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چکیده
مفهوم كيفيت زندگي دو بعد عيني و ذهني دارد .كيفيت زندگي در بعد عيني مستلزم تمام مصاديقي
است كه در سطح روابط اجتماعي ،داراييها ،تملكات فردي ،و ساختارهاي اجتماعي ،به عنوان

شاخصهاي زندگي برتر شناخته ميشوند .در بعد ذهني هم اين مفهوم به معناي ميزان رضايت
فرد از شرايط خويش است .اگرچه اين مفهوم را ميتوان به صورت كمي و با مطالعه شاخصهاي

مرتبط با آن سنجيد ،ولي امكان مطالعه كيفي اين مفهوم نيز وجود دارد .با بررسي ماهنامه مرزهاي

نوــ نشريهاي كه در دوران پهلوي دوم منتشر ميشد ـ كيفيت زندگي امریکايي بازنمايي شده در

اين نشريه مطالعه شده است .ارتباطسازان اين نشريه درصدد بودند با ارائه تصاويري از جامعه
امریکا ،ذهن مخاطب ايراني خويش را نسبت به پذيرش اين مدعا كه اياالت متحده كشوري مدرن
و داراي كيفيت زندگي برتر است متقاعد کنند و از اين طريق جامعه ايراني را براي پذيرش روند

نوسازي امریکايي در ايران آماده سازند .تحليل انتقادي گفتمان حاكم بر اين نشريه در دهه 1340ش.

ايدئولوژي پنهان ماهنامه مذكور را عيان ميكند.

كليدواژه :كيفيت زندگي ،تحليل انتقادي گفتمان ،هويت فرهنگي ،مرزهاي نو (ماهنامه).

 .1دانشجوي دكتري رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)Hadi.esmaeili82@gmail.com.
 .2استادیار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهرانf.izadi@ut.ac.ir .
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هويتهاي فرهنگي از يكديگر متمايزند و زمينهها و بافتهاي فرهنگي متعددي را به وجود
ميآورند .هر یک از اين بافتهاي فرهنگي مجموعه ارزشها و نگرشهايي به دنبال دارند
و تقاضاهايي ايجاد ميكنند .اين تقاضاها ،در يك نگاه طبيعي ،شيوههاي پاسخگويي به نيازها
هستند .شيوههاي پاسخگويي در يك بافت فرهنگي از بافت ديگر متمايز است و در اين
صورت اگر نوعی از هويت فرهنگي شيوع پيدا كند كه در تقابل باهويت فرهنگي گروه هدف
باشد ،ميتوان شاهد شيوع بافت فرهنگي جديدي بود كه شيوههاي نويني براي پاسخ به نيازها
پيشنهاد ميكند .اين تقاضاهاي ايجاد شده در تقابل با تقاضاهاي موجود در جامعه هدف هستند
و در نتيجه ميتوانند كيفيت زندگي جامعه هدف را با چالش مواجه كنند .مقاله حاضر در صدد
است تا با بررسي نشريه مرزهاي نو ،كه در دوران پهلوي دوم منتشر ميشد ،به این پرسش
پاسخ دهد که این نشریه در بافت فرهنگی ایجاد شده در حکومت پهلوی دوم چه تصویری از
كيفيت زندگي مطلوب ارائه میداد؟
موضوع مورد مطالعه در اين مقاله ماهنامه مرزهاي نو است ،ظرف زماني مورد مطالعه دهه
1340شمسي است ،و علت انتخاب اين دوره زماني آغاز دور جديد روند تجدد در ايران است.
همانگونه كه در ادامه مشاهده خواهد شد ،در اين دهه محمدرضا پهلوي ،پس از بازگشت از
سفر امریکا ،به سرعت نوسازي در جامعه ايران شتاب بيشتري بخشيد .از ميان اسنادي كه در
اختيار بودهاند ،سعي شده است نمود كيفيت زندگي امریکايي در اين نشريه ،به عنوان يكي
از مؤلفههاي مدرنيته ،در دهه 1340ش .تحليل شود .مرزهاي نو ،كه به همت انجمن فرهنگي
ايران و امریکا تهيه ميشد و چاپ و انتشار آن در راستاي اهداف ديپلماسي عمومي اين انجمن
بود ،به صورت ماهانه از سال  1327و در ابتدا با نام اخبار هفته آغاز شد و سپس در سالهاي
آغازين دهه  1340به ماهنامه مرزهاي نو تغيير نام داد .محتواي اين نشريه حول مسائل و
رويدادهاي فرهنگي ،اقتصادي ،و علمي در دو جامعه امریکا و ايران بود ،و البته حجم مطالب
ارائه شده مربوط به جامعه امریکا نسبت بيشتري به خود اختصاص میداد.
ديپلماسي عمومي امریکا از جنگ جهاني اول ،هنگامي که وودرو ويلسون ،رئيسجمهور
وقت امريکا ،کميته اطالعات عمومي1را به رياست جورج کريل 2تأسیس کرد ،همواره به عنوان
يکی از ابزارهای سياست خارجي امريکا به کار رفته است .اين سازمان ،که بعض ًا کميته کريل
1. The Committee on Public Information.
2. George Creel.

نيز خوانده ميشود ،با هدف ترويج اهداف جنگي امريکا در نقاط مختلف جهان پايهريزي شد.

به تعبیری بهتر ،چنانکه عنوان کتاب کريل (ما چگونه امريکا را تبليغ کرديم :نخستين حکايت
تانگيز کميته اطالعات عمومي که بشارت امريکاگرايي را به هر گوش هاي از
از داستان شگف 
جهان برد) 1نيز نشان ميدهد که اين نهاد ،هدف خود را گسترش امريکاگرايي در سراسر جهان
قرار داده بود (کریل .)1920 ،2فرانکلين روزولت 3،ديگر رئيسجمهور امريکا ،دفتر اطالعات

جنگ را در آغاز جنگ جهاني دوم تأسيس ،و صداي امريکا را نيز در فوريه  1942راهاندازي

کرد .در پي آن ،دولت امريکا راديو آزادي و راديو اروپاي آزاد را نيز تأسيس کرد .اين شبکههاي

راديويي ،شهروندان اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي را ،افزون بر مردم کشورهايي که
رابطه دوستانهتري با امريکا در اروپاي غربي يا ديگر نقاط جهان داشتند ،هدف قرار ميدادند.

امروزه دولت امريکا ايستگاههاي زير را نيز تأمين مالي ميکند :راديو فردا (براي ايران) ،راديو
و تلویزیون مارتي( 4براي کوبا) ،راديو آسياي آزاد ،و تلويزيون الحره 5و راديو ساوا( 6هر دو

براي کشورهاي عربي) .اين ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني همه تحت نظارت هيئت امناي

شبکههاي راديوـ تلويزيوني دولتي امريکا 7است و از محل بودجههاي مصوب کنگره تأمين
مالي ميشوند (ایزدی.)2007 ،

از سال  1946تاکنون برنامههاي آموزشي و تبادلي ،عنصر مهمي از ديپلماسي عمومي

امريکا بوده است و امروزه به همت دفتر امور فرهنگ و آموزشي وزارت خارجه 8اداره

ميشود .در سال  ،1953آيزنهاور 9،رئيسجمهور امريکا ،دستور تأسیس آژانس اطالعاتي
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را صادر کرد .ديپلماسي عمومي امريکا براي نفوذ در افکار عمومي مردم عادي در کشورهاي

هدف ،به منظور رساندن پيامهاي ايدئولوژيک خود ،به پخش برنامههاي راديوـ تلويزيوني

بسنده نميکرد .آژانس اطالعاتی «طرحهاي کنترل رسانهاي» را نيز پيگرفت .اين طرحها 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 رسانههاي خبري بومي از طریق ترويج خبرها ،گذاشتن برنامههايي بر
روي کانالهاي تلويزيوني ،و استفاده از تماسهاي شخصي براي اثرگذاري بر ديدگاههاي

روزنامهنگاران خارجي ،طراحی شده بودند .از تماسهاي شخصي براي تحت نفوذ درآوردن

رهبران فکري نيز استفاده ميشد .در اين زمینه ،آژانس اطالعاتی با پنهان نگاه داشتن منبع
پيامهاي خود ،به پروپاگاندايی سياه يا مخفي دست ميزد .این آژانس افزون بر حمايتهاي

روزنامهنگاران خارجي ،از همکاري خصوصي نيز بهره ميگرفت .همکاري خصوصي شامل
استفاده از سازمانهاي غيردولتي امريکايي ،بنگاههاي تجاري ،و شهروندان معمولي در کاروان

تبليغاتي ترويج تصويري مثبت از امريکا بود.

