشماق در دهستان خاو و
میرآباد) و برنامههای توسعهای و اقتصادی نامرئی مانده بود .شرایط و موقعیت مناطق مرزی در استان
کردستان با داشتن بازارچههای مرزی (سیف سقز ،سیرانبند بانه ،خانم شیخان ،باشماق مریوان،
ملهخورد سروآباد) ،میتواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعۀ اقتصادی نواحی مرزی ،بهبود
استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد ،ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر
و تسریع همکار یهای بیشتر بین بخشهای مرزی داشته باشند (چاندویت)۲۰۰۴ 1،؛ اما نتیجه در
مناطق مرزی ذکرشده ،بیکاری گسترده ،اشتغال کاذب و رو به اقتصاد سیاه ،فرسایش حوزۀ فرهنگ،
نبود
ایجاد شکافهای عمیق طبقاتی بوده است که ازجمله علل آن میتوان به رانتخواریِ ،
چهارچوبی مشخص برای توسعهیافتگی و درنتیجه توسعهنیافتگی این مناطق اشاره کرد (احمدرش
و همکاران.)۱۳۹۶ ،
افزون بر عوامل اجتماعی و فرهنگی ،به نظر میرسد دو عامل اقتصادی (بازار مرزی ،زیرساختها،
فقر مادی و )...و روند کلی تحصیالت در کشور ،کشاکشهای تصدی و تصاحب سرمایههای هر
میدان را در گرایش به آموزش در مناطق مرزی تعیین مینماید .برآیند این وضعیت ،غالبشدن میدان
اقتصادی بر میدان فرهنگی است .توزیع طبقهها و پارهطبقههای مختلف ،از کسانی آغاز میشود که
1. Chandoevwit
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ٔ
ٔ
سرمایه فرهنگی برخوردارند و به کسانی میرسد که از هردو جهت
سرمایه اقتصادی و
بیش از همه از
محرومترین به شمار میآیند (بوردیو .)168 :1393 ،رنجهایی که در موقعیت مناطق مرزی و حاشیۀ
آن تجربه میشود ،خود را در فرسودگی تحصیلی 1،افت تحصیلی ،ترکتحصیل اجباری بهویژه برای
دختران ،حاشیهرانی 2و غایبسازی 3آموزشی نشان میدهد که میدان آموزش را شکل میدهند.
دانشآموزی که پدرش از طبقۀ کارگر است نسبت به کسی که پدرش جایگاه شغلی باالتری دارد،
هزینۀ کمتری را صرف آموزش خود میکند و بهاحتمالقوی سالهای کمتری در مدرسه خواهد بود
و چون میزان تحصیالت به بازتولید موقعیت آنها بستگی دارد ،بنابراین در موقعیت پایینتری قرار
میگیرند .بوردیو نیز به این وضعیت پرداخته است و آن را «فقر موقعیتی» 4مینامد (بوردیو؛ .)۸۰ :۱۳۹۶
این فقر موقعیت ،با آموزش و تحصیل گره خورده است .برای طبقات پایین جامعه ،آموزش دو عملکرد
میتواند داشته باشد؛ نخست ،آنکه به تحرک اجتماعی و تغییر موقعیت دانشآموزان بیانجامد و دوم،
آنکه در جایگاه خود بمانند و آموزش و تحصیل را مانع پویایی خود بدانند .مورد دوم ،در وضعیت
کنونی برای طبقات پایین جامعه بهعنوان یک فرض از پیش پذیرفته شده است .بهعبارتدیگر ،آنها
صرف هزینه و به دست آوردن سرمایه در میدان آموزشی را بیهوده قلمداد میکنند و بیشتر در پی کسب
ٔ
سرمایه اقتصادی هستند تا بتوانند از فقر موقعیتی رهایی پیدا کنند.
مصاحبهها و همچنین تحقیقات پیشین ،حکایت از سیر کاهندۀ روند تحصیل در این مناطق دارد
که چرایی آن را میتوان در غالبشدن ایدههای بازار مرزی موقت و بیثبات در جوانان و دانشآموزان
و بیسوادی و تأخر فرهنگی جست .در این کشاکش ،دارابودن سرمایهها -اقتصادی و فرهنگی -و
ترکیب یا عدم ترکیب هر یک ،موقعیتهایی را شکل خواهد داد که تأثیرات آن میتواند برای منازعات
مرزی و تحوالت آن چالشبرانگیز باشد .این موقعیت تحت تأثیر شرایط فرهنگی ،اقتصادی و
ٔ
کننده گرایش ساکنان آن به آموزش و تحصیالت است.
زیرساختهای آموزشی قرار دارد که تعیین
ُ
از منظر دیگر ،تحصیالت در مناطق مرزی در بعد ساختاری از دو عامل اقتصادی (مشخصۀ بارز
این مناطق در زمانی خاص) و کلیت تحصیالت در کشور تأثیر میپذیردُ .بعد نخست و رسوخ ایدۀ
گزینش سیاستهای اقتصادی ،در این نواحی بهشدت تحت تأثیر ُبعد آموزش و تحصیلکردگان
بیکار فراگیر در سطح کشور قرار دارد .برای نمونه چنانکه آمارهای مربوط به دهستان ننور شهرستان
بانه نشان میدهد ،از تعداد کل فارغالتحصیالن دهستان ننور شهرستان بانه 104 ،نفر فوقدیپلم و 212
نفر لیسانس بیکار هستند .در سطح فوقلیسانس /دکتری حرفهای و دکتری تخصصی نیز به ترتیب
تعداد  29و  1نفر از تحصیلکردگان از بیکاری رنج میبرند .بهاینترتیب این عامل با تشدید عوامل
اصلی ،باعث طرفداری چندبرابری جوانان از بازار شده است (احمدرش و همکاران.)۱۳۹۶ ،
1. Academic burnout
2. Marginalization
3. Absent
4. Pauvraute de Ia situation
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با استناد به یافتههای مصاحبهها ،میتوان گفت مهمترین عامل در شکلگیری وضعیت کولبری،
ٔ
شیوه امرارمعاش تلقی میشود که درآمد
بیکاری است .کولبری در این مناطق بهعنوان مهمترین
حاصل از آن ،آنی و در کوتاهمدت زیاد است؛ بنابراین ،گرایش دانشآموزان و معلمان به این شیوه از
امرارمعاش فزونی یافته است .یکی از مصاحبهشوندگان دراینباره میگوید:
ً
«به نظر من آنچه این دانشآموزان و کال مردم این روستاها رو به مرز و کولبری وابسته کرده،
نبود اشتغال و بیکاری زیاده .ازیکطرف درآمد حاصل از کولبری به نسبت کار در جاهای
دیگه زیاده و مردم هم به درآمد زیاد در مدتزمان کم عادت کردهاند و دوست دارن برن
ً
مرز و کولبری کنند .کار نیست ،اگه کار باشه خب واقعا میرن دنبال کار ،ولی اینجا به دلیل
اینکه مرز است و هیچ کارخانه و کارگاهی در اینجا نیست ،تنها راه همون کولبریه»...
(سلیمی؛ مدیر مدرسه در بخش ننور).
ٔ
در این میان ،بهکارگیری و استخدام سربازمعلمان در مناطق روستایی محروم مرزی بهوسیله سازمان

آموزشوپرورش استان کردستان در سالهای اخیر (خبرگزاری ایرنا ۳۱ ،فروردین  ،۱۳۹۵روزنامه بازار
ٔ
ابالغیه شیوهنامه جذب سربازمعلم آموزشوپرورش استان کردستان/۲ /۳ ،
کار ۱ ،بهمن ،۱۳۹۰
ٔ
 ،)۱۳۹۷معلمان غیرمتخصص در رشته درسی ،بیسوادی والدین ،وجود فشار فرهنگی و اجتماعی
ترکتحصیل بهویژه دختران ،فقر اقتصادی و رو یآوردن به کولبری معلمین و دانشآموزان و ...مزید
بر علت شده است .عدم تخصیص معلمان باتجربه و متخصص ،سبب بیعدالتی در تخصص
معلمان در این مناطق شده است .این در حالی است که معلمان باتجربه و با تخصص به مراکز
شهرستانها انتقال داده شدهاند و سربازمعلمها و نیروهای کمتجربه (پارهوقت و حقالتدریس) به این
مناطق فرستاده میشوند؛ بنابراین میتوان گفت نتایج این بخش با نتایج پژوهش اسماعیلسرخ،
جعفر ( ،)۱۳۸۱همخوانی داشته و بر بیعدالتی آموزشی داللت دارد .این روند تأثیرات خود را در میدان
آموزشی این مناطق در سنخهای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-کولبر و آسیبهای تحصیلی ،روانی
و جسمی نشان میدهد .مدیر مدرسه بخش خاو دراینباره چنین میگوید:
«اون موقع که مرز بازه و اهالی روستا میتونستن کولبری بکنن ،دانشآموزان و حتی معلمها
هم میرفتن کولبری میکردند .اینجا چون دور هست ،معلمهای باتجربه و سابقهدار نمیان
ً
و معموال میرن شهر درس میدن ،به همین خاطر نیروی سربازمعلم برامون میفرستند و
اینها هم که میبینند کولبری هست ،بعضیهاشون میرن کولبری» (کریمی ،مدیر مدرسه
در دهستان خاو و میرآباد).
شرایط مرزی اعم از وضعیت بیکاری ،کولبری و درآمد ناکافی خانوار و معلمین و ،...سبب شده
است سوژههای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-کولبر برجسته شوند و بهعنوان نمودهایی از شکلگیری
سنخهای جدیدی از سنخ مرزی بازشناخته شوند .وضعیت آموزشی در این مناطق با شرایط مرزی گره
خورده است و آسیبهای روانی و جسمی عالوه بر آسیبهای تحصیلی ،دامنگیر مرزنشینان و بهویژه
دانشآموزان میشود .بااینحال ،مصاحبهها و مشاهدات میدانی و آمار بهدستآمده از وضعیت
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ٔ
مسئله بهحاشیهراندگی
آموزشی در این مناطق ،حکایت از نبود عدالت آموزشی دارد و این امر اهمیت
آموزش در مرز را دوچندان کرده است.

 .4-3امکانات آموزشی و وضعیت تحصیلی؛ نبود عدالت آموزشی

بر ٔ
پایه بندهای  14 ،۱و  15اصل سوم و اصلهای نوزدهم و بیستم قانون اساسی ،همۀ آحاد کشور باید
از حق دسترسی برابر به فرصتهای تربیتی و آموزشی را ،صرفنظر از محدودیتهای فردی (مانند
جسمی) و خانوادگی و اجتماعی برخوردار باشند .همچنین این حق در مادۀ  26اعالمیۀ حقوق بشر
و  28میثاقنامۀ جهانی حقوق کودک نیز مورد تأ کید قرار گرفته است؛ چراکه یک سیستم آموزشی
عادالنه میتواند تأثیر نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و در بافت آموزش به افراد اجازه
دهد صرفنظر از پیشینه و زمینۀ خود بیشترین بهره را از آموزش و تعلیم ببرند .اگر عدالت تربیتی وجود
نداشته باشد ،تحرک اجتماعی کاهش مییابد و انسداد طبقاتی به وجود میآید و رشد اقتصادی با
انباشتگی ثروت در دستان ثروتمندان از شکل طبیعی خارج خواهد شد (رااو.)۱۳۷ ،2008 1،
این وضعیت در مناطق مرزی با به حاشیهراندن آموزش ،منجر به افزایش فقر ،بیکاری ،نبود تحرک
اجتماعی متناسب با شایستهساالری و  ...شده است .کمبود امکانات آموزشی و عدم اختصاص
معلمان خبره و باسابقه و همچنین بیتوجهی به وضعیت تخصیص امکانات آزمایشگاهی ،فرهنگی
و ورزشی را میتوان نماد بارز بهحاشیهراندگی آموزش در مناطق مرزی دانست .این در حالی است
ٔ
ابالغیه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش ،تقویت آموزشوپرورش
که در بند ۹
مناطق مرزی با تأ کید بر توانمندسازی معلمان و دانشآموزان این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

دهستان

مهد

دبستان

مدرسه متوسطه اول مختلط

متوسطه دوم (نظری)
شبانهروزی پسرانه

متوسطه دوم (نظری)
شبانهروزی دخترانه

متوسطه دوم (نظری) پسرانه

متوسطه دوم (نظری) دخترانه

متوسطه دوم (کاردانش) پسرانه

متوسطه دوم (کار و دانش) دخترانه

متوسطه دوم (فنیوحرفهای) پسرانه

متوسطه دوم (فنیوحرفهای) دخترانه

کتابخانه عمومی

زمین ورزشی

تنور خاو

جدول شمارۀ  :۴امکانات آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در دهستانهای خاو و میرآباد و ننور

3

27

8

1

1

2

1

0

0

0

0

1

6

2

12

1

2

0

1

0

0

0

0

0

1

1

منبع :فرهنگ آبادیهای شهرستانهای بانه و مریوان ()1395
1. Rao

129

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :حسین دانشمهر

بدینترتیب شرایط مرزنشینی و کمبود زیرساختهای آموزشی در این مناطق ،سبب ضعف آموزش
و آسیبهای مربوط به آن شده است .امکانات آموزشی دهستان خاو و میرآباد شهرستان مریوان و
دهستان ننور شهرستان بانه به شرح جدول شمارۀ  4است.
افزون بر ضعف امکانات آموزشی ،میتوان به کمبود نیروی آموزشی و نداشتن تخصص معلمین در
این مناطق اشاره نمود .یکی از مدیران آموزشی دراینباره میگوید:
«ما مجبور شدیم کالسهامون رو مختلط برگزار کنیم .محصل کمه و از طرفی معلم
کمتری هم برای ما میفرستن .مجبوریم کالسها رو مختلط کنیم .آموزشوپرورش
هم با همین دید به ما نگاه میکنه؛ یعنی معلم کمتری برامون میفرستن و از طرف دیگه
این معلما رفتوآمد میکنند و در شهر مستقرند .هفتهای دو روز اینجان .نکتهای هم که
هست ما نیروی متخصص نداریم ...اآلن معلم زبان انگلیسی نداریم اما برای اینکه وقت
یکی از همکارامون به حدنصاب برسه ،اون درس رو به ایشون دادیم درحالیکه تخصص
ندارن( »...محمدی ،مدیر مدرسه راهنمایی روستای ننور).
ترکتحصیل (ناشی از عوامل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و مسائل آموزشی) ،مهمترین و
برجستهترین آسیبی است که دانشآموزان استان کردستان با آن مواجه هستند .با استناد به گزارش
خبرگزار یها ،عامل اقتصادی ۶۰درصد ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ۳۰درصد و مسائل آموزشی
۱۰درصد از عوامل ترکتحصیل دانشآموزان استان کردستان را در برمیگیرند 1.در این زمینه میتوان به
ترکتحصیل دانشآموزان ناشی از ضعف امکانات آموزشی اشاره نمود؛ بهگونهای که در سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸از  ۲۹۰هزار دانشآموز مقاطع مختلف در سه هزار و  ۸۰۰مدرسۀ شهری و روستایی استان
ل کردهاند که  ۴۸۵نفر آنها پایۀ ششم (در
کردستان 1685 ،دانشآموز دختر و پسر استان ترکتحصی 
آستانۀ ورود به متوسطۀ اول) و  1200نفر نیز پایۀ نهم (در آستانۀ ورود به متوسطۀ دوم) بودند .بر طبق این
آمار۸ ،درصد از پایۀ نهم به دهم ترکتحصیل نمودهاند که بیشتر آنها دختران بودهاند.
مهمترین دلیل این ترکتحصیل ،عدم وجود خوابگاههای شبانهروزی در مناطق روستایی مرزی
است که در کنار آن عواملی چون فقر فرهنگی و اقتصادی ،ازدواج زودهنگام دختران ،رو یآوردن پسران
به مشاغل کاذب ،نبود مدارس متوسطه در روستاها و صعبالعبور بودن برخی از روستاها نیز مؤثرند
(خبرگزاری ایرنا)۱۳۹۷ /۸ /۳۰ 2،؛ و همچنان که اشاره شد ،این وضعیت در شهرستانهای مرزی
حادتر است .در این میان ،تأثیر کمبود امکانات (مدرسه ،امکانات خوابگاهی ،آزمایشگاهی و )...در
ٔ
درباره دختران برجستهتر است .رئیس شورای روستای خور یآباد بخش ننور چنین
ترکتحصیل بهویژه
میگوید:
«اینجا امکانات کمه ،جمعیت روستاها کم شده است .من خودم دیگه نمیخوام دخترم را
 .1پایگاه خبری ربیع ،به نقل از خبرگزاری فارس ،شناسه خبر  ،۵۹۴۶۵۹تاریخ انتشار  ۱۰دی .۱۳۹۷
 .2خبرگزاری ایرنا ،کد خبر  ،۷۳۴۸/۹۱۰۲تاریخ انتشار .۱۳۹۷ /۸ /۳۰
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بفرستم بوئین یا شهر بانه ،چون هم هزینهبرداره برامون و مجبوریم ماهانه پول سرویس و ...
بدیم .از طرف دیگه تا کالس هفت خونده براش کافیه و میتونه بخونه و بنویسه دیگه»...
(خوریآبادی ،رئیس شورای روستای خوریآباد بخش ننور)
برابری به معنای شمول ،به معنی تضمین این نکته است که همۀ دانشآموزان حداقل به سطوح
پایۀ مهارتها دست خواهند یافت .برابری به معنی عدالت ،به این معناست که شرایط اجتماعی
اقتصادی یا فردی مانند جنسیت ،قومیت یا پیشزمینۀ خانوادگی ،مانع موفقیت آموزشی نخواهند بود
(فیلد ،کوزرا و پونت .)۱۱ ،2007 1،باید توجه داشت ازجمله نگرشها در زمینۀ تحصیلی ،نگرش نسبت
به مدرسه ،عدالت و فرصتهای آموزشی برابر است .این نگرش (که میتواند مثبت یا منفی باشد) ،در
فرآیند تحصیل بهتدریج شکل میگیرد و بهطورکلی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است .بر
این پایه ،شرایط مرزی تأثیر بیمانندی بر گرایش به تحصیل در دانشآموزان گذاشته است؛ بهطور یکه
ی به آن دارند .مدیر مدرسه دبیرستان پسرانۀ روستای
تحصیل در اولویت آنها نیست و نگاهی منف 
عباسآباد در این زمینه چنین میگوید:
«میای باهاشون حرف میزنی ،میگن درس بخونم که چی بشه ...میرم وارد بازار میشم
و پول به دست میارم ...درسخوندن نون و آب نمیشه واسمون ...کل ذهنیتشون شده
پول ...دوروبرشون رو نگاه میکنن که طرف چند سال توی مرز کار کرده ،اآلن ماشین و
خونه و اینها داره ...دانشآموزان دو دوتا چهارتا میکنند ،میگن کارکردن در مرز خیلی
به نفعمونه ،پس درسخوندن رو میزارن کنار( »...ویسی ،مدیر مدرسه دبیرستان پسرانه
روستای عباسآباد).
جدول شمارۀ  ،5آمارهای قابل اتکایی در زمینۀ باسوادی در شهرستانها و دهستانهای موردمطالعه
به دست میدهد.
جدول شمارۀ  :5درصد باسوادی جمعیت  6ساله و بیشتر در نقاط روستایی به تفکیک جنس و وضع سواد
بخش

جمع

زن

مرد
باسواد

بیسواد

باسواد

بیسواد

شهرستان بانه

100

83/73

16/26

68/43

31/57

بخش ننور

100

82/59

17/41

66/52

33/48

شهرستان مریوان

100

80/82

19/18

64/99

40/51

بخش خاو و میرآباد

100

81/41

18/59

65/16

34/84
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جدول شمارۀ  ،6جمعیت در حال تحصیل در مناطق منتخب تحقیق را نشان میدهد .آمارها
آموزان مشغول تحصیل ،هرسال کمتر میشود و این وضع در مورد
حکایت از آن دارد که تعداد دانش ِ
دختران بیشتر و نگرانکنندهتر است.
جدول شمارۀ  :6جمعیت در حال تحصیل در دهستانهای هدف

دهستان

جمعیت در حال تحصیل
مرد و زن

مرد

زن

جمعیت کل

جمعیت مردان و زنان

بانه

۱۵۸۶۹۰

22361

21004

6867

3942

2925

ننور

3484

1762

1722

566

299

267

مریوان

195263

99956

95307

7444

4300

3144

خاو و میرآباد

۱۰۸۸۸

9868

5124

1683

950

733
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آموزان در حال تحصیل ،هرسال کمتر میشود و این وضع
آمارها حکایت از آن دارد که تعداد دانش ِ
در مورد دختران بیشتر و نگرانکنندهتر است .افزون بر فقدان امکانات آموزشی در مناطق مرزی ،یکی از
مهمترین موانع تحصیل دختران در دورۀ متوسطۀ دوم و حتی آموزش عالی ،محدودیتهای فرهنگی و
مذهبی است .رئیس شورای بخش خاو و میرآباد در این زمینه میگوید:
«به نظر عالوه بر نبود امکانات و همچنین کمتوجهی مسئوالن به این مناطق و حاکمشدن
اقتصاد مرزی و کولبری ،دلیل دیگهای که وجود داره ،مربوط به اعتقادات خانوادههاست.
اونا گرایش دارند که دختراشون در سنین پایین ازدواج کنند ...اینجا رسم نیست که دختر
زیاد درس بخونه» (دانش ،رئیس شورای بخش خاو و میرآباد).
بدینترتیب ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی مناطق مرزی ،شرایطی را ایجاد
کرده که آموزش کارکردهای خود را از دست دهد و زیر لوای این شرایط قرار بگیرد .همراستا با این
شرایط ،کمبودها و فرصتها و امکانات نابرابر و اقدامات نهادی در جهت محروم نگهداشتن این
مناطق ازنظر آموزشی ،مسئلهمندی این وضعیت را دوچندان نموده است .همانطور که اسناد و آمار
نشان داد ،آموزش نهادی در این مناطق بهحاشیه رانده شده است که نمودهای آن را میتوان در کمبود
آموز کولبر» و...
امکانات آموزشی ،ترکتحصیل ،شکلگیری سنخهای
ِ
«سربازمعلم کولبر» و «دانش ِ
مشاهده نمود .با این اوصاف ،میتوان گفت با توجه به وضعیت آموزشی در مناطق مرزی ،عدالت
آموزشی در ایران با چالش اساسی روبرو است که ٔ
الزمه تحقق آن ،توجه دوچندان به آموزش مناطق
مرزی است.
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 .۵جمعبندی و نتیجهگیری
این مطالعه در جستجوی پاسخ به این پرسش شکل گرفت که نابرابری آموزشی در مناطق مرزی استان
کردستان چگونه تولید و به چه شیوههایی بازتولید میشود و این شرایط چه سوژهها و سنخهایی را
در مناطق مرزی بر میسازد؟ بر ٔ
پایه جمعبندی تئوریک میتوان گفت آموزش مسئلهای است که از
طریق آن نابرابری تولید و بازتولید میشود .پژوهشهای تجربی در مورد موضوع موردبحث و میدان
موردمطالعه ،از وجود نابرابری آموزشی در کشور و بهویژه در مناطق مرزی حکایت دارند .این پژوهشها
نابرابری منطقهای و شرایط مرزی را مسبب نابرابری آموزشی میدانند.
پژوهش حاضر با در نظر داشتن نتایج تحقیقات پیشین ،به واکاوی مسئله ازنظر نهادی و تجربیات
افراد درگیر در وضعیت آموزشی این مناطق پرداخته است .بهرهگیری از روش اتنوگرافی نهادی ،بدین
ِ
منظور بوده که دادههای نهادی و دادههای مصاحبهها را در مقابل هم و یا در راستای آمار و مصاحبهها
قرار دهد و بتواند با اتخاذ روش تحلیلی منسجم ،به صورتبندی نظری و تجربی دادههای اخذشده
بپردازد .نتایج بهدستآمده در قالب سه ٔ
مقوله «غلبۀ اقتصاد مرزی و بهحاشیهراندگی آموزش ،آموزش و
بیکاری»؛ «شکلگیری سوژههای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-کولبر» و همچنین «امکانات آموزشی
و وضعیت تحصیلی؛ نبود عدالت آموزشی» دستهبندیشدند و مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتند.
اقتصاد مرزی (شامل دادوستد کاال ،قاچاق کاال و کولبری و  ،)...تأثیرات فراوانی بر ٔ
شیوه معیشت
و اجتماع مرزی گذاشته است .این تأثیر در ٔ
وهله نخست مناسبات اجتماعی را دچار دگرگونی نموده
و در مبحث آموزش ،آن را به امری غیرضروری و حاشیهای مبدل کرده است .این وضعیت با توجه
به وضعیت بیکاری و کولبری در این مناطق ،اهمیتی دوچندان یافته است .بیکاری شدید در
استان کردستان و بهویژه در مناطق مرزی ،سبب تشدید ٔ
غلبه اقتصاد مرزی و بهتبع آسیبهای آن
ٔ
مشخصه اقتصاد مرزی ،پیدایش و گسترش کولبری در این مناطق است که
شده است .مهمترین
آسیبهای روانی ،جسمی و تحصیلی را به همراه داشته است.
ٔ
درباره آموزش و آنچه مربوط به پژوهش حاضر میشود ،میتوان تأثیرات این نوع از معیشت در این
مناطق را در شکلگیری سنخهای سرباز-معلم-کولبر و دانشآموز-کولبر و همچنین در ترکتحصیل
دانشآموزان مشاهده نمود .همچنین عوامل دیگری ازجمله نابرابری در تخصیص امکانات آموزشی،
عدم بهکارگیری نیروی متخصص و باسابقه و عوامل فرهنگی ،باعث تقویت روند کاهش تحصیالت و
گرایش تحصیلی در این مناطق شده است .این امر چنان آشکار است که میتوان گفت این مناطق از
دیگر بخشهای شهرستانهای بانه و مریوان و بهتبع استان کردستان ،محرومتر هستند.
نابرابری آموزشی میتواند مایۀ تقویت روند توسعهنیافتگی اقتصادی ،عدم بهرهگیری از تواناییها
و ظرفیتها و ضعف فرهنگی در این مناطق شود .توأمانی دالیل اقتصادی ،فرهنگی و نهادی در
مبحث آموزش در مناطق مرزی موردنظر ،باعث گردیده است که جایگاه آموزش در این مناطق برای
رفع تبعیضها ،نابرابریها و جبران توسعهنیافتگی به تحلیل رود و آموزش نقش خود را از دست بدهد.
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با این اوصاف ،میتوان گفت آموزش رسمی بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای جبران تبعیض،
نابرابری و ایجاد بستری برای ارتقا و تحرک اجتماعی در مناطق مرزی کشور بهعنوان مناطق کمتر
توسعهیافته ،نتوانسته نقش خود را در این زمینه داشته باشد.
بنابراین با توجه به سیاستها و برنامههای کالن کشوری بهویژه در برنامههای نهادهای مربوط به
آموزشوپرورش ،الزم است تبعیض مثبتی در زمینۀ ارتقای سطح آموزش ،اختصاص امکانات و نیروی
انسانی در این مناطق انجام شود .همچنین انجام اقدامات اساسی ازجمله تخصیص اعتبارات،
افزایش امکانات آموزشی ،ورزشی و فرهنگی ،اولویت دادن این مناطق در طرحهای آموزشی و
ٔ
وسیله نهادهای
بهکارگیری نیروی ورزیده و باتجربه در روستاها بهمنظور آموزش کارآمد در این مناطق به
ٔ
درباره جامعۀ هدف ،کارهایی ازجمله ایجاد و
مربوط و آموزشوپرورش ضرورت دارد .بهطور مشخص
توسعۀ مدارس آموزشی در سطح متوسطه ،افزایش سالنهای ورزشی ،ایجاد کارگاههای فنیوحرفهای،
اختصاص برنامههای فوقبرنامهای ،استقرار شبکههای فناوری و اطالعات ،تقویت نیروی انسانی،
استخدام و بهکارگیری معلمان و مدیران کارآزموده و متعهد و افزایش انگیزۀ آنها با افزایش دستمزد و
اختصاص امکانات رفاهی ،ازجمله راهکارهای عملی برای تقویت آموزش و جبران کمبودها در این
زمینه است.
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چکیده

این نوشتار بررسی عوامل اجتماعی در پیوند با استعمال دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی را
مدنظر قرار داده است .با مشاهدۀ شواهد و با بهرهگیری از برخی نظریههای جامعهشناسی مرتبط ،این موضوع
به محک تجربه زده شد .روش تحقیق این پژوهش ،پیمایش بود و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ
محققساخته استفاده شد .جمعیت تحقیق ،دانشجویان دانشگاه خوارزمی بودند که با روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای ،یک نمونۀ 400نفری برگزیده شدند .همچنین بهمنظور تحلیل دادهها در قالب نرمافزار
 spssاز آمار توصیفی و استنباطی و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان داد میان متغیرهای زمینهای (رشتۀ تحصیلی ،جنسیت و  )...با گرایش به استعمال
دخانیات ،رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین بین وجود مشکالت و تنش در خانواده و زندگی شخصی فرد،
محرومیت و عدم رضایت از زندگی ،شرایط اجتماعی و محیط نامناسب ،بیهنجاری اجتماعی-فرهنگی ،عدم
تطابق و هماهنگی اهداف و روشهای نیل به اهداف در جامعه با استعمال دخانیات رابطۀ معناداری وجود دارد.
بهطورکلی بر ٔ
پایه یافتههای مطالعۀ حاضر و مقایسۀ آن با یافتههای دیگر مطالعات انجامشده در یک دهۀ گذشته،
برای افزایش آگاهی دانشجویان و کاهش احتمال ورود دانشجویان و جوانان به حیطۀ استعمال دخانیات ،نیاز
است فعالیتهای پژوهشی و آموزشی قابلمالحظهای صورت گیرد.
کلیدواژهها :استعمال دخانیات ،شرایط محیطی ،خردهفرهنگ جوانی ،اهداف فرهنگی ،فشار گروهی ،یادگیری
اجتماعی
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 .1مقدمه و بیان مسئله
نسل جوان یک کشور ،اصلیترین نیروی انسانی و سرمایۀ آن کشور است .با توجه به گستردگی
جمعیت جوانان در هرم جمعیتی کشور ،اهمیت این گروه بهعنوان جمعیت پویا و فعال کشور و تأثیر
آن بر بخشها و سیاستهای مختلف غیرقابلانکار است .بر این پایه ،توجه به سالمت جوانان و
جلوگیری از گرایش آنها به رفتارهای پرخطر اهمیت دارد و برای بهخطرنیفتادن این گروه و در پی آن به
ی است .دانشجویان بخش مهم و گستردهای از گروه جوانان کشور
خطر نیفتادن جامعه ،نیازمند بررس 
و از مؤثرترین افراد برای آینده کشور هستند .ازاینرو توجه به ایشان و جلوگیری از گرایش این گروه به
انحرافات اجتماعی ازجمله استعمال دخانیات ،ارزشی دوچندان دارد.
ومیر افراد باالی  30سال بر اثر مصرف دخانیات12 ،درصد است (سایت واحد
میانگین جهانی مرگ ِ
اروپایی سازمان جهانی بهداشت .)2017 ،این آمار نشان میدهد این رفتار پرخطر میتواند بهعنوان یکی
از مهمترین عوامل تحمیل هزینههای چشمگیر مادی و معنوی مرتبط با سالمت ،همچون هزینههای
سنگین بیمۀ درمان ،اتالف زمان افراد و همچنین از عوامل تأثیر منفی بر فرهنگ باشد .مصرف دخانیات
پیشگیری مرگ
علل قابل
ِ
بهعنوان یک مشکل بهداشت عمومی در سطح جهان مطرح است و ازجمله ِ
و بیماری است؛ زیرا مصرف دخانیات با مشکالتی همانند اختالالت روانی ،فرار از منزل ،پرخاشگری،
خشونت در رفتارهای اجتماعی ،بزهکاری ،اقدام به خودکشی ،افت تحصیلی و بیعالقگی به تحصیل
و فحشا ارتباط قوی دارد (کوپر.)2002 ،
شدن  500هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات ثبت شده
در ایران نیز سالیانه مرگ  50هزار نفر و بستری ِ
است .از  79میلیون نفر جمعیت کشور ،نزدیک به  8میلیون نفر بهنوعی استعمالکنندۀ مواد دخانی
محسوب میشوند (سایت دنیای اقتصاد.)1396 ،
در ایران مصرف سیگار بهخصوص در میان دانشجویان ،رو به افزایش است .این مسئله بهعنوان
یک آسیب فرهنگی و اجتماعی ،سالمت جوانان را مورد تهدید قرار خواهد داد (ایسنا .)1396 ،عواملی
همچون در دسترس بودن ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ،بیکاری ،عوامل خانوادگی ،زمینههای
خانوادگی ،ستیز والدینُ ،مد بودن ،فشار اجتماعی و عوامل فردی را میتوان ازجمله علل مصرف
دخانیات دانست .دخانیات با بیمار یهای قلب و عروق ،بیمار یهای مغز و اعصاب ،بیمار یهای
تنفسی و گوارشی و انواع سرطانها مرتبط است و افزون بر زیانهای جسمی ،سالمت روانی افراد را
ً
ٔ
درباره معتادان به انواع مواد مخدر و
هم به مخاطره میاندازد .تقریبا تمامی مطالعات صورتگرفته
رفتارهای پرخطر ،بیانگر آن است که این گروه در آغاز سیگاری بودهاند .به همین دلیل سیگار بهعنوان
درواز ورود به اعتیاد و رفتارهای پرخطر خوانده میشود) سلیمی و همکاران.)1385 ،
ِ
بر پایۀ گزارشها ،میزان مصرف دخانیات در ایران برای مردان 25/2درصد و برای زنان 4درصد گزارش
شده است (سایت دنیای اقتصاد .)1396 ،تحقیق کولینس ( ،)2009نشان داد 90درصد از دانشجویان
دانشگاههای آمریکا که در هنگام تحصیل سیگار استعمال میکردند ،پس از پایان تحصیل نتوانستهاند
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آن را کنار بگذارند .در ایران این رفتار بهویژه در محیطهای رسمی و دولتی ،عملی نابهنجار و نوعی مقابله
با فرهنگ معیار محسوب میشود و به همین دلیل استعمال دخانیات در دانشگاه خوارزمی ،بهعنوان
یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته شده است.
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی علل مصرف دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی
انجام میگیرد و نتایج آن میتواند در راستای اتخاذ تدابیری برای کاهش استعمال دخانیات در بین
دانشجویان ،مورداستفادۀ بخشها و سازمانهایی همچون معاونت فرهنگی دانشگاه ،مرکز مشاورۀ
دانشگاه و مراکز سیاستگذاری فرهنگی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار گیرد.

پیشینۀ تحقیق
برخی از تحقیقاتی که در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است ،به قرار زیر است:
در پژوهش حبیبپور گتابی ( )1398با عنوان «انگارۀ مصرف دخانیات در بین نمونهای از شهروندان
تهرانی» ،عوامل چندگانۀ فرهنگی (فرهنگ غلط فراموشی مشکالت بهویژه در بزرگساالن ،کم /ناآ گاهی
از خطرات استعمال دخانیات) ،اجتماعی (فشار اجتماعیُ ،مدبودن) ،روانی (رفع خستگی ،دوری از
غم و غصه ،اعتیادآوری دخانیات ،رفع استرس ،احساس بزرگی و شخصیت) و فردی (تجربهکردن،
جذابیت بیشتر) شناسایی شده است .نتایج وی بر آن داللت دارد که مصرف دخانیات در گروههای
اجتماعی مختلف از انگارۀ یکسانی تبعیت نکرده است و به شرایط فردی ،بینافردی ،خانوادگی و
ساختاری بستگی دارد.
رحیمزاده و همکاران ( )1395در پژوهشی با نام «بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش به مصرف
سیگار و قلیان در بین دانشجویان پسر و دختر تربیتبدنی دانشگاه کردستان» ،به این نتیجه رسیدند
که مهمترین دالیل باالبودن مصرف سیگار و قلیان در این مطالعه در گروه پسران ،ارتباط صمیمانه با
دوستان سیگاری و در گروه دختران ،تفریح و سرگرمی بود.
افراسیابی و مداحی ( )1395در خالل «مطالعۀ کیفی زمینههای اجتماعی مصرف سیگار در میان
خانوادگی زمینهساز ،نمادی برای غم
دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد» ،دریافتند که مشکالت
ِ
و اعتراض ،ترم اول بهعنوان ترمی مخاطرهآمیز ،فشار هنجاری ،شرایط زمینهساز خوابگاه ،خودنمایی
رفتن درس ،جزو مهمترین بسترهای
و تمایزخواهی ،مخاطرۀ واکنش منفی و طرد و به حاشیه ِ
تسهیلکنندۀ مصرف سیگار در میان دانشجویان است.
در پژوهش رضاخانی مقدم و همکاران ( )1391با عنوان «بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف
سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی  1389و  ،»1390فراوانی
مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان به ترتیب 22درصد و 23درصد بوده و اصلیترین علت مصرف
سیگار و قلیان ،تفریح و سرگرمی ذکر شده است.
در پژوهش افراسیابی و همکاران ( )1394تحت عنوان «شناسایی و تبیین عوامل خوابگاهی در اعتیاد
به سیگار دانشجویان» ،مشخص شد اعتیاد به سیگار در بین دانشجویان (در مجتمعهای خوابگاهی

139

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسندهمسئول:قربانعلیسبکتکینریزی

پسرانۀ دانشگاه یزد) بهصورت جدی در حال شیوع است .مطابق یافتههای این تحقیق ،دالیل مختلفی
باعث میشود دانشجویان به مصرف سیگار تمایل پیدا کنند که جدایی و دوری دانشجویان از خانواده
و محل زندگی خود و حضور در خوابگاههای دانشجویی ،یکی از دالیل آن است.
مارش و همکاران ( )2021به دنبال شناسایی ارتباط بین تراکم و مجاورت مراکز خردهفروشی توتون
و تنباکو با سیگارکشیدن ،به این نتیجه رسیدند که بین خروجی خردهفروشی دخانیات و رفتارهای
سیگار کشیدن جوانان با تراکم در نزدیکی خانۀ جوانان ،ارتباط وجود دارد.
مطالعه بیون ( )2015با جمعیتی بالغ بر 6489نفر از دانش آموزان متوسطه ( 13-18ساله) در کره
جنوبی ،نشان داد نوجوانانی که بیش از  5سیگار در روز مصرف میکنند 1/5 ،برابر بیشتر از نوجوانی که
از این تعداد کمتر سیگار میکشند افسردگی دارند.
تحقیقات اید و همکاران ( ،)2015حاکی از آن است که حدود 28/5درصد دانشجویان پسر و حدود
9درصد دختران سیگار مصرف میکردند و درنتیجه تعداد سیگار یها در بین دانشجویان پسر نسبت
به دانشجویان دختر بیشتر بوده است .عواملی چون فراهم بودن شرایط و در دسترسبودن سیگار،
بودن پدر ،از عوامل مهم شیوع مصرف سیگار در میان دانشجویان
مصرف تفریحی سیگار و سیگار ی ِ
شناخته میشود.
بر اساس پژوهش لیپولی و همکاران ( ،)2012والدینی که از دانش و آ گاهی کافی در زمینۀ ارتباط با
نوجوانان برخوردارند ،فرزندانشان کمتر به رفتارهای پرمخاطره گرایش پیدا خواهند کرد .نوجوانانی که
به سمت رفتارهای پرمخاطره همچون اعتیاد گرایش پیدا میکنند ،بهطورمعمول این رفتار و دانش این
رفتار را از دوستان خود و نه از والدینشان فرامیگیرند.
بهطورکلی میتوان جنبههای تفاوت پژوهش حاضر ،با پژوهشهای قبلی را ناشی از نگاه چندجانبۀ
این پژوهش در مورد علل گرایش دانشجویان به استعمال دخانیات با تأ کید بر عوامل اجتماعی و
محیطی دانست؛ چراکه عموم کارهای صورت گرفته ،این موضوع را بهصورت جزئی و تک ُبعدی مورد
بررسی قرار دادهاند .افزون بر آن در پژوهشهای پیشین اغلب به یک مورد از انواع استعمال مواد دخانی
ً
و معموال به استعمال سیگار پرداخته شده است ،درحالیکه در این پژوهش دخانیات به معنای عام
مورد بررسی قرار گرفته و همه نوع مواد دخانی را شامل میشود.

 .2چهارچوب نظری
مسائل و پدیدههای اجتماعی علل و عوامل گوناگونی دارند ،ازاینرو نمیتوان آنها را بهصورت
ٔ
درباره علل استعمال
تکعاملی بررسی کرد .به همین دلیل در این پژوهش از انگارههای متنوعی
دخانیات استفاده شده است و در بررسی این پدیدۀ اجتماعی در دانشگاه خوارزمی ،کوشش بر آن
بوده تا به همۀ جوانب موضوع توجه شود.
ُ
یکی از نظریههایی که در اینجا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد« ،نظریۀ کجرفتاری» رابرت مرتن
است .مرتن ازلحاظ بینش جامعهشناختی و دیدگاه نظری ،به جامعهشناسی نظم و کارکردگرایی
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ٔ
دربردارنده
نزدیکتر است (مرتن .)۱۰۴ :۱۹۶۸ ،او با این بینش و ازلحاظ هستیشناسی ،جامعه را نظامی
مجموعهای از عناصر ساختاری چون فرهنگ و ساختارهای اجتماعی در نظر میگیرد که در تعامل و
هماهنگی با یکدیگر و با محیط و با ایفای کارکردهای مربوط به خود امکان تطابق نظام اجتماعی و
سازگاری افراد را با محیط خویش فراهم میسازند .در چنین دیدگاهی ،الگوی رفتاری افراد ،ازجمله
شیوۀ سازگاری یا تطابق آنان با محیط ،تابعی از شرایط و فرصتهایی است که جامعه برای آنان فراهم
میکند (مرتن .)240 :1976 ،منظور از فرصتها ،شیوههای پذیرفتنی است که توسط ساختار فرهنگی
برای رسیدن به اهداف ،تعیین و تنظیم میشود (کوزر و روزنبرگ .)۱۳۷۸ ،درنهایت ،هنگامیکه راهها یا
وسایل مشروع بهمنظور دستیابی به اهداف و موفقیت برای افراد جامعه محدود باشد ،تنش ساختی
در آنها به وجود میآید (ترنر.)1387 ،
نظریۀ دوم که میتوان برای بازگفت این مسئله به کار گرفت« ،نظریۀ محرومیت نسبی» است .مفهوم
محرومیت نسبی توسط جو دیس بالو و پیتر بالو مطرح شده است .آنها مفاهیمی را از تئوری آنومی با
مفاهیمی که در مدلهای بیسازمانی اجتماعی یافت شده است ،ترکیب کردهاند .به باور ایشان ،افراد
طبقات پایین ممکن است هنگام مقایسۀ شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند ،احساس محرومیت نمایند.
این احساس محرومیت ،منجر به احساس بیعدالتی و نارضایتی میشود و عدم اعتماد را در آنها پرورش
میدهد .درنتیجه شانس پیشرفت آنها از راه معیارهای مشروع مسدود میگردد و احساس ناتوانی را به
وجود میآورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال خواهد داشت (سیگل،
.)2001
کوهن نیز معتقد است افراد طبقۀ پایین ،اهداف طبقۀ متوسط را میپذیرند؛ ولی توانایی رسیدن به
این اهداف را از طریق ابزارهایی که از سوی جامعه مقبول است ،ندارند .ازآنجاکه این افراد بر اساس
مال ک سنجش طبقۀ متوسط قضاوت میشوند ،از منزلتی که هنجارهای طبقۀ متوسط آن را مطلوب
میداند ،احساس محرومیت مینمایند .بهعبارتدیگر ،رفتار بزهکارانه ،مجموعۀ جدیدی از هنجارها
َ
را آماده میکند که میتواند افراد طبقۀ پایین جامعه را برای خرابکاری و اعمال خشونتآمیز در برابر
مظاهر طبقۀ متوسط تحریک کند (احمدی.( ۱۳۷۷ ،
دیگر نظریۀ قابلاستفاده« ،نظریۀ پیوند افتراقی» است .این دیدگاه بر این نکته تأ کید دارد که نزدیکان
و همساالنی که بزهکار باشند ،تأثیر زیادی بر پدیدآوری و تقویت نگرش بزهکاری میگذارند و فرد را
بهسوی بزهکاری سوق میدهند .نظریۀ پیوند افتراقی ،محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد
بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطهاش با خانواده ،محله ،رفقا و مصاحبان در نظر میگیرد
(مشکانی.)۱۳۸۱ ،
ساترلند دربارۀ چگونگی انتقال فرهنگی کجروی ،اظهار میدارد که کجروی در جریان ارتباطات
اجتماعی حاصل میشود (فروغالدینعدل .)۱۳۸۳ ،بر ٔ
پایه این رویکرد ،عمل مجرمان آموختنی
است ،نه موروثی؛ یعنی تا فرد آن را نیاموزد به فکر انجام دادن آن نمیافتد .آموزش از راه ارتباط فرد با
ً
دیگر افراد صورت میگیرد و عموما بهصورت شفاهی و به یاری کلمات است و فقط در برخی موارد
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ممکن است از طریق حرکات چهره و قیافه انجام گیرد .کسب انگیزهها و میل به ابراز کششهای
درونی آموختنی است .بخش بزرگ آموزش رفتار بزهکارانه ،در گروههای نزدیک که با فرد روابط
صمیمانه دارند انجام میگیرد .هنگامی فرد به کار بزهکارانه دست میزند که آمیزش او با کسانی که
موافق شکستن قاعدهاند ،بیشتر باشد.
بر اساس این نظریه ،روابط فرد با دیگران هنگامیکه به مسئلۀ جرم ارتباطی ندارد و تا زمانی که با
کار جرمآمیز پیوستگی نکند ،اثری در ایجاد رفتار مجرمانه ندارد (سخاوت .)۱۳۸۳ ،البته فراوانی
معاشرت ازنظر دفعات وقوع ،مدتزمان ،ارجحیت و شدت ،میتواند متفاوت باشد؛ یعنی میزان
افراد کجرفتار در مقابل افراد بهنجار موردنظر است .ارجحیت بااهمیت است ،از این
معاشرت فرد با ِ
نظر که اگر رفتار موافق رعایت قانون در کودکی آموخته شود ،فرد در وضعیتی متفاوت با کسی قرار دارد
که از ابتدا به عدم رعایت قانون تشویق شده است (ممتاز.)۱۳۸۱ ،
ً
ساترلند معتقد بود انحرافات عموما در قالب گروههای نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده
آموخته میشود و این گروهها از مأمورین و مسئولین رسمی ،بسیار متنفذترند .فرآیند یادگیری رفتار
بزهکارانه شامل تکنیکهای تبهکاری ،انگیزهها ،گرایشها و دلیلتراشیهای الزم برای آن است.
بدینترتیب ،یک جوان هم میآموزد که چگونه با موفقیت دزدی کند و هم چگونه استدالل بیاورد
تا دزدی خود را توجیه کند و برای آن عذر بتراشد (رفیعپور .)۱۳۷۸ ،در ایران تحقیقات مختلفی
بر اساس این دیدگاه انجام گرفته است و معاشرت با نزدیکان ،همکاران و بهویژه دوستان معتاد و
منحرف ،تقلید از اطرافیان ،معاشرت در محیطهای ناسالم و گوناگون ازجمله مدرسه و محیطهای
آموزشی نامطلوب ازجمله عوامل اصلی اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است (کرمپور .)۱۳۷۹ ،البته
تئوری یادگیری اجتماعی اظهار میکند که مردم تکنیکها و رویههای جرم را از طریق ارتباط نزدیکی
با همساالن بزهکار و مجرم یاد میگیرند.
در این پژوهش ،همچنین از «نظریۀ نظارت اجتماعی» که با عنوان کنترل اجتماعی نیز به کار
رفته ،استفاده شده است .صاحبنظران نظریۀ کنترل اجتماعی ،خانواده و سپس مدرسه را بیش از
کردن جوانان ،خانواده و همساالن
همه عامل نظارت به شمار میآورند و معتقدند در فرآیند اجتماعی ِ
اهمیت خاصی دارند .بهتدریج که جوانان مستقل میشوند ،از تأثیر گروه همساالن و خانواده کاسته
میشود و ویژگیهای درونی اهمیت بیشتری پیدا میکند (سخاوت.)1383 ،
نظریههای هیرشی و نای در این دسته قرار میگیرند .هیرشی علت همنوایی افراد با هنجارهای
اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته است .وی مدعی است که تعلقخاطر (پیوستگی فرد به
ٔ
واسطه عاطفه ،احترام و سازگاری با هنجارهای گروه) ،پایبندی (همنوایی با جامعه برای
گروه یا فرد به
حفظ دستاوردهای خود مثل تحصیالت و ثروت) ،درگیر شدن به فعالیتهای فیزیکی غیرمنحرفانه و
اعتقاد شخصی به نظام ارزشی غالب در یک گروه مانع کجرفتاری میشوند (ستوده .)۱۶۰ :۱۳۸۹ ،نای
نیز معتقد است خانوادههایی که پر از تشنج و اختالف باشند ،میتوانند نقش مهمی در کجرفتاری
نوجوانان ایفا کنند (خادمیان.)۲۰ :۱۳۸۸ ،
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ً
نهایتا برای تبیین موضوع این نوشتار ،از «نظریۀ خردهفرهنگ کجرو» بهرهبرداری شده است .یکی از
نخستین کسانی که تعریفی از خردهفرهنگ ارائه داد ،رابرتر بل بود .به باور او ،از فرهنگ جزئی ،نظام
ً
فرهنگی نسبتا منسجمی را میتوان فهمید که در بستر نظام کلی فرهنگ ملی ،دنیای ویژه خود را
داراست .اعضای چنین خردهفرهنگی از سایر افراد جامعه تااندازهای متمایز هستند (شفرز.)1383 ،
هبدایج یکی از اصحاب مکتب بیرمنگام ،معتقد است آن چالشی که خردهفرهنگها علیه هژمونی
ً
بازنمایی میکنند مستقیما از خود آن خردهفرهنگها نشئت نمیگیرد؛ بلکه آن چالش به شکلی
غیرمستقیم ،یعنی در سبک و سیاق انتخابی اشخاص متبلور میگردد .در خردهفرهنگها ،کاالها به
شیوههایی که تولیدکنندگان آن کاالها هرگز نمیخواستند ،با یکدیگر ترکیب میشوند و تغییر مییابند.
بهبیاندیگر ،کاالها در پیوندهایی جدید با یکدیگر مرتبط میگردند تا معانی مختلفی را ایجاد کنند.
از این طریق خردهفرهنگهای جوانان به شکلهای نمادین هم در مقابل فرهنگ مسلط و هم در برابر
فرهنگ مادری خویش مقاومت میورزند (استوری .)1389 ،بهزعم هبدایج ،خردهفرهنگها از طریق
سبکهای مقاومت ،هویت متفاوتی را ابراز میکنند و نسبت به نظم اجتماعی مسلط اعتراض میکنند.
به نظر او جوانان از طریق انواع مختلفی از سبکها این مقاومت را نشان میدهند (هبدایج.)1979 ،
دادن دستهای از ارزشها ،گرایشها ،اعتقادات ،سالیق
اصطالح خردهفرهنگ بهطورکلی برای نشان ِ
و الگوهای رفتار ی مورد استفاده قرار میگیرد که یک گروه را به نحو بسندهای از جریان اصلی متمایز
میسازد؛ اما نه آنچنان مواجهای که باعث تشدید تضاد شود (علیخواه .)1391 ،بر اساس این نوع
متعدد موجود در جامعه ،سبب ایجاد ارزشها و هنجارهایی میشوند که
های
ِ
دیدگاهها ،خردهفرهنگ ِ
به دلیل ناهمخوانی با ارزشهای مسلط جامعه ،رفتار بر اساس آنها انحراف محسوب میشود .کوهن
بهعنوان یکی از ارائهکنندگان این نظریات ،مدعی است فرزندان طبقات محروم جامعه برای جبران
ناکامی خود در رقابت برای دستیابی به منزلت افراد متوسط« ،خردهفرهنگهای» بزهکار تأسیس
میکنند (صدیق سروستانی.)1386 ،
بیهنجاری
اجتماعی

کنترل
اجتماعی

استعمال
دخانیات

شرایط
اجتماعی
محیطی
احساس
محرومیت

عوامل
زمینهای

خردهفرهنگ

جوانی

شکل :1مدل نظری تحقیق
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در نگاه این پژوهش که با استفاده از نظریۀ آنومی مرتن ،نظریۀ محرومیت بالو ،نظریۀ پیوند افتراقی
ساترلند ،نظریۀ کنترل اجتماعی هیرشی و خردهفرهنگ جوانی شکل گرفته است ،در استعمال
دخانیات ،فرد در تعامل با نهادهای اجتماعی مانند خانواده ،دوستان و ...است .این محیطهای
پیرامونی بهواسطۀ ایجاد کنترل اجتماعی ،احساس محرومیت در فرد ،ایجاد شرایط اجتماعی و
محیطی مناسب ،بیهنجاری اجتماعی و خردهفرهنگ جوانی (بهعنوان متغیرهای مستقل) با گرایش
فرد به استعمال دخانیات (بهعنوان متغیر وابسته) ارتباط دارند .ازاینرو برای بررسی این موارد ،فرضیات
زیر به تفکیک تنظیم شده است:
•با افزایش مشکالت و تنش در خانواده و زندگی شخصی فرد ،احتمال استعمال دخانیات
بیشتر میشود.
•هر چه احساس محرومیت و ناخشنودی از زندگی در فرد افزایش پیدا کند ،احتمال استعمال
دخانیات نیز افزایش پیدا میکند.
•بین شرایط اجتماعی و محیط مناسب با گرایش به استعمال دخانیات ،رابطۀ مستقیم وجود
دارد.
•بین خردهفرهنگ جوانی با گرایش به استعمال دخانیات در بین افراد موردبررسی ،رابطه وجود
دارد.
•با کاهش تطابق و هماهنگی اهداف و روشهای دستیابی به اهداف در جامعه ،گرایش به
استعمال دخانیات افزایش پیدا میکند.
•بین متغیرهای زمینهای با گرایش به استعمال دخانیات رابطه وجود دارد.

 .3روش

پژوهش حاضر ،تحقیقی توصیفی -تبیینی با رویکرد ّ
کمی به شمار میرود که به روش پیمایش انجام
ّ
گرفته است .ازآنجاکه هدف تحقیق پیمایشی ،دستیابی به استنباط علی بـا مقایسۀ دقیق ویژگیهای
مختلف موردها اسـت (دواس ،)15 :1382 ،این تحقیق با استفاده از این روش علمی به دنبال یک
ّ
استنباط علی از یک نمونۀ آماری است.
جامعه آماری در این پژوهش ،کلیۀ دانشجویان دانشگاه خوارزمی در نیمسال دوم سال تحصیلی
 1397- 1398با جمعیتی بالغ بر  12هزار نفر است .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونۀ منتخب
تحقیق  383نفر به دست آمد که برای اطمینان بیشتر ،حجم آن به  400نفر افزایش یافت .همچنین
روش نمونهگیری در این پژوهش از نوع خوشهای چندمرحلهای بوده است.
برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامۀ محققساخته طبق طیف لیکرت استفاده شده و بهمنظور
بررسی اعتبار پرسشنامه ،از روش اعتبار صوری (با ارجاع پرسشنامه به اساتید متخصص در زمینۀ
موضوع پژوهش) استفاده گردید .پرسشنامه شامل بخشهای مختلف ازجمله اطالعات دموگرافیک
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(سن ،جنس ،وضعیتتأهل ،وضعیت سکونت ،وضعیت اشتغال)؛ اطالعات مربوط به مصرف مواد
دخانی (اولین زمان استعمال ،اولین مادۀ استعمال شده و نوع مصرف فعلی دخانیات) و پرسش از
عوامل فرهنگی ،اجتماعی و شرایط خانوادگی بود .پرسشنامۀ نهایی پس از تنظیم ،در کالسها بین
دانشجویان نمونه توزیع شد و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
در بخش آمار استنباطی ،از رگرسیون لجستیک استفاده شد .رگرسیون لجستیک بهعنوان بدیلی
برای روش رگرسیون خطی و همچنین تحلیل تابع تشخیصی کاربرد دارد (پنگ و سو.)31 :2002 1،
زمانی که متغیر وابسته در سطح اسمی است و متغیرهای مستقل هم ترتیبی و هم فاصلهای هستند،
روشهای رگرسیون خطی معمولی و تحلیل تشخیصی ،مقدار برآوردها را کمتر از مقدار واقعی نشان
میدهند (حبیبپور گتابی و صفریشالی .)704 :1388 ،رگرسیون لجستیک ،یک مدل برآورد تجربی
است که ارتباط بین مجموعهای از متغیرهای مستقل و یک متغیر وابستۀ طبقهبندیشده را ارزیابی
میکند (سالمن و ترنر)3 :2003 2،
از قابلیتهای این مدل ،میتوان به توانایی آن در بهکارگیری متغیرهای مستقل متعددی اشاره کرد.
متغیر وابسته در این مدل ،ماهیت دووجهی (صفر و یک) دارد و متغیرهای مستقل میتوانند بهطور
پیوسته یا گسسته و کیفی باشند .فرض پایه در این روش این است که متغیر وابسته مقدار  1را به دست
میآورد .عدد  1نشاندهندۀ وقوع یک رویداد و ارزش صفر نشاندهندۀ عدم وقوع رویداد است.
ً
رگرسیون لجستیک بهطور واضح نشان میدهد افرادی که تحت شرایط خاصی (مثال پایگاه
اقتصادی مناسب) هستند ،با چه ضریبی در مقایسه با افرادی که در چنین شرایطی قرار ندارند در
معرض ابتال به استعمال دخانیات قرار دارند .این ضریب در مدل رگرسیون لجستیک با نسبت شانس
مشخص میشود .ازاینرو چون متغیر وابستۀ ما (استعمال دخانیات /عدم استعمال دخانیات)
دووجهی است ،استعمال دخانیات با عدد  1وعدم استعمال دخانیات با عدد صفر نشان داده شده
است .همچنین چون اغلب متغیرهای مستقل پژوهش دارای دو یا چند سطح بودند ،از مدل رگرسیون
لجستیک برای استنباط و تبیین نتایج حاصل از پرسشنامهها استفاده شد .برای تمام آزمونها سطح
معنیداری برابر  0/05و کمتر از آن در نظر گرفته شد.

 .4یافتهها
در این بخش پاسخگویان از منظر متغیرهای زمینهای توصیف میشوند .این متغیرها عبارتاند از
توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی ،جنس ،رشتۀ تحصیلی ،تأهل یا تجرد ،شاغل بودن یا
نبودن افراد .این متغیرها ،در ادامه معرفی خواهد شد.
1. Peng and So
2. Salman Mahiny & Turner
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در این مطالعه از مجموع  400مشارکتکننده70 ،درصد دانشجوی کارشناسی27 ،درصد دانشجوی
کارشناسیارشد و 2درصد دانشجوی دکتری بودهاند و 1درصد نیز به این سؤال پاسخ ندادهاند .حدود
81درصد پاسخگویان مرد و بقیه زن بودهاند.
دادههای دیگر ،نشاندهنده آن است که بیشترین درصد پاسخگویی به پرسشنامه به ترتیب از
میان دانشجویان رشتههای علوم پایه با 32/3درصد ،علوم انسانی با  28/5درصد ،علوم فنی با
28درصد و تربیتبدنی با 8درصد بوده است .در خصوص متغیر سرپرستی افراد نمونه ،مشخص شد
که سرپرستی 76/5درصد دانشجویان بر عهدۀ پدر16 ،درصد بر عهدۀ مادر3.8 ،درصد بر عهدۀ خود
و سایر 3/7درصد است .به لحاظ اشتغال20/5 ،درصد از افراد شاغل و بقیه بیکارند .ازنظر وضعیت
تأهل87/8 ،درصد از پاسخدهندگان مجرد و 22/2درصد متأهل بودهاند .بیشتر پاسخگویان یعنی
62درصد افراد پاسخگو در ردۀ سنی  18تا  22سال قرار داشتهاند و این به دلیل تعداد باالی دانشجویان
مقطع کارشناسی نسبت به دیگر مقاطع است .همچنین 71/8درصد دانشجویان سا کن خوابگاه
بودهاند.
دادهها نشاندهندۀ آن است که از میان  400پاسخگو67/5 ،درصد معادل  270نفر ( 226مرد40 ،
زن 4 ،بدون اعالم جنسیت) استعمال دخانیات دارند و 32/5درصد معادل  130نفر دخانیات مصرف
نمیکنند .از میان پاسخگویان مصرفکنندۀ دخانیات28 ،درصد در رشتۀ علومپایه28 ،درصد
در رشتههای فنی -مهندسی32 ،درصد در علوم انسانی و 10درصد در رشتۀ تربیتبدنی تحصیل
میکردند .درمجموع 68درصد پاسخگویان در دورۀ کارشناسی29 ،درصد در مقطع کارشناسیارشد،
2درصد در مقطع دکترا تحصیل میکردند و 1/4درصد مقطع تحصیلی خود را ذکر نکردهاند.
جدول شمارۀ  :1توزیع فراوانی دورۀ شروع استعمال دخانیات
دورۀ زمانی شروع استعمال دخانیات

تعداد

درصد

دوران دانشگاه

143

53

دورۀ دبیرستان

116

43

دیگر مراحل زندگی

11

4

جمع

270

100

53درصد از پاسخگویان پس از تحصیل در دانشگاه شروع به استعمال دخانیات کردهاند (جدول
شمارۀ  )1و ازاینبین ،بیشترین نوع دخانیات مصرفی در حال حاضر قلیان با 43/2درصد است
(جدول شمارۀ  .)2اولین دخانیات مصرفی قلیان با حدود 48درصد و سپس سیگار با حدود
44/7درصد و پیپ حدود 5درصد و 2/3درصد سایر مواد دخانی بوده است.
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جدول شمارۀ  :2نوع دخانیات مصرفی دانشجویان
دخانیات مصرفی

تعداد

درصد

قلیان

117

43/2

سیگار

105

38/8

مصرف همزمان قلیان و سیگار

19

7

پیپ

16

6

سایر مواد دخانی

13

5

جمع

270

100

گویان مصرفکننده80 ،درصد تحت سرپرستی پدر14 ،درصد تحت سرپرستی مادر
از میان پاسخ ِ
و 3/3درصد خودسرپرست بودهاند و 1/4درصد سایر و 1/4درصد بدون ذکر سرپرست بودهاند.
83درصد از این افراد مجرد و 16درصد متأهل بودهاند و 0/9درصد هم متارکه کرده بودند.
همچنین به لحاظ محل سکونت ،از میان پاسخگویان مصرفکنندۀ دخانیات75/7 ،درصد در
خوابگاه18/1 ،درصد در منزل پدری5/1 ،درصد با سایر افراد و 1/1درصد بدون ذکر وضعیت سکونت
بودهاند.
مقادیر نسبت شانس که شاخصی برآمده از محاسبۀ رگرسیون لجستیک است ،نشان میدهد
متغیرهای رشتۀ تحصیلی ،جنسیت ،وضعیت سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به استعمال
دخانیات رابطۀ معناداری دارند .بهعنوانمثال مقدار نسبت شانس برای متغیر وضعیت سکونت،
نشان میدهد استعمال دخانیات در دانشجویانی که در محیط خوابگاه سکونت دارند به میزان
 3/674برابر نسبت به دانشجویان غیرخوابگاهی بیشتر است .این وضعیت در رابطۀ متغیرهای
جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشتۀ تحصیلی نیز با استعمال دخانیات مشهود است .رابطۀ میان
متغیرها در سطح کمتر از  0/05تأیید شده است .به این معنا که ازنظر مقطع تحصیلی حدود 70درصد
استعمال کنندگان دخانیات در مقطع کارشناسی قرار دارند و شانس گرایش در این مقطع نسبت به
مقاطع بعدی بیش از  4برابر (نسبت شانس  )4/21است.
در مورد متغیر جنسیت نیز نتایج نشان میدهد که 20درصد دانشجویان دختر به استعمال مواد
دخانی گرایش داشتهاند .نسبت شانس رقم  5/9را نشان میدهد که با توجه به ویژگیهای شخصیتی،
فرهنگی و محیطی ،احتمال ارتکاب مصرف دخانیات برای جنس پسر نسبت به دانشجویان دختر،
بیش از  5برابر است .در زمینۀ رشتۀ تحصیلی با توجه به نسبت شانس  3/23مشخص شد دانشجویان
علوم پایه نسبت به دیگر رشتهها بیش از  3برابر احتمال گرایش به دخانیات دارند.
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با توجه به تعریف متغیرهای مطالعه ،مقادیری مانند  1/46برای میانگین متغیر سن ،حا کی از آن
است که بیشتر پاسخدهندگان به پرسشنامه در فاصلۀ سنین  27-18سال قرار دارند .در این پژوهش
به ردۀ سنی  18 -22سال مقدار  ،1به ردۀ سنی  23 - 27سال مقدار  ،2به ردۀ سنی  28-32سال
مقدار  3و به ردۀ سنی  33- 37سال مقدار  4داده شد و بقیه مقادیر نیز به همین ترتیب تعریف
شدهاند .مقدار  1/31برای متغیر مقطع تحصیلی نشان میدهد که اکثر دانشجویان موردمطالعه در
مقطع کارشناسی در وهلۀ دوم در مقطع کارشناسیارشد هستند و مقدار واریانس برای این متغیر مقدار
 0/251خطا را در برمیگیرد .مقدار  2/12برای میانگین متغیر رشتۀ تحصیلی ،بیان میکند که اکثر
دانشجویان موردمطالعه در رشتههای تحصیلی علوم پایه و علوم انسانی مشغول به تحصیل بودهاند و
این مقدار با خطای تقریبی 9درصد همراه است.
نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک تکمتغیره بین متغیرهای مختلف عوامل اجتماعی و استعمال
دخانیات دانشجویان دانشگاه خوارزمی (جدول شمارۀ  ،)3نشان داد هریک از متغیرهای عوامل
اجتماعی که باالتر رود ،نسبت شانس گرایش دانشجویان به استعمال دخانیات نیز بیشتر شده است.
بهعبارتدیگر ،در صورت وجود تنش در زندگی شخصی ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات ۶
بار بیشتر میشود (نسبت بختها )6/669؛ و یا درگیر مشکالت خانواده بودن ،احتمال گرایش به
استعمال دخانیات را  ۴بار بیشتر میکند (نسبت بختها  .)3/874در صورت عدم احساس رضایت
از زندگی ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات  ۳بار بیشتر میشود (نسبت بختها  )2/558و
عدم رضایت از پایگاه اقتصادی احتمال گرایش به استعمال دخانیات را  ۲بار بیشتر میکند (نسب
بختها .)2/231
همچنین با عدم رضایت از پایگاه اجتماعی ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات  ۴بار بیشتر
میشود (3/58نسب بختها) .با شرکت در مجالسی که استعمال دخانیات در آن برقرار است،
احتمال گرایش به استعمال دخانیات در فرد  3/5بار بیشتر میشود ( 3/50نسب بختها) .همچنین
قرارگرفتن در جمع افراد استعمالکنندۀ دخانیات ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات را بیش از
دو بار بیشتر میکند ( 2/32نسب بختها) .زندگی خوابگاهی نسبت شانس و احتمال گرایش به
استعمال دخانیات را بیش از  3/5بار بیشتر میکند ( 3/67نسب بختها) .مورد تأیید قرارنگرفتن
در گروه موردعالقه ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات را بیش از  ۲بار بیشتر میکند ( 2/062نسب
بختها).
افرادی که به دنبال نشاندادن مخالفت خود با شرایط موجود هستند ،احتمال گرایش به استعمال
دخانیات برای آنها دو برابر بیشتر از سایرین است که به دنبال چنین هدفی نیستند (نسب بختها
 2/102است) .عدم وجود راههای دستیابی به اهداف ،احتمال گرایش به استعمال دخانیات را حدود
شش بار نسبت به کسانی که راههای نیل به اهداف برایشان مهیاست ،بیشتر میکند (نسب بختها
 5/739است).
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جدول شمارۀ  :3تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل اجتماعی در استعمال دخانیات دانشجویان دانشگاه خوارزمی
نسبت بخت

