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چکیده

در این مقاله ،نگرش جمعیتشناتیی بر پایه مؤلفهها پنجگانه شامل ترجیحا فرزنادآور  ،نگارش
به سیاست افزایش جمعیت ،سن ازدواج دتیرا  ،طالق و مهااجر ماورد سانجش قرارگرفیهاناد و بار
اساااس یاای رویفاارد فرهنگاای اجیماااعی ،تفاو هااا جنسااییی ماارتط بااا ایاان مؤلفااهها پنجگانااه
د
بررسیشدهاند .بهطوردقیقتر ،این تحقیق در نظر دارد تا در گام اول نشا دهد که آیاا اساساا دو جان
مردا و زنا دارا نگرشها جمعیتشناتیی میفاو یا مشاابه هسایند؟ در گاام دوم نیاز مشا
د
میشود که آیا رویفردها جمعیتشاناتیی افاراد اساساا تحات تانگیر نگارش جنساییی آنهاسات؟ و
باالتره ،هدف عمده ،در گام سوم این است تا بر ٔ
پایه یی بررسی تططیقی نشاا داده شاود کاه میازا و
شفل تنگیرگذار همزما دو میغیر جن و نگرش جنسییی افراد بر رو رویفردها جمعیتشناتیی
ٔ
نظریاه اندیشامندا
آنا چگونه است؟ درمجموع ،نیایج این تحقیاق را میتاوا در چاارچوب و تنییاد
د
معاصر تئور جنسیت تلقی کرد؛ بدینمعناکه ،تحقیقا و مطالعااتی کاه صارفا محادود باه بررسای
تفاو ها بین دو جن مردا و زنا هسیند ،فق ب شها انادکی از واقعیاا را نمایاا میساازند و
شناتت بهیر و بررسی دقیقتر مالحظا جنسییی مرتط با رویفردها جمعیتشاناتیی افاراد ناهتنها
مسیلزم این است که نگرش جنسییی این مردا و زنا کانو توجه قارار گیارد ،بلفاه بایاد تنگیرگاذار
همزمانمیغیرها جن مردا و زنا و نگرش جنسییی آنا بهطورتططیقی نیز مطالعه شود.
کلیدواژهها :تحلیل فرهنگییا تماعییاتاا ت ییایت مننیییااا گییرش مععیتشیینایااا میین ا دییردتز ی  ،ییازا
گرش مننیااا تیرتز
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 .1گروه علوم اجیماعی،دانشفده علوم انسانی و اجیماعی ،دانشگاه مازندرا  ،مازندرا  ،ایرا (نویسنده مسئول)


 .2گروه علوم اجیماعی ،دانشفده علوم انسانی و اجیماعی ،دانشگاه مازندرا  ،مازندرا  ،ایرا

 .1مقدمه

مطابق تعاریف کالسیی ،تفاو بنیااادینی بااین دو مفهااوم جاان و جنساایت 1وجااود دارد؛
د
»معموال ناظر بر تفاو ها بین مردا و زنا بر ٔ
پایه ویژگیها
بدینمعناکه ،مفهوم «جن
ٔ
گانویه جنسی است
بیولوژیی و جسمانی آنا مانند کروموزومها ،هورمو ها و تصوصیا
و مفهوم «جنسیت» نیز ناظر بر تفاو ها فرهنگی و اجیماعی بین مردا و زنااا میباشاد
ٔ
حااوزه مطالعاااتی ،بااهویژه
(فااروتن .)2019 ،از دیاادگاه نظریااهپردازا برجساایه در ایاان
اندیشمندا معاصر تئور جنسیت 2مانند ماسی و همفارا  ،)1993( 3حفاایم،)1996( 4
آنفر ،)1998( 5ریلاای و ماای کااارتی )2003( 6و لیندساای ،)2015( 7تحااوال عمیقاای
ٔ
درزمینه تطیین تفاو بین دو مفهوم جن و جنسیت به وقوع پیوسیه است که ضاارور دارد
از سو پژوهشگرا و محققا نیز بهطورجد مدنظر واقااش شااود .بااه عقیا ٔ
اده اندیشاامندا

معاصاار تئااور جنساایت ،آنوااه امااروزه بایااد بهطورجااد تر در کااانو توجااه محققااا و
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پژوهشگرا قرار گیرد ،ناظر بر مفانیسمها و سااازوکارهایی اسات کااه «نگاارش جنسااییی»
افراد ،اعم از مردا و زنا  ،را شفل و ساااماندهی میکننااد .همونا کااه در ب ااش بررساای
ٔ
پیشینه تحقیق اشاره تواهد شد ،تحقیقا پژوهشگرا علوم انسااانی و اجیماااعی از جملااه
د
تحقیقا جمعیتشناتیی در این حوزه مطالعاتی عمدتا معطوف به بررسی تفاو بااین دو
جن مردا و زنااا اساات .درحالیکااه از دیاادگاه اندیشاامندا معاصاار تئااور جنساایت،
د
تحقیقا و مطالعاتی که صرفا محدود به بررسی تفاو ها بین مردا و زنااا هساایند ،فقا
ب شها اندکی از واقعیا را نمایااا میسااازند و نمیتواننااد تصااویر روشاان و جااامش از
موضوع موردمطالعه ارائااه نماینااد .بااه عطااار دقیااقتر ،نفیااه بااهمراتب مهمتاار کااه بایااد
موردتوجه قرار گیرد ،چگونگی نگرش جنسییی مردا و زنا است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اگرچااه طیااف بساایار گساایردها از مطالعااا و تحقیقااا وجااود دارد کااه تااالش کردهانااد
رویفردها جمعیتشناتیی را در بین مردا و زنا و برحسب میغیر جاان مااورد بررساای قارار
دهند ،اما واقعیت این است که حجم و دامنه تحقیقا جمعیتشناتیی باار پایا ٔاه میغیاار بااهمراتب
مهمتر آ  ،یعنی ٔ
نحوه نگرش جنسااییی ،اناادت اساات .ایاان تا تحقیقاااتی زمااانی برجساایهتر و
مشهودتر است که دقت و جامعیت بهمراتب بیشیر مدنظر باشد؛ چرا که انجام تحقیقا دقیااقتر
و جامشتر مسیلزم این است که نقش و تنگیرگااذار میغیرهااا جاان و نگاارش جنسااییی بااهطور
همزما و تططیقی موردتوجه قرارگیرند .از آنجاکه ،حجم ایاان قطیاال تحقیقااا و مطالعااا بساایار
اندت است ،تحقیق حاضر تالش میکند تا در حد توا تود شواهد علمی و مسیندا پژوهشاای
در راسیا تفمیل این ت ها تحقیقاتی ارائه نماید .اهداف سه ٔ
گانه این تحقیق بهطوردقیقتر ایاان
د
است که در گام اول نشا دهد که آیا اساسا مااردا و زنااا (یعناای ،باار پایااه میغیاار جاان ) دارا
میشااود کااه آیااا

رویفردها جمعیتشناتیی میفاو یا مشابه هسیند؟ در گام دوم نیز مشا
د
اساسا تحت تنگیر ٔ
نحوه نگرش جنسییی آنهاساات؟ و باااالتره،
رویفردها جمعیتشناتیی افراد
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جنسییی افراد بر رو رویفردها جمعیتشناتیی آنا بهطور تططیقی بررسی شود.
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با نگرشهای ...

 .2چارچوب نظری تحقیق

با توجه به اینفه هدف عما ٔ
اده تحقیااق حاضاار معطااوف بااه مالحظااا جنسااییی ماارتط بااا

نگرشها جمعیتشناتیی است ،بنابراین در این ب ش تالش میشود تا زمینهها نظر
و ابعاد تئوریی آ را از منظر جنسییی کانو توجه و بررسی قرار داده شود .مطابق آموزهها
د
تئور ها کالسیی ،مفهوم «جن » معموال ناظر بر تفاو ها بین مردا و زنا  ،بر پایا ٔاه
ویژگیها بیولوژیی و جسمانی آنا مانند کروموزومها ،هورمو ها و تصوصیا گانویا ٔاه
جنسی است ،و مفهوم «جنسیت» نیز ناظر بر تفاو ها فرهنگی و اجیماعی بین مااردا و

زنا میباشد .درحالیکه از دیدگاه نظریهپردازا معاصاار تئااور جنساایت 1ماننااد ماساای و
همفااارا ( ،)1993حفاایم ( ،)1996آنفاار ( ،)1998ریلاای و ماای کااارتی ( )2003و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لیندسی ( ،)2015تحوال عمیقی در ٔ
زمینه تطیین تفاو بین دو مفهوم جن و جنسیت به
وقوع پیوسیه است؛ زیرا به عقیده آنا  ،آنوه امروزه باید بهطورجااد تر مادنظر قارار گیاارد،
ناظر بر مفانیسمها و سازوکارهایی است که شناتت جنسییی و نگاارش جنسااییی افاراد را،
اعم از مردا و زنا  ،شفل و ساماندهی میکنند .گفینی است که اهمیت و ضرور توجااه
به فرایند و مفانیسم شفلگیر شناتت جنسییی و نگرش جنسییی از سو صاااحبنظرا

نظریهها دیگر مانند «کنش میقابل نمادین»( 1بم« ،)1981 ،2مدل یا طرحواره جنسااییی»
(جاااونز 1981؛ فاااوک 1993 ،4؛ ناراهاااارا )1998 ،5و «جامعهپاااذیر جنساااییی»
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(ریواردسو 1981 ،7؛ اوانا و دیااوی 2000 ،8؛ و تااایلور )2003 ،نیااز مااورد تنکیااد
قرارگرفیه بود .بهطورتالصه ،این نظریهپردازا بر این اصل مشیرت تنکید دارنااد کااه عنصاار

جنسیت نهتنها در تفوین شناتت و کنشها میقابل مردا و زنا با همدیگر نقش کلید

دارند ،بلفه از هما دورا کودکی نقش مهمی در فرایند شفلگیر «تود اجیماعی »9ایفااا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میکند؛ بهطور که ما انسا ها از هما دورا کودکی یاد میگیااریم کااه جامعااه انیظااارا
اجیماعی و اسیانداردها فرهنگی میفاوتی از دتیربوهها و پسااربوهها دارد .باادینترتیب،
این انیظارا اجیماعی و اساایانداردها فرهنگاای میفاااو  ،کااه از آ بااا عنااوا «کاادها

جنسییی»( 10تایلور )2003 ،نام برده میشااود ،زمینااهها مناسااطی را بارا درونیشااد و
جامعهپذیر ایدئولوژ جنسییی فراهم میآورد که رویفردها این کودکا را در سااالها
آینده یعنی در سنین بزرگسالی بهطورقابلمالحظها تحت تاانگیر قارار میدهنااد .در همااین
راسیا ،چارچوب نظر تحقیق حاضر مطینی بر این نفیه بنیادین است که اگرچااه تمرکااز باار
میغیر جن  ،یعنی بررساای تفاااو بااین مااردا و زنااا  ،میتوانااد ب شهااایی از واقعیااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

موردمطالعه را نمایا سازد ،اما شناتت جامش و دقیقتر آ مسیلزم تمرکز باار میغیاار مهمتاار
یعنی ٔ
نحوه نگرش جنسییی مردا و زنا است .بر همین اساس ،تحقیق حاضر در نظاار دارد
تا رویفردها جمعیتشناتیی را در سه گام میااوالی و ماارتط بااا هماادیگر یعناای باار پایااه
میغیرها جن و نگرش جنسییی و همونین بر پایه یی بررسی تططیقی مطینی باار تاانگیرا
همزما این دو میغیاار جاان

و نگاارش جنسااییی باار رو رویفردهااا جمعیتشااناتیی

موردمطالعه و بررسی قرار دهد.
 .3پیشینه تحقیق

با توجه به اینفه نگرشها جمعیتشناتیی در تحقیق حاضر بر اساس مؤلفهها پنجگانه
شامل ترجیحا فرزندآور  ،نگرش به سیاساات افازایش جمعیاات ،ساان ازدواج دتیارا ،
طالق و مهاجر موردسنجش قرار میگیرند ،بههمین سطب در این ب ش به بررسی پی ٔ
شینه
تحقیقا انجامشده درتصااوا ایاان مؤلفااهها پنجگانااه پرداتیااه میشااود .بااهطورکلی،
بررسی تحقیقا پیشین نشااا میدهااد کااه مااردا و زنااا دارا نگرشهااا میفاااو بااه
الگوها ازدواج هسیند .بهعنوا مثال ،تحقیق کاظمیپور( )1383مطینی باار تحلیاال گانویااه
دادهها سرشمار سال  1385نشا میدهد که زنا مجرد و طالقگرفیه نسطت به مااردا
مجرد و طالقگرفیه نگرش منفیتر نسطت به ازدواج دارند .نیایج تحقیق آقایی و بنونااار
( )1392نشاااا میدهاااد کاااه از ییساااو ،افاازایش تحصااایال و بااااالتربود پایگااااه
اجیماعیااقیصاد تانواده در دتیرا موجب میشود تااا دتیارا ساانین باااالتر را بارا
ازدواج مناسب بدانند درحالیکه این دو میغیر تنگیر بر نگرش پسرا نسطت به ساان ازدواج
ندارد .از سو دیگر ،دو میغیر «اشیغال» و «میزا دیندار » به شفل یفسااانی باار نگاارش
دتیرا و پسرا نسطت به سن ازدواج اگر میگذارد .بدینمعنا که اشیغال و دیااندار در هاار
دو جن مردا و زنا موجب کاهش سن مطلااوب ازدواج میشااود .در پااژوهش آقاساای و
فالح ( )1394نیز مشاهده شد که مردا بیش از زنااا ازدواج را اماار ضاارور میداننااد.
همونین ،تحقیقا مراد و صفاریا ( ،)1398نیف ااواه و همفااارا ( )1396و عسااگر
ندوشن و همفارا ( )1395نشااا داد کااه از ییسااو ،نگاارش بااه براباار جنسااییی سااطب
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میشود تا میزا تمایل بااه ازدواج جوانااا در ساانین باااالتر افازایش یابااد؛ از سااو دیگاار،
همزما با افزایش پذیرش کلیشهها نقش جنسااییی ،نگاارش دتیارا دانشااجو بااه ازدواج
سنییترمیشااود .باار اساااس نیااایج تحقیقااا موسااو و قافلهباشاای ( ،)1392پیلااین و
رحمانیا ( ،)1394و عطاسزاده و همفارا ( )1398تفاو معنیدار بین نگرش مااردا و
زنا به فرزندآور و تعداد فرزندا مطلوب وجود ندارد .رساایگارتالد و مقاادمی ()1395
نشا دادند که در ابعاد ارزش فرزند اعم از ارزشها مثطت و منفی و ارزشهااا تاانواده
بزرگ و کوچی نگرش مردا و زنااا یفسااا اساات .از سااو دیگاار ،نیااایج مطالعااه فاار
اسااالملو و همفااارا ( )1392نشااا داده اساات کااه تمایاال مااردا بااه فرزناادآور بااهطور
معنادار بیش از زنا بوده است .بهعالوه ،نیایج تحقیق عنایت و پرنیااا ( )1392در زمینا ٔاه
اگرا جهانیشد فرهنگی بر گرایش به فرزناادآور نشااا داد کااه تغییارا نگاارش نقااش
جنسییی از سنیی به مدر باعث کاهش تمایل زنا به فرزندآور میشود .نیایج تحقیقااا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پیلین و رحمانیا ( ،)1394مدیر ( )1396و تلااج آباااد ( )1396نیااز تنگیرجامعهپااذیر
جنسییی سنیی بر رو نگرش مثطت به فرزندآور را تنیید میکند؛ بدینمعناکااه ترجیحااا

بارور یا تعداد مطلااوب فرزناادا در بااین زنااا و مرداناای کااه از نگاارش ساانیی در زمینا ٔاه
تقسیمکار جنسییی برتوردار هسیند ز تانهدار باشد و مرد در بیرو تانه کار کند) بیشیر
از زنا و مرداناای اساات کااه نگاارش دیرساانیی دارنااد .مطااابق نیااایج تحقیااق عطاااسزاده و
همفارا ( ،)1398بازاندیشی مدر  ،یعنی تاادبر و تنماال درتصااوا ساانت و ارزشهااا
سنیی پیشین ،تنگیر منفی بر گرایش به فرزندآور دارد.
ٔ
عالوه باار ایاان ،بررساای پیشااینه تحقیقااا انجامشااده در زمینااه نگاارش بااه مهاااجر
ٔ
دهنده این واقعیت کلی است که مردا بیش از زنا دارا نگرش مثطاات بااه مهاااجر
نشا
هسیند .بهعنوا مثال ،تحقیق سراجزاده و جواهر ( )1384بر ٔ
پایه تحلیاال گانویااه دادههااا
سطح سنجش گرایشها دانشجویا در سال  1380نشا داد که گرایش دانشجویا پساار
به مهاجر تارجی ،در صور پیدا کرد شغل مطلااوب ،باایش از دتیارا اساات .نیااایج
پژوهش تواجهنور و سروش ( )1385نیز نشااا میدهااد کااه نگاارش پسارا جااوا بااه
مهاجر بهطور معنادار مثطتتر از نگرش دتیارا جااوا بااه مهاااجر اساات .پااژوهش

مقدس و شرفی ( )1388بر رو جوانا شهر شیراز نیز نهتنها مؤید تمایل بیشیر و قو تر به
مهاجر در بین مردا نسطت به زنا است ،بلفه مردا بیشیر عوامل اقیصاد  ،اجیماعی و
فرهنگی و زنا بیشیر عوامل آموزشی را علت اصلی تمایل به مهاجر ذکر میکنند .مطابق
پژوهش حفیمزاده ،طالیی و جوانی ( )1392بر رو دانشجویا دانشگاه تهرا  ،پااژوهش
فااروتن و شاای ( )1396باار رو دانشااجویا دانشااگاه فردوساای مشااهد ،و پااژوهش
شهریار پور و همفارا ( )1395بر رو دانشجویا ن ٔطه دانشگاه ساامنا  ،میازا تمایاال
دانشجویا پسر به مهاجر بهمراتب بیشیر از میزا تمایل دانشجویا دتیر است .بررساای
ٔ
پیشینه تحقیق نشا میدهد که مطالعا انجامشده درتصااوا نگاارش مااردا و
ادبیا و
زنا به طالق به نیایج مشابهی نرسیده است .بدین معنا که ازییطرف ،برتی از مطالعااا
مانند تحقیق حیدر بیگوند و ب شاای ( )1384در مشااهد و تحقیااق ساالیمانی( )1394در
بین دانشجویا دانشگاهها اردبیل ،تفاو معنادار در نگاارش زنااا و مااردا بااه طااالق
مشاهده نفردهاند .از طرف دیگاار ،نیااایج برتاای مطالعااا دیگاار ماننااد تحقیااق فااروتن و
میرزایی( )1395و تحقیق کرمی و الطرز ( )1397نشااا میدهنااد کااه بااهطورکلی میازا
نگرش مثطت به طالق بهعنوا راهحلی برا مشفال زناشویی در بین زنا بهمراتب بیشاایر
و قو تر از مردا است .به نظرمیرسد که این عدم توافق نیایج تحقیقااا در ایاان زمینااه را
میتوا تا حدود باار اساااس تفاااو ساارعت تغییارا نگرشاای ناشاای از مدرنیزاساایو و
بازاندیشی مدر در زنا و مردا تطیین کرد .در همین چارچوب ،گیال و همفارا ()1391
در یی مطالعه بیننسلی نشا دادند که تغییرا مثطت نگرش بااه طااالق در بااین سااه نساال
م یلف زنا بیش از تغییرا نگرشی مردا است .همونین درتصوا تنگیر نااوع نگاارش
جنسییی افراد بر رو رویفرد آنهااا بااه طااالق ،نیااایج طیااف قابلمالحظااها از مطالعااا
انجامشده (حیدر بیگوند و ب شی1384 ،؛ چابفی1392 ،؛ الماساای1392 ،؛ حساانی و
همفارا  ،)1396 ،این نفیه اساسی و مشیرت را تنیید میکنند که آ دسیه از افراد کااه بااه
ٔ
حوزه
الگو سنیی نقشها جنسییی موسوم به الگو «مرد نا آور تانوار» و محدودکرد
فعالیت و مشارکت زنا به وظایف تانگی وتانهدار چندا باور ندارند ،نگرش مثطت آنها
به طالق بهمراتب بیشیر و قو تر است.
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بنابراین ،در جمشبند تحقیقا پیشین میتوا گفت که ن ست ،مطالعا انجامشااده
د
در ٔ
زمینه نگرشها جمعیتشناتیی نهتنها عمدتا به تفاو نگرش مااردا و زنااا محاادود
ٔ
جامعه آمار همین طیااف محاادود تحقیقااا را نیااز زنااا و دانشااجویا
شده است ،بلفه
تشفیل میدهند .دوم ،تحقیقا اندکی در زمی ٔنه تنگیر نگرش جنسییی بر رو رویفردهااا