انجمن ايران و امریکا ،كه به عنوان مؤسسهای با هدف فوق از سال 1304ش .فعاليت خود

را در ايران آغاز كرده بود ،سعي داشت تا از طريق انجام برنامههاي فرهنگي (مانند سخنرانی

هفتگی ،نمایش فیلمهای تبلیغاتی امریکایی ،انتشار ماهنامه ایران و امریکا به دو زبان ،اجرای
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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موسیقی ایرانی و امریکایی ،تدریس زبان انگلیسی ،و پذیرایی همراه با سخنرانی از میهمانان

برجسته ایرانی و امریکایی) به معرفي امریکا بپردازد .اين انجمن در طول پنجاه سال فعاليت

به مهمترين پايگاه فرهنگي امریکا تبديل شد و در دوره خود بزرگترين كانون رابطه فرهنگي
بين دوملت در تمام دنيا به شمار ميآمد (آشنا .)16 :1384 ،انتشار ماهنامه مرزهای نو نيز در

راستاي شناساندن امریکا و معرفي ميزان رشد و پيشرفت اجتماعي و فرهنگي و علمي در اين

كشور بود .در مقاله حاضر سعي شده است به محتويات نشريه در دهه1340ش .توجه شود.

علت اين انتخاب ــ همانگونه كه در ادامه خواهد آمد ــ بيش از هرچيز ،از آن جهت است

كه حكومت پهلوي در اين دهه در اوج اقتدار سياسي و ايدئولوژيك خود بود و شاه با نهايت
اقتدار در اجراي روند مدرنيزاسيون مورد نظرش اهتمام جدي داشت .شاه در بازگشت از سفر

امریکا در سال « ،1341بعضي از مواد رفرم تحميلي امپرياليسم امریکا را ،كه بايد در ايران پياده

ميشد ،بازگو ساخت» (روحاني .)137 :1361،از اين رو مطالعه نشريه مرزهاي نو ،كه با هدف
معرفي چهره مدرن امریکا به ايرانيان منتشر ميشد ،ميتواند يافتههاي قابل توجهي در خصوص

تالشهاي صورت گرفته در این دهه براي متقاعد ساختن جامعه ايراني جهت تحقق روند
نوسازي در ايران در اختيار ما بگذارد.

در اين مقاله از روش تحليل انتقادي گفتمان با رويكرد نورمن فركالف استفاده ميشود.

گفتمان شكلي از كاربرد گفتگو براساس شرايط زماني ،مكاني ،اجتماعي ،فرهنگي ،و سياسي

است (شيرازي رومنان .)79 :1387 ،هنري و تاتور تحليل انتقادي گفتمان را ابزاري جهت
شالودهشكني ايدئولوژيهاي رسانهها و گروههاي نخبه ،و براي تعيين و تعريف روابط اجتماعي،

اقتصادي ،و قدرت سياسي ميان گروههاي مسلط و فرودست ميدانند ،و به باور وندايك اين

كار در ارتباط با رسانهها از طريق توصيف ساختارهاي بحث انگيز ،تشريح فرضهاي ضمني
و بديهي ،و همچنين بررسي سبك و ويژگيهاي بالغي انجام ميشود (ايزدي.)102 :1387 ،

فركالف در اين رويكرد كوشيده است ،از طریق پاسخ به پرسشهای زیر ،به مطالعه

روابط ميان زبان ،قدرت ،و ايدئولوژي ،از طريق توصيف متن (بررسي ارزشهاي رابطهاي و

موضعگيريها در متن) بپردازد:

• کلمات واجد چه ارزشهای تجربی هستند؟
• ویژگیهای دستوری متن واجد چه ارزشهای رابطهای هستند؟
• كلمات حاوی چه ارزش رابطهای هستند؟
• جمالت ساده چگونه به هم متصل شدهاند؟
• چه ارزشهای بیاني در متن دیده میشود؟
عالوه بر تفسير (نشان دادن بافت موقعيتي در متن) و تبيين (نشاندادن بازنمايي واقعيت و
ايدئولوژي در متن) ،او همچنین تالش ميكند به تحليل متن ،تحليل فرايندهاي توليد ،مصرف،
و توزيع متن ،و نيز تحليل اجتماعي ـ فرهنگي رخداد گفتماني به عنوان يك كل بپردازد
(فركالف.)19 :1387 ،
اگرچه رويكرد تحليل گفتماني فركالف و وندايك شباهت بسياري با هم دارند ،اما يك
تفاوت جزئي باعث تمايز اين دو شده است .در ساختار تحليل گفتماني فركالف سه عنصر
اصلي مورد بحث قرار ميگيرند كه عبارتند از متن ،كنش گفتماني ،و كنش فرهنگي ـ اجتماعي؛
درحالي كه در رويكرد فركالف اين سه عنصر عبارتند از گفتمان ،اجتماعي ـ شناختي ،و تحليل
اجتماعي (تحليل ساختارها) .وجه تمايز اصلي ميان اين دو ،بعد اجتماعي ـ شناختي است،
چرا كه به باور وندايك حلقه واسط ميان متن و اجتماع ،بعد ذهني اجتماع ـ شناختي است،
درحالي كه از نظر فركالف حلقه واسط ميان متن و اجتماع ،كنش گفتماني يا توليد و مصرف
متن است .در اين مقاله از رويكرد فركالف بهره گرفتهايم.
استفاده از تحليل انتقادي گفتمان براي مطالعات موردي دستكم يك هدف اصلي را دنبال
ميكند .هدف از تحليل گفتمان ،در موارد مختلف ،به دست آوردن ايدئولوژي پنهان در متن
است .به باور ديگر ،بر اساس ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان ،هيچ متني در خأل توليد نميشود
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و توليد يك متن در چارچوب شرايط و موقعيتهاي اجتماعي خاصي صورت ميگيرد .از اين
رو نميتوان تأثير شرايط پيراموني را در توليد متن ناديده گرفت .اين ديدگاه كمك ميكند تا
ايدئولوژي حاكم بر متن كشف شود .در اين مقاله نيز سعي شده با بهره جستن از روش تحليل
انتقادي گفتمان با رويكرد فركالف ايدئولوژي اصلي حاكم بر ارائه كيفيت زندگي امریکايي در
ماهنامه مرزهاي نو بيان شود.
تاریخچه کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی از قرن بیستم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است (مککال:1975 ،1

