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ّ
علتیابیهای سادهساز در مواجهات انتقادی
1

مرتضی مردیها

دریافت1397/12/14 :؛

پذیرش1398/09/16 :

چکیده

یکی از رایجترین فعالیتهای ذهنی افراد جستوجوی علل حوواد روزموره اسوت ایون فعالیوت ممکون
است متأثر از برخی رانههای غریزی و روانی و نیز برخی آموزههای اجتماعی بوه سومت سادهسوازی اریو
ّ
ّ
ّ
پیدا کند سادهسازی در علتکاوی و علتیابی و تبیینهای علی سهلانگار و اغراقگور در مسوالل متتلیوی
َ
از قبیل بهداشتی ،محیط زیستی ،اخالقی ،حواد و غیره ،و به ت َبوِ آن سادهسوازی در مقصوریابی میتوانود
تاحدودی ناشی از گرایش غریزی به غلبه بر تعارض ذهنوی (ناسوازگاری شوناختی) و فورار از رنوج ناشوی از
منسوبکردن حواد به اتیاق یا به کوتاهی خود باشد ،و نیز ناشی از پوییر کلیشوههای تعلیلوی رایوج در
ّ
جامعه از منظر پیامد ،علتیابی سادهساز ،که الاقل دچار مغالطۀ جزء و کل است ،ممکن اسوت فورد را بوه
ّ
ّ
رویارویی فکری -احساسی یا عملی با کسانی تحریض کند کوه علوت یوا علوت اصولی (مقصور منیورد یوا
اصلی) مصال آنها نبودهاند و از این رهگیر ،تصورات و انتظاراتی بورای فورد و جامعوه ای واد شوود کوه بوه
رادیکالیسم و بیاعتمادی و درنهایت رنج بیشتر و کارآمدی کمتر من ر شود این مقاله در پی بررسی برخوی
شکلهای این سادهسازی در مواجهات رایج انتقادی و تحلیلی در ایران امروز اسوت و در پوی تقویوت ایوده
وجود ناسازگاری شناختی و میل به غلبه بر تعارض ذهنی در انگیزهها ،و خطر گسوتر انتقواد غیرسوازنده و
ح دودۀ جسوتوجوی دادههوا برشوی تصوادفی از سوایتهای
تندروی و بیاعتمادی در عووارض اسوت م و
خبری-تحلیلی فارسیزبان و عامهپسند در فضای م ازی است که به نظر میرسد بازتابی از نووعی گورایش
رایج فرهنگی جامعه را در مورد این موضوع خاص فراهم میکنند
کلیدواژهها :ارانههای غریزی ،آموزههای اجتماعی ،مقصریابی ،اصناف ،طبقات
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و

 1دانشیار فلسیه علوم ،دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

ۀ
ّ
علیت یک عنوان شناختهشده برای بحثهووای فلسوویی ،آن هووم عموودتا فلسوویۀ کالسوویک و
مقادیر کمتری فلسیۀ علم است در عین حال ،سهم قابلتوجهی از اشتغاالت ذهنووی عموووم
ّ
ّ
آدمیان به شکلی از علتکوواوی و علتیووابی راجووِ اسووت کووه ارتبوواطی بووا فلسوویه ،علووم و
هستیشناسی ،در معانی تتصصیشان ،ندارد فکر و بحووث در مووورد سووادهترین اتیاقووات
ّ
زندگی شتصی و مسووالل اجتموواعی اغلو قابوول فروکوواهش بووه پرسووش از علوت اسووت
دغدغهمندی نسبت به مساللی از قبیل اینکه چرا کسی از آشنایانم (یووا خووودم) در معوورض
فالن رفتار قرار گرفت ،چرا تصادف کرد؟ چرا در این معامله ضرر کرد؟ چورا کسو وکار
نگرفت؟ چرا رلیس قسمت خود نشد؟ چرا طالق گرفووت؟ و مسوواللی از قبیوول اینکووه چورا
انقالب شد؟ چرا جنگ شد؟ چرا تورم بیمهار است؟ چرا مووردم بووه چنووین کاندیوودایی رأی
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دادند؟ چرا این فیلم رکورد فرو را شکست؟ چرا تیمش مسابقه را باخت؟ و نظووایر اینهو ا،
ّ
همه پرسشهایی از علت و سب (و به تعبیوور رایووج ولووی نهچنوودان درسووت و دقیو ) دلیوول
رو یدادها است حاصل عمدۀ این قضاوتها اغل در قال متوجه کردن انگشت تقصیر به
سمت مقصر است گرایش و رفتار کالن و الگووار در پاسخ دهی به این پرسشها میتوانوود
به سمت خاصی اری داشته باشد؛ از جمله نگاه سادهساز و اغراقگری کاریکاتورال

1

در سطحی فراتر از مسالل شتصی ،مردم فراوان درخصوص مسالل متعووددی همنووون
آبوهوا ،بهداشت و درمووان ،اقتصوواد و مالیووه ،سیاسووت و فرهنووگ ،و حتووی ورز و هنوور
میاندیشند و قضاوت میکنند واضح است که این اندیشهها و قضاوتها متیاوت اسووت و
از حیث دقت و روشنی و میزان ابتنا بر عقل و منط و میزان اتکا بووه ت ربووه و بهرهمنوودی از
ّ
انصاف در سطوح متتلیی قرار میگیرنوود در عووین حووال ،بووهنظر میرسوود علتکوواوی در
بسیاری از این برداشتها و قضاوتها نقش بازی میکند؛ نقشی که اغلو بووا سادهسو ازی
ّ
ّ
تبیین علی و سهلگیری در این که چهچیزی علت چووهچیزی اسووت ،هموراه اسووت اینکووه
ّ
چهچیز علت چهچیز است البته مادامی که چیز را در معنای شیء بهکار ببریم ربط چنوودانی
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

ّ
 1دلیل اینکه مثالها همه از موارد منیی است این است که حواد مطلوب چندان ذهن را به علتکاوی برنمیانگیزد انسانها
ّ
بیشتر تحت فشار ناراحتی ناشی از امر منیی و ناخوشایند و به سال حلوفصل ذهنی عملی آن به علتکاوی رو میکنند

ّ
به زندگی پیدا نمیکند اینکه علت سوختن آزاد شدن فلوژیستن باشد یا ترکی با اکسووی ن،
نقشی در روابط میان آدمیان و بهداشت روانووی آنووان نوودارد موضوووع جووایی از حیطووۀ یووک
ّ
مشکل صرف علمیوفلسیی بیرون میآید؛ چیزی که از قرار علت چیز دیگر (در این ا چیووز
ّ
بد) شده است ،به حوزۀ آدمیان راه پیوودا میکنوود و علوت ،تیسوویر «تقصوویر» پیوودا میکنوود
عدمتوجه به این موضوع ،نهتنها من ر به یک مشکل علمی و رو شووناختی در تبیووین امووور
میشود ،بلکه عوارض فردی و اجتماعی هم در پی دارد
مقالۀ حاضر در پی تقو یت این ایده است کووه در فضووای خبری وتحلیلی ایوران امووروز،
ّ
علتیابیها متأثر از تال روانشناختی بورای گریووز از بووار ّ
علیوت پینیووده ،بووه
بسیاری از
سمت اقسام سادهسازیها است که بووه سووال گریووز از بهرسوومیت شووناختن سووهم خووود در
مصال و سبکشدن روانشناختی ،و نیز احساس مساعد اخالقی و اجتماعی در معارضووه
با افراد و نهادهای مقصر صورت میگیرد بتشی از نارضایتیهای فردی و اجتماعی متووأثر
ّ
از غلبۀ یک اری در نوع تیسیر علی از امور است که کمتر توجهی به شبکۀ پینیووده و انبوووه
ۀ
ّ
همکنشهای فعال در یک فرایند علی دارد؛ چارچو بی توضیحی که در آن معموووال تصوومیم
ّ
آ گاهانه و آزادانه و ارادۀ اغل شرورانۀ کسی یا کسانی را علت اصلی حووواد و پیاموودهای
ناخوشووایند میتوووان برمیشوومرد از ایوون نگوواه بسوویاری از حووواد ناخوشووایند نتی ووۀ
ندانمکاری ،منیعتطلبی ،تنگنظری ،سوووءمدیریت ،سوووءنیت و شورارت پنهووان و آشووکار
نهادها و افراد تلقی میشود و بر همین مبنا به ارزیابی و نقد و اعتراض و کارشکنی علیه آنها
اقدام میشود بدیهی است که اوصاف منیی افراد و نهادها در مشکالت جامعه نقووش دارد؛
ولی ستن بر سر میزان آن است بهنظر میرسد اری مزبور میزان بیشووتری از عیوووب را بووه
این عوامل نسبت میدهد از یک نگاه این گرایش میتوانوود ،آ گاهانووه یووا ناآ گانووه (و بیشووتر
ناآ گاهانه) از فرمول ترجیح تقلیل مرارت بر تقریر حقیقت پیروی کند اگر بپییریم کووه ایوون
دو میتواند هدف مثبت روشنیکران و خبرگزاریها و تحلیلگران باشوود ،پرسووش از توورجیح
یکی بر دیگری حس لزوم بیمورد نیست به نظر میرسوود روال رایووج در میووان مووا هنگووام
تحلیل و تعلیل مسالل روز گرایشی به ترجیح تقلیل مرارت بر تقریر حقیقت دارد؛ به این معنووا
که معرفی یک مقصر اغل خالن بیشتر قادر است ،الاقل از طری نکوووهش و رسووواکردن او،
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درجاتی از خشم ما را از یک حادثه یا روال ناخوشایند فرو بنشاند تا پوورداختن خونسووردانه و
علمی به وجوه متعدد علل انسانی ،نهادی ،ساختاری ،و طبیعی دخیل و این البته بووا آننووه
در مورد وجود ناسازگاری شناختی و میل به غلبه بر تعارض ذهنی گیتیم در تناسو اسووت
این فقرۀ اخیر خود چیزی نیست جز نوعی تال برای تقلیل مرارت ،هرچند بیشتر در مورد
خود نگارنده در ت ربووۀ مواجهو ات گسووتردۀ خووود بووهعنوان یووک تحلیوولگر بووه فراوانووی بووا
متاطبانی مواجه بوده است که گاه حتی به صراحت تحلیلی را ترجیح میدهند کووه از یووک
سو مقصریاب باشد و از سو یی (مثال با طرح امکان معارضه) راه چاره پیشنهاد کنوود دلیوول
آن هم روشن است :چنین تحلیل و تبیینهایی در قیاس با مواردی که هووم ّ
علیوت را توزیووِ
ۀ
میکند و هم تقصیر را ،و هم ممکن است به حس واقعیات اظهار کند که ع التا راهحلووی
وجود ندارد ،خوشایند نیست شیوۀ مزبور باعث میزان بیشووتری از بوودبینی و بیاعتمووادی و
هدر رفت نیرو میشود که هم میتواند مبالغی از انرژی اجتماعی را در معارضات نادرست
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هزینه کند ،و هم ،بهو ی ه بووا فوورض شکسووت در مووورد قبلووی ،میتوانوود بووه گسووتره و عمو
تلخاندیشی و بیاعتمادی و ناامیدی مساهمت کند
«دیگری» که آماج تمرکز تقصیرات است میتوانوود فووردی ،گروهووی ،صوونیی ،طبقوواتی،
اداری ،جنسیتی ،قومیتی ،ملیتی ،ن ادی و نظایر اینها باشد برشووی کووه مووا بورای ایوون مقالووه
انتتاب کردهایم و رواج بیشتر دارد ،شکاف صنییوطبقاتی اسووت کووه انتهو ای آن بووه دولووت
بهعنوان حامی طبقۀ باال میرسد محدودهای که دادههای مربوووا از آن اخووی شووده اسووت،
برشی تصادفی از سایتهای خبری و تحلیلی فارسیزبان مربوا به مسالل ایوران اسووت کووه
اغل نظرات مردم را ،اعم از افراد سرشناس یا عادی ،در مورد مسالل روز در بیشتر مواقِ با
چاشنی عامهپسندی و مشتریمداری خبری بازتاب میدهند؛ چیزی که تاحدودی میتوانوود
یک روال اجتموواعی و یووک خصیصووۀ فرهنگووی را بازنمووایی کنوود منظووور از نظورات مووردم
اظهارنظرهایی است که از موضِ مرسوم مدیریتی یا نگاه تتصصی نیسووت بلکووه بووه در و
دریافت عمومی و الگووار فرهنگی عامه نزدیک است آن منابِ خبری و تحلیلووی کووه خووط
ّ
سیاسی مسلط خاصی ،اعم از حکومتی یا ضدحکومتی ،داشتهاند و به نظر میرسید ممکن
است با صافیهای تبلیغاتی و با مقاصد ایدلولوژیک به پتش و نشر مطال مشغول باشووند

به نیِ منابعی که به نظر میرسید بیشتر جل توجه عامه و بازتاب نظرات و شایعات مطوورح
یا جال توجه منظور نظرشان است و بر همین اساس بیشتر میتوانند فرهنگووی و اجتموواعی
تلقی شوند ،کنار گیاشته شد هرچند البتووه ایوون خطوووا تیکیکووی کووه گیتووه شوود موواهیتی
ّ
کمابیشی دارد و به دشواری قابل خطکشی دقی است با کلیدواژۀ علوت در ایوون سووایتها
جست و کردهایم که از نگاه اظهارنظرکنندگان در امور جاری جامعه ،از حواد ناخوشووایند
ّ
تا روالهای رایج ناکارآمد در مدیریت ،چه چیز بهمثابه علوت و سووب مطوورح میشووود در
میان ح می از دادهها که از این طری فراهم شد ،مشاهده شد که مواردی کووه در آن تبیووین
ّ
علی از نگاهی چند ّ
علیتی و با مالحظۀ عوامل متعدد دخیوول برخوووردار باشوود بسوویار انوود
ّ
است در برابر ،تمرکز علل در یک علت ،و تعبیر تقصیر از آن روال مسلط است شیوۀ کووار
کییی و متکی به کیایت نسبی موارد و اشباع شواهد بوده است ،هرچند فقط گزیدهای از آن
در مقالۀ حاضر گن انیده شد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ۀ
ّ
شماری از دانشمندان و فیلسوفان تأ کید داشتند که پدیدهها معموال یک علت ندارند حتی گاه
ّ
ۀ
صرفا م موعهای از چند علت هم ندارند ،بلکه در بسیاری موارد شبکۀ پینیووده و متغیووری از
علل کافی در کار آنها کارسازی میکند که کشف تأثیرات اجزای آن دشوار یووا نوواممکن اسووت
(میسن1394 ،1؛ مینل )1396 ،2این چارچوب کالن که گاه از آن به نظریۀ پینیدگی تعبیوور
ّ
ّ
ّ
علتهووا و ّ
علیتهووای
میشود ،در تبیینهای علی علمی رد پووای فروکوواهش شووبکۀ علوی بووه
ّ
محدود را ردیابی میکند گرایش عامی وجود دارد به فروکاهش شبکۀ پینیدۀ علی و م موعه
ّ
علل کافی به یکی دو علت این نزدیک به چیزی است که «تقلیلگرایی» 3افقی نامیده شده که
ّ
در آن «چیزی که شبکهای از علل متعدد دارد فقط به یک یا دو علت منسوب میشود ،و بوواقی
ّ
1
علل نادیده گرفته میشود» (سایر )2005 ،4تعابیر گو یاتر «مغالطۀ علت سادهسووازی شووده»
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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ّ
(هیورلی ،)2011 ،2و «مغالطۀ علت واحد »3نیز برای اشاره به جایگزین کردن فراینوود پینیوودۀ
ّ
ّ
علی با یک علت ساده دمدستی بهکار برده شده است
ّ
توجه به پینیدگی تبیین علی فقط محدود به حوووزۀ تبیینهووای علمووی نیسووت درسووت
ّ
ۀ
اسووت کو ه حتووی دانشوومندان و محققووان هووم بعضووا در ردیووابی علوی دچووار سادهسووازی و
ّ
علتکاویهای سادهساز هستند و در این صورت از عامۀ مردم حتی در جوامِ پیشرفته هووم
ّ
به دشواری میتوان انتظار در پینیدگی علی و مراعووات آن در تبیینهووای روزموورۀ امووور را
ّ
داشت با اینوجود ،تحلیل علی امور عرفی از سوی مردم هم ،با توجه بووه علوول و عوووارض
آن ،مورد توجه بوده است یکی از موارد شووایِ «خطووای نسووبت دادن بنیووادین» 4اسووت کووه
همنون تمایلی بووه سوومت تبیووین وقووایِ بووا اسووتناد بووه شتصوویت و وضووِ اخالقووی افوراد
دستاندرکار و با چشمپوشی از علل بیرونی تعریف شده است (راس )1977 ،5تحقیقات
ّ
ت ربی میصلی صورت گرفته است که نشان دهد سازوکار تبیینهای علی عرفی در زنوودگی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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روزمووره مردمووان چگونووه اسووت (روتموون2016 ،6؛ جانسووون ،مووورفی و مسوور)2016 ،7
متهمکردن افراد پیرامون به ّ
علیت و داشتن تقصیر در بالیی که بوور کسووی وارد شووده و مووتهم
کردن افراد در یک گروه به ّ
علیت و داشتن تقصیر نسبت به یک شکست یا موفقیووت ناکووافی

از ابتداییترین نمونههای این رو یکرد است (زولتان ،گرستنبرگ و الگنادو)1983 ،8

نوع مواجهۀ روزمرۀ عموم یا اغل مووردم در متهمکووردن و مقصوور دانسووتن هموودیگر در
ارتباا با مسالل و مشکالت معمول حتی در حیطۀ خانواده و محل کار شاید چشمگیرترین
مصداق این میهوم باشد؛ در عین حال ،برخی از موارد شاخص آن را میتوان در مقولووههای
اجتماعی_فرهنگی دستهبندی کرد متهمکردن الگووار طبقات اجتماعی و گروههای صنیی،
قومی ،جنسیتی ،ملل دیگر ،یا سیاسووتمداران و موودیران در سووطوح متتلووف ،بووا قورار دادن

ّ
سادهسازانه آنها در مقام علت و مقصر اصلی یا منحصر برای بسیاری از مشکالت ،گاهی و
تاحدودی ،مصداقی از این مورد است از نمونههای اولیه که عبور کنوویم موووارد متعووددی از
داوری منیی و متالیت و بدبینی و بدگو یی و انتقاد از افراد و نهادها تا درگیووری و مبووارزه در
اشکال متتلف آن وجود دارد که هرچند به تصور بسوویاری رفتوواری عووادی و طبیعووی بلکووه
گاهی اخالقی است ،با معیار تأمل در پینیدگی علل پدیدهها ،از جمله تقصیر مقصوران ،از
ّ
جهت انگیزهها و عوارض مهم برآورد شووده اسووت انگیزههووا و پیاموودهای تبیینهووای علوی
سادهساز خارج از دنیای علم و در میان مردم عووادی موضوووع توجووه بو وده اسووت از چنووین
ّ
چشماندازی است که گیته شده است «تبیین علی غلط اغل به شبه علم یووا خرافووه متکووی
است و در مواردی همنون بهداشت ،اقتصاد و رفاه میتواند به نتایج اسیبار منتهووی شووود»
(متیوت )2015 ،1بنا بر یک نظر ،این شیوه بیشتر به حکم اثرات جبران روانی خووود معتبوور
شده است تا صحت و نیاذ واقِبینانه آن
ّ
در موارد عدیدهای ممکن است ذهن علتکاو بووهمعنایی کمووابیش عینووی و علمووی در پووی
یافتن علل یک پدیده باشد ،حتی در مورد علل پدیدههای انسانی و اجتماعی و من ر به بحووث
ّ
تقصیر و مقصر؛ اما بهنظر میرسد اری خاصی در بسیاری از علتکاویهایی از ایوون دسووت
ّ
در کار است :جهتدهی به تبیین علی بهشکلی که راه سادهتری برای تغییر نتایج ناخواستنی یا
الاقل ابراز نارضایتی از آن و احساس مشارکت در مبارزه با آن بهدست دهد در چارچوب یووک
ّ
رویکوورد متکووی بوور روانشناسو ی عمووومی ،بووهنظر میرسوود در بسوویاری از علتکاویهو ا و
مقصریابیها ،چه در رفتار غریزی فردی و چه تربیت اجتماعی و حتی گاه علمی ،بووا شوویوهای
روبهرو هستیم که با برونفکنی و سادهسازی سووعی در معرفووی کسووانی یووا نهادهووایی بووهعنوان
ّ
ّ
ۀ
علت اصلی مشکل دارد ،که فقط بتشی از علتانوود (اگوور اصووال باشووند) چنووین روشووی دو
کارکرد میتواند داشته باشد 1 :یافتن یک آرامش روانی فووردی (وت وریس)1394 ،2؛  2یووافتن

یک سکوی پر برای مبارزه یا الاقل موضِگیری اجتماعی (سامرز)1994 ،3
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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بسیاری از پندارها و رفتارهایی که برخی از آدمیان اینک آنها را جزو خرافووات میشوومارند،
واکنشهایی است که بشر به همین دست مسالل نشان داده تا هووم بووهلحاظ ذهنووی آن را بورای
خود حل کرده باشد هم بهلحاظ عملی اقدامی برای نوعی جبوران صووورت داده باشوود عقیوودۀ
خ دایگانان ،نیوورین جووادوان و جنیووان،
گسترده در میان اقوام و ملل به اینکه انتقام خوودایان و و
کمین ارواح خبیثه ،تالفیخواهی اموات دشمنان ،چشمزخم حسووودان ،نیروهووایی اسووت کووه
وجود دارد و از راه دور و با شیوههایی غیرمستقیم و غیرمادی عمل میکند ،و نیز اینکه برخووی
طلسمات و عزایم و انواع چارهجو ییهای دیگر چون نیر و فدیه و انواع مناسک وی ه برای دفِ
این نیروها و بیاثر کردن آنها نافِ اسووت (صووابری ،)1391 ،همگووی حکایووت از تالشووی دارد
برای کاستن و کماثر کردن فشارهای جسمی و روحیای که فرد معینی مقصر آن نبوووده یووا اگوور
هم بوده دسترسی به او برای تالفی ممکن نبوووده اسووت بووهنظر میرسوود بسوویاری از عقایوود و
باورهای ناظر به مکانیسمهای جبرانی ،از مواردی که ذیل خرافه طبقهبندی میشود تا مووواردی
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که به کارکرد نیرین و آه مظلوم ناظر است چیزی همنون گلبولهای سیید روان بشووری اسووت
که به کار محاصره و دفِ و رفِ میکروبها و ویروسهای مهاجم میآیوود روان بشوور بووا دا و
درد و حسرت و نظایر اینها دچار رنج است یکی از سازوکارهایی کووه میتوانوود ایوون موووارد را
ّ
کاهش دهد یافتن کسانی است که علت و مقصر آن دانسته شوند این علل و مقصران کووه الزم
است موجوداتی صاح آ گاهی و اراده و اغل شرور باشند ،نتست ایوون فایووده را دارنوود کووه
ّ
علت مشکالت را از پرده جهل مطل بهدر میآورند؛ برای همین هم حتی اگر نباشووند آفریووده
میشوند منظور از آفریدهشدن همان توانایی روان انسان در مقام ّ
تتیل موجوووداتی و نشوواندن
ّ
آنها به مقام علت و مقصر است؛ دوم ،این امکان را فراهم میکند تووا بووا سوواخت نرمافزارهووای
جبرانی تالشی برای چارهجو یی صورت گیرد یعنی رفتارها و مناسکی ای اد و اجورا شووود کووه
هم برخی از تال های شرورانه را بیاثر کند و هم آزار و اذیتهایی به تالفی نصووی شووروران
کند این چیزی است که مبالغی از فشارهای روحووی افوراد آسووی دیده یووا هراسووان از آسووی
میکاهد (تایلور1920 ،1؛ فریزر)1384 ،2
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

بهنظر میرسد امروزه علم و تکنیک تاحدودی جایگزین ایوون رو هووا شووده اسووت در
عین حال هستند کسانی که از کارکرد علم و تکنولوژی در این موارد هم گاه ناامید میشوووند
و به سرا خرافات نمیروند آنها برای کاهش فشار روحی کار دیگووری میکننوود سووازوکار
روان آنها ،بهشکلی تاحدودی طبیعی و خودکار ،گلبولهای سیید روحی جدیدی میسووازد
و علیه میکروبها و و یروسهای رنج به حرکت درمیآورد بووهنظر میرسوود بتشهووایی از
ّ
پندار و کرداری که در چارچوب فرهنگ مسلط معاصر در جهان ،آ گاهی و نگوواه انتقووادی و
مبارزه با علل و عوامل و مقصران ناکامیها و آسی دیدگیها تلقی و به آنها تشو ی میشود،
گاهی و تاحدودی ،دنبالۀ همان باورها و اقداماتی است که کارکرد جبرانی دارد به این معنووا
که پرده از واقعیتووی بوور نموویدارد ،ولووی بورای کوواهش درد روانووی ناشووی از ناخشوونودیها و
ّ
ماللهای بشر ممکن است تاحدی کارآمد باشد؛ یعنی همان چیووزی کووه منشووأ علتیووابی

خرافی بود روانشناسان بر این تأ کید میکنند که پدیدۀ غلبه بر «ناسووازگاری شووناختی» 1یووا
توجیه خود و آسودهکردن ذهن خود بووه زیووان دیگوران ،نقووش مهمووی در چرخانوودن عقربووۀ
ّ
علتکاو و تقصیریاب به سوی دیگران و برکنار دانشتن خود از مسئولیت در نتایج نووامطلوب
و وانمودن چنین برداشتی بهعنوان واقعیت و حقیقت محض دارد (توریس)26 ،1394 ،
آننه آمد بیشتر به برجستهکردن وجه استعداد درونی و نیاز روانی فردی برای زمینووهدادن
به این رفتار ناظر بود در عین حال ،این بیر در زمین اجتماع رو یشووی بیشووتر دارد نووه فقووط
ۀ
ساختار روانی ما اقتضا دارد که در مقام یووافتن علوول و مشتصووا یووافتن عللووی کووه بو همعنای
تقصیر مقصران است به چارچوبهای سادهساز متکی باشیم ،بلکه ،شاید تاحدودی متووأثر
از همین ،در ادامه و در فضای جمعی و رفتار جماعتی هم همین ماجرا تکورار میشووود بووه
این معنا که ارز ها و باورهای اجتماعی هم به آن بیرهای پندار و کووردار فووردی و غریووزی
میدان رشد دیگری میدهد اهمیت فراوانی که در جهان نو به خوداظهاری ،انتقوواد ،اقوودام،
مبارزه و نظایر اینها داده میشود ،در کنار برآوردهایی که از مصال بشری عرضه میشووود و
در آن برخی الیههای اجتماعی و برخی مدارهای اجتماعی ،برخووی قومیتهووا و ملیتهووا و
ن ادها ،بعضی اصناف و مدیران و مسئوالن ردههای متتلف ،عامل مقصر سازمانیافته و بووا
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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برنامه قلمداد میشوند ،آن احساس فردی را به یک چارچوب نظری م هز میکند انووواعی
از فمینیسووم رادیکووال ،حقوووقگرایی رادیکووال ،محیطزیسووتگرایی رادیکووال اشووکالی از
سازماندهی اجتماعی و ایدلولوژیکی است که با متوجهکردن انگشت اتهام در مووواردی کووه
ّ
شبکهای پینیده از علل الزم و غیوورالزم را کووه بووه هموراه کاتالیزورهووا در کووار علوت کووافی
کارسازی میکند ،به یک یا معدودی افراد و نهادها میکوشند با به راه انووداختن یووا تقویووت
کردن یک معارضۀ اجتماعی به درجاتی از کس آرامش روحی ناشی از حس مشووارکت در

یک فعالیت اخالقی و فرهنگی نالل شوند (بو فالر65 ،1999 ،1؛ و سامرز)12 ،1994 ،

در کنار بررسی چگونگی صورت بستن این نوع اظهارات ،توجه به این هم بوده است که
ّ
تحلیل علی آسانگیر و نااندیشیده و انگشت اتهام را بهراحتی و با اطمینان بهسوی برخی
افراد و نهادها گرفتن چه عوارضی دارد بهرغم آننه در مورد فایده عام چنین رفتاری برای
جبران ناهمسازی شناختی آورده شد ،برخی معتقدند این عادت ،زندگی انسانها را دچار
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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آشیتگی میکند تحقیقات فراوانی نشان میدهد بدگمانی و سوءظنی که از رهگیر
ّ
علتیابی و مقصریابی سادهساز بهوجود میآید پیش از اجتماع به خود فرد صدمه میزند
(کوشنیک )2015 ،2این گرایش میتواند منشالی برای رادیکالیسم و آشتیناپییری میان

گروههای اجتماعی باشد آزمایشاتی نشان داده است که کسانی که بیشتر به در و توضیح
ّ
علی خود در امور دقت میکنند شانس کمتری برای اراله توصیههای ستتگیرانه و افراطی به
ّ
دیگران دارند «معنا و میهوم آن این است که تشو ی مردم به تأمل علی دقی تر و روشنتر،
حس همهچیزدانی آنها را کاهش میدهد و این به نو به خود آنها را از مواضِ رادیکال
اجتماعی دور میکند » (ان من امریکایی روانشناسی)2016 ،3

ّ
 .3علت و مقصر در فضای فرهنگ خبری ـ تحلیلی ایران

در بررسی این موضوع در فضای فرهنگ خبریوتحلیلی ایران ،از میان شکافهای متتلیی
ّ
که «دیگری مقصر» را مطرح میکند در این ا به مواردی بسنده میکنیم که علت مشووکالت
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

ۀ
را ،مستقیم یا بهواسطه ،نزد اصناف و طبقات اجتماعی باالتر و نهایتا دولت و دولتیان سورا
میگیرد مدعا این نیست که آننه میآید اختصاص به فرهنووگ ایرانووی دارد ،بلکووه کمتوورین
مدعا میتواند این باشد که ایرانیان چنیناند یا ایرانیان هم چنیناند (با فوورض اینکووه اثبووات
شیئی نیی ماعدا نیست) همننین ،توجه به این نکته ضروری است که مدعا این نیست کووه
ۀ
تمام انواع تعلیل و تقصیری که ذیال میآید هیچ حظی از حقیقت ندارد ،بلکه ستن بوور سوور
وجه اغراقی و انحصاری است
ّ
در سادهترین سطح علتکاویهای من ر به یافتن مقصر در مسالل رایووج زنوودگی ،یووک
ّ
ۀ
شیء علت یک وضعیت نامطلوب معرفی میشود در این ا ظاهرا نوعی توصیه بهداشتی به
مصرف نکردن آن در میان است؛ اما بهصورت تلو یحی نوعی مقصر شمردن نسبت به تولید
و توزیِکننده آن در بیان مستتر است
به این نمونه توجه کنیم:
هر نوشابه که روزانه مصرف میشود ،خطر بیمواری قلبوی را توا  ٪20در موردان افوزایش
میدهد نتی ۀ تحقیقات ثابت کرده است مصرف نوشابه باعث آسی بوه ریوه و افوزایش
ریسک ابتال به آسم میشود سردرد هم یکی دیگر از عوارض نوشیدن نوشابه است هور
نوشابه یا نوشیدنیهای قندی که روزانه مصرف میشود احتمال چاقی را بویش از  ٪60را
افزایش میدهد قوطی نوشابه حاوی (بی پی ای ) است که از بیماریهای قلبی گرفتوه
تا چاقی و مشکالت تولید مثل ،ارتباا دارد نوشابه سرطان زاسوت ،بوه هموین سوادگی
(نمنا  26 ،آبان )1397

راجِ به چای کلهمورچه و باروتی هم زیر عنوان «یک استکان چای دا سوورطان پهلووو»
همین ادعا شده است (خبرنگاران جوان 24 ،فروردین  )1396مصوورف مووواد آرایشووی هووم
«در افزایش ابتال به سرطان در ایران» دخیل شمرده شده است (فارس 20 ،آذر  )1397نیووز
این مورد« :وی به شیوع زیاد سرطان معده در مازندران اشاره و اضووافه کوورد کووه عاموول ایوون
سرطان مصرف بیرو یه کود شیمیایی در مزارع و باغات اسووت» (ایرنووا 5 ،خوورداد )1394
ّ
شاید بتوان گیت در واگو یههای ما ،کمتر چیزی هست که بووهنوعی نقووش علوی در سوورطان
مبتال نشده باشد در حالیکه در نگاه برخی اهل فن ،علل سوورطان م موعووهای پینیووده از
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عوامل است که بسا عناصر نامقصوور هووم در آن هسووت تحقیقوواتی میصوولی در معتبرتوورین
نشریات علمی ،از جمله ساینس و نیچر ،منتشر شده است که به ایوون موضوووع اشوواره دارد
چون در این ا به منابِ سایتهای معمولی فارسیزبان توجووه داشووتهایم اشوواره موویکنیم کووه
حتی در همین فضا هم به عناصر نامقصر دخیل در سرطان اشاره شده است که گو یا مبتنووی
ۀ
بر آمار بهداشت و درمان است« :سرطان اساسا ژنتیکی است و گیالن و مازندران در رأس و
تهران در میان کمترین میزان ابتال قرار دارند» (کرمی 11 ،بهمن)1397 ،
در این نوع تبیین گو یا در قال یک توصیه بهداشتی شماتتی متوجه مصرفکننده است،
ّ
اما بهنظر میرسد گو ینده در پی ایوون اسووت کووه علوت و از طریو آن تقصوویر سو رطان را از
مصرفکننده به تولید و توزیِکننده کاال منتقل کند در مستندی همین ادعا راجِ به گوشت
قرمز صورت گرفته با این تیاوت که شرکتهای تولیدی-ت وواری موورتبط بووا آن بهصوراحت
ۀ
بهعنوان م رم مورد حمله قرار گرفتهاند (آپارات )1396،عمال این طبقۀ ت ار است کووه بووه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تولید و توزیِ چنین کاالهایی مشغولاند و البته فرض بر ایوون اسووت کووه بووا آگوواهی از ایوون
ۀ
عوارض ،صرفا به یمن منیعتطلبی نامشروع به این کار مرگبار اشتغال دارند
مواردی هست که نسبت دادن ّ
علیت به یک شیء یا متالیت با آن ،در نهایت بهمنظور قورار
ۀ
دادن یک مقصر به جای مقصر دیگری است؛ ولی نه به شکل سادهای که معموووال در مرافعووات
اجتماعی و قضایی هست که هرکس تقصیر را از خود به دیگری منتقل میکند؛ بلکه بهگونووهای
که شکل طبقاتی/صنیی به خود میگیرد همنون در تصادفات و سقوا هواپیمووا کووه مالکووان و
مدیران شرکت ذیربط تال دارند با مطرحکردن اشتباه انسانی ذمۀ خود را از ضعف ت هیزات و
بیمسئولیتی مدیران بری کنند و آسی دیدگان یا نمایندگانشان دیدی متضوواد مطوورح میکننوود
ّ
ّ
«علت سقوا هواپیمای عازم یاسوج یخزدگی بال هواپیما به علت فقدان سیسووتم (سیسووتم
ّ
جلوگیری از یخ زدگی بال) بود» (خبوورآنالین 12 ،موورداد « .)1397مصوودومان حادثووه علوت
تصادف مرگبار اتو بوس دانشگاه را عملنکردن ترمز اتو بوس دانستند» (رکنا 4 ،دی )97
در سطح بعد ّ
علیتهایی مطرح است که در آن مظنون اصلی کماکان شیء است اما نووه
بهمعنای ساده آن؛ مثل نوشابه یا ترمز ،بلکه به یک حادثه تاریتی اشاره دارد تا بهواسووطۀ آن
ّ
پای یک اقدام کالن بشری را به میان آورد و در جایگاه علت و مقصر اصلی بنشاند

بر اساس دادههای بهدست آمده از این مطالعات ،دمای هوای کشوور توا  90سوال آینوده
میزان بار کاهش و میزان دما افزایش مییابد ضمن آنکه سیرههای آب زیرزمینوی نیوز
ّ
از بین میروند علت تغییر اقلیم افزایش دمای کره زمین است پس از انقالب صونعتی و
افزایش جمعیت استیاده از سوختهای فسیلی افزایش یافت که ایون امور موجو تولیود
گرمای بیشتر شده است (شبکه فیزیک هو پا 15 ،مرداد )1392

ّ
انقالب صنعتی که علت گرما و خشکسالی معرفی میشود ،نتی ۀ فعالیتهای تاریتی
بشری است ،هرچند میتواند مرحلهای نوواگزیر در تکاموول جوامووِ بشووری تلقووی شووود و از
همین رو انتقال اتهام از شیء به شتص در این ووا وجووه نامسووتقیم قووویتری دارد در عووین
حال ،جال توجه است که هنگامی که از چیووزی بووه نووام انقووالب صوونعتی سووتن موویرود
ممکن است بهنحو تلو یحی به یک «دیگری بد» از اصناف اجتماعی اشاره داشته باشوود در
مثال بعدی این انتقال تاحدودی شکل آشکارتری از تقصیر به خود میگیرد
آلودگی هوا باعث کاهش  60درصدی گونوههای پرنوده در تهوران شوده اسوت زا هوا و
ّ
کال ها بهعلت تحمل و مقاومت باال در برابر آلودگی هوا ماندهاند ولی تتری با هوا و
مزارع قدیمی شهر و مهمتر از همه آلودگی هوا راز فرار قمریها ،توکاها ،بلبلهوا و دیگور
پرندگان نایاب از تهران است (خبرگزاری مهر 7 ،بهمن )1387

بنابر تبیین فوق ،عامل تتری با ها و مزارع شهر ناگزیر صنف سووازندگان سوواختمان و
هماالن آنها در بتش اداریاند ادعایی مشابه که بووه «خودکشووی نهنگهووا بوور اثوور صوودای
جنگافزارهای دریایی» اشاره دارد ،گرچه خود حادثه مربوا به ایران نیست ،امووا بهاشووترا
گیاشتن آن از سوی هموطنووان بووا هموودلی بسوویار میتوانوود مدیوود غلبووۀ چووارچوب فکووری
ّ
علتیابی باشد که در این ا مورد بحث است
در سطح بعد شاهد ّ
علیتهایی هستیم که دیگر شیء یا تحولی در ستت افزارها مطمح
نظر نیست که تقصیر آن بهواسطه و بهطور تلو یحی به اصناف و طبقات اجتماعی خاصی در
کشور منسوب شود ،بلکه اجتماع و سامان اجتماعی در کلیت آن در مظان قرار میگیرد
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در اعمال خشونت یا گرایش به پرخاشگری نباید فرد را زیر سوال برد ،بلکه باید جامعه را
زیر سوال برد به عبارت دیگر وقتی فردی قاتل میشود نبایود فقوط او را مقصور شوناخت
بلکه باید علل و عواملی را که او را به سمت قاتل شدن سوق داده اسوت شناسوایی کورد؛
زیرا هیچ کس قاتل به دنیا نیامده است این شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اسوت
که افراد را بهسوی بزه ،قتل ،خشوونت یوا هور آسوی اجتمواعی دیگوری سووق میدهود
(راستون 16 ،آذر )1390

ّ
در این ا هرچند بهنظر میرسد اجتماع در کلیت آن علت و مقصر دانسته میشود ،ولووی
این رو یۀ مدعا است محتوای آن خالی از اشارهای بووه برخووی الیووههای اجتموواعی بووهعنوان
ّ
علت ماجرا نیست
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در جامعۀ ایران همچون فضایی برای گیتن حرفها وجود ندارد مردم به فضوای م وازی
که این روزها در اختیار همه است ،روی آوردهاند .از این جهت هم میشود به فحاشی به
قهرمانهای ورزشی و هنری در فضای م ازی نظر کرد کوه چوون موردم تیوریح دیگوری
ندارند همین باعث میشود که ایرانیان  10برابر مردم دیگور کشوورهای دنیوا بوه یکودیگر
پیامک بدهند (خبرآنالین 25 ،آذر )1392

این هردو مورد شایان تأمل است داعیه این است که فرد خشوون یووا پرخاشووگر مقصوور و
مسئول رفتار خود نیست؛ البد جامعه به او زوری گیتووه و زیووانی رسووانده کووه او در واکوونش
چنین میکند ،و لهیا معاف و معیو است همننین تیریح نداشتن ایرانیان عامل فحاشی به
قهرمانان ورزشی و هنری در فضای م ازی است ،پس تقصیری متوجه فرد فحا نیسووت
هردو نمونههای جالبی از دو انگیزۀ سازگاری ذهنی و رفِ تقصیر از خووود ،و حووس مسوواعد
تال اخالقی و مبارزاتی است

ّ
پس از اجتماع در کلیت آن همنون علت ،نو بت به طبقات اجتمواع میرسود کوه موورد
تصریح بیشتر است بتش متوسط جامعۀ ما ت زیهشوده و بتشوی از آن بواال رفتوه و بوه
باالدستها پیوستهاند که کاالی ایرانی نمیخرند ،و بتش زیادی ریز کرده و بوه طبقوه
ۀ
کامال فرودست رفتهاند و بهدلیل مشکالت حاد اقتصوادی تووان خریود ندارنود و کواالی
ّ
بن ل چینی میخرند این اسوت علوت قاچواق کواال و بیرونقوی تولیود داخول (جهوان
اقتصاد 6 ،بهمن )1396

ۀ
ّ
اضمحالل طبقۀ متوسط به نیِ و احتموواال بووه دسووت طبقووۀ بوواال علوت قاچوواق کوواال و
بیرونقی تولید داخلی معرفی میشود ظهور یک طبقۀ جدیوود هووم همنووون ضعیفشوودن
ّ
یک طبقه میتواند علت برخی نابسامانیها عنوان شود؛ همنون در روایت زیر و اشوواره بووه
نوکیسگان متظاهر
تئاتر «بینوایان» فرصتی برای نمایش دارندگی برای گروهی خاص بود فرو بلیوت تئواتر بوا
قیمتهای  55تا  185هزار تومان ان ام شد و این بلیطهای گران بهسرعت سولداوت شود توا
ۀ
مشتص شود هنوز گروهی پولش را دارند که به تئاترهای الکنری بروند و طبیعتا پز حضوور
در این تئاتر که بیش از محتوا یک جنبه شوآف دارد را بدهند (خبروان 3 ،دی )1397

تحلیل دیگری از این دست ،قدمی جلوتر میگیارد و ضمن نسبت دادن یووک وضووعیت
ّ
نامطلوب به تحلیل رفتن طبقه متوسط ،برای تحلیوول رفووتن ایوون طبقووه علتو ی را هووم مطوورح
میکند که عبارت است از فشارهای اقتصووادی کووه نمیتوانوود اشووارهای بووه الیووههای بوواالتر
اجتماعی نباشد
نکتهای که در اعتراضات سال قبول اتیواق افتواد بیبرناموه بوودن و نوامعلوم بوودن هو دف
ّ
ناآرامیها به علت به محاق رفتن نقوش طبقو ۀ متوسوط در تحووالت جامعوه اسوت طوی
سالهای متمادی طبقۀ متوسط به دلیل مشکالت اقتصادی و فشارهایی که بوه ایون طبقوه
وارد شد به شدت در ایران کوچک و کوچکتر شده (توسعۀ ایرانی 28 ،دی )1397

در مواردی که آمد ،ممکن است در نیت گو ینده القای تقصیری فراتر از سووطح اجتموواع
ّ
هم بوده باشد ،ولی به هر دلیلی تصریحی در این صورت نگرفته است که علوت مشووکالت
اقتصادی فشارهای وارده چه بوده است مرحلۀ بعدی تصریح در ایوون فقووره اسووت :نهادهووا
(ازجمله دولت) به مثابۀ مقصر اصلی یا مقصر مطل :
ستنرانان در نشست کودکان کار و خیابانی به نقش مترب دولتها بهوی ه دولت فعلوی در
تولید فقر اشاره کرده و عدم ثبات اقتصادی را مهمترین عامل در شکلگیری پدیودۀ کودکوان
کار و خیابانی بیان کردند .عضو ان من مددکاری گیت ریشوۀ هور چیوزی در کوار اسوت و
ریشه هر نابسامانی اجتماعی در نبود امنیت شغلی دولت میتواند بسویار سواده و آسوان بوا
تولید شغل برای والدین ،از رشد کودکان کار جلوگیری کند (مهر 2 ،بهمن )1397
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در اینکه نهادها و سیاستگیاری و اجرای آن در مواردی از این دست میتواننو د نقووش
داشته باشد تردیدی نیست ،اما انتساب مشکل به این صراحت و قاطعیت به دولووت و ارالووه
ّ
علتکاوی متیاوتی است این تصووریح بووه ّ
علیوت
راه حل به این شکل «بسیار ساده و آسان»
تامه نهاد دولت (ملی یا بیگانه) در مرحله بعد میتواند به چیزی که به تئوری توطئه معروف
است نزدیک شود به یک نمونه ملی اشاره میشود:
ان من مهندسان و معماران حقیقتیواب در جدیودترین گوزار خوود دربوارۀ پالسوکو
تحقی مبسوا منتشر کرده و به نتی هگیری قابلتأملی رسیده است ایون ان مون معتقود
ۀ
است فروریتتن پالسکو نمیتواند اتیاقی باشود و احتمواال انی ارهوا و آتشسووزیهای
عمدی در رخدادن این حادثه نقش داشته است میتوانیم با اطمینان زیادی بگو ییم اصل
حادثه انی ار عمدی بوده و آتشسووزی بورای القوای ایون تصوور غلوط کوه فوروریتتن
ساختمان ناشی از آتشسوزی بوده ،آغاز شده است (هساکسپرت 24 ،اسیند )1396
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یا مورد دیگری در ارتباا با شایعهای که در فردای زلزله کرمانشاه بوواال گرفووت مبنو ی بوور
اینکه «زلزله طبیعی نبوده و حاصل آزمایشات موشکی یا هستهای است» (مشرق نیوز10 ،
اردیبهشت  )1397به یک نمونه بیگانه به شرح زیر اشاره میشود:
خشکسالی بهطور کلوی پدیودهای عوادی اسوت و در منواط متتلوف جغرافیوایی و نوه
سیاسی ،که در مقاطِ متتلف زمانی ظهور میکند با این حال شواهد ظهوور پدیودهای
منحصربهفرد در دو کشور خاورمیانه به نامهای ایران و عراق هستیم که از  20سال پویش
وارد خشکسالی شدهاند برخالف تحلیلهای رایج ،خشکسالی کنونی در ایوران و عوراق
ربطی به پدیدۀ گرم شدن زمین ندارد خشکسالی بیپایان منطقۀ ایوران و عوراق را اگرچوه
مسئوالن با ساده لووحی بوه گوردن خور وش ید و بواد و بارانانداختهانود ،اموا پوای طرحوی
امریکایی برای لمیزرع کردن ایران در میان است (تحریریه 21،دی )1396

ّ
ۀ
برخی از علتیابیها مشتصا برای چرخاندن پیکان مقصریاب از خود به سوی دیگری
ّ
است همنون این ستن یکی از دستاندرکاران فوتبال که در مورد علت شکست تیم ملووی
فوتبال از ژاپن گیت «ما به صداوسیما باختیم؛ چرا که در این مدت خیلی تیم ژاپن را بووزرگ
ّ
کردند» (آفتاب 8 ،بهمن  )1397یا این ستن که علت یووک مشووکل اجتموواعی را بووه ورای
ّ
مرزها میکشاند «علت تنوعطلبی مردان حضور ماهوارهها و اینترنت است» (جام جم17 ،

ۀ
دی  )1392گاهی هم صرفا برای تأ کید بووه یووک عاموول اسووت کووه بووهنظر کسووی بو ه دلیوول
حساسیتهایش مهمتر تلقی میشود کسی از مسئوالن امور ازدواج و طالق میگویوود کووه
«دلیل اصلی افزایش طالق در ایران اعتیاد است» (بیبیسووی فارسووی 21 ،آبووان  )1392و
ّ
کسی دیگر میگو ید که «مهمترین علت گورایش بووه مووواد متوودر در وهلووه اول مربوووا بووه
ّ
مشکالت اقتصادی جامعه است» (ایسوونا 16 ،تیوور  )1393یووا ایوون مووورد« :علوت اصوولی
انقالب ایران فیلم فارسی بود با پیکربندی دوقطبی آن ،که یکی مظهر همه سیاهیها بووود و
دیگری مظهر همه خو بیها» (ناصرگیشته 15 ،بهمن  )1397در عموم یا اغل این موووارد
ّ
متنوع یک چیز مشتر است و آن تال برای متمرکز کردن علت یک حادثه یا یووک سلسووله
حواد ناخوشایند در یک صنف ،طبقه یا نهاد است اینکه چه میزان از مشووکالت جامعووه
بر اثر ضعف اطالعات یا ضعف اخالق در عموم مردم یا در الیههایی از خووود آنهووا اسووت،
اغل امری سنتی و قدیمی تلقی میشود یا حتی نوعی نشانی غلط دادن نمونههایی از ایوون
ّ
دست کمتر دیده و پییرفته میشود مورد ضعف دانش مردم بهمثابه علت اصلی مشووکالت
ّ
آنها (ازبالگ 2 ،بهمن )1397؛ ضعف اخالقی مردم بهمثابه علت اصلی گمراهووی نمونووه
ضعف اخالقی موردی (نمنا  28 ،آذر )1395؛ نمونه ضووعف اخالقووی عمووومی (شوومال
سنت 18 ،آذر  )1397هرچند این نمونهها هم میتوانند از یکسو یهنگری و سادهسووازی بووه
شکل دیگری رن ور باشند ،باری از این حیث که «خود» و نه «دیگووری» را مقصوور معرفووی
میکنند ،دارای امتیازند
ّ
 .4علت و تقصیر

ّ
فهم اینکه چهچیزی علت چهچیزی است کار آسانی نیست «از آن ا کووه روابووط تصووادفی
جهانی بسیار درهم پینیدهاند ،حتی پاسخ دادن به سادهترین پرسشها مانند ناهارم از ک ووا
تأمین میشود ،و صندوق بازنشستگی با پووول موون چووه میکنوود هووم بورایم مشووکل اسووت»
ّ
(هراری  )276 ،1397ولی علتکاوی از نیازهای مهووم بشووری اسووت بورای همووین افوراد
ّ
تسلیم این پینیدگی نمیشوند منظور از نیاز به علتیابی در وهله اول نیاز علمووی نیسووت؛
ّ
نیاز روانی در فهم علل مشکالت است در واقِ نیاز ما به علتیابی مسووتلزم سادهسووازی و
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مقصریابی است تا با دور کردن عقربۀ تقصیریاب از خود به آرامش روحی بیشووتری دسووت
یووابیم ،و بووا مشووارکت در خصووومت بووا «دیگووری» طبقوواتی و صوونیی حووس مشووارکت در
مسئولیتپییری و مبارزه اخالقی داشته باشیم (پینکر)1394 ،1

این که پدیدۀ مورد بررسی خشکسالی باشد یا شیوع سرطان ،موفقیت ت اری یک نمووایش
گرانقیمت باشد یا افزایش کودکان کار ،در تمامی اینها سلسلهای از علل در کار است که علل
غیرمقصر است (همنون علل طبیعی و تصادفی و ساخت روانی و تنی بشر) بتشی هم کووه
مقصر است تاحدودی میتواند خود قربانیان (مبتالیان به خشکسالی یووا سوورطان ،تماشوواگران
نمایش یا بنههای کار) را ذیل شمول تقصیر و قصور قرار دهد تا صنف و طبقهای را که خصم
ّ
آنان معرفی میکند اقتصار بر وجه تقصیری علت ،و سپس واگیاری تمام یا عمده تقصوویر بووه
دیگران ،میتواند روایت جدیدی از آیین وودو 2باشد که دشمن خود را در قال یک عروسووک
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فرض کرده و با فرو کردن سوزن در بدن آن از او انتقام میگیرد
ّ
در بسیاری از برآوردهای ما ،علتکاوی بووا مقصووریابی بیوورون از مووا هموراه اسووت بووا
ّ
مقادیری دقت و تأمل میتوان دریافت که ضمن اینکه توطئه و تقل و ظلم آ گاهانووه علوت
بسیاری از نظمها و تحوالت و حواد دنیای بشری است ،اما بنا نهادن بر آن برای توضوویح
ّ
علی امور ،و عادت کردن به اینکه همواره یا اغل این گزینووه دمدسووت را برگووزینیم ،بیشووتر
ناشی از برخی گرایشهای روانشناختی و آموزهای است تا نگاهی عینووی و حقیقووت یوواب
ّ
ّ
حواد متتلف همه محصول شبکههای پینیده علیاند برای در علی درست نوواگزیریم
احتمال دخالت عوامل متعدد و در وهلۀ نتست عوامل مادی و طبیعووی و اتیوواقی را جوودی
بگیریم سپس هنگامی که نو بت به بررسی دخالووت عواموول انسووانی و نهووادی میرسوود ،از
منظر واقِبینی علمی ،در مرحلۀ نتست بایستی چیزهایی را در نظر بگیریم کووه از سوواخت
کالن اجتماعی و از احوال روانی و غریووزی انسو ان برمیخیووزد سوواخت جهووان و انسووان و
ّ
اجتماع الزاماتی به بار میآورد که علت بسیاری از امور این عالم است از الزامات ذاتووی آن
که بگیریم مبالغ دیگری از حواد مولود اتیاقات و تصادفات است تنهووا در مرحلووه بعوود
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