جمعیتشناتیی انجامشده است .ضمن آنفه ،محدود بود همین حجم اناادت تحقیقااا
بر رو جامعه آمار دانشجویا بهمراتب برجسیهتر است .سوم ،نفیه بهمراتب مهمتر ایاان
است که ت تحقیقاتی در این حوزه مطالعاتی زمانی برجسیهتر و چشمگیرتر میشااود کااه
نقش و تنگیرگذار میغیرها جن و نگرش جنسییی بهطور همزما باار رو رویفردهااا
جمعیتشناتیی بررسی شود .در راسیا تفمیل این ت ها تحقیقاااتی ،مطالعااه حاضاار
تالش میکند تا در حد توا تود شواهد علمی و مسیندا پژوهشی ارائه نماید.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

8

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

 .4روششناسی تحقیق

مطاحث این مقاله مطینی بر تجزیهوتحلیلها یاای بررساای پیمایشاای اساات .بااا توجااه بااه
گسیردگی جغرافیایی کشور ما و میناسب با بودجه و امفانا محدود پژوهشااگرا  ،مناااطق
ٔ
دربردارنده گسیردگی
کمابیش میعدد و گوناگو انی ابشدهاند که تا حدود قابلمالحظها
جغرافیایی و تنوعها فرهنگی اجیماعی بااهویژه از نقطااهنظر ترکیبهااا قااومی و مااذهطی
ب شهایی از کشور ما میباشند که میتوا بر اساااس آنهااا برتاای از مهمتاارین الگوهااا
د
مرتط با موضوع تحقیق را فراتر از یی شهرسیا و در سطحی نسطیا گسیردهتر بررسی کاارد.
جمعیت نمونه این پژوهش پیمایشی را  5200نفر از مردا و زنا 15ساااله و باااالتر ساااکن
در نقاط شهر و روسیایی شهرسیا ها اسفراین ،اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،ترمآباد ،رشت،
سقز ،کامیارا  ،گرگا  ،گنطدکاووس ،محمودآباد و همدا تشفیل میدهند .باادینترتیب ،از
نظر پهنهبند جغرافیایی نمونهها تحقیق تااالش شااده اساات از ادلااب مناااطق در نمونا ٔاه
تحقیق گنجانده و لحاظ گردد .حجم نمونه تحقیق با اسیفاده از روش کوکرا تعیااین شااده و
برا گزینش نمونهها تحقیق نیز از روش نمونهگیر توشها چندمرحلها اسیفادهشااده
است .اعیطار پرسشنامه ،اعیطار صور است و برا دسییابی به پایایی موردقطاول ،بااا انجااام

پیشآزمو و میانگین آلفا کرونطا حدود  ،0/79همساز گویااههااا پرسشاانامه تاانمین
گردید .ابزار گردآور دادهها تحقیق نیااز پرسشاانامه ساااتتیافیه بااود .پا از گااردآور

دادهها تحقیق با اسیفاده از تفنیاای پرسشاانامه ،از برنامااه نرمافازار اسپاایاساس 1بارا
تجزیهوتحلیل دادهها تحقیق اسیفادهشده اساات .نیااایج ایاان تجزیااهوتحلیلها در ب ااش
بعد موردبررسی قرار تواهد گرفت.
در این تحقیق ،نگرشها جمعیتشناتیی بااهعنوا میغیاار وابساایه یااا تااابش محسااوب
میگردد که در قالب پنج مؤلفه جمعیتشناتیی موردمطالعه قارار میگیاارد )1 :ترجیحااا
فرزندآور که در پنج سطح شامل بدو فرزند1 ،فرزند2 ،فرزند3 ،فرزند4 ،فرزند و بیشاایر
موردسنجش قرار گرفیه است؛  )2سیاست افزایش جمعیت که ٔ
نحوه نگرش افراد به هر یاای
د
از ایاان مؤلفااهها جمعیتشااناتیی در چهااار سااطح کااامال موافااق ،موافااق ،م ااالف،
د
کامالم الف موردسنجش قرارگرفیه است؛  )3نگرش به سن ازدواج دتیارا کااه در چهااار
سطح مشیمل باار ساانین زیاار  20سااال 24-21 ،سااال 27-25 ،سااال 28 ،سااال و باااالتر
موردسنجش قرار گرفیااه اساات )4 .طااالق بااهعنوا راهحلاای بارا مشاافال زناشااویی و
مهاجر به تارج کشور که ٔ
نحوه نگرش افراد به هر یی از این مؤلفهها جمعیتشناتیی
د
د
در چهار سطح کامالموافق ،موافق ،م الف ،کامالم الف موردسنجش قرار گرفیااه اساات.
 )5دو میغیر مسیقل اصلی و محور این تحقیق ،یعنی «میغیر جن » کااه شااامل مااردا و
زنا میشود و «میغیر نگرش جنسییی» که بر ٔ
پایه ٔ
نحوه نگاارش بااه اشاایغال زنااا در چهااار
د
د
سطح کامالموافق ،موافق ،م الف ،کامالم الف موردسنجش قرارگرفیه است.
اگرچه در تحقیق حاضر برا مطالعه و سنجش نگرش جنسییی فق این امفااا وجااود
داشت که آ را برحسب رویفرد افراد به اشیغال زنا موردبررسی و سنجش قرار دهااد ،امااا
واقعیت این است که مؤلفه نگاارش جنسااییی یاای مفهااوم چندبعااد و گساایرده اساات کااه
تحقیقا تفمیلی و مطالعا تفصیلی مسیلزم این است کااه ابعاااد میعاادد مفهااوم نگاارش
جنسییی مدنظر و موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .5یافتههای تحقیق

بر اساس اهداف و سؤاال تحقیق ،یافیهها تحقیق حاضر به تففیی در سااه ب ااش ارائااه
میشااود )1 :نگرشهااا جمعیتشااناتیی برحسااب میغیاار جاان ؛  )2نگرشهااا
جمعیتشناتیی برحسااب میغیاار نگاارش جنسااییی؛  )3نگرشهااا جمعیتشااناتیی باار
اساس تنگیرهمزما دو میغیر «جن » و «نگرش جنسییی».
 .1-5ترجیحات فرزندآوری و سیاست افزایش جمعیت

مطابق نیایج تحقیق حاضر ،درتصوا ترجیحااا فرزناادآور زنااا و مااردا میتااوا بااه یاای
الگو اساسی اشاره کرد« :تفاو برجسیها بین مردا و زنا از نقطهنظر ترجیحا فرزناادآور
مشاهده نمیشود زیرا آنا دارا ترجیحا فرزندآور کمابیش مشابهی هساایند» .بااهعنوا مثال،
هم مردا و هم زنا تواها دو فرزند هسیند بهطور که نیمی از زنا و نیمی از مردا  ،الگااو 2
د
فرزند را ترجیح میدهند .بااهعالوه ،هاام مااردا و هاام زنااا تقریطااا هی گونااه تمااایلی بااه الگااو
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بیفرزند ندارند ،بلفه ترجیح آنها برا الگو تیفرزند نیز بسیار اناادت اساات؛ بدینمعناکااه
مردا و زنا به میزا مشابه (هر دو حدود ییدهم) این الگااو فرزناادآور را تاارجیح میدهنااد.
ٔ
نفیه بهمراتب مهمتر اینفه ،حیی در الگوها فرزندآور زیاد نیز تفاو چناادا چشاامگیر بااین
مردا و زنا وجود ندارد؛ حدود ییپنجم هاار یاای از مااردا و زنااا  ،الگااو  3فرزنااد ،حاادود
15درصد هریی از مردا و زنا الگو  4فرزند و بیشیر را ترجیح میدهند.

تجزیهوتحلیلها این تحقیق نشااا میدهااد کااه الگااو اساساای گفیهشااده در زمینا ٔاه

نگرش به سیاست افزایش جمعیت نیز صاادق میکنااد .رویفاارد مااردا و زنااا نسااطت بااه
سیاست افزایش جمعیت کمابیش یفسا و مشابه هم است؛ بدینمعناکه اکثریت چشمگیر
آنا (یعنی حدود دوسوم مردا و حدود دوسوم زنا ) دارا رویفرد منفی نسطت به سیاست
افزایش جمعیت هسیند و تنها حدود ییسوم باقیمانده در هر یی از دو گروه زنا و مااردا ،
رویفرد مثطت نسطت به سیاست افزایش جمعیت دارند.
 .2-5رویکرد به طالق ،مهاجرت و سن ازدواج دختران

یافیااهها تحقیااق حاضاار در زمینا ٔاه رویفاارد مااردا و زنااا نسااطت بااه ساان ازدواج دتیارا
ٔ
دهنده دو نفیه اصلی است :ن ست ،بیشیرین تعداد هم در زنا و هاام در مااردا بااهطور
نشا

یفسا (دوپنجم زنا و دوپنجم مردا ) معیقدند که مناسبترین سن ازدواج دتیرا 24-21
سالگی است .دوم ،بیشیرین تفاو بین مردا و زنا درتصوا این مؤلفه جمعیتشااناتیی
مربوط به جوا ترین سنین ازدواج است؛ بهطور که مردا بیش از زنا بااه ازدواج دتیارا در
سنین پایینتر تمایل دارند :بیش از ییسوم مردا و تنها کمیر از ییچهارم زنا بر این باورنااد
که سنین زیر  20سال مناسبترین سن ازدواج برا دتیرا است.
همونین ،بر پایه نیایج این تحقیق ،در ٔ
زمینه رویفرد مااردا و زنااا نسااطت بااه طااالق و
د
مهاجر  ،دو الگو کامال میفاو وجود دارد :از ییسو ،زنا تا حاادود باایش از مااردا
دارا نگرش مثطت نسطت به طالق هسیند (حدود ییچهارم مردا و نزدیاای بااه ییسااوم
زنا ) .از سو دیگر ،میزا تمایل به مهاجر در بین مردا تا حدود بیشاایر و قااو تر از
میزا آ در بین زنا است ( 51درصد مردا و  45درصد زنا ) .درعینحال ،واقعیاات ایاان
ٔ
درزمینه رویفرد آنا به طالق و
است که در هریی از این دو الگو ،تفاو بین مردا و زنا
مهاجر چندا برجسیه و چشمگیر نیست.
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جدول .1توزیع نسبی (درصدی) نگرشهای جمعیتشناختی برحسب جنس
نگرشهای جمعیتشناختی

مردان

زنان

مردان و زنان

ترجیحات فرزندآوری
بیفرزند

1/0

0/0

1/1

 1فرزند

12/1

11/0

11/0

 2فرزند

50/0

50/0

50/0

 3فرزند

20/0

21/1

20/0

 4فرزند و بیشیر

15/0

15/0

15/0

جمش

100.0

100.0

100.0

سیاست افزایش جمعیت
د
کامال موافق

8/2

7/0

8/0

موافق

23/4

24/0

23/0

31/3

34/0

32/0

م الف
د
کامال م الف

35/1

31/0

33/0

جمش

100.0

100.0

100.0

33/0

25/0

29/0

سن ازدواج دختران
 20سال و کمیر

مالحظات جنسیتی مرتبط
با نگرشهای ...
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نگرشهای جمعیتشناختی

مردان

زنان

مردان و زنان

 21-24سال

41/0

42/0

42/0

 25-27سال

19/0

24/0

21/0

 28سال و باالتر

4/0

5/0

5/0

جمش

100.0

100.0

100.0

نگرش به طالق
د
کامال موافق

4/0

4/0

4/0

موافق

22/0

26/0

24/0

م الف
د
کامال م الف

38/0

39/0

38/0

33/0

27/0

30/0

جمش

100.0

100.0

100.0

مهاجرت به خارج کشور
د
کامال موافق

20/0

15/0

17/0

موافق

31/0

30/0

30/0

28/0

30/0

29/0

م الف
د
کامال م الف

19/0

23/0

21/0

جمش

100.0

100.0

100.0

جمع فراوانی

2612

2588

5200

 .3-5ترجیحات فرزندآوری و سیاست افزایش جمعیت برحسب نحوه نگرش جنسیتی

درباره تنگیر میغیاار نحا ٔ
ٔ
اوه نگاارش جنسااییی باار رو ترجیحااا
مطابق یافیهها این تحقیق

فرزندآور سه نفیه اصلی را میتوا اسینطاط کاارد )1 :افاراد صاارفنظر از هرگونااه نگاارش
د
د
جنسییی (چه آنا که موافق و کامالموافق و چه آنا که م الف و کامالم الف بااا اشاایغال
زنا هسیند) ،هی گونه تمایلی به الگو بیفرزند ندارند؛  )2بیشیرین ترجیح فرزندآور
در درو افراد برتوردار از هر نوع نگرش جنسییی میعلق به کسانی است که الگو 2فرزند
را ترجیح میدهند .الطیه ،این نسااطت در بااین مااوافقین بااا اشاایغال زنااا بااهمراتب بیشاایر و
د
برجسیهتر است (60درصد کسانی که کامال موافق با اشیغال زنا هسیند ،تواهااا الگااو
دو فرزند میباشند ،درحالیکه این نسطت در بین م الفین با اشیغال زنا حدود 40درصااد
است)؛  )3بیشیرین تنگیرگذار میغیر ٔ
نحوه نگرش جنسییی بر رو ترجیحا فرزناادآور
را باید در الگو تیفرزند و الگو فرزندآور زیاد جسیجو کاارد .ازیاایطرف ،الگااو
فرزندآور ادلب برا کسانی پذیرفینیتر است که رویفرد سنیی و محافظهکارانه نسطت به

نقشها جنسییی دارند (باالترین میزا تمایل به فرزندآور زیاد میعلق به کسانی است که
د
کامال م الف اشیغال زنا هسیند بهطور که قریب ییسوم آنا تواها  4فرزند و بیشاایر
د
هسیند که نزدیی به چهار برابر بیشیر از میزا آ در بین کسانی است کااه کااامال موافااق بااا
اشیغال زنا هسیند) .از طرف دیگر ،الگو تیفرزند بیشیر از سو کسانی ترجیح داده
میشود که دارا نگرش دیرسنیی و مدر نسطت به نقشها جنسییی هسیند (میزا تمایل
د
به الگو تیفرزند در بین افراد کامال موافق با اشیغال زنا  ،دو برابر بیش از میازا آ در
د
بین کسانی است که با اشیغال زنا کامال م الف هسیند).
عالوه براین ،رویفرد افراد نسطت به سیاست افزایش جمعیت نیز تحتتنگیر نحا ٔ
اوه نگاارش
جنسییی آنها است؛ زیرا نیایج این تحقیااق نشااا میدهااد کااه بااهطور نسااطی باااالترین میازا
رویفرد مثطت به سیاست افزایش جمعیت در بین کسانی مشاااهده میشااود کااه دارا نگاارش
سنیی و محافظهکارانه نسطت به نقشها جنسییی هسیند ،درحالیکه ،هرچه ٔ
نحوه نگاارش بااه
نقشها جنسییی بهسو نگرش دیرسنیی و مدر سوق مییابااد ،میازا رویفاارد مثطاات بااه
سیاست افزایش جمعیت روند نزولی طی میکند (نزدیاای بااه دوپاانجم کسااانی کااه م ااالف
اشیغال زنا هسیند ،دارا رویفرد مثطت به سیاست افزایش جمعیت هسیند ،درحالیکااه ایاان
د
میزا در بین کسانی که کامالموافق اشیغال زنا هسیند به حدود ییپنجم تناازل مییابااد) .بااه
عطار دقیقتر ،میزا نگرش مثطت به سیاست افزایش جمعیاات در بااین م ااالفین بااا اشاایغال
د
زنا نزدیی به دو برابر بیشیر از میزا آ در بین کسانی است که بااا اشاایغال زنااا کااامالموافق
د
هسیند .با این وجود ،باید در نظر داشت که حیی در بین کسانی که کامالم ااالف بااا اشاایغال
زنا هسیند ،هنوز اکثریت چشمگیر ،یعنی بیش از نیمی از آنا  ،دارا رویفرد منفاای نسااطت
به سیاست افزایش جمعیت هسیند؛ هرچند این رویفرد منفی به سیاست افزایش جمعیاات در
د
بین افراد کامالموافق با اشیغال زنا بهمراتب بیشیر و برجساایهتر اساات بهطور کااه سااهچهارم
آنا دارا رویفرد منفی نسطت به سیاست افزایش جمعیت هسیند.

ٔ
نحوه نگرش جنسیتی
 .4-5رویکرد به سن ازدواج دختران برحسب

آیا رویفرد افراد نسطت به سن ازدواج دتیرا تابعی از ٔ
نحوه نگرش آنهااا نسااطت بااه نقشهااا

جنسییی است؟ در پاس به این پرسش کلید و مطابق نیایج دادههااا ایاان تحقیااق میتااوا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

13
مالحظات جنسیتی مرتبط
با نگرشهای ...