 .)229البته 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 ميداند و معتقد

است كه سعادت لذت عقالني است و ما ميتوانيم اين لذت را هنگام درك حقايق دريابيم
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(دورانت .)76 :1336،رفته رفته توجه به کیفیت زندگی جدیت بیشتری یافت و با سه نوع نگاه
مواجه شد .نگاه اول به كيفيت زندگي از دريچه رشد اقتصادي است .در اواسط قرن بیستم هر

جا که به رشد اقتصادی توجه میشد ،از کیفیت زندگی به عنوان شاخص آن یاد میکردند .از

آنجا که تا پیش از این رشد اقتصادی مالک زندگی خوب قرار گرفته بود و این مالک به تدریج

با پرسشهایی مواجه شد ،به همین جهت رشد اقتصادی معطوف به کیفیت زندگی (و نه رشد
اقتصادي صرف) مالک ارزیابی سطح زندگی افراد قرار گرفت .این نگاه که تا اوایل دهه 1970

ادامه حیات داد (غفاری و امیدی )2 :1388 ،از  1972با يك نقد جدي مواجه شد .سؤال این

بود که اگر رشد اقتصادی مالک ارزیابی کیفیت زندگی است ،پس مخاطرات ناشی از رشد
لجامگسیخته اقتصادی و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی را چگونه میتوان توجیه کرد؟

گزارش باشگاه رم با طرح این معضل هم به محیط زیست و هم به احساس افراد نسبت

به زندگی و همچنين به پدیدههای اجتماعی منعکسکننده این احساس توجه كرد .از این
به بعد حوزههای فرهنگی واجتماعی نیز درگیر مفهوم کیفیت زندگی شدند ،به گونهای که

پژوهشهای پیمایشی متعددی در روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی ،با طرح این پرسش
صورت گرفت که انسانها از زندگی در چنین جهانی چه پنداشت و برداشتی دارند؟ (عبدی و
گودرزي .)154 :1378 ،این رویداد به خوبی نشان میدهد که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از
1. McCall

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 دگرگونیهایی 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

جنبههای مادی ارزشها به جنبههای 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 حركتند» (اینگلهارت .)10 :1373 ،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 شاخصهای مفهوم فرهنگ مدنی معرفی کرد و به رابطه مستقیم میان شاخصهای

فرهنگ مدنی و سطح توسعه اقتصادی و نهادهای دموکراتیک اشاره کرد .از این رو سطح باالی

توسعه اقتصادی به معنای افزایش سطح شاخصهای فرهنگ مدنی است .این امر نشان میدهد
که مفهومی مانند رضایت از زندگی میتواند در تداوم نظم اجتماعی مؤثر افتد.

در كنار رشد اقتصادي و توجه به جنبههاي ذهني ،سومین نوع نگرش به اين مفهوم مربوط
به ادبياتي است كه كيفيت زندگي را با تأكيد بر مفاهيمي مثل سرمايه اجتماعي ،همبستگي
اجتماعي ،ناهنجاري ،و ...مطالعه ميكند.
در ايران مقاالت متعددي درمورد سنجش كيفيت زندگي نوشته شده است كه از جمله
به چند مورد آنها اشاره ميشود .در مقالهاي با عنوان كيفيت زندگي در برنام ههاي عمراني
و توسعه ايران ،به قلم غالمرضا غفاري و رضا اميدي ،به بررسي مفهوم كيفيت زندگي در
محتواي برنامههاي توسعه در ايران قبل و پس از انقالب اسالمي پرداخته شده است .مقاله
ديگر با عنوان بررسي تحوالت كيفيت زندگي در ايران ( ،)1385-1365به قلم موسي عنبري ،به
تحوالت كيفيت زندگي روستايي در ايران در طي بيست سال پس از انقالب توجه شده است.
لیال فالحتی در مقالهای با عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان :مطالعه موردی
دانشجویان دانشگاههای تهران و کردستان ،به بررسي مفهوم كيفيت زندگي در ايران پرداخته
است .در اين مقاله نويسنده سعي كرده تا وضعيت كيفيت زندگي دانشجويان را در تهران و
كردستان بررسي كند .نويسنده در اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه وضعيت كيفيت
زندگي دانشجويان در استانهاي ديگر رضايت بخش نیست و اين مسئله ميتواند مشكالتي
براي جامعه علمي كشور ايجاد كند.
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كيفيت زندگي به معناي چگونگي زندگي ،و ناظر به سطح زندگي فردي يا جمعي است .بحث
از كيفيت زندگي لزوم ًا با گزارههاي توصيفي و هنجاري همراه است و اين بدان معناست كه
وقتي از كيفيت زندگي فردی يا گروهي بحث ميشود ،لزوم ًا با عبارات وصفي خوب/بد يا
باال/پايين همراه ميشود و در ذات خود با ارزشگذاري و توصيف همراه است .اين در حالي
است كه مفاهيم ديگري مانند سبك زندگي لزوم ًا در ذات خود حامل گزارههاي هنجاري
نیستند ،يعني صحبت از سبك زندگي لزوم ًا به معناي صحبت از سبك زندگي خوب يا بد
نيست .سبك زندگي خود ميتواند در كنار ديگر متغيرها جزو عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي
به شمار رود .اگر سبك زندگي يك الگو يا مجموعه نظاممندي از كنشهاي مرجح باشد كه
از عوامل مختلفي مانند فعاليتها ،عالقهمنديها ،و عقايد ايجاد ميشود (مهدويكني:1387 ،
63ـ ،)78كيفيت زندگي نتيجه ارزيابي و سنجش اين مجموعه كنشهاست ،كه البته خود نيز از
اين كنشها تأثير ميپذیرد.
آنتوني شاو كيفيت زندگي را حاصل ضرب استعدادهاي طبيعي فرد در شرايط به وجود
آمده براي او توسط خانواده و جامعهاش ميداند (شاو .)11 :1977 ،1از نظر لیو 2كيفيت زندگي
3
نامي جديد براي مفهومي قديمي است .او معتقد است كيفيت زندگي نامي ذهني براي بهزيستي
مردم و محیطی است که در آن زندگی میکنند (لیو .)1 :1975 ،گرچه ازنظر اوهر فرد ،برای
ارزیابی کیفیت زندگی ،مجموعهای از مالکهای شخصی برای تعریف و روش خاص خود
دارد (لیو .)188 :1974 ،در عین حال به سه رویکرد در تعریف از کیفیت زندگی توجه نشان
میدهد1 :ـ تعریف کیفیت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده مثل شادکامی ،رضایتمندی،
سبک زندگی ،ثروت ،و2 ...ـ تعریف کیفیت زندگی از طریق به کارگیری شاخصهای 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 ،
4ـ .)3در این مقاله تالش میکنیم با تلفیق این سه رویکرد جنبههای مختلف مفهوم کیفیت
زندگی را بررسی کنیم.
كيفيت زندگي در برخورد اول ممكن است محدود به جنبههاي مادي و عيني زندگي شود
و با بهكارگيري آن اين معنا متبادر شود كه در حال سخن گفتن از ميزان درآمد ،نوع منزل و
1. Shaw
2. Liu
3. Well-being

اتومبيل شخصي ،ميزان دارايي ،و اموري از اين دست هستیم .اگرچه هر يك از اين امور به
عنوان بخشي از كيفيت زندگي ميتوانند مد نظر قرار گيرند ،ولي اين مفهوم تنها به اين عوامل
منحصر نميشود .کیفیت زندگی ،آنگونه كه انديشمندان و صاحبنظران به آن پرداختهاند ،به
دو بعد عيني و ذهني مرتبط است.

