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چكيده
مفهوم کیفیت زندگي دو بعد عیني و ذهني دارد. کیفیت زندگي در بعد عیني مستلزم تمام مصادیقي 
است که در سطح روابط اجتماعي، دارایي ها، تملکات فردي، و ساختارهاي اجتماعي، به عنوان 
شاخص هاي زندگي برتر شناخته مي شوند. در بعد ذهني هم این مفهوم به معناي میزان رضایت 
فرد از شرایط خویش است. اگرچه این مفهوم را مي توان به صورت کمي و با مطالعه شاخص هاي 
مرتبط با آن سنجید، ولي امکان مطالعه کیفي این مفهوم نیز وجود دارد. با بررسي ماهنامه مرزهاي 
نوــ نشریه اي که در دوران پهلوي دوم منتشر مي شد ـ کیفیت زندگي امریکایي بازنمایي شده در 
این نشریه مطالعه شده است. ارتباط سازان این نشریه درصدد بودند با ارائه تصاویري از جامعه 
امریکا، ذهن مخاطب ایراني خویش را نسبت به پذیرش این مدعا که ایاالت متحده کشوري مدرن 
و داراي کیفیت زندگي برتر است متقاعد کنند و از این طریق جامعه ایراني را براي پذیرش روند 
نوسازي امریکایي در ایران آماده سازند. تحلیل انتقادي گفتمان حاکم بر این نشریه در دهه 1340ش. 

ایدئولوژي پنهان ماهنامه مذکور را عیان مي کند.
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مقدمه
هویت هاي فرهنگي از یکدیگر متمایزند و زمینه ها و بافت هاي فرهنگي متعددي را به وجود 
مي آورند. هر یک از این بافت هاي فرهنگي مجموعه ارزش ها و نگرش هایي به دنبال دارند 
و تقاضاهایي ایجاد مي کنند. این تقاضاها، در یک نگاه طبیعي، شیوه هاي پاسخگویي به نیازها 
هستند. شیوه هاي پاسخگویي در یک بافت فرهنگي از بافت دیگر متمایز است و در این 
صورت اگر نوعی از هویت فرهنگي شیوع پیدا کند که در تقابل باهویت فرهنگي گروه هدف 
باشد، مي توان شاهد شیوع بافت فرهنگي جدیدي بود که شیوه هاي نویني براي پاسخ به نیازها 
پیشنهاد مي کند. این تقاضاهاي ایجاد شده در تقابل با تقاضاهاي موجود در جامعه هدف هستند 
و در نتیجه مي توانند کیفیت زندگي جامعه هدف را با چالش مواجه کنند. مقاله حاضر در صدد 
است تا با بررسي نشریه مرزهاي نو، که در دوران پهلوي دوم منتشر مي شد، به این پرسش 
پاسخ دهد که این نشریه در بافت فرهنگی ایجاد شده در حکومت پهلوی دوم چه تصویری از 

کیفیت زندگي مطلوب ارائه می داد؟
موضوع مورد مطالعه در این مقاله ماهنامه مرزهاي نو است، ظرف زماني مورد مطالعه دهه 
1340شمسي است، و علت انتخاب این دوره زماني آغاز دور جدید روند تجدد در ایران است. 
همان گونه که در ادامه مشاهده خواهد شد، در این دهه محمدرضا پهلوي، پس از بازگشت از 
سفر امریکا، به سرعت نوسازي در جامعه ایران شتاب بیشتري بخشید. از میان اسنادي که در 
اختیار بوده اند، سعي شده است نمود کیفیت زندگي امریکایي در این نشریه، به عنوان یکي 
از مؤلفه هاي مدرنیته، در دهه 1340ش. تحلیل شود. مرزهاي نو، که به همت انجمن فرهنگي 
ایران و امریکا تهیه مي شد و چاپ و انتشار آن در راستاي اهداف دیپلماسي عمومي این انجمن 
بود، به صورت ماهانه از سال 1327 و در ابتدا با نام اخبار هفته آغاز شد و سپس در سال هاي 
آغازین دهه 1340 به ماهنامه مرزهاي نو تغییر نام داد. محتواي این نشریه حول مسائل و 
رویدادهاي فرهنگي، اقتصادي، و علمي در دو جامعه امریکا و ایران بود، و البته حجم مطالب 

ارائه شده مربوط به جامعه امریکا نسبت بیشتري به خود اختصاص می داد.
دیپلماسي عمومي امریکا از جنگ جهاني اول، هنگامي که وودرو ویلسون، رئیس جمهور 
وقت امریکا، کمیته اطالعات عمومي1را به ریاست جورج کریل2 تأسیس کرد، همواره به عنوان 
یکی از ابزارهای سیاست خارجي امریکا به کار رفته است. این سازمان، که بعضاً کمیته کریل 

1. The Committee on Public Information.
2. George Creel.
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نیز خوانده مي شود، با هدف ترویج اهداف جنگي امریکا در نقاط مختلف جهان پایه ریزي شد. 
به تعبیری بهتر، چنان که عنوان کتاب کریل )ما چگونه امریکا را تبلیغ کردیم: نخستین حکایت 
از داستان شگفت انگیز کمیته اطالعات عمومي که بشارت امریکا گرایي را به هر گوشه اي از 
جهان برد(1 نیز نشان مي دهد که این نهاد، هدف خود را گسترش امریکا گرایي در سراسر جهان 
قرار داده بود )کریل2، 1920(. فرانکلین روزولت،3 دیگر رئیس جمهور امریکا، دفتر اطالعات 
جنگ را در آغاز جنگ جهاني دوم تأسیس، و صداي امریکا را نیز در فوریه 1942 راه اندازي 
کرد. در پي آن، دولت امریکا رادیو آزادي و رادیو اروپاي آزاد را نیز تأسیس کرد. این شبکه هاي 
رادیویي، شهروندان اتحاد جماهیر شوروي و اروپاي شرقي را، افزون بر مردم کشورهایي که 
رابطه دوستانه تري با امریکا در اروپاي غربي یا دیگر نقاط جهان داشتند، هدف قرار مي دادند. 
امروزه دولت امریکا ایستگاه هاي زیر را نیز تأمین مالي مي کند: رادیو فردا )براي ایران(، رادیو 
و تلویزیون مارتي4 )براي کوبا(، رادیو آسیاي آزاد، و تلویزیون الحره5 و رادیو ساوا6 )هر دو 
براي کشورهاي عربي(. این ایستگاه هاي رادیویي و تلویزیوني همه تحت نظارت هیئت امناي 
شبکه هاي رادیوـ تلویزیوني دولتي امریکا7 است و از محل بودجه هاي مصوب کنگره تأمین 

مالي مي شوند )ایزدی، 2007(.
تبادلي، عنصر مهمي از دیپلماسي عمومي  از سال 1946 تاکنون برنامه هاي آموزشي و 
اداره  خارجه8  وزارت  آموزشي  و  فرهنگ  امور  دفتر  همت  امروزه به  و  است  بوده  امریکا 
مي شود. در سال 1953، آیزنهاور،9 رئیس جمهور امریکا، دستور تأسیس آژانس اطالعاتي10 
را صادر کرد. دیپلماسي عمومي امریکا براي نفوذ در افکار عمومي مردم عادي در کشورهاي 
هدف، به منظور رساندن پیام هاي ایدئولوژیک خود، به پخش برنامه هاي رادیوـ تلویزیوني 
بسنده نمي کرد. آژانس اطالعاتی »طرح هاي کنترل رسانه اي« را نیز پي گرفت. این طرح ها برای 

1. How We Advertised America; The First Telling of the Amazing Story of the Committee on 
Public Information That Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe.
2. Creel
3. Roosevelt.
4. Radio/ TV Marti.
5. Alhurra TV.
6. Radio Sawa
7. Broadcasting Board of Governors
8. State Department’s Bureau of Educational and Cultural Affairs
9. Eisenhower
10. United States Information Agency (USIA)
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تحت نفوذ قرار دادن رسانه هاي خبري بومي از طریق ترویج خبرها، گذاشتن برنامه هایي بر 
روي کانال هاي تلویزیوني، و استفاده از تماس هاي شخصي براي اثرگذاري بر دیدگاه هاي 
روزنامه نگاران خارجي، طراحی شده بودند. از تماس هاي شخصي براي تحت نفوذ درآوردن 
رهبران فکري نیز استفاده مي شد. در این زمینه، آژانس اطالعاتی با پنهان نگاه داشتن منبع 
پیام هاي خود، به پروپاگاندایی سیاه یا مخفي دست مي زد. این آژانس افزون بر حمایت هاي 
روزنامه نگاران خارجي، از همکاري خصوصي نیز بهره مي گرفت. همکاري خصوصي شامل 
استفاده از سازمان هاي غیر دولتي امریکایي، بنگاه هاي تجاري، و شهروندان معمولي در کاروان 