گفت که کمیرین تمایل به ازدواج دتیرا در سنین پایین در بین افاراد مشاااهده میشااود کااه
دارا نگرش دیرسنیی به نقشهااا جنسااییی هساایند .امااا هرچااه نگارش جنسااییی بهسااو
رویفرد سنیی و محافظهکارانه به نقشها جنسییی سوق مییابد ،میزا تمایل به ازدواج زنااا
د
در سنین پایین بهطور معنیدار رو به افزایش میگذارد (کمیر از ییپنجم افراد «کااامالموافق
با اشیغال زنا » و تنها حدود ییچهارم افراد «موافااق بااا اشاایغال زنااا » تاارجیح میدهنااد تااا
دتیرا در سنین زیر  20سال ازدواج کنند؛ درحالیکه این نسطت نهتنها در بین افراد «م الف
با اشیغال زنا » به بیش از دوپنجم افزایش مییابااد ،بلفااه حیاای نسااطت بااهمراتب بیشاایر از
د
کسانی که «کامال م الف با اشیغال زنا » هسیند اا یعنی بیش از نیمی از آنا اااا نیااز ساانین
زیر 20سال را مناسبترین سن ازدواج دتیرا میدانند) .به عطار دقیقتر ،میازا تمایاال بااه
د
ازدواج دتیرا در سنین زیر  20سال در بین افراد که کامالم الف با اشیغال زنااا هساایند،
د
بیش از  3برابر میزا آ در بین افراد است که کامالموافق با اشاایغال زنااا هساایند .از سااو
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دیگر ،هرچه از نگرش سنیی و محافظهکارانه نسااطت بااه نقشهااا جنسااییی فاصااله گرفیااه و
نگرش جنسییی بهسو رویفرد دیرسنیی سوق مییابااد ،تمایاال بااه ازدواج دتیارا در ساانین
باالتر رو به افزایش مینهد :بیشیرین میزا تمایاال بااه ازدواج دتیارا در ساانین  27-25سااال
د
میعلق به کسانی است که کامال موافق با اشیغال زنا هسیند بهطور که حاادود ییسااوم آنااا
این سنین را مناسبترین سن ازدواج دتیرا میدانند ،درحالیکه کمیرین میزا آ مربااوط بااه
د
د
افراد کامال م الف با اشیغال زنا است (14درصد) .به عطار دقیقتر ،افراد کامال موافااق بااا
د
اشیغال زنا دو برابر بیشیر از افراد کااامال م ااالف بااا اشاایغال زنااا  ،ساانین  27-25سااال را
مناسبترین سن ازدواج دتیرا تلقی میکنند.
 .5-5رویکرد به طالق و مهاجرت برحسب نحوه نگرش جنسیتی

دادهها این تحقیق نشا میدهد که ٔ
نحوه نگرش افراد نسطت به نقشها جنسییی تنگیرا
تعیینکنندها بر رویفرد آنها نسطت به طالق و مهاجر دارد .بهطور کلاای ،هرچااه افاراد
دارا نگرش سنیی و محافظهکارانه نسطت به نقشها جنسییی باشند ،از رویفاارد منفاای و

ضعیفتر نسطت به طالق و مهاجر برتوردارند؛ و برعف  ،هرچه نگاارش دیرساانیی و
مدر نسطت به نقشها جنسییی داشیه باشند ،تمایل افراد به طااالق و مهاااجر بیشاایر و

د
قو ترمیشود .بهعنوا مثال ،فق ییپنجم کسانی که کامال م الف اشیغال زنااا هساایند،
د
نگرش مثطت به طالق دارند؛ درحالیکه این میزا در بین افراد کامالموافق با اشیغال زنا به
باالترین حد افزایش مییابد؛ بهطور که بیش از ییسوم آنها نگرش مثطت به طالق دارنااد.
ٔ
نحوه نگرش افراد به نقشها جنسییی بر رو رویفاارد
همین الگو درتصوا تنگیرگذار
آنها نسطت به مهاجر نیز مشاهده میشود .از ییسو ،کمیرین میزا تمایاال بااه مهاااجر
د
میعلق به کسانی است که کااامال م ااالف اشاایغال زنااا هساایند بهطور کااه فقا حاادود
ییسوم آنا دارا نگرش مثطت به مهاجر میباشند و اکثریاات چشاامگیر آنااا (دوسااوم
د
باقیمانده) نیز م الف مهاجر هسیند .بهعالوه ،این میزا در بااین افاراد کااامال موافااق بااا
د
اشیغال زنا به باالترین حد افزایش مییابد .نزدیی به دوسااوم کسااانی کاه کااامالموافق بااا
اشیغال زنا هسیند ،دارا نگرش مثطت بااه مهاااجر میباشااند .بااهعطار دیگر ،اکثریاات
د
چشمگیر افراد کامالم الف با اشیغال زنا (حدود دوسوم) دارا نگرش منفی به مهاجر
د
هسیند ،درحالیکه اکثریت برجسیه افراد کامال موافق با اشیغال زنا (حدود دوسااوم) دارا
نگرش مثطت به مهاجر میباشند.
جدول .2توزیع نسبی (درصدی) نگرشهای جمعیتشناختی برحسب نحوه نگرش به اشتغال زنان
نگرشهای جمعیتشناختی
ترجیحات فرزندآوری
بیفرزند
 1فرزند
 2فرزند
 3فرزند
 4فرزند و بیشیر
جمش
سیاست افزایش جمعیت
نگرش مثطت
نگرش منفی
جمش
سن ازدواج دختران

ً
کامال موافق

نحوه نگرش به اشتغال زنان
مخالف
موافق

ً
کامال

0/2
15/1
59/0
15/0
8/0
100.0

0/1
11/0
52/1
22/0
13/0
100.0

0/9
9/0
37/0
28/0
22/0
100.0

مخالف
1/1
8/0
42/0
16/0
30/0
100.0

22/0
74/0
100.0

32/0
64/0
100.0

38/0
57/0
100.0

37/0
60/0
100.0
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نگرشهای جمعیتشناختی
 20سال و کمیر
 21-24سال
 25-27سال
 28سال و بیشیر
جمش
نگرش به طالق
نگرش مثطت
نگرش منفی
جمش
مهاجرت به خارج کشور
نگرش مثطت
نگرش منفی
جمش

نحوه نگرش به اشتغال زنان
مخالف
موافق
42/0
27/0
32/0
47/0
16/0
20/0
5/0
2/0
100.0
100.0

ً
کامال
52/1
مخالف
27/0
14/0
3/1
100.0

37/4
62/6
100.0

27/0
70/0
100.0

25/0
72/0
100.0

21/0
75/0
100.0

57/0
41/0
100.0

48/0
50/0
100.0

42/0
56/0
100.0

36/0
62/1
100.0

ً
کامال موافق
16/0
44/0
29/0
7/0
100.0

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

16

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

 .6-5نگرشهای جمعیتشناختی مردان و زنان برحسب متغیر نگرش جنسیتی

در این ب ش به نیایج تحقیق حاضر در ٔ
زمینه تاانگیرا همزمااا دو میغیاار جاان و نگاارش
جنسااییی افااراد باار رو رویفردهااا جمعیتشااناتیی آنهااا اشاااره میشااود .مطااابق

تجزیهوتحلیل دادهها این تحقیق درتصوا نگرشها جمعیتشناتیی مردا و زنااا
برحسب ٔ
نحوه نگرش جنسییی آنها میتوا الگوها عمدها بهاین ترتیب اسینطاط کرد:
 )1بهطورکلی الگوها اشارهشده در ب ش قطلی در ٔ
زمینه تنگیرگذار میغیر ٔ
نحوه نگرش
جنسییی بر رو نگرشها جمعیتشناتیی ،کمابیش هم بر رو جمعیت مردا و هم بر
رو جمعیت زنا صدق میکند .بدین معنا که هم مردا و هم زنانی کااه نگاارش جنسااییی
آنها بهمراتب سنییتر اساات و م ااالف اشاایغال زنااا هساایند ،نااهتنها تمایاال قااو تر بااه
فرزندآور بیشیر و ازدواج دتیرا در سنین پایینتر دارند ،بلفه تمایل کمیر به مهاجر و
طالق دارند .برعف  ،هم مردا و هم زنااا دارا نگاارش جنسااییی دیاار ساانیی و موافااق
اشیغال زنا  ،نهتنها تواها فرزندآور کمیر و ازدواج دتیرا در سنین باالتر هسیند ،بلفااه
دارا تمایال قو تر نسطت به مهاجر و طالق نیز میباشند .بااهعطار دیگر ،تاانگیرا

میغیر ٔ
نحوه نگرش جنسییی بر رو نگرشها جمعیتشااناتیی (مطااابق مطاحااث ب ااش
قطلی) ،هم بر زنا و هم بر مردا صدق میکند.

 )2بررسی دقیقتر نگرشها جمعیتشناتیی مااردا و زنااا برحسااب نحا ٔ
اوه نگاارش

جنسییی (بهعطار دیگر ،تنگیرگذار همزما دو میغیر جاان و نگاارش جنسااییی باار رو
ٔ
دهنده دو تصویر گوناااگو اساات :از ییسااو ،داشااین
نگرشها جمعیتشناتیی) ،نشا
نگرش جنسییی دیرسنیی و رویفرد مثطاات بااه اشاایغال زنااا سااطب میشااود کااه یاای نااوع
همگرایی بین مردا و زنا در ٔ
زمینه نگرشها جمعیتشناتیی شفل گیرد .این تصویر در
سه مؤلفه جمعیتشناتیی (ترجیحا فرزندآور  ،سیاست افزایش جمعیاات ،ساان ازدواج
دتیرا ) بهمراتب برجسیهتر است؛ بدین معنا که باین آ دساایه از مااردا و زنااا کااه دارا
نگرش مثطاات بااه اشاایغال زنااا هساایند ،اتاایالف ناااچیز از نقطااهنظر ایاان نگرشهااا
جمعیتشناتیی مشاهده میشود .بهطور که رویفرد آنا به فرزندآور  ،سیاست افازایش
جمعیت و سن ازدواج دتیرا کمااابیش مشااابه و یفسااا اساات (اکثریاات چشاامگیر آنااا
تواها فرزندآور کمیاار ،ازدواج دتیارا در ساانین باااالتر ،و م ااالف سیاساات افازایش
ٔ
درباااره نگرشهااا
جمعیاات میباشااند) .از سااو دیگاار ،تفاااو بااین مااردا و زنااا
د
د
جمعیتشناتیی آنها عمدتا در بین آ دسیه از مردا و زنانی مشاااهده میشااود کااه اساسااا
دارا نگرش سنیی به نقشها جنسییی و م الف اشیغال زنا هسیند .در بین این دسیه از
مردا و زنا  ،نهتنها زنا بهطوربرجسیهتر بیش از مردا به فرزناادآور بیشاایر و سیاساات
افزایش جمعیت تمایل دارند ،بلفه مردا نیز بهمراتب بیش از زنا تواهااا ازدواج دتیارا
در سنین پایینتر هسیند .برا مثال ،آ دسیه از مردا و زنا که نگاارش مثطاات بااه اشاایغال
زنا دارند ،به میزا کمابیش یفسا و مشابه همدیگر ،فرزندآور زیاد را تاارجیح میدهنااد
(حدود ییدهم مردا و حدود ییدهم زنانی که نگرش مثطت به اشیغال دارند ،تواهااا 4
فرزند و بیشیر هسیند) .درحالیکه ،تفاو قابلمالحظها باین مااردا و زنااا م ااالف بااا
اشیغال زنا وجود دارد (بیش از ییچهارم زنا و کمیر از ییپنجم مردا م الف اشاایغال
زنا  ،فرزندآور زیاد را ترجیح میدهند) .مثال دیگر اینفه ،همگرایی بین مردا و زنااا در
د
د
ٔ
زمینه نگرش به سیاست افزایش جمعیت نیز صرفا در بین کسانی مشاهده میشود که اساسا
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د
رویفرد مثطت به اشیغال زنا دارند .مردا و زنااا کااامالموافق بااا اشاایغال زنااا بااه میازا
کمابیش مساو و یفسا (حدود ییپنجم هاار یاای از ایاان مااردا و زنااا ) دارا نگاارش
مثطت به سیاست افزایش جمعیت هسیند .برعف  ،ایاان همگرایاای و همسااوئی در بااین آ
دسیه از مردا و زنا که دارا رویفرد منفی به اشاایغال زنااا هساایند ،مشاااهده نمیشااود.
نزدیی به نیمی از زنانی که م الف با اشیغال زنا هسیند ،دارا نگرش مثطت بااه سیاساات
افزایش جمعیت میباشند که بهمراتب بیشیر از مردانی است که م ااالف بااا اشاایغال زنااا
هسیند زیرا تنها حدود ییسوم مردانی که م الف بااا اشاایغال زنااا هساایند ،دارا نگاارش
مثطت به سیاست افزایش جمعیت میباشند.
 )3درتصوا تنگیرگذار همزما میغیرها جن و نگرش جنسییی بر رو رویفاارد
به مهاجر نیز میتوا گفت که صرفنظر از هر نوع نگرش جنسییی ،زنا کمیر از مااردا
تمایل به مهاجر دارند .بهعطار دیگرٔ ،
نحوه نگرش جنسییی افراد هی گونه تنگیر چشمگیر
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و تغییر معنیدار در تمایل بیشیر مردا به مهاجر در مقایسااه بااا زنااا ایجاااد نمیکنااد.
د
د
مثال ،نهتنها در بین آ دسیه از مردا و زنا که کامال م الف با اشیغال زنا هساایند ،زنااا
بیش از مردا دارا نگرش منفی به مهاجر (به ترتیب65 ،درصد و 52درصااد) هساایند.
د
حیی در بین آ دسیه از مردا و زنا که کامال موافق با اشیغال زنا هسیند نیز زنا باایش از
مردا دارا نگرش منفی به مهاجر (به ترتیااب44 ،درصااد و 36درصااد) هساایند .نفیااه
پایانی این است که در ٔ
زمینه تنگیرگذار همزما میغیرها جن و نگرش جنسییی بر رو
رویفرد بااه طااالق نیااز دادههااا تحقیااق حاضاار نشااا دهنده دو تصااویر میفاااو اساات:
ازییطرف ،تنها مورد که تفاو برجسیها بین مردا و زنا از نقطهنظر رویفرد آنها بااه
د
طالق برحسب ٔ
نحوه نگرش جنسییی مشاهده میشود مربوط بااه کسااانی اساات کااه کااامال
موافق با اشیغال زنا هسیند .میزا نگرش منفی به طااالق در بااین آ دساایه از مرداناای کااه
د
کامال موافق با اشیغال زنا میباشند ( 70درصد) ،بااهمراتب بیشاایر از میازا آ در بااین آ
د
دسیه از زنانی است که کامال موافق با اشیغال زنا هسیند (57درصد) .از طرف دیگر ،نفیه
د
اساسا رویفرد مردا به طالق تحتتنگیر ٔ
نحوه نگرش جنسییی
بهمراتب مهمتر این است که
آنها نیست بدینمعنا که اکثریت چشمگیر مردا  ،صرفنظر از ٔ
نحوه نگرش جنسااییی آنااا ،

کماکا دارا نگرش منفی به طالق هسیند :نهتنها در حدود 70درصد مردانی که با اشیغال
د
د
زنا کامال م الف هسیند ،بلفه حیی 70درصد مردانی که کااامال موافااق بااا اشاایغال زنااا
میباشند نیز دارا نگرش منفی به طااالق هساایند .باارعف  ،رویفاارد زنااا بااه طااالق تااا
د
حدود مینگر از نگرش جنسییی آنهاست که الطیه صرفا محدود به آ دسیه از زنا میشااود
د
که کامال موافق با اشیغال زنا هسیند بدینمعنا که بیشیرین میزا نگرش مثطت به طالق نیز
میعلق به همین زنا است بهطور که نزدیی به نیمی از ایاان زنااا دارا نگاارش مثطاات بااه
طالق هسیند.
جدول (.)3نگرشهای جمعیتشناختی برحسب جنس و نحوه نگرش به اشتغال زنان
نگرشهای جمعیتشناختی

جنس
مردان و زنان

نگرش به اشتغال زنان
ً
کامال موافق موافق

مخالف

ً
کامال مخالف

15/0

9/0

11/0

18/0

29/0

زنا

15/0

8/0

15/0

28/0

33/0

مردا و زنا

15/0

8/0

13/0

22/0

30/0

مردا

31/6

21/0

32/1

34/0

35/0

زنا

31/0

23/0

33/0

47/0

42/0

31/0

22/0

32/0

38/0

37/0

ترجیح فرزندآور زیاد ( 4فرزند و بیشیر)
مردا

نگرش مثطت به سیاست افزایش جمعیت

مردا و زنا
سن ازدواج زنا زیر  20سال
مردا

33/0

16/0

28/0

44/0

54/0

زنا

25/0

14/0

26/0

40/0

49/0

29/0

16/0

27/0

42/0

52/1

مردا و زنا
نگرش منفی به طالق
مردا

71/0

68/0

70/0

72/0

75/0

زنا

66/0

57/0

70/0

71/0

77/0

مردا و زنا

68/0

62/6

70/0

72/0

75/0

47/0

36/0

45/0

58/0

52/0

زنا

53/0

44/0

54/0

68/0

65/0

مردا و زنا

50/0

41/0

50/0

56/0

62/1

نگرش منفی به مهاجر
مردا
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 .6بحث و نتیجهگیری

تحقیق حاضر تالش کرده است تا در حااد تااوا و امفااا تااود شااواهد پژوهشاای مناسااب
بهمنظور شناتت بهیر و بررسی دقیقتر در ٔ
زمینه مالحظا جنسییی مرتط بااا نگرشهااا
جمعیتشناتیی را ارائه نماید .نقطه عزیمت این تحقیااق مطیناای باار دو واقعیاات اساات)1 :
ٔ
نظریه جنسیت (ماسی و همفارا 1993 ،؛ ریلاای و میکااارتی،
نظریه اندیشمندا معاصر
2003؛ لیندسی )2015 ،مطنی بر اینفه تحقیقاتی که محدود به بررساای تفاو هااا بااین دو
جاان مااردا و زنااا هساایند ،فقا ب شهااا اناادکی از واقعیااا را نمایااا میسااازند،
درحالیکه آنوه باید بهطور جد تر کانو توجه پژوهشگرا قرار گیاارد ،معطااوف بااه نحا ٔ
اوه

نگرش جنسییی مردا و زنا است؛  )2ادلااب تحقیقااا انجامگرفیااه ،از جملااه در حا ٔ
اوزه
د
نگرشها جمعیتشناتیی ،صرفا به تفاو بین دو جن مردا و زنا میپردازند و حجم
این قطیل تحقیقا بر ٔ
پایه نگرش جنسییی بسیار محدود است.
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این ت تحقیقاتی زمانی برجسیهتر و مشهودتر میشود که ب واهیم نقش و تنگیرگذار
میغیرها جن و نگرش جنسییی را بهطور همزمااا و تططیقاای موردتوجااه و مطالعااه قارار
دهیم که درآ صور حجم این قطیاال تحقیقااا بااهمراتب کمیاار اساات .باادین ترتیااب ،در
راسیا تفمیل این ت ها تحقیقاتی ،نگارندگا تالش کردند تا در حد توا و امفا تود
و در سه گام اصلی ،نقش و سهمی را ایفا نماید .یافیهها تحقیق حاضر در گااام اول نشااا
د
میدهد که آیا بر پایه میغیر جن  ،اساسا مردا و زنا دارا نگرشهااا جمعیتشااناتیی
میفاو یا مشابه هسیند؟ درمجموع ،یافیهها این ب ااش از تحقیااق حاضاار را میتااوا در
چارچوب اصل «همسویی و همگرایی جنسییی»1بین مردا و زنا تالصااه و تطیااین کاارد؛
بدینمعنا که نهتنها ترجیحا فرزندآور و رویفرد بااه سیاساات افازایش جمعیاات در بااین
مردا و زنا کمابیش یفسا و مشابه همدیگر است ،بلفه حیی در ٔ
زمینه رویفرد به طااالق
و مهاجر نیز تفاو چندا برجسیه و چشمگیر بین مااردا و زنااا مشاااهده نمیشااود.
تنها اسیثنا در این تصوا مربوط به ٔ
نحوه نگرش به سن ازدواج دتیرا است؛ بدینمعنا که
اگرچه هم مردا و هم زنا بهطور یفسا بر این باورنااد کااه  24-21سااالگی مناساابترین
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سنین ازدواج دتیرا است (همسویی و همگرایی جنسااییی) ،امااا مااردا باایش از زنااا بااه
ازدواج دتیرا در سنین پایینتر تمایل دارند.