است که نو بت به ّ
علیت تصمیمات و اقدامات آ گاهانووه میرسوود ،و تووازه در ایو ن قسووم هووم
ۀ
معموال سهم شرارت به موازات سهم ضرورت و مصوولحت عمووومی اسووت مثالهووایی کووه
ّ
آوردیم نشان میدهد تا چه حد سادهسازی در تبیین علی در میان ما شیوع دارد و تا چه حوود
این عادت-رو یکرد میتواند در یافتن علل جامِ مشکالت و پرهیز از آنها گمراهکننده باشد
ّ
تا چه حد ما در نسبتدادن چیزی به علتی با اطمینان عمل موویکنیم ،حتووی وقتووی کووه ایوون
نسبت تع

آور و غری است ه وووم یووا تسو یهحسوواب گروهووی ،اقتصووادی ،موودیریتی،

صنیی و طبقاتی ،و انواع دیگر آن ،یا سادهلوحی در ارتکاب مغالطات منطقی در این بوواب،
یا میل به گیتن ستنان تازه و ع ی و جل توجه ،یا تقو یت زرادخانووۀ مبووارزۀ اجتموواعی و
ّ
سیاسی با نسبتهای تقصیری جدید ،برخی از انگیزههای علتیابیهایی اسووت کووه موورور
ّ
کردیم نگاه چندجانبۀ علی میتواند ما را به یافتن چاره رهنمووون شووود و نگوواه سادهسوواز بووه
یافتن یا ساختن مقصرانی که حتی اگر مسئولیتی هووم داشووته باشووند اغلو فقووط بتشووی از
مشکل است نه تمام یا حتی عمدۀ آن
تحقیقات حاکی از این است که در ایران میان بدگمانی و بیاعتمووادی بووا عق مانوودگی
رابطۀ معنیدار وجود دارد (تمیزیفوور )229 ،1397 ،یووک دلیوول آن شوواید ایوون اسووت کووه
بتشهای پیشرفتهتر جامعه ،اعمال ظالمانه و غیرانسانی کمتری در ح هموودیگر مرتکو
میشوند ،ولی دلیل دیگری هم در کار است و آن اینکه با فرض ثبات میزان رفتارهای بد در
دو بتش جامعه ،بتش عق افتادهتر بیاعتمادتر و بدگمانتر است و رو به ایوون دارد کووه در
ّ
ۀ
ۀ
علتکاوی ابتدالا و اصالتا به مقصران شرور آ گاه آزاد برسد
ۀ
در نمونههایی که آوردیم ،گاه ظاهرا فقط بحث زیانآور بووودن یووک شوویء ،یووک کوواالی
مصرفی ،مورد اشاره است؛ اما معلوم نیست پشتوانه علمی و ت ربی مدعا چیسووت ممکوون
است کلیت زیانآوری برخی چیزها بسیار زبانزد باشد ولی در بسیاری موووارد کووه عوووارض
خاصی با قطعیت به آن منسوب میشود ،یک تز ،یووک برنهوواد اسووت کووه حتووی اگوور نوووعی
پشتوانه علمی هم داشته باشد دستکم رقی هم دارد ،و اطمینانی در کار نیست بماند کووه
ۀ
در موارد بسیاری صرفا یک رتوریک و خالی از هر پشتوانۀ علمی است مردم و حتووی افوراد
متتصص گاه از آمار و ارقامی استیاده میکنند که صورت ظاهر یک تحقی علمووی را دارد،
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همنون افزایش 20درصد خطر بیماری قلبی بر اثر مصرف نوشابه ،مهاجرت 60درصوود از
پرندگان در اثر آلودگی هوا ،کاهش بووار تووا 90سووال آتوویّ ،
علیوت کووود کشوواورزی بورای
ّ
سرطان و  ،در حالیکه آشنایان به تحقی علمی میدانند که در فراینوود پینیووده علوی کووه
تیکیک جهت و نیروی بردارهای دخیل و برآورد تأثیر هر یک بهتنهایی اغل بسیار سووتت
یا ناممکن است در همین رابطه ،تبلیغاتی و غیردقی شدن حتی برخی گزار هووای خبووری
از مراکز تحقیقات دانشگاهی نیز مورد انتقاد قورار گرفتووه اسووت (ایندیپنوودنت 10 ،دسووامبر
 )2014تعیین چنین ارقامی حتی گاه در حد تتمین و احتمووال نیووز میسوور نیسووت مسووئلۀ
مهمتر در این میانه این است که ایوون احکووام اغلو نو اظر بووه محکومیووت اشوویاء یووا حتووی
مصرفکننده آن نیست ،چهبسا که تولیدکنندگان و توزیِکنندگان ،کووه «دیگووری» طبقوواتی-
صنیی محسوب میشوند ،باید حاموول و محموول تقصوویر شوووند اگوور مشووکل بووه اشوویاء یووا
مصرفکنندۀ آن منسوب شود ،یا مشکلی باشد که مقصری ندارد ،یا مقصر فردی باشوود کووه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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از سر ندانمکاری کاری را ارتکاب کرده باشد ،چنین تعبیری نه روان ما را راضی میکنوود نووه
به آموزههای مرسوم اجتماعی وفا میکند حال وقتی موضوووع بووه مووواردی میرسوود کووه بووه
پدیدههای انسانی و اجتماعی برمیگردد ،گو یا با راحتووی و خوواطرجمعی بیشووتری میتوووان
ّ
نهادها و اصناف و بهو ی ه مدیران و سیاستگیاران آنها را علت مشکالت دانست کمتوور بووه
این توجهی هست که در این ا پینیدگی م موعۀ علوول بیشووتر و تیکیووک عواموول دشوووارتر
ّ
میشود در این صورت به سادگی و با اطمینووان از علوت و مقصوور سووتن گیووتن میتوانوود
خطایی روانشناسانه باشد که خطرات اجتماعی به بار میآورد
ۀ
ممکن است چنین گمان رود که اغل یا عموم این موارد نهایتا میان مووردم و دولووت ،یووا
مردم و قدرتمندان مالی ،یا در شکلی خاصتر ،زنان مقابل مردان ،فقورا مقابوول ثروتمنوودان،
اقلیت مقابل اکثریت ،جنوب در مقابل شمال و نظایر اینها است ،که شکل سیاسی و هو یتی
تعریفشده و پشتیبانیشده داشته است در حالیکه نگاهی بووه روابووط عووادی مووردم نشووان
میدهد فقط این نیست ممکن است آننووه شووأن قورار گوورفتن در رسووانهها را مییابوود و در
معرض دید بیشتر است این موارد باشد ،ولی آننووه در گسووترۀ واقعیووت وجووود دارد و عموول
میکند ،اعم از اینکه در رسانه باشد یووا نباشوود ،بسوویار فراتوور از ایوون تقسوویمبندیها اسووت

ّ
علتیووابی سادهسوواز و رسوواننده بووه مقصوور ،از نزدیووکترین الیووهها و موودارها (خو یشووان و
همسایهگان) و بر سر سووادهترین موضوووعات شووروع میشووود ایوون گرایشهووا و رفتارهووای
غریزی و عادی شانس این را نداشووتهاند کووه از سوووی نظریووههای اجتموواعی و روشوونیکری
ۀ
مستقیما پشتیبانی شوند در برابر ،مواردی که حالووت سیاسووی و ایوودلولوژیک پیوودا میکنوود
واالیش شده و از نقطهضعف به نقطه قوت تبدیل شده است ولی حتی در همین مووورد هووم
میتوان تأمل کرد که انووواع مسووالل و مصووال اجتموواعی ،همنووون فقوور ،جوورم ،بیموواری،
ّ
بیکاری ،مرگو میر تصادفی ،ک کارکردی ،که شبکه علی آنها از علل طبیعی تا تصووادفی و از
محدودیتهای امکانووات و الزامووات برنامووهریزی تووا خووالف و خطووای الیووههای متتلووف
اجتماع ،از پاییندست تا باالدست ،از کارگران تووا کارفرمایووان گسووترده اسووت ،وقتووی تمووام
تمرکز در این جزء آخر ،آن هم در خالف آ گاهانۀ آنان صورت میگیرد ،چه عوارضووی بورای
اجتماع دارد ممکن است درجاتی از اصالح امور اجتماعی بتواند از این رو ناشی شود،
ولی در قبال آن ح م عظیمی از متهم کردن و تال برای معارضه بهوجود میآید که منطب
بر موازین سن ش دقی و منصوویانه نیسووت ،و دامنووه بیاعتمووادی و بوودگمانی اجتموواعی را
میافزاید و انرژی اجتماعی را تلف میکند (میرت)2006 ،1
نکته مهم اینکه ممکن است از قضا شرایط خاص مدیریت کالن در ایران ایوون گورایش
رایج فرهنگی را پشتیبانی کند ولی این تمام مطل نیست؛ افزایش بدگمانی گسترده در حو
بعضی ،ناشی از ندیدن انواع سهمها و اقسووام علوول در مشووکالت ،در یووک شورایط ایوودهآل
سیاسی هم میتواند باعث بدگمانی و شقاق اجتماعی باشد
 .5نتیجه

ّ
با تمرکز یا انحصار علل و عوامل موجد یک پدیده در یک علت و تبوودیل آن بووه مقصوور ،بووا
ّ
سادهسازی شبکه علی به کمک اغراق در سوووءنیت و سوووءرفتار بعضووی چیزهووا ،افوراد ،یووا
ّ
نهادها ،با نسبت دادن امور به علل بعید و غری و مبهم ،با چشمپوشووی از علوت تقصوویری
خود (یا گروه خود ،اعووم از صوونیی ،طبقوواتی و ) و نیووز علوول طبیعووی و علوول تصووادفی،

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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میکوشیم خود (گروه خود) را از مظان اتهام دور کنیم؛ خصمی را ّ
توهم کنیم یا خصووومت
واقعی را بزرگنمایی کنیم؛ برای ارز ها و رو های مورد قبول خود تأیید تووازه پیوودا کنوویم؛
خود را دانا و دارای اطالعات و قدرت تحلیل پینیده نشان دهوویم؛ خووود را همنووون فووردی
اخالقی و درگیر در مبارزه با بدیها تثبیت کنیم انگیزه اصلی این گرایشها ،ای وواد آرامووش
روانی برای خود و گریووز از ناسووازی ذهنووی اسووت ،و عوووارض آن رادیکالیسووم اجتموواعی و
بدبینی عمومی

ّ
ۀ
کاو یدن و یافتن اینکه چهچیزی علت چهچیزی است ظاهرا مسئلهای است که به دانش

ما بازمیگردد؛ با این حال ،موارد زیادی هست که نشان میدهد انگیزۀ افراد و گروهها بورای
ّ
معرفیکردن علتی بهعنوان عامل یک رو یداد به احوال غریزی و برخی تشییات روانی و نیووز
تعارض منافِ راجِ است اولین دسته مواردی است که در آن افراد و دستهجاتی بدون هوویچ
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خصیصۀ هو یتی متعارض همدیگر را متهم میکنند؛ همنووون موووارد انبوووهی در منازعووات
ّ
شتصی و قضایی که هرکس میکوشد ذمۀ خود را بری کند و علت یا تقصیر ضایعهای را به
دیگری نسبت دهد مورد بعد وقتی است که یک گروه اقتصادی یا سیاسی یا قومیتی و بووا
ّ
یک تعلیل یا تحلیل علی در واقِ قال فکری-تبلیغاتی یا منیعتووی خووود را تکورار میکنوود؛
برای مثال ،اینکه خلبان هواپیما یا راننده اتو بوس مقصر بوده یعنی مدیران و سوورمایهگیاران
در ت هیز هواپیما و اتو بوس کوتاهی نکردهاند ،و برعکس در این جدالها ،مووردم بسووته بووه
اینکه برای کدام یک از دو طرف دعوا احساس مساعدتری داشته باشند ممکن است ادعای
او را باورپییرتر بیابند؛ و البته روشن است که فرهنگ عمومی حامی ضعیا و مردمی به کدام
سمت سوگیری بیشتر دارد دستۀ بعد مواردی اسووت کووه در آن مسووئولیت از دو افوراد بووه
دو جامعه در کلیت آن جاب ووا میشووود چیووزی کووه گوواه از آن بووه ّ
علیوت عمقووی تعبیوور
ّ
ۀ
میشود ،همنون نسبتدادن علت جرایم به اجتماع ،مثال به اختالف طبقوواتی و بیتوووجهی
به بینوایان نیز تمرکز بسیار و بزرگنمایی منشأیت چیووزی بورای عیوووب و نقووایص بسوویار ،از
آلودگی محیط زیست تا فرهنگ جنسیتی ،اغل با مقووادیری پیچوتوواب بووه مقصوور دانسووتن
برخی اصناف و برخی طبقات و برخی احزاب و محکوم کردن آنها میرسد در عموووم ایوون
علیت پینیووده اسووت ّ
موارد ،آننه غای است برآوردی چندوجهی از یک ّ
علیوت پینیووده

همنون یک شرکت سهامی با سهامدارانی بزرگ و کوچک ،آ گاه و ناآ گاه ،مقصر و قاصوور و
بیگناه ،طبیعی و ارادی ،چنانکه تأمل علمی و ت ربی بازمینمایوود ،بووه ّ
علیتو ی صووریح کووه
ّ
کوتاهترین فاصله را با مقصر بودن داشته باشوود فروکاسووته میشووود علوت ،تمایوول طبعووی و
ّ
روانشناختی آدمیان به تشیی خاطر از طری رفِ ّذموه از خووود ،و تبدیلشوودن ایوون حالووت
روانی به یک موضِ اجتماعی و اخالقی مثبت و احساس مبارزه و تغییر و اصالح است
یکی از نتایج منیی این هووردو ،افوزایش نوووع دیگووری از فشووار روانووی ،ناشووی از ترسهووای
غیرواقعی ،و هدر رفتن مقادیری از انرژی اجتماعی در مسیر دشمنی با دشمنان غیرواقعی است
اگر تعلیم و تربیت از خانه تا مدرسه و دانشگاه و مطبوعات و جامعه مدنی ،به این سمت گرایش
ّ
ّ
پیدا کند که در تحلیل علی مسالل زندگی ،پینیدگی بیشتری لحاظ شود ،میزان تبدیل علوت بووه
تقصیر و تمرکز تقصیر روی گروههای خاص کمتر میشود و این شورایط صوولحآمیزتر و امکووان
همبستگی بیشتری فراهم میآورد نظام رانتی و شبکۀ توزیِ فاقد مبووانی مشووروع ممکوون اسووت
الیههایی از اصناف و طبقات را با دولت همسان کند و همه را بووه یووک شووکل در مظووان ّ
علیوت
تقصیری قرار دهد؛ حتی در چنین شرایطی ضایعات و عوارض منیی اجتماعی ناشی از گستر
ایوون شوویوه قابلتوجووه اسووت ممکوون اسووت برخووی شورایط خوواص موودیریت کو الن کشووور و
اختصاصات سیاسی چنین القاء کنوود کووه ّ
علیوت تقصوویریاب متمرکووز نوووعی رفتووار اخالقووی و
ّ
مسئولیتباوری شهروندی است ،در حالیکه علت اصلی چنین رفتارهایی قال هووای غریووزی
روانشناختی فرار از ناهمسازی شناختی و آسودگی ذهنی ناشی از انتساب مشکالت به فوورد یووا
نهاد آ گاه و شرور ،و دیسکورسهای مبارزه طبقاتی است ،هرچند در شرایط خاص بتشی از آن
نمایی از رفتار اخالقی داشته باشد البته بر این متاطره هم واقییم که تیکر پینیده ممکن است
به این عاقبت سوء نیز دچار شود که کسی مسئولیت عمل خود را نپییرد؛ چرا که قول به عواموول،
دالیل و علل متتلف برای یک واقعه ،ممکن است این تیکر را به ورطه ساختارگرایی سوژهستیز
سوق دهد و در مقابل خطر رادیکالسیم ،خطر شرارت انیعالی عدم پاسووتگو یی و بیخیووالی و
حتی توسل به ّ
توهمات را در پی داشته باشد در این ا هم ،مثل انبوه موارد دیگوور ،محتوواج یووک
نقطۀ اپتیمال میان این دو هستیم که هرچند معیاری برای تعیین دقی آن وجود ندارد ،اما تووال
برای نزدیک شدن به آن ممکن است
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ّ
تال برای آموز و ترو یج تحلیل علمی چندجانبه و تبیین علی با توجه به فرایندهای
پینیده و پو یای ّ
علیتی میتواند جامعه را از رادیکالیسم در راه چارهها و بدبینی عمومی و
ّ
عدم توجه به خود (یا گروه خود) بهعنوان بتشی از علتومقصر دور کند و به تقو یت
جامعهای صلحگرا و خوشبین و منصف مساعدت نماید
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(

خوانش کاربران اینستاگرام از گفتمان «زن سنتگرا»
مرضیه خلقتی ،1حمیده موالیی

2

دریافت1397/10/12 :؛ پذیرش1398/03/15 :

چکیده

هدف این مقاله فهم خوانش کاربران رسانههای اجتماعی از گفتمان زن سنتگراست که بهاینمنظور ویدئوی
موسوم به «تشت شیر» مطالعه شد .این ویدئو بخشی از یک گفتگوی تلو یزیونی با یک کارشناس است که به
راهکار ابراز عالقه به همسر از طریق شستن پای او در تشت آب یا شیر میپردازد .سؤاالت اصلی مقاله اینن
است که این ویدئو چه گفتمانی از زن ارائه میکند؟ و کاربران اینستاگرام چه خوانشی از این ویندئو براسناس
نظریۀ کدگذاری/کدگشایی هال دارند؟ برای پاسخ به سنؤال اول از تللینل گفتمنان انتقنادی براسناس مندل
فرکالف استفاده شده است که نشان میدهد تأ کید آن بر گفتمان زن سنتگراست و برای پاسخ به سنؤال دوم
به تللیل ملتوای کیفی پستها و کامنتهای اینستاگرام پرداخته شده است .نتایج تللیل ملتوا نشان داد که
از میان سه خوانش مسلط ن هژمونیک ،مذاکره ای و متضاد در این رسانۀ اجتماعی ،خوانش متضاد متنوعتر و
دامنهدارتر از سایر خوانشهاست.
کلیدواژهها :تللیل گفتمان انتقادی ،زن سنتگرا ،تللیل دریافت ،اینستاگرام

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن ن

 .1دانشجوی دکتری ،علوم ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


 .2استادیار ،علوم ارتباطات و رسانه در جنوب شرق آسیا ،دانشکدۀ مطالعات جهان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(نو یسندۀ مسئول)


 .1مقدمه

زنان در تاریخ معاصر ایران همواره تلت نت أثیر کشننمکش میننان دو گفتمننان سنننت و مدرنیتننه
بودهاند و در کشاکش این نزاع گفتمانی تالش کردهاند تا عالوهبر تجربۀ تغییر نقشهای سنننتی
در عرصۀ خصوصننی ،تجربننۀ زیسننتۀ بیشننتری در عرصننۀ عمننومی بهخصننود در حوزههننای
اشتغال و آموزش کسب کنند .ازطرفی ،کردار اجتماعی بر گفتمانهای موجود دربارۀ زنان اثننر
داشته است و ازطرف دیگر گفتمانها نیز بر کردارهای اجتماعی تأثیرگذار بودهاند.
یکی از بسننترهای بننهروزبرای ظهننور ایننن کشننمکش گفتمننانی درحالحاضننر رسننانههای
اجتماعی هستند زیرا در این رسانهها کاربران امکننان تولینند ملتننوا دارننند و گفتمانهننایی کننه
درحاشننیۀ گفتمننان مسننلط ق نرار میگیرننند ،در ایننن فضننا ،امکننان بننروز بیشننتری مییابننند.
درهمینرابطه ،در اوایل بهمنماه  96در شبکههای اجتماعی ویدئو یی منتشننر شنند کننه بسننیار
بلثبرانگیز شد .این ویدئو کننه بننه «تشننت شننیر» یننا «تشننت آب» مشننهور شنند ،بخشننی از
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گفتگوی تلو یزیونی سیمای یزد با یک خانم کارشناس بود کننه گفتمننانی از زن سنننتگرا ارائننه
کرد .دلیل استفاده از واژۀ «سنتگرا» بهجای «سنتی» ازسوی ملققان ،ضرورت تمایزگننذاری
میان دو وضعیت متفاوت است .منظور از زن سنتگرا زنی است که فقننط نقشهننای خننانگی
برعهده ندارد بلکه به تلصیل پرداخته ،شاغل اسننت و حتننی ممکننن اسننت از سننبک زننندگی
مدرن برخوردار باشد اما به للاظ افکار و نگرشها گرایش به سنتها دارد .ایننن زن بننرخالف
تصو یر زن سنتی اسننت کننه عمومننا خانهنشننین اسننت و ازنظننر موقعیننت و جایگنناه وافکننار و
نگرشها سنتی است .بههمیندلیل زن سنت گرا یک گفتمان جدید نیسننت بلکننه صننرفا بنرای
اشارۀ دقیقتر به هو یت زنی است که اگرچه ازنظر اجتمنناعی یننا اقتصننادی وضننعیت متفنناوتی
یافته است اما همچنان بهللاظ فکری دربارۀ جایگاه زنان به اندیشههای سنتی گرایش دارد.
در تللیل گفتمان سنتی از زن ،نشانهها حول دال مرکزی نابرابری ذاتی زن و مرد تثبیننت
شننندهاند« .در این گفتمان که نابرابری در جایگاه دال مرکزی قرار دارد ،نشنننانههایی چنننون
اقتدارگرایی ،سلسلهمراتب اجتمننناعی ،بننندبینی نسبت به حضور اجتماعنننی ،تأ کید بنننر
نقشطبیعی و نصگرایننی ازجمله دالهای شناوری بودند که با استناد به دال مرکزی درمورد
نگاه به زن معنادار میشدند»(قوام و اسدی .)16 ،1393 ،در گفتمان زن سنتگرا نیز همین

گفتمان مورد توجه خواهد بود اگرچه همانطور که گفته شد ممکننن اسننت زن سنننتگرا در
برخی موارد مانند حضور اجتماعی تغییراتی را تجربه کرده باشد.
اهمیت فهم جایگاه زنان در گفتمان سنتگرا که به یکی از گفتمانهای قوی و ریشننه دار
مرتبط است و رقابت آن با انواع گفتمانهای موجود زنان بهخصود در فضننای رسننانههای
جدید که عرصۀ بیان نظرات و دیدگاههای مختلف و گاه متضاد بننا گفتمننان رسننمی اسننت،
میتواند چشماندازی از وضعیت این گفتمانها درمیان کنناربران رسننانههای اجتمنناعی کننه
نمایندۀ بخشی از افکار عمومی هستند ،باشد و ازطرفننی بننهدلیل تأثیرگننذاری و تأثیرپننذیری
گفتمانها و کردارهای اجتماعی ،میتوانیم به فهم بهتننری از روننندهای اجتمنناعی پننیش رو
دست یابیم .همچنین فهم کردارهای اجتماعی که این گفتمانهننا بننه آنهننا وابسننته هسننتند،
میتواند در زمینۀ سیاستگذاری و قانونگننذاری و برنامهسننازی رسننانههای جریننان اصننلی
کمکدهنده باشد.
بهاینترتیب هدف این مقاله ،دروهلۀ اول ،فهم گفتمانی است که این وینندئو از زن ارائننه
میکند و در وهلۀ دوم فهم خوانشهای کاربران است و سؤال اصلی تلقیق ایننن اسننت کننه
و یدئوی تشت شیر به چه نلوی گفتمان زن سنننتی را ارائننه میکننند؟ و ایننن وینندئو درمیننان
کاربران اینستاگرام بهعنوان یک رسانۀ اجتمنناعی عمننومی فیلترنشننده پرکنناربر در اینران چننه
دریافتهایی را ایجاد میکند؟
برای پاسخ به پرسشهای فوق ،ابتدا چارچوب نظری مقاله توضیح داده میشود .سن
دو روش تلقیق مورد استفاده در این مقاله یعنننی تللیننل گفتمننان انتقننادی و روش تللیننل
ملتوا توضیح داده خواهند شد .در قسمت بعنند ،یافتننههای تلقیننق درمننورد روش تللیننل
گفتمان انتقادی و همچنین نتایج تللیل ملتننوای کیفننی مربننوو بننه خوانشهننای مسننلط-
هژمونیک ،مذاکرهای و متضاد کاربران از و یدئوی مذکور بیان میشوند.
 .2چارچوب نظری

در ایننن مقالننه از دو رو یکننرد نظننری متناسننب بننا سننؤالها و روش تلقیننق بهننره گرفتننهایم.
بهایندلیل که «نمیتوان از تللیل گفتمننان بهمنزلننۀ روشننی تللیلننی و منفننک از بنیانهننای
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نظری و روش شناختیاش استفاده کرد»(یورگنسن و فیلی

 ،)21 ،1389 ،رو یکننرد نظننری

اول تللیل گفتمان انتقادی با تأ کید بر آرای فرکالف 1است تننا در بخننش روششناسننی نیننز
وجوه کاربردی آن را بیان کنیم و دومین رو یکرد ،نظریۀ دریافت با تأ کید بر نظریۀ کدگذاری/
کدگشایی استوارت هال 2است.

 .1-2تحلیل گفتمان انتقادی

تللیل گفتمان انتقادی ،رو یکردهای مختلفی دارد که از میان آنها در این پژوهش ،رو یکننرد
نورمن فرکالف مورد توجه قرار گرفته است .البته رو یکردهای مختلننف تللیننل گفتمننان ،از
برخی جهات مشترکاند مانند« :خصلت زبانی نگفتمانی ،داشننتن فرایننندها و سنناختارهای
اجتماعی و فرهنگی ،سازنده و ملصول بودن همزمان گفتمان ،لن زوم تللیننل کنناربرد زبننان
بهصننورت تجربننی و درون بسننتر اجتمنناعی خننود ،کننارکرد اینندئولوژیک داشننتن و تلقیننق
انتقادی»(یورگنسن و فیلی
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.)110-114 ،1389 ،

«مدل فرکالف سهوجهی است .درواقع هر تللیل باید بر چننند مننورد متمرکننز شننود)1 :
متن :و یژگیهای زبان متن؛  )2کردار گفتمانی :فرایندهای مربوو به تولید و مصرف متن؛ و
 )3کردار اجتماعی :کردار اجتماعی گسننتردهتری کننه رخننداد ارتبنناطی بننه آن تعلننق دارد».
(یورگنسن و فیلی

 .)120 ،1389 ،سلطانی ( 64–68 ،1384بننهنقلاز فننرکالف)1995 ،

در توضننیح ایننن مننوارد مینو یسنند« :تللیننل مننتن درواقننع تللیننل سنناختهای زبننانی و
و یژگیهای صوری مننتن اسننت(د  .)64کننردار گفتمننانی حدواسننط میننان مننتن و کننردار
اجتماعی است و با استفاده از آن مردم از زبان برای تولید و مصننرف مننتن بهننره میگیرننند و
بدان طریق متن به کردار اجتماعی شکل میدهنند و از آن شننکل میگیننرد(د  .)66کننردار
اجتماعی نیز تللیل جنبههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی یک رو یداد ارتباطی است».
مدل فرکالف که در کتابهای مختلف به تکمیل و توسعۀ آن پرداخته شده است ،دارای
نقاو قوت و ضعف خاد خود است .نظریۀ فننرکالف درمیننان نظریننههای تللیننل گفتمننان
انتقادی دارای این نقطۀ قوت است که بر جزئیننات زبننانی مننتن تمرکننز دارد و از درون مننتن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن

راهی به فهم کردار اجتماعی میگشاید اما نقطۀ ضعف ایننن نظریننه در دسننتیابی بننه فهننم
تلوالت کالن است .سلطانی( )1384دراینباره چنننین اظهننار نظننر میکننند« :چننارچوب
نظری فرکالف از ابزارهایی بهره میگیرد که دقیقا نشننان میدهننند کننه چگونننه زبننان باعننث
شکلگیری ذهنیت سوژهها به شیوهای خاد میشود .با استفاده از ابزارهای تللیننل زبننانی
مبتنیبر دستور نقشگرای نظاممند هلینندی 1در قالننب زبانشناسننی نقشگنرا ایننن رو یکننرد
بهراحتی میتواند چگونگی کارکردهای ایدئولوژیک زبان را نمایان سازد .این ابزارهننا نشننان
میدهند که تأثیر مبارزۀ میان گفتمانها برای تثبیت معنای نشانهها بر زبننان چگونننه اسننت و
زبان چه نقشی را در این میان ایفننا میکند»(سننلطانی .)109 ،1384 ،درعینحننال «نظریننۀ
فننرکالف نمیتواننند توصننیفی جننامع از تلننوالت کننالن سیاسی ناجتماعی بننه دسننت
دهد»(سلطانی.)108 ،1384 ،
مدل سهوجهی فرکالف در مرحلۀ روش ،برمبنای توصیف ،تفسیر و تبیین عمل میکننند
که دربخش روش توضیح داده خواهد شد.

 .2-2تحلیل دریافت
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ازآنجاکه یکی از مسائل مهم این تلقیق نلوۀ خوانش و معنابخشی کاربران به این و یدئو و
گفتمان حاکم بر آن است ،نظریۀ دریافت دراینزمینه کمکدهنده است« .پرسش اساسی
نظریههای دریافت این است که چگونه بشر اطالعات موجود در پیام را درک ،تللیل و از
آنها استفاده میکند»(لیتلجان .)308 ،1384 ،نظریههای دریافت ،توجه را به تعاملی
جلب میکنند که آن را خوانش متن مینامند« .براساس نظریۀ دریافت ،متن جدا از بافتار
«خواندن» و «پاسخ» زندگی نمیکند .این نظریه ،مخاطبان را فعال و متن را نامتعین

3

درنظر میگیرد و معنا را بهعنوان امری که متعلقبه متن یا خواننده است نگاه نمیکند بلکه
معنا در تعامل خوانندهنمتن(بیننده ن تصو یر) ساخته میشود»(بارباتسی .)271 ،2005 ،4
ض ی در
یکی از نظریهپردازان معروف در این عرصه استوارت هال است .سننه موضننع فر ن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن

.
.
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رمزگشایی گفتمان تلو یز یونی از منظر هال موضع مسلطنهژمونیک ،موضع مننورد مننذاکره و
موضع متضاد هستند .هال درمورد این سه موقعیت مینو یسد« :میتوان سه موقعیت فرضی
کدگشایی گفتمان تلو یزیونی را شناسایی کننرد .آنهننا باینند ازنظننر تجربننی آزمننایش و پننالوده
شوند»« .اولین موقعیت فرضی ،موقعیت مسلط ن هژمونیک اسننت .وقتننی تماشنناگر پیننام را
برحسب ارجاع کدهای پیام کدگذاری شننده ،کدگشننایی کننند ،ممکننن اسننت بگننو ییم کننه
تماشاگر درحال عمل ،درون کد مسلط اسننت»« .دومننین موقعیننت کنند یننا موقعیننت مننورد
مذاکره است .بهاحتمالزیاد مخاطبان میفهمند که چه چیزی بهطور مسننلط تعریننف شننده
است و بهطور حرفهای مورد داللت قرار گرفتننه اسننت .کدگشننایی درون نسننخه مننذاکرهای،
ترکیب عناصر توافقی و متضاد را دربرمیگیرد» .در موقعیننت فرضننی سننوم « ممکننن اسننت
تماشاگر جنبههای لفظی و ضمنی گفتمان را کامال دریابد ،امننا پیننام را بهشننیوهای متننناق
کدگشایی کند»(هال.)172-171 ،2006 ،1
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برایناساس ،موقعیتهای ذکرشده توسط هال در تللیل ملتوای کیفننی مننورد اسننتفاده
قرار میگیرند.
 .3روش پژوهش

در این مقاله از دو روش تللیل گفتمان انتقادی و تللیل ملتوای کیفی برای پاسخگو یی به
سؤاالت تلقیق استفاده شده است.
برای فهم گفتمانی که از زن در و یدئو مطرح است ،از تللیل گفتمننان انتقننادی بننهروش
فرکالف استفاده شده است .مدل سهوجهی فرکالف به توصیف ،تفسیر و تبیننین میپننردازد.
در سطح توصﻴف سه ارزش تجربﻲ ،رابطهای و بﻴانﻲ وجود دارد .طبننق نظننر فننرکالف (،1387
« )171و یژگی صوری دارای ارزش تجربی ،رد پا و سرنخی از روشی به دسننت میدهنند کننه
در آن تجربۀ تولید کنندۀ متن از جهان طبیعی یننا اجتمنناعی بازنمننایی میگننردد»« .و یژگننی
صوری ،دارای ارزش رابطهای ،ردپا و سرنخی از آن دسته از روابط اجتماعی بننه دسننت مننی
دهد که ازطریق متن در گفتمان به اجرا درمیآید و با رابطننهها و روابننط اجتمنناعی سننروکار
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن

دارد»(.فرکالف .)172 ،1387 ،درنهایت« ،ارزش بیانی ،با فاعلها و هو یتهای اجتماعی
سروکار دارد»(فرکالف.)172 ،1387 ،
و یدئوی تللیلشده حاوی 2دقیقه و پانزده ثانیه از یک برنامۀ احتماال  45دقیقهای است
که افق بهشق نننام دارد و در سن یمای شننبکه تابان(شننبکه اسننتانی یننزد) پخننش میشننود.
بهاینترتیب بخشی که در رسانههای اجتماعی شایع شد ،بخش گزینششده از یننک برنامننۀ
تلو یزیونی بوده است که در رسانۀ اصلی یعنی تلو یزیون مشاهده نشننده اسننت،بلکه پن از
انتشار در رسانههای اجتماعی و پیامرسانها مورد توجه قرار گرفته است .در ایننن تللیننل بننا
آ گاهی از گزینش بخشی از گفتگو و بیاطالعی از آنچه قبل و بعد از این بخش و یدئو گفتننه
شده است به تللیل آن میپردازیم.
برای فهم دریافت کاربران از این و یدئو ،از تللیل ملتوای کیفننی اسننتفاده شننده اسننت.
ازجمله مشخصههای این روش« ،اتکای فلسفی به پارادایم تفسیری برساختی ،توجه فراوان
به مقولهها و مفاهیم در بستر معنایی خاد خودشان ،کمتوجهی به ابعاد عددی و شمارشی
معننانی و مفنناهیم درون مننتن ،تعیننین مفنناهیم و مقولننهها بهصننورت تکننو ینی ،اسننتقرایی و
استفهامی ،انعطاف پذیری و خالقیت است»(ملمدپور.)110 ،1392 ،
نمونهگیری ،تللیل ملتوای کیفی بهشیوۀ هدفمند است .در بازۀ زمانی نهم بهمن 29(96
ژانو یه) که اولین پست با تگ «تشت شیر» در اینستاگرام درج شده است ،نمونننهگیری بهمنندت
س تجوی تننگ انجننام شننده اسننت.
هشت روز تا شانزدهم بهمن (96پنجم فوریه) ازطریننق ج ن
دراینمدت  140پست گذاشته شده است که  11مورد از آنها بیارتباو به موضوع بوده و صننرفا
برای جذب مخاطب از این تگ استفاده شده است .از  129پست مربوو 82 ،پست ازطننرف
کاربران عادی بوده است که دارای هو یتهای کنناربری گمنننام و واقعننی بودننند .همچنننین 47
حساب کاربری پستهای مرتبط گذاشته بودند که مربووبه فرد مشخصی نبوده است و بنرای
انتشار دوبله ،مسائل یک شهرستان خاد ،کلیپ ،دابسننمش ،مجننالت ،فروشننگاهها و غیننره
بوده است ،نمونۀ این موارد قهقهه لند ،ترش و شیرین ،چکیده و  ...بودند .از میننان پسننتهای
مرتبط مواردی که برای اهداف این تلقیق مناسب نبود و امکان تللیل خوانش کاربران از آنهننا
وجود نداشت ،جدا شد .بهاینترتیب صرفا  24پست مورد تللیل قرار گرفت.
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هرکدام از این پستها تعدادی نظر 1نیز داشت که بسیاری از این نظنرات صننرفا حنناوی
تأیید ،فلش و ناسزا ،شکلکهای مختلف یا بلثهای بیارتباو به موضوع بودند که بنرای
این تلقیق مفید ملسوب نمیشدند .ازمیان کل نظراتی که روی این پستها گذاشته شننده
بود ،مواردی که امکان دریافت نظر کاربران از آنها وجود داشت جدا شدند که ازنظر حجننم
 39کامنت شد .درواقع درمجموع  63پست و کامنت مورد تللیل قرار گرفت.
 .4یافتههای تحقیق
 .4-1تحلیل گفتمان انتقادی ویدئوی «تشت شیر»

در متن مورد مطالعۀ این مقاله ،تصو یر و کالم ،هر دو وجود دارد و ازآنجاکننه وجننه کالمننی آن
در بخش بعدی مقاله بهتفصیل توضیح داده شده اسننت ،دراینجننا اشننارۀ مختصننری بننه وجننه
بصری داریم .ازنظر تصو یری شروع این ویدئوی  2:15دقیقهای یننک نمننای درشننت از خننانم
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کارشناس است که چادر کشدار به سر دارد و بهنظر میرسد جلوی چادر زیپ یا دکمننه دارد.
او جوان است و روسری قرمز به سر کرده است .موقع صلبت به میز یا مجری نگاه میکننند و
دستش را تکان میدهد .در بخش عمدۀ صلبتهایش لبخند بر لننب دارد .در اواسننط گفتگننو
که میخواهد زمان قرار دادن تشت را بگو ید نما از درشت به متوسط تغییر میکند و مجننری را
میبینیم که او هم روسری روشن به سر دارد .در دکور برنامه بخش ثابتی از معماری سنننتی بننه
چشم میخورد که از البهالی آن نماهایی از بناهای سنتی یزد بهصورت زنده در حننال نمننایش
است و هر دو فضای سنتی را تننداعی میکنننند .در اواخننر وینندئو جاییکننه خننانم کارشننناس
میخواهد دالیل بوسه زدن بر پای مرد را بگو ید ،مجددا نما درشت میشود.
 .1-4-1توصیف

توصیف یک متن شامل ارزشهای تجربی ،ارزشهای رابطهای و ارزشهای بیننانی اسننت.
ارزشهای تجربی بیننانگر تجربننۀ تولیدکنننندۀ مننتن از جهننان طبیعننی یننا اجتمنناعی اسننت.
ارزشهننای رابطننهای مربننوو بننه روابننط اجتمنناعی اسننت و ارزشهننای بیننانی ،ارزشننیابی
تولیدکننده از واقعیت است.
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن

منظور از تولیدکننده در این ویدئو از یکسو سیمای یزد است که برنامۀ همسرانه را(که زیننر
مجموعۀ برنامۀ بهافق بهشت است) تولید کرده و ازسوی دیگر خانم کارشناس است که بخش
عمدۀ ویدئو ،صلبتهای اوست و به نظننر میرسنند تولیدکنننندۀ دوم نقننش بیشننتری دارد و از
امکانی که تولیدکنندۀ اول برایش فراهم کرده است ،برای بیان نظرات خود بهره گرفته است.
ارزشهای تجربی :اگر سیمای یزد را تولیدکنندۀ این ملتوا تلقی کنیم ،ازنظننر ارزشهننای
تجربی ،گفتمان غالب ،توصیههای سنتی درجهت استلکام نهاد خننانواده را دربرمیگیننرد.
ازطرفی باتوجهبه چارچوبهای ایدئولوژیک صداوسیما بهطورکلی ارائۀ راهکار بهشیوۀ قابل
پخننش ملنندود اسننت و درنتیجننه از کارشناسننانی دعننوت میشننود کننه ملتواهننایی در
ملدودههای مجاز و با رعایت ایدئولوژی حاکم بر این رسانه بازگو شود .باید توجننه داشننت
که یزد یکی از شهرهای سنتی ایران است که زمانی بهعنوان دارندۀ پایینترین آمار طننالق در
کشور معروف بود که این روند در سالهای اخیر تغییر کرده است .شاید برنامهسازان نگنران
این آمار هم بودهاند.
اما اگر خانم کارشناس را تولیدکننده در نظر بگیریم ،خود «طرفدار» تجو یزی است کننه
ارائه میدهد .اگرچه او در ابتدای صلبت خود اشاره میکند که خانمهننا «میتوانننند» ایننن
کار را انجام دهند و ظاهرا آن را درقالب یک «پیشنهاد» مطرح میکند اما درادامه ،شیوۀ بیان
او بهگونهای است که گو یی «تجو یز» میکند .او دستورالعمل کاملی ارائه میدهد و با طرح
مزایننای آن مخاطننب را بننه انجننام آن ترغیننب میکننند .ایننن دسن تورالعمل دارای جزئیننات،
ملتو یات مشخص(آب یا شیر ،گالب ،گلبرگ ،نمک دریا) ،زمننان و مکننان مناسب(عصننر
جمعه ،آقا لمداده) مرحلۀ پیشرفتهتر(شیر) است که با لفننک کننوالک بیننان میشننود .ترتیننب
انجام و مراحل آن توسط زن نیز جزئی از دستورالعمل اسننت« :قنراردادن پننا در تشننت آب،
ماساژ آرام ،خشک کردن با حوله ،بوسه زدن».
از نظر واژگانی استفاده از واژههای «آقا» و «آقایی» و در یک جا «مرد» بننهجای همسننر یننا
شوهر ،بیانگر گفتمان سنتی است زیرا بهجای همسر یا شوهر که نقش اوسننت بننر جنسننیت او
یعنی آقا یا مرد بودن تکیه و بر مزیت ذاتی او تأ کید میشننود .البتننه او دربننارۀ زنننان نیننز از واژه
«خانم» استفاده میکند .همچنین استفاده از «تشت آب» یا «تشت شننیر» کننه کلینندواژۀ ایننن
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ویدئو شده است ،خود به یک ابزار سنتی اشاره دارد که در بافتار زننندگی سنننتی در دسننترستر
است .تشت عموما روی زمین گذاشته میشننود و کسننی کننه تشننت را میگننذارد و برمننیدارد
موقعیتی همسطح زمین پیدا میکند و ایننن نشننانهای از موقعیننت پننایینتر تشننتگذار اسننت.
باتوجهبه اینکه این تشت آب قرار است زیر پای آقا گذاشته شود ،این مسئله در ذهن مخاطننب
تصو یر میشود که زن بالقوه ازنظرموقعیت بدنی در جایگاهی پننایینتر از مننرد قنرار میگیننرد.
خود پاشو یه در طب سنتی و متون دینی برای ادای احترام یا خواد درمانی توصیه شده است.
تضاد معنایی موجود در این سخنان ،تضاد میان زن و مرد است .زن مؤثر و معجزهگننر و
مرد بیتوجه ،گرفتار و بدرفتار .مرد با واژههای «استرس»« ،تنننش عصننبی»« ،بنندرفتاری»،
«بیکار»« ،معتاد»« ،زدن»« ،لم دادن» و «نشستن» و زن عمومننا بننا افعننالی مانننند «انجننام
دادن»« ،گذاشتن»« ،جبهه میگیرن»« ،میریزی»« ،استفاده کننن»« ،مننیذاری»« ،انجننام
بده»« ،آماده کن»« ،برو»« ،بذار»« ،جادوی عشقت کنم»« ،بفهمننونم»« ،دوسنت دارم»،
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«عاشقتم»« ،بهت نشون بدم»« ،بهت بفهمونم»« ،ماسنناژ بننده»« ،خشننک کننن»« ،بوسننه
بزن» همراه میشود .بهاینترتیب زن با افعال متعدد حاوی نقشی مؤثر و تأثیرگذار است کننه
مرد درگیر در فشارهای عصبی را با اعمالش تلت تأثیر مثبت قرار میدهد و به گفتننۀ خننانم
کارشناس وارد قلب او میشود .این خود حاوی یک وجه ایدئولوژی مردساالرانه اسننت کننه
زن را یکتنه دارای توانایی انجام همۀ کارها در زندگی خانوادگی تصور میکند.
ارزشهای رابطهای :در این و یدئو ما شاهد سه رابطه هستیم .اول ،رابطۀ خننانم کارشننناس
با مخاطبان فرضی که مخالف انجام این تجننو یز هسننتند .دوم ،رابطننۀ خننانم کارشننناس بننا
مخاطبان فرضی خانم برنامه که به آنها توصیه میکند این تجو یز را انجام دهند و از مزاین ای
آن استفاده کنند .سوم ،رابطۀ خانم کارشناس و مجننری برنامننه؛ ایننن رابطننه مبتنیبن ر اقتنندار
کارشناس و سکوت مجری است .البته اگر بهنوعی مجننری را هننم بخشننی از تولیدکنننندگان
متن بدانیم ،بیشترین تمرکز روی رابطۀ خانم کارشناس با مخاطب زن اوست.
مخاطب مخالف سخنان خانم کارشناس در سه مرحله مورد اشارۀ مستقیم قرار میگیرد
که بیانگر آ گاهی کارشناس از نامتعارف بودن این تجو یز است .این نامتعارف بودن سه بننار
ازسوی زنان و یکبار از سوی مرد فرضی(که در صلبتهای کارشننناس تصننو یر میشننود)

ارائه شده است .در مورد زنان در ابتدای صلبت با جملننۀ«کاری کننه میخننوام انجننام بندن
خانمهای عزیز و مطمئنم که درمقابلش جبهه میگیرن» مطرح میشننود ،همچنننین بعنند از
ارائۀ تجو یز که به بیان جمالتی از زنان میپردازد «حاال شوهر من خانه بیکاره ،خننو سننرکار
نمی ره ،شوهر من معتاده ،شوهر منو میزنه .هرچی که هسننت تننو ایننن کننارو انجننام بننده و
معجزهاش رو توی زندگیت ببین» و بار دیگر در اواخر وینندئو بعنند از بیننان بوسننه میگوینند
«خب چرا من باید این کارو انجام بدم» که هر سۀ این مضامین اشاره دارد بننه اینکننه خننانم
کارشناس خود میداند که مخالفتهای زیننادی بننا ایننن تجننو یز وجننود دارد و زن امننروزی
بهسختی میتواند چنین تجو یزی را ب ذیرد .اما نکتۀ قابلتوجه این است کننه مننرد فرضننی در
صلبتهای کارشناس نیز انتظار چنین عملی را ندارد .در گفتگو ،جننایی بننه موقعیننت قنرار
دادن تشت زیر پای شوهر اشاره میکند که در آن بخش «آقا میگه میخوای چننه کننار کنننی.
نکنه میخوای جادوجنبلم کنی» .البته باید توجه داشت که بیان مخالفتها ،خود میتواننند
ارزش بیانی داشته باشد و به اقناعپذیری گفتار کمک کند .در ایننن مننتن «مخالفننان» چنننین
تجو یزی ،افرادی شتابزده تلقی میشوند که اجازه نمیدهند چنین تجو یزی ارائه شود.
کارشناس سعی میکند که باتوجهبه آ گاهی از مخالفتها ،با بیان «مزایای تجننو یز» ،آن
را قابل انجام نشان دهد .این مزایا عبارتاند از« :شارژشدن مردت تننا یننک منناه»« ،گننالب
برای استرس خو به»« ،دفع استرس و تنش عصبی از بدن مرد»« ،پیشگیری از سکتۀ مغننزی
و قلبی در آقایون»« ،وارد قلب مرد شدن از طریننق رگهننایی کننه ماسنناژ میدهننی»« ،مننانع
بدرفتاری آیندۀ مرد شدن» .همچنین او با بیان حدیثی از پیامبر سعی میکند از گفتمان دیننن
کمک بگیرد تا مخاطب دیندار را نسبتبه انجام تجو یز قانع کند.
از نظر شیوۀ بیانی ،کارشناس با لبخند و با حالت ملاورهای صننلبت میکننند .رسننمی
نیست اما مؤدبانه است .او دارای لهجننۀ یننزدی اسننت .خننانم کارشننناس مخاطبننانش را زن
تصور میکند و به آنها خطاب میکند «خانمهای عزیز من» اما رسانهای که برنامه را پخش
میکند بالقوه مخاطبان متنوعی بننا جنسننیت و سنننین مختلننف دارد و باتوجهبننه امکانهننای
جدید میتوان پیش بینی کرد که هر ملتوای رسانهای میتواند با فضای گفتمانی متفاوت از
رسانۀ مبدأ ،در شبکههای اجتماعی منتشر شود.
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در این متن ،وجه جملهها عموما امری است زیرا کارشناس درحننال ارائننۀ دسننتورالعمل
است .درواقع از مخاطب چیزی را میطلبد و مخاطب ،مطیع و فرمانبردار است .اسننتفاده
از واژۀ «میخوام» ازسوی زن در بیان عشق نیز نوعی بیان قصد است که باید ازطرف مقابل
تأیید شود و قطعی نیست .یا عبارت «قلب مننرد اجننازه نمننیده» کننه درواقننع بیننان قطعیننت
درمورد نتایج تجو یز است یا عبارت «چرا من باید این کارو انجام بدم»« ،چرا باید بننه پننای
آقا بوسه بزنم» چون از ابتدا با حالت تجو یز دستورالعمل داده شده است ،در اینجننا باینندها
نیز اشاره به وجه قطعی دستورالعمل دارد .ازنظر استفاده از ضننمایر در ایننن مننتن از ضننمایر
«من» چندبار استفاده شده است ،اما مهمترین استفاده از ضمایر در این متن «مننن» هننایی
است که ازجانب مخاطبان ،اما از زبان کارشناس گفته میشننود .درواقننع کارشننناس سننعی
میکند با این کار به مخاطب نزدیکتر شود و جهان را از منظر او ببیند و از زاو یۀ او صلبت
کند .مثال عبارات «شوهر من معتاده»« ،شوهر منو میزنه»« ،من چرا باید پای آقا رو بوسننه
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بزنم» از زبان کارشناس و از موضع مخاطبان بیان میشود.
ارزشهای بیانی :ارزشیابی تولیدکننده از متن ،مثبت با لبخند و مهربانی و گاهی هیجننان
همراه است .او میداند که مخالفانی برای ایننن دینندگاه وجننود دارد و ازطریننق بیننان مزایننای
تجو یز ،ارزشیابی مثبت او از متن بیان میشود .درمننورد و یژگیهننای دسننتوری ارزشهننای
بیانی ،بلث استفاده از جمالتی که بر حقیقت مطلق تکیه دارننند ،مطننرح میشننود .در ایننن
و یدئو در بیان مزایای تجو یز میگو ید« :تمام اسننترس و تنننش عصننبی از بنندن مننردت دفننع
میشه» یا «از سکتۀ مغزی و قلبی درآقایون جلوگیری میکنه» یا «از رگهننا وارد قلننب مننرد
میشی» که همۀ اینها دارای افعال حال ساده هستند .بننهاینترتیب وجننود دینندگاهی شننفاف
نسبتبه جهان ،بدون نیاز به تفسیر یا بازنمایی معنی موردنظر به مخاطب منتقل میشود.
 .2-4-1تفسیر

از نظر بافت موقعیتی و رابطۀ آن با متن ،یکی از جنبهها ملتوای وینندئو اسننت .ایننن ملتننوا
تجو یز عشقورزی زنان به همسرانشان ازطریق شستن پای آنها در تشت آب اسننت .فنناعالن
این رابطه را میتوان در چند سطح تعیین کرد؛ در یک سطح ،شاهد یک کارشناس و مجری
هستیم که مخاطب زن را مدنظر دارننند .در سننطح دوم ،در صننلبتهای خننانم کارشننناس

رابطهای میان زن فرضی که به تجو یز عمل میکند و همسرش به تصو یر کشیده میشود کننه
در آن زن ،کنشگرانه سعی میکند عشق را به قلب مرد هدیه کند درحالیکه ازنظننر روابننط،
قدرت زن درعین کنشگری در جایگاه پایینتری قرار دارد هننم ازنظننر فیزیکننی کننه درحننال
شستن پا در تشت است و هم ازجنبۀ تعامننل زوجننین ،ایننن مننرد اسننت کننه میتواننند حتننی
باوجود کتک زدن ،اعتیاد یا سر کار نرفتن از این مزیت برخوردار شود .ایننن رابطننه بننهنوعی
بیانگر نابرابری روابط زن و مرد است حتننی در حالننت خوشبینانننه بننارکردن وظیفننۀ بهبننود
وضعیت بهصورت یکطرفه بر دوش زن است .سطح سوم رابطۀ کارشناس و مجننری اسننت
که دراینرابطه اقتدار کارشناس به چشم میخورد .خننانم مجننری جننز در یننک موقعیننت بننه
بلث ورود نمیکند و عموما ساکت است .در سطح چهارم و دررابطۀ کارشناس و مخاطب
منتقد ،شاهد این هستیم که کارشناس از آنها میخواهد جبههگیری نکنند و اگرچه نظرآنهننا
بیان میشود اما این نظر عجوالنه ارزیابی و رد میشود.
سنتی بودن این گفتمان هم ازنظر واژگان ،مثل لفک «آقایی» و نوع راهکننار ارائهشننده یعنننی
«پاشو یه» تأیید میشود .فضای استودیو بافتار سنتی یزد را نشان میدهد .دررابطننۀ ترسیمشننده
از زن و مرد نشانهای از اشتغال زن ،استرس یا فشار عصبی او نداریم .او یک زن و مننرد سنننتی
را ترسیم میکند .اما آنچه موجب میشود نو یسندگان از لفک سنننتگرایی بنرای ایننن گفتمننان
استفاده کنم ،این است که تصو یری که از خننانم کارشننناس وجننود دارد بننا تصننو یر زن کننامال
سنتی متفاوت است .خانم کارشناس چادر کشی و روسری قرمز سننر کننرده و تمننامی اجنزای
صورتش مشخص است .این نلوۀ پوشش با تصو یری که از یک زن سنتی معتقنند میشناسننیم
تفاوتهایی دارد .همچنین این خانم کارشناس است که تلو یلننا بننهمعنی داشننتن تلصننیالت
دانشگاهی است .او اشاره میکند که «من توی کالسم مننیگم» کننه نشننانگر داشننتن فعالیننت
اجتماعی و احتماال اشتغال ازسوی اوست .همۀ این موارد تصو یری نسبتا متفاوت از نمونۀ زن
کامال سنتی که خانهنشین بود و هیچگونه فعالیننت اجتمنناعی نداشننت یننا نهایتننا فعننالیتش بننه
جلسات ،ملدود میشد ،نشان میدهد .اما این خانم کارشناس حداقل برمبنای این وینندئوی
کوتاه قائل به همان گفتمان سنتی اسننت و راهکنناری سنننتی بنرای عشننقورزی ارائننه میکننند.
ازاینرو در این مقاله از لفک «زن سنتگرا» برای وی استفاده شده است.
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باید توجه داشت که نهاد رسانۀ ملی ،هو یتبخش فاعالن و نوع تجو یز است .این نهنناد
دارای ملدودیتهایی برای پخش است و در کنار آن عموما گفتمننان حنناکم درمننورد نظننام
خانواده ،گفتمان سنتی است که در سننریالها ،برنامننههای تلو یزیننونی و گفتگوهننا بازتولینند
میشود .این برنامه نیز بازتولید گفتمانی عامیانه از نقشی است که زن در زمینۀ حفک زندگی
مشترک دارد .بههمینترتیب ،سناریوهای نلننوۀ عشننقورزی میننان همسنران نیننز درون ایننن
گفتمان بازتولید شده است.
برخی پیشفرضهننا نیننز در مننتن بننه چشننم میخننورد مننثال نامتعننارف بننودن تجن و یز و
جبههگیری قطعی زنان نسبت به آن ،اولو یت داشتن حفک زندگی برای زنان بهرغم مشکالت
و کمبودها از ناحیۀ مرد ،توانایی زن و مسئولیت او بنرای حفننک و احیننای یکتنننۀ ملبننت و
عشق دررابطه با همسر.
کنش گفتاری موجود در این ویدئو دستورالعملی است که کارشناس ارائه میدهد که قابننل
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انتظار است اما منلصر بودن تجو یز به زنان مسئلۀ سلسله مراتب جنسی را ایجاد میکند.
 .3-4-1تبیین

در مرحلۀ تبیین ،هدف توصیف گفتمان زن سنتگرا بهعنوان بخشی از فرایندهای اجتماعی
کلیتر یعنی روابط زنان و مردان ،درون نهاد خانواده و جامعه است .دروهلۀ اول باید توجننه
داشت که این و یدئو در سیمای یزد تولید و منتشر شده است که یزد اگرچه شهری با بافتار و
فرهنگی سنتی است و مدتها به کم بودن آمار طالق شننهره بننوده اسننت ،امننا در سننالهای
اخیر این روند تغییر کرده است و کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق به چشم میخورد کننه
میتواند فرضیۀ تغییر در سازگاری سنتی زنان درون خانوادهها و تغییر نقشهای همسننری را
مطرح کند .اما این و یدئو با ورود به فضای شننبکههای اجتمنناعی و پیامرسننانها مخاطبننان
فراوانی از سراسر کشور یافت که بسیاری از آنها به گفتمان زن مدرن وابسته بودننند و همننین
امر کشمکش گفتمانی میان زن سنتگرا و زن مدرن را جدیتر کرد.
از آنچه در مرحلۀ توصیف و تفسیر بهطور مفصل به دست آمد ،میتوان ایننن موضننوع را
مطرح کرد که گفتمان زن سنتگرا با بار کننردن مسننئولیت بیشننتر بننر دوش زن بنرای حفننک
زندگی خانوادگی عمال مناسبات قدرت را بهنفع مرد جهت میدهد .درحالیکه در گفتمننان

مدرن تأ کید بیشتری بر برابری زوجین در حفک و بهبود روابط میشود و اگر یکی از طننرفین
کوتاهی کند راهکار قانونی پیشنهاد میشود .مثال در گفتمان مدرن برای وضننعیتهایی کننه
زن در عسروحرج است یعنی اعتیاد ،اعمال خشونت و  ...راهکار قانونی پیشنهاد میشود یا
درحالیکه زن مدرن خود نقشی در جامعه دارد و احتماال درگیر تنش و فشار عصننبی اسننت
راهکارهایی برای کاهش فشارهای او نیز ارائه میشود ولی در گفتمان سنتی که این وینندئوی
کوتاه و البته گزینش شده نشان میدهد ،چنننین وضننعیتی بنرای زن تصننو یر نشننده اسننت و
بهنوعی تقسیم کار همان صورت سنتی را دارد.