در بعد عینی به مجموع عوامل و زمینههای عینی مؤثر بر کیفیت زندگی توجه میشود ،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

جنبههای عینی کیفیت زندگی را پوشش میدهند (مختاری .)101 :1388 ،اما توجه صرف به
جنبههای عینی کیفیت زندگی نمیتواند مالک درستی برای سنجش و تعریف این مفهوم به
شمار آید .برخی پژوهشها نشان دادهاند که جنبههای عینی به تنهایی تعیینکننده سطح کیفیت

زندگی نیستند .به عنوان مثال کامینز نتیجه یکی از تحقیقات خود را اینگونه بیان میکند که

افرادی که در محیطهای فقیر زندگی میکردند رضایت نسبی از محل زندگی خود داشتند
(گالووی .)29 :2005،آرگایل از این جنبه ذهنی به شادکامی تعبیر میکند و اجزای آن را روابط

مثبت با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصی ،و دوست داشتن دیگران میداند (کجباف

و همکاران .)63 :1390 ،برخی دیگر معتقدند کیفیت زندگی مفهومی وسیع است که حیطههای

سالمت فیزیکی ،سطح وابستگی ،روابط اجتماعی ،و عقاید فردی را شامل میشود .البته این

مفهوم از نظر این گروه بیشتر به صورت ذهنی در نظر گرفته میشود و مراد از آن تصور افراد
از زندگیشان در فضای 1نظام ارزشی و فرهنگی تعریف میشود که در آن زندگی میکنند ،و با
اهداف ،انتظارات ،استانداردها ،و نگرانیهایشان مرتبط است (اشمیت.)207 :2007 ،2

اين تصور فردي همان بهزيستي ذهني است كه مترادف با ارزيابي فرد از زندگي خويش

است .اين ارزيابي ميتواند از نظر موقعيتهاي شناختي باشد ،از قبيل رضايت فرد نسبت به
يتواند از نظر تأثيرات مداوم باشد ،مانند وجود احساسات
ازدواجش ،كارش و زندگياش؛ و م 

و حاالت مثبت و غياب تأثيرات ناخوشايند .از نظر ما بهزيستي ذهني نتيجه احساس مردم

نسبت به دستيابي به اهدافشان ،نتيجه خلق و خوي يك فرد ،نتيجه غوطهور شدن در
فعاليتهاي جذاب و خوشايند ،و روابط اجتماعي مثبت است (دینر ،ساپیتا ،ساه.)34 :1998 ،3

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 زندگی 1قرار
دهیم .رضایت از زندگی را میتوان به سه نوع تقسیم کرد :رضایت ناشی از برخورداری (که
به امکانات و میزان بهرهمندی از آنها مربوط است) ،رضایت ناشی از ارتباط (رابطه اجتماعی از
حیث نوع و شدت و درگیری عاطفی بر رضایت از زندگی اثر میگذارد .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 میشود)
(عبدی و گودرزي.)164 :1378 ،
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 :كمالگرايي ،عيشطلبي و خوشگذراني،
و ترجيح ـ رضايتگرايي .ممكن است فردي كمالگرايي را ترجيح دهد و كيفيت زندگي خود
را براساس آن بسنجد ،اما در عين حال در درد و ناكامي زندگي كند .در مقابل فرد ديگري در
موقعيتي ممكن است زندگي كند كه به خوشي و عدم نگراني بيشتر تمايل نشان ميدهد اما
از كمال و ارزشهاي انساني بهره كمي برده باشد .در عين حال خوشگذراني ميتواند هم به
كمالگرايي نزديك شود و هم به ترجيحگرايي .يك زندگي پر از خوشي زندگياي است كه به
فضايل انساني هم دست يافته است (سندوی.)13 :1999 ،2
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 ارزیابیهای
افراد از زندگیشان تأثیر میگذارد ،اما میتوان 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 چارچوبهای شخصی ارجاع است .این چارچوبهای شخصی را
تجربهها شکل میدهند و نمیتوان فرض کرد که چارچوب ارجاع یک فرد همه احتماالت را
دربر میگیرد (گالووي.)33 :2005،3
 .1چه عوامل و شرایطی بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند؟

ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی ،عالوه بر ارتباط با یکدیگر ،از عوامل مختلفی متأثر میشوند.

مجموع این عوامل را میتوان به دو قسم عینی و ذهنی تقسیم کرد .ليو به  11عامل مؤثر بر
1. life satisfaction
2. Sandøe
3. Galloway

كيفيت زندگي اشاره ميكند و آنها را در دروندادها (رواني و فيزيكي) ،اجزا و سازههاي
سياسي و اقتصادي و محيطي ـ اجتماعي ،جايگاه و موقعيت فردي ،تساوي فردي ،شرايط

زيستي ،موقعيت اقتصادي ،توسعه تكنولوژيك ،توليد كشاورزي ،شرايط رفاه و سالمت ،توسعه
آموزشي ،و حكومتهاي محلي و ايالتي خالصه ميکند (لیو2 :1975 ،ـ.)4

فیلیپس کیفیت زندگی را در دو سطح فردی و جمعی جای میدهد و در سطح فردی آن را
به دو بخش عینی و ذهنی تقسیم میکند« .الزمه کیفیت زندگی فرد در بعد عینی تأمین نیازهای
اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواستهای اجتماعی افراد است .در بعد
ذهنی هم افزایش رضایتمندی ،هدفداری در زندگی ،رشد و شکوفایی در مسیر سعادت،
و ...به کیفیت زندگی مربوط میشود .اما کیفیت زندگی در بعد جمعی بر ثبات محیط فیزیکی
و اجتماعی ،منابع اجتماعی درون گروهها ،انسجام مدنی ،روابط شبکهای گسترده ،انصاف،
برابریطلبی و عدالت اجتماعی تأکید دارد» (غفاری و امیدی10 :1388 ،ـ.)9
برخی به«نگاه فرد به زندگی ،احساس نسبت به میزان تأمین حقوق خود در جامعه ،و
ارزیابی نسبت به اینکه تا چه حد تالشهای جامعه به بهبود زندگی او و تأمین نیازهایش کمک
کرده» به عنوان عوامل ذهنی کیفیت زندگی در بعد فردی نگریستهاند (مختاری.)147 :1388 ،
موری چهار شرط را برای بهبود کیفیت زندگی مؤثر ميداند :امنیت ،منابع مادی ،عزت
نفس ،و خشنودی .سطح آستانه هریک از این چهار شرط نیز شادکامی است .پیشنیازهای
اساسی این چهار شرط نیز عبارتند از عدالت و آزادی (موری .)53 :1989 ،1یعنی 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 میگیرد .هلگسون با ایجاد رابطه بین
حمایتهای اجتماعی و کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی را به سه قسم عاطفی ،ابزاری ،و
اطالعاتی دستهبندی میکند .منظور از حمایتهای عاطفی نیاز فرد به صحبت کردن و مراقبت
است .حمایت ابزاری نیز همان حمایتهایی است که در قالب قرض دادن و ...دیده میشود.
حمایت اطالعاتی نیز به راهنمایی و هدایت فرد مربوط است .او رابطه میان حمایت اجتماعی و
کیفیت زندگی را میزان استرس میداند که در صورت افزایش استرس نیاز به حمایت اجتماعی
هم بیشتر میشود .در عین حال اضافه میکند که حمایت عاطفی بیشترین رابطه خطی را با
کیفیت زندگی دارد (هلگسون25 :2003 ،2ـ.)26
1. Murray
2. Helgson
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روابط اجتماعی به واسطه مهار تمایالت افراد و جلوگیری از آرزوهای بیپایان و ارضانشدنی

هم بر کیفیت زندگی مؤثرند .دورکیم با مطرح کردن بحث ناهنجاری به این نتیجه رهنمون

میشود که بروز ناهنجاری به واسطه اینکه نظم اجتماعی را میکاهد و افراد را از رسیدن به