Sig1

d.f

ضریب
بتا

S.E

تنش در زندگی شخصی

6/669

0/035

1

0/۴۳۳

0/۴۳۲

احساس عدم رضایت از زندگی

2/558

0/045

1

0/۳۴۵

0/۲۳۴

زندگی خوابگاهی و در جمع استعمال کنندگان قرار گرفتن

3/67

0/046

1

0/۴۵۶

0/۲۴۷

استعمال برای خودنمایی

2.068

0/34

1

0/۳۴۵

0/۳۴۵

عدم وجود راههای نیل به اهداف

5/739

0/041

1

0/۴۵۶

0/۴۴۳

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با استعمال دخانیات در بین دانشجویان
دانشگاه خوارزمی بوده است .در این پژوهش ارتباط و تااندازهای اثر متغیرهایی چون چالش و تنش
در زندگی فردی و اجتماعی ،احساس عدم رضایت از زندگی ،زندگی خوابگاهی و حضور و ارتباط
با استعمالکنندگان ،مصرف برای خودنمایی و همنوایی ،از سوی دیگر وجود یا عدم وجود راههایی
تعریفشده و قابلحصول و نیل به اهداف در زندگی اجتماعی ،بر رفتار استعمال دخانیات در بین
دانشجویان دانشگاه خوارزمی مورد بررسی قرار گرفت.
در این گفتار ارتکاب به استعمال دخانیات از سوی افراد موردبررسی نیز گونهای رفتار اجتماعی و
به تعبیر جامعهشناسانه  ،کنش اجتماعی محسوب میشود؛ زیرا در یک زمینۀ اجتماعی رخ میدهد.
بر این پایه ،از ابتدا نگاهی جانبدارانه در رد یا تأیید آن و بهعبارتدیگر نگاه مثبت یا منفی حا کم
نبوده است؛ بلکه این پدیده بهعنوان یک کنش اجتماعی مورد نظر قرار گرفت که حداکثر از دیدگاه
ت که در
آسیبشناسی اجتماعی قابل مطالعه است .تأ کید بر نگاه علمی و آسیبشناسانه ،ازآنروس 
هر جامع ه فرهنگ غالب یا فرهنگ معیاری دربردارندۀ یک سلسله ارزشها و هنجارها وجود دارد و از
اعضا و افراد خود انتظار دارد طبق آن ارزشها و هنجارها رفتار کنند .این ارزشها و هنجارها در سطح
سازمانی به نام دانشگاه نیز حضور دارند و چنانچه افرادی برخالف آن ارزشها عمل کنند ،رفتارشان
ضدهنجار شناخته میشود.
بر این اساس با توجه به پژوهشهای پیشین و تئور یهای علمی موجود در این زمینه ،شش فرضیه
مطرح و به محک تجربه زده شد .با استفاده از پیشینۀ تجربی و گمانهزنیهای علمی محققان ،پنج
دسته از نظریههای مرتبط با موضوع شامل نظریههای آنومی مرتن ،تئوری محرومیت ،پیوند افتراقی،
کنترل اجتماعی و خردهفرهنگ کجرو که تبیینکنندۀ نظری مسئلۀ موردبررسی بودند ،چهارچوب
نظری بحث را تشکیل دادند.
1. P <.05
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بر پایۀ یافتههای تحقیق و در چهارچوب نظریۀ کنترل اجتماعی ،میتوان گفت بین وجود چالش و
تنش در خانواده و رابطۀ شخصی فرد با دیگران با گرایش به استعمال دخانیات ،رابطه وجود دارد .در
مفاد این نظریه ،نقش نظارتی خانواده و مدرسه بهعنوان دو نهاد اجتماعی نظارتی تا حدی برجسته
دانشجویان مبتال به مشکالت در زندگی شخصی و یا خانوادگی
است ،ازاینرو استنتاج این گزاره که
ِ
خود گرایش بیشتری به استعمال دخانیات دارند ،پذیرفتنی است .یافتهها نشان داد دانشجویانی
که دارای خانوادهای آرام و بدون درگیری و تنش هستند و از زندگی خود احساس رضایت دارند ،با
احتمال کمتری به استعمال دخانیات گرایش پیدا میکنند .برآیند اینکه مدیریت آرامش خانواده و
منطقیبودن در احساس رضایت ،میتواند تأثیر مثبتی در عدم تمایل و تمارس به استعمال دخانیات
داشته باشد .این نتیجه ،با دستاورد مطالعات حبیبپور گتابی ( )1398و افراسیابی و مداحی
( )1395همخوان است .بدینترتیب مشخص میشود خانوادههایی که بتوانند برای دانشجویان خود
شرایط آرام و بهدوراز چالش و تنشی را فراهم کنند ،احتمال گرایش آنها به مصرف مواد دخانی را
کاهش میدهند.
افزون بر آن ،نتایج بررسی حاضر ّ
مبین این است که بین احساس محرومیت و عدم رضایت از زندگی
ً
با گرایش به استعمال دخانیات رابطه وجود دارد .سنجش این متغیر نه صرفا محرومیت واقعی ،بلکه
احساس محرومیت را هم در برمیگیرد .بر این اساس اگر دانشجو احساس محرومیت کند و یا از شرایط
موجود ناراضی باشد (حتی اگر احساس محرومیت نسبی باشد) ،احتمال گرایش فرد به استعمال
دخانیات بیش از افرادی است که این عامل در بین آنان وجود ندارد .این نتیجه همچنین حاکی از
قابلیت تبیینی این نظریه بر مسئلۀ پژوهش است.
ازآنجاکه یکی از موضوعات مهم در بررسیهای جامعهشناختی ،در نظر نگاهداشتن تأثیر شرایط
اجتماعی و ساختار محیطی در بروز رفتار افراد جامعه است؛ تأ کید اصلی این پژوهش بر بررسی شرایط
پیشگفته به عنوان زمینههای بروز این مسئلۀ اجتماعی بوده است .یافتههای تحقیق بیانگر آن است
که شرایط اجتماعی و محیط مناسب برای استعمال دخانیات ،بر گرایش دانشجویان به استعمال مواد
دخانی تأثیر دارد .ازآنرو که محیط اجتماعی و شرایط محیطی در این پژوهش به معنای وسیع تعریف
شده و معرفها و شاخصهای آن هم در تعریف عملیاتی و پرسشنامۀ پژوهش آمده است؛ شرایط
محیطی یادشده ،نوع روابط و آموزههای خانوادگی ،وابستگی به گروههای دوستی و در دسترس بودن
ِ
عامل یا مادۀ دخانی در محیط زندگی دانشجویان را که بهنوعی در آموختن ،برانگیختن و گرویدن آنها
به این رفتار مؤثر باشد را در برمیگیرد.
در همین راستا و بر ٔ
پایه یافتههای پژوهش ،آشکار شد شرایط خوابگاهها بهگونهای است که احتمال
گرایش دانشجویان به استعمال مواد دخانی را افزایش میدهد و درنتیجه دانشجویان خوابگاهی در
سنجش با دانشجویانی که با خانوادۀ خود زندگی میکنند ،با احتمال بیشتری مستعد استعمال
دخانیات هستند .یافتههای میدانی در این تحقیق ،قابلیت تبیینی نظریۀ پیوند افتراقی از این مسئله
را نشان میدهد؛ بدین معنا که فرضیۀ تنظیمشده بر اساس تئوری پیوند افتراقی ،در آزمون آماری با
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درجۀ اعتبار باالیی تأیید گردید و به عبارت دیگر در بررسی شرایط اجتماعی مشخص شد این متغیر
بر رفتار فرهنگی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد.
شاعر پرآوازۀ ایرانزمین «سعدی» ،در یکی از سرودههای نغز خود (سعدی ،تصحیح فروغی )15 :که
بهعنوان یک شبهنظریه معروف شده ،چنین وضعیتی را به زیبایی تبیین کرده است:
1
خاندان نبوتش گم شد
با بدان یار گشت همسر لوط
پی نیکان گرفت و مردم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند
در جامعۀ موردبررسی ،این «بدان و نیکان» و به تعبیر دقیق شرایط و محیط اجتماعی ،میتواند زندگی
در خوابگاه ،شرکت در مجالسی که استعمال دخانیات در آنها صورت میگیرد و یا تأثیرپذیرفتن از
جمع دوستان و همقطاران باشد .یافتهها در این زمینه با نتایج پژوهش حبیبپور گتابی ()1398
رحیمزاده و همکاران ( ،)1395افراسیابی و مداحی ( ،)1395افراسیابی و همکاران ( )1394و اید و
همکاران ( ،)2015همسویی دارد.
در ادامه با بهرهگیری از نظریۀ خردهفرهنگ کجرو و تبیین آن از مسئلۀ گرایش دانشجویان به استعمال
دخانیات ،این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که بین خردهفرهنگ جوانی با گرایش به استعمال
دخانیات در بین افراد موردبررسی ،رابطۀ معناداری وجود دارد .یافتهها گویای آن است که دانشجویان
برای نشاندادن مخالفت خود با فرهنگ و شرایط غالب (با تأ کید بر خردهفرهنگ خاص خود یعنی
خردهفرهنگ جوانی) ،زمینه و احتمال بیشتری نسبت به دیگر افراد جامعه برای گرایش به استعمال
دخانیات دارند .بهویژه آنکه خردهفرهنگ جوانی شامل رفتارهایی چون عصیان و سرپیچی از فرهنگ
حاکم است .در این زمینه جوانان استعمال مواد دخانی را شیوهای برای اعالم مخالفت خود با شرایط
موجود و فرهنگ غالب میدانند.
دیدگاه نظری دیگری که برای چهارچوب نظری این پژوهش به کار گرفته شد ،نظریۀ ساختاری
کارکردی رابرت مرتن بود .بر پایۀ دیدگاه وی ،ساختارهای اجتماعی ممکن است بهگونهای شکل
گرفته باشند که راهها و وسایل مناسب و هموار برای راهیافتن افراد به اهداف عالیۀ فرهنگی تعبیه
نشده باشد (عدم هماهنگی اهداف و ابزار)؛ ازاینرو افراد جامعه برای رسیدن به اهداف ،ممکن است
از ابزارها و راههایی غیرمتعارف استفاده کنند یا حتی راه انزوا و کجروی را پیش بگیرند .یافتههای
تحقیق دربارۀ نقش عدم هماهنگی اهداف و روشهای نیل به آن ،نشان میدهد احتمال استعمال
دخانیات توسط کسانی که باور دارند ساختارهای اجتماعی (جامعه) راههای رسیدن به اهداف را
برایشان فراهم نساخته ،در سنجش با دیگر افراد باالتر است .این فرضیه دربارۀ نمونۀ تحقیق مورد تأیید
قرار گرفت؛ یعنی احتمال گرایش به مواد دخانی در بین دانشجویانی که تصور میکنند جامعه راهها و
ابزارهای الزم برای رسیدن آنها به اهدافشان را فراهم کرده است چند برابر کمتر از دانشجویانی است
که این احساس را ندارند .کاهش نابرابری اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی ،به کاهش احساس
 .1در بعضی از نسخ ،به جای مصرع اول چنین آمده است« :پسر نوح با بدان بنشست»
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تبعیض و محرومیت منجر میشود و دانشجویان بهاینترتیب کمتر به شیوههای ناهنجار برای رفع
نیازهای خود یا به روشهای مقاومتی روی میآورند .بدینترتیب به دو روش محتمل است گرایش
دانشجویان به استعمال دخانیات کاهش یابد؛ اینکه راههایی برای رسیدن افراد به اهدافشان فراهم
شود و یا اینکه افراد قانع شوند ابزار نیل به اهدافشان در جامعه وجود دارد.
افراد موردبررسی سخنی به میان نیامده ،به این دلیل است
اینکه دربارۀ پایگاه اقتصادی –اجتماعی ِ
ً
که بهطور مستقل موردنظر محققان و جزو سؤاالت و فرضیههای تحقیق نبوده و اصوال از وضعیت مالی
و پایگاه اجتماعی پاسخگویان پرسشی به عمل نیامده است .گرچه میتوانست این متغیر هم در کنار
متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گیرد ،ولی برای احتراز از کثرت متغیرها این موضوع به تحقیقات
بعدی سپرده شد.
با توجه به نتایج برآمده از پژوهش در ارتباط با متغیرهای موردبررسی ،پیشنهادهای زیر قابلطرح
است:
•ایجاد محیط مناسب سکونت برای دانشجویان و مراقبت بیشتر در محیط دانشگاه توسط
مسئولین مربوط بهمنظور تداوم کنترل و نظارت اجتماعی بر دانشجویان در راستای کنترل و
نظارت خانواده؛
•کمک به دانشجویان در زمینۀ ایجاد احساس امنیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی و تکریم
شخصیت آنان بهعنوان افرادی حساس و دارای نیازهای هویتی و اجتماعی؛
•درک شرایط روحی و روانی دانشجویان بهعنوان جوانانی که از روحیۀ نقادی ،اعتراض و
گهگاهی عصیانگری برخوردارند و ایجاد فضایی برای تخلیۀ هیجانات مقتضای سن ایشان
بهعنوان «سوپاپ اطمینان» با استفاده از روشهای آموزشی و تربیتی انعطافپذیر؛
•به حداقل رساندن مشکالت درو نخانوادگی و کاهش تنشهای واردشده از سوی خانوادهها
بر دانشجویان ،با بهرهگیری از ظرفیت مرکز مشاوره دانشگاه یا دیگر زیرمجموعههای معاونت
فرهنگی؛ بهمنظور برقراری ارتباط مستمر با خانوادۀ دانشجویان و مداخله در رفع مشکالت
ایشان.
•آموزش به دانشجویان در زمینۀ آ گاهی از شرایط زندگی در محیط خوابگاه و مراقبت درزمینهٔ
ارتباط با افراد استعمالکنندۀ دخانیات و برخورد آ گاهانه با این افراد و همچنین ایجاد
امکانات رفاهی و آسایشی الزم در محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی برای تأمین نیازهای
روحی و روانی دانشجویان.

منابع
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تطبیقی درونکشوری)
دین و خودکشی در ایران (تحلیل
ِ
محمدرضا طالبان

1

شناسه ارکید0000-0003-0909-3867 :

چکیده
چگونگی ارتباط میان دین با خودکشی ،از دیرباز مورد بررسی و کاوش دانشپژوهان علوم اجتماعی ،بهویژه
جامعهشناسان قرار گرفته است .در مقالۀ حاضر ،با مروری بر ادبیات نظری و تجربی موجود در این حوزۀ
پژوهشی ،نخست سازوکارهای ارتباطی میان دو متغیر دین و خودکشی تشریح شده و سپس فرضیۀ اصلی
تحقیق با دادههای ثانویۀ مربوط به ایران از طریق تحلیل تطبیقی درونکشوری با واحد تحلیل استان مورد
ِ
ارزیابی تجربی قرار گرفته است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که فرضیۀ اصلی موجود در دیدگاههای نظری جامعهشناسانه مبنی بر اینکه «دین
ً
اثر محافظتی یا کاهشی در برابر خودکشی دارد» ،در بافت جامعۀ مسلمان ایران نیز کامال مورد تأیید تجربی قرار
میگیرد .به سخن دقیقتر ،هنگامیکه تأثیرات سه متغیر تأثیرگذار بر خودکشی در سطح سیستمی یعنی توسعۀ
اقتصادی-اجتماعی ،انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی کنترل شدند ،تأثیر خالص دین بر خودکشی در
استانهای ایران بهطور قابلتوجهی کاهشی بوده که داللت بر تأثیر قابلتوجه محافظتی آن بر خودکشی داشته
ً
است .این یافته ،کامال بر تأثیر خالص و مستقل دین بر خودکشی در استانهای ایران داللت دارد و حمایتی
تجربی برای این گزاره انگاشته میشود که دین میتواند از راه ارتقای رویارویی با نامالیمات زندگی ،نقش یک
سپر یا محافظ را در برابر خودکشی بجای آورد و بدینوسیله ،خطر خودکشی را کاهش دهد.

کلیدواژهها :دین ،خودکشی ،انسجام مذهبی ،تعهد دینی ،شبکههای مذهبی.

 .1دانشیار جامعهشناسی پژوهشکدۀ امام خمینی (ره) و انقالب اسالمیtaleban@ri-khomeini.ac.ir /
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 .1مقدمه و بیان مسئله
رابطۀ دین با انواع رفتارهای انحرافی همانند خودکشی ،از دیرباز مورد بررسی و کاوش دانشپژوهان
علوم اجتماعی بهویژه جامعهشناسان قرار داشته است .چندین دانشپژوه قرننوزدهمی ،ازجمله
گوری 1،واگنر 2،ماساریک 3،مورسلی 4و کوتله 5از میان انواع کنشهای انحرافی به مطالعۀ ارتباط دین
با خودکشی گرایش نشان داده بودند .همچنین ،دو بنیانگذار علوم اجتماعی نوین یعنی امیل دورکیم
و برانیسالو مالینوفسکی نیز به این مسئله پرداختند که آیا خودکشی یا دیگر انواع رفتارهای انحرافی،
ارتباطی با وابستگی مذهبی یا مشارکت دینی دارد یا خیر (هافمن و بحر.)2006 ،
این دانشمندان اولیۀ علوم اجتماعی چون بهشدت نگران عواملی بودند که موجب میشد جامعه
یا به تعبیر دقیقتر بههمپیوستگی اجتماعی از بین رود یا متزلزل شود ،به مطالعۀ دین و انحراف
پرداختند .همانطور که بسیاری از کارکردگرایان نخستین ادعا نمودهاند ،دین از دیرباز بهعنوان
یک نهاد انسجامبخش یا یکپارچهکنندۀ کلیدی -حتی نزد مارکس و فروید که مخالف دین بودند-
شناخته شده است (بینبریج .)1989 ،ازاینرو ،اگر کارکرد انواع گوناگون کنشهای انحرافی ،برهمزدن
انسجام و بههمپیوستگی اجتماعی باشد ،دین بایستی بهنوعی مانع از انجام چنین کنشهایی شود
یا میزان آن را بهطور معناداری کاهش دهد.
باری ،اگرچه بیش از یک سده از این نوع پژوهشها توسط پدران علوم اجتماعی نوین میگذرد ،ولی
جامعهشناسان همچنان در جستجوی انواع روابطیاند که میتواند میان دین و کنشهای انحرافی
وجود داشته باشد .در همین راستا ،از آغاز تکوین جامعهشناسی تاکنون این قضیه مورد بحث بوده که
محافظتی مهمی در برابر خودکشی است.
دین و دینداری ،سپر یا عامل
ِ
اگرچه همۀ پژوهشهای جامعهشناسان در این باره به یک یافتۀ تجربی واحد و یکسان نرسیده
است ،ولی اکثریت قابلتوجهی از آنها حمایتی تجربی برای این فرضیه به دست آوردند که دین
کارکرد محافظتی در برابر خطر خودکشی دارد یا دین بهمثابۀ عایق خودکشی عمل میکند( 6برای نمونه
ن .ک .به :پاپ و دانیگلیس1981 ،؛ بانکستون ،آلن و کانینگهام1983 ،؛ لستر2000 ،؛ استک،1982 ،
2000؛ کونیگ ،مککلوخ و الرسون2001 ،؛ هافمن و بحر2006 ،؛ کلوچی و مارتین2008 ،؛ وورچل و
گرینگ2010 ،؛ استک و کپاساوا2011 ،؛ صدیقی2016 ،؛ گیرینگ و آلونزو.)2018 ،
1. Guerry
2. Wagner
3. Masaryk
4. Morselli
5. Quetelet

 .6در ادبیات خودکشیپژوهی ،مفهوم خودکشی در ابعاد مختلفی مشتمل بر ایدهپردازی خودکشی ،پذیرش خودکشی ،برنامهریزیبرای
خودکشی ،اقدام به خودکشی (خودکشی ناموفق) و خودکشی موفق مورد واکاوی پژوهشی قرار گرفته است.
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گفتنی است که برخالف بیشتر مطالعات مربوط به سایر انواع کنشهای انحرافی ،اغلب تحقیقات
مربوط به ارتباط دین و خودکشی در سطح سیستمی/کالن و بر پایۀ دادههای تجمیعشده 1انجام
گرفتهاند .دلیل آشکار چنین الگویی آن است که برخالف مجرمان و بزهکاران ،مصاحبه یا پرسش
از کسانی که خودکشی کرده و درگذشتهاند ،ناشدنی است؛ بنابراین ،پژوهشهای مربوط به دین و
خودکشی گرایش به سطح کالن پیدا کرده و در سطح فردی بهجای خودکشی ،به مطالعۀ ایدهپردازی،
برنامهریزی یا ایدئولوژی (پذیرندگی) خودکشی پرداختهاند (برای مشاهدۀ مروری بر این مطالعات ،ن.
ک .به :استک 1992 ،و 2000؛ کلوچی و مارتین2008 ،؛ استک و کپاساوا2011 ،؛ گیرینگ و آلونزو.)2018 ،
نکتۀ مهم دیگر آن است که ادبیات پژوهشی مربوط به دین و خودکشی ،بیشتر بر پایۀ مطالعات
انجامگرفته در کشورهای توسعهیافته و با تمرکز بر کشور آمریکا و دین مسیحیت استوار بوده و توجه
ً
نسبتا اندکی به کشورهای کمترتوسعهیافته یا ادیان غیرغربی شده است .ازاینرو ،چندان آشکار
نیست که یافتههای بهدستآمده از چنین تحقیقاتی را تا چه اندازه میتوان دربارۀ دیگر کشورها و دیگر
سنتهای دینی باألخص اسالم صادق دانست؟ بااینهمه ،در اندک تحقیقات تطبیقی بهصورت
ً
بینکشوری نشان داده شده است که اوال ،نرخ خودکشی در کشورهای مذهبی کمتر از نرخ خودکشی در
ً
کشورهای سکوالر است و ثانیا ،نرخ خودکشی در کشورهای اسالمی نیز در مقایسه با سایر کشورها کمتر
است .همچنین ،نشان داده شده است که نرخهای ثبتشدۀ خودکشی در میان  1.5میلیارد مسلمان
در مقایسه با دیگر ادیان مانند مسیحیت یا هندوئیسم نیز کمتر است (استک1983 ،؛ بروت1994 ،؛
اینیچن1998 ،؛ کمال و لوونتهال2002 ،؛ درویک و همکاران2004 ،؛ عبدالخالق.)2004 ،
با همۀ اینها ،هیچ پژوهش مستقلی دربارۀ ارتباط دین و خودکشی در جامعۀ مسلمان ایران انجام
نپذیرفته است .ازاینرو ،الزم دیده شد با تمرکز بر کشور ایران که اکثر قریببه اتفاق جمعیت سا کن
در آن مسلمان هستند ،مطالعهای در خصوص چگونگی ارتباط دین و خودکشی در استانهای ایران
انجام شود و فرضیات موجود در این ادبیات جامعهشناسانه بهصورت مقایسۀ درو نکشوری مورد
ارزیابی تجربی قرار گیرند.

 .2مروری بر ادبیات نظری و پژوهشی
استک و کپاساوا ( )2011با بازبینی مرورهای پیشین دربارۀ ارتباط تجربی میان دین و خودکشی

(همچون استک 1982 ،و 2000؛ لستر2000 ،؛ کلوچی و مارتین )2008 ،و جستجو در سامانۀ چکیدههای
جامعهشناسی 2،درمجموع تعداد  162مطالعۀ مرتبط با این موضوع را پیدا کردند .این مطالعات
دستکم دارای یک یافتۀ تجربی بود که برخی جنبههای دین را با ابعادی از خودکشی (اقدام
تکمیلشده و موفق ،اقدام ناکام ،ایدهپردازی ،برنامهریزی ،پذیرندگی) مرتبط نموده بودند .این 162
1. Data aggregate
2. Sociological abstracts
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مطالعۀ تجربی ،در یک بازۀ زمانی 117ساله یعنی بین سالهای  1882تا  2008میالدی قرار داشتند.
بیشتر این تحقیقات ،یک آمارۀ واحد مانند نرخ ،ضریب همبستگی یا جفت نسبتها را گزارش کرده
بودند .استک و کپاساوا ( ،)2011از مرور این ادبیات پژوهشی گسترده به نتیجهگیری زیر رسیدند:
منحیثالمجموع ،در  133مورد از  162مطالعه ( 82/1درصد) ،یک یا چند یافتۀ تجربی
گزارش شده بود مبنی بر آنکه دین بهعنوان عاملی محافظ در برابر خودکشی عمل میکند.
در  63مطالعه ( 38/9درصد) ،تمامی یافتههای تحقیق حکایت از این اثر محافظتی
داشتهاند .در مقابل ،در  29مطالعه ( 17/9درصد) هیچ شواهدی از اثر محافظتی دین پیدا
مثبت
نشده است .همچنین در  70مورد از این مطالعات ( 43/2درصد) ،هر دو اثر منفی و ِ
دین بر خودکشی نشان داده شده بود که داللت بر آن داشته که رابطۀ بین دین و خودکشی
مشروط به متغیرهای دیگر بوده یا توسط متغیرهای دیگر تعدیل میشود (ص .)237
الزم به ذکر است که این مطالعات در سنجش سازههای نظری و همچنین ّ
کمیت و کیفیت نمونههای

موردتحقیق ،بسیار متفاوت بودهاند (از مطالعه بر روی گروهی خاص از افراد مانند بیماران بسیارافسرده
در یک مرکز درمانی گرفته تا یک کالس از دانشجویان در یک دانشگاه تا تحقیقات بر اساس نمونۀ
کل جمعیت یک کشور تا مطالعات تطبیقی از نرخهای خودکشی در کشورهای مختلف).
تصادفی از ِ
استک و کپاساوا ( ،)2011این مجموعۀ گستردۀ مطالعات تجربی را ذیل چهار مدل نظری
جامعهشناختی در خصوص تبیین رابطۀ دین و خودکشی سازمان دادند .در ادامه ،هر یک از
تحقیقات
این مدلهای نظری بهطور فشرده تشریح شده و اعتبار تجربی آن با مجموعهای از
ِ
بهترطراحیشده (یعنی آنها که از گروه کنترل ،طیف گستردهای از متغیرهای کنترل و نمونههای
بازنمای یک جمعیت وسیع استفاده نمودهاند) ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 .2-1مدل انسجام مذهبی

1

نخستین مطالعات قرن نوزدهمی دربارۀ دین و خودکشی به مستندکردن ارتباط میان وابستگی مذهبی
(باألخص ،وابستگی به دو مذهب اصلی در دین مسیحیت ،یعنی کاتولیک و پروتستان) و نرخ
خودکشی در کشورهای اروپایی پرداختند و نشان دادند که نسبت خودکشی در یکصد هزار نفر در
کشورهای کاتولیک ،برابر با  5/8و در کشورهای پروتستان برابر با  19است (مورسلی.)1882 ،
دورکیم ( )1897همین آمارها را بهعنوان واقعیت اجتماعی 2با نظریۀ انسجام مذهبی که مستلزم
تبعیت فرد از جمع بود ،تبیین نمود .وی تأ کید کرد هرچه تعداد باورها و اعمال مذهبی در یک نظام
مذهبی بیشتر باشد ،میزان انسجام افزو نتر و بیم خودکشی کمتر است (دورکیم1897 ،؛ استک،
 1982و  .)2000الزم به ذکر است که در بافت اروپای قرن نوزدهم ،مذهب کاتولیک در مقایسه با
1. Religious Integration
2. Social Fact
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مذهب پروتستان نمایانگر نظامی مذهبی با تعداد بسیار زیادتری از اعتقادات و اعمال مذهبی بود
(بهعنوانمثال ،طالق و ازدواج مجدد ممنوع بود ،حضور هفتگی در کلیسا واجب بود ،خوردن گوشت
در جمعهها حرام بود ،اعتراف به گناهان واجب بود و .)...
بدینترتیب ،تحقیقات اجتماعی دربارۀ دین و خودکشی در طول نزدیک به صدسال از زمان
مورسلی به بعد ،تحت سیطرۀ مطالعات سنجش دین ازنظر وابستگی به مذاهب درون دین مسیحی
و همچنین یهودیت قرار گرفت (برای مروری بر این ادبیات ن .ک .به :استک 1982 ،و 2000؛ کلوچی و
مارتین .)2008 ،بااینحال ،امروزه پس از گذشت بیش از یک قرن از آثار کالسیک مورسلی و دورکیم،
باید این واقعیت را پذیرفت که االهیات مذهب کاتولیک بسیار لیبرالتر شده و اعمال مهم مذهبی
مانند اعتراف و حضور در کلیسا نیز بسیار کاهش یافته است (استک و کپاساوا .)2011 ،پس با توجه
به همگرایی بین مذاهب مسیحی در دوران معاصر ،باید انتظار داشت که در تحقیقات کالنپایه با
ّ
شاخص/معر ِف نسبت جمعیت کاتولیکها ارتباطی با نرخهای خودکشی در
دادههای سیستمی،
سطح تجمیعی پیدا نکنند (برای مرور این ادبیات ن .ک .به :لستر2000 ،؛ استک.)2000 ،
کارهای مرتبط با سطح محیطی/سیستمی با دادههای تجمیعشده در مورد خودکشی ،سنجههای
جدیدی را برای سایر سنتهای مذهبی ازجمله اسالم و بنیادگرایی پروتستان مدنظر قرار دادهاند
(بهعنوانمثال پسکوسولیدو و جورجیانا1989 ،؛ سیمپسون و کانکلین .)1989 ،برخی مذاهب،
باألخص مذاهب اسالمی ،هنوز هم سطوح باالیی از انسجام مذهبی را نشان میدهند که منجر به
کاهش خطر خودکشی شده است .در حقیقت ،دین اسالم به دلیل محکومیت شدید خودکشی در
پژوهشی مربوط به ارتباط دین با خودکشی
خ پایین خودکشی بین مسلمانان ،در ادبیات
قرآن و نر 
ِ
مشهور است (کونیگ ،مک کالو و الرسون2001 ،؛ برتولوت و فلشمن2002 ،؛ عبدالخالق2004 ،؛ کلوچی
و مارتین.)2008 ،
در راستای همین مدل نظری ،مجموعۀ وسیعی از تحقیقات تجربی بر عضویت در کلیسا بهعنوان
شاخص یا ّ
معرف انسجام مذهبی تأ کید کردهاند (مثل استک ،دویل و راشینگ1983 ،؛ بروت1986 ،
و 1988؛ ژیرارد1988 ،؛ بینبریج1989 ،؛ بور و همکاران1994 ،؛ الیسون و همکاران1997 ،؛ کاترایت و
فرنکوویست .)2000 ،یافتۀ اصلی تحقیقات مزبور ،حکایت از آن داشت که افراد متعلق به یک کلیسا
بهعنوان یک اجتماع -ازنظر اعتقادات و اعمال مذهبی باالتر از افراد غیروابسته به کلیسا هستند.در سطح تحلیل سیستمی با دادههای تجمیعشده نیز نشان داده شد که نرخهای عضویت کلیسایی
با نرخهای پایینتر خودکشی در شهرها ،شهرستانها و ایالتها همراه است .همچنین ،کنترل
ً
متغیرهایی که با عضویت در کلیسا ارتباط معناداری داشتند ،غالبا مقادیر همبستگی آماری میان
نرخهای عضویت کلیسایی با نرخهای خودکشی را بهویژه در مورد دادههای سطح شهر و ایالتها
کاهش داده یا از بین میبرد (ژیرارد1988 ،؛ بروت 1986 ،و 1988؛ بینبریج1989 ،؛ بور ،مککال و
پاول گرینر1994 ،؛ الیسون ،بور و مککال.)1997 ،
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 .2-2مدل تعهد دینی
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1

استدالل اصلی این مدل نظری آن است که در محافظت از خودکشی ،همۀ اعتقادات و اعمال
مذهبی که برای نظریۀ انسجام مذهبی بسیار بنیادین و اساسی محسوب میشوند ،ممکن است
بهاندازۀ تعلق و تعهد به چند اعتقاد مذهبی خاص ،نجاتدهنده و حیاتی نباشند (استارک ،دویل
و راشینگ1983 ،؛ استک 1983 ،و  .)2000بهعنوان نمونه ،هنگامیکه فرد از طریق تجربۀ رویدادهای
سخت و استرسزای زندگی مانند بیوهشدن ،طالق ،ازدستدادن شغل و معلولیتهای جسمی رنج
میبرد ،اعتقاد به پاداش بهشت یا باور به تجربۀ زندگی سعادتبخش در حیات پس از مرگ خیلی
بیشتر از باور به تولد حضرت عیسی از مریم باکره یا اعتقاد به عصمت پیامبران میتواند وی را از خطر
خودکشی نجات دهد.
ً
ً
ی قویا اعتقاد داشته باشد که  :الف .حقیقتا خداوندی حاضر
برای مثال ،فرض كنید شخص 
ً
ت میكند؛ و ج .خودکشی گناه
ن را مجازا 
و ناظر همهجا وجود دارد؛ ب .خداوند مطمئنا گناهكارا 
ب گناه
ت االهی واقع نشود ،میباید از ارتكا 
ل مجازا 
کبیره است؛ درنتیجه اگر این فرد بخواهد مشمو 
خودکشی پرهیز کند .پس میزان تعهد و پایبندی به برخی از آموزههای مذهبی ،میتواند زندگی شخص
را در شرایط بحرانی نجات دهد.
در تحقیقات سطح سیستمی با دادههای تجمیعشده که درون این دیدگاه نظری میگنجیدند،
ً
معموال از نرخهای خودکشی جمعیتهای وسیع در درون کشورها و ویژگیهای مذهبی این جمعیتها
غیرمستقیم در معرض آموزههای دینی قرارگرفتن
مانند تولید کتابهای مذهبی بهعنوان سنجههای
ِ
مذهبی نجاتبخش زندگی استفاده شده است (بهعنوانمثال استک،
سازی باورهای
و درونی ِ
ِ
 1991 ،1989 ،1983و 1992؛ فرنکوویست و کاترایت1998 ،؛ کاترایت و فرنکوویست 2001 ،2000 ،و
2008؛ کاترایت ،استک و فرنکوویست2007 ،؛ فرنکوویست 2003 ،و  .)2007درحالیکه یافتههای این
تحقیقات مختلط بودهاند ،ولی در اکثر آنها اثر محافظتی تعهد دینی بر خودکشی مستند شده است.
2

 .2-3مدل شبکههای مذهبی

این دیدگاه نظری ،از دیدگاهی دیگر به بازگفت ارتباط دینداری با خودکشی میپردازد و ویژگیهای
نجاتبخش و حفاظتی دین را در پیوندها یا روابط اجتماعی با همدینان ردیابی میکند (ن .ک .به:
پسکوسولیدو و جورجیانا1989 ،؛ پسکوسولیدو1990 ،؛ استک2000 ،؛ و نتوبرگن و همکاران .)2005 ،در
حقیقت ،حمایت اجتماعی برآمده از تماس با افراد مذهبی همکیش ،نکتۀ کلیدی تازهای بود که در
این چشمانداز نظری بر آن تأ كید شد.
1. Religious Commitment
2. Religious networks
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َ
نکتۀ مهم در این زمینه آن است که برخی اعمال جمعی که در سازمانهای مذهبی انجام میگیرند،
پیوندهای دوستی و تعامالت تعمیمیافته را میان هممذهبان ترویج میکنند .این مؤلفههای سازمانی،
دربرگیرندۀ روابط قدرت غیرسلسلهمراتبی و تنش بین خردهفرهنگ مذهبی با جریان اصلی فرهنگ
در یک جامعه میشود .تحقیقات تجربی این دیدگاه نیز تا حد زیادی بر دادههای تجمیعی در سطح
کالن متمرکز است .بهعنوانمثال ،نشان داده شده است که شهرستانهای با نسبت باال از مسیحیان
بنیادگرا (که چهبسا دارای شبکههای اجتماعی قوی و نرخهای مشارکت باال در فعالیتهای مذهبی
هستند) ،نرخ خودکشی کمتری (بهویژه در مناطقی که گروه مذهبی غالب را تشکیل میدهند) نسبت
به همتایانشان دارند( .پسکوسولیدو و جورجیا1989 ،؛ پسکوسولیدو.)1990 ،

 .2-4مدل اجتماع اخالقی

1

بر ٔ
پایه این دیدگاه نظری ،سطح کلی یا عمومی نفوذ دین در یک سیستم اجتماعی یا قلمروی محیطی
(همانند محله ،شهر ،شهرستان ،استان یا کشور) ،بر نگرشها و رفتارهای افراد آن اجتماع تأثیر جدی
میگذارد (استارک1996 ،؛ بایر و رایت2001 ،؛ استک و کپاساوا.)2011 ،
در حقیقت ،آموزههای دینی هنگامی بر تکتک افراد بیشتر تأثیر میگذارد که توسط اطرافیانشان
در زندگی روزمره تقویت شوند .بهعالوه ،میتوان انتظار داشت که یک اجتماع اخالقی قوی از حیث
مذهبی به کاهش رفتارها و نگرشهای انحرافی و مجرمانه حتی در افراد المذهب نیز کمک کند؛ زیرا
آنان نیز در تعامالتشان تحت فشار هنجاری اکثریت همتایان مذهبیشان قرار میگیرند (و نتوبرگن و
اخالقی مذهبی ،انتظار میرود رفتارها و نگرشهای انحرافی
همکاران .)2005 ،در چنین اجتماعات
ِ
کمتری ازجمله سطح پایینتری از پذیرش و اقدام به خودکشی وجود داشته باشد.
ُ
بااینهمه ،باید گوشزد کرد که آزمون یا ارزیابی تجربی مدل نظری اجتماع اخالقی هنگامی شدنی
است که دادههای مربوط به دین و دینداری در هر دو سطح فردی و سیستمی در پژوهشی واحد
ٔ
وسیله استک و کپاساوا ( )2011دربارۀ دین و
جمعآوری و بررسی شوند .از میان  162مطالعۀ مرورشده به
خودکشی ،تنها دو مطالعه (نیلمن و همکاران1997 ،؛ و نتوبرگن و همکاران )2005 ،به چنین تحلیلی
دست یازیده بودند.
نتایج مطالعۀ و نتوبرگن و همکاران ( ،)2005نشان داد که افزایش نسبت افراد متدین در یک سنت
مذهبی خاص در یک منطقۀ شهرداری در هلند ،احتمال خودکشی در همۀ گروههای مذهبی و حتی
غیرمذهبی موجود در آن منطقه را کاهش میدهد .ازاینرو ،تأثیر محافظتی گروههای مذهبی
اعضای
ِ
بر خودکشی تنها اختصاص به اعضای یک آیین مذهبی خاص ندارد ،بلکه تسری مییابد و بر همۀ
جامعه تأثیر میگذارد.
نیلمن و همکاران ( )1997در تحقیق دوسطحی خویش (سطح افراد و سطح کشورها) ،به بررسی
1. Moral community
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ارتباط میان دین و خودکشی در میان  19کشور غربی و نمونهای معادل با  28085نفر پرداختند .نتایج
تحقیق ایشان نشان داد که ارتباط منفی دین با پذیرش یا ایدهپردازی خودکشی در سطح فردی ،در
کشورهایی قویتر بوده است که سطوح باالی دینداری داشتهاند .این بدان معنی بود که قرارگرفتن در
معرض محیط مذهبی ،میتواند با کاهش پذیرندگی خودکشی از بروز خودکشی محافظت کند.

چهارچوب نظری
بیش از یک قرن پیش ،دورکیم یک استدالل قوی جامعهشناختی را در خصوص ارتباط دین با
خودکشی در اختیار جامعهشناسان قرار داد که هنوز هم بر مطالعات علمی خودکشی در رشتههای
جامعهشناسی و جرمشناسی سایه افکنده است.گزاف نیست اگر گفته شود که کلیۀ الگوهای نظری
بسطدادهشده برای توضیح چگونگی ارتباط دین با خودکشی در جامعهشناسی (همانند مدلهای
تشریحشده در بخش پیشین) ،بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از نظریۀ دورکیم بودهاند.
از دیدگاه دورکیم ،دین چون یک «جامعه» است و فرد را با اجتماع یکپارچه میسازد ،در برابر
خودکشی نقش و کارکرد محافظتکننده دارد 1.مطابق استدالل دورکیم ،مذهب پروتستان در مقایسه
با مذهب کاتولیک محافظت کمتری در برابر خودکشی ارائه میدهد ،زیرا جامعهای کمتر منسجم/
یکپارچه است .در دیدگاه دورکیم ،همۀ سنتهای مذهبی چون یک جامعه یا اجتماع 2را تشکیل
میدهند ،کموبیش تقویتکنندۀ انسجام/یکپارچگی اجتماعی 3،البته به درجات گونا گون هستند.
ٔ
درباره ارتباط دین با خودکشی ،آن است که احتمال خودکشی پیروان
باری ،قضیۀ اصلی دورکیم
سنتهای مذهبی که از انسجام و یکپارچگی بیشتری برخوردارند ،پایینتر است .با وجود انتقادات
جدی مطرحشده به یافتههای تجربی دورکیم در کتاب خودکشی (( )1897ر .ک .به :استارک و
بینبریج ،)1996 ،طرح نظری یا فرضیۀ اصلی وی مبنی بر آنکه دین کموبیش اثری محافظتی در مقابل
خودکشی دارد ،کمتر زیر سؤال رفته است.
بااینوصف ،این فرضیه یا گزارۀ کلی تبیینی وی هنوز ناقص است و میباید آن را تبیینی با جعبه
سیاه 4به شمار آورد .دلیل اصلی آن ،این است که هنوز میتوان پرسید که دین «چگونه» و از طریق
چه سازوکارهایی پدیدۀ خودکشی را به این روش خاص تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس ادبیات
نظری و پژوهشی که در بخش پیش مرور شد ،شاید بتوان جعبۀ سیاه بین دین و خودکشی را با تشریح
مناسك ناظر به امر قدسی تلقی نمود كه انسانها را به هم پیوند
 .1شایان ذکر است که دوركیم ( ،)1383دین را بهعنوان نظامی از اعتقادات و
ِ
میدهد و از آنها یك جمع یا جامعۀ اخالقی میسازد.
 .2دین بهعنوان یك نظام فرهنگی (باورها ،ارزشها ،هنجارها و مناسك) ،همواره یك مای جمعی را پیرامون خود به وجود میآورد كه
اجتماع غیرقلمرویی یا غیرسرزمینی است .در حقیقت ،هر دینی بر ٔ
پایه باورها و اعمال مشتركی كه پیروانش را از دیگر افراد متمایز میسازد،
ِ ٔ
دربردارنده یك ساختار جمعی یا اجتماع است.
3. Social integration

4. Black-box Explanation
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مکانیسمهای زیر گشود و گزارۀ کلی تبیینی مبنی بر نقش و کارکرد حفاظتی دین در برابر خودکشی را
ً
کامال موجه ساخت .در این راستا و برای تشریح چگونگی تأثیر دین بر خودکشی و ارتقای تبیین اولیۀ
دورکیم به تبیینی نهایی 1،میتوان دستکم پنج سازوکار پیونددهندۀ دین با خودکشی را به شرح زیر
بیان کرد:
نخست ،تحریمهای شدیدی در برابر خودکشی در آموزههای بیشتر دینها وجود دارد .درنتیجه،
کسانی که دلبستگی و پایبندی بیشتری به آن ادیان دارند ،کمتر به خودکشی روی میآورند .درهرحال،
نباید قدرت اعتقادات و باورهای مذهبی را در میان مؤمنان و باورمندان نادیده گرفت .اگرچه شدت
اجتماعات اعتقادی طی دهههای اخیر کاهش یافته
محکومیت مذهبی در برابر خودکشی در این
ِ
است؛ اما هنوز در بیشتر سنتهای مذهبی ،پیامهای قدرتمندی در خصوص کیفر سنگین االهی
َ
برای خودکشیکنندگان به پیروان آموزش داده میشود که همچنان بر اعمال فردیشان تأثیرگذار است
(استارک و بینبریج1996 ،؛ استارک2001 ،؛ هافمن و بحر.)2006 ،
َ
ادیان سازمانیافته و پایبندی به اعمال مذهبی در مناسک جمعی ،فرصتی
دوم ،مشارکت در
ِ
ساختاری برای ایجاد یک شبکۀ حمایتی گسترده بین اعضای جماعت مذهبی و روحانیون (بهعنوان
َ
جمعی
سپر یا عامل محافظتی در برابر خودکشی) فراهم میکند .بهعبارتدیگر ،مشارکت در اعمال
ِ
مذهبی ،شبکههای اجتماعی را تقویت میکند و درنتیجه هنگامیکه افسردگی یا غمواندوه منجر
به تکوین افکار خودکشی میشود ،حمایت اجتماعی بیشتری ارائه میدهد (استک1992 ،؛ گولد و
همکاران1996 ،؛ چنگ و همکاران2000 ،؛ گرینگ و استاپلبین2002 ،؛ کونیگ و همکاران2001 ،؛ مان،
2002؛ سزانتو و همکاران2003 ،؛ وورشل و گرینگ.)2010 ،
سوم ،در مطالعات متعددی نشان داده شده است که دینداری با سطوح پایین پرخاشگری و
خصومت همراه است .همچنین ،نتایج هماهنگ بهدستآمده از دیگر تحقیقات نیز ثابت کرده
ِ
است که متغیرهای پرخاشگری و خصومت با خودکشی مرتبط هستند .ازاینرو ،سطوح باالی دین و
دینداری میتواند بهطورغیرمستقیم بر خودکشی تأثیر منفی بگذارد (کونیگ و همکاران2001 ،؛ مالون و
همکاران1995 ،؛ مان و همکاران2005 ،؛ کواندو و همکاران.)2000 ،
چهارم ،بسیاری از ادیان و سنتهای مذهبی ،رفتارهای ناشی از سوءمصرف مواد مخدر ،مشروبات
الکلی و قمار که رابطۀ مستقیمی با خودکشی دارند را منع میکنند؛ بنابراین ،سطوح باالی دین و
دینداری میتواند از طریق ممنوعیت انجام کنشهای یادشده ،تأثیر محافظتی غیرمستقیمی بر
خودکشی داشته باشد (هیلتون و همکاران.)2002 ،
پنجم ،برانگیختگی افراد برای خودکشی ،شامل تجربۀ عدمتعادلهای معتنابهی است و افراد
« .1تبیین اولیه» ،تبیینی است كه میتواند پرسش «چرا»ی دیگری را برانگیزاند و ازاینرو نیازمند تبیین دیگری بر اساس ارجاع به اعیان و
فعالیتهایی است كه آن را به بار آورده است« .تبیین نهایی» تبیینی است كه سؤال «چرا»ی دیگری را برنمیانگیزاند و بهعبارتدیگر ،جعبۀ
سیاه ندارد (بودون .)173 :1998 ،با تشریح مكانیسمها ،یك «تبیین اولیه» تبدیل به «تبیین نهایی» میشود؛ چون جعبۀ سیاه چشمگیری
ندارد تا بهسادگی موجب تكوین پرسش دیگری از نوع «چرا» شود (هدستروم.)26 :2005 ،
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ً
خودکشیکننده غالبا درگیری درونی شدیدی را بین انتخاب مرگ یا ادامۀ زندگی تجربه میکنند
شدید آموزههای
(اشنایدمن و فاربرو1957 ،؛ وورشل و گرینگ .)2010 ،بر این اساس ،مخالفتهای
ِ
دینی نسبت به خودکشی و همچنین ارزشهای مثبت و خوشبینانۀ دینی در تأ کید بر پاداشهای
آنجهانی ،میتواند برای بسیاری از مؤمنان که به فکر خودکشی میافتند ممانعتکنندۀ مهمی باشد و
تأثیری مثبت بر تصمیم به ادامۀ زندگی بگذارد (لینهان و همکاران1983 ،؛ پینتو و همکاران1998 ،؛
وورشل و گرینگ.)2010 ،
درمجموع ،باید یادآور شد که کلیۀ مدلهای نظری ارائهشده در بخش پیش و مکانیسمهای
سازی این گزارۀ دورکیمی یا فرضیۀ اصلی این تحقیق
مطرحشدۀ پیشگفته ،برای معقولسازی و موجه ِ
ارائه شدهاند که «دین اثر محافظتی یا کاهشی در برابر خودکشی دارد» .اکنون ،باید با طرح تحقیق
مناسب به ارزیابی تجربی فرضیۀ یادشده بپردازیم و نشان دهیم که آیا مدعای نظری ارائهشده در قالب
فرضیۀ تحقیق که بر وجودش استدال لهایی در سطح بیان مکانیسمهای پیونددهندۀ دین با خودکشی
اقامه شد ،در عال م واقع نیز به همان شكل وجود دارد یا ازنظر تجربی آن مدعا یا فرضیه واقعیت ندارد.

 .3روش و دادهها
«خودکشی منجر به مرگ» است و به دلیل نبود فاعلین این
ازآنجاکه متبین (تبیینشوندۀ) این تحقیق،
ِ
کنش ،خواهناخواه مطالعه به سمت سطح کالن سوق پیدا کرد و متغیر وابستۀ آن «نرخ خودکشی» شد؛
به همین دلیل و با توجه به اصل «لزوم تناسب روش با ماهیت موضوع» ،از روش تطبیقی ّ
كمی 1برای
ِ
ِ
ِ
اصلی این تحقیق استفاده گردید.
ارزیابی تجربی فرضیۀ
ِ
این سخن داللتآمیزی است که مهمترین وجه ممیزۀ روش تطبیقی از سایر روشهای تحقیق در
علوم اجتماعی را «بهکارگیری واحدهای كالن اجتماعی (سیستمها) بهعنوان واحد تحلیل» ،در نظر
بگیریم .از سوی دیگر ،تنگناهای عملی در دستیابی به دادههای مناسب برای متغیر خودکشی در
واحدهای محیطی کمتر از «استان » در ایران (یعنی شهرستانها یا شهرها) ،باعث شد «استان» را واحد
تحلیل این مطالعۀ تطبیقی قرار دهیم.
حاصل سخن آنکه روش تحقیق این مطالعه« ،تطبیقی درو نكشوری» است كه در آن از دادههای
جمعی (اعم از سیستمی و تجمیعی) برای مقایسۀ ّ
کمی استانهای ایران استفاده شده است.
بنابراین« ،واحد تحلیل» و «سطح تحلیل» در مطالعۀ حاضر به ترتیب «استان» و «ایران» در نظر گرفته
شده که در آن از دادههای ثانویۀ سال ( 1395آخرین سرشماری در ایران) برای تحلیل نهایی بهره گرفته
شده است .ویژگیهای این دادهها ،ذیل مفهومسازی هر متغیر تشریح خواهد گردید.

1. Quantitative Comparative Method
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مفهومسازی

متغیر وابسته :خودکشی
«خودکشی» ،به مرگی اطالق میشود که نتیجۀ مستقیم اقدامی عامدانه باشد و شخص قربانی این
عمل را بهقصد پایاندادن به زندگیاش انجام داده است .نرخ خودکشی استانی ایران در سال ،1395
بر اساس دادههای رسمی پزشکی قانونی کشور توسط علیوردینیا ( )1399محاسبه شده و در این
پژوهش از آن دادهها استفاده شده است .علیوردینیا ( ،)1399برای زدودن اثر تفاوت جمعیت
شمار جمعیت هر استان
استانها و مقایسهپذیرنمودن دادهها ،تعداد خام خودکشیهای موفق را بر
ِ
تقسیم و سپس در عدد صدهزار ضرب کرده است .عدد بهدستآمده از این ساختاره ،داللت بر
خودکشی موفق یا
آن دارد که در سال  1395به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت ،چه تعداد رخداد
ِ
خودکشی منجربهمرگ در هر استان ایران وجود داشته است.
ِ
در مطالعات خودکشی ،عقیدۀ غالب بر این است که آمارهای رسمی را نباید بازنمای تجربی
ن رسمی خودکشیهای گزارششده ،همواره کمتر از
وضعیت خودکشی در یک جامعه دانست و میزا 
میزان واقعی است؛ بهویژه ،در اجتماعاتی که خودکشی موجب بدنامی خانواده شده و امری مذموم و
ً
نکوهیده ازنظر فرهنگی و اجتماعی انگاشته میشود ،بستگان قربانی معموال تالش میکنند برچسب
خودکشی را تبدیل به مرگ تصادفی کنند .ازاینرو ،اگر گفته شود آمارهای رسمی خودکشی دچار تورش
کمبرآوردیاند و با آنها بایستی بااحتیاط برخورد نمود ،سخن داللتآمیزی بیان شده است (ن .ک.
به :علیوردینیا.)22-23 :1399 ،
در همین راستا ،باید اذعان نمود که هیچ سنجشی در علوم اجتماعی عاری از خطا نیست و
چیز سنجیدهشده ،رونوشت یا المثنای کامل واقعیتی بوده که در نفساالمر
هیچگاه نمیتوان گفت ِ
سنجش حتیالمقدوری است .در
وجود داشته است؛ چراکه سنجش مفاهیم در علوم اجتماعی،
ِ
خصوص موضوع این مطالعه نیز شاید مطمئنترین واکنش به مسئلۀ اعتبار آمارهای رسمی خودکشی،
رد هر نوع تحقیق تجربی با سطح تحلیل سیستمی در موضوع خودکشی باشد .این ،بدان معناست که
ً
صرفا به تحلیل نظری خودکشی در سطوح سیستمی جوامع ادامه دهیم و در تردید بمانیم كه آیا تحقیق
ً
تجربی نیز واقعا چنین مدعاهای نظری را تأیید میكند یا خیر؛ ولی مرور مطالعات جامعهشناختی که
به مقایسه و تحلیل «نرخهای خودکشی موفق» در سیستمهای اجتماعی مختلف پرداختهاندّ ،
مبین
ً
این واقعیت است که همگی از همین آمارهای رسمی استفاده کردهاند و اصوال برای انجام چنین
مطالعات کالنپایۀ تجربی ،چارهای جز استفاده از آمارهای رسمی خودکشی وجود ندارد.

متغیر مستقل :دین و دینداری
به نظر میرسد حین انجام مطالعهای تجربی در جامعهشناسی ،تفکیک دین از دینداری بهسادگی
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امکانپذیر نیست .دلیل اصلی آن ،این است که علم جامعهشناسی بنا به ماهیت رشتهای و
ت و محتوای دین بهعنوان متونی
«دین بنفس ه و فینفسه» یا ماهی 
محدودیت روشی خویش ،ب ه بررسی ِ 
ی و بشری) است ،نمیپردازد .دین (هر
(مقدس) كه دربردارند ۀ تعالی م و دستورات االهی (یا اسطورها 
ن قرار میگیرد كه هم ه یا بخشی از تعالیم و
چه باشد) ،فقط هنگامی موضوع مطالعۀ جامعهشناسا 
ی از افراد قرار گیرد (= دینداری)؛ و جزئی از نظام فرهنگی جامعه
ش مورد پذیرش مردم یا گروه 
دستورات 
دین مردم) ؛ و آثار خواسته و ناخواست ۀ متعددی در جامعه به بار آورد .چنانچه دینی مورد
شود (= ِ
پذیرش هیچ انسانی قرار نگیرد و تبدیل به دینداری نشود ،هیچ آثاری در جامعه نخواهد داشت و
موضوع مطالعۀ جامعهشناسی نیز قرار نخواهد گرفت.
«دین مردم» یا «دینداری» را میتوان بهطورکلی عبارت از التزام ذهنی و
از حیث تعریف مفهومیِ ،
عینی به تعالیم و دستورات یک دین یا مذهب دانست« .التزام عینی» ،ارجاع دارد به كلیۀ رفتارها
َ
مذهبی مشروع در جامعه ،مشخص و
و اعمال معطوف به امر قدسی یا خداوند که توسط سازمان
ِ
َ
توصیف شدهاند .چنین رفتارهایی ،دربردارندۀ كلیۀ صورتهای فردی و جمعی مشاركت در اعمال
دینی است« .التزام ذهنی» نیز دربردارندۀ اعتقاد به و/یا شناخت از توصیفات و تبیینهای تأییدشده
توسط یك سازمان مذهبی و داشتن عواطف و احساسات مساعد نسبت به آن است (استارك و
فینك.)103 :2000 ،
1
دین اسالم است ،مفهومسازی
دین اکثر قریببهاتفاق مردمان ساکن در استانهای ایرانِ ،
ازآنجاکه ِ
«دینداری» در مطالعۀ حاضر ،به این دین اختصاص یافته است .با توجه به تأ کید مدل نظری «تعهد
ُ
مذهبی» بر تأثیر فقط آن دسته از آموزههای دینی که با عقوبتهای اخروی خودکشی ارتباط پیدا
میکند و محدودیتهای موجود در دادههای ثانویۀ موجود در سطح استانی ،مجبور شدیم برای ُبعد
التزام ذهنی دینداری ،از دو ّ
معرف یا گویههای «خداوند در همهجا حضور دارد و ناظر اعمال ماست»
و «اعتقاد به محاسبۀ اعمال در آخرت» استفاده کنیم .از سوی دیگر ،التزام عینی دینداری که داللت
بر اعمال مذهبی دارد ،ابتدا به دو مؤلفۀ فردی و جمعی تقسیم گردید .دلیل اصلی آن ،این بود که
مطابق با استدال لهای اقامهشده در مدل نظری «شبکههای مذهبی» ،مشارکت در مراسم و مناسک
جمعی نقش محافظتی مهمتری در برابر خودکشی ایفا میکند .بدینترتیبّ ،
معرفهای مورداستفاده
برای سنجش اعمال مذهبی جمعی عبارت شدند از :میزان «حضور در مسجد»؛ «همراهی در نماز
جماعت»؛ «شرکت در نماز جمعه» و «شرکت در مجالس روضه و عزاداری» .همچنینّ ،
معرفهای
مورداستفاده برای سنجش اعمال مذهبی فردی عبارت شدند از :میزان «تالوت قران»؛ «نمازخواندن»
و «روزه گرفتن».
دادههای مربوط به همۀ متغیرهای تشکیلدهندۀ سنجۀ دینداری ،از «پیمایش ارزشها و
نگرشهای ایرانیان ،موج سوم» ( )1395اخذ شد که با حجم نمونۀ 14906نفری ،یکی از گستردهترین
 .1مطابق نتایج سرشماری سال ،1395بیش از %99ساکنان همۀ استانهای ایران ،مسلماناند (سالنامۀ آماری کشور.)159:1396،
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جمعیتهای قابلتعمیم به هر یک از استانهای کشور را زیرپوشش برده بود .دادههای سطح سیستمی
بهصورت تجمیعی از درصد پاسخگویانی که در هر یک از  31استان ایران به ّ
ذهنی
معرفهای التزام
ِ
دینی (باورهای دینی) پاسخ «زیاد و خیلی زیاد»؛ و به ّ
عینی دینی (اعمال فردی-
معرفهای التزام
ِ
جمعی دینی) پاسخ «اکثر اوقات و همیشه» داده بودند ،به دست آمد .البته ،ازآنجاکه ّ
معرفهای
ً
یك شاخص تركیبی معموال نقش یا وزن یكسانی در سنجش مفهوم موردنظر ندارند ،شاخص استانی
ذهنی و عینی دینی بر اساس تكنیك «تحلیل
«دین یا دینداری کل» از تركیب وزنی سنجههای التزام
ِ
مؤلفههای اصلی» 1در تحلیل عاملی ساخته شد.

متغیرهای کنترل
هنگامیکه همانند این پژوهش به دنبال برآورد تأثیر یک متغیر مستقل (دین/دینداری) بر متغیر وابسته
(خودکشی) در زمینۀ یك مطالعۀ غیرآزمایشی هستیم ،بیدرنگ این پرسش پیش کشیده میشود كه
چه متغیرهای دیگری باید کنترل شوند؟ این ،بدان دلیل است که در صورت ورود متغیرهای دیگر
ّ
به مدل آماری ،هر دو جنبۀ ضریب تأثیر علی (یعنی «شدت رابطه» و «معناداری آماری») میتوانند
از اساس تغییر یابند .اگر فرد بخواهد برآورد درستی از تأثیر خالص یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته
به دست آورد ،این متغیرهای دیگر باید كنترل شوند .به همین دلیل و بهمنظور افزایش اعتبار درونی
دستاوردهای این تحقیق ،ضروری دیده شد که چند متغیر کالنپایۀ تأثیرگذار بر نرخهای خودکشی را
بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی کنترل کنیم.
شناسان تطبیقی (ن .ک :استارک )2008 ،مبنی بر
در مرحلۀ نخست ،بر اساس توصیۀ اکید روش
ِ
تحقیق تطبیقی
لزوم کنترل متغیر «توسعۀ اقتصادی-اجتماعی» برای افزایش اعتبار درونی هرگونه طرح
ِ
(چه درو نکشوری ،چه بینکشوری) ،متغیر مذکور بهعنوان متغیر کنترلی مطمحنظر قرار گرفت .این،
بدان دلیل است که متغیر «توسعهیافتگی» با بسیاری از دیگرمتغیرهای سطح سیستمی مرتبط است
خلط نتایج یا ایجاد همبستگیهای جعلی میشود .ازآنجاکه در مطالعات
و عدم کنترل آن موجب ِ
ً
کالن خودکشی ،معموال متغیر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی مدنظر جامعهشناسان قرار گرفته
سطح ِ
است (برای نمونه :استک2000 ،1983 ،؛ بروت ،)1986 ،ضروری دیده شد تا این متغیر در مطالعۀ
حاضر نیز کنترل شود.
بدینترتیب ،سازۀ «توسعۀ اقتصادی-اجتماعی استانها» بر اساس چهار شاخصۀ اصلی در ادبیات
2
جامعهشناسی ،یعنی رشد اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی در استانهای ایران)،
صنعتیشدن (نسبت شاغالن بخش صنعت به كل جمعیت فعال در هر استان) ،شهریشدن
(نسبت جمعیت ساكن در شهرها به کل جمعیت استان) و نرخ باسوادی (نسبت تعداد افراد باسواد
1. Principal Component Analysis

 .2برای آشنایی با چگونگی محاسبۀ این شاخص در سطح استانهای کشور ،مراجعه کنید به :صالحی.1397 ،
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استان به جمعیت 6ساله و بیشتر) بر اساس دادههای موجود در سالنامۀ مربوط به سرشماری کشوری
سال  1395مرکز آمار ایران مورد سنجش قرار گرفت .درنهایت ،شاخص «توسعۀ اقتصادی-اجتماعی
استانها» از تركیب وزنی سنجههای مذكور بر اساس تكنیك تحلیل مؤلفههای اصلی در تحلیل
عاملی پس از استانداردكردن نمرهها ساخته شد.
سازۀ دوم کنترلی در مطالعۀ حاضر« ،انسجام خانوادگی» 1است که یکی از ابعاد مهم سازۀ عامتر
«انسجام اجتماعی» 2در تبیین تفاوت نرخهای خودکشی توسط دورکیم بوده است .دورکیم تصریح
نمود که هرچه تعداد اعضای خانواده بیشتر و تعامالت در زندگی خانوادگیشان افزو نتر باشد ،احتمال
خودکشی کمتر است .از دید دورکیم ،ازدواج فراهمآورندۀ حمایت عاطفی است و به متأهلین کمک
میکند تا مشکالت خویش را با کمک دیگری حل نمایند .در حقیقت ،ازدواج و تشکیل خانواده به
دلیل ادغام فرد در ساختار اجتماعی ،موجب افزایش انسجام و انتظام میشود و معنای بیشتری به
زندگی میبخشد و بر این اساس بایستی خطر خودکشی را کاهش دهد .در برابر آن ،طالق باید خطر
خودکشی را افزایش دهد ،زیرا پیوندهای انسجامبخش بین افراد را میگسلد (استک 1982 ،و .)2000
بهاینترتیب ،سازۀ انسجام خانوادگی با دو متغیر ُ«بعد خانوار» و «نرخ طالق» عملیاتی شد که دادههای
آن از نتایج تفصیلی سرشماری سال  1395اخذ گردید .البته ،برای آنکه متغیرهای این سازه نمایانگر
«انسجام خانوادگی» باشد ،متغیر نرخ طالق معکوس شد تا همجهت با متغیر ُ«بعد خانوار» گردد.
متغیر کنترلی پایانی با نام «نابسامانی اجتماعی» 3،از ترکیب عواملی ساخته شد که بر پایۀ ادبیات
خودکشیپژوهی از عوامل تأثیرگذار بر نرخهای خودکشی بودهاند .با توجه به مضمون اصلی تئوری
خودکشی دورکیم ،نرخهای خودکشی بهطور معکوس با تغییر میزان انسجام و انتظام اجتماعات تغییر
عوامل کالنپایۀ تضعیفکنندۀ انسجام و انتظام اجتماعی (همچون
مییابد .ازاینرو ،انتظار میرود
ِ
جمعیتهای مهاجر ،نرخهای طالق ،نرخهای بیکاری و نرخهای فقر) ،بر نرخهای خودکشی تأثیرگذار
باشند (برای مشاهدۀ مروری بر این تحقیقات ،ن .ک .به :استک2000 ،؛ هافمن و بحر .)2006 ،البته،
ً
قبال بهعنوان ّ
معرف سازۀ «انسجام خانوادگی» مدنظر قرار گرفته
چون طالق یا ازهمگسیختگی خانواده
مهاجران واردشده به کل جمعیت هر استان
بود ،سه متغیر «جمعیتهای مهاجر» با شاخص «نسبت
ِ
طی پنج سال گذشته»« ،نرخ بیکاری» و «نرخ فقر» بهعنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار گرفتند.
دادههای خام سطح استانی این متغیرهای کنترلی نیز از نتایج تفصیلی سرشماری سال  1395اخذ
شد و با تعدیل بر اساس جمعیت هر استان ،تبدیل به نرخ گردید .شاخص نابسامانی اجتماعی نیز از
تركیب وزنی متغیرهای یادشده بر اساس تكنیك «تحلیل مؤلفههای اصلی» در تحلیل عاملی پس از
استانداردكردن نمرهها ساخته شد.
1. Family integration
2. Social integration
3. Social disorganization
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 .4یافتهها
در آغاز و بهمنظور ارائۀ تصویری کلی از جایگاه استانهای کشور در هر یک از مقیاسهای تحقیق ،در
استان دارای باالترین و پایینترین نمرۀ هر یک سازههای تحقیق ،نمایش داده شده است.
جدول زیر پنج
ِ
استان واقع در کرانۀ باال و پایین سازههای تحقیق ()N =31
جدول شمارۀ  .1رتبۀ پنج
ِ

نرخ خودکشی

دین و دینداری

توسعۀ
اقتصادی-اجتماعی

انسجام خانوادگی نابسامانی اجتماعی

باالتریـن استـانها
پایـینترین استـانها

کرمانشاه

خراسان جنوبی

تهران

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و
بختیاری

ایالم

بوشهر

اصفهان

ایالم

کهگیلویه و
بویراحمد

کهگیلویه و
بویراحمد

گلستان

یزد

چهارمحال و
بختیاری

کردستان

لرستان

یزد

سمنان

خوزستان

کرمانشاه

همدان

خراسان شمالی

بوشهر

بوشهر

خراسان جنوبی

نرخ خودکشی

دین و دینداری

توسعۀ اقتصادی-
اجتماعی

انسجام خانوادگی نابسامانی اجتماعی

خراسان جنوبی

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

گیالن

کرمان

سیستان و
بلوچستان

فارس

کردستان

تهران

سیستان و بلوچستان

یزد

مازندران

آذربایجان غربی

مازندران

قم

خراسان رضوی

البرز

خراسان شمالی

البرز

گلستان

بوشهر

گیالن

اردبیل

مرکزی

آذربایجان غربی

یافتههای مندرج در جدول شمارۀ  ،1داللت بر این واقعیت داشت که کمترین میزان خودکشی متعلق
به همان استانی است که باالترین میزان دینداری را داشتهاست (استان خراسان جنوبی) .در مقابل و
استان دارای پایینترین میزان دینداری (استان
متناظر با یافتۀ پیشین ،بیشترین نرخ خودکشی از ِآن
ِ
کرمانشاه) بوده است .درواقع ،از میان پنج استانی که کمترین میزان خودکشی را داشتهاند ،دو استان
ً
خراسان جنوبی و بوشهر جزو استانهایی با باالترین نرخ دینداری بودهاند که کامال در راستای فرضیۀ
«اثر محافظتی دین بر خودکشی» است و داللت تأییدی برای آن دارد .بدیهی است آزمون تجربی فرضیۀ
مذکور ،مستلزم بهکارگیری تمام موردهای تحقیق است و نمیتوان به این دو مورد خاص بسنده نمود.
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یادآور میشود برای ارزیابی تجربی فرضیۀ تحقیق یا وارسی دقیقتر چگونگی ارتباط نرخهای خودکشی
با هر یک از ابعاد دینداری در استانهای ایران (هنگامیکه سه شاخص «توسعۀ اقتصادی-اجتماعی»،
«انسجام خانوادگی» و «نابسامانی اجتماعی» کنترل شوند) ،از مدل آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد.
نتایج تحلیل رگرسیون نرخهای خودکشی بر متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق به همراه همبستگیهای
ساده و تفكیكی ،در جدول شمارۀ  2ارائه شده است.
جدول شمارۀ  .2رگرسیون نرخ خودکشی بر دین با کنترل توسعهیافتگی ،انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی ()N =31
همبستگی
مرتبۀ صفر

همبستگی
تفکیکی

ضریب ساده
رگرسیون

ضریب
استاندارد
رگرسیون

مقدار T

معناداری T

1

دین/دینداری

-0/70

-0/68

-1/07

-0/62

-4/72

0/000

2

توسعهیافتگی

-0/20

-

-0/64

-0/22

-1/62

0/12

3

انسجام خانوادگی

-0/21

-

-0/11

-0/04

-0/26

0/80

 4نابسامانی اجتماعی

0/50

-

0/95

0/32

2/64

0/01

4/22

0/000

متغیرهای مستقل و
کنترل

مقدار ثابت (عرض از مبدأ) = 20/84
همبستگی چندگانه
0/80

مقدار F

ضریب تعیین

11/99

0/65

معناداری F
0/000

نتایج مندرج در جدول شمارۀ  ،2نشان میدهد كه ضریب همبستگی چندگانه معادل 0/80
محاسبه گردیده و ّ
مبین آن است كه چهار متغیر دین/دینداری ،توسعۀ اقتصادی-اجتماعی،
انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی بهطور همزمان  80صدم با نرخ خودکشی در استانهای ایران
همبستگی و ارتباط داشتهاند (= ارتباطی بسیار قوی) .ضریب تعیین بهدستآمده ( )R2نیز حکایت از
آن دارد که این مدل توانسته است نزدیک به دوسوم ( 65درصد) از واریانس بیناستانی نرخ خودکشی
در ایران را توضیح دهد و  35درصد باقیمانده ،متعلق به عوامل دیگر (و خطا) است.
نسبت تبیینی در علوم اجتماعی ،با توجه به محدودیتهای دادهها و خطای اندازهگیری
این
ِ
ً
که ذاتی پژوهشهای کالنپایه با دادههای ثانویه است ،میزانی فراوان و كامال امیدواركننده است و
نشان میدهد مدل ارائهشده از حیث تبیین نرخ خودکشی در ایران ،مدل مناسبی است؛ چراکه تا
حد اطمینانبخشی با مجموعۀ دادههای تحقیق برازش پیدا كرده است .نسبت  Fمشاهدهشده
ً
برای آزمون معناداری ضریب تعیین ( ،)R2معادل  11/99محاسبه گردیده كه ازلحاظ آماری نیز کامال
معنیدار بوده است ( )P = 0/000و میتوان به واقعیبودن توان باالی تبیینی این مدل اعتماد نمود.
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با همۀ اینها ،برای وارسی فرضیۀ اصلی تحقیق باید به آمارههای همبستگی و ضرایب رگرسیون
دین/دینداری بر خودکشی و معناداری آمار یشان مراجعه كرد.
یافتههای منعکسشده در جدول شمارۀ  ،2حکایت از آن دارند که از میان چهار متغیر دین/دینداری،
توسعۀ اقتصادی-اجتماعی ،انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی؛ بیشترین همبستگی با خودکشی
متعلق به متغیر «دین/دینداری» ( )-0/70بوده است .همچنین ،یافتههای مذکور داللت بر آن دارند
که وقتی تأثیرات سه متغیر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی ،انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی
کنترل شوند ،تأثیر خالص دین/دینداری بر خودکشی در استانهای ایران بهطور قابلتوجهی کاهشی
ً
بوده (ضریب تفکیکی=  -0/68و بتا=  )-0/62که ازلحاظ آماری نیز کامال معنادار است (= 0/000
 )Pو میتوان به واقعیبودن آنها اعتماد نمود .به عبارت غیرفنی ،هر چه از استانهای دیندارتر به
سوی استانهای کمتردیندار ایران حركت كنیم ،شاهد افزایش نرخ خودکشی خواهیم بود .این یافته،
ً
کامال بر تأثیر خالص و مستقل دین/دینداری بر خودکشی در استانهای ایران داللت دارد و حمایتی
تجربی برای فرضیۀ اصلی تحقیق محسوب میشود که در سطح کالن ،دین/دینداری تأثیر قابلتوجه
محافظتی بر خودکشی دارد.
در این میان و بهمنظور درک بهتر از چگونگی ارتباط هر یک از ابعاد و مؤلفههای دین/دینداری با
خودکشی در ایران ،ضروری دیده شد تأثیر تفکیکی آنها مورد وارسی و ارزیابی قرار گیرد .یافتههای
مربوط به این مدل رگرسیون در جدول شمارۀ  3منعکس شده است.
جدول شمارۀ  .3رگرسیون نرخ خودکشی بر ابعاد دین با کنترل توسعهیافتگی ،انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی ()N =31
متغیرهای مستقل