در گام دوم ،نیایج این تحقیق ناظر بر بررسی میزا و چگونگی تنگیرگذار میغیر نحا ٔ
اوه

نگرش جنسییی بر رو رویفردها جمعیتشناتیی نیز هست .ایاان ب ااش از یافیااهها دو
د
ٔ
صطغه ساانیی و
تصویر کامال روشن را نمایا میسازد )1 :هرچه نگرش جنسییی افراد بیشیر
محافظهکارانه میگیرد ،تواها فرزندآور بیشیر میشوند ،نگرش قو تر بااه سیاساات
افزایش جمعیت بروز میدهنااد ،تمایاال آنهااا بااه ازدواج دتیارا در ساانین پااایینتر شااد
میگیرد ،نگرش منفی و ضااعیفتر بااه طااالق نشااا میدهنااد و تمایاال چناادانی هاام بااه
مهاجر ندارند؛  )2هرچه نگرش جنسااییی ساانیی افاراد ت عیفشااده و بهسااو نگاارش
جنسییی مدر سوق مییابد ،نهتنها بااهطور فزایناادها تواهااا فرزناادآور کمیاار ،ازدواج
دتیرا در سنین باالتر و م الفت با سیاست افازایش جمعیاات میشااوند ،بلفااه باار میازا
تمایل آنااا هاام بااه مهاااجر و هاام بااه طااالق نیااز بااهطور چشاامگیر افاازوده میشااود.
د
بهعنوا مثال ،میزا تمایل به  4فرزند و بیشیر در بین کسانی که کامال م الف اشیغال زنااا
د
هسیند نزدیی به  4برابر بیشیر از میزا آ در بین کسانی است که کامال موافق اشیغال زنا
د
د
هسیند .مثال دیگر اینفه ،افراد کامال م الف با اشیغال زنااا باایش از  3براباار افاراد کااامال
موافق با اشیغال زنااا تواهااا ازدواج دتیارا در ساانین زیاار  20سااال هساایند .بااهعالوه،
یافیهها این تحقیق در گام سوم بر پایه یی بررسی تططیقی نشا داده است که تنگیرگااذار
همزما دو میغیر جن و نگرش جنسییی افراد بر رو رویفردها جمعیتشااناتیی آنااا
چگونه است .مطابق این ب ش از نیایج ،میتااوا گفاات )1 :اصاال همسااویی و همگرایاای
د
جنسییی بین مردا و زنا  ،تنها در بین آ دسیه از زنا و مردا مشاهده میشود کااه اساسااا
دارا نگرش جنسییی دیرسنیی و موافق با اشیغال زنا هسیند .بدین معنااا کااه در بااین ایاان
دساایه از مااردا و زنااا  ،رویفردهااا جمعیتشااناتیی مااردا و زنااا بااهویژه در زمینا ٔاه
فرزندآور کمیر ،تمایل ضعیفتر به سیاست افزایش جمعیاات و ازدواج دتیارا در ساانین
باالتر کمابیش یفسا و مشابه همدیگر است .برعف  ،در بین آ دساایه از زنااا و مرداناای
که دارا نگرش جنسااییی ساانیی و م ااالف اشاایغال زنااا هساایند ،آ اصاال همسااویی و
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همگرایی جنسییی رتت برمیبندد؛ زیرا رویفردها جمعیتشناتیی در بین ایاان گااروه از
زنا و مردا برجسیه و چشمگیر میشود .بهطور مثال ،در بین آ دسیه از زنا و مردانی که
دارا نگرش جنسییی سنیی و م الف اشاایغال زنااا هساایند ،نااهتنها زنااا باایش از مااردا
تواها فرزندآور بیشیر و موافق سیاست افزایش جمعیت میباشند ،بلفه مردا نیز باایش
از زنا تواها ازدواج دتیرا در سنین پایینتر هسیند؛  )2در تصااوا مؤلفااه مهاااجر
نیز یافیهها این ب ش از تحقیق بر یی نفیه اساساای تفیااه دارنااد :صاارفنظر از هاار نااوع
نگرش جنسییی ،مردا کماکا و همواره بیش از زنا تمایل به مهاجر دارند؛  )3اکثریت
مردا  ،صرفنظر از هر نوع نگاارش جنسااییی ،م ااالف طااالق هساایند .در بااین زنااا نیااز
بیشیرین میزا رویفرد مثطت به طالق فق میعلق به آ گروه از زنا است که دارا نگاارش
د
جنسییی دیرسنیی و کامال موافق اشیغال زنا میباشند.
نیایج تحقیق حاضاار دارا کاربردهااا و توصاایهها پژوهشاای و سیاساایی نیااز هساات.
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ازنقطهنظر کاربردها و توصیهها سیاسیی میتوا بهعنوا نمونه ،به آ ب ااش از یافیااهها
این تحقیق اشاره کرد که نشا داده اساات گارایش بهسااو فرزناادآور زیاااد و موافقاات بااا
د
سیاست افزایش جمعیت عمدتا در بین زنانی رواج دارد که دارا نگاارش جنسااییی ساانیی و
م الف اشیغال زنا هسیند .این یافیهها تحقیااق را میتااوا نااهتنها در چااارچوب تئااور
ارزش فرزندا ( 1فریدمن و همفارا  )2019 ،و گرایش این قطیل زنا به فرزناادآور بیشاایر
بهمنظور ارتقاء منزلت اجیماعی2تودشا تطیین کرد ،بلفه سیاسیگذارا و برنامااهریزا نیااز
د
باید مدنظر داشیه باشند که برنامهها و سیاستها افازایش موالیااد عمومااا از سااو چنااین
گروهها اجیماعی مورد اسیقطال قرار میگیرد .در همین چارچوب ،باید تنکید کرد که ایاان
نفا کلید در سیاستگذار ها و برنامهریز ها کال برا جوامعی هموو کشور ما
از ضاارور و اهمیاات بااهمراتب بیشاایر برتااوردار اساات کااه دلیاال عمااده آ ریشااه در
تصوصیا جمعیتشناتیی کشور ما دارد؛ بدینمعنا که ایرا با ٔ
میانه سنی حدود 30سال
د
(فروتن )2019 ،2012 ،هنوز دارا ساتیار سنی بسیار جوا است که تقریطا نیمی از آنااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

را دتیارا جااوا تشاافیل میدهنااد و نسااطت فزایناادها از آنااا نیااز از تحصاایال عااالی
دانشگاهی بهرهمند هسیند .این تیل عظیم نسلها جدید و جوانا  ،که تمایل بیشیر نیااز
به بهرهگیر و تنگیرپذیر از تفنولوژ پیشاارفیه ارتطاطااا و رسااانهها اجیماااعی دارنااد،
میتوانند زمینهها مسااعد را بارا گساایرش و تسااریش تغییارا اجیماااعی فرهنگاای در
عرصهها گوناگو ازجمله در عرصااه نقشهااا جنسااییی و نگرشهااا جنسااییی فاراهم
آورنااد .نفیااه مهمتاار مربااوط بااه کاربردهااا و توصاایهها پژوهشاای اساات؛ زی ارا نیااایج
تجزیهوتحلیلها اولیه این تحقیااق برحسااب میغیاار جاان نشااا داده اساات کااه اگرچااه
رویفردها جمعیتشناتیی دو جن مردا و زنااا کمااابیش یفسااا و مشااابه هماادیگر
است ،اما تجزیهوتحلیلها تفمیلی این تحقیق روشن کرده است که این تشابه و یفسااانی
بهشد تحت تنگیر ٔ
نحوه نگرش جنسییی مااردا و زنااا اساات .بااهعطارتی ،یافیااهها ایاان
تحقیق را از منظر توصیهها پژوهشی و کاربردها روششناتیی باید در چارچوب و تنیید
ٔ
نظریه جنسیت (ماسی و همفارا 1993 ،؛ ریلاای و میکااارتی،
نظریه اندیشمندا معاصر
د
2003؛ لیندسی )2015 ،تلقی کرد .تحقیقا و مطالعاتی کااه صاارفا محاادود بااه بررساای
تفاو ها بین دو جن مردا و زنا هسیند ،فق ب شهااا اناادکی از واقعیااا را نمایااا
میسازند و نمیتوانند تصویر روشن و جامش از موضوع موردمطالعااه را ارائااه نماینااد ،زیارا
شناتت بهیر و بررسی دقیقتر مالحظا جنسییی مرتط با رویفردهااا جمعیتشااناتیی
افراد نهتنها مسیلزم این است که نگرش جنسییی این مردا و زنا کااانو توجااه قارار گیاارد،
بلفه باید تنگیرگذار میغیرها جن مردا و زنا و نگرش جنسییی آنا بااهطورهمزما و
تططیقی موردمطالعه واقش شوند.
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عالی.102-81 ,)69( ،
حیدر بیگوند ،داریوش؛ و ب شی ،حامد ( .)1384نگرش جمعیت  18تا  65سااله سااکن شاهر مشاهد باه
طالق و عوامل اجیماعی-فرهنگی مؤگر بر آ  .مجلله عللوم اجتملاعی دانشلکده ادبیلات و عللوم انسلانی
دانشگاه فردوسی مشهد.74-45 ،
تلجآباد فراهانی ،فریده ( .)1396نقش نگرش و تقسیم کار جنسییی در ترجیحا و نیاا باارور زناا و
مردا شهر تهرا  .دوفصلنامه ایرانی مطالعات جمعیتی.129-95 ،)1(3 ،
تواجهنور  ،بیژ ؛ و سروش ،مریم ( .)1385بررسی عوامل مؤگر بر نگارش جواناا باه مهااجر از کشاور:
نمونه موردمطالعه جوانا شهر شیراز .مجله عللوم اجتملاعی دانشلکده ادبیلات و عللوم انسلانی دانشلگاه
فردوسی مشهد.82-47 ،)1(3 ،
رسیگار تالد ،امیر؛ و مقدمی ،سااجده ( .)1395بررسای تفاو هاا جنساییی در نگارش باه فرزناد .زن در
فرهنگ و هنر.116-101 ،)1(8 ،

سلیمانی ،ایرا ( .)1394نگرشها در حال تغییر نسطت به طالق در باین دانشاجویا دانشاگاهها اردبیال.
فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.252-239 ،)4(9 ،
شهریار پور ،رضا؛ امین بیدتیی ،علیاکطر؛ محمد فر ،محمدعلی؛ و کیاانی ،کاوروش ( .)1395پیشبینای
گرایش به مهاجر دانشجویا ن طه از کشور بر اساس تنگیر میزا رضایت و نگرش آنا نسطت به تصاویر
و جو دانشگاه (مطالعه مورد  :دانشگاه سمنا ) .فصلنامه آموز عالی ایران.49-26 ،)3(8 ،
عطاسزاده ،محمد؛ آقایار هیر ،توکل؛ علیزاده اقدم ،محمدباقر؛ و عدلیپور ،صمد ( .)1398نقش دیاندار ،
تانوادهگرایی ،رسانهها نوین و بازاندیشی مدر در نگرش به فرزندآور در زنا و مردا مینهل 49-18
ساله .نشریه پای .182-173 ،)2(18 ،
عسگر ندوشن ،عطاس؛ عطاسی شواز  ،محمدجالل؛ و پیر محمد  ،مریم ( .)1395سن ایادهآل ازدواج و
عوامل تعیینکنندهها آ در شهر یزد .فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خلانواده.63-36 ،73 ،
عنایت ،حلیمه؛ و پرنیا  ،لیال ( .)1392مطالعه رابطه جهانیشد فرهنگی و گرایش باه فرزنادآور  .فصللنامه
زن و جامعه.136-109 ،)2(4 ،
فر اسالملو ،حمیدرضا؛ وهابزاده ،زیناب؛ معینای ،سیدرضاا؛ و مقادم تطریاز  ،فاطماه ( .)1392نگارش
زوجها در شرف ازدواج به بارور میعاقب سیاستها تشویقی فرزندآور در کشور .مجلله دانشلکده
پرستاری و مامایی ارومیه.846-836 ,)10(11 ،
فروتن ،یعقوب؛ و شی  ،مرت ی ( .)1396بررسی گرایش دانشجویا دانشگاه فردوسای مشاهد باه مهااجر
بینالمللی .جامعهشناسی نهادهای اجتماعی.79-61 ،)10(4 ،
فروتن ،یعقاوب؛ و میرزایای ،سامیه ( .)1395نگارش باه طاالق و تعیینکننادهها آ در ایارا  .دو فصللنامه
مطالعات جمعیتی.225-193 ،)2(2 ،
فالحی گیال  ،روحالله؛ روشنففر ،پیام؛ و پورکسمایی ،مریم ( .)1391بررسی باین نسالی نگارش باه طاالق:
مطالعها در اسیا زنجا  .فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی.156-139 ،)2(1 ،
کاظمیپور ،شهال ( .)1383تحول سن ازدواج زنا در ایارا و عوامال جمعییای ماؤگر بار آ  .پلژوه زنلان،
.103-124 ،)2(3
کرمی ،فرشاد؛ و الطرز  ،صدیقه ( .)1397بررسی عوامل اجیماعی مؤگر بر گرایش به طاالق در شاهر شایراز.
دوفصلنامه مطالعات جمعیتی.126-101 ،)1(4 ،
الماسی بیدگلی ،احسا ( .)1392مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر نگر و ادراك شهروندان نسبت بله طلال
در شهر آران و بیدگل (پایا نامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه توارزمی ،تهرا  ،ایرا .
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مدیر  ،فاطمه ( .)1396بررسی مقایسها تنگیر دیندار و نگرشها جنسییی بر قصد فرزندآور به تففیی
جنساایت در شااهر تهاارا  .فصلللنامه برنامللهریزی رفللاه و توسللعه اجتمللاعی.202-171 ،32 ،
مراد  ،علی؛ و صفاریا  ،محسن ( .)1397مطالعه جامعهشناتیی نگرش مردم به فرزندآور دراسیا همدا .
فصلنامه جمعیت.59-90 ،)1(21 ،
مقدس ،علیاصغر؛ و شرفی ،زکیه ( .)1388بررسی عوامال برانگیزناده گارایش باه مهاجر هاا بینالمللای
جوانا  18تا 30ساله شهرها شیراز و ارسنجا  .مجله جامعهشناسی ایران.190-162 ،)1(10 ،
نیف واه ،هدایتالله؛ فانی ،مریم؛ و اصغرپور ماسوله ،احمدرضا ( .)1396سنجش نگرش دانشاجویا نساطت باه
ازدواج و عوامل مؤگر در آ  .جامعهشناسی کاربردی.122-99 ،)3(28 ،
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،29-49 ،)4(13 ،پیاپی  ،52زمستان 1399
احمدی ،علیرضا؛ و پورمحمدی املشی ( .)1399تشیرفاا میهبی دوره ناصیراددف شیاه قاجیار بیا تکیی بیر سیاتمما
تکی دودت .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.29-49 ،)4(13 ،
شاپا2008-1847 :

© نوفسندگا  /دسمرس ب مم کامل مقاد براساس قوانی کرفمیو کامانز

آزاد است.

تشریفات مذهبی دوره ناصرالدینشاه قاجار؛
با تأکید بر ساختمان تکیهدولت
علیرضا احمدی* ،1نصراله پورمحمدی املشی

2

دریافت1399/05/04 :؛ پذیرش1399/09/23 :

چکیده

دورا پادشاب ناصراددف شاه ،چیزی جز کوششبای وی برای برپیاف تدیدد در بمی ر ارکیا جام ی
نیست .فک از موانع شاه برای رسید ب اف امر ،روحانیت و قدر و ناوذ آنا در میا توده مردم بود.
ناصراددف شاه س کرد با برگزاری مراسم پرتدمل مهبی در دربار ،ضم کسب اسمقالل دفن بیدو
وابسمگ ب علما ،مشروعیت مهبی تود را در بی توده مردم حاظ کند .برای رسید بی افی بید ،
افداد ساتمار نوفن در امور دفن الزم بود .در اف مقادی  ،موضیوا ابمییت تشیرفاا میهبی دربیار
ناصراددف شاه را با تکی بر ساتمما تکی دودت بررس کردهافم .تکی دودیت فیس ر
سیازه کلییدی بیرای
ر
شییوه م میاری
تودافسماف مهبی ناصراددف شاه ب شمار م آمد .او با ساتم بنای تکی دودت ن بی
اسالم  ،بلک با ادگوبرداری از م ماری غرب ،نخسمی گام را در گیهرگاه دگرگیون آفی بیای میهبی
برداشت؛ ب گون ای ک نمافندگا سیاس و اروپاف برای نخسمی بار در تارفخ افرا  ،ملزم ب حضیور در
برنام بای دفن دربار شدند و جافگاه وفژه تاندا سلطنم و زنا دربار درحاد در اف بنا دفیده شیده
بود ک روحانیت در اف ساتمما  ،جافگاه تاص نداشت و اف تنها آفیی میهبی ای بیود کی مراسیم
بدو وابسمگ و نقش اصل روحانیت برگزار م شد.
کلیدواژهها :تکی دودت ،ناصراددف شاه قاجار ،ت زف  ،تشرفاا مهبی  ،م ماری قاجاری

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1گروه تارفخ ،دانشکده علوم انسان  ،دانشگاه بی ادملل امام تمین (ره) ،قزوف  ،افرا (نوفسنده مسئول)


 .2گروه تارفخ ،دانشکده علوم انسان  ،دانشگاه بی ادملل امام تمین (ره) ،قزوف  ،افرا

 .1مقدمه

در دورا قاجار ،برای نخسمی بار فس ساتمما مهبی در کنار کاخ و عمار بای سلطنم
ر
شیوه م ماری سازهبای مییهبی در اسییالم ،بلکی بی
قرار م گرفت؛ آ بم ساتممان ن ب
سیس و ادگوی م ماری اروپاف ؛ مسئل ر مقاد ر حاضر اف است ک اف بنا با چ انگیزهای در
حیاط کییاخ گلسییما سییاتم شیید و چی پیامییدباف در ب یید اجممییاع و مییهبی روزگییار
ناصراددف شاه داشت.
ناصراددف شاه را م توا تدددتواهترف پادشاه قاجارف دانست؛ ب گون ایک در پندییاه
سییال سییلطنت تییود ،تایی یرا بسیییاری در ارکییا گونییاگو جام ی پدفیید آورد .گ یرافش
ناصراددف شاه ب نوگراف و تمد اروپاف  ،نیازمند نزدفک روابط افرا و کشییوربای غربی
بود و تنها راه برای تسهیل اف روند ،نزدفس کرد فربنگبا و کنییار گهاشییم سیینتبا بییود.
تنها مانع در برابر اف تحوال  ،روحانیییت بییود کی ب شیید از سیینت و مییهبب پشییمییان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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م کییرد و مدرنیم ی را بییا آفییی اسییالم ناسییازگار م دانسییت؛ ب گون ی ای ک ی دگرگون بییا و
نوگراف بای ناصراددف شاه را در راسمای سست کرد پاف بای اسالم در افرا و از بی بییرد
مهبب تشیع م دانسمند .ناصراددف شاه بر اف نظر بود ک نییوگراف  ،ماییافر بییا آفییی اسییالم
نیست و حم م توا دف را نیز از پوسم ر سنم تود بیییرو کشییید .افی امییر نی تنها زمینی ر
تحقق مدرنیم را فرابم م کند ،چ بسا سیب نزدفک روابط افرا با کشوربای اروپییاف نیییز
م شود و م تواند تاجوتخت ناصراددف شاه و مشروعیت تارج او را تضمی کند و سنت
پادشاب افرا پس از اسالم را ،ک بمواره در گرو مشروعیت مهبی بییود ،در بییم شییکند.
دارفم علت و مابیییت و برافنییدبای

دراف میا  ،نقش تکی دودت چ بود؟ در اف مقاد س
بنای تکی دودت در ر
دوره ناصراددف شاه را بررس کنیم و ب چند پرسش اصل پاسییخ دبیییم
ک چرا بناف مهبی در میا کاخ گلسما و مرکز حکومت ناصراددف شاه ساتم م شییود؟
آفا سیاست کابش ناوذ علما سیب شکلگیری چنی افدهای شد! و اگر چنی است ،چرا در
سیس م ماری آ شابد کاربست ادگوبای غربی بسییمیم؟ ب گونی ای کی سییازه ،شیییابت
زفادی ب بنابای اسالم ندارد و از بم مهمتر ،ناصراددف شاه در اف بنا چ آرما بییاف را
دنیال م کرد؟!