خواستههایشان منع میکند ،باعث نارضایتی اجتماعی میشود .در اینجا یک اقتدار اخالقی
میتواند جلوی بروز آنومی را بگیرد .از نظر دورکیم آنومی دارای سه ویژگی است :تشویش

یا اضطراب دردناک ،احساس جدایی از معیارها و استانداردهای گروه ،و احساس بیهدفی
(عبدی و گودرزي.)167 :1378 ،

ارزشها نیز از مجموعه عوامل ذهنی به شمار میآیند که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار

میدهند .آنها به وجوه عینی و ذهنی کیفیت زندگی وزن میدهند .البته خود این ارزشها در
بافت فرهنگی ریشه دارند ،لذا بافت فرهنگی میتواند مفاهیم را برای جمع و گروهی معین به

گونهای خاص تعریف کند« .مفهوم زندگی خوب نه تنها بین افراد ،که بین جوامع و فرهنگها
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نیز متفاوت است .یک مفهوم از کیفیت زندگی در یک بافت فرهنگی در مقایسه با بافتی دیگر
متفاوت است (کیت.)53 :2001 ،1

مجموع نکات فوق ما را در شناخت مفهوم بهزيستي اجتماعي 2کمک میکنند .بهزیستی

اجتماعی ترکیبی است از دو عنصر سازگاری اجتماعی و حمایت اجتماعی .سازگاری اجتماعی

ترکیبی از رضایت نسبت به روابط ،اجرای نقشهای اجتماعی ،و سازگاری با محیط فردی
است .حمایت اجتماعی نیز ترکیبی است از شماري از تماسها در شبكه اجتماعي فردي و

رضايت نسبت به اين تماسها (الرسون.)285 :1993 ،3

در میان نظریهپردازان علوم اجتماعی ،زیمل نیز با پرداختن به زندگی در کالنشهرها ،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 میشود .این

در حالی است که در اجتماع 4اینگونه روابط حکمفرما نیست .او تمایز زندگی شهری را با
زندگی در اجتماعهای کوچک از طریق دو مفهوم دلزدگی 5و احتیاط 6نمایش میدهد.

1. Keith
2. social well-being
3. Larson
4. community
5. blase
6. reserve

دلزدگی در کالنشهرها به این معناست که فرد نمیتواند تفاوت اشیا را دریابد .فرد دلزده

نمیتواند میان پدیدهها تمیز قائل شود و نسبت به معنای اشیا و تمایز آنها بیعالقه است.
علت آن هم تغییرات سریع زندگی شهری و لذتطلبيهاي فرد شهرنشين است .یکنواختی
و مشابهت پدیدهها زمینه را برای کاهش رضایت از زندگی و هدفدار بودن زندگی از میان
میبرد .احتیاط نیز ،که ویژگی دیگر زندگی در کالنشهر است ،ناظر به این معناست که «به
موازات افزایش تعداد افراد ،روابط عمیق و صمیمانه در شهرهای کوچک جای خود را به
روابط دیگری میدهد .اگر قرار باشد در شهر بزرگ رابطه اجتماعی عمیق با تعداد زیادی از
افراد صورت گیرد ،فرد به لحاظ درونی به اتمهای بیشماری تجزیه میشود و به حالت روانی
تصورناپذیری میرسد .این امربه محدود شدن روابط اجتماعی انسان کالنشهری منجر میشود
و روابط گرم و صمیمی اجتماعهای کوچک به روابط سرد و بیروح جامعه بزرگ تبدیل
میشود (زيمل57 :1372،ـ.)59
پس از این توضیحات قصد داریم برخی شاخصههای کیفیت زندگی را برشماریم .این
شاخصهها در دو بعد عینی و ذهنی قرار دارند که به ترتیب عبارتند از:
شاخصهای عینی کیفیت زندگی :روابط اجتماعی سالم ،امنیت ،آموزش ،رفاه ،ثروت ،ثبات
محیط فیزیکی و اجتماعی ،دسترسی به خدمات و امکانات (عدالت اجتماعی و برابری).
شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی :هدفمندی زندگی ،احساس نسبت به میزان تأمین
حقوق ،رضایت و شادکامی ناشی از برخورداری از امکانات ،رضایت ناشی از احساس کنترل
بر زندگی خود ،رضایت ناشی از روابط اجتماعی.

ارتباط میان بافت فرهنگی و کیفیت زندگی

همانگونه که در بحث از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی توضیح داده شد ،ارزشهای فردی یا
جمعی بر جنبههای عینی و ذهنی کیفیت زندگی از طریق وزن دادن به آنها تأثیر میگذارند .به
این معنا که این ارزشها هستند که نشان میدهند تا چه میزان کیفیت زندگی یک فرد و میزان
رضایت او از زندگی متأثر از جنبههای عینی یا ذهنی زندگی اوست ،و باز براساس همین
ارزشهاست که میزان اهمیت جنبههای عینی و ذهنی زندگی و ترجیح یکی بر دیگری روشن
میشود .اما سؤال این است که این ارزشهای فرهنگی به چه طریقی میتوانند وزندهي كنند؟
در توضیحات پیشین گفته شد که بافت فرهنگی مشترک این ارزشها را ایجاد میکند و تعریف
از کیفیت زندگی و رضایت از آن از یک بافت فرهنگی به بافتی دیگر متفاوت است .بافت
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فرهنگی مشترک با ايجاد هویت فرهنگی مشترک امكان اين وزندهي را فراهم ميکند .در اين
بافت فرهنگي عوامل متعددي هويت فرهنگي را صورت ميدهند .سرمايه فرهنگي در يك بافت
فرهنگي در سه شكل عينيت يافته ،شيئ شده ،و نهادينه شده ،از عوامل ايجاد هويت فرهنگي
است (واینینگر و الرئو .)103 :2007 ،1حافظه فرهنگي نيز از طريق جهت دادن به رويهها تالش
ميكند حافظه (گذشته امروزي شده) ،فرهنگ ،و گروه (جامعه) را با يكديگر مرتبط سازد
(اسمان .)129 :1995 ،2لذا دومين بعد هويت فرهنگي را حافظه فرهنگي شكل ميدهد .دين و
زبان نيز به عنوان عوامل بعدي شكلدهنده هويت فرهنگي ،از طريق ايجاد نظام مشترك فرهنگي
و ارزشي ،به شكلگيري فرهنگي مشترك منجر ميشوند (اسماعيلي78 :1390،ـ.)80
تحليل گفتمان نشريه مرزهاي نو

به علت در اختيار نبودن همه شمارههاي اين نشريه نمونهگيري به اين صورت انجام شد كه
ما تمام شمارههايي را كه از ابتداي دهه 1340ش .در اختيار داشتيم ،مشاهده كردیم و از ميان
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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آنها تعدادي از شمارههاي مجله را ،كه درباره كيفيت زندگي در امریکا گزارشهايي ارائه كرده

بودند ،برگزيديم و سپس به بررسي و تحليل پرداختيم .این متون آنگونه که بررسی شده به
دو دسته تقسیم میشوند:
دسته نخست :متونی که حاوی اطالعاتی در مورد امریکا و پیشرفتهای آن هستند ،و
رفاه و آسایش را به رخ میکشند؛ مانند يادداشتهاي مربوط به مركز خريد تايسونز كورنر،
آشپزخانههاي عصر فضا ،ايالت تكزاس (در ادامه مشاهده میکنید).
دسته دوم :متونی که با برجسته کردن یک امریکایی یا یک خانواده امریکایی ،زندگی و
موفقیتهایشان را نشان میدهند و این تصور را ،به صورت ناخودآگاه و البته عامدانه ،به دست
میدهند که اغلب امریکاییها اینگونه زندگی خوبی دارند؛ مانند يادداشتهاي مربوط به
انجمن همسايگي ،خانواده اسنايدر ،ميس كلير فوربس و...
اين دستهبندي از اين جهت است كه گسترش مدرنيته را در دو سطح فردي و اجتماعي،
و نيز در سطوح ساختاري و روابط انساني نشان ميدهد .در اين صورت نمايی كلي از كيفيت
زندگي امریکايي به دست ميآيد كه در آن كيفيت زندگي در دو بعد عيني و ذهني در سطح باال
و رضايتبخشي ديده ميشود.
1. Weininger & Lareau
2. Assmann

اين مطالب را در دو سطح تحليل ميكنيم :سطح اول توصيف دادههاست ،و سطح دوم

تفسير به همراه تبيين آنها.