همبستگی
مرتبۀ صفر

تفکیکی

التزام ذهنی دینی

-0/25

-0/39

-1/14

 2التزام عینی فردی

-0/61

-0/28

-0/87

-0/30

 3التزام عینی جمعی

-0/33

-0/41

-1/21

-0/41

-2/20

 4توسعهیافتگی

-0/20

-

-0/69

-0/23

-1/52

0/14

 5انسجام خانوادگی

-0/21

-

-0/17

-0/06

-0/36

0/72

 6نابسامانی اجتماعی

0/50

-

1/02

0/35

2/27

0/03

و کنترل

1

همبستگی

ضریب ساده
رگرسیون

ضریب استاندارد
رگرسیون

T

-0/39

-2/86

0/009

-1/44

0/16
0/04

مقدار ثابت (عرض از مبدأ) = 21/22
همبستگی چندگانه
0/80

مقدار

معناداری
T

3/98
مقدار F

ضریب تعیین

7/33

0/65
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نتایج مندرج در جدول شمارۀ  ،3نشان میدهد كه با توجه به ثبات متغیرهای این مدل با مدل قبلی
و فقط تجزیۀ متغیر دین/دینداری به سه مؤلفهاش ،ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین ()R2
ً
دقیقا معادل با مدل پیشین (جدول شمارۀ  )2به دستآمده که داللت بر ارتباط بسیار قوی خودکشی
با مجموعۀ این متغیرها در سطح استانهای ایران داشته است .همچنین ،یافتههای منعکسشده
در این جدول حکایت از آن دارند که از میان شش متغیر «التزام ذهنی دینی»« ،التزام عینی فردی»،
«التزام عینی جمعی»« ،توسعۀ اقتصادی-اجتماعی»« ،انسجام خانوادگی» و «نابسامانی اجتماعی»،
بیشترین میزان همبستگی ساده با نرخ خودکشی متعلق به «التزام عینی فردی یا مؤلفۀ اعمال فردی در
دین» ( )r = -0/61بوده است .البته چنانکه پیشازاین گفته شد ،احتمال مشاهدۀ همبستگیهای
جعلی در همبستگیهای ساده زیاد است و بدون کنترل سایر متغیرهای مرتبط نمیتوان به این نوع
همبستگیها اعتماد نمود.
یافتههای منعکسشده در ضرایب همبستگی تفکیکی جدول  3که داللت بر اعمال کنترل
آماری و برآورد ارتباط خالص هر یک از مؤلفههای دین/دینداری با خودکشی دارد ،مؤید همین نکته
ً
است .این یافتهها برخالف یافتههای همبستگی ساده نشان داد که اوال ،در مقایسۀ سه مؤلفۀ دین/
دینداری ،میزان ارتباط متغیر التزام عینی فردی یا مؤلفۀ اعمال فردی در دین با خودکشی که بیشینه
ً
و کامال معنادار بود ( r = -0/61و )P = 0/000؛ تبدیل به مقدار کمینه و ازلحاظ آماری غیرمعنادار شد
ً
(همبستگی تفکیکی=  -0/28و  .)P = 0/16ثانیا ،بهجای مؤلفۀ التزام عینی فردی ،بیشترین تأثیر
کاهشی دین/دینداری بر خودکشی متعلق به مؤلفۀ اعمال جمعی در دین/دینداری شد (ضریب
تفکیکی و بتا=  )-0/41که ازلحاظ آماری نیز معنادار بود ( )P = 0/04و میتوان به واقعیبودن آن اعتماد
نمود.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
تحقیقات اجتماعی درباره دین و خودکشی ،در طول بیش از یک قرن اخیر تحت سیطرۀ مطالعات
انجامگرفته در کشورهای توسعهیافته و با تمرکز بر کشور آمریکا و دین مسیحیت بوده و در این پژوهشها
ً
توجه نسبتا اندکی به کشورهای کمتر توسعهیافته یا ادیان غیرغربی شده بود .بدینترتیب ،مشخص
نبود که یافتههای بهدستآمده از چنین تحقیقاتی را تا چه حد میتوان در مورد سایر کشورها و دیگر
ٔ
درباره
سنتهای دینی باألخص دین اسالم صادق دانست .از سوی دیگر ،هیچ پژوهش مستقلی
ارتباط دین و خودکشی در جامعۀ مسلمان ایران انجام نپذیرفته بود .ازاینرو ،پژوهش حاضر عهدهدار
بررسی تجربی ارتباط دین و خودکشی در بافت کشور مسلمان ایران شد.
با مروری بر ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به خودکشی ،هژمونی و سیطرۀ نسبی این فرضیه یا مدعای
نظری ،آشکار شد که دین نقش یک سپر یا محافظ را در برابر خطر خودکشی ایفا میکند .در کشورهای
توسعهیافته نیز بیشتر پژوهشهای جامعهشناسان با تمرکز بر مذاهب مختلف دین مسیحیت ،حمایتی
تجربی برای فرضیۀ یادشده به دست آورده بودند؛ تا جایی که استک و کپاساوا ( )2011در مرورشان از
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ْ
مطالعات یک
 162مطالعۀ تجربی در این خصوص ،چنین نتیجه گرفتند که در بیش از  82درصد
یا چند یافتۀ تجربی مبنی بر «تأثیر دین بهعنوان عاملی محافظ در برابر خودکشی» ،گزارش شده بود.
یافتههای پژوهش حاضر در بافت جامعۀ مسلمان ایران نیز نشان داد که فرضیۀ اصلی موجود
در دیدگاههای نظری جامعهشناختی مبنی بر آنکه «دین اثر محافظتی یا کاهشی در برابر خودکشی
ً
دارد» ،کامال مورد تأیید تجربی قرار میگیرد .در حقیقت ،یافتههای این تحقیق داللت بر این واقعیت
داشت که وقتی تأثیرات سه متغیر تأثیرگذار بر خودکشی در سطح سیستمی ،یعنی توسعۀ اقتصادی-
اجتماعی؛ انسجام خانوادگی و نابسامانی اجتماعی کنترل شوند ،تأثیر خالص دین بر خودکشی در
استانهای ایران بهطور قابلتوجهی کاهشی بوده است .این یافته ،حکایت از آن دارد که در بافت
کشور مسلمان ایران ،هر چه از سمت استانهای دیندارتر به سوی استانهای کمتردیندار ایران
ً
حركت كنیم ،شاهد افزایش نرخ خودکشی خواهیم بود .این یافته ،کامال بر تأثیر خالص و مستقل دین
بر خودکشی در استانهای ایران داللت دارد و حمایتی تجربی برای این گزاره محسوب میشود که در
سطح کالن ،دین تأثیر قابلتوجه محافظتی بر خودکشی دارد.
از منظری دیگر ،هنگامیکه سازۀ دین به سه مؤلفۀ تشکیلدهندهاش تجزیه شد ،یافتههای تحقیق
َ
نشان داد که دو مؤلفۀ «اعمال جمعی دینی» و «التزام ذهنی دینی» بیشترین تأثیر کاهشی را بر خودکشی
داشتهاند (به ترتیب با بتای معادل  -0/41و  .)-0/39این یافتههای تجربی ،داللت تأییدی برای دو
مدل جامعهشناسانۀ «شبکههای مذهبی» و «پایبندی مذهبی» دارد .در توجیه نظری این یافتههای
تجربی میتوان گفت که مشارکت در مناسک جمعی دینی ،فرصتی ساختاری را فراهم میکند تا یک
شبکۀ حمایتی گسترده میان اعضای جماعت مذهبی ایجاد شود که بهعنوان سپر یا عامل محافظتی
َ
جمعی مذهبی ،شبکههای تعاملی
در برابر خودکشی عمل میکند .بهعبارتدیگر ،مشارکت در اعمال
ِ
را با کارکردهای حمایت اجتماعی تقویت میکند که میتواند به حفاظت از افراد در برابر وقایع تنشزای
زندگی یار یرسان باشد و از ورود آنان به موقعیتهای خودکشی جلوگیری به عمل آورد (استک1992 ،؛
وورشل و گرینگ.)2010 ،
افزون بر آن ،یافتههای همسو با مدل تعهد مذهبی نشان داد که پس از کنترل سایر متغیرها ،اعتقاد به
آموزههای کلیدی مذهبی ،ازجمله باور به زندگی پس از مرگ ،پیشبینیکنندۀ مهمی برای خودکشی
در بافت جامعۀ مسلمان ایران است .مطابق نتایجی که در جدول شمارۀ  3منعکس شد ،باور به
چنین اعتقادات مذهبی میتواند نرخ خودکشی را -حتی پس از کنترل سایر متغیرهای ذیمدخل -به
طرز معناداری کاهش دهد .در حقیقت ،پژوهش حاضر با استفاده از کنترلهای آماری ،بنیاد تجربی
محکمی برای دو مدل جامعهشناسانۀ فوقالذکر در تأیید این قضیه ارائه داد که دین با ارتقای توان
مقابله با نامالیمات زندگی ،نقش یک سپر یا محافظ را در برابر خودکشی ایفا میکند و بدینوسیله،
خطر خودکشی را کاهش میدهد.
درمجموع ،یافتههای مطالعۀ کالنپایۀ حاضر در بافت کشور مسلمان ایران همگرایی قابلتوجهی
را با ادبیات پژوهشی این حوزۀ مطالعاتی در سطح جهان نشان داده است .بااینحال ،ازآنجا که این
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پژوهش از یکسو ،نخستین مطالعۀ تجربی در خصوص ارتباط دین و خودکشی در ایران محسوب
میشود و از سوی دیگر ،هیچ کاری از کمال آغاز نمیشود؛ بروز چالشهایی جدی در پرتوی تحقیقات
بیشتر بهویژه با دادههای جدید و معتبرتر ،دور از انتظار نیست .تحقیق حاضر تنها توانسته است
خراشی به سطح بیندازد و هنوز كارهای زیادی در این حوزۀ مطالعاتی وجود دارد كه میباید توسط
سایر جامعهشناسان و دینپژوهان تجربی انجام پذیرد.
بهعنوان نمونه ،یک مسیر نویدبخش برای پیشرفت این حوزۀ مطالعاتی« ،بررسی تأثیرات تجانس و
ّ
تکثر مذهبی بر نرخهای خودکشی» است .با الهام از نظریۀ بازار دین ،میتوان به این مسئله پرداخت که
چه ارتباطی بین تجانس/تکثر مذهبی و نرخهای خودکشی در ایران وجود دارد؟ از طرف دیگر ،چون در
ً
ادبیات جامعهشناسی دین این موضوع کامال مستند شده است که زنان مذهبیتر از مرداناند و بیش از
مردان از نظامهای مذهبی سود میبرند (طالبان)1400 ،؛ میتوان در تحقیقات آینده به بررسی تجربی این
مسئله پرداخت که متغیرهای مذهبی (همانند تعهد مذهبی ،مشارکت در مراسم و مناسک مذهبی و
 )...تا چه حد پیشبینیکنندۀ نرخهای متفاوت خودکشی در میان مردان و زنان ایرانی است؟
همچنین ،توصیف و تبیین نرخهای خودکشی در ایران به تفکیک دو مذهب اصلی در درون دین
اسالم (شیعه و سنی) ،نیازمند انجام پژوهشهای جامعهشناختی است .افزون بر پیشنهادهای
ُ
فوقالذکر ،نباید از پیوندهای کالن-خرد بین دین و خودکشی به لحاظ نظری و تجربی غافل شویم .به
پس خودکشی ،به چنین مدلهای
نظر میرسد برای درک بهتر و جامعتر ترکیب نیروهای اجتماعی در ِ
دوسطحی نیاز است .بهعنوان نمونه ،آزمون مستقیم فرضیۀ اصلی نظریۀ «اجتماع اخالقی» مبنی بر
آنکه تأثیر محافظتی دین بر خودکشی در مناطقی شدیدتر است که ساکنینش دارندۀ سطوح باالیی
از دینداری باشند ،مستلزم دادههای سطح فردی و سیستمی است .درهرحال ،مدلهای تبیینی
ُ
خودکشی زمانی غنیتر میشوند که هر دو سطح کالن و خرد را در مدلهایشان گنجانده باشند.
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چکیده
اجرای مهریه ،یکی از مشکالت پرشمار خانوادههای ایرانی است که زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار
میدهد و گسترش آسیبهای اجتماعی را در پی دارد .هدف پژوهش حاضر ،واکاوی اجرای مهریه در میان
ٔ
مصاحبه نیمهساختاریافته
زنان مراجعهکننده به دادگاه شهربابک بود که دادهها با  26نفر از آنان از طریق
ٔ
نظریه زمینهای مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که زنان از مهریه دو برداشت
جمعآوری شد و با روش
اتمامحجت استفاده میکنند تا مردان را به زندگی زناشویی برگردانند
متفاوت دارند؛ برخی از مهریه بهعنوان ِ
و مانع جدایی شوند .برخی نیز با مهریه مردان را تحتفشار قرار میدهند تا طالق بگیرند یا بهجای دریافت
پشتوانه اقتصادی به ٔ
ٔ
مثابه ترس از آینده و روابط
مهریه حضانت فرزندان از ِآن خود کنند .بسترهایی مانند
نامناسب در جامعه ،زمینه را برای گرفتن مهریه فراهم میکنند و عواملی مانند باورهای عامیانه ،حق مشروع
و فضای تنشزا ،باعث بهاجراگذاشتن مهریه در زندگی زناشویی میشوند.
ِ
پدیده برساخت ٔ
ٔ
شده پژوهش« ،رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه» است که برجستهترین وجه ادراکی
مصاحبهشوندگان به شمار میرود و گونهای کشمکش دائمی را در آنها ایجاد کرده است .پیشنهاد پایانی
پژوهش ،شکلگیری گفتمان کنش ارتباطی صحیح توسط خانوادهها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه
ازجمله مراکز مشاوره ،آموزشوپرورش و رسانهها و  ...در جامعه است.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
کابین یا مهریه 1،یک واقعیت و برساخت اجتماعی است که نقش برجستهای در حمایت از زنان
متأهل در مواقع سختی بازی میکند( .پالکار .)185 :2003 2،از دیرباز مهریه بهعنوان هدیه و پیشکشی
ٔ
آستانه ازدواج از سوی مرد به زن داده میشود و از عواملی است که میتواند در
مطرح بوده که در
شروع لذتبخش زندگی مشترک مؤثر باشد( .کاتوزیان .)1384 ،مهریه ،حق کامل زن بر شوهر است
که مسئولیت تهیه و پرداخت آن با اوست و بدینترتیب مهر مالکیت شخصی زن پنداشته میشود.
ٔ
مجموعه حقوقی مرتبط با زنان و مردان ،مهریه کارکردهای جدیدتری یافته و سبب گردیده
امروزه در
است در هنگام بروز شرایط دشوار و مشکلزا ،از ماهیت واقعی و کارکرد اصلی خود دور افتد و بهمثابهٔ
ابزاری برای رفع نابرابریهای موجود (هواخواه )2 :1394 ،و حربهای برای روز مبادا (سیدمیرزایی و
رئوف )148 :1388 ،تلقی شود.
ٔ
ٔ
عالقه افراد به خودنمایی ،استفاده از مهریه بهعنوان ابزار دفاعی بهوسیله زنان برای رویارویی با
نبود تأمین اجتماعی بایسته برای زنان ،ضعف اخالق عمومی و ...باعث
خودکامگی احتمالی مردانِ ،
رواج مهریههای نامتعارف شده است (هواخواه .)3 :1394 ،در بسیاری از اختالفات خانوادگی ،مهریه
ٔ
مطالبه آن بهنوعی از مرد تالفیجویی مینماید؛ درعینحال
بهعنوان ابزاری در دست زن است که با
بسیاری از زنان بدون اینکه کمترین کدورتی در زندگی داشته باشند ،به محاکم قضائی مراجعه و
ٔ
مهریه خود را مطالبه میکنند (سیدمیرزایی ،رئوف.)149 :1388 ،
ٔ
درباره مهریه در دادگاههای خانواده مطرح است و در سالهای اخیر
هماکنون ،پروندههای بسیاری
مطالبات مهریه افزون بر هنگام طالق ،در زمان زندگی مشترک نیز افزایشیافته است.
ٔ
نتیجه این وضعیت ،افزایش کشمکش در میان زن و شوهرها و حتی نوعروسان و تازهدامادها و
زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه بوده و بنیان خانوادهها را دچار تزلزل نموده است
افزودن بر تعداد
ِ
(سیدمیرزایی و رئوف .)148 :1388 ،از سوی دیگر رواج این باور که «مهریه پرداختنی و گرفتنی
نیست» ،سبب شده روزبهروز بر میزان مهریهها افزوده شود و پیامدهای مختلفی را رقم زند (سیدمیرزایی
ٔ
درباره تعداد و میزان اجرای مهریه و تعداد محبوسان
و رئوف .)148 :1388 ،اگرچه آمار و ارقام دقیقی
غیررسمی در دسترس ( )1397نشان میدهد که در تفکیک زندانیان
آن در دسترس نیست ،ولی آمار
ِ
جرائم غیرعمدی ،محکومان مالی پیشرو هستند و دراینبین زندانیان مهریه و نفقه با  4194بدهکار،
بیشترین آمار ّ
کمی را به خود اختصاص دادهاند .استان فارس با  514زندانی و سپس استانهای تهران
و اصفهان بیشترین زندانی مهریه؛ و استان خراسان شمالی با  27زندانی و سپس استانهای کرمانشاه،
سمنان و خراسان جنوبی کمترین محبوس مهریه را دارند (باشگاه خبرنگاران جوان.)1399 ،
به تعبیر برخی جامعهشناسان ،در میان تغییرات و تحوالتی که این روزها در جریان است ،اهمیت
1. Mahr
2. Palkar
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هیچکدام بهاندازه رخدادهایی نیست که در زندگی شخصی ،روابط جنسی ،زیست عاطفی-فکری،
انتظارات و تمنیات ،ازدواج ،خانواده و موقعیت زنان در حال وقوع است (گیدنز .)3 :2003 1،این
دگرگونیها بهگونهای است که تغییر کارکرد مهریه و کاالییشدن آن را رقمزده است .نتایج تحقیقات
نشان میدهد که عدم تعهد خانوادگی ،مشاجرات زناشویی ،خیانت همسر ،ازدواج زودهنگام ،توقعات
غیرواقعی ،عدم برابری در روابط ،عدم آمادگی برای ازدواج و چشموهمچشمی ،از دالیل شکلگیری
اجرای مهریه است (دوهرتی .)44 :2015 2،یک نظرسنجی اخیر ،شایعترین انگیزههای اجرای مهریه را
ٔ
سوءاستفاده جسمی یا
خیانت ،ناسازگاری ،مصرف مواد مخدر ،مشکالت شخصیتی ،خأل ارتباط،
رفتن عشق برشمرده است( .هاسون و البورگ)3 :2016 3،
روحی و ازبین ِ
بهمقتضای این ادعا ،اشتغاالت برو ن
خانگی زنان و امکان ایفای نقشهای متنوع در عرصههای
ِ
اجتماعی و دریافت پاداشهای مناسب ،آنان را بیشازپیش به ارزش استعدادها ،کاراییها و نقش
خود آ گاه نموده است .این خودآ گاهی ،زنان را همانند مردان سوداگر و محاسباتی مینماید؛ بنابراین
ٔ
مطالبه مهریه برمیانگیزد ،عدم تفاوت روشن میان دو محیط کار و خانه
آنچه زن و وابستگان او را به
است .برخی از صاحبنظران معتقدند میتوان از اجرای مهریه در کسب ثروت و سرمایهگذاری بهره
جست ،چراکه راههای دسترسی به ثروت برای مردان و زنان متفاوت است و درخواست مهریه یکی
از این راههای استقالل اقتصادی زنان است .دیدگاههایی از این قبیلّ ،
مبین رقابت با مردان در
دستیابی به منابع مادی است( .هواخواه.)2 :1394 ،
ازاینرو ،اجرای مهریه بارزترین ویژگی تغییر در نهاد خانواده است .برخی این موضوع را نشانهای از
اختالل اجتماعی و اخالقی با پتانسیل خردکردن نهاد خانواده و پایههای خود جامعه میدانند .برخی
ٔ
ٔ
کننده اجتماعی خواندهاند
نشانه افزایش آزادی فردی و سستشدن معضالت خفه
دیگر این روندها را
(هارکونن .)4 :2014 4،برخی اجرای مهریه را ابزار جاهطلبی و زیادهخواهی زنان در نظر میگیرند و برخی
دیگر آن را عامل رهایی و استقالل فردی زنان تلقی میکنند .بر ٔ
پایه آمار ،تعداد  ۹۳هزار و  ۷۱۱فقره
ٔ
پرونده اجرای مهریه در سال  1399در کل ایران ثبتشده که این میزان در مقایسه با آمار سال پیش از
آن که تعداد  ۶۷هزار و  ۸۱فقره بوده ،حاکی از رشد ۴۰درصدی است .استان کرمان در دو سال اخیر
بیشترین آمار زندانیان مهریه در کل ایران را به خود اختصاص داده است؛ بهطور یکه نیمی از زندانیان
ٔ
مسئله این پژوهش
غیر عمد کرمان را بدهکاران مهریه تشکیل میدهند .بر این اساس ،شکلگیری
بهمنظور فهم این بود که زنان مراجعهکننده به دادگاه شهربابک ،چه انگیزهای از اجرای مهریه دارند؟
ّ
ٔ
علی و زمینهای اجرای مهریه چیست؟ ٔ
مواجهه آنان با این مسئله چگونه است؟
نحوه
شرایط
1. Giddens
2. Doherty
3. Hansson & Ahlborg
4. Härkönen
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پیشینه پژوهش
مطالعات ّ
توصیفی بسیاری در ارتباط با مهریه و اجرای مهریه انجامشده است .به همین منظور
کمی و
ِ
پژوهش حاضر ،با نظر به واکاوی و تحلیل چرائی اجرای مهریه نزد زنان ،به چند نمونه از این پژوهشها
در ادامه اشاره دارد.
ٔ
سفیری و همکاران ( ،)1387پژوهشی با عنوان «برساخت اجتماعی و فرهنگی مسئله اجرای مهریه
ٔ
مسئله اجرای مهریه ،روایتهای
زنان درگیر با
در ایران» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که ِ
ٔ
گوناگونی از این موضوع و همچنین انگیزههای خود در به اجرا گذاردن آن دارند و مهریه را بهمثابه ابزاری
ٔ
نانوشته خود تلقی میکنند .یافتههای بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی
برای دستیابی به حقوق
در پژوهش قلیزاده و غفاریان ( ،)1390با عنوان «آسیبشناسی مهریه و عوامل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مؤثر بر آن» ،نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیبهای خانوادگی ،آسیبهای اجتماعی،
آسیبهای اقتصادی و آسیبهای فرهنگی میشود .همچنین ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و
عوامل فرهنگی در حد متوسط بر وضعیت مهریه مؤثر بودهاند.
توسلی و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «بررسی جامعهشناختی نگرش به مهریه در میان
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی» انجام دادهاند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که
متغیرهای اعتماد اجتماعی ،عرف ،تحصیالت ،پایبندی به ارزشهای دینی ،پایگاه اجتماعی و
اقتصادی خانواده ،رسانههای جمعی ،جنسیت ،همساالن و سن ٪65 ،از نگرش افراد در خصوص
ٔ
ٔ
درزمینه «درخواست مهریه و
مطالعه یانگ و هاسان)2018( 1
کارکردهای مهریه را تبیین میکنند.
خشونت خانوادگی» ،نشان میدهد که درخواست مهریه و خشونت خانوادگی در بین پنج جرم اصلی
ازجمله جرائم خشونتآمیز و بدو نخشونت ،از ٔ
رتبه اول برخوردار است .در بین خانوارهایی که انواع
مختلفی از جنایات خشونتآمیز و غیرخشونتآمیز را تجربه کردهاند ٪55.9 ،مهریه و  ٪70.8از
قربانیان خشونت خانگی را گزارش کردند.
اندرسون )2007( 2در پژوهشی با عنوان «اقتصاد مهریه و قیمت عروس» ،معتقد است که پرداخت
مهریه بین خانوادهها در زمان ازدواج ،در طول تاریخ اکثر کشورهای توسعهیافته وجود داشته و هماکنون
در بسیاری از مناطق درحالتوسعه فراگیر شده است .این پرداختها میتواند بر رفاه زنان و توزیع
ثروت جامعه تأثیر بگذارد .آماتو و پرویتی )2003( 3در پژوهشی با عنوان «دالیل طالق افراد :جنسیت،
ٔ
طبقه اجتماعیٔ ،
واقعه ازدواج پرداختند .خیانت،
دوره زندگی و تعدیل» ،به بررسی علل پایان 208
ناسازگاری ،نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر ،ازجمله دالیل ازهمپاشیدگی زندگی زناشویی بود.
مطابق یافتههای این پژوهش ،دالیل خاص مردم برای طالق با متغیرهای جنسیتٔ ،
طبقه اجتماعی
و مسیر زندگی متفاوت بوده است.
1. Young & Hassan
2. Anderson
3. Amato & Previti
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با توجه به پیشینههای یادشدهٔ ،
مقوله درخواست مهریه توسط زنان در بسیاری از کشورها وجود دارد
و مشکالت اجتماعی و فرهنگی فراوانی را برای جوامعی همچون کشور ایران ،ایجاد کرده است .اگرچه
کشورها آنطور که به نظر میرسد در پی راهی برای حل این معضل هستند ،ولی هنوز نتوانستهاند
بهطور منطقی و قانونی بر آن فائق آیند و بهطور اساسی به این مسئله در خانوادهها پایان بخشند.

 .2مبانی نظری

ٔ
درزمینه کشمکش بین همسران
اسکانزونی ،)1972( 1ازجمله نظریهپردازانی است که در مکتب تضاد،
کارکرده است .وی از دو نوع کشمکش صحبت میکند .1 :کشمکش اصلی در قوانین بازی؛ .2
کشمکشی که اساسی و بنیادی نیست و دلیلش ناشی از خستگی از قوانین بازی است .اسکانزونی
به نقشها و هنجارهای خانواده بهعنوان حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر
بهمنظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی زن برای رسیدن به حقوق مؤثر و سودمند توجه میکند.
ٔ
ٔ
عقیده او،
وظیفه شوهر است .به
دوسویه حقوق شوهر ،وظایف زن و حقوق زن،
ْ ْ
به این شکل متقابل و
زن حق دارد از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهای مادی او و خانواده را فراهم کند و شوهر نیز
حق دارد از همسر خود ،انتظار برآوردهشدن نیازهای عاطفی و جنسی را داشته باشد .البته انتظار مرد
در این رابطه بر انتظار و خواستههای زن ترجیح دارد .بنابراین به نظر میرسد ایجاد تعارض در خانواده
و بین همسران ،میتواند دو دلیل داشته باشد .1 :زمانی که یکی از زوجین در انجام وظایف و برآوردن
نیازها و انتظارات همسرش کوتاهی کند؛  .2زمانی که نقشهای اصلی و سنتی زن و مرد در خانواده
رساندن کافی به زوجین و ایجاد بستر مناسب تغییر پیدا کند (موحد و عزیزی:1390 ،
بدون آ گاهی
ِ
.)179-176
2
رویکرد مک مستر در مورد ارزیابی خانواده ،بر رویکرد سیستمی استوار است و بر ارتباط بین بخشها
و اجزای خانواده با یکدیگر ،قابلدرک نبودن یک بخش جدای از سایر اجزای خانواده ،نقش مهم
ساختار و الگوهای تعاملی خانواده در تعیین و شکلدهی رفتار اعضای خانواده و کارکرد خانواده
تأ کید دارد .وی ابعاد مهم عملکرد اعضای خانواده را شامل حل مسئله ،ارتباط ،نقشها ،پاسخدهی
عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار بیان میکند .تمام خانوادههای دارای عملکرد ضعیف،
ٔ
درزمینه موضوعات عاطفی مشکل دارند و اغلب از طی فرایند حل مسئله عاجزند .در این خانوادهها،
ارتباطات نادیده گرفته میشود و یا فاقد صالحیت است؛ تخصیص و پاسخدهی نقش ،مشخص و
ٔ
گستره واکنشهای هیجانی محدود است؛ و ّ
کمیت و کیفیت این واکنش متناسب
واضح نیست؛
با بافت و محیط ،غیرعادی است .درعینحال ،اعضای خانواده به یکدیگر عالقهای ندارند و در مورد
یکدیگر ،اقدام به سرمایهگذاری عاطفی نمیکنند (موسوی.)402-403 :1391 ،
1. Scanzon
2. McMaster
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ٔ
نظریه انتخاب عقالنی ترنر ،بر این فرض استوار است که انسانها عقالنی هستند و کنش آنها
مبتنی بر شناختی است که تحت شرایط خاصی از مؤثرترین وسایل برای نیل به اهداف خود دارند.
ازنظر او ،انسانها هدفدار و هدفجو و دارای مجموعهای از ترجیحات با منافعاند که به شکل
ٔ
محاسبه
سلسلهمراتبی تنظیم یافتهاند؛ و در گزینش مسیرهای رفتاری خود ،به اشکال مختلف به
عقالنی میپردازند .بهترین راه بیشینهسازی منافع ،از طریق بازتولید پدیدههای اجتماعی چون
ٔ
نتیجه انتخابهای عقالنی،
ساختارهای اجتماعی ،تصمیمهای جمعی و نیز رفتار جمعی است.
افرادی است که به دنبال افزایش سودند و پدیدههای اجتماعی نوظهوری که از انتخابهای عقالنی
ناشی میشوند ،مجموعهای از عوامل را برای انتخابهای عقالنی بعدی افراد فراهم میکند؛
بهنحویکه عوامل تعیینکنندهای چون توزیع منابع در میان افراد و همچنین توزیع فرصتها برای
ٔ
نظریه
مسیرهای مختلف رفتار و توزیع و نوع هنجارها و تعهدات در یک موقعیت را مدنظر دارند .در
ٔ
مقایسه رفتار واقعی
انتخاب عقالنی ،بر تعیین مسیرهای عقالنی کنش در شکل انتزاعی آن و سپس
انسانها با آن کنش تأ کید بیشتری میشود .این مقایسهها نشان میدهد با شناخت دقیق منافعی
که کنشگران تعقیب میکنند و نیز تلفیق منابع و محدودیتهایی که با آن مواجه میشوند ،میتوان
ٔ
نظریه انتخاب عقالنی ،اغلب تأثیرات کنش متقابل بر نظام
کنش آنها را پیشبینی یا تبیین نمود.
اجتماعی کل را مورد توجه قرار میدهد( .مقدس و اسالم.)178 :1385 ،
در جمعبندی نظریات مطرحشده میتوان بیان کرد تضاد و پایان زناشویی در خانواده زمانی رخ
ٔ
زمینه
میدهد که طرفین در ایفای نقشها و هنجارهای زندگی زناشویی بهدرستی عمل نکنند؛ در
موضوعات عاطفی دچار کاستی شوند؛ از طی فرایند حل مسئله عاجز شوند و توانایی حل مشکالت را
با کنش ارتباطی صحیح نداشته باشند .بدینترتیب درگیر تعارض و کشمکش میشوند و به جدایی
و طلب مهریه میاندیشند و کنشی عقالئی را انتخاب میکنند که بیشترین سود را برای آنان داشته
باشد؛ بهطور یکه در هنگام جداشدن از شریک زندگی خود نیز گرفتن مهریه و حضانت فرزند را
سودمندتر از ٔ
ادامه زندگی با شریک زندگی خود میدانند.

 .3روش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجامشده است .استراتژی فاز کیفی پژوهش حاضر ،بر مبنای راهبرد
ٔ
(نظریه دادهبنیاد) عملیاتی گردید .در این روش ،نظریه بر مبنای مفاهیم
گرندد تئوری استراس و کوربین
اصلی حاصل از دادههای پژوهش شکل میگیرد .این راهبرد بر سه عنصر مفاهیم (واحدهای بنیادی
تحلیل) ،مقولهها (طبقهبندی مفاهیم) و قضیهها (بیانگر ٔ
رابطه بین مقوله و مفاهیم) استوار است .در
این روش محقق بهطور همزمان با جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،نسبت به تحلیل اطالعات و
ٔ
رابطه بین مؤلفهها اقدام میکند .سپس با کدگذاری و طبقهبندی دادها ،ضمن ایجاد یک چهارچوب
تفهیمی در خصوص ٔ
رابطه بین مؤلفهها ،در راستای تدوین مدل کیفی پژوهش پیش میرود (استراس
و کوربین.)1390 ،
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ٔ
ٔ
اجراگذاشتن مهریههای خود به دادگاه
انگیزه به
جامعه هدف این پژوهش ،زنانی هستند که با
ِ
ٔ
مسئله اجرای مهریه مواجه هستند .برای
شهربابک مراجعه کرده و تشکیل پرونده دادهاند و در عمل با
افراد متمایل به همکاری و مشارکت در تحقیق
دسترسی به میدان مطالعه ،هماهنگیهای الزم با ِ
ٔ
نظریه زمینهای بود و مصاحبهشوندگان با روش نمونهگیری
انجام شد .با توجه به اینکه روش تحقیق
ٔ
هدفمند انتخاب شدند ،جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته انجام گرفت.
سؤاالت مرتبط با پژوهش حاضر که اهداف اصلی تحقیق دنبال میکرد ،این بود که آ گاهی و فهم
مهریه خود چیست؟ ٔ
ٔ
ٔ
آتیه اجرای مهریه از
اجراگذاشتن
انگیزه زنان از به
زنان از مهریه چگونه است؟
ِ
ٔ
دید زنان چگونه است؟ پیامدهای اجرای مهریه از دید جامعه هدف چگونه است؟ با توجه به پاسخی
که مشارکتکنندگان میدادند ،خردهسؤاالتی نیز در کنار سؤاالت اصلی حین مصاحبه نیز از سوی
محقق مطرح میشد.
مصاحبهها با آ گاهی شرکتکنندگان ضبط و سپس با رعایت اصول اخالقی پژوهش و با تبعیت از
اصل ناشناسماندن شرکتکنندگان (استفاده از اسامی مستعار) ،پیادهسازی شد .هر مصاحبه بین
 40تا  90دقیقه به طول انجامید و تحقیق با انجام  26مصاحبه با مشارکتکنندگان در مدت  4ماه به
اشباع نظری رسید .سن و مشخصات زمینهای پاسخگویان و مشارکتکنندگان در پژوهش ،در جدول
شماره  1آمده است .دادههای این بخش به روش کدگذاری نظری ،به سه ٔ
ٔ
شیوه کدگذاری باز ،محوری
و گزینشی تحلیل شد .در کدگذاری باز ،با غوطهورشدن در دادهها به استخراج مضامین و مفاهیم
ٔ
مرحله کدگذاری محوری ،مقولهها در قالب فرایند شرایط ،تعامالت
درون مصاحبهها پرداخته شد .در
ٔ
ٔ
و پیامدها طبقهبندی شدند .در مرحله آخر ،کدگذاری گزینشی بهمنظور تعیین مقوله هسته صورت
ٔ
مقوله هسته انتخاب گردید.
پذیرفت و یک
قبل از انجام تحقیق ،برای حصول اطمینان از اینکه سؤاالت تحقیق میتواند اهداف تحقیق را
ٔ
شیوه
تأمین کند ،پرسشهای یادشده مورد تحلیل قرار گرفت .همچنین راجع به بستر تحقیق،
جمعآوری دادهها و اخالق تحقیق نیز در این زمینه به وحدت نظر رسیده شد .بهمنظور اعتبارسنجی
تحقیق ،تالش شد چهار موضوع ذیل در فرایند تحقیق موردتوجه قرار گیرد:
•اعتبارپذیری :انجام دقیق مراحل تحقیق و ٔ
ارائه دقیق نتایج بدون هیچ سوگیری .تالش شد
یافتههای تحقیق و مضامین استخراجشده بر اساس محتوای گفتههای مشارکتکنندگان
پژوهش باشد؛
•قابلیت انتقال :دیگر پژوهشگران نیز بتوانند از نتایج تحقیق بهره ببرند .در این جهت تالش شد تا
مضامین مطرحشده بهگونهای باشد که سایر مخاطبین نیز معنایی مشابه در این زمینه استنباط
کنند و بدینمنظور از تائید اعضای گروه مشارکتکننده 1نیز استفاده شد.
ٔ
مرحله پژوهش از ابتدا تا انتها.
•قابلیت اطمینان :انجام دقیق مرحلهبه
1. Member Check

185

ٔ
نویسنده مسئول :مهناز فرهمند

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

جدول شمارهٔ  :1مشخصات زمینهای مشارکتکنندگان در پژوهش
سن

محل سکونت

تحصیالت

شغل

سن همسر

تحصیالت
همسر

32

پایین شهر

دیپلم

فروشنده

27

سیکل

25

باال شهر

لیسانس

مدرس

30

دیپلم

40

وسط شهر

دیپلم

31

پایین شهر

دیپلم

شغل همسر

فرزند

ّبنا

-

راننده
ر ٔ
اننده شرکت

-

آرایشگر
ٔ
معاینه فنی خودرو

44

دیپلم

36

سیکل

41

باالی شهر

لیسانس

معاون مدرسه

47

دیپلم

ّبنا
ّبنا

1

36

پایین شهر

دیپلم

آرایشگر

42

فوقدیپلم

کارمند

1

39

باالی شهر

دیپلم

آرایشگر

42

بیسواد

کارگر

1

22

وسط شهر

دیپلم

فروشنده

33

دیپلم

آزاد

-

25

روستا

دیپلم

خانهدار

37

دیپلم

مکانیک

1

50

پایین شهر

بیسواد

خانهدار

70

سیکل

کارگر

1

29

باالی شهر

فوقدیپلم

خانهدار

35

دیپلم

کارگر

-

34

وسط شهر

دیپلم

خیاط

37

سیکل

کابینتساز

2

36

وسط شهر

دیپلم

آرایشگر

46

فوقدیپلم

برقکار

1

18

پایین شهر

دیپلم

خانهدار

28

دیپلم

آزاد

1

28

وسط شهر

لیسانس

دانشجو

32

دیپلم

بیکار

-

30

پایین شهر

لیسانس

بیکار

34

سیکل

مکانیک

2

25

پایین شهر

لیسانس

منشی

25

دیپلم

بیکار

-

53

باالی شهر

سیکل

خانهدار

63

دیپلم

بیکار

-

27

باالی شهر

فوقلیسانس

دانشجو

36

فوقدیپلم

مکانیک

1

26

باالی شهر

سیکل

خانهدار

28

سیکل

آزاد

1

35

وسط شهر

لیسانس

مربی

38

لیسانس

کشاورز

-

50

وسط شهر

لیسانس

شرکت

52

دیپلم

بیکار

2

26

باالی شهر

لیسانس

مغازهدار

34

سیکل

راننده

-

29

باالی شهر

لیسانس

حسابدار

36

دیپلم

آزاد

1

38

باالی شهر

فوقلیسانس

کارمند بیمارستان

43

لیسانس

مهندس

-

24

باالی شهر

لیسانس

پرستار

26

سیکل

مکانیک

-
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 .4یافتهها

ّ
جدول شمارهٔ  :2شرایط علی ،زمینهای و مداخلهای پژوهش

ردیف

مقوله

نوع مقوله

1
2
3
4
5
6

شزا
باورهای عامیانه ،حق مشروع ،فضای تن 
پشتوانه اقتصادی به ٔ
ٔ
مثابه ترس از آینده ،روابط نامناسب

شرایط زمینهای

مداخالت محوری ،تبعیض قانونی ،فرهنگ مردساالر ،فرصتسوزی و تنبه
ٔ
صدمه روحی
احساس ناخوشایندی ،جبران

ّ
شرایط علی
شرایط مداخلهگر
پیامدها

کنش سازگارانه ،کنش تخریبگرایانه

راهبرد کنش

رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه

پدیده

ّ
 .4-1عوامل علی
 .4-1-1باورهای عامیانه

ٔ
مسئله اجرای مهریه ،درواقع همان کلیشههای فرهنگی
زنان درگیر با
باورهای نهادینهشده در میان ِ
ٔ
اندیشه زنان است و تعابیری ازایندست که «چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته»،
نقشبسته در
باعث میشود هرکدام از مصاحبهشوندگان با توجه به شرایط اجتماعی ،فرهنگی خود روایتهای
متفاوتی را بیان کنند.
ٔ
ٔ
ٔ
زنان درگیر با مسئله اجرای مهریه است که فهم آن
مقوله کلیشه فرهنگی،
در این میان
نگرش بیشتر ِ
ِ
ّ
را بهصورت یک سنت ملی و مذهبی کهن ،در قالب تعبیر «کی داده کی گرفته» و «هدیهای بالعوض»
ٔ
مقوله ابزار تسریع طالق را با عبارت ِ«مهرم حالل ،جونم آزاد» و «تیری در تاریکی» بیان
بیان میدارند و
میکنند .برخی نیز بیان میدارند که مردان توجهی به الزامآوربودن پرداخت مهریه و با همین باورهای
عامیانه ازدواج میکنند ،غافل از اینکه مهریه حق زن و عندالمطالبه است و باید پرداخت شود:
«...مردان جونشون برای پول درمیره ،از هر راهی استفاده میکنن برای ندادن مهریه .اولین
ً
جملهای هم که میگن آینه که کی مهریه را داده ،کی گرفته یا کی اصال میخواد مهریه بده
و با همین خیال باطل ،ازدواج میکنن و نمیدونن که باید مهریه رو بدن( »...پاسخگوی
اول)
خیال کی مهریه رو داده و کی گرفته که تو جامعه اشاعه پیدا کرده ،فکر
«مردان با همین ٔ ِ
میکنن مهریه مسئله مهمی نیست و میتونن پرداخت نکن؛ درصورتیکه اشتباست »...
(پاسخگوی چهارم)
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 .4-1-2حق مشروع
درک زنان از مهریه ،بهعنوان حقی قانونی و شرعی است که هرگاه اراده کنند باید پرداخت شود و
بدینترتیب تفسیر زنان از مهریه بهعنوان حق مطلق ،گویای قطعیبودن و قابلوصول بودن آن است.
بودن مهریه است؛ ولی هنگامیکه همسر برای پرداختنکردن آن دست
مفهوم حق نمادین ،بیانگر حق ِ
به هر کاری میزند ،مهریه به موضوعی نمادین تغییر شکل مییابد.
بودن پرداخت مهریه را پذیرفته است و قانون در این
باوجوداینکه مرد در زمان ازدواج عندالمطالبه ِ
زمینه از حق زنان حمایت میکند و مهریه را حق زن میداند ،بااینحال بازهم روند کارها سریع پیش
نمیرود و پیگیری و تالش زن برای رسیدن به حق را میطلبد .گاهی نیز مردان دارایی خود را به نام
نزدیکانشان ثبت میکنند تا از دادن حق مشروع زنان ،سر باز زنند:
« ...مهریه حق زنه ،ولی قانون که نمیده؛ از کل مهریه  110سکه را میده .اینم با هزار
جور بدبختی و فالکت ،مهریه تنها حق زنه که با دادگاه رفتن میشه بهش دستیافت»...
(پاسخگوی بیستوچهار)
ً
ٔ
خانواده همسرم اصال اعتقاد
« ...من مهریه رو ِدین میدانستم که همسرم مدیونمه ،ولی
نداشتن و اموالش رو به نام خودشون زدن تا مهریه که حق منه رو ندن ،ولی من اونو ازش
دارم میگیرم چون حقمه( »...پاسخگوی سیزدهم)
 .4-1-3فضای تنشزا
روابط پرتنش زناشویی ،دلزدگی زناشویی و سرخوردگی ،زمینهساز ایجاد فضای تنشزا در خانواده
به شمار میروند؛ با این توصیف ،کنشگران سهم مردان را در بهوجودآوردن این فضا بیشتر میدانند و
دست بزن داشته و همسر خویش را
ایشان را مقصر قلمداد میکنند؛ زیرا برخی بیکار یا معتاد بودهاند ،یا
ِ
کتک میزدهاند یا به همسر خود و احساسات وی بیتوجه بوده و اهل خیانت و خوشگذرانی بودهاند.
ٔ
خانواده همسر در زندگی خصوصی زوجین ،از دیگر عوامل تنشزا در خانواده است
همچنین دخالت
ٔ
و با توجه به عدم یادگیری کنش ارتباطی و گفتوگوی صحیح درباره مشکالت ،همسران روزبهروز از
ٔ
مرحله طالق و بهاجراگذاشتن مهریه رسیدهاند:
هم دور شدهاند و به
« ...شوهر من یه آدم خشونتگر ،یه آدم خشن بهتماممعنا و یه ستمگر بود؛ توی این چند
سال زندگی چقدر من رو شکنجه داد ،چقدر بهش محبت کردم ،کاش قدرم رو میدونست؛
ولی اون یه آدم قدرنشناسه ،من از همهچیزم گذشتم ،از جوونیم از خواستههام ،من رو برد
توی شهر غریب ،از ارتباط با همه محرومم کرد و منو مجبور به کلفتی برای دیگران کرد
ِ
برای تأمین زندگیام( »...پاسخگوی اول)
«...همسرم معتاد بود و شیره و گرد مصرف میکرد و روابط نامشروع با دیگران داشت و به
عبارتی دوستدختر داشت و بعضی شبها خانه نمیآمد؛ رفیقباز بود و فحش و ناسزای
بد و رکیک میداد( »...پاسخگوی سوم)

188

کبابرهش هاگداد هب هدننکهعجارم نانز نایم رد هیرهم یارجا یواکاو :شزاس و ضراعت یهارود

 .4-2شرایط زمینهای

ٔ
ٔ
 .4-2-1پشتوانه اقتصادی بهمثابه ترس از آینده

ٔ
پشتوانه اقتصادی است .با توجه به
کنشگران به دنبال احساس امنیت اقتصادی هستند که پیامد آن
ٔ
حلقه حساس و شکنندهتری دارند و در بیشتر موارد مجال زیادی برای
اینکه در بافت اجتماعی ،زنان
ٔ
تولید ندارند (زیرا بیشترشان خانهدارند و وظیفه مراقبت و نگهداری از فرزندان را به عهدهدارند)؛ پس
برای تأمین مخارج نیاز بهنوعی ضمانت دارند .این ضمانت ،با پذیرش مسئولیت زن از سوی شوهر یا
ٔ
ٔ
پشتوانه اقتصادی ،او را از کار بیرون از خانه بینیاز سازد و یا
ذخیره مالی و
پدر همراه است تا با داشتن
ٔ
زندگی
با پرداخت مهریهای که برای ادامه زندگیاش و تأمین نیازهای ضروری و ثانوی وی کافی باشد،
ِ
پس از طالق را برای زنان تأمین کند.
بدینترتیب زنان مطلقه باید به فکر چالشهای مالی آینده باشند و نگرانی از تأمین مخارج و ترس
ٔ
اندیشه تأمین پساندازی برای آینده و گرفتن مهریه از
از وضعیت اقتصادی در آینده ،ایشان را به
همسرانشان واداشته است .آنها درخواست مهریه را مرهمی بر رهایی از دغدغه ،ترس از دست دادن
امنیت مالی و روانی و تأمین حداقل شرایط زندگی مناسب میدانند:
« ...اون اوایل مهریهام رو گذاشتم اجرا که بتونم طالقم رو بگیرم ،چون خیلی از دست
شوهرم ناراحت بودم .قصد اصلیام هم فقط همین بود؛ ولی بعدها که دیدم بههیچوجه
حاضر نیست در حق من گذشت کنه و توی این مدت حتی یه ریال خرجی هم به من نداده
و حاضر نیست تکلیف زندگیام رو روشن کنه ،تصمیم گرفتم حقم رو ازش بگیرم .آخه
شما بگید ،من یه زن تنها که پدرم در روستا هست و کسوکار دیگهای ندارم ،چه طوری
باید گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون( »...پاسخگوی بیست و یکم)
 .4-2-2روابط نامناسب
کسانی که روند جامعهپذیری را بهدرستی طی نمیکنند ،در تعامل با اطرافیان مشکل دارند .اینان که
قادر به برقراری ارتباط صحیح نیستند و نمیتوانند بهطور منطقی گفتوگو و مفاهمه کنند ،در زندگی
زناشویی نیز با مشکل مواجه میشوند .عدم بیان احساسات ،عدم درک متقابل ،عدم حلوفصل
منطقی مسائل ،بیتفاوتی و سردی نسبت به نزدیکان و رفتارهای نامناسب ،ازجمله مشکالت تعاملی
این افراد است.
از دید زنان ،برخی مردان بهجای روابط متقابل و دوسویه در زندگی و محیط خانواده ،نگاهی از باال
و رفتاری بیتفاوت و سرد دارند که باعث شکاف در روابط زناشویی میشود .کتکزدن ،دادوبیداد
و محدودکردن زن ،استراتژی دیگر این قبیل مردان است؛ آنان میخواهند سخن خود را به کرسی
ٔ
درباره مشکالت و
بنشانند و حس قدرت و باالبودن خود را به رخ زنان بکشند و بهجای گفتوگو
حلوفصل آنها ،با دادوبیداد و دعوا سعی در چارهگری آن دارند که ٔ
مایه ایجاد تنش و درگیری در
خانوادهها میشود.
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«همسرم در مهمانیهای خانوادگی ،منزوی ،گوشهگیر و کمحرف بود مثل یک کلوخ و
ً
ٔ
حوصله من رو سر برده بود
اصال با کسی معاشرت یا صحبتی نمیکرد و همیشه تنها بود و
و باعث شد که بخوام ازش جدا بشم» (پاسخگوی پانزدهم)
«همسرم در احوالپرسیهایش دست نمیداد یا میخواست رد بشه ،خودشو گوشه
میگرفت به من نخوره» (پاسخگوی هفدهم)

 .4-3عوامل مداخلهگر
 .4-3-1مداخالت محوری

ٔ
خانواده همسر ،تأثیر دوستان و همساالن را در برمیگیرد.
مداخالت محوری ،دخالت خانواده ،دخالت
ٔ
زنان درگیر با مسئله اجرای مهریه را شامل
مداخالت محوری به این معناست که نقش دیگران بر زندگی ِ
ٔ
میشود و از مداخالت محوری منفی ،دخالتهای ناروا و هواخواهیهای غیرمنطقی خانواده همسر
ٔ
مسئله اجرای مهریه دامن میزند.
است که به
ٔ
زنان درگیر با مسئله اجرای مهریه ،تقلیل نقش فرد در
برجستهترین تأثیر مداخالت محوری در زندگی ِ
زندگی و تأثیرپذیری از گفته و نظر دیگران است که باعث میشود زنان به زندگی زناشویی خود پایان
ٔ
مهریه خود را به اجرا بگذارند:
دهند و
« ...خانوادهام در مسیر زندگی ،خیلی من را حمایت کردند و حتی همسرم را حمایت
کردند و از همه نظر سعی میکردند همسرم را راهنمایی کنند و معنا و مفهوم زندگی مشترک
ٔ
خانواده همسرم خیلی در زندگی من دخالت میکردند و همسرم خیلی
را یادش بدهند؛ اما
با من سرد رفتار میکرد و درنهایت مهریهام را به اجرا گذاشتم» (پاسخگوی شانزدهم)
« ...دوستانم خیلیهاشون میگفتن مهریهات را بگیر ،ولی برخی دیگه میگفتن طالقت
را بگیر و بهش محل نده! میگفتن آدمی که هیچی نداره ،چطور میخواد دو تا زن را تأمین
کنه؟ منم به حرفشون گوش دادم( »...پاسخگوی بیست و دوم)
 .4-3-2تبعیض قانونی
ٔ
با توجه به گزارههای بیانشده توسط زنان درگیر با مسئله مهریه ،اصالح و تجدیدنظر در قانون الزامی
است و یکی از خواستههای اغلب این زنان ،اصالح قوانین برای حلوفصل مسائل مهریه است .آنان
احساس میکنند قانون به سود مردان است و در این میان زنان متضرر شدهاند و شرایط زندگی برای
آنها سختتر شده است.
آنان معتقدند دولت باید از آنها بیشتر حمایت کند ،قوانین را در این زمینه اصالح نماید و با چاال کی
ٔ
درباره دریافت مهریه بدانند،
بیشتری به وضعیت این زنان رسیدگی کند .مهمتر از همه ،تکلیفشان را
ٔ
پشتوانه مالی آنان است و افزایش آ گاهی کارگزاران دولتی در این زمینه ،سبب میشود آنها در
زیرا

190

کبابرهش هاگداد هب هدننکهعجارم نانز نایم رد هیرهم یارجا یواکاو :شزاس و ضراعت یهارود

برابر آسیبهای روانی-جسمانی برآمده از طالق محفوظ بمانند .به دیگر سخن ،آنان به دنبال حقوق
انسانی خود هستند که احساس میکنند مدتزمانی در زندگی با طرف مقابل به هدررفته است:
« ...قانون که کاش پیگیری میکرد و حمایت میکرد! یا باید باج بدی یا باید بالتکلیف
بمونی مثل من که دو ساله درگیرم و هنوز هیچی مشخص نیست .چند باری پیش قاضی
و دادگستری رفتم ،ولی جوابهای نامعقول شنیدم که یا با شوهرم زندگی کنم و بسازم یا
ً
بچهها رو بدم بهزیستی و دنبال مهریه بدوم و این واقعا تأسفبرانگیزه .آخه مهریه حقه منه،
چرا نباید بگیرمش( »...پاسخگوی بیست و ششم)
«قانون از حق زنان برای گرفتن مهریه حمایت نمیکنه و ما متضرر میشیم؛ نه میشه
حقت رو بگیری و نه راحت به زندگیت ادامه بدی( »...پاسخگوی هشتم)
 .4-3-3فرهنگ مردساالر

ٔ
مسئله مهریه ،اصالح فرهنگ مردساالر در جامعه
یکی از راهکارهای بیانشده از سوی زنان درگیر با
است .به باور ایشان ،زنان جامعه در گرفتن حق خود (مهریه) ،با دشوار یهای پرشماری از مسائل
قانونی گرفته تا مسائل خانوادگی مواجهاند و همواره حق آنان در این موضوع زیر ٔ
سایه فرهنگ مردساالر
جامعه پایمال میشود.
آنان معتقد بودند جامعه به زنان و مسائل مرتبط با آنان توجه درخور ندارد و زنان و روحیات آنان
از سوی مردان درک نمیشود .همچنین نگاه به آنان در زندگی زناشویی ،بهعنوان جنس دوم است؛
ٔ
درزمینه اجرای مهریه باید ارتقا یابد:
درنتیجه ،آ گاهی افراد جامعه
«ٔ ...
همه قوانین به نفع مرد هست؛ حق طالق با مرده ،یعنی بدون هیچ دلیلی میتونه زنش
رو طالق بده .حق مسکن ،خروج از منزل ،حق تحصیل ،همه چی با مرده! میتونه تو
خونه زندانیت کنه و هیچ حقی نداشته باشی ،مثل اتفاقاتی که برا من افتاد( »...پاسخگوی
ششم)
«...جامعه دیدی داره که زن در کنار مرد نمیتونه حرفی برا گفتن داشته باشه و دید
دیگران بهش فرق میکنه؛ در صورتی همینطور که مرد میتونه هرجا بره ،زنم باید بتونه
و بتونه راحت تو هر محیطی رفتوآمد کنه و دنبال حقش باشه ،ولی توی جامعه ما حق
ٔ
اجازه ما زنا ندارن و هر کار میخوان میکنن»...
با مردهاست همیشه و اونا نیازی به
(پاسخگوی ششم)
 .4-3-4فرصتسوزی و تنبه
با توجه به شرایط نامناسب زندگی زناشویی ،زنان بیان کردند که در ابتدا زندگی خود را با تفاهم متقابل
آغاز کردهاند؛ اما بهتدریج مسائل و مشکالت زندگی (مانند بیتفاوتی جنسی ،ابراز بیعالقگی،
خیانت همسر ،بیکاری ،اعتیاد ،دخالتهای نابجای نزدیکان) ،باعث شده این دلبستگی و توجه
کاهش یابد و جای خود را به بیتفاوتی دهد.
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ٔ
ٔ
مهریه خویش شده است .مهمترین
اندیشه طالق و بهاجراگذاشتن
تداوم این روند باعث تقویت
دلیل آنان ،جبران زندگی و عمر ازدسترفته بوده که برای یک فرد ناالیق هزینه شده است و آن فرد باید
ٔ
سوخته زندگی بپردازد؛ زیرا فرصتهای پیشرفت را از همسر خود دریغ کرده است.
تاوان فرصتهای
آنان بازگو کردند تمام تالش خود را برای نگهداشت زندگی انجام دادهاند و استفاده از ابزار و تلنگر مادی
مهریه ،بهمنظور متنبهکردن او برای بازگشت به زندگی و یا سرانجام جدائی بوده است:
« ...بیشترین انگیزهام از اینکه مهریه رو اجرا گذاشتم ،آینه که شوهرم تنبیه بشه ،بترسه و آدم
بشه؛ چون خیلی من رو اذیت کرده با خیانتهاش ،بیکاریش ،دروغگوییهاش! من میخوام
تاوان روزهایی که از دست دادم رو ازش بگیرم و فکر نکنه که خیلی زرنگه» (پاسخگوی بیست
و پنجم)
ٔ
«...انگیزه من از اجرای مهریه ،این بود که شوهرم را اذیت کنم .چک بیمحل کشید ،فرار کرد.
فعالً میخوام اذیتش کنم و ٔ
مزه کارهاش رو با اجرای مهریه و زندانیکردنش بهش بچشونم.»...
پاسخگوی سیزدهم

 .4-4راهبردهای کنش
 .4-4-1کنش سازگارانه
با توجه به اظهارات تعدادی از زنان مصاحبهشده ،استفاده از مهریه درواقع راهکار سطحی آنان برای
برگرداندن همسر به زندگی مشترک است .بهبیاندیگر ،قصد آنان ترساندن همسرشان بوده است و
جدایی مدنظرشان نیست .درنتیجه ،کنش سازگارانه را انتخاب کردهاند؛ چه بهصورت مستقیم و
اینکه به همسر خود بگویند که زندگی مشترک خود را به هم نزنند و مشکالت را با تفاهم متقابل حل
کنند و چه اینکه از طرف خانواده و اقوام ،بین آنان آشتی صورت بگیرد .بدینترتیب ،آنان خواستار
ٔ
ٔ
خانواده همسر خود برای رفع کدورتها و مشکالت کمک
خانواده خود و
حفظ زندگی خود بودند و از
میخواستند:
ٔ
« ...همه گفتن مهریهات رو اجرا بذار ،پرونده داشته باشی .اآلنم پرونده نفقه و مهریه
ً
دارم .فعال هدفم آینه که بترسه و بدونه پاش گیر هست و باید اینا رو بده .امیدوارم دست از
لجبازی برداره و برگردیم به زندگیمون( »...پاسخگوی دوم)
 .4-4-2کنش تخریبگرا
اظهارات تعدادی از زنان طرف گفتوگو ،نشانگر اتخاذ راهکار تغییر احساسات درونی بهمنظور رسیدن
ٔ
نتیجه دلخواه (همان طالق و رهایی از این زندگی) ،بوده است .در حقیقت استراتژی و راهبرد آنان،
به
در پیشگرفتن کنش تخریبگرا و ازهمپاشیدن زندگی مشترک و گرفتن مهریه و به تعبیری استفادهٔ
ابزاری از مهریه برای تسریع در امر طالق است تا هر چه سریعتر از این مشکل رهایی یابند.
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آنان میخواهند زندگی جدیدی را شروع کنند و به زندگی با همسر خویش فکر نمیکنند ،به همین
دلیل حمایتها و کمک بزرگترها راهگشا نیست:
« ...خودم و دخترام باهم زندگی میکنیم ،کاری هم به اون نداریم ،دیگه مهرش از دلم رفته،
ً
بودونبودش فرقی نداره .احتماال همین چند وقت حکم طالقم صادر میشه و ازش جدا
میشم .اون هیچوقت مرد خوبی نبود و الیق این بود که تنها زندگی کنه( »...پاسخگوی
بیست و سوم)
«من فقط میخوام حضانت فرزندم رو بهجای مهریه بگیرم و ازش جدا بشم( »...پاسخگوی
بیست و پنجم)
 .4-5پیامدهای کنش
 .4-5-1احساس ناخوشایندی
اجراگذاشتن مهریه توسط زنان ،منشأ تجربیات و احساسات خاصی است که تنها برای کسانی که
به
ِ
این موضوع را تجربه کردهاند قابلدرک است.
زنانی که برای اجرای مهریه اقدام کردهاند ،احساساتی را در طول این دوران تجربه میکنند که
بهطورمعمول ناخوشایند است و مشکالت روحی و روانی متعددی را در پی دارد؛ زیرا روال اجرای
مهریه و رفتوآمد به دادگاه ،بسیار فرسایشی ،خستهکننده و مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی برای
تعیینتکلیف مسائل مرتبط با حضانت فرزند ،گرفتن حق طالق ،اجرای حکم و  ...است .بدینترتیب،
ْ
این روند احساسات ناخوشایندی چون تنفر از شریک زندگی ،افسردگی ،استرس و اضطراب را برای
آنان ایجاد میکند.
«زن تا وقتی مهریه میخواد یه مشکل داره ،بعد از طالق چند تا مشکل داره ،طرد میشه،
نگاه بد و ...و حتی این موضوع در خانوادهها دیده میشه که میگن باید بسازی و بسوزی
ً
چون خودت خواستی .واقعا به خاطر بچههایم دودل هستم .آیا فرزندانم قربانی افکار و
احساسات ما شدن؟ بزرگ بشن چه واکنشی نشون میدن؟» (پاسخگوی هفتم)
«من همش درگیرم که چی میشه و چه اتفاقی میفته ،همش دچار استرس و اضطراب
هستم ،این خیلی بده  »...پاسخگوی چهارم
ٔ
 .4-5-2جبران صدمه روحی
ٔ
ٔ
نتیجه اجرای مهریه
صدمه روحی ،از مفهوم کلی کسب آرامش و احساسات مثبت درکشده از
جبران
و رسیدن به احساس خوشایندی که در پایان امر نصیب تعدادی از افراد مصاحبهشونده میشود،
منتج شده است .آنها بیان داشتهاند اجرای مهریه پیامدهای مثبت و آرامش روحی و روانی را برای
آنان به همراه داشته است .این زنان احساس میکنند بهحق خود رسیدهاند و این پول را جبران جوانی
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و عمر ازدست ٔ
رفته خود و تحقیرها و کتکهایی که از طرف شریک زندگی بر آنها روا داشته شده
است؛ تلقی میکنند .به باور ایشان ،دریافت مهریه ازلحاظ روحی به آنان آرامش میبخشد و امید به
زندگی را در آنان افزایش میدهد؛ همچنین آنان از استرس و اضطراب جداشدن خالصی مییابند و
راحت میتوانند به ٔ
ادامه زندگی خود بپردازند:
« ...گرفتن مهریهام یعنی مهر و محبتم رو از همسرم بگیرم برای محبتکردن مضاعف
به خودم .اون لیاقت مهر و محبت من رو نداشت ،باید بیشتر به فکر خودم باشم و وقتی
مهریهام رو بگیرم ،بچههام رو زیر پروبال خودم میگیرم و باهاشون زندگی جدید و آزادی
میسازیم و دیگه غم گذشته رو نمیخورم» (پاسخگوی هجدهم)
«با گرفتن مهریه حال روحیم خوب میشه ،چون حقم رو ازش میگیرم و اینهمه آسیب
رو که به من زده جبران میکنم( »...پاسخگوی نهم)

 .4-6پدیده :رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه

ٔ
مقوله اصلی ،درمجموع
بعد از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش کدگذاری نظری و کشف 13
ٔ
هسته مرکزی «دوگانگی رهایی و بازگشت عامدانه» کشف شد .منظور از دوگانگی رهایی و بازگشت
ٔ
عامدانه زنان ،تبعات و پیامدهایی است که معضالت زندگی زناشویی بر زندگی زنان بر جای میگذارد
و آنها در مرزی میان رهایی و برگشت ،سعی دارند حقوق خانوادگی خود را احقاق نمایند .عدهای از
ً
زنان ،با توجه به شرایط نامناسب زندگی زناشویی و با استناد به ٔ
گزاره «مهرم حالل ،جانم آزاد» ،صرفا به
گریز از زندگی فعلی میاندیشند .آنها بهجای مهریه حق حضانت فرزند را انتخاب کردهاند و فقدان
ٔ
روحیه «سوختن و ساختن» در آنان مشاهده میشود.
از سوی دیگر ،برخی با ابزار مهریه در پی تبادلی عقالئی و بازگشت به زندگی زناشویی بودند .درواقع
ٔ
دوراهی سازش و تعارض قرار داشتند .فهم آنان از مهریه ،بهعنوان عاملی
همه زنان مورد گفتوگو ،در
ِ
است که امکان دادوستد را فراهم میکند و فرد از آن برای رسیدن سریعتر به مقصود خویش بهره
میگیرد.
بر این اساس ،توافقی بین دو طرف در راستای جایگزینی مهریه با حق طالق ،حضانت فرزند یا مقدار
توافقی مهریه انجام میشود و بدینترتیب مهریه را میتوان همچون دادوستد اجتماعی دانست .در
روابط زناشویی هنگامیکه سود از هزینه بیشتر شود ،شخص در روابط احساس خشنودی و رضایت
میکند؛ اما اگر سود از هزینه کمتر شود ،مبادله زیانآور خواهد بود و باعث ناخشنودی و بهاحتمالزیاد
بههمخوردن رابطه میگردد .در روابط نزدیک ،افراد انواع گوناگون پاداشها (محبت ،حمایت عاطفی،
ارضای جنسی ،دارایی ،موقعیت اجتماعی ،جذابیت فیزیکی و غیره) را با یکدیگر مبادله میکنند.
ٔ
مبادله «موقعیت بهتر مردان» و «زیبایی زنان» ،میتواند به ازدواج معنا دهد .اگر این وضعیت نابرابر
(موقعیت باالتر مردان و زیبایی زنان) وجود نداشته باشد ،هزینهای که طرفین برای این مبادله
میپردازند ،همسان نخواهد بود و در این صورت طالق معنا مییابد:
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«...حقیقتش رو بخواین ،فقط میخوام شوهرم به زندگی برگرده ،میخوام دست از اداهاش
برداره ،من اون رو مثل قبل دوست دارم ،حسم بهش تغییر نکرده ،فقط میخوام به خودش
بیاد .امیدوارم خوب بشه برگردیم به زندگیمون .من زندگیمو دوست دارم» (پاسخگوی
نوزدهم)
ً
ٔ
ٔ
«من همه جذابیتها و همه زندگیمو فدای این آدم کردم ،ولی ایشون اصال متوجه نشد
که باید در قبالش به من توجه کنه! من ازش جدا میشم و خودم با آگاهی تصمیم گرفتم»
(پاسخگوی یازدهم)

ّ
شرایطعلی:

بستر:
ٔ
پشتوانهاقتصادی
•
ٔ
بهمثابه ترس از آینده

•باورهایعامیانه
•حقمشروع

• روابط نامناسب

•فضایتنشزا

پدیده:
•رهاییعامدانه

عاملمداخلهکننده:

•بازگشتعامدانه

•مداخالتمحوری
(خانواده،دوستان)
• فرصتسوزی و تنبه
•فرهنگمردساالر
•تبعیضقانونی

استراتژیها:
•کنشسازگارانه
•کنشتخریبگرایانه

پیامدها:
• احساسناخوشایندی
ٔ
صدمه روحی
•جبران
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ٔ
آستانه
خط داستان :با توجه به شرایط کنونی جامعه و ایجاد مشکالت عدیده ،زنان متأهلی که در
جدایی و طالق از شریک زندگی خود هستند بیان میدارند که ابتدای زندگی خود را همواره با تفاهم
آغاز کردهاند؛ اما رفتهرفته ،مسائل و مشکالتی باعث دوری جسمی و عاطفی از شریک زندگی خود
گردیده است .مسائلی مانند خیانت همسر ،آزار جسمی و جنسی و ...فضای تنشزایی را در خانواده
ٔ
مرحله طالق شده است .همچنین مداخالت
حاکم کرده است و این عدم تفاهم باعث رسیدن به
خانوادههای طرفین ،لزوم متنبهکردن مرد و تاواندادن او برای جبران زندگی ازدسترفته ،باعث شده
ٔ
مهریه خود شوند .این زنان ،فرهنگ مردساالر و ضعف قوانین در جامعه را از
است زنان وادار به اجرای
عواملی میدانند که مانع احقاق حق آنان (مهریه) بهعنوان یک زن در جامعه میگردد .آنان مهریه را
ٔ
پشتوانه اقتصادی یاد میکردند که بعد از جدایی تکیهگاه
حق مشروع خود میدانستند و از آن بهعنوان
ٔ
مالی ایشان است و درواقع برای آنان امنیت روانی به وجود میآورد .برخی نیز مهریه را ایجادکننده نوعی
کنترل اجتماعی میدانند که شاید بتواند مردان را به زندگی متعهد کند و بازگرداند.
زنان مصاحبهشونده برای گرفتن مهریه بیان میدارند که قوانین جامعه باید به نفع زنان تغییر یابد و
فرهنگسازی صورت بگیرد تا بتوانند حقشان را بگیرند .آنان با درپیشگرفتن نوعی «رهایی عامدانه
و بازگشت عامدانه» ،بر سر «دوراهی سازش و تعارض» در نوسان بودند؛ قصد برخی از کشاندن همسر
خود به دادگاه ،گرفتن مهریه نبود؛ بلکه میخواستند از همسر خود برای ٔ
ادامه زندگی و رفتار مناسب
تعهد بگیرند و درمجموع کنش آنان از نوع سازگارانه بود .برخی نیز کنش تخریبگرایانه داشتند و
با استناد به رفتار بسیار بد همسرشان با آنان و اصرار بر تاواندادن وی ،بههیچعنوان قصد رجوع و
بازگشت نداشتند .هدف این قشر ،گرفتن انتقام ،دستیابی به حق خود یا بهدستآوردن حضانت
فرزندانشان در مقابل مهریه بوده است.
ٔ
مسئله طالق و گرفتن مهریه پیامدهای منفی و مثبتی بر زنان داشته است؛ جبران
درنهایت،
صدمات روحی واردشده از سوی همسر ،ایجاد آرامش روحی و کمرنگ کردن حس انتقام ،ازجمله
جنبههای مثبت این اقدام و احساس ناخوشایند ناشی از روند فرسایشی گرفتن مهریه و جداییُ ،بعد
منفی آن است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
مهریه ،واقعیتی خانوادگی است که در میدان خانوادگی ساخت مییابد و ارزش مفهومی خود را از
ٔ
سازگارانه زندگی مشترک زن و مرد کسب میکند که با افزایش تنشهای زناشویی به
روابط تنشزا و
ٔ
عرصه کشمکش و تعارض مبدل میشود .بر همین مبنا ،پژوهش حاضر به دنبال واکاوی چالشها
و کشاکش فراوان ناشی از اجرای مهریه از سوی زنان و درصدد رصد این دو پرسش بود که آیا اجرای
مهریه ابزار زیادهطلبی و مادیگرائی زنان است و یا بنا به ادعای برخی دیگر آن را باید عامل رهایی و
استقالل فردی زنان از زندگی تنشآمیز تلقی نمود؟ ازاینرو برای واکاوی و ارزیابی این دو رویکرد ،به
ٔ
اجراکننده مهریه در دادگاه شهربابک مراجعه شد.
زنان
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ٔ
پدیده پژوهش« ،رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه» بود که از صحبتهای مصاحبهشوندگان
استخراج گردید .زنان مصاحبهشونده دو دسته بودند؛ گروه نخست بیان داشتند که هدفشان از
بهاجراگذاشتن مهریه ،حفظ زندگی مشترک است و به خاطر بیمحلیهای همسرشان و بیتفاوتیهای
وی به خانواده ،بنا داشتهاند وی را متنبه کنند تا از ترس پرداخت مهریه به زندگی زناشویی بازگردد .به
ادعای گروه دوم ،همسرشان آنان را آزار بسیار داده و با اعتیاد ،دخالت نابجا ،خیانت ،بیکاری و،...
ٔ
خواسته این گروه ،انتقام از همسر خویش با گرفتن مهریه
آرامش در زندگی مشترک را بر هم زده است.
بود تا پشتوانهای مالی و اقتصادی برای خود و فرزندانشان داشته باشند .برخی نیز بهجای دریافت
مهریه ،بهدستآوردن حضانت فرزندانشان را هدف قرار داند تا زندگی آرام و بیدغدغهای را با فرزندان
خود تجربه کنند.
ٔ
ٔ
این یافتهها با نظریه مبادله که بیان میکند در مبادله کاالها هر یک از دو طرف در پی کسب سود
ٔ
هزینه کمتر است ،همخوانی دارد .در روابط شخصی مانند روابط زن و شوهر نیز وضع ازاینقرار
بیشتر با
است .بهمحض آنکه سود از هزینه بیشتر شود ،شخص در روابط خود با دیگران احساس خوشنودی
و آرامش میکند؛ اما اگر سود از هزینه کمتر شود ،مبادله زیانآور خواهد بود و باعث ناخشنودی و
بهاحتمالزیاد بههم خوردن رابطه میگردد .مهریه ،هدیهای است که مرد بهصورت الزامی در ازدواج به
زن میپردازد تا مهر و محبت وی را به دست آورد .زنان بیان داشتند که همسرشان هر صحبتی را در
زندگی زناشویی به دعوا بدل میکند و این مشاجره به کتککاری ختم میشود و درواقع تفاهم ارتباطی
افراد درگیر نه از
را یاد نگرفتهاند .همانطور که هابرماس بیان میکند ،در کنش ارتباطی ،کنشهای ِ
ٔ
خودخواهانه موفقیت ،بلکه از طریق کنشهای تفاهمآمیز هماهنگ میشود .در
طریق حسابگریهای
کنش ارتباطی ،رسیدن به «فهم» امری اساسی است و زبان وسیلهای برای رسیدن به فهم است و اگر
کنش ارتباطی درست انجام گیرد ،مشکالت تعاملی رفع میگردد.
ٔ
همچنین بر ٔ
نظریه انتخاب عقالنی ،جامعه مجموعهای از افراد است که کنش عقالنی دارند.
پایه
کنش عقالنی در این رویکرد ،کنش عقالنی معطوف به هدف در تعریف وبر یا کنش مبتنی بر عقالنیت
ابزاری است .این افراد آ گاه و خودمختار و هدفمند ،در هر شرایطی به دنبال بیشینهکردن سود خود
هستند .در زندگی مشترک نیز اگر هر کس به دنبال سود شخصی خویش باشد و به نیازها و تمایالت
طرف مقابل توجه نکند ،زندگی زناشویی از هم فرومیپاشد .بهاجراگذاشتن مهریه ،تبعات زیادی هم
برای جامعه و هم برای خانوادهها به همراه دارد و افزون بر گسست زندگی زناشویی ،فرزندان زیادی
را تکوالد میکند ،روابط مردان و زنان و خانوادههای آنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،مردانی که باید
ً
نانآور خانواده باشند را ٔ
روانه زندان میکند و نهایتا زنان را با آسیبهای اجتماعی مواجه میسازد.
ٔ
پشتوانه مالی برای خود
زنان مراجعهکننده به دادگاه ،مهریه را حق مشروع خود تلقی و از آن بهعنوان
ٔ
کننده معاش ایشان است .همچنین بیان میداشتند که
یاد میکردند که در هنگام تنهایی ،تأمین
مردان اوایل زندگی مهریه را با میل و رغبت پذیرفتهاند و باید آن را بپردازند .با توجه به نتایج پژوهش،
ّ
ٔ
پدیده بهاجراگذاشتن مهریه در زنان
باورهای عامیانه ،حق مشروع و فضای تنشزا از شرایط علی بروز
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ٔ
نویسنده مسئول :مهناز فرهمند

ٔ
پشتوانه اقتصادی ،ترس از آینده و خأل تعاملی نیز شرایط زمینهای پدیده را ایجاد کردند
بوده است.
و مداخالت محوری (خانواده ،دوستان) ،فرصتسوزی و تنبه ،فرهنگ مردساالر ،تبعیض قانونی از
عوامل مداخلهکننده بودند که بهطور غیرمستقیم بر بهاجراگذاشتن مهریه توسط زنان تأثیرگذار بودند.
ٔ
مورداستفاده این زنان بوده است؛ به این معنا
کنش سازگارانه و کنش تخریبگرایانه ،از راهبردهایی
که آنان با بهاجراگذاشتن مهریه ،یا قصد نجات زندگی خویش را داشتند و میخواستند همسرشان به
زندگی بازگردد؛ یا اینکه میخواستند خود را از زندگی زناشویی رهایی بخشند و از همسر خویش جدا
ٔ
شوند و با دریافت مهریه ،برای ٔ
پشتوانه اقتصادی پیدا کنند؛ یا اینکه با بخشش
ادامه زندگی خویش
مهریه ،حضانت فرزندان را بر عهده بگیرند.
اقدام برای دریافت مهریه ،پیامدهایی ازجمله مشکالت تعاملی ،احساس ناخوشایندی و جبران
ٔ
صدمه روحی برای این زنان در پی بردارد .به این معنا که بعد از طالق و گرفتن مهریه ،روابط اجتماعی
آنان کاهش مییابد و نگرش دیگران احساس ناخوشایندی در آنان ایجاد میکند .همچنین جبران
صدمات روحی و جسمی و عمر ازدسترفته ،از پیامدهای مثبت دریافت مهریه است؛ آنان همسر
خویش را متنبه میکنند و از وی تاوان میگیرند و در قبال مهریه رویکردی مسئوالنه دارند که آن را
درست و در راستای اهداف زندگی خویش مصرف کنند و در زندگی استقالل مالی داشته باشند .این
نتایج ،با یافتههای قلیزاده و غفاریان ( ،)1390توسلی و همکاران ( ،)1393یانگ و هاسان (،)2018
گالزار و همکاران ( ،)2012آماتو و پرویتی ( )2003همسو بوده است.
درنهایت ،در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر قابلطرح است:
•افزایش دورههای مشاوره قبل و بعد از ازدواج بهمنظور آموزش ٔ
نحوه صحیح انتخاب همسر،
ٔ
مهریه سنگین
بهبود وظایف زناشویی و تبیین کارکرد مهریه (این که دختران یاد بگیرند
ضامن خوشبختی آنان نیست و پسران نیز یاد بگیرند که مهریه حق زنان و عندالمطالبه
است و اگر توان پرداخت آن را ندارند ،از ابتدا تعهد نکنند)؛
• ٔ
تهیه بستههای آموزشی راههای تداوم زناشویی ،انعطاف رفتاری و هویتی و کنش ارتباطی و
نشر عمومی آن (آموزش حل مشکالت از طریق تفاهم ارتباطی)؛
• آ گاهیرسانی عمومی در ٔ
حوزه خانواده و تلطیف وظایف زناشویی؛
•افزایش و تقویت نهادها و انجمنهای جامعهمحور با عنوان حمایت از تحکیم خانواده در
راستای ارتقای مهارتهای زندگی پس از ازدواج؛
•تولید برنامههای رسانهای مختلف بهمنظور آ گاهیبخشی و باالبردن دانش زندگی مشترک
در ٔ
حوزه تعامالت زناشویی.

منابع
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مرور نظاممند مطالعات علمی انجامشده در حوزۀ فساد اداری در ایران
علیاصغر فیروزجائیان 1،معصومه محمودیان

2

شناسه پژوهشگر (ارکید)0000-0003-1525-3142 :
شناسه پژوهشگر (ارکید)0000-0003-1042-4950 :

چکیده
اگرچه «فساد» پدیدۀ نوینی نیست و قدمتی بهاندازۀ سرگذشت اجتماعات انسانی دارد ،اما بدنۀ اصلی
دانش و ادبیات پژوهشی موجود دربارۀ آن ،در سه دهۀ گذشته پدید آمده و گسترش یافته است .فساد بهمثابۀ
موضوعی بینحوزهای ،در رشتههای مختلفی چون اقتصاد ،حقوق ،مدیریت ،علوم سیاسی ،علوم اجتماعی
مند پژوهشهای برگزیده،
و روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است .این نوشتار تالش میکند با مرور نظام ِ
شناختی دانشوارانه از فساد اداری در ایران به دست دهد و شکاف تحقیقاتی در این گستره را آشکار کند.
در این راستا ،نمونهای دربرگیرندۀ  29پژوهش منتخب بر پایۀ معیارهای شکلی ،روشی و محتوایی انتخاب
و بررسی شد .بر اساس یافتههای پژوهش ،حجم مطالعات انجامشده در حوزۀ مدیریت (41درصد) و
حوزۀ اقتصاد (24درصد) بیشتر از دیگر حوزهها است که روشن میکند پدیدۀ فساد بیشتر بهعنوان نشانهای
از ِاشکال در مدیریت دولت و یا پدیدهای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نه
بهمثابۀ مسئلهای اجتماعی .مطالعات پیشگفته بیشتر با روش و تکنیکهای تحلیل ّ
کمی صورت گرفته و با
وجود ضعف در شناخت علل فساد در جامعه ،تنها 7درصد از پژوهشها در جستجوی چرایی رخداد فساد
ّ
بودهاند .هرچند در این مطالعات پیشنهادهایی متنوع و در سه سطح بینالملل ،ملی و سازمانی ارائه شده
است؛ درعینحال با توجه به پیچیدهبودن مفهوم فساد ،الزم است به لحاظ روشی و نظری مطالعاتی ترکیبی
در این گستره انجام پذیرد.
واژگان کلیدی :فساد ،فساد اداری ،مرور نظاممند ،مسئلۀ اجتماعی.
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 .2دکترای جامعهشناسی ،دانشگاه مازندرانm.mahmoudian.88@gmail.com /
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ٔ
نویسندهمسئول:علیاصغرفیروزجائیان

 .1مقدمه و بیان مسئله
از هنگامیکه فعالیتهای آدمی شکل سازمانیافته به خود گرفت ،فساد اداری نیز درنتیجۀ تعامالت
درونی و تعامل سازمان با محیط بیرون نمایان شد« .آثار بهدستآمده از اولین دولتهایی که در چین
و هند تشکیل شدند ،بیانگر نگرانی چندین هزارسالۀ دولتها نسبت به سوءاستفادۀ افراد از امکانات
و موقعیتهای دولتی است» (حسینی و فرهادینژاد .)37 :1380 ،امروزه نیز بر پایۀ گزارشهای ساالنۀ
برخی سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان شفافیت بینالملل ( 1،(TIصرفنظر از میزان توسعۀ
اجتماعی-اقتصادی ،هیچ کشوری در دنیا مدعی نظام اداری سرتاسر سالم نیست و در همۀ آنها
سطوحی از فساد وجود دارد.
اگر فساد تنها به لغزشهای گاهبهگاه در تعهدات شخصی مربوط میشد ،ممکن بود بتوان با آن کنار
َ
آمد؛ اما «فساد ،اشکال بیشمار ،علل متنوع و پیامدهای غیرمنتظرهای دارد که برخی از آنها تا حدی
جبرانناپذیرند» (کایدن .)19 :1394 ،فساد «عالمتی است که نشان میدهد ِاشکالی در مدیریت
دولت وجود دارد .نهادها که برای تعیین روابط متقابل بین شهروندان و دولت طراحی شدهاند ،برای
ثروتمندشدن و تدارک منابع برای افراد فاسد مورد استفاده قرار میگیرند» (آ کرمن.)295 ،1388 ،
پیامدهای ویرانگر فساد ،ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اخالقی زندگی اجتماعی انسانها را تحت تأثیر
قرار میدهد .فساد باعث بههمریختن ترکیب مخارج دولت میشود؛ چراکه سیاستمداران فاسد منابع
را بیشتر به بخشهایی سوق میدهند که سودهای کالن عایدشان شود؛ بنابراین مانع سرمایهگذاری
میشود ،رشد اقتصادی را به تأخیر میاندازد ،ناکارآمدی را بیشتر میکند و رقابت آزاد را دور میزند
(سلیمی و پورعزت1389 ،؛ دو ازوارت1394 ،؛ آندریگ.)1388 ،
فساد «فقدان اعتماد را تقویت میکند و فقدان اعتماد ،تالش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با
فساد را بیاثر میسازد .علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی وجود دارد»
(فاضلی و جلیلی« .)8 :1391 ،فساد در یک شبکه ،کارش تخریب و پیامدش بهمانند انگل است و
بهتدریج همهجا را فرامیگیرد ،زیرا به یک هنجار تبدیل میشود .این هنجار و فرهنگ ،معیاری تولید
میکند که دیگران خود را با آن مقایسه میکنند و در آن مسیر به مسابقه میپردازند تا از هم سبقت
بگیرند» (حسینی هاشمزاده)43 :1394 ،؛ بنابراین موجب مسیریابی نادرست منابع و استعدادهای
نهفته میشود و «زمینۀ رکود استعدادها و جهتگیری حرکت منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت
فعالیتهای نادرست و دستیابی به منافع سهلالوصول را فراهم میسازد» (سلیمی و پورعزت:1389 ،
 .)132نتیجۀ این روند ،سستشدن ارزشهای اخالقی اجتماعی خواهد بود.
در گزارش ساالنۀ سازمان شفافیت بینالملل بهعنوان یکی از بهنامترین نهادهای جهانی در این
حوزه ،عددی بین  0تا  100به کشورهای موردمطالعه اختصاص مییابد که در آن ،نمرۀ باالتر نشانۀ
سالمت بیشتر ساختارهای بوروکراتیک است .ایران در گزارش سال  2020این سازمان ،نمرۀ  25را
1. Transparency International
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کسب کرد که نسبت به سال قبل از آن پایینتر بوده و از میان  167کشور موردبررسی ،رتبۀ  149را به
دست آورده که جایگاه بدتری نسبت به رتبۀ قبلی ( )146است .قرار گرفتن در جایگاهی کمابیش
مشابه در بیش از یک دهۀ اخیر ،نشاندهندۀ تداوم وضعیت نامناسب شاخص ادراک فساد در کشور
است و افشای پروندههای کالن فساد مالی نیز ابعاد ساختاری این مسئله را برجسته مینماید .افزون
بر آن ،در اصول  174 ،173 ،141 ،110 ،90 ،77 ،76 ،55 ،49 ،43 ،8 ،3قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بر کنترل و نظارت بر دستگاههای اجرایی و مبارزه با فساد ،تباهی ،انحصارطلبی ،رشوه،
اختالس و ...تصریح شده است .در قرآن کریم نیز آمده است« :چون بخواهیم جامعهای را هال ک
سازیم ،به خداوندان نعمتش امر میکنیم در آن جامعه فساد کنند؛ پس چون چنین کردند ،مستحق
نابودی میگردند و آنگاه عذاب ،آنان را در برگرفته هال کشان میسازد» (قرآن .)17 :17 ،موارد یادشده
در کنار پیامدهای منفی عمومی ناشی از فساد بر جوامع ،ضرورت پرداختن به مقولۀ فساد را از جوانب
مختلف مورد تأ کید قرار میدهند.
بهطورکلی ،هر کار تحقیقی از یکسو از کارهای پیشین تأثیر میپذیرد و از سوی دیگر بر کارهای
آتی تأثیر میگذارد .بهطور خاص در رشتههای علوم انسانی که موضوع موردبررسی آنها انسان است،
بهاحتمال قریببهیقین نمیتوان مطالعۀ واحدی را پیدا کرد که راهحل قطعی مسئلۀ موردپژوهش را
ارائه داده باشد؛ بنابراین «حل قطعی هر مسئله ،تا حد زیادی مستلزم انجام مطالعات بسیار است»
(ازکیا .)2 :1385 ،تنها هنگامیکه نتایج پراکنده در شکل یک مجموعه مورد بررسی قرار گیرند ،شبکۀ
دانش به جریان میافتد و نتایج و راهکارها با اتصال به یکدیگر میتوانند به حل یک مسئله در ابعاد
مختلف منجر شوند .منطق بنیادی در ضرورت تدوین بخشی با عنوان «مرور مطالعات پیشین» در
نوشتههای علمی نیز تالش برای ایجاد ارتباط اثربخش میان پژوهشهای پراکنده است که متأسفانه
در حال حاضر در بیشتر موارد به ارائۀ تلخیصی از پایاننامهها تقلیل یافته است .بررسی نظاممند
مطالعات موجود ،بهطور بالقوه میتواند ارتباط بین پژوهشها را به شکل مناسبی برقرار نماید.
اگرچه پدیدۀ فساد در رشتههای مختلف ازجمله حقوق ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی
و مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما برخی از پژوهشگران این حوزه اعتقاد دارند «نیمنگاهی
به تعداد روبهرشد مطالعات علمی مختلف دربارۀ فساد ،منجر به سؤاالت بیشتری میشود تا جواب»
(دوگراف و سایرین .)62 :1394 ،ازنظر دوگراف ،مارافیک و واخنار ،زیرساختهای نظری مختلف در
بررسی فساد ،گاهی مانع مقایسۀ چشماندازهای مختلف و رسیدن به یک دانش انباشتی میشود و نقاط
َ
عزیمت متفاوت مفهومی و نظری رشتهها ،به «گفتمان کرها» منجر شده است ( .)63 :1394آیا مطالعات
انجامشده در ایران نیز واجد همین ویژگیهاست؟ پژوهشگران کدام رشتهها و با چه رویکردهایی فساد را
مورد مطالعه قرار دادهاند؟ به نظر میرسد دانستن پاسخ چنین پرسشهایی ،برای تدوین طرح مسئلهای
جدید در حوزۀ مطالعات علمی فساد مهم است .در همین راستا تالش میشود با مرور نظاممند شماری از
پژوهشهای واجد معیارهای شکلی ،روشی و محتوایی ،شناختی کلی در ساختاری جدید از تالشهای
علمی که تاکنون برای تبیین فساد در ایران انجام شده است ،ارائه گردد.
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تعریف فساد
تالشهایی که برای ارائۀ تعریفی جهانشمول از فساد صورت میگیرد ،در بسیاری از کشورها با
مشکالت حقوقی و سیاسی مواجه میشود« .هنگامیکه مذاکرات در مورد معاهدۀ ملل متحد برای
مبارزه با فساد در اوایل سال  2003شروع شد ،یکی از گزینههای مورد توجه آن بود که فساد هرگز تعریف
نشود و در عوض ،انواع آن یا اعمال خاص فاسد فهرست شوند» (حسینی هاشمزاده.)26 :1394 ،
این در حالی است که به باور بسیاری از پژوهشگران این حوزه ازجمله اسکار کورر ،هر پژوهشی که
دربارۀ فساد انجام گیرد بهشدت تحت تأثیر چگونگی تعریف مفاهیمش قرار دارد .درواقع ،نوع درک
یا برداشتی که دربارۀ مفهوم یا پدیدۀ فساد وجود دارد ،در ماهیت تحلیل و مدلبندی آن بسیار مؤثر
است 1.ازاینرو ،در ادامه تعاریف معمول از فساد ارائه و پسازآن کوشش میشود با دستهبندی کلی
تعاریف ،فضای مفهومی مسئلۀ موردبحث روشنتر گردد.
بررسیهای علمی پیرامون پدیدۀ فساد ،موجب بروز ویژگیهایی از آن شد که مبنای تعریف مفهوم
فساد توسط پژوهشگران قرار گرفت .العطاس 2،فساد را «به معنای خیانتدرامانت در جهت نفع
شخصی تعریف کرده است» (دوگراف و سایرین.)49 :1394 ،
ازنظر جوزف اس نای« 3،فساد رفتاری است که به خاطر کسب منزلت یا امور مالی معطوف به امور
خصوصی (شخصی ،خانوادگی ،محفل خصوصی) از وظایف رسمی یک نقش دولتی انحراف پیدا
میکند؛ یا قوانینی را که علیه اجرای انواع مشخص تأثیرگذاری معطوف به امور خصوصی است،
کردن
نقض میکند .این امر شامل رفتارهایی چون اخذ رشوه (استفاده از یک پاداش بهمنظور منحرف ِ
قضاوت یک شخص در جایگاه اعتماد) ،خویشاوندگرایی (اعطای حمایت به دلیل روابط نسبی
بهجای شایستگی) و اختالس (تخصیص غیرقانونی منابع عمومی برای استفادههای معطوف به امور
خصوصی) میشود» (روبینستاین و مارافیک.)95 :1394 ،
به باور سوزان رز آ کرمن« 4،فساد زمانی رخ میدهد که ثروت خصوصی و قدرت عمومی با یکدیگر
همپوشانی پیدا میکند و نشاندهندۀ تمایل غیرقانونی به تبدیل پرداخت بهعنوان معیار تصمیمگیری
است» (آ کرمن.)18 :2006 ،
تعریف سنیور 5از فساد ،پنج شرط را شامل میشود که باید بهطور همزمان وجود داشته باشند« :فساد
زمانی اتفاق میافتد که  )1یک مفسد  )2بهطور مخفیانه  )3لطفی را به یک فاسد یا یک کاندیدای
نفوذ اعطا میکند  )4تا به نحوی عمل کند که  )5به مفسد به دلیل آنکه صاحب قدرت یا کاندیدای
 .1مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران1392 ،

2. Syed Hussein Alatas
3. Joseph S. Nye
4. Susan Rose Ackerman
5. Senior
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نفوذ است فایده برساند .لطف باید یک کاالی مثبت یا خدمتی مانند پول یا تعطیالت مجانی 1باشد.
کاالهای منفی مانند خشونت فیزیکی یا باجخواهی را نمیتوان بهعنوان لطف تعریف کرد» (سنیور،
.)27 :2006
نقش اصلی و قاطعانۀ دولت ،در اکثر تعاریف فساد منعکس است و بیشتر پژوهشگران فساد را
بهعنوان رابطهای خاص بین دولت و جامعه تعریف کردهاند .از این منظر« ،تکامل فساد را میتوان
ّ
در دو حوزۀ تعامل بین دولت و جامعه (ملی و بینالمللی) و فساد در درون خود دولت و بین سطوح و
الیههای مختلف آن دید» (آندریگ 15 :1388 ،و .)16
2
با وجود همۀ پراکندگیهای موجود در تعریف فساد ،به نظر میرسد برای اولین بار ،سنتوریا ()1931
تعریف معروف از فساد را بهعنوان «سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی» مطرح کرد.
اساس این تعریف توسط سازمان شفافیت بینالملل ) ،(TIسازمان ملل متحد ) (UNو بسیاری از
محققان (ازجمله کافمن ،گونارمیردال و  )...پذیرفته شد؛ اما ازآنجاکه بخش خصوصی را شامل
نمیشد ،سازمان شفافیت بینالملل در سال  2003تعریف وسیعتری را از فساد بر پایۀ «سوءاستفاده
قدرت به امانت دادهشده برای منافع شخصی» ارائه داد( .دوگراف و سایرین 31 :1394 ،و  .)32در
از
ِ
دهۀ  1980تحقیقات مرتبط با فساد به زمینههای متنوعی از علوم راه یافت و یکی از دالیل دشواری
تعریف فساد ،وجود دیدگاههای متنوع تخصصی در مورد آن است.

 .2رویکرد نظری
رویکردهای نظری مورداستفاده برای تبیین موضوع فساد ،همانند تعاریف ارائهشده از مفهوم فساد در
حوزهها و سطوح مختلف ،گوناگون است .این رویکردها را میتوان در قالب خرد و کالن طرح نمود.
تئور یهای انتخاب عقالنی( 3هزینه-فایده) ،تبیینهای اخالقی ،جرمشناختی و رویکرد نظری وبر،
ً
غالبا در چهارچوبی طرح میشوند که پدیدۀ فساد را در سطح خرد و میانه مورد توجه قرار میدهند؛
درحالیکه در رویکردهایی چون تئوری نظامها 4،اقتصاد نهادی ،رویکرد اجتماعی (شبکۀ فساد)،
رویکرد سیاسی و رویکرد جامعه منشوری 5،فساد در سطح کالن مورد تحلیل قرار میگیرد .در ادامه ،به
گزارههای اصلی هر یک از این تئور یها اشاره میشود.
در تئور یهای انتخاب عقالنی ،فساد بهعنوان نتیجۀ محاسبات عقالنی هزینه-فایدۀ کارگزاران
دولتی تلقی میگردد« .فرض بر این است که سیاستمداران و بوروکراتها در پی قدرت سیاسی و
1. Free Holiday
2. Sentoria
3. Rational choice theory
4. System theory
5. Theory of prismatic society

205

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسندهمسئول:علیاصغرفیروزجائیان

مالی هستند» (هیوود .)12 :1381 ،منطق بنیادی این رویکرد ،به تئوری انتخاب عقالنی و بازدارندگی
نئوکالسیکها در حوزۀ جرائم بازمیگردد .مفاهیم اصلی این دیدگاه یعنی هزینه و فایده ،در اقتصاد
خرد ریشه دارند و اقتصاددانان نیز بهطور سنتی عقیده داشتهاند «با وجود سه نوع بازیگر اقتصادی
یعنی کارگزار ،مدیر و دستآخر طرف سومی که سود و زیانش به کارگزار بستگی دارد ،فساد ممکن
خواهد بود» (هیوود.)109 :1381 ،
رویکردهای اخالقی به فساد ،آن را نقض عهدی میدانند که بین دولت و کارکنانش روی میدهد و
فارغ از اینکه فرد در ساختار دولت چه پایگاهی داشته باشد ،بر عملکرد شخصی او تأ کید میشود.
مفروض اصلی این رویکرد ،تعریف کنشهای اخالقی سالم در مقابل کنشهای اخالقی فاسد است
و «تربیت اخالقی افراد ،در شکلگیری فساد یا عدم شکلگیری فساد بیشترین تأثیر را دارد» (سلیمی
و پورعزت .)143 :1389 ،دوگراف ،مارافیک و واخنار ،این نکته را یادآور میشوند که وجود داللت
اخالقی روشن در مورد فساد ،یکی از نقاط مشترک پژوهشهای فساد با هر رویکردی است .درواقع
«مردم دربارۀ هنجارهای تعیینکنندۀ شخص فاسد اتفاقنظر ندارند ،ولی دربارۀ نکوهیدهبودن این
ً
مفهوم متفقالقولاند .هرکس که فاسد لقب بگیرد ،معموال مورد قضاوت اخالقی منفی واقع میشود»
(دوگراف و سایرین 341 :1394 ،و .)342
در تبیین فساد با رویکرد جرمشناختی ،فساد کارمندان بهعنوان جرائم فردی مورد بررسی قرار
میگیرد .هاوسمان و واله 1،چند مفهوم مرتبط با فساد در جرمشناسی را برشمردهاند که عبارت از
جرائم سازمانیافته ،جرائم شغلی و جرائم سازمانی (شامل جرائم شرکتی و جرائم دولتی) است .بهطور
مشخص ،تئوری فشار مرتن و تئوری جرائم یقهسفید ساترلند نظریات دیگری هستند که در تبیین
جرمشناسانۀ فساد مورد استفاده قرار میگیرند .تئوری فشار ،شکاف بین اهداف تعیینشده و ابزارهای
موجود برای دستیابی به آن اهداف را منشأ فشاری میداند که میتواند انگیزهای برای نقض قانون
باشد .مفهوم جرم یقهسفید را ساترلند برای اولین بار در کنگرۀ جامعهشناسی آمریکا در سال 1939
به کار برد .ازنظر او ،جرائم یقهسفید رفتارهای مجرمانهای را شامل میشود که افرادی در سطح باالی
پایگاه اجتماعی-اقتصادی مرتکب میشوند و «از پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود بهعنوان پوششی
برای فعالیتهای نادرست استفاده میکنند» (محسنی.)136 :1386 ،
فساد سازمانی در رویکرد وبر ،پدیدهای است که از بوروکراسی نابالغ یعنی بوروکراسیای که هنوز اقتدار
قانونی-عقالنی در آن به کمال نرسیده ناشی میشود .ازآنجاکه وبر در تحلیل انواع سلطه (کاریزماتیک،
سنتی و قانونی-عقالنی) ارتباط بین حاکمان و حکومت شوندگان را مورد بررسی قرار میدهد ،اندیشۀ
او دربارۀ فساد را نیز باید در همین چهارچوب درک نمود .با توجه به تعریف سازمان دولتمحور که با
کار وبر تناسب بیشتری دارد ،فساد وقتی ایجاد میشود که تمایز میان نقش خصوصی-دولتی بهروشنی
ترسیم نشده است و این مدخلی برای بروز رفتار انحرافی فراهم میآورد که میتواند از «ابهام در قوانین،
1. Hausmann and Valeh
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نامطلوببودن روشهای تصویب و نظارت ،نامطلوببودن نظام استخدام یا فرهنگ سازمانیای که
ساختار رسمی در آن نفوذ نکرده است ،نشئت بگیرد» (دوگراف ،مارافیک ،واخنار.)345 :1394 ،
رویکرد شبکۀ فساد ،از دیگر تئور یهای سطح کالن در تبیین فساد است .ازنظر هیوود هدف از
ایجاد مفهوم شبکه« ،درنظرگرفتن همجواری محیطی در سازمان درنتیجۀ نوعی سیستم اتحاد بین
دو فرد یا بازیگران جمعی علیه بازیگر سوم (یعنی قربانی) است .هدف این اتحاد ،کاهش اتکای
بازیگران به مرزهای قانونی سازمانی و در مقابل ،ایجاد محیطی مساعد است که در نهان مورد گفتوگو
قرار گرفته است» (هیوود .)118 :1381 ،در شرح ویژگیهای فساد شبکهای ،هیوود از مفاهیم نیروی
شبکه ،سیستم ارزشی شبکه ،حافظۀ شبکه و امنیت شبکه استفاده میکند .شبکۀ فساد با این فرض
ً
شکل میگیرد که مرزهای میان حوزۀ عمومی و خصوصی به هم ریخته است و این شبکه صرفا بهطور
غیرقانونی بر ابهامات موجود در قانون به نفع خود میافزاید.
نظریۀ نظامها ،رهیافت نیکوالس لومان 1به فساد است .لومان جامعه را متشکل از نظامهای کارکردی
بستهای میداند که به لحاظ ارزشی مستقلاند ،خود مرجع هستند و کدهای کارکردی مخصوص به
خود را بازتولید میکنند« .این بهنوبۀ خود یعنی تصمیمهای سیاسی در سطح نظامهای کارکردی،
تنها ازلحاظ سیاسی قابلتوجیه هستند و تصمیمات نظامهای اقتصادی را تنها به لحاظ اقتصادی
میتوان توجیه کرد؛ اما تجربۀ روزمره داستان متفاوتی را نشان میدهد که در آن تمایز کارکردی جامعه
بههیچوجه در سطح سازمان حفظ نمیشود» (هیلر 159 :1394 ،و  .)160از دیدگاه نظریۀ نظامها ،اتهام
فساد بدین معناست که با منطق یک نظام ،بتوان به درون نظام دیگری نفوذ کرد.
آ کرمن بهعنوان یکی از تئور یپردازان اقتصاد نهادی ،اعتقاد دارد که باید «میان مبادالت فاسد
فرصتطلبانه در سطح پایین و فساد نظاممند که کل سلسلهمراتب بوروکراتیک ،نظام انتخاباتی ،یا
ساختار کلی دولت را از باال تا پایین تحت تأثیر قرار میدهد ،تمایز قائل شد» (آ کرمن .)129 :1394 ،به
نظر او جوهرۀ رویکرد اقتصاد نهادی این است که ادعا میکند کارفرمایان و کارگزاران بر بستری نهادی
عمل میکنند و در معنایی وسیع ،افراد به مشوقها ،چماقها و هویجهای ایجادشده از سوی نهادها
پاسخ میدهند .پسازآن ،باید چگونگی عکسالعمل مردم و شرکتها به نهادهای موجود و انگیزههای
سیاسی و اقتصادی دارندگان قدرت برای تغییر شکل نهادی لحاظ شود؛ اما باید توجه داشت که با
ّ
ً
وجود ارتباط کامال قوی بین ساختارهای نهادی و فساد« ،پیکان علی ممکن است دوطرفه باشد .از
نهادها به فساد و از فساد به انتخاب نهادی» (آ کرمن.)26 :2006 ،
ً
در رویکردهای سیاسی موجود ،غالبا فساد معلول فرایندهای مدرنیزاسیون و یا وجود نواقصی در
سیستم سیاسی است .هانتینگتون 2و اسکات 3،فساد را محصول جانبی تغییرات سریع در جوامع
1. Niklas Luhmann
2. Hantington
3. Scott
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میدانند که تحت عنوان فرایند نوسازی (مدرنیزاسیون) از آن یاد میشود؛ زیرا نوسازی تغییرات
گستردهای را در ارزشها ،نهادها و استانداردها به وجود میآورد که موجب افزایش عدم اطمینان و عدم
پیروی از قواعد میگردد .به باور پیروان دیدگاههای طراحی نهادی ،نوع طراحی نهادی برخی نظامهای
سیاسی آنها را نسبت به دیگران مستعد بروز فساد مینماید« .مفهوم نظری مرکزی ،در فرض رقابت
سیاسی واقع شده است که بر انتخابات ایدئال بهعنوان ابزار کافی برای کنترل و پاسخگویی تأ کید
ّ
دارد .چنین چشماندازی در پی کشف سازوکارهای عل ِی ناهمخوان همچون بازبودن و شفافیت،
رقابت حزبی ،قواعد تصمیمسازی یا مسائل کنش جمعی است» (دوگراف ،مارافیک ،واخنار:1394 ،
 67و .)68
ریگز در تئوری جوامع منشوری ،کارآمدی اصول مدیریت دولتی مدرن و سازوکارهای مبارزه با فساد
ناشی از آن را برای کشورهای درحالتوسعه مورد تردید قرار داد .ایدۀ اصلی ریگز این است که «واردکردن
دستورات نهادی و هنجارهای خارجی به جوامع سنتی ،نوع جدیدی از جامعه را ایجاد میکند؛ این
ً
جامعۀ جدید نه سنتی است و نه مدرن و نه لزوما در حال مدر نشدن .ریگز این جامعه را جامعۀ
ً
منشوری میخواند و استدالل میکند که ویژگیهای آن عموما درست درک نمیشوند؛ زیرا مفروضات
نظریۀ اجتماعی این است که جوامع یا سنتی هستند یا مدرن و یا در حال گذار بهسوی مدر نشدن»
(دو ازوارت .)105 :1394 ،نظریۀ او ،از مطالعات کالسیک دورکیم ،تونیس ،وبر و کارکردگرایی
ساختاری پارسونز بهویژه مفهوم متغیرهای الگویی او متأثر است .ریگز تأ کید میکند «جامعۀ منشوری
ً
الزاما انتقالی نیست .او در راستای فرضیۀ کارکردگرای «تعادل پایدار» ،استدالل میکند جوامعی که
هنجارهای سنتی و مدرن را در کنار هم دارند ،از سازوکارهای انطباقی خاص خود برخوردارند و ممکن
است ایستادگی کنند .نظم جامعۀ منشوری ممکن است به مدت نامعین منشوری باقی بماند.
درواقع ،این جامعه سازوکارهای تعادلی خاص خود را دارد» (دو ازوارت .)107 :1394 ،ریگز استدالل
میکرد برای مجزا و مستقل ماندن نظام اداری ،سطحی از افتراق کارکردی مورد نیاز است که در جوامع
منشوری وجود ندارد.
همانگونه که انتظار میرود ،هرکدام از رویکردهای نظری با تأ کید بر وجهی از ویژگیهای فساد به
تبیین و تحلیل آن میپردازند .تنوع در تعاریف فساد و در رویکردهای نظری برای تبیین آن ،نشان
میدهد مانند بسیاری از پدیدههای اجتماعی دیگر با واقعیتی چندعلیتی مواجه هستیم .درواقع،
علل چندگانه و چندسطحی در ایجاد فساد نقش دارند و این پیچیدگی را میتوان در قالب مفهوم
ّ
ّ
ّ
عطفی چندگانه 1،ویژگی کلیدی پیچیدگی علی 2است
یت
«عل
نمود.
درک
چندگانه
عطفی
یت
عل
ِ
ِ
ّ
که بر ترکیب علتها و ترکیب شروط علی استوار است» (ساعی)65 :1392 ،؛ دربارۀ فساد نیز اینگونه
است و «خوشههای عوامل ،در تمام سطوح مهم هستند» (هوبرتس.)327 :1394 ،
1. Multiple conjunctional causation
2. Causal configuration
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 .3روش
روش مورداستفاده در این تحقیق ،مرور نظاممند 1است .مرور نظاممند ،عبارت است از بررسی شواهد
پیرامون پرسشی که بهگونهای واضح تدوین شده است .در این بررسی ،از روشهای منظم و مشخصی
برای شناسایی ،گزینش و ارزیابی نقادانۀ پژوهشهای اولیه در باب موضوع استفاده میشود و دادههای
این مطالعات استخراج و تجزیهوتحلیل میشوند (عباسی و سراجزاده.)138 :1394 ،
مرور نظاممند ،بهترین نوع شناختهشدۀ انواع مرورهاست .این نوع از مرور ،به دنبال جستوجویی
نظاممند برای ارزیابی و تلفیق پژوهشهاست و انجام آن مستلزم رعایت ضوابط و اصول راهنمای
استاندارد و تعریفشده است( .گرانت و بوث .)95 :2009 ،2به نظر دنسکاب 3،مراحل مرور نظاممند
ً
عبارتاند از .1 :تعیین اهداف (در این مرحله اهداف یا سؤاالت مشخصا طرح میشود)؛  .2فرایند
جستجو (بعد از تعیین کلمات کلیدی آنها را در پایگاههای مرتبط با موضوع تحقیق جستجو
میکنیم)؛  .3ارزیابی کیفیت (کیفیت منابع بهدستآمده بر اساس میزان ارتباط و اعتبار نتایج مورد
ً
ارزیابی قرار میگیرد)؛  .4فهرست منابع واردشده در مرور (معموال قبل از شروع بررسی نمونه موردبررسی
لیست میشود)؛  .5خالصۀ توصیفی (از هر نمونه بر اساس معیارهای مختلف خالصۀ توصیفی
تهیه میشود)؛  .6تحلیل نتایج (در این مرحله یافتهها بر اساس سؤاالت تحقیق مورد سازماندهی
و دستهبندی قرار میگیرد)؛  .7نتیجهگیری (نکتۀ محوری در نتیجهگیری ،تلفیق نتایج و ارائۀ
راهکارهای عملی در راستای اهداف تحقیق است) (دنسکاب.)2017 ،
هدف از انجام این تحقیق ،ارائۀ تحلیلی نظاممند از مطالعات موجود در حوزۀ فساد اداری در ایران
است؛ به همین منظور ،پاسخ به سؤاالت زیر محور تحقیق پیش رو خواهد بود:
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد بهعنوان یک موضوع بینرشتهای ،بیشتر در کدام رشتههای
علمی انجام شده است؟
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد ،چه رویکردهای نظری را مورد توجه قرار دادهاند؟
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد ،چه روشهایی را مورد استفاده قرار دادهاند؟
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد ،در چه سطحی (خرد-میانه-کالن) انجام شدهاند؟
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد ،از چه تکنیکهایی برای گردآوری دادهها استفاده کردهاند؟
•پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد ،از چه تکنیکهایی برای تحلیل دادهها استفاده کردهاند؟
•آیا بین یافتههای پژوهشهای منتخب در حوزۀ فساد و پیشنهادهای ارائهشده تناسب وجود
دارد؟
•آیا بین اهداف تعیینشده در پژوهشها و یافتههای آنان تناسب وجود دارد؟
1. Systematic review
2. Grant & Booth
3. Denscombe

209

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسندهمسئول:علیاصغرفیروزجائیان

در این تحقیق بعد از تعیین اهداف و سؤاالت تحقیق ،فرایند جستجو با محوریت مفهوم فساد،
فساد اداری و فساد سازمانی آغاز شد .با انتخاب معیار پژوهش علمی در مرحلۀ اول ،جستجو در پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) 1و پایگاه مجالت تخصصی نور 2و پایاننامههای مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی و پایاننامههای همین
ّ
مقاطع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت گرفت .بازۀ زمانی جستجو با توجه به موجودبودن
مطالعات بهخصوص در پایگاههای جستجو ،از سال  1373الی  1396را شامل میشود .در مرحلۀ
اول 63 ،مطالعه بهعنوان جامعۀ مطالعاتی در دسترس قرار گرفت.
مال ک ورود مطالعات در مرحلۀ نهایی ،دارابودن عناصر استاندارد و موردانتظار پژوهش علمی بوده
است که عبارتاند از :دارابودن مال کهای شکلی (شامل عنوان ،حوزه ،ماهیت ،نظریه)؛ مال کهای
روشی (شامل مشخصبودن روش ،سطح تحلیل ،میدان مطالعه ،حجم نمونه ،تکنیک گردآوری داده
و تکنیک تحلیل داده)؛ و مال کهای محتوایی (شامل هدف ،یافتهها ،توصیهها) .بر همین اساس،
در مرحلۀ نهایی  29پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که شامل  12مقالۀ علمی-پژوهشی و  17پایاننامۀ
کارشناسیارشد و دکترا است .بعد از بررسی مطالعات منتخب و با توجه به سؤاالت تحقیق با ترکیب
و تحلیل اطالعات و جزئیات دستهبندیشدۀ حاصل از بررسی مطالعات انتخابی ،یک کلیت جدید
مبتنی بر پژوهشهای علمی از مطالعات مورد بررسی حاصل شد که به شناخت دانش موجود دربارۀ
فساد منجر میشود.

 .4یافتهها
یافتههای پژوهش ،ذیل در سه محور کلی مشتمل بر یافتههای مربوط به ویژگیهای شکلی ،روشی و
محتوایی ارائه میشود.

 .4-1بررسی شکلی مطالعات
صوری تحقیقات انجامشده بدون توجه به ارتباط اجزای درونی
اطالعات شکلی ،ویژگیهای
ِ
مطالعات موردبررسی را شامل میشود .اطالعات بهدستآمده از فرم تلخیص ،نشان میدهد بیشترین
شمار پژوهشهای انجامشده دربارۀ فساد ،در حوزۀ مدیریت و کمترین تعداد در حوزۀ روانشناسی بوده
است (جدول شمارۀ  3.)1حجم مطالعات انجامشده در حوزۀ مدیریت (41درصد) و در حوزۀ اقتصاد
(24درصد) بیشتر از دیگر حوزهها بوده است که آشکار میکند این مسئله بیشتر بهعنوان نشانهای از
ِاشکال در مدیریت دولت و یا مؤثر بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نه مسئلهای
اجتماعی.
1. Fa.journals.sid.ir
2. www.noormags.ir

 .3درصدهاُ ،رند (سرراست) شدهاند.
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جدول شمارۀ  :1پراکندگی حوزههای علمی در مطالعات فساد در ایران در دورۀ موردبررسی
حوزه

فراوانی

درصد

حوزه

فراوانی

درصد

مدیریت

12

41%

علوم سیاسی

3

10%

اقتصاد

7

24%

علوم اجتماعی

3

10%

روانشناسی

1

3%

حقوق

3

10%

29

جمع کل

«پژوهش اجتماعی ،در پی پاسخگویی به پرسشهای پژوهش است» (بلیکی )23 :1391 ،و به باور
بلیکی همۀ پرسشهای پژوهشی را میتوان به سه نوع فروکاست که عبارتاند از پرسشهای چیستی،
چرایی و چگونگی .پرسشهای چرایی ،به دنبال فهم یا بازگفت موضوع و یافتن سازوکارهایی هستند
که به معلول موردبررسی منجر شدهاند .پرسشهای چگونگی ،به نوع مداخالت مربوط میشوند؛ همۀ
بررسیهای دیگر را میتوان در گروه پرسشهای «چیست» قرار داد .با این معیار ،واکاوی پراکندگی
موضوعات (عناوین) پژوهشهای موردبررسی نشان میدهد بیشتر آنها به دنبال پرسشهای چیستی
هستند .پسازآن ،فراوانی با تحقیقاتی است که به بررسی سازوکارهای مقابله با فساد یا بهعبارتی
پرسشهای چگونگی پرداختهاند و درنهایت ،پرسشهای چرایی مورد بررسی بودهاند .مطالعات اخیر
ّ
در پی آزمون مدلی علی برای تبیین فساد بودهاند( .جدول شمارۀ .)2
جدول شمارۀ  :2پراکندگی مطالعات فساد برحسب نوع پرسش در دورۀ موردبررسی
انواع پرسشها

فراوانی

درصد

چیستی (رابطۀ متغیرها و توصیف)

13

44%

چگونگی (مقابله با فساد)

9

31%

چرایی (تأثیر متغیرها)

7

24%

در انتخاب پژوهشها برای مطالعه ،وجود قاعدۀ صریح یا ضمنی تئوریک ،یکی از معیارهای ورود
بوده است و پژوهشهایی که فاقد هرگونه آموزۀ نظری بودهاند ،کنار گذاشته شدند .از میان موارد
بررسیشده 16 ،نمونه بهطور مشخص از تئوری استفاده کرده و دو مورد به شیوۀ برساختگرایی و تئوری
زمینهای ،اقدام به تولید گزارۀ نظری نموده بودند.
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جدول شمارۀ  ،3فراوانی تئور یهای مورداستفاده در حوزههای مختلف را نشان میدهد .به نظر برای
تحلیل فساد ،بیشتر نظریهها با تأ کید بر محل وقوع فساد از نوع سازمانی انتخاب شدهاند.
جدول شمارۀ  :3پراکندگی مطالعات فساد برحسب نوع تئوری و حوزۀ مطالعه در دورۀ موردبررسی
تئوری

حوزه

فراوانی

درصد

تئوری

حوزه

فراوانی

درصد

سازمانها

مدیریت

6

20%

نوسازی

علوم اجتماعی و
علوم سیاسی

2

6%

فناوری اطالعات

مدیریت

1

3%

پیشگیری از جرم

حقوق

2

6%

اخالق

مدیریت

1

3%

دولت رانتیر

اقتصاد

1

3%

حکمرانی

علوم اجتماعی
و سیاسی

2

6%

اقتصاد سیاه

اقتصاد

1

3%

 .4-2بررسی روشی مطالعات
بررسی روشی مطالعات موردبررسی ،نشان میدهد مسئلۀ فساد با کدام رویکرد پژوهشی و در چه
سطحی مورد بررسی علمی قرار گرفته و کدام تکنیکهای تحلیلی برای تحلیل یافتهها استفاده شده
است .بر پایۀ یافتههای پژوهش حاضر ،در بررسی فساد بیشتر از روش تحقیق ّ
کمی (58درصد) استفاده
شده است و روشهای ترکیبی با سهم 2درصدی به کمترین میزان به کار گرفته شدهاند .همچنین اکثر
تحقیقات با بهکارگیری دادههای بینکشوری و در سطح کالن انجام شدهاند (55درصد) و پسازآن
بیشترین فراوانی به ترتیب با پژوهشهای سطح میانه و خرد بوده است (جدول شمارۀ .)4
جدول شمارۀ  :4پراکندگی مطالعات فساد برحسب روش و سطح تحلیل در دورۀ موردبررسی

روش

فراوانی

درصد

سطح تحلیل

فراوانی

درصد

ّ
کمی

17

58%

خرد

6

20%

کیفی

10

34%

میانه

7

24%

ترکیبی

2

6%

کالن

16

55%
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از بین تکنیکهای گردآوری داده ،بیشتر دادههای ثانویۀ موجود مورد بررسی قرار گرفته است (جدول
شمارۀ  .)5این دادههای ثانویه ،یا با محوریت اسناد موجود بوده است و یا بر دادههای آماری موجود
متمرکز بوده است.
ً
همچنین در مواردی که گردآوری داده صورت گرفته ،غالبا ترکیبی از پرسشنامه و مصاحبه استفاده
شده و هیچ مطالعهای با روش مشاهدۀ داده گردآوری نکرده است.
جدول شمارۀ  :5پراکندگی مطالعات فساد برحسب تکنیک گردآوری و تحلیل داده در دورۀ موردبررسی
تکنیک گردآوری داده

فراوانی

درصد

تکنیک تحلیل داده

فراوانی

درصد

مصاحبه

1

3%

آمار توصیفی و استنباطی

10

34%

پرسشنامه

6

20%

دادۀ ثانویه (اسناد)

7

24%

روشهای پیشرفته آماری
(مدلسازی)

9

ترکیبی

6

20%

کیفی (تحلیل گفتمان ،تحلیل
محتوا)

9

دادههای ثانویه (آمار)

9

31%

31%

31%

همچنین برای تحلیل دادهها ،با درصدهای مشابهی تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی
(34درصد) ،تکنیکهای پیشرفتۀ آماری (31درصد) و تکنیکهای کیفی (تفسیر ،تحلیل گفتمان،
تحلیل محتوا) (31درصد) مورد استفاده بودهاند.
در 65درصد موارد ،از تکنیکهای ّ
کمی برای تحلیل دادهها استفاده شده که پیامد بهکارگیری روش
تحقیق ّ
کمی در پژوهشهاست.

 .4-3بررسی محتوایی مطالعات
در بررسی محتوایی ،تناسب بخشهای درونی مطالعات مورد توجه بوده است؛ ازاینرو از یکسو
تناسب اهداف با یافتهها و از سوی دیگر تناسب یافتهها با پیشنهادها و راهکارها مدنظر قرار گرفت که
به شرح جداول شمارههای  6و  7ارائه شده است.
راهکارها و پیشنهادهای ارائهشده ،در بیشتر موارد (51درصد) برآمده از تحقیق و نتایج آن نیست.
تعداد راهکارها زیاد و ساختار آنها گسسته و پراکنده است.
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جدول شمارۀ  :6پراکندگی مطالعات فساد برحسب تناسب اهداف ،یافتهها و پیشنهادها
تناسب دارد

نوع تناسب

تناسب ندارد

تا حدی تناسب دارد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

تناسب اهداف با یافتهها

25

80%

4

13%

-

-

تناسب یافتهها با راهکارها یا پیشنهادها

14

48%

7

24%

8

27%

با طبقهبندی پیشنهادهای ارائهشده در مطالعات موردبررسی به پیشنهادهای سطح بینالمللی،
ّ
ملی-کالن ،سازمانی-میانی و خرد ،آشکار میشود از میان  151پیشنهاد 9 ،پیشنهاد در سطح
بینالمللی 98 ،پیشنهاد در سطح ملی-کالن و  44پیشنهاد در سطح سازمانی-میانی بودهاند .جدول
شمارۀ  ،7فراوانی و نمونههایی از پیشنهادهای هر سطح را ارائه میدهد .نکتۀ برجسته ،عدم توجه به
پیشنهادهای سطح خرد در کاهش فساد است.
جدول شمارۀ  :7پراکندگی مطالعات فساد برحسب پیشنهاد در سطوح مختلف
سطح

فراوانی

درصد

مصادیق پیشنهاد و راهکار

پیشنهاد کلیدی هر
سطح

بینالمللی

9

5%

توانمندسازی نظارت بخش خصوصی بر بانکهای کشورها؛
مقرراتزدایی در بخش بانکی کشورهای عضو OPEC؛
تصویب رسمی الیحۀ الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه
با فساد.

افزایش تعامالت
بینالمللی

ملی-
کالن

98

64%

افزایش شفافیت و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،افزایش قانونگرایی؛
تالش برای رهایی از سیاستزدگی و عوامگرایی در مقابله با فساد؛
ایجاد نهادی مستقل و فراقوهای بهمنظور ارزیابی اقدامات
پیشگیرانه از فساد؛
پیشبینی سازوکارهای تشویقی برای پایهریزی نهادهای مردمی با
هدف پیشگیری از فساد؛
ایجاد و نهادینه کردن یک سیستم دموکراسی کارآمد؛
کاهش اندازۀ دولت؛
فراهم آوردن حق اظهارنظر و مطالبه و پاسخگویی در چهارچوب
یک نظام دموکراسی کارآمد.

افزایش قانونگرایی
تقویت نهادهای
مدنی
کاستن از
تصدیگری
دولتها
ایجاد سازوکارهای
شفافیت
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44

سازمانی-
میانی

29%

عادالنه کردن :حقوق دریافتی کارکنان ،برنامۀ کاری روزانه ،حجم
کار ،ترکیب منافع و مزایای پرداختی؛
اهمیت دادن به اطالعاتی که کارمند وارد سازمان میکند؛
داشتن دید مثبت به اطالعات کارکنان .استفادۀ مؤثر از تکنولوژی
روز؛
ارتقای فرهنگ سازمانی؛
توجه به منابع انسانی؛
به کمترین میزان رساندن تبعیض در پرداخت حقوق ،توزیع
فرصتهای شغلی ،تشویق و تنبیه؛
بازبینی نحوۀ نظارت ازنظر فراهم کردن بستر کنترل و نظارت
دقیق ،مستمر و بهنگام.

ارتقای سطح
عدالت
ارتقای فرهنگ
سازمانی
نظارت در
سازمانها

همانطور که در جدول شمارۀ  2آمده است ،تنها  7نمونه از مطالعات به بررسی علل فساد پرداختهاند.
در ادامه در جدول شمارۀ  ،8تئور یهای مورداستفاده برای تبیین علل بروز فساد دستهبندی شده
است .بر پایۀ اطالعات جدول یادشده ،علل بروز فساد در 57درصد موارد با استفاده از تئور یهای
حوزۀ مدیریت و در 42درصد موارد با بهرهگیری از تئور یهای حکمرانی که بیشتر در حوزۀ علوم سیاسی
قرار دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارۀ  :8پراکندگی مطالعات فساد برحسب نوع تئوری و متغیرهای انتخابشده برای تحلیل
تئوری

فراوانی

درصد

علل و متغیرهای طرحشده

سازمانی و
مدیریتی

4

57%

نظام پرداخت؛
گروههای غیررسمی؛
پیچیدگی عمودی ساختار سازمانی؛
تمرکز زیاد؛
محیط بیرونی بیثبات؛
عدالت ادراکشده (توزیعی ،رویهای ،تعاملی ،اطالعاتی)؛
ضعف در وظایف مدیریت؛
ضعف سیستم نظارتی و ارزیابی.

حکمرانی

3

42%

حاکمیت قانون ،پاسخگویی و شفافیت؛
نوسازی اقتصادی از باال؛
مکانیسمهای اعمالنفوذ؛
افزایش توأم اندازه دولت و دموکراسی که منجر به کاهش فساد میشود.
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 .5جمعبندی و نتیجهگیری
فساد اداری یا سازمانی ،بهعنوان یکی از چالشهای جدی جامعۀ ایرانی مطرح است .سوءاستفاده
بیشتر
از اختیارات عمومی در راستای منافع شخصی بهعنوان تعریف مفهوم فساد ،شیوع باالئی در
ِ
جوامع درحالتوسعه ازجمله ایران دارد .رتبۀ ایران در شاخص ادراک فساد ،همراستا با باور عمومی
مردم مبنی بر رواج کنشهای فسادآلود در نهادهای دولتی است؛ هرچند پروندههای قضائی مطرحشده
در سالهای اخیر ،تردیدها در این زمینه را کاهش داده است .اینگونه شیوع فساد ،هزینههای
ّ
جبرانناپذیری را در بخشهای مختلف جامعه برجای گذاشته که مهمترین آن هدررفت سرمایۀ ملی
ُ
و کندشدن مسیر توسعه است .چالشبودن فساد اداری ،موجب توجه محققین با رویکردها و اهداف
مختلف شده است .در دو دهۀ اخیر مطالعات متعددی با محوریت فساد اداری در ایران صورت
گرفته که بررسی و مرور نظاممند آنها برای رسیدن به شناخت و تصویری مناسب از فساد اداری،
ضروری است .بر همین اساس ،این مطالعه از طریق روش «مرور نظاممند» تالش کرد تحلیلی در سه
محور شکلی ،روشی و محتوایی از مطالعات منتخب در حوزۀ فساد اداری در ایران ارائه دهد.
ً
بررسی مطالعات از منظر «شکلی» ،گویای آن است که اساسا فساد از دیدگاه مدیریتی و اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفته است .این موضوع نشان میدهد برخالف نگرش برخی پژوهشگران حوزۀ فساد که
ً
آن را اساسا چالشی اجتماعی در نظر گرفتهاند (رفیعپور ،)1388 ،بیشتر محققین آن را بهمثابۀ چالشی
مدیریتی و اقتصادی مدنظر قرار دادهاند .درنتیجه این موضوع موجب کاربست بیشتر رویکردهای
مدیریتی و درعینحال توصیف چیستی و چگونگی فساد در مطالعات شده و بدینترتیب جای
ً
مطالعات تبیینی خصوصا با رویکردهای اجتماعی کمرنگ است .اهمیت این یافته در آن است که
فرهنگی فسادزا فرصت بروز مییابند و الزم است مسئلۀ فساد
کنشهای فسادآلود در بستر اجتماعی و
ِ
از منظر جامعهشناختی مورد بررسی قرار گیرد .در این زمینه ،کاربست رویکرد نظامها و جامعۀ منشوری
ً
میتواند راهگشا باشد .درعینحال با توجه به اینکه اساسا فساد موضوعی بینرشتهای است ،انجام
مطالعات بینرشتهای در این حوزه راه را برای شناخت بهتر مسئله باز میکند (هوبرتس.)1394 ،
از سوی دیگر بررسی «روشی» مطالعات ،نشانگر انجام بیشتر مطالعات در حوزۀ فساد اداری با روش
ّ
بودن سطح تحلیل این مطالعات است .درواقع ،عمدۀ مطالعاتی که در حوزۀ مدیریت
کمی و کالن ِ
و اقتصاد صورت گرفته ،با کاربست دادههای ثانویۀ بینکشوری انجام شده و تکنیکهای رایج در
کمی بهخصوص تکنیکهای پیشرفتۀ ّ
مطالعات ،تکنیکهای ّ
کمی بوده است .منبع دادههای
فرامرزی فعال در حوزۀ فساد (مثل سازمان شفافیت بینالملل)
ثانویه نیز سازمانها و نهادهای
ِ
و یا سازمانهای مرتبط با توسعه (مثل بانک جهانی) بودهاند .استفاده از دادههای سازمانهای
بینالمللی ،از نشانههای ناتوانی در دسترسی به دادهها و یا عدم وجود دادههای مناسب داخلی (به
ّ
لحاظ ّ
کمی و کیفی) در سطح ملی ،منطقهای و در سطح بخشهای مختلف سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی است .این مشکل میتواند یکی از دالیل تجمیع مطالعات فساد در حوزۀ مدیریت و اقتصاد
باشد .درعینحال با توجه به عدم حضور نمایندگان این سازمانها در کشورمان ،بهنوعی میتوان
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اعتبار این دادهها را زیر سؤال برد .افزون بر آن ،یکی از چالشهای برجستۀ مطالعات فساد در بخش
روش ،کمرنگبودن روش کیفی و تکنیکهای این روش در تحلیل فساد است .اهمیت بهکارگیری
دشواربودن دستیابی به این شناخت در میدان و
روشهای کیفی در شناخت پدیدۀ فساد ،برآمده از
ِ
این واقعیت است که ّ
کمیسازی آن موجب عدم شناخت دقیق فساد خواهد شد؛ چراکه فساد دارای
ویژگی پنهانشدن است و محققین بهراحتی نمیتوانند تجربۀ کنشهای فسادآلود را ّ
کمیسازی
کنند .بدینترتیب مطالعات کیفی و حتی مطالعات ترکیبی ،میتواند در شناخت بهتر مسئلۀ فساد
راهگشا باشد (بادر و همکاران.)2013 ،
بررسی «محتوایی» مطالعات نیز نشان میدهد اهداف پژوهشها با یافتهها همخوانی دارد ،اما
راهکارها و پیشنهادها همگی متناسب با یافتهها نیست .این موضوع ،بیانگر وجود مسئلهای بغرنج
بیشتر مطالعات مربوط به حوزۀ علوم اجتماعی است؛ چراکه ارائۀ هرگونه راهکار باید بر پایۀ یافتهها
در
ِ
ً
ً
باشد که معموال اینگونه نیست .با وجود اینکه اساسا فساد متغیری چندسطحی در علت ایجادی
ّ
است ،ولی مطالعات عل ِی اندک در این زمینه ،بیشتر در حوزۀ مدیریتی و سازمانی بوده است و ناگزیر
بیشتر علتهای پیشنهادی فساد ،متغیرهای سازمانی را در برمیگرفته است؛ با این وصف عمدۀ
ّ
ً
پیشنهادها و راهکارها (64درصد) در سطح ملی و کالن بوده است .وانگهی ،ازآنجا که اساسا فساد
بهعنوان مسئلهای اجتماعی در تحقیقات مدنظر قرار نگرفته ،بالطبع راهکارهایی در این سطح
بهمنظور کاهش فساد هم پیشنهاد نگردیده است؛ هرچند مطالعات در این حوزه کمترین توجه را
به سطح فردی و یا روانشناسی فساد نشان دادهاند .از این دیدگاه ،کنشهای فسادآلود درنهایت
کنشهای فردی به حساب میآیند که فرایندهای روانشناختی در رخداد آن نقش دارند .درمجموع
میتوان گفت وقوع فساد متأثر از زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی است؛
بنابراین الزمۀ راهکارهای پیشگیرانۀ مؤثر در این زمینه ،ارائۀ تحلیلی چندسطحی از آن است؛ چراکه
ً
ُ
چندبعدی و بینرشتهای است و سازههای نظری ترکیبی میتواند در مطالعۀ
اساسا فساد موضوعی
دقیقتر فساد به کار آید.
با توجه به کاستیهای موجود در تحقیقات بررسیشده ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
•تولید متون علمی از راه تألیف یا ترجمه با هدف شناساندن رویکردهای نوین نظری در تبیین
فساد و معرفی روشهای نوین پژوهش ازجمله رویکرد فازی و تحلیلهای کیفی تطبیقی تاریخی؛
•گامنهادن پژوهشگران حوزۀ اجتماعی به عرصۀ مطالعات فساد و تعریف فساد بهعنوان مسئلهای
اجتماعی در نقطه عزیمت پژوهشها که سبب میشود زوایا و ابعاد اجتماعی و دیدهنشدۀ این
موضوع مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد؛
•تأ کید بر رویکردهای بینرشتهای در مطالعات فساد بهویژه تقویت رویکردهای روانشناختی و
حقوقی در مطالعات فساد؛
ّ
•آسانکردن دسترسی به اطالعات موجود و برنامهریزی برای گردآوری اطالعات جدید ملی،
منطقهای و بخشی بهمنظور درک ماهیت و ویژگیهای خاص و میزان پراکندگی شاخصهای
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فساد در کشور ایران در مناطق و بخشهای خاص؛ زیرا با شناخت ویژگیهای بومی مسئلۀ فساد
میتوان علل قابلکنترل را در این پدیده پیدا کرد و برای مقابله با فساد از آنها بهره برد؛
•تالش برای تبیین فساد با استفاده از سازههای نظری ترکیبی و نگاهی کلگرایانه بهمنظور درک الگوهای
بروز فساد و یافتن مسیرها یا موقعیتهایی که میتوان برای تغییر وضعیت در آنها مداخله نمود؛
امروز این حوزه به ایشان پرداخته میشود« .شناسایی و
•توجه به بزهدیدگان فساد که در ادبیات ِ
معرفی بزهدیدگان و آسیبدیدگان از فساد ،باعث میشود آنها یک چهره و یک صدا پیدا کنند؛
و طبق نظریۀ اخالقی ،بزهدیدگانی که میتوان آنها را دید و صدایشان را شنید ،کسانی هستند که
مورد توجه واقع میشوند» (دوگراف و سایرین.)352 :1394 ،

منابع
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چکیده
زنی افراد از جامعه و منابع و فرصتهای آن است و افراد کمبرخوردار،
طرد اجتماعی ،به معنای واپس ِ
ازجمله کسانی هستند که در برابر طرد اجتماعی آسیبپذیری بیشتری دارند .بااینوجود ،پژوهشهایی که
خود افراد کمبرخوردار به پدیدۀ طرد اجتماعی بنگرد ،در کشور ما کمتر انجام شده است .پژوهش
از نگاه ِ
ٔ
حاضر با هدف کشف احساسات و تجارب افراد کمبرخوردار درباره طرد اجتماعی و شناسایی بیشتر
ویژگیهای طرد و ارتباط آن با فقر صورت پذیرفته است .بدینمنظور ،از روش کیفی و ابزار مصاحبه استفاده
شده است؛ مصاحبهشوندگان  18نفر از افراد کمبرخوردار شهر مشهد بودهاند و نمونهگیری در این پژوهش،
به شیوۀ نمونهگیری نظری بوده است .دادههای حاصل از این مصاحبهها ،با بهرهگیری از تکنیک تحلیل
مضمون موردنظر براون و کالرک ( )2006بررسی و تجزیهوتحلیل شده است.
یافتههای این پژوهش نمایانگر دو گونۀ اصلی طرد اجتماعی است؛ طرد تعامالتی که شامل طرد از
خانواده و خویشان و کاهش تعامالت با افراد برخوردار است و طرد از فرصتهای اقتصادی -اجتماعی
که طرد از منابع مالی (دسترسناپذیری وام و تسهیالت) ،طرد از بازار کار (دسترسناپذیری شغلی) و
عدمحمایت بایسته سازمانها و نهادهای دولتی را در برمیگیرد.
واژگان کلیدی :طرد اجتماعی ،فقر ،افراد کمبرخوردار ،مشارکت
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهدtaherelotfi352@yahoo.com /
 .2دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)h-akbari@um.ac.ir /
 .3استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهدm-kermani@um.ac.ir /
 .4دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرانimanijajarmi@ut.ac.ir /