 .4-2تحلیل دریافت کاربران از ویدئوی تشت شیر

پیشتر در قسمت مربووبه تللیل دریافت ،به سه خوانش مسلط ن هژمونین ک ،مننذاکرهای و
متضاد که توسط استوارت هال ارائه شدند اشاره شد .در ایننن قسننمت بننه تللیننل ملتننوای
هریک از این خوانشها دربین کاربران پرداختننه میشننود .نتننایج نشننان مننی دهنند هننر سننه
خوانش مسلط ،مذاکرهای و متضاد درمیننان کنناربران وجننود دارد کننه البتننه از نظننر حجننم،
دریافتهای متضاد در نمونۀ مورد مطالعۀ این تلقیق ،هم ازنظر ّ
کمی غلبننه داشننته اسننت و
هم از نظر کیفی متنوعتر و دامنهدارتر است و اگرچه تعداد زنانی که خوانش متضاد داشتهاند
بیشتر بوده ،اما این نوع خوانش درمیان مردان نیز وجود داشته اسننت .ایننن خوانشهننا در دو
بخش پستها و نظرات به انجام رسیده اما در نوشتن تللیل تأ کید بر مضمون بوده و این دو
تفکیک نشدهاند.
 .1-4-2خوانش مسلط ـ هژمونیک

خوانش مسلط ن هژمونیک خوانشی است که ملتوای و یدئو را همانگونه که کدگذاری شده،
کدگشایی میکند و درون همان گفتمان اصلی خوانش انجام میشود.
درمورد ملتوای و یدئو ،کاربرانی که خوانش آنها این بوده است که بازگشننت ایننن رفتننار
برای زن نتایج مثبتی دارد یا از تجربههایشان گفتهاند که کار سختی نیست و بننهخاطر عشننق
میتوان از آن سختتر را هننم انجننام داد و نباینند برداشننت عنندم تسنناوی از آن کننرد ،جننزو
خوانشهای مسلط-هژمونیک دستهبندی شده است .همچنین کسانی بودند که با تأ کید بننر
بافتار موجود ،بلث اضملالل خننانواده را مطننرح کننرده و ایننن پیشنننهاد را در ایننن شنرایط
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مناسب دانستهاند و آن را در برخی خانوادهها مرسوم ارزیابی کردهاند .برخی نیز به مخالفان
این نگاه اشاره کردهاند و غربگرایی و بیبندو باری را درمقابل آن قرار دادهاند و بههمیندلیل
از این گفتمان دفاع کردهاند .درمورد رسانهای نیز که این ملتوا را منتشر کرده است ،برخننی
درمقابل انتقادات از سیما دفاع کردهاننند و کارکنننان آن را تلصننیلکرده و در سننطح خننو بی
ارزیابی کردهاند.
 .2-4-2خوانش مذاکرهای

در این خوانش کاربر متوجه خوانش مسلط میشود اما باتوجهبه موقعیت خننود برداشننتی از
ملتوا ارائه میدهد که نه پذیرش کامل پیام کدگذاری و نه رو یکرد متضاد با آن است.
ازمیان نمونههای مطالعهشدۀ این پژوهش ،کسانیکه خننوانش مننذاکرهای داشننتند عمومننا
کسانی هستند که تجو یز خانم کارشناس را یک «پیشنهاد»« ،تجربه» و «یک روش» ارزیننابی
کردهاند .درواقع آنها از وجه الزامی بودن این تجو یز کاسننتهاند .از طرفننی بیشننتر خوانشهننای
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مذاکرهای حول این مضمون بود که این رفتار میتواند دوطرفه باشنند و خننود خننانم کارشننناس
هم نهی نکرده که شوهر نیز برای همسرش همینکار را انجام دهد .بهاینترتیب ح برابننری و
تعادل بیشتری به این ملتوا بخشیدهاند .براساس نظرات برخی کاربران ،آنچه موجب میشننود
این رفتار از سوی آنها پذیرفته شود ،متناسب بودن آن با فرهنگ بومی ،افزایش طالق عاطفی و
سردی روابط ،افزایش صمیمیت و تقو یت کانون خننانواده اسننت .وجهننی کننه باعننث میشننود
کاربران ،خوانش مسلط-هژمونیک نداشته باشند و بهجای آن خوانش مننذاکرهای را برگزینننند،
یکطرفه بودن عمل ازسوی زن و وجه تجو یزی بودن و نلوۀ بیان و تعمیم آن حتی بننه شنرایط
اعتیاد همسر و غیره است .همچنین یکننی از کنناربران ،از صداوسننیما ،کننه بسننتر انتشننار ایننن
ملتواست ،حمایت کرده است و این برنامه را نشننانۀ آزادی بیننان و بننه طنننز کشننیدن آن را هننم
نشانۀ فضای پو یای ارزشمند رسانهای دانسته است.
 .3-4-2خوانش متضاد

در این بخش ،در تللیل ملتوای مربوو به خوانش متضنناد ،سننه بعنند «ملتننوای وینندئو»،
«صداوسیما» و «بافتار» تللیل شده است.

الف .محتوای ویدئو

خوانش متضاد ملتوای و یدئوی تشت آب را ازنظر ملتوای مطرحشده درقالب چند مقولننۀ
کاهش منزلت زن ،کاهش منزلت مرد و عنندم پننذیرش آنهننا ،مردسننتیزی ،نامناسننب بننودن
راهکار برای دورۀ جدید ،برای مردان معتاد و رابطه با گفتمان دینی دستهبندی کرده است.
کاهش منزلتتز زن :برداشت برخی کنناربران از ایننن وینندئو و تجننو یز کارشننناس ،کنناهش
منزلت زنان بود که با تعابیری مثل بردهداری ،خفت و ذلت از آن یاد کردهاند .کنناربرانی کننه
چنین دیدی داشتند معتقد بودند ،کرامت انسانی زن باالتر از انجام این کار برای مرد است.
همچنین یکی از کاربران ،موفقیت جامعه را در طی کردن مسیر مقابننل ایننن ،یعنننی افنزایش
کارآمدی و عزت نف زنان معرفی کرد.
کاهش منزلز مرد :برخی کاربران معتقد بودند که مردانی که برای همسرشان ارزش قائننل
باشند ،چنین رفتنناری را از زن انتظننار ندارننند و نمیپذیرننند و کرامننت مننردان نیننز بنناالتر از
پذیرش این موضوع است و این و یدئو را بیش از توهین به زن ،توهین به مرد دانستند.
مردستیزی :برخی که برداشت زنستیزانه از این و یدئو داشتند ،واکنش تندی نسبت بننه آن
اتخاذ کرده و بهصورت تالفیجو یانه به جن مرد تاختهاند و آنها را فاقد ظرفیت بنرای ایننن
کار دانسته یا آن را عافیتطلبی و شهوترانی مردانه در اندرونیها تعبیر کردهاند که موجننب
نابودی تمدنها میشود.
نامناسببودن راهکار برای مردان معتتتاد و  :...بخشننی از خوانشهننای متضنناد بننهایندلیل
صورت گرفته بود که کارشناس ،معجزۀ عشق را حتی برای مننردان معتنناد و بیکننار و  ...نیننز
مفید دانسته بود .کاربرانی که خوانش متضاد داشننتند ایننن را «صنندور مجننوز بنرای اعتینناد،
بیکاری و همسرآزاری»« ،پاشو یی و بوسه برای مصونیت از دست شوهر» تعبیر کرده بودند
و برخی با اشاره به خستگی زنان شاغل این عمل را نامناسب دانستند.
نامناسببودن تجویز برای دورۀ جدید :درعینحال برخی اساسا گذاشتن تشت آب را شیوۀ
نامناسبی برای ابنراز عالقننه در دورۀ جدینند یننا ملننیط شننهری دانسننته بودننند .مننثال نگننین
مینو یسد« :هزاران راه آبرومندانه و مهارت خوب هست که بننه شسننتن پننا متوسننل نشننو یم.
خود پیامبر فرمودهاند که مطابقبا زمانه زندگی کنید .شاید هزاران سال قبل تشت شیر جواب
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میداد ولی در دنیای امروز با خرید یک شاخۀ گل یا یک جملۀ قدرشناسانه میتوان همان کار
را کرد» یا زن دیگری نظر میدهد« :میتونست بگه شونههای آقاتونو ماساژ بدید».
رابطه با گفتمان دینی :نظر برخی کاربران مورد مطالعۀ این تلقیق بیانگر این نکتننه اسننت
که این کار «بردن آبروی اسالم» است .مثال این گروه نوشتهاند :با این کار تصو یر درستی از
دین ارائه نشده است .برخی نوشتهاند که اسالم در هیچ جا بننه چنننین مننوردی اشنناره نکننرده
است .درعینحال نظراتی هم مطرح شده که بهدلیل اعتقاد به اینکه اسالم دیننن مردسنناالری
است و گفتمان مطرحشده گفتمان دینی است با آن مخالفاند .درواقع هم معتقدان به دیننن
و هم افراد بیاعتقاد به دین باتوجهبه نسبتی که میان دین و ملتوای ارائهشده برقرار کردهاننند،
توانستهاند خوانش متضاد داشته باشند.
ب .صداوسیما

بخشی از خوانشهای متضاد با مضامینی مربوو به سیمای یزد و بهطورکلیتر صداوسیما بنرای
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انتشار چنین برنامهای بوده است .یکی از موضوعات مورد تأ کید این خوانش ،جایگاه کارشناس
در صداوسیما بود .کاربران در این دیدگاهها عمدتا بننه «نبننود نظننارت روی کارشناسننان» اشنناره
کردهاند .برخی به برنامه با تعابیری مانند «مناسب عهد عتیننق»« ،اشننتباه فنناحش» و «گفتگننوی
اروتیک و زننده» یاد کردند .یکی از پستها مربووبه یک تهیه کنندۀ رادیو بود که او هننم انتقنناد
داشت و میگفت« :من بیست ساله که برنامۀ خانواده تهیه میکنم ،تا االن هیچ کارشناسی برای
استلکام خانواده چنین پیشنهادی نداده .».درهمینزمینه ،برخی پستها تننالش نمایننندگان زن
مجل برای برکناری مدیرتولید این برنامه از شبکۀ یزد را بازنمایی کرده بودند.
ج .بافتار

برخی خوانشهای متضاد ناشیاز این بود کننه ایننن تجننو یز را متناسننب بننا بافتننار سیاسننی،
اجتماعی و فرهنگی ایران نمیدانستند .برخی آن را مخالف با فرهنگ بومی ایرانیان دانستند.
برخی دیگر به بافتار تاریخی اشاره کرده و این عمل را دامنزننده به خشونتی کننه علیننه زنننان
در تاریخ شده است،دانستند .بعضی کاربران چنین راهکاری را در تضاد با تالشهای زنننان
فمنیست برای احقاق حقوق زنان دانستهاند و گفتهاننند جاییکننه کفننه تنرازو بننه نفننع مننردان
سنگین است نباید کاری کرد که این وزنه سنگینتر شود .ایننن دسننته از کنناربران معتقدننند،

تفکر برتری مرد بر زن چنین راهکارهایی را ایجاد میکند .برخی کاربران این رفتننار را تعبیننر
به «عقبماندگی و عدم توسعه» کردند و درمقایسهبا کشورهای دیگر یا الگوهایی کننه از زن
مؤثر مثل مگان مرکل که و یدئوی تالشهای حقوق بشری او همزمان با و یدئوی تشت شننیر
منتشر شد ،او را نمونۀ موفق یک زن فعال دانستهاند .برخننی نیننز بننا طننرح ایننن موضننوع کننه
مسائل دیگننری در کشننور اولویننت دارد ،چنننین ملتواهننایی را دامنزننننده بننه بیخبننری از
موضوعات مهمتر جامعه بهخصود مسائل معیشتی دانستند .درادامۀ همین نگاه معیشننتی،
برخی به استفاده از شیر برای این کار انتقاد کننرده و گفتهاننند باتوجهبننه مشننکالت معیشننتی
جامعه ،اگر شیر باشد بهجای پاشو یه آن را مینوشند.
 .5نتیجهگیری

در این مقاله سعی شد از مسیر مطالعۀ و یدئوی «تشت شننیر» کننه انتشننار آن در رسننانههای
اجتماعی بهدلیل نوع گفتمانی که دربارۀ زن ارائه میکرد واکنشهای بسننیاری را برانگیخننت
به دو سؤال مهم پاسخ داده شود:
سؤال اول دربارۀ نوع گفتمانی بود که این و یدئو از زن ارائه میکننرد کننه بننا روش تللیننل
گفتمننان انتقننادی بهشننیوۀ فننرکالف بننه ایننن چشننم انننداز دسننت یننافتیم کننه ایننن وینندئو بننا
دستورالعملی نامتعارف برای ابراز عشق به همسر عمال بار مسئولیت بیشتری را بر دوش زن
برای حفک زندگی خانوادگی میگذارد و با این کار ،مناسننبات قنندرت را بننهنفع مننردان قنرار
میدهد .این گفتمان که بهدلیل نوع استفاده از واژگان ،نوع راهکننار ارائننه شننده و نشننانههای
بصری ازسوی خانم کارشناسی که خود از موقعیت کامال سنننتی برخننوردار نیسننت(حداقل
بهدلیل داشتن شغل و تلصیالت) بننهعنوان گفتمننان زن سنننتگرا مطننرح شنند .گفتمننان زن
سنتگرا میتواند با افزایش نقش و مسئولیت یکسو یۀ زنان در عشقورزی بننه همسنران بننه
بازتولید مناسبات نابرابر میان زنان و مردان ب ردازد .در نمونۀ مورد مطالعۀ این تلقیق ،رسانۀ
ملی نیز زمینه را برای بازتولید این گفتمان بهدلیل سازگاری با ایدئولوژی حاکم بر این رسننانه
فراهم کرده است.
سوال دوم دربارۀ دریافت کاربران از ملتوای این و یدئو در اینسننتاگرام بننهعنوان یکننی از
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رسانههای اجتماعی ملبوب در اینران بننوده اسننت کننه بنرای پاسننخگو یی بننه آن از تللیننل
ملتوای کیفی نمونهای از کاربران اینستاگرام استفاده شد و دریافتیم در خوانشهای کاربران
درمورد این و یدئو تنوع وجود داشته است ،بهنلویکه هر سه نوع خوانش مسلط ،مذاکرهای
و متضاد در نظرات نمونۀ تلقیق به چشننم میخننورد ،امننا در خوانشهننای متضنناد ،تنننوع و
گستردگی بیشتری در مضامین دیده میشود .این خوانشها در زمینۀ ملتننوا ،رسننانۀ منتشننر
کنندۀ و یدئو و بافتار ارائه شد .در بخشی از خوانشهای متضاد ،رفتننار پاشننو یی تنزلدهننندۀ
جایگاه زنان و مردان و نامناسب برای دوره جدید یا برای بخشی از مردان که معتاد یا بیکار و
 ...هستند(که در و یدئو این کار برای آنها هم مفید دانسته شده بود) درنظر گرفته شد.
راهکارهای سیاستگذاری این مقاله بیشتر حول ملور رسانه و مخاطبننان آن خواهنند بننود
که با دو مفهوم مهم اخالق رسانهای و سواد رسانهای کامل میشود .این ویدئو در بستر رسننانۀ
جریان اصلی ،یک گفتمان سنتی از زن را ارائه میکند ،درحالیکه خوانش متضاد این گفتمننان
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در رسانههای اجتماعی(که نمونۀ غیرقابلتعمیم ایننن پننژوهش از رسننانۀ اجتمنناعی اینسننتاگرام
است) نسبت به سننایر خوانشهننا برجسننتهتر دیننده میشننود .ایننن برجسننتگی ناشننیاز تنننوع
مضامین ،درون خوانش متضاد و دامنهدار بودن آن در این پننژوهش اسننت .ایننن امننر میتواننند
نشانگر کشمکش گفتمانی و حداقل تنوع گفتمانی دربارۀ زنان در جامعۀ امروز ما باشد.
بهاینسننبب پیشنننهاد میشننود رسننانۀ ملننی در برنامهسننازی در حننوزۀ خننانواده بننه ایننن
گفتمانهای متنوع توجه کند یا اگر نمیتواند به همۀ گفتمانها فضا بدهد عمدهترین فضننا را
به گفتمانهایی بدهد که به گونهای متعارفتر دربارۀ روابننط سننالم میننان زوجننین صننلبت
میکنند .همچنین پیشنهاد میشود که صداوسیما از مجریننان زبنندهتر در اینگونننه برنامننهها
استفاده کند تا مجری بتواند با طرح سؤاالت مختلف و بیننان دینندگاههای متنننوع موجننود در
جامعه گفتگوی دوطرفهای ایجاد کند.
ازطرفدیگر ،مکمل این بخش مخاطبان رسانههای جریان اصلی یننا اجتمنناعی هسننتند
که باید برای ارتقای سواد رسانهای و رعایت اخالق کاربری آنهننا تننالش شننود .گفتمننان زن
سنتگرا یک گفتمان در کنار گفتمانهای متعدد موجود در جامعه دربننارۀ زنننان اسننت .امننا
برخی واکنشها به این وینندئو و خننانم کارشننناس مرزهننای اخننالق را زیرپننا گذاشننته بننود،

درحالیکه انتظار میرفت با درنظر داشتن تنوع گفتمانی و تفاهم و همدلی ،گفتمان متضنناد
را درک کنیم؛ اگرچه ممکن است آن را قبول نداشته باشننیم .ایننن رفتنناری بننود کننه بهننندرت
درمیان کاربران به چشم میخورد .برای سیاستگذاری و بهبود اوضاع دراینزمینه نیننز باینند
یکی از مهمترین مراکز سیاستگذاری را رسانۀ ملی و برنامههای پربینندهتر آن بدانیم .یکی
از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اخالق کاربران ،ساخت برنامههایی اسننت کننه در آنهننا
افراد با تفاهم و همدلی نسبت به گفتمانهای متنوع برخورد کنند .فرضیۀ ملقق ایننن اسننت
که از یکسو حملۀ زبانی و افراطی به افرادی از گفتمانهننای دیگننر و ازسننوی دیگننر اجننازه
ندادن به طرح دینندگاههای متنننوع در برخننی برنامننههای رسننانۀ ملننی ،خننود دامنزننننده بننه
واکنشهای افراطی کاربران است .فهم اینکه یک ملتوای کوتاه و گزینششده از یک برنامۀ
طوالنی منجر به حذف بخشهایی از ملتوا شده اسننت ،کننه چهبسننا آگنناهی از آنهننا نگن اه
منصفانهتری را ایجاد میکند ،ازجمله نکنناتی اسننت کننه میتوانسننت فضننای اخالقیتننری
پیرامون این و یدئو ایجاد کند که شاید با آموزش سواد رسانهای بتوان تاحدودی به ایننن مهننم
دست یافت .دراینزمینه در کنار رسانههای جریان اصننلی ،نهادهننای آموزشننی ،فرهنگننی و
مدنی میتوانند به آموزش سواد رسانهای به مخاطبان ب ردازند.
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سیال و نگرش به ازدواج
محمدتقی عباسی شوازی ،1مریمسادات دلآور

چکیده
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دریافت1397/10/28 :؛ پذیرش1398/07/24 :

رساانهها نهتنها بهواساطه محتوایشاان ،بلهه با توجه به ماهیت و ساااتارشاان میتوانند عادات فهری ،رفتاری
و عاطفی مخاطبان را تغییر دهند .با ظهور رساانههای اجتماعی و گساترش تعامتت انساانها در فضااهای
مجازی ،عواطف انساانی هموون عشاق نیز در این فضاای نوظهور ،تیاتی جدید یافتهاند؛ موضاوعی که
نظریاهپردازاناب هناامی هموون بااومن و گیادنز باه آن پردااتاهاناد .مقاالاه تااضاار باا هادل مطاالعاه رابطاه
رساانههای جمعی و اجتماعی با مفهوم عشاق ( ّ
سایال) و پیامد آن در نگرش به ازدواج در بین دانشاجو یان
دانشاگا شایراز انجام شاد اسات .تعداد  386نفر از دانشاجو یان با تهنی نمونهگیری اتتمالی طبقهای
انتخاب شاد و به ساالا ت پرساشانامه محقق ساااته جواب داد اند که پایایی و روایی آن با تهنی آلفای
کرونباخ و اعتبار صااوری تأیید شااد اساات .یافتهها نشااان میدهد که بین شاابهههای اجتماعی مجازی،
رسااااناههاای جمعی داالی و ااارجی رابطاه معنااداری باا عشااق ساا ّیاال وجود دارد .همونین متغیرهاای
شابهههای اجتماعی مجازی ،رساانههای جمعی داالی و اارجی و عشاق س ّایال رابطه معناداری با نگرش
به ازدواج دارند .در تحلیل مدل معاد ت ساااتاری که با اساتفاد از آموس انجام شاد ساه متغیر یعنی میزان
اسااتفااد از شاابهاههاای اجتمااعی مجاازی ،میزان تمااشااای رساااناههاای جمعی داالی ،میزان تمااشااای
رساانههای اارجی بهترتیب بیشاترین تأثیر را بر عشاق ّ
سایال داشاتند .همونین ساه متغیر میزان تماشاای
رساانههای جمعی داالی ،میزان تماشاای رساانههای جمعی اارجی و عشاق ّ
سایال به ترتیب با ضارایب
 -0/113 ،0/199و  -0/414تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج داشتهاند.
کلیدواژهها :عشق ّ
سیال ،نگرش به ازدواج ،رسانههای اجتماعی /جمعی ،دانشجو یان
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ا

اناس ی و برنامهریزی اجتماعی ،دانشاهد علوم اجتماعی ،دانشاگا شایراز ،فارس،
 .1اساتادیار جامعهشاناسای ،بخش جامعهش ا
ایران (نو یسند مسئول)


اناس ی و برنامهریزی اجتماعی ،دانشاهد علوم اجتماعی ،دانشاگا شایراز،
اناس ی ،بخش جامعهش ا
 .2دانشاجوی دکترا جامعهش ا
فارس ،ایران


 .1مقدمه

ً
جوامع دارای ارزشها ،نگرشها ،عادتهای متفاوت و نسبتا پایداری هستند که این عادتها
ثابت و غیرقابل تغییر نیستند ،درتالیکه ارزشها و نگرشهای سنتی میان نسلهای پیشین
جامعه رواج دارد ،نسلهای جدیدتر دارای ارزشهای متفاوتی هستند .با جانشینشدن
نسلهای جوانتر بهجای نسلهای گذشته ،جهانبینی متداول در جوامع دگرگون میشود
(اینگلهارت.)1385 ،
از سوی دیگر ،امروز دگرگونیهای سااتی و فنی ،رشد فناوریهای نو ین اطتعاتی و
ارتباطاتی (اینترنت ،ماهوار  ،چت ،تلفن همرا ) و پیوند گسترد با سایر کشورها موجب آشنایی
با ارزشهای نو ین در گستر جهانی شد که در نتیجه آن در جوامع دگرگونیهای ارزشی مهمی
اتفاق افتاد تا جایی که از تحو ت مذکور بهمنزله درهمشهنند صورتهای قدیم «اجتماع» و
از بین برند روابط شخصی در جوامع یاد میشود (نیازی و پرنیان .)560 ،1393 ،یهی از
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زمینههایی که تغییرات ارزشی زیادی در آن اتفاق افتاد است به بحث روابط دوستی و یا
عاشقانه برمیگردد.
عشق و روابط عاشقانه ،جزئی ینف از ذهن و زندگی بشر امروز است .نبرد جنسیتها
که امروز در جریان است آشهارترین نشانه عطش عشق در میان افراد است .انسان به دلیل
وجود عشق در درون اود ازدواج میکند و به دلیل وجود عشق اقدام به جدایی میکند .عشق
یگانه جایگاهی است که انسان میتواند در آن عرصه اود را بهدرستی بشناسد و به سایر
ّ
انسانها بپیوندد .عشق در آن واتد ،یأسآور و تسلیبخش است؛ نیروی پرقدرتی است که
از قواعد مختص به او یش پیروی میکند و پیامهای اود را در انتظارات و اضطرابها و
الگوهای رفتاری مردم متجلی میکند (صفایی .)82 ،1390 ،از سوی دیگر میتوان گفت
که تعامتت برآمد از تهنولوژیهای نو ین اا که امهانات نامحدودی را برای یافتن افراد دیگر،
به هم پیوستن و از هم گسیختن پیوندها فراهم کرد است اا باعث شهنندگی روابط عاشقانه
شد است.
از جمله پیامدهای ورود تهنولوژیهای ارتباطی جدید بر تیات اجتماعی معاصاار ،تغییر
شااهل نوع و نحو ارتباطات بین دو جنو و یا به قول گیدنز (« )1992دگردیساای صاامیمت»

بین آنها بود اسات .امروز در ساایه تحو ت شاگفتانگیز تهنولوژیهای رساانهای و بهویژ
اینترنت ،شاااهد شااهلگیری نوع جدیدی از تعامتت بین داتران و پسااران بهویژ رابطههای
پیش از ازدواج هساتیم که با شاهلهای سانتی این رابطهها تفاوتهایی اسااسای دارند .گساترش
اینترنات همرا باا تغییر ارزشهاا ،نگرشهاا و کنشهاای افراد در روابط بین فردی ،ساابا هاای
متفاوتی از آشاانایی و دوسااتی بین دو جنو را رقم زد و مرزبندیهای ساانتی و مدرن راید در
جامعه را شااهسااته اساات .زیگمونت باومن ( )2000این نوع آشااناییها و رابطهها را «تماس
شبههای» نامید است (کنعانی و محمدزاد .)116-117 ،1395 ،
تماس شابههای در فضاای مجازی موضاوع جدیدی اسات که بهسارعت در تال گساترش
اسات ،نوعی تعامل در شابهه اینترنت شاهل گرفته که در آن داتران و پساران میتوانند بهطور
همزمان و نامحدود ،فارغ از مهان و زمان ،از طریق شابهههای اجتماعی آنتین یا اتاقهای
گفاتوگوی مجاازی و ...باه تعاامال آنتین باا یهادیگر بپردازناد .دو نفری کاه باا یهادیگر تمااس
گرفتاهاناد ،درصااورتی کاه دریاابناد کاه وجاه مشااتر بین آنهاا وجود دارد ،تتش میکنناد این
جنبه مشاتر را تقو یت کنند و به مرور زمان این رابطه ممهن اسات به گفتوگوهای تلفنی،
مبادله عهو و اطتعات و سرانجام متقات واقعی بینجامد (وا س.)248 ،1382 ،
میتوان گفت که یهی از نمونههای روابط ّ
سیال ،دنیای مجازی و روابط شهلگرفته در آن
است .قسمتی از پیوندها در دنیای مدرن« ،روابطی مجازی» هستند که مورد استقبال عموم
قرار گرفتهاند .براتل روابط قدیمی ،به نظر میرسد که این پیوندها متناسب با موقعیت
زندگی ّ
سیال مدرنی هستند که در آن این امید و انتظار وجود دارد که «اتتما ت عاشقانه»
با سرعتی هرچه بیشتر در عبور و مرور باشند و با وعد «رضایتبخشتر و قانعکنند تر بودن»
یهدیگر را از صحنه بیرون کرد و با یهدیگر به رقابت بپردازند .براتل «روابط واقعی»،
ورود به «روابط مجازی» و اروج از آنها آسان است .چرا که شما میتوانید هرزمان که
تمایل به ادامه رابطه نداشته باشید ،کلید تذل را فشار داد و بدون هیچ بازاواستی به رابطه
پایان دهید .از سوی دیگر ،در طول تاریخ و در جوامع گوناگون عشق به منزله پدید ای مهم
مطرح بود که در دنیای مدرن در ارتباط با ازدواج قرار گرفته است؛ به این معنا که عشق پایه
و اساس ازدواج و تشهیل نهاد اانواد شد است و با توجه به نوع عشق ،تمایل به انواع
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ازدواجها هم متفاوت شد است .پژوهش تاضر در همین راستا و با هدل بررسی تأثیر
تضور ،استفاد و تعامتت در شبهههای اجتماعی مجازی و استفاد از رسانههای داالی و
ً
اارجی بر عشق ّ
سیال و متعاقبا نگرش به ازدواج در بین دانشجو یان پسر و داتر دانشگا
شیراز انجام شد است .به بیان دیگر ،این مطالعه بهدنبال پاسخگو یی به این سالا ت است
که استفاد از رسانهها (اجتماعی و جمعی) چه تأثیری بر مفهوم عشق در نزد دانشجو یان دارد
و چنین مفهومی از عشق چگونه میتواند نگرش آنان را به ازدواج متأثر کند.
 .2پیشینه تحقیق

کنعانی و محمدزاد ( )1395پژوهشی با عنوان «تماسهای شبههای و تجربه عشق ّ
سیال :مطالعه
کیفی دانشجو یان داتر دانشگا گیتن» انجام داد اند .این پژوهش با رویهرد کیفی و بهشیو
«بحث گروهی متمرکز» در بین دانشجو یان داتر دانشگا گیتن انجام شد است .نتاید این
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تحقیق نشان داد که رقیقبودن ،سادگی و گمنامی در تماسهای شبههای و همونین آزادیای که
در فضای مجازی بهدست میآورند باعث گرایش بیش از انداز جوانان به اینترنت و دوستیهای
اینترنتی بین دو جنو شد است .آنها در عین آ گاهی از پیامدهای منفی این تماسها ،مانند عدم
اعتماد و عدمتعهد و ناپایداری این نوع روابط ،اغلب نگرش مثبتی به روابط و دوستیهای اینترنتی
داشته و تتی تمایل به ازدواج از طریق این رابطهها نیز در بین آنها دید میشود.
سهرابزاد و پرنیان ( ،)1395پژوهشی با عنوان «سنخبندی گرایش به ازدواج در بین
داتران مورد مطالعه :دانشجو یان دانشگا شیراز» انجام داد اند .نتاید این تحقیق نشان داد که
در جامعه موردمطالعه ،هفتسنخ گرایش به ازدواج وجود دارد که شامل :گرایش محاط،
گرایش سلسلهمراتبی ،گرایش اود پیروی عقتنی ،گرایش اود پیروی عاطفی ،گرایش
برابرنگر ،گرایش ّ
سیال و گرایش ضدازدواج هستند .بر این اساس ،دو سنخ گرایش محاطشد
و سلسلهمراتبی متأثر از گفتمان پیشامدرن و دارای ویژگیهایی چون پذیرش اقتدار مردسا ر،
تابعیت زنان و پذیرش الزام مذهبی و فرهنگی به ازدواج هستند .همونین سنخ گرایش اود
ِ
پیروی عاطفی (دارای و یژگیهایی چون رابطهمحوری ،عشقمحوری و لذتگرایی) و
برابرنگر(برابری در تقوق ،آزادی در تعامتت ،تق گزینش فردی و برابری جنسی) نیز متأثر از

گفتمان مدرن است .درنهایت ،گرایشهای اود پیروی عقتنیّ ،
سیال و ضد ازدواج نیز متأثر
از گفتمان پسامدرن ،دارای و یژگیهایی چون فردگرایی ،عقتنیت ّ
سیال ،شهنندگی ،آزادی،
ِ
عدمتعهد و تهثرگرایی هستند.
بهروزیان و تسانوند ( ،)1395پژوهشای با عنوان «بازساازی معنایی روابط جنسای پیش
از ازدواج :ارائه ی نظریه زمیناهای» انجاام داد اند .این پژوهش به روش کیفی و با اسااتفااد
از روش نظریه زمینهای انجام شاد است .در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که جوانان در
مورد پدید رابطه جنسای پیش از ازدواج بهشایو ای متفاوت از نسالهای پیشاین اندیشاید و
عمل کرد اند .مشاارکتکنندگان براتل ارزشهای و آموز های اجتماعی سانتی نسابت به
روابط جنسی اود عمل کرد اند و نگرشی جدید از آن داشتهاند.
نیازی و پرنیان ( ،)1393پژوهشی با عنوان «سنخبندی دوستیهای بین دو جنو (مورد
مطالعه :داتران جوان شهر کرمانشا )» انجام داد اند .یافتههای این تحقیق نشان داد که در
جامعه مطالعهشد  ،شش سنخ ارتباط با جنو مخالف در بین داتران وجود دارد که شامل
روابط ناب ،روابط مصلحتی ،روابط همبالینی ،روابط ازدواجمحور ،روابط ابزاری و روابط
ّ
سیالاند .براساس یافتهها ،همه سنخهای ارتباطی (بهغیر از رابطه ناب) ،از گفتمان پسامدرن
ّ
متأثر بود و و یژگیهایی چون ّ
سیال ّیت ،شهنندگی ،مقطعیبودن ،عدمتعهد و تهثرگرایی در
ّ
دوستی دارند .رابطه ناب نیز متأثر از گفتمان مدرن و یژگیهایی مانند ّ
تعهد و تعلق عاطفی،
عشق ،رابطه جنسی و نگرش غیرابزاری به رابطه دارد.
رجبلو و اصااغری ( ،)1389تحقیقی باا عنوان «جهاانیشااادن و باازانادیشاای الگوهاای
دوساتی داتران و پساران :مطالعه موردی دانشاجو یان دانشاگا تهران» انجام داد اند .فرضایه
کلی پژوهش وجود رابطهای معنادار میان جهانیشادن و بازاندیشای تعامتت جنسای جوانان
دانشااجوی ایرانی بود اساات که برای پذیرش آن ،چهار فرضاایه فرعی فردیشاادن تعامتت
جنسای ،پذیرش الگوهای تاز  ،ساطر روابط جنسای و داشاتن تجربههای گوناگون دوساتی با
جنو مخاالف مورد آزمون قرار گرفتاهاناد .یاافتاههاای پژوهش بر پاایاه ضااریاب همبسااتگی
ً
پیرسااون نشااان داد میان جهانیشاادن (عمدتا رسااانههای نمایشاای) و تعامتت جنساای
دانشجو یان رابطه وجود دارد ،یعنی همه فرضیات فرعی تحقیق هم مورد تأیید قرار گرفتند.
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رسو ،)2018( 1پژوهشی با عنوان «نظریه عشق در اندیشه جامعهشنااتی» انجام داد
است .این مقاله به بررسی متفهران اجتماعی کتسی

در در جامعهشنااتی از عشق

میپردازد .این موضوع بر این فرضیه استوار است که بهرغم اهمیت و ضرورت مسئله عشق
در شهلدادن به زندگی فردی و دنیای اجتماعی انسانها تا همین اواار بهعنوان موضوع تحت
جامعهشنااتی سنتی مطرح بود است .عتو بر این بازتابهای جامعهشنااتی متمایزی که
ً
بر روی ماهیت اجتماعی عشق سااتهشد است عمدتا در میراث فهری بهعنوان رشتهای
فراموش شد بهتساب میآید .این مقاله درصدد کم به شناات جامعهشنااتی از عشق
است .بررسی عشق با دیدگا ماکو و بر آغاز شد است .در این دیدگا عشق واسطه روابط
رسمی غیرشخصی میباشد .به عبارت دیگر ،عشق بهعنوان ی برد ّ اجتماع غیرمنطقی در
روابط رسمی اشخاص میباشد .در ادامه نظریه انتقادی ،عشق یهپارچه توسط سوروکین
مورد بررسی قرار گرفته است .سپو از دیدگا پارسونر به آن پردااته شد است که عشق را
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بهعنوان ی نیروی پیوندی میداند که کارکرد اجتماعی آن همهاری زوجین در اانواد مدرن
در غیاب فشارهای اارجی است و توسط شبهههای ارتباطی اعمال میشود.
هابو ،اون و گربر )2017( 2پژوهشی با عنوان «عشق ّ
سیال؟ برنامههای دوستیابی ،رابطه
جنسی ،روابط و تحول دیجیتال صمیمیت» انجام داد اند .این مقاله به بررسی تجربیات کاربران
زوجیابی دیجیتالی پردااته و این موضوع را بررسی میکند که تغییرات دیجیتال تا چه میزان عشق و
عتقه را تحت تأثیر اود قرار داد است .ادمات مختلفی که توسط اپلیهیشنهای زوجیابی ارائه
شد است را بررسی کرد و درصدد پاسخ به این سالال است که آیا کاربران این تهنولوژی در
بلندمدت تحتتأثیرآن قرار میگیرند یا ایر؟ همونین تأثیرات ناشی از عقاید مختلف در ارتباط با
روابط عاشقانه مانند ت همسری و دیگر اید های رومانتی مورد بررسی قرار میگیرد .این مطالعه
نشان میدهد این اپلیهیشنهای زوجیابی واسطهای هستند که از طریق آن افراد در جستجوی عشق،
روابط جنسی و روابط عاطفی هستند .درنهایت ،بر اساس یافتههای این مقاله برای از کاربران
برنامههای زوجیابی «نسبت به صمیمیت ناشی از برنامههای اجتماعی» بسیار بدبین هستند.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

ساو )2016( 1پژوهشای با عنوان «اتصاال ثابت بهعنوان شارایط رساانهای عشاق» انجام
داد است .بر اساس مصاتبه عمیقی که با جوانان چینی انجام شد ارتباط دائمی بین زوجین
باعث ایجاد اتساااس پیوسااته و عاشااقانه مداوم میشااود .همونین مذاکرات بین دوسااتان
صامیمی و ارتباطات فانتزی میشاود .علت رخ دادن این قضایه وارد آوردن فشاار به مرزهای
شااخصاای از ی طرل ،و از سااوی دیگر ،تحمل جدا کردن طرفین از یهدیگر اساات .این
مقاله به بررساای فناوری رسااانهها و میزان عشااق و عتقه انسااانها به یهدیگر پردااته و از
رسانههای اجتماعی بر اساس پو یایی درونی روابط عاشقانه نیز انتقاد کرد است.
کارتر 2و همهاران ( )2016پژوهشای با عنوان «جنو ،عشاق و امنیت» انجام داد اند .بر
اسااس نظرسانجی انجام شاد در ساال  2011و  50مصااتبه نیمهساااتاریافته ،روشهای
مختلفی مورد بررساای قرار گرفات کاه در آن روابطی کاه طرفین جادا از هم زنادگی میکنناد،
مورد تجزیاهوتحلیال قرار گرفات .بر اسااااس یاافتاههاا ،در تعاداد بساایاار زیاادی از موارد
موردمطالعه طرفین رابطه تمایل به انحصاار جنسای داشاتند .اکثریت مصااتبهشاوندگان اذعان
داشااتند در زندگی جدا از هم آزادی و اودمختاریشااان افزایش پیدا کرد بود که تعهدشااان
نسابت به شاری جنسایشاان و صامیمیت و ابراز عشاق و عتقهشاان بیشاتر شاود .در این
مطالعه پاسااخدهندگان بر اساااس درکشااان از تعهد به چهار گرو تقساایم شاادند )1 :تعهد
مسااتقال؛  )2تعهاد اتتماالی؛  )3تعهاد متقاابال؛ و  )4تعهاد محادود .باهرغم تفااوتهاای آنهاا
در ساابا تعهاد نتیجه کلی این بود که ارتباط و تصاامیمگیریهای ارتباطی تتی در زندگی
افرادی با این چنین سب های غریبی از زندگی اهمیت دارد.
شاا قاسامی ( )2015پژوهشای با عنوان «عشاق س ّایال در ایران :رویهرد ترکیبی» انجام داد
اسات .این مقاله به بررسای ابعاد عشاق س ّایال در میان کاربران ایرانی اینترنتی میپردازد .در طول
دهه گذشاته رشاد اینترنت منجر به تغییرات اسااسای در ساب زندگی ایرانیان شد است .یهی از
این جنباههاا ماللفاههاای فرهنگی در رابطاه باا بحاث ارتبااط مردان و زناان در ایران اساات .در تاال
ً
تاضر با استفاد از اینترنت بسیاری از موانع فرهنگی که قیت در ایران وجود داشته است اکنون
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
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دیگر تذل شاد اسات .این موضاوع دارای اهمیت اسات که روابط با جنو مخالف در فضاای
اینترنتی ایران بسایار شاایع بود و بررسای علل و پیامدهای اصالی آن نیز دارای اهمیت اسات .از
این رو این مقاالاه باا مطاالعاه بیش از  500کااربر جوان اینترنتی در ایران و پو از مطاالعاه 3000
پسات وبت ایرانی که در زمینه روابط با جنو مخالف نوشاته شاد اند به بررسای عشاق س ّایال
میپردازد .براسااس بررسایهای انجامشاد این نوع روابط در ایران شاایع اسات و اتسااساات و
عواقب نااوشایندی در جوانان ایرانی از اود بهجای گذاشته است.
 .3چارچوب نظری پژوهش

روابط و عواطف انسانها در دوران مدرن ،هموون سایر جنبههای زندگی انسانها،
دگرگونیها و سمتوسوهای جدیدی یافته است .گیدنز در این بار معتقد است همرا با بسط
ً
گسترد نظامهای انتزاعی ،سرشت دوستی دگرگون شد؛ دوستی غالبا یهی از شیو های
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بازجاگیری بهشمار میآید .متضاد «دوست» دیگر «دشمن» یا تتی «بیگانه» نیست ،بلهه
بیشتر «آشنا»« ،همهار» یا «کسی است که شخص او را نمیشناسد» (گیدنز،1395 ،
 .)142به باور گیدنز زندگیکردن در عصر اطتعات ،بهمعنای افزایش تأملگری اجتماعی و
بازاندیشی است .تأملگری اجتماعی به این واقعیت اشار میکند که ما مجبور هستیم پیوسته
و بیوقفه دربار اوضاع و شرایط زندگیمان فهر یا تأمل کنیم (گیدنز .)982 ،1387 ،او در
تحو ت روابط صمیمانه را بهمثابه ّ
کتاب تغییر شکل صمیمیت (ّ )1992
تحول از آرمانهای
عشق رمانتی به عشق رفاقتی یا ناب توصیف میکند (گروس و سیمونز.)543 ،2002 ،1

او انواع روابط عاطفی از جمله عشق شهوانی و عشق رمانتی را بررسی میکند و با تحلیل
تاریخی آنها و یژگیهای هرکدام را توصیف مینماید .به اعتقاد او عشق شهوانی با نوعی
اتساس اضطرار و فوریت مشخص میشود که جدا از روالهای عادی زندگی روزمر است
ً
و معمو با این روالهای عادی تضاد پیدا میکند .باوجودیکه عشق شهوانی کمو بیش
پدید ای جهانی است اما هرگز و در هیچکجا آن را مبنای ضروری یا کافی برای ازدواج
نمیدانند و در بسیاری از فرهنگها هم نقطه مقابل ازدواج است .عشق رمانتی براتل
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

عشق شهوانی از لحاظ فرهنگی بسیار ااصتر است (گیدنز .)37-38 ،1992 ،اگرچه در
جوامع پیشین مباتثه دربار عشق وجود داشت اما او معتقد است زمانی که مردمان پیشین
از عشق ترل میزدند ،منظور آنها عشق رمانتی نبود بلهه شور و هیجان شدید بود است
(گروس و سیمونز.)535 ،2002 ،
به اعتقاد گیدنز در عصار کنونی ،اید های عشاق رمانتی تحت فشاار آزادساازی جنسای
اودمختاری زنان در تال متتشایشادن اسات .در نتیجه ،تأملگری نهادی نوعی از رابطه
و
ِ

ناب در مقابل عشااق رمانتی در مأ عام پدیدار گشااته و هم اکنون رابطه عاشااقانه ناب ،

شاهل فرهنگی مسالط در جوامع سارمایهداری پیشارفته و مدرنیته متأار شاد ؛ اما نه بدینمعنا
کاه هماه در راو بط کنونی باه آرماانهاای رابطاه نااب دسااات مییاابناد .او تاأ کیاد دارد کاه میزان
توز های صامیمانهای که تغییر شاهل داد اند برتساب زمینه و شارایط اقتصاادی اجتماعی
متفاوت و متغیر است (گیدنز 61 ،1992 ،و .)98
نظریهپرداز معاصار دیگری که به روابط و اتسااساات پیرامون آن در جوامع کنونی پردااته،
زیگموند باومن اسات .وی که واضاع مفهوم عشاق ّ
سایال اسات از نظریات آنتونی گیدنز دربار
دگرگونی صامیمیت تأثیر پذیرفته اسات .به نظر باومن ،ارتباطات بین انساانها تغییر کیفی داشاته
و مهمترین عاامال این تغییر رشااد زنادگی مادرن باا ویژگیهاای عقتنی و تسااابگرایااناهاش،
شاهرنشاینی و فنآوریهای ارتباطی و وساایل ارتباط جمعی اسات .س ّایالیت و شاهنندگی زندگی
مدرن بر روابط انساانی نیز تأثیر گذاشاته و آن را بسایار ساسات ،شاهنند و زودگذر کرد اسات .او
روابط انسااانی را در مرکز نظریه اود قرار داد اساات و معتقد اساات گذار از مدرنیته جامد به
سیال انسانیترین و اصوصیترین مقوله تاریخ بشری اا یعنی عشق را اا به امری ّ
مدرنیته ّ
سیال
و روزمر تبدیل کرد است (باومن.)6 ،1384 ،
باومن معتقد اسات که افراد بهشادت به «ایجاد رابطه» نیاز دارند ولی درعینتال بیمنا از
«مرتبطبودن» و مرتبطبودن «همیشاگی» هساتند؛ زیرا میترساند که چنین تالتی بار سانگینی
بر دوش آنهاا تحمیال کناد؛ بناابراین در جهاان فردیاتبخشاای بیاام ان ماا ،روابط هم میتوانناد
نقش اوب و هم بد داشااته باشااند؛ بنابراین ناپایداری اارقالعاد پیوند انسااانی ،اتساااس
ناامنی تاصاال از این ناپایداری و امیال متضاااد ناشاای از این اتساااس مبتنی بر تحهیم ،و
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درعینتال ،ساسات نگه داشاتن آنها از ویژگی جدید روابط در عصار تاضار اسات (باومن،
 .)11 ،1384باومن اساتد ل میکند که اساتحهام و امنیت روابط در جوامع امروزس ّایال شاد
اسات .این موضاوع توساط عوامل فردیساازی و تغییرات تهنولوژیهی ایجاد شاد اسات .او
معتقد اساات که سااایتهای زوجیابی اینترنتی از نشااانههای تغییرات اجتماعی دوران مدرن
است که روابط مدرن را بهنوعی بازی تبدیل کرد است (هابو ،اون و گربر.)2016 ،
اصطتح تماسهای شبههای را باومن برای توصیف تغییرات ایجاد شد در روابط بین دو
جنو در فضای مجازی ّ
سیال مدرن بهکار برد است (باومن .)6 ،2000 ،از نظر باومن
مهمترین و یژگیهای ارتباطهای شبههای اا که براساس آنها افراد بهجای برقراری رابطه واقعی
تمایل به اینگونه ارتباطها پیدا میکنند اا عبارتاند از :سادگی ایجاد و قطع ارتباط مجازی،
ً
رقیق بودن آن ،گمنامی و ناشناس بودن و نهایتا معاینه دائمی رابطهها (باومن.)15-16 ،1384 ،
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بر اساااس نظریات گیدنز و باومن دربار روابط انسااانی و بهطور ااص عشااق و عواملی که
میتواند آن را به ساامت سا ّایالیت ببرد ،جدای از متغیرهای کتن و سااااتاری جوامع معاصاار،
بهنظر میرساد هر چه افراد بیشاتر از رساانهها (تعاملی و جمعی) اساتفاد کنند ،مفهوم عشاق در
نزد آنان میتواند دگرگون شاود و به سامت ّ
سایالیت برود .به بیانی دیگر ،از ی ساو ،مفهوم عشاق
میتواند تحتتأثیر تماشاای بازنمائیهای اینگونه روابط در رساانههای جمعی دگرگون شاود و از
سااوی دیگر ،با اسااتفاد از اینترنت و شاابهههای اجتماعی آنتین و برقراری تعامتت مجازی با
ویژگیهای ااص ،این فضاا میتواند مفهوم عشاق را در نزد آنها س ّایال کند .یعنی هر چه افراد در

فضاای مجازی به تماشاای تجربههای متعدد و ّ
متنوعتری از روابط رقیق ،موقتی ،گمنام و ناشاناس
همرا باا معاایناه دائمی ،وجود یاا عادم وجود تعهاد و رضاااایات میپردازناد و یاا تتی آنرا تجرباه
میکنند ،میتواند بازاندیشای افراد از عشاق را بیشاتر و عمیقتر کرد و مفهوم آنها از عشاق را متأثر
سیالتر کندّ .
و آن را ّ
سیالشدن مفهوم عشق در نزد جوانان میتواند پیامدهایی برای نگرش آنها به
ازدواج (باهمثااباه پیونادی همرا باا تعهاد و تاداوم) داشااتاه بااشااد و نگرش آنهاا را دگرگون کرد و باه
ساامت نگرش منفی سااوق دهد .مدل زیر روابط بین شاابهههای اجتماعی مجازی ،تماشااای
رساانههای داالی و اارجی ،عشاق ّ
سایال و نگرش به ازدواج را نشاان میدهد و بر اسااس آن،
هفت فرضیه طرح شد است که در بخش نتاید آزمون بهآنها اشار شد است.