 .2پیشینه پژوهش

ر
درباره پیشین ر پژوبش بافد گات ک بررس بای بسیاری در مورد نییوا م مییاری و جانمییاف
محل تکی دودت در کاخ گلسما و نیز مراسم و شی ر
ییوه برگیزاری آ اندییام شییده اسییت ،امییا
پژوبش دربارۀ اثرا ساتت تکی دودت و پیامدبای آ  ،انگشتشمار اسییت .سیدعلیرضییا
ابطح ( )1390در مقاد ای بییا عنییوا هتکیی دودت و کاربردبییای آ ب بی دالفییل سییاتت
تکی دودت اشاره کرده است .وی ،ت زف را عامل اصل ساتت تکی دودت دانسم و درواقع،

ب جنی بای مهبی  ،سیاس  ،و اجمماع آ توج نکرده است .مهدی گلدییا ( )1393در
پژوبش با عنوا هتکی دودت و مراسم مهبی آ ب ،برنامی بای اجراشییده در تکیی دودت را
بررس کرده است .ب طورکل بیشمر پژوبشبا و مطاد ا اندامشییده دربییارۀ تکیی دودت،
حول محور ت زف گشم است و پژوبش دربارۀ دالفل سیاسی و ابییدا ناصراددف شییاه از
ساتت آ و بمچنی  ،تأثیر آ بر مهبب و مراسم مهبی  ،اندام نشده است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تشرفاات شد آفی بای مهبی دربار ناصراددف شاه ،دو ددیییل اصییل داشییت :نخسییت افنکی
ناصراددف شاه در ر
دوره شهرفاری تود کوشش کرد ،تأثیر روحانیییت را بییر دسییمگاه حکومییت و
جام کممر کند .تشرفاا مهبی دربار در راسمای بمییی سیاسییت عملی شیید و بیید آ ،
آفرفنش مشروعیت مهبی داتل و جلب ر
توده مردم از مراسم مهبی روحییانیو بی آفی بییای
دفن دربار بود .ناصراددف شاه کوشش م کرد با اف اقدام ،از ناوذ روحانیت بر تودۀ مردم کاسم
و درنمید  ،تطرا ناش از کابش نقش روحانیت در دسمگاه دودت را نیییز کییابش دبیید؛ دوم
افنک بازتورد ثرو و امنیم بود ک درنمیدۀ س ر
دوره پادشاب قاجاربا ،نصیب ناصراددف شییاه
شده بود و دست او را در اجرای برنام بای تشرفاات بییاز گهاشییم بییود ودی بی نظر م رسیید،
تشرفاا دربار ناصراددف شاه بیشمر در راسمای اجرای دو مراسم مهبی عاشورا و تاسوعا شکل
گرفم بود؛ ب گون ای ک ساتمما مدر تکی دودت ،تنها ب منظور اندام مراسم عاشورا و تاسوعا
و برنام بای ماهبای محرم و صار در کنار کاخ سلطنم ساتم شده بود ک مشروعیت داتل و
سنت دف داری پادشابا شی را در کنار تودنماف بای تارج ب بمراه داشت.
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شهامت و جسار ناصراددف شاه در تحوال  ،ن تنها بر اب اد مهبی و اعمقادی ،بلکی
بر اندفش و تاکر جام نیز تأثیرگهار بود ،زفرا آرما بییا و قواعیید اتالقی دفی اسییالم کی
ب دست روحانیو در بدن ر جام تزرفق و تروفج م شد ،برپاف ر سادهزفسم بود و بییا آنچی
در مراسم مهبی دربار ناصراددف شاه دفده م شیید ،تاییاو داشییت .ب گمییا  ،تدمییال
آفین دربار ،کامیاب بم بود ،زفرا توده را ب تود جلب کرد و بییر شیییوهبای اجیرای مراسییم
دفن  ،چ در زمان ر تود و چ پس از اف دوره ،تأثیر بسزاف داشت؛ ب گون ای ک تشییرفاا
مراسم مهبی  ،فک از رک بای بنیییادف آ ب شییمار م آمیید .تدمییال بیشییمر در اجیرای
مراسم ،نشانۀ سرسپردگ و دف داری بیشمر ب شمار م آمد.
 .4مروری بر رابطۀ دین و دولت

جسمار دف و دودت در کشمکش میا علما و حاکما بمییواره از میاحییم مهییم تییارفخ افیرا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بوده است .تا پیش از تشکیل دودت صاوی ،علمای شی بمواره بمکیشییا تییود را بی تقییوا
ساارش م کردند و تود نیز تا اندازهای از قدر دنیوی و دسمگاه حکومت دوری م جسمند.
اگرچ بنا ب مصلحت با برت از زمامدارا بمکاری م کردند ،اما رویبمرفم حاکمیییت را
تا زما ظهور امام دوازدبم ،نامشروا و بمراه با ظلم و سییمم م دانسییمند .بییا تشییکیل دودییت
صاوی و برگزفده شد تشیع ب عنوا دف رسم افرا  ،گاتوگوبا دربارۀ امامیت و جانشییین
امام غافب ب گامما اصل تیدفل شد .از بما ابمدا ،جدالبا برای ربیییری شییی یا در زمییا
غییت امام مهدی(عج) آغاز شد ،اما با سیاست شابا صاوی ،ک تود را جانشی امام شییی
و نیز ب سیب وارد شد اندفش بای صوفیان ب ماهوم فرمییانرواف  ،مرشیید کامییل م دانسییمند،
نمید بای عمل انکار حقانیت حکومت ب ض ف گرافید .گهشم از آ  ،تالش عادمییا بیرای
تأسیس و گسمرش نهادبای تود و نشر مهبب شی در میییا مییردم در مقیییاس گسییمرده ،بی
قدر پادشاه وابسم بییود (ادگییار .)48 ،13۶9 ،برچی عادمییا بی دحاظ پافگاهبییای نهییادی
نیرومندتر شدند ،اف نظرف ک پیوندشا با حکومت سودمند است ،سستتر شد.
دوره سقوط صاوف تا رویکار آمد قاجاربا ،دورا برزخ روحانیت شی در افرا بییود.
با سیاست تسامح مهبی و بمیسمگ سیاس نادرشاه (11۶9 1148ب.ق) بی دور از تمییافز

دفن میا شی و سن  ،کارکرد روحانیییت شییی رو بی ضی ف نهییاد نادرشییاه بییا تصییر
زمی بای موقوف  ،درآمد عادما را نیز مسدود ،و آنا را بیشازپیش نیازمند کرد و افی کییار
سیب شد ک بخش از علمییا بی عمیییا در عیراق پنییاه بیرنیید .فرمییانرواف کرفمتییا زنیید
( 1211 11۶3ب.ق) گرچ کوتاه بود ،اما حیا زودگهر و محدودی ب ف ادیت علمای شی
بخشید و کرفمتا دوباره دسمگاه محاکم شرا را ب علما سپرد.
با تشکیل دودت قاجارف  ،پادشابا قاجار تود را داعیا دودت صاوی م رفی کردنیید.
در اجرای اف مدعا با فس چادش بزرگ ،ف ن عدم مشروعیت مییهبی روبی رو شییدند کی
شابا صاوی ب گون ای نصا ونیم داشمند و حاکما قاجار از آ ب بهره بودنیید .درنمیدی ،
انکار حقانیت دودت و مقام شاه ،قو بیشمری گرفت .در ر
دوره آقامحمدتا  ،میییا علمییا و
امور دودت و سلطنت ،پیوند افداد شد .میزا افی ارتیییاط ب سیییب وضییع شخصی شییاه و
شرافط حکومت او محدود بود .عالق و ددیسمگ آقامحمدتا ب میرزا محمدعل بهیهان
بسیار زفاد بود (بدافت.)241 ،1380،

اف عدم حقانیت ب گون ای کمرنگتر در ر
دوره فمح ل شاه نمییود پیییدا کییرد و ددیییل آ ،

تأفید سلطنت فمح ل شاه توسط عادم نام زمییا  ،شیییخج ار ندای بییود .شیییخ ج اییر،
فمح ل شاه را نافب تود تواند و چندی ب د ،جنگ با روسبییا را بی فمح ل شییاه تکلیییف
کرد (ادگار .)49 ،13۶9 ،پهفرفم اف تکلیف ب ددیل جواز مشروعیت ،بیرای فمح ل شییاه
ناگزفر بود .بااف حال ،رتن ر روحانیو دفگر بر روفدادبا فراوا بود .عالقییۀ شییاه بی جلییب
رضافت علماف چو میرزا ابوادقاسم قم و سیدمهدی بحراد لوم ،قاط یت آنا را افیزافش
داد .فمح ل شاه درصدد تددفد دودت صاوی بود و رابط ر نزدفس بییی دودییت و گروهبییای
مهبی  ،ب عنوا بخش از اف آرما  ،ضرور داشت .ب بیا سادهتر ،دفانییت بیرای جلییب
احمرام عام سودمند فا حم الزم بود .سر جا ملکم نیز بر اف نظر بود ک پادشییابا افیرا
بمیش مالحظۀ ظابر شرف ت را کردهاند ،ب علت افنک بیچچیز ب اقمدار سلطنت بیییش از
دانسم رعیت ک پادشاه ب دف است ،ضرر ندارد (ملکم.)822 ،1379 ،
دودت محمدشاه را م توا دنیادییۀ دودییت فمح ل شییاه دانسییت ،ودی ناصراددف شییاه،
ب سیب داشم روحیۀ تدددتواب  ،ن تنها درصدد احیای دودت صاوی نیییود ،بلکی سی
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م کرد ،حکومت و فربنگ افرا را ب اروپاف با نزدفستر کند و با پشییمکار تییود ،دودییت و
ملم مدرنیزه بمچو کشوربای اروپاف داشم باشد؛ درنمید  ،در پ جلب رضافت بمییۀ
علما نیود و رفم رفم قدرت را ک علما در ر
دوره فمح ل شاه ب دست آورده بودند ،کییابش داد
وس

کرد تشنودی کشوربای اروپاف و سارای تارج را جافگزف رضافت علما کنیید؛

درنمید  ،وض یت اجمماع علما دگرگو شد.
 .5ناصرالدینشاه و استقالل مذهبی

ناصراددف شاه با سیاست جلوگیری از پیوند توده مردم و روحانیت بر ضد سییلطنت ،بخییش
زفییادی از وظییافف روحانیییت را بییر دوش دودییت گهاشییت؛ قضییاو  ،آمییوزش جنیی بای
دف داری ،و مراسم مهبی ازجمل مواردی بودند ک تییا پیییش از دوره ناصراددف شییاه حییول
محورفت روحانیت م چرتیدند .ناصراددف شییاه بییا بیید جلییب تییوده مییردم در مراسییم
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درباری ،م کوشید اندک از قدر و جافگاه مهبی علمییا را بی دربییار تییود بیییاورد ،امییا
مهبب ن ب ماهوم سنم آ  ،بلک با دفدی تدددتوابان  ،در پ شکسم تابوباف بییود کی
در میا علمای آ روزگار تط قرمز ب شییمار م آمیید .ناصراددف شییاه در تییالش بییود تییا بییا
تشرفاا مهبی تود ،نوآوریباف در مراسم مهبی و ر
شیوه دف داری مردم پدفد آورد و با
اجرای مراسم پرزرقوبرق و مممافز ،تودۀ مردم را ب تود جهب کند و تا اندازۀ زفادی نیز در
اف امییر موفییق بییود؛ ب گونی ای کی ت زفی و روضی توان  ،بییا تشییرفاا و تدمالتی کی
ناصراددف شییاه در آ بییا صییور داده بییود ،در میییا مییردم مقیودیییت بسیییاری فافییت
(اعممادادسلطن  )9۶ ،13۶8 ،و گروهبای فراوان را ب سوی مراسم مییهبی دربییار کشییاند.
ن تنها مردم ،بلک بخش زفادی از روحانیو نیز ب سوی آفی بای دربار گرافش فافمند.
دگرگون دف داری تودهبا ،ب مزاج علما توش نیامد و رقابت مییهبی ای میییا علمیا و
روض توا بای دودم شکل گرفت .اف تشرفاا  ،برای دودت ،بزفن بای زفادی داشییت،
ب گون ای ک شاه ،فرما داد در تهرا و شهربای دفگر افیرا  ،زفییاده از پندییاهبزار تومییا از
عی مادیا  ،ب بزفن بای ت زف داری برسد .اف بنگام بود ک نهورا و کمسبای مردم
نیز بخش بزرگ از بزفن بای ت زف را م پرداتت ،در بمۀ افرا  ،چیییزی در نزدفییس بی دو

کرور توما در اف دو ماه ،مردم ب ت زف کمس م کردند و فس کییرور تومییا قنیید و چییای،
تنها در تهرا مصر م گردفد (اعممادادسلطن .)129 ،13۶8 ،
شاه ،ب ددیل دسمرس ب منابع ماد مسمقل و گسمردهتر ،در رقابت با علما ،کامیابتر بییود و
ً
حاصل آ  ،آفرفنش مراسم مهبی کامال منحصر ب دربار بود ک بییا تشییرفاا وفییژهای برگیزار
م شد .ناصراددف شاه در مراسم سنم و چندف سادۀ محییرم نیییز تاییراتی افدییاد کییرد .از دوره
صاوف تا زما ناصراددف شاه ،مراسم سیدادشهدا ب دبۀ نخست محرم منحصر بود و ب جز اف
دب  ،مراسم برگزار نم شد ،اما در ر
دوره ناصراددف شاه ،اف آفی با از اول محییرم تییا دبی اول
صار ادام پیدا کرد و نکمۀ قابلتوج اف است ک در دب اول محرم ،دودت ت طیل م شد و بمۀ
رجال دودت برای اندام مراسییم بافیید در تکیی دودت حضییور پیییدا م کردنیید (اعممادادسییلطن ،
 .)134 ،13۶8موضوا مرج یت دفن و مدمهد جامع شرافط نیز از دفد شییاه بیییرو نمانیید .او
ب توب م دانست ک اف ابرم قدرتمند م تواند فشار زفادی را بر دودت او وارد کنیید .تیییزش
تنیاکو و منع کشید توتو با فموای میرزای شیرازی ،نمونۀ اف مدعا اسییت دراف بییی  ،کوشییش
ناصراددف شاه برای جلب بمکاری علمای موافق دودت و روحانیو تراز دوم و بییهل و بخشییش
ب آ با ،ب اف سیب بود ک ب مراسم مهبی دربار ،مشروعیت و مقیودیییت بخشیید در روزگییار
فمح ل شاه ،دعو از علما برای پهفرش امام جم و منصببای دفگر ،جزئی از افمخییارا
شاه بود و درواقع ،موبیم بود ک از سوی علما نصیب شاه م شد ،ود در ر
دوره ناصراددف شییاه
و با سیاست تض یف قدر روحانیت ،دعو از علما برای منصب و امامییت جم ی  ،درواقییع
عنافم بود ک از جانب شاه شییامل حییال آنییا م شیید؛ بی اف ترتیب ،وسوسییۀ گماشییم مقییام
شیخاالسالم برای نظار بر محاکم شرا در شهربا و انمصییاب امامجم ی با و سییخنران در
مراسم باشکوه دودت ،انگیزهای بود ک برت از علما و روحییانیو را ب سییوی دسییمگاه مییهبی
ناصراددف شاه م کشاند دسا ادملس سپهر م نوفسد:
بم در اف سال ( 1271ب.ق) حاج محمد مدمهد کاشان ک اجل علمای افیرا اسیت و پسیر او،
میرزا جاللاددف ک ب درج اجمهاد ارتقا فافم  ،ب د از مراج ت از زفار بق رضیوی علی ادسیالم،
سار دارادخالف کرد و در قرف نیاورا  ،در سرای جناب صدراعظم فرود آمد و پادشاه اسیالم را شیر
حضور فافت و روز عید غدفر ،شابنشاه دف پناه بی بازدفید او شیمافت و او را حشیمم بیزرگ نهیاد و
بمرابا او را ب تشرفاا ملک و عطای تسروان ترسند داشت (سپهر.)1283 ،1377 ،
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اف علما ،حقییوق و مواجییب تییوب را از دربییار درفافییت م کردنیید و م توانسییمند بی
قضاو و مشاغل دفگر نیز بپردازند و پشمییان دربار را داشم باشند .شاه از علمییاف کی بییا
دربار بمپیوند م شدند ،در برابر بدوم و تهمتبای علمییای دفگییر محافظییت و حمافییت
م کرد؛ چنا ک افزو بر حمافت ،قییدر آنییا را م افییزود و از افی راه کوشییش م کییرد،
علماف ک در دافرۀ دربار نیودند را نیز جهب دربار کند؛ اما حم نام از آنا ک بی دربییار
ممصل نیودند ،برده نم شد .در مقابل ،علمای مخادف دودت نیز بیکار نیودند و در رقابییت
بییا شییاه ،ب یرای جییهب دودممییردا و شییابزادگا از بیییچ تالش ی درف ی نم کردنیید .مییال
محمدصادح برغان  ،فسبار ب حاکم قزوف گات:
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حکمران و منصب تو تا وقم است ک از سلطا منصی داری ،پیس از عیزل ،بمیۀ دهافیه در حییز
فقدا است ،ودیک علما دائمادحضور در نزد حضر آفرفدگارند .ب محض افنک مانند شیما اعییا
ما را دفدفد ،ما را احمرام م کنید و ت ظیم و توقیر و تکرفم م نمافید افی فسیطو تیداف اسیت و
برتر از بم دهافه است (تنکابن .)۶4 ،13۶8 ،
 .6تکیهدولت