مقالۀعلمی پژوهشی
تاریخ دریافت 1399/12/8 :تاریخ پذیرش1400/4/22 :
دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص 221-238

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :حسین اکبری

 .1مقدمه و بیان مسئله
زنی افراد از جامعه و منابع و فرصتهای آن است که بر بهروزی و رفاه
طرد اجتماعی ،به معنای واپس ِ
بسیاری از افراد تأثیر میگذارد و فرصتهای آنها را برای دستیابی به تواناییهای کامل خود محدود
میکند .با طرد از سیستمهای آموزشی ،بهداشتی ،اجتماعی ،مالیاتی و اشتغال ،خطر فقر از نسلی به
رفتن
نسل دیگر منتقل میشود که تداوم بیشتر فقر و نابرابری را در پی دارد و میتواند منجر به ازدست ِ
درازمدت بهرهوری اقتصادی از بسیاری از گروههای جامعه شود و هرگونه رشد اقتصادی فراگیر و پایدار
را مختل کند (یوراست)2018 1،؛ بهعبارتدیگر ،مفهوم طرد اجتماعی دربرگیرندۀ طیف گستردهای
از عوامل است که افراد و گروهها را از داشتن فرصتهایی که پیش روی اکثریت جامعه است،
بازمیدارد .درحالیکه برای برخورداری از زندگی کامل و فعال ،نهتنها افراد باید قادر به تأمین خوراک،
پوشاک و مسکن خود باشند؛ بلکه باید به کاالها و خدمات ضروری همانند حملونقل ،تلفن ،بیمه و
خدمات بانکی نیز دسترسی داشته باشند و برای آنکه جامعه یا اجتماعی بتوانند منسجم و همبسته
شوند ،بسیار مهم است که اعضای آن از نهادهای همگانی مثل مدارس ،امکانات بهداشتی و درمانی
و حملونقل عمومی بهرهمند باشند تا حس انسجام و پیوستگی اجتماعی در میان افراد جامعه شکل
گیرد (گیدنز و بردسال.)1386 ،
با وجود اینکه این نوع تحلیل از طرد اجتماعی (بهمنزلۀ انباشت موانعی که مانع مشارکت اجتماعی
ٔ
درباره سوءاستفاده و
است) ،سیر علمی و نهادی دیرپایی دارد؛ بااینحال کلیشههای بسیاری
وابستگی به خدمات رفاهی ،نیز در جوامع گسترش یافته است (ویرتو )2020 ،که خود بر طرد اجتماعی
بیشتر افراد کمبرخوردار دامن میزند .بااینهمه ،طرد اجتماعی همواره مورد توجه سیاستگذاران،
ِ
جامعهشناسان و اقتصاددانان بوده است و از این اصطالح برای اشاره به مواردی همچون گروههای
دارای مشکل (بهعنوانمثال ،متکدیان ،افراد فقیر بدون دارایی و حق مالکیت در روستاها ،زنان دچار
بیکاری مزمن ،زنان کارگر موقت ،اقلیتهای قومی) ،شرایط مشکلساز (فقر ،بیکاری ،قبیله گرایی،
فروپاشی خانواده ،انزوا) و فرآیندهای مشکلساز (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی) استفاده شده است
ٔ
مسئله پوشیدهای نیست و محققان مختلف
(کابر .)2000 ،بدینترتیب ،ارتباط طرد اجتماعی با فقر
به پیوند میان طرد اجتماعی و فقر اذعان داشتهاند (ویرتو2020 ،؛ ریچاردسون و ویل2015 ،؛ گیله
و همکاران2003 ،؛ واکسمن)1997 ،؛ تا آنجا که برخی قائل به چرخش مفهومی از فقر به مطرودیت
اجتماعی هستند (غفاری و امیدی .)1389 ،درواقع ،مسئلۀ به حاشیه راندهشدن و طرد اجتماعی
فقرا ،از دیرباز وجود داشته و در جوامع نوین اشکالی تازه و سهمگین به خود دیده است.
دی هان و ماکسول ( ،)1998معتقدند مطرودیت اجتماعی میتواند کسب درآمد پایینتر از حد
معمول در جامعه ،ناکامیابی یا عدم توانایی شرکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی یا زندگی
در حاشیهها را در پی داشته باشد .بهعالوه ،با وجود آنکه طرد اجتماعی مختص یک گروه یا جامعه
1. EUROSTAT
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نیست؛ ولی در میان همه گروهها و جوامع نیز به اندازۀ یکسانی وجود ندارد .برخی ،جوانان را به علت
نرخ اشتغال پایین و ناامنی شغلی بیشتر مستعد طرد میدانند .به باور یوراست ( ،)2018جوانان بیشتر
در معرض خطر قرارنگرفتن در بازار کار و تجربۀ محرومیت اجتماعی هستند .برخی نیز زنان فقیر را در
برابر طرد اجتماعی آسیبپذیرتر میدانند (فیروزآبادی و صادقی .)1389 ،بیگمان ،طرد اجتماعی با
بیشتر گروههای مختلف افراد کمبرخوردار در معرض طرد اجتماعی قرار
فقر ارتباط تنگاتنگی دارد و
ِ
ٔ
دارند که این مطرودیت نیز بهنوبه خود میتواند با کاهش دسترسی به منابع و فرصتها ،افراد را بیشتر
در شرایط فقر باقی نگه دارد.
دراینبین ،شهر مشهد با دارابودن مناطق حاشیهای بسیار ،توزیع نامناسب ثروت ،نابرابری فراوان
ٔ
شهری قابلتوجه (اکبری1397 ،؛ فرهادی خواه و همکاران1396 ،؛ یوسفی و ورشوئی،
گستره فقر
و
ِ
ٔ
 ،)1390حائز اهمیتی بسیار درزمینه فقر و مطرودیت اجتماعی است .شدت فقر و نابرابری در شهر
درآمدی دهک دهم در سنجش با
مشهد (یوسفی و ورشوئی ،)1390 ،بهاندازهای است که شکاف
ِ
بخش کمبرخوردار و
دهک نخست درآمدی ،بیش از نوزده برابر است .این موضوع ،مشهد را به دو
ِ
برخوردار تقسیم کرده (اکبری )1397 ،و زمینهساز طرد اجتماعی است( .سفیری و همکاران،)1399 ،
طرد اجتماعی زیادی را در میان زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر مشهد ،گزارش نمودهاند؛
بااینوجود ،تحلیلی که بهصورت همهجانبه و دقیق درصدد بررسی این پدیده در شهر مشهد باشد،
اجتماعی مرتبط با فقر،
بهندرت انجام شده است .این پژوهش با نگرش به «طرد» بهعنوان یک مسئلۀ
ِ
در تالش است افراد ،احساسات و تجارب آنان را مورد کنکاش قرار دهد تا از این طریق به شناسایی
بیشتر ویژگیهای طرد اجتماعی و ارتباط طرد اجتماعی با فقر دست یابد.
ِ

پیشینۀ پژوهش
کشیدن امکان شکستن چرخهای که ناشی از ننگآمیز بودن فقر است،
واکسمن ( )1997با پیش
ِ
ٔ
رویکرد رابطهای فقر را پیشنهاد میکند که الزمه آن درک موقعیت فقرا در ساختار اجتماعی و نگرش
پیوندی
و عملکرد افراد غیرفقیر نسبت به فقرا و تأثیرات اینها بر خود فقیران است .وی بر ادغام و هم
ِ
فقرا در جامعه تأ کید میکند.
ٔ
گلیه 1و همکاران ( ،)2003در پژوهش خود درباره پیوند بیکاری ،طرد اجتماعی و فقر و بیکاری؛
دریافتند بیکاری ،خطرات فقر را افزایش میدهد و فقر بهنوبۀ خود بازگشت افراد به کار را دشوارتر
میکند .درواقع ،مدل طرد اجتماعی 2مانند مارپیچی روبهپایین است که در آن درحاشیهبودن در بازار
کار ،محرومیت مالی و انزوای اجتماعی ایجاد میکند که به سهم خود موجب دشوارتر شدن ورود دوباره
به کار میشود .این پژوهش نتیجه میگیرد که برای فهم پیامدهای بیکاری بر محرومیت اجتماعی،
نخست باید به معضل فقر پرداخت.
1. Gallie
2. Social exclusion model
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درآمد دو شهر بزرگ کانادا با
پژوهش روتر و همکاران ( )2009در کانادا نیز نشان میدهد ساکنان کم ِ
شیوههایی مانند جداشدن و جداسازی خود از دیگران و درگیرشدن در فرایندهای فاصلهشناختی ،به
طرد اجتماعی ناشی از فقر خود پاسخ میگویند.
ٔ
مطالعۀ ریچاردسون و ویل )2015( 1با پیوندزدن رابطۀ مسائل نژادی با مسائل شغلی درباره فقر ،نشان
میدهد دسترسی به فرصتهای شغلی مشروع برای مردان جوان سیاهپوست فقیر محدود است و
آنان برای کسب شغل به کارهای مجرمانه مانند باندهای مسلح روی میآورند .سازگاری فرهنگی با
بیکاری ،تبعیض نژادی پیاپی و طرد اجتماعی باعث شده است آنان به قوانین غیررسمی خیابان
روی آوردند و به آن احترام بگذارند.
صادقی ( )1395نیز به پیروی از بیات ،زندگی تهیدستان شهری را بسیار پویاتر و پیچیدهتر مییابد.
تهیدستان تهرانی
وی استراتژ یهای دیگری را آشکار میکند که نشاندهندۀ مقاومت و مبارزات نرم
ِ
ً
برای مقابله با فشار دولت است .به باور وی ،گروههای فاقد امتیاز نه به شیوههای رسمی که عمدتا
از آن طرد شدهاند؛ بلکه با اعمال عادی روزمره در قلمروهای «غیررسمی» ،حضورشان را برای بهبود
زندگی ابراز میکنند و ترتیبات قدرت را متزلزل میسازند.
مطابق پژوهش ایمانی جاجرمی و مسعودیان ( ،)1398دولت به علت نوع فضایی که در پروژۀ
مسکن مهر تولید کرده است ،زمینۀ بازتعریف ساکنان مسکن مهر را به وجود آورده و موجب برساخت
برچسب «مسکن مهری» شده که دارای عناصری از احساس تحقیر ،تبعیض و طرد است.
شرافت و همکاران ( )1397نیز با مطالعۀ طرد اجتماعی فقرای روستایی ایالم ،دریافتند فقر یکی از
ّ
شرایط علی شکلگیری مناسبات نابرابر اقتصادی -اجتماعی و طرد اجتماعی است .این پژوهش،
در راهبردهای مورداستفاده برای مواجهه با پدیدۀ نابرابری و طرد اجتماعی؛ به ایجاد گروههای متکثر
و متضاد در روستاها ،اختالف و چنددستگی ،کسب سرمایۀ نامشروع ،انطباق و خودمحرومسازی
اشاره نموده است .پیامدهای اتخاذ چنین راهبردهایی ،آسیبپذیری ،بیتفاوتی ،بیاعتمادی،
بدبینی ،ناامیدی و سرخوردگی ،مشارکت پایین ،بروز آسیبهای اجتماعی ،مواجهه با تنبیهات
قانونی ،تضعیف شبکههای اجتماعی ،خالیشدن روستاها از سکنه و تداوم فقر ،نابرابری و طرد
اجتماعی است.
نتایج پژوهش فیروزآبادی و صادقی ( )1389در میان زنان فقیر روستایی ،نشان میدهد که طرد و
ٔ
پیشینه آنان،
محرومیت زنان به موقعیت کنونی آنها برنمیگردد؛ بلکه بهگونهای فرایندی با گذشته و
با ویژگیهای فردی ،ساختار خویشاوندی ،فقر مزمن و بیننسلی و برخی رویدادهای خاص زندگی در
راندن
ارتباط است .افزون بر آن ،عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیردرآمدی) بسیاری نیز در بهحاشیه ِ
زنان از جریان اصلی اجتماع نقش دارند که به سهم خود میتوانند فرصت خروج از فقر و محرومیت را
برای آنان با دشواری مواجه کنند.
1. Richardson & Vil
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با توجه به پژوهشهای پیشین ،به نظر میرسد میان مطرودیت اجتماعی و فقر ارتباط وجود دارد و
هر یک از پژوهشها به ُبعد یا ابعادی از این رابطه و علل ،نتایج و پیامدهای آن پرداختهاند .واکسمن
( )1997به لزوم توجه به ادغام و همپیوندی فقرا ،گلیه و همکاران ( )2003و ریچاردسون و ویل ( )2015به
رابطۀ طرد اجتماعی با مشکالت شغلی و بیکاری ،روتر و همکاران ( )2009به جداسازی افراد درنتیجۀ
شرایط فقر و طرد ،صادقی ( )1395به مقاومت و مبارزه افراد فقیر علیه شرایط فقر و طرد اجتماعی،
شرافت و همکاران ( )1397به آسیبهای اجتماعی ناشی از طرد اجتماعی و فیروزآبادی و صادقی
( )1389به آسیبپذیری بیشتر زنان فقیر در مقابل طرد اجتماعی توجه داشتهاند.

 .2مبانی و مفاهیم حساس نظری
مفهوم طرد اجتماعی 1،در دهۀ  1970از فرانسه سرچشمه گرفته است .این پنداره در فرانسه برای اشاره
به کسانی که تحت پوشش سیستم حمایت از بیمۀ اجتماعی شغلی نبودند ،به کار میرفت؛ اما با
کودکان
گذشت زمان دامنۀ آن گسترش یافت و افراد سالخورده و معلول ،سوءمصرف کنندگان مواد،
ِ
مورد آزار قرارگرفته ،کارگران بیکار ،مهاجرین ،اقلیتهای قومی و غیره را در برگرفت؛ تا جایی که امروزه
این مفهوم در مطالعات فقر نیز به کار میرود (ساندرز و تسوموری.)2002 2،
در ٔ
همه تعاریف طرد اجتماعی ،کموبیش متغیرهایی مانند آموزش ،مسکن ،سالمت و بهداشت را
میتوان مالحظه کرد و مسائل و مفاهیمی همچون نیازهای اساسی ،مسائل مالی و نارضایتی اجتماعی
نیز در برخی تعاریف به چشم میخورد .یکی از ویژگیهای طرد اجتماعی ،طولیبودن آن است؛
بهعبارتدیگر ،مدتزمان محرومیت ،مؤلفههای برجسته در تعریف طرد اجتماعی و نیز شکلگیری
طرد اجتماعی است (ابراهیمی.)1391 ،
سن ( ،)2000بین مفهوم طرد اجتماعی با فقر رابطه برقرار میکند و میان ایدۀ طرد اجتماعی با مفاهیم
دیگری در ادبیات فقر و محرومیت ارتباطات مفهومی مییابد .وی سعی در تبیین رابطۀ بین طرد
اجتماعی و فقر قابلیتی مینماید« :محرومشدن از روابط اجتماعی ،میتواند منجر به محرومیتهای
دیگری نیز شود؛ درنتیجه فرصتهای زندگی ما بیشتر محدود میشود .بهعنوانمثال ،محرومشدن
از فرصت استخدام یا ازدستدادن اعتبار ،ممکن است منجر به فقر اقتصادی شود که بهنوبۀ خود
محرومیتهای دیگری را در پی دارد» (سن.)5 :2000 ،
ٔ
طرد اجتماعی ،نمایانگر راه و روشهایی است که طی آن افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر
محروم میشوند .طرد اجتماعی این مزیت را دارد که بر سازوکارها و فرآیندهای طرد تأ کید میکند .برای
نمونه ،کسانی که در مجتمعهای مسکونی کهنه و مخروبه زندگی میکنند و در منطقۀ زندگی ایشان
ً
مدرسههای خوب و فرصتهای اشتغال کافی وجود ندارد؛ ممکن است کامال از فرصتهایی که
1. Social Exclusion
2. Saunders & Tsumori
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بیشتر مردم جامعه برای بهبود زندگی خود در اختیار دارند ،محروم باشند (گیدنز و بردسال.)1386 ،
بر ٔ
پایه این دیدگاه ،فقرا مطرودین اجتماعی هستند .طرد اجتماعی فقرا در میان ابعاد فقر بر مشارکت
اجتماعی تأ کید ویژهای دارد .درواقع ،گفتمان «طرد اجتماعی» و «مشارکت اجتماعی» 1دو روی
یک سکه هستند .اگر فردی «مطرود اجتماعی» باشد ،بدان معنی است که نمیتواند بهطور مؤثر در
جامعه «مشارکت» کند« .بهاینترتیب ،طرد اجتماعی مستلزم عدم حضور در طیف گستردهای از
فعالیتهای اجتماعی است» (ساندرز و تسوموری.)2002 ،
بردشاو ،)2000( 2سه ُبعد طرد اجتماعی شامل طرد از بازار کار ،طرد از خدمات و طرد از روابط
اجتماعی را در ارتباط با فقر مورد بررسی قرار میدهد .دستیابی افراد به بازار کار بهطور فزایندهای مهم
تلقی میشود؛ نهتنها به این دلیل که مسیری برای درآمد کافی است ،بلکه به دلیل اینکه کار بهعنوان
کار با
یک عرصۀ مهم ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی تلقی میشود .بنابراین ،افرادی که دارای ِ
کار با درآمد،
درآمد نیستند ،ممکن است ازنظر اجتماعی طرد شوند و بدینترتیب عدم حضور در ِ
ممکن است به فقر و محرومیت از خدمات و محرومیت از روابط اجتماعی منجر شود .از دیگر
جنبههای طرد اجتماعی ،عدم دسترسی به خدمات اساسی ،چه در خانه (مانند منبع تغذیه و آب)
و چه در خارج از آن (مانند حملونقل ،امکانات خرید و خدمات مالی) است؛ و ُبعد سوم نیز طرد
از روابط اجتماعی است که شامل عدم مشارکت در فعالیتهای مشترک اجتماعی ،انزوا ،کمبود
حمایتها ،جداییساز یها و محصوربودن است که همگی آنها در میان افراد فقیر بیشتر مشاهده
میشود.
ٔ
دی هان ( ،)1997حیطه و عناصر طرد اجتماعی را در سه حیطه اصلی دستهبندی کرده است:
•حیطۀ حقوق؛ شامل عناصر حقوق بشر ،حقوق قانونی/مدنی و حقوق دموکراتیک؛
•حیطۀ منابع؛ شامل عناصر سرمایۀ انسانی و اجتماعی ،بازار کار ،بازار محصوالت ،تأمین دولتی
و منابع مشترک مالی؛
•حیطۀ روابط؛ شامل شبکههای خانوادگی ،شبکههای پشتیبانی گستردهتر و سازمانهای
داوطلبانه.
بر این اساس ،ابعاد اصلی طرد اجتماعی در هر جامعه متفاوت خواهد بود .بهعنوانمثال ،یکی از
موضوعات اصلی در کشورهای کمونیستی سابق و دولتهای رفاهی ،طرد از تأمین دولتی است .در
عوض ،در هند محرومیت از بازار کار ،زمین یا اعتبار ،یک ُبعد بسیار مهمتر از طرد اجتماعی است .در
اقتصادهای روبهرشد در شرق آسیا ،محرومیت از حقوق مدنی و دموکراتیک -ازجمله اصناف مانند
کره جنوبی -ممکن است جنبههای برجستهتری داشته باشد.
بااینهمه ،محرومیت در عرصههای مختلف در عمل باهم همپوشانی دارند؛ بنابراین ،فقرا در هند
1. Social participation
2. Bradshaw
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ً
احتماال از حقوق اساسی مانند دسترسی به دادگاهها محروم میشوند و دسترسی کمتری به بازار کار
و محصوالت خواهند داشت.
آنها همچنین از عدمحمایت خانواده و شبکههای گستردهتر رنج خواهند برد .همۀ این جنبههای
داران مسلط که فعالیتهای انتخاباتی
محرومیتهای متعدد ،به کنشهای سرآمدان (مانند زمین ِ
ً
را کنترل میکنند) ،یا عدالت طبقاتی 1در دادگاهها مرتبط است .طرد از بازارها غالبا نهتنها مربوط به
موقعیت جغرافیایی است ،بلکه به تبعیض به دلیل جنسیت ،کاست و یا قومیت نیز بستگی دارد .به
همین ترتیب ،ارزشهای جنسیتی ممکن است تعیینکنندۀ محرومیت زنان فقیر از حمایت خانواده
باشد (دی هان و ماکسول.)1998 ،

 .3روش
پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده است و محققان در آن به دنبال تعمیم یافتهها نیستند.
تکنیک مورداستفاده برای گردآوری دادهها در این پژوهش ،مصاحبه است .رویکرد مصاحبه،
برخوردار
گفتوگوی غیررسمی با رضایت مصاحبهشوندگان است که  18نفر (زن و مرد) از افراد کم
ِ
ساکن در مناطق حاشیهای شهر مشهد بودهاند.
در این پژوهش ،نمونهگیری به شیوۀ نمونهگیری نظری است .نمونهگیری میتواند شامل اشخاص،
مکانها و شرایط و موقعیتها باشد .این وضعیت ،بزرگترین فرصت را برای جمعآوری دادههای
مناسب در مورد پدیدۀ موردبررسی آماده میسازد (جارون و همکاران .)2006 ،در این تحقیق افزون
بر اطمینان از تعداد مصاحبهها برای رسیدن به اشباع نظری ،تالش شده است تا بهوسیلۀ شیوۀ
اعتبارسنجی از طریق اعضا و پرسیدن دیدگاه شرکتکنندگان دربارۀ اعتبار یافتهها و تفسیرهای
بهعملآمده توسط محقق ،بر اعتبار پژوهش افزوده شود .بدینمنظور ،پس از پایان هر پاسخ ،پاسخ
ٔ
وسیله مصاحبهگر مورد بازگویی قرار گرفته و با نظرات مصاحبهشوندگان مطابقت داده
دادهشده به
شده است.
تکنیک تحلیل دادهها در پژوهش حاضر ،تکنیک تحلیل مضمون است .تحلیل مضمون ،گونهای
از تحلیل مبتنی بر استقراء است که در آن محقق به دنبال دستیابی به یک سنخشناسی تحلیلی
از راه طبقهبندی دادهها و الگوهای درو ندادهای است .درواقع ،تحلیل مضمون سعی دارد از طریق
کدگذاری دادهها و تحلیل آنها ،مشخص نماید که دادهها به ما چه میگویند .این تحلیل در پس
الگویابی در میان داده است (محمدپور .)1392 ،این پژوهش از چهارچوب براون و کالرک ( )2006برای
تحلیل مضمون دادهها استفاده میکند .چهارچوب یادشده دارای شش مرحله (آشنایی با دادهها،
تولید کدهای اولیه ،جستجو برای تمها ،بررسی تمها ،تعریف تمها و نگارش و تحلیل نهایی) است که
ً
لزوما بهصورت ترتیبی و پشت سرهم اتفاق نمیافتند و میتوان در طی مراحل تحقیق ،به میزان زیادی
1. Class justice
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در این مراحل انعطاف نشان داد و حتی در طی این مراحل بهصورت مداوم به عقب و جلو رفت و آن
را تا هنگامیکه پژوهشگر به قطعیتی در خصوص تمهای استنباط ٔ
شده خود دست یابد ،ادامه داد.
بدینمنظور پس از پیادهسازی مصاحبهها و برگرداندن آنها به نوشتار ،متن گفتوگوها مورد بررسی
قرار گرفت و دوباره خوانده شد تا آشنایی با دادهها به گونهای مناسب حاصل گردد .سپس استخراج
مفاهیم اولیه از عبارات معنایی نگارششده صورت پذیرفت و کدهای اولیه تولید شدند.
در مرحلۀ بعد ،جستجو برای یافتن تمهای فرعی بهگونهای که ناظر بر یک یا دستهای از مفاهیم
استخراجی باشد ،صورت پذیرفت؛ سپس تمهای اولیه که در مرحلۀ پیشین شناسایی شـدند ،مورد
بررسی و اصالح قرار گرفتند و با تجمیع تمهای فرعی در گسترههای معنایی وسیعتر ،به تمهای اصلی
تبدیل شدند .پسازآن به ارتباط متقابل میان تمهای فرعی و اصلی پرداخته شد و تمها بر مبنای
یافتهها و روند پژوهش بازتعریف شدند .درنهایت ،گزارش نهایی یافتهها ارائه شد که در آن تمها و
روابط میان آنها در ارتباط با موضوع تحقیق ،مورد نگارش قرار گرفتند.

 .4یافتهها
 .4-1مشخصات مشارکتکنندگان
جدول شمارۀ  ،1دربردارندۀ ویژگیهای پاسخگویان شامل سن ،تحصیالت ،وضعیت اشتغال و
وضعیت تأهل آنان است.
جدول شمارۀ  :1مشخصات پاسخگویان
ردیف

نام

سن

تحصیالت

وضعیت اشتغال

وضعیت تأهل

1

مجتبی

40

بیسواد

کارگر مقطعی

متأهل

2

نفیسه

48

بیسواد

مراقب سالمند

متأهل

3

ماهرخ

58

سیکل

خانهدار

بیوه

4

سمانه

43

بیسواد

خانهدار

مطلقه

5

مائده

23

لیسانس

بیکار

متأهل

6

مهرداد

41

سیکل

راننده

متأهل

7

فهیمه

50

بیسواد

خانهدار

متأهل

8

آمنه

44

بیسواد

خانهدار

مطلقه

9

نجمه

38

لیسانس

منشی شرکت

مجرد

10

سارا

35

بیسواد

خدمتکار منزل

مطلقه

11

آفاق

30

لیسانس

بیکار

متأهل
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امیرعلی

24

سیکل

بیکار

مجرد

13

حمید

30

سیکل

بیکار

متأهل

14

فرهاد

29

لیسانس

بیکار

مجرد

15

کاوه

40

لیسانس

کارمند

متأهل

16

زینب

34

راهنمایی

خانهدار

متأهل

17

سودابه

45

بیسواد

خانهدار

متأهل

18

سمیه

33

اول دبیرستان

خانهدار

متأهل

همانطور که جدول شمارۀ  1نشان میدهد ،گروه سنی مصاحبهشوندگان از  23تا  58سال است.
سطح تحصیالت آنان از بیسواد تا لیسانس متغیر است و هیچیک از پاسخگویان دارای تحصیالت
فوقلیسانس یا دکتری نبودند .اغلب مصاحبهشوندگان متأهل ،تعداد کمتری از آنان نیز مطلقه یا مجرد
و یک نفر نیز بیوه بوده است .ازنظر وضعیت اشتغال ،برخی از مصاحبهشوندگان بیکار یا خانهدار بودند
و تعداد کمتری از آنها در مشاغلی مانند کارگری ،رانندگی ،مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری در
منازل اشتغال داشتند.

 .4-2گونهشناسی طرد اجتماعی

بر ٔ
پایه یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان دو نوع اصلی طرد تحت عنوان طرد تعامالتی و طرد از
فرعی طرد اجتماعی شامل طرد از خانواده و خویشان،
فرصتهای اقتصادی -اجتماعی و پنج نوع ِ
کاهش تعامالت با افراد برخوردار ،طرد از منابع مالی (دسترسناپذیری وام و تسهیالت) ،طرد از بازار
کار (دسترسناپذیری شغلی) و عدمحمایت مناسب سازمانها و نهادهای دولتی را تشخیص داد.
جدول شمارۀ  ،2انواع اصلی و فرعی طرد اجتماعی و نمونۀ جمالت را نشان میدهد.
انواع اصلی طرد
اجتماعی

انواع فرعی طرد اجتماعی

نمونۀ جمالت

طرد از خانواده و خویشان

 وضعمون که بد شد ،هیچکی (از اقوام) نمیاومد سمت ما.ً
 عروسی داداش کوچیکم که بود ،خانوادۀ خودم اصال دعوتمنکردن که برم.
 مشکالت به دوش خودمه ...نه خانوادۀ شوهرم کمکمیکنن ،نه خانوادۀ خودم.

کاهش تعامالت با افراد برخوردار

 بیشتر با کسایی دوست بودم که اوضاع مالیشون مثلخودمون بود.
ً
 ُجایی که ماشین مدلباال پارکه ،اصال نمیرم. -اخت نمیشم باهاشون .دور میشم ازشون.

طرد تعامالتی
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 گفتند ضامن و کسر حقوق باید داشته باشی ...قیدش روزدم.
طرد از منابع مالی
 گفتند فقط ضامن .ضامن داشتیم که دیگه نمیخواست(دسترسناپذیری وام و تسهیالت) دنبال وام بریم که.
 -کسی ضامن ما زنان بیسرپرست نمیشه.

طرد از بازار کار

طرد از فرصتهای
اقتصادی-اجتماعی

(دسترسناپذیری شغلی)

عدمحمایت مناسب سازمانها و
نهادهای دولتی

 اآلن دو روز یا بهزور پنج روز بشه تو ماه که کار (کارگری)پیدا شه.
 پسر من رو بیکار کرد ...به خاطر آنکه پشتوانهای نداریم. کار باشه کار میکنیم ...هیچ مشکلی به خدا پیش نمیادبرای ما ازنظر اقتصادی.
 اآلن کمیته امداد دو ماهی یکبار به مامانم  ۹۰تومن میدهکه هیچی نیست.
 شوهرم چند ساله قطع نخاع شده ...نه کمیته ،نه بهزیستیهیچکدوم قبول نکردن.
 رفتم کمیته ،گفتم خرجم در نمیاد ...قشنگ پیشنهاد دادنبرو ازدواج موقت کن.

جدول شمارۀ  :2انواع طرد اجتماعی

 .4-2-1طرد تعامالتی
این نوع طرد ،شامل طرد از خانواده و خویشان و کاهش تعامالت با افراد برخوردار است.
•طرد از خانواده و خویشان
کمک و حمایت اعضای خانواده و شبکههای خویشاوندی ،همواره یکی از راههای ادامۀ زندگی و
بقا برای افراد کمبرخوردار بوده است (ادین و لین1997 ،؛ کالرک)2002 ،؛ اما به باور دزموند (،)2012
باوجودآنکه جامعهشناسان از دیرباز مشاهده کردهاند افراد کمبرخوردار برای زندهماندن در شرایط فقر
اقتصادی ،به شبکههای خویشاوندی خود متکی هستند؛ در جوامع کنونی ،این وضعیت بهشدت
برخوردار مصاحبهشونده نهتنها بر این حمایتها
رنگ باخته است .در پژوهش حاضر نیز افراد کم
ِ
تأ کید نکردند ،بلکه بر طرد از جانب اعضای خانواده و یا خویشان و نزدیکان خود اذعان داشتند:
«هرچی درمیارم ،برای خونه خرجی میخرم .بچهها کفش ندارن ،کاله ندارن .مشکالت
به دوش خودمه ...نه خانوادۀ شوهرم کمک میکنن ،نه خانوادۀ خودم کمک میکنن...
حاال از همهجا موندهام دیگه» (نفیسه)48 ،
«کسی حواسش به ما نبود ،کسی حمایتی نکرد ،نه عاطفی نه مالی» (حمید 30 ،ساله)
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«خانواده حمایت مالی که نمیکردند ،نه اینکه بگم خودشون ندارن؛ ولی خب اینجوری
حمایت نمیکردن ...امروز هرکی میگه بیشتر از همه به فکر خودم باشم .من که دیگه به
خاطر اینکه ّ
منت نذارن و چیزی نگن ،چیزی نمیگفتم .اگه سختیای گرسنگیای چیزی
میکشیدم با دخترم» (سارا 35 ،ساله)
ً
آنان بر این آ گاهی دست یافته بودند که وضعیت مالی ایشان ،مستقیما با طرد از جانب خانواده یا
خویشاوندان در رابطه بود:
ً
«مثال خانوادۀ خودم ...هیچجا نمیخواد بری ...فقط خانوادۀ خودم .عروسی داداش
ً
کوچیکم که بود ،اصال دعوتم نکردن که برم .یه جوری دعوتم کردن ...ساعت یک زنگ
زدن که امروز بعدازظهر عقد داداشته .نه وقت داشتم رختی بگیرم ،نه لباس داشتم نه وقت
داشتم جایی برم .برای همین نرفتم .بعدش ِگله کردم .زن داداش کوچیکم گفت چرا برای
عقد نیومدی؟ گفتم فکر کردن من ندارم که بیام آبروشون رو حفظ کنم .کادویی بخوام
بدم» (آمنه 44 ،ساله)
«قوموخویشامون داشتن ،ولی ندادن .وضعمون که بد شد ،هیچکی نمیاومد سمت ما.
همه از ما دوری کردن» (امیرعلی 24 ،ساله)
این یافته با تحقیقات بردشاو ( )2000نیز همخوانی دارد؛ به این صورت که وی طرد از روابط اجتماعی
را یکی از ابعاد طرد میداند که شامل انزوا و کمبود حمایتها ،جداییساز یها و محصوربودن است
که همۀ این شاخصها در میان افراد فقیر بیشتر مشاهده میشود .دی هان ( )1997نیز حیطۀ روابط،
شامل شبکههای خانوادگی ،شبکههای پشتیبانی گستردهتر و ...را از حیطههای طرد اجتماعی
میداند:
«من اآلن خیلی برام سخته ،خیلی .به داداشم میگم ،میگه چیکار کنیم ما؟ میگه فوقش
میتونی بچههاتو بیندازی ،بیای .میگم من همۀ امیدم این دوتا بچه ست؛ یعنی پسرم و
دخترم .به خاطر این دوتا نشستم .من هستم بچهها سیر نون نمیشن ،سیر لباس نمیشن .اگه
من نباشم که ( »...نفیسه 48 ،ساله)
•کاهش تعامالت با افراد برخوردار
تعامالت اجتماعی ،اهمیت بسیاری برای همگان دارد و این اهمیت برای افراد کمبرخوردار دوچندان
ً
است .ناریان ( ،)2005توانمندسازی را اساسا مفهومی رابطهای میداند و تعامالت افراد فقیر را یکی
از ارکان این مفهوم ذکر میکند .در پژوهش حاضر ،برخی از افراد کمبرخوردار در شهر مشهد سعی در
کاهش تعامالت خود با افراد برخوردار داشتند و در این زمینه به کاهش روابط اجتماعی و انجام تعامل
با افراد کمبرخوردار و محدودکردن دیگر روابط اجتماعی خود ،روی میآوردند:
«من تو دانشگاه بیشتر با کسایی دوست بودم که اوضاع مالیشون مثل خودمون بود...
نگران بودم اگه من مهربون رفتار کنم ،لبخندی بزنم ،بقیه روشون رو اون طرف کنن و یه
جوری سرد برخورد کنن ،من خنک شم!»(مائده 23 ،ساله)
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حتی برخی از آنان از رفتن به برخی مراکز تفریحی یا شغلی خودداری میکردند:
ً
«جایی که ماشین مدلباال پارکه ،اصال نمیرم .جایی برای تفریح میخوام برم ،اول
ماشینایی که پارکه رو نگاه میکنم ،بعد میرم» (فرهاد 22 ،ساله)
ساندرز و تسوموری ( )2002نیز ،گفتمان «طرد اجتماعی» و «مشارکت اجتماعی» 1را دو روی یک
سکه میداند .از دید آنان اگر کسی مطرود اجتماعی باشد ،بدان معنی است که نمیتواند بهطور مؤثر
در جامعه مشارکت کند:
«دیگه سرکار نمیرم .تو خونه کار میکنم .بسه هر چقدر توهین شنیدم و تحقیر شدم»
(نجمه 38 ،ساله)
بهاینترتیب ،طرد اجتماعی مستلزم عدم حضور در طیف گستردهای از فعالیتهای اجتماعی
است .در پژوهش روتر و همکاران ( )2009در کانادا نیز جداسازی خود از دیگران ،یکی از راهبردهای
ٔ
وسیله قشر کمبرخوردار بود:
اتخاذشده به
ُ
«اگر کسایی اینجوری باشن ،اخت نمیشم باهاشون ،دور میشم ازشون .اگه فضای
محل کار اینجوری باشه ،زود اونجا رو ترک میکنم» (آفاق 39 ،ساله)

 .4-2-2طرد از فرصتهای اقتصادی -اجتماعی
این نوع طرد ،شامل طرد از منابع مالی (دسترسناپذیری وام و تسهیالت) ،طرد از بازار کار
(دسترسناپذیری شغلی) و عدمحمایت مناسب سازمانها و نهادهای دولتی است.
•طرد از منابع مالی (دسترسناپذیری وام و تسهیالت)
یکی از وجوه طرد ،طرد از تسهیالت مالی و اعتباری است .باوجودآنکه افراد کمبرخوردار برای ادامۀ
حیات خود نیازمند وام و تسهیالت هستند (اورلی و گوردن1995 ،؛ امندا و همکاران ،)2014 ،زنان
و مردان کمبرخوردار شهر مشهد در مصاحبهها عنوان نمودند که امکان دسترسی و استفاده از وام و
تسهیالت را ندارند.
این افراد دالیل این عدم دسترسی را موارد زیر ذکر نمودهاند:
ً
نداشتن ضامن« :مثال میگن وام میدن برای اونایی که مستأجر هستن ،خب ماهی
چقدر باید بدی ...میگن باید ضامن و کسر حقوق داشته باشی ...قیدش رو زدم .رفتم
کافینت اقدام کردم بعد که گفت ضامن و کسر حقوق باید داشته باشی ...چی داشته
باشی ،برگشتم» (سمانه)43 ،
عدم توانایی سپردهگذاری« :وام هم نمیدن .هرچی دربیاری باید پول میلگرد و بتن و
1. social participation
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اینا بدی .وام پول میخواد که سپرده بذاری .ندارم بانک بذارم ،ضامن هم ندارم .یه خونه
میخوام درست کنم ،توش موندم» (مهرداد 41 ،ساله)
عدم توانایی بازپرداخت اقساط« :یک بار هم کمیته (امداد) رفتم برای وام درخواست
ً
کردم ،گفتن یه مقدار بهت میدیم ولی از حقوقت کم میکنیم .کال ( 90هزار) تومن بهم
میدن؛  50تومن کم کنن ،خب اون  40تومن باقیمونده رو دیگه به کجا بزنم» (ماهرخ،
 58ساله)
مجموع عوامل یادشده« :یه بار بود دفتر تسهیلگری اومدم شکایت کردم بابت اینکه
وام میخوایم .گفتند فقط ضامن! ضامن داشتیم که دیگه نمیخواست دنبال وام بریم که.
پسرم تازه براش نامزد کردیم ۵۰ ،میلیون وام ازدواج میخوایم بگیریم ،هر جا میریم میگن
حقوقتون کمه ،این وام  50تومنه .حقوقتون کمه ،کفایت نکرد» (فهیمه 50 ،ساله)
دی هان ( )1997نیز ،یکی از حیطهها و عناصر طرد اجتماعی را طرد از منابع و یکی از عناصر این
نوع طرد را ،طرد از منابع مالی میداند:
«یکی از خانمهای اینجا (دفتر تسهیلگری) گفت میتونی وام بگیری .نگا من برای پنج
میلیون موندم ،رفتم به هر جایی برای وام ،کسی ضامن ماها نمیشه .این درده .اآلن وام
زیاده ،هرچی بگیم اآلن وام دارن ،ولی ما ضامن نداریم ،کسی ضامن ما زنان بیسرپرست
ً
نمیشه ،میگن اینا از کجا دارن بیارن بدن .دقیقا همینه» (آمنه 44 ،ساله).
دی هان در پژوهش دیگری ،محرومیت از اعتبار را یک ُبعد بسیار مهم طرد اجتماعی در کشوری
ذیل طرد و
مانند هند میداند (دی هان و ماکسول .)1998 ،بردشاو ( )2000نیز به طرد از خدمات مالی ِ
عدم دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی اشاره دارد.
•طرد از بازار کار (دسترسناپذیری شغلی)
برخوردار شهر مشهد به آن اشاره داشتند،
شوندگان کم
یکی دیگر از وجوه طرد اجتماعی که مصاحبه
ِ
ِ
طرد از بازار کار است .افراد کمبرخوردار مصاحبهشونده ،نداشتن پشتوانههای اجتماعی و اقتصادی را
از دالیل محرومیت از بازار کار عنوان کردهاند:
ً
«پسرم مثال میرفت امدیافکاری .اون صاحبکارش اومد نامردی کرد ،خیلی نامردی
بزرگی کرد .اومد پسر خواهر خودشو برد ،پسر من رو بیکار کرد .شغلش رو خیلی دوست
داشت ،ولی اینجوری میکنن .به خاطر اینکه پشتوانهای نداریم .اگه یک حمایتی کنن،
کار باشه کار میکنیم ،نباشه ...بچههای ما ...یک جایی کار کنن که ما بدونیم اینها آینده
دارند .اینها دستشون به دهنشون میرسه ،هیچ مشکلی به خدا پیش نمییاد برای ما ازنظر
اقتصادی» (آمنه 44 ،ساله)
«شوهرم اول کارگر جوشکاری بود ،بعد مغازه باز کردیم .دو سال وضعمون خوب بود .بعد
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آهن گرون شد .ما سرمایه نداشتیم در و پنجره آماده کنیم .دیگه جمع کردیم دیدیم فقط
کرایه مغازه میدادیم»(زینب 34 ،ساله)
«ببینین ما اآلن شرایطی داریم که یک بار هم توی دفتر (تسهیلگری) برای یه کدوم
ً
ازین خانمها گفتم .گفتم نگاه ،شما همچین دفتری رو مثال زدین ،امثال ماها خودمون
کار میکنیم ،نه حقوق میخواهیم ،نه خواروبار میخوایم ،نه هیچی ...شما اگه بتونین
بچههای ما رو زیر پوشش ببرین ،هر جایی تولیدیای هست کاری هست ،کاری بهشون
بدین ...نگاه نه برای خودم نمیگم ،امثال خودم زیادن .من باهاشون سروکار دارم» (آمنه،
 44ساله)
«وقتی کارگری ،وقتی درآمد دائم نباشه ،به دست مردم نگاه میکنی ،کار نباشه آدم میمونه.
اآلن باید خودمون رو بیندازیم تو ماشینهای مردم تا بریم سرکار .اآلن دو روز یا بهزور پنج
سر میدون کالزرکش بیایی ،میبینی» (مجتبی 40 ،ساله)
روز بشه تو ماه که کار پیدا شهِ .

این یافته با پژوهشهای گلیه و همکاران ( )2003و ریچاردسون و ویل ( )2015نیز منطبق است.
گلیه و همکاران ( ،)2003طرد اجتماعی را مانند مارپیچی روبهپایین میداند که در آن درحاشیهبودن
در بازار کار ،محرومیت مالی و انزوای اجتماعی ایجاد میکند که بهنوبۀ خود موجب دشوارتر شدن ورود
دوباره به کار میشود:
«اونا هم کارشون کشاورزی بود؛ اما اونا پشتشون گرم بود .باباشون خیلی مال و ثروت
بعد ضرر ،ورشکست
داشت .بابای من خیلی پشتوانه نداشت ...خودش جمع کرده بودِ ...
شدیم ...رفتیم سمت اعتیاد ...االن هم بیکاریم( »...امیرعلی)24 ،
پژوهش ریچاردسون و ویل ( )2015نشان میدهد ،دسترسی به فرصتهای شغلی مشروع برای
مردان جوان سیاهپوست فقیر محدود است و آنان در معرض بیکاری و طرد اجتماعی قرار دارند.
بردشاو ( )2000نیز طرد از بازار کار را یکی از انواع مهم طرد اجتماعی میداند .دستیابی افراد به
بازار کار ،بهطور فزایندهای مهم تلقی میشود؛ نهتنها به این دلیل که مسیری برای درآمد کافی است،
بلکه به دلیل اینکه کار بهعنوان یک عرصۀ مهم ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی تلقی میشود.
کار با درآمد نیستند ،ممکن است ازنظر اجتماعی طرد شوند.
بدینترتیب افرادی که دارای ِ
•عدمحمایت مناسب سازمانها و نهادهای دولتی
باوجودآنکه دولتها میتوانند با اقداماتی مانند افزایش پرداختیها ،خدمات رفاهی و ...نقش مهم و
مؤثری در حمایت از افراد کمبرخوردار ایفا کنند (جنکینز و ریگ2001 ،؛ کالرک ،)2002 ،مصاحبهشوندگان
در شهر مشهد ،حمایت سازمانها و نهادهای دولتی را بسیار ناچیز و ناکافی ارزیابی نمودهاند:
«نمیدن ،چی میدن؟ دو ماهی یکبار به مامانم اآلن کمیته امداد  ۹۰تومن میده .هیچی
نمیدن» (سارا 35 ،ساله)
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«شوهرم چند ساله قطع نخاع شده ...زخم بسترم داره .نه کمیته ،نه بهزیستی هیچکدوم
ً
قبول نکردن .اصال قبول نکردن .شما اگه در جریان باشین سؤال کنین ،یک درآمد کم اگه
داشته باشین ۵۰۰ ،تومن هم که داشته باشین ،قبول نمیکنن نه بهزیستی نه کمیته امداد»
(سودابه 45 ،ساله)
برخوردار مصاحبهشونده ،نهتنها از این عدمحمایت شکایت داشتند؛ بلکه از رفتار
برخی از زنان کم
ِ
در ظاهر حمایتکنندۀ برخی از اعضای این نهادها که حاوی پیشنهادهای توهینآمیزی به این افراد
بود ،احساس خشم و نارضایتی مینمودند:
ً
«رفتم کمیته ،گفتم خرجم در نمیاد؛ مثال پول خونهای کرایهخونهای کمکم کنه .وقتی
میری اگه روشون بشه خودشون بهت پیشنهاد ازدواج موقت میدن ،یعنی قشنگ پیشنهاد
میدن برو ازدواج موقت بکن .میگم مگه شوهر ریخته همینجور دم کوچه؟ میگن ازدواج
ً
موقت گناه نیست ،خدا حاللش کرده! میگن آره ،شوهر هست ،یعنی خودشون علنا دارن
بهت میگن ما هستیم .دیگه من این چیزهایی که خودم کشیدم رو دارم بهتون میگم.
میگن یه چند ماه باهاش عقد کن ،کمکخرجت باشه ،دیدین باهم میتونین بسازین،
زندگی میکنین .خب اگه من خواستم اون نخواست چی؟ هیچی دیگه زندگی کردی ،یه
کمکخرجی بوده .دیگه اینا همه هست .اینا همه رو تحمل کردم و کشیدم .اینجور چیزا
برای من که خیلی پیش اومد .فقط خدا به همۀ مردم کمک کنه ،به همۀ زنان .بعضی زنان به
راه بد ...کشیده میشن ،میگن زن فاسق ...زن فاسق مگه از اول فاسق بوده؟ مگه مادرزاد
بوده؟» (سارا 35 ،ساله)
با توجه به نظریات دی هان ( ،)1997طردی که مصاحبهشوندگان از آن یاد کردند را میتوان در
حیطۀ ازدستدادن منابع مانند انواع سرمایهها و خدمات دولتی تقسیمبندی نمود.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
اجتماعی افراد کمبرخوردار ،شامل طیف گستردهای از عواملی است که افراد را از منابع و امکاناتی
طرد
ِ
که پیش روی دیگر افراد جامعه است ،محروم مینماید .این پدیده اگرچه مسئلۀ جدیدی نیست ،اما
در جوامع نوین با اشکال تازه و با شدتی بیشتر در حال رخداد است .مطرودیت اجتماعی همواره مورد
توجه سیاستگذاران ،جامعهشناسان و اقتصاددانان بوده است (کابر )2000 ،و محققان مختلف رابطۀ
تنگاتنگی میان طرد اجتماعی و مقولۀ فقر قائل شدهاند (یوراست2018 ،؛ گیدنز و بردسال1386 ،؛
کابر2000 ،؛ سن2000 ،؛ فیروزآبادی و صادقی1398 ،؛ شرافت و همکاران)1397 ،؛ تا بدانجا که برخی
قائل به چرخش مفهومی از فقر به مطرودیت اجتماعی هستند (غفاری و امیدی.)1389 ،
با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف کشف احساسات و تجارب افراد کمبرخوردار
در زمینۀ طرد اجتماعی و شناسایی ویژگیهای طرد و ارتباط آن با فقر انجام شد .در این پژوهش افزون
بر بهرهگیری از ابزار مصاحبه و نمونهگیری نظری (بهعنوان یکی از روشهای کیفی) و نیز اطمینان از
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تعداد مصاحبهها برای رسیدن به اشباع نظری ،تالش شد تا بهوسیلۀ شیوۀ اعتبارسنجی از طریق
اعضا و پرسیدن دیدگاه شرکتکنندگان دربارۀ اعتبار یافتهها و تفسیرهای بهعملآمده توسط محقق،
بر اعتبار پژوهش افزوده شود .همچنین در آن از چهارچوب براون و کالرک ( )2006که دارای شش
مرحله (آشنایی با دادهها ،تولید کدهای اولیه ،جستجو برای تمها ،بررسی تمها ،تعریف تمها و نگارش
و تحلیل نهایی) است ،برای تحلیل مضمون دادهها استفاده شد.
برخوردار شهر مشهد از انواع گوناگون طرد اجتماعی
یافتههای این پژوهش نشان میدهد افراد کم
ِ
رنج میبردند .آنان چه از تعامالت اجتماعی و چه از فرصتهای اقتصادی -اجتماعی که برای افراد
غیرمطرود در جامعه فراهم است ،کنار گذاشته شدهاند .خانواده و خویشان از آنان کناره میگیرند
ً
و آنان وضعیت مالی خود را مستقیما با کنارهگیری خانواده ،خویشاوندان یا نزدیکان خود ،مرتبط
تلقی میکنند .برخی از مصاحبهشوندگان برای کاهش احساس طردشدگی ،تعامالت خود را با افراد
برخوردارتر کاهش میدهند و دایرۀ روابط اجتماعی خویش را محدود به افراد کمبرخوردار میکنند
که این شبکههای اجتماعی محدود ،خود مانعی در مسیر بهبود وضعیت آنان است .این افراد که
نه توانایی سپردهگذاری دارند و نه حامیانی که ضمانت بانکی آنان را بپذیرد ،توان استفاده از وام
ی برای بهبود زندگی خود را ندارند .این در حالی است که نداشتن پشتوانههای
و تسهیالت و مال 
اجتماعی و اقتصادی ،بیکاری و یا اشتغال در مشاغل موقت و روزمزدی را برای آنان رقم میزند و
دراینبین امیدی به حمایت سازمانها و نهادهای دولتی ندارند؛ زیرا یا مشمول خدمات آنان نمیشوند
(مانند زن سرپرست خانواری که دارای همسری ولو معتاد یا بیمار است) ،یا حمایتهای آنان را بسیار
ناچیز و ناکافی یافتهاند.
بنابراین ،افراد کمبرخوردار شهر مشهد درگیر مارپیچ روبهپایین فقر (گیله و همکاران ،)2003 ،از
فرصتهایی که پیش روی اکثریت اعضای جامعه است (گیدنز و بردسال ،)1386 ،بیبهرهاند .آنان
از سوی خانواده و خویشان (بردشاو2000 ،؛ دی هان )1997 ،و سازمانها و نهادهای دولتی (دی هان،
 ،)1997مورد طرد قرار میگیرند و با دچارشدن به شرایط طرد اجتماعی که مانع مشارکت اجتماعی
آنان (ویرتو2020 ،؛ ساندرز و تسوموری ،)2002 ،حضور در بازار کار (یوراست )2018 ،و موجب کسب
درآمد پایینتر از حد معمول در جامعه (دی هان و ماکسول )1998 ،است؛ امکان شکستن چرخۀ
ننگآمیز فقر (واکسمن )1997 ،را نمییابند و برای غلبه بر شرایط پیش رو ،به جداسازی خود از دیگران
(روتر و همکاران )2009 ،روی میآورند.
بنابراین پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن وضعیت اقشار کمبرخوردار (مانند عدم توان بازپرداخت
در کوتاهمدت ،عدم پرداخت اقساط سنگین ،عدم برخورداری از شرایط فعلی ضمانت و ضامنهای
موردنظر سیستم بانکی) ،وام و تسهیالت دولتی برای این اقشار در نظر گرفته شود .فراهمنمودن امکان
ِ
اشتغال دائم این افراد ،تجدیدنظر در شرایط پذیرش اعضای نهادها و سازمانهایی مانند سازمان
نهاد فعال در زمینۀ
بهزیستی و کمیته امداد و همچنین حمایت از فعالیتهای سازمانهای مردم ِ
افراد کمبرخوردار و استفاده از ظرفیتهای این
کاهش فقر و افزایش ادغام اجتماعی-اقتصادی ِ
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ٔ
درزمینه کاهش طرد اجتماعی این افراد ،کارساز باشد .افزون
سمنها و نفوذ محلی آنان ،میتواند
بر آن ،تغییر رویکرد سازمانهای پشتیبان از حمایتگری تقلیلگرایانه به رویکرد توانمندسازانۀ مبتنی
بر تسهیلگیری اجتماعی ،میتواند زیربنای پرتوانی برای چیرگی بر چالشهای موجود در این زمینه
ٔ
مسئله کمبود منابع و ناهمخوانی آن با نیازهای فزایندۀ گروههای کمبرخوردار فراهم آورد.
بهویژه
در بطن چنین تحولی ،ضروری است مجموعهای از سازوکارهای تعاملی و پیونددهنده که دربردارندۀ
ارتباط مجدد و پایدار طردشدگان اجتماعی با عامالن مختلف در جامعه و جایگذاری مجددشان در
شبکههای اجتماعی مختلف از قبیل شبکه خویشاوندی ،شبکه دوستی و  ...باشد ،پیشبینی شود.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی بسترهای زمینهساز تداخل سیاست در سازمان آموزشوپرورش استان
کرمان است .روششناسی تحقیق ،کیفی و مبتنی بر روش نظریۀ زمینهای بوده و برای جمعآوری دادهها نیز از
مصاحبۀ عمیق بهره گرفته شده است .مشارکتکنندگان این پژوهش را  35نفر از آموزگاران ،کارکنان ،مدیران،
بازنشستگان آموزشوپرورش استان کرمان تشکیل میدهند که بر اساس نمونهگیری هدفمند و راهبردهای
نمونهگیری با بیشترین تنوع و نیز گلولهبرفی انتخاب شدهاند .تحلیل یافتههای کیفی ،منجر به خلق هفت
ٔ
ٔ
«سرمایه اجتماعی معلمان؛ لقمۀ چرب سیاست»« ،ترکیب
مقوله محوری شامل «استان سیاستزده»،
پرنفوذ قومی و سیاسی»« ،آموزشوپرورش ارتش ذخیرۀ میدان سیاست»« ،حزبگونگی نهادهای نظارتی و
سیاست همهکاره» شده است.
«نمایندگان صحنهگردان و
دینی» و
ِ
ِ
ّ
فراکاوی یافتههای برآمده از کدگذاری مقوالت ،نشان میدهد سه تسهیلگر شرایط علی ،شرایط زمینهای
و شرایط مداخلهگرٔ ،
زمینه تداخل سیاست در آموزشوپرورش را فراهم میکنند .مقولۀ هستۀ پژوهش نیز
عبارت بود از «آموزش بهمثابۀ اسب راهوار سیاست» .درواقع ،گروههای سیاسی و نهادهای سیاسی مختلف
ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نهادهای دینی و نظارتی و دیگر گروهها ،بهصورت گسترده در
محتوا ،ساختار تشکیالتی و عزلونصب مدیران آموزشوپرورش به دخالت میپردازند و در این دخالتها
بیشتر به دنبال خواستههای حزبی ،گروهی و شخصی هستند.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
آموزشوپرورش ،یکی از مجاری بنیادین جامعهپذیری شهروندان یک کشور انگاشته میشود.
درصورتیکه این نهاد از پویایی و توانمندی باالیی برخوردار باشد ،قادر خواهد بود سوژههایی توانمند
ّ
برای توسعه پرورش دهد .در همۀ نظامهای آموزشی گیتی ،نظام سیاسی برای تقویت هویت ملی،
آموزشهای ویژهای را در برنامههای آموزشگاهها تدارک میبینند .امروزه ،کموبیش کسانی که در همۀ
نقاط دنیا به دنبال توسعه و اصالحات هستند ،از آموزشوپرورش شروع میکنند و رویکردهای برآمده
از عصر جدید ارتباطات و فناور یها در تعلیم و تربیت ازجمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خودیادگیری
و چگونگی یادگیری (فراشناخت) ،یادگیری فرایندمدار و مستقل موجب حرکت تدریجی در بازتعریف
مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده است (صبوری خسروشاهی.)154 :1389 ،
درواقع آموزشوپرورش بهعنوان یک نهاد اجتماعی که وظیفۀ تعلیم و تربیت افراد جامعه را بر
دوش دارد ،از سوی مردم ،کارگزاران و اندیشمندان مورد توجه و تأ کید قرار گرفته است .همگی آنها
بر این باورند که رشد و توسعۀ یک کشور به پرورش انسانهای آ گاه و برخوردار از مسئولیت بستگی
دارد ،چیزی که در ادبیات توسعه بهعنوان توسعۀ انسانی مطرح است؛ بنابراین نقش آموزشوپرورش
در پرورش انسانهای آ گاه و پویا بر هیچ صاحبنظری پوشیده نیست .دستگاه آموزشوپرورش،
برجستهترین و بارزترین جلوههای فرهنگ هر جامعه به شمار میآید ،یعنی همان علمی است که
توسط نسلهای پیشین بر آنان که هنوز آمادۀ زندگی اجتماعی نیستند ِاعمال میشود و هدف آن پیدا
کردن و پروراندن آن دسته از حاالت جسمانی ،اخالقی و فرهنگی در یک فرد است که جامعه بهطور
کل با محیط خاص که وی در آن زندگی میکند ،از او توقع دارد (منافی و زمانی.)1391 ،
در دیدگاههای کالسیک باألخص نظریات افالطون و ارسطو ،حکومت ویژگی اقتدارگرایانهای دارد
و منحصر به افراد ویژهای است که این نشانگر باور آن دو به روابط سلسلهمراتبی و از باال به پایین
میان دولت و نظام آموزشوپرورش است (کویره .)48 :11360،افالطون معتقد است کار آموزشوپرورش
انتقال فرهنگ است و مسئولیت پرورش افراد بر عهدۀ دولت است تا حدی که دولت به خود اجازۀ
حذف و سانسور میدهد (همان منبع)؛ که در این صورت نظام آموزشی و اجزای آن موظف به اطاعت
و پذیرش محض هستند و فعالیتهایشان به رهبری عوامل خارجی و معیارهای ازپیش تعیینشده
انجام میگیرد.
ٔ
رابطه سیاست با آموزشوپرورش ،موضوعی تازه است که جامعهشناسان و سیاستورزان بررسی آن
را از اوایل ٔ
دهه  1960آغاز کردهاند .اگرچه این دو مفهوم به هم وابستهاند ،ولی معنای تأثیر یکی بر دیگری
نه بسیار روشن است و نه بهراحتی فهمیده میشود .ازآنجاکه در جامعههای معاصر دولت یا برخی
از گروههای فشار منابع مالی ،انسانی و توزیع آنها را در اختیار خود دارند و کمیسیونهای منصوب
ٔ
های حرفهای برنامههای آموزشی را تدوین میکنند؛ تأثیر سیاست
یا برگزیده حکومت یا سازمان ِ
1. Kayre
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سیاسی حکومت ،جستوجوی
گرایش
بر آموزشوپرورش بدیهی جلوه میکند و آشکار است که
ِ
ِ
ابعاد این تأثیر را اندازه گرفت.
راهحلهای مسائل آموزشی و پرورشی را هدایت میکند ،اما باید میزان و ِ
تأثیر آموزشوپرورش بر سیاست نیز چندان روشن نیست .اعتقاد رایج بر این است که آموزشگاه،
کردن سیاسی ،قادر است احساسات و برخوردهای مناسب به نظام سیاسی
بهعنوان
عامل اجتماعی ِ
ِ
ً
فرایند آموختن ،در صورتی ممکن است صرفا شناختبخش باشد که یگانه هدفش
را به افراد القا کند.
ِ
ٔ
انتقال آ گاهیهای مربوط به نظام سیاسی باشد؛ اما ممکن است جنبه عاطفی نیز داشته باشد ،یعنی
افراد را به سمت برخوردهای مثبت یا منفی در برابر مقامات هدایت کند .آموزشگاه هنگامی هم که
ضرورت مشارکت را تلقین میکند ،حالت برانگیزاننده دارد (شرکاوی.)1379 ،
مفهوم
ِ
ِ
در همین راستا در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که در سال  1390تدوین گردیده ،اشاره شده
است که آموزشوپرورش با مشکالت و چالشهای جدی روبرو است و برونداد آن در تراز جمهوری
اسالمی ایران و پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه نیست (شورای عالی انقالب فرهنگی،
.)5 :1390
یکی از جنبههای منفی تداخل سیاست در آموزشوپرورش ،درآمدزایی و منفعت اقتصادی برای
کنشگران این عرصه است .دخالت سیاسی که دخالت اقتصادی را هم به دنبال داشته باشد،
یک صنعت را جایگزین توسعۀ آموزشی خواهد کرد .تداخل سیاست ،مدیریت آموزشوپرورش را
تبدیل به راهی برای تجارت و کسب درآمد از این صنعت نموده است .سازوکار پولساز برنامههای
آموزشوپرورش ،مجال را برای رقابت میان کنشگران سیاسی این عرصه فراهم میکند؛ اما نه رقابت
در عرصۀ انتقال دانش و افزایش کیفیت آموزش ،بلکه رقابت در بهرهوری بیشتر اقتصادی .تداخل در
این زمینه ،اختالف طبقاتی آموزش بین افراد جامعه را فراهم میآورد و منجر به بیعدالتی آموزشی در
طبقات اجتماعی مختلف خواهد شد.
ازآنجاکه استان کرمان ،همواره یکی از استانهایی بوده که کنشگران سیاسی از طیفهای مختلف
را وارد میدان سیاست کرده است و تجربۀ زیستۀ نگارندگان گویای دخالت قابلمالحظۀ سیاست در
نهاد آموزشوپرورش استان بوده است؛ مسئلۀ اصلی پژوهش به دنبال شناسایی بسترهای تسهیلگر
میدان سیاست و آموزش است و اینکه این بسترها چگونه زمینه را برای دخالت سیاست در آموزش
فراهم میکنند؟

 .2ادبیات تحقیق

ٔ
برنامه
نوروززاده و مقدسی ( ،)1389به بررسی سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی در ایران با تأ کید بر
چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پرداختهاند .مرور برنامههای عمرانی پیش از انقالب
اسالمی و برنامههای توسعۀ پس از انقالب اسالمی ،نشان میدهد برنامههای توسعه و عمرانی ازلحاظ
مبانی تئوریک ،تحت تأثیر ادبیات اقتصادی و رویکردهای مجامع بینالمللی بودهاند.
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ساعی و همکاران ( ،)1391در مقالهای به دولت و سیاست آموزش در ایران از سال  1360تا 1388
پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،سیاست آموزش در دو ُبعد درونداد قانونی و هزینۀ اجتماعی
در بازۀ زمانی موردبررسی ،تابعی از رویکرد دولتها نبوده است .این بدان معنی است که سوای
اختالفات اندک در برخی دروندادهای قانونی ،سیاست دولتهای یادشده در حوزۀ آموزش استمرار
یافته و بازتولید شده است .همچنین طی سالهای موردبررسی ،اگرچه هزینه اجتماعی در ُبعد آموزش
نوسان اندکی داشته است ،اما به نظر میرسد این نوسان تحت تأثیر تغییر رویکرد دولتها نبوده است.
خانبان ( ،)1395سیاست فرهنگی حکومت محمدرضاشاه در آموزشوپرورش (دهههای - 1340
 )1350با تأ کید بر فعالیتهای فوقبرنامۀ مدارس را مطالعه کرده است .بر ٔ
پایه اسناد و مدارک موجود،
بیشتر فعالیتهای فوقبرنامه مدارس این دوره ،در راستای توجیه اصالحات اجتماعی موسوم به
انقالب سفید سازماندهی شده بودند .هدف این فعالیتها ،کسب مشروعیت برای حکومت
سلطنتی از راه پیوند با ایران باستان از یکسو و توسعه بر اساس الگوی غربی از سوی دیگر بوده است.
ّ
در این میان ،بر آموزشهای ملی -میهنی و تقویت سیاست فرهنگی ناسیونالیسم شاهنشاهی بیش
از دیگر موارد تأ کید میشد؛ اما با درنظرگرفتن اعتقادات مذهبی جامعۀ ایران ،مدیران فرهنگی
سیاست فرهنگی مذهبگرایانه را در فعالیتهای فوقبرنامۀ مدارس لحاظ کردند .سیاست فرهنگی
شبهدموکراسی نیز از طریق فعالیتهای فوقبرنامۀ بشردوستانه ،کمک به همنوع و ایجاد شرایط برابر
برای دانشآموزان در راستای برخورداری از امکانات فرهنگی دنبال میشد.
در تحقیق موسسۀ دانشگاهی ولز ( 1،)2018سیاستها و مداخالت دولت در آموزشوپرورش بررسی
شده است .تحقیق وی نشان میدهد در برخی مواقع برای دستیابی به کارایی اقتصادی ،سیاست و
مداخلۀ دولت الزم است .در یکی از موارد مثبت مداخلۀ دولت در آموزش ،خرید خصوصی مدرسه
بهویژه آموزش عالی است؛ زیرا هزینههای آموزش بیش از توان بسیاری از خانوادههای تهیدست
است .بااینوجود ،وامگیرندگان و وامدهندگان در تأمین مالی آموزش ریسک باالیی دارند و بانکها
وعدۀ درآمد آینده را بهعنوان وثیقه نمیپذیرند .یکی از سویههای منفی این سیاست ،رقابتیشدن
آموزشوپرورش است؛ بهطور یکه هدف سازمانها کسب درآمد بهجای انتقال آموزش است .این بدان
معنی است که افراد فقیر ،چشمانداز کمتری برای تحصیل در جامعه دارند .بهعنوانمثال ،این به
وجودآمدن اختالف طبقاتی
مکانیسم پولساز دیگری تبدیل میشد که به سود جامعه نبوده و مایۀ به
ِ
و آموزشی بین افراد میشود و در درازمدت تخصص افراد در مشاغل نیز بهواسطۀ نبود آموزش یکسان،
دچار مشکالت متعدد میگردد.
دیمین ( ،)2017منتقد سیاست های مخرب دولت ایاالت متحده در آموزشوپرورش است .او اذعان
داشت ما در حالتوسعۀ آموزش نیستیم ،بلکه آن را نابود میکنیم و درعوض یک صنعت را جایگزین
آن میکنیم .نتایج تحقیقات او نشان داد سیاست و مداخلۀ دولت در ایاالتمتحده ،بد طراحی شده
1. England and Wales Company
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ً
است و قطعا نظام آموزشوپرورش را از کار خواهد انداخت .حتی آنهایی که در کوتاهمدت برای کسب
سود ظاهر می شوند ،اثرات مخرب سیاست های اقتصادی دولت را در آموزش مشاهده خواهند کرد.
هزینههای زیاد تحصیل در دانشگاه که بهواسطۀ دخالت دولتها به وجود آمده است ،دانشگاهیان
را به کارمندان مدیریت آموزشوپرورش تبدیل کرده است و آنها به طرق مختلف به تجارت و کسب
درآمد از این صنعت میپردازند.
آنیانو و اریجاکپور )۲۰۰۷( 1در پژوهشی با عنوان «مخارج آموزش و ثبتنام مدارس در آفریقا» ،به
ٔ
فاصله زمانی سالهای  ۱۹۹۰تا ۲۰۰۲
بررسی تأثیر سیاست دولت در آموزش بر ثبتنام در مدارس در
پرداختهاند .نتایج مطالعۀ آنها حاکی است ،مداخلۀ دولت در آموزش ،تأثیر مثبت و معنیدار بر
نرخ ثبتنام در مقاطع ابتدایی و متوسطه دارد و در بین کشورهای 2، SANEمخارج و سیاستهای
آموزشی دولت در نیجریه ،تأثیر مثبت و فزایندهای بر نرخ ثبتنام دورههای ابتدایی و متوسطه داشته
است .آنها در این مطالعه نتیجه گرفتهاند که متغیرهای دیگر همانند مداخالت سیاسی شامل اتحاد
ّ
و آزادی حمایتشده ،درآمد ملی و انجمنهای بینالمللی خیریه ،اثرات مثبتی در رسیدن به اهداف
توسعۀ هزاره دارند و مخارج آموزش بهتنهایی نمیتواند تأمینکنندۀ سرمایۀ انسانی باکیفیت باشد.
بخاری و گای )2007( 3در پژوهشی با عنوان سیاست هزینههای دولتها در آموزش و اثرات آن بر
سالمت دانشآموزان ،نشان دادند هزینههای سرانۀ بهداشتی دولت بر شاخصهای مهم بهداشتی
دانشآموزان (مرگ میر کودکان) در کشورهای درحالتوسعه مؤثر است .نتایج آنها نشان داد میانگین
مرگومیر کودکان در مدارس نسبت به هزینههای دولت ،برابر با  0/33و  0/50بوده است که نسبت به
دیگر مطالعات ،اهمیت بیشتر سیاستهای دولت در بحث هزینههای بهداشتی و بهبود وضعیت
بهداشتی کشورهای مختلف را نشان میدهد.
درمجموع ،ادبیات تحقیق به وجود عواملی مانند تناقض میدانی ،ضعف سرمایۀ اقتصادی،
تقلیدگرایی ،نابرابری آموزش ،سیاستها و برنامهریزی آموزشی اشاره دارد؛ اما برخی جنبههای مهم و
تأثیرگذار در میدان آموزش ازجمله میدان سیاست نادیده گرفته شده است و فرایندهای نفوذ سیاست
در آموزش به شکل کیفی و عمیق ،کمتر بررسی شده است .بر این اساس ،طرح مسئله به دلیل خأل
پژوهش در این حوزه بر پایۀ تداخل دو میدان سیاست و آموزش صورت میگیرد.