تبلیغاتي ترویج تصویري مثبت از امریکا بود.
انجمن ایران و امریکا، که به عنوان مؤسسه ای با هدف فوق از سال 1304ش. فعالیت خود 
را در ایران آغاز کرده بود، سعي داشت تا از طریق انجام برنامه هاي فرهنگي )مانند سخنرانی 
هفتگی، نمایش فیلم های تبلیغاتی امریکایی، انتشار ماهنامه ایران و امریکا به دو زبان، اجرای 
موسیقی ایرانی و امریکایی، تدریس زبان انگلیسی،  و پذیرایی همراه با سخنرانی از میهمانان 
برجسته ایرانی و امریکایی( به معرفي امریکا بپردازد. این انجمن در طول پنجاه سال فعالیت 
به مهم ترین پایگاه فرهنگي امریکا تبدیل شد و در دوره خود بزرگ ترین کانون رابطه فرهنگي 
بین دوملت در تمام دنیا به شمار مي آمد )آشنا، 1384: 16(. انتشار ماهنامه مرزهای نو نیز در 
راستاي شناساندن امریکا و معرفي میزان رشد و پیشرفت اجتماعي و فرهنگي و علمي در این 
کشور بود. در مقاله حاضر سعي شده است به محتویات نشریه در دهه1340ش. توجه شود. 
علت این انتخاب ــ همان گونه که در ادامه خواهد آمد ــ بیش از هرچیز، از آن جهت است 
که حکومت پهلوي در این دهه در اوج اقتدار سیاسي و ایدئولوژیک خود بود و شاه با نهایت 
اقتدار در اجراي روند مدرنیزاسیون مورد نظرش اهتمام جدي داشت. شاه در بازگشت از سفر 
امریکا در سال 1341، »بعضي از مواد رفرم تحمیلي امپریالیسم امریکا را، که باید در ایران پیاده 
مي شد، بازگو ساخت« )روحاني،1361: 137(. از این رو مطالعه نشریه مرزهاي نو، که با هدف 
معرفي چهره مدرن امریکا به ایرانیان منتشر مي شد، مي تواند یافته هاي قابل توجهي در خصوص 
تالش هاي صورت گرفته در این دهه براي متقاعد ساختن جامعه ایراني جهت تحقق روند 

نوسازي در ایران در اختیار ما بگذارد.
در این مقاله از روش تحلیل انتقادي گفتمان با رویکرد نورمن فرکالف استفاده مي شود. 
گفتمان شکلي از کاربرد گفتگو براساس شرایط زماني، مکاني، اجتماعي، فرهنگي، و سیاسي 
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است )شیرازي رومنان، 1387: 79(. هنري و تاتور تحلیل انتقادي گفتمان را ابزاري جهت 
شالوده شکني ایدئولوژي هاي رسانه ها و گروه هاي نخبه، و براي تعیین و تعریف روابط اجتماعي، 
اقتصادي، و قدرت سیاسي میان گروه هاي مسلط و فرودست مي دانند، و به باور ون دایک این 
کار در ارتباط با رسانه ها از طریق توصیف ساختارهاي بحث انگیز، تشریح فرض هاي ضمني 

و بدیهي، و همچنین بررسي سبک و وی ژگي هاي بالغي انجام مي شود )ایزدي، 1387: 102(.
مطالعه  به  زیر،  به پرسش های  پاسخ  از طریق  است،  این رویکرد کوشیده  در  فرکالف 
روابط میان زبان، قدرت، و اید ئولوژي، از طریق توصیف متن )بررسي ارزش هاي رابطه اي و 

موضع گیري ها در متن( بپردازد:
 • کلمات واجد چه ارزش های تجربی هستند؟

 • ویژگی های دستوری متن واجد چه ارزش های رابطه ای هستند؟
 • کلمات حاوی چه ارزش رابطه ای هستند؟ 
 • جمالت ساده چگونه به هم متصل شده اند؟
 • چه ارزش های بیاني در متن دیده می شود؟

عالوه بر تفسیر )نشان دادن بافت موقعیتي در متن( و تبیین )نشان دادن بازنمایي واقعیت و 
ایدئولوژي در متن(، او همچنین تالش مي کند به تحلیل متن، تحلیل فرایندهاي تولید، مصرف، 
و توزیع متن، و نیز تحلیل اجتماعي ـ فرهنگي رخداد گفتماني به عنوان یک کل بپردازد 

 )فرکالف، 1387: 19(.
اگرچه رویکرد تحلیل گفتماني فرکالف و ون دایک شباهت بسیاري با هم دارند، اما یک 
تفاوت جزئي باعث تمایز این دو شده است. در ساختار تحلیل گفتماني فرکالف سه عنصر 
اصلي مورد بحث قرار مي گیرند که عبارتند از متن، کنش گفتماني، و کنش فرهنگيـ  اجتماعي؛ 
درحالي که در رویکرد فرکالف این سه عنصر عبارتند از گفتمان، اجتماعيـ  شناختي، و تحلیل 
اجتماعي )تحلیل ساختارها(. وجه تمایز اصلي میان این دو، بعد اجتماعي ـ شناختي است، 
چرا که به باور ون دایک حلقه واسط میان متن و اجتماع، بعد ذهني اجتماع ـ شناختي است، 
درحالي که از نظر فرکالف حلقه واسط میان متن و اجتماع، کنش گفتماني یا تولید و مصرف 

متن است. در این مقاله از رویکرد فرکالف بهره گرفته ایم.
استفاده از تحلیل انتقادي گفتمان براي مطالعات موردي دست کم یک هدف اصلي را دنبال 
مي کند. هدف از تحلیل گفتمان، در موارد مختلف، به دست آوردن ایدئولوژي پنهان در متن 
است. به باور دیگر، بر اساس دیدگاه تحلیل انتقادي گفتمان، هیچ متني در خأل تولید نمي شود 
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و تولید یک متن در چارچوب شرایط و موقعیت هاي اجتماعي خاصي صورت مي گیرد. از این 
رو نمي توان تأثیر شرایط پیراموني را در تولید متن نادیده گرفت. این دیدگاه کمک مي کند تا 
ایدئولوژي حاکم بر متن کشف شود. در این مقاله نیز سعي شده با بهره جستن از روش تحلیل 
انتقادي گفتمان با رویکرد فرکالف ایدئولوژي اصلي حاکم بر ارائه کیفیت زندگي امریکایي در 

ماهنامه مرزهاي نو بیان شود.

تاریخچه كيفيت زندگی
مفهوم کیفیت زندگی از قرن بیستم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است )مک کال1، 1975: 
229(. البته پیش از این مفهوم کیفیت زندگی در ادبیات فلسفی یونان باستان نیز به نوعی محل 
توجه بوده است. ارسطو در بحث از سعادت، زندگي عقالني را شرط اساسي مي داند و معتقد 
است که سعادت لذت عقالني است و ما مي توانیم این لذت را هنگام درك حقایق دریابیم 
)دورانت،1336: 76(. رفته رفته توجه به کیفیت زندگی جدیت بیشتری یافت و با سه نوع نگاه 
مواجه شد. نگاه اول به کیفیت زندگي از دریچه رشد اقتصادي است. در اواسط قرن بیستم هر 
جا که به رشد اقتصادی توجه می شد، از کیفیت زندگی به عنوان شاخص آن یاد می کردند. از 
آن جا که تا پیش از این رشد اقتصادی مالك زندگی خوب قرار گرفته بود و این مالك به تدریج 
با پرسش هایی مواجه شد، به همین جهت رشد اقتصادی معطوف به کیفیت زندگی )و نه رشد 
اقتصادي صرف( مالك ارزیابی سطح زندگی افراد قرار گرفت. این نگاه که تا اوایل دهه 1970 
ادامه حیات داد )غفاری و امیدی، 1388: 2( از 1972 با یک نقد جدي مواجه شد. سؤال این 
بود که اگر رشد اقتصادی مالك ارزیابی کیفیت زندگی است، پس مخاطرات ناشی از رشد 