ناصراددف شاه در مسیر جهب توده مردم ب مراسم دربار ،اجرای ت زف را کارآمدتر دانسییت،
زفرا بر محور علما نم چرتید و افزو براف  ،جهابیت فس نمافش اروپاف را داشت ک بم
م توانست مردم را جهب کنیید و بییم بیرای نمافنییدگا سیاسی کشییوربای بیگانی فییادآور
نمافشبای تئاتر اروپاف باشد؛ ازاف رو ،شاه تصمیم گرفت مراسم ت زف را ب دربار بیییاورد
تا میا مهبب و دربار او پیوند نیرومندی افداد شود و بمچنی  ،بمواره سافۀ شییاه بییر افی
مراسم چشمگیر باشد؛ ب اف ترتیب ،مراسم ت زف در زفر چادربا برگزار شد (سییرنا،13۶2 ،
 .)1۶1اما شاه در سار تود ب اروپا و تماشای تاالربای نمافش اروپافیا ب اندفشۀ برگزاری
برچ باشکوهتر مراسم ت زف افماد و تصمیم گرفت بناف مییهبی  ،بی شیییوه مییدر بسییازد؛
بناف ک با ساتمما بای سنم و تکی باف ک ب دست علمییا برپییا م شیید ،مممییافز باشیید؛
بنابراف  ،در سال  1284ب.ق ب دوستعل تا م یرادممادس فرما داد تا تکی ای بییزرگ و
مدهز ،ب نام تکی دودت ،در میا ارگ سلطنم بنا کند ناصراددف شاه س

داشییت شییکوه و

عظمت دربار تود را از طرفق اف ساتمما و نمافشبای آ جلوهگر کند؛ اف درحاد بود

ک ساتت تکی دودت در سال  1290ب.ق ،برای دودییت ،چیییزی بییاد بر  150بیزار تومییا
بزفن داشت (ذکاء287-293 ،1349 ،؛ م یرادممادس13-15 ،1390 ،؛ اعممادادسلطن ،
ب تا .)88 ،نقلقولبای ممااوت دربییارۀ انگیییزه و زمییا سییاتت تکیی دودت وجییود دارد؛
گروب از پژوبشگرا  ،مانند مادام کارالسرنا ،کرز  ،ج ار شییهری ،و ژا کادمییار بییر افی
نظرند ک ناصراددف شاه ،پس از نخسییمی سییارش بی فرنییگ در سییال  1290ب.ق و دفیید
تئاتربای نمافش مانند هتماشاتانۀ ورو ب در افمادیا و هسییاتمما کنسییر روفییال آدیییر
بالب دند  ،بر آ شد ک ب م یرادممادس دسمور دبد ک تکی دودت را بییا اقمیییاس از سیییس
م ماری اروپاف بسازد (سرنا1۶1-179 ،13۶2 ،؛ شهری541 ،1378 ،؛ کادمییار،1384 ،
103؛ کرز 434 ،13۶9 ،؛ اورسول1۶0 ،1382 ،؛ بندامی .)25 ،13۶3 ،
اما گروه دفگری از پژوبشگرا  ،ازجمل بهیرام بیضییاف  ،جمشییید ملییسپور ،و عنافتادلی
شهیدی بر اف نظرند ک ساتمما تکی دودت ،برپافۀ طرح میدا با و برت کاروانسرابا و تکافا،
طراح و ساتم شده است آ با با ارائۀ اسناد و مدارک ،بر اف نظرند ک م مییاری تکیی دودت،
پس از پافا کار ساتمما کاخ شمساد ماره ،در سال  1284ب.ق آغییاز شیید و در سییال 1290
ب.ق ب پافا رسید .درواقع ،اف کار پیش از سال  1290ب.ق ،ف ن نخسمی سار شاه ب اروپییا،
اندام شده است (بیضییاف 129 ،1344 ،؛ ملییسپور129 ،13۶۶ ،؛ شییهیدی.)183 ،1380 ،
گندافش تکی دودت ،بیسییتبزار ناییر بییود (راونییدی .)۶12 ،1374 ،بندییامی  ،تکیی دودت و
نمافش ت زف را ب آما تئاتربای قدفم فونا تشیی م کند (بندامی .)28۶ ،13۶3 ،
اف ساتمما  ،ب دحاظ وس ت و اب اد قابلتوج آ  ،بنای عظیم بود قسییمت بیرونی آ
از آجر بود و داتل آ  ،شکل فس سیرک وسیع را داشت ک دورتادور آ  ،جافگاهبییای وفییژهای
با اندازهبای گوناگو ک روب روی بم و در فس سطح بودند ،ساتم شده بییود (سییرنا،13۶2 ،
 .)1۶2چو کار بام و سقف اف سازه ب ددیل مشکال فن ب پافا نرسید ،تکی  ،سقف و بییام
بم نداشت؛ ب اف ترتیب ،ت زف زفر سقف باز اجرا م شد و اف تنها وج مشییاب بییا تئاتربییای
باسمان فونان بییا و روم بییا بییود (سییرنا .)1۶2 ،13۶2 ،ازآنداکی ناصراددف شییاه در اروپییا
تاالربای نمافش مسقف دفده بود ،عالق داشت کی تکیی ای کی در دورا سییلطنمش سییاتم
م شود ،سقف و بام داشم باشد و چو از دست م مارا افران در افی مییورد کییاری سییاتم
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نیود ،از مهندسییا اروپییاف فییاری طلیییید .ادیمی مهندسییا اروپییاف نیییز اجیرای افی کییار را
اندامناپهفر دانسمند و درنمید  ،بیچگاه بیرای افی بنییا سییقا سییاتم نشیید و تنهییا راه چییاره،
چادری بود ک بر روی چند تیرآب نیمدافرهای سقف انداتم م شد (سرنا.)1۶3 ،13۶2 ،
 .1-6تکیهدولت ،نماد تشریفات مذهبی دربار ناصری

ت زف  ،ک فک از آفی بای سنم افرانیا بود ،در دوره ناصراددف شاه ،تأثیرپهفری تییود را از
دنیای غرب نمافا کرد و شیابت بیشمری بییا آفی بییای مییهبی اروپییا پیییدا کییرد .نخسییمی
مانسمگ  ،بیرو آمد اجرای مراسم مهبی از دامنۀ ناوذ کشیشا در اروپا و ب کارگیری آ
ب دست ندیبزادگا بود و اف درست بما راب بود ک ت زف در سیر تکامل تود پیمییود
بمانندی دفگر ،در محل اجرای اف آفی با بود:
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صحن سکوی برجسم و دوره نمود آ توسط مردم ب منظور مشیابده اجیرای نمیافش و نییز درنظیر
گیرفم مکیان مرتایع بیر روی چوببنیدیبا کی افیراد سرشیناس بیر روی آ بی تماشیای مراسییم
م پردازند ،ازجمل مواردی است ک شیابم شگاتانگیز ب تکیی محیل اجیرای ت زفی دارد و نییز
گرد تکی  ،ک از دو طر با پلکا بای دستاندازدار م توا ب آ راه فافت و چیادر
سکوی مرکزی و ِ
بزرگ و تیرکباف ک آ را نگ م دارندب (چلکوفسک  ،ب تا.)178 ،

ت زف در عصر ناصری ،با توج ب روحیۀ توشگهرا و تدملطلییب ناصراددف شییاه ،مدییال
مامنم برای شکوفاف فافت در اف روزگار ،تاندا سلطنم نیز بمچو مردم ،ب برگزاری چنییی
مناسک پافیند بودند .شاه و زنا حرم و دربارفا دفگر ،ب بمراه مردم از الف بای اجممییاع دفگییر،
بیی طور مییداوم در ت زفیی تکییی دودت شییرکت م کردنیید (اشییر و بنییوعزفزی.)70 ،1387 ،
ناصراددف شاه در تمام مراسم تکی دودت حضور م فافت و بواتواب تود را از ت زف و مراسم آ
درف نم داشت .روزنامه ایران در شماره دوم تود ب تارفخ پنجشنی  ،پییانزدبم محییرم  1288ب.ق
م نوفسد ،پادشاه در افام محرم بیشمر ب کار ت زف داری سیدادشهدا م پردازد:
اقدس شابنشاب  ،غادب افام ب تکی دودت تشرفففرما گشم و بی دیوازم ت زفی داری م پیردازد .در
روز بامم محرم ،ب برفس از ذاکرف و تدام ت زفتسرای بمیافون و تکیی دودت ،ان یام و ادمایا
میهول و عنافت فرمودند (روزنام افرا  ،شماره .)15

در پیرامو تکی  ،غرف باف در س طیق سییاتم شییده بییود کی بییا قادیچی بای اعلی و
طاق شالبای ممماز و زری و مخملبای رنگارنگ و جار و چهلچراغ آراسم بودند .برفس

از غرف بای طیقۀ اول ،مم لق ب فک از وزفرا فا اشرا بود ک آ با را ب بزفن تود زفییور
م دادند و ب تناسب جاف ک داشت ،از دوسییما و آشیینافا  ،بییر شییب دعییو و پییهفراف
م کردند (صدفق .)27 ،1340 ،وزفرا و حکام والفا و توانگرا شهر ،ب فراتور دوسییم
با پیشکار حاکم فا رفاقت با وزفر ،ب اف طاقنمابا با فراتوا و ب دعو م آمدند و بیشمر
اوقا  ،نابار بم ب آ با داده م شد (مسموف  .)293 ،1388 ،غرف ای ک از بم بزرگتییر
و افراشم تر و مدللتر بود ،مخصییوش شییاه و حرمسیرا بییود (صییدفق29 ،1340 ،؛ سییرنا،
 .)1۶4 ،13۶2بر غرف بای فوقان  ،پردهزنیوری م کشیدند و بر غرف  ،مم لییق بی فکی از
ز بای شاه بود ک آ با بم مهما بای تییود را کی از تییانواده اعیییا بودنیید ،بیرای نابییار
دعو م کردند و نابار را در اندرو م توردند (مسموف  .)293 ،1388 ،تکی بای وزفر
و شاه با فرنماف وفژه آراسم م شد .دودت میاد فراوان ترج م کرد ،ظییرو و بلوربییای
گرا قیمت تزانۀ سلطنم بر فراز پاف با ب چشم م تورد و بییازفگرا کی در نقییش عمییال و
فزفد ،ف ن کس ک بر آلعل پیییروز شیید ،بودنیید حمی جییوابر سییلطنم را (ادیمی تحییت
نظار ) بر تود م زدند روض توانا از تمام مناطق کشور ب تهرا م آمدند؛ ب تصوش
روض توانا کاشا ک شهر فراوا داشمند و برای بر جلس  ،مزدبییای گیزا م گرفمنیید
(پوالک .)234 ،13۶8 ،برجسم ترف تاییر در ر
دوره ناصراددف شاه ،دعییو از فرنگ بییاف
بود ک تا پیش از اف دوره ،حق پانهاد ب مراسم مهبی را نداشمند ،زفرا بییاور بمگییان بییر
اف بود ک آ با ندس بسمند و ورودشا ب اف مراسم ،ناپاک توابیید بییود .افی روفییداد،
تشم علما و مخادات آ با را نیز ب بمراه داشت؛ ارنست اورسل ،جهانگرد بلژفک  ،فکی
از اف افراد بود (اورسل .)339 ،1382 ،نمافندگا دودتبای اروپاف  ،ن تنها ب اف آفی با
دعو م شدند ،بلک جافگاه وفژهای در تکی دودت برای حضور آ با درنظر گرفم م شد،
و از بم مهمتر ،اممناا از حضور در اف مراسم ،ددیل بر ب نزاکم شمرده م شیید (شیییل،
 .)۶8 ،13۶8در آفنده ،حضور بیئتبای سیاسی در ت زفی بای تکیی دودت واجییب شیید
ً
(وفلیرابام .)240 ،1839 ،حم شبباف تکی قرق بود و اشخاش تارج را ک م موال در
سطح تکی م نشسمند ،راه نم دادنیید ،امییا نمافنییدهبای کشییوربا کی در تهیرا بودنیید ،در
طاقنمابای بزرگ م آمدند و جای مخصوش داشمند (مسموف .)298 ،1388 ،
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 .2-6نقش تعزیه در تکیهدولت و تحوالت آیینهای مذهبی

نمافش مهبی ت زف  ،فک از پدفدهبای فربنگ تارفخ افرا اسییت کی در فربنییگ تشیییع،
ب عنوا فک از مراسم ماه محرم شناتم م شود .چو ابمیت بنرمندان تواند اشی ار در
ت زف  ،بیش از اجرا و نمافش واق باسییت ،آ را در قیییاس بییا روضی توان  ،ت زفی توان
م گوفند (شهیدی .)31 ،1380 ،با روی کار آمد دودت صاوی و رسییم شیید مییهبب
شی در افرا  ،عزاداری و روض توان  ،بمراه بییا نمییافش و سییرودهبا و ممییو مییهبی  ،در
تکی با و حسینی با مرسوم شد مراسم عزاداری در افرا عصر صاوی ،دالفل وفییژۀ سیاسی
داشیییت .حمافیییت صیییاوف از مقاتیییلتوان و روضییی توان  ،درحقیقیییت ،تیییالش
سیاس یمهبی ای در برابر بنیاد فضافلتوان تلاا در ابییل سیینت بییود؛ ازافی رو ،دودییت،
تشرفاا و تدمال بسیاری را برای مدادس عزاداری دحاظ کرد (بمافون .)57 ،13۶8 ،
سوگواریبای عاشورا و تاسوعای حسین در دوره قاجار ،برای کسب مشروعیت مردمی بییا
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شد و گسمرش بیشمری دنیال شد ،در اف دوره ،طیقا مممول جام با برگزاری عزاداری
و ساتت تکی با ،در پ کسب پاداش دنیوی و اتروی بودند ،تا نام نکییو نیییز بیرای تییود
باق بگهارند .فک از اف مراسم ،اجرای ت زف بود .در ر
دوره فمح ل شاه ،شابد شکلگیری
ت زف برپافۀ سن حماس یمهبی بسمیم؛ ب گون ای ک بمۀ طیقا و اصنا اجمماع در
تهی و تدارک مراسم عزاداری مشارکت م کردند و ساتت تکافییای ثابییت و مییدو سییاتم
مدموع ای از ت زف با در جنگ و فربنگ شهاد  ،ازجمل تأثیرا ت زف بود (اسییکندرنژاد
و تاک .)115 ،1394 ،
در ر
دوره محمدشاه ،تاییرات در برگزاری ت زف ب وجود آمد ک دربردارندۀ تییدوف ممییو
ت زف ب وسیلۀ نخسمی چاپ سیینگ بای درام بییود؛ بمچنییی  ،در افی دوره ،شییابد آغییاز
رقابت شابزادگا و ندیا در برپاف تکی و مراسم عیزاداری و نیییز شییرکت گسییمردۀ زنییا در
مدامع ماه محرم بسمیم (بما ) .در اف دوره ،بزرگترف مشوق و بان ت زف توان  ،حییاج
میرزا آقاس  ،صدراعظم است ک برساد تکیۀ بزرگ در کنار تان تود بنا م کند
ناصراددف شییاه پییس از سییار ب ی اروپییا و بازدفیید از اج یرای نمافشبییا ،تحییت تییأثیر
نمافشنام بای اروپاف قرار گرفت و تصییمیم گرفییت ،نمییافش ت زفی را بی شییکل و سیییاق

نمافشنام بای اروپاف درآورد و شکوه و عظمت ت زف را دوچنییدا کنیید افی تشییرفاا و
ت لقا  ،تا آندا گسمرده بود ک عیدادحسی زرف کوب در فادداشم دربارۀ ت زف ماه محییرم
م نوفسیید ،در دوره ناصراددف شییاه ،ت زفیی ب شییکل نمافشیینامۀ تئییاتری صییر درآمیید
(زرف کوب .)314 ،1337 ،نمافش مهبی فا شیی توان نیز وسیلۀ اظهار تدمل و شکوه و
جالل سلطنم شد و نقارهتانۀ دودم نیز در کار نمافش وارد شیید (شییمیم.)400 ،1387 ،
بمۀ اف با و اجرای موسیق  ،تود دالفل برای مخادات فقهییا بییا ت زفی شیید (محدییوب،
ً
)8 ،1377؛ ب گون ای ک علما غادیا در مدادس ت زف شرکت نم کردند و م مقد بودنیید در
ت زف  ،وقافع تارفخ تحرفف م شود .آنا مردم و نزدفکا تود را نیز از دفیید ت زفی منییع
م کردند ،ود میییرزا ابوادقاسییم قمی (ممییوف  )1231از مدمهییدا تیراز اول ،ب صیراحت
برگزاری ت زف را جافز شمرد و تا اندازهای ،تیال شاه را برای برگزاری مراسییم ت زفی آسییوده
کرد ت زف ک آ سا ک پیداست ،پس از صاوف ممییداول شیید ،در دورۀ قاجییار ،بی وفژه در
زما ناصراددف شاه ،راه پخمگ را پیمود (محقق.)103 ،1384 ،
در اواتر عهیید ناصییری ،تدمییل و تاییرفح نمییافش مییهبی  ،بیییش از جنیییۀ عیزاداری و
سوگواری آ شد و حم قص با و داسییما باف ماننیید هدرلادصیید ب و ت زفییۀ امیرتیمییور و
ت زفۀ حضر فوسف و عروس دتمر قرفش ،ک بیچ ارتیاط با واق ۀ کییربال نداشییت ،در
اف بنر نمافش وارد شد و بدف ساما  ،نمافش مهبی ب صور فس صن ت و بنر تییاش
درآمد (شمیم )400 ،1387 ،و در روند تکامل تود در ر
دوره ناصری ،ازنظر ب ماف و اجرا
نیز غن تر و جهابتر شد و درنمید  ،ب صییور نمافشی آفینی و ملی درآمیید (بمییافون ،
 .)71 ،13۶8در ر
دوره پادشاب ناصراددف شاه ب ت زفی توان ابمیییت وفییژهای داده شیید و
نمافش ت زف  ،طوالن تر و وسافل نمافش ،تکمیلتر شد؛ ب گون ای ک افی دورا را هعصییر
طالف ت زفی ب نییام نهادهانیید .حمافییت شییاه و دربییار از اجیرای نمییافش ت زفی و سیاسییت
ناصراددف شاه ک ب نوع س

م کرد اسییمیداد را در دیییاس تشییرفاا در اجیرای ت زفی و

عالق ب ابلبیت ،در جهت اذبا عموم جام حاظ کند ،افزو بر جنیی بای اعمقییادی،
بهان ای برای نشا داد جالل و شکوه سلطنت ناصراددف شاه و جلییب دلبییای مییردم بییود
(ادگار.)240 ،13۶9 ،
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گسمرش و رواج ت زف در میا توده مردم و ددیسمگ شدفد آنا ب افی نمییافش آفینی و
مهبی  ،دسماوفز مناسی برای شاه و اعیا و اشرا بود .اف گروه بییا نشییا داد عالقی بی
ت زف توان و مشارکت در اف گون عزاداریبا ،در پ جلب توج  ،عالق  ،و احمرام مییردم و
بمچنی  ،تثییت مقییام و جافگییاه سیاسی و اجممییاع تییود در جام ی بودنیید (فیرانکلی ،
 .)74-۶9 ،13۶9تمام مراسم ت زف بییا تشییرفاا تاصی برگیزار م شیید؛ ب گونی ای کی
دسم با و گروهبا با نظم وفژهای وارد تکیی دودت م شییدند ،در اثنییای نمییافش بییا پییهفراف
پیوسم با چای و قهوه و قلیا  ،رفع تسییمگ تماشییاگرا م شیید (فیرانکلی .)۶8 ،13۶9 ،
افزو براف  ،نقارهچیا در بنگام اجرای ت زف  ،وظیاۀ نوازندگ را ب عهده داشمند و در تمییام
مد ت زف در تکی م ماندند (تادق  .)341 ،1333 ،اف نکم را بم بافیید فییادآوری کییرد
ک در عصر قاجار ب سیب توج فمح ل شاه و ناصراددف شییاه بی عیییش و عشر دوسییم و
رواج مراسم روض و ت زف و عالقۀ اعیا و اشرا و رجییال دربییاری بی افی تشییرفاا  ،و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

42

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

اسیاب تدمل و تان قرار داد آ  ،بنر موسیق  ،بی وفژه تواننییدگ  ،رواج و رونییق فافییت
ت زف در تمام شببای دب اول محرم اجرا م شد و بر شب با تشرفاا و مراسم وفییژهای
بمراه بود .هروزنام افرا ب در شماره  79تود ب تارفخ پندم محرم  1288ب.ق م نوفسد:
در اف افیام عاشیورا ،بم سیاد ده روز را در تکیی دودت و تلیو صیندوقخان در حضیور بمیافو
روض توان م نمافند و شیی بیرو م آورند (روزنام افرا  ،شماره .)79

در شماره  80تود ب تارفخ فکشنی  ،چهاردبم محرم  1289ب.ق نیز م نوفسد:
در اف چند روز افام عاشورا ،در حضور میارک سرکار اعلیحضر شابنشاه اسالمپناه تلدادل ملکی
و سلطان  ،مدادس ت زف داری و سوگواری برپا بود .شببا را از روز چهارم تا روز عاشورا در عمار
م رو ب صندوقخان ک در اف اوقا موافق دسموراد مل عالءاددود  ،تیازه عمیار شیده اسیت و
شافسم بر نوا پهفراف و بر قسم مدلس است و باکمال زفنت از بلورتانی و چین جیا سیلطنم
آرافش داده بودند ،شیی توانده م شد .روز نهم ،جمییع روضی توا با و اجیزای شییی  ،از تیالا و
ان اما ملوکان بهرهمند م شدند.