 .1توصیف

در متنی ،که در مورد توسعه کشاورزی در امریکاست ،آمده است:

در مورد این توسعه بازرگانی جهانی کشاورزان امریکایی سهم بزرگی دارند ،و مصرفکننده

امریکایی میتواند از محصوالت فراوان خوراکی و الیاف استفاده کند .یکچهارم محصول اراضی

مزروعی امریکا برای مصرفکنندگان سایر کشورها صادر میشود .در سال  1964ارزش صادرات
مواد کشاورزی امریکا تقریب ًا به  6000میلیون دالر رسید .یعنی در آن سال به طور متوسط روزانه
15کشتی پر از کاالی کشاورزی از بنادر امریکا خارج میشدند ...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 دادهايم .اين برنامههاي خوار و بار براي صلح طوري تنظيم

شدهاند كه با معامالت عادي بازرگاني تماس پيدا ميكنند و يكچهارم از صادرات كشاورزي ما را

تشكيل ميدادند .ما سعي خواهيم كرد در مصرف محصوالت فراوان كشاورزي خودمان ديگران

را نيز سهيم كنيم ...اگر کشورهای در حال پیشرفت جهان بخواهند وضع اقتصادی رضایتبخشی

داشته باشند ،باید به ازدیاد محصوالت کشاورزی خود همت گمارند ،چون پیشرفت کشاورزی

نیروی اصلی محرکه توسعه اقتصادی است ،1349/7/5( .ش  ،7ص )16

در عبارات فوق نوعی میل به شیفتگی وجود دارد .این میل را میتوان از عبارتبندیهای

افراطی موجود در آنها (صدور یکچهارم محصوالت کشاورزی ،روزانه 15کشتی پر از کاال،

افزایش ارزش صادرات به  6000میلیون دالر) دریافت؛ شیفتگی نسبت به رشد و افزایش و
ابراز خوشحالی از این رشد بیسابقه.

ضميرهاي «ما» ،كه در اين متن آمدهاند ،واجد نوعي مفهوم اقتدار هستند كه مرجع آنها نيز

امریکاست .نويسنده درصدد است از اين طريق ايجاد اقتدار كرده و به اين واسطه امریکا را در
مقابل ديگر كشورهایی قرار دهد که از این توانایی و قدرت بهرهای ندارند.

به کار بردن اصطالح «کشورهای در حال پیشرفت» و استفاده از ضمیر «ما» در این عبارت

نشان میدهد که نوعی رابطه شمال و جنوب و رابطه کشورهای توسعه یافته ـ کشورهای در
حال توسعه بر نوشتار حاکم است.
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از حرف رابطهای «چون» که در این متن استفاده شده بر میآید 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 میآید ،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 نمیتوان 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 رفتهاند مانند:

آقای کینگ کمی پیش از سپیدهدم به مزرعه میرود و مدتی کار میکند و سپس یک

ناشتایی مفصل نوش جان مینماید .در همین اثنا خانم وی به اطوکشی مشغول است .ماشینها
و وسائل راحتی که در اختیار خانم کینگ میباشد شامل یخچال برقی ،ماشينهاي ظرفشويي و
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لباسشويي ميباشد ...رابرت كينگ  110هكتار زمين متعلق به خود دارد و  90هكتار ديگر در

نزديكي هيليارد ...اجاره كرده است .او داراي  40رأس گاو اصيل از نژاد هولشتاين و  300مرغ
ميباشد ...و در سال  6200دالر درآمد دارد ،1350/6/2( .ش ،6ص)22

در كنار تصاويري كه به مخاطب نشان داده میشود ،مطلب القاكننده خوشي و روابط آرام

و بدون تنش در بين خانواده كينگ است (بازنمايي يك ارزش تجربي).

به عالوه جمالتی كه حاوي اعداد هستند (110هکتار زمین 40،رأس گاو ،و )...نمايشدهنده

شيفتگي نويسنده نسبت به وفور و فراواني نعمت ،ثروت ،كار ،و تالش به همراه آسايش هستند.

در این متن از هيچ ضمير «ما» يا «شما» استفاده نشده است .اين خود ميتواند به اين نتيجه

منجر شود كه قرار نيست به هيچ شكلي مخاطب بر اساس اين گزارش خود را با خانواده

كينگ سهيم بداند ،پس كمك ميكند تا مخاطب دور از دسترس بودن اين سطح از زندگي را
براي خود تصور کند.

متن ديگر به توصيف پيشرفتها و توسعه ايالت تکزاس پرداخته است .در اين متن ارزش

تجربي از نوع ميل به شيفتگي مشهود است .در بخشي از جمالت آن آمده است:

محصول عمده تکزاس «اسم تفضيل» است .از دهان تكزاسيها ...،و فهرست ارقام و آمار

آنها هيچ چيز خارج نميشود مگر اينكه به صفات برجسته «منحصر به فرد» و «درجه اول» و

«بزرگترين» متصف باشد .وسعت اين ايالت بسيار شگفتانگيز است و مساحتش از كشور

فرانسه به مراتب بيشتر ميباشد ...كشاورزي تکزاس از همه پررونقتر است .مراتع وسيع آن

از ساير اياالت بيشتر است .محصول گندمش ــ با روستايياني پانزده بار كمتر از روستاييان

فرانسه ــ با محصول گندم آن كشور برابر است ...محصوالت معدني تكزاس بسيار افسانهاي

و سحرآميز ميباشد ...در دورنماي تكزاس بيش از  189000دكل عظيم فوالدين چاه نفت به
چشم ميخورد .دامپروري تكزاس از حيث كيفيت در درجه اول است .تعداد احشام و اغنام اين
ايالت نيز مانند تعداد نفوس آن بيشمار است ...اگز تكزاس به دنبال فهرست طويل اسم تفضيل

خود اعالم دارد كه شهرهايش ...لوكسترين شهرها و مردمش خوشقيافهترين ،نيرومندترين،

ثروتمندترين ،و خوشبختترين مردم جهان هستند ،جاي تعجب نخواهد بود،1343/1/6( .
ش1و ،2ص)31

اين جمالت شيفتگي نسبت به توسعه ،رشد ،و پيشرفت را در ايالت تكزاس نشان ميدهند
و مخاطب را از سرزميني اصطالح ًا توسعه يافته مطلع ميكنند .از سوي ديگر اين عبارتها
وقتي با اين پرسش مواجه ميشوند كه «كلمات واجد چه ارزشهاي بياني هستند؟» ،ارزيابي

مثبت نويسنده متن را از ويژگيهاي برجسته تكزاس و پيشرفتهايش به نمايش ميگذارند ،و

البته از آنجا كه تكزاس بخشي از اياالت متحده امریکاست ،براي مخاطب تمجيد و تحسين

نويسنده متن را نسبت به كل امریکا نشان ميدهند.