عشق ّ
سیال

میزان استفاد از
شبهههای اجتماعی
مجازی
میزان تماشای رسانههای
جمعی داالی

نگرش به ازدواج

میزان تماشای رسانههای
جمعی اارجی

شکل شماره ( .)1مدل نظری تحقیق ،روابط بین متغیرهای مورد مطالعه

 .4فرضیههای تحقیق

فرضیههای مقاله بدینشرح است .1 :بین میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و عشق
سیال رابطه معناداری وجود دارد؛  .2بین میزان تماشای رسانههای جمعی داالی و عشق ّ
ّ
سیال

رابطه معناداری وجود دارد؛  .3بین میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی و عشق ّ
سیال رابطه
معناداری وجود دارد؛  .4بین عشق ّ
سیال و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛  .5بین
میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛
 .6بین میزان تماشای رسانههای داالی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد؛  .7بین
میزان تماشای رسانههای اارجی و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد.
 .5روش تحقیق

روش تحقیق از نوع پیمایش و از نوع مقطعی است .جامعه آماری این پژوهش را دانشجو یان
دانشگا شیراز در سال تحصیلی  1396-1397تشهیل داد اند .براساس تجم نمونه مطالعه ،که
با استفاد از فرمول کوکران تخمین زد شد386 ،پرسشنامه تهمیل و تجزیهوتحلیل شد.
نمونهگیری در این مطالعه از نوع نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب بود و طبقات بر اساس
جنسیت ،میزان تحصیتت و دانشهد طراتی و شد است .برای جمعآوری داد ها از پرسشنامه
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استفاد شد که در سه بخش تنظیم شد است .1 :سالا ت مربوط به متغیرهای زمینهای؛ .2
مقیاس سنجش عشق ّ
سیال؛ و  .3مقیاس سنجش نگرش به ازدواج .مبنای نظری سنجش متغیر

عشق ّ
سیال مفهومپردازی باومن دربار ویژگیهای این نوع عشق بود است .در این مقیاس
محققسااته ،که درنهایت بهصورت طیف لیهرت  37گو یهای درآمد است ،سعی شد
گو یههایی را بر اساس ویژگیهایی هموون رقیقبودن و موقتیبودن رابطه ،معاینات و بازبینی
دائمی برای اطمینان از رضایت و لذت و غیر گنجاند شود و از پاسخگو یان اواسته شود که در
ً
ً
ی طیف جواب  5گزینهای اا از کامت مخالفم تا کامت موافقم اا میزان موافقت و مخالفت اود
را بیان کنند .بنابراین ،تتش شد است تا تمامی زوایای ویژگیهای عشق ّ
سیال براساس
مفهومپردازی باومن در عملیاتیکردن این مفهوم بهر گرفته شود .برای اطمینان از روایی و اعتبار
این مقیاس از اعتبار صوری 1استفاد شد است .گو یههای پرسشنامه به صاتبنظران این توز
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ارائه شد تا نظرات اود را در مورد سالا ت مطرح نمایند و پو از دریافت نظر آنها نسبت به
اصتح سالا ت و گو یهها اقدام گردید .برای اطمینان از پایایی 2مقیاسهای عشق ّ
سیال و نگرش
به ازدواج (23گو یهای) ،از تهنی

آلفای کرونباخ ،که شیو ای است برای بررسی همسازی

درونی (پاسخ فرد به ی گو یه در مقایسه با هر ی از گو یههای دیگر مقیاس) یا همبستگی
گو یهبهگو یه استفاد شد است .اطمینان از پایابودن این مقیاسها در دو مرتله انجام شد است:
مرتله اول ،نتاید تاصل از آزمون مقدماتی دراصوص پایایی سالا ت و گو یهها است که با 30
نفر پاسخگو مصاتبه شد و منجر به تذل ،تغییر و تصحیر در متن گو یهها و تتی تعداد آنها در
پرسشنامه شد .در نهایت  37گو یه معتبر و پایا باقی ماندند .مرتله دوم ،جمعآوری داد ها است.
ً
در این مرتله  360پرسشنامه توسط پاسخگو یان تهمیل و مجددا آزمون پایایی انجام شد.
همانطور که در جدول شمار ( )1قابل مشاهد است ،نتاید نشان داد در هر دو مرتله میزان آلفای
کرونباخ با ی 0/8بود است .بهمنظور تحلیل اولیه داد ها از نرمافزار

استفاد شد و

بهمنظور آزمون تأثیر هر ی از متغیرهای مستقل و واسط بر متغیر وابسته از آزمون معاد ت
سااتاری با نرمافزار

کم گرفته شد.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

جدول شماره ( .)1میزان آلفای کرونباخ
ردیف
1
2

تعداد گویه
37
23

شاخص
عشق ّ
سیال
نگرش به ازدواج

ضریب روایی (آلفا)
0/884
0/827

 .6یافتهها
 .6-1یافتههای توصیفی پژوهش

همانطور که در جدول شمار ( )2آمد است است ،فراوانی و درصد چهار متغیر
«جنسیت»« ،وضعیت تأهل»« ،میزان تحصیتت» و «سن» نمایش داد شد است .در
جنسیت ،تعداد مردان 175نفر معادل  52/4درصد و فراوانی زنان  159نفر معادل 47/6
درصد است .در وضعیت تأهل فراوانی افراد مجرد  306نفر معادل  91/6درصد و فراوانی
متأهلین  28نفر معادل  8/4درصد است که تاکی از تعداد بیشتر مجردان است .همونین
دراصوص میزان تحصیتت ،تعداد دانشجو یان مقطع کارشناسی در نمونه موردنظر 211نفر
معادل  63/2درصد ،کارشناسی ارشد  80نفر معادل  24درصد ،و دکترا  43نفر معادل 12/8
درصد است .بهلحاظ سن ،اکثریت در گرو سنی بین  18تا  22سال قرار داشتهاند .بنابراین،
ً
نمونه این مطالعه اکثرا از داتران و پسران جوان و مجرد تشهیل شد است.
جدول شماره ( .)2ویژگیهای توصیفی نمونه
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
تحصیالت

سن

طبقات
مرد
زن
مجرد
متأهل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
 18تا  22سال
 23تا  27سال
 28تا  32سال
 33سال و با تر

فراوانی
175
159
306
28
211
80
43
145
89
70
30

درصد
52٪/4
47٪/6
91٪/6
8٪/4
63٪/2
24٪/0
12٪/8
43٪/5
26٪/5
21٪/0
9٪/0
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جدول شامار ( )3وضاعیت پاساخگو یان در مورد عشاق س ّایال و نگرش به ازدواج را نشاان
میدهد .همانگونه که در این جدول متتظه میشااود میانگین متغیر عشااق ّ
ساایال در بین
دانشااجو یان ( 102/22کمینه ،55 :بیشااینه )158 :بود اساات .برای در بهتر آن ،متغیر
بهصاورت ترتیبی درآمد و فروانی و درصاد مربوط به هر طبقه نیز نمایش داد شاد اسات.
مفهوم عشااق در نزد تنها  7/8درصااد از دانشااجو یان «تا تد زیادی ّ
ساایال» ،در نزد 73/1
درصاد آنها «تا تد متوساطی س ّایال» و  18/9درصاد از آنها به میزان «کمی س ّایال» بود اسات.
در قساامت دوم جدول ،وضااعیت نگرش دانشااجو یان به ازدواج نشااان داد شااد اساات.
همانطور که مشااهود اساات ،میانگین نگرش آنها به ازدواج ( 78/72کمینه ،35 :بیشااینه:
 )10اساات .برای در بهتر آن ،این متغیر نیز بهصااورت ترتیبی درآمد که فروانی و درصااد
طبقات آن در جدول نمایش داد شد است .تنها  2/8درصد از دانشجو یان نگرشی منفی به
ازدواج دارناد ،بیشااترین آنهاا یعنی  62/8نگرش میااناه و  34/4درصاااد نیز نگرش مثبتی باه
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ازدواج دارند.
جدول شماره ( .)3توصیف متغیرهای عشق ّ
سیال و نگرش به ازدواج
طبقات

فراوانی

درصد

متغیر

کم

68

18٪/9

میانگین102/22 :

متوسط

263

73٪/1

کمینه 55:بیشینه158 :

زیاد

28

7٪/8

منفی

10

2٪/8

میانگین78/72 :

نگگگگگرش بگگه

میانه

226

62٪/8

کمینه 35:بیشینه106 :

ازدواج

مثبت

124

34٪/4

عشق ّ
سیال

 .6-2یافتههای استنباطی پژوهش

در جادول شااماار ( )4نتااید آزمون فرضاایاات پژوهش آماد اسااات .تهنیا هاایاب هکاار
گرفتهشاد بر اسااس ساطر سانجش متغیرها انتخابشاد اسات .در اینجا عتو بر تهنی
چون پیرساون ،برای آزمون مدل از نرمافزار

نیز بهر گرفته شاد اسات .قبل از اینهه

متغیرها وارد مدل معاد ت سااااتاری شااوند ،باید از روابط معناداری بین متغیرها اطمینان
پیادا کرد .بر این اسااااس ،در جادول ذیال این روابط مورد بررساای قرار گرفتاهاناد .جادول
شاامار ( )4ماتریو همبسااتگی میان متغیرهای مسااتقل و وابسااته را نشااان میدهد .چنانهه
متتظه میشااود ،فرضاایه شاامار ( )1رابطه متغیر «میزان اسااتفاد از شاابهههای اجتماعی
تأیید میشااود.
مجازی» و «عشااق سا ّایال» با همبسااتگی مثبت و معنادار

فرضایه شامار ( )2رابطه متغیر «میزان تماشاای رساانههای جمعی داالی» و «عشاق س ّایال»

تأیید میشااود .فرضاایه شاامار ( ،)3رابطه
با همبسااتگی منفی و معنادار
متغیر «میزان تماشاای رساانههای جمعی اارجی» و «عشاق ّ
سایال» با همبساتگی مثبت و
معنادار

تأیید میشاود .فرضایه شامار ( ،)4رابطه متغیر «عشاق ّ
سایال» و

«نگرش به ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار

تأیید میشاود .فرضایه

شااماار ( )5رابطاه متغیر «میزان اسااتفااد از شاابهاههاای اجتمااعی مجاازی» و «نگرش باه
ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار

تأیید میشاود .فرضایه شامار (،)6

رابطه متغیر «میزان تماشاای رساانههای داالی» و «نگرش به ازدواج» با همبساتگی مثبت و
معنادار

تأیید میشاود .درنهایت فرضایه شامار ( ،)7رابطه متغیر «میزان

تماشاای رساانههای اارجی» و «نگرش به ازدواج» با همبساتگی منفی و معنادار
تأیید میشااود .بر اساااس نتاید به دساات آمد  ،تمامی فرضاایات طرح شااد تأیید
شااد اند .جالب این اساات که متغیرهای «عشااق ّ
ساایال» و «نگرش به ازدواج» نه تنها به
سامتوساوی معهوسای اشاار دارند بلهه عوامل رساانهای مرتبط با آنها نیز متفاوت اسات.
بهطوریهه متغیرهای مسااتقل اسااتفاد از شاابهههای اجتماعی مجازی و رسااانههای جمعی
ااارجی عشااق ساا ّیاال را تقو یات میکنناد و همین دو متغیر نگرش باه ازدواج را تضااعیف
میکنند .از سوی دیگر ،استفاد از رسانههای جمعی داالی رابطه منفی و معناداری با عشق
ساا ّیاال دارناد اماا باا نگرش باه ازدواج رابطاه مثبات و معنااداری دارناد .در نهاایات ،متغیر عشااق
ً
ّ
سیال با همبستگی منفی تقریبا با یی نگرش به ازدواج را تضعیف میکند.
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جدول شماره ( .)4ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته

میزان اساتفاد از شابهههای
اجتماعی مجازی

میزان تماشاای رساانههای
جمعی داالی
میزان تماشاای رساانههای
جمعی اارجی
عشق ّ
سیال
نگرش به ازدواج

عشق ّ
سیال

نگگگرش بگه
ازدواج
-

مگیگزان اسگگتگفگاده از
شگگگگبگگکگگههگگای
اجتماعی مجازی
1

میزان استفاده از
رسگگگگانگگههگگای
جمعی داخلی
-

میزان اسگگتفگاده
از رسگگگانگههگای
جمعی خارجی
-

-

*0/119

1

-

-

-

-0/078-

0/086

1

-

-

**0/220
*-0/118

**-0/148
**0/145

**0/120
**-0/212

**

1

1

** 0/01

* 0/05

-0/456

*** 0/001

 .7آزمون مدل تحقیق

مدل مفهومی پژوهش دربرگیرند مدل سااااتاری اساات .گام اول در انجام مدلسااازی
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معاد ت ساااتاری ترسایم گرافی مدل در نرمافزار اسات ترسایم مدل با اساتفاد از نرمافزار
آموس انجامشد است که در شهل شمار ( )2آمد است.
0, 25732.98

0, 1.00

216.86

میزان استفاد از
شبهههای اجتماعی
مجازی

e3
0, 235.94

87.80

1

e5

عشق
1

1.00 0
0, 5.69

1.02

78.75

e4
1

-.28

میزان تماشای
رسانههای جمعی
داالی

e6

-1.21

نگرش به
ازدواج

0, 1.00

6.95

-25.83 1.00رسانه داالی

1

e8

46

-.51

0, 85.52

49.20

.06

ازدواج
1.00
0
1

1.00

فضای مجازی

1

e2

.02

عشق ّ
سیال
0, 1.00

0, 1.00

1.18

0, 3.27

میزان تماشای
رسانههای جمعی
اارجی

5.00
1.00

رسانه اارجی

شکل شماره ( .)2نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد

0, 1.00
1

e7

بنا به مدلسازی معاد ت سااتاری ،پرسش این است که آیا داد های تجربی
گردآوریشد از مدل نظری تمایت میکنند یا ایر؟ برای همین در این روش ،تعدادی
شااص بهعنوان شااص برازش معرفی میشوند که نشاندهند میزان همخوانی مدل نظری
و داد های تجربی هستند (آلبرایت1394 ،؛ ابارشی و تسینی .)1391 ،شااص مربعکا
) بهعنوان یهی از شااصهای موردنظر جهت قابلقبول بودن مدل است.

(

شوماار و لومهو 1مقادیر بین  1تا  5و تتی گاهی مقادیر بین  1تا  3و  1تا  2را قابلقبول

دانستهاند .در این مدل شااص مربع کا بر درجه آزادی  2/23است که در تد قابلقبول و
مناسب قرار دارد .از جمله شااصهای دیگری که استفاد شد است ،شااص برازش هنجار
شد مقتصد است .اغلب مقادیر با ی  0/50یا  0/60را مناسب تلقی کرد اند (آلبرایت،
1394؛ ابارشی و تسینی .)1391 ،در این مدل نیز

نیز با ی  0/50هستند

و

که برای تدو ین مدل قابلقبول هستند .شااص بعدی ،شااص برازش تطبیقی است؛ که هر
چه عدد به ی

نزدی تر باشد مدل تأیید میشود و همانگونه که در جدول شمار ()5

مشاهد میشود همه شااصهای برازش تطبیقی با تر از  0/90هستند.
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جدول شماره ( .)5شاخصهای برازندگی
شااص برازش مقتصد
2/86

0/18

شااص برازش تطبیقی
0/63

0/67

0/92

0/92

شااص برازش مطلق
0/95

0/95

با توجه به برازش کلی مدل ،نو بت به برازش جزئی میرسد .برای این منظور دستهای
دیگر از شااصها ،تحتعنوان شااصهای برازش جزئی در مدلسازی معاد ت
سااتاری موردبررسی قرار میگیرند به این معنی که معناداری ضریب هر رابطه تعریفشد
در مدل موردتوجه قرار میگیرد در قسمت اروجی

بخش دیگری از اروجیها به

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

.

معناداری این روابط رگرسیونی میپردازد .همانگونه که در جدول شمار ( )6متتظه
میشود ،هر سه متغیر «میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی»« ،میزان تماشای
رسانههای جمعی داالی» و «میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی» تأثیر معناداری بر
عشق ّ
سیال دارند و ضرایب تأثیرشان بهترتیب عبارت استاز -0/151 ،0/189 :و .0/137
همانگونه که متتظه میشود دو متغیر «میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی» و
«میزان تماشای رسانههای جمعی اارجی» تأثیر معنادار مثبت و «میزان تماشای رسانههای
جمعی داالی» تأثیر معنادار منفی بر عشق ّ
سیال دارند؛ اما در مورد تأثیر متغیرهای پژوهش
بر نگرش به ازدواج ،از بین متغیرهای پژوهش ،متغیر «میزان استفاد از شبهه اجتماعی
مجازی» تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج ندارد و سه متغیر دیگر تأثیر معناداری بر نگرش
به ازدواج دارند؛ یعنی اینهه سه متغیر «میزان تماشای رسانههای جمعی داالی» و «میزان
تماشای رسانههای جمعی اارجی» و «عشق ّ
سیال» تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج
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دارند .ضرایب تأثیر این متغیرها هم بهترتیب عبارت است از -0/113 ،0/199 :و .-0/414
همانگونه که در این ضرایب مشخص شد است دو متغیر «میزان تماشای رسانههای
جمعی» و «عشق ّ
سیال» تأثیر معنادار منفی بر نگرش به ازدواج دارند و متغیر «میزان تماشای
رسانههای جمعی داالی» تأثیر معنادار مثبتی بر نگرش به ازدواج دارد.
جدول شماره ( .)6ضرایب رگرسیون روابط در مدل
مسیرها
ّ
میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی >---عشق سیال
میزان تماشای رسانههای داالی >---عشق ّ
سیال

اثر مستقیم

سطح معناداری

0/189

0/000

میزان تماشای رسانههای اارجی >---عشق ّ
سیال
عشق ّ
سیال  >---نگرش به ازدواج

-0./151

0/010

0/137

0/026

-0/414

0/000

میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی  >---نگرش به ازدواج

-0/005

0/914

میزان تماشای رسانههای داالی  >---نگرش به ازدواج

0/199

0/000

میزان تماشای رسانههای اارجی  >---نگرش به ازدواج

-0/113

0/036

 .8بحث و نتیجهگیری

امروز با رسانهای شدن جهان اجتماعی ،این رسانهها هستند که دگرگونیهای سااتاری و
فرهنگی عمیقی را نهتنها در نهادهای اجتماعی بلهه در روابط اجتماعی بین انسانها بهوجود
آورد اند .در همین راستا ،رسانهها از ی سو به انسانها این امهان را داد اند که با افرادی
آنسوی فضای اجتماعی اود بیدرنگ ارتباط گرفته و کنشگری کنند و از سوی دیگر ،اشهال
جدیدی از رابطه ،معنا ،عواطف و اتساسات مرتبط با پیوندهای انسانی محقق شود .یهی از
اشهال پیوند و ارتباط بین انسانها پیوند بین دو جنو در قالب ازدواج است و اتساس عشق
ورزیدن یهی از عواطفی است که میتواند این پیوند را مستحهم کند و آن را لذتبخشتر
ً
نماید .اما امروز لزوما چنین معنایی از عشق و ارتباط آن با ازدواج همهگیر نیست ،عشق
ّ
سیال مفهومی است که باومن برای توصیف و تبیین عشق در دوران مدرنیته متأار برگزید
است .مفهومی که بهنحوی از انحاء در تقابل با معنای عشق سنتی و کتسی (تداقل در
فرهنگ ایرانی) است .این مفهوم بیشتر بر رقیقبودن صمیمیت تا ذوبشدن در یهدیگر ،تعهد
کمتر تا تعهد تاپایجان ،معاینه دائمی رابطه برای اطمینان از وجود لذت و رضایت تا
فداکاری و از اودگذشتهی تأ کید دارد .بر همین اساس ،این مقاله تتش کرد است تا به این
سالال اساسی پاسخ دهد که استفاد از رسانهها (اجتماعی و جمعی) چه تأثیری بر مفهوم
عشق در نزد دانشجو یان دارد و چنین مفهومی از عشق چگونه میتواند نگرش آنان را به
ازدواج متأثر کند؟
نتاید توصیفی مطالعه نشان داد که مفهوم عشق تنها برای  7/8درصد از پاسخگو یان «تا
تد زیادی» و در نزد  18/9درصد «تا تد کمی ّ
سیال» بود است ،نتاید زمانی قابلتوجه

میشود که بدانیم  73/1درصد پاسخگو یان تا تد متوسطی از ّ
سیال بودن را دارند .این
بدینمعناست که در نزد این افراد هم رگههایی از ّ
سیالیت عشق اا گرچه کمرنگ اا وجود دارد.
نتاید نگرش به ازدواج نیز نشان داد که تنها  2/8درصد از پاسخگو یان نگرش منفی به ازدواج
دارند این در تالی است که  34/4درصد همونان نگرش مثبتی به ازدواج داشته و مابقی
نظری بینابین دارند .شاید بتوان اینطور تفسیر کرد که گرچه  62/8درصد پاسخگو یان نظری
بینابین دارند اما همونان کفه ترازو به نفع افراد با نگرش مثبت به ازدواج است .البته باید این
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نهته را متذکر شد که مطالعات طولی زم است تا بتوانیم تأیید کنیم که ترکت به کدام سو
ً
است ،به سمت نگرشهای منفی به ازدواج یا مثبت؛ یا اینهه اساسا اینهه جوانان چه تعریفی
از ازدواج دارند نیازمند مطالعات کیفی برای کشف معنای ذهنی دانشجو یان است .بضاعت
این مقاله با داد های موجود در این تد است که میزان نگرش را سنجش و بیان کند.
ً
نتاید بخش استنباطی و آزمون فرضیهها نشان داد که تقریبا تمامی فرضیات پژوهش تأیید
شدند .بهنحویکه میزان استفاد از شبهههای اجتماعی مجازی و میزان استفاد از رسانههای
جمعی اارجی رابطهای مثبت و معنادار با عشق ّ
سیال داشتند .اما میزان استفاد از رسانههای
داالی رابطه منفی و معناداری با عشق ّ
سیال دارد .در توضیر این نتاید چند نهته قابلتأمل
است .در بین دو متغیری که عشق ّ
سیال را تقو یت میکنند« ،استفاد از شبهههای اجتماعی

مجازی» همبستگی منفی قویتری دارد .شبهههای اجتماعی مجازی یا آنتین نوعی از
رسانههای تعاملی هستند ،این بدین معناست که افراد در استفاد ازاینگونه رسانهها امهان
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تعامل دوسو یه با سایر افراد را در فضایی گمنام و آزاد دارند و امهان شهلگیری صمیمیتها
و دوستیها ،تعامل با افراد مختلف از دو جنو و تتی امهان محققشدن تجربه عشق فراهم
ً
است .این و یژگی ،رسانههای اجتماعی را از رسانههای جمعی که صرفا انتقال اطتعات را
در سطحی گسترد ممهن میکنند و امهان تعاملی دوسو یه را فراهم نمیکنند متفاوت هستند
و میتوانند یهی از د یل تأثیرگذاری بیشتر بر متغیر عشق باشد .بنابراین ،امهان تجربه
تعامتت و دوستیهای بین دو جنو و تتی تجربه عشق به ّ
کرات و در فضایی گمنام و آزاد،
میتواند داشتهها و مزایایی را از آنها بگیرد و مفهوم عشق را در نزد جوانان به نفع ّ
سیال شدن
دگرگون کند .این یافتهها با نظریات باومن هم سازگاری دارد .باومن اصطتح «تماسهای
شبههای» را برای توصیف تغییرات ایجادشد در روابط بین دو جنو در فضای مجاز ّ
سیال
مدرن بهکار میبرد (باومن .)6 ،2000 ،از نظر او ،در اینگونه روابط شبههای ،افراد بهجای
برقراری رابطهای واقعی ،تمایل به روابط شبههای پیدا میکنند که و یژگیهایی هموون
سادگی در برقراری ارتباط و قطع روابط مجازی ،رقیق بودن آن ،گمنامی و ناشناس بودن را
دارند؛ پیوندها بهمحض دراواست برقرار میشود و به میل و دلخوا اود میتواند گسسته
شوند (باومن .)11 ،1384 ،اینترنت و وبسایتهایی که امهان دوستیها را فراهم میکنند

روابط مدرن را به نوعی بازی تبدیل کرد اند (هابو ،اون و گربر .)2016 ،او معتقد است
امنیت ،اعتماد ،تعهد و پایداری در روابط قربانی آزادی و گمنامی در تماسهای مجازی
میشوند .بنابراین ،شبهههای اجتماعی مجازی میتواند عشق را در نزد جوانان ّ
سیالتر کند.
البته این بهاینمعنا نیست که هر کو که از اینترنت و فضای مجازی استفاد میکند
دیدگاهش به عشق دستخوش چنین دگرگونیهایی شود؛ این امر به میزان و چگونگی استفاد
از اینترنت همبستگی دارد و نه فقط به استفاد از آن.
نهته قابلتوجه دیگر اینهه ،درتالیکه رسانههای جمعی اارجی همبستگی مثبتی با
عشق ّ
سیال دارند و آنها را تقو یت میکنند ،رسانههای جمعی داالی همبستگی منفی دارند

و عشق ّ
سیال را تضعیف میکنند .دلیل این امر به گفتمان متفاوت این رسانهها در برنامه-

هایشان برمیگردد .درتالیکه رسانههای داالی ازجمله رادیو و تلو یزیون گفتمان تحهیم
ً
اانواد و ازدواج را تقریبا در تمامی برنامهها رعایت میکنند و فیلمها و سریالهایی را با
چنین مضامینی میسازند ،اما کانالهای ماهوار ای ازجمله منوتو و فارسیوان ،جمتیوی
و غیر گفتمان متفاوتی دارند که آزادی در روابط و تضعیف بنیان اانواد را ترو ید میکند.
این دو نوع گفتمان و برنامههای متناظر آن میتواند دلیل تفاوت در تأثیرگذاری رسانههای
جمعی داالی و اارجی بر مفهوم عشق باشد.
سالال دیگر این تحقیق عبارت بود از اینهه دگرگونیهای اتتمالی در مفهوم عشق در قالب
عشق ّ
سیال چه پیامدهایی برای نگرش جوانان به ازدواج دارد؟ نتاید این مطالعه نشان داد که
) .این

همبستگی بین این دو متغیر همبستگی منفی ،معنادار و قوی است
یافته نشان میدهد که هر چه مفهوم عشق در نزد جوانان ّ
سیالتر میشود ،نگرش آنان به
ازدواج منفیتر میشود .این یافته در راستای چارچوب نظری تحقیق و دیدگا های باومن
است .اگر عشق را بهعنوان یهی از ملزومات و ضروریات زندگی زناشو یی و پیوندی هموون
پیوند ازدواج بدانیم ،آنگا وقتی مفهوم عشق در نزد برای از جوانان بهنحوی دگرگون میشود
ّ
که آن را عواطفی نهچندان پایدار ،با صمیمت رقیقشد  ،موقتی و مورد آزمون و معاینه
همیشگی میدانند در نزد آنان دیگر ازدواج بهعنوان ی پیوند آرمانی و مقدس نخواهد بود.
این تصور از عشق میتواند به بدبینی به ازدواج اتم شود .دو متغیر دیگری که در آزمون
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فرضیات با نگرش به ازدواج همبستگی منفی داشتند متغیرهای «میزان استفاد از شبهههای
اجتماعی مجازی» و «استفاد از رسانههای جمعی اارجی» بودند .البته این بدان معنا
ً
نیست که هر فردی که از فضای مجازی استفاد میکند لزوما نگرشی منفی به ازدواج دارد.
ً
یافتههای توصیفی نیز این امر را تأیید میکند که تعداد بسیار کمی از دانشجو یان نگرش کامت
منفی به ازدواج دارند؛ درتالیکه ،تعداد بیشتری از آنها بااینهه از رسانهها و شبهههای
اجتماعی استفاد میکنند نگرشی مثبت و بینابین به ازدواج دارند .به نظر میرسد میزان و نوع
استفاد از رسانهها و بهطور ااص شبهههای مجازی ،با همان منطقی که در قسمت قبل
توضیر داد شد ،میتواند نگرش به ازدواج را تغییر دهد و نگرش آنها منفی کند .نتاید
مدلسازی معاد ت سااتاری نیز نشان میدهد که این امر ،از طریق متغیر واسط عشق ّ
سیال
اتفاق میافتد؛ بدین معنا که شبهههای اجتماعی میتوانند مفهوم عشق را دگرگون کنند و
عشق ّ
سیال میتواند نگرش به ازدواج را به سمت منفیشدن ببرد؛ البته باید متذکر شد که
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روابط بین این متغیرها از نوع همبستگی است و نه ّ
علیت .البته ما نیازمند مطالعات بیشتری
در این توز هستیم تا بتوانیم جواب قطعی به چرایی اینگونه همبستگیها بدهیم .ما نیازمند
مطالعات کیفی برای کشف ،فهم و در جوانان از عشق و ازدواج و هستیم .اما باید متذکر

شد که نتاید همراستا با چارچوب نظری و یافتههای تحقیقات کنعانی و محمدزاد (،)1395
سهرابزاد و پرنیان ( ،)1395رجبلو و اصغری ( ،)1389هابو ،اون و گرب ،)2017( 1سو
( )2016و کارتر و همهاران ( )2016همسو است.
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© نو رسندگان  /دسترسی ب ،متن کامل مقال ،براساس قوانین کررتیو کامانز

آزاد است) .
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معرفی روشتحقیق ترکیبی برای تحلیل فرهنگ تصویری شهر؛
مورد مطالعه ،نقاشی دیواری میدان ونک تهران
اعظم راودراد ،1محمدرشید صوفی

دریافت1397/10/27 :؛

2

پذیرش1398/09/18 :

چکیده

علیرغم وجود حجم زراد مباحث نظری در خصوص فرهنگ تصو رری ،کموابیش بوا کمبوود در روش هوای
تحقیق و تحلیل متون تصو رری ب ،و رژه از نوع شرری آن مواج ،هستیم .در مقال ،حاضر روشتحقوی ق ترکیوب ی
برای تحلیل ،خوانش و تفسیر متون فرهنگ تصو رری شرری معرفیشده است .برای دقیقترشدن ارن معرفی،
رکی از نقاشیهای درواری برجست ،در شرر ترران ،در قالب رک مطالع ،موردی انتخاب و تحلیل شده است.
تحلیل در دو سطح تحلیل نشان،شناختی و تحلیلگفتمان انجام گرفت :در سطح اول ،از روش نشان،شنا وس ی
ُ
اتول ،و در سطح دوم ،از نظرر ،گفتمان الکلو و موف استفاده شد .رافت،های اور ن روش ترکیوب ی نشوان داد کو،
نخست در سطح خرد در ارن نقاشی دالهاری نظوی ر طبی وع ت ،شورر ،مورد و زن بو ،عنووان گرهگاههوای موتن
شناساری و روابط تقابلی آنرا ب ،شکل دوگان،های طبیعت (روستا)/شرر و مرد/زن را برجست ،کرده است؛ دوم،
گفتمانهای اصلی و رقیب شناساریشده در متن عبارتنداز گفتمان حفاظت از محیط زرست در برابر گفتمان
رشد شرری و گفتمان مردساالری در برابر گفتمان برابریطلبی جنسیتی (فمنیسم) ک ،از طررق دالهای وور ژه
خود در حال نزاع و تخاصم و اعمال هژمونی بر رکدرگر هستند .گفتمان حفاظت از محیط زرست و گفتمان
مردساالری ب ،کمک بازنماری مثبت دالهای کلیدیشان ،نقش گفتمانهای مسولط و غالوب را در اور ن موتن
بازی میکنند.
کلیدواژهها :نشان،شناسی ،تحلیلگفتمان ،فرهنگ تصو رری ،شرر ،نقاشی درواری ،ترران

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و

 .1استاد ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران ،ترران ،ارران (نو رسنده مسئول)


 .2دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران ،ترران ،ارران


 .1مقدمه
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با نگاهی سطحی و گذرا ب ،محیط پیرامون در معابر ،خیابانهووا و بزرگراههووا در ک نشوورری
چون ترران ،در میرابیم ک ،گوش ،و کنار ارن شرر ب ،محاصره انواع مختلف تصاو رر ،درآمده
است .هر رک از ارن تصاو رر ب ،نوعی در نظر عابران ،خودنماری کرده و توج ،آنرا را ب ،سوی
خود جلب میکنند .ارن تصاو رر ک ،از منظر علم ارتباطووات هرکوودام رو ک مووتن بوو ،حسوواب
میآرند ،ب،طور آشکار را ضمنی ،معانی و پیامهاری را ب ،رهگذران القاء میکنند .ارن بحووث
تنرا در مورد ک ن شرری چون تروران صوواد نیسووت؛ چورا کوو ،بنووا بوور اجموواع نظوور اکثوور
اندرشمندان معاصر حوزه فرهنگ و رسان( ،نظیر بودررار1981 ،1؛ دبور1988 ،2؛ برارسون،3
 ،1988میرزوئف ،1999 ،4هیوود وسووندی ولُ ،1999 ،5رز ،2001 ،6هوواولز ،2003 ،7و
روجک ،)2007 ،8جوامع مختلف در عصر حاضر ب،نحو مؤثری ب ،محاصووره صووورتهای
مختلف فرهنگ تصو رری درآمدهاند.
در سطح تجربی« ،خان،ها ،خیابانها ،محل،ها ،محلکار و پارکهووای عمووومی شوورر،
فضاهای روزمرهای هستند ک ،مردم شرری دنیا را در آنرووا تجربوو ،میکننوود .در واقووع ،مووردم
ب،گون،ای ملموس با بررهبرداری ازارن فضاها ،مسائل انتزاعی مدرنیت ،سرمار،داری را تجربوو،
و در خود نرادرن ،میکنند» (تاجبخش .)31 ،1394 ،معانی و پیامهاری کوو ،در برخوردهووا و
تعام ت شرروندان با ارن فضاها دررافووت و درک میشووود ،بوو،دلیل توانوواری اثرگووذاری بوور
بینندگان اهمیت دارد .تصاو رر موجود در فضاهای شرری هم خنثی نبوده و حاوی معووانی و
پیامهاری هستند ک ،در آنرا رمزگذاری شووده اسووت .در ارو ن مقالوو ،،بووا انجووام رو ك مطالعوو،
موردی ،دو هدف دنبال میشود :هدف اول ،کشووف معووانی و پیامهووای رمزگذاریشووده در
نقاشی درواری میدان ونك است؛ هدف دوم ،معرفی روشی ترکیبی برای تحلیل متون بصری
شرری است .مرور ادبیات موجود نشان از وفور مباحث نظری درباره فرهنگ تصو رری و در
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

عین حال نوعی کمبود در حوزه روشتحقیق در مطالع ،آن دارد .ب ،همو ین دلیو ل هوودف دوم
مقال ،از اهمیت زرادی برخوردار است .سؤاالت ارن تحقیق بدرنشرح است:
 .1در متن تصو رری موردمطالع ،،چ ،معناهاری تولید شده ،چگونوو ،تولوی د شووده و چگونوو،
رمزگذاری شده است؟
 .2در متن موردنظر چ ،گفتمانهاری قابلشناساری هستند و ارن گفتمانها چگونوو ،هوور ت
و ذهنیت ما را برمیسازند؟
 .3جارگاه ،موقعیت و موضع هرکدام از گفتمانهووای شناسوواری وش ده نسووبت بوو ،رکوودرگر
چگون ،است و گفتمان(های) هژمونیك متن کدامند؟
 .2ادبیات نظری

انسانها برای برقراری ارتباط ،انجام گفتوگو و ارجاد تفاهم با رکدرگر از زبانهووای مختلفووی
نظیر زبانهای گفتار ،نوشتار ،ارماء ،اشاره ،اشووکال ،طرحهووا ،نقاشووی ،تصوواورر و فوویلم برووره
میگیرند .اما حیط ،ارتباط تصو رری بسیار فراتر از محدوده کلمات و جم ت است .نمادها و
خ ارج اسووت
نشان،های تصووو رری قادرنوود اط عوواتی را انتقووال دهنوود کوو ،از عرووده کلمووات و
(عبدالحسینی .)1384 ،البت ،نبارد نادرده گرفت ک« ،پیامهای دور داری عمومووا طبی وع ی بوووده و
ب،راحتی قابلفرم هستند ،از ارنرو ،ب،هنگام برخورد با مردمانی ک ،زبان آنرووا را ن وم یدانیم بوو،
نشووان،های درو داری و تصووو ررپردازی متوسوول میشووو رم» (لوووتمن .)19 ،1392 ،1ضوومنا در
مقارس ،با سارر اشکال ارتباطی« ،ارتباط تصو رری چون بر حس بیناری استوار اسووت بیشووتررن
سرم را در انتقال اط عات دنیای خارجی ب ،مغز دارد» (والکر و چاپلین.)47 ،1385 ،2
بسیاری از نظرر،پردازان متأخر حوزه فرهنگ بر ارن عقیدهاند ک ،فرهنگ در عصر پست
مدرن ،شدردا ب ،محاصره تصاو رر درآمده است؛ چنانک ،ب ،قول گوی دبور ،نو رسنده کتاب
«جامع ،نمارش»« ،در جوامعی ک ،در آنرا مناسبات مدرن تولید حاکم است ،تمام زندگی
ب،صورت انباشت بیکرانی از نمارش تجلی رافت ،است و هر آنچ ،قب ب،طور مستقیم تجرب ،و
زرست میشد ،هماکنون در هیئت بازنمود دور شده است» (دبور .)57 ،1393 ،ب ،بیان
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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کررس روجک ،در عصر حاضر «ما در فرهنگ مبتنی بر ارماژها زندگی میکنیم» .ب ،عقیده
او ،شدت تأثیر تصاو رر بر زندگی روزمره ب،حدی است ک« ،در چنین شرارط فرهنگی ،تصو رر
و تصور قادر است شررها را از نو زندگی ببخشد ،ملیگراری را ج دهد و منابع اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی را بسیج کند» (روجک .)204-203 ،1390 ،مبالغ،ها درخصوص
فراگیری امر تصو رری در عصر حاضر تا جاری پیش رفت ،ک ،گفت ،میشود «در حال حاضر در
جرانی زندگی میکنیم ک ،از دانش گرفت ،تا اشکال مختلف سرگرمی ب،صورت تصو رری
برساخت ،میشوند را ارنک ،اهمیت آنچ ،میبینیم در مقارس ،با آنچ ،میشنو رم را میخوانیم
وو اگر بیشتر نباشد وو برابری میکند» ُ(رز.)1 ،2001 ،
محققان و نظرر،پردازان مشرور ب،طور جدی بوو ،مطالعوو ،اور ن حوووزه پرداختوو ،و بوو ،نتووارج
جالبی دست رافت،اند .والتر بنیامین در تحلیلی پیرامون طا های قوسدار بازارهای سوونتی قوورن
نوزدهم پاررس ،بوو ،کوواربرد اصوولی آنرووا در ارجوواد ور ك منظووره جادو ری/روور اری بورای تبلوی غ
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مصرفگراری اشاره کرد (میرزوئف .)14 ،1999 ،ارن ارده توسط صوواحبنظران درگوور ماننوود
گوی دبور مورد تأ کید قرار گرفت .دبور میگو رد میزان احاط ،جوامع غربی توسط تصوواو رر بوو،
اندازهای است ک ،ن ،تنرا ترو رج مصرفگراری معاصر مبتنی بر فرهنگ تصووو رری اسووت بلکوو،
میتوان گفت کلوی  ،روابووط اجتموواعی بووا واسووط ،آن شووکل میگوی رد .اور ن تووز توسووط متفکوور
پسووتمدرن ژان بودررو ار ب،شوودت مووورد تأ کیوود ق ورار گرفووت ب،حوودی کوو ،اع و م کوورد در
تمامیجنب،های جامع ،غربی ،تصاو رر امور دنیوی ب ،جارگز رنی بورای تجربوو ،واق وع ی آن بوودل
گشت،اند (همان .)14 ،با ارن حساب ،مطالع ،فرهنگ تصووو رری ر وک ی از پاور ،های علموویمرم
شناخت جوامع در دنیای امروز است.
 .3سوابق پژوهشی

پژوهشهای انجامگرفت ،در داخل و خارج از ارران در زمین ،فرهنگ تصو رری شرر ب ،مسووائل و
دغدغ،هاری پرداخت،اند ک ،بوو،ارن وش رح دسووت،بندی میشووود .1 :خوانوواری فرهنووگ تصووو رری

شرری1؛  .2گفتمان در فرهنووگ تصووو رری شوورری2؛  .3تووأثیر فرهنووگ تصووو رری شوورری بوور
هو رو ت3؛  .4نشووان،ها در فرهنووگ تصووو رری شوورری4؛  .5مضوومونهای موجووود در فرهنووگ

تصو رری شرری5؛  .6ابعاد روانشووناختی فرهنووگ تصووو رری شوورری6؛  .7بازنموواری فرهنووگ
تصو رری شرری در رسان،ها7؛  .8زرباریشناسی فرهنگ تصو رری شرری8؛  .9مسووائل فون ی و
مدرررتی مربوط ب ،فرهنگ تصو رری شرری.9

برخی تحقیقات نیز با موضوعات متفرق ،انجام گرفت ،است .10در مجموع ،تحقیقات فو ،

پووژوهش دسووت،های 2و 3بوو ،مسووئل ،و دغدغوو ،ارو ن مطالعوو ،نزدرکتوور هسووتند .در دسووت،2 ،
پژوهشهاری قرار دارند ک ،بوو ،مسووئل ،گفتمووان در فرهنووگ تصووو رری شوورری پرداخت،انوود .در

مطالع ،دوراک و لیچرت ،)2008( 11محققان ب ،بررسی نقاشیهای قوودرمی هلنوودی بوو،عنوان
وسیل،ای برای ابراز هو رت اجتموواعی و سیا وس ی پرداختوو ،و نشووان دادنوود کوو ،تصوواو رر ،مانون د
12

بسیاری از اشکال فرهنگ مووادی میتواننوود سوونگهای سووازنده هوور ت افوراد باشووند .لووو پز

( )2009نیز ب ،مطالع ،نمون،هاری از فرهنگ تصو رری ک نشرر لیسبون پرداخت و نشووان داد
ک ،شدت و وضوووح پیامهووای موجووود در تنوودرسهای عمووومی تولیدشووده توسووط کمیتوو،های
درکتاتوری ،از وجود گفتمانی خبر میدهد ک ،بوو ،تنوودرسهای عمووومی بورای بازنموواری ور ک
مفروم خاص از «واقعوی ت» بورای بوی ان ارزشهووای اور دئولوژ رک رژور م درکتوواتوری ظرفوی ت
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1مختاباد و همکاران1388 ،؛ برمنی کازرونی و ج لی1392 ،؛ طالبی و همکاران.1393 ،
 .2دوراک و لیچرت2008 ،؛ لو پز2009 ،؛ رودررگز2014 ،؛ هس لوتیچ.2016 ،
 .3اکبریمطلق1390 ،؛ سیافزاده و همکاران1392 ،؛ رستم افشار و غ معلیزاده1393 ،؛ روحانی و بیگزاده1394 ،؛
بررنکمن2007 ،؛ دوراک و لیچرت2008 ،؛ شورتل و کررس.2010 ،
 .4ترکاشوند و مجیدی1392 ،؛ سرور و همکاران1393 ،؛ فروتن و مردویپور1394 ،؛ پنوواهی و همکوواران2016 ،؛ دمیتووری،
2000؛ نو بل2004 ،؛ رلدررم2013 ،؛ لیندا و کولومییتسف2014 ،؛ رانوشکو رچ.2014 ،
 .5بنیاسدی1392 ،؛ کفشچیان مقدم و رو ران1393 ،؛ حسنوند1393 ،؛ نادعلیان.1393 ،
 .6بیکی1389 ،؛ کرمی و همکاران.1395 ،
 .7راودراد و محمودی1390 ،؛ راودراد و محمودی1394 ،؛ لیندنر2013 ،؛ کوالوسکی.2018 ،
 .8متولی1389 ،؛ غزائیان و حقیقتبین1392 ،؛ امینزاده و همکاران1393 ،؛ رابرتسون.2017 ،
 .9گلکار1392 ،؛ براتی و نجفی تروجنی.1395 ،
 .10زنگی و همکاران1391 ،؛ لیزراک2009 ،؛ گوناواردنا و همکاران2015 ،؛ و کونور.2016 ،
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میدهد .هس لوتیچ )2016( 1نیز با تحلیل گفتمان نوسازی شرری ،بر ع ق ،رو ب ،ازدور اد بوو،
ارتباطات معماری تمرکز کرده و نشان میدهد ک ،چگون ،اصول گفتگو و الزامووات گفتمووانی از
طررق رسان،ایسازی ،تعدرلسازی و ادغامسازی بوو ،ارتقوواء کیفوی ت شوورری کمووک میکنوود.
رودررگز ،)2014( 2ب ،برر وس ی نحوووه تولوی د گفتمووان در آثووار هنووری جووودی باکووا ،و بوو،و رژه
مشرورتررن نقاشی درواری او با عنوان «دروار بزرگ لسآنجلس» میپردازد و نشان میدهد کوو،
چگون ،شکلهای رویارن دروار ،با بازگو ری داستانها و خلق معنا ،در ت ش برای التوی ام ور ک
زخم قدرمی (مردمان ب،حاشی ،رانده شده ب،لحاظ فرهنگی) و ارجاد تاررخهای آلترناتیو اسووت
ک ،در روارتهای اراالت متحده نادرده گرفت ،شدهاند.
در تحقیقات دست ،3 ،پژوهشهاری با محوررت مسئل ،تأثیر فرهنگ تصو رری شرری بوور
هو رت قرار دارند .اکبریمطلق در تحقیق خود ب ،مطالع ،تأثیر کیفیت منظر شرری بر تبیووین
هو رت شرری پارتخت معنوی ارران ،رعنی شرر مشرد پرداخت )1390( ،و نتیج ،میگیرد ک،
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سازوکار مناسب در جرت ارجاد فضاهای شرری مناسب و هو رتبخش در ارن شرر وجود
ندارد .در تحقیق سیافزاده و همکاران ( )1392بوو ،نقووش کیفیو ت منظوور شوورری در ارجوواد
حیات اجتماعی و هو رت مکووانی شوورروندان پرداختوو ،شووده اسووت .رافتوو،ها نشووان داد کوو،
نخست ،دو مقول ،منظر شرری و هو رت شرری در ده،های گذشت ،در برناموو،ها و اقوودامات
متخصصان و متولیان مسائل شرری در ارران مغفول مانده است؛ دوم ،بین دو متغیر هو رو ت
مکانی و کیفیت منظر شوورری رابطو  ،معنوواداری وجووود دارد .رسووتم افشووار و غ معلو یزاده
( ،)1393در تحقیق خود ،نمادها ،نشان،ها و هو رت اس می در معماری و شررسازی ارران
را شناساری کردند .آنرا از مطالع ،آثار معموواریاررانی بوو ،کارکردهوواری نظیو ر «بیو ان معنووا»،
«ارجاد حس هو رت»« ،القاکننده تفکر و بینش حوواکم» و «تأثیروگ ذار و شووکلدهنده رفتووار
بودن» دست رافتند .روحووانی و بیو گزاده ( ،)1394در پووژوهش خووود بووا مطالعوو ،خیابووان
امامخمینی(ره) رزد ب،عنوان نمون ،موردی ،نشان دادند ک ،میتوان با اتخاذ رو رکرد معموواری
زمین،گرا ،گامی در جرت حفظ هو رت سیمای معماری خیابانی برداشت.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

بررنکمن ،)2007 ( 1با مطالع ،انعکاس تحوالت کشور آفررقای جنووو بی در آثووار نقا وش ی
درواری عمومی ،نشان داد ک ،عوامل و اجتماعات دولتی از نقاشیهای درواری بورای برقوراری
ارتباط با جمعیت کشور و آموزش آنرا درخصوص تحوالت جوواری کشووور برووره میجو رنوود.
همچنین از نقاشیهای درواری از طررق بازنماری سیاهپوستان و رنگینپوسووتان در جارگاههووای
2

صاحب منصب و قدرت ،برای تقو رت روابط بیننژادی برره گرفت ،میشود .شورتل و کووررس

( ،)2010بووا کوواربرد تحلیو ل جامع،شووناختی دادههووای تصووو رری ،بوو ،درک چگووونگی تغییو ر
محل،های بومی شرری در نتیج ،جرانیشدن پرداخت ،و نشان دادند کوو ،تصوواو رر در فضوواهای
شرری معانی اجتماعی را برمیسازند و در عین حال ب ،آنرا پو راری میدهند .همچون ین نشووان
دادند ک ،محل،های بومی قومی با نشان،هاری از هو رت جمعی و اغلب متاثر از رقابتهای بین
گروهی پر شدهاند.
م حظ ،میشود ک ،در اکثر ارن آثار ب ،فرهنگ تصو رری شرر ب،مثاب ،رک «متن» نگاه شده
و مورد خوانش و تفسیر قرار گرفت ،است .اما تفاوت اساسی بووین مقالوو ،حاضوور بووا آثووار فووو ،
دغدغ ،روششناسی است .در ارن مقال ،در پی معرفی و وب ،کارگیری ور ک روشتحقوی ق کی وف ی
هستیم ک ،هم برای تحلیل دقیق متون تصو رری شرری مناسووب باشوود و هووم جامعوی ت داشووت،
باشد .همچنین در مقال ،حاضر سعی میشود گفتمانهووای موجووود در مووتن هووم شناسوواری و
تحلیل شوند ،کاری ک ،در هیچرک از پژوهشهای فو صورت نگرفت ،است.
 .4روششناسی تحقیق

استوارتهال )6 ،1997( 3معتقد اسووت بووا دو رو رکوورد روششووناختی میتوووان بوو ،اسووتقبال
تولیدات بازنماری رفت :رو رکرد نشان،شناختی و رو رکرد گفتمووانمحور .در اروون راسووتا ،بورای
اتخاذ رک روش جامع درخصوص متون تصو رری شرری ،نبارستی فقط ب ،نشان،شنا وس ی ،کوو،
ب،قول بارت ب ،تحلیل چگونگی تولید معنا توسط زبان و بازنموواری میپووردازد (همووان) ،اکتفووا
کرد؛ بلک ،بارستی ب ،ارن مسئل ،نیز توج ،نمود ک ،چگون ،دانش تولیدشده توسووط ور ک گفت وم ان
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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خاص ب« ،قدرت» ارتباط پیدا کوورده و هو رتهووا و ذهنیتهووا را میسووازد؛ بوودرنترتیب روش
تحقیق موردنظرما دومرحل،ای و ترکیبی خواهد بود .در مرحلوو ،اول ،بورای برر وس ی چگووونگی
تولید معنا ب ،واسط« ،زبان و بازنماری» و توصیف رژ رم معناری و روابط معناری موجود در متن
تصو رری شرری از نشان،شناسی استفاده میشود .سپس در مرحل ،دوم ،برای تحلیل چگونگی
ارتباط دانش تولیدی با گفتمان غالب و گفتمانهای رقیب و نیز تحلیل چگونگی شکلگیری و
معرفی هو رت و ذهنیت در فرهنووگ تصووو رری شوورری ،از روش تحلیلگفتمووان کمووک گرفتوو،
میشود .ما برای تحلیل نشان،شناختی با توج ،ب ،تناسب با متن موردمطالع( ،نقاشی درووواری)،
ُ
از روش اتول 1و برای تحلیل گفتمان ،با توج ،ب ،جامعیت و تناسب مفاهیم تحلیلی با سؤاالت
تحقیق ،از روش الک و موف 2برره میگیررم.