ت زف  ،افزو بر افنک زمین بای سرگرم شاه را فرابم م آورد و بییر شییکوه سییلطنت وی
م افزود ،مقاصد سیاس و تیلیاات را نیز ب بمراه داشت .شهیدی ،درباره بم گیری ت زفی
در اف دوره ،س تحول عمده را در اف گونۀ نمافشی برم شییمارد ،تحییول کمی  ،کیای  ،و

اجمماع (شهیدی .)10۶-109 ،1380 ،وی در کماب دگرگونی اجتمااا ی فکی از دالفییل
پشمییان شابا قاجار از ت زفی را روش سیاسی افشییا در برتییورد بییا مییهبب و علمییای
مهبی م داند ک بمواره س

داشمند تود را پشمییا مهبب شی نشا دبند؛ ازافی رو،

کوشش شابا قاجار برای نشا داد عالق ب آدابوسیین مییهبی  ،درواقییع بیرای جییهب
حمافت مهبی و درنمید  ،تأفید و توجی سلطنمشا بود شکوه و تشرفاا مدییادس ت زفییۀ
ناصراددف شاه ،وی را در تحت سیطره ی اسالم پناب م نهاد و مردم ک اف چنی مراسم
سوگواری را بی نظاره م نشسییمند ،شییاه را بییا بمییۀ سییمم و تودکییامگ اش ،پیییرو ابلبیییت
م فافمند ک در توسل ب ائم و ازجمل امام شهید ،با افشا اشمراک عقیده داشییت .در نیییود
رادفو و تلوفزفو  ،مدادس ت زف  ،مدال مامنم را برای دسمگاه حکومم فرابم م کییرد تییا
ب کمس نمافش سرسپردگ ب اسالم ،جافگاه سیاسی و اجممییاع تییود را تیلیی و اسییموار
کنند ب شس ،انگیزۀ ناصراددف شاه از افنک دتمر تود را ب عقد حاج میییرزا زف اد ابییدف
ظهیراالسییالم ،امامجم ی ته یرا درآورد (اشییر و بنییوعزفزی )5۶ ،1387 ،چیییزی جییز
اسمحکام اقمدار سیاس نیوده است؛ چیرگ مطلق شاه و دسمگاه سییلطنم  ،بنگام کی بییا
قدر و ناوذ بسیار قشر مهبییا در اف روزگار درم آمیخت ،م توانست اقمدار شییاه را بی
باالترف جافگاه برساند .پس از مرگ ناصراددف شاه ،جانشییینانش بی ددیل شیرافط جام ی و
روفدادبای مشروط نموانسمند مانند ناصراددف شاه در تکی دودت ت زف داری کننیید .از افی
بنگام ،ت زف دچار افول و تنزل گردفد و ب شد از تشرفاا آ کاسم شیید افی سییازه ،در
ر
دوره پهلوی تخرفب ،و ب جای آ  ،ساتمما بانس مل احداث شیید .امییروزه از افی بنییای
بنری ک م توانست میراث بنر م ماری افرا باشد ،تنها عکسباف ب جای مانده است.
نمید افنک عملکرد شاه برای رجال ،سرمشق شد .شابزاده و دربارفا بم از شاه پیروی
م کردند و ت زف توان ب راه م انداتمند کمکم تکی بای سرمحل ک پیشییمربا ت زفی بای
عامیان قدفم تود را م تواندند ،ب دحاظ نسخ و تدمل ،از بزرگا پیروی کرده و برفس
ب فراتور تواناف ابل محییل ،بیییشوکم تدمییل و شییکوه را در افی عیزاداری وارد کردنیید؛
ب گون ای ک در پافا سلطنت ناصراددف شاه ،ت زفی توان تدمییل و سییرگرم اش بیییش از
عزاداری شد (مسموف  .)288 ،1388 ،توانگرا و ربیرا مملکت ،روض توان را اسیییاب
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تودنماف و تدمل قرار دادند و رقابم بم بی آنا افداد شیید .تأکییید بییر نمییافش شییکوه و
عظمت پادشاب و قدر او در اجرای اف مراسم ب روشن نمافا بود.
ناصراددف شاه ،برگزاری برچ باشکوهتر اف مراسم را نشان ای از قدر و شکوه حکومت
توفش ب شمار م آورد؛ امری ک در درجۀ نخست ،ب دحاظ مهبی  ،برای او پافگاه اسییمواری
را در میا تییوده مییردم فیرابم م کییرد .ابمیییت دفگییر افی دوره بی دحاظ تییارفخ  ،گسییمرش
روزافزو ارتیاطا بی ادمللی بییود .ناصراددف شییاه در درازنییای شییهرفاری تییود ،سی بار بی
کشوربای غرب سار کرد و گردشگرا و جهانگردا فراوان را ب دربار تود راه داد.
جام ۀ افرا  ،برای اف گردشگرا تارج  ،آ کنده از شگام بود .اندام امییور مییهبی و
برگزاری آفی بای دفن  ،از حوزهبای موردعالقییۀ افی جهییانگردا بییود کی گییاب بیییش از
زمین بای دفگر ب آ توج داشمند .با توج ب افی نکمی م تییوا گاییت ،بیییچ سییارنام ای
نیست کی از دوره صییاوف ب ب یید دربییاره افیرا نوشم شییده باشیید ،ودی نییام از آفی بییای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

44

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

سوگواری مردم در ماه محرم در آ برده نشده باشد .سیمای عزاداری و تکامل آرام و طیی ی
آ از روض توان ب مدادس ت زفۀ باشکوه در تکافییای بییزرگ ،در افی آثییار نمافییا اسییت
(بمافون  .)201 ،13۶8 ،در نمیدۀ سیاستبای مهبی ناصراددف شاه ،باوربییای مییهبی
در جام کابش فافت و ب نشان بای ظابری آ افزوده شد .رویبمرفمی م تییوا گاییت،
شیامگ ب جنیۀ ظابری دف در افی دوره بسیییار زفییاد شیید و افی  ،نشییانۀ کییابش شییوق و
حرار مهبی نیود ،بلک گرافشبای ناصراددف شاه ب شکوه و جالل و تشرفاا  ،ب طیقۀ
پافی دست نیز تسری پیدا کرد؛ رقابت شدفدی میا ممموال جام بیرای برگیزاری مراسییم
مهبی ب وجود آمد و نیز گرافش مردم ب بضاعت ب اسییمااده از تشییرفاا چنییی مراسییم
ب شد افزافش فافت (مسموف  .)31۶ ،1388 ،مراسییم مییهبی ناصراددف شییاه ،افزو بییر
نمودی از فر و شکوه شهرفاری ،گون ای سرگرم  ،مانند شکار و گشییتوگهاربای وی بییود.
ر
دوره
اف امر تنها فاصلۀ بی طیق روحانیت و حکومت را زفاد کرد؛ ب گونی ای کی در پافییا
سلطنت ناصراددف شاه ،اف ناسییازگاریبا بی نیزاا و شییورشباف اندامییید کی در آفنییده،
زمین ساز جنیش مشروط شد.

 .7بحث و نتیجهگیری

ر
دوره تاییرا و نییوگراف دانسییت .روابییط گسییمردۀ سیاسی و
دورۀ ناصراددف شاه را م توا
تداری با دنیای غرب و گرافش شاه ب نییوگراف سیییب شیید کی افیرا در افی دوره ،شییابد

دگرگون بای فراوان در بمۀ ارکا جام باشد؛ فک از اف دگرگون بای بنیادف  ،گسمرش
تشرفاا مهبی دربار ناصراددف شاه بود .شاه برای جلب توده مردم و برت از علما و نیییز
مشروعیت تارج  ،ب اف تدمال نیاز داشت؛ ازاف رو ،فرما ساتت بنای تکی دودت را
صادر کرد .تکی دودت را م توا نخسمی ساتمما مهبی بی شیییوه م مییاری اروپییاف در
تارفخ افرا دانست ک ن تنها در شیوۀ م ماری جییزو نخسییمی بای تییارفخ اسییت ،بلکی بییا
ف ادیت تود در مراسم و برگزاری ت زف  ،روفدادبای بسیاری را بیرای نخسییمی بار در افیرا
رقم زد .تکیۀ دودت ،ن تنها توانست پای تارج با ییک تا پیییشازاف از نظییر علمییا ندییس
بودندیی را ب مراسم مهبی باز کند ،چ بسا زنا دربار را از جافگاه وفژهتری نسیت ب علمییا
برتوردار کرد و بمچنی  ،توانست زمینۀ اسییمقالل شییاه را در مراسییم مییهبی فیرابم کنیید؛
ب گونی ای کی علمییا ،کممییرف نقییش را در مراسییم تکیی دودت افاییا م کردنیید .بمچنییی ،
ناصراددف شاه با بهل و بخششبای تود توانست میا روحانیت شکا افداد کند و برت
از آنا را ب دربار وابسم کرد؛ ب گون ای کی تنهییا علمییای دربییار م توانسییمند بی جافگییاه و
منصب برسند و حقوق ثابت داشم باشند تشرفاا مهبی دربار ناصییری ،نی تنها در دوره
تود ،بلک تا امییروز نیییز تییأثیرا تییود را بی جای گهاشییت؛ چنا کی گسییمرۀ تدمییال و
تشرفاا  ،نشانۀ اراد بیشمر ممود ب ائم اطهار شد و برسیاد سیییب صییر بزفنی بای
گزا در قسمتبای مخملف تهرا و افرا برای برگزاری مراسم محرم م شد.
نقش تکی دودت در رسید شاه ب ابدافش و جهب توده مردم را نم توا نادفده گرفت.
تکی دودت با قرار گرفم در کنار ارگ سلطنم از مصونیت برتوردار بود و در زفر سییاف افی
امنیت توانست رتدادبای بسیاری را در تارفخ افرا رقم بزنیید .سییاتت بنییاف مییهبی بی
شیوۀ اروپاف برای مشروعیتزاف مهبی در جوار شییمساد ماره کی نمییاد سییاتمما بای
اروپا بود ،تنها روحی ناصراددف شاه را آشکار م کرد کی درعی حییال کی در سییودای فییر و
شکوه سالطی اروپاف بود ،نگاب نیز ب مقام سلطان در ردای ظلادل داشت و اف بما
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تناقض بود ک در تمام دورا وی ب شد وجود داشییت و بیچگییاه نموانسییت از آ ربییاف
فابد؛ ب گون ای ک در گیرودار اف دوگانگ با و میا برگزاری جش پنداهسادگ پادشییاب
تود ب شیوۀ اروپییاف  ،بی شیییوۀ پادشییابا اسییالم بی زفییار شییاه عیییداد ظیم رفییت و
دراف میا  ،ب دست فس رعیت ب قمل رسید و در بما تکی دودت کی سییاتم بییود ،بی شییاه
شهید ملقب شیید و واپسییی مراسییم باشییکوه را در آندییا رقییم زد .چنا کی پییسازآ دفگییر
تکی دودت ب آ جالل و شکوه دوره ناصییری بازنگشییت و در پافییا نیییز بی فرما رضییاتا
تخرفب شد.
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کمابخان مل جمهوری اسالم ( .)1374روزنامه ایران (جلد اول ،دوم و سوم) تهرا کمابخان مل جمهوری
اسالم افرا
کرز  ،جرج ناتیل ( .)13۶9ایران و قضیه ایران (جلد1؛ ممرجم :غالم ل وحید مازندران ) تهیرا انمشیارا
علم فربنگ
ادگار ،حامد ( .)13۶9دیا و دولت در ایران ،نقش المان در دوره قاجاار(ممیرجم :ابوادقاسیم سیری) تهیرا
انمشارا توس
گلدا  ،مهدی؛ و افشار رضائ  ،سپیده ( .)1393تکیهدولت و مرانم مذهبی نن فصلنامه ژوهشهاا
تاریتی.105-122 ،)1(۶ ،

لاوم

محدوب ،محمدج ار ( .)1377تأثیر تئاتر ارو ایی و نفوذ روشها نمایشی نن در تعزیاه .تهیرا انمشیارا
علم فربنگ
محقق ،مهدی ( .)1384لوم محضه از نغاز دفویه تا تأنیس دارالفنون تهرا مرکز بی ادملل گاتوگوی تمد با
مسموف  ،عیدادل ( .)1388شرح زندگانی ما یا تاری اجتما ی و ادار دوره قاجاریه (جلد 1و .)2تهرا زوار
م یرادممادس ،دوسم ل ( .)1388رجال صر نادر  .تهرا  :نشر تارفخ.
ملسپور ،جمشید ( .)13۶۶نیر تحول مضامیا در شبیهخوانی و تعزیه تهرا جهاد دانشگاب
ملکم ،جا ( .)1379تاری کامل ایران (ممرجم :میرزا اسماعیل حیر ؛ جلد دوم) .تهرا افسو

بدافت ،رضاقل تا ( .)1380تاری روضهالصفا نادر (جلد8؛ ب تصحیح جمشید کیانار) .تهرا اساطیر
بمافون  ،صادق ( .)1368تعزیه در ایران شیراز نوفد
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،51-83 ،)4(13 ،پیاپی  ،52زمستان 1399
کریمی ،جلیل؛ و واعظزده ،سروی ( .)1399زندگی در چارک چهارم؛ مطالعه سبک زندگی محالت محروم شهر کرمانشاه.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.51-83 ،)4(13 ،
شاپا2008-1847 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

زندگی در چارک چهارم؛
مطالعه سبک زندگی محالت محروم شهر کرمانشاه
2

جلیل کریمی * ،1ساجده واعظزاده

دریافت1399/04/08 :؛ پذیرش1399/09/24 :

چکیده

ٔ
توسعه تمرکزگرا ،نامتوازن و نابرابر سامان اجتماعی ایران را با چالشهای جددی ،از جملده
در یک قرن اخیر،
محرومیت فزاینده در برخی مناطق کالنشهرها ،روبرو کرده است .شهر کرمانشاه ،عدالوه بدراین فرایندد ،بده
سبب عوامل دیگری همچون جنگ تحمیلی و ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی ،این محرومیت را
ٔ
بهصورت مضاعف تجربه کرده است .این محرومیتٔ ،
مطالعه حاضر ،با تأکید بر زندگی روزمره
زمینه اصلی
ٔ
ٔ
سرمایه فرهنگدی،
سرمایه اقتصادی،
در بین مناطق محروم و برخوردار شهر کرمانشاه است .ما شاخصهای
ٔ
نحوه گذران اوقات فراغت ،مدیریت بدن و ترجیحات را در ٔ 13
ٔ
محله محروم و  2محله برخدوردار ،بدا 800
نمونه« ،پیمایش» و تحلیل کردهایم .یافتهها حکایت از آن دارد کده در مجمدو  ،محدالت محدروم در ابعداد
مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،فراغتی ،ذوقیات و مدیریت بدن ،بدهرغم تفاوتهدای جزیدی ،بدهطور نسدبی از
الگوی یکسانی پیروی میکنند که ویژگی اصلی آن فقر و محرومیت است؛ و در بیشتر شاخصها بین مناطق
محروم و برخوردار تفاوت معندادار وجدود دارد .همچندین ،بدین وضدعیت اقتصدادی و متغیرهدای «سدرمای ٔه
فرهنگی»« ،مدیریت بدن» و «ترجیحات هنری و ادبی» و «منطق اقتصادی» همبستگی مثبت وجدود داشدته
است .متغیرهای جمعیتشناختی سن ،تحصیالت و شدغل نیدز از جملده متغیرهدای مهدم در تغییدر میدزان
سرمایهها بودهاند.
ٔ
سرمایه فرهنگی ،محالت محروم
کلیدواژهها :اوقات فراغت ،ترجیحات ذوقی ،سبک زندگی،

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

این مقاله حاصل تحلیل متمایزی است که از بخشی از یافتههای یددک پددرو ه تحقیقدداتی بددا مسددلولیت نویسددنده اصددلی ،و
کارفرمایی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه ارایه شده است.
 .1گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسلول)


ٔ
توسعه کالبدي ،سازمان جهاد دانشگاهی ،کرمانشاه ،ابران
 .2گروه جامعهشناسی ،پژوهشکده

 .1مقدمه

«سبک زندگی» در معنای عام ،در تاریخ دویست ٔ
ساله جامعهشناسی ،جایگاه ویژهای داشته است.
در آثار مدارک ،،زیمدل ،وبدر ،وبلدن و حتدی پارسدونز ،و نیدز جامعهشناسدان متدأخر بده فراخدور
پرابلماتیک آنها ،به این مفهوم پرداخته شده است .سخن از سبک زندگی بدا دوگاندههایی همچدون
ُ
طبقه/قشر ،کالن/خرد ،ساختار/عامل ،ابژکتیویسم/سوبژکتیویسم ،تجمل/ضرورت ،امر زیبدا /امدر
عقالنی ،مدرن/سنتی ،کارکرد/زیبدایی و فردیت/هویدت سدروکار دارد .اینهدا ،در حقیقدت بخدش
ٔ
اندیشه انسان در باب جهان و زندگی مدرن را به خود اختصاص دادهاند .نظام قشدربندی
زیادی از
دومقولهای کارل ماک ،،که بر مالکیت اقتصادی استوار بود ،از نظدر وبدر تقلیلگرایانده بدود .وبدر
قدرت مشروط به اقتصاد را با قدرت فینفسه یکی نمیدانست و بر آن بود که منزلت اجتماعی هم
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میتواند مبنای قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد .او بر آن است که «جایگداه اصدلی «طبقدات» در
درون نظام اقتصادی ،جایگاه «گروههای منزلتی» در نظام اجتماعی ،یعنی در ٔ
حوزه توزیع ثدروت،
ٔ
و جایگاه «احزاب» در ٔ
نظریده «طبقدات»،
خانه «قدرت» است» (وبر .)223 ،1382 ،بدرخال