جمالت پایانی عالوه بر اینکه شیفتگی نسبت به توسعه و پیشرفت را در تکزاس نشان

میدهند ،روابط اجتماعي مسالمتآميز به همراه خوشي و خوشبختي را تداعي ميکنند ،كه البته
سوغات مدرنيته و توسعه تكزاس است.

گزارش دیگری که در این نشریه به چشم میآید گزارشی است از تشکیل یک انجمن

همسایگی در شهر سن لوئی ایالت میسوری.

بچه حق دارد کفش نو میخواهد .اگر اولیایش نمیتوانند بخرند انجمن که میتواند براي

او خريداري نمايد .از طرف انجمن همسايگي براي هر دسته از ورزشكاران محله مسابقات

و برنامههاي تمرين مخصوص ترتيب داده ميشود ...هركس به نحوي در اين انجمن كار
ميكند .اين بانو [اشاره به تصويري در كنار متن] داوطلبانه به كودكان عضو انجمن درس آواز

و سرود ميدهد ...دختران عضو انجمن همسايگي از سياه و سفيد دور هم جمع شده و منتظر
مربي «بازي» هستند ...پسران و دختران هر هفته در كالسهاي كاردستي شركت ميكنند.

( ،1344/1/4ش ،1ص)17

فصلنامهعلمی-پژوهشی

17

هويت فرهنگي و
كيفيت زندگي...

همدلي ،همياري ،و حمايت ،ارزشهاي تجربي نهفته در اين عبارتها هستند.

عبارت «داوطلبانه» و جمله «هركس به نحوي كار ميكند» ،ارزيابي مثبت نويسنده را نسبت

به اين انجمن و فعاليتهاي همسايگي نشان ميدهد.

اين جمالت نشاندهنده عدم فاصله اجتماعي در روابط افراد عضو انجمن همسايگي و

همدلي ميان ايشان و عدم هرگونه فاصله نژادي ميان ايشان نيز هست.

گزارش ديگري كه واجد ارزشهاي تجربي است ،به توصيف خانوادهاي امریکايي به نام

اسنايدر میپردازد .اسنايدر كارگر كارخانه يخچالسازي جنرال الكتريك است كه جمالت ذيل
در توضیح زندگي او آمده است:

كارگر مزبور در اين كارخانه وسيع و مدرن از ساعت  3تا  11و  30دقيقه بعد از ظهر كار

ميكند و براي صرف غذا از ساعت مخصوص استفاده مينمايد .كار او در يك رشته توليدي

از كارخانه است كه روزانه در حدود  4000يخچال برقي ميسازد ...او به خاطر اين كار ساعتي
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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 3/45دالر دريافت ميدارد ...اسنايدر با زن و بچههايش در يك ناحيه مسكوني آرام در حومه

جنوبي لوئيزويل سكونت دارند .خانه آنها تا كارخانه  6كيلومتر فاصله دارد .خانهاي كه خانواده

اسنايدر درآن سكونت دارد (و آن را به اقساط خريدهاند) 15000دالر ميارزد ...اين خانه...

عالوه بر سه اطاق خواب و يك محوطه زيبا براي نشستن ،يك زيرزمين مجهز نيز دارد كه براي

تفريحات خانوادگي از آن استفاده مينمايند ...مزد كمتر از چهار روز اسنايدر براي پرداخت
قسط ماهيانه منزل و بهاي گاز ،كه زنش براي غذا از آن استفاده ميکند و در زمستان خانه را با

آن گرم میکنند ،کفایت میکند ،1344/3/2( ...ش ،3ص )36

این جمالت توصیفکننده یک زندگی آرام ،مرفه ،و همچنین شرایط کاری بسیار عالی

برای یک کارگر هستند .در این شرایط کاری عالی هم کارخانه و هم کارگر راضیاند و هر دو

طرف شرایط خوبی را تجربه میکنند .نویسنده گزارش با توصیفهای خود به روشی همدالنه
تأیید و رضایت خویش را از این وضعیت اعالم میکند و ارزیابی مثبتی ارائه میدهد.

در این گزارش ،از لحاظ ارزش رابطهای ،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 میکند ،و
کارفرما نیز با پرداخت حقوق خوب و ایجاد زندگی آرام انتظارات کارگر را محقق میسازد.

میس کلیر فوربس یک زن امریکایی متخصص تغذیه و مواد خوراکی است که در یکی

از شمارههای این نشریه در خصوص تخصص و فعالیتهای وی و همچنین در مورد شرایط

مطلوب زندگیاش گزارشی تهیه شده است .در مورد وی ،پس از ذکر شرایط کاری و خدماتی

که به نهادهای مختلف میکند ،آمده است:

میس فوربس با حقوقی که دریافت میدارد به راحتی زندگی میکند و مبلغی هم پسانداز

مینماید .در حدود یکپنجم از حقوق او برای کرایه خانهاش ،که شامل تمام لوازم زندگی

است ،پرداخت میشود ...عالوه بر اینها مبلغی از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی

بیمارستان میپردازد و از طرف بیمارستان نیز مبلغی به پرداختیاو اضافه میشود .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 میشود تا در موقع بیماری یا حادثهای 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  128کیلومتری بوستون واقع است برود تا از نسیم لطیف سواحل اقیانوس اطلس ...استفاده
کند ،1344/11/4( .ش ،11ص)9

ارزش تجربی نهفته در این متن ناظر به جهانی اجتماعی است که در آن یک متخصص ،که

خدماتی را به نهادهای مختلف اجتماعی ارائه میکند ،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 میشود .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 میدهد ،و در مقابل ،نهاد

جامعه نیز مسئولیتپذیرانه به حمایت از وی گام برداشته است .این حمایتها در قالب درآمد
کافی ،حقوق بازنشستگی ،بیمه ،و تفریحات دیده میشود.

متن ديگري ،كه با عنوان آشپزخان ههاي عصر فضا در اين نشريه مندرج است ،از توسعه

فناوري مربوط به لوازم آشپزخانه صحبت ميكند.

امروزه اجاق خود به خود تميز ميشود ،يخچالها به موقع يخها را آب ميكنند و قالبهاي

يخ نيز خود به خود پر آب ميشوند ...چنين زندگي راحتی باعث صرفهجويي در وقت و انرژي

ميگردد .بسياري از راه رفتنهاي زيادي در آشپزخانه ،خم و راست شدنها از ميان مي رود.
وقتي پخت و پز و كارهاي ديگر خانه با چنين سرعت و با دقت انجام گيرد ،خانواده اوقات
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زيادتري براي تفريح و گردش و امور ديگر خواهد داشت ...امریکاييان كوشش ميكنند كه از

انواع طرحهاي جديد براي مفروش كردن آشپزخانه و تهيه وسائل پخت و پز و غيره استفاده
شود تا حداكثر راحتي و سرعت به دست آيد ...مواد و مصالحي كه در موشكهاي فضايي

به كار رفته بود ،اكنون براي ساختن تجهيزات جديد آشپزخانه به كار ميرود .به عنوان نمونه
وسيله جديد طبخ يك سطح هموار و صاف است كه از سراميك ساخته شده است .اين ماده
سفالي مستحكم در اصل براي دماغه مخروطي شكل كپسول فرماندهي آپولو ساخته شده بود.