لجام گسیخته اقتصادی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی را چگونه می توان توجیه کرد؟ 
گزارش باشگاه رم با طرح این معضل هم به محیط زیست و هم به احساس افراد نسبت 
به زندگی و همچنین به پدیده های اجتماعی منعکس کننده این احساس توجه کرد. از این 
به بعد حوزه های فرهنگی واجتماعی نیز درگیر مفهوم کیفیت زندگی شدند، به گونه ای که 
پژوهش های پیمایشی متعددی در روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی، با طرح این پرسش 
صورت گرفت که انسان ها از زندگی در چنین جهانی چه پنداشت و برداشتی دارند؟ )عبدی و 
گودرزي، 1378: 154(. این رویداد به خوبی نشان می دهد که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از 

1. McCall 
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سطح مقوالت عینی به سطح مقوالت ذهنی متمایل شد )نگاه دوم(. در این خصوص اینگلهارت 
معتقد است پس از جنگ دوم جهانی در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ دگرگونی هایی به 
وجود آمد. اگر در سیاست و اقتصاد بر کم کردن گسترش نقش دولت و فروکاستن جایگاه 
آن در فرایند رشد اقتصادی توجه شد، در فرهنگ دگرگونی ارزشی به معنای دگرگونی از 
جنبه های مادی ارزش ها به جنبه های فرامادی بود. به گفته او »جوامع صنعتی پیشرفته به طرف 
تحول تدریجی از تأکید بر امنیت اقتصادی و جانی به تأکید بیشتر بر دلبستگی به دیگران، ابراز 
نظر فردی، و کیفیت زندگی در حرکتند« )اینگلهارت، 1373: 10(. وی کیفیت زندگی را معادل 
رضایت از زندگی قرار داد و از این طریق به جنبه غیرعینی این مفهوم توجه بیشتری کرد. 
او رضایت از زندگی را در کناراعتماد به یکدیگر، رضایت سیاسی، و احساس خوشبختی، 
به عنوان شاخص های مفهوم فرهنگ مدنی معرفی کرد و به رابطه مستقیم میان شاخص های 
فرهنگ مدنی و سطح توسعه اقتصادی و نهادهای دموکراتیک اشاره کرد. از این رو سطح باالی 
توسعه اقتصادی به معنای افزایش سطح شاخص های فرهنگ مدنی است. این امر نشان می دهد 

که مفهومی مانند رضایت از زندگی می تواند در تداوم نظم اجتماعی مؤثر افتد. 
در کنار رشد اقتصادي و توجه به جنبه هاي ذهني، سومین نوع نگرش به این مفهوم مربوط 
به ادبیاتي است که کیفیت زندگي را با تأکید بر مفاهیمي مثل سرمایه اجتماعي، همبستگي 

اجتماعي، ناهنجاري، و... مطالعه مي کند.
در ایران مقاالت متعددي درمورد سنجش کیفیت زندگي نوشته شده است که از جمله 
به چند مورد آنها اشاره مي شود. در مقاله اي با عنوان کیفیت زندگي در برنامه هاي عمراني 
و توسعه ایران، به قلم غالمرضا غفاري و رضا امیدي، به بررسي مفهوم کیفیت زندگي در 
محتواي برنامه هاي توسعه در ایران قبل و پس از انقالب اسالمي پرداخته شده است. مقاله 
دیگر با عنوان بررسي تحوالت کیفیت زندگي در ایران )1365-1385(، به قلم موسي عنبري، به 
تحوالت کیفیت زندگي روستایي در ایران در طي بیست سال پس از انقالب توجه شده است. 
لیال فالحتی در مقاله ای با عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان: مطالعه موردی 
دانشجویان دانشگاه های تهران و کردستان، به بررسي مفهوم کیفیت زندگي در ایران پرداخته 
است. در این مقاله نویسنده سعي کرده تا وضعیت کیفیت زندگي دانشجویان را در تهران و 
کردستان بررسي کند. نویسنده در این مقاله به این نتیجه رسیده است که وضعیت کیفیت 
زندگي دانشجویان در استان هاي دیگر رضایت بخش نیست و این مسئله مي تواند مشکالتي 

براي جامعه علمي کشور ایجاد کند.
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چارچوب مفهومي: تعریف مفهومي كيفيت زندگي
کیفیت زندگي به معناي چگونگي زندگي، و ناظر به سطح زندگي فردي یا جمعي است. بحث 
از کیفیت زندگي لزوماً با گزاره هاي توصیفي و هنجاري همراه است و این بدان معناست که 
وقتي از کیفیت زندگي فردی یا گروهي بحث مي شود، لزوماً با عبارات وصفي خوب/بد یا 
باال/پایین همراه مي شود و در ذات خود با ارزش گذاري و توصیف همراه است. این در حالي 
است که مفاهیم دیگري مانند سبک زندگي لزوماً در ذات خود حامل گزاره هاي هنجاري 
نیستند، یعني صحبت از سبک زندگي لزوماً به معناي صحبت از سبک زندگي خوب یا بد 
نیست. سبک زندگي خود مي تواند در کنار دیگر متغیرها جزو عوامل مؤثر بر کیفیت زندگي 
به شمار رود. اگر سبک زندگي یک الگو یا مجموعه نظام مندي از کنش هاي مرجح باشد که 
از عوامل مختلفي مانند فعالیت ها، عالقه مندي ها، و عقاید ایجاد مي شود )مهدوي کني، 1387: 
63ـ78(، کیفیت زندگي نتیجه ارزیابي و سنجش این مجموعه کنش هاست، که البته خود نیز از 

این کنش ها تأثیر مي پذیرد.
آنتوني شاو کیفیت زندگي را حاصل ضرب استعدادهاي طبیعي فرد در شرایط به وجود 
آمده براي او توسط خانواده و جامعه اش مي داند )شاو1، 1977: 11(. از نظر لیو2 کیفیت زندگي 
نامي جدید براي مفهومي قدیمي است. او معتقد است کیفیت زندگي نامي ذهني براي بهزیستي3 
مردم و محیطی است که در آن زندگی می کنند )لیو، 1975: 1(. گرچه ازنظر اوهر فرد، برای 
ارزیابی کیفیت زندگی، مجموعه ای از مالك های شخصی برای تعریف و روش خاص خود 
دارد )لیو، 1974: 188(. در عین حال به سه رویکرد در تعریف از کیفیت زندگی توجه نشان 
می دهد: 1ـ تعریف کیفیت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده مثل شادکامی، رضایت مندی، 
سبک زندگی، ثروت، و... 2ـ تعریف کیفیت زندگی از طریق به کارگیری شاخص های عینی 
و ذهنی اجتماعی مثل تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه، و شاخص آموزش و 
پرورش 3ـ تعریف کیفیت زندگی براساس تعیین عوامل مؤثر بر آن )غفاری و امیدی، 1388: 
4ـ3(. در این مقاله تالش می کنیم با تلفیق این سه رویکرد جنبه های مختلف مفهوم کیفیت 

زندگی را بررسی کنیم.
کیفیت زندگي در برخورد اول ممکن است محدود به جنبه هاي مادي و عیني زندگي شود 
و با به کارگیري آن این معنا متبادر شود که در حال سخن گفتن از میزان درآمد، نوع منزل و 

1. Shaw
2. Liu 
3. Well-being 
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اتومبیل شخصي، میزان دارایي، و اموري از این دست هستیم. اگرچه هر یک از این امور به 
عنوان بخشي از کیفیت زندگي مي توانند مد نظر قرار گیرند، ولي این مفهوم تنها به این عوامل 
منحصر نمي شود. کیفیت زندگی، آن گونه که اندیشمندان و صاحب نظران به آن پرداخته اند، به 