ٔ
نظریه قشربندی «گروههای منزلتی» بر اصول حاکم بر مصر کاال ،بهعنوان تعیین ٔ
کنندده «سدبک
ً
زندگی» گروهشان استوار است .یک گروه «حرفهای» هم ،معموال تنها بهدلیل سبک زندگی خاص
تعیینشده از سوی همان گروه ،گروه منزلتی بهشمار میآید .با اینحال ،تفاوتهای میان طبقات و
گروههای منزلتی اغلب همپوشانی دارند و ایجاد مرز مشخص بین آنها دشوار است.
در نیمه دوم قرن بیستم ،گیدنز نسبت بین مدرنیته و هویت را با تأکیدد بدر ٔ
شدیوه زنددگی شخصدی
تحلیل کرده است« .بدن و هویت» از محورهای مورد نظر گیدنز است .گیدنز بدر آن اسدت کده بددن
مجموعهای از کنشها و واکنشها است و غوطهورشدن عملی آن در تعامالت زندگی روزمره یکی از
ارکانٔ ،
عمده حفظ و تحکیم مفهوم منسجم و ّمتحد از هو یت شخصی است .او در صحبت از بدن به
ّ
حسدانیت؛ و  )4کنتدرل بددن (گیددنز،
چهار ُبعد اشاره میکند )1 :نمای ظداهری؛  )2کردارهدا؛ )3

شیوه زندگی ،در ٔ
 .)144نگاه به ٔ
نیمه دوم قرن بیستم وجوه دیگری نیز به خود گرفته اسدت کده میتدوان

مجمو این وجوه بدیل را به اصطالح «پستمدرن» نامید .بودریار ،از جمله صاحبان ایدن نگداه ،بدا
ٔ
«جامعدده مصددرفی» «قهرمانددان مصددر » یددا «دایناسددورهای اتددال و
خلددق مفدداهیمی ماننددد
اسرا »«،حاددبازار»« ،حاددکاال» و  ...معتقد بود که مصر عدالوه بدر منطدق اقتصدادی ،منطقدی

اجتماعی نیز دارد که دالهای اجتماعی را تولید و دستکاری میکند .در مجمو  ،او فرایندد مصدر را
از دو جهت تحلیل میکند :نخست ،بهعنوان «فرایند داللت و ارتباط» ،که در آن ،مصر یدک نظدام
مبادله و معادل یک زبان اسدت و نیازمندد تحلیدل سداختاری اسدت؛ دوم ،مصدر به ٔ
مثابده «فرایندد
طبقهبندی و تمایزگذاری اجتماعی» که در آن اشیاء/نشانهها ،اینبار نهتنها بهعنوان تفاوتهای معنادار
در یک نظام رمزگانی ،بلکه بهعنوان ارزشهای سلسلهمراتبی سامان مییابند .در این شدرای ،،چیزهدا
نه بهخاطر سودمندیشان ،بلکه بهعنوان نشانه و بهخاطر کارکرد ارتباطی یا نشانهشناختی آنها مصدر
میشوند .پ ،بهجای نیازها ،از «نظام نیازها» ( )103 ،1389سخن گفته میشود.
بهعالوه ،دهههاست که سبک زندگی به بخش اصلی جریان زندگی در جوامع جدیدد و بدهویژه در
شهرها بدل شده است .زندگی شهری هم برای افدراد جامعده و هدم بدرای ادارهکننددگان آن اقتضدایات
خاصی دارد .مردم عادی مجبور به کسب مهارتهدا و ویژگیهدای اخالقدی و رفتداریای هسدتند کده
ً
بتوانند بهصورت مسالمتآمیز با دیگران ،دیگران عمدتا غریبه اما ناگزیر از تعامل با آنهدا ،همسدایگی
کنند و یا همشهری باشند .از سوی دیگر ،مدیران چندین فضدای اجتمداعیای نیازمندد برخدورداری از
دانش و تجربهای هستند که شاید در نیمقرن پیش چندان به آن نیازی نبود .این نیازمنددیها بهصدورت
عام در دستاوردهای علوم و هنرهایی نهفتهاند که بدهنحوی در شدناخت و طراحدی مدادی و غیرمدادی
شهرها دخیلاند .فقدان هر کدام از ایدن دو محدور ،زنددگی شدهری را بدا مشدکالت و مسدایل جددی
اخالقی ،اقتصادی و روانی مواجه میکند .در این وضعیت ،زندگی روزمدره و رخددادهایی کده تحدت
عنوان ٔ
شیوه زندگی ،یا به عبارت دقیقتر« ،سبک زنددگی» شدناخته میشدوند ،بده یکدی از محورهدای
اصلی مطالعات جامعهشناختی بدل شده است و سبک زندگی نقش مهمی در ساختاریابی و بازتولیدد
فرهنگ و جامعه ،قشربندی اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت ،جامعهپذیری و  ...دارد و مطالعده
و تحلیل آن به یک ضرورت نظریدعملی بدل شده است.
موضو این مقاله «بررسی سبک زندگی در مناطقی از شهر کرمانشاه» است کدده آنهددا را
«محالت محروم» معرفی کردهایم .1کرمانشدداه ،طددی پددن دهد ٔده گذشددته گسددترش فیزیکددی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ً
 .1سایر عناوین (حاشیهنشین ،اسکان غیررسمی و  )...هم بر نادیدهگرفتن مناطق محروم داللت دارد و هم تلویحا مسلولیت وضعیت
نابسامان موجود را به خود مردم و محالت محروم برمیگرداند .آنها اگرچه بهصورت تاریخی و معنایی به حاشیه رانده شدهاند ،اما در
واقعیت ،نه تنها حاشیه نیستند بلکه جزیی از خود متن زندگی شهرها هستند .غیررسمی بودن و ناکارآمد بودن آنها نیز دالیل ساختاری
و بیرونی کمی ندارد .ازاینرو ،ما در این متن بهجای اصطالحات رای  ،از عبارت «محالت محروم» استفاده کردهایم.
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شهری وسیعی داشددته و رشددد نابسددامان جمعیددت شددهری موجددب تشدددید و تسددریع رونددد
شکلگیری بافتهای محروم در این شهر شددده اسددت .درحالحاضددر ،شددهر کرمانشدداه بددا
ّ
ّ
مسلله جدی محرومیت در برخی محالت روبروست .وجود بیش از ده محل ٔه مسللهدار ،بددا
جمعیتی در حدود یکسوم جمعیت شهر (کریمی و همکاران ،)1396 ،که اسددکان در آنهددا
نامناسب و مسللهدار و استانداردهای شهرسازی و شهرنشینی بهندددرت در آنهددا قابلرؤیددت
است ،به مهمترین چالش پیشروی شهر و استان بدددل شددده اسددت .در ایددن شدرای ،،نکتدده
مهمتر شاید این باشددد کدده متغیرهددای اقتصددادی ،اجتمدداعی ،جمعیتددی و فرهنگددی کالفددی
درهمپیچیده هستند که از منظر تاریخی ،بعد از پیدایش همدیگر را تقویت کرده و گسترش
میدهند .فرایندها و ساختارهای جمعیتی بههمراه فقدان برنامهریزی جامع و نیز پدیدددههای
ناخواستهای چون جنددگ تحمیلددی و  ...درنهایددت بدده محرومیددت انجامیددده اسددت .همددین
محرومیت ساختارها و فرایندهای جمعیتی را متأثر کرده و ایددن دور معیددوب کماکددان ادامدده
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دارد .در کنار این منظومه ،باید سایر مسایل اجتماعی ناشی از ایددن منظومدده را هددم در نظددر
داشت که ابعاد فرهنگی ،اخالقی و اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت دارد.
هد مقاله بررسی این پرسشها بددوده اسددت )1 :سددبک زندددگی در مندداطق محددروم شددهر
کرمانشاه چه ویژگیهایی دارد؟  )2چه تفاوتها یا شباهتهایی در الگوهای سددبک زندددگی در
مناطق مختلف محروم و برخوردار و جود دارد؟ و  )3سبک زندگی در این شهر تحتتأثیر چدده
ٔ
ٔ
سرمایه اقتصادی) قرار دارد؟
سرمایه فرهنگی،
عواملی (متغیرهای جمعیتشناختی،
 .2پیشینه پژوهشی

در بررسی مطالعات پژوهشی مددرتب ،بددا موضددو ایددن مقالدده بددا دو دسددته پددژوهش ،یعنددی
پژوهشهای مناطق محروم در کرمانشاه و پژوهشهای مرتب ،با سبک زندگی روبرو بودیم،
که در جداول شماره ( )1و ( )2خالصد ٔده ویژگیهددای آنهددا ارایدده شددده اسددت .در مطالعددات
مناطق محروم در کرمانشاه ،مهمترین نقطه قوت ،نف ،وجود این مطالعات است .بدده نظددر
میرسد در این موضو بیش از هر موضو دیگری تحقیقات انجام گرفته است و فقدان آنها
ابهام و پیچیدگی موضو پژوهش را مضدداعف میکددرد .در مجمددو میتددوان گفددت برخددی

مطالعات ،بهویژه آنهایی که بهصورت رساله دانشگاهی انجام گرفته است ،از اعتبددار علمددی
بیشتری برخوردارند .اما در موارد زیادی پژوهشها مشددکالت رویکددردی و روششددناختی
دارند .در نقد این مطالعات میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
 )1محرومیت (حاشیهنشینی) برخی محددالت در شددهر کرمانشدداه ،پدیدددهای بددا سددابقه
ٔ
درباره آن بسیار متأخر و همچنددین از
تاریخی حدود نیمقرن است؛ اما مطالعات انجامگرفته
نظر ّ
کمی ،اندک است .چنانچه از جدول شددماره ( )1پیداسددت ،نخسددتین مطالعدده در سددال
 1382انجام گرفته است.
 )2برخی از این مطالعات را نمیتوان مطالعاتی عمیددق و دارای اعتبددار علمددی مطلددوب
دانست؛ اما دربد ٔ
داره آن مطالعدداتی کدده سددطع نسددبی اعتبددار علمددی را دارا بودهانددد ،مشددکل
ً
رویکردی وجود داشته است .ضعف این دسته ،رویکرد عمدتا کالبدی و مهندسی آنهاست.
ً
در این رویکرد ،موضو تحقیق اصوال از منظری ابژکتیددو (عینددی) و بددا بررسددی متغیرهددایی
مانند امکانات کالبدی ،معابر ،خدمات شهری و  ...بررسی شده اسددت؛ بدددینترتیب ابعدداد
سوبژکتیو و حتی سادهتر از آن ،ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،دیده نشده است .این رویکددرد در
حقیقت ْ
خود بخشی از همان پارادایمی (توسعه عینی و کالبدی) است که از گذشته توسددعه
پیش برده است.
ٔ
 )3در راستای نکته باال ،میتوان گفت که بخشی از مطالعات پیشین جزیینگر بودهانددد
و از بررسی کلیت پدیده و دیالکتیک موجود در آن غافل بودهاند .در نتیجه ،میتددوان گفددت
ً
که این مطالعات ضعف تاریخی دارند یا بهعبارت بهتر ،اساسا نگاه تاریخی ندارند .این امر
ٔ
مسلله اسکان غیررسمی یک موضو تاریخی است و راهحلهای تغییددر آن
درحالیاستکه
نیز نیازمند نگاه تاریخمند است .مفهوم حاشیه البته در اینجا معنادار است ،چون درحقیقت
این محالت (که زمانی متن بودهاند) به حاشیه بدل شدهاند.
ٔ
 )4بهرغم گستردگی و عمق برخی از پژوهشها ،نسبت و رابطه روشنی بددین آنهددا دیددده
نشد .آنها اگرچدده در مددواردی از همدددیگر وام و الهددام گرفتهانددد ،امددا ایددن تأثیرپددذیریها را
میتوان موزاییکی توصیف کددرد؛ در نتیجدده ،بدده انباشددت یافتددهها و همافزایددی در تحلیلهددا
نینجامیده است.
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جدول  .1خالصه پیشینه پژوهشی مرتبط با مناطق محروم در کرمانشاه
ابعاد

سؤال اصلی

متغیر مستقل

مهندسان1382 ،

امکانسنجی بهسازی شهرنگر و
توانمندسازی اجتماعی

توصیفی

پیمایش

جهاد1384 ،

ارزیابی اجتماعی

توصیفی

پیمایش

ایراندوست و
صرافی1386 ،

ارزیابی اجتماعی

توصیفی

پیمایش

مهاجرت

پیمایش

درهدراز ،شهرک آناهیتا

توصیفی

پیمایش

جعفرآباد

حاشیهنشینی

اسنادی

شهر کرمانشاه

توزیع خدمات شهری

توصیفی

پیمایش

شهر کرمانشاه

تأثیر حاشیهنشینی بر جرم

حاشیهنشینی

پیمایش

دلانگیزان1389 ،

جمعیت ،اشتغال و بیکاری

توصیفی

پیمایش

روستایی و دیگران،
1391

توزیع فضایی فقر

توصیفی

پیمایش

کرمانشاه

برساخت فضایی شهر کرمانشاه
در ٔ
دوره قاجار
ٔ
ٔ
مقایسه سرمایه اجتماعی در
بافتهای شهری
ر ٔ
ابطه محرومیت نسبی با
خشونت شهری

اقتصاد و فرهنگ
دینی
بافتهای جدید،
قدیم ،غیررسمی

تاریخیاسنادی

کرمانشاه

پژوهشگر

عالیپور1386 ،
نیازی1387 ،
الماسی1388 ،
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رستمی و شاعلی،
1388
هزارجریبی و
دیگران1388 ،

قلیپور 1390 ،
تقوایی و صفرآبادی
1391
لهساییزاده1391 ،

توزیع فضایی سکونتگاههای
غیررسمی
راهکارهای توانمندسازی
تأثیر حاشیهنشینی بر تولید
ناخالص داخلی

نقدی1392 ،

آسیبشناسی اسکان غیررسمی

نقدی1392 ،

مسایل زنان حاشیهنشین و
مدیریت شهری

واعظزاده1392 ،

تحلیل وضعیت خشونت جوانان

حامد1392 ،
کرمی1392 ،
کریمی و دیگران،
1396

ٔ
زمینه مشارکت ساکنان مناطق
اسکان غیررسمی
عوامل مؤثر بر آسیبهای
اجتماعی
نسبت وضعیت تاریخیدفرهنگی
با فقر ،جمعیت و حاشیهنشینی

محرومیت نسبی
مهاجرت،
اقتصادی،جمعیت
متغیرهای
جمعیتی و
اقتصادی
متغیرهای جمعیتی
و فرهنگی

روش تحقیق

پیمایش
پیمایش
پیمایش
مشاهده ،صاحبه
پیمایش

جامعهآماری
بافتهای مسللهدار و مناطق
اسکان غیررسمی
جعفرآباد ،دولتآباد و
کولیآباد
دولتآباد ،چمن
زینالعابدین و سرخهلیژه

کارشناسان ،پاسگاههای
انتظامی ،کالنتریها
جعفرآباد ،دولتآباد،
کولیآباد ،شاطرآباد

سه ٔ
محله زیباشهر،
جوانشیر ،جعفرآباد
جعفرآباد ،شاطرآباد،
دولتآباد ،آناهیتا
جعفرآباد
حاشیههای همدان،
جعفرآباد کرمانشاه
جوانان ٔ 15-29
ساله الهیه،

مسکن ،جعفرآباد ،دولتآباد

توصیفی

مشاهده ،صاحبه

جعفرآباد و کولیآباد

ویژگیهای فردی،
اجتماعی ،اقتصادی

پیمایش

درهدراز

اسنادی،
مشاهده

ٔ 13
محله مسللهدار و 2
ٔ
محله برخوردار

توصیفیدتحلیلی

در بخش پژوهشهای مرتب ،با سبک زندگی ،با توجه بدده تفدداوت در مسد ٔ
دلله پددژوهش و
ٔ
جامعه آماری مقاله ،بیشتر رویکرد نظری و روششناسی (از جمله شدداخصهای پددژوهش)
ٔ
شماره ( )2پیداست ،آرای آنتونی گیدنز و پیر بوردیو
مورد نظر بوده است .چنان که از جدول
بیشترین نقش را در انجام این پژوهشها داشتهاند .در مقام نقد میتوان گفت در بین صدها
پژوهش انجامشده در این حوزه ،تعداد معدددودی بددر مبنددای درک مطلددوب مبددانی نظددری و
روششناختی سبک زندگی به سرانجام رسیده است .بهرغم اهمیت زندگی روزمره و سددبک
زندگی در مطالعات جامعهشناختی ،در اجتما علمی ما ،کمتددر روح ایددن نددو پژوهشهددا
ً
دریافت شده و عمدتا بهدلیل تصور سهلالوصولبودن آنها انجام شدددهاند .بااینحددال ،بایددد
ٔ
ٔ
جامعه ایرانی ،کددار دشددواری اسددت؛ از
درباره سبک زندگی در
اذعان کرد که انجام پژوهش
یک سو بهدلیل ماهیت موضو ؛ و از سوی دیگر ،بهخاطر شرای ،خاص جامعه ایرانی.
جدول  .2پیشینه پژوهشی مرتبط با سبک زندگی
ابعاد
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سؤال اصلی

مبانی نظری

روش تحقیق

عوامل مؤثر بر مصر موسیقی

بوردیو

پیمایش

وابسته/مستقل

سعیدی1384 ،

تأثیر ارتباطات سیار بر مصر

گیدنز ،و بلن

اسنادی

وابسته

آزاد ارمکی و شالچی1384 ،

مقایسه سبک زندگی مدرن و سنتی

بوردیو

پیمایش ،مشاهده وابسته

پژوهشگر
فاضلی1384 ،

رحمتآبادی و آقابخشی 1385 ،سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان گیدنز ،بوردیو
وبلن ،زیمل،
سبک زندگی و پوشش زنان
حمیدی و فرجی 1386
گیدنز،بوردیو
خردهفرهنگهای اقلیتی
فکوهی1386 ،

در پژوهش

دلفی

مستقل

مصاحبه

مستقل

کتابخانهای (نظری)

-

رفعتجاه1387 ،

موقعیت شغلی و سبک زندگی زنان بوردیو

پیمایش

وابسته

زاهد زاهدانی و دیگران1387 ،

رابطۀ الگوی مصر با هویت دختران وبلن ،زیمل ،بوردیو

پیمایش

مستقل

شار پور و دیگران1388 ،

تأثیر سبک زندگی بر سبک رانندگی بوردیو ،کاکرهام

پیمایش

مستقل

تنهایی و خرمی1389 ،

باورهای دینی و سبک زندگی

گافمن

مصاحبه،
وابسته
ٔ
مشاهده مشارکتی

خواجهنوری و دیگران1390 ،

تأثیر سبک زندگی بر مدیریت بدن

گافمن ،گیدنز ،بوردیو

پیمایش

مستقل

خواجهنوری و دیگران1389 ،

سبک زندگی و گرایش به مواد مخدر
ّ
تأثیر سبک زندگی و هویت ملی

بوردیو

پیمایش

مستقل

گیدنز

پیمایش

مستقل

جوکار1393 ،

سبک زندگی و کاهش جمعیت

گیدنز

نظری

مستقل

صالعآبادی و سلیمی1