 .3روش
در پژوهش حاضر از روش نظریۀ زمینهای استفاده شده است .نظریۀ زمینهای ،یک روش استقرایی
است که از دادههایی که بهطور منظم از پژوهش اجتماعی به دست میآید ،نظریه تولید میکند
1. Anyanwu & Erhijakpor

 .2آفریقای جنوبی ،نیجریه ،الجزایر و مصر

3. Bokhari FS, Gai Y.
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(گلیسر و اشترواس  .)159 :1969در روش نظریۀ زمینهای ،جمعآوری ،تحلیل دادهها و نظریهای که
ً
احتماال به دست میآید ،با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند .پژوهشگر با انگارهای پیشانگاشته ،شروع
ً
نمیکند ،ترجیحا با حوزهای از مطالعه آغاز میکند و اجازه میدهد که نظریه بهوسیلۀ دادهها خلق
ً
شود (اشتراوس و کوربین .)2 :1998 ،در مطالعات کیفی و مخصوصا در نظریۀ زمینهای ،جمعآوری و
تحلیل دادهها بهطور همزمان انجام میشود تا به پیدایش نظریۀ مستقر در دادهها کمک کنند (گلیسر
و اشتراوس1967 ،؛ اشتراوس و کوربین.)1998 ،
ازآنجاکه مصاحبۀ کیفی عمیق با شیوههای نظریۀ زمینهای بسیار تناسب دارد ،دادههای این تحقیق
با روش مصاحبۀ عمیق جمعآوری شده است .در مصاحبۀ عمیق ،محقق بر ساخت دادهها کنترل
بیشتری دارد .مشارکتکنندگان این پژوهش را  35نفر از معلمان ،کارکنان ،مدیران و بازنشستگان
آموزشوپرورش استان کرمان تشکیل دادند که با روش نمونهگیری هدفمند برگزیده شدند .در میان
راهبردهای دهگانه که پاتن ( )58-52 :1994مطرح کرده است ،دو راهبرد نمونهگیری با حداکثر تنوع و
نیز گلولهبرفی مورداستفاده واقع گردید .با هر یک از مشارکت کندگان در تحقیق ،بهطور میانگین حدود
 40دقیقه گفتوگو شد.
تجزیهوتحلیل داده با روش «کدگذاری باز»« ،کدگذاری محوری» و «کدگذاری انتخابی» انجام شد و
درنهایت ،اعتمادپذیری یافتهها به دو روش ارزیابی توسط اعضا 1و ممیزی 2صورت گرفت.

 .4یافتهها
پس از کدگذاری و تحلیل مصاحبههای مشارکتکنندگان دربارۀ بسترهای تسهیلگر دخالت
سیاست ،هفت مقولۀ اصلی استخراج شده است.
دو مقولۀ «استان سیاستزده» و «سرمایۀ اجتماعی معلمان ،لقمۀ چرب سیاست» ازجمله
ّ
شرایط علی تداخل میدان سیاست در آموزش هستند .مقوالت «ترکیب پرنفوذ قومی و سیاسی»
و «آموزشوپرورش؛ ارتش ذخیرۀ میدان سیاست» ،از شرایط زمینهای تداخل میدان سیاست و
گونگی نهادهای نظارتی و دینی»« ،نمایندگان صحنهگردان» و
آموزشوپرورش است .سه مقولۀ «حزب
ِ
«سیاست همهکاره» ،از شرایط مداخلهگر تداخل میدان سیاست و آموزش هستند.
این بخش به بررسی مقوالت استخراجشده که زمینۀ دخالت سیاست را فراهم میکنند و همچنین
به ٔ
نحوه دخالت کنشگران سیاسی در این بسترها پرداخته است.
جداول شمارههای  1تا  ،3جزییات کدگذاری دادههای تحقیق و مفاهیم و مقوالت استخراجشده
را نشان میدهد.
1. Member Check
2. Auditing
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جدول شمارۀ  1کدگذاری

مقوالت

مفاهیم

مقولۀ هسته

رجال سیاسی کرمان
فضای سیاستزدۀ آموزشوپرورش استان

استان سیاستزده

دخالت همهجانبه
اعتماد اجتماعی معلم
آموزش بهمثابۀ اسب راهور سیاست

مقبولیت اجتماعی معلم
انتخابات وابسته به معلم
شبکۀ عظیم ارتباطی

سرمایۀ اجتماعی معلمان لقمۀ
چرب سیاست

لقمۀ چرب و نرم
مرجعیت معلمان
جدول شمارۀ  2کدگذاری

مفاهیم

مقوالت

مقولۀ هسته

حوزههای مرجع
دیدگاه قومیتی مدیران

ترکیب پرنفوذ قومی  -سیاسی

فشار محیط پیرامون
طمعورزی سیاسیون
پایگاه رأی فرهنگیان
گستردگی آموزشوپرورش

آموزش بهمثابۀ اسب راهوار سیاست
آموزشوپرورش ارتش ذخیرۀ میدان سیاست

سازمان رأی سیاسیون
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ساختار شبکهای آموزشوپرورش
معلمان سیاهیلشکر
آموزشوپرورش در قفس
آموزشوپرورش ناتوان از رهایی

حزبگونگی نهادهای نظارتی و دینی

محدودیتهای اجتماعی

آموزش بهمثابۀ اسب راهوار سیاست

شاخص تصاحب مسئولیت
دخالت همهجانبه

نمایندگان صحنهگردان

وابستگی سیاسی
جدول شمارۀ  3کدگذاری

مفاهیم

مقوالت

مقولۀ هسته

دخالت در محتوا
نگاه ایدئولوژیک
تداخل بیرون سازمانی

سیاست همهکاره

آموزش بهمثابۀ اسب راهور سیاست

ّ
 .4-1شرایط علی
 .4-1-1استان سیاستزده
تحلیل مصاحبهها نشان داد استان کرمان بهطور ویژه درگیر پدیدۀ سیاستزدگی است .گرچه نگاه
سیاسی به آموزشوپرورش در همهجای کشور وجود دارد؛ اما استان کرمان بهواسطۀ کنشگران سیاسی
فراوانی که در ارکان تصمیمگیری در سطح کشور داشته است و سیاست در بسیاری از حوزهها
ً
نفوذ زیادی دارد ،بهعنوان یک استان سیاسی شناخته میشود .تقریبا همگی مشارکتکنندگان
دخالتهای بسیار زیاد کنشگران سیاسی در استان کرمان را تأیید کردند .یکی از نمودهای دخالت
در استان کرمان ،دخالت بیشازحد و غیرقابلتصور نمایندگان مجلس است.
دخالت نمایندگان آنقدر زیاد میشود که یکی از شاخصهای تصاحب جایگاههای مدیریتی،
پشتیبانی نمایندگان مجلس است .یکی از کارشناسان آموزشوپرورش با  23سال سابقۀ کاری
میگوید:
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«مسئولین از نمایندۀ مجلس در انتخابهایش حرفشنوی دارند .این حرفشنوی از
انتخاب رئیس ادارۀ یک منطقه تا تمام عوامل اجرایی و آموزشی یک منطقه را در برمیگیرد
و ممکن است هیچیک از شاخصهایی که برای تعیین مدیر در نظر داریم را نداشته باشد
ً
و صرفا پشتیبانی یک نمایندۀ مجلس را داشته باشد».

ً
از نمونههای دخالت زیاد نمایندگان در استان ،عزلونصبهای مدیران ارشد آموزشوپرورش صرفا
ٔ
کننده آقا با  12سال سابقۀ کار میگوید:
به دالیل سیاسی است .یک مشارکت
«مدیرکل سابق آموزشوپرورش وقتی در برابر خواستههای نمایندگان مقاومت کرد ،خیلی
زود او را عزل کردند؛ درحالیکه او به گواه اسناد و مدارک یکی از بهترین مدیران اجرایی بود
و رتبۀ اول شاخصهای ّ
کمی و کیفی کشور را در همان سال کسب کرده بود».
یکی از مشارکتکنندگان در مورد تفاوت تداخل سیاست در آموزش میان استانهای مختلف
میگوید:
«میزان تداخل فقط صفر و یک نیست و روی یک طیف توزیع میشود .برخی استانها
تالش کرده و استقالل آموزشوپرورش را تا حدی حفظ کردهاند ،اما در کرمان میزان
تداخل نسبت به سایر استانها بیشتر است که به دلیل فضای سیاسی متفاوت آن است».
در مورد سیاست استان کرمان و اینکه چرا تداخل میدان سیاست بر آموزش آنقدر زیاد است یکی
از مشارکتکنندگان میگوید:
«استان کرمان چون یک استان سیاسی است و رجال سیاسی زیادی را در سطح کالن
کشور و مسئولیتهای کلیدی دارند ،لذا دخالت در حوزۀ آموزشوپرورش بیش از جاهای
دیگر است».

 .4-1-2سرمایۀ اجتماعی معلمان ،لقمۀ چرب سیاست
بیشتر مشارکتکنندگان باور داشتند که این سازمان مورد طمعورزی سیاستمداران قرار دارد.
این موضوع نشان میدهد دخالتها در آموزشوپرورش بسیار زیاد و بیشتر از جاهای دیگر است.
آموزشوپرورش چه زمینه و بسترهایی را در خود دارد که باعث تشدید مداخلۀ سیاسیون میشود؟
در پاسخ به این چرایی ،باید به سرمایۀ اجتماعی معلمان اشاره کرد؛ میزان اعتماد اجتماعی
به معلمان که در حال حاضر بیشترین میزان در میان طبقات مختلف جامعه است (شیبانی و
موسوی .)109 :1390 ،مقبولیت اجتماعی معلمان ،یکی از دالیل طمعورزی سیاسیون است .یکی از
مشارکتکنندگان بازنشستۀ آموزشوپرورش میگوید:
«قشر آموزشوپرورش یک قشر پذیرفتهشده در جامعه است .مقبولیت اجتماعی معلمین
در جامعه بسیار باال است و این منجر به نفوذ سیاسیون میشود».
علت دیگر ،تأثیر بسیار زیاد فرهنگیان در انتخابات است .فرهنگیان نقش بسزایی در کسب رأی
برای سیاسیون و هدایت جامعه به سمتوسوی دلخواه دارند و از طرفی بیشترین نیروی انسانی و
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عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات ،فرهنگیان هستند .یکی از مشارکتکنندگان مرد با  27سال
سابقۀ کار میگوید:
«در انتخابات هرگاه که فرهنگیان پیشقراوالن هر مجموعهای باشند ،آن جامعه هم به دنبال
آن فرد میرود».
یکی دیگر از بسترهای تداخل که نشئتگرفته از سرمایۀ اجتماعی معلمان است ،شبکۀ عظیم
ارتباطی فرهنگیان در بخشهای مختلف جامعه است .به دلیل کثرت نیروی انسانی و ارتباطات
آنها با یکدیگر و ارتباطات گوناگون جامعه ،یک شبکۀ عظیم ارتباطی بین آنها شکل گرفته است که
میتواند در هر کاری مؤثر واقع شود .مشارکتکنندهای با  16سال سابقۀ کاری میگوید:
«فرهنگیان در همۀ سطوح از روستا تا کالن وجود دارند .آنها شبکۀ عظیم ارتباطی با مردم
دارند».
زیادبودن افرادی که به
از دیگر عوامل مؤثر در دخالت میدان سیاست ،مخاطبین بسیار زیاد هستند.
ِ
نحوی با آموزشوپرورش سروکار دارند ،شرایط مساعدی فراهم میکند که بهمثابۀ یک لقمۀ چرب و نرم
برای سیاسیون به حسابآید .مشارکتکنندهای زن با  26سال سابقۀ کار میگوید:
«مخاطبین آموزشوپرورش بسیار زیاد هستند .لذا جریانهای بسیاری به این فکر کردهاند
که اگر بتوانند به آموزشوپرورش نفوذ پیدا کنند ،رأی زیادی به نفع خودشان کسب خواهند
کرد».
سرمایۀ اجتماعی باالی فرهنگیان ،موجب شده آنها بهعنوان یک گروه مرجع در جامعه به حساب
آیند .تجربۀ زیستۀ نگارندگان در مناطق مختلف ،نشان میدهد مردم به فرهنگیان نگاه مرجعیتی
ّ
دارند و در مباحث مختلف از آنها بهعنوان داور ،قاضی ،وکیل و حل ل بسیاری از مشکالت خود
استفاده میکنند .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
«نوع تأثیرگذاری که فرهنگیان بر بدنۀ جامعه میگذارند ،باعث شده فرهنگیان را بهعنوان
یکی از افراد مرجع بشناسند».
یکی از شاخصهای سرمایۀ اجتماعی ،میزان اعتماد اجتماعی است .فرهنگیان دارای اعتماد
بسیار باالیی در میان طبقات مختلف جامعه هستند (شیبانی و موسوی .)109 :1390 ،این اعتماد
بسیار زیاد ،زمینۀ نفوذ سیاسیون را در آنها بیشتر کرده است؛ بهنحویکه کنشگران سیاسی به دنبال
این هستند که از اعتماد ایجادشده برای فرهنگیان به منظور مقاصد حزبی و شخصی خود استفاده
کنند .یکی از مشارکتکنندگان مرد با  28سال سابقۀ کار میگوید:
«سیاسیون فکر میکنند که اگر یک فرهنگی جهتگیری سیاسی کند؛ چون اعتماد
اجتماعی وجود دارد ،میتواند برای اولیا ،دانشآموزان ،خانواده و اطرافیان آنها تأثیرگذار
باشد ،چراکه معلم نقش الگویی در جامعه دارد».
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این مقوله نشان میدهد سرمایۀ اجتماعی معلمان ناشی از شبکۀ اجتماعی آنهاست و قدرت آنها
چرایی تداخل میدان سیاست بر میدان
موجب نفوذ سیاسیون میشود و یکی از دالیل بسیار مهم در
ِ
آموزش است.

 .4-2شرایط زمینهای
 .4-2-1ترکیب پرنفوذ قومی-سیاسی
یکی از شرایطی که در کنار سیاست اکثر مشارکتکنندگان به نقش آن تأ کید میکردند ،بستر محلی
و قومی است که در محیطهای مختلف بهطور متفاوت عمل میکند .به نظر میرسد در محیطهای
کوچکتر و سنتی ،این گروهها دارای نفوذ بیشتری هستند .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
«آموزشوپرورش تحت تأثیر حوزههای محلی است ،بهویژه در مناطقی که هنوز بافت
سنتی دارند و ترکیب قومیتی آن بهگونهای است که همه تابع نظر رئیس طایفه قرار دارند.
ازآنجاکه این اشخاص در منطقۀ خود دارای نفوذ سیاسی و یا قدرت سیاسی هستند،
بهعنوان یک قدرت سیاسی به دخالت در آموزشوپرورش میپردازند».
مشارکتکنندهای با  25سال سابقۀ کار میگوید:
«در محیطهای مختلف عالوه بر مسائل سیاسی ،عوامل قوموخویشی و یا طایفهای هم
تأثیرگذار است».
شرایط محیطی و ترکیب قومیتی-سیاسی بهگونهای است که توقعات فزایندهای را متناسب با آن
مکان به وجود میآورد .نظام آموزشوپرورش منطقه هم تحت تأثیر جبر اجتماعی منطقهای ،مطابق
خواست آنها رفتار میکند .یکی از مشارکتکنندگان مرد با  18سال سابقۀ کار در این مورد میگوید:
«تقاضاهای محیط سیاسی پیرامون ،خیلی تأثیر میگذارد روی آموزشوپرورش در محیط
مدرسه و محیط کالس و این یک نوع دخالت غیرسازمانیافته است».
این نفوذ و تداخل در حوزۀ محلی مثل فضای فیزیکی مدرسه ،کیفیت آموزشی و نحوۀ مدیریت
آموزشی و پرورشی وجود دارد و نمیتوان نسبت به توقعات ایجادشده بیتفاوت بود .مشارکتکنندهای
میگوید:
«شما در هر محیطی باشید چه در شهرستان باشید ،چه در یک شهر کوچک باشید ،چه در
یک روستا و یا یک بخش زندگی کنید ،بههرحال محیط پیرامون روی کیفیت آموزشهای
علوم انسانی تأثیر میگذارد؛ چون مراجع محلی دارای نفوذ هستند .کسانی که بهعنوان
معلم سر کالس میروند ،نمیتوانند خالی از توقعات و خواستههای محیط اجتماعی
پیرامون باشند».
تداخل ترکیب قومی– سیاسی ،در محیطهای کوچکتر و بافتهای سنتیتر اتفاق میافتد؛ بهگونهای
که گاهی در بعضی مناطق به دلیل اینکه فالن طایفه در تصمیمگیری خاصی راجع به آموزشوپرورش
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دخالتی نداشته است ،معترض میشود .مشارکتکنندهای با  12سال سابقۀ کار میگوید:
«وقتی میخواستند در شهرستان ما چند مدرسه جدید تأسیس کنند ،مدارس را در منطقهای
تأسیس کردند که نه ازلحاظ فضای محیطی ،فضای مناسبی برای ساخت مدرسه وجود
داشت و نه ازلحاظ جمعیتی آن منطقه نیاز به آن مدارس داشت .همچنین مدارس مشابهی
در آن نزدیکی وجود داشت و تنها علت ساخت این مدارس در آن مناطق ،نفوذ رئیس آن
ً
طایفه در آموزشوپرورش بود و این در حالی است که خیلی از مناطق اصال چیزی بهعنوان
مدرسه ندارند».
مشارکتکنندۀ دیگری میگوید:
«دخالت در روستاها بیشتر است ،در این محیطها دخالت و نفوذ قومیت بر معلمان ،بسیار
زیاد است».

 .4-2-2آموزشوپرورش ارتش ذخیرۀ میدان سیاست
تحلیل مصاحبۀ مشارکتکنندگان ،نشان داد آموزشوپرورش همانند یک منبع ناتمام و ذخیرۀ غنی
برای سیاسیون محسوب میشود و نفوذ کنشگران سیاسی در آموزشوپرورش در مقایسه با نهادها و
سازمانهای دیگر بسیار بیشتر است؛ اما بهراستی چه زمینههایی برای دخالت سیاست وجود دارد؟
اولین زمینه ،گستردگی آموزشوپرورش است که منجر به طمعورزی کنشگران عرصۀ سیاست
میشود .ساختار وسیع ،تعداد زیاد نیروی انسانی و بهطورکلی ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم اکثریت
جامعه با آموزشوپرورش ،میتواند بستری برای دخالت سیاسیون در آموزشوپرورش باشد .یکی از
مشارکتکنندگان مرد میگوید:
«قشر وسیع جامعه با آموزش سروکار دارد ،حدود  15میلیون دانشآموز ،حدود یکمیلیون
نیروی انسانی شاغل اینها هرکدام خانواده دارند ،خانوادهها با بچهها ارتباط دارند ،با
مؤسسات ارتباط دارند و این امر موجب دخالت بیشتر در آموزشوپرورش میشود».
ٔ
زمینه مناسبی برای پیروزی کاندیدها در انتخابات مختلف است .ازاینرو،
آموزشوپرورش بستر و
در انتصابات در حوزۀ آموزشوپرورش هم دقت زیادی میکنند شخص در جایی گماشته شود که
پایگاه رأی خوبی داشته باشد و بتواند از این طریق منافع سیاسیون را تأمین کند .درواقع آموزشوپرورش
در بسیاری از جاها بهمثابۀ سازمان رأی سیاسیون عمل میکند .چنانچه یکی از مشارکتکنندگان با
 29سال سابقۀ کار میگوید:
«آموزشوپرورش در غیاب تشکلهای سیاسی و حزبی ،سازمان رأی همۀ انتخابات
ّ
محلی و ملی ایران است ،در زمان قبل از انقالب به این شکل نبوده است».

آموزشوپرورش با خصوصیات و ویژگیهایی که دارد ،بستر مناسبی برای تمامی گروهها و طبقات
فراهم میکند؛ چه این طبقات در درون آموزشوپرورش باشند ،چه بیرون از آن .درواقع یکی از اولین
برنامههای همۀ افراد و گروههای سیاسی برای رسیدن به اهدافشان ،نفوذ در آموزشوپرورش است؛ چه
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کنشگرانی که دنبال رأی و پیروزی در انتخابات هستند ،چه کنشگرانی که دنبال تصاحب مناصب
سیاسی هستند .همچنین اعم از اینکه عرصۀ موردنظر عرصۀ کشوری و انتخابات ریاست جمهوری
باشد و یا اینکه عرصۀ محلی و انتخابات شوراها ،کنشگران سیاسی بیشترین دخالت و نفوذ را در
آموزشوپرورش انجام میدهند و تالش میکنند افرادی در رأس سازمان آموزشوپرورش باشند که
بتواند خواستههای ایشان را برآورده کنند.
مشارکتکننده دیگری با  13سال سابقۀ کار میگوید:
ّ
«هر کس که میخواهد حاکمیتی پیدا کند چه در عرصۀ محلی و چه در عرصۀ ملی،
یکی از اولین جاهایی که مؤثر است مدیری را بگمارد که سرباز و سمپاد خودش باشد،
آموزشوپرورش است».
یکی دیگر از بسترهای آموزشوپرورش که منجر به طمعورزی سیاسیون میشود ،ساختار شبکهای
آموزشوپرورش است .ارتباطات گستردۀ فرهنگیان با مردم و حضور فرهنگیان در همۀ نقاط
کشور (روستاها ،شهرها ،مناطق صعبالعبور و )...و نیز ارتباط فرهنگیان با خانوادهها و حضور
آموزشوپرورش در تمامی برنامهها و جریانات مختلف کشور ،شبکۀ عظیم ارتباطی را به جود میآورد.
یکی از مشارکتکنندگان مرد میگوید:
ً
«در هر خانواده یک یا دو فرد فرهنگی وجود دارد که معموال مهمترین عضو آن خانواده
هستند .افراد سیاسی صاحبنفوذ سعی میکنند مهرهچینی را به نحوی انجام دهند که
ً
بعدا بتوانند از آنها استفاده کنند .نگاه سیاسیون ،یک نگاه منفعتطلبانه است و بیشتر به
دنبال استفاده از ظرفیت این قشر هستند .درواقع میتوان گفت آموزشوپرورش بهمثابۀ یک
سیاهیلشکر است».
یکی از مشارکتکنندگان مرد با  14سال سابقۀ کار میگوید:
«آموزشوپرورش سیاهیلشکر است ،دیدن فرهنگیان و دانشآموزان فقط بهعنوان اینکه
در جلسهای حضور پیدا کنند و یا اینکه یک جمعیت هستند ،برایشان مهم است».
مشارکتکننده دیگری با  6سال سابقۀ کار میگوید:
«نگاه سیاسیون به آموزشوپرورش ،نگاه منفعتطلبانه است .از تدوین برنامۀ تربیتمعلم
ّ
و برنامه درس ملی بهنوعی نگاه سیاسی را میبینیم».

 .4-3شرایط مداخلهگر
 .4-3-1حزبگونگی نهادهای نظارتی و خاص
گروه دیگری از نهادهایی که به دخالت در آموزشوپرورش میپردازند ،نهادهای نظارتی هستند .این
نهادها جزئی از نهاد سیاست هستند و بهمثابۀ یک حزب عمل میکنند و توانستهاند در ساختار
آموزشوپرورش نفوذ پیدا کنند و حتی در نمودار سازمانی هم دارای جایگاه شوند؛ یعنی عالوه بر
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تأثیر غیرمستقیم که از بیرون بر آموزشوپرورش میگذارند ،با حضور در ساختار تشکیالتی و سازمانی
آموزشوپرورش ،بهطور مستقیم در برنامههای آموزشوپرورش دخالت میکنند .مشارکتکنندهای با
 20سال سابقۀ کار میگوید:
«نهادهای نظامی و دینی در مورد انتصابات و برنامههای آموزشوپرورش نظر میدهند».
پیوستگی نهادهای سیاسی با آموزشوپرورش ،آنقدر زیاد است که رهایی از آن امکانپذیر نیست.
نهادهای نظامی و دینی بهصورت یک عامل نظارتی عمل میکنند تا آموزشوپرورش در چهارچوبهای
مدنظر آنها عمل کند .مشارکتکنندهای خانم میگوید:
«وقتی نهادهای نظامی و نهادهای غیرآموزشوپرورشی شکل میگیرند ،با دخالت خود
تأثیر بسزایی دارند و این نهادها یک حالت نظارتی پیدا میکنند».
تداخل نهادهای نظامی ،منجر به نوعی نظارت این نهادها و محدودیتهایی برای فعالیتهای
آموزشوپرورش میگردد؛ ازجمله میتوان به محدودیت در کارهای علمی اشاره کرد .یکی از
مشارکتکنندگان بازنشسته میگوید:
«در آموزشوپرورش این حالت نظارتی جلوی خیلی از فعالیتهای علمی را میگیرد و
یا اینکه فعالیتهای علمی را محدود میکند .این نظارتها ،منجر به محدودیتهای
آموزشی هم میشود و یا حداقل اینکه در برخی علوم مثل علوم انسانی معلم نمیتواند
آزادانه مباحث خود را مطرح کند».
ٔ
کننده مرد با  12سال سابقۀ کار میگوید:
مشارکت
«معلم جامعهشناسی بودم و طبق روال یکی از مباحث جامعهشناسی را تدریس کردم .روز
بعد از طرف حراست به من زنگ زده شد که باید به اداره بیایی! وقتی مراجعه کردم ،گفتند
چرا فالن مطلب را سر کالس گفتی؟ وقتی پاسخ دادم که این مطلب درس کتاب است،
گفتند نه! تو طرفدار فالن جناح سیاسی هستی که مطلب را اینجوری مطرح کردی و گفتند
دیگر این مطالب را نباید بگویی».
از دید پاسخگویان وقتی فرد در آموزشوپرورش با چنین محدودیتهایی مواجه میشود ،درنهایت
این محدودیتها از طریق جامعهپذیری به جامعه تسری پیدا میکنند و هنگامیکه کنشگران
اجتماعی تربیتیافته در چنین آموزشوپرورشی وارد فعالیتهای اجتماعی شوند ،توانایی درست
ِ
فکر کردن و شایستگی تصمیمگیری را ندارند .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
«این محدودیتها باعث میشود افراد با آن بینش اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمتر
آشنا شوند ،محدود میشوند و وقتی وارد عرصۀ فعالیتهای اجتماعی شوند ،نمیتوانند
کار کنند».
نهادهای نظارتی ازآنجاکه دارای یک تفکر خاص هستند فرصت را از رشد تفکرات دیگر که ممکن
است منطبق با تفکرات ایشان نباشد ،میگیرند .این نهادها منجر به ایجاد احساس ترس در افراد
میشود ،تا جایی که بهگونهای آزادی بیان سلب میشود و کنشگران قدرت نقادی و طرح ایدههای
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جدید را از دست میدهند .مشارکتکنندۀ دیگری میگوید:
«این نهادها یک تفکر خاص دارند و برای افراد محدودیت ایجاد میکنند و حالت
پرسشگری و نقادی در آموزشوپرورش را که الزمۀ یک آموزشوپرورش توسعهیافته است،
از افراد میگیرد».

 .4-3-2نمایندگانِ صحنهگردان
یکی از موارد و مصادیق بسیار مهم تداخل میدان سیاست و آموزش ،دخالت نمایندگان مجلس در امور
ً
آموزشوپرورش است .این دخالتها آنقدر واضح و آشکار است که تقریبا تمامی مشارکتکنندگان
ً
معموال در ٔ
همه سطوح سعی میکنند این
به آن اذعان کردند .یافتهها نشان میدهد نمایندگان
دخالتها را انجام دهند .بیشترین میزان دخالت نمایندگان ،در عزلونصبهاست و از این طریق
ً
معموال به دنبال کسب منافع شخصی و حزبی هستند تا بتواند پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند.
یکی از مشارکتکنندگان مرد با  26سال سابقۀ کار میگوید:
«ما میبینیم نمایندگان مجلس این اعمالنفوذ را حتی در عزلونصبهای خیلی سطح
پایین در آموزشوپرورش انجام میدهند و خیلی ضریب باالیی دارد».
مشارکتکننده دیگری با  27سال سابقۀ کار میگوید:
«بیشترین دخالت ،از طرف نمایندهها وجود دارد ،بیشتر تحتفشار آنها هستیم .احزاب
خیلی نقشی ندارند ،بیشتر در ایام انتخابات حضور پیدا میکنند».
البته دخالت نمایندگان ،منحصر به عزلونصبها نیست .گاهی در استخدامها ،جابهجاییها،
تغییر مقطعها و امور دیگر به هر نحو ممکن دخالت میکنند .مسئولین آموزشوپرورش هم ازآنجا که
به حمایت نمایندگان در برعهدهگرفتن مسئولیت و تداوم این مسئولیت نیاز دارند و وامدار یکدیگر
ً
هستند ،معموال به خواستههای آنها تن میدهند .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
«نمایندگان باید به وزیر رأی دهند ،وزیر باید خواستههای آنها را تأمین کند ،در ردههای
پایینتر هم به همین شکل ،فرد زمانی میتواند قدرت را به دست بگیرد که منافع شخص
و فردی را تأمین کند».
اگر در بعضی موارد مقاومتی صورت بگیرد و مسئولی بخواهد استقالل خود و آموزشوپرورش را تا
حدی حفظ کند ،گروههای فشار از طرف نمایندۀ مجلس آنقدر پیگیری میکنند تا اهدافشان را پیش
ببرند و اگر موفق نشوند تالش میشود تا فرد موردنظر حذف گردد .مشارکتکنندهای با  12سال سابقۀ
کار میگوید:
«مدیرکل سابق آموزشوپرورش وقتی در برابر خواستههای نمایندگان مقاومت کرد ،خیلی
زود او را عزل کردند؛ درحالیکه او به گواه اسناد و مدارک یکی از بهترین مدیران اجرایی بود
و رتبۀ اول شاخصهای ّ
کمی و کیفی کشور را در همان سال کسب کرده بود».
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دخالت نمایندگان آنقدر زیاد میشود که یکی از شاخصهای تصاحب پستهای مدیریتی،
پشتیبانی نمایندگان مجلس است .یکی از مشارکتکنندگان مرد با  27سال سابقۀ کار میگوید:
«مسئولین از نمایندۀ مجلس در انتخابهایش حرفشنوی دارند .این حرفشنوی از
انتخاب رئیس ادارۀ یک منطقه تا تمام عوامل اجرایی و آموزشی یک منطقه را در برمیگیرد
و ممکن است هیچیک از شاخصهایی که برای تعیین مدیر در نظر داریم را نداشته باشد
ً
و صرفا پشتیبانی یک نمایندۀ مجلس را داشته باشد».
مشارکتکنندۀ دیگر با  12سال سابقۀ کار میگوید:
«زمانی در ادارۀ ما میخواستند یک مدیر مدرسه را عوض کنند .استدالل مسئولین مربوط
این بود که فالنی در روستای فالن رأی زیادی برای انتخابات ندارد ،ولی اگر فالنی را
بگذاریم دو هزار تا رأی دارد آنجا».

 .4-3-3سیاستِ همهکاره
این مقوله به دخالت سیاست در یکی از مهمترین نهادهای آموزشوپرورش پرداخته است .نهادی که
قلب آموزشوپرورش است .در آموزشوپرورش نهادی به نام «سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی»
وجود دارد که به برنامهریزی و تدوین محتوای کتابهای آموزشی میپردازد .این سازمان مهم در طی
ً
سالیان گذشته تاکنون با نوع تفکری خاص و تقریبا ثابت به تولید محتوا پرداخته است.
ً
این سازمان در طی زمانهای مختلف و دولتهای مختلف معموال بدون تغییر باقی مانده است و
به نظر میرسد این حوزه بهوسیلۀ نهادهای دیگری در خارج از مجموعه آموزشوپرورش اداره میشود.
یکی از مشارکتکنندگان که از مدیران میانی آموزشوپرورش است ،میگوید:
«مهمترین نهاد تصمیمساز دربارۀ آینده و بلوغ فکری این کشور ،آموزشوپرورش است.
مغز متفکری که میخواهد در آموزشوپرورش برنامهریزی را انجام دهد ،سازمان پژوهش
و برنامهریزی کتب درسی است که در زمانهای مختلف و علیرغم حضور وزرای مختلف
ً
با نگاههای متفاوت ،معموال تغییری در این حوزه مشاهده نمیکنیم».
تداخل میدان سیاست ،در محتوای برنامهها هم وجود دارد .از نگاه مشارکتکنندگان ،به علت
بودن نظام حاکم این ایدئولوژی بر برنامههای تخصصی هم اثر میگذارد؛ لذا نگاه
ایدئولوژیک ِ
ایدئولوژیک حاکم بر محتوا و برنامهها نیز تأثیر میگذارد .مشارکتکنندهای میگوید:
«دخالت در عرصۀ برنامهها هم وجود دارد».
ٔ
کننده دیگری با  13سال سابقۀ کار میگوید:
مشارکت
«اساسنامۀ سازمان و وزارت آموزشوپرورش چگونه نوشته شده است؟ چه کسی آنها را
نوشته است؟ آیا افراد صاحب صالحیت علمی آن را نوشتهاند یا آدمهای ایدئولوژیک یک
تفکر؟ من معتقدم از ریشه اساسنامه بهگونهای نوشته شده ،یا آییننامه بهگونهای نوشته شده
است که منویات ایدئولوژیکهای هر تفکری چه تفکر حاکمیت و چه تفکرات احزاب
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و جناحها و گروههای که در موقع نوشتن آن حاکم بودند را تأمین کند که به هر دو سویه
آسیب زده است».
انتخاب و تصمیمگیری بهخصوص در «سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» ،در خارج از حوزۀ
آموزشوپرورش انجام میگیرد ،بهنحویکه نهادهای مختلفی خارج از حوزۀ آموزشوپرورش در آن
دخالت میکنند .مشارکتکنندهای دیگری که از مدیران آموزشوپرورش است ،میگوید:
ً
«معموال توسط نهادهای فراوزارتی یک نفر را در رأس سازمان پژوهش و برنامهریزی کتب
درسی منصوب میکنند».
در اینجا میتوان گفت یکی از بارزترین مصادیق دخالت در آموزشوپرورش ،دخالت نهادهای
حاکمیتی تصمیمگیرنده در انتصابات سازمان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است.
مشارکتکنندهای مرد با  30سال سابقۀ کار دراینباره میگوید:
«نهاد تصمیمگیری برنمیتابد شخص دیگری بیاید و حضور سه تا رئیس قبل در این نهاد
این رویه را تأیید میکند و این یکی از بارزترین نمونههای مداخله در آموزشوپرورش برای
یک تفکر خاص و ایدئولوژی خاصی است».
عبندی و نتیجهگیری :آموزش بهمثابۀ اسب راهوار سیاست
 .5جم 
در این مطالعه هفت مقوله بهعنوان شرایط زمینهساز سلطۀ میدان سیاست بر میدان آموزش ،استخراج
شد .مقولۀ هستۀ نهایی که برآیند تلفیق و یکپارچگی مقوالت پژوهش است و پس از تأمل فراوان در
دادهها و مقوالت استخراج گردید ،عبارت از «آموزش بهمثابۀ اسب راهوار سیاست» است .درواقع
بردار میدان سیاست است؛ بهنحویکه میتوان از تمثیل اسب راهوار
میدان آموزش ،مطیع و فرمان ِ
ً
برای سیاست بهره گرفت .مقوالت هفتگانه نشان میدهند که عمال سیاست کنترل تمامعیاری بر
میدان آموزش دارد ،بهنحویکه از آموزش در جهت رسیدن به منافع خود بهره میجوید .در زیر به سه
بخش از شرایط اشاره میشود که منجر به چیرگی بیچونوچرای سیاست بر آموزش است.
ّ
در «شرایط علی» ،نخست به بافتار سیاستزدۀ استان کرمان اشاره شد .آنجا نشان داده شد
ّ
که استان کرمان به این دلیل که کنشگران زیادی را در سطح ملی و در مجموعه تصمیمگیریهای
کالن کشور دارد ،بهعنوان یک «استان سیاستزده» شناخته میشود .نمونۀ برجستۀ تأثیرگذار یهای
بسیار نمایندگان مجلس در آموزشوپرورش است و در همسنجی با استان همجوار
سیاسی ،دخالت
ِ
خود ،یعنی یزد ،میزان دخالتها بسیار زیاد بوده است و این مقوله تسلط و بهرهکشی بسیار زیاد
سیاست بر میدان آموزش را بهخوبی نشان میدهد .از دیگر بسترهایی که زمینۀ تسهیلگری در دخالت
سیاست را فراهم میکند« ،سرمایۀ اجتماعی معلمان» است .معلمان از دیدگاه مشارکتکنندگان از
مقبولیت اجتماعی خوبی در جامعه برخوردارند و میزان اعتماد اجتماعی به آنها در سطح باالیی قرار
دارد؛ بهنحویکه میتوان گفت از سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی خوبی برخوردارند .بسترهای تسهیلگر،
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زمینۀ طمعورزی سیاستمداران به آموزشوپرورش را فراهم میکند و در اینجا آموزش بهمثابۀ عروسک
خیمهشببازی و رکابی تیزرو ،در خدمت سیاست قرار میگیرد .کنشگران سیاسی از این بسترها در
جهت منافع سیاسی و حزبی مانند انتخابات بهره زیادی میبرند.
«نفوذ کنشگران سیاسی در آموزش» ،یکی دیگر از شرایط تسهیلگر است .ازجملۀ این شرایط ،نفوذ
گروههای قومی بهخصوص در مناطقی است که سنتها در آنجا هنوز بسیار برجسته هستند .در این
مناطق زمینۀ نفوذ ریشسفیدان ،بزرگان طوایف و سران قبایل در ساختار آموزش بسیار پررنگ است.
این به دلیل قدرتی است که نهاد سیاست به آنها داده است.
بستر دیگر آموزشوپرورش که زمینۀ طمعورزی سیاستمداران را فراهم میسازد ساختار آموزشوپرورش
و نیروی انسانی حاضر در آن است که بهمثابۀ یک «ارتش ذخیره برای سیاسیون» عمل میکند.
گستردگی آموزشوپرورش (ساختار تشکیالتی گسترده) و ارتباط اکثریت جامعه با آموزشوپرورش،
بستری مناسب و آسان برای سیاسیون فراهم میآورد تا از این ارتش پنهان در جایگاههای مختلف
آوری بسیار باال) ،استفاده کنند.
(علیالخصوص گاه انتخابات به دلیل قدرت رأی ِ
بخش تسهیلگر دیگر در تداخل سیاست و آموزشوپرورش« ،شرایط مداخلهگر» است .در این زمینه
گروهها و نهادهایی که در میدان آموزش مداخله میکنند ،شناسایی شدند .ازجملۀ این گروهها،
نهادهای دینی ،نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس هستند .نهادهای نظامی و دینی که بهمثابۀ یک
حزب عمل میکنند ،به دخالت در آموزشوپرورش میپردازند .این نهادها یک حالت نظارتی پیدا
میکنند و این نظارت ،محدودیتهایی را برای نهاد آموزشوپرورش به وجود میآورد تا جایی که مانع
بسیاری از فعالیتهای علمی و آموزشی میشود .در این فضای نظارتی ،تربیت بایسته شکل نمیگیرد
و آموزشوپرورش از اهداف و برنامههای خود دور میشود .نمایندگان مجلس ،گروه دیگری هستند
که به دخالت گسترده در تمامی سطوح میپردازند و به دنبال تسلط خود بر میدان آموزش هستند
تا بتوانند از آن طریق به اهداف خود دست پیدا کنند .از سوی دیگر مسئولین آموزشوپرورش هم به
گرفتن مسئولیت و تداوم آن نیاز دارند؛ بدینترتیب ،این دو نهاد وامدار
هواداری نمایندگان در برعهده ِ
یکدیگر هستند و این موضوع بستری را فراهم کرده است که در آن کنشگران آموزشی در برابر کنشگران
سیاسی تمکین میکنند و آموزش بهمثابۀ اسبی تحت انقیاد کنشگران سیاسی جلوه میکند.
ازجمله جایگاههایی که دخالت گسترده در آن صورت میگیرد ،نهاد «سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی» برای تدوین کتب درسی در آموزشوپرورش است .میزان دخالت بیرون از حوزۀ آموزشوپرورش
بر این نهاد بسیار است؛ بهطور یکه میتوان گفت در طی سالیان مختلف این نهاد با سوگیری خاصی
به تولید محتوا میپردازد و یکی از آشکارترین مصادیق دخالت در آموزشوپرورش ،دخالت نهادهای
حاکمیتی تصمیمگیرنده در انتصابات و فعالیتهای این سازمان است .این در حالی است که
آموزشی مدارس ،برجستهترین رکن
سازمان یادشده قلب آموزشوپرورش به شمار میرود و محتوای
ِ
برنامههای آموزشوپرورش است .بهطورکلی یافتهها نشان میدهد میدان سیاست یکسره در حال
بهرهکشی از میدان آموزش است.
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اگر با مفاهیم بوردیویی به تحلیل یافتهها بپردازیم ،وجود سرمایههای مختلف فرهنگی ،نمادین و
اجتماعی میدان آموزش ،موجب طمعورزی کنشگران سیاسی به این میدان شده
بهخصوص سرمایۀ
ِ
است و بستر مناسبی را برای دخالت میدان سیاست در آن ،فراهم کرده است .به عبارتی میتوان از
بازتولید سلطه و خشونت نمادین در نظام آموزشوپرورش سخن گفت.
میدانهای اجتماعی هنگامی اثرگذار میشوند که کارکرد تخصصی خود را بهخوبی ایفا کنند؛
بهطور یکه در این میدانها ،کنشگران از استقالل نسبی و امکان رقابت برای دستیابی به سرمایههای
موردنظر خود ،برخوردار باشند .بسترهای تسهیلگر میدان آموزش که منجر به تداخل سیاسی شده
است ،استقالل نسبی کنشگران آموزش را از بین برده و موجب ناکارآمدی آموزش گردیده است.
ادبیات نظری مارکس نیز مؤید تداخل میدان سیاست در میدان آموزش است .مارکس معتقد بود
آموزشوپرورش در جامعۀ سرمایهداری ،ابزاری است که طبقۀ حاکم در راستای منافع خود به کار
آموزشی جامعۀ سرمایهداری را ابزاری میداند که جایگاه برتر طبقۀ حاکم و
میبرد .مارکس نظام
ِ
موقعیت پست طبقه کارگر را تثبیت و دائمی میسازد.
نگاه ابزارگرایانۀ میدان قدرت به میدان آموزش در اسناد آموزشی پس از انقالب نهتنها حفظ شده،
بلکه جنبۀ تمامیتخواهانهای به خود گرفته است .بهعنوانمثال سند تحول بنیادین که در سال
 1390تدوین شد ،دربردارندۀ آن است که میدان قدرت با کنترل میدان آموزش از راه زیرمیدانهای
خود مثل شورای عالی انقالب فرهنگی و به دلیل وابستگی کنشگران میدان آموزش به کنشگران میدان
سیاست ،اهداف این میدان را در راستای تحقق ارزشها و اهداف خود تنظیم کند.
بهطورکلی بررسی مقایسهای یافتههای تحقیق با ادبیات تحقیق نشان میدهد کنشگران میدان
سیاست بهمنظور مانایی و حفظ خود و کسب منفعت در رقابت با کنشگران میدان آموزش ،به دنبال
تسلط از راه دخالت و کنترل ساختار و محتوا هستند .در گسترۀ موردبررسی ،مجموعه بسترهای
تسهیلگر ،موجب دخالت کنشگران سیاسی در ساختار ،برنامهها و محتوای آموزشوپرورش شدهاند.
بدیهی است این دخالتها ،فرآیند و سیستم آموزشوپرورش را از اهداف و برنامهها دور میکند و به
ایجاد پیامدهای نامطلوب در سازمان آموزشوپرورش منجر میشود.
یکی از کارکردهای بنیادین آموزشوپرورش ،جامعهپذیری سیاسی است؛ فرایندی که در آن نظام
سیاسی میکوشد ،ارزشها ،نگرشها ،رفتارها و گرایشهای موردقبول ساختار حاکم را از راه نظام آموزشی
به افراد نسلهای جدید انتقال دهد و آنها را درونی سازد .درواقع از طریق این فرآیند یک ارتباط متقابل بین
نظام آموزشی و نظام سیاسی جامعه پدید میآید .به هر میزان که بر اهمیت و کارایی نظام آموزشی افزوده
شود ،به همان میزان نیز باید بر کارایی نظام سیاسی افزوده شود؛ زیرا پیدایش ،رویش و توسعۀ گروههای
اجتماعی نو و نخبگان ،تقاضاهای نوینی را به شکل مشارکت سیاسی و ایفای نقشهای اجتماعی و
سیاسی جدید ایجاب میکند .ازآنجاکه نیروی انسانی مهمترین منبع توسعه است ،برنامههای توسعه
باید بهگونهای تدوین گردد که از این منبع به گونۀ شایسته استفاده گردد .نیروهای اجتماعی جدید
برخاسته از فرآیند آموزش به دلیل برخورداری از آموزش ،در برابر مسائل اجتماعی و سیاسی حساسیت
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دارند و کنشگری تحولخواه برای دگرگونی اجتماعی در جامعه به حساب میآیند .جلب مشارکت
خواه برآمده از آموزشوپرورش ،بهوسیلۀ میدان سیاست انجام میگیرد.
این کنشگران جدید و تحول ِ
بهاینترتیب ،میتوان گفت تداخل میدان سیاست با میدان آموزشوپرورش از ایجاد کنشگر سیاسی
ّ
مطالبهگر و نقاد جلوگیری میکند و میتواند منجر به ایجاد تضاد و خشونتهای اجتماعی شود.
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چکیده
یابی دانشآموختگان دانشگاهی است .پرسش اساسی این است که چه
هدف این مقاله ،بررسی شغل ِ
عواملی با اشتغال مرتبط است؟ بااینکه عدهای از فارغالتحصیالن در دستیابی به شغل موردنظر خود موفق
بودهاند ،اما با توجه به آمار موجود برخی دیگر موفق عمل نکردهاند .در سطح کالن رشد اقتصادی ،ثبات
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت در اشتغال
سیاسی و مقررات کسبوکار و در سطح خرد و میانه ،موضوع
فارغالتحصیالن اهمیت دارد .این مقاله ،عوامل خرد و متوسط در شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی را
مورد بررسی قرار داده است.
چهارچوب نظری پژوهش ،آمیزهای از رویکرد تحلیل شبکه و مهارتآموزی و روش بهکارگرفتهشده
ٔ
جامعه آماری آن ،فارغالتحصیالن شاغل دانشگاه خوارزمی است .اطالعات و دادههای آماری
پیمایش و
از طریق پرسشنامه و بهصورت تلفنی از میان فارغالتحصیالن پیشگفته با حجم ٔ
نمونه  344نفر جمعآوری
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی ،نقش بیشتر و مؤثرتری
شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی دارد و همچنین از میان مهارتهای موردمطالعه و موردنیاز برای
دستیابی به شغل ،مهارتهای نرم از اهمیت فزونتر و کارآمدتری نسبت به دیگر مهارتهای فنی ،سخت
و آ کادمیک برخوردار است.
واژگان کلیدی :شغلیابی ،مهارتٔ ،
شبکه روابط اجتماعی ،فرصتهای شغلی ،فارغالتحصیالن
 .1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)hnozari@khu.ac.ir /
 .2استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمیalireza.karimi@khu.ac.ir /

 .3کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه خوارزمیE.daneshnia1992@gmail.com /
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 .1مقدمه و بیان مسئله
شیوه و روال شغلیابی دانشآموختگان دانشگاهی ،یکی از موضوعات مهم و اساسی در هر جامعه
است .دانشجویان برای دستیابی به مشاغل در ردههای باال و درپیوند با تخصص و رشتۀ دانشگاهی
و همچنین بهکارگیری توانایی و مهارت خود ،در حوزههای مختلف شغلی وارد دانشگاه میشوند؛ ولی
شغلیابی آنها با موانع و مشکالتی روبروست .فارغالتحصیالن دانشگاه ،امکانات الزم برای استفاده
از تواناییهای خود در جامعه و مشاغل مختلف را در اختیار ندارند .بر ٔ
پایه نگاه برخی صاحبنظران،
ٔ
مسئله شغلیابی نهتنها یکی از برجستهترین مسائل روز جهان و کشور ایران
امروزه چالش بیکاری و
ٔ
بهحساب میآید؛ بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در چند دهه گذشته ،میتوان آن را مهمترین
چالش دهۀ پیش رو بهحساب آورد (زاهدی.)1383 ،
آمار بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی ،نگرانکننده است و بیکاری این افراد بیش از دو
برابر دیگران است (نگاه کنید به مرکز آمار ایران) .نتایج منتشرشده از طرح «پایش رصد اشتغال
التحصیالن سالهای  1395و  1396دانشگاههای کشور» توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت
فارغ
ِ
علوم ،تحقیقات و فناوری ،نشان میدهد نزدیک به 50درصد فارغالتحصیالن دورۀ کارشناسی،
35درصد فارغالتحصیالن دورۀ کارشناسیارشد و بیش از 15درصد از فارغالتحصیالن دورۀ دکتری
دانشگاههای کشور ،بیکار هستند ()Industry.msrt.ir؛ اما با وجود این آمار نگرانکننده ،عدهای از
فارغالتحصیالن در دستیابی به شغل موردنظر خود موفق بودهاند .اینکه چه عواملی در موفقیت آنها
ٔ
مسئله مهمی است که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد.
مؤثر بوده است،
«اشتغال» ،ازجمله عواملی است که باعث میشود تمام نیرو و توانمندی فکری و فیزیکی انسان به
کار گرفته شود و این موضوع میتواند آرامش و تمکین جامعه ،مسکوتماندن امر مهاجرت و باالرفتن
درآمد ناخالص ّملی را به دنبال داشته باشد (قدیری معصوم .)154 :1384 ،بر ٔ
پایه آمار و پژوهشهای
موجود در هرسال صدها هزار فارغالتحصیل برای ورود به بازار کار آماده میشوند ،اما بیکاری این گروه
هرروز افزایش پیدا میکند .دالیل کاهش اشتغال در کشورهای مختلف ،متفاوت است .در برخی
کشورها مانند فرانسه ،یکی از دالیل کاهش نرخ اشتغال ممکن است چگونگی انتقال از مدرسه به کار
باشد (founder and minni, 2004؛  .)Ghariri, 2013: 2همچنین ممکن است بر عدم تأثیر استراتژیهای
جستجوی کار توسط کارگران جوان ،به دلیل عدم تجربه و آمادگی ضعیف آنها برای ورود به بازار کار
تأ کید شود (Rahn, 2005؛ .)Ghariri, 2013; 2
افراد برای دستیابی به شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود ،از راههای گوناگونی اقدام میکنند.
فارغالتحصیالن از راه کانالهای رسمی و غیررسمی از فرصتهای شغلی آ گاه میشوند که در این
میان کانالهای غیررسمی و شبکۀ روابط اجتماعی خود (دوستان ،آشنایان ،خانواده و ،)...سهم
بیشتری در شغلیابی فارغالتحصیالن دارد (نوذری .)122 :1397 ،بر این اساس ،تأثیر محوری
پیوندها و شبکههای اجتماعی در دسترسی به فرصتهای شغلی مورد تأ کید قرار گرفته و نقش روابط
غیررسمی در دستیابی به آنها مهم انگاشته شده است (اعظمآزاده.)7 :1388 ،
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به باور عدهای دیگر ،بسیاری از جوانان برای یافتن شغل موردنظر خود به مراکز کاریابی مراجعه
میکنند و از طریق این مراکز شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود را پیدا میکنند .درواقع ،مراکز
کاریابی با ٔ
ارائه خدماتی چون انتشار اطالعات شغلی و فرصتهای خوداشتغالی ،میتوانند حجم
گستردهای از فارغالتحصیالن دانشگاهی را جذب بازار کار کنند (شولتز و کلمر1383 1،؛ به نقل از
نوذری.)133 :1397 ،
عالوهبراین ،گروهی نیز معتقدند اشتغال فارغالتحصیالن به موضوع مهارت بازمیگردد؛ بهگونهای
که داشتن مهارتهای پایه و اساسی ،دلیل اشتغال برخی فارغالتحصیالن است .در دیدگاه بازاریان،
فارغالتحصیالن دانشگاهی از مهارتهای الزم برخوردار نیستند و آنها گرایش کمتری به استخدام
ً
ٔ
دربردارنده
چنین افرادی نشان میدهند .این مهارتها لزوما مهارتهای فنی و حرفهای نیست ،بلکه
مهارتهای پایهای و اساسی موردنیاز در ٔ
همه مشاغل است.
ِ
برخی صاحبنظران باور دارند «آموزشهای دانشگاه با نیازهای صنعت و بازار کار منطبق نیست
ٔ
زمینه آموزش دانشجویان تغییر و تحوالت اساسی ایجاد کنند؛ ازجمله افزایش
و دانشگاهها باید در
دورههای عملی ،اجرای دورههای مهارتافزایی و تأ کید بر کارآموزی و کارورزی .به نظر میرسد برای
پذیری نیروی کار ،دو عامل مهم باید در کنار هم قرار داشته باشند.
کاهش بیکاری و افزایش اشتغال
ِ
کالن جامعه
نخست ،نیروی کار مهارتهای مناسب و روزآمدی داشته باشد و دوم ،فضای اقتصاد ِ
کار بامهارت فراهم کند» (نوذری.)8-7 :1398 ،
پویا باشد که بتواند تقاضای مؤثری برای مهارت نیروی ِ
تحقیقات بسیاری نشان داده است که داشتن مهارتهای نرم (مهارتهای انسانی) ،میتواند
به افراد برای بهدستآوردن شغل و موفقیت در محیط شغلی کمک بسیاری کند (میکس:2017 ،
به نقل از نوذری .)9 :1398 ،بهطورکلی میتوان گفت در شغلیابی و ایجاد اشتغال ،عوامل بسیاری
نقش دارد .برخی از این عوامل مانند ثبات اقتصادی کالن ،رشد اقتصادی مستمر و بادوام ،حکمرانی
ٔ
شبکه روابط و
خوب و بهبود فضای کسبوکار در سطح کالن مطرح میشوند و برخی عوامل مانند
مهارتآموزی در سطح میانه و خرد در اشتغال مؤثرند.
اما دانشآموختگانی که در شغلیابی موفق عمل کردهاند ،چه عواملی را مرتبط با اشتغال میدانند؟
در حقیقت ،این پرسش سؤال اصلی پژوهش است و با توجه به مطالب مطرحشده ،پرسشهای این
پژوهش را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
•آیا مهارت برای اشتغال فارغالتحصیالن اهمیت دارد؟

ٔ
(شبکه روابط
•مسیرهای رسمی یافتن شغل اهمیت بیشتری دارد یا مسیرهای غیررسمی
اجتماعی)؟
•آیا پایگاه اجتماعی-اقتصادی فارغالتحصیالن در اشتغالیابی آنها مؤثر است؟
1. Schultz and Kelmer
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پیشینۀ پژوهش

ٔ
مسئله پژوهش اشاره شد ،دو عامل در شغلیابی فارغالتحصیالن مورد بررسی
همانگونه که در بیان
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت .بر این اساس بایسته است در پیشینه به پژوهشهایی
قرار میگیرد:
که این دو عامل را در شغلیابی بررسی کردهاند ،پرداخته شود .برای تحقق این هدف ،کلیدواژههایی
ٔ
شبکه روابط در پایگاههای بینالمللی و داخلی جستجو شد و پژوهشی که
مانند شغلیابی ،مهارت و
ٔ
عامل «مهارت» و «شبکه روابط» در شغلیابی پرداخته باشد ،یافت نشد؛ گرچه پژوهشهایی
به هر دو
ِ
که به یکی از این دو عامل پرداخته باشند وجود داشت که در ادامه ضمن اشاره به آن ،تفاوت این
پژوهش با تحقیقات پیشین نیز بیان شده است.

ٔ
اهمیت شبکه روابط اجتماعی در شغلیابی
گرینبرگ و فرناندز ،)2016( 1در پژوهشی با عنوان «قدرت روابط اجتماعی ضعیف در یافتن شغل
 2،»MBAبه این نتیجه رسیدهاند که جستجوی شغل از طریق شبکههای اجتماعی اطالعاتی را در
دسترس افراد قرار میدهد .بر ٔ
پایه یافتههای آنها شغلهایی که از روابط ضعیف به دست میآید
دستمزد و مزایای کمتری دارد ،اما دانشجویان ٔ
رشته  MBAبهصورت قابلتوجهی بیشتر پیشنهادهای
ناشی از روابط ضعیف را میپذیرند؛ زیرا دانشجویان این انتظار را دارند که ممکن است در آینده
جستجوی شغل و همچنین دسترسی به فرصتهای شغلی و اجتماعی بیشتر و بهتری داشته باشند.
شدگی مجدد :جستجوی غیررسمی
مکدونالد و همکاران ،)2012( 3در تحقیقی با عنوان «حک
ِ
شغل و بازار کار در آمریکا و آلمان» ،به این نتیجه رسیدهاند که تماسهای شخصی در ایاالتمتحده
بیشتر صورت میگیرد .از طرف دیگر ،ساختار اجتماعی آمریکا بهگونهای است که گروههای خاصی
ٔ
شبکه روابط شغل پیدا میکنند ،درحالیکه در آلمان جستجوی غیررسمی شغل کمتر است.
از طریق
طبق یافتههای این پژوهش ،کارگران آمریکایی بیشتر از کارگران آلمانی از طریق ارتباطات شخصی
خود شغل پیدا میکنند.
ٔ
قریری ( ،)2013در پژوهشی به بررسی «عوامل تعیینکننده کانالهای دستیابی به شغل :بازار کار
جوانان در فرانسه» پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که جوانان فارغالتحصیل
بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی به مشاغل فعلی خود دسترسی پیدا میکنند و مهاجران کمتر
شغل خود را از طریق آژانسهای استخدام عمومی دریافت میکنند .یافتههای این تحقیق همچنین
نشان داده است که هرچه سطح تحصیالت باالتر باشد ،امکان یافتن شغل از طریق تماسهای
حرفهای نیز افزایش مییابد.
1. Greenberg and fernandz
2. Master of business administration
3. MCdonald
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گرانووتر ( ،)1995در یک پژوهش با عنوان «پیوندهای قوی و ضعیف» به این یافتهها دست پیدا کرد
که بیشتر افراد از طریق پیوندهای ضعیف از فرصتهای شغلی مطلع میشوند و آنها را به دست
میآورند .یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که کمتر از  %16افراد از طریق پیوندهای قوی شغل
پیدا میکنند (نوذری و کریمی.)1396 ،
اریکسون و یانسی )1980( 1نیز در یک نمونهگیری احتمالی از  1780بزرگسال 65ساله در منطقهٔ
فیالدلفیا ،به این یافتهها دست پیدا کردهاند که 41/1درصد افراد از پیوندهای قوی15/6 ،درصد از
پیوندهای ضعیف و 43/3درصد از روشهای رسمی برای شغلیابی استفاده کردهاند (Granovetter,
.)1983
ٔ
نوذری و کریمی ( ،)1396پژوهشی تحت عنوان «نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط
اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی» به روش پیمایشی انجام دادهاند .یافتههای
ٔ
زمینه
این پژوهش نشان داده است که روابط اجتماعی قوی نسبت به روابط اجتماعی ضعیف،
اشتغال بیشتری ایجاد میکنند و روابط دانشگاهی نقش بسیار اندکی در شغلیابی دانشجویان
فارغالتحصیل داشته است.
ٔ
مجدی و صادقینژاد ( ،)1396در یک پژوهش به «تحلیل مقایسهای شبکه روابط رسمی و غیررسمی
ٔ
پژوهشکده گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد» پرداختهاند .یافتههای حاصل از این
پژوهشگران
ٔ
ٔ
ٔ
پژوهش نشان داد در پژوهشکده گردشگری ،شبکه روابط غیررسمی متراکمتر و قویتر از شبکه روابط
رسمی است و پژوهشگران این دانشکده در برقراری روابط غیررسمی موفقیت بیشتری داشتهاند.
رابطه بین شبکهٔ
اعظمآزاده و دهقاندهنوی ( ،)1388پژوهشی پیمایشی با نام «اشتغال دانشجویانٔ :
روابط اجتماعی و وضعیت شغلی» در بین دانشجویان دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس و شهید
ٔ
شبکه روابط اجتماعی با
بهشتی انجام دادهاند .طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بهطورکلی
وضعیت شغلی دانشجویان رابطهای مثبت داشته و در این میان تعامالت اجتماعی و فرصتهای
شغلی نقش مؤثرتری نسبت به ساختار روابط رسمی و غیررسمی داشته است.

نقش مهارت در شغلیابی
سینگ بوبایی و تیواری ،)2020( 2پژوهشی با عنوان «عملیاتیسازی ویژگیهای مهارت نرم و تبیین
شکاف موجود در متخصصان  ICT3تازهکار» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش ،گویای اهمیت
نهادهای دانشگاهی برای پیشرفت مهارتهای نرم و اشتغال است.