ُ
 .4-1مرحله اول :نشانهشناسی اتول

ُ
مارکل اتول ( )2011با تأ کید بر زبانشناسی سیستمیوکارکردی مارکل هالیدی کوشیده اسووت
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ک ،چارچو بی منظم برای تحلیل نشان،شناختی آثار هنری ب،دست دهد .او بر ارن باور است ک،
«در آثار هنری حداقل از س،معنا (کارکرد) میتوان صووحبت کوورد :معنووای بازنمارانوو ،،معنووای
مودال ومعنای ترکیببندی» (کوثری .)60 ،1394 ،معنای اول در واقع پاسخ ب ،اور ن پرسووش
است ک ،چ،چیزی در متن بازنماری میشود؟ معنای دوم ،پاسخ ب ،ارن پرسش اسووت کوو ،مووتن
چگون ،ما را درگیر میکند؟ معنای سوم ب،ارن پرسش پاسخ میدهوود کوو ،مووتن چگونوو ،ترکوی ب
ُ
رافت ،است؟ برارن مبنا ،از نظر اتول «نشان،شناسی کاربردی ب ،س ،کووارکرد مرووم در آثووار هنووری
توج ،دارد؛ کارکرد بازنماری ،کارکرد مودال و کووارکرد متون ی» (همووان .)61 ،در اور ن مقالوو ،بوو،
ُ
پیروی از اتول برای تحلیل نشان،شناختی نقاشی درواری ،از ارن س ،کووارکرد اسووتفاده وم یکنیم.
درارن راستا ،نقاشی بارد از نظر چرار عنصر اثر ،اپیزود ،فیگور و عضو ،در س ،وج ،بازنموواری،
مودال و ترکیببندی ،مطالع ،شود .اتول برای ارن کار ،جدول شماره ( )1را پیشنراد میکند:

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

ُ
جدول شماره ( .)1عناصر و وجههای تحلیلی اتول
ردیف

کارکرد
عنصر

بازنمایی

مودال

1

اثر

مضمونهای رواری،
صحن،ها پرترهها ،بازی
متقارل ،اپیزودها

ررتم ،نگاه ،قالببندی،
نور،پرسپکتیو ،مودالیت،

2

اپیزود

کنشها ،حوادث
عام ن،مفعوالن ،اهداف
سکانس کانونی/پیرامونی
بازی متقابل کنشها

برجستگی نسبی،
مقیاس ،مرکزرت
بازی متقابل مودالیت،

3

فیگور

کاراکتر
عمل/صحن/،ژست
اجزای پوشش
ابژه

4

اعضاء

بخشی از بدن/شی
شکل طبیعی

نگاه خیره
موضع خط
کاراکترسازی
کنتراست :مقیاس ،نور،
رنگ
سبکسازی
(شیوهسازی)

ترکیببندی
گشتالت ،هندس ،،تناسب،
ررتم ،قالب ،خط ،رنگ،
محورهای افقی ،محورهای
عمودی ،محورهای قطری
موقعیت نسبی در اثر
چینش فرم
بازی متقابل قرم
انسجام فرم
موقعیت نسبی در اپیزود
توازیگراری/تقابلها
قالببندیهای فرعی
انسجام :ارجاع
(توازی ،تقابل ،ررتم)

منبع :کوثری60 ،1394 ،

 .4-2مرحله دوم :تحلیل گفتمان الکال و موف

الک و موف بحث خود را با مفروم گفتمووان فوکووو 1آغازمیکنون د ا وم ا در اداموو ،بووا بوو،کارگیری

س یار
نظررات متفکرانی چون سوسور ،2درردا ،3بارت ،4الکان ،5گرامشی 6وآلتوسر ،7نظرور  ،ب و

کارآمدی را شکل دادند کوو ،انسووجام و قابلوی ت تبیووین فو العووادهای دارد (سوولطانی.)1383 ،
گفتمان از نظر الک و موف ن ،مجموع،ای از احکام بلک ،مجموع،ای از نشان،هاست .مفروووم
صورتبندی گفتمانی فوکو نیز قابل قیاس با مفروم «مفصوولبندی» در نظرور  ،گفتمووان الکو و
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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موفاست چرا ک ،مفصلبندی فرآرندی است ک ،ب ،واسط ،آن ،نشان،ها با هم جوش میخورند
و رک نظام معناری را شکل میدهند:
ما مفصلبندی را هرگون ،عملی ب،شمار خوواهیم آورد کو ،راب وط ،ای را موی ان مؤلفو،ها تثبوی ت
میکند ،ب،نحوی ک ،هو رتشان در نتیج ،عمل مفصلبندی دستخوش تغییر شود .آن کلوی ت
ساختاررافت ،ناشی از عمل مفصلبندی را گفتمان خواهیم خواند .مواضع مبتنی بر تفواوت را
تا زمانی ک ،در قالب رک گفتمان مفصلبندی شده باشند«ُ ،بعد» مینوامیم .در مقابول ،هور
تفاوتی را ک ،ب،شکل گفتمانی مفصولبندی نشوده باشوند را «عنصور» میخووانیم (الکو و
موف.)1985 ،

ص ی شووکل
بر ارن اساس« ،رک گفتمان از طررق تثبیت نسبی معنووا حووول گرهگاههووای خا و
میگیرد .گرهگاه نیز نشان ،ممتازی است کوو ،سووارر نشووان،ها حووول آن وم نظم میشوووند و سووارر
نشان،ها معنای خود را از رابط،شان با گرهگوواه اخووذ میکننوود» (رورگنسوون و فیلوی پس،2002 ،1
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 .)57الک و موف اضاف ،میکننوود کوو ،عموول تثبوی ت معنووا همچون ین از طرور ق طوورد تمووامی
معناهای درگری ک ،رک نشان ،میتوانست داشت ،باشد ،انجام میگیرد .نزاع بر سوور خلووق معنووا
رکی از مضامین مطرح در نظرر ،گفتمان میباشد .هیچ گفتمانی نمیتواند ب،طورکامل مسووتقر
شود .بنابرارن ،هر گفتمان همواره در کشوومکش بووا سووارر گفتمانهوواری اسووت کوو ،واقعوی ت را
ب،گون،ای درگر تعررف میکنند و دستورالعملهای متفاوت برای کنشهای اجتموواعی توودو رن
میکنند« .تخاصم اجتماعی زمانی رخ میدهد کوو ،هو رتهووای مختلووف متقوواب رکوودرگر را
ش ی از موی دان
طرد کنند .هر رک از گفتمانهاری ک ،ر وک ی از هو رتهووا را شووکل دادهانوود ،بخ و
گفتمان درگریاند و هنگامیک ،تخاصم ب،وجود بیارد هر آنچ ،هر رک از اور ن گفتمانهووا طوورد
کردهاند ،وجود آن گفتمان و ثبات معنا در آن را تردرد میکند» (الک .)17 ،1990 ،
برای کندوکاو در هو رت جمعی با روشتحلیل گفتمان الک و موف ،ابتدا بارد تعیین شود
ک ،ساختارهای گفتمانی کدام موقعیتهای سوژه وو فردی را جمعی وو را مرتبط و مطرح قلمووداد
میکنند .بنابرارن ،بارد ب ،سراغ گرهگاهی رفت ک ،هو رت حول آن سووازماندهی شووده و روشوون
کرد ک ،ارن گرهگاه چگون ،از طررق برابر را در تقابل قرار دادهشدن با سارر دالهووا معنووادار شووده
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

است (رورگنسن و فیلیپس .)89-88 ،2002 ،برای عملیاتیکردن ارن روش تحلوی ل گفتمووان،
از تبیین کاربردی رورگنس و فیلیپس ( )2002کمك میگیررم .آنرا بر اسوواس مفوواهیم نظرروو،
ح ور گرهگاههووا
گفتمان الک و موف ،چرار محور را برای انجام تحلیل مشووخم میکننوود :م و
شامل دالهای اصلی و کلیدی در سازماندهی گفتمان؛ محور زنجیره همارزی؛ محور مفاهیم
مربوط ب ،هو رت شامل گروهبندی ،هو رت و بازنماری؛ و محور مربوط بوو ،مفوواهیم کشوومکش،
تخاصم و هژمونی (همان .)93 ،ب،ارنترتیب ،برای انجووام تحلیوول گفتمووان بوو ،روش الکو و
موف ،چرار سؤال بر اساس محورهووای فووو طوورح میشووود .1 :دالهووای اصوولی و دالهووای
کلیدی در سازماندهی گفتمان(های) موجود در اثوور کدامنوود؟؛  .2زنجوی ره هوومارزی بوو ،چوو،
صورت در متن(اثر) ب،کار گرفت ،شده است؟؛  .3هو رتهای خودی وغیرخووودی چگونوو ،در
ص م جرور ان دارد و
متن شکل گرفت،اند؟؛  .4وب ین کوودام گفتمانهووا در مووتن کشوومکش و تخا و
هژمونی چگون ،برقرار شدهاست؟
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

 .5مطالعه موردی :تحلیل نشانهشناختیـگفتمانی نقاشی دیواری
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دراین بخش ،یافتههای حاصل از بهکارگیری روش تحلیلهاای شااشهشاااتت و

معرفی روش تحقیق
ترکیبی برای تحلیل ...

گفتماش بر روی شقاش دیواری میا دان وشا ،،کاه باهعاوان شموشاه و بهصاورت
هدفماد اشتخاب شده ،ارائه م گردد:

تصویر شماره ( .)1تصویر نقاشی دیواری میدان ونک تهران (متن نمونه)

ُ
 .5-1یافتههای سطح اول :تحلیل نشانهشناختی اتول

الف .وجه بازنمـایی .سؤال کل در این وجه ،که به سؤاالت دقیقتری تجزیه شده ،این است که
چه چیزهای و چگوشه بازشمای شدهاشد.
جدول شماره ( .)2جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «بازنمایی» نقاشی دیواری
موضوع

محور
مضمونهای رواری اثر چیست؟

اثر

کدام صحن ،اساطیری را توواررخی بوو،
تصو رر کشیده شده؟
پرتره چ ،کسانی تصو رر شده؟
رابط ،بین اپیزودها چیست؟
چ ،کنشهاری تصو رر شده؟

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

عام ن کنشها چوو ،کسووانی هسووتند
وچ ،مقصودی دارند؟
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اپیزود

سوووکانس کوووانونی و سوووکانسهای
پیرامونی کدامند؟
کنشهای عام ن نسبت ب ،رکوودرگر
چگون ،است؟
کوودام کاراکترهووا بوو ،تصووو رر کشوویده
شدهاند؟
پوشووش کاراکترهو ا بوو ،چوو ،صووورت
است؟

فیگور

کدام ابژهها تصو رر شدهاند؟

کاراکترها چ ،موضعی نسبت بوو ،هووم
دارند؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
خانوادهدوستی ،انس با طبیعووت ،زنوودگی روسووتاری ،رشوود شوورر،
اوقات فراغت
صحن ،اساطیری را تاررخی نیست اما مواجر ،انسووان شوورری را بووا
محیط زرست ،طبیعت و زندگی روستاری نشان میدهد.
دو مرد ،دو کودک و رك زن ک ،فقط چرره زن مشخم است.
اپیزود پیادهروی دو مرد با دو کودک روی دوش ب ،سمت طبیعت با
اپیزود نظافت خان ،توسط رک زن چندان رابط،ای ندارد.
 .1کنش پیادهروی .2 ،نظافت خان،
عام ن کنش اول دو مرد هستند و بوو،نظر میرسوود در نقووش پوودر
خانواده کودکانشان را ب ،گردش میبرند .عامل کنش دوم نیووز رووک
زن است ک ،در خان ،مشغول نظافت است.
کنش پیادهروی دو مرد ،با توج ،مرکزرت و اندازه ،سکانس کانونی
و کنش نظافت خان ،توسط زن ،با توج ،ب ،موقعیووت حاشووی،ای او،
سکانس پیرامونی است.
عام ن کنشها ،بووا توجوو ،بوو ،جووو آرام و دلپووذرر در فضووای کلووی
نقاشی ،در رابط ،دوستی و همکاری قرار دارند و نزاع و کشوومکش
خاصی با هم ندارند.
دو مرد در نقش پدر ،دو کودک در نقش فرزند و رووک زن در نقووش
همسر را مادر خانواده را احتماال زن همسار،
کاراکترهای مرد و کودکان لباسهای اسپورت بر توون دارنوود کوو ،بووا
کنش آنرا رعنی پیادهروی تناسب دارد ،کارکتر زن نیووز لبوواس زنانو
پوشیده و روسری دارد.
دو ساختمان مسکونی ،دو درخت ،رک مسیر عبور ،مزارع سرسبز،
حصاری دو طرف مسیر ،چرووار گو ل آفتو ابگردان ،چرووار پرنووده،
گلهای قاصدک ،آسمان آبی با ابرهای سفید پراکنده
کاراکترهووای موورد بووا فراغووت و بوو ،آرامووی مشووغول پیووادهروی و
گپوگفت هستند .کودکان بر دوش مردان قرار داشت ،و ب ،هم نگاه
میکنند .کاراکتر زن در حالیک ،مشغول نظافت است ،سرش را از
پنچره خارج کرده و ب ،بیرون نگاه میکند.

موضوع

اعضا

محور
کدام بخش از بدن کاراکترها را اشیاء
تصو رر شدهاند؟
کوودام بخووش از طبیعووت بوو ،تصووو رر
کشیده شده است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
بدن مردها و کودکان از پشت ب ،تصو رر کشیده شده و فقط کاراکتر
زن ،از رو ب،رو ب ،تصو رر کشوویده شووده اسووت ،امووا وی نیووز ماننوود
کودکان فقط نیم ،باالری بدنش پیداست.
بیشتر فضای نقاشی را طبیعت تشووکیل داده کوو ،شووامل زمینهووای
کشاورزی مجاور رک روسووتا هووم هسووت زرورا شوواهد زمینهووای
کرتبندیشده و تفکیکشده با حصار هستیم.

ب .وجه مـودال .مسئل ،اساسی در وج ،مودال ارن است ک ،اثر چگون ،مخاطب خووود را درگیوور
میکند و او را ب ،چالش فرا میخواند.
جدول شماره ( .)3جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «مودال» نقاشی دیواری
موضوع

محور
ررتم :1ررتم کنشها در نقاشی چگون،
است؟
نگاه خیره :کاراکترها چگون ،نگاه
میکنند؟
قاببندی :قاببندی عناصر درون
نقاشی چگون ،مخاطب را درگیر
میکند؟

اثر

نور :نور کم است را زراد؟ نور چ،
رنگی دارد؟ نحوه نورپردازی چگون،
است؟

پرسپکتیو :پرسپکتیو در اثر چگون،
ارجاد شدهاست؟ عمق میدان درد
چگون،ا ست؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
در کنش پیادهروی رک ررتم حرکتی آرام و م رم درده میشود .کنش
نظافت خان ،در حالت سکون بوده و فاقد ررتم مشخصی است.
تنرا چرره و نگاه کاراکتر زن کام مشخماست و مسیر نگاه
خیره او ب ،آن دو مرد را آن دو کودک است.
قاببندی نقاشی ب،صورت عمودی است .از قرارگیری عناصر
شرری در امتدادی عمودی و در مقابل ،قرارگیری عناصر طبیعی
در امتدادی افقی و متضاد با آن ،چنین ب،نظر میرسد ک ،عناصر
مصنوع شرری در برابر طبیعت ب،مثاب ،رک تردرد قد علم
کردهاند.
فضای تصو رر مملو از نور طبیعی آفتاب و نشاندهنده رک روز
آفتابی مناسب برای گردش است .نور ،نور طبیعی آفتاب است.
زاو ر ،تابش نور با توج ،ب ،سار،هایارجاد شده ،از سمت راست
ب ،چپ است ک ،نشان میدهد آفتاب از شر ب ،غرب میتابد و
بنابرارن زمان نقاشی صبح است .نحوه نورپردازی ب ،چشمنوازی
عناصر طبیعی کمک کرده است.
نقط ،ناپدردشونده در پرسپکتیو نقاشی ،ب ،سمت تپ،های
سرسبزی است ک ،مردان با کودکان بر روی جادهای ب ،سمت آن
در حرکت هستند .بنابرارن عمق میدان درد ،طبیعت سرسبزی را
نو رد میدهد ک ،جادهای باررک چشم مخاطب را ب ،سمت آن
هدارت میکند.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1منظور تکرار منظم را هماهنگ خطوط ،اشکال ،فرمها را رنگها ب،عنوان تدبیری برای سازماندهی فرم ها و فضاها است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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معرفی روش تحقیق
ترکیبی برای تحلیل ...

موضوع

محور
مودالیت :1،نقاشی چگون ،مخاطب خود
را ب ،چالش فرا میخواند؟
برجستگی نسبی :کدام کاراکترها را
ابژهها نسبت ب ،درگران برجستگی
بیشتری دارند (آرا ارن برجستگی از نوع
مقیاس است را مرکزرت؟)

اپیزود

بازی متقابل مودالیت،ها :مودالیت،های
مختلف چگون ،در هر اپیزود مخاطب
را ب ،خود فرا میخوانند؟

نگاه خیره :نگاه خیره کاراکترها ب ،چ،
شیوهای مخاطب را درگیر میکند؟

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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موضع :موضع کاراکترها نسبت ب،
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فیگور

کاراکترسازی :نحوه کاراکترسازی
چگون ،مخاطب را درگیر میکند؟

کنتراست :کنتراستها از نظر مقیاس،
خطوط ،نور ورنگ چگون ،مخاطب را
درگیر میکند؟ (الوسون)1391 ،2

مصداق در نقاشی مورد نظر
در مجاور هم قرار گرفتن محیط مصنوع شرری با محیط بکر
طبیعی ب،صورت مسالمتآمیز رک تناقض بوده و ب،لحاظ
مودالیت ،،انتزاعی ب،نظر میرسد و ب،عنوان رک چالش میتواند
مخاطب را درگیر خود کند.
کاراکترهای مرد ب ،دلیل برخورداری از و رژگی مرکزرت و ابژه
طبیعت ب ،دلیل برخورداری از بیشتررن سرم از فضای موجود،
در قاب نقاشی برجست،تر هستند.
انجام رک فعالیت بیرون از خان ،توسط کاراکترهای مرد و انجام
رک فعالیت اندرونی توسط کاراکتر زن ،با توج ،ب ،وضعیت
اجتماعی و فرهنگی جامع ،شرری کنونی ارران ،طبیعی و نزدرک
ب ،واقعیت موجود ب،نظر میرسد .اما تضاد مجاورت
مسالمتآمیز محیط شرری در کنار محیط بکر طبیعی است ک،
توج ،مخاطب را جلب میکند.
در میان کاراکترها ،تنرا نگاه زن مشخم است ک ،اگر مسیر آن
را دنبال کنیم متوج ،میشو رم ک ،دارد ب ،آن دو مرد را آن دو
کودک نگاه میکند.
موضع کاراکتر زن نسبت ب ،سارر کاراکترهای نقاشی از س ،حیث
برای مخاطب جلبتوج ،میکند؛ نخست ارنک ،از آنرا دور و
جداست؛ دوم ارنک ،مردها و کودکان در بیرون از خان ،هستند و زن
در داخل خان،؛ سوم ارنک ،کاراکتر زن مشغول کار و فعالیت سخت و
خست،کننده نظافت و کاراکترهای مرد و کودک مشغول تفررح هستند.
با توج ،ب ،موقعیت مرکزی کاراکترهای مرد و موقعیت حاشی،ای
کاراکتر زن  ،نقش اصلی در روارت ب ،کاراکترهای مرد و نقش
فرعی ب ،کاراکتر زن تعلق دارد.
ب ،لحاظ مقیاس ،بیشتر از دوسوم فضای نقاشی را عناصر مربوط
ب ،طبیعت (شامل آسمانی صاف و آبی ،تپ،های پوشیده از گیاه و
چمنزار ،درختان و گیاهان قدکشیده در امتداد جاده) اشغال کرده
است ،ک ،حاکی از برجستگی و ارجحیت محیط طبیعی در برابر
محیط مصنوعی شرری است.
از حیث خطوط م حظ ،میشود ک ،خطوط تند وخشن در
طراحی ساختمان مسکونی و خطوط م رم و نرم در طراحی
عناصر طبیعی ب،کار رفت ،است ک ،احساس خوشارندی را در
مخاطبان نسبت ب ،عناصر طبیعی ارجاد میکند.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1منظور ارن است ک ،سوژه را پدرده بازنماریشده تا چ ،اندازه ب ،شکل حقیقی آن در خارج از مرزهای تصو رر ،نزدرک را از آن
دور شده است.

موضوع

محور

اعضا

سبکسازی :شیوهپردازی خاص نقاش
برای ارتباط با مخاطب چیست؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
از نظر نور ،فضای تصو رر مملو از نور طبیعی آفتاب است ک،
باعث شده عناصر موجود نظیر گیاهان ،درختان ،سبزهزار،
آدمها ،جاده و ساختمان ب،رنگ طبیعی خود نشان داده شوند و
همین نکت ،با توج ،ب ،فراوانی وجود عناصر منتسب ب ،طبیعت،
منظرهای شاداب و سرزنده را ب ،مخاطب شرری ارائ ،میکند.
با دقت ب ،رنگ گیاهان دو طرف جاده محوط ،نزدرک ب،
آپارتمانهای مسکونی (نماد شرر) م حظ ،میشود ک ،رنگ آنرا
ب ،زردی گراریده ،درحالیک ،رنگ چمنزار و پوشش گیاهی باالی
تپ،های دوردست ،سبزتر و شادابتر ب،نظر میرسد ،ک ،میتواند
حاکی از تباهی طبیعت در نتیج ،رشد و توسع ،بیرو ر ،محیط
شرری باشد.
سبک نقاشی رومانتسیم ب،نظر میرسد؛ زررا نقاش ب ،رک مسئل،
و دغدغ ،انسانی عصر حاضر پرداخت،است ،رعنی مشکل
آلودگی هوا و تخررب طبیعت و محیط زرست .همچنین تخیل و
رو راپردازی را بر عقلگراری و واقعگراری ترجیح داده و حیات
مسالمتآمیز انسان مدرن شرری را در جوار طبیعت بکر ب،
تصو رر کشیده است.

ج .وجه ترکیببندی .وج ،ترکیببندی در اساس ب ،ارن مسئل ،میپردازد ک ،نقوواش چگونوو ،بوو،
اثر خود ب ،عنوان رک کلیت انسجام میبخشد تا نواری هماهنگ از آن برخیزد.
جدول شماره ( .)4جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «ترکیببندی» نقاشی دیواری
موضوع

محور

مصداق در نقاشی مورد نظر

اثر

گشتالت :1حالت کلی اثوور چگونوو،
است؟

بر مبنای رکی از اصول گشتالت بنام اصل تداوم را پیوسووتگی ،زمووانی
ک ،چشم شروع ب ،دنبال کردن چیووزی میکنوود ،اروون دنبووال کووردن در
مسیر تا رسیدن ب ،شی درگری ادام ،پیدا میکند .در نقاشووی جووادهای
میبینیم ک ،از قسمت جلو پارین نقاشی شووروع میشووود و بوو ،سوومت
پسزمین ،نقاشی ادام ،پیدا میکند .چشمان مخاطب بووا دنبووال کووردن
ارن مسیر بوو ،طبیعتووی سرسووبز و سوورزنده میرسوود کوو ،از مصوونوعات
شرری فاصل ،دارد .در نتیجوو ،کلیووت اثوور ،مووا را هماننوود کاراکترهووای
اصلی نقاشی ب ،سمت طبیعت رهنمون میسازد.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 . 1طبق اصل گشتالت ما دنیا را در کلهای معنیدار تجرب ،میکنیم و محرکهای جداگان ،را نمیبینیم.
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موضوع

محور
قوواب :کوول اثوور چگونوو ،قاببنوودی
شدهاست؟

محورهوووای افقوووی :عناصووور درون
نقاشووی در محووور افقووی چگونوو،
سامان رافت،اند؟

محورهووای عمو ودی :عناصوور درون
نقاشی در محووور عمووودی چگونوو،
سامان رافت،اند؟
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محورهووای قطوو ری :عناصوور درون
نقاشووی در محووور قطووری چگونوو،
سامان رافت،اند؟

نسبتها :نسبتها از نظر هندسی،
خطوط ،ررتم ورنگ چگون،است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
با توج ،ب ،قرارگیری ساختمانهای مسکونی همراستا با قوواب عمووودی
نقاشی و قرارگیری عناصر طبیعی در امتوودادی افقووی و متضوواد بووا آن،
ب،نظر میرسد عناصر مصنوع شوورری در برابوور طبیعووت ب،مثابوو ،رووک
تردرد قد علم کردهاند.
تصو رر در محور افقی با عنصر ساختمان آغاز و پس از نمارش عناصر
طبیعی دو باره با عنصر ساختمان پاران میپووذررد .چنووین چیوودمانی از
نوعی محاصره شدن عناصر طبیعووی توسووط عناصوور مصوونوع شوورری
حکارت دارد و شوورر و سووازههارش را تردرو دی بورای طبیعووت نشووان
میدهد.
نقاشی از پارین با جاده آغاز میشود و از میان ساختمانهای مسکونی
ب ،دل طبیعت راه میرابد .جاده ما را با کاراکترهای اصلی مووتن رعنووی
مردان هممسیر و همداستان میکند .در نرارت محور عمودی نقاشووی
ب ،آسمانی آبی و پاک منتری میشود .تصو رر در محور عمودی با اروون
نوع سامان و چیدمان ب ،نوعی ب ،طبیعت ترجیح و برتری میدهد.
در خوانش نقاشی ،قطر گوش ،سمت چپ پارین ب ،سمت گوش ،سمت
راست باال بر قطر درگر موورجح اسووت .چیوودمان عناصوور نقاشووی بوور
اساس ارن قطر ب ،ارن صورت است ک ،با جاده و حصووار نووردهای کوو،
مصنوع بشری هستند شروع و با آسمان صاف و آبی ک ،نموواد طبیعووت
است خاتم ،میرابد .ارن نوع چیدمان میتواند مخاطب را بوو ،سوومت
طبیعت رهنمون کند .نکت ،درگر ارنک ،در موقعیت نقط ،تقاطع هوور دو
قطر ک ،در واقع نقط ،مرکزی تصو رر ب ،حسوواب میآروود ،آسوومان آبووی
صاف درده میشود ک ،باز هم گرارش و نقط ،تمرکز با طبیعت است.
هندسی :در نقاشووی شووش مسووتطیل و رووک مثلووث متساویاالضو ع
وجود دارد .بیشتررن فضای نقاشی از حیث هندسی ب ،عناصر طبیعی
اختصاص رافت ،است .شکل هندسی مرم درگر ،مثلث را هوورم اسووت
ک ،عنصر جاده در نقش راهنما قاعده آن را تشووکیل میدهوود و آغووازگر
حرکتی است ک ،با مردان همراه میشود .همچنین وجود کاراکترهووای
مرد در داخل و در رأس آن حاکی از پو راری آنرا در مقارس ،با کوواراکتر
زن است.
خطوط :بیشتر خطوط بکار رفت ،در طراحی عناصر طبیعی موجووود در
نقاشووی م رووم ،نو رم و منحنو ی هسووتند کوو ،احسوواس خوشووارندی در
مخاطبان ارجاد میکنند .اما در طراحی ساختمان مسکونی کوو ،نموواد
شرر است ،خطوط تند ،خشوون و نوووک تیو ز بوو،کار رفتوو ،کوو ،لطافووت
چندانی ندارد.
ررتم :در تحلیوول ررووتم ،در جسووتجوی عناصوور تکرارشووونده در مووتن
هستیم .رکی ازارن عناصر پنجرههای ساختمان مسکونی چرار طبقوو،
است ک ،برای ورود نور ب ،داخل ،رو ب ،آفتاب قرار دارند .ارن موضوووع

موضوع

محور

موقعیووت نسووبی در اثوور :موقعیووت
نسووبی هوور اپیووزود در کوول اثوور و
ترکیببندی آن کدام است؟

اپیزود

چینش و انسجام فرم :چینش فرمها
در کل اثر و ترکیببندی آن چگونوو،
است؟ و ب ،چ ،نحوی انسجام کوول
اثر را برقرار میکنند؟

موقعیت نسبی در اپیووزود :موقعیووت
نسبی هر فیگور در اپیووزود مربوطوو،
کدام است؟

فیگور

توازیگراری/تقابووول :از شووویوههای
توازیگری و تقابوول میووان فیگورهووا
چگون،استفاده شده است؟
قاببنووووودیهای فرعوووووی :آروووووا
قاببندیهای فرعی در کل اثر وجود
دارد و موقعیوووت فیگورهوووا در ارووون
قاببندیهای فرعی کدام است؟

اعضا

انسجام :از توازیها را ررتم چگونوو،
برای ارجاد انسجام کل اثر اسووتفاده
شده است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
از نیاز انسان مدرن شرری ب ،طبیعت خبر میدهوود .از درگوور عناصوور
تکرارشونده در نقاشی ک ،جلب توج ،میکند ،حصار نردهای دو طرف
جاده است .گو ری حصارهای نردهای جرووت حفاظووت از طبیعووت در
برابر انسان قرار داده شدهاند.
رنگ :در نقاشووی بیشووتر از رنگهووای م رووم و خوشووارند ماننوود آوب ی
روشن ،سفید ،سبز روشوون ،توسو ی روشو ن و زرد کمرنووگ و کمتوور از
رنگهای تیره استفاده شدهاست .ترکیب ارن رنگهای روشن در کنووار
رکدرگر منظرهای خوشارند و روح نواز ،با توورجیح عناصوور طبیعووی در
برابر چشمان بینندگان ارجاد کرده است.
اپیزود نظافت ،از موقعیت حاشووی،ای در تصووو رر برخوووردار اسووت در
حالیک ،اپیزود پیادهروی از موقعیت تقرربا مرکزی و اصلی در تصو رر
برخوردار است .ترکیببندی ارن اپیزودها در نقاشووی ب،گونوو،ای بووروز
رافت ،ک ،حاکی از بازتعررف نقشهووای سوونتی بورای زنووان ومووردان در
جامع ،اررانی است.
فرمهای مربوط ب ،عناصر طبیعی دارای خطوط نرم و لطیف ،رنگهای
شاد م رم و سطوح منحنی است ک ،احساس ظرافووت ،سوویال بووودن،
جذابیت و زرباری را ب ،مخاطب القا میکند .امووا فوورم سوواختمانهای
مسکونی دارای خطوط تیز و خشوون ،رنگهووای نسووبتا تیووره و سووطوح
موضووعی و متقوواطع اسووت کوو ،احسوواس دقووت ،نظووم و انضووباط،
محدودرت و انعطافناپذرری را ب ،مخاطووب القوواء میکنوود .انسووجام
کلی اثر ،حرکت و انتقال از احساسهای منفی ناشووی از فوورم عناصوور
شرری ب ،احساسهای مثبت و خوشارند فرم عناصر طبیعی است.
در تصو رر ،دو فیگور مرد از موقعیووت رکسووان و مشووارکتی نسووبت بوو،
رکدرگر برخوردارند و فیگورهووای موورد از فیگووور زن جوودا بوووده و در
موقعیت مشارکتی نیستند.
مابین فیگورهای مرد ،توازیگراری برقراراست ،زررا آنرا در کنار هووم و
شان،ب،شان ،هم در حال پیادهروی هستند.ارن در حالیاست ک ،فیگور
زن در تصو رر ،ن ،در تقابل با مردها ،بلک ،در حالت سکون قرار گرفتوو،
و تنرا نظارهگر فیگورهای مرد (و کودک) است.
دو قاب عمودی و افقی تصو رر در تقابل با رکدرگر قرار دارند ،ب ،اروون
صورت ک ،ساختمانهای مسکونی ب،همراه فیگور زن در قاب عمودی
و عناصر طبیعی و فیگور مردان با کودکان ،در قاب افقی قرار گرفت،اند.
توازیها را ررتمهای قابلشناساری در نقاشووی درووواری عبارتانوود از:
توووازی دو موورد در حووال پیووادهروی ،تو وازی دو سوواختمان مسووکونی
دوطرف جاده ،توازی پنجرههای تعبی ،شووده بوور دروووار سوواختمانهای
مسکونی ،توازی میل،های مربوط بوو ،حصووار دوطو رف جوواده ،توووازی
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محور

موضوع

ارجاع :کل اثر ما را ب ،کجووا ارجوواع
میدهد؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
ابرهای در حال حرکووت در آسوومان ،توووازی درختووان و توووازی موزارع
سرسبز باالی تپ،ها .توازیهای موجود موجب انسجام کلی اثر شده و
حاکی از وجود حرکت و پو راری طبیعت و جررووان زنوودگی انسووان در
کنار آن است.
اثر ما را ،ب،عنوان انسان شرری مدرن ،ب ،دامان طبیعت فرامیخواند و
با نشان دادن تردردات مصنوعات بشری ،ب ،محافظووت از آن تشووو رق
میکند.
اما ب ،لحاظ ارجاعات متنی ،ارن نقاشی میتواند مخاطبان اررانی را ب،
ارام عید «نوروز» ک ،طی آن ،اررانیان ب ،خانوو،تکانی میپردازنو د و بوو،
روز «سیزده بدر» ک ،ب ،آغوش طبیعت بازمیگردند ،ارجاع دهد.

 .5-2یافتههای حاصل از تحلیل گفتمان به روش الکال و موف

در ارن قسمت ت ش میشود ب ،سؤاالت مطرح شده مبتنووی بوور مفوواهیم اصوولی و محوووری
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نظرر ،گفتمان الک و موف ،ب ،رافتوو،های نشان،شووناختی مرحلو  ،اول پاسووخهای منطقو ی و
مستدل داده شود.
 .5-2-1دالهای اصلی و کلیدی در سازماندهی گفتمان(های) موجود در اثر کدامند؟

دالهای اصلی و کلیدی موجود در متن نقاشی شامل موارد زرر است:
▪ دال «طبیعت (روستا)» ک ،در نقش گرهگاه ،دالهاری چون محیط زرست ،هوای پاک،
زندگی سالم ،احساس و عواطف انسووانی و بقوواء نسوول در نقاشو ی ،حووول محووور آن موونظم
شدهاند.
▪

دال «شرر» ک ،در نقش گرهگاه ،نشان،هاری چون نوسازی ،انبوهسازی ،ساختوسوواز

بیرو ر ،مناطق مسکونی ،تمدن و انسان/عقل مدرن در نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.
▪

دال «مرد» ک ،در نقش گرهگاه ،نشان،هاری نظیر اوقات فراغت ،آزادی ،تفررح ،ورزش

و س متی در نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.
▪

دال «زن» ک ،در نقش گرهگاه ،دالهای مربوط ،نظیر حجوواب ،خانوو،داری ،نظافووت،

خان،تکانی و فرسودگی در متن نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.

 .5-2-2مفهوم زنجیره همارزی به چه صورت در متن اثر بهکار گرفته شده است؟

زنجیره همارزی ک ،در فرارند گرهبندیهای گفتمانی ب ،شووکل خووودی و غیرخووودی کووارکرد
دارد ،در نقاشی ب ،شکل تقابلهای دوگان ،طبیعووت (روستا)/شوورر و موورد/زن بوو ،شوورح زروور
ب،کارگرفت ،شده است:
▪ در دوگان ،طبیعت (روستا)/شرر ،شاهد رک منظره خوشووارند و دلپووذرر از طبیعووت بووا
درختان ،مزارع ،گلها وگیاهان سرزنده و سرسبز در رک منطق ،خوش آبوهوووای روسووتاری
هستیم ک ،با و رژگیهاری چون سرسبز بودن ،پاکی و تمیزی ،طراوت و سرزندگی ،پربوواری و
حاصلخیزی همراه است و ب ،شیوهای خوشارند و مثبووت در قطووب طبیعووت ،بووا محوررو ت
مناطق روستاری ،بازنماری شدهاند .اما در قطب مقابل رک منطق ،مسکونی شرری قورار دارد
ک ،ب،صورت انبوه و متراکم ب ،تصو رر کشیده شده است و با و رژگیهوواری چووون انبوهسووازی،
تراکم ،محدودرت ،خفگی ،رکنواختی ،روزمرگی و عدم آزادی همراه است کوو ،بوو ،شو یوهای
ناخوشارند و منفی تصو رر شده است.
در دوگان ،مرد/زن ،شاهد دو مرد هستیم ک ،در کمال آرامش و فراغت خوواطر ،بوو ،سو مت
ارن منظره خوشارند و دلپذرر در حال پیادهروی و گپوگفووت هسووتند .آنرووا بووا و رژگیهوواری
چون آزادی ،راحتی و آسارش (لباسهای اسپورت راحت) ،خوشحالی (پیو ادهروی در کنووار
رک دوست/همکار/فامیل) و مشغول تفررح و سرگرمی (در حووال پیو ادهروی و گووردش) ،بوو،
شیوهای خوشارند و مثبت بازنماری شدهاند .در قطب مقابل ،شاهد زنی هستیم ک ،ب ،تنراری
در داخوول خانوو ،بوو ،تصووو رر کشو یده شووده اسووت و بووا و رژگیهوواری چووون کووار کوومارزش و
طاقتفرسای نظافت ،محدودرت ،عدم آزادی ،محرومیت از تفررح و سرگرمی ،روزمرگی و
عدم فراغت همراه است و بنابرارن ب ،شیوهای ناخوشارند و منفی بازنماری شده است.
 .5-2-3در متن مورد نظر ،هویتهای خودی و غیرخودی چگونه شکل گرفته است؟

از نتارج تحلیلهای نشان،شناحتی ،دو نوع هو رت خووودی و دو نوووع هورووت غیرخووودی بوو،
شرح زرر قابلشناساری و تشخیم میباشد:
هو رت خودی ،1طرفداران طبیعت (محیطزرست) :بیشتررن سرم از فضووای موجووود در
قاب نقاشی را طبیعت پاک تشووکیل داده اسووت .برخووورداری از و رژگیهووای نشان،شووناختی
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مثبت و خوشارند در مؤلف،های وجوه بازنماری (نظیو ر مقصووود عووام ن کنشهووا ،سووکانس
کانونی) ،وج ،مودال (نظیر ررتم ،قاببندی ،نور ،پرسووپکتیو ،مودالیتو  ،،برجسووتگی نسووبی،
کنتراستهای مقیاس ،خطوط ،نور و رنگ) ،و وجوو ،ترکیببنوودی (نظیو ر گشووتالت ،قوواب،
محورهای افقی ،عمودی ،و قطری؛ نسبتهای هندسو ی ،خطوووط ،ررو تم ،رنووگ؛ چیو نش و
انسجام فرم؛ قاببندی فرعی؛ انسووجام و ارجوواع کلو ی) بوو ،نفووع عنصوور طبیعووت و زنوودگی
روستاری ،توج ،مخاطب را ب ،خود جلب کرده و تضاد و تقابلش بووا محو یط شوورری مجوواور
آن ،از خودیبودن و ارجحیت محیط طبیعی و روستاری در برابر محیط مصنوعی شرری در
نزد مخاطب حکارت دارد.
هو رو ت خووودی ،2گووروه مووردان :برخووورداری از و رژگیهووای نشان،شووناختی مثبووت و
خوشارند در مؤلفوو،های وجو وه بازنموواری ،وجوو ،مووودال و وجوو ،ترکیببنوودی بوو ،نفووع گووروه
کاراکترهای مرد ،توج ،مخاطب را ب ،خود جلب کرده و تضاد و تقابلشان با کوواراکتر زن ،از
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خودی بودن و ارجحیت مردان در برابر زنان در نزد مخاطب حکارت دارد.
هو رت غیرخووودی ،1طرفووداران رشوود بیرو رو  ،شوورری :بوور اسوواس نتووارج تحلیلهووای
نشان،شناختی ،ب،کارگیری رنگبندی اندوهزا وخطوط خشن ،متقاطع و زاو ر،دار برای عناصر
شرری و همچنین در موقعیت حاشی،ایبودن عناصر شرری ،باعث بازنماری شوورر بوو،نحوی
منفی و ناخوشارند شده است .در عوض ،ارائ ،بازنماری مثبت از عناصوور طبیعووت و زنوودگی
روستاری طوری است ک ،و رژگیهای مثبووت را بوو ،طبیعووت و زنوودگی روسووتاری نسووبت داده
است .ارن موارد در نرارت منجر ب ،ارجوواد احسوواس ناخو وش ارند نسووبت بوو ،هووواداران رشوود
بیرو رو  ،شوورری و قراردهو ی حامیو ان ساختوسوواز بیرو رو  ،شووررها ،در موقعیو ت هو رو ت
غیرخودی در نزد بینندگان نقاشی عمل کرده است.
هو رت غیرخودی ،2گروه زنان :بر اساس نتارج تحلیلهای نشان،شناختی ،بازنماری زنان
در موقعیت حاشی،ای و محدود بودن کو اراکتر زن بوو ،رو ک فعالیو ت انوودرونی و کوومارزش و
محرومیت از تفررح و سرگرمی و اوقات فراغت ،ب ،نفع بازنماری کاراکترهای مرد تمام شووده
و زن را ب ،صورت منفی و ناخوشارند ترسیم کرده است .و رژگیهووای مثبووت و خوشووارند بوو،
گروه مردان و و رژگیهای منفی و کمتر مورد پسند ب ،کاراکتر زن نسبت داده شده است .ارو ن

موارد در نرارت منجر ب ،ارجاد احساس ناخوشارند و عدم ترجیح نسبت ب ،زنان و زنووانگی و
قراردهی آنان در موقعیت هو رت غیرخودی در نزد بینندگان نقاشی عمل کرده است.
 .5-2-4در متن نقاشی ،بـین کـدام گفتمانهـا کشـمکو و تخاصـم در جریـان بـوده و هژمـونی
چگونه برقرار شدهاست؟

درمیان گفتمانهای شناساریشده در متن نقاشی مورد مطالع ،،نزاع و کشوومکش ب،صووورت
تقابلهای دوگان ،ب ،شرح زرر در جرران میباشد:
گفتمان حفاظت از طبیعت و محیط زیست در برابر گفتمان رشددد شددهری .بازنموواری مثبووت و
خوشارند عناصر طبیعی و زندگی روسووتاری در برابوور بازنموواری منفو ی و ناخوشووارند شوورر و
عناصر شرری ،از وجود تخاصم موجود مابین دو گفتمان فو الذکر خبوور میدهو د .ارو ن دو
گفتمان اصلی ،از طررق تقابلهاری همچون منوواطق روسووتاری زربووا و آرام در برابوور منوواطق
شرری آلوده و شلوغ و طبیعت بکر و لطیف در برابر محیط مصنوع خشوون ،بووا هووم منازعوو،
دارند .ارن منازع ،ب ،نفع گفتمان حفاظت از طبیعت و محیط زرست عمل کوورده و هژمووونی
ارن گفتمان را در نقاشی از طررق جلبتوج ،مخاطب ب ،زرباری طبیعت و آرامش و س متی
حاصل از زندگی در مناطق روستاری و دوری از آلودگیهای زرستمحیط شوورری موجووب
میشود و همذاتپنداری او را در دفاع از ارزشهای ارن گفتمان علی ،رشد شوورری بیرو رو ،
میسر میسازد.
گفتمان مردسدداالری در برابددر گفتمددان برابریطلبد ی جنسددیتی .بازنموواری مثبووت ،محوووری و
خوشارند کاراکترهای مرد در برابر بازنماری منفو ی ،در حاشو ی ،و ناخوشووارند کوواراکتر زن ،از
وجووود رقابووت تخاصووم موجووود مووابین دو گفتمووان مردسوواالری و برابریطلبو ی جنسوویتی
(فمینیسووم) در مووتن نقاشو ی خبوور میدهو د .شو کلگیری دوگانوو ،موورد/زن بوو ،نفووع گفتمووان
مردسوواالری عموول کوورده و از طررو ق جلبتوجوو ،مخاطووب بوو ،سوومت جارگوواه و موقعیو ت
کاراکترهووای موورد ،موجو ب هژمونیكشوودن ارو ن گفتمووان شووده و بوو ،توورجیح ارزشهووای
مردساالران ،و بازتولید روابط نابرابر بین زن و مرد در جامع ،منتری میگردد .ارن دو گفتمووان
در نقاشی از طررق تقابلهاری همچون جنس قوی در برابر جنس ضووعیف (ضووعیف ،)،موورد
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آزاد در برابوور زن محوودود ،نقووش اصوولی در برابوور نقووش حاشو ی،ای و نوووگراری (لباسهووای
اسپورت) در برابر سنتگراری (لباسهای سنتی) ،مقابل هم قرار گرفت،اند.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

در ارتباط با نقاشی درواری میدان ونک ترران ،ک ،در ابتدا فقط رك نقاشو ی درو واری سوواده و
زربا ب،نظر میآرد ،معلوم شد ک ،الر،های معنوواری در مووتن وجووود دارد کوو ،در تووار و پووود آن
رمزگذاری شده و گفتمانهاری را نشان میدهد کو  ،ب،شووکلی پو رو ا و زنووده بوور سوور حفووظ و
بازتولید روابط قدرت در حال تخاصم و اعمال هژمونی بر رکوودرگر میباشووند .بورای تبیووین
بیشتر ارن موضوع برتراست ضمن جمعبندی رافت،ها ب ،سؤاالت تحقیق نیز پاسووخ گووو ریم.
در پاسخ ب ،سؤال نخست ک ،معنا چگون ،تولید شده و چ ،معانی و پیامهاری بورای بیننوودگان
ُ
در متن رمزگذاریشده است ،میتوان گفت ک ،مطابق مدل نشان،شناختی اتول ،تولید معنا و
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پیام در متن ،ب،صورت الر،ای و در س ،وج ،بازنماران ،،مودال و ترکیببندی صووورت گرفتوو،
است .در تحلیل ارن وج ،شاهد دو مرد هستیم ک ،در موقعیت کانونی نقاشی ،با روی دوش
داشتن دو کودك ،در حال گردش در طبیعت هستند .امووا در حاشو ی ،تصووو رر ،زنو ی مشووغول
نظافت خان ،است و سرش را از پنچره خارج کرده و ب ،سمت مردان نگوواه میکنوود .در وجوو،
دوم ،در الرو  ،مووودال ،شوواهد برجست،سووازی عناصوور طبیعو ی و همچنو ین برجست،سووازی
کاراکترهای مرد هستیم ک ،منجر ب ،جلب نظوور و توجوو ،بیننووده شو ده و او را درگیو ر معووانی و
پیامهاری نظیر زرباری و پاکیزگی طبیعت ،س مت و آرامش ناشی از انس بووا طبیعووت و نیو ز
ترجیح جارگاه برتر و واالتر برای مردان نسبت ب ،زنان در جامع ،میشووود .در تحلیو ل وجوو،
سوم نقاشی ،رعنو ی ترکیببنوودی ،شوواهد هوودارت چشوومان مخاطووب بوو ،سوومت طبیعووت،
برجست،سازی تضاد و تقابل سازههای شرری با طبیعت و محیط زرست حوم ،شرر ،معرفی
سازههای شرری ب،عنوان تردردی برای طبیعت ،ترجیح طبیعت و عناصر طبیعی نسبت بوو،
عناصر شرری ،اعطای جارگاه و نقش مرکزی ب ،عناصر طبیعو ی ،خوشووارند نمووودن عناصوور
طبیعی و برتری دادن ب ،آنرا و همچنین بازتعررف نقشهووای سوونتی بورای زنووان و مووردان در
جامع ،اررانی ،القاء احساسهای منفی ناشی از فرم عناصر شرری و احسوواسهای مثبووت و

خوشارند فرم عناصر طبیعی در بیننده ،فراخوانی انسان مدرن شرری بوو ،بازگشووت بوو ،دامووان
طبیعت و محافظت از آن هستیم.
سؤال دوم تحقیق ،در پی شناساری گفتمانهای موجود در متن و نیز فرم ارو ن اسووت کوو،
گفتمانها چگون ،سعی میکنند هو رت و ذهنیت ما را برساخت کنند و ب ،آن شکل دهند .در
پاسخ میتوان گفت ک ،در نقاشی مذکور ،دالهای اصلی نظیر دال طبیعووت ،دال شوورر ،دال
مرد و دال زن در نقش گرهگاه در متن وجود دارند ک ،با محوررت آنرووا ،گفتمانهوواری چووون
گفتمان حفاظت از محیط زرست ،گفتمان رشد شوورری ،گفتمووان مردسوواالری و در نرارو ت
گفتمان برابریطلبی (فمنیسم) قابلشناساری هستند .در ارتباط با بحث برساخت هو رت نیز
میتوان گفت ک ،طبیعتا گفتمانهای غالب میتوانند در برساخت و شکلدهی هو رت نقش
داشت ،باشند ،زررا ارن گفتمانها از نظر جلب توج ،مخاطب و برانگیختن توورجیح او نسووبت
ب ،ارزشها و و رژگیها دارای قدرت بازنماری هستند .در نتیج ،،برای پاسخ ب ،ارو ن پرسووش،
الزم است ابتدا سؤال سوم تحقیق پاسخ داده شود تا مشخم گردد ک ،گفتمانهای غالب در
متن مورد مطالع ،کدامند.
سؤال سوم تحقیق ب ،جارگاه ،موقعیت و موضع هر کوودام از گفتمانهووای شناساریشووده
نسبت ب ،رکدرگر میپردازد و ارنک ،گفتمان(های) هژمونیو ک در مووتن کدامنوود؟ درو درم کوو،
گفتمانهای رقیو ب حفاظووت از محو یط زرسووت در برابوور گفتمووان رشوود شو رری و گفتمووان
مردساالری در برابر گفتمان برابریطلبی (فمنیسووم) اسووت .در مجموووع ،ارو ن گفتمانهووای
حفاظت از محیط زرست و مردساالری هستند ک ،در نقاشو ی مووورد تحلیو ل ،نقووش مسوولط
دارند .نحوه اثرگذاری بر ذهنیت مخاطبان توسط ارن گفتمانهووا بوو ،ارو ن ترتیو ب اسووت کوو،
گفتمان حفاظت از محیط زرسووت بوو ،دو شووکل بیننووده را برمیسووازد؛ نخسووت ،بووا ارجوواد
حساسیت نسبت ب ،حفاظت از محیط زرست در برابر تخررب آن ،کوو ،از جملوو ،معضو ت
حاد کشور و ب،و رژه پارتخت ب ،حساب میآرد؛ و دوم ،بووا ترغیو ب بوو ،مروواجرت معکوووس و
کاستن از رشد بیرو ر ،شرر و شررنشینی .گفتمان مردساالری نیز بیننده را ب ،حفظ و تووداوم
ارزشهای مردساالران ،در خانواده ترغیب میکند.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

97
معرفی روش تحقیق
ترکیبی برای تحلیل ...

محیط اجتماعی جوامع کنونی مملو از تصاو رر است .درنتیج ،،بیناری مووا بوو ،محاصووره
شبک،های مختلفی از معانی و پیامها درآمده ک ،در فرارند جامع،پذرری و شکلگیری بیو نش
ما از جران پیرامون نقش بووازی میکنوود .وظیفوو ،محقووق ،رمزگشوواری از الرو ،های معووانی و
رمزگان کارگذاشت،شده در متون و آشکارسازی روابط بین دالها و نشان،ها جرووت شناسوواری
نظمهای گفتمانی است ک ،سعی در تحمیل خود ب،عنوان گفتمان غالب و مرجح دارنوود .در
ارن راستا ،در مقال ،حاضر ،سعی گردرد با انجام رك مطالع ،موردی ،روشی جامع و ترکیبی
برای تحلیل و رمزگشاری متون و آثار هنری تصو رری معرفی شود.
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© نو یسندگان  /دسترسی به متن تامل مقایه براساس قوانتن تریتتو تامانز

آزاد است) .