استحكام اين سراميك به قدري است كه در برابر حرارت شديد ميتواند مقاومت كند ...اكنون،

با روي كار آمدن وسايل ترانزيستوري ،ديگر نيازي به دستگاههاي سنگين و پرخرج الكتريكي
براي ماشينهاي ظرفشويي و لباسشويي نيست ،1344/12/2( ...ش ،12ص)19

متن فوق حاوي بازنمايي راحتي ،آسودگي ،سرعت ،و آسايش برگرفته از مدرنيته و تجددي

است كه در جامعه امریکا مدتهاست به وجود آمده است .به كاربردن عبارت «عصر فضا»
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و مقارن دانستن اختراعات حوزه لوازم آشپزخانه با اين عبارت ،متضمن استعاره سرعت و

تكنولوژي بسيار پيشرفته است .اين تعبير استعاري رشد صنايع مختلف در امریکا را همانند
رشد و توسعه صنعت فضانوردي ميداند.

همچنين اين جمالت روابط اجتماعي مبتني بر مدرنيته و فناوري را به تصوير ميكشند .در

جهان خلق شده در اين متن به مدد تكنولوژي پيشرفته ميتوان به راحتي و آسايش در روابط
اجتماعي دست يافت.

آخرين متني كه به آن اشاره ميكنيم گزارشي از يك مركز خريد مسقف در يكي از شهرهاي

ايالت ويرجينياست .در توصيف اين مركز آمده است:

تايسونز كورنر در حال حاضر بزرگترين بازار سرپوشيده در جهان است كه در يك

سطح ساخته شده است .ساختمان عظيم آن كه بيش از  139000متر زيربنا دارد ،در يك
قطعه زمين سهگوش به مساحت  32هكتار ساخته شده ...اين بازار در باالي تپهاي در يكي از
سريعالرشدترين و غنيترين مناطق امریکا در نزديكي واشنگتن پايتخت اياالت متحده بنا شده
است ...هيچكس نميداند چند نوع جنس در بازار تايسونز كورنر به معرض فروش گذاشته

شده ،ولي ميتوان گفت ميليونها نوع جنس گوناگون در اين بازار بزرگ و زيبا وجود دارد،

كه پاسخ احتياج و سليقه هركس را ميدهد ...ما اميدواريم خانمها صبحها به اينجا بيايند.
احتماالً چند قلم جنس بخرند ،به سلماني بروند ،ناهار بخورند ،سينما بروند ،و بعد بازهم

خريد كنند ،و شب هم كه شوهرانشان عقبشان ميآيند ،شام را با هم همينجا بخورند...
( ،1350/6/2ش ،6ص)31

شيفتگي نويسنده متن نسبت به شكوه ،عظمت ،و بزرگي اين مركز خريد ،و در عين حال

مدرن بودنش ،بازنمايي او از واقعيتي است كه از اين مركز تجاري مشاهده کرده است .اين
شيفتگي در عين حال نسبت به كاركرد اين مركز خريد (رفع همه نيازهاي مشتريان) هم وجود

دارد .روابط اجتماعي مبتني بر مصرف ،و ارزشمند بودن خريد نيز ارزش رابطهاي موجود در

اين متن است.

نتيجه :تفسير و تبيين

یافتههای ارائه شده دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را نشان میدهند .در بعد عيني ميتوان

به نمونههايي مانند لوازم آشپزخانه مدرن و مجهز ،بهرهمندي يك خانواده از خانه و ويالي
بزرگ و رضايتبخش ،ثروت ،لوكس بودن شهرها و مناطق محل سكونت ،و ،...كه نشان دهنده

روابط اجتماعي سالم ،رفاه ،ثروت ،و نيز دسترسي به خدمات و امكانات هستند ،اشاره کرد.

البته در بعد ذهني هم نمونههايي هستند؛ مانند رضايت ناشي از زندگي ،كه در ميان متون ارائه

شده به چشم ميخورند ،رضايت ناشي از برخورداري از امكانات ،رضايت ناشي از روابط
اجتماعي ،رضايت ناشي از تأمين حقوق خود ،كه كيفيت زندگي امریکايي را به رخ ميكشند.

مجموعه اين يافتهها فضايي از زندگي امریکايي را به نمايش ميگذارند كه در آن نشاط

اجتماعي ،پويايي ،ثروت ،مصرف ،و لذت ديده ميشود .در اين فضاي امریکايي (كه بايد مورد

غبطه واقع شود!) مردمي زندگي ميكنند كه از نتايج مدرنيته امریکايي بهرهمند ميشوند .اين فضاي

ترسيم شده در دهه  1340متأثر از ايدئولوژي نوسازي پهلوي دوم است .در اين دهه حكومت
پهلوي تمام تالش خود را به كار گرفت تا روند تجدد را تسريع كند .شاه با سفر به امریکا در

فروردين  1341تالش خود را براي گسترش روابط با اين كشور و نزديك كردن روند توسعه

ايران به اياالت متحده به كار گرفت .او در سخنرانياش در فرودگاه واشنگتن «با لحني تمجيدآميز
كلمه امریکا را حتي در دورافتادهترين مناطق عالم مساوي با آزادي ،پيشرفت ،نوعدوستي،
جوانمردي ،و دفاع از حق و عدالت دانست» (آباديان .)233 :1387 ،اين بخشي از ايدئولوژي

حاكم بر سلطنت پهلوي بود .در واقع ايدئولوژي حكومت پهلوي از چهار ويژگي «باستانگرايي،

ناسيوناليسم اقتدارطلب ،سلطنتطلبي ،و تجددگرايي» مايه گرفته بود (اسماعيلي.)324 :1390،
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در اين نظام ايدئولوژي نوسازي همراه با باستانگرايي محوريت اصلي را به عهده داشت و

حكومت پهلوي تالش ميكرد از اين طريق نوعي تجدد را در ايران و منطقه حاكم كند كه ،به گفته
محمدرضا پهلوی ،اشكاالت و نقصهاي مدرنيته غربي را نداشته باشد .باور محمدرضا پهلوي

اين بود كه تا اوايل دهه « 1350ايران در سطح كشورهاي اروپاي غربي پيشرفت خواهدكرد و

پس از آن خيلي زود در شمار پنج كشور نيرومند جهان قرار خواهد گرفت» (بيل.)301 :1371 ،
هرچند ادعاي چنين تمايزي مطرح شده بود ،ولي عم ً
ال تفاوتي بين اين دو ديده نميشد.

طبيعت ًا در اين فضاي ايدئولوژيك نوع خاصي از هويت فرهنگي بروز مييافت .تأكيد بر زبان

پارسي و طرد هر چيزي كه نشانهاي از عربيت در زبان داشت ،و همچنين ارزشمند تلقي شدن

زبانهاي اروپايي (مانند فرانسوي و انگيسي) ،توجه دادن به پادشاهي دو هزار و پانصد ساله

و پيشرفتها و شكوه ايران باستان ،به عنوان حافظه فرهنگي ارزشمند ايرانيان ،برجسته كردن

ارزشهاي باستانگرايانه ،به عنوان سرمايه فرهنگي جامعه ،و كمتوجهي به ارزشهاي ديني و
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رشد روند عرفيگرايي ،مقومات اين هويت فرهنگي را شكل ميدادند .اين هويت فرهنگي نيز

با وزن دادن به جنبههاي مادي و دنيوي كيفيت زندگي ،و ناديده انگاشتن ابعاد غيردنيوي آن
(مخصوص ًا در جامعهاي مانند ايران كه دين در اليههاي اجتماعي و در سنتهايش نفوذ كرده

بود) عم ً
ال يك كيفيت زندگي غربي ـ امریکايي را به نمايش ميگذاشت كه مصرف ،التذاذ ،و
ثروت مقومات آن بودند.
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