1. Erickson and Yancey
2. Richa Singh Bubey and Vijayshri Tiwari
3. Information and communication Technology
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جیمز ریبل و کن پیر« ،)2019( 1اهداف یادگیری برای برنامههای آموزش حسابداری :اهمیت
ٔ
توسعه مهارت نرم و پوشش
مهارتهای نرم و دانش فنی» را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها به توازن میان
ٔ
توسعه مهارتهای نرم افزایش یابد ،امکان
دانش حسابداری فنی پرداختهاند .از دید آنها هرچه
اشتغال افراد بیشتر میشود.
ٔ
تولگان 2،پژوهشی در زمینه خأل مهارتهای نرم در میان جوانان در سال  2015انجام داده است .این
مهارتها نسبت به مهارتهای سخت کمتر ملموس هستند و بهسختی میتوان آنها را تعریف و
سنجش کرد .بااینحال ،این مهارتها نسبت به موفقیت یا شکست هر فرد در محیط کار نقش حائز
اهمیتی ایفا میکنند .تولگان با این پرسش از کارفرمایان که «مهارتهایی که نرم خوانده میشوند تا
چه اندازه دارای اهمیت هستند» ،دریافت که مهارتهای نرم اهمیت بسیار زیادی دارند (نوذری،
.)26 :1398
ٔ
ویلیامز ،)2015( 3در رساله دکتری خود به مهارتهای نرمی که توسط دانشجویان و کارفرمایان
بهعنوان مهارتهای اشتغالزا شناخته میشوند ،پرداخته است .او معتقد است مهارتهای نرم
میتوانند در آمادهکردن دانشجویان برای اشتغال مؤثر باشد (همان.)27 ،
نوذری ( ،)1398در پژوهشی با عنوان «مهارتآموزی در دانشگاه با تأ کید بر طرح بیست بیست» به
ً
مهارتآموزی در دانشگاه پرداخته است .پژوهش وی نشان داد که اوال ،دانشجویان با این مهارتها
ً
کمتر آشنایی دارند؛ ثانیا ،دانشجویان از دورهها بهخوبی استقبال کردهاند ،اما به یک طرح فراگیرتر که
بتواند مهارتهای بیشتری را برای دانشجویان ارائه دهد نیاز است (نوذری.)108-107 :1398 ،
راهداری و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی مهارتهای حرفهای و وضعیت اشتغال
دانشآموختگان کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات» ،دریافتند که از دیدگاه اعضای هیئتعلمی
ٔ
رشته فناوری اطالعات ،مهارت تلفیق میان
ای موردانتظار برای دانشآموختگان
مهارتهای حرفه ِ
ٔ
دانش فنی و کاربردی در عمل و برقراری ارتباط بین دو حیطه قدرت تحلیل و تحقیق باال و مهارت
در کار گروهی و تعامالت گروهی است .این دانشآموختگان ،مؤلفههای موردبررسی را در سطح پایین
ارزیابی کردند.
مؤمنیمهمویی ،کرمی ،مشهدی ( ،)1391تحقیقی با عنوان «بررسی میزان آموزش مهارتهای
ٔ
ناپیوسته حسابداری ،مهندسی عمران
اشتغالزای موردنیاز بازار کار در برنامههای درسی کارشناسی
و صنایع غذایی» انجام دادهاند .یافتههای این پژوهش که به روش زمینهیابی انجام شده است،
نشان میدهد دانشجویان و استادان ٔ
رشته حسابداری معتقدند که از میان مهارتهای اشتغالزای
ٔ
برنامه درسی آموزش
موردپژوهش ،تنها مهارتهای فناوری اطالعات ،مدیریت خود و یادگیری در
1. James, E. Rebele and Kent, st. Pierre
2. Tulgan
3. Williams
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داده میشود و دیگر مهارتها آموزش داده نمیشود؛ درحالیکه مهارتهای نرم برای اشتغال اهمیت
فراوانی دارد.
صالحیعمران و رحمانیقهدریجانی ( ،)1391شایستگیهای کانونی در برنامههای آموزشهای
فنی و حرفهای را در مطالعهای مورد بررسی قرار دادهاند .به اظهار ایشان ،شایستگیهای کلیدی مانند
مهارت حل مسئله ،مهارت کار با رایانه ،داشتن تفکر استراتژیک ،مهارت زبان انگلیسی و ...همواره در
بخشهای کار و اشتغال از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند.
ٔ
ٔ
خارجی انجامشده در زمینه شبکه روابط اجتماعی ،نشان
درمجموع ،تحقیقات داخلی و
ِ
ٔ
شبکه روابط نقش برجستهتر و مؤثرتری نسبت به مسیرهای رسمی شغلیابی در اشتغال
میدهد که
ٔ
ٔ
فارغالتحصیالن دارد؛ اما درباره اینکه کدام گونه رابطه غیررسمی قوی یا ضعیف نقش بیشتری دارد،
توافقی میان پژوهشگران وجود ندارد .نتایج برخی تحقیقات داخلی نشان میدهد که روابط غیررسمی
قوی نقش بیشتری در اشتغال فارغالتحصیالن دارد ،درحالیکه بیشتر پژوهشهای خارجی بر نقش
روابط غیررسمی ضعیف تأ کید میکنند .همچنین در تحقیقات مربوط به مهارت ،بیشتر پژوهشهای
خارجی بر اهمیت مهارتهای نرم در اشتغال دانشجویان تأ کید دارند و میتوان گفت بین پژوهشگران
در این زمینه هماوایی وجود دارد .درواقع ،بیشتر تحقیقات خارجی نشان میدهند که وجود
مهارتهای نرم برای تداوم شغل دانشجویان بسیار مهمتر و ضرور یتر از مهارتهای سخت (فنی)
است .در تحقیقات داخلی نیز ،بیشتر پژوهشها بر مهارتهای نرم تأ کید میکنند .مرور ادبیات نشان
میدهد که پژوهشها یا به موضوع روابط رسمی و غیررسمی برای یافتن شغل و یا به نقش مهارت در
ٔ
«شبکه روابط» و
عامل
شغلیابی اشاره کردهاند .در پژوهش حاضر کوشش شده است به نقش هر دو
ِ
«مهارت» بر شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی پرداخته شود و افزون بر آن ،نقش متغیرهای دیگر
ازجمله پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد ،مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

 .2چهارچوب نظری
تحلیل شبکه ،یکی از رویکردهای مهم در جامعهشناسی است که شغلیابی فارغالتحصیالن را بر
ٔ
(شبکه روابط اجتماعی) بررسی میکند .موضوع تحلیل شبکه ،بررسی ساختار
اساس روابط غیررسمی
ٔ
روابط اجتماعی میان کنشگران است .درواقع ،شبکه روابطی که بین افراد وجود دارد و جایگاهی که
آنها در درون بافت روابط خود دارند ،برای تحلیلگران از اهمیت قابلتوجهی در شغلیابی برخوردار
است .در تحلیل شبکه ،گروهها و شبکه مورد توجه قرار میگیرد .در تحلیل شبکه ،شبکهها مجموعهای
مشخص از گرهها (کنشگران) و ارتباط میان این گرهها است و این گرهها میتوانند شامل سازمانها،
ٔ
شبکه روابط
دولتها و یا رخدادهایی باشند که با یکدیگر ارتباط دارند (کسلر.)388 -385 :2005 ،
اجتماعی ،این امکان را به افراد میدهد که اطالعات و فرصتها را شناسایی کنند و از آنها بهره ببرند
(نوذری.)72 :1398 ،
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اجتماعی الگودار عالقهمند
گرانووتر 1یکی از نظریهپردازان رویکرد تحلیل است که به پیوندهای
ِ
ٔ
دسته پیوندهای قوی و ضعیف تقسیم
است ،اما او میان این پیوندها تمایز قائل میشود و آنها را به دو
میکند (گرانووتر .)202 :1973 ،از دیدگاه گرانووتر ،تحلیل پیوندهای شبکه میتواند روابط میان گروهها
را روشن کند .شبکهها از راه همکنش گروههایی با مقیاس کوچک (پیوندهای بین فردی) به الگوهایی
ٔ
عقیده او ،پیوندهای ضعیف بیشتر از گروههای قوی که گرایش
در مقیاس بزرگ تبدیل میشوند .به
دارند در گروههای خاصی متمرکز شوند ،اعضای گروههای مختلف را به هم پیوند میدهد .پیوندها
میتوانند قوی یا ضعیف باشند یا وجود نداشته باشند .درواقع ،پیوندهای قوی بین دوستان نزدیک و
پیوندهای ضعیف در میان آشنایان است (گرانووتر.)1378 -1367 :1973 ،
میتوان گفت تمرکز بنیادین گرانووتر بر پیوندهای ضعیف است .بر اساس این دیدگاه هرچه شدت
ٔ
سرمایه اجتماعی افراد کمتر است و بالعکس
و استحکام روابط میان اعضای شبکه بیشتر باشد،
ٔ
نظریه پیوندهای ضعیف ،نقش ارتباطات را در دستیابی به
(الوانی و نقوی .)6 :1381 ،گرانووتر در
فرصتهای اجتماعی و شغلی مورد مطالعه قرار میدهد .او معتقد است که پیوندهای ضعیف
ٔ
حوزه شغلیابی ،قابلیت بیشتری دارد و
در مقایسه با پیوندهای قوی در انتقال اطالعات بهویژه در
شناسایی فرصتهای شغلی در زمان الزم را ممکن میسازد و هرچه پیوند ارتباطی فرد سستتر باشد،
نوع کاری که پیدا میکند بهتر است (گرانووتر .)202 :1973 ،پیوندهای ضعیف ،دسترسی افراد به
ٔ
موجود در دسترس خودشان است را فراهم میکند؛
چرخه اجتماعی
اطالعات و منابعی که فراتر از
ِ
اما پیوندهای قوی ،محرک قویتری برای مساعدت و کمکرسانی هستند و راحتتر در دسترس قرار
ٔ
استفاده افراد از پیوندهای ضعیف برای اهداف متفاوت ،افزون بر تعداد پیوندهای آنان در
میگیرند.
سطوح مختلف ،به کارایی این پیوندها در سطوح مختلف قدرتمندی بستگی دارد (گرانووتر:1973 ،
قوی خود
 .)209گرانووتر معتقد است کسانی که نیاز فوری به پیداکردن یک شغل دارند ،از پیوندهای ِ
استفاده میکنند؛ درحالیکه این پیوندها میزان محدودی از اطالعات را فراهم میکنند (گرانووتر،
 .)211 :1983تمرکز بیشتر بر پیوندهای قوی ،ممکن است باعث ازدستدادن برخی از مزایای مرتبط با
گسترش پیوندهای ضعیف شود (گرانووتر.)212 :1983 ،
ولمن 2از دیدگاه رویکرد تحلیل شبکه ،به بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی بر روابط اجتماعی و
شبکههای اجتماعی پرداخته است .از دید وی ،افراد در جوامع نوین در گروههای چندگانه عضویت
دارند و کمکها و حمایتهای متنوعی را از اعضای شبکهشان دریافت میکنند .پیوندهای گونا گون
در جوامع امروزی ،حمایتهای اجتماعی مختلفی را برای اعضای شبکه فراهم میسازد .حمایتهای
ٔ
روزمره زندگی و چالشهای آن را داشته
اجتماعی ،افراد را قادر میسازد تا توانایی رویارویی با مشکالت
ٔ
باشند و بهخوبی آنها را مدیریت کنند (ولمن1992 ،؛ نوذری .)141 :1397 ،بر اساس نظریه ولمن،
1. Granovetter
2. Wellman

266

ر
نآ اب طبترملماوع و یهاگش ناد نالیصحتلاغراف یبایلغش ٔهلئسم یسر ب

ٔ
مطالعه ساختار اجتماعی است .درواقع تجزیهوتحلیل
تحلیل شبکه یک رویکرد فکری گسترده برای
اجتماعی ساختاریافته است .طبق
شبکه بر ویژگیهای فردی متمرکز نیست ،بلکه بیشتر درگیر روابط
ِ
نظر ولمن ،اصول تحلیلی شبکه را میتوان در چند مورد بیان کرد:
•میان کنشگران ازنظر محتوا و شدت با یکدیگر تفاوت وجود دارد؛
•این پیوندها اعضای شبکه را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر پیوند میدهد؛
•ساختار پیوندهای اجتماعی باعث ایجاد شبکههای تصادفی (شاخههای شبکهای)
میشود؛
•پیوندهای میان کنشگران باید در ساختار شبکههای بزرگتر مورد تجزیهوتحلیل قرار
گیرد؛
شبکهها ،فعالیتهای مشترک و رقابتی برای تأمین منابع کمیاب سازمان میدهند (Wellman,
.)1983: 155- 200
برت 1،از دیگر نظریهپردازان شبکه است که موضوع شکاف ساختاری را پیش کشیده است .درواقع،
ارتباط غیرزائد در میان بخشهای مختلف و کنشگران در یک سازمان و
شکاف ساختاری برقراری
ِ
ٔ
شبکه اجتماعی است که کمابیش بهصورت مستقل از یکدیگر کار میکنند و برای آنها مزیتی ندارد؛
کنشگران مرتبط با بخشهایی از سازمان ،میتواند در موقعیتهای مختلف مزایا و
اما برای برخی
ِ
امتیازاتی را در بر داشته باشد .درواقع ،کنشگر با کسب اطالعات تازه و ارزشمند در موقعیت بهتری
قرار میگیرد (کسلر.)403 :2005 ،
تقویت شبکههای شکافدار است.
به باور برت ،انتقال و ارزیابی سریع اطالعات ،ازجمله برتریهای
ِ
همچنین دسترسی زودتر کنشگران به اطالعات ،باعث برتری و دسترسی سریعتر به مزایای اجتماعی
و قرارگرفتن در موقعیت بهتر میشود؛ بنابراین با غنیبودن شکافهای ساختاری در شبکههای
ارتباطی ،افراد فرصتهای ارزشمند را تشخیص میدهند و از آن نهایت بهره را میبرند .از دیدگاه برت
کنشگران دارای موقعیت استراتژیک در یک سازمان که تحت تأثیر شکافهای ساختاری هستند،
ِ
با محدودیتهای ساختاری کمتری روبهرو میشوند؛ بنابراین در چنین شرایطی افراد فرصتها و
موقعیتهای سازمانی بهتری کسب میکنند (برت8-7 :2000 ،؛ اعظمآزاده.)16 -15 :1388 ،
ٔ
شبکه روابط وسیعتر و گستردهتر باشد،
«از دیدگاه پژوهشگران تحلیل شبکه ،هر چه افراد دارای
احتمال بهدستآوردن شغل بهویژه شغلهایی با حقوق باالتر ،بیشتر است» (نوذری و کریمی،
 .)1396یک شبکه اعضای زیادی دارد ،هر فرد در یک شبکه افراد دیگری را به آن شبکه معرفی میکند
ٔ
شبکه تجاری ،افراد دیگری را به همکاران خود معرفی میکنند و این شبکه
یا اعضای یک گروه یا
بهتدریج گسترده میشود و افراد بیشتری را در خود جای میدهد (برت ،60 -55 ،1982 ،سوئدبرگ،
.)474 -473 :1393
1. Buert
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ٔ
شبکه روابط
نوذری ( )1397در نقد رویکرد تحلیل شبکه در موضوع شغلیابی مینویسد« :در
اجتماعی ،نقش مهارت نادیده گرفته شده است .درواقع دستیابی به اطالعات شغلی بهمنزلهٔ
شاغلشدن نیست .سطح مهارت ،تناسب شغل با تحصیالت و ...در شاغلشدن افراد زمانی که
ٔ
شبکه روابط،
از فرصت شغلی مطلع میشوند ،تأثیرگذار است» (نوذری .)143 :1397 ،اگر در کنار
ٔ
شبکه روابط اجتماعی خود را گسترش دهند و در
مهارت هم وجود داشته باشد؛ کنشگران میتوانند
ٔ
شبکه روابط ،فرصتهای شغلی و پیشرفت را تضعیف میکند.
برابر آن ،عدم وجود مهارت همراه با
ٔ
بنابراین ما میتوانیم با اضافهکردن بحث مهارت به شبکه روابط اجتماعی ،تحلیل کاملتری به دست
آوریم.
ٔ
درباره چهار واقعیت زیر ،اجماع وجود دارد« :نخست ،اینکه ما در زمانهای زندگی میکنیم که
ٔ
مشخصه آن کاربرد روزافزون فناور یهای نوین و تغییر الگوی
تغییرات ساختاری شتاب گرفته است و
تقاضا است؛ دوم ،اینکه برای تولید کاالهای نو و تکنولوژ یهای جدید روزبهروز به دانشهای پیچیدهٔ
انسانی نیاز است؛ سوم ،اینکه زندگی کاری باید کیفیت بیشتری یابد؛ چهارم ،اینکه کشورهای
پیشرفته نهادهای مناسبی دارند که آنها را قادر میسازد با این چالشها مواجه شوند» (پاگانو.)1991 ،
جامعه جدید و بر ٔ
ٔ
پایه واقعیتهای پیشگفته ،انسان به چیزهای نو
میتوان اینگونه تفسیر کرد که در
ازجمله مهارتهای اساسی و نرم نیاز دارد؛ اما منظور از «مهارت» چیست و گونههای آن کدام است؟
ٔ
دسته فراگیر تقسیم کرد :الف« .مهارتهای فنی و حرفهای»
بهطورکلی میتوان مهارتها را به سه
ٔ
حرفه مشخصی است .سازمان فنی و حرفهای ،چنین آموزشهایی را
که مربوط به شغل خاص و
ً
ارائه میکند که معموال معطوف به پرورش کارگر ماهر یا تکنسین است و افراد با گذراندن دورههای
چندماهه تا یکساله ،تواناییهای خود را برای انجام مشاغل و حرفههای خاص افزایش میدهند.
ب« .مهارتهای آ کادمیک» که بیشتر دانشی و معطوف به رشتۀ خاص علمی است .اینگونه تلقی
میشود که دانشجو افزون بر فراگرفتن دروس نظری ،مهارتهایی از نوع کاربردیکردن نظریات و تسلط
ً
بر نرمافزارهای مربوط به ٔ
رشته خود را نیز بیاموزد .معموال انجمنهای علمی دورههای افزایش مهارت
مربوط به هر رشته را برگزار میکنند .ج« .مهارتهای نرم/اساسی یا شایستگیهای کلیدی» که در
پژوهش حاضر این گونه مهارتها مدنظر است و مربوط به ٔ
همه رشتهها و حرفهها است؛ بهگونهای که
افراد با فراگرفتن این نوع مهارتها ،توانایی خود را در اشتغالپذیری و موفقیت و پیشرفت در محیط
کاری افزایش میدهند.
آوردن
داشتن مدرک دانشگاهی و گواهینامههای فنی ،تضمینی برای موفقیت در بهدست ِ
شغل نیست .اگرچه داشتن گواهی فارغالتحصیلی از دانشگاه برای شغلیابی اهمیت دارد ،اما
ٔ
ٔ
جانبه فرد برای ورود موفقیتآمیز به حرفه و شغل نیست.
دهنده توانائیها و مهارتهای همه
نشان
در کنار مهارتهای سخت (فنی) و مهارتهای مربوط به رشتۀ خاص ،مهارتهای نرم نیز ضروری
دارابودن مهارتهای نرم ،میتواند به افراد در
و الزم است .تحقیقات بسیاری نشان داده است که
ِ
بهدستآوردن شغل و موفقیت در محیط شغلی کمک بسیاری کند (میکس.)2017 ،
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وبر و همکاران ( ،)2009مهارتهای نرم (مهارتهای پایه/اساسی) را بهعنوان مهارتهای بین
کارگیری مهارتهای فنی و دانشی در محل کار
فردی ،انسانی و مردمی تعریف میکنند که برای به
ِ
ٔ
نیاز است .او و همکارانش بر اساس مدل کاتز 1مهارتها را به سه دسته فنی ،انسانی و مفهومی تقسیم
کردهاند« .مهارتهای فنی» که برای مدیران سطح پائین نیاز است ،مهارتهای تفصیلی است که
شامل جزئیات فنی و محاسبهای میشود« .مهارتهای انسانی» مانند مهارتهای بین فردی ،ایجاد
تیم و ارتباطات است و «مهارتهای مفهومی» بیشتر ناظر بر مهارتهای برنامهریزی و بینش موردنیاز
مدیران است .مهارت تصمیمگیری و پیشبینی ،نمونهای از مهارتهای مفهومی است.
این پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که در روند تکاملی سنخشناسی مهارتی ،مهارتها به دو دستهٔ
سخت و نرم تقسیم شده است« :مهارتهای سخت» که منظور مهارتهای فنی است و «مهارتهای
نرم» که همان مهارتهای انسانی است و شامل مهارتهایی مانند مهارتهای ارتباطی ،کار گروهی،
مفهومی و رهبری است .از دید وبر و همکاران ،توانایی افراد برای درک دیگران و ارتباط با ایشان،
اساس مهارتهای نرم است .افراد مهارتهای نرم را با زندگیکردن میآموزند ،گرچه میتوان آنها را با
آموزش و تمرینکردن گسترش داد .افراد با فراگیری و تمرین این مهارتها ،بخت خود را برای استخدام
افزایش میدهند .مهارتهای نرم مهارتهای سخت افراد را ارزش و غنای بیشتری میبخشند.
هدف از آموزش مهارتهای نرم ،ارتقای طیف گستردهای از مهارتها مانند اعتمادبهنفس ،مذاکره،
مهارتهای ارتباطی و مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی است (جان.)2009 ،
ُ
در این زمینه ،گلمن )1998( 2با بهرهگیری از مدل هوش عاطفی معتقد است کسانی که دارای
هوش عاطفی باالتری هستند ،دارای مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای کار گروهی ،مهارتهای
رهبری باالتری هستند و کارکنان برتر در هر شغل افرادی هستند که
تفکر انتقادی و مهارتهای
ِ
سطح باالتری از این مهارتها دارند .نتیجه اینکه پژوهشگران مختلف ،فهرستهای متفاوتی از
مهارتهای نرم/اساسی (که در برخی مواقع شایستگیهای کلیدی خوانده میشود) ارائه کردهاند؛ اما
ٔ
نتیجه مشترک را به دست آوردهاند که پیشرفت افراد ،افزایش یادگیری ،اشتغالپذیری و موفقیت
این
شغلی تا حدود زیادی وابسته به داشتن این مهارتها است (نوذری.)9 :1398 ،
ٔ
با توجه به چهارچوب نظری و تحقیقات پیشین ،در پژوهش حاضر به بررسی رشته تحصیلی،
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارتهای فارغالتحصیالن شاغل پرداخته
پایگاه اجتماعی-اقتصادی،
میشود .ازآنجاکه ٔ
نمونه آماری موردمطالعه تنها از میان فارغالتحصیالن شاغل انتخاب شده است،
ٔ
مقایسه دو یا چند گروه و همچنین واریانس متغیر وابسته نیست؛ بلکه فرضیات
لذا فرضیه به معنای
ً
ٔ
میانگین بهدستآمده از پاسخگویان و همچنین پراکندگی
مقایسه میانگین نظری طیف با
عمدتا به
ِ
معناداربودن این پراکندگی میپردازد.
التحصیالن شاغل در طبقات مختلف و
فارغ
ِ
ِ
1. Katz
2. Goleman
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فرضیهها

• اشتغال فارغالتحصیالن برحسب ٔ
رشته تحصیلی تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره پایگاه اجتماعی-اقتصادی فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.
ٔ
•میانگین ٔ
نمره شبکه روابط اجتماعی قوی فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.
ٔ
•میانگین ٔ
نمره شبکه روابط اجتماعی ضعیف با میانگین نظری طیف تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای نرم (پایه ،اساسی) فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف
تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای سخت فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت معناداری
دارد.
•اشتغال فارغالتحصیالن برحسب اهمیت مهارتهای فنی تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای آ کادمیک فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.

 .3روش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بهکارگرفتهشده پیمایشی است .اطالعات موردنظر این پژوهش
ٔ
پرسشنامه
نیز با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محققساخته و بهصورت تلفنی جمعآوری شده است.
ٔ
دربرگیرنده سه بخش ازجمله بخش جمعیتی ،مهارت و اشتغال است .بخش نخست،
پژوهش حاضر
عوامل زمینهای مانند سن ،جنس ،قومیت ،تحصیالت و ...را پوشش میدهد؛ بخش دوم مهارتهای
سخت و حرفهای ،مهارتهای نرم و اساسی و مهارتهای آ کادمیک را در برمیگیرد و بخش واپسین
پرسشنامه ،سؤاالت مربوط به اشتغال فارغالتحصیالن را شامل شده است.
ٔ
جامعه آماری :بر اساس آمار معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی ،تعداد فارغالتحصیالن دانشگاه
در سالهای  1394و  ،1395برابر با  5550نفر است .در این میان  2970نفر از دانشجویان دانشگاه
خوارزمی در سه ٔ
دوره کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری ،در رشتههای مختلف ازجمله فنی و
مهندسی ،روانشناسی و علوم اجتماعی شاغل بودهاند و جامعۀ نمونه از میان آنها برگزیده شده است.
حجم نمونه :در پژوهش حاضر حجم نمونه شامل  344نفر از فارغالتحصیل شاغل دانشگاه خوارزمی
در سالهای  1394و  1395است که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند و بر اساس فرمول کوکران
محاسبه شده است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssانجام شده استٔ .
نمونه انتخابشده،
از فارغالتحصیالن شاغل است؛ ازاینرو به لحاظ وضعیت شغلی تفاوتی در میان پاسخگویان وجود
ندارد و ٔ
همه آنها شاغل هستند.
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ٔ
در این پژوهش به بررسی ٔ
شبکه روابط اجتماعی
رشته تحصیلی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،انواع
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت ،بهعنوان متغیرهای اصلی
و انواع مهارت آنها پرداخته شده است.
پژوهش با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است و طیف موردسنجش دارای میانگین نظری
است که این میانگین با میانگین تجربی که بر اساس پاسخهای فارغالتحصیالن شاغل به دست
آمده است ،مورد مقایسه قرار میگیرد.
روش نمونهگیری :در این تحقیق روش نمونهگیری طبقهای از نوع نمونهگیری احتمالی (انتخاب
شماره تلفن نمونههای موردمطالعه بهصورت تصادفی از میان رشتههای مختلف) است؛ به این
صورت که از هر گروه تحصیلی چندین رشته و از هر رشته چندین نفر انتخاب شدهاند .اطالعات
نمونههای موردمطالعه نیز ،از راه پیمایش تلفنی جمعآوری شده است.

تعریف عملیاتی مفاهیم

ٔ
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی در اشتغال
شبکه روابط اجتماعی قوی :در پژوهش حاضر ،اهمیت
فارغالتحصیالن با استفاده از دو پرسش در قالب طیف لیکرت مطرح شده و مورد سنجش قرار
گرفته است که نقش اقوام و خویشاوندان نزدیک در اشتغال و اهمیت دوستان نزدیک در اشتغال
پاسخگویان را در برمیگیرد.
ٔ
ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف :برای سنجش اهمیت شبکه روابط اجتماعی ضعیف ،در این
ٔ
شبکه روابط دور (همانند کسانی که افراد هرازگاهی
پژوهش سه محور مورد بررسی واقع شده است.1 :
کارآفرین موجود در میان اقوام و آشنایان که انگیزه و الگو
آنها را میبینند یا دوستان دور)؛  .2افراد
ِ
هستند؛  .3استادان مخاطبان در دانشگاه.
این محورها نیز در قالب طیف لیکرت در پنج رده از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» مورد سنجش قرار
گرفتهاند.
ٔ
 .1پایگاه اجتماعی-اقتصادی :با استفاده از شش پرسش درباره تحصیالت فرد پاسخگو ،تحصیالت
ٔ
منطقه محل سکونت و نوع منزل مسکونی (شامل
پدر ،تحصیالت مادر ،میزان درآمد خانواده در ماه،
مالکیت شخصی ،رهن و استیجاری و رایگان) ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان سنجیده
شده است.
شاغل موردمطالعه ،از
 .2مهارتهای نرم :برای سنجش مهارتهای نرم در اشتغال فارغالتحصیالن
ِ
پانزده گویه استفاده شده است که به ترتیب عبارتاند از :مهارتهای ارتباطی ،مهارت حل مسئله،
کار تیمی ،مهارت قدرت تصمیمگیری ،اخالق کاری ،مهارت مدیریت ،مهارت مسئولیتپذیری،
میزان خالقیت ،مهارت یادگیری ،مهارت برنامهریزی ،مهارت ٔ
ارائه ایدهها و راهحلهای نو ،تسلط بر
ٔ
درباره بنگاه و تجارت و فروش و مهارت فناوری اطالعات.
زبانهای خارجی ،مهارت رهبری ،آ گاهی
ٔ
درواقع در سنجش این مهارتها ،از طیف لیکرت و از پنج طبقه «خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم» استفاده شده است.
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 .3مهارتهای سخت :در این پژوهش برای سنجش مهارتهای سخت ،سه پرسش در قالب
طیف لیکرت مطرح شده که شامل اهمیت مهارت سرعت تایپ ،اهمیت مهارت کار با رایانه و میزان
آشنایی با ابزارها و تکنولوژی است.
 .4مهارتهای فنی :این نوع مهارت در پرسشنامه بهصورت تکسؤالی و ذیل این عنوان که «از دید
شما اهمیت مهارتهای فنی در اشتغالتان چه اندازه است؟» مطرح شده است.
 .5مهارتهای آکادمیک :این نوع مهارت در این پژوهش مانند دیگر مهارتها در قالب طیف
لیکرت مطرح شده است و چهار سؤال را شامل میشود .1 :میزان تسلط بر نرمافزارهای مربوط به ٔ
رشته
تحصیلی ،چه اندازه در اشتغال شما اهمیت دارد؟  .2نظریههای تخصصی به چه میزان اهمیت
تخصصی گذراندهشده ،چه اندازه در اشتغال شما اهمیت دارند؟  .4میانگین
دارند؟  .3کارگاههای
ِ
دوران تحصیل چه میزان در اشتغال شما اهمیت دارد؟

 .4یافتههای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش ،اینگونه مطرح شد که چه عواملی به شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی
مربوط است .بر ٔ
پایه پیشینه و چهارچوب نظری ،نخست سؤاالت و فرضیات مطرح شد و سپس
پرسشنامه بر اساس دو عامل مهم شبکۀ روابط و مهارت در شغلیابی ساخته شد .بدینترتیب ،ابتدا
وضعیت توزیع پاسخگویان بر اساس رشتههای تحصیلی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی مشخص
شده و در ادامه به آزمون فرضیات پرداخته شده است.
جدول شماره  :1توزیع پاسخگویان برحسب ٔ
رشته تحصیلی

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

ادبیات فارسی

11

3/2

علوم اجتماعی

10

2/9

بانکداری

10

2/9

عمران

18

5/3

کامپیوتر

23

6/7

روابط بینالملل

5

1/5

اقتصاد

11

3/2

روانشناسی

34

9/9

فلسفه

11

3/2

ریاضی

22

6/4

فقه و حقوق

18

5/3

صنایع

19

5/3

حسابداری

29

8/5

شیمی

18

5/3

جغرافیا

10

2/9

تربیتبدنی

14

4/1

مدیریت

29

8/5

زمینشناسی

11

3/2

مشاوره

17

4/7

زیستشناسی

22

7

342

100

جمع
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پایه دادههای جدول شمارۀ (ٔ ،)1
بر ٔ
رشته روانشناسی با حدود 10درصد و بعدازآن رشتههای مدیریت
ٔ
نمونه
و حسابداری هر یک با  /5درصد از پاسخگویان ،بیشترین فارغالتحصیالن شاغل را در
ٔ
نمونه آماری ،به ترتیب مربوط به رشتههای
موردمطالعه دارا بودهاند .کمترین فارغالتحصیل شاغل در
روابط بینالملل (با 1/5درصد) و رشتههای علوماجتماعی ،بانکداری و جغرافیا (هریک با 2/9درصد)
است.
جدول شمار  :2توزیع پاسخگویان برحسب گروههای عمدهٔ تحصیلی

گروه تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

فنی و مهندسی

59

17/2

علوم پایه

115

33/5

علوم انسانی

169

49/3

کل

343

100

بر ٔ
ٔ
ٔ
دربرگیرنده سه گروه
عمده تحصیلی
پایه یافتههای بهدستآمده در جدول شمارۀ ( ،)2گروههای
فنی و مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی است .در این میان گروه علوم انسانی از بیشترین و گروه فنی
مهندسی از کمترین حجم نمونه برخوردار هستند.
جدول  :3توزیع پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی
پایگاه اجتماعی-اقتصادی

باال

متوسط

پایین

خیلی پایین

کل

فراوانی

12

92

203

34

341

درصد

3/5

27

59/5

10

100

ٔ
نمونه موردمطالعه در
دادههای جدول شمارۀ ( )3نشان میدهد که 69/5درصد از فارغالتحصیالن
طبقه باال قرار دارند .بر پایهٔ
ٔ
ٔ
ٔ
طبقه متوسط و تنها 3/5درصد در
طبقه پایین و خیلی پایین27 ،درصد در
این دادهها کسانی که در پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین قرار دارند ،بیشتر از طبقات متوسط و باال
میتوانند از اشتغال بهرهمند شوند.

آزمون فرضیهها
با توجه به فرضیات پژوهش که توزیع فارغالتحصیالن شاغل در طبقات مختلف و همچنین
ٔ
مقایسه میانگین نظری طیف با میانگین نمرات پاسخگویان است؛ از آزمونهای «خیدو» تکمتغیره
و  tتکنمونهای استفاده شده است که در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده پرداخته میشود:
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جدول  :4نتایج خیدو تکمتغیره برای اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور ٔ
رشته تحصیلی

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی
موردانتظار

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی
موردانتظار

ادبیات فارسی

11

17/2

علوم اجتماعی

10

17/2

بانکداری

10

17/2

عمران

18

17/2

کامپیوتر

23

17/2

روابط بینالملل

5

17/2

اقتصاد

11

17/2

روانشناسی

34

17/2

فلسفه

11

17/2

ریاضی

22

17/2

فقه و حقوق

18

17/2

صنایع

19

17/2

حسابداری

29

17/2

شیمی

18

17/2

جغرافیا

10

17/2

تربیتبدنی

14

17/2

مدیریت

29

17/2

زمینشناسی

11

17/2

مشاوره

17

17/2

زیستشناسی

22

17/2

df= 19

x2 = 66∙12

sig.= 0.000

طبق دادههای جدول شمارۀ ( ،)4مقدار فراوانی موردانتظار برای ٔ
همه رشتهها برابر با  17/2است.
بیشترین تفاوت میان فراوانی مشاهدهشده و موردانتظار ،مربوط به ٔ
رشته روانشناسی است .در پارهای
از رشتهها مانند روابط بینالملل ،علوم اجتماعی ،جغرافیا ،ادبیات فارسی و شماری دیگر از رشتهها،
فراوانی مشاهدهشده کمتر از فراوانی موردانتظار است .کمترین فراوانی مشاهدهشده نیز مربوط به ٔ
رشته
ِ
ِ
روابط بینالملل است .با توجه به مقدار خیدو که برابر با  66/12است و سطح معناداری بهدستآمده،
ٔ
رشته تحصیلی
باید گفت که بر اساس آزمون خیدو تک متغیره ،اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور
تفاوت معناداری دارد.
جدول  :5نتایج خیدو تکمتغیره برای اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور مهارتهای فنی
مهارتهای فنی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

فراوانی مشاهدهشده

130

96

58

29

29

فراوانی موردانتظار

68/4

68/4

68/4

68/4

68 /4

df

Sig

x2

4

0/000

113/58

ٔ
متغیره بهدستآمده یعنی
دادههای جدول شمارۀ ( )5نشان میدهد که با توجه به مقدار خیدو تک
 113/58و سطح معنیداری  0/000باید گفت که مهارتهای فنی فارغالتحصیالن شاغل ،تفاوت
معناداری با یکدیگر دارد .درواقع ،سطح مهارتهای فنی فارغالتحصیالن شاغل در طبقات مختلف
توزیع یکسانی ندارد و اختالف میان طبقات در سطح قابلتوجهی است.
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جدول  :6نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه میانگین نظری متغیر با میانگین نمرهٔ پاسخهای فارغالتحصیالن شاغل

متغیر

میانگین
نظری

میانگین
پاسخگویان

تفاوت
میانگین

مقدار t

ٔ
درجه
آزادی

سطح
معناداری

پایگاه اجتماعی-اقتصادی

16

12/43

-3/56

-25/7

340

0/000

ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی

6

7/4

1/37

9/44

342

0/000

ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف

9

4/66

-4/34

-44/61

341

0/000

مهارتهای نرم

45

60/92

15/9

38/38

343

0/000

مهارتهای سخت

9

9/65

0/65

4/06

343

0/000

مهارتهای آ کادمیک

12

11/69

-0/31

-1/56

343

0/12

نتایج برآمده از جدول شمارۀ ( ،)6نشان میدهد که تنها در متغیر مهارتهای آ کادمیک ،میان
میانگین نظری طیف با میانگین ٔ
نمره پاسخگویان تفاوت یا اختالف معناداری وجود ندارد .در دیگر
متغیرها بین میانگین نظری طیف با میانگین بهدستآمده از پاسخگویان ،تفاوت معناداری برقرار
ٔ
درباره متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی باید گفت که پایگاه پاسخگویان در سطح متوسط رو
است.
ٔ
به پایین است .شبکه روابط اجتماعی قوی پاسخگویان پژوهش ،در سطح متوسط و باالتر بوده است
ٔ
شبکه روابط اجتماعی کمابیش قوی در میان فارغالتحصیالن شاغل است .در برابر
و بیانگر وجود یک
ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف فارغالتحصیالن شاغل در سطح پایینی است.
آن،
ٔ
از جنبه مهارت فارغالتحصیالن شاغل نیز باید گفت که مهارتهای نرم فارغالتحصیالن در سطح
ٔ
ٔ
درباره مهارتهای سخت با
فاصله زیادی دارد.
متوسط رو به باالیی بوده و از میانگین نظری طیف
ٔ
توجه به اینکه مقدار میانگین نظری طیف یعنی  ،9کمتر از میانگین نمره پاسخهای پاسخگویان
( )9/65است؛ باید گفت که مهارت سخت عموم پاسخگویان در سطح نزدیک به متوسط است.
ٔ
نمره میانگین مهارتهای آ کادمیک پاسخگویان ،تفاوت معناداری با میانگین نظری طیف ندارد و
درواقع تجمع ٔ
نمره پاسخگویان در این متغیر در اطراف میانگین است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش به عوامل مؤثر بر شغلیابی فارغالتحصیالن شاغل دانشگاهی پرداخته شد و به فراخور
ٔ
عمده تحصیلی (علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی)،
رشتههای تحصیلی در سه گروه
«اشتغال» مورد سنجش و بررسی قرار گرفت .همچنین اشتغال برحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی،
مهارتهای نرم ،پایه و اساسی و مهارتهای سخت و فنی بررسی شد .با توجه به یافتههای برآمده از
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این تحقیق ،فارغالتحصیالن شاغل در طبقۀ پایین بیش از نیمی از آمار را به خود اختصاص دادهاند و
کسانی که در طبقات باال و خیلی باال هستند ،تنها 3/5درصد از فارغالتحصیالن را شامل میشوند و
اغلب فارغالتحصیالن در طبقات متوسط تا پایین قرار دارند.
ٔ
ٔ
شده دیگر این است که میانگین ٔ
فرضیه مطرح ٔ
شبکه روابط قوی فارغالتحصیالن با میانگین
نمره
نظری طیف ،تفاوت معناداری دارد .بر ٔ
پایه نتایج این پژوهش ،بخش عمدهای از فارغالتحصیالن
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی (اعضای خانواده ،دوستان و آشنایان نزدیک)
مشاغل خود را از راه
ٔ
به دست آوردهاند؛ بهعبارتدیگر شبکه روابط اجتماعی قوی نقش بسیار برجستهای در اشتغال
فارغالتحصیالن دارد .بر اساس دادههای بهدستآمده59/5 ،درصد از دانشآموختگان مشاغل خود
را از طریق روابط قوی (روابط غیررسمی) به دست آوردهاند و این متغیر بیشترین نقش را در دستیابی
به شغل داشته است .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش اریکسون و یانسی ( )1980در خارج و
نوذری و کریمی ( ،)1396صادقینژاد و مجدی ( )1397تطابق دارد و آنها به این نتیجه رسیدهاند که
ٔ
شبکه روابط قوی به مشاغل موردنظر دست پیدا کردهاند .بر اساس یافتهها ،میتوان
افراد بیشتر از طریق
گفت شبکۀ روابط اجتماعی ضعیف نقشی در اشتغال فارغالتحصیالن ندارد.
ٔ
شبکه روابط ضعیف (روابط رسمی)
در این پژوهش93 ،درصد از فارغالتحصیالن بر این باورند که
در اشتغال آنها نقشی نداشته است .این یافتهها با نتایج تحقیق گرانووتر ( )1995و اعظمآزاده و
دهقاندهنوی ( )1388مطابقت ندارد .ازآنجاکه روابط قوی در میان دوستان و آشنایان نزدیک و
اعضای خانواده است ،این افراد در روابط خود با یکدیگر تالش و همدلی بیشتری برای یکدیگر انجام
میدهند و باعث میشود این روابط استحکام بیشتری پیدا کند و دستیابی به شغل در میان این
ٔ
انگیزه
افراد سریعتر صورت گیرد .درواقع روابط صمیمی بین افراد خانواده و دیگر دوستان نزدیک،
بیشتری برای افراد فراهم میکند تا برای یکدیگر تالش کنند و شاید بتوان گفت از این طریق محبت و
صمیمیت و اعتماد خود به یکدیگر را نشان دهند.
ٔ
فرضیه دیگر ،میانگین ٔ
نمره مهارت فارغالتحصیالن (مهارتهای نرم ،پایه و اساسی و سخت)
در
بیشتر مهارتهای
با میانگین نظری طیف دارای تفاوت معنادار در نظر گرفته شده است .ازآنجاکه
ِ
موردنیاز اشتغال برای دانشجویان و فارغالتحصیالن در دانشگاهها آموزش داده نمیشود و همین
موضوع افزایش بیکاری فارغالتحصیالن را در پی دارد ،ازاینرو در این پژوهش به مهارتهای موردنیاز
برای آمادگی در اشتغال پرداخته شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در میان مهارتهای
موردمطالعه ،مهارتهای نرم که شامل (مهارت ارتباطی ،مهارت مدیریتی ،اخالق کاری و)...
است ،بیشترین اهمیت را در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی دارد .در این پژوهش91 ،درصد
از نمونههای موردمطالعه نقش این مهارتها در اشتغال را واجد اهمیت بسیار دانستهاند و میتوان
گفت این مهارتها در ٔ
ٔ
درباره
همه رشتهها از اهمیت زیادی برخوردارند .یافتههای این پژوهش
اهمیت مهارتهای نرم با یافتههای پژوهشهای سینگ بویایی و تیواری ( ،)2020جیمز ریبل (،)2019
تولگان ( )2015در خارج همخوانی دارد .همچنین با یافتههای تحقیقات نوذری ( ،)1398پورکریمی
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و همکاران ( ،)1396صالحیعمران ( ،)1388رحمانیقهدریجانی و صالحیعمران ( )1391و مؤمنی
مهمویی ( )1391همسوست و ٔ
همه آنها به اهمیت قابلتوجه مهارتهای نرم در اشتغال تأ کید
کردهاند .برخی پژوهشگران دیگر در داخل مانند نوذری ( )1398نیز بر نقش بسیار مهم نهادهای
دانشگاهی در تقویت و بهبود این مهارتها تأ کید کردهاند.
در این پژوهش مهارتهای سخت نیز مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای تحقیق نشان داد که
اهمیت مهارتهای سخت بیشتر در سطح متوسط و باالتر است .همچنین یافتهها نشان میدهد
که مهارتهای فنی نیز از اهمیت باالیی برای دستیابی به شغل برخوردارند؛ در این راستا ،یافتههای
برآمده از پژوهش راهداری و همکاران ( )1394با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .در پژوهش ایشان
مهارتهای فنی و حرفهای در اشتغال افراد مهم ارزیابی شده است.
در مورد اهمیت مهارتهای آ کادمیک ،یافتههای بهدستآمده در این پژوهش نشان میدهد که
ٔ
مرتبه باالیی از اهمیت قرار ندارد و اهمیت
مهارتهای آ کادمیک در اشتغال فارغالتحصیالن در
ٔ
آموختگان موردمطالعه به
اندازه متوسط و پایینتر است و تنها حدود 30درصد از دانش
این متغیر در
ِ
اهمیت باالی این مهارتها باور دارند .دادههای بهدستآمده از مهارتهای موردمطالعه نشان داد
که مهارتهای نرم ،سخت و فنی دارای اثر معنادار هستند؛ درحالیکه مهارتهای آ کادمیک نقش
زیادی در اشتغال فارغالتحصیالن ندارند .یافتههای این پژوهش در بخش مهارت با دیدگاه برخی
صاحبنظران ٔ
حوزه مهارت همخوانی دارد.
در نظریههای موجود ،بر نقش مهارتهای نرم ،پایه و اساسی بسیار تأ کید شده است .این مهارتها
در ٔ
مشاغل
همه مشاغل مورد نیاز است و میتوان گفت در بخش عمدهای از رشتههای تحصیلی و
ِ
در پیوند با آنها ،این مهارتها نقش مهمی دارند .یافتههای این پژوهش با دیدگاههای نوذری و
صالحیعمران همسو است؛ به عبارتی نقش مهارتهای نرم ،پایه و اساسی در بازار کار جهانی برای
افزایش اشتغال از اهمیت قابلتوجهی نسبت به دیگر مهارتها برخوردار است .همانگونه که نوذری
ٔ
شبکه روابط اجتماعی رسمی و غیررسمی در کنار مهارتآموزی میتواند
( )1398بیان کرده است،
باعث اشتغال و دستیابی بیشتر افراد به شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود شود.
یافتههای پژوهش حاضر با دیدگاه نظریهپردازان تحلیل شبکه همخوانی کامل ندارد .این رویکرد بر
نقش روابط غیررسمی تأ کید میکند و بیشتر بر نقش روابط ضعیف در دستیابی به شغل متمرکز است.
این در حالی است که نتایج این پژوهش نقش روابط اجتماعی قوی در دستیابی فارغالتحصیالن
ٔ
کننده شغلیابی در سطح خرد باشد؛ به
به شغل را مورد تأ کید قرار داد .تحلیل شبکه میتواند تبیین
این دلیل که شبکۀ روابط غیررسمی نقش مهمی در شغلیابی افراد دارد ،گرچه بیشتر پژوهشها در
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی نقش بیشتر و مؤثرتری در اشتغال
ایران ازجمله این پژوهش نشان داد که
ٔ
افراد دارند .آنچه نتایج این پژوهش را از پژوهشهای دیگر متمایز میکند ،نقش شبکه روابط همراه با
اهمیت مهارتآموزی در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی است.
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ٔ
نویسنده مسئول :حمزه نوذری

اگرچه داشتن تحصیالت در اشتغال مهم است ،ولی همیشه تضمینی برای مجهزبودن به
مهارتهای موردنیاز در محیط کار نیست .همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد ،داشتن
مهارتهای نرم به اشتغالپذیری افراد کمک میکند.
بر اساس نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی ازجمله «لزوم انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای
صنعت و بازار کار» ،قابل ارائه است .تحقق این منظور ،مستلزم تحول جدی در آموزشهای دانشگاهی
موردنیاز بازار کار،
افزایی
و ِاعمال اصالحاتی همانند افزایش درسهای عملی ،اجرای دورههای مهارت
ِ
ِ
تأ کید بیشتر بر انجام کارآموزی و کارورزی در حین تحصیل است .بر همین پایه ،ساماندهی و توسعۀ
دورههای مهارتافزایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بررسی مستمر وضعیت برگزاری دورهها و
انجام دانشگاهها با هدف اشتغالپذیری دانشجویان است
برنامههای اجراشده ،ازجمله اقدامات قابل ِ
و ضرورت دارد نهادهای مرتبط با مهارتآموزی در دانشگاه راهاندازی شود.
یادآور میشود در راهبرد شمارۀ چهار سند «طرح تحول همکار یهای دانشگاهها و مؤسسات
ٔ
وسیله معاونت پژوهش و فناوری وزارت وزارت
پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت» (منتشرشده به
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  ،)1398به موضوع ارتقای مهارتافزایی و توانمندی دانشجویان
و دانشآموختگان اشاره شده است .افزون بر آن ،ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشجویان در
اسناد باالدستی کشور مورد تأ کید قرار گرفته است (گزارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1397 ،
و  )1398و بدینترتیب با توجه به این اسناد ،دانشگاهها میتوانند با لحاظ چهار نکته ،هم منبع
مهارتآموزی و هم اعتباردهندۀ آن باشند :نخست ،رویکردی باز و دموکراتیک در ٔ
حوزه مهارتآموزی
داشته باشند؛ دوم ،در مهارتآموزی مباحث تجاری و منطق سود کمتر مداخله داشته باشد؛ سوم،
مهارتها مبتنی بر نیاز جامعه و بازار باشد؛ چهارمٔ ،
خدمت مهارتآموزی جامع و فراگیر باشد،
ارائه
ِ
بهنحویکه ٔ
همه دانشجویان عالقهمند را در بر گیرند و کسی به خاطر هزینه از فرایند مهارتآموزی کنار
گذاشته نشود.
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شناسۀ ارکید0000-0003-0343-6144 :

ٔ
درباره جایگاه دین در جوامع صنعتی یا سرمایهداری ایجاد
نسل نخست جامعهشناسان دین ،بینشهای مؤثری
ً
توجه کمابیش اندکی به مسائل
کردند ،ولی آنها معموال مسائل اجتماعی را نادیده میگرفتند .وارثان آنها نیز ِ
اجتماعی کردهاند .بحثهای مربوط به پیدایش جامعۀ پساصنعتی یا سرمایهداری متأخر نشان میدهد که
اهمیت روزافزون برای تعریف مسائل اجتماعی
شاید دین دستخوش دگرگونیهایی باشد که آن را به ابزاری با
ِ
و پاسخگویی به آنها تبدیل کند .در همین حال ،دین ممکن است خود نیز به مسئلهای اجتماعی تبدیل شود.
مفهوم «خودسامان شدن» جورج زیمل در فرهنگ مدرن ،ما را در فهم رابطۀ متغیر میان دین و مسائل اجتماعی
یاری میکند.

پیشتازان تالش برای تشخیص و تحلیل و درمان مسائل اجتماعی بودهاند.
گروههای دینی ازجمله
ِ
درعینحال ،دین مسائل اجتماعی را پدید آورده یا دستکم تشدید کرده است؛ اما جامعهشناسان
دین به مطالعۀ وجه زیانبخش دین راغب نبودهاند ،یا نخواستهاند این تعبیر ماری داگالس ()۱۹۸۲
را که میگوید «به نظر میرسد در بسیاری از زمانها و مکانها ،آدمیان بدون درآمیختن با دین خیلی
خوب پیش رفتهاند» ،بپذیرند.

4

 .1این نوشتار ،ترجمهای از مقالۀ زیر است:
Beckford, James A. (1990). “The Sociology of Religion and Social Problems”, Sociological Analysis,
Vol. 51, No. 1, pp. 1-14. Published by Oxford University Press.

 .2جیمز آرتور بکفورد ،متولد  1942و استاد بازنشستۀ جامعهشناسی دین دانشگاه وارویک [ ]Warwickدر لندن است .او در سالهای
 1988و  1989رئیس انجمن جامعهشناسی دین و از سال  1999تا  ،2003رئیس انجمن بینالمللی جامعهشناسی دین بود .بیشتر آثار وی
دربارۀ جامعهشناسی دین ،جنبشهای دینی جدید و پاسخهای جامعه به آنها بوده است .در سال  ،2017بکفورد مفتخر به دریافت جایزۀ
یکعمر دستاورد برای مشارکت در جامعهشناسی دین از سوی انجمن جامعهشناسی دین شد.
 . 3دانشجوی دکتری رشتۀ مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمیniloofar.oraee@khu.ac.ir /
بردن ضرورت بحث در مورد پدیدههایی که تعریف میکنند را در پی دارد؛ اما منظور ما از «مسائل
 .4تأکید بر تدقیق تعاریف ،بیم ازبین ِ
ً
اجتماعی» در اینجا ،وضعیتهایی است که عموما تصور میشود به رنج یا سرخوردگیاجتنابپذیر و قابلعالج میانجامد.
ترجمۀ مقاله
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فراهمآوردن فهرستی از اثرات مثبت و منفی دین ،نه کار آسانی است و نه من اینجا چنین قصدی
دارم .من میخواهم سویۀ متفاوتی از پیوند جامعهشناسی دین و مسائل اجتماعی را بازشکافی کنم که
اجتماعی جوامع صنعتی
همان گرایش روزافزون گروههای دینی به همذاتپنداری با طیفی از مسائل
ِ
پیشرفته است .طرح من این است که نخست ،تأثیر جامعهشناسان کالسیک دین بر بررسی مسائل
اجتماعی را مرور کنم و سپس استدالل کنم که جایگاه دین در جوامع صنعتی پیشرفته ،بازبینی
خود دین بهتدریج
بخشی از بینش کهن را میطلبد .این طرح ،به این ادعا خواهد انجامید که امروزه ِ
در حال تبدیلشدن به مسئلهای اجتماعی است .نتیجهگیری من ،هویت چهارمین عضو این سهگانه
را آشکار خواهد ساخت.

دیدگاههای کالسیک
مطالعۀ جامعهشناسانه ،بخشی اصلی و مرکزی از جامعهشناسی کالسیک جامعۀ صنعتی بود.
در پایان سدۀ  ۱۹و آغاز سدۀ  ،۲۰بسیاری از بنیانگذاران علم جامعهشناسی ،پیدایش جامعۀ
صنعتی بهعنوان نخستین مسئلۀ این علم و تحوالت دین بهمثابۀ یکی از ابعاد اساسی آن را بدیهی
میانگاشتند .دلمشغولی آنها به دین ،سه دلیل عمده داشت:
ْ
شناسان دین را مانعی در برابر شکوفایی کامل نظم اجتماعی صنعتی
نخست ،برخی جامعه
ً
میپنداشتند .دین ،عمال خودش مسئلهای اجتماعی بود؛ چراکه نمیگذاشت انسانها بفهمند که
خود آنهایند که سرنوشتشان را رقم میزنند و بنابراین کنارگذاشتن دین ،پیششرطی برای رویارویی
با مشکالت واقعی زندگی اجتماعی و شخصی است .یکگونه از این مضمون ،عقاید و سازمانهای
دینی را عامل اصلی پنهانسازی یا مشروعیتبخشی به بنیان مادی تضاد طبقاتی قلمداد میکرد که
پس همۀ مسائل اجتماعی قرار داشت.
بهظاهر در ِ
سازی جامعۀ صنعتی
دوم ،جامعهشناسان دیگر معتقد بودند که دین به گونهای کلید یکپارچه ِ
را در دست دارد ،زیرا همواره بهعنوان پایۀ نمادین ثبات و انسجام و یکپارچگی جامعه عمل کرده
صنعتی توأم با اختالل در آهنگهای زندگی و اجتماعهای
است .انتظار میرفت ظهور جامعۀ
ِ
هویت شخصی و اجتماعی را بر هم زند؛ اما مایۀ بینیازی به دین نشود .بر پایۀ
سنتی
طبیعی ،شالودۀ
ِ
ِ
تر آ گاهی دینی،
استدالل این جامعهشناسان ،گونههای
ِ
جدید اختیار یتر و یکپارچهتر و شخصیشده ِ
جای شالودۀ قدیمی هویت و انسجام را خواهد گرفت .طبق این ادعا ،سازگاری دیدگاههای دینی با
گامهای پرشتاب تغییرات اجتماعی ،سبب میشود افراد ازلحاظ روانشناسانه با نظم نوین اجتماعی
انطباق یابند و با جهان ناپایدارتر اجتماعی درآمیزند .از این منظر ،دین ظرفیت چشمگیری دارد که از
بدترین مسائل اجتماعی مدرن بکاهد و میان فرد که روزبهروز تکافتادهتر میشود و دولت-ملت که
روز به روز قدرتمندتر میشود ،میانجیگری کند.
بخش صنعتیشدن میپنداشتند که برای
سوم ،جامعهشناسانی هم بودند که دین را آغازین الهام
ِ
تداوم توسعۀ اشکال صنعتی جامعه ،دیگر حاجتی به آن نیست .درواقع ،فرایند عقالنیشدن (که
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الهیات نظاممند ،اخالق الهیاتی و الزام به انجام هر کاری برای کسب خشنودی بیشتر خداوند را به
وجود آورده بود) ،بهگونهای طنزآمیز زمینۀ افول دین را هم فراهم کرده بود .مطابق این ادعا ،ساختارهای
عقالنی جهان صنعتی و اشکال نمونهوار آ گاهی در آن ،سبب شده بود نیاز به مشروعیتبخشی یا
انگیزش متعالی از بین برود .این ساختارها آنقدر خودبسنده و ازلحاظ درونی پویا شده بودند که
بیشتر
دیگر نیازی به ارجاع به دین نباشد .بر اساس این دیدگاه ،سرنوشت دین این بود که روزبهروز به
ِ
گسترههای زندگی و ازجمله به گسترۀ مسائل اجتماعی ،نامربوطتر شود .انتظار میرفت که دین
بهسرعت اعتبارش را بهعنوان ابزاری هم برای تعریف مسائل اجتماعی و هم برای حل آن از دست
بدهد .گویا متخصصان و سازمانهای دولتی ،امتیازهای ویژۀ دین در این زمینه را غصب کرده بودند.
انداختن آب دهان در برابر باد.
بازگشت گاهبهگاه باور دینی هم چیزی نبود جز سوتزدن در تاریکی یا
ِ
ِ
هرکدام از این چشماندازهای کالسیک و پساکالسیک ،جنبۀ متفاوتی از دین و مسائل اجتماعی
را مینمایانند؛ اگرچه هیچگاه جایگاه یکسانی در جریان اصلی جامعهشناسی دین نداشتهاند.
دیدگاه نخست ،فقط در میان مارکسیستها هوادار داشته و درنتیجه تأثیر بسیار اندکی بر مطالعات
جامعهشناختی در کشورهای غربی یا سرمایهداری گذاشته است ،دیدگاه دوم ،بنیانهای کارکردگرایی
هنجاری را بنا کرده که مبنای مطالعات بسیاری دربارۀ دین در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم قرار
گرفته است؛ و دیدگاه سوم از اواخر دهۀ  ۱۹۶۰بهعنوان سنتی نئووبری حکمفرما شده است.
پیامـد تأثیـرات سـهگانۀ چشـماندازهای کالسـیک ،ایـن اسـت کـه بهاسـتثنای دورکیمیهـا،
جامعهشناسـان دیـن بـرای اولو یـتدادن بـه مسـائل اجتماعـی در برنام ههـای تخصصـی خـود ،چنـدان
یافتن
ترغیب نشـدهاند .سـه شـیوۀ اصلی بیان مسـائل جامعهش
ِ
ـناختی جامعۀ صنعتی ،باعث اهمیت ِ
ً
رابطـۀ دیـن و مسـائل اجتماعـی نشـده و معمـوال مسـائل اجتماعـی موضوعی بـرای دیگر جامعهشناسـان
قلمـداد شـده اسـت.
این تعمیمها ،آشکارا بلندپروازانه و سؤالبرانگیز است .بدیهی است استثناهایی نیز وجود دارد؛ اما
نکتۀ مهم در بحث حاضر ،ارتباط برخی از مهمترین استثناهای این تعمیمها به دانشورانی است که بر
اساس فرضهای حاکم بر جامعهشناسی کالسیک دین عمل نمیکردند .بهعنوانمثال ،ریچارد نیبور
در کتاب «ریشههای اجتماعی مذهبگرایی» ( ،)۱۹۲۹بسیار کم از مسائل کالسیک استفاده کرد؛
ً
هرچند اکنون از این کتاب عمدتا بهعنوان شرح چهارچوب مفهومی فرقه-کلیسا یاد میشود .درواقع
این کتاب هجمهای مداوم به تفرقه در کلیساهای آمریکا بر مبنای ملیگرایی ،فرقه-کلیسا ،طبقۀ
ً
اجتماعی و نژاد است .وامگیریهای نیبور از ترولچ و وبر ،با هدفهای اصلی او تقریبا بیارتباط است.
عمر «پژوهش اجتماعی و دینی» ،پیشگامان جامعهنگاری
بههمینسان ،پل داگالس و مؤسسه کوتاه ِ
دین و نیز مطالعۀ دین از منظر مسائل اجتماعی در دهۀ  ۱۹۳۰بودند ،اما کار آنها از هیچیک از
چهارچوبهای مسلط بر جامعهشناسی کالسیک دین سرچشمه نمیگرفت .شاید به همین
ً
دلیل است که کار آنها تأثیر نسبتا اندکی بر جامعهشناسان دین (به جز پژوهشگران مذهبگرا در
ایاالتمتحده) ،گذاشته است.
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با این همه ،جامعهشناسان کاتولیک ُرمی (که هستۀ مرکزی «جامعۀ جامعهشناسان کاتولیک
آمریکا» را در اواخر دهۀ  ۱۹۳۰و دهۀ  ۱۹۴۰تشکیل میدادند) و نیز مؤسساتی مختلف در اروپا (که انتشار
مجله  Social Compassرا در اوایل دهۀ  ۱۹۵۰آغاز کردند) ،گویاترین استثنای این «تبانی سکوت» در
مورد رابطۀ دین و مسائل اجتماعی به شمار میروند.
در سالهای نخست انتشار مجلههای  American Catholic Sociological Reviewو ،Social Compass
مسائل اجتماعی در مطالب آنها ظهور یافت .این نکته ،در مورد مجلۀ نخست ،واکنشی بود به این
باور که جریان اصلی جامعهشناسی آمریکا به موضوعات بیسازمانی اجتماعی مانند بزهکاری جوانان
ً
و شورشهای صنعتی و فقر کامال بیاعتنا است .این نکته همچنین از این عقیده سرچشمه میگرفت
ً
که ارزشهای مشخصا کاتولیکی میتواند مسائل اجتماعی را توضیح دهد و راهحلهایی متمایز ارائه
کند .در مقابل ،دغدغۀ نویسندگان اروپایی مجلۀ  ،Social Compassمسائل ساختاری در جوامع بعد
ِ
از جنگ و نیاز فوری به بازسازی اجتماعی بود .از همین رو ،تأ کید بر ارزشها و سیاستهای کاتولیکی
سستتر بود و دستآخر با تمایل بیشتر برای کاربست تحلیل جامعهشناختی در مورد وجوه مسئلهساز
کلیسای کاتولیک رم همراه میشد .دلمشغولی آشکار به ارتباط دین و مسائل اجتماعی ناپایدار بود
و خیلی زود در سایۀ انواع مضامین کارکردگرایی هنجاری قرار میگرفت که در جستوجو برای منطق
نظامهای اجتماعی ،به کنارگذاشتن مسائل اجتماعی گرایش داشت.
در میانۀ سدۀ  ،20آهستهآهسته تحلیلهایی دربارۀ وجوه مسئلهساز دین در آمریکا پدیدار شد.
مسائل در حال ظهور برای مذاهب آمریکایی در دهههای
بسیاری از این پژوهشها ازلحاظ تشخیص
ِ
ً
 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰پیشگام و بنیانساز بودند ،اما فقط تعداد کمی از آنها این مسائل مشخصا دینی را در
بافت مسائل اجتماعی گستردهتر مرتبط با چیزهایی مانند شکافهای قومی-نژادی یا جنسیتی ،فقر،
جنگ و سالخوردگی قرار دادند .آن مطالعاتی که بهواقع روابط دین و این دسته از مسائل اجتماعی را
ً
ش نگرشها انجام میگرفتند .مطالعۀ تجربۀ روزمرۀ مسائل
بررسی میکردند ،معموال در قالب پیمای 
1
اجتماعی و نقش عملی گروههای دینی ،در تشدید یا تخفیف آنها اندکشمار بود.
درنتیجه ،نمیتوان از خواننده کتابها یا رسالههای نظری جامعهشناسی در دورۀ بعد از جنگ خرده
گرفت که چرا نفهمیده است تغییرات پدیدههای دینی معاصر ،در بافت مسائل اجتماعی مشخص
رخ میدهد .به نظر میرسید این دو نوع پدیده ،به چهارچوبهای فکری کمابیش متفاوت (اگر نگوییم
متناقض) تعلق دارند .توصیف فرایندهایی که گروههای دینی از طریق آنها به تغییر ادراک مسائل اجتماعی
ً
ً
در جامعۀ صنعتی واکنش نشان داده یا نداده بودند ،عمدتا به مورخان واگذار شد .قطعا به مسائل جدید
َ
متأخر جامعه برای گروههای دینی ،توجه
داری
و در حال
ِ
ایجاد جامعۀ صنعتی پیشرفته یا اشکال سرمایه ِ
ِ
آشکاری نمیشد یا توجه اندکی میشد .از خالل مطالعات جایگاه دین در ِاعمال قدرت سیاسی و نیز
مخالف کلیسای بریتانیا در قبال جنگ ویتنام آن ،به ترنر و هیل ( )1975مراجعه
 .1برای مطالعه پیرامون تداوم و تغییر واکنش کلیساهای
ِ
کنید.
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مطالعات جمعیت در دهههای  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰بینش مهمی دربارۀ نقش سازمانها یا گفتمانهای دینی در
شکلدهی روند مسائل اجتماعی به دست نیامد .این نمونهای از تمایزبخشی و تخصصیشدنی است که
بر جامعهشناسی دین نیز به اندازۀ هر شاخۀ دیگر جامعهشناسی تأثیر گذاشته است.
ساز دین و به تعبیر بهتر
در اندک موارد بررسی رابطۀ مسائل دینی و اجتماعی نیز ،بیشتر بر وجوه مسئله ِ
برانگیز آن تمرکز شده است .این ،رویکردی بسیار کوتهبینانه به مسائل اجتماعی است
بر وجوه مناقشه
ِ
که کتاب بسیار تأثیرگذار هورتون و لسلی با عنوان «جامعهشناسی مسائل اجتماعی» (که از سال ۱۹۵۵
بارها بازبینی و تجدیدچاپ شده) یک نمونه از آن به شمار میرود .این کتاب به مناقشهها دربارۀ
نیایش در مدارس ،کاهش نرخ حضور در کلیسا ،مسئلۀ اصالح دینی اجتماعی ،بنیادگرایی در برابر
تجددگرایی ،مالیاتستانی از کلیسا و روابط کاتولیکها و پروتستانها میپردازد .اگر این مجادالت
دینی را مسئلۀ اجتماعی در نظر بگیریم ،چهبسا چیز زیادی دستمان را نگیرد؛ اما شاید بعضی از آنها
دال بر مسائلی باشند که بر افراد زیادی تأثیری نامطلوب میگذارند .بهعنواننمونه ،حقوق اقلیتهای
ّ
محروم ،حق آزادی دین و مشکل نمادینسازی وحدت ملی بدون جریحهدار کردن ارزشهای فرقهای،
پس مجادالت و
بخشی از موضوعات گستردهتری است که مسائل
ِ
اجتماعی بروزیافته یا نهفته در ِ
منازعات مذهبی را بازتاب میدهند .بدینترتیب تالش برای بیان وجوه مسئلهساز دین با زبان مسائل
1
اجتماعی ،جالب و ازلحاظ فکری پرثمر است.
بیان سه مثال از مسائلی که در کلیساهای بریتانیا رخ میدهد ،نشان خواهد داد هرکدام از آنها
ً
بازتابی از مسئلۀ اجتماعی بزرگتری است و گفتمان دینی با اثرگذاری بر مسئلهای نسبتا کمدامنه،
میتواند بر مسئلهای بزرگتر نیز تأثیر بگذارد.
نمونۀ نخست ،مجادالت کنونی در انگلستان دربارۀ مراسم انتصاب زنان به مقام کشیشی در
کلیسای انگلیکان است .این جدل که دیرزمانی است در گرفته و بار عاطفی پیدا کرده ،میان اسقفها
و روحانیان و مردم عادی فاصله انداخته و میان کلیسای انگلیس و دیگر کلیساهای جامعۀ کلیسای
انگلیکان شکاف انداخته است .افزون بر آن ،این روزها پنهانی ناله سر داده میشود که اگر کلیسای
ْ
انگلیس کشیش زن منصوب کند یا خدایینکرده زنی را به مقام اسقفی برگمارد ،چشمانداز برقراری
روابط نزدیک با کلیسای کاتولیک رم آسیب خواهد دید .این مجادله در مورد کلیسای انگلیکان نهتنها
تر جایگاه نابرابر زنان در جوامع
هیاهویی بر سر هیچ است ،بلکه نمونۀ کوچکی از مسئلۀ اجتماعی کلی ِ
غربی است .فقط پژوهش تجربی میتواند سرشت ویژۀ ارتباط مسائل خاص و عام را آشکار سازد و
انتظار میرفت تفسیرهای الهیاتی از این مجادلۀ خاص ،برخی از وجوه این مضمون عام را تبیین کرده
باشد .اگرچه تأثیر مستقیم الهیات ممکن است ناچیز باشد؛ اما اثرات غیرمستقیم و نامحسوسترش
ً
بر آن دسته از گفتمانهایی که جایگاه زنان را بررسی میکنند ،احتماال بیشتر است .کاهش قدرت
دین نهادی نباید بر این واقعیت سرپوش بگذارد که انگارهها ،باورها ،ارزشها و عواطف دینی هنوز
 .1این تالش تا حدی در مقالۀ آلدوس ( )1983صورت گرفته است.
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ممکن است بر حیات اجتماعی بیرون از کلیسا اثر بگذارند .این چیزی است که دمراث و ویلیامز
ً
(« )۱۹۸۹قدرت فرهنگی» مینامند 1.در ادامه خواهیم گفت که شرایط جوامع صنعتی پیشرفته ،عمال
گفتمان بسیار حساس به مالحظات فرهنگی و درنتیجه دینی حمایت میکند .آنچه
از ایجاد انواعی از
ِ
گاسفیلد (« )۱۹۸۱چشمانداز ّ
فرهنگی
سیال» مینامد ،برای دستیابی به درکی درست از اثربخشی
ِ
2
غیرمستقیم این گفتمانها ضروری است.
ِ
غیرمستقیم گفتمانهای دینی بر مسائل اجتماعی گستردهتر ،واکنش انتقادی
اثرات
ِ
م
دو
نمونۀ
ِ
کاتولیکهای بریتانیا به تأسیس دولت رفاه در دهۀ  ۱۹۴۰است .سرچشمۀ انتقاد آنها عبارت بود از
ارزشهای مخالف افزایش قدرت دولت ،این تصور که نهاد خانواده در حال تضعیف است و این
نگرانی که مدیریت متمرکز رفاه روح داوطلبیگری را خدشهدار میکند .در پی زوال بیشتر اهمیت و
تمایز خردهفرهنگ کاتولیکی در انگلستان ،مخالفت کاتولیکهای بریتانیا با دولت رفاه رفتهرفته
تعدیل شده است .بهبیاندیگر ،همگونشدن باعث پذیرش دولت رفاه و درنتیج ه کاهش توان
کلیسای کاتولیک رم در اعمال قدرت سیاسی مستقل شده است؛ اما درعینحال از افزایش فرصت
آن برای مشارکت در ابتکارات فراگیر و حضور در کنار دیگر جنبشهای اجتماعی و پویشهای متنوع
سکوالر نیز حکایت میکند .به این شیوه ،گفتمان دینی هنوز میتواند صدای خود را در بحثهای
مربوط به مسائل اجتماعی به گوش دیگران برساند.
این درست همان چیزی است که مثال سوم در پی بیان آن است .روحانیت کلیساهای انگلیکان،
کاتولیک ،متدیست و اسکاتلند بیشتر و بیشتر منتقد واکنش خانم تاچر به مشکالت زوال صنعتی و
آشفتگیهای محالت شهری قدیمی در انگلستان شدهاند .این نکته در گزارش هیئت اسقف اعظم
بااهمیت شهری با عنوان «ایمان در شهر» ( )۱۹۸۵از همهجا هویداتر
کانتربری در خصوص مناطق
ِ
است .گزارش یادشده بیشتر بر جایگاه کلیسای انگلیس در اجتماعات محروم تمرکز دارد ،اما بدون
ً
گرفتن رویکردی صرفا الهیاتی یا کلیساشناسانه ،نظریۀ اجتماعی کنونی و واقعیتهای تجربی
درپیش ِ
آماری را به کار میبندد .این گزارش بعدها مرجعی برای تفسیر سکوالر از وضع اسفناک محالت شهری
قدیمی بریتانیا شده و ممکن است سرانجام جایگاهی را به دست آورد که پیشتر در اختیار کتابهای
«انگلستان تاریک و راه گریز از آن» ( )۱۹۸۰نوشتۀ جنرال بوث« ،جامعۀ حریص» ( )۱۹۲۱نوشتۀ تاونی یا
«مسیحیت و نظم اجتماعی» ( )۱۹۴۲نوشتۀ ویلیام تمپل بود.
ً
« .1بحثهای سیاسی اخیر غالبا بازتابدهندۀ گفتمان اخالقی مذهب سازمانیافته بوده است؛ از مخالفت جناح چپ با سیاستهای دولت
ریگان در قبال آمریکای مرکزی ،سالحهای هستهای ،نژاد و اقتصاد گرفته تا حملۀ جناح راست به حقوق سقطجنین و جنبش زنان .دربارۀ
هیچیک از این مسائل ،نمیتوان بدون ارجاع به استداللهای نشئتگرفته از بسترهای دینی بحث کرد» (دمراث و ویلیامز.)38 :1989 ،
 .2همچنین ملوچی ( )1989بهخوبی تصویر جنبشهای اجتماعی بهمثابۀ کنشگرانی واحد اما جمعی یا شراکتی را به چالش کشیده
است .او بهجای قلمداد جنبشهای اجتماعی بهعنوان «ابژههایی» که بهصورت مکانیکی به شرایط ساختاری یا انگیزههای تجمیعشدۀ
اعضایشان پاسخ میدهند ،آنها را میدانهای کنشی در نظر میگیرد که از دیدگاهها ،معناها و قیدهای مختلفی تأثیر میپذیرند .بیتردید
ً
نتیجه ،جهتگیری نسبتا هدفمند کنش در سطح جمعی است ،اما این نتیجۀ انبوهی از نیتها ،انگیزهها ،ارزشها ،قیدها و  ...متقاطع است
نه علتشان .مشارکتکنندگان معنای جنبش خود را گامبهگام با درجات مختلف موفقیت و جامعیت برمیسازند.
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کالسیک نقد سیاسی و اجتماعی ملهم از دین ،به شکلگیری زبانی کمک کردهاند
آثار
ِ
هر یک از این ِ
که بسیاری از مسائل اجتماعی در میانۀ سدۀ بیست با آن مشخص و واکاوی شدهاند .بهبیاندیگر،
قدیمی شهرها اندک است؛ اما در
اجتماعی محالت
توان کلیساها در اثرگذاری مستقیم بر روند مسائل
ِ
ِ
خصوص این مسائل ،اثرات غیرمستقیم چشمگیری بر جای میگذارند .این ادعا ،بخشی از استداللی
گستردهتر است .در جوامع صنعتی پیشرفته (بهویژه اگر رسانههای ارتباطجمعی بهدرستی به کار
گرفته شوند) ،دانش نظری قدرت زیادی برای تغییر ادراک عمومی از مسائل اجتماعی دارد .بگذارید
این استدالل را وابشکافم.