(

ّ
مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی
جامعهشناسی نذر و موانع
ِ
ِ
نذرهای مالی
در
گران
کنش
ِ
3

نسرین عربی ،1محسن نوغانی دخت بهمنی ،2غالمرضا صدیق اورعی
دریافت1397/11/22 :؛

پذیرش1398/09/16 :

چکیده

نذرهای مایی از منظر جامعهشناختی تنشی اجتماعی ،اقتصادی ،مشارتتی و معطوف به ختر جمعی هستند
ته با ّ
توجه به شرایط تنونی جامعۀ ما ظرفتت فراوانی برای توانمندسازی گروههای آستبپذیر و مقابله با فقئر
دارند .بر این اساس ،هدف این مقایه توصتف و تفستر معنای ٔ
پدیده نذر از منظر تنشگران ،دالئل آنها برای
ّ
اجتماعی تنشگران اسئت.
مسؤیتتپذیری و مشارتت
انتخاب روشهای ادای نذر و در نهایت تشف موانع
ِ
با استفاده از رویکرد تتفی و روش تحلتل مضمون و بئهتارگتری مصئابۀۀ نتمهسئاختاریافته و روایتئی ،و بئا
مراجعه به 18مشارتتتننده دادهها در شهر مشهد جمئعآوری شئد .براسئاس یافتئهها ،مشئارتتتنندگان از
ّ
بتث تفستر معنای نذر به دو گروه آ گاه و نتمهآ گاه تفکتک میشوند .از مقایسۀ تنش این دو گئروه مشئخ
میشود ته نوع تنش مشارتتتنندگان آ گاه بتشتر عقالنئی معطئوف بئه هئدف یئا ارزش بئوده و ایئن دسئته
ابساس مسوویتتپذیری بتشتری داشئته ونئذرهای مئایی خئود را بهصئور اجتمئاعی و مشئارتتی انجئا
میدهند .نوع تنش مشارتتتنندگان نتمهآ گاه اغلب عاطفی معطوف به هئدف یئا ارزش بئوده و روشهئای
نذردهی انفرادی را برمیگزینند .یافتهها نشان میدهد ته موانئع مسئوویتتپذیری و مشئارتت اجتمئاعی در
نذرهای مایی از دید مشارتتتنندگان در چهاردسته قرار میگترند :آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و مئدیریتی.
در نهایت براساس یافتهها برای رفع موانع پتشروی تنشگران نذر ،مدیی مفهومی پتشنهاد شده است.
کلیدواژهها :نذرمایی ،مسوویتتپذیری اجتماعی ،مشارتت اجتماعی
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ ئ

 .1تارشناس ارشد پژوهشگری علو اجتماعی ،دانشکده ادبتا و علو انسانی ،گئئروه علئئو اجتمئئاعی دانشئئگاه فردوسئ ی
مشهد ،مشهد ،ایران


 .2دانشتار جامعهشناسی آموزش و پرورش ،دانشکده ادبتا و علو انسانی ،گروه علو اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران (نو یسنده مسوول)


 .3استادیار جامعهشناسی ،دانشکده ادبتا و علو انسانی ،گروه علو اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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اتنون در دورانگذاری بهسر میبریم ته تشورمان با مسائل اجتماعیئاقتصادی فراوانی مانند
ّ
جمعتت ،مهاجر های بیرویه ،شتوع باشتهنشتنی،
فقر و بتکاری روبهروست .افزایش
تودتان تار و ،...بهویژه در شهرهای بزرگ مانند مشهد ،تنشگران را در رفع نتازهای مختلف
خو یش با معضال بتشتری روبهرو ترده است .در چنتن شرایطی ابتمال اینکه تنشگران
منافع فردی را بر منافع جمعی ترجتح دهند بتشتر میشود .به این ترتتب ،با یک دور باطل از
مسائل بل نشده و روزافزون مواجه خواهتم شد ته درنهایت محتط اجتماعی را با خطر بزرگی
روبهرو خواهد ترد (موسیپورسوران ،تاظمتان ،و ستدنقوی .)10، 15 ،1393 ،نذر نتز از این
قاعده مستثنی نتست و اگر نذرها و بهخصوص نذرهای مایی بهصور مشارتتی در جهت ختر
عمومی ،مانند مقابله با فقر ،جهتگتری شوند ،عالوه بر منافع فردی ،منافع جمعی را نتز در بر
ّ
مدیریت آنها ،از مهمترین
خواهند داشت .از سوی دیگر ،جذب سرمایهها و جهتدهی و
ّ
عوامل مؤثر بر توسعه است .نتاز مۀر به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختلف
ً
اقتصادی ،اجتماعیئفرهنگی و ...تامال محسوس است .تمۀود متزان سرمایهگذاریهای
خارجیّ ،
اهمتت جذب همۀ سرمایههای ممکن داخلی برای سرمایهگذاری بر اساس
چشماندازهای توسعه را بتشتر ترده است .در نتتجه ،بجم باالی منابع اقتصادی،ته در نذرهای
مایی به تارگرفته میشود ،قابل چشمپوشی نتست (یطفی قهرمانیو ،وصایی و هزارجریۀی،
183 ،6 ،5 ،1391؛ صادقی ،فتحی ،و شفتعی.) 30 ،29 ،7 ،6 ،1391 ،
به عۀار دیگر ،با ظرفتتهایی در نذر روبهرو هستتم ته بهدیتل برخورداری از تعئئامالتی
بر مۀنای هنجارها و باورهای مشترک ،توان ایجاد هم تنشئئیهای بتشئئتر و ایجئئاد سئئرمایههای
اجتماعی 1و اعتماد اجتماعی بتشتری را دارند .از این طریئئق میتئئوان سئئایر سئئرمایههای الز
جهت توسعه مانند سرمایههای اقتصادی و فرهنگی و ...را نتز افزایش داد.2
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ٔ
«سرمایه اجتماعی سرمایه و منابعی اسئئت تئئه افئراد و گروههئئا از طریئئق
 .1بوردیو در تتاب اشکال سرمایه خود عنوان میتند:
ارتۀاط و پتوند با یکدیگر (و نوع این ارتۀاطا ) میتوانند بهدسئئت آورنئئد ،)49 ،1986( .بئئر اسئئاس تعریئئف بوردیئئو سئئرمایهٔ
اجتماعی به ٔ
وستله عضو یت در گروه ،یعنی مایکتت شۀکه بادوامی از روابط ،باصل میشود ته این پتوندهای شۀکهای بایئئد بئئر
ٔ
مۀنای اعتماد و از نوع مثۀت باشند .همچنتن در تتاب پاسخ برای مردمشناسی بازتابی اشاره میتند ته منابع سئئرمایه اجتمئئاعی
میتوانند واقعی یا مجازی باشند (بوردیو و واتان.)119 ،1992،
 .2یکی از نمونههای تجربی مشاهده شده در این زمتنه راه اندازی ستستم فرهنگی«نذر تتاب توسط رضا باجیآبادی ،مئئدیر
انتشارا هزاره ققنوس از سال 1388است .وی در مصابۀهای ته در سال  1395با خۀرگزاری بئئتن ایمللئئی قرآن(ایکنئئا) انجئئا
ئاجد داوطلئئب ،اجرایئئی
داده بتان میتند ته در آن سال ،دوره چهاردهم این طرح با رو یکرد تئئیمتن تتئئاب بئرای مئئدارس و مسئ ِ
میگردد .استقۀال زیادی از این طرح مشاهده شده .این مطلب گو یای این است ته جامعه ما آمئئادگی پئئذیرش انئئواع ایگوهئئای
جایگزین نذر ته ماندگارتر وچه بسا مناسب تر و پرتاربرد تر هم باشند ،را دارد.
ِ

اما منظور از نذر این است ته فرد در برابر خداوند ،خود را ّ
متعهد به انجئئا دادن عملئئی
پسندیده و یا انجا ندادن عملی ناپسند میتند .نذر از دیرباز وجود داشته و در هئئر عصئئری
به اشکال و روشهای گوناگون نمئئود پتئئدا تئئرده و بئئههمراه خئئود معئئانی نمئئادینّ ،نتئا و
ایگوهئئای عمئئل ّ
خاص ئی را ایقئئا میتنئئد (خمتنئئی ،جلئئد ّدو 124 ،1387 ،؛ صئئادقی و
همکاران .)19 ،18 ،1391 ،نذر در جامعۀ ما تنشی پرتکرار در تمامی اقشار جامعئئه اسئئت
ٔ
دربردارنده صرف سرمایههای مایی فراوانی میباشد (یطفیقهرمانلو و همکاران،1391 ،
ته
5؛ صادقی و همکاران.)23 ،22 ،21 ،1391 ،
مسوله ّاول ته در این مقایه به بررسئئی صئ ّ
ئحت آن پرداختئئه میشئئود و یطفیقهرمئئانلو و
صادقی و همکارانشان نتز در نتتجۀ تحقتقهای خود به آن دست یافتهانئئد ،ایئئن اسئئت تئئه
اتنون نذرهای مایی با وجود انگتزههای مثۀت در اتثر موارد بهصور انفرادی ،بدون وجود
برنامههای جمعی ،با دامنۀ اجتماعی توچئئک و بهصئئور پراتنئئده صئئور میگتئئرد .ایئئن
موضوع میتواند سۀب توزیع پراتنده و تمتیثتر منابع مئئایی نئئذر شئئود .در نتتجئئه ،یکئئی از
مهمترین تارتردهای نذرهای مایی ته نئئوعی از انفئئات هسئئتند ،یعنئئی بئئازتوزیع ثئئرو در
جامعه و مقابله با فقر ،در عمئئل بئ هطور معنئئاداری تئئاهش یافتئئه اسئئت (یطفیقهرمئئانلو و
همکاران182 ،181 ،1391 ،؛ صادقی و همکاران.)7 ،6 ،1391 ،
مسولۀ دیگری ته درخصوص نذورا مطرح اسئئت مسئئوویتتپذیری اجتمئئاعی اسئئت.
مسوویتتپذیری ارزشی است ته در دستورایعملهای اخالقی دین اسال  ،هم در زمتنههای
فردی و هم در زمتنههای اجتماعی ،بر آن تی تتد شده است .بر این اساس تار و ّ
فعایتتهای
اجتماعی و اقتصادی در جهت بهۀئئود اوضئئاع اجتمئئاعی و اقتصئئادی ،محتطئئی و پئئرورش
فضایل اخالقی برای مؤمنان ضروری دانسته میشود و با مفاهتمی چون تزتته از طریق تئئار
تردن و تسب روزی بالل ،رستدگی به فقرا ،رعایت انصاف و عئئدایت ،خمئ  ،نئئذر و...
بتان شده استّ .
اهمتت قائل شدن برای دیگران در اسال بستار ارزشئئمند اسئئت .بنئئابراین،
مسوویتتپذیری اجتماعی یک ارزش چندبعدی دینیئفرهنگی است ته از طریق ارزشهای
پذیرفتهشده و درونیشده تنشگران و عمل بر اساس آنها محقق میشود و رابطۀ تنگاتنگی
با اهئئداف اجتمئئاعی دارد .همچنئئتن ماننئئد اتثئئر ارزشهئئا ،هئئم میتوانئئد سئئۀب تاتتئرا
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ّ
اجتماعی باشئئد و هئئم میتوانئئد از ایئئن تاتتئرا متئئیثر گئئردد .بنئئابراین ،مسئئوویتتپذیری
اجتماعی در توسعۀ پایدار جوامئئع نقئئش زیئئادی دارد (برامئئر ،و یلتئئامز و زیئئنکن2006 ،1؛

راماسامی ،یونگ ،و آو2010 ،2؛ همتنگوی و مکالگان.)2004 ،3
مت ئزان تصئ ّئور و نگئئرش تنشگئران از جهئئتدهی نئئذورا بئئر اسئئاس مسئئوویتتهای
اجتماعی مانند رفع فقر ،بمایت از گروههای آستبپذیر و ...نتز مورد بررسی قرار گرفتئئه و
در صور فقدان این نوع از مسؤیتتپذیری ،موانع مربوط به آن از دیدگاه مشئئارتتتنندگان
مطایعه خواهد شد .از سوی دیگر ،مسوویتتپذیری اجتماعی رابطۀ مستقتم با تار گروهی و
فعایتتهئئای مشئئارتتی دارد ،بئئهعنوان مثئئال تتمهئئای ورزشئئی مشئئارتتهای اجتمئئاعی
گستردهای در زمتنۀ بقئئوت بشئئر ،محتطزیسئئت و سئئایر بوزههئئای مربئئوط بئ ه مسئئوویتت
ٔ
توسعه مشئئارتتی بهتئئرین اسئئتراتژی
اجتماعی دارند (واتر و پارنت .)210 ،2010،4امروزه
ٔ
توسعه پایدار دانسته میشود ته روند تاتترا توسعه را با سئئهویت ،سئئرعت و تئئارایی
برای
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بتشتری همراه میتند .یذا چنانچه نذورا انفرادی تنشگئران بئئه نئئذرهای گروهئئی تۀئئدیل
شود،ته هدف یا اهداف ّ
خاصی مانند ابداث یک تارگاه برای اشتاال را دنۀئئال تننئئد ،هئئم

تارتردهای مثۀت نذر بتشتر خواهد شد و هم با افئزایش ّ
فعایتتهئئای مشئئارتتی در جهئئت
ختر عمومی و توسعۀ پایدار رو بهرو خواهتم شد .در نتتجه دیدگاه مشارتتتنندگان در بئئاب
مشارتت در نذرهای مایی گروهی و موانع آن نتز تحقتق میشود.

مقایه اهدافی بدینشرح را دنۀال میتند :نخست ،بررسی فرایند نذر بهمنظور تشئئف نظئئا
یا نظا های ارزشی است ته تنشگران ،تنش نذر خئئود را برمۀنئئای آن جهئئت میدهنئئدّ .دو ،
مقایسۀ تارترد نذرهای فردی و نذرهای گروهی از دیئئدگاه آنهئئا اسئئت .سئئو  ،یئئافتن نگئئر ِش
ّ
ئاعی مشئئارتتتنندگان در جهئئت ختئئر جمعئئی و
مربوط به مسؤیتتپذیری و مشئئارتت اجتمئ ِ
ّ
ئاعی در برخئئی
موانع موجود از دیدگاه آنها است ته مئئانع مسئئؤیتتپذیری و مشئئارتت اجتمئ ِ
ِ
تنشگران در نذرهای مایی گروهی میگردد .در این رابطه پرسشهای ذیل مطرح هستند:
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

 )1مشارتت تنندگان تدا ارزشها و هنجارهای مربوط به نذر را درونی تردهاند؟
 )2متزان آ گاهی آنها در زمتنۀ نذر به چه متزان است؟
 )3چند نوع تنش نذر در متان مشارتتتنندگان وجود دارد؟
 )4تارتردهای انواع تنشهای نذر چتست؟
 )5موانع مسوویتتپذیری و مشارتت اجتماعی تنشگران در نذرهای مایی جمعی چتست؟
ٔ
 .2پیشینه تحقیق

ّ
بهرغم اینکه در بوزۀ جامعهشناسی دین و دینداری تحقتقا متعددی انجا شده ّاما مسولۀ نذر،
نظر این مقایه با تمۀود پتشتنه مواجه است .از سوی دیگر ،نگاه
بهویژه از منظر سؤاال مورد ِ

جامعهشناختی به این مقویه تمتر مورد اهتما قرار گرفته است .با عنایت به تارتردهای اقتصادی
نذرهای مایی و همچنتن انگتزهها و ّنتا اجتماعیئاقتصادی تنشگران ،پژوهشهای موجود به
این مقویههای مهم اهتما چندانی نداشتهاندٔ .
مقایه باضر سعی دارد به این امور بپردازد.
بنابراین ،بر اساس مسوله و اهداف مورد نظر ،در نهایت دوازده تحقتق انتخاب شد ته در ذیل به
آنها اشاره میشود .در بستاری از پژوهشها از روششناختی تتفی و روشهایی چون
مرد شناسی ،مطایعۀ اسنادی و آثار باستانی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعا
مشاهده ،مصابۀه و اسناد مکتوب یا باستانی بوده است .در بستاری از این پژوهشها از
هتچ نظریهای استفاده نشده و تنها به توصتف اتتفا گردیده است .مانند:
طایۀی ،جو یۀاری و ثنئئاگو ( )1396در مقایئئۀ «تۀتئئتن رفتارهئئای مئئذهۀی مئئادر ِان دارای

تودک بستری به این نتتجه میرسئئند تئئه بئئاور مئئادران در نئئذر تئئردن بئرای بهۀئئودی و یئ ا
نذرتردن برای بفظ سالمتی ،امتدواری به بهۀئئود بتمئئار و در پئئذیرش و سئئازگاری آنهئئا بئئا
شرایط بتماری مؤثر است.
ّ
ٔ
«سفره بضر رقته(س) ،تجلی نماد پتوند گنئئد تاران
همایون سپهر( )1386در مقایۀ
و نخلداران  ،نذر سفرۀ بضر رقته(س) را توصتف میتند.
ربمانی و فربزاد ( )1395در «سفره های نذری در تهران :عاملتت زنانئئه در جماعئئت
آیتنی بتان میتنند سفرهها در سطح ذهنی و نمادین ،رنجهئئای زنئئدگ را ّ
تحملپئئذیر و در
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سطح عتنی از طریق نتروهای جمعی و قدسی بل بحرانها و مشکال را ممکن میتننئئد.
زنان از طریق آیتن نذری جهانبتنی زنانگی خود را بازتویتد میتننئئد؛ از سئئوی دیگئئر ،ایئئن
آیتنهای نذری به زنان در برابر مردان قدر و ّ
عاملتت ّفعئال میبخشئئد .همچنئئتن زنئئان از
طریق این سفرههای نذری هو ّیت فرهنگی و اجتماعی و نتازهای خود را بازتویتئئد میتننئئد.
بتشتر دغدغههای زنان عۀار اند از :امور بتاتی مانند ازدواج ،باروری ،سالمت فرزنئئدان،
برتت در غذا و محصوال تشاورزی و. ...
باتلی )1977(1در پژوهشی با عنوان «نذر در نظم مادی راهۀان پابرهنه ترملی 2عنوان
ترده تشتشان مانند گذشته افراد را بهسوی خدا و مذهب راهنمایی میتنند اما با این تفاو
ته نتازهای تنونی جامعه را در نظر میگترند .ایئئن باعئئث برخئئی تاتتئرا در نحئ ٔ
ئوه انجئئا
مناسک مذهۀی شده است؛ یعنی اعمال دینی مانند نذر با توجه بئئه نتازهئئای جامعئئه بئئهروز
ٔ
توسعه مذهۀی همچنان ادامه دارد و هنوز به نقطه پایانی خود نرستده است.
شدهاند ،مستر
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هافمن )2014( 3در یک مطایعه در مورد مجسمههای سفایتن نذری معۀد آتاتئئا یتنئئدیا،
ّ
نتتجه میگترد بتن مفهو ایهئ ٔئه آتئئن و ایهئ ٔئه محلئی موجئئود در معۀئئد آتنئئا یتنئئدای معاصئئر
ّ
شۀاهتها و تفاو هایی وجود دارد .از جمله شۀاهتهای خدای محلی معۀد آتنا با خدایان
ّ
اساطتری یونان ،برخورداری از قدر باروری و تسلط بر طۀتعت است.
ُ
ابرهلمن )2014( 4در بررسی تمکهای نذری تشریحی (وابسته بئئه تایۀئئد انسئئان) بئئه
عنوان شواهدی برای تخص

در پناهگاههای شفا در مدیترانه باستان ،بتئئان تئئرده هئئدایای

نذری آناتومتک ته شامل مجسمههای سفایتن شۀته به اعضای مختلف بدن هستند ،شواهد
مهمی برای نقش قوانتن مذهۀی در درمانهای پزشکی در جهان مدیترانۀ باستانی اسئئت .در
یونان باستان و ایتایتا بهترین محل برای درمان رایگان معابد بوده و چندین ستسئئتم پزشئئکی
مانند گتاهی ،جادو یی ،مذهۀی وجود داشته است.
دستهای دیگر از پژوهشها از نظریهها بهره بردهاند ته در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود:

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

عطایی تجو یی و همکاران ( )1393در مقایۀ «گونهشناسی سفرههای نذری زنانه (شئئهر
اصفهان) استدالل میتنند برگزاری سفرههای نئئذری بئرای زنئئان دربردارنئئده هو ّیتهئئای
ّ
جنستتی است .امئئروزه سئئفرههای نئئذری دارای تئئارترد منفئئی شئئدهاند.
اجتماعی و دینی و

بدینمعنی ته از هدف ّاویته خئئود یعنئئی تسئئب آرامئئش روبئئی و معنئئوی جئئدا شئئدهاند و
بدعتهای ناهنجار و بدی را ایجاد تردهاند .برای نمونه ،در برخی ازسفرههای نذری برخی
اطالعا دینی بهگونۀ نادرستی توسط روضهخوانهای ناآ گاه به مئئرد داده میشئئود و یئئا در
آنها انواع چشموهمچشئئمی و رقابئئت و خرافئئا نتئ ز مشئئاهده میشئئود .ایئ ن تارتردهئئای
ناهنجار باعث میشود افراد فقتر و محتاج در سفرههای نذری بضور نداشته باشند .از ایئئن
رو برخی از افراد بهخاطر فرار از این ناهنجاریها نذر خود را بهصئئور انفئرادی در امئئاتن
مختلف انجا میدهند و در نتتجه تارترد همۀستگی و همتاری نذرها از بتن میرود.

توتلیراد و تالنتری ( )1393در «گونهها و عوامل تیثترگذار بر وقوع فعایتئئتهای نذری
در جامعه اﻳرانﻰ :مطایعه موردی شهر فومن نتتجه میگترند ته نذر بر اسئئاس و یژگیهئئای
جمعتتی به دو نوع فردی و جمعی و بر اساس معتارهای اقتصادی به دو نوع مایی و غترمایی
تقستم شده و نذر فراتر از آنکه مفهومی دینی باشئئد فعئئایتتی نهئئادی ،فرهنگئئی و اجتمئئاعی
ّ
است ته پتوسته با فرهنئئگ مسئئلط جامعئئه درآمتختئئه و گسئئترش مفهئئومی یافتئئه و ابعئئادی
بتشتری را شامل میشود.

بهار ( )1383در مقایۀ «نذر و هو ّیت اجتماعی زنان بتان ترده فرایند نذر هم باعث
تمایز زنان معتقد از زنان غترمعتقد و هم سۀب هو ّیت آفرینی زنئئان و تمئئایز متئئان زنئئان و

مردان میشود .نذورا بر اساس طۀقئئه اجتمئئاعی ،زمئئان ،مکئئان ،جنسئ ّئتت و موقعتئئت

فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان متفاو است و ایۀته برخی از نذورا هم متان زنئئان و
مردان مشترک هستند.
صئئادقی و همکئئاران ( )1391در «جایگئئاه نئئذورا در فقرزدایئئی از جامعئئه اسئئالمی؛
مطایعه موردی ایران  1385-1388استدالل میتنند نذورا میتوانند بخشی از شئئکاف
فقر را پوشش دهند.
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هلی استرودینگ )2014( 1در پژوهشی با عنوان «موفقتئئت در دریئئا :هئئدایای نذرشئئده
دریئ ایی و فداتاریها(/هئ دایای) نتئئروی دریئئایی در عهئئد عتتئئق عنئئوان تئئرده نئئذرها و
پتشکشهای بهدست آمده از تاوشهای باستان شناسی ،وستلهای مناسئئب بئرای شئئناخت
باورها و مناسک باستانی و خدایان باستانی است .افئراد در مصئئر باسئئتان در موقعتتهئئای
پرخطر و مۀهم مانند بتماریهای مزمن ،سفرهای دریئئایی پرخطئئر و ...هئئدایای نئئذری بئئه
خدایان پتشکش میتردند .پتشکشها با توجه به اعتقادا و باورهئئای مربئئوط بئئه خئئدایان
مختلف به صور های گوناگون اهدا میشدند .عالوه بر باورها ،موقعتئئت مکئئانی نتئئز در
انتخاب نوع هدایای نذری و بازتویتد یا تویتد باورها مؤثر بودهاند.
تنها پژوهش ّ
تمی ته در زمتنۀ نذر مشاهده شئئد مربئئوط بئئه یطفیقهرمئئانلو( )1391بئئا
عنوان «مقاصد و ّنتا نذردهندگان نسۀت به نتایج رفاهی بود .یافتئ ٔئه ایئئن تحقتئئق ،تئئه بئئه
روش پتمایش و ابزار پرسشنامه و بجم نمونۀ  303نفر انجا شده ،این است ته متاترهئئای
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سن ،سواد ،جن  ،شال ،متزان استفاده از رسانههای گروهی بر تفکئئرو اندیشئئه ،مقاصئئد و
نتئئایج رفئئاهی نئئذورا در جهئئت ختئئر جمعئئی ،تئئیثتری ندارنئئد بلکئئه عئئادا تئئاریخی
شتوه عمل و تنش آنها در زمتنه ٔ
نذردهندگان است ته بر ٔ
نحوه نذری دادن و نذر تئئردن اثئئر
میگذارد .این موضوع باعث شده در شئرایط تنئئونی از ظرفتتهئئا و تارتردهئئای رفئئاهی و
توسعهای نذرهای مایی در جهت ختر عمومی تاسته شود.
 .3مرور مفهومی و نظری

معنای نذر در یاتنامه دهخدا بهمعنای آنچه شخ

با شرط صور گرفتن تاری یا چتزی

و یا بدون هتچ شرطی بر خود واجب میتند تعریف شده است (دهخدا .)416 ،1341 ،در
تحریرایوستله نتز تعریف نذر به شرح زیر آمده است:

نذر ،ایتزا به تاری است برای خدای متعئئال بهگونئئهای مخصئئوص؛ و بئئه مجئئرد ّنتئت
ً
منعقد نمیشود ،بلکه بتما بایئئد بئئا صئئتاه باشئئد .و «صئئتاه چتئئزی اسئئت تئئه مفئئاد آن
قرار دادن فعل یا ترتی بر ّذمهاش برای خدای متعال است ،به این ته بگویئئد« :یلئئه (بئرای
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

خدا) بر من است ته روزه بگتر  ...تفاو نذر و عهد در این است ته در عهد فرد تنها ّنتت
میتند و صتاۀ مربوط به نذر را نمیخواند و ترک این عهد برا نتست بلکه مکئئروه اسئئت.
نذر بر یکی از انواع نذر ّبر ،نذر زجر ،نذر استدفاع دالیت میتند و ابکئ ا فقهئئی ّ
خاصئی
نتز دارد (تحریرایوستله ،جلد ّدو )124 ،
عالوه برتعریف فقهی نذر الز است بئئا مراجعئئه بئئه دیئئدگاههای نظئئری جامعهشناسئئی
مفهو جامعهشناسی نذر و تۀتتن تنشهئئای معطئئوف بئئه نئئذر را در یئئک چئئارچوب نظئئری
منسجم ارائه نمایتم.
به عقتده مات و بئ ر ( )29 ،28 ،1374تنشهئئای اجتمئئاعی بئئه چهئئار دسئئته تقسئئتم
میشوند ته با عنایت به پدیدۀ نذر میتوان این تنشها را به شرح ذیل صور بندی ترد:
 .1کنش عقالنی معطوف بههه هههدف .تنشگئئر رفتئئار مجموعئئه عوامئئل بترونئئی و سئئایر
تنشگران را در نظر میگترد و بر مۀنای آن در جهت نتل به هئئدف بترونئئی اقئئدا بئئه تئئنش
میتند .مانند تسی ته برای تسب منزیت اجتماعی نذر میتند ته به تعداد زیادی از افئراد
فامتل و یا آشنایان در ماه رمضان افطاری بدهد.
 .2کنش عقالنی معطوف به ارزش .تنشگئئر بئئا توجئئه بئئه یئئک بئئاور یئئا مجموعئئهای از
ارزشهای مذهۀی ،اخالقی ،زیۀاییشناختی و ...اقدا به تنش میتند و در آن هئئتچ عامئئل
یا هدف بترونی دیگری را دنۀال نمیتند و تنها همان باورهئئای آ گاهانئئه و ارزشهئئا بئرایش
مهم هستند .مانند تسی ته برای تسب رضای خدا و یا نوع دوستی نذر میتنئئد بهصئئور
مخفتانه و گمنا برای افطار در ماه رمضان بتن فقرا غذای نذری پخش تند.
 .3کنش عاطفی .تنشگر بر اساس باال عاطفی خود و یا تمئئایال خئئاص عئئاطفی
تصمتم میگترد تنش ّ
خاصی را انجا دهد .بئرای مثئئال ،شخصئئی در بایئئت اضئئطراب و
ّ
نگرانی و شخصی دربایتی ته بهشد عصۀانی است و بهعۀارتی عواطئئف و ابساسئئا او
برانگتخته شده است ،نذری را به گردن میگترد .بایت ّاول مانند مادری ته فرزنئئدش را در
دا بتماری خطرناتی میبتند و بایت ّدو مانند تسی ته نذر یجاج میتند.
سنتی .ایئئن تئئنش ناشئئی از گئرایش بئئه ّ
ّ
سنتهاسئئت و بهصئئور عاد هئئای
 .4کنش
ّ
طوالنی مدتی درآمده ته فرد بدون آ گاهی از علت آن تنش در زمان گذشته و بئئدون درنظئئر
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گرفتن درست یا نادرست بودن ،دست به تنش میزند .مانند تنشگئئری تئئه چئئون همتشئئه
مشاهده ترده اتثر مرد بهعنوان نذر غذا توزیع میتنند ،اوهم همتن رو یه را ادامه میدهد.
همانطور ته ذتر شد تنش نذر در هر چهار دسته قئرار میگتئئرد و بتئئی در اتثئئر مئئوارد
ترتتۀی از دو یا چند نوع تنش است.

ّ
عقالنتئت بئئه
نکته قابلذتر و مهم در اینجا این است ته منظور وبئئر از تئئنش عقالنئئی،

معنای عا  ،یعنی استفاده از عقل برای سودمند و مفتد بودن تنش ،نتست بلکه منظئئور او از
ّ
ّ
عقالنتت ابزاری و اسئئتفاده از بسئئاب و تتابهئئای عقالنئئی بئرای
عقالنتت در اینجا تنها
انجا تنش است .بهعۀارتی از دیدگاه و بر تمامی تنشهای دینی اعم از عقالنی ،عئئاطفی و
ّ
سنتی براساس جهئئانبتنی و درک افئراد از هسئئتی بئئوده و همچنئئتن بامئئل اخئئالت دینئئی و
ارزشهای دینی هستند و در نتتجه عاقالنه و فهمتدنی هستند (آرون.)1393 ،1
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باورها و ارزشها به تنش نذر و روابئئط اجتمئئاعی باصئئل از آن جهئئت داده و آنهئئا را
هدایت میتنند (و بر .)32 ،1374،وبئئر اسئئتدالل میتنئئد تئئه منشئئی ارزشهئئا نظا هئئای
مشروع در هر جامعه هستند.

نحوه ّ
به اصول و قوانتن و ضابطههایی ته ٔ
فعلتت بخشئئتدن تنشهئئای اجتمئئاعی و معئئانی

ذهنی باصل از آنها و یا نگرش و عقاید تنش ئگ ران را تعتئئتن میتننئئد ،نظئئا گفتئئه میشئئود
(وبر .)37 ،1374 ،یک تنشگر میتواند همزمان تحت تیثتر چند نظا مشئئروع مختلئئف بئئه
ً
تنشهای خود جهت بخشد و در اغلب موارد تنشگران تامال آ گاه نتسئئتند تئئه تحئئت تئئیثتر
تدا نظا یا نظا ها هستند .باورهای جهتدهنده بئئه تئئنش نئئذر ریشئئه در نظا هئئای سئ ّئنتی،
عاطفی ،عقالنی و قانونی دارند .نظا قانونی در مواردی این تنش را بمایت میتند ّ
(ماده 33

قانون مدنی ،ماده  38قانون مایتا های مستقتم ،بند  3ماده  24قانون مایتا های مستقتم).
با در نظر گرفتن هدف این مقایه مۀنی بر تسب آ گئ اهی و شئئناخت از چگئئونگی نئئذر و
بررسی موانع مسوویتتپذیری و مشارتت اجتماعی در جهت اهداف توسعهای جامعه ،هئئم
معانی ذهنی و چگونگی تفستر و بازتفستر تنشگران و تارتردهای فردی نذر ّ
اهمتت دارد و
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

هم شرایط اجتماعی موجود و تارتردهای اجتماعی نذرهای مایی .از این رو ،در این مقایئئه
از نظر ّیاتی ته بتشتر تلفتقی هستند استفاده شده است؛ از جمله نظریۀ تئئنش وبئئر1و نظریئئۀ
فرهنگگرائنمادگرای تلتفورد گترتز .2گترتز ( )1973دین را متشکل از دو بخش میداند تئئه
ً
در مجموع سۀب ایجاد ّ
خلقتا و انگتزههای نسۀتا پایداری برای شئئکلدهی بئئه تنشهئئای
اجتماعی اعضای جامعه میشئ وند :نخسئئت ،نظئئامی از نمادهئئای برخاسئئته از جهئئانبتنی
ّ
خاص آن دین است .این نمادها هم «ایگو یی از امر قدسی و ماورائی ،آنگونه تئئه هسئئت،
ارائه میدهند و هم «ایگو یی برای آنچه انسان باید باشد و باید رفتار تندّ .دو  ،مناسک تئئه
مفاهتم مربوط به نظم عمومی هستی را تۀدیل به ّ
واقعتتهئئای ملمئئوس میتننئئد و بئئه ایئئن

صور نمادها معنا پتدا میتنند .مناسک در دیدگاه گترتز از ّ
اهمتت باالیی برخوردارند.
با ّ
توجه به آنچه ذتر شد ،نذر تنش اجتماعی و معطوف به رفتار دیگران در گذشته ،بال

و یا آینده است .این تئئنش میتوانئئد عقالنئئی هدفمنئئد ،3یئئا ارزشئئی4و عئئاطفی هدفمنئئد،5
ارزشی6یا ّ
سنتی ،7و یا ترتتۀی از آنها باشد و در جامعه دارای تارتردهای فردی و اجتمئئاعی

بهاین شرح است :معنابخشی و هدفبخشی به زندگی ،تسئئب خودشئئکوفائی و شخصئ ّئتت

متعایی فردی ،دستیابی به تمال اخالقیئاجتماعی ،انسجا و همۀستگی اجتماعی ،تعتتن
ّ
متزان انطۀات و ّ
مشروعتتبخشئئی بئئه
فعلتتبخشی دین بئئا جامعئئه ،ایجئئاد نظئئم عمئئومی،
سلسلهمراتب قدر های اجتماعی ،ایجاد امکان نقئئد ّفعئال و پویئئا در جهئئت سئئازگاری و
انطۀات با ایزاما اجتماعی درونیئبترونی و بفظ جامعه.

پدیدۀ نذر در جوامع بشری بئئهعنوان یکئئی از بنتانهئئای دینئئی بئئاقی خواهئئد مانئئد ّامئا

روشهای انجا آن تاتتر خواهد ترد .شایان ذتر است ته در باب نذر هتچ نظریۀ مستقتمی
وجود ندارد.

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ
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نظریههای مربوط به هدیههای ّ
سنتیئمذهۀی مانند جۀران و پتالچ 1اشئئاره تئئرد .مناسئئک و
تشریفاتی از دهش ته هدف آن بخشتدن بئئرای دادن نتسئئت ،بلکئئه دادن بئرای تسئئب قئئدر ،
تسلطیافتن یا بازگشت است .برای نمونه ،پتالچ بخشش سخاو مندانهای نتست ،بلکه دهئئش
دوسو یهای است ته اغلب با مۀارزهطلۀی همراه است .پتالچ جدال بتن هدیهدادن و جۀرانتئئردن
را به جریان انداخته و تدوا میبخشد .جشنهایی ئت ه در آنهئئا صئئاببمجل

بهشئئد بئئه

بخشش اموال خود میپردازد تا نشان دهئئد میتوانئئد ایئئن تئئار بکنئئد و بئئا نشئئاندادن قئئدر و
ویخرجی و با امتتاز دادن به دیگران ،امتتئئازا دیگئئری در زمئئانی دیگئئر بهصئئور مسئئتقتم یئئا
غترمستقتم دریافت میتند (دوپو یی .)1385 ،2پتالچ با نذر متفاو هستند زیرا در این مفاهتم
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تنشگر در جهت سایر تنشگران اجتماعی نوعی از مۀادیه انجا میدهد ته در قۀال آنها نوعی
پاداش دنتایی مثل منزیت ،امتتازی خاص ،جلب ّ
محۀت ،مزایای مایی و ...را طلب میتند و یا
ّ
با محاسۀا عقالنی میداند این هدیه یا بخشش بهنحوی در قایب تادوی توید یا جهتزیئئه و...
به او باز میگردد .ا ّما در نذر تنشگر در بقتقت با خداوند یا نتروهای ماورائی مۀادیه میتنئئد و
در قۀال ادا نذر خود انتظاری از مصرفتننده(گان) نذر ندارد.
 .4روش

بر پایۀ پارادایم تتفی و با رو یکرد تفستری ،استفاده از مصابۀۀ نتمهساختاریافته و بهتارگتری

روش تحلتل مضمون  3برای توصتف و تحلتل سؤاال تحقتق استفاده شده است.
 .4-1نمونهگیری و گردآوری اطالعات

بهمنظور بصول به نمونهای متنوعتر و جامع ،پدیدۀ نذر و روشهای بهجا آوردن آن ،هئئم از
ً
منظر تنشگران ّفعال در بوزۀ نذر و ختریه و هم از منظر مرد عادی ته شخصا تئئنش نئئذر
را تجربه تردهاند ،بررسی میشود و این بئئه معنئئای ایجئئاد دو گئئروه متمئئایز از هئئم نتسئئت.

براساس منطق نمونهگتری ترتتۀی پایئئه 4در تحقتقئئا تتفئئی (جالیئئی1391 ،؛ محمئئدپور،
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ّ
صئئادقی ،و رضئئایی ،)1389 ،از دو روش نمونئئهگتری هدفمنئئد و اتفئئاقی اسئئتفاده شئئده و
درنهایت یک نمونه تا بد ممکن جامع و مرتۀط با موضوع مورد بررسی بهدسئئت آمئئد .ایئئن
نمونه شامل  8نفر از ّ
خترین ّفعال در بوزۀ نذرهای مئئایی مشئئارتتی تئئه بئئا تمئئاس قۀلئئی و
تسب هماهنگیهای الز به محلتار یا منازل آنهئئا مراجعئئه شئئد و  10نفئئر از شئئهروندان
عادی ته با مراجعه به برخی ختابانها در نقاط مختلف شهرمشهد مثل ختابانهای ّ
جنئت،
طۀرسی و بلوار وتتل آباد ،توشش ،برخی اماتن عمومی مانند مسجد ،درمانگاه ،فروشئئگاه
ّ
ّ
جمعتئت
و برخی منازل مسکونی در نقاط مختلف بهصور اتفئئاقی بضئئور داشئئتند ،وارد
ً
نمونه شده و در همان اماتن ،محل نسۀتا مناسۀی یافتئئه میشئئد و مصئئابۀه بئئدون عجلئئه و
شتاب صور میگرفت).
جدول شماره ( .)1نمونه مورد مطالعه
شمارۀ مصاحبه
1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جنس
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن

سن
43
61
25
25
31
61
60
66
47
45
57
47
50
62
69
42
62
22

شغل
استاد بوزه
خانهدار
مدیر رستوران /دانشجو
ختاط
تارگر(پتمان تار شرتت برت)
خانهدار
خانهدار /مدیر دورۀ قرآن و صندوت نذر
خانهدار
مدیر ختریه  /آزاد
استاد دانشگاه /مدیرعامل ختریه
پزشک /مدیر خانۀ تودتان بیسرپرست
تارمند آموزشوپرورش
تارمند آموزشوپرورش(نابتنایان)
خانهدار /مدیر ختریه
خانهدار /مدیر ختریه
خانهدارّ /
ختر ّفعال
بازنشسته
دانشجو
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در این متان سعی شد ته نمونهها از هر دو جن  ،از همۀ اقشار(پایتن ،متوسط و باال) و
ّ
سنتن مختلف انتخاب شوند .به همتن دیتئئل بئئا ّ
توجئه بئئه محئئل سئ کونت یئئا شئئال افئئراد،

نمونهگتری انجا شد .نمونهگتری و انجا مصئئابۀهها تئئا اطمتنئئان از اشئئۀاع نظئئری 1ادامئئه
ّ
تجربتا افراد تکئرار
یافت .بهعۀار دقتقتر ،از مصابۀۀ دهم به بعد ،دیدگاهها ،ارزشها و
ّ
میشدند .این تکرارها میتواند بهدیتل جامعهپذیری طوالنیمد و درونیشدن ارزشهئئای
جمعی در زمتنۀ نذر در تشور ما باشد ته بتناالذهانی بودن آنها را تییتئئد میتنئئد .بئئا ایئئن
وجود ،برای تسب اطمتنان ،نمونهگتری و مصابۀهها تا شمارۀ هجده ادامه یافت.
ّ
ابزار جمعآوری دادهها مصابۀۀ عمتق و نتمهساختاریافته است و مد زمان مصابۀهها
ً
بدودا بتن سی دقتقه تا یک ساعت و بتست دقتقه بوده است.
در مصابۀهها تشف معنای نئئذر از دیئئدگاه مصابۀهشئئوندگان ،متئزان آگئئاهی آنهئئا از
ابکا نذر ،تارتردهای نذرهای فردی و مشارتتی بوده است.
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همچنتن با مصابۀۀ عمتق فرایند(های) نذر تردن تنشگران ،تعتتن نظا (های) تسئئب
ارزشهای مربوط به نئئذر ،مقایسئئۀ انئئواع روشهئئای نئئذردهی از بتئئث تئئارترد از دیئئدگاه
تنشگرانّ ،
بررسی تاتترا (در صئئور وجئئود) روشهئئای نئئذردهی تنشگئران در طئئول
ّ
تجربتا و روشهای بهتار گرفته شده در نذرهای مایی
زمان ،بررسی دالیل این تاتترا و
ّ
مشارتتی موفق مورد توجه قرار گرفته است.
 .4-2روایی و پایایی

ّ
بر اساس معتارهای مد نظر در روش تتفی (براون و تالرک2006 ،2؛ نوئل ،نوری  ،وایت

و مویز2017 ،3؛ یتنکلن و گتو با )1985 ،4اقداما ذیل صور گرفت:
اعتباربخشی( 5اعتماد به بقتقت یافتهها) .با ارائۀ مدارک موجود در دادهها ،ماننئ د شئئتوع
یک موضوع ّ
معتن در متئئان مشئئارتتتنندگان درخصئئوص اعتۀاربخشئئی و رابطئئۀ منطقئئی،
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

ّ
تفسترها و نتایج دقت الز انجا شده است .به عالوه بئرای یئئافتن تضئئادهای ابتمئئایی در
ّ
متان مضمونها و نتایج ،هر مضمون با تل دادهها و دیگرمضامتن مورد ارزیئئابی و بئئازبتنی
قرار گرفت .این مقایسۀ منطقی در متان شۀکۀ مضامتن و مجموعۀ دادهها بهعنوان یئئک تئئل
ّ
نتز انجا شد تا مشخ شود ته آیا شۀکۀ مضامتن پتشنهاد شده ،معانی آشکار و پنهئئان در
تل دادهها را بهطور دقتق نشان میدهند یا ختر.

صه ّ
هحهپذیری( 1متزانئئی تئئه یافتئئههای یئئک مطایعئئه بئئر اسئئاس دادههئئای باصئئل از
پاسخدهندگان ایجاد شده است و نه براساس ت ّ
عصب ،انگتزه و یا عالقۀ محقق) .برای تسب
ّ
اطمتنان از برساختها و مقایسهها محقئق از تعئئاریف و تفسئئترهای مشئئارتتتنندگان ،از
داوری مشارتتتنندگان و متخصصان در دو مربله استفاده شئئد :در مربلئئۀ ّاول ،در طئئول

انجا مصابۀه از همۀ آنها در مورد جوابهایشان سؤال میشد ته «آیئئا منظئئور شئئما ایئئن
است ته ....و یا اینکه «پ من بر اساس صحۀتهای شما اینگونه ّ
متوجه شئئد تئئه،....
آیا درست ّ
متوجه شد یا ختر؟ در مواردی ته مشارتتتننده منظور دیگری داشت توضتح

بتشتری ارائه میترد و به این صور هم درک دیدگاه وی بتشتر میشد و هم ابعئئاد موضئئوع
مورد سؤال تاملتر میگردید؛ در مربلئئۀ ّدو  ،پئ از اتمئئا مصئئابۀهها و انجئئا مرابئئل
تدگذاری ،نتایج و تفسترها و برداشتها بئئه آن دسئئته از مشئئارتتتنندگان تئئه در دسئئترس
بودند مراجعه نموده و نظر آنها را در مورد نتایج پرستدیم و آنهئئا تییتئئد تردنئئد .بئ ه همئئتن
ّ
صور به افراد متخص مانند روبانتان و ّ
خترین و اسئئاتتد و محققئئان مراجعئئه شئئد و از
داوری آنها در مورد نتایج استفاده شد.

 .4-3انتقال پذیری و ّ
قابلیت پذیرش و سودمندی

2

در طول انجا تمامی مرابل از نظرا اساتتد و پژوهشگران بهره گرفته شد:

ّ
قابلیت اطمینان( 3نشان میدهد ته روند تحقتئئق و یافتئئهها سئئازگار هسئئتند) .بهوسئئتلۀ

ّ
دقت بستار در نحوۀ گردآوری اطالعا و دست یابی به نتایج صحتح در طول مصابۀهها و
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ
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تدگذاریها و ارائۀ توصتفی غنی و ثۀت سوابق ّ
ممتزی 1و مرابل گا بهگا تدگذاری همئراه
مکرر صور گرفت تا از ّ
بود و بازبتنیهای ّ
صحت نتایج اطمتنان باصل گردد.
در نهایت برای تحلتل دادهها بر اسئئاس روشتحلتئئل مضئئمون بئئا اسئئتفاده از نر افئزار
مک تتودا ،2مرابل اصلی تدگذاری طی سه مربلۀ اسئئتخراج مضئئامتن پایئئه ،3مضئئامتن
سازماندهنده 4و مضامتن فراگتر 5انجا شئئد و سئ پ قایئئب مضئئامتن و در نهایئئت شئئۀکۀ
مضامتن استنتاج گردید (براون و تالرک.)2006 ،
 .5یافتهها

جمعتت نمونه شامل 7مرد و 11زن 21تا 66سایه بوده است ته در مشئئاغل مختلفئئی ماننئئد
روبانی ،پزشئئک ،اسئئتاد (دانشئئگاه/بوزه) ،تارمنئئد (دویتی/خصوصی ئشاغل/بازنشسته)،
تارگر ،مشاغل آزاد ،خانهدار و دانشجو داشتهاند.
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ابتدا متزان آ گاهی مشارتتتنندگان از نذر بر مۀنای متزان اطالع آنها از تعریف فقهئئی
نذر ،ابکا  ،آیا و روایانی ته در این باب میدانستند سنجتده شد .الز به ذتر اسئئت تئئه
این آ گاهی با سایر ابعاد آ گاهی آنها ارتۀاطی ندارد .بر اساس مشاهدا  ،هئئتچ تنشگئئری
ته در زمتنۀ نذر ناآ گاه باشد وجود نداشت زیرا همۀ آنها در زیستجهانی زنئئدگی میتننئئد
ته بهدیتل ارزشهای دینیئاجتماعی به دفعئئا بئئا ایئئن پدیئئده روبئئهرو شئئدهاند .بنئئابراین،
ً
تنشگران به دودسته گروهبندی شدند :تنشگران آ گاه،ته تامال با نذر و ابکا و روایئ ا و
آیا آن آشنا بودند؛ و تنشگران نتمهآ گاه ،ته از ابکا یا آیا یا روایئئا مربئئوط بئئه نئئذر
اطالع تافی نداشتند .از آنجا ته متزان آگئئاهی ارتۀئئاطی بئئه ّ
تخصئ و ّفعایتئئت در بئئوزۀ
ختریهها و نذورا نداشت برخی مشارتتتنندگان عادی در گئئروه آ گاهئئان قئرار گرفتنئئد و
ٔ
شماره ( )2آمده است .نکتۀ جایب این اسئئت
برعک  .گزیدهای از این یافتهها را در جدول
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

اویته ته بتشتر ّ
 .3نکا مهم و تدهای ّ
جزئتا باتم بر متون و دادهها را نشان میدهند.
 .4مضامتنی ته از تلخت و ادغا مضامتن پایه باصل میشوند.
ّ
 .5مضامتن تلی ته اصول باتم بر متون و دادهها را نشان میدهند.

ته به جز دو نفر ( 2امتحان ایهی افراد و  5رفع نتاز و تمال اخروی فردی) ،سایر تنشگئران
معتقد بودند ته هدف خداونئئد از نئئذرهای مئئایی ،تئئه شئئکلی از انفئئات اسئئت ،عئئالوه بئئر
خودشکوفائی ،رفع فقر در جامعه است.
جدول شماره ( .)2معنای نذر و هدف خداوند از انفاقاتی مانند نذرهای مالی از دید مشارکتکنندگان
مصاحبهشونده

میزان
آگاهی

1
و7
و8
و 10

آ گاه

و 11

( 9نفر)

و 12
و 13
و 14
و 15

نمونۀ گزارههای معنای نذر
«نذر عۀار اسئئت از آن تئئاری تئئه انسئئان ملتئئز
میشود به انجا تاری خوب یا اینکه تار منکری را
ترک تند .نوعی ایتزا و عهد است ته میبنئئدد تئئه
فعلی راجح را انجا دهد .برای نمونئئه ،پتئئاده بئئرود
تربال ...نذر سابقهای در زمئئان رسئئول اتئئر (ص)
دارد ته ما بر بسب ٔ
ستره ایشان نذر میتنتم ...این
یک روش بستار خو بی است بهخصوص اگر انسان
ٔ
عرصه اجتماعی شود ...باال نذر ته خئئود دو
وارد
رتئئن دارد یکئئی بئرای خداسئئت و دیگئئری بئئر مئئن
ً
واجب است ...صتاه ته بتما هم الز نتسئئت بئئه
عربئئی باشئئد میتوانئئد بئئه فارسئئی هئئم باشئئد...
ٔ
شونده .)1
(مصابۀه
ٔ
«نذر مانند بقته ابکامی ته در دیئئن اسئئال داریئئم
ً
یک دستور است ...نذر مثال ابکامش ایئئن اسئئت
ته ...ویی ما نذر داریم ته دو جور است .یک نئئذر
داریم مشروط است ...این میشئئود نئئذر زجئئر...
ٔ
شونده )7
(مصابۀه
«نذر هم باید خطۀه داشته باشد ...اتثر نئئذرها باطئئل
است .شما بروید پتش علمای بزرگ میگو ینئئد اتثئئر
ً
نذرها باطل است  ...مثال اگئئر میخئئواهم نئئذر تئئنم
باید به جتب خود و یا شوهر نگاه تئئنم ...و وظتفئئه
من است ته آن را ادا تنم و اگر نتوانم بر گردنم اسئئت
و وظتفه دار سه روز روزه بگتر ...اگئئر تسئئی خطۀئئه
نخواند این میشود عهد( ...مصابۀه ٔ
شونده )14
«نذر به نظر من بئئه انسئئان انگتئئزه میدهئئد تئئه بئرای
مشکالتش بتشتر ارتۀاط پتدا تند با خئئدا و بئئر اسئئاس
اعتقاداتش  ...بعد خدا ...با این نذر هم مشکل مرا بل
میتند و هم مشکل او را( ...مصابۀهشو ٔ
نده )15

نمونۀ گزارههای هدف
خداوند
«بهدنۀال این است ته میخواهئئد
فقر را از جامعه ریشهتن تنئئد...
(مصابۀهشونده )1
«چون خئئدا میگویئئد تئئه مئئن
ٔ
همه شئئما را بهدسئئت
مشکال
خودتان بل میتنم .یعنی مئئن
بتوانم یک گرفتئئاری را برطئئرف
تنم( ...مصابۀهشونده ٔ.)7
«ته به مرد تمک تند ،دسئئت
یک مستضعفی را انسان بگتئئرد.
برود یک مستضئئعفی را تمئئک
ٔ
شونده .)14
تند( ...مصابۀه
«نظئئر شخصئئی مئئن رفئئع نتئئاز
مسئئتمندان .میتئئوان گفئئت تئئه
بازتوزیع ثئئرو در جامعئئه...
ٔ
شونده )15
(مصابۀه
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مصاحبهشونده

میزان
آگاهی

2
و3
و4
و5

نتمهآ گاه

و6

( 9نفر)

و9
و 16
و 17
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

و 18

نمونۀ گزارههای معنای نذر
«مرد بئئاجتی دارنئئد نئئذر میتننئئد .یئئک چتئئزی
خواستم نذر تئئرد  .مریضئئی داری بئئاجتی داری
ً
مثال ما خودمان یک بار فرزندمان مریض بئئود نئئذر
تردیم ،اینطور چتزهئئا ...نئئه مئئا صئئتاهای نتسئئتتم،
همتنطئئئوری تئئئوی دل خودمئئئان میگئئئو یتم...
ٔ
شونده )2
(مصابۀه
«یک پتمان و عهد است ته با خدا میبندیم تئئه یئئا
وقتی چتزی خواستتم و یا جلئئوتر از اینکئئه آن چتئئز
برآورده شود تاری را انجا میدهتم و از دعئئای آن
طرف تار ما درست میشود .یعنی نذر نوعی مۀادیه
ٔ
شونده )4
است( ...مصابۀه
نذر زیارتی میرو یم...نذر میتنتم و وقتی بئئرآورده
شد نئ ذرمان را ادا میتنتم.بئئاال گوسئئفندی باشئئد
هرچه ته باشد نذرش را ادا میتنتم)5(...
نذر یک قرارداد اسئئت تئئه آد بئئا یکئئی میبنئئدد و
ً
میخواهد به آن وفادار باشد...اصال خدا توی قرآن
نئئذر نگذاشئئته اسئئت .تجئئا گذاشئئته اسئئت؟...
ٔ
شونده )16
(مصابۀه
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نمونۀ گزارههای هدف
خداوند
«خدا میخواهد همه را امتحان
ٔ
شونده )2
تند( ...مصابۀه
«برای اینکه یکی دیگئئر بتایئئد و
دست او را بگترد و به او تمئئک
تند ته فقتئئر نۀاشئئد...منظور از
نذر این است ته به یکی تمئئک
تنتم( ...مصابۀهشون ٔ
ده )4
ً
«نئئذر تئئه تئئال بئئهخاطر خئئود
شئئخ اسئئت نئئه بئئهخاطر
مئئئرد  ...بئئئه خئئئاطر آخئئئر
ٔ
شونده )5
است( ...مصابۀه
به خاطر این است ته اخئئتالف
طۀقاتی زیاد نشود توی جامعه و
ً
«اتفاقا اینها در ظئئاهر شخصئئی
است و آن چتزهایی ته در اصل
توصته شده برای اجتماع اسئئت
و هدف تنهئئا خئئدمت بئئه خلئئق
ٔ
شونده )16
است( ...مصابۀه

در جدول شئ ٔ
ئماره ( )3نظا هئئایی تئئه مشئئارتتتنندگان ارزشهئئای مربئئوط بئئه نئئذر و
شتوههای نذردهی خو یش را درونی تردهانئئد ،در دو دسئئتۀ عقالنئئی و عئئاطفی تعتئئتن شئئده
است .از آنجا ته نظا ّ
سنتی در تمامی موارد مشاهده شئئد ،ایئئن نظئئا جداگانئئه دسئئتهبندی
نشد .بر اساس یافتهها تنها نظامی ته هتچ تیثتری در ارزشها و باورهئئای تنشگئران نئئدارد
ّ
نظا قانونی میباشد .همچنتن نوع تنش آنها بر اساس شئئتوههای نذردهیشئئان مشئئخ
شد .همانگونهته مالبظه میشود ،نوع تنش با نئئوع نظا هئئای ارزشئئی درونیشئئده تئئامال
انطۀات دارد.