دو بعد عیني و ذهني مرتبط است.
در بعد عینی به مجموع عوامل و زمینه های عینی مؤثر بر کیفیت زندگی توجه می شود، از 
این رو متغیرهایی مانند رفاه مادی، تغذیه مناسب، زندگی در محیط سالم، امنیت، دسترسی به 
خدمات با کیفیت، آموزش و بهداشت، زندگی خانوادگی سالم، و روابط دوستی و آشنایان 
جنبه های عینی کیفیت زندگی را پوشش می دهند )مختاری، 1388: 101(. اما توجه صرف به 
جنبه های عینی کیفیت زندگی نمی تواند مالك درستی برای سنجش و تعریف این مفهوم به 
شمار آید. برخی پژوهش ها نشان داده اند که جنبه های عینی به تنهایی تعیین کننده سطح کیفیت 
زندگی نیستند. به عنوان مثال کامینز نتیجه یکی از تحقیقات خود را این گونه بیان می کند که 
افرادی که در محیط های فقیر زندگی می کردند رضایت نسبی از محل زندگی خود داشتند 
)گالووی،2005: 29(. آرگایل از این جنبه ذهنی به شادکامی تعبیر می کند و اجزای آن را روابط 
مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی، و دوست داشتن دیگران می داند )کجباف 
و همکاران، 1390: 63(. برخی دیگر معتقدند کیفیت زندگی مفهومی وسیع است که حیطه های 
سالمت فیزیکی، سطح وابستگی، روابط اجتماعی، و عقاید فردی را شامل می شود. البته این 
مفهوم از نظر این گروه بیشتر به صورت ذهنی در نظر گرفته می شود و مراد از آن تصور افراد 
از زندگی شان در فضای1 نظام ارزشی و فرهنگی تعریف می شود که در آن زندگی می کنند، و با 

اهداف، انتظارات، استانداردها، و نگرانی هایشان مرتبط است )اشمیت2، 2007: 207(.
این تصور فردي همان بهزیستي ذهني است که مترادف با ارزیابي فرد از زندگي خویش 
است. این ارزیابي مي تواند از نظر موقعیت هاي شناختي باشد، از قبیل رضایت فرد نسبت به 
ازدواجش، کارش و زندگي اش؛ و مي  تواند از نظر تأثیرات مداوم باشد، مانند وجود احساسات 
و حاالت مثبت و غیاب تأثیرات ناخوشایند. از نظر ما بهزیستي ذهني نتیجه احساس مردم 
در  نتیجه غوطه ور شدن  فرد،  و خوي یک  نتیجه خلق  اهدافشان،  به  به دست یابي  نسبت 
فعالیت هاي جذاب و خوشایند، و روابط اجتماعي مثبت است )دینر، ساپیتا، ساه3، 1998: 34(.
1. context
2. Schmidt
3. Diener, Sapyta, Suh
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اما بهتر آن است که جنبه ذهنی کیفیت زندگی را ذیل مفهوم رضایت از زندگی1 قرار 
دهیم. رضایت از زندگی را می توان به سه نوع تقسیم کرد: رضایت ناشی از برخورداری )که 
به امکانات و میزان بهره مندی از آنها مربوط است(، رضایت ناشی از ارتباط )رابطه اجتماعی از 
حیث نوع و شدت و درگیری عاطفی بر رضایت از زندگی اثر می گذارد. میزان رابطه اجتماعی 
بر رضایت فرد مؤثر است(، و رضایت ناشی از بودن )رضایت از خود با احساس کنترل بر 
زندگی خود در مقابل این احساس که زندگی ما توسط نیروهای بیرون از ما کنترل می شود( 

)عبدی و گودرزي، 1378: 164(.
پیتر سندوی معتقد است سه نگاه نسبت به زندگی وجود دارد که کیفیت زندگی را هم باید 
براساس این سه تفسیر کرد. این سه نگاه عبارتند از: کمال گرایي، عیش طلبي و خوش گذراني، 
و ترجیحـ  رضایت گرایي. ممکن است فردي کمال گرایي را ترجیح دهد و کیفیت زندگي خود 
را براساس آن بسنجد، اما در عین حال در درد و ناکامي زندگي کند. در مقابل فرد دیگري در 
موقعیتي ممکن است زندگي کند که به خوشي و عدم نگراني بیشتر تمایل نشان مي دهد اما 
از کمال و ارزش هاي انساني بهره کمي برده باشد. در عین حال خوش گذراني مي تواند هم به 
کمال گرایي نزدیک شود و هم به ترجیح گرایي. یک زندگي پر از خوشي زندگي اي است که به 

فضایل انساني هم دست یافته است )سندوی2، 1999: 13(.
اگرچه فهم کامل از بهزیستی ذهنی، که می توان آن را معادلی برای رضایت از زندگی و بعد 
ذهنی کیفیت زندگی معرفی کرد، نیاز به این آگاهی دارد که چگونه شرایط عینی بر ارزیابی های 
افراد از زندگی شان تأثیر می گذارد، اما می توان مواردی را یافت که در آنها هیچ همبستگی میان 
شرایط عینی و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی وجود ندارد )همانند پژوهشی که کامینز ارائه داده 
بود(. در این صورت باید گفت که احساس رضایت نسبی از زندگی از عوامل متعددی متأثر 
است که یکی ازاین عوامل چارچوب های شخصی ارجاع است. این چارچوب های شخصی را 
تجربه ها شکل می دهند و نمی توان فرض کرد که چارچوب ارجاع یک فرد همه احتماالت را 

دربر می گیرد )گالووي2005،3: 33(.
1. چه عوامل و شرایطی بر كيفيت زندگی تأثير می گذارند؟

ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی، عالوه بر ارتباط با یکدیگر، از عوامل مختلفی متأثر می شوند. 
مجموع این عوامل را می توان به دو قسم عینی و ذهنی تقسیم کرد. لیو به 11 عامل مؤثر بر 
1. life satisfaction 
2. Sandøe
3. Galloway
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کیفیت زندگي اشاره مي کند و آنها را در  درون دادها )رواني و فیزیکي(، اجزا و سازه هاي 
سیاسي و اقتصادي و محیطي ـ اجتماعي، جایگاه و موقعیت فردي، تساوي فردي، شرایط 
زیستي، موقعیت اقتصادي، توسعه تکنولوژیک، تولید کشاورزي، شرایط رفاه و سالمت، توسعه 

آموزشي، و حکومت هاي محلي و ایالتي خالصه مي کند )لیو، 1975: 2ـ4(.
فیلیپس کیفیت زندگی را در دو سطح فردی و جمعی جای می دهد و در سطح فردی آن را 
به دو بخش عینی و ذهنی تقسیم می کند. »الزمه کیفیت زندگی فرد در بعد عینی تأمین نیازهای 
اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست های اجتماعی افراد است. در بعد 
ذهنی هم افزایش رضایت مندی، هدف داری در زندگی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت، 
و... به کیفیت زندگی مربوط می شود. اما کیفیت زندگی در بعد جمعی بر ثبات محیط فیزیکی 
و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها، انسجام مدنی، روابط شبکه ای گسترده، انصاف، 

برابری طلبی و عدالت اجتماعی تأکید دارد« )غفاری و امیدی، 1388: 10ـ9(.
برخی به»نگاه فرد به زندگی، احساس نسبت به میزان تأمین حقوق خود در جامعه، و 
ارزیابی نسبت به این که تا چه حد تالش های جامعه به بهبود زندگی او و تأمین نیازهایش کمک 
کرده« به عنوان عوامل ذهنی کیفیت زندگی در بعد فردی نگریسته اند )مختاری، 1388: 147(.

موری چهار شرط را برای بهبود کیفیت زندگی مؤثر مي داند: امنیت، منابع مادی، عزت 
نفس، و خشنودی. سطح آستانه هریک از این چهار شرط نیز شادکامی است. پیش نیازهای 
اساسی این چهار شرط نیز عبارتند از عدالت و آزادی )موری1، 1989: 53(. یعنی در صورت 
عدم تحقق عدالت و آزادی در تأمین منابع مادی، امنیت، دسترسی به عزت نفس، و خشنودی، 
کیفیت زندگی بهبود نخواهد یافت. اگر این توضیح موری را بپذیریم، باید عزت نفس و 

خشنودی را جزو عوامل ذهنی به شمار آوریم و دو عامل دیگر را عینی بدانیم.
کیفیت زندگی تحت تأثیر روابط اجتماعی هم قرار می گیرد. هلگسون با ایجاد رابطه بین 
حمایت های اجتماعی و کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی را به سه قسم عاطفی، ابزاری، و 
اطالعاتی دسته بندی می کند. منظور از حمایت های عاطفی نیاز فرد به صحبت کردن و مراقبت 
است. حمایت ابزاری نیز همان حمایت هایی است که در قالب قرض دادن و... دیده می شود. 
حمایت اطالعاتی نیز به راهنمایی و هدایت فرد مربوط است. او رابطه میان حمایت اجتماعی و 
کیفیت زندگی را میزان استرس می داند که در صورت افزایش استرس نیاز به حمایت اجتماعی 
هم بیشتر می شود. در عین حال اضافه می کند که حمایت عاطفی بیشترین رابطه خطی را با 

کیفیت زندگی دارد )هلگسون2، 2003: 25ـ26(.