دین در جامعۀ صنعتی پیشرفته
اگر بپذیریم که گفتمان دینی در جامعهای سکوالر مانند انگلستان همچنان میتواند اثرات فرهنگی
نیرومندی بر جای بگذارد ،الزم است این ناهمخوانی آشکار توضیح داده شود .بهبیاندیگر ،باید نشان
داده شود که ظهور جامعۀ صنعتی پیشرفته برخی از انتظارات نظریۀ سکوالرسازی را تا حدی نقش بر
ً
جهانی دولت-ملتها،
آب کرده است .برخالف باور رایج ،تغییر ساختار تکتک جوامع و نظام تقریبا
ِ
ً
عمال وضعیتی را پدید آورده است که در آن ،اهمیت فرهنگی گفتمان دینی (اگر نه سازمانهای دینی)
در درک مسائل اجتماعی ،میتواند از آنچه بعد از شکوفایی جوامع صنعتی در اواخر سدۀ  ۱۹ممکن
بوده است ،بیشتر باشد .به چه دلیل؟
ً
مفسران توسعۀ جنبشهای اجتماعی ،کژرو یهای جوامع صنعتی پیشرفته از
اوال؛ به باور بسیاری از
ِ
دهۀ  ۱۹۵۰به بعد با مشکالت بزرگ جوامع صنعتی پس از جنگ جهانی دوم فرق دارند .بهعنوانمثال،
ً
دغدغههای جنبش کارگری و احزاب سیاسی نوپای اوایل سدۀ بیستم معموال بر مطالبۀ دستیابی به
شهروندی کامل ،مشارکت سیاسی ،حمایت اولیه در برابر اختیارات دلبخواهی کارفرمایان و کنترل
شرایط کار متمرکز بود .مهمترین مسائل اجتماعی و عمدهترین شیوههای حل آنها ،به سازماندهی
ً
شغلی و سیاسی مربوط میشد .افزون بر آن ،این مسائل عمدتا با مالحظات مادی مؤثر بر سطح زندگی
ً
سروکار داشتند و بیشتر از گسترش نسبتا افسارگسیختۀ شرکتهای سرمایهداری در عصر لیبرالیسم
رها و استعمارگری و امپریالیسم آتی سرچشمه میگرفتند.
اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوم در جوامع صنعتی پیشرفته ،افزون بر اینکه
در برابر ،مسائل
ِ
ْ
تغییرجهت زیادی بهسوی موضوع
سیاسی پیوندهایی داشتند،
با مسائل قدیمی نیروی کار و مشارکت
ِ
کیفیت و تداومپذیری زندگی در سطح داخلی و بینالمللی به نمایش گذاشتهاند .البته تضادهای
ً
طبقاتی پابرجاست ،اما امروزه احتماال در قالبهایی همچون جنسیت ،نژاد ،قومیت ،استعمارگری و
ً
سن نمود پیدا میکند .بر این اساس ،درو نمایۀ بسیاری از جنبشهای اجتماعی معموال بر موضوعات
منزلت شخصی ،حق تعیین سرنوشت ،برابری حقوق و توجه به محیطزیست و زندگی متمرکز است.
زندگی کارگران استثمارشده ،اقلیتهای
درخور توجه است که حتی مطالبۀ بهبود وضعیت مادی
ِ
ستمدیده یا ملتهای سرکوبشده ،اغلب در قالب منزلت و حق تعیین سرنوشت بیان میشود.
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معنی آن این نیست که حل این مسائل آسانتر شده ،بلکه به این معنی است که مجال بیشتری برای
مشارکت دین در بحث (هم دربارۀ مسئله و هم دربارۀ راهحل) فراهم است.
جان کالم اینکه گفتمانهای اعتراض اجتماعی از چرخش بهسوی فرهنگ و معنا حکایت
میکنند .به عقیدۀ یورگن هابرماس ،دلیلش این است که تعارضات جدید جامعۀ صنعتی پیشرفته،
«از مسائل توزیع سرچشمه نمیگیرند ،بلکه به دستور زبان صورتهای زندگی مربوط میشوند[ ...این
تعارضها از] تخریب ملموس محیط شهری ،تخریب طبیعت به خاطر طراحی بد سکونتگاهها،
صنعتیسازی و آلودگی ،صدمه به سالمت به علت اثرات جانبی تخریب تمدن و مانند اینها
[سرچشمه میگیرند] .اینها تحوالتیاند که آشکارا به بنیانهای اصلی زیستجهان هجوم میبرند
و آدمی را بهطور چشمگیری نسبت به مال ک معیشت و محدودههای انعطافناپذیر محرومیت از
ای جسمانی-زیباشناسانه هوشیار میسازند».
نیازهای زمینه ِ
ً
ثانیا ،ویژگی ماندگار جوامع صنعتی پیشرفته این است که در شبکهای جهانی از ارتباطات میان
دولتهای مجزا عمل میکنند .رشد آ گاهی از این «وضعیت جهانی» ،اثراتی قوی بر درک مسائل
اجتماعی و واکنش به آنها دارد .این نکته بهویژه در مورد مسائل بومشناختی و موضوعات صلح و
عدالت و حقوق بشر آشکار است .تصادفی نیست که این موضوعات بهطور همزمان بهعنوان کانون
جنبشهای اجتماعی جدید و برنامههای سیاسی در جوامع صنعتی پیشرفته پدیدار شدهاند .در
سطح وضعیت جهانی ،مسائل بومشناسی و صلح و عدالت و حقوق بشر به شکل جداییناپذیری
درهمتنیدهاند و بهطور فزایندهای برحسب یکدیگر تعریف میشوند .این سبب میشود که وضعیت
ً
کنونی ،کیفیتی متفاوت با وضعیت جنبشهای قبلی جامعۀ صنعتی داشته باشد؛ اما مسئله صرفا از
نوع بههمپیوستگی نیست ،بلکه گونهای اثر مضاعف نیز در کار است .ارتباطهای درونی این مسائل
و جنبشهای معطوف به حل آنها به درک بهتر اضطرار و اهمیتی که در خود دارند ،کمک میکنند.
این ،یکی از دالیلی است که فکر کنیم وضعیت جهانی به درک و فهم این مسائل اجتماعی ،معنای
دینی میبخشد .جنبشهای معطوف به صلح و حقوق بشر و عدالت ،عنصری همیشهحاضر در
بسیاری از جوامع صنعتی بودهاند و بیشتر مواقع از دین سرچشمه و الهام گرفتهاند؛ اما معنای دینی
ً
نوپدید آنها از ارزشها و آموزههای سنتی سرچشمه نمیگیرد ،بلکه از معنویتی مشخصا غیرمکتبی و
ً
ْ
رسمی صرفا گزینشی است .این معنویت جدید ،حس
نامتعارف برمیخیزد که وامگیریاش از الهیات
نیرومند اضطرار را دربارۀ مسائل جهانی در خود دارد .قلمرو این معنویت چنان فراگیر است که باید آن
ی آن ،برآمده از توانایی عملی در توضیح همۀ مسائل
را «اخالق جهانی» نامید .درواقع قدرت ایدئولوژیک 
اجتماعی از طریق ارتباطدادن به مسائل جهانی است .درجۀ زیاد پیوند عمودی و افقی مسائل ،فقدان
نسبی اصول نظاممند مکتبی را جبران میکند و رغبتی برای گرهزدن معنویت جهانی جدید به هر نوع
ْ
اجتماعی بینهایت
اصول ثابت وجود ندارد .در عوض ،این دیدگاه بسیار پذیرفته است که واقعیت
پیچیده و در حال تکوین و پرتغییر است و درنتیجه ،به تفسیر در چهارچوب اصول ثابت تن نمیدهد.
ً
ثالثا؛ جنبۀ مثبت تأ کید بر پیچیدگی واقعیت جهانی و نیاز به انعطافپذیری واکنش ،گرایش
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به اتخاذ رویکردی عملی یا مسئلهمحور بهجای الهیاتی نظاممند یا رویکردی مکتبمحور است.
نیروی محرک بسیاری از جنبشها و پویشهای اجتماعی برای نبرد با مسائل اجتماعی ،از منطق
انگارهها و ارزشها بهطورمجرد سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه به شکلی بسیار بیواسطهتر از این احساس
ناشی میشود که مسائل اضطراری و بههمپیوسته بیدرنگ پاسخ عملی میطلبند .دلیل عدم موازنۀ
ً
آثار و فعالیتهای عمومی بسیاری از جنبشها ازلحاظ تأ کید شدید بر کنش عملی و رشد نسبتا
ضعیف چهارچوبهای نظری و مکتبی ،همین است .یک نمونۀ آشکار آن ،تحلیل باربارا هارگراوز
( )۱۹۸۹از واکنشهای دینی به بحران زمین زراعی در آمریکای شمالی است .شمار زیادی از گروههای
مسیحی ارتجاعی و «عصر جدید» و جریان اصلی ،اختال لهای اقتصادی و بومشناختی و اجتماعی
جوامع کشاورزی را در چهارچوبهایی تفسیر کردهاند که ایدئولوژیکیاند اما محتوای ایدئولوژیکی
عمیقی ندارند .به همین سان ،خوانش سوزان پالمر ( )۱۹۸۹از واکنشهای دینی به بیماری همهگیر
ایدز ،بر نیروی استعاری روشهای گوناگون بحث اقلیتهای دینی دربارۀ این بیماری متمرکز است.
اینجا نیز نقش مکتب از ساختارهای ایدئولوژیکی گستردۀ این گروهها کمتر است و به نظر میرسد
تفاوت بنیانهای جنبش سنکچوئری 1با مکتب ،از این هم بیشتر باشد .در هر یک از این موارد،
مشروعیتبخشی مکتبی و ایدئولوژیکی به راهحلهای عملی مسائل بهتدریج پدیدار نشده است؛
اما به نظر میرسد شارحان توافق دارند که منبع الهام اولیۀ کنش ،از ادراک مسائل عملی سرچشمه
میگیرد نه از مسائل مکتبی.
برداشت من از رشد اهمیت دین و معنویت در شناسایی و تسکین مسائل اجتماعی جوامع
نامرئی جامعۀ صنعتی
دین علیاالدعا
صنعتی پیشرفته ،از جهاتی مهم با
ِ
ِ
بیشتر تشخیصها در باب ِ
متفاوت است .من بیتردید با این دیدگاه که جامعهشناسان دین باید نشانههای دینورزی را در
ً
بیرون از مرزهای سازمانهای دینی رسمی بجویند ،موافقم؛ و اساسا درست آن است که گونۀ غالب
از دین مدرن را مضمونمند توصیف کنیم تا نظاممند .در حدود بیست سالی که از بیان مفاهیم
دین نامرئی و شخصیشده میگذرد ،هم نهادهای اصلی آموزش ،علم ،کار و خانواده و هم اهمیت
دستگاههای دولتی در جوامع صنعتی پیشرفته ،بسیار تغییر یافته است .این تغییرات به تسریع
پیدایش صورت جدیدی از دینورزی یا معنویت کمک کردهاند که اگر نه کلیسامحور ،اما بهصورت
خود شخصیشده و دولت منفرد ،از چشماندازهای
روزافزونی مرئی است و در مورد
موضوعات فراتر از ِ
ِ
اجمالی و کلنگرانه و جهانشمول جانبداری میکند .البته طیف وسیعی از دیگر صورتهای
آ گاهی و عمل دینی همچنان وجود دارد؛ اما چیز جدیدی که جوامع صنعتی پیشرفته بدان افزودهاند،
شبکهها و پویشها و جنبشها با مشخصههایی چون نگرش مسئلهمحور و عملگرایانه و درعینحال
 . 1جنبش سنکچوئری ( )Sanctuaryجنبشی مذهبی و سیاسی در ایاالتمتحده بود که در اوایل دهۀ  1980بهمنظور ایجاد پناهگاه امن برای
پناهندگان آمریکای مرکزی که از جنگ داخلی فرار میکردند ،آغاز شد .این جنبش پاسخی به سیاستهای مهاجرت فدرال بود که دریافت
پناهندگی را برای اهالی آمریکای مرکزی دشوار میکرد .م.
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جهانشمول بوده است .اینها محلی مناسب برای اجرای گونۀ متمایزی از دین هستند که بسیاری از
ً
َ
ً
اشکال سیاست کامال سکوالر را تکمیل میکند و غالبا از آنها قابل تمیز نیست.
نتیجه ،یک فرایند چینش است که در آن میتوان نمادها و انگارههای گفتمانهای دینی مختلف
را برگزید و در الگوهایی نوین برای رسیدن به هدفهای مشخص جا داد و بهصورت دلبخواهی
برای دستیابی به اهدافی دیگر در چینشی متفاوت قرار داد .بهعنوانمثال ،نمادهای یگانگی همۀ
ابنای بشر بهخوبی در منطق استدال لهای مخالف مجازات اعدام و تخریب محیطزیست طبیعی
و استثمار جنوب به دست شمال میگنجند .انعطاف برخی از گفتمانهای دینی ،پیدایش این
مجموعههای موقت نمادها و هدفها را امکانپذیر میسازد .این نکته سبب میشود که به بیان
نظریۀ بسیج منابع« ،قابلیت انتخاب» برخی از طرفداران دینی توسط فعاالن جنبشهای اجتماعی
بیشتر شود .بین آنها نوعی خویشاوندی وجود دارد که درجات گوناگونی از همکاری عملی را ممکن
میسازد .هرچه طرفداران دینی شبکهایتر باشند ،قابلیت انتخاب آنها به دست فعاالن جنبشهای
اجتماعی فزو نتر خواهد بود.
نوعی جنبشهای اجتماعیاش و
جان کالم آنکه جامعۀ صنعتی پیشرفته از جهت درو نمایههای ِ
محور رویکردهای مسلط خود در قبال
درهمتنیدگی جهانی فرایندهایش و سرشت منعطف و مسئله ِ
مسائل اجتماعی ،متمایز است .این ویژگیها در کنار هم سبب میشوند گفتمان دینی دربارۀ مسائل
اجتماعی از آنچه طبق نظریههای سکوالرسازی انتظار داریم پراهمیتتر و بانفوذتر باشد .بااینهمه،
آوردن دوبارۀ آن قدرت مستقیمی است که در دوران
معنیاش این نیست که کلیسا در حال بهدست ِ
پیشامدرن داشت؛ بلکه بدین معنی است که قابلیت انتخاب نمادگرایی و درو نمایهها و گفتمانهای
دینی به دست فعاالن اجتماعی که در راه مبارزه با مسائل اجتماعی میکوشند ،روزبهروز بیشتر میشود.

دین بهمثابۀ مسئلهای اجتماعی
در همان حال که گفتمانهای دینی به شکلی روزافزون سهم بیشتری در شناسایی و درمان انواع
جدید مسائل اجتماعی پیدا میکنند ،دین نیز بهنوبۀ خود بیشتر به مسئلۀ اجتماعی بدل میشود .این
یکی از بیشمار نکات طنزآمیز دربارۀ جایگاه دین در جوامع صنعتی پیشرفته است .به عقیده من،
سازترشدن
دالیل افزایش مناسبات دین با مسائل اجتماعی جدید این جوامع ،همان دالیل مسئله
ِ
دین نیز هستند.
ً
ً
موضوعات اخیرا مسئلهسازی که گفتمانهای دینی به آنها معطوفاند ،امروزه معموال
نخست،
ِ
به چیزی مربوطاند که هابرماس «دستور زبان صورتهای زندگی» مینامد .بهبیاندیگر ،ازاینپس
مهم فقط توزیع بهتر کاالهای مادی یا حقوق سیاسی به نفع محرومان نیست؛ بلکه به شکلی فزاینده،
ً
اهداف بنیادین و جهتدهی کل زندگی آدمی نیز هست .غالبا دربارۀ شرطهای الزم برای ثبات و
بقای کلیت جوامع بشری پرسشهایی مطرح میشود .گفتمانهای دینی که مدعیاند در واکنشهای
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ً
اضطراری اجتماعی تقریبا همهچیز دخیل است ،از پتانسیلی بنیادین برای وارونهساختن
ما به مسائل
ِ
ً
جوامع و پیریزی دوبارۀ آنها بر مبناهایی کامال تازه برخوردارند .در بسیاری از گونههای گفتمان دینی،
آرمانشهرگرایی زنده و نیرومند است .شاید سخت بتوان این رگۀ رادیکال را با شالودههای عقالنی-
ً
عملیگرایانهای که سیاستگذاری عمومی عمدتا بر آن استوار است ،آشتی داد؛ بهخصوص اگر
ّ
رادیکالیسم دینی اعتبار مرزهای ملی و ائتالفهای بلوک قدرت را به چالش بکشد .ازاینرو ،گفتمان
دینی (بهویژه برداشتهای افراطی و تعصبآمیز از آن) ،بیشتر به مسئلهای برای نیروهای نظم مستقر
1
تبدیل شده است.
سازترشدن جایگاه دین ،تمرکز یکسان برخی از گفتمانهای دینی بر آن دسته
دومین دلیل مسئله
ِ
از مسائل اجتماعی است که آشکارا از مرزهای دولت فراتر میروند .فارغ از اینکه مسئلۀ موردنظر
حقوق بشر یا پویاییهای جمعیت ،شکاف شمال-جنوب ،بومشناسی ،تبعیض جنسی یا جنگ
ً
باشد؛ گفتمانهای دینی معموال با اتخاذ چشماندازی جهانی ،تصور میکنند که مسائل سرانجام باهم
ّ
پیوند دارند .بیتردید آسانی ارتباطات فراملی ،شکلگیری چشماندازهای جهانی را تسهیل نموده و
شبکههای فعاالن ایدئولوژیکی و دینی ،اطالعات سطح جهانی را تقویت و پراکنده کرده است .این نیز
سبب میشود گفتمان دینی مسئلهسازتر شود ،چراکه عوامل کنترلگر در هیچ کشور واحدی نمیتوانند
ً
آن را به نحوی مؤثر بپایند یا مهار کنند .این نکته به یک اندازه مثال دربارۀ شبکههای محافظهکار
ً
کاتولیک عمیقا ترقیخواه در بخشهایی از آمریکای جنوبی
پروتستان در آمریکای مرکزی و شبکههای
ِ
یا فیلیپین صادق است .این مسئله در کشورهای غربی نیز در مورد جنبههای مناقشهبرانگیز جدید
دینی همانند کلیسای  Unificationیا کلیسای  Opus Deiکه همچون چندملیتیهای دینی عمل
میکنند ،پیش میآید .دستآخر اینکه این نکته به چشماندازهای آشکارا جهانی برخی از ادیان
جدید در ژاپن مربوط است.
سوم ،گرایش امروزین گفتمان دینی به ارائۀ شیوههای عملی و فوری برای واکنش به مسائل
ً
اجتماعی جدید جوامع صنعتی پیشرفته ،بهجای پافشاری بر بازسازی کامال معنوی و اخالقی افراد
ً
و جوامع ،آن را به همان نسبت چالشبرانگیزتر میکند .گفتمان دینی معموال ارتباط مستقیمی بین
ایده و عمل برقرار میکند و مجالی برای بیعملی نمیگذارد .افزون بر آن ،پیوندهای نزدیک دین و
ً
نیروی غیردینی در جنبشهای اجتماعی و شبکههای پویشی ،امکان تبدیل نسبتا آسان باورهای
ً
دینی به کنش عملی را فراهم میآورد .این بدان معنی نیست که تکتک هواخواهان لزوما به این
شیوه بسیج میشوند ،بلکه حاکی از آن است که ماهیت شبکهای بسیاری از جنبشهای اجتماعی
سبب میشود عالیق الهیاتی و عملی در کنار هم عمل کنند و بر همدیگر اثر بگذارند .این بهنوبۀ خود
 .1اسقف اعظم کلیسای کانتربری در  9ژوئیۀ  1989به مجمع عمومی کلیسای انگلستان هشدار داد که «در جهان ما هر جا که نزاعی هست،
ً
بهآسانی میتوان دست انواع گوناگونی از بنیادگرایی را در کار دید» .او بعدا در رادیو بیبیسی گفت که خواهان «ایمانهای بدون تعصب
[است] .تعصب آزار میآورد و آزار ،خونریزی» (ایندیپندنت 10 ،ژوئیۀ .)1989
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به گونهای مسئلۀ اجتماعی تبدیل میشود ،زیرا هدفهایی را درهممیآمیزد که در قانون جایگاههای
متفاوتی دارند .بنابراین فعالیتهایی که در قانون به خاطر جنبۀ دینی یا نیکوکارانهشان جایگاهی
ممتاز دارند ،از فعالیتهای سیاسی یا اقتصادی قابل تمیز نخواهند بود .بهعنوانمثال ،سازمانهای
خیریه بینالمللی «آ کسفام» و «جنگ علیه نیاز» ،هر بار که از دولت بریتانیا به علت عدم مواجهۀ
مؤثر با گرسنگی و بیماری در دنیا انتقاد علنی میکنند ،جایگاه خیریهایشان را در این کشور به خطر
میاندازند .به همین سان ،جنبشهای دینی جدید مناقشهبرانگیزی مانند کلیسای  Unificationو
جنبش  ،Scientologyاز طریق مشارکت در سیاست یا کسب سود مالی ،تردیدهایی دربارۀ اهداف
خود معنای
بنیادینشان به وجود میآورند .ازاینرو ،جدالهای ایدئولوژیکی بر اثر عدم توافق دربارۀ ِ
فعالیت دینی در عرصۀ عمومی وخیمتر میشوند .جدالهای حدی در یکایک جوامع صنعتی رایجاند
خود تمایز بین امر
و دین یکی از طرفهای درگیری است ،زیرا بسیاری از اشکال گفتمانی کنونی آنِ ،
عمومی و امر خصوصی و بین دین و سیاست را زیر سؤال میبرند.
بنابراین تمرکز گفتمان دینی بر مسائل اجتماعی جدید جوامع پیشرفته به این شیوههای متفاوت،
سازمانهای دینی را بهخودیخود مسئلهسازتر کرده است .درعینحال ،نباید از خاطر برد که دین
همچنان ریشۀ برخی از قدیمیترین و حلنشدنیترین مسائل اجتماعی در مناطق پیرامونی برخی
جوامع است .در ایرلند شمالی و لبنان آشکارا چنین است .این در مورد آمریکای مرکزی نیز به نحو
روزافزونی صدق میکند ،اگر از موارد سریالنکا ،پنجاب ،سودان و فلسطین نام نبریم .این موارد
نمونهای هستند از نوع «کهنه» تعارضی که از همنشینی اجتماعات مبتنی بر اصول دینی مختلف
سر برمیآورد که در آنها ْ
دین اتحادی مستحکم با خویشاوندی ،همسایگی ،کار ،فراغت ،سیاست،
تر نظامهای جهانی،
منزلت اجتماعی و فرصتهای زندگی دارد .در زمانی که
ِ
ماهیت روزبهروز منسجم ِ
کشورهای پیرامونی را بیشازپیش به حاشیه میراند و لذا طعمۀ منازعه میسازد ،فهم اثرات بلندمدت
1
استعمارگری نوین بر این تعارضهای عمومی و مسائل اجتماعی همراه با آنها ،ضرورتی فوری است.

چهارمین عضو سهگانه
مقاله را با اشاراتی به اندیشهگران کالسیک جامعهشناسی دین آغاز کردم و اکنون میخواهم با بازگشت
به همین مضمون ،آن را به پایان ببرم .دیدگاه مبتنی بر سهگانه ،رازآلود است و برای من معماست
ٔ
درزمینه جامعهشناسی دین مدرن را اینقدر کم در شمار کالسیکهای این
که چرا آثار جورج زیمل
ً
زیررشته میآورند .روایت پراکنده و بعضا گنگ او از معنای دین در دنیای مدرن ،از روایت مارکس،
وبر یا دورکیم کمبینشتر نیست و شاید با واقعیتهای جامعۀ صنعتی پیشرفته همسازتر باشد .زیمل
دریافت که فرهنگ مدرن تکهتکه است و نهادهای جوامع مدرن به شکل روزافزونی متمایزند؛ اما این
 .1ژول روزت ( )1989و پریرا ِدکیروش ( ،)1989نشان میدهند که جنبشهای دینی جدید در آفریقا و برزیل به چه شیوههایی در حال غلبه
بر این شکافهای اجتماعی هستند.
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را نیز دریافت که نهادهای متمایز اجتماعی میتوانند با «خودسامان» شدن ،قدرت را حفظ کنند،
َ
به این معنی که از شبکۀ اعمال و عالیق و نهادهایی که در آغاز در آن جا گرفته بودند ،جدا شوند.
ً
َ
اجتماعی خودسامان مانند بازی یا قانون ،تقریبا فارغ از جهان پیرامونشان ،از منطق
برخی از اشکال
ِ
درونی خودشان پیروی میکنند 1.این نکته دربارۀ برخی از «صورتهای» دینی هم صدق میکند.
در حقیقت متمم اول قانون اساسی ایاالتمتحده آمریکا به همراه نسخههای تقلیدی آن در دیگر
کشورها ،خودسامانی این صورتها را تقویت میکند و پاس میدارد.
روی دیگر سکه آن است که صورتهای خودسامان دینی برای همکاری با دیگر نیروهای اجتماعی یا
برای انتخابشدن توسط آنها بیشتر در دسترساند .به بیان کوتاهتر ،روابط دین و دیگر بخشهای جامعه
ً
«آزاد» شده است .این فرایند در ذات مفهوم تمایز وجود دارد ،اما معموال تأ کید بر کاهش قدرت نهاد دین
بر آن سایه انداخته است .گفتههای من در مورد قابلیت انتخاب دین از حیث مسائل اجتماعی ،با این
دیدگاه که قدرت نهاد دین رو به کاهش است تناقض ندارد؛ اما تأ کید من بر دسترسی به دین یا امکان
انتخاب آن ،گویای این است که برای استفاده از گفتمان دینی در راه رسیدن به اهداف مختلف،
روزبهروز دالیل بیشتری وجود دارد .این نکته در حوزههای گستردهای همچون سیاست خارجی،
آموزش مدیریت و حمایت از حقوق بشر هویداست .به باورمن« ،آزادسازی» یا
درمان ،بومشناسی،
ِ
ساختن دین به سبک زیمل ،گفتمان دینی را با بحث مسائل اجتماعی در جوامع صنعتی
خودسامان
ِ
متناسبتر میکند .در همین حال جدلها بر سر معنای مقولۀ دین شدیدتر میشوند؛ زیرا گونههای
ً
روزبهروز خودسامانتر آن ،این خطر را به همراه دارند که هر چه بیشتر از حالت نسبتا یکپارچهشان در
جوامع مدرن اولیه دور شوند .به تعبیر زیمل ،سرنوشت دین در روزگار مدرن به سرنوشت هنر شبیه است.
هم دین و هم هنر ارتباطهایشان با نهادهایی خاص را سستتر کردهاند و از این حیث مستقلتر به نظر
سود مختلف ،مستعدتر شدهاند.
میرسند ،اما برای انتخاب یا «جذب» توسط گروههای هم ِ

نتیجهگیری
در سالهای اخیر مرسوم شده است که بگویند احیای ارزشها و تعهدات دینی در بسیاری از بخشهای
ً
دنیا فرایند سکوالرشدن را دستکم موقتا متوقف ساخته است .بهیقین شواهد متقاعدکنندهای در
باب حضور دین در ساحت سیاست وجود دارد؛ اما پیش بردن بحث بهجایی ورای آنچه واقعیتها
ً
عمال توجیه میکنند ،زیادی سادهانگارانه است .ازاینرو در تعیین اینکه نیروهای دینی در جهان
ً
مدرن و پسامدرن دقیقا چگونه عمل میکنند ،باید تا جای ممکن دقت به خرج داد.
من تصمیم گرفتم بر روابط دین و مسائل اجتماعی تمرکز کنم .سخن این است که مشارکت دین در
ً
گفتمان مربوط به مسائل اجتماعی جدید جوامع صنعتی پیشرفته ،در این اواخر حقیقتا چشمگیرتر
 .1مفهوم «نظامهای خودارجاع» نیکوالس لومان ( ،)1985بخش اعظم منظور زیمل را بازآفرینی میکند؛ با این تفاوت که لومان بر داللتهای
ً
این واقعیت تأکید میکند که نظامها محیط را برای یکدیگر میسازند و درنتیجه کامال خودسامان نیستند.

293

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

شده است؛ اما این مشارکتها در گسترۀ مسائل اجتماعی به یک اندازه نبوده است ،بلکه گفتمانهای
دینی بیش از هر چیز به تعریف مسائل خاص این جوامع یا سرمایهداری متأخر کمک کردهاند و افزون
ً
پس زمینهها یا چهارچوبهای
بر آن ،معموال رویکردهایی در پیش گرفتهاند که مسائل اجتماعی را در ِ 
معنایی فراگیر قرار میدهند .اگر نکتۀ متمایزی دربارۀ این مشارکتهای دین وجود داشته باشد،
کوشش آنها برای رسیدن به رویکردهایی کلنگرانه است که در برابر تقسیمبندی مسائل مقاومت
میکنند و بر جستوجوی پیوند و سازگاری بین مسائل و علل آنها پا میفشارند.
مالحظۀ آخر این است که اثرگذاری مشارکتهای دین در گفتمانهای مربوط به مسائل اجتماعی
جدید ،چهبسا با این واقعیت مرتبط است که نه از سازمانهای منفرد دینی ،بلکه بیشتر از شبکهها،
ً
ائتالفها ،پویشها و سازمانهای جنبشی (که معموال مشارکتهای دینی را با مشارکتهای غیردینی
ً
درمیآمیزند) ،سرچشمه میگیرند .تأثیر مستقیم سازمانهای دینی در منزو یسازی نسبتا اندک است،
اما اثر تحققیافته ایدههای آنها که توسط شبکههای واسط ،منتقل و منکسر میشود در برخی موارد
درخور توجه بوده است .البته طرفداران نظریۀ قدیمی سکوالرسازی میتوانند بهاعتراض بگویند که
تحلیل من ،اگر هم درست باشد ،باز نشان میدهد که دین تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که
ً
با منطق عمدتا سکوالر فرایندهای سیاست و مدیریت عمومی بخواند .بهبیاندیگر ،کنشگران و
کارگزاران دینی شرایطی را که بحث مسائل اجتماعی در عرصۀ عمومی بر اساس آنها رخ میدهد
ً
تعیین نمیکنند؛ بلکه صرفا آوردههای خود را بهگونهای تغییر میدهند تا با الگوی سکوالر همخوان
ً
شود .این اعتراض کامال پذیرفتنی است ،اما درو نمایۀ اصلی نوشتار حاضر را چندان بیاعتبار
نمیکند؛ یعنی این نکته را که سرنوشت جوامع صنعتی پیشرفته ،فرصتهای تازهای برای مشارکت
دین در گفتمان مربوط به مسائل اجتماعی جدید به وجود آورده است .این تحولی غیرمنتظره است
که بی آنکه نظریههای سکوالرشدن را باطل کند ،ما را به بازاندیشی در بسیاری از انگارههای متداول
فرامیخواند .همچنین نشان میدهد که دین برای جامعهشناسان موضوعی بسیار پیشبینیناپذیر و
همواره جالب باقی میماند.
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«همبستگی اجتماعی و دشمنان آن»
مکتب موس و دورکیم در برابر فایدهگرایی و فاشیسم
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کد ارکید0000-0003-4935-3854 :

ً
انسان صرفا موجودی نیست که معنای هستی را درمییابد ،آنچنان که هایدگر میگوید ،بلکه
موجودی است که از پیش ،فرمان قداست را در چهرۀ «دیگری» ،شنیده و دریافته است.
«امانوئل لویناس»
ما هیچچیز برای خواستن یا نخواستن نداریم .بهترین چیزی که در زندگی میتواند نصیب ما شود،
سهیمشدن در آرزوهای ناشی از ویژگیهای منحصربهفرد وجود متنوع است .مشارکت در اشکال
متنوع ظهور زندگی ،خالقیت و همبستگی.
«میشل بن سائق»

آغاز سخن

ٔ
سیطره فاشیسم
شاید زمانی که یوگنی زامیاتین و جورج اورول ،رمانهای «ما» و « »1984را در اعتراض به
و توتالیتاریسم نوشتند و از فجایع قرن مخوف بیستم در قالب داستان و به زبان استعاره و ایهام ،پرده
برداشتند ،هیچگاه تصور نمیکردند تنها اندک سالهایی بعد ،اینبار عصر فردیت نئولیبرالی در ٔ
زمانه
جامعه اتمیزه شده بر جان و جهان آدمیان امروزین آوار شود .اگر تجربۀ آغاز و ٔ
ٔ
میانه قرن بیستم ،تجربه
ِ
بلشویسم ،فاشیسم ،نازیسم و جنگهای جهانی و  ...بود ،امروز ٔ
جهان
همه آن تمامیتخواهی ،شکل
ِ
ٔ
انزواطلبانه نهیلیستی را به خود گرفته است.
سرد و
 .1این کتاب به قلم آرمان ذاکری ،عضو هیئتعلمی گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تألیف و توسط نشر نی ،منتشر شده است.
 .2دانشآموختۀ کارشناسیارشد علوم سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرسhosseinmousavi@modares.ac.ir /
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توتالیتاریسم مصرفگرایانهای که به جای جمع و
انسان امروز ،باز گرفتار توتالیتاریسم است؛ اما
ِ
ِ
«انسان
و
هستم»
پس
کنم،
ی
م
خرید
«من
پرتو
در
را
آزادی
تا
شده
بنا
«تفاوت»
و
«فردیت»
بر
شباهت،
ِ
پیش پای انسان امروزین ،دو راه به تباهی گشوده
اقتصادی» عصر حاضر ،بفهمد و ترجمه کند .گویی ِ
ٔ
ترس جامعهای که
است :یا مخدوش ِ
شدن همه امکانهای ارتباطی و انسانی و پناهبردن به تنهایی از ِ
دامان جمعگرایی پوشالین در قالب فاشیسم
در آن «هر انسان ،گرگ هر انسان است» و یا درغلتیدن به
ِ
اقسام بنیادگرایی مدرن.
یا
ِ
در چنین فضایی است که در این کتاب ،آرمان ذاکری ،خوانشی دیگر از سنت جامعهشناسی
فرانسوی و متفکرانی چون مارسل موس و امیل دورکیم به دست میدهد که تالش میکنند با طرح
بودن» انسان بهعنوان
همبستگی اجتماعی ،هدیه (دادن و ستاندن) و ارجاع به اصالت «ارتباطی ِ
ً
ٔ
سیطره عصری که از یکسو
موجودی که اساسا هستیاش منوط و موکول به جماعت است ،علیه
دامان تنهایی درغلتیده ،مقاومت کنند .پرواضح است
گرفتار تمامیتخواهی است و از دیگر سو به
ِ
ایران ما نیز در اتمسفری جهانی ،با همین بحرانها روبرو بوده و هست .پژوهشهای اجتماعی
که ِ
اضمحالل توان جمعی ،اتمیزاسیون ،کاهش چشمگیر اعتماد و سرمایۀ اجتماعی
بسیاری از
ِ
میگویند و همچنان هراسنا کاند که انسانهای بیپناه و ترسخورده ،خود را در فقدان هر شکلی از
شخصیت اقتدارگرایی تازه
دامان
جماعتگرایی و تشکلیابی و ایفای نقش مدنی و شهروندی ،به
ِ
ِ
ٔ
ٔ
آرمان ذاکری ،نقشه و مسیر یک فراخوان یا
بسپارند .در میانه این هر دو سوی بحرانخیز است که اثر تازه ِ
کردن بیحسابوکتاب»
در مقام یک «پراکسیس و عمل» ،ایفای نقش میکند :به تعبیر دورکیم« ،عمل ِ
فراخوان دیگری و رنجهایش،
وقف عمل»(مدنی و سیاسی) .عملی که در برابر
یا به باور آرنت،
«زندگی ِ
ِ
ِ
نمیتواند برکنار و بیتفاوت بماند.

مواجهه با متن
کتاب «همبستگی اجتماعی و دشمنان آن» ،بدین نحو سامان یافته است :ابتدا با مقدمهای از سارا
ٔ
نویسنده اثر را میخوانیم .متن اصلی
«فراخوان به جامعه» آغاز میشود ،سپس مقدمه
شریعتی با عنوان
ِ
متشکل از چهار فصل است و در پایان نیز ،ضمیمۀ «ارزش چیزها» آمده که ترجمۀ فایل صوتی از امیل
دورکیم است که به همت شیما کاشی و آرمان ذاکری ترجمه و مکتوب شده است.
ٔ
مقدمه آغازین ،سارا شریعتی بر این مسئله متمرکز میشود که بازگشت به موس ،در موقعیت و
در
«من اجتماعی» .در حقیقت ،تالشی
متن عصر سرمایهداری صورت گرفته و فراخوانی است به احیای ِ
ِ
که موس و دورکیم سامان میدهند ،در برابر تلقیای قرار میگیرد که جامعه را صرف مجموعۀ افراد و
تصوری ذهنی میداند .در این جامعه با سیطرۀ فایدهگرایی ،فردگرایی منفعتطلبی شکل میگیرد که
مفهوم «رابطه»« ،تمامیت»
با «فردگرایی اخالقی» نزد دورکیم ،فاصلۀ بسیار دارد .شریعتی با اشاره به سه
ِ
و «پیچیدگی» در اندیشۀ موس ،از قول او نقل میکند که« :همهچیز در جامعه ،رابطه است ،هیچچیز
جز در رابطهاش با همهچیز فهم نمیشود» (ذاکری .)21 :1400 ،به نظر شریعتی ،نقد فایدهگرایی و
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مفهوم «دهش» رهنمون میشود« .دهش» ،راهی برای ایجاد پیوند و تقویت
فاشیسم ،موس را به طرح
ِ
همبستگی اجتماعی و شکلی از تعلیم و تربیت سیاسی و مدنی است (همان .)27 ،در خصوص
طرحافکنی خوانشی جدید از سنت موس-دورکیم در ایران ،شریعتی اشاره میکند که این سنت
تاکنون محافظهکارانه و معطوف به «نظم اجتماعی» فهمیده شده و سویههای رادیکال دورکیم ،از نظر
دورمانده است.
ٔ
ذاکری نیز در مقدمه خود ،از سیطرۀ «نظریه انتخاب عقالنی» و اقتصاد رفتاری در نیمۀ دوم قرن
بیستم میگوید؛ رویکردی که ٔ
مفهوم
همه کنشهای عاطفی ،اخالقی ،ارتباطی و  ...انسان را ذیل
ِ
«انسان اقتصادی» که معطوف به منفعت شخصی است ،تعریف میکند .به نظر او ،بازگشت به سنت
ِ
دورکیم در چنین فضایی است که ممکن میشود و از سه جنبه حائز اهمیت است :نخست ،نقد
فایدهگرایی سلطهیافته پس از دهۀ  70میالدی؛ دوم ،نقد صور نوین فاشیسم 1و سوم ،گفتگو با سنت
جهت تعمیق نقد سرمایهداری (همان.)46 ،
مارکسیستی در
ِ
در فصل اول ،نویسنده موس را به دلیل مبارزۀ توأمان با فاشیسم و فایدهگرایی ،حلقۀ واسط میان
سوسیالیسم مدنظر موس،
«مکتب همبستگی» و «پارادایم هدیه» میداند (همان .)64 ،به نظر ذاکری،
ِ
واجد افزودهای است که موس آن را برای مبارزه با فایدهگرایی ضروری میداند .این افزوده ،همانا
«تعاو نگرایی» است که با مفاهیمی چون دیگرخواهی و نیکوکاری ،پیوندی وثیق دارد.
متن مهم موس ارجاع داده میشود :یکی «ارزیابی جامعهشناسانۀ بلشویسم» و
در این فصل ،به دو ِ
ً
دیگری ،رسالۀ «هدیه» .به نظر موس ،در فقدان آموزشهای مدنی و حوزۀ عمومی سیاسی ،عمال شهروندی
در کشورهایی مانند روسیه و ایتالیا ،تکوین نیافته بود .او اشاره میکند که دهقانان آموزشندیده ،به
پایگاه اجتماعی رشد فاشیسم در ایتالیا بدل شدند (همان .)88 ،از نظر ذاکری ،موس ،مشابهت
میان فاشیسم و بلشویسم را اینگونه صورتبندی میکرد :هر دو ،شکلی از «همبستگی مکانیکی» در
ِ
جوامع اولیۀ موردنظر دورکیم بودند .در چهارچوب این شکل از همبستگی« ،دولت جای همۀ نهادهای
شدن مالکیت
شدن مالکیت ابزار تولید ،دولتی ِ
اجتماعی در جامعه را میگرفت و بهجای اجتماعی ِ
ابزارها رخ میداد و  ...دولت به مالک بالمنازع همهچیز بدل میشد» (همان.)94 ،
به باور ذاکری ،اگر نقدهای موس بر بلشویسم ،فاصلهگذاری انتقادی او با سنت مارکسیسم روسی
بود ،رسالۀ هدیه ،به نقدهای او به جریان راست مربوط است؛ بهنحویکه این رساله را میتوان
مانیفستی در نقد بنیادگرایی بازار دانست (همان .)103 ،موس در «هدیه» میکوشد تا مفهوم «مبادله»
ً
را که در نگاه آدام اسمیت یا جامعهشناسانی چون اسپنسر ،وجهی تماما اقتصادی داشت ،سویههای
میان نیروهای کار ،نمیتواند بر جامعهای تحمیل
انسانی و اخالقی ببخشد .چه که به باور او« ،پیوند ِ
شود که فقط به طال باور دارد» (همان .)108 ،ازنظر موس ،حتی اشیا «ارزش عاطفی و مادی» دارند و
ً
«اخالقیات ما صرفا وابسته به بازار نیستند».
 .1عنوان کتابی از انزو تراورسو.
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نویسنده ،فصل دوم را در سه بخش پی میگیرد .در بخش اول ،زمینههای اجتماعی شکلگیری
مکتب دورکیم توضیح داده میشود .در بخش دوم ،زمینههای فکری شکلگیری اندیشۀ دورکیم و
اثرپذیری او از سوسیالیسم فرانسوی ،مسیحیت اجتماعی ،جمهور یخواهی روسویی و علوم اجتماعی
کنتی-سنسیمونی شرح داده میشود .در بخش سوم نیز تحول فکری دورکیم و پاسخهای متنوعی که
به مسئلۀ همبستگی اجتماعی در طول حیات فکری خود داده ،مورد تأمل قرار میگیرد (همان.)119 ،
دورکیم در فضایی اندیشهورزی میکند که نظمهای قدیم اروپایی و همۀ مکانیسمهای همبستهساز
آن از میان رفته است .تغییر در شیوۀ تولید و پدیدآمدن دستگاههای تازۀ فکری ،تداوم نظمهای پیشین
را با مشکل مواجه کرده بود .در حقیقت ،دورکیم و موس ،خود را با جامعهای مواجه میدیدند که درگیر
«گسیختگی ،جنگ داخلی و خارجی و شکست ،فروریزی نظامهای ارزشی قدیم ،بحرانهای ادواری
نظام اقتصاد بازار» و در یک کلمه« ،آنومی» بود (همان.)129 ،
عالوه بر زمینههای اجتماعی ،ذاکری به زمینههای فکری که دورکیم از آنها اثر پذیرفته بود نیز اشاره
میکند .سنت اول ،سنت آ گوست کنت با محوریت مفهوم «دیگرخواهی» بود .دیگرخواهی در آن
زمان در پاسخ به دو پدیدۀ فایدهگرایی اقتصادی و گسیختگی اجتماعی شکل گرفته بود .سنت
دیگر ،شارل ژید« ،مسیحیت اجتماعی» و «همبستگیگرایی» است .عنوان مسیحیت اجتماعی
را پروتستانهای مسیحی استفاده میکردند تا به ضرورت فعالیتهای اجتماعی توجه دهند .این
سنت برای همبستگی و تعاون نیز جایگاه ویژهای قائل بود (همان .)141 ،سنت سومی که دورکیم از
آن متأثر بود ،روسو و ایدۀ «جمهور یخواهی» است .به نظر ذاکری« ،ایدههای روسو در زمینۀ جمهوری
مبتنی بر قرارداد اجتماعی و ارادۀ عمومی  ...و همچنین نقش آموزش و جایگاه دین در نظم قراردادی،
مهمترین مسائل جامعۀ فرانسۀ در آستانۀ انقالب را به بحث میگذاشت» (همان .)150 ،سنت چهارم،
ژان ژورس ،سوسیالیسم فرانسوی ،تعاو نگرایی و سندیکالیسم بود که دورکیم از آنها متأثر بود .وجه
تمایز این جریان« ،سرشت اخالقی» آن بود .همچنین ،نخستین بار مفهوم همبستگی اجتماعی در
سالهای نخستین قرن نوزدهم و آثار متفکرانی چون شارل فوریه طرح شده بود (همان .)161 ،باالخره
متفکران سنت پنجم که دورکیم متأثر از آنها بود ،سن سیمون و آ گوست کنت بودند .در همین رابطه،
اندیشیدن به ویژگیهای اجتماعی و اخالقی سازمان جدید جامعه و ابزارهای الزم برای شکلدهی و
ساماندهی آن ،مسئلۀ محوری مباحث کنت و سنسیمون را تشکیل میداد.
عالوه بر متفکرانی که الهامبخش دورکیم بودند ،میتوان به مفاهیمی نظیر خانواده ،دین یهود ،محیط
اجتماعی ایام کودکی ،مواجهۀ دائمی با پدیدههایی چون جنگ و ماجرای دریفوس و  ،...اشاره کرد
(همان .)207 ،بعدها مفهوم «همبستگی اجتماعی» و پرسش از سازوکارهای ایجاد آن ،به مسئلۀ محوری
رسالۀ «دربارۀ تقسیم کار اجتماعی» بدل میشود .به نظر دورکیم« ،تقسیم کار فقط هنگامی به ایجاد
همبستگی میانجامد که خودانگیخته و آزادانه صورت گیرد» (همان .)231 ،او« ،انحطاط اخالق
کردن ازخودگذشتگی و میل به گذشت را محصول بیقاعدگی عرصۀ اقتصاد میداند
عمومی و فراموش ِ
که درنتیجۀ آن افراد در مقام صنعتگر ،بازرگان ،کارگر  ...حرفۀ خود را انجام میدهند ،اما هیچچیز باالتر
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از خودخواهیشان نیست .آنها مطیع هیچ انضباط اخالقی نیستند ( »...همان .)261 ،سالهای 1895
تا  ،1897چرخشی اساسی در آرای دورکیم اتفاق میافتد و «دین» بهعنوان مفهومی مرکزی در آثار او مورد
توجه قرار میگیرد .چنین به نظر میرسد دورکیم که در خصوص همبستگی اجتماعی ،با مانع «چگونگی
از بین رفتن شرایط نابرابر خارجی» مواجه بود ،اکنون دین را پاسخی برای ساخت اخالقیات جمعی و
«کنش بری از منفعت» میدانست (همان.)286 ،
در فصل سوم ،ذاکری به عصر پس از دورکیم و موس پرداخته است .عصری که در آن ،سنت دورکیم و
موس محافظهکار خوانده شده ،در خدمت وضع موجود تفسیر شده و مورد انتقاد قرار میگیرد( .همان،
 .)306جنبش دانشجویی مه  68در کنار سایر جنبشهای جدید اجتماعی ،با سویههایی رادیکال،
ساز آزادیخواهی کوک کردند .آزادیای که بعدها و به تعبیر
به جنگ سرمایهداری فوردیستی رفتند و ِ
بولتانسکی ،سرمایهداری توانست آن را خنثی کند و به بیپناهی بیشتر گروههای رهاشده و آواره ،دامن
زند .در همین فضاست که بار دیگر پسادورکیمیها برای دفاع از جامعه در برابر نئولیبرالیسم ،به دورکیم
و موس بازگشتند .پنج جریان متأثر از سنت دورکیمی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته که در ادامه
به آنها اشاره شده است.
یکی از کسانی که متأثر از دورکیم به احیای سنت همبستگی اجتماعی کمک شایانی کرد ،ژرژ
باتای بود .او به کمک مفاهیمی چون «مخاطره» و «دهش» ،از ضرورت ایجاد همبستگی اجتماعی و
«لحظاتی که فرد به نیروی جامعه از خود فراتر میرود و به کمک آرمانپردازی جمعی ،جامعه دوباره
آفریده میشود» ،سخن گفت (همان.)319 ،
متفکر مهم دیگر این دوره ،کلود لوی استرواس است که به نظر ذاکری ،از حیث اقتصادی ،دستگاه
نظری او ،در تداوم نظریۀ ضدفایدهگرایانۀ مکتب موس و دورکیم قرار میگیرد .استراوس از قسمی
«قیود ساختارهای اجتماعی» ،برکنار نمیداند .او
«مبادلۀ اجتماعی» سخن میگوید و مبادله را از
ِ
تالش میکند تا با «نقد انسانشناسانۀ فاشیسم» ،از اختالط فرهنگها و نقد روابط نژادپرستانۀ مبتنی
ٔ
سلطه سلسلهمراتبی ملتها بر یکدیگر سخن بگوید.
بر
ٔ
متفکر تعیینکننده دیگری که در این دوره ذاکری به او توجه ویژه کرده ،پییر بوردیو ،نمایندۀ
«جامعهشناسی انتقادی» است .بهزعم نویسنده ،نگرانی اصلی بوردیو ،معطوف به سیطرۀ «استبداد
بازار» است که «پیامبران انجیل نوین نئولیبرال» ،گفتارهای آن را بهعنوان علم همهجا میپراکنند...
(همان .)345 ،در نگاه بوردیو« ،میدان اقتصاد» بر دیگر میادین حیات اجتماعی مسلط شده و
قواعد اقتصادی نئولیبرال بر سایر میدانها سایه افکنده است .بوردیو در این دوره و در مواجهه با
چنین وضعیتی ،تالش میکند تا با کنار هم قرار دادن جنبشهای مختلف فرودستان (بیکارها،
بیخانمانها ،افراد بدون اوراق هویت نظیر مهاجران و  ،)...اشکال جدیدی از مبارزۀ اجتماعی را
تقویت کند (همان.)347 ،
در واکنش به سیطرۀ فایدهگرایی در علوم اجتماعی ،در  ،1981گروهی از متفکران علوم انسانی
َ
انتقادی به محوریت «آلن ک ِّیه» ،جنبش «ضدفایدهگرایی در علوم اجتماعی» را شکل دادند .ایده
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پس پشت همۀ این بحرانها ،روحیۀ فایدهگرایی قرار دارد که با محور قرار
اصلی این جنبش آن بود که در ِ
نابودی
کردن سود در عرصههای مختلف ،باعث شده تا انسانها منطق سلطه و
آرمان بیشینه ِ
دادن ِ
ِ
دیگری (طبیعت و انسان) را به پیش ببرند (همان .)379 ،این جنبش دگربار «پارادایم هدیه» را احیا
مفهوم «مراقبت»
کرد و بهجای مبادله ،از «رابطه» بهعنوان سنگ بنای حیات اجتماعی سخن گفت.
ِ
«اخالق مراقبت» ،از دیگر تالشهای این جریان بود که بهمثابۀ «هدیه کردن خود به دیگری» یا «هدیه
یا
ِ
بیبازگشت» فهم میشود (همان.)391 ،
باالخره ،متفکر دیگری که ملهم از سنت دورکیمی بوده ،لوک بولتانسکی ،جامعهشناس فرانسوی
است .او نقطهضعف سنت جامعهشناسی فرانسوی را «نادیده گرفتن کنشگر ،تجربیات و آزادیهای
او در حیات اجتماعی» دانسته و به همین سبب نیز توجه خود را به «تواناییهای انتقادی فرد در زندگی
روزمره» ،معطوف میکند (همان .)429 ،بولتانسکی ،سوژهها را گرفتار در چنبرۀ ساختارهای متصلب
و ایدئولوژیک نمیداند و عرصۀ زندگی روزمره را بهمثابۀ عرصهای پر از «منازعه و نقد و اعتراض»،
کنش کنشگران باقی میگذارد .باآنکه بولتانسکی معتقد
ترسیم میکند که همواره امکانی برای
ِ
است سرمایهداری در هر دورهای توانسته نقدها را در خود مضمحل کند ،اما درعینحال ،این نقدها
َ
توانستهاند از اشکالی از شیوۀ تولید سرمایهداری ،مشروعیتزدایی کنند (همان.)456 ،

جمعبندی و نقد
همبستگی اجتماعی
ضرورت طرح دوباره
در فصل چهارم و پایانی ،ذاکری کوشیده تا در شش محور ،از
ِ
ِ
گرایی غیریتستیز» گرفتار آمده ،دفاع کند .اولین
در جهانی که در محاصرۀ «نئولیبرالیسم» و «هویت ِ
محوری که نویسنده به اهمیت آن پی برده ،ایجاد تمایز میان دو سنخ از همبستگی است :همبستگی
برابر همبستگیهای پوشالی نظیر انواع بنیادگرایی ،نژادپرستی قومی،
شمولگرا و دیگریمحور در ِ
ملیگرایی افراطی و همۀ انگارههای فاشیستی.
به نظر ذاکری ،همبستگی عامگرا و همهشمول ،بهطور همزمان مسئلۀ «تفاوت هویت»ها را به
رسمیت میشناسد و از سوی دیگر« ،بازتوزیع ثروت» را در دستور کار قرار میدهد تا بدین نحو ،در برابر
ٔ
جهان
مسئله دوم ،ایجاد همبستگی در
فاشیسم و فایدهگرایی ،از جامعه دفاع کند (همان.)467 ،
ِ
علم است که منجر بهنوعی «تکثرگرایی روششناختی» شده و از ایدئولوژی اقتصاد بازار ،خلعید کند.
اشکال متنوع مطالعات بینارشتهای که مفاهیمی چون «اقتصاد اجتماعی»« ،اقتصاد همبستگی» و
«اقتصاد دهش» را بر پایۀ سایر دیسیپلینهای معرفتی خلق کردهاند ،در این دسته جای میگیرند .این
مطالعات بینارشتهای ،از هژمونی مبناگرایی اقتصاد میکاهد و آن را در زمینۀ وسیعتری از مناسبات
اجتماعی و انسانی ،قرار میدهد (همان .)468 ،مسئلۀ سوم ،به تأسی از دورکیم« ،محو شرایط نابرابر
خارجی» است که شرط الزم ایجاد همبستگی اجتماعی است .نابرابریهای خارجی ناشی از طبقۀ
اجتماعی ،وضعیت اقتصادی ،نابرابری منزلتی ،سلسلهمراتب ،جنسیت ،قومیت ،شرایط جغرافیایی
و (...همان )469 ،در این تلقیٔ ،
همه بخشهای جامعه باید در تقسیم کار اجتماعی ،مشارکت داده
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شده تا هیچ قشری ،احساس طردشدگی و طفیلی بودن ،نکند .مسئلۀ دیگر ،احیای «پارادایم دهش»
در موقعیتی است که هم بتواند «بهرسمیتشناسی» هویتها ،تفاوت و غیریت را در دستور کار قرار
سیاست «بازتوزیع» ،گرد آورده
داده و هم به نحوی توأمان ،با دوری از بیرو نگذاری ،همۀه آنها را ذیل
ِ
و از طرد اجتماعی ،اجتناب کند .باالخره ،ضرورت طرح همبستگی اجتماعی در خاورمیانه است
سکوالریسم ستیزهجو ،گرفتار آمده است.
میان نیروهای متخاصم نئولیبرال ،بنیادگرایی دینی و
که در ِ
ِ
ذاکری به تأسی از دریدا ،از ضرورت بازآفرینی دینی سخن میگوید که بتواند بهجای غیریتستیزی،
«دوستی» عام و همهشمولی قرار گیرد که ضرورت امروز خاورمیانهای است که در آن ارزشهای
محور
ِ
ستم مضاعف نیروهای بازار و بنیادگرایی ،رو به زوال رفتهاند (همان،
اخالقی همبستهساز ،به دلیل ِ
ِ
.)485
در مقام نقد ،میتوان چنین گفت که این اثر به «پرسشهای کشنده» 1همچنان گشوده خواهد ماند.
پرسشهایی که از سنن نظری دیگر بهسوی آن ،پرتاب خواهد شد .اینکه چگونه میتوان به «مسئله
دولت تا حدی بیطرف و خنثی ،اطمینان
بودن آن ،و باالخره ،یک
ِ
دولت» ،فراطبقاتی و مستقل ِ
داشت؟ آیا دولت ،آنگونه که بوردیو میگوید ،به وظایف اجتماعیاش عمل خواهد کرد یا بیشازپیش
در محاصرۀ کارتلها و شبکههای تجاری و مالی گرفتار خواهد آمد و از وظایف اجتماعیاش ،به نفع
صاحبان در اقلیت قدرت و ثروت عدول خواهد کرد؟
دعوت به بازسازی پارادایم «دهش» و «همبستگی اجتماعی» ،آیا موضعی رفرمیستی نیست تا بلکه
تحوالت بنیادین و رادیکال را ،مرتفع کند؟ در جامعهای که با «احساس زوال اجتماعی» ناشی از فقر،
ِ
بیآیندگی و اضمحالل هر افق امیدبخش ،مواجه است ،چگونه میتوان از دعوت به همبستگی و
دهش ،سخن گفت؟ آیا اتخاذ رویههایی ازایندست ،متن اثر را به رویههای «خیریه»ای متهم نخواهد
ساخت؟
موس رادیکال ،بر قرائتهای محافظهکارانهتر پیروز خواهد شد تا
آیا خوانشهای متأخر از دورکیم و
ِ
صورت رادیکال کردن این خوانش ،آیا جامعۀ جدید
بلکه از اتهام حفظ وضع موجود ،بگریزد .حتی در
ِ
وضعیت امیدواری است یا اضمحالل؟ در
امکان همبستگی است یا اعوجاج؟ در
در موقعیت و
ِ
ِ
وضعیت نشاط است یا خستگی و فرسودگی؟ مرزهای همبستگی ،تا کجا نیاز به «خروج از خویشتن»
دارد؟ آیا این ظرفیت و قابلیت ،در ٔ
سوژه امروز ایرانی و جهانی ،قابل احیا و بازسازی است؟ از طرفی،
«جماعت توتالیتر» ،بر حذر بود؟
چگونه میتوان از اشکال
ِ
نیاز برقراری هر شکلی از همبستگی ،دگرگون
آیا آنگونه که
ِ
مارکسیسم ارتدوکس ادعا میکند ،پیش ِ
ساختن روابط تولید است و جز آن ،نمیتوان به این رویههای مصالحهجویانه ،امید بست؟ تنها
ِ
کردن سازمان کار ،روابط و
شدن روابط سلسلهمراتب اجتماعی و دموکراتیک
در
ِ
ِ
صورت متالشی ِ
منزلتهاست که میتوان به جامعهای همبسته امید داشت یا در متن و موقعیت کنونی نیز امکانهایی
 .1عنوان اثری از تامس نیگل.
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برای همبستگی وجود دارد؟ دوگانههای پرتنش «آزادی-ثبات» و «آزادی-امنیت» را چگونه میتوان با
اشکال جدید همبستگی ،مرتفع ساخت یا دستکم ،به شکل متعادلی آن را بازسازی کرد؟
مواجهات انتقادی
راه دامنزدن به
به نظر میرسد ،این کتاب ،اثری است در راه و در
ِ
مسیر شدن .در ِ
ِ
و در مسیری که ناگزیر از تأمل در باب پرسشهای فوق خواهد بود .پرسشهایی که از هر سو ،خواه
رادیکال یا محافظهکار باشد ،آن را به چالش خواهد کشید و منتظر خواهد ماند .این گفتگوی انتقادی
با متن درازدامنه خواهد بود تا بلکه امکانی به رستگاری جمعی ،مهیا شود.
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Abstract
The purpose of this article is to study the job search of university graduates.
The fundamental question is what factors are related to employment. Although
some graduates have been successful in achieving their desired job, according
to statistics, others have not been successful. At the macro level, economic
growth, political stability, and business regulation are important, and at the
micro and medium levels, the issue of social networking and employment
skills is important for graduates. This article examines the micro and medium
factors in the job search of university graduates. The theoretical framework is
a combination of network analysis and skills approach. The research method
is survey and its statistical population is the graduates of Kharazmi University. Statistical information and data were collected through a questionnaire and
by telephone among university graduates with a sample size of 344 people.
The findings of this study show that a strong social network has a greater and
more effective role in the employment of university graduates. Also, among
the skills studied to find a job, soft skills are more important and considerable
than other technical, hard and academic skills.
Keywords: Job Search, Skills, Social Relations Network, Job Opportunities,
Graduates.
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Abstract
The main purpose of this paper is to identify the facilitating beds of policy
intervention in Kerman province education department. Research the method
used in this study was based on field study and in-depth interview. The participants in this research included 35 teachers, principals and retired employees of Kerman province education department who were selected based on
purposeful sampling method and sampling strategies with maximum variety
as well as snowballs. Analysis of the qualitative findings has led to creation
of 7 categories including: over-politicized province, teachers’ social asset a
fortune for the policy, ethnic and political influential combination, education
department reserve army of policy field, party pertaining of religious and supervisory institutes, stage-director members of parliament, all-purpose policy.
Analysis of the findings obtained from the categories coding revealed that
three facilitating beds of casual conditions, ground conditions and intermediate conditions provided the ground of policy intervention in the education
department.
The results obtained from analysis of these categories showed that the type
of education structure, its needs and reciprocal dependence between the policy and education has created a bed that various political groups and various
political institutes such as members of Islamic parliament, religious and supervisory institutes and other groups widely intervene in the content, organizational structure and deposition and appointment of the education directors.
these interventions mostly seek party, group and personal desires.
Keywords: policy, education, intervention, Kerman.
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Constructing the Meaning of Social Exclusion among the Poor
in Mashhad
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PhD student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad
taherelotfi352@yahoo.com

Hossein Akbari

Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (Corresponding Author)
h-akbari@um.ac.ir

Mehdi Kermani

Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
m-kermani@um.ac.ir

Hussein Imani Jajarmi

Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tehran
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Abstract
Social exclusion means the rejection of people from society and its resources
and opportunities, and poor people are among those who are more vulnerable
to social exclusion. However, research that looks at the phenomenon of social exclusion from the perspective of poor people has been less done in our
country. The aim of this study was to explore the feelings and experiences of
disadvantaged people regarding social exclusion and to further identify the
characteristics of exclusion and its relationship with poverty. For this purpose,
qualitative method and interview tools have been used. The interviewees were
18 poor people in Mashhad and the sampling in this study was theoretical
sampling. The data obtained from these interviews were analyzed by the content analysis technique of Brown and Clark (2006). The findings of this study
indicate two main types of social exclusion. Exclusion of interactions that
include exclusion from family and relatives, and reduced interactions with
individuals, and exclusion of socio-economic opportunities that include exclusion from financial resources (inaccessibility of loans and facilities), exclusion from the labor market (inaccessibility of employment), and Lack of
proper support by government organizations and institutions.
Keywords: Social exclusion, poverty, poor people, participation.
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Systemic Review of Scientific Studies on Administrative
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Abstract:
Although corruption is not a new phenomenon and is as old as human social
history, but the body of knowledge and research on corruption is produced
and developed in the past three decades. Corruption as an interdisciplinary
field is studied in economics, law, management, political science, social science and psychology. This paper attempts to do a systemic review in order
to understanding the scientific knowledge about administrative corruption in
Iran and identify research gap in the field. So, a sample of 29 selected research based on the form, manner and content criteria selected and examined.
The results show that administrative (41%) and economical (24%) researches
are more than others. There for, corruption mostly is considered as a sign of
problem in state administration or an effective variable on economic variables
and not as social problem. Most studies were don with quantitative methods
and techniques. Despite the weakness in identifying the causes of corruption,
only 7 percent of the studies have been searching for the causes of corruption.
Although, recommendations are different and present in three levels of international, national and organizational. Regard to the corruption complexity,
multi-level and combined method and theories are needed.
Keywords: Corruption, administrative corruption, Systemic review, social
problem.
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The Crossroads of Conflict and Compromise:
Exploration of Mahr Enforcement among Referred Women to
Shahrebabak Court
Mahnaz Farahmand
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Abstract
The mahr enforcement is one of the many problems of Iranian families that affect marital life and, consequently, spread social harm in society. The purpose
of this study was to investigate the mahr enforcement among referred women
to Babak city court; Data were collected from 26 through semi-structured interviews and analyzed by contextual theory. The results showed that women
have two different perceptions of mahr, some of whom use dowry as an ultimatum to bring men back to married life and prevent separation. Some also
pressure men with mahr to divorce or take custody of their children instead of
mahr. The research phenomenon was presented under the title of “deliberate
release and deliberate return”, which is the most important perceptual aspect
of the interviewees and has created a kind of constant conflict in them. It is
suggested that the discourse of proper communication action be formed by
families and social and cultural institutions of the society, including counseling centers, education and media, etc. in the society.
Keywords: Mahr, Women, Conflict and Compromise, Crossroads, Shahrebabak.
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Abstract
The relationship between religion and suicide has long been studied by
social scientists, especially sociologists. In the present article, by reviewing the theoretical and empirical literature in this field of study, at first, the
mechanisms of relationship between the religion and suicide are explained
and then the main hypothesis of the research was evaluated empirically
with secondary data of Iran through an inter-country comparative analysis
with the provincial analysis unit.
The findings of this study showed that the main hypothesis in sociological
theoretical views that “religion has a protective or reducing effect against
suicide” in the context of the Muslim community in Iran is also fully confirmed empirically. More precisely, when the effects of three influential
variables on suicide at the systemic level, namely socio-economic development; Family integration, and social disorder were controlled; the net
effect of religion on suicide in the provinces of Iran was significantly reduced, indicating the fact that religion had a significant protective effect
on suicide. This finding fully indicates the net and independent effect of
religion on suicide in the provinces of Iran and is an empirical support for
the thesis that religion can play the role of a shield or protector against
suicide by promoting coping with the suffering of life and thus, reduce the
risk of suicide.
Keywords: Religion, Suicide, Religious integration, Religious commitment,
Religious networks.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the social factors related to smoking
among students of Kharazmi University. By observing the evidence and being inspired by the theoretical foundations of some related sociological theories, this issue or notion was tested. The research method in this study was
survey and a researcher-made questionnaire was used to collect information.
The sample size was 400 people which was determined by multi-stage cluster
sampling method from the statistical population of the study, ie all students
of Kharazmi University. Data analysis was performed using SPSS software
for descriptive statistics and inferential statistics. Inference was made due to
the strength and simplicity of the explanation based on logistic regression.
Findings showed that there is a significant relationship between contextual
variables (field of study, gender, etc.) with the tendency to smoke. Also, there
is a relationship between problems and tensions in the family and personal
life of a person, deprivation and dissatisfaction with life, social conditions
and inappropriate environment, socio-cultural abnormalities, mismatch and
coordination of goals and methods to achieve goals in society, with smoking.
There is meaning. In general, based on the findings of the present study and
its comparison with the findings of other studies conducted in the past decade,
there should be further research and education to better understand and help
students and young people not to enter the field of smoking and reduce Smoking should be done among those who have entered this field.
Keywords: smoking, environmental conditions, youth subculture, cultural
goals, group pressure, social learning.
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Abstract
The basic premise of this study is that border areas are considered as isolated
areas - especially in terms of education - due to the nature of underdevelopment, and the border situation has led to the marginalization of education.
In this research, considering the approaches to educational inequality, using
the theories of O’Walley, Bourdieu and Ilyich, Bowles and Gintis, we have
explained the educational issues in the border areas of Nanour and Khao
and Mirabad districts. To this end, we are tired of the institutional ethnography method for analyzing documentary and statistical data and interviews.
Therefore, it has analyzed statistics and educational documents in the notices,
development documents, sites and sections of the educational institution, as
well as interviews with teachers, principals and informants about the status
of institutional education in the study areas. The results show that education
in the studied border areas due to the dominance of the border economy, lack
of educational facilities and lack of educational justice, unemployment and
Kolberi and subsequent formation of soldier-teacher-Kolber and student-Kolber subjects and The lack of qualified and experienced teacher forces, as well
as cultural factors and reasons, has been marginalized. This has ultimately
led to students dropping out of school, increasing illiteracy and intensifying
underdevelopment, and so on. Therefore, in the policies and programs of the
country, especially in the programs of institutions related to formal and public
education, including education, it is necessary to make a positive discrimination in the field of improving the level of education, allocation of facilities and
forces in these areas.

Keywords: Border Resident, Educational Inequality, Institutional Ethnography,
Kolber, Border Areas of Kurdistan Province.
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Corona, the Test of neo-Marxism in the Minimal Condition of
the natione-state of Contemporary Iran
Ali Khosravi
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Abstract
The research program of Agamben, the famous philosopher of neo-marxism,
exposes the anarchic nature of law as an apparatus for gaining power. This
apparatus is used in State of exception through the suspension of the law.
Contrary to the government’s claim, what provides the ontological basis for
the suspension of the law is not the violation of the law, but the originality
of the law. Agamben attacks it. It even negates the national state in implicit
implications. This negation expresses the ideal of the universal unity of communism. However the historical coordinates of contemporary Iran are: lack of
national state, lack of law, projection (conspiracy theory), and political-economic populism. Given these coordinates, a reflexivity of Agamben’s theoretical apparatus from a local perspective is necessary. In a statement, Agamben
called health protocols in the age of the corona pandemic useless and conspiratorial, in other words, he called us to violate the relevant laws. His remarks
confirm the need to consciously confront the views of neo-Marxism in Iran.
Accordingly, the present article, with a brief essay on juridical identity, typical
identity, and the playing identity of the modern state in Iran, reminds us of the
need for indigenous attention to the theories of neo-Marxism. The findings
of this analytical article show that the identity of the modern state in Iran is
bureaucratic, undemocratic, and antagonistic. Therefore, what has provided
the ontological origin of the suspension of law in Iran is not the originality
and legitimacy of the law. origin of the suspension of the law in Iran are: the
political metaphysics of illegality, the originality of the charisma of the ruling
person, the originality of anti-colonialism, the originality of anti-imperialism
and global capitalism, the originality of a particular reading from religion.
Keyword: Agamben, Neo-Marxism, Dual Sovereignty, natione- state , Global
Capitalism.
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Abstract
Given the differences in understanding, contexts and motivations for smoking among male and female students, the present study compares the experience of smoking among male and female students at Kharazmi University.
The approach of this research was qualitative and its method was phenomenology which was purposeful sampling with snowball strategy. The subjects included two groups of male and female undergraduate and graduate
students at Kharazmi University (15 girls and 15 boys) who were interviewed
in semi-structured and in-depth with theoretical saturation criteria. Thematic
(thematic) analysis technique was used to analyze the data. According to the
findings, male and female students had different understandings of smoking
and were encouraged to smoke for different reasons. Male students are encouraged to smoke to escape intellectual conflicts, and female students try to
regain their female identities by smoking. The dormitory and the university
played a role in increasing smoking among male students and in building and
initiating smoking among female students. Existence of smoking friends and
gaining experience, although it played a role in smoking by both sexes, but
its role was more prominent among male students. Family background and
smoker acquaintances played a role in encouraging both sexes to smoke. The
difference between the lived experience of smoking between male and female
students indicates that there is a different pattern on their smoking, especially
in terms of motivation, and the conditions that create and facilitate it. Meanwhile, the dormitory space with the same function has been to some extent a
ground for girls to start smoking and its intensification among boys.

Keywords: university, dormitory, smoking, lived experience, identity.
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Abstract
It has been discussed about age and generation category in various researches.
In these studies, there are common linear and non-linear formulations from
youth. In them, there are models such as attention to time periods, attention
to socialization times and differentiation based on convergence and divergence centers, which in the last two models, refer to the social contexts of
contemporary analysis of Iranian history. The main task of this article is to
get a more accurate description of the existing formulations. An attempt was
made to present a new model focusing on the newer generation (born after the
revolution), with the help of the results of the same research and by analyzing
the content of 13 books, 2 important articles and 8 national reports in this field
and using theories of “generational mentality”. Christopher Bals and Ronald
Ingelhart’s “Periods of Socialization.” The final claim of the article is that if
the generation of revolution has established its central center in revolution
and war, the new generation of academics can reproduce a newer analytical
center, such as the hedonistic lifestyle; And get rid of the discourse hegemony
of the previous generation in relation to the issue of generations.
Keywords: Generation, generational relations, lifestyle, pleasure, consumption.
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Abstract
Islamic fundamentalism is a religious-political movement that not only rejects
modernism and the West but also wants to establish a new global discipline.
The article is going to ask to this question “what are the main social determinants of spread Islamic fundamentalism among 15-45 people aged in Kurdistan of Iran? The method is grounded theory, sampling methods are maximum variation and snow balling, also data was gathered by semi-structured
interview. The interviews were analyzed by Atlas.ti software. Findings show
maximum perception of religion, crisis of meaning, non-historical reading of
Islam, priority of belief over the life, and anti-Westernism are the main social determinants of spread of Islamic fundamentalism among Iranian sunni’s
Kurds.
Keywords: Islamic fundamentalism, West, Expectations from religion, Crisis
of meaning.
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