جدول شماره ( .)3نظامهایی که مشارکتکنندگان ارزشهای مربوط به نذر و شیوههای نذردهی خویش را درونی کردهاند
شماره
مصاحبه

نوع کنش

نظام اخذ
ارزشهای نذر

1
و3
و7
و8
و9
و 10

عقالنی معطوف عقالنی و ّ
سنتی
به هدف و
ارزش ّ +
سنتی

و 12

( 12نفر)

و 11
و 13
و 14
و 15
و 16

2
و4
و5
و6
و 17
و 18

گزارههای نمونه
ً
«بوزوی هستم؛ اساسا دستوراتی ته خدا داده به دنۀال ایئئن اسئئت تئئه
میخواهد فقر را از جامعه ریشه تن تند ،نذرهای مئئن بتشئئتر در بعئئد
ً
خدما به جامعه بوده؛ غایۀا همان بعد اجتماعی را در نظر میگترنئئد
ً
ته بتوانند خدمتی هم به خلئئق داشئئته باشئئند .مئئثال در قایئئب اطعئئا
ٔ
شونده )1
(تنش عقالنی  /مصابۀه
طۀتعی است ته اول و بتشتر در داخل خانواده؛ نئئذر یئئک سئئابقهای در
زمئ ان رسئئول اتئئر (ص) دارد تئ ه مئئا بئئر بسئئب سئ ٔ
ئتره ایشئئان نئئذر
میتنتم؛ایۀته برای بضرا ائمه نتز سعی تردها نذرهایی داشته باشم
یا نذر اطعا داشتم ته روضهای در منزل خوانده شئئود و اطعئئامی هئئم
بشود (تنش ّ
ٔ
شونده .)1
سنتی  /مصابۀه
«از وقتی ته خود قئئرآن را خوانئئد  ،مطایعئئاتم را روی قئئرآن و بئئدیث
انجا داد واقعا با شکل دیگری از نذر ته نذر واقعی است آشنا شد ؛
 ...نذر یک ثرو ختلی بزرگ است در مملکت ما تئئه اگئئر بئئه مسئئتر
درستش بتفتد باور تنتد ختلی از مسائل اجتماعی مئئا بئئل میشئئوند
ٔ
شونده .)11
(تنش عقالنی /مصابۀه
ً
ً
«طۀتعتا از تودتی این نذرهای نه صرفا اسالمی بلکه نذرهای اجتماعی ته
از مادربزرگم و پدربزرگم و مادر و ...میتردند آشئئنا بئئود ؛ ایئئن روشهئئا
روشهایی سنتی است .اینکه ختلی از نذرها میرود سراغ خئئوراتی ...مئئا
آمدهایم آن را یک مقداری با فرهنگ خودمان تئئه در واقئئع فرهنئئگ گذشئئته
ایران بوده و ربطی به متن قرآن نداشته تمی قئئاطی تئئردهایم .بعئئد بهسئئۀب
ر ٔ
ابطه ما با اروپا تمی هم از فرهنگ آنها با نذرهای ما قئئاطی شئئده اسئئت؛
ً
مثال نئئذرهای مسئئتحی تئئه در روزهئئای یکشئئنۀه در داخئئل تلتسئئا سئئو
میدادهاند و در بقتقت این یکی از روشهای جذب مستحتان بوده است؛
اینها تیثتر سنت است (تنش ّ
سنتی  /مصابۀه ٔ
شونده .)11
«من عقتده دار ته هتچ وقت با تار تردن بهتنهایی به جایی نمیرستم
بلکه با دعا تردن با نذر تردن ...باید دعئئای تسئئی بایئئد پشئئت سئئر
باشد تا تار درست شود؛ آش نذر ابوایفضل تئئرد یعنئئی ابوایفضئئل
بچهمان را شفا داد یا به مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند
ٔ
شونده .)4
تار ما درست میشود (تنش عاطفی  /مصابۀه

عاطفی معطوف
به هدف و ارزش
ّ +
سنتی
( 6نفر)

عاطفی و ّ
سنتی

«ما سنتی ته بزرگ شدیم و همتشه به ما گفتهانئئد خئئدا و پتامۀئئر(ص)
در خانواده؛ بتشتر نذر غذا داشتهایم .یعنی شکمی را سئئتر تنئئتم یئئا بئئه
مستحقی غذا بدهتم بعد او ته برایمان دعا تند تار ما درست میشود
(تنش ّ
ٔ
شونده .)4
سنتی  /مصابۀه
ً
«برای دیگ اما بستن نذر مئئیدهم .مئئثال تئئوی محلئئهمان یئئک نفئئر
ُ
هست ته شله میدهد من هرسال نخودش را مئئیدهم .سئئایی بتسئئت
تتلو بتستو پنج تتلو من نخود مئئیدهم بئرای امئئا بسئئتن (تئئنش
ٔ
شونده .)17
عاطفی  /مصابۀه
«مرد توی جامعه یا توی اما زاده میبتنند من هم هر سئئال نئئذریا را
میداد (تنش ّ
ٔ
شونده .)17
سنتی  /مصابۀه

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

123
جامعهشناسی نذر و موانع
ّ
مسئولیتپذیری ...

ٔ
شماره ( )4مشاهده میشود تعدادی از مشئئارتتتنندگان تجربئئۀ
همانطورته در جدول
زیستۀ فقر داشتند (برخی بهطور مستقتم و بعضی بهصور غترمستقتم و در اثئئر تعامئئل بئئا
افراد دیگر) و تعدادی از آنها چنتن تجربهای نداشتند.
جدول شماره ( .)4تجربه زیسته فقر در میان مشارکتکنندگان
مشارکتکننده

تجربۀ زیسته

3و 5و 6و 8و 9و 12و 14و 15و 16و 18

دارند(10نفر)

1و 2و 4و 7و 10و 11و 13و 17

ندارند( 8نفر)

ٔ
شماره ( ،)5تارترد نذرهای انفرادی و گروهی از دیدگاه مشارتتتنندگان ذتر
در جدول
شده است .در مجموع13 ،تارترد برای نذر در مصابۀهها قابلتشخت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بود تئئه هرتئئدا از

آنها به دفعا تکرار شدهاند .بر اساس یافتهها ،نذرهای گروهی تمامی تارتردهای نذرهای
ّ
انفرادی را دارند ،در صورتی ته  4تارترد آخر تنهئئا بئئه نئئذرهای جمعئئی و مشئئارتتی تعلئق
دارند .یعنی نذرهای گروهی تارتردهای بتشتر و جئئامعتری دارنئئد .در هئئر ردیئئف عالمئئت
مثۀت ( )+بهمعنای وجود تارترد و عالمت منفی()-بئئه معنئئای عئئد وجود یئئک تئئارترد در
ردیف مربوطه است.
جدول شماره ( .)5کارکرد نذرهای فردی و جمعی
ردیف

کارکرد

نذرهای فردی

نذرهای گروهی

1

بازتویتد ارزشهای دینی

+

+

2

افزایش همۀستگی
انطۀات و ّ
فعلتتبخشی دین با جامعه

+

+

+

+

4

ایجاد آرامش ،امتد و صۀر فردی

+

+

5

خدمت به عزاداران

+

+

6

تسب تمال اخالقیئاجتماعی

+

+

7

ایجاد معنا و هدف برای زندگی

+

+

8

نزدیکی به خدا

+

+

9

رفع مشکل دیگران

+

+

3

نذرهای فردی

نذرهای گروهی

ردیف

کارکرد

+
+

10

افزایش بهرهوری

-

11

تسب توسعۀ دنتویئاخروی

-

12

ایجاد آرامش و نظم عمومی

-

+

13

انطۀات و سازگاری دین با ایزاما اجتماعی

-

+

دالیلی ته مشارتتتنندگان برای عد مشارتت در نذرهای مایی گروهی ته در جهت ختر
ٔ
شماره ( )6آمئئده اسئئت .در
عمومی هستند ذتر تردهاند با ذتر دفعا تکرار هرتدا در جدول
ّ
تجربتئا مشئئارتتتنندگان
این مربلئئه ،عئئالوه بئئر دیئئدگاه شخصئئی مشئئارتتتنندگان ،از
ّ
متخص در باب دیدگاههای سایر تنشگران اجتماعی ته بهخاطر ّ
موقعتتشئئان بئئا آنهئئا در
تعامل بودهاند نتز استفاده شده است .برای نمونه ،روبانتون تنشگران باتجربه ته در ختریهها
ّ
ّ
مدیریتی یا مشاورهای بوده و در ارتۀاط با نذرهای جمعی با افئراد
فعایتت داشتند یا دارای پست
داده

زیادی سروتار داشتهاند .بر اساس دادهها ،در سطح خرد در مجمئئوع 18دیتئئل تشئئخت
ِ
شد ته در سئئطح تئئالن بئئه چهئئار گئئروه از موانئئع دسئئتهبندی شئئدند :ناتارآمئئدی آموزشئئی،
ِ
مئ ّ
ئدیریتی ،فرهنگئئی و اقتصئئادی .ایئئن موانئئع در نهایئئت منجربئئه تئئاهش مسئئوویتتپذیری و
مشارتت اجتماعی تنشگران در نذرهای مایی گروهی شدند.
جدول شماره ( .)6موانع مسؤلیتپذیری و مشارکت اجتماعی درنذرهای مالی ازدیدگاه مشارکتکنندگان
ردیف

فراوانی

مضامین پایه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

150
110
98
119
33
120
70
33
56
14
155

فقدان آموزش تافی و صحتح در باب ارزشهای مطلوب ائمه و خداوند
ناآ گاهی تنشگران از روشها و ارزشهای مطلوب دینی و فرهنگی
ناآ گاهی تنشگران از توانائی بکارگتری ظرفتت نذورا درتوسعه
ناآ گاهی تنشگران از تیثتر نذورا بر دیگران و نسلهای آینده
عد اویو یت بندی نتازهای اجتماعی و اقتصادی توسط دانشگاه و بوزه
عد بروزرسانی و اطالع رسانی روشهای انجا مناسک دینی بر اساس اویو یت ها
تم توجهی مسوویتن در استفادۀ بهتنه از نذورا
توزیع سلتقهای متویتان نذورا
موانع بروتراتتک و قانونی
ّ
اعتماد متصدی در امر نذورا
ناشناس بودن افراد و گروههای قابل
ِ
بی اعتمادی

موانع
آموزشی

مدیریتی

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

125
جامعهشناسی نذر و موانع
ّ
مسئولیتپذیری ...

ردیف

فراوانی

مضامین پایه

12
13
14
15
16
17
18

13
17
28
7
25
30
6

تقدیرترایی
ّ
تعصب
وجود برخی سو تارتردها نظتر چشم و هم چشمی و تظاهر
ّ
متخص
فقدان فرهنگ مراجعه به
ناتوانی مایی
گسترش دامنۀ فقر
نداشتن تجربۀ زیسته در فقر یا مسکنت

همچنتن بر اساس نظریۀ دانتل یرنر ،)1383(1برای تشخت

موانع

فرهنگی

اقتصادی

متزان آمئئادگی تنشگئران

در پذیرش شتوههای نو در جهت توسعه ،براساس سنجش متزان همدیی آنها بهعنوان افئراد
انتقایی درمصابۀهها از مشارتتتنندگان این سؤال پرستده شد« :اگر شئئما رئئئت جمهئئور
بودید ،هم قدر داشتتد و هم ثرو  ،آنگاه در زمتنۀ نذرهای مایی چه اقدامی میتردید ته
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از این طریق جامعه بتواند به سمت توسعه برود؟ .
بئئرخالف زمئئانی تئئه یرنئئر ایئئن آزمئئایش را در ایئران انجئئا داد ،اتنئئون پاسئئخگو بودن
مشارتتتنندگان به این پرسئئش افئزایش افئراد انتقئئایی را نشئئان میدهئئد .بئئهعۀارتی ،همئئۀ
ّ
موقعتت دیگران فرض تنند .به عنئئوان مثئئال ،پاسئئخ
مشارتتتنندگان قادر بودند خود را در
مشارتتتننده در مصابۀۀ ( )4اینگونئئه بئ ود« :خئئوب تۀلتائئا میتئئرد چئئون نمیتئئوان
یکدفعه بروی توی دل مرد و آنها را عوض تنی .با همتن تۀلتاا باید هر تاری را ترد .
از سوی دیگر ،در ّ
طی مصابۀهها «روند ّفعالسازی آ گاهی بهمنظور روشی برای رفئئع
مانع اختالل درآموزش ،آزمایش شئئد و نتتجئئۀ مثۀئئت داشئئت .بئئه ایئئن صئ ور تئئه هرجئئا
مشارتتتننده با تلمۀ «نمیدانم پاسخ موردی را میداد ،بئئا سئئؤالهای خئئاص ،بسئئته بئئه
شرایط و پاسخهای مشارتتتننده و بئئدون تلقئئتن پاسئئخی معئ ّئتن ،سئئعی شئئد ارزشهئئا و
ّ
مسوویتتپذیری یا مشارتت اجتمئئاعی
باورهای دینیئفرهنگی با روش انجا نذرهای مایی،
ّ
در ذهن آنها به هم مربوط شوند و سپ برای اطمتنان محقق از برداشت و تفستر صئئحتح
ً
پاسخ مشارتتتننده ،بسته به ادبتا بئئه تارگرفتئئه شئئده هئئر یئئک از آنهئئا ،مجئئددا پاسئئخ
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ

بهصور سؤال پرستده شد تا عالوه بر اطمتنان یاد شده توضتحا بتشتری هم تسب شود.
نمونهای از این روند ذتر میشود:
سؤال .اعمایی نظتر نذر میتواند افراد اجتماع را به هم نزدیک تند؟
جواب .نمیدانم.
سؤال .االن شما با این خانمهایی ته در صندوت نذر مشارتت میتنتد ابسئاستان
قۀل از عضو شدن در صندوت با بعد از عضو شدن یکی است؟
جواب .نه ختلی بتشتر شده .ابساس نزدیکی و همکاری و دوستی بتشتری نسئۀت
به آنها پتدا تردها .
سؤال .یعنی به هم نزدیکتر شده اید؟
ً
جواب .بله مثال اگر تسی مریض باشئد خئتم قئرآن نئذر تئرده باشئد همئه بئا هئم
همکاری میتنتم و با هم جز ها را سینفره میخوانتم و بعد هم برایش دعئا مئیتنتم او
هم خوشحال میشود از این تمک ما و از دعاهای ما ،ما هم تار ختری انجا مئیدهتم.
همۀستگی اینطوری ختلی بتشتر میشود.
 .6بحث و نتیجهگیری

یافتهها بتان میتنند در روند جامعهپذیری ،افراد با قرار گئئرفتن در محئئتط خئئانواده و سئئپ
گروههای اجتماعی بزرگتر با انواع نظا های ارزشی مربوط به نذر مواجه میشوندّ .اما تنهئئا
آندسته از ارزشها را درونی میتنند ته بهوستلۀ تئئنش یئئا مناسئئک آنهئئا را یمئ تئئرده و
پاداش تسب تنند .بهعۀارتی ،هر فرد از طریق ارزشها ،هنجارهاّ ،
قصئهها و افسئئانهها و...
بهصور اجتماعی با نذر آشئئنا میشئئود و از طریئئق انجئئا مناسئئک ،جهئئانبتنی دینئئی بئئا
ّ
خلقتا مؤمنان هماهنگی و یگانگی پتدا میتند .به عقتدۀ گترتز ،افئراد بئئر اسئئاس دالیئئل
اجتماعی ،روانشناختی و فرهنگی به شرتت در مناسک ترغتب میشئئوند و در طئئی فراینئئد
ّ
ّ
ّ
مناسک «یحظۀ مقدس برای تنشگران اتفات میافتد .یحظۀ مقدس ،آن یحظهای است ته
ّ
روزمرۀ خو یش جدا شده و امر قدسی را ابسئئاس میتنئئد .در بقتقئئت
فرد از دنتا و زندگی
بهنوعی با آن امر قدسی یکئئی میشئئود و بئئه بئئاور و ایمئئان واقعئئی میرسئئد و آن را درونئئی
میتند .بهدیتل ایزامی ته باورهای مربوط به نئئذر در خئئود دارنئئد تئئه هئئم نشئئوت گرفتئئه از
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عقالنی باصل از معنابخشتدن بئئه هسئئتی و مسئئائل مئئۀهم زنئئدگی اسئئت ،و هئئم
رضایت
ِ

بهصور تعهئئدهای عئئاطفی و سرسئئپردگی و وفئئاداری بئئه امئئور قدسئئی در مقابئئل منئئافع
نذرتنندگان در دستیابی به خواسته هایشئئان ،اعمئئال و تنشهئئای آنهئئا را نتئئز یکشئئکل
خواهد ترد .از این طریق ،انسجا و نظم اجتمئئاعی باصئئل میشئئود .در طئ ّ
ئی ایئئن مسئئتر
اندیشی باصل از تجربۀ زیسته یا مواجهه با منطئئق و فلسئئفۀ
برخی از تنشگران بهوستلۀ باز
ِ
یک نظا خاص آن را آ گاهانه درونی میتنند و نوع تئئنش آنهئئا بئئر مۀنئئای ایئئن آگئئاهی از
پایداری و تارترد بتشتری نسۀت بئئه آنهئئا تئئه بئئه روشهئئای سئ ّئنتی و تحتتئئیثتر اجتمئئاع

نظا های ّ
معتنی را درونی تردهاند ،برخوردار اسئئت .یعنئئی همانگونئئه تئئه گترتئئز اسئئتدالل

میتند ،نذر از طریق ایجاد رابطه متئئان جهئئانبتنی (جهئئان آنگونئئه تئئه هسئئت) و بتئئا
اخالقی (جهان آنگونه ته تجربه شده) در جامعه امکئئان نقئئد ّفعئایی را ایجئئاد میتنئئد تئئه
بهعنوان یک سازوتار برای سازگاری ،انطۀات و بازسازی بر اسئئاس شئرایط مختلئئف بتئئا
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اجتماعی استفاده میشود .این تارترد ،جامعئئه را از بایئئت ایسئئتایی خئئارج تئئرده و بئئه آن
شماره ( )3( ،)2و (ّ )4
ّ
ٔ
معتن میشود ته نئئوع
تحرک و پو یایی میبخشد .از مقایسۀ جداول
تنش افراد آ گاه ترتتۀی از عقالنی و ّ
سنتی است و به روشهای نذردهی گروهی و مشئئارتتی
در نذرهای مایی تمایل دارند .همچنتن این گروه بتان میتردند ته در برابئئر مسئئائل موجئئود
ً
ّ
مسوویتت میتنند .برخی از این مشارتتتنندگان (10و  11و )12
در جامعه تامال ابساس

بتان میتردند در ّ
طی زندگی خود و با تسب آگئئاهی بتشئئتر از ارزشهئئا و فلسئئفۀ ابکئئا ،
سنتی و انفئ رادی بئئه سئئمت عقالنی ئ ّ
روشهئئای نئئذردهی خئئو یش را از عاطفی ئ ّ
سنتی و
اجتماعی تاتتئئر دادهانئئد .سئئه اسئئتثنا در مشئئارتتتنندگان نتمئئهآ گاه (3و9و )16مشئئاهده
میشود ته با وجود نتمهآ گاه بودن ،تئئنش عقالنئئی و مشارتتی ئاجتماعی انجئئا میدهنئئد.
وجه مشترک همۀ آنها داشتن تجربۀ زیسته است .بهعۀارتی ،ایئئن مشئئارتتتنندگان عنئئوان
میتردند به خاطر تجربۀ فقری ته داشئئتهاند و یئئا اینکئئه از نزدیئئک آن را مشئئاهده و یمئ
تردهاند ،ابساس مسوویتت ترده و روشهای مشئئارتتی و اجتمئئاعی را انتخئئاب تردهانئئد.
ٔ
زیسته فقر را دارند (5و6وّ )18امئا تئئنش
تفاو آنها با سایر تنشگران نتمهآ گاه ،ته تجربۀ

ّ
موقعتتهایی قرار گرفتهاند ته بهیحاظ مئئایی و یئئا
عاطفی و انفرادی دارند ،این است ته در

شالی توان الز برای اقداما گروهی و مشارتت را دارند .بنابراین ،میتئئوان نتتجئئه گرفئئت
ته تجربۀ زیسته ،جایگزین نسۀی برای آ گاهی است.
بر اساس دادههای باصئئل از دیئئدگاه مشئئارتتتنندگان در جئئداول شئئماره ( )2و (،)5
ئذر گروهئئی
نظتر
نذرهای مئئایی رفئئع فقئئر اسئئت و تارتردهئئای نئ ِ
ِ
هدف خداوند از انفاقاتی ِ

مایی انفرادی است .بر ایئئن اسئئاس ،مشئئاهده میشئئود تئئه در
بهوضوح جامعتر از
ِ
نذرهای ِ
ّ
نظریا مربوط به مناسک دینی مانند نذر ،به برخی تارتردها ته در یافتئئههای مئ ا مشئئاهده
گردید (خدمت به عزاداران ،رفع مشکل دیگران ،افزایش بهئئرهوری ،تسئئب توسئئعه در امئئور
دنتوی) ّ
توجهی نشده است و از این منظر میتوان این نظریهها را گسترش داد.
ّ
از سوی دیگر ،آزمون متزان همدیی در همۀ مشارتتتنندگان مشخ ترد ته آنها بئئر
اساس نظریۀ یرنر جز افراد انتقایی هستند ته از و یژگیهای بارز آنها آمادگی برای پئئذیرش
روشهای جدید است .این موضوع با ّ
توجه به گسترش سواد عمومی و ابزارهئئا و شئئۀکههای
ارتۀاطیئاجتماعی قابلدرک است (یرنر.)1383،
اینجا این سؤال مطرح میشد ته چرا برخئئی از آنهئئا بئئا وجئئود ایئئن باور ئه ا ،در برابئئر
ّ
مایی مشارتتی تئئه در جهئئت ختئئر
مسائل اجتماعی ابساس مسوویتت نکرده و در نذرهای ّ ِ
عمومی تارگشا هستند شرتت نمیتننئئد؟ تنکئئاش و مداقئه صئئور گرفته بئئر اسئئاس ایئئن
ّ
ماعی آنهئئا بهوسئئتلۀ تحلتئئل مضئئمون و تشئئف
پرسش در ارزشها ،باورها و موقعت ِت اجت ِ
عقاید ،دیدگاهها و رونئئدهای تصئئمتمگتری و تئئنش مشئئارتتتنندگان ،سئئۀب آشکارشئئدن
اجتماعی آنها در نذرهای مایی جمعی شد ته در جدول
موانع مسوویتتپذیری و مشارتت
ِ
ّ
ٔ
شماره ( )6گزارش داده شد .بر اساس دادهها ،فرایند اثرگذاری موانئئع آموزشئئی ،مئئدیریتی،
فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عد توسعه در مدل مفهومی زیر نشان داده شده .در این مدل،
چهار شاخۀ اصلی وجود دارد:
ّ
مدیریتی با استفادۀ نادرست یا عد استفاده از منابع و سرمایهها یا بئئا
در شاخۀ ّاول اختالل
در نظر نگرفتن تعادل درونی و بترونی ستستمهای اجتماعی و نهادها ،سئئۀب افئزایش مسئئائل
اجتماعی میشود .پتامد این اختاللها ،افزایش ناهنجاریها یا بیهنجاریهای اجتمئئاعی در
قسمتها و سطوح مختلف اجتماع میشئئود .در نتتجئئۀ ایئئن آنئئومی ،تنشگئران در پئئی رفئئع
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نتازها ،منافع و مسائل شخصئئی خئئو یش نئئهتنها دیگئران را نادیئئده میگترنئئد بلکئئه بئئا ایجئئاد
رقابتهای ناسایم در سطوح مختلف سعی در بذف یکدیگر دارنئئد تئئه ایئئن موضئئوع انئئواع
ّ
ناهنجاریهای دیگر مانند تملق ،پذیرش ظلئئم و سئئکو و ...را بئئهدنۀال خواهئئد داشئئت .در
نتتجه ،چه در سطح فردی و چه بهصور فراگتر ،محرومتت در دستتابی به اهداف بئئا اتئئالف
انرژیها و منابع افزایش یافته و ابساس ناامتدی و ناتامی در جامعه گسترش پتدا میتنئئد .در
ّ
ّ
چنتن شرایطی افراد توانائی تفکر تارامد ،بازاندیشی و خالقتت خود را از دست میدهند.
در شاخۀ ّدو موانع آموزشی قرار دارند .بر اساس یافتهها ،مشئئارتتتنندگان در سئئطوح
مختلف از ارزشهای دینیئفرهنگی آ گاهی دارند .همچنتن مشاهده شد ته تنشگری ته با
انواع نذر مانند نذرهای مایی ناآشنا باشد وجود ندارد .مسوله اینجاست ته مشارتتتنندگان
این آ گاهی را بهصور مجزا دریافت تردهاند و آموزش ّ
خاصی در زمتنۀ توانمندسازی آنها
ّ
برای اتصال این دو بخش از آ گاهی و تاربست آن در زندگی روزمئ ّئره و تنشهئئای مختلئئف
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مانند نذردهی ندیدهاند یا اگر دیدهاند تنها بهصور تووریک بوده و از آنجا ته درعمئئل ایئئن
پتوست و ارتۀاط را تجربه یا مشاهده نکردهاند ،قادر به تکرار و توسعۀ آن به سئئایر نظا هئئای
ّ
ارزشئانتخابئتنش نتستند .این موضوع نتز به ناتوانی در تفکر و بازاندیشی ختم میشود.
سو  ،مانع فقر فرهنگی است ته بئئهدیتل مئئواردی ماننئئد ّ
شاخۀ ّ
تعصئب یئئا تقئئدیرگرایی
ّ
بهطور مستقتم به ناتوانی در تفکر و باز اندیشی میانجامد.
ٔ
شاخه چهار مربوط به فقر اقتصادی است .در شرایط دشوار اقتصادی برخی از تنشگران
اجتماعی با تاهش سطح تحصتال یا آموزشهای ت ّ
خصصی الز و تسب مهار رو بهرو
ّ
میشوند .در نتتجه با فقر اطالعاتی یا دانشی و عالوه بر آن فقدان سرمایۀ اجتماعی تافی،
ّ
محرومتت آنها
بتکاری و یا مشاغل تمدرآمد را تجربه میتنند .این موضوع خود به افزایش
میانجامد و با مشکال فراوانی رو بهرو شده و به ناچار به سطوح پایتن زندگی راضی
ّ
تفکر و بازاندیشی نخواهند بود و ّ
بتی اگر این آ گاهیها به آنها
میشوند .این افراد قادر به
داده شود نتز قادر به مۀارزه با شرایط دشوار خود نخواهند بود .بنابراین ،با عد بازاندیشی و
ّ
تفکر در ارزشهای دینیئفرهنگی و روشهای انجا تنش نذرهای مایی ،همان روشهای
مرسو گذشته ته در شرایط تنونی جامعه تارترد تمتری تسۀت به روشهای گروهی دارند

مورد پذیرش و تکرار قرار گرفته و هتچ تاتتری در شرایط فردی و اجتماعی تنشگران ایجاد
نشده است .در نتتجه ،فقر استمرار یافته و یا افزایش مییابد.
در نهایت ،این فرایندها به عد توسعۀ ممکن اقتصادیئاجتماعی بهوستلۀ نذورا مایی
ِ
ً
میانجامد و این عد توسعه ،بهصور یک چرخه ،مجددا بر استمرار موانع یاد شئئده تئئیثتر
گذاشته و چرخۀ عد توسعه ادامه خواهد یافت.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

131
جامعهشناسی نذر و موانع
ّ
مسئولیتپذیری ...

شکل شماره ( .)1مدل مفهومی فرایند اثرگذاری موانع آموزشی ،مدی ّریتی ،فرهنگی و اقتصادی در چرخۀ عدمتوسعه

بر اساس یافتهها ،دیدگاه مشئئارتتتنندگان ،تشئئف موانئئع ذترشئئده و آزمئئایش «رونئئد
ّ
ئومی
ئ
مفه
ل
ئد
ئ
م
ئده،
ئ
ش
مشخ
ّفعالسازی آ گاهی و بئئا برتئئت در خئئالف جهئئت موانئئع
ِ
مداخله در موانع مشارتت اجتماعی در نذرهای مایی در جهت توسعه ارائه و پتشنهاد شئئد.
بهعۀارتی ،برای دستتابی به توسئئعۀ فرهنگی ئاقتصادی الز اسئئت در مسئئتر خئئالف موانئئع
برتت تنتم .از آنجا ته ارزشها و باورها در جهتدهی به تنش نقئئش اساسئئی دارد ،ابتئئدا
باید بر روی آ گاهی تنشگران تار ترد .برای این مهم بایئئد نتازهئئای اجتمئئاعی و اقتصئئادی
توسط متخصصان بوزه و دانشگاه اویو ّیتبندی شئئود .سئئپ  ،گزارشهئئا و پتشئئنهادها بئئر

اساس رستدگی به اویو ّیتها در اختتار مسوویتن ذیربئئط قئرار گرفتئئه و قئئوانتن ،تۀصئئرهها،
دستورایعملها و ...در اختتار نهادها و سازمانهای دویتئئی و خصوصئئی قئرار گتئئرد و بدنئئۀ
سازمانهای مرد نهاد از اسئ تحکا و قئئدر عمئئل و اختتئئارا الز برخئئوردار شئئوند .بئئه
ّ
شفافتتسازی و تۀلتاا گستردۀ روشهئئای جدیئئد توسئئط مسئئوویتن
موازا این اقداما
مربوطه انجا شود تا به افزایش گزینههای انتخاب تنشگران و افزایش آگئئاهی آنهئئا خئئتم
ّ
شود .با عمل به روشهای جدید توسئئط عئئدهای از تنشگئ ران و دیئئدن پاداشهئئایی تئئه در
تارتردها از آنها یاد شد ،اعتماد به نف تنشگران بئئاال رفتئئه و میداننئئد تئئه قئئادر هسئئتند
تاری انجا بدهند ته عالوه بر نفع شخصی نفع اجتماعی و توسئئعۀ دنتئئوی و اخئئروی هئئم
دارد .همچنتن ،ابتمال تکرار روشهای جدید توسط خود آنها طۀق نظریۀ شرطیشئئدن ،و
دیگر تنشگرانی ته آنها را مشاهده میتنند طۀق نظریۀ اشئئاعۀ فرهنگئئی ،بئئاال مئئیرود .از
سوی دیگر ،این روشها بر اثر تکرار بهمرور در تنشگران درونیشده و اندیشئئههای جدیئئد
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در بوزۀ نذر به سایر نظا های ارزشئانتخابئتنش سرایت میتند .عالوه بئئر تئئالش تمئئا
طۀقا برای دستیافتن به رفاه اجتماعی و توسئئعه از طریئئق نئئذورا  ،در سئئایر بوزههئئا و
تنشها نتز چنتن جهتگتری تنشی افزایش پتئئدا خواهئئد تئئرد .پتامئئد ایئئن فراینئئد افئزایش
اعتمئئاد اجتمئئاعی بئئتن تنشگئئران و بئئتن مسئئوویتن و مئئرد خواهئئد بئئود تئئه بئئه توسئئعۀ
فرهنگیئاقتصادی ختم خواهد شد .نکتۀ بستار مهم این است ته این مدل باید یئئک فراینئئد
مستمر باشد تا پو یایی و توسعۀ پایدار را به ارماان بتاورد.
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شکل شماره  .2مدل استنتاجی توسعۀ فرهنگیهاقتصادی

منابع
آرون ،ریمون ( .)1393مرابل اساسی ستر اندیشه در جامعهشناسی (مترجم :محمدباقر پرها ) .تهران :شرتت
انتشارا علمی فرهنگی.
بهار ،مهری ( .)1383نذر و هو یت اجتماعی زنان .نامه علوم اجتماعی.117-132 ،24 ،
توتلیراد ،مهرداد؛ و تالنتری ،عۀدایحستن ( .)1393گونهها و عوامل تیثترگذار بر وقوع فعایتتهئای نئذری در
جامعه ایرانی :مطایعه موردی شهر فومن .اسالم و مطالعات اجتماعی.49-71 ،)1(2 ،
جالیی ،رستم ( .)1391نمونهگتری در پژوهشهای تتفی .مجلۀ تحقیقۀات فی ۀی دل علۀوم سۀالم ؛ ،)4(1
.320-310
دهخدا ،علی اتۀر( .)1341یاتنامه .تهران :سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشور.
دو پو یی ،فرانست ( .)1385انسانشناسی اقتصادی (مترجم :محدثه محببستنی) .تهران :نشر علم.
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ربمانی ،جۀار؛ و فربزاد ،یاسئمن ( .)1395سئفرههای نئذری در تهئران :عاملتئت زنانئه در جماعئت آیتنئی.
پژوهشهای انسانشناسی ایران.183-200 ،)2(5 ،
صادقی ،بستن؛ فتحی ،متئثم؛ و شئفتعی ،علئی ( .)1391بررسئی جایگئاه نئذورا در فقرزدایئی از جامعئه
اسالمی :مطایعه موردی ایران در  .1388-1385اقتصاد ایران.32-5 ،45 ،
طایۀی ،راضته؛ جو یۀاری ،یتال؛ و ثناگو ،اتر ( .)1396تۀتتن رفتارهای مئذهۀی مئادران دارای تئودک بسئتری:
مطایعه تتفی .پژوهش دل دین و سالم .35-42 ،)3(3 ،
عطئئایی تجئئو یی ،پئئری؛ زرندیخایئئدی ،مرجئئان؛ امئئامی ،پریئئر ؛ و باجیالهتجئئانی ،منصئئوره (.)1393
گونهشناسی سفرههای نذری زنانه .اولین فن رانس بینالمللی لوانشناسی و علوم لفتالی ،اصفهان ،ایران.
یرنئئر ،دنتئئل ( .)1383گئئذار از جامعئئه سئئنتی :نوسئئازی خاورمتانئئه (متئئرجم :غالمرضئئا خواجهسئئروی).
تهران:پژوهشکده مطایعا راهۀردی.
یطفیقهرمانلو ،علترضا؛ وصایی ،سعتد؛ و هزارجریۀی ،جعفر ( .)1391مقاصد و نیات نذلدهندگان نسب بۀه
نتایج لفۀاهی نۀذل (پایاننامئه تارشناسئی ارشئد) .پئردی آموزشهئای نتمهبضئوری ،دانشئگاه عالمئه
طۀاطۀایی ،تهران ،ایران.
محمدپور ،ابمد؛ صادقی ،رسول؛ و رضایی ،مهدی ( .)1389روشهای تحقتق ترتتۀی بهعنوان سومتن جنۀش
روششناختی :مۀانی نظری و اصول عملی .جامعهشناسی فالبردی.77-100 ،)2(21 ،

موسوی خمتنی ،روحایله ( .)1387تحریرایوستله (جلد دو ) .تهران :مؤسسه تنطتم و نشر آثار اما خمتنی.
ٔ
توسعه پایدار در
موسیپور سوران ،سمته؛ تاظمتان ،غالمرضا؛ و ستدنقوی ،مترعلی ( .)1393ایگوی مدیریت
محلههای غتررسمی :مطایعه موردی ده ونک (پایاننامه تارشناسئی ارشئد) .دانشئگاه عالمئه طۀاطۀئائی،
تهران ،ایران.
همایون سپهر ،محمد (ٔ .)1386
سفره بضر رقته(س) :تجلی نماد پتوند گنئد تاران و نخئلداران .فصۀلنامه
نجوای فرهنگ.3-14 ،)3(2 ،
و بر ،مات ( .)1374اقتصاد و جامعه (مترجم :عۀاس منوچهری ،مهرداد ترابینژاد ،مصطفی عمادزاده).
تهران :انتشارا مویی.
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روزافزونی احساس میشود .مطالعات نشان میدهد که مفهوم سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
تأثیر معنیداری دارد .برایناساس ،هدف این مقاله بررسیی نقیش سینتهیای فرهنگیی در معیشیت پاییدار
روستایی است .روش استفاده شده توصیفییتحلیلی بوده و دادهها بهصورت مطالعیه کتابخانیهای و مییدانی
(پرسشنامهای) جمعآوری گردیده است .جامعه آماری پیووهش روسیتاییان شهرسیتان اردبییل بیا جمعییت
 74536نفر است .برای محاسبه حجم نمونه آماری این جامعه از فرمول کوکران استفاده شید .بیرای تعییین
حجم نمونه روستاها ،معیار تعداد خانوار مورد توجه قرار گرفت و حجم نمونه  358نفر بیرآورد شید .رواییی
صوری پرسشنامه نیز توسط اساتید دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز مورد تأیید قرار گرفت .با اسیتفاده
از آلفای کرونباخ پایایی سؤالت در بخش سینتهیای فرهنگیی  0/79و در بخیش معیشیت پاییدار 0/78
بهدست آمد کیه مییتیوان گفیت سیؤالت مطرحشیده از ریریپ پاییایی قابیل قبیولی برخیوردار هسیتند.
تجزیهوتحلیل دادههای این مقاله با استفاده از نرمافزار  SPSS21انجام شد و از آزمونهای آماری همبسیتگی
پیرسون و رگرسیون استفاده گردید که نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری با رریپ 0/63بین متغییر
سنتهای فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود دارد .رریپ بتا نیز نشان داد کیه سینتهیای
فرهنگی  0/63از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیشبینی میکند و در بخش پایانی مقاله بیا
توجه به تحلیل نتایج ،پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
کلیدواژهها :سنتهای فرهنگی ،معیشت پایدار ،توسعه روستایی ،اردبیل
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی ی

 .1استاد ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نو یسنده مسئول)


 .2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران


 .1مقدمه

لزمۀ رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخشهای روستایی بهعنوان بخییش پایییه اسییت .بییا
توجه به این که عمدۀ جمعیییت فقیییر جهییان در منییاطق و بافتهییای روسییتایی کشییور زنییدگی
میکنند (جمعهپور و احمدی ،)34 ،1390 ،فقر یکی از مهمترین و اساسیییترین مورییوعات
در حیطۀ توسعۀ روستایی محسوب میشود .درحالیکه متخصصان تالش کردهانیید تییا شیرایط
روستایی را از طریییق رویکردهییایی ماننیید بهبییود حاصییلخیییزی خییاص ،اصییالحات اررییی و
فناوریهای پیشرفته بهبییود بخشییند ،امییا در اییین زمینییه بییه موفقیییت نییدانی دسییت نیافتهانیید
(جمعهپور .)28 ،1384 ،به عبارت دیگر ،بین بسیییاری از نو یسییندگان و سییازمانهییای عمییده
توسعه بینالمللی این توافق وجود دارد که رهیافییتهییای گتشییته و حییال بیرای توسییعه جوامییع
روستایی در ررورت کاهش فقر مییوفقیتی نداشییتهاند و تغییییر در رویکییرد رییروری اسییت .از
جمله تالشها جهت عملینمودن پایداری در روستا ،تمرکز بر روی معیشت روستاییان اسییت.
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تفکر و تمرکز بر معیشت بییهعنوان وسیییله درص کیفیییت زنییدگی و رفییاه از رهیافییتهییای جدییید

انتخاب راهبرد بهینه توسعه در جوامع درحالتوسعه است (مرس و مک نامارا.)60 ،2013 ،1

رویکرد معیشت پایدار از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینۀ توسعۀ روستایی است کییه در
سالهای اخیر بهمنظور توسعۀ روسییتایی و کییاهش فقییر موردتوجییه قیرار گرفتییه اسییت .در اییین
رویکرد ،هدف اصلی ،اتکا بر داراییها و سرمایههای اصلی (انسانی ،اجتماعی ،مالی ،طبیعی،
نهادی و فیزیکی) موجود در روستا بهعنوان منابع اولیه و اساسی تأمین معییاش روسییتایی اسییت
(سجاسی ،صادقلو و شییکوریفرد .)197 ،1394 ،رویکییرد معیشییت پایییدار در دهییۀ ،1980

بهعنوان رویکرد جدید در مقولۀ توسعۀ روستایی مطرح شد (کارنی .)20 ،1998 ،2این رویکرد
بر تفکری جامع و منسجم دربارۀ کاهش فقر و توسعۀ روستایی تأ کید کییرده اسییت و بهسییرعت
محبو بیت زیادی در میان محققییان و دسییتاندرکاران توسییعه بهدسییت آورد (دپارتمییان توسییعۀ

بینالمللی .)1999 ،3در مقولۀ معیشت پایدار ،یکی از تعاریفی که فراوان به آن استناد میشود،
متعلق به مبرز و کانوی است که بیان میکنند :معیشت ،از قابلیتها ،داراییها و فعالیتهای
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

لزم برای گتران معاش تشکیل شده است .معیشت هنگامی پایدار خواهیید بییود کییه بتوانیید بییا
فشییارها و شییوصها سییازگار شییود و قابلیتهییا و داراییهییای خییود را تقویییت یییا حفی کنیید و
فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و دیگر ای ن کییه منییافع خالصییی را
برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه مدت یا بلند مدت ایجاد کند ( مبییرز

و کانوی .)6 ،1992 ،1بنابراین ،برای رسیدن به توسعه ،توسعۀ بخش روسییتایی الزامییی اسییت و
لزمۀ آن رفع فقر موجود در روستا و پایدار نمودن معیشت روستاییان است .در واقع ،اگر هییدف
توسعه را بهطور مشخص رهایی از نگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد اشتغال ،بیرای
تهیدستان شهری و روستایی ،تأمین حییداقل نیازهییای اساسییی قابییلقبول بیرای همییه ،بییالبردن
بهرهوری ،تعادل بیشتر بین حوزههای جغرافیایی و طبقات اجتماعی و اقتصادی ،تمرکززدایییی و
مداخله مردم در تصمیمگیری ،تأ کید بر اعتماد به نفس جمعی و ملی و تییوازن و بهبییود کیفیییت
محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و مناطق روستایی یکییی از کانونهییای مهییم بیرای بییرآورده
ساختن این اهداف خواهد بود و توسعه روستایی سهم بسیاری در دسییتیابی بییه اهییداف کلییی
توسعه در سطح ملی خواهد داشت (جمعهپور.)50 ،1384 ،
لزم است برای کشورهایی همچون ایران ،که در مرحلییۀ آزییازین توسییعه اسییت و فقییر بییر
جوامع روستایی آن حاکم است ،تحقیقات گستردهای در زمینۀ پایییداری معیشییت روسییتاییان
صورت گیرد .از عواملی که میتواند تأثیر مثبییت بییر معیشییت پایییدار روسییتایی داشییته باشیید
سنتهای فرهنگی موجود در روستاست که تاکنون به اییین مهییم کمتییر پرداختییه شییده اسییت.
ارزشهای فرهنگی یکی از مقولت پیچیده و مهمی است که در فراینییدهای توسییعه میتوانیید
نقش بسیار مهمی را ایفا کنند .موروع موردمطالعییه در اییین مقولییه بررسییی تییأثیر سیینتهای
فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل است.
بیتردید عوامل گوناگونی در بهبود معیشت پایدار روستایی دخالت دارند که فقییدان آنهییا
بهبود معیشت پایدار روستایی را بییا الشهییای عدیییدهای مواجییه میسییازد .برهمیناسییاس،
شناسایی عناصر سنتهای فرهنگی بهعنوان یکی از عوامل بهبود معیشت پایدار روسییتایی کییه
از پیششرطهای اساسی در جهت برنامهریزی توسعۀ روستایی و توسعۀ ملی بهشمار میییرود
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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میتواند نقش بییالیی در برنامییهریزی راهبییردی دولتهییا در منییاطق روسییتایی داشییته باشیید.
همچنین ،بررسی و مطالعییات صییورتگرفته حییاکی از آن اسییت کییه مییزان معیشییت پایییدار
روستاییان ساکن در مناطق روسییتایی شهرسییتان اردبیییل در سییطح پییایینی قیرار دارد .عناصییر
سنتهای فرهنگی که میتواند بر معیشت پایدار روسییتایی تییأثیر داشییته باشییند عبارتانیید از:
آداب و رسوم ،باورها ،دانشها و مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سیینتی ،معنویییت و
هو یت که هرکدام بهنو به خود میتوانند بر بهبود معیشت روستاییان تأثیر داشته باشند .بییه اییین
خاطر ،این مقاله بهدنبال آن است کییه اییین سییؤال را موردبررسییی و کییاوش قیرار دهیید کییه آیییا
سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد؟
 .2مبانی نظری

امروزه مفهوم توسییعه از رشیید اقتصییادی فراتییر رفتییه و بییا مفهییوم توسییعه انسییانی ،عییدالت
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اجتماعی ،بهبود توزیع امکانات و تعادلهای فضایی پیونیید خییورده اسییت .در اییین راسییتا،
ارتقاء سطح زندگی افراد ،هدف نهایی سیاستها و برنامییههای توسییعه اقتصادی یاجتماعی
است (دییردن و همکاران .)45 ،2002 ،1نظریه توسعه روستایی ،پس از میانه قرن بیستم از
سه بدنه اصلی یعنی مدل جمعیییت و یفنیاوری ،توسییعه کشییاورزی و نظریییههای اقتصییادی
سیاسی عبور کرده است (الیس )63 ،2000 ،2و به رو یکردهای جدیییدی ماننیید معیشییت
پایدار ،حکمرانی خوب ،کاهش فقر و زیره متمرکز شده اسییت (الیییس و بیییگس،2002 ،3
 .)440در این میان ،رو یکرد معیشت پایدار ،که در اواخر دهۀ  1980بییا هییدف پیشییرفت و
در جهت فقرزدایی از اجتماعات روستایی بهوجود آمد ،به سه دلیل اهمیت یافت :نخست،
پیشنیاز بیرای بقییای جمعیییت انسییانی اسییت؛ دوم ،شییرط لزم بیرای کشییاورزی خییوب و
مدیریت پایدار است؛ و سوم ،ابزاری برای پیشگیری از فرایند مهاجرت شییهری از روسییتاها
است (وی سی ای دی( .)20 ،1987 ،4شکل شماره .)1
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

(

)

معیشت روستایی

معیشت
پایدار
روستایی

توسعه پایدار

شكل شماره ( .)1معیشت پایدار روستایی
منبع :شن ،هوگی و سیمونز2009 ،

ر من هییدف قیرار دادن انسییانهای فقیییر و تهیدسییت،
در واقع ،رویکرد معیشت پایییدار ی
بهدنبال توسعه مردممحور با بهکارگیری منابع موجود محلی است .تییاکنون تعییاریف مفهییومی
متعددی از معیشت و معیشت پایدار ارائه شده است که عبارتاند از :معیشت به مفهوم تفکییر
در مورد دسترسی به داراییها و مدیریت برای نگهداری آنها است .معیشت به معنی زندگی و
زندهبودن ،تواناییها ،داراییها و فعالیتهایی است کییه بیرای زنییدگی و زنییدهبودن مییورد نیییاز
است ( مبرز .)5 ،2005 ،به عبارت دیگر ،معیشت شامل تواناییهییا (فروشییگاهها ،منییابع و
میزان دسترسی) و فعالیتهای مورد نیاز برای استفاده از زندگی اسییت (مبییایوا و اسییترونزاب،1
 .)637 ،2010معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام میدهنیید تییا گییتران زنییدگی
کنند (تائو و وال .)93 ،2009 ،2در واقییع معیشییت فقییط فعالیتهییایی کییه درآمییدی را بیرای
خییانوار تولییید میکنیید شییامل نمیشییود ،بلکییه نهادهییای اجتمییاعی ،روابییط فراخییانواری،
سازوکارهای دسترسی به منابع از طریق سیکل زندگی را نیز در بر میگیرد (اسمعیلی ،خییداداد
و نخعییی  .)4 ،1395 ،افییزون بییر اییین ،معیشییت عبییارت اسییت از فعالیتهییا ،داراییهییا و
دسترسیهایی که بهطور مشترص ،منابع کسپ درآمیید یییا خییانوار روسییتایی را تعیییین میکننیید
ً
(داویس و هاسین .)300 ،2004 ،3مردم عموما در عملکردهای رایییج اقتصییادی ،سیاسییی و
محیطی در ورعیت نامطمئن و سختی بوده و معیشت خود را نییه بهصییورت فییردی ،بلکییه در
ار وب شرایط اجتماعی وسیییعتری مثییل خییانوار و اجتمییاع روسییتایی و گروههییای نیوادی
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سازمان میدهند .معیشت پایدار در فرهنگ آ کسفورد ،وسیلهای حمایتی تعریف شده که تنهییا
برای درآمد و مصرف نیست و وسیلهای برای زندگی ایمن است .معیشت بهعنوان ذخایر کافی
و جریانی از زتا و پول تعریف شده است که برای تأمین نیازهای اساسی رییروریاند .برخییی
محققان معیشت پایدار را بهعنوان یک سطح از ثروت ،سرمایه و جریانهای زتا و پییول نقیید،
که برای رفاه فیزیکی و اجتماعی و امنیت و جلوگیری از فقیر شدن لزم است ،تعریف کردهاند
(عبداللییهزاده و همکییاران .)150 ،1394 ،طبییق تعریییف مؤسسییۀ محیطزیسییت اسییتکهلم،
معیشت پایدار عبییارت اسییت از :ایجییاد شیرایطی کییه در آن سیسییتمهای انسییانی ،طبیعییی و
اقتصادی حامی توسییعه پایییدار بییوده و در عینحییال ،از منییابع و فرصییتهای نسییلهای آتییی
حفاظت کرده و امکانات لزم را برای تأمین زتا ،سرپناه و نوعی زنییدگی مقبییول توسییط خییود
افراد ،فراهم میآورد (بالگیس.)89 ،2004 ،1
از نظر مؤسسه بینالمللی توسعه پایدار ،معیشت پایدار در واقع ،امکانات و ظرفیییتهییای
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مردم را در راستای انجام و حف شیوههای مناسپ زندگی بهکار میگیرد و رمن توجه به رفییاه
آنها ،نسلهای آینده را نیییز مییورد مالحظییه قیرار میدهیید .تعریییف عملییی فییوق بییه اهمیییت
توانمندسازی افراد و کسپ استقالل و کرامت آنها در برآوردهشدن نیازهییای آنهییا اشییاره دارد

(سالسبوری .175 ،2003 ،2در نهایت ،از نظر مبرز ،رویکرد معیشت پایییدار در جییوامعی
شایع است که در آن افراد ورعیت معیشتی خییود را بییا فعالیتهییای ندگانییه بییه جییای یییک
فعالیت حف میکنند و بدین طریق خود را از شوصها و آسیییپپتیریهییا دور نگییه میدارنیید
ش ت پایییدار معتقیید اسییت کییه
(ویسی و مرادزاده .)3 ،1395 ،الیس در تعریییف خییود از معی ی
معیشت با تأ کید بیشتر بر روی دسترسییی بییه دارایییی و فعالیتهییایی کییه تحییت تییأثیر روابییط

اجتماعی (جنسیت ،سواد ،طبقه ،نواد ،قومیت و اعتقادات) و نهادها قرار دارند ،شکل میگیرد
و هرگونه اشاره به پایییداری یییا تواناییهییا را مسییتثنا میکنیید (الیییس .)16 ،2000 ،بییا وجییود
تعاریف مختلف ارائه شده از معیشت پایدار ،یکی از پراستنادترین تعییاریف معیشییت پایییدار،
متعلق به مبرز و کانوی است که بیان میکنند« :معیشییت از قابلیتهییا ،داراییهییا (انبارهییا،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

منابع و حق دسترسی به منابع) و فعالیتهای (شغلها) لزم برای گتران معاش تشییکیل شییده
است .بهعبارتی دیگر ،معیشت هنگامی پایدار است که بتوانیید بییا فشییارها و شییوصها سییازگار
شده و بهبییود یابیید و قابلیتهییا ،داراییهییا و منییابع طبیعییی خییود را تقویییت یییا حفی کنیید و
فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل آینده نیز فراهم آورد و منافع خالصی را بیرای معیشییت
دیگران در سطوح ملی یا محلی و در کوتییاه یییا بلنیید مییدت ایجییاد کنیید ( مبییرز و کییانوی،
 )6 ،1992و با حف و یا افزایش تواناییها و داراییهای خود در حال و آینییده ،منییابع طبیعییی
پایه را از تضعیفشدن نجات دهد (فارینگتون ،کارنی ،اشلی و تورتون .)23 ،1999 ،1ایجییاد
ً
معیشت پایدار اساسا هممعنی ایجاد معیشتهایی است که در آن ،افراد در کسپ منابع مییالی
کافی بهمنظور تأمین نیازهای اساسی خود همچون زتا ،لبییاس و مسییکن توانمنیید هسییتند ،در
این فرایند ،مردم در داشتن یییک زنییدگی آبرومندانییه و در راسییتای پایییداری ،موفییق هسییتند .از
گزارش امنیت زتایی ( )2000به این سو ،مباحثه بر روی فقر ،پایداری ،سیستمهای معیشییتی
روستا و تنوعبخشی آنها و تمرکز و تأ کید بر فراینییدهای مشییارکت و ماهیییت فقییر ،منجییر بییه
رسمیتیافتن رویکرد معیشت پایدار شد (شن )45 ،2009 ،بر این اساس ،رویکرد معیشییت
پایدار مییورد پییتیرش سییازمانهای دولتییی ،زیردولتییی و ندجانبییه بسیییاری نظیییر دپارتمییان