1. Murray
2. Helgson
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روابط اجتماعی به واسطه مهار تمایالت افراد و جلوگیری از آرزوهای بی پایان و ارضانشدنی 
هم بر کیفیت زندگی مؤثرند. دورکیم با مطرح کردن بحث ناهنجاری به این نتیجه رهنمون 
می شود که بروز ناهنجاری به واسطه این که نظم اجتماعی را می کاهد و افراد را از رسیدن به 
خواسته هایشان منع می کند، باعث نارضایتی اجتماعی می شود. در این جا یک اقتدار اخالقی 
می تواند جلوی بروز آنومی را بگیرد. از نظر دورکیم آنومی دارای سه ویژگی است: تشویش 
یا اضطراب دردناك، احساس جدایی از معیارها و استانداردهای گروه، و احساس بی هدفی 

)عبدی و گودرزي، 1378: 167(.
ارزش ها نیز از مجموعه عوامل ذهنی به شمار می آیند که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار 
می دهند. آنها به وجوه عینی و ذهنی کیفیت زندگی وزن می دهند. البته خود این ارزش ها در 
بافت فرهنگی ریشه دارند، لذا بافت فرهنگی می تواند مفاهیم را برای جمع و گروهی معین به 
گونه ای خاص تعریف کند. »مفهوم زندگی خوب نه تنها بین افراد، که بین جوامع و فرهنگ ها 
نیز متفاوت است. یک مفهوم از کیفیت زندگی در یک بافت فرهنگی در مقایسه با بافتی دیگر 

متفاوت است )کیت1، 2001: 53(.
مجموع نکات فوق ما را در شناخت مفهوم بهزیستي اجتماعي2 کمک می کنند. بهزیستی 
اجتماعی ترکیبی است از دو عنصر سازگاری اجتماعی و حمایت اجتماعی. سازگاری اجتماعی 
ترکیبی از رضایت نسبت به روابط، اجرای نقش های اجتماعی، و سازگاری با محیط فردی 
است. حمایت اجتماعی نیز ترکیبی است از شماري از تماس ها در شبکه اجتماعي فردي و 

رضایت نسبت به این تماس ها )الرسون3، 1993: 285(.
در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی، زیمل نیز با پرداختن به زندگی در کالن شهرها، سعی 
کرده است وضعیت رضایت از زندگی را تشریح کند. به نظر او چیزی که در شهرهای بزرگ 
حاکم است، روابط مبتنی بر عقل حسابگر و مادی است که به سردی روابط منجر می شود. این 
در حالی است که در اجتماع4 این گونه روابط حکم فرما نیست. او تمایز زندگی شهری را با 

زندگی در اجتماع های کوچک از طریق دو مفهوم دلزدگی5 و احتیاط6 نمایش می دهد.
1. Keith
2. social well-being
3. Larson
4. community
5. blase
6. reserve 
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دلزدگی در کالن شهرها به این معناست که فرد نمی تواند تفاوت اشیا را دریابد. فرد دلزده 
نمی تواند میان پدیده ها تمیز قائل شود و نسبت به معنای اشیا و تمایز آنها بی عالقه است. 
علت آن هم تغییرات سریع زندگی شهری و لذت طلبي هاي فرد شهرنشین است. یکنواختی 
و مشابهت پدیده ها زمینه را برای کاهش رضایت از زندگی و هدف دار بودن زندگی از میان 
می برد. احتیاط نیز، که ویژگی دیگر زندگی در کالن شهر است، ناظر به این معناست که »به 
موازات افزایش تعداد افراد، روابط عمیق و صمیمانه در شهرهای کوچک جای خود را به 
روابط دیگری می دهد. اگر قرار باشد در شهر بزرگ رابطه اجتماعی عمیق با تعداد زیادی از 
افراد صورت گیرد، فرد به لحاظ درونی به اتم های بی شماری تجزیه می شود و به حالت روانی 
تصورناپذیری می رسد. این امربه محدود شدن روابط اجتماعی انسان کالن شهری منجر می شود 
و روابط گرم و صمیمی اجتماع های کوچک به روابط سرد و بی روح جامعه بزرگ تبدیل 

می شود )زیمل،1372: 57ـ59(.
پس از این توضیحات قصد داریم برخی شاخصه های کیفیت زندگی را برشماریم. این 

شاخصه ها در دو بعد عینی و ذهنی قرار دارند که به ترتیب عبارتند از:
شاخص های عینی کیفیت زندگی: روابط اجتماعی سالم، امنیت، آموزش، رفاه، ثروت، ثبات 

محیط فیزیکی و اجتماعی، دسترسی به خدمات و امکانات )عدالت اجتماعی و برابری(.
تأمین  میزان  به  نسبت  احساس  زندگی،  هدفمندی  زندگی:  کیفیت  ذهنی  شاخص های 
حقوق، رضایت و شادکامی ناشی از برخورداری از امکانات، رضایت ناشی از احساس کنترل 

بر زندگی خود، رضایت ناشی از روابط اجتماعی.

ارتباط ميان بافت فرهنگی و كيفيت زندگی
همان گونه که در بحث از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی توضیح داده شد، ارزش های فردی یا 
جمعی بر جنبه های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از طریق وزن دادن به آنها تأثیر می گذارند. به 
این معنا که این ارزش ها هستند که نشان می دهند تا چه میزان کیفیت زندگی یک فرد و میزان 
رضایت او از زندگی متأثر از جنبه های عینی یا ذهنی زندگی اوست، و باز براساس همین 
ارزش هاست که میزان اهمیت جنبه های عینی و ذهنی زندگی و ترجیح یکی بر دیگری روشن 
می شود. اما سؤال این است که این ارزش های فرهنگی به چه طریقی می توانند وزن دهي کنند؟ 
در توضیحات پیشین گفته شد که بافت فرهنگی مشترك این ارزش ها را ایجاد می کند و تعریف 
از کیفیت زندگی و رضایت از آن از یک بافت فرهنگی به بافتی دیگر متفاوت است. بافت 
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فرهنگی مشترك با ایجاد هویت فرهنگی مشترك امکان این وزن دهي را فراهم مي کند. در این 
بافت فرهنگي عوامل متعددي هویت فرهنگي را صورت مي دهند. سرمایه فرهنگي در یک بافت 
فرهنگي در سه شکل عینیت یافته، شیئ شده، و نهادینه شده، از عوامل ایجاد هویت فرهنگي 
است )واینینگر و الرئو1، 2007: 103(. حافظه فرهنگي نیز از طریق جهت دادن به رویه ها تالش 
مي کند حافظه )گذشته امروزي شده(، فرهنگ، و گروه )جامعه( را با یکدیگر مرتبط سازد 
)اسمان2، 1995: 129(. لذا دومین بعد هویت فرهنگي را حافظه فرهنگي شکل مي دهد. دین و 
زبان نیز به عنوان عوامل بعدي شکل دهنده هویت فرهنگي، از طریق ایجاد نظام مشترك فرهنگي 

و ارزشي، به شکل گیري فرهنگي مشترك منجر مي شوند )اسماعیلي،1390: 78ـ80(.