بینالمللی توسعه 2و برنامههای توسعۀ سازمان ملل ،3بییهعنوان اسییاس تحقیقییات و اقییدامات
توسعۀ روستایی قرار گرفت (فورسیر2001 ،4؛ و دی اف آی دی.)1999 ،5
رو یکییرد معیشییت پایییدار ،راه تفکییر مبتنییی بییر فقییر و آسیییپپتیری زنییدگی اسییت و بییه
فعالیتهای توسیعه کمیک میکنید کیه مردممحیور (تمرکیز روی اولو یتهیای میردم فقییر)،
پاسخگو و مشارکتی (گوشدادن و پاسخ به اولو یتهای معیشتی شناساییشیده از سیوی خیود
مردم فقیر) ،ندسطحی (کار در سطوح مختلف برای کیاهش فقیر) ،هدایتشیده (بیا کمیک
بخشهای دولتی و خصوصی) ،پو یا (پاسخ انعطافپتیر به مردم در شرایط گونیاگون) و پاییدار
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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(ایجاد توازن اقتصادی ،نهادی و پایداری اجتماعی و زیسیت محیطیی) باشیند (سیی ا اف،1
 .)2005رو یکرد معیشت پایدار با کار رابرت مبرز و مؤسسیه مطالعیات توسیعه در دانشیگاه
ساسکس آزاز شد .این رو یکرد بهطور بالقوه و یوگی میانبخشی و ندشیغلی را در یار وب
معیشت پایدار روستایی در کشورهای کمدرآمد ،که در حال تالش برای کاهش فقیر در منیاطق
روستایی هستند ،را مجاز میداند (الییس و بییگس .)448 ،2002 ،اهیداف معیشیت پاییدار
شامل کاهش فقر ،حمایت اجتماعی ،مقابلیه بیا طیرد اجتمیاعی ،ارتقیاء حقیوق بشیر و حتیی
محافظت از منابع طبیعی است کیه بنییان معیشیت بسییاری از میردم در کشیورهای جنیوب را
تشکیل میدهد (قدیری معصوم و همکاران .)14 ،1393 ،رو یکرد معیشیت پاییدار ،از بسیتر و
نظریۀ وسیع توسعۀ روستایی برخاسته است؛ بهعبارتدیگر ،برای شناخت بهتر نتیایج و معیانی
حاصل از معیشت پایدار و درنتیجه جایگاه رو یکرد و ار وب معیشت پایدار ،نمیتیوان ایین
مفهوم را جدا از بستر وسیعتر آن ،یعنی توسعه ،در نظر گرفیت (شین و همکیاران.)8 ،2009 ،
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اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشیت اسیتوار اسیت .راهبیرد معیشیت پاییدار از
تعدادی رهیافتهای متفاوت استفاده میکند و با ترکیپ این رهیافتها سامانهای را برای ایجیاد
معیشتی پایدار به وجود میآورد .معیشت پاییدار کیه از طرییق تغیییر دییدگاههای متعیارف در
زمینه فقر ،مشارکت و توسعه پایدار گرفته در مباحث توسیعه روسیتایی بیه مییزان زییادی میورد
توجه واقع شده است بهنحویکه بهطور مثال ،ناامنی معیشت بهعنوان یکی از پیامدهای اصیلی
فقر روستایی شناخته شده اسیت و ییا در مطالعیات آسییپپتیری نشیان داده شیده کیه فقیرای
روستایی نهتنها بهمیزان بیشیتری در معیرش شیوصهای محی یط ی قیرار دارنید ،بلکیه در مقابیل
شوصهای معیشتی نیز از بازگشیتپتیری کمتیری برخوردارنید .همیین امیر ریرورت بررسیی
پایداری معیشت در جوامیع روسیتایی را محسیوس میسیازد (کشیاورز و کرمیی.)3 ،1391 ،
برنامههای رد فقری که به روسیتاها و مسیائل روسیتاییان تیوجهی نداشیته باشید بیا موفقییت
رو بهرو نخواهد بود؛ زیرا فقر بهطور عمده در روستاها متمرکز است و با توجه بیه سیطح درآمید
روستاییان و آسیپپتیری آنان در مقابل نوسانات درآمدی و قیمتی ،سیاستهای اصلی کیاهش
فقر باید مبتنی بر توانمند کردن فقیران روستایی برای درآمدهای بالتر باشد .بدینمنظور امیروزه
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها بهشمار میآید .با توجه بیه مشیکالت موجیود در
روستاها مانند بیکاری ،فقر و بهرهوری پائین در کشاورزی و بهرهبرداری بییش از حید از منیابع
طبیعی ،توجه به معیشت پایدار روستاییان رروری است (توکلی و همکاران .)75 ،1393 ،بیا
اتخاذ این رو یکرد میتوان امید داشت که مردم منطقه و نسلهای آتی دارای فرصتهای شیغلی
پایدار خواهند بیود (ایمیانیزاده .)4 ،1393 ،تعیاریف معیشیت پاییدار بیهعنوان مبنیای کیار
ی
ندملیتی و بینالمللیی متعیددی ماننید دپارتمیان توسیعه
دولتها و سازمانهای زیرانتفاعی،
بینالملل ،برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ،آ کسفام ،سازمان تعیاونی کمیک و رفیاه بینالمللیی ،در
توسعۀ الگوهای معیشت پایدار همراه با عناصر معیشیتی آن بیرای تسیهیل و کمیک بیه توسیعۀ
روستایی و در نهایت ،کاربرد عملی قرار گرفته است (دی اف آی دی.)1999 ،
در دورههای اخیر آنچه بهعنوان ار وب معیشت پایدار و بهعنوان راهبرد بقاء روستایی
نامیده میشود ،شامل مؤلفههای سرمایه انسانی (آموزش ،مهییارت و بهداشییت خانوارهییا)،
سرمایه فیزیکی (تجهیزات کشاورزی و نظایر آن) ،سرمایه اجتماعی (شییبکههای اجتمییاعی
و مشییارکت مردمییی در طییول آن) ،سییرمایههای مییالی (پییسانییداز ،اعتبییارات و ز ی ره) و
سرمایههای طبیعی (منابع طبیعی) میشود؛ بهعبارت دیگر ،ار وب پنجبخشی دپارتمان
توسعۀ بینالملل بریتانیا در سال  ،1999یکی از بهترین رو یکردهییا دربییاره معیشییت پایییدار
است (شن .)1 ،2009 ،بهکارگیری نین ار و بی همانند ابزار تحلیلی و راهنمای عملی
در ی
طراحی و اجرای سیاستهای اجتماعی مناسپتر در زمینه توسعه روستایی ،رروری بییه
نظر میرسد .بییهطورکلی ،ییار وب معیشییت پایییدار ،مبنییایی تحلیلییی را بیرای شییناخت
پیچیدگی معیشت روستایی ارائه میدهد .رو یکرد وصف شده سبپ میگردد تییا بهصییورت
سامانمند ،و نه فقط با تمرکز بییر یییک یییا دو جنبییه از مسییئله کییاهش فقییر روستایی یتوسعه

روستایی را مورد توجه قرار دهیم (اسکونز .)35 ،1998 ،1به بیان دیگر ،رو یکرد مییتکور مییا
را از تفکری ندپاره و ندبخشییی بییه سییمت نگییاهی جییامع در مییورد معیشییت و توسییعۀ
روستایی هدایت میکند (اشییلی و کییارنی .)74 ،1999 ،2در اییین ییار وب ،پیینج عامییل
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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اصلی مستقل از یکدیگر نیستند ،بلکه با هم تعامل دارند .این ار وب و رو یکرد در پیوند
دادن روندها در سطوح کالن با واقعیات در سطوح خرد و روزمرۀ زندگی افیراد مییؤثر اسییت
(شن.)12 ،2009 ،
نهادینهشدن تدریجی رو یکرد معیشیت پاییدار در دسیتور کیار برنامیهریزی سیازمانهای
توسعه در سراسر جهان میتواند همچون اساس و مبنیایی بیرای توسیعه روسیتایی و بیهعنوان
حامی فقرا ،مورد توجه قرار گیرد (جمعهپور و کیومرث .)112 ،1391 ،در ار وب میتکور،
بر اساس پنج جزء رو یکیرد معیشیت پاییدار ،بیر رو یکیردی مردممحیور تأ کیید شیده اسیت
(سرات .)15 ،2008 ،1بنابراین ،راهبردهای معیشت مرکپ از دامنهای از فعالیتها در زمینیۀ
دسترسی به دارایی و استفاده از آنها است که میتوان آنها را بهواسطه فاکتورهیای اجتمیاعی
(روابیط اجتمیاعی ،نهادهیا و سیازمانها) جهتگیریهیای بیرونیی (نظییر جهتگیریهییا و
روندهای اقتصادی) و شوصها و رو یدادهای محیطی (خشکسالی ،سییالب ،آفیات و زییره)
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تعبیر کرد (پاساتور )4–5 ،2001 ،2که برقراری ارتباط و پیوند بین عناصر بهصیورت منطقیی،
شکلدهنده ار وب مفهومی است .ازاینرو ،ار وبهای مفهومی بر پایۀ مجموعیهای از
عناصر در رو یکرد معیشت پاییدار شیکلگرفته و روابیط بیین ایین عناصیر را ارائیه میکننید.
ار وب معیشت پایدار روستایی (اس آر ال )3بیانگر ارتباط فقر ،مدیریت منیابع طبیعیی و

معیشت روستایی است .در طیول دهیههای گتشیته ایین یار وب جهیت تعییین نیازهیای
سیاستی و مداخلهگری لزم برای کاهش فقر ،توسیعه یافتیه اسیت .ییک یار وب معیشیت
دربرگیرندۀ توانمندیها ،داراییها (اندوختیهها ،منیابع و مطالبیات) و فعالیتهیای موردنییاز
برای زندگی است .شناختهشدهترین مدل مفهومی از رو یکرد معیشت پایدار ،توسط دپارتمیان
توسعۀ بینالمللی ترسیم و ارائه شده است (شکل شماره .)2

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

داراییهای سرمایهای
\دگرگونی ساختارها
پیامدهای
معیشتی
درآمد بیشتر
افزایش رفاه
کاهش
آسیپپتیری
بهبود امنیت
زتایی
استفاده پایدارتر
از منابع طبیعی

و فرایندها
ساختارها
سطوح دولتی
به منظور استراتویهای
معیشتی
دستیابی
به

بخش خصوصی

تأثیرات و
دسترسیها

فرایندها

طبیعی
زمینههای
سیاسی
فیزیکی
آسیپپتیری
شرکتها
مالی روندها
اجتماعی
فصلی بودن
انسانی

قوانین
سیاستگتاریها
فرهنگ
نهادها

شكل شماره ( .)2چارچوب اصلی معیشت پایدار
منبع( :تیمالسینا)2007 ،1

پنج مفهوم حیاتی برای فهییم ییار وب معیشییت پایییدار شییامل مفهییوم آسیییپپتیری،
داراییهییای معیشییتی ،سیاسییتگتاریها ،مؤسسییهها ،راهبردهییای معیشییتی و پیامییدهای

معیشتی است (مک دونا و بانینگ .)105 ،2009 ،2در مرکز اییین ی ار وب مییردم بییهو یوه

افراد فقیر بههمراه داراییهای معیشتیشان قرار دارند و دور تا دور آن عواملی قیرار میگیرنیید
که بر رزق و معیشت آنها مؤثر است .داراییهای معیشتی متشییکلاند از سییرمایه طبیعییی،
سطح مهارت ،علم ،سالمتی ،تحصیالت افراد ،شبکه اجتمییاعی پشییتیبان و سییرمایه مییالی
آنها .در همینجا میبینیم که سرمایه طبیعی یکی از ستونهای داراییهای معیشتی است و
در خطر قرار گرفتن آن ،تزلزلی اساسی به معیشت فرد وارد خواهد کرد.
این که افراد ه مقدار از داراییهای معیشتی خود بهرهمند شوند وابسته به عواملی است
کییه در بافییت آسیییپپتیری جییای میگیرنیید :رونییدها (جمعیییت ،منییابع ،اقتصییاد ملییی و
بینالمللی ،نهادی و فناوری) ،شییوصها (بهداشییت انسییان ،طبیعییت ،اقتصییاد ،منازعییات و
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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بهداشت محصول و دام) و فصلیبودن (قیمت ،تولید ،سالمت و فرصتهای کار) عییواملی
هستند که فضا را آسیپپتیر میکنند .کشاورزی در روستا ،با انواع خطرات روبهرو است که
مهمترین آن شامل خطرات اقتصادی ،خطرات اجتماعی ،خطرات طبیعی و خطیرات بییازار
است (یعقو بی و همکاران .)92 ،1389 ،در الگوی معیشت پایدار جایگییاه افیراد در صییدر
است و تمام فرصتها و تهدیدها باید بهگونهای مدیریت شوند که نفع آن به مردم برسیید .بییا
نیمنگاهی به مفاهیم این مدل میتوان با شمانی بازتر به جنگ با فقر رفییت و در راه ایجییاد
ً
مشازل پایدار برای اقشار گوناگون قدم برداشت .البته این مدل ادعای جهانشمولی و صییرفا
بهصورت راغ راهنمای مقدماتی باید مدنظر باشد .در اییین میییان ،ییار وب پیینج جزئییی
معیشییت پایییدار دپارتمییان توسییعۀ بینالملییل در سییال  ،1999یکییی از مهمتییرین و
پرمخاطپترین آنها است (شن .)11 ،2009 ،این ار وب دارای اجزاء متعددی است از
جمله :داراییها ،ساختارها و فرایندهای تحولزا که در آن ساختارها بهمثابۀ سختافزارهایی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هستند که بخش عمومی و خصوصی را دربرمیگیرند و نقشهای مهمی را در شکلدادن به
داراییها و نتایج معیشتی در درون سیستم معیشت پایییدار ایفییا میکننیید .آسیییپپتیریهییا
میتواند بر داراییها و انتخابهای معیشتی قشر فقیر تأثیر منفی داشته باشد .آسیییپپتیری
یکی از مفاهیم اساسی مربوط به معیشت پایدار است کییه اشییاره بییه پیچیییدگیها و شیرایط
سخت تأثیرگتار بر زندگی مردم فقیر دارد ،هر ند که همییه آسیییپپتیریهییا ممکیین اسییت
منفی هم نباشند (کاسییا و اشییتوو .)205 ،2014 ،1در اییین ییار وب ،پیینج عامییل اصییلی
مستقل از یکدیگر نیستند ،بلکه با هم تعامل دارند .این ار وب و رو یکییرد در پیونیید دادن
روندها در سطوح کالن با واقعیات در سطوح خرد و روزمره زندگی افراد مؤثر اسییت (شیین،
 .)12 ،2009در نهایت باید توجه داشت که معیشت در بسییترهای اجتمییاعی ،اقتصییادی و
سیاسی شکل گرفته است که تغییرات زمینه معیشت ممکیین اسییت مییوانعی در امرارمعییاش
موجود ایجاد کرده و یا فرصتهای جدیدی را خلق کند .ترکیپ مناسپ این اجزاء میتوانیید
فرایندها و ساختارها را دگرگون کند و برآیند آن شییکلگیری راهبردهییای معیشییت پایییدار در
مناطق روستایی است (دی اف آی دی .)1999 ،یکی از مهمترین و تأثیرگتارترین اجیزا در
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

شکلگیری راهبردهای معیشییت پایییدار داراییهییا و سییرمایههای معیشییتی اسییت .رو یکییرد
معیشت بر این اساس تعریییف میشییود :دارایییی اقشییار فقیییر روسییتایی پایییهای بیرای درص
گزینههای پیشروی آنها برای اشتغال و درآمدزایی است و راهبردهای دستیابی به معیشییت
مطمئن و مطالبات آنها و آسیییپهایی کییه در فعالیتهییا بییا آن مواجییه میباشییند (الیییس،
 .)41 ،2000دپارتمان توسعۀ بینالمللی پنج گییروه از دارایییی و سییرمایه را تحییت عنییاو ین
سرمایههای اجتماعی ،طبیعی ،انسانی ،فیزیکی و مالی ارائه میکنیید (کییارنی)17 ،1999 ،
(شکل شماره .)3
سرمایه
انسانی
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شكل شمارهٔ ( .)3داراییهای مؤثر در شكلگیری معیشت پایدار
منبع :کارنی بهنقل از سجاسی قیداری1394،

این پنج دارایی به همدیگر وابستهاند و هر یک میتوانیید سییایر داراییهییا را کامییل کنیید.
شناسایی و فهم انواع مختلف داراییها برای درص گزینههای در دسترس معیشییت رییروری
است .این داراییها تشکیلدهنده بدنه معیشت مردم هستند .رو یکرد معیشت پایدار بر اییین
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فرش بنا شده است که شناخت ورعیت داراییهای افراد فقیر بیرای شییناخت انتخابهییای
ممکن پیشروی آنها ،راهبردهایی که برای امرارمعییاش در اختیییار میگیرنیید ،نتییایجی کییه
خواستار هستند و بستر آسیپپتیری که در آن فعالیت میکنند اساسی است .این ار وب
دو گروه متفاوت از راهبردها که راهبردهای معیشت را مدیریت میکنند مورد شناسایی قیرار
میدهد .نخست ،سطح آسیپپتیری است که در آن داراییها بییه وجییود میآییید (رونییدها،
شوصها ،عملیات فرهنگی و محلی که بر معیشت تأثیر میگتارد)؛ دوم ،ساختار و فراینییدی
که گز ینههای معیشییت را تعریییف میکنیید .سییاختارها شییامل سییازمانها (دولییت و بخییش
خصوصی) و فرایندها شییامل سیاسییتها ،قییوانین و مشییوقها اسییت .دسترسییی ،کنتییرل و
بهکارگیری داراییها از ساختار و فرایندها تأثیر میگیرند و داراییها ،ساختارها و فراینییدهای
موجود توسعه راهبردهای معیشت که منجر به دستاوردها و پیامییدها بیرای بهبییود داراییهییا
میشوند را هدایت میکند (عربیون و عبداللهزاده .)76 ،1391 ،بهعبارتدیگر محققان این
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رو یکرد معتقدند که مردم در نواحی درحالتوسعه و کشورهای جهان سوم ،معیشت خییود را
در میان این مجموعه از داراییها و سرمایهها شکل میدهنیید و شییناخت معیشییت آنهییا از
طریق شناخت این ار وبها امکانپتیر است .این رو یکرد فقر را فراتییر از ناکییافی بییودن

درآمد میداند (ودینگتون.)5 ،2003 ،1

یک مسئله مهم دیگر که در مورد داراییهییا باییید اشییاره کییرد ،مسییئله حییق دسترسییی و
مشکالت مربوط به دسترسی فقرای روستایی به داراییهاست .فقر علتها و ابعاد گسیتردهای
دارد ،اما مهمترین علت فقر را کمبود قدرت و تأثیرگتاری میدانند .حق رأی فقرا بهنیدرت در
تصمیمگیریها دیده میشود که این هم یکی از ابعاد و اثرات فقر است .همانطورکیه ذکیر آن
رفت در رو یکرد معیشتی ،منیابع بی ه پینج میورد تقسییم میشیود کیه اعضیای خیانوار بیه آن
دسترسی داشته یا مالیک آن هسیتند .1 :سیرمایه انسیانی (مهیارت ،آمیوزش ،سیالمتی)؛ .2
سرمایه فیزیکی (کالهای سرمایهای تولیدی ،ساختمانها ،ابزار ،جادههیا و )...؛  .3سیرمایه
مییالی (پییول ،پسانییدازها ،دسترسییی بییه وام و قییرش)؛  .4سییرمایه اجتمییاعی (شییبکهها و
اتحادیهها)؛ و  .5سرمایه طبیعی (زمین ،آب ،درخت و ( )...الیس .)5 ،2003 ،روشهییایی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

که مردم برای تأثیر گتاشتن و دسترسی به این سرمایهها استفاده میکنند ،راهبردهای معیشییتی
آنها را شکل میدهند که در رسیدن به نتایج معیشتی مطلوب به آنها کمک میکند.
موروع مقاله حارر بررسی نقش سنتهای فرهنگی در معیشت پایدار روستایی مییی-
باشد .عناصر سنتهای فرهنگی ،که میتوانیید بییر معیشییت پایییدار روسییتایی نقییش داشییته
باشند ،عبارتاند از :آداب و رسییوم ،باورهییا ،دانشهییا و مهییارتهییای سیینتی ،ارزشهییا و
هنجارهای سنتی ،معنو یت و هو یت .بنابراین ،با توجه به نقش و جایگاهی کییه روسییتاییان و
مناطق روستایی در رشد و توسعه محلییی ،ملییی و منطقییهای دارنیید بییازنگری در شیییوههای
معیشت روستایی و تحلیل و بهرهگیری از نقاط قوت و رعف آنها در جهت رسیدن به یک
رهیافت بهینه معیشت پایییدار امییری رییروری و اجتنابناپییتیر اسییت .بررسییی تحقیقییات
صورتگرفته نشان میدهد که سنتهای فرهنگی بییر معیشییت پایییدار تییأثیر معنیییداری در
تأیید این مهم دارد.

بییه بییاور داسییکون 1ارزشهییای فرهنگییی در طییول آسیییپپتیری معیشییت بییا تقویییت

راهبردهای تطبیقی و مؤثر موجپ انعطافپتیری جوامییع روسییتایی میشی ود .بییه بییاور اییین
محقق ارزشهای فرهنگی موجپ افزایش تواناییهییای مییردم در برابییر تغیییرات میشییود و
توانییایی آنهییا را بیرای پیییدا کییردن راههییای جدیییدی بیرای انجییام امییور افیزایش میدهیید.
جامعهشناس فرانسوی بوردیو ،)2004( 2یکی دیگر از محققینی است که به بحث در رابطه
با سرمایه فرهنگی پرداخته و بعد از آن به تجزیهوتحلیل رابطه این مفهوم با اقتصاد پرداختییه
است .ارزشهای مردمی ،آداب و رسوم و سیستمهای دانشهای سنتی بهطور سازنده منجر
به تقو یت دارایی و بهبود معیشت میشود (داسکون .)1081 ،2010 ،این تقو یت از طریییق
اتخاذ مهارت و دانشهای سنتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشییود صییورت میگیییرد
که برای پایداری سیستمهای معیشت روستایی نیییز بسیییار مهییم هسییتند .داسییکون و بینییز

3

( ،)2009در مورد تجزیهوتحلیل شمانداز فرهنگی و اهمیت آن در معیشت ،بهصیراحت
اعالم میکنند که ارزشهای فرهنگی میتواند بهعنوان یک منبع برای پایییداری معیشییت در
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جوامع روستایی باشد .آ گراوال )2004( 1معتقد است که دانشهییا ،مهارتهییا ،ارزشهییا،
هنجارها و تجربیات زندگی طولنیمدت میتواند در پاسخ به آسیپهای معیشییت حیییاتی

باشد .تریسا و جفری ،)2010( 2نشان میدهند کییه کییار بیشییتر در ترکیییپ و منسییجمکردن
فرهنگ بهعنوان یک تأثیر پو یا با توجه بییه تییاریخ و واقعیییت کنییونی ،میتوانیید بیرای قاعییدۀ
معیشت پایدار بسیار مفید باشد و خاطرنشان میسازند که اختالط فرهنگ میتوانیید زمینییه
حف معیشت و توسعه پایدار را فراهم سازد که در رابطه با جوامع بییومی شایسییته بررسییی و
تجز یهوتحلیل بیشتری است .از دهه  1990تالش مصمم برای به دست آوردن درص بهتییر از
معیشت روستایی و راهبردهای توسعه روستایی و اولو یتبنییدی آنهییا بیشییتر شییده اسییت.

رو یکرد معیشت پایدار3ابعاد جوامع روستایی را که تاکنون بهطور کافی درص نشدهاند فییاش
کرده است .جای تعجپ نیست که جوامعی وجود دارند که بهطور انحصاری بر روی انییواع
داراییهای نامشهود مانند دانش ،مهارتهای سنتی ،آداب و رسوم سنتی ،شیوهها ،نظامهای
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اعتقادی و نهادهای اجتماعی تکیه کرده و از معیشت خود حمایت میکنند (کریشنبالتت و
همکاران .)55 ،2004 ،4بریگز ،)2008( 5استدلل میکند که سنتهای فرهنگی ،ی
خاص
یک محییل اسییت و بییهراحتی در فضییای جغرافیییایی انتقییال نمییابیید؛ و بیییان میییدارد کییه
سنتهای فرهنگی را باید بهعنوان یک سرمایه متمییایز بیرای جوامییع در نظییر گرفییت و آن را
بهرسمیت شناخت .این یافتهها به اهمیت فرهنییگ در رابطییه بییا انعطافپییتیری معیشییت و
حرکت از یک ذهنیت منفی نسبت به فرهنگ بییه سییمت درصکییردن نقییش بسیییار ارزشییمند
فرهنگ اذعان دارد .به عبارت دیگر ،از طریق کییاوش در سیینتهای فرهنگییی در ارتبییاط بییا
معیشت پایییدار ،تحقیقییات صییورتگرفته نشییان میدهیید کییه سیینتهای فرهنگییی گونییه
میتواند بهعنوان یک منبع پایداری شناخته شود و در بحث توسییعه پایییدار گنجانییده شییود.
ی
تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است این امییر را بهشییدت تأیییید میکننیید .تییاکنون
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

مطالعات ندی درخصوص معیشت پایدار در سطح کشور و جهان صورت گرفته است که
به پارهای از آنها اشاره میشود:
جمعییهپور و احمییدی ( ،)1390در پووهشییی «تییأثیر گردشییگری بییر معیشییت پایییدار
روستایی روستای برزان شهرستان ساوجبالغ را تبیین کردهاند .یافتهها نشان میدهنیید کییه
اگر ه گردشگری در روستای برزان باعث ایجاد اشتغال و درآمد و همچنین ،منجر به رشد
برخی فعالیتهای روستایی مانند بازداری و خییدمات شییده اسییت ،امییا اییین تییأثیر بسیییار
محدود است و تنهییا برخییی از خانوارهییا را دربرمیییگیییرد و بییه علییت نبییود نهییاد محلییی و
متخصص گردشگری ،منافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعییه محلییی محقییق
نشده است .بهعالوه ،نهتنها بر مسائل اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی تأثیر ندان مثبتی
نداشته است بلکه در مواردی نیز تأثیر منفی داشته است.
سجاسی قیداری و همکاران ( ،)1392در پووهشی دیگر تحییت عنییوان «اولو یتبنییدی
راهبردهای توسعة معیشت پایییدار روسییتایی بییا مییدل ترکیبییی سییوات و تاپسیییس فییازی در
شهرستان خدابنده به اولو یتبندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستاهای شهرسییتان
خدابنده پرداخته است .یافتهها نشان میدهد که با توجییه بییه تمرکییز راهبردهییای اول ،دوم و
سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونههای مطالعییاتی ،راهبییرد کییانونی بیرای اقییدام
توسعه راهبردهای معیشت پایدار ،راهبرد تهاجمی است .شهرکی و شییریفزاده ( )1393در
پووهشی با عنوان «ارزیابی جایگییاه آبزیپییروری در معیشییت پایییدار روسییتایی کشییاورزان
شهرستان زاهدان به بررسی جایگاه کشاورزی ند کارکردی در معیشت پایییدار روسییتایی
پرداختهاند .نتایج این پووهش نشان داد که آبزیپروری موجپ پایداری بیشییتر داراییییهییای
اجتماعی ،انسانی و مادی معیشتی کشاورزان آبزیپرور فعال در مقایسییه بییا دو گییروه دیگییر
بوده است .بنابر یافتههای پووهش ،آبزیپییروری سییبپ بهبییود ورییعیت پای داری معیشییت
کشاورزان آبزیپرور فعال شده است .نکته مهم درخصوص پووهشهای داخلی اییین اسییت
که در مطالعات انجامشده در رابطه با معیشت پایدار روستایی به بررسییی تییأثیر سیینتهییای
فرهنگی و ابعاد آن بر معیشت پایدار روستایی ،پرداخته نشده است.
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داسکون و بینز ( ،)2009در پووهشی دیگر تحت عنوان «فرهنییگ ،سیینت و معیشییت
پایدار روستایی نشان دادند که پتیرش فرهنگ سنتی میتواند بهعنوان یک بخش حیاتی در
پایداری جامعه و فرایندهای توسعه باشد؛ اما متأسفانه رو یکردهای معیشت پایدار بهانییدازه
کافی به نقش سنتهای فرهنگی توجه نمیکننیید .داسییکون )2010( 1در تحقیقییی بییاعنوان
«نقش سنتهای فرهنگی در معیشت پایدار روستاهای کندیان سریالنکا به بررسییی تییأثیر
سنتهای فرهنگی بر پایداری معیشت روستاییان این ناحیه پرداختییه اسییت .نتییایج تحقیییق
نشان داده است که ارزشهای فرهنگی در انعطافپتیری معیشت میتواند نقش داشته باشد
و نشان میدهد که مردم گونه از سنتهای فرهنگی خود برای تقویییت امنیییت و پایییداری
معیشت استفاده میکنند.
تائو و همکاران ،)2010( 2در پووهش خود تحت عنوان «فرهنیگ و معیشیت پاییدار بیه
این نتیجه رسیدند که دانشها ،باورها ،آداب و رسوم ،هنجارها و طیف وسیعی از فعالیتهیای
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مرتبط با فرهنگ ،مانند هنر ،صنایع دستی و موسیقی ،میتواند نقش مهمی در زندگی روزمیره
مردم و کمک به پایداری جوامع انسانی ایفا کند .تفاوت مقاله حارر با پووهشهیای فیوق در
این است که آنان در مطالعات خود درخصوص تأثیر سنتهای فرهنگیی بیر معیشیت پاییدار
روستایی به بررسی تأثیر هو یت و عناصر معنوی بر معیشت پایدار روستایی نپرداختهاند.
 .3روش تحقیق

مقاله حارر از نظر ماهییت ،کیاربردی و از لحیاو نیوع مطالعیه ،توصیفی یتحلیلی و بیه روش
پیمایش انجام شد .ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها پرسشنامه و مصیاحبه بیوده اسیت.
بهمنظور بررسی ارتباط بیین متغیرهیای پیووهش از دو نیوع پرسیشنامیه سینتهای فرهنگیی و
معیشت پایدار استفاده گردید .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قیرار
گرفت .پرسشنامه سنتهای فرهنگی به سنجش متغیرهیای آداب و رسیوم ،باورهیا ،دانشهیا و
مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سنتی ،هو یت و عناصر معنوی میپیردازد؛ و پرسیش-
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

نامه معیشت پایدار به سنجش متغیرهیای داراییی اجتمیاعی ،داراییی انسیانی ،دارای ی طبیعیی،
دارایی فیزیکی ،دارایی مالی و دارایی نهادی میپردازد .برای طراحی پرسشنامه از مقییاسهیای
اسمی مانند جنس ،سن و  ...و مقیاس ترتیبی در قالپ طیف لیکرت استفاده گردیید بیر اسیاس
این طیف پاسخگو یان ناگزیر به انتخاب یکی از گزینههای طرح شده بودند .ایین طییف از یپ نج
قسمت مساوی تشکیل شده است که از گرایش خیلیزیاد تا خیلیکم را نشان میدهد .در تبییین
رابطه سنتهای فرهنگی با معیشت پایدار ،فضای مفهومی تعیینکننیده بهشیرحی کیه در ادامیه
میآید تعریف و از طریق گو یههای مناسپ عملیاتی شدهاند.
آداب و رسوم ،مجموعهای از روابط و قواعد رفتاری است که در هر جامعه ،طبقه و یا گیروه
انتظار انجام آنها میرود و نماد تربیت و هنجار محسوب میگردد .آداب و رسوم بستگی زییادی
به فرهنگ و زمان مربوط به آن دارند و در درون فرهنگ تکامل و ییا حتیی تعیادل مییابنید .آداب
مناسپ در یک فرهنگ ممکن است در فرهنگ دیگر ناپسند و یا تعجپآور باشد.
در فلسفه ذهن مدرن ،کلمه باور برای حالتی اطالق میشود که ما یزی را راست و درسیت
میدانیم .در این معنی ،باور به یزی نیازمند تأمیل در میورد آن ییز نیسیت .ییک فیرد بیال و
معمولی از میان تعداد زیادی از باورهایش تنها به ند مورد از آنها میتواند حضور ذهن داشیته
ً
باشد .در بیان ساده ،بسیاری از یزهایی که ما بدانها باور داریم اموری کامال روزمرهاند.
دانشهای سنتی ،میراث نسلهای گتشته بهشییمار میآییید و ثروتییی اسییت کییه حفی و
حراسییت از آن کییاهش فقییر و نییابرابری در پییی خواهیید داشییت .از نظرگییاه حقییوقی ارزش
اقتصادی دانش سنتی آن را مشمول قواعد مال و مالکیت قیرار داده و از اینجهییت میتوانیید
موروع قراردادها و عقود باشد.
مهارتهای سنتی ،تواناییهایی هستند که از گتشتگان بیه ارث رسییده و بیا تمیرین میداوم
پرورش مییابند و شخص را برای روبهرو شدن با مسیائل روزانیه زنیدگی ،افیزایش تواناییهیای
روانی ،اجتماعی و بهداشتی آماده میکنند و افراد را برای زیستن در هزاره جدید آماده میکند.
ارزشهای سنتی عقایدی هستند که افراد یا گروههییای انسییانی دربییارۀ آن ییه مطلییوب،
مناسپ ،خوب یا بد است؛ دارند .بهطور کلی بییه امییوری اطییالق میشییود کییه بیرای مییردم
اهمیت دارند و آرمان مشترص مردم تلقی میشوند.
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هنجارهای سنتی ،به یک الگوی رفتاری گفته میشود که از گتشته مرسوم بوده و روابییط
و کنشهای اجتماعی را تنظیم میکنیید ،اکثریییت جامعییه خییود را بییه آن پایبنیید میداننیید و
درصورتیکه شخصی آن را رعایت نکند ،جامعه او را مجازات میکند.
عناصر معنوی ،به آن دسته از عناصری گفته میشود که به حقیقت نهییایی یییا زیرمییادی
اشاره دارد .راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیقترین ارزشهییا و
معانی زندگی مردم میسازد.
هو یت به مجموعه نگرشها ،و یوگیها و روحیاتی که یک فرد و آنچییه وی را از دیگیران
متمایز میکند ،گفته میشود.
دارایی اجتماعی یکی از مباحث بحییثبرانگیز بییوده و دارای تعییاریف متعییددی اسییت.
دارایی اجتماعی بهعنوان منابع اجتماعی که افراد برای کمک به معیشت خود از آنها کمییک
ً
میگیرند تعریف شده است .این نوع پشتیبانی معمول شییبکههای اجتمییاعی ،عضییو یت در
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گروهها و روابط متقابل و حس اعتماد را دربرمیگیرد.
دارایی انسانی ،داراییهای انسانی هم شامل سختافزاری (تعداد افراد و تعییداد نیییروی
کار) و هم شامل مغز افزاری (سطح سواد ،تعداد تحصیلکردگان) میشود .دارایییی انسییانی
به مهارتها ،بهداشت مناسپ و توانایی کار کردن ،کییه درمجمییوع دنبییالکردن راهبردهییا و
فعالیتهای معیشتی مختلف و دستیابی به اهداف معیشتی را برای افراد ممکن میسییازد،
اشاره دارد.
دارایی طبیعی یا سرمایه طبیعی به منابع طبیعییی اشییاره دارد کییه میتوانیید توسییط مییردم
روستایی برای رسیدن به اهداف معیشتی آنها بهکار گرفته شود.
دارایی فیزیکی به زیرساختهای اساسی مانند جاده و کانالهای آبرسییانی و ابزارهییا و
کالهای تولیدی و سرمایهای (مانند ماشینهایی از قبیل تراکتور و زیره) ،که برای پشییتیبانی
از معیشت مورد نیاز است ،اشاره میکند.
دارایی مالی به منابع مالی (مانند پییول نقیید ،حسییابهای بییانکی ،داراییهییای جییاری،
حقوق بازنشستگی ،کمکها و وجوه ارسالی مالی) ،که برای حف معیشت حارر یییا بهتییر
کردن معیشت افراد در دسترس هستند ،اطالق میشود.

از نمونه دارایی نهادی میتوان بییه اییین نمونییهها اشییاره کرد:شییرکتهای سییرمایهگتاری
مشترص ،شرکتهای سرمایهگتاری محدود ،شرکتهای بیمه عمر که اندوختییه اعضییا را بییه
شکل سبد سهام و اوراق قرره نگهداری میکنند .این دسته از سرمایهگتاران بهدلیل حجییم
بالی داد و ستدهایی که انجام میدهند همواره نقش بییه سیزایی در عملکییرد بییازار و بهبییود
معیشییت بهعهییده دارنیید .زیبییت سییرمایهگتاران نهی ادی در بییازار اوراق بهییادار پیامییدهای
جبرانناپتیری در پی خواهد داشت.
جامعه آماری تحقیق حارر شامل روستاییان بیالی  15سیال سیاکن در منیاطق روسیتایی
شهرستان اردبیل است ((

و مطالعه روی  358پرسشنامه صیورت گرفیت ه اسیت .بیا

دادههای کسپشیده و اسیتفاده از فرمیول وییوه آلفیای کرونبیاخ در نرمافیزار

 ،پاییایی

بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق ( )0/79و ( )0/78به دست آمد .در این پووهش جهیت
نمونهگیری با توجه به اهداف و فرریه تحقیق از روش طبقهای ( ندمرحلهای) استفاده گردی د.
برای انجام این نمونهگیری در مرحله اول تعداد خانوار روستاها بهدسیت آمید سیپس روسیتاها
برحسپ تعداد خانوار در  5طبقه دستهبندی شدند .در ادامه جهت تعیین روسیتاهای منتخیپ،
روستاهای موردنظر از هر طبقه جمعیتی انتخاب شدند .معیار تعداد خانوار برای تعییین حجیم
نمونه روستاها مورد توجه قرارگرفتهاند و بیرای تعییین حجیم نمونیه از فرمیول کیوکران اسیتفاده
گردید و حجم نمونه  358نفر بهدست آمد .اطالعات بهدست آمده با استفاده از شیوههای آمیار
توصیفی و آمیار اسیتنباطی میورد تجزییهوتحلیل قیرار گرفیت .بیرای تعییین تیأثیر هیر ییک از
متغیرهای سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار و پیشبینی تغیییرات مربیوط بیه متغییر وابسیته
توسط متغیر مستقل از آزمون رگرسیون تکمتغییره و نیدمتغیره اسیتفاده شید و جهیت تعییین
رابطییه همبسییتگی از رییریپ پیرسییون اسییتفاده شیید .همییه عملیییات آمییاری بییا اسییتفاده از
نرمافزار

انجام شد و در خاتمه فرریههای زیر مورد آزمون قرار گرفته است:

 .1سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .2آداب و رسوم بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .3باورها بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .4دانشها و مهارتهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
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 .5ارزشها و هنجارهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .6معنو یت بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .7هو یت بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخییش توصیییفی نتییایج زیییر
حاصل شد:
 .1-4یافتههای توصیفی

درخصوص و یوگیهای فردی نمونه آمییاری مییورد مطالعییه ،همییانطییور کییه در جییدول
شماره( )1قابل مشاهده است ،بیشتر پاسخگو یان با فراوانی  306و  85/5درصد مرد هستند
و بیشترین تعداد نمونه ( 45/5درصیید) در گییروه سیینی زیییر  30سییال قیرار دارنیید .بررسییی
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ورعیت پاسخگو یان برحسپ میزان تحصیالت نیز نشان میییدهیید کییه بیشییتر پاسییخگو یان
( 39/9درصیید) دارای دیییپلم هسییتند .بررسییی ورییعیت تأهییل نیییز نشییان میییدهیید کییه
64/5درصد پاسخگو یان متأهل هستند و بررسی میزان سکونت در روستا نیز نشان میدهیید
که بیشتر پاسخگو یان ( 70/4درصد) بیشتر از  20سال است که در روستا سکونت دارند.
جدول شمارهٔ ( .)1مشخصات فردی نمونه مورد مطالعه
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

306

85/5

زن

52

14/5

جمع

358

100

سن

فراوانی

درصد

زیر  30سال

163

45/5

40- 30سال

107

29/9

50 -41سال

74

20/7

بالی 50سال

14

3/9

جمع

358

100

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

بی سواد

2

0/6

ابتدایی

85

23/7

دیپلم

143

39/9

کاردانی

70

19/6

کارشناسی و بالتر

58

16/2

جمع

358

100

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

متأهل

231

64/5

مجرد

127

35/5

جمع

358

100

مدت سكونت در روستا

فراوانی

درصد

کمتر از  5سال

8

2/2

 5تا  10سال

42

11/7

 11تا  20سال

56

15/6

بیشتر از  20سال

252

70/4

جمع

358

100
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نتایج حاصل از یافتههای توصیفی در جدول شماره ( )2نشان میدهد که میانگین آداب
و رسوم  ،3/99باورها  ،3/74دانشها و مهارتهای سیینتی  ،3/82ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی  ،3/97معنو یت  ،4/78هو یت  4/18و سنتهای فرهنگی  4/08است .نتایج حاصل
از جدول شماره ( )3نشان میدهد کییه میییانگین دارایییی اجتمییاعی  ،3/54دارایییی انسییانی
 ،3/73دارایی طبیعی  ،3/68دارایییی فیزیکییی  ،3/89دارای ی مییالی  ،3/41دارایییی نهییادی
 3/06و معیشت پایدار  3/55است.
جدول ( .)2میانگین و انحراف معیار سنتهای فرهنگی ( متغیر مستقل) و ابعاد آن
آماره

آداب و رسوم باورها

میانگین

3/99

3/74

انحراف معیار

0/67

0/77

دانشها و
مهارتهای
سنتی
3/82

ارزشها و
هنجارهای
سنتی
3/97

4/78

0/71

0/58

0/36

سنتهای
فرهنگی

معنویت

هویت
4/18

4/08

0/52

0/45
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جدول شمارهٔ ( )3میانگین و انحراف معیار معیشت پایدار ( متغیر وابسته) و ابعاد آن
دارایی
آماره
اجتماعی
3/54
میانگین
انحراف معیار 0/69

دارایی
انسانی
3/73
0/60

دارایی
فیزیكی
3/89
0/56

دارایی
طبیعی
3/68
0/58

دارایی
نهادی
3/06
0/83

دارایی
مالی
3/41
0/79

معیشت
پایدار
3/55
0/49

 .2-4یافتههای استنباطی

طبق نتایج جدول شماره ( )4و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سییطح
اطمینان  0/95بیش از  0/05است ،میتوان گفت که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است و
جهت تحلیل فرریات میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
جدول شمارهٔ ( )4نتایج آزمون کولمگروفـاسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

160

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

آماره

سنتهای فرهنگی

معیشت پایدار

مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف

0/85

0/90

سطح معنیداری

0/31

0/24

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره ( ،)5نتی ایج رییریپ همبسییتگی پیرسییون
نشان میدهد که رابطه بین سنتهای فرهنگی و مؤلفههای آن با معیشییت پایییدار در سییطح
معنیداری  0/01مثبت است.
جدول شمارهٔ ( .)5نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین دو متغیر
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد نمونه

سنتهای فرهنگی

معیشت پایدار

0/63

0/000

358

آداب و رسوم

معیشت پایدار

0/49

0/000

358

معیشت پایدار

0/58

0/000

358

دانشها و مهارتهای سنتی

معیشت پایدار

0/57

0/000

358

ارزشها و هنجارهای سنتی

معیشت پایدار

0/35

0/000

358

سنتهای باورها
فرهنگی

معنو یت

معیشت پایدار

0/17

0/001

358

هو یت

معیشت پایدار

0/54

0/000

358

طبق نتایج جدول شماره ( )5و با توجه به اینکه سطح معنی یداری خطییای آزمییون بیرای
سطح اطمینان  0/99کمتر از  0/01است .بنابراین میتوان گفییت کییه در حالییت کلییی بی ین
سنتهای فرهنگی و مؤلفههای آن با معیشت پایدار روستایی رابطه مثبت معنیداری وجییود
دارد و رییریپ همبسییتگی بی ین دو متغی ر  0/63اسییت و رابطییه آداب و رسییوم بییا ری ریپ
( ،)0/49باورها ( ،)0/58دانشها و مهارتهییای سیینتی ( ،)0/57ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی ( ،)0/35معنو یت ( )0/17و هو یت ( )0/54با متغیر وابسته معیشییت پایییدار مثبییت
شده است.
درخصوص نتایج رگرسیون تکمتغیره براساس بتای استاندارد بهدسییت آمییده متغیرهییای
آداب و رسوم ،باورها ،دانشها و مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سنتی ،معنویییت
و هو یت بهعنوان متغیرهایی بودند کییه بیشییترین سییهم را در مییزان تغیییرات متغیییر وابسییته
داشتند .نتایج نشان داد که در حالت کلییی سیینتهییای فرهنگییی 0/63و متغیرهییای آداب و
رسوم  ،0/49باورها  ،0/58دانشها و مهییارتهییای سیینتی  ،0/57ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی  ،0/35معنو یت  0/17و هو یت  0/54از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان
را پیشبینی میکنند .رریپ تعیین بیانگر این است که متغیرهای دیگری نیز در میزان بهبود
معیشت پایدار روستاییان تأثیر گتار بوده اند که در مطالعه حارر بررسی نشده است.
جدول شمارهٔ ( .)6نتایج ضریب رگرسیون تكمتغیره تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
ضرایب غیر

ضرایب

مقداره

سطح

متغیر پیش بین

استاندارد

استاندارد

آزمون

معناداری

ضریب تعیین

( )

ضریب تعیین
تعدیل شده

سنتهای فرهنگی

0/69

0/04

0/63

15/69

0/000

0/40

0/40

آداب و رسوم

0/36

0/03

0/49

10/75

0/000

0/24

0/24

باورها

0/37

0/02

0/58

13/49

0/000

0/33

0/33

دانشها و مهارتهای سنتی

0/39

0/03

0/57

13/17

0/000

0/32

0/32

ارزشها و هنجارهای سنتی

0/29

0/04

0/35

7/13

0/000

0/12

0/12

معنو یت

0/23

0/07

0/17

3/30

0/001

0/03

0/03

هو یت

0/51

0/04

0/54

12/28

0/000

0/29

0/29
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جدول شمارهٔ ( :)7نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
ضرایب غیر استاندارد

متغیر پیش بین
مقدار ثابت

0/93

0/28

ضرایب استاندارد
3/29

0/001

آداب و رسوم

0/02

0/40

0/03

0/50

0/61

باورها

0/14

0/04

0/23

3/34

0/001

دانشها و مهارتهای سنتی

0/17

0/04

0/26

3/99

0/000

معنو یت

0/03

0/05

0/02

0/53

0/59

هو یت

0/29

0/04

0/31

6/44

0/000

طبق نتایج جدول شماره ( )7و با توجه به ررایپ بتای بهدست آمده میتییوان گفییت در
شرایطی که ابعاد سنتهای فرهنگی بهطور همزمان وارد معادله رگرسیون ندمتغیره شییوند،
در آن صورت آداب و رسوم  ،0/03باورهییا  ،0/23دانییشهییا و مهارتهییای سیینتی ،0/26
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معنو یت  0 /02و هو یت  0/31از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روسییتایی را پی یشبینی ی
میکنند .و متغیر ارزشها و هنجارهای سنتی با توجه به این که بهطور معنیییدار کمکییی بییه
توان مدل نمیکرد از مدل حتف شد.
آداب و رسوم

هو یت

0/54

0/49

معیشت پایدار

باورها

0/17

0/58

0/57
دانشها و مهارتهای
سنتی

0/35
ارزشها و
هنجارهای سنتی

شكل شمارهٔ ( .)4اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین بهبود معیشت پایدار

معنو یت

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات

در این مقاله پس از تعاریف و نظریههای ارائه شده پیرامییون معیشییت پایییدار و سیینتهییای
فرهنگی میتوان به این مهم دست یافت که سنتهای فرهنگی میتوانیید تییأثیر بهسیزایی در
پایداری معیشت روستاییان داشته باشیید .بییهعبارتدیگر ،هییدف اییین پی ووهش نشییان دادن
گونگی تأثیر سنتهای فرهنگی بر پایداری معیشت جوامع روستایی میباشد .تأ کید ای ن
مقاله بر این است که در فرایندهییای توسییعه و معیشییت پایییدار ،بییین آرمییانهییای محلییی و
ارزشهای سنتی هماهنگی کامل وجود داشته باشد و نیازهای محلی و ظرفیت منابع محلی
اولو یتبنییدی شییوند و در برنامییهریزیهییا مییورد تأ کییید قیرار گیرنیید .بییهطورکلی ،پییووهش
انجامشده نیاز به تحقیقات بیشتر را در زمینییۀ ادزییام و ترکیییپ رو یکردهییای جدییید توسییعۀ
روستایی ،مانند رو یکرد معیشت پایدار با سنتهای فرهنگی را روشن میسازد .از آنجا کییه
در ایران کمتر به تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی پرداخته شده است ،اما
مروری بر آثار مکتوب تحقیقات سایر کشورها درخصوص سنتهییای فرهنگییی و معیشییت
پایدار بهعنوان یکی از ار وبهای تحلیلی مورد توجه بهمنظور توسعۀ روستایی و بررسی
شکافهای میان آنها ،بیان میکند که سنتهای فرهنگییی پدیییدهای پیچیییده اسییت کییه بییا
وجود نادیده گرفتهشدن ،ابعاد آن میتواند در پایداری معیشت تأثیرگتار باشد .بییدون شییک
یکی از راهبردهای جایگزین که میتواند با پایداری معیشت منجر به توسعۀ روستایی شییود
و مکمییل سییایر راهکارهییای توسییعه اییین منییاطق باشیید ،سیینتهییای فرهنگییی موجییود در
روستاست .سنتهای فرهنگی به عقیده محققین مزایای بسیاری دارد کییه میتوانیید آن را بییه
یک ابزار مؤثر برای پایداری معیشت و از بین بردن فقر تبدیل کند .با توجه به اینکه پایییههای
آزازین اقتصاد در روستاها کشاورزی است؛ در فرایند تحولت اقتصاد روستایی در جهییان،
به نظر میرسد که بخش کشاورزی بهتنهایی توانایی ایجاد تعادل در شییاخصهییای اقتصییاد
روستاها و جمعیت این مناطق را نداشته و لزوم پرداختن به سایر ابعییاد مییرتبط بییا اقتصییاد و
معیشت روستاییان بیش از پیش احساس میشود .متنییوعکردن اقتصییاد روسییتایی بییه سییوی
فعالیتهای زیرکشاورزی ،بدانمعناست که نهتنها باید به رشد فعالی تهییای زیرکشییاورزی
روستایی ،بلکه به افزایش و تنوع فعالیتهای کشییاورزی و زیرکشییاورزی و منییابع درآمییدی
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مکمل در راهبردهای معیشت خانوادههای روستایی توجه کرد .رییرورت اسییتفاده از ابعییاد
سنتهای فرهنگی مثل توانایی ،تجربه و مهییارت پیشییینیان ،بییهعنوان یکی ی از راهحییلهییای
مناسپ برای ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد روستاییان ،جلوگیری از مهاجرت به شییهرها و در
نهایت توسعه کشور است .برای تعدادی از جوانان روستاها ،ون فعالیتهییای کشییاورزی
َ
نمیتواند به مقدار کافی برای آنها تأمین درآمد کند ،ترك کشاورزی ،یعنی حرکت به سمت
شهر و تالش برای شروع سبك جدیدی از زندگی مطرح میشییود .تحقیقییات صییورتگرفته
ِ
درخصوص رابطه سنتهای فرهنگی بییا معیشییت پایییدار روسییتایی نشییاندهنده کارآمییدی
نظامهای سنتی در فراهمساختن معیشت پایدار برای مردم بومی اسییت .مورییوع مهییم اییین
است که سازمانهای دولتی ،در نبود تجربه و دانشهای سنتی که حاصل تییاریخ گتشییتگان
بوده ،حتی با یفناوری جدید نتوانستهاند به آن دست یابند.
نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری با رریپ  0/63بییین
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متغیر سنتهای فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود دارد .رریپ بتا نشییان
داد که سنتهای فرهنگی  0/63از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیشبینییی
میکند .با توجه به یافتههای این پووهش مبنییی بییر تییأثیر معنیییدار سیینتهای فرهنگییی بییر
معیشت پایدار روستایی پیشنهاد میگردد که در برنامه ریزیهای توسعه روستایی سنتهای
فرهنگی بومی روستا بهعنوان یکی از عناصر تأثیرگتار بر پایداری معیشت روستاییان ،مییورد
تأ کید قرار گیرند .توصیه می شود که ترو یج و توسییعه راهبردهییای می ؤثر و پایییدار در سییطح
روستا براساس ظرفیتها و دانش خود مردم باشد و برنامهریزیهای توسعه روستایی باید به
سطوح داخلی و مردم محلی توجه داشته باشد .به عبییارت دیگی ر ،برنامییهریزی بیرای مییردم
باشد و پتانسیل فرهنگ و ارزشهای سنتی موجود در روستا را به رسمیت بشناسیید .هنگییام
ارائه فنون و روشهای جدید برای بهبود معیشت روستاییان لزم اسییت کییه انطبییاق آنییان بییا
مهارتها و دانشهای سنتی روستاییان مورد توجه قرار گیرد؛ در زیییر اییین صییورت کی ارایی
نخواهند داشت و بیشتر تبعات منفی خواهند داشت و به نفییع شیییوههای سیینتی رد خواهنیید
شد .پیشنهاد میشود که در زمینه توسعه و پایداری جامعه ،فرهنگ باییید بییهعنوان پدیییدهای
حامی و انعطافپتیر تلقی شود نه پدیدهای محدودکننده و مغایر با توسعه .با توجییه بییه اییین

که از بین بردن فقر و بهبود معیشت از اهداف اساسی توسییعه پایییدار اسییت لزم اسییت کییه
فرهنگ بهعنوان یکی از مؤلفههای تأثیرگتار در این زمینه در مقولی ه توسییعه پایییدار گنجانییده
شود .اطالعرسانی و آ گاهیبخشی به روستاییان و مسئولن برنامهریزی نسییبت بییه ارزش و
اهمیت سنتهای فرهنگی موجود در روستا و تأثیرگتاری آنها در توسعه روستایی ،منطقه و
ی
ملی ،ارتباط و پیوند مناسپ بین مراکز علمی و متصییدیان امییر توسییعه روسییتایی و اسییتفاده
بهینه از دستاوردهای مراکز علمی و دانشگاهی میتواند در متنوعکردن اقتصاد روستاها و در
توسعه نقاط روستایی نقش مؤثری ایفا کند و در تمامی برنامههایی که برای بهبییود معیشییت
روستاییان در سطح روستا صورت میگیرد مردم فقیر در اولو یت آن برنامییههییا قیرار گیرنی د.
نگارندگان این مقاله پیشنهاد میکنند کییه در زمینی ه سیینتهییای فرهنگییی بییهعنوان یکییی از
مؤلفههای تأثیرگتار بر پایداری معیشت روستاییان در زمان حارر ،تحقیقییات گسییتردهتر و
عمیقتر صورت گیرد.
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