تحليل گفتمان نشریه مرزهاي نو
به علت در اختیار نبودن همه شماره هاي این نشریه نمونه گیري به این صورت انجام شد که 
ما تمام شماره هایي را که از ابتداي دهه 1340ش. در اختیار داشتیم، مشاهده کردیم و از میان 
آنها تعدادي از شماره هاي مجله را، که درباره کیفیت زندگي در امریکا گزارش هایي ارائه کرده 
بودند، برگزیدیم و سپس به بررسي و تحلیل پرداختیم. این متون آن گونه که بررسی شده به 

دو دسته تقسیم می شوند: 
دسته نخست: متونی که حاوی اطالعاتی در مورد امریکا و پیشرفت های آن هستند، و 
رفاه و آسایش را به رخ می کشند؛ مانند یادداشت هاي مربوط به مرکز خرید تایسونز کورنر، 

آشپزخانه هاي عصر فضا، ایالت تکزاس )در ادامه مشاهده می کنید(.
دسته دوم: متونی که با برجسته کردن یک امریکایی یا یک خانواده امریکایی، زندگی و 
موفقیت هایشان را نشان می دهند و این تصور را، به صورت ناخودآگاه و البته عامدانه، به دست 
می دهند که اغلب امریکایی ها این گونه زندگی خوبی دارند؛ مانند یادداشت هاي مربوط به 

انجمن همسایگي، خانواده اسنایدر، میس کلیر فوربس و...
این دسته بندي از این جهت است که گسترش مدرنیته را در دو سطح فردي و اجتماعي، 
و نیز در سطوح ساختاري و روابط انساني نشان مي دهد. در این صورت نمایی کلي از کیفیت 
زندگي امریکایي به دست مي آید که در آن کیفیت زندگي در دو بعد عیني و ذهني در سطح باال 

و رضایت بخشي دیده مي شود.

1. Weininger & Lareau
2. Assmann
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 این مطالب را در دو سطح تحلیل مي کنیم: سطح اول توصیف داده هاست، و سطح دوم 
تفسیر به همراه تبیین آنها.

1. توصيف

در متنی، که در مورد توسعه کشاورزی در امریکاست، آمده است:
در مورد این توسعه بازرگانی جهانی کشاورزان امریکایی سهم بزرگی دارند، و مصرف کننده 
امریکایی می تواند از محصوالت فراوان خوراکی و الیاف استفاده کند. یک چهارم محصول اراضی 
مزروعی امریکا برای مصرف کنندگان سایر کشورها صادر می شود. در سال 1964 ارزش صادرات 
مواد کشاورزی امریکا تقریباً به 6000 میلیون دالر رسید. یعنی در آن سال به طور متوسط روزانه 
15کشتی پر از کاالی کشاورزی از بنادر امریکا خارج می شدند... در کشورهای در حال پیشرفت 
که در آنها ارز قابل تغییر کم است، ما طبق قراردادهای مخصوصی محصوالت کشاورزی خود را 
در مقابل ارز محلی یا تهاتر... تحویل داده ایم. این برنامه هاي خوار و بار براي صلح طوري تنظیم 
شده اند که با معامالت عادي بازرگاني تماس پیدا مي کنند و یک چهارم از صادرات کشاورزي ما را 
تشکیل مي دادند. ما سعي خواهیم کرد در مصرف محصوالت فراوان کشاورزي خودمان دیگران 
را نیز سهیم کنیم... اگر کشورهای در حال پیشرفت جهان بخواهند وضع اقتصادی رضایت بخشی 
داشته باشند، باید به ازدیاد محصوالت کشاورزی خود همت گمارند، چون پیشرفت کشاورزی 

نیروی اصلی محرکه توسعه اقتصادی است. )1349/7/5، ش 7، ص 16(
در عبارات فوق نوعی میل به شیفتگی وجود دارد. این میل را می توان از عبارت بندی های 
افراطی موجود در آنها )صدور یک چهارم محصوالت کشاورزی، روزانه 15کشتی پر از کاال، 
افزایش ارزش صادرات به 6000 میلیون دالر( دریافت؛ شیفتگی نسبت به رشد و افزایش و 

ابراز خوشحالی از این رشد بی سابقه.
ضمیرهاي »ما«، که در این متن آمده اند، واجد نوعي مفهوم اقتدار هستند که مرجع آنها نیز 
امریکاست. نویسنده درصدد است از این طریق ایجاد اقتدار کرده و به این واسطه امریکا را در 

مقابل دیگر کشورهایی قرار دهد که از این توانایی و قدرت بهره ای ندارند.
به کار بردن اصطالح »کشورهای در حال پیشرفت« و استفاده از ضمیر »ما« در این عبارت 
نشان می دهد که نوعی رابطه شمال و جنوب و رابطه کشورهای توسعه یافته ـ کشورهای در 

حال توسعه بر نوشتار حاکم است.



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
تابستان  1393

16

از حرف رابطه ای »چون« که در این متن استفاده شده بر می آید که، بنا به تصور و ادعاي 
نویسنده، بر مبنای عقل سلیم پیشرفت کشاورزی موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است. این 
ادعا، که در ابتدا منطقی به نظر می آید، در حقیقت حاوی این معنای ایدئولوژیک است که رشد 
کشاورزی موتور اصلی توسعه اقتصادی است و امریکا این رشد را به دست آورده است. در 

صورتی که نمی توان به راحتی اثبات کرد موتور اصلی توسعه رشد کشاورزی است.
متن دیگر حاوی اطالعاتی در مورد یک خانواده امریکایی است. خانواده کینگ دارای یک 
مزرعه و تعداد زیادی گاو و مرغ هستند. این متن به همراه تصاویرش درصدد است یک خانواده 

خوش و موفق امریکایی را معرفی کند. عبارات و جمالتی که در آن به کار رفته اند مانند:
آقای کینگ کمی پیش از سپیده دم به مزرعه می رود و مدتی کار می کند و سپس یک 
ناشتایی مفصل نوش جان می نماید. در همین اثنا خانم وی به اطوکشی مشغول است. ماشین ها 
و وسائل راحتی که در اختیار خانم کینگ می باشد شامل یخچال برقی، ماشین هاي ظرفشویي و 
لباسشویي مي باشد... رابرت کینگ 110 هکتار زمین متعلق به خود دارد و 90 هکتار دیگر در 
نزدیکي هیلیارد... اجاره کرده است. او داراي 40 رأس گاو اصیل از ن ژاد هولشتاین و 300 مرغ 

مي باشد... و در سال 6200 دالر درآمد دارد. )1350/6/2، ش6، ص22(
در کنار تصاویري که به مخاطب نشان داده می شود، مطلب القاکننده خوشي و روابط آرام 

و بدون تنش در بین خانواده کینگ است )بازنمایي یک ارزش تجربي(.
به عالوه جمالتی که حاوي اعداد هستند )110هکتار زمین،40 رأس گاو، و...( نمایش دهنده 
شیفتگي نویسنده نسبت به وفور و فراواني نعمت، ثروت، کار، و تالش به همراه آسایش هستند.

در این متن از هیچ ضمیر »ما« یا »شما« استفاده نشده است. این خود مي تواند به این نتیجه 
منجر شود که قرار نیست به هیچ شکلي مخاطب بر اساس این گزارش خود را با خانواده 
کینگ سهیم بداند، پس کمک مي کند تا مخاطب دور از دسترس بودن این سطح از زندگي را 

براي خود تصور کند.
متن دیگر به توصیف پیشرفت ها و توسعه ایالت تکزاس پرداخته است. در این متن ارزش 

تجربي از نوع میل به شیفتگي مشهود است. در بخشي از جمالت آن آمده است:
محصول عمده تکزاس »اسم تفضیل« است. از دهان تکزاسي ها،... و فهرست ارقام و آمار 
آنها هیچ چیز خارج نمي شود مگر اینکه به صفات برجسته »منحصر به فرد« و »درجه اول« و 
»بزرگ ترین« متصف باشد. وسعت این ایالت بسیار شگفت انگیز است و مساحتش از کشور 
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فرانسه به مراتب بیشتر مي باشد... کشاورزي تکزاس از همه پررونق تر است. مراتع وسیع آن 
از سایر ایاالت بیشتر است. محصول گندمش ــ با روستاییاني پانزده بار کمتر از روستاییان 
فرانسه ــ با محصول گندم آن کشور برابر است... محصوالت معدني تکزاس بسیار افسانه اي 
و سحرآمیز مي باشد... در دورنماي تکزاس بیش از 189000 دکل عظیم فوالدین چاه نفت به 
چشم مي خورد. دامپروري تکزاس از حیث کیفیت در درجه اول است. تعداد احشام و اغنام این 
ایالت نیز مانند تعداد نفوس آن بي شمار است... اگز تکزاس به دنبال فهرست طویل اسم تفضیل 
خود اعالم دارد که شهرهایش... لوکس ترین شهرها و مردمش خوش قیافه ترین، نیرومندترین، 
ثروتمندترین، و خوشبخت ترین مردم جهان هستند، جاي تعجب نخواهد بود. )1343/1/6، 

ش1و2، ص31(
این جمالت شیفتگي نسبت به توسعه، رشد، و پیشرفت را در ایالت تکزاس نشان مي دهند 
و مخاطب را از سرزمیني اصطالحاً توسعه یافته مطلع مي کنند. از سوي دیگر این عبارت ها 
وقتي با این پرسش مواجه مي شوند که »کلمات واجد چه ارزش هاي بیاني هستند؟«، ارزیابي 
مثبت نویسنده متن را از ویژگي هاي برجسته تکزاس و پیشرفت هایش به نمایش مي گذارند، و 
البته از آن جا که تکزاس بخشي از ایاالت متحده امریکاست، براي مخاطب تمجید و تحسین 

نویسنده متن را نسبت به کل امریکا نشان مي دهند.
جمالت پایانی عالوه بر اینکه شیفتگی نسبت به توسعه و پیشرفت را در تکزاس نشان 
می دهند، روابط اجتماعي مسالمت آمیز به همراه خوشي و خوشبختي را تداعي مي کنند، که البته 

سوغات مدرنیته و توسعه تکزاس است. 
گزارش دیگری که در این نشریه به چشم می آید گزارشی است از تشکیل یک انجمن 

همسایگی در شهر سن لوئی ایالت میسوری.
بچه حق دارد کفش نو می خواهد. اگر اولیایش نمی توانند بخرند انجمن که می تواند براي 
او خریداري نماید. از طرف انجمن همسایگي براي هر دسته از ورزشکاران محله مسابقات 
و برنامه هاي تمرین مخصوص ترتیب داده مي شود... هرکس به نحوي در این انجمن کار 
مي کند. این بانو ]اشاره به تصویري در کنار متن[ داوطلبانه به کودکان عضو انجمن درس آواز 
و سرود مي دهد... دختران عضو انجمن همسایگي از سیاه و سفید دور هم جمع شده و منتظر 
مربي »بازي« هستند... پسران و دختران هر هفته در کالس هاي کاردستي شرکت مي کنند. 

)1344/1/4، ش1، ص17(
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همدلي، همیاري، و حمایت، ارزش هاي تجربي نهفته در این عبارت ها هستند. 
عبارت »داوطلبانه« و جمله »هرکس به نحوي کار مي کند«، ارزیابي مثبت نویسنده را نسبت 

به این انجمن و فعالیت هاي همسایگي نشان مي دهد.
این جمالت نشان دهنده عدم فاصله اجتماعي در روابط افراد عضو انجمن همسایگي و 

همدلي میان ایشان و عدم هرگونه فاصله نژادي میان ایشان نیز هست.
گزارش دیگري که واجد ارزش هاي تجربي است، به توصیف خانواده اي امریکایي به نام 
اسنایدر می پردازد. اسنایدر کارگر کارخانه یخچال سازي جنرال الکتریک است که جمالت ذیل 

در توضیح زندگي او آمده است:
کارگر مزبور در این کارخانه وسیع و مدرن از ساعت 3 تا 11 و 30 دقیقه بعد از ظهر کار 
مي کند و براي صرف غذا از ساعت مخصوص استفاده مي نماید. کار او در یک رشته تولیدي 
از کارخانه است که روزانه در حدود 4000 یخچال برقي مي سازد... او به خاطر این کار ساعتي 
3/45 دالر دریافت مي دارد... اسنایدر با زن و بچه هایش در یک ناحیه مسکوني آرام در حومه 
جنوبي لوئیزویل سکونت دارند. خانه آنها تا کارخانه 6 کیلومتر فاصله دارد. خانه اي که خانواده 
اسنایدر درآن سکونت دارد )و آن را به اقساط خریده اند( 15000دالر مي ارزد... این خانه... 
عالوه بر سه اطاق خواب و یک محوطه زیبا براي نشستن، یک زیرزمین مجهز نیز دارد که براي 
تفریحات خانوادگي از آن استفاده مي نمایند... مزد کمتر از چهار روز اسنایدر براي پرداخت 
قسط ماهیانه منزل و بهاي گاز، که زنش براي غذا از آن استفاده مي کند و در زمستان خانه را با 

آن گرم می کنند، کفایت می کند... )1344/3/2، ش3، ص 36(
این جمالت توصیف کننده یک زندگی آرام، مرفه، و همچنین شرایط کاری بسیار عالی 
برای یک کارگر هستند. در این شرایط کاری عالی هم کارخانه و هم کارگر راضی اند و هر دو 
طرف شرایط خوبی را تجربه می کنند. نویسنده گزارش با توصیف های خود به روشی همدالنه 

تأیید و رضایت خویش را از این وضعیت اعالم می کند و ارزیابی مثبتی ارائه می دهد.
در این گزارش، از لحاظ ارزش رابطه ای، به روابط گرم اجتماعی حاکم بر کارگر و کارفرما، 
و نیز روابط صمیمانه خانوادگی توجه نشان داده شده است. در این موقعیت اجتماعی کارگر 
با انجام تعهدات خود و با پرداختن به وظایفی که دارد انتظارات کارفرما را تأمین می کند، و 

کارفرما نیز با پرداخت حقوق خوب و ایجاد زندگی آرام انتظارات کارگر را محقق می سازد.
میس کلیر فوربس یک زن امریکایی متخصص تغذیه و مواد خوراکی است که در یکی 
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از شماره های این نشریه در خصوص تخصص و فعالیت های وی و همچنین در مورد شرایط 
مطلوب زندگی اش گزارشی تهیه شده است. در مورد وی، پس از ذکر شرایط کاری و خدماتی 

که به نهادهای مختلف می کند، آمده است:
میس فوربس با حقوقی که دریافت می دارد به راحتی زندگی می کند و مبلغی هم پس انداز 
می نماید. در حدود یک پنجم از حقوق او برای کرایه خانه اش، که شامل تمام لوازم زندگی 
است، پرداخت می شود... عالوه بر این ها مبلغی از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی 
بیمارستان می پردازد و از طرف بیمارستان نیز مبلغی به پرداختی  او اضافه می شود. وی در پایان 
خدمت خواهد توانست عالوه بر حقوق بازنشستگی از حقوق امنیت اجتماعی نیز استفاده کند. 
میس فوربس در بیمه اجتماعی نیز شرکت دارد و به همین جهت مبلغی از حقوق او برای 
این منظور کسر می شود تا در موقع بیماری یا حادثه ای هزینه معالجه در بیمارستان و مخارج 
پزشکی او را بپردازند... وی دوست دارد که در اواخر هر هفته تابستان با اتومبیل به کیپ کاد که 
در 128 کیلومتری بوستون واقع است برود تا از نسیم لطیف سواحل اقیانوس اطلس... استفاده 

کند. )1344/11/4، ش11، ص9(
ارزش تجربی نهفته در این متن ناظر به جهانی اجتماعی است که در آن یک متخصص، که 
خدماتی را به نهادهای مختلف اجتماعی ارائه می کند، از آرامش و زندگی مطلوب برخوردار 

است. در این زندگی آرام همراه با خوشی حمایت اجتماعی نیز وجود دارد.
رابطه اجتماعی مسئوالنه حاکم بر شهروندان و نهادهای اجتماعی به خوبی در این گزارش 
مشاهده می شود. در این نوشته از سویی یک شهروند با در اختیار نهادن تخصص خود و 
مساعدت به نهادهای اجتماعی وظیفه خویش را در قبال جامعه انجام می دهد، و در مقابل، نهاد 
جامعه نیز مسئولیت پذیرانه به حمایت از وی گام برداشته است. این حمایت ها در قالب درآمد 

کافی، حقوق بازنشستگی، بیمه، و تفریحات دیده می  شود.
متن دیگري، که با عنوان آشپزخانه هاي عصر فضا در این نشریه مندرج است، از توسعه 

فناوري مربوط به لوازم آشپزخانه صحبت مي کند.
امروزه اجاق خود به خود تمیز مي شود، یخچال ها به موقع یخ ها را آب مي کنند و قالب هاي 
یخ نیز خود به خود پر آب مي شوند... چنین زندگي راحتی باعث صرفه جویي در وقت و انرژي 
مي گردد. بسیاري از راه رفتن هاي زیادي در آشپزخانه، خم و راست شدن ها از میان مي رود. 
وقتي پخت و پز و کارهاي دیگر خانه با چنین سرعت و با دقت انجام گیرد، خانواده اوقات 



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
تابستان  1393

20

زیادتري براي تفریح و گردش و امور دیگر خواهد داشت... امریکاییان کوشش مي کنند که از 
انواع طرح هاي جدید براي مفروش کردن آشپزخانه و تهیه وسائل پخت و پز و غیره استفاده 
شود تا حداکثر راحتي و سرعت به دست آید... مواد و مصالحي که در موشک هاي فضایي 
به کار رفته بود، اکنون براي ساختن تجهیزات جدید آشپزخانه به کار مي رود. به عنوان نمونه 
وسیله جدید طبخ یک سطح هموار و صاف است که از سرامیک ساخته شده است. این ماده 
سفالي مستحکم در اصل براي دماغه مخروطي شکل کپسول فرماندهي آپولو ساخته شده بود. 
استحکام این سرامیک به قدري است که در برابر حرارت شدید مي تواند مقاومت کند... اکنون، 
با روي کار آمدن وسایل ترانزیستوري، دیگر نیازي به دستگاه هاي سنگین و پرخرج الکتریکي 

براي ماشین هاي ظرفشویي و لباسشویي نیست... )1344/12/2، ش12، ص19(
متن فوق حاوي بازنمایي راحتي، آسودگي، سرعت، و آسایش برگرفته از مدرنیته و تجددي 
است که در جامعه امریکا مدت هاست به وجود آمده است. به کاربردن عبارت »عصر فضا« 
و مقارن دانستن اختراعات حوزه لوازم آشپزخانه با این عبارت، متضمن استعاره سرعت و 
تکنولوژي بسیار پیشرفته است. این تعبیر استعاري رشد صنایع مختلف در امریکا را همانند 

رشد و توسعه صنعت فضانوردي مي داند.
همچنین این جمالت روابط اجتماعي مبتني بر مدرنیته و فناوري را به تصویر مي کشند. در 
جهان خلق شده در این متن به مدد تکنولوژي پیشرفته مي توان به راحتي و آسایش در روابط 

اجتماعي دست یافت.
آخرین متني که به آن اشاره مي کنیم گزارشي از یک مرکز خرید مسقف در یکي از شهرهاي 

ایالت ویرجینیاست. در توصیف این مرکز آمده است:
تایسونز کورنر در حال حاضر بزرگ ترین بازار سرپوشیده در جهان است که در یک 
سطح ساخته شده است. ساختمان عظیم آن که بیش از 139000 متر زیربنا دارد، در یک 
قطعه زمین سه گوش به مساحت 32 هکتار ساخته شده... این بازار در باالي تپه اي در یکي از 
سریع الرشدترین و غني ترین مناطق امریکا در نزدیکي واشنگتن پایتخت ایاالت متحده بنا شده 
است... هیچ کس نمي داند چند نوع جنس در بازار تایسونز کورنر به معرض فروش گذاشته 
شده، ولي مي توان گفت میلیون ها نوع جنس گوناگون در این بازار بزرگ و زیبا وجود دارد، 
که پاسخ احتیاج و سلیقه هرکس را مي دهد... ما امیدواریم خانم ها صبح ها به این جا بیایند. 
احتماالً چند قلم جنس بخرند، به سلماني بروند، ناهار بخورند، سینما بروند، و بعد بازهم 
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خرید کنند، و شب هم که شوهرانشان عقبشان مي آیند، شام را با هم همین جا بخورند... 
)1350/6/2، ش6، ص31(

شیفتگي نویسنده متن نسبت به شکوه، عظمت، و بزرگي این مرکز خرید، و در عین حال 
مدرن بودنش، بازنمایي او از واقعیتي است که از این مرکز تجاري مشاهده کرده است. این 
شیفتگي در عین حال نسبت به کارکرد این مرکز خرید )رفع همه نیازهاي مشتریان( هم وجود 
دارد. روابط اجتماعي مبتني بر مصرف، و ارزشمند بودن خرید نیز ارزش رابطه اي موجود در 

این متن است.

نتيجه: تفسير و تبيين
یافته های ارائه شده دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را نشان می دهند. در بعد عیني مي توان 
به نمونه هایي مانند لوازم آشپزخانه مدرن و مجهز، بهره مندي یک خانواده از خانه و ویالي 
بزرگ و رضایت بخش، ثروت، لوکس بودن شهرها و مناطق محل سکونت، و...، که نشان دهنده 
روابط اجتماعي سالم، رفاه، ثروت، و نیز دسترسي به خدمات و امکانات هستند، اشاره کرد. 
البته در بعد ذهني هم نمونه هایي هستند؛ مانند رضایت ناشي از زندگي، که در میان متون ارائه 
شده به چشم مي خورند، رضایت ناشي از برخورداري از امکانات، رضایت ناشي از روابط 
اجتماعي، رضایت ناشي از تأمین حقوق خود، که کیفیت زندگي امریکایي را به رخ مي کشند.

مجموعه این یافته ها فضایي از زندگي امریکایي را به نمایش مي گذارند که در آن نشاط 
اجتماعي، پویایي، ثروت، مصرف، و لذت دیده مي شود. در این فضاي امریکایي )که باید مورد 
غبطه واقع شود!( مردمي زندگي مي کنند که از نتایج مدرنیته امریکایي بهره مند مي شوند. این فضاي 
ترسیم شده در دهه 1340 متأثر از ایدئولوژي نوسازي پهلوي دوم است. در این دهه حکومت 
پهلوي تمام تالش خود را به کار گرفت تا روند تجدد را تسریع کند. شاه با سفر به امریکا در 
فروردین 1341 تالش خود را براي گسترش روابط با این کشور و نزدیک کردن روند توسعه 
ایران به ایاالت متحده به کار گرفت. او در سخنراني اش در فرودگاه واشنگتن »با لحني تمجیدآمیز 
با آزادي، پیشرفت، نوع دوستي،  کلمه امریکا را حتي در دورافتاده ترین مناطق عالم مساوي 
جوانمردي، و دفاع از حق و عدالت دانست« )آبادیان، 1387: 233(. این بخشي از ایدئولوژي 
حاکم بر سلطنت پهلوي بود. در واقع ایدئولوژي حکومت پهلوي از چهار ویژگي »باستان گرایي، 

ناسیونالیسم اقتدارطلب، سلطنت طلبي، و تجددگرایي« مایه گرفته بود )اسماعیلي،1390: 324(.
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در این نظام ایدئولوژي نوسازي همراه با باستان گرایي محوریت اصلي را به عهده داشت و 
حکومت پهلوي تالش مي کرد از این طریق نوعي تجدد را در ایران و منطقه حاکم کند که، به گفته 
محمدرضا پهلوی، اشکاالت و نقص هاي مدرنیته غربي را نداشته باشد. باور محمدرضا پهلوي 
این بود که تا اوایل دهه 1350 »ایران در سطح کشورهاي اروپاي غربي پیشرفت خواهدکرد و 
پس از آن خیلي زود در شمار پنج کشور نیرومند جهان قرار خواهد گرفت« )بیل، 1371: 301(. 

هرچند ادعاي چنین تمایزي مطرح شده بود، ولي عماًل تفاوتي بین این دو دیده نمي شد.
طبیعتاً در این فضاي ایدئولوژیک نوع خاصي از هویت فرهنگي بروز مي یافت. تأکید بر زبان 
پارسي و طرد هر چیزي که نشانه اي از عربیت در زبان داشت، و همچنین ارزشمند تلقي شدن 
زبان هاي اروپایي )مانند فرانسوي و انگیسي(، توجه دادن به پادشاهي دو هزار و پانصد ساله 
و پیشرفت ها و شکوه ایران باستان، به عنوان حافظه فرهنگي ارزشمند ایرانیان، برجسته کردن 
ارزش هاي باستان گرایانه، به عنوان سرمایه فرهنگي جامعه، و کم توجهي به ارزش هاي دیني و 
رشد روند عرفي گرایي، مقومات این هویت فرهنگي را شکل مي دادند. این هویت فرهنگي نیز 
با وزن دادن به جنبه هاي مادي و دنیوي کیفیت زندگي، و نادیده انگاشتن ابعاد غیردنیوي آن 
)مخصوصاً در جامعه اي مانند ایران که دین در الیه هاي اجتماعي و در سنت هایش نفوذ کرده 
بود( عماًل یک کیفیت زندگي غربي ـ امریکایي را به نمایش مي گذاشت که مصرف، التذاذ، و 

ثروت مقومات آن بودند.
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هويت فرهنگي و 
كيفيت زندگي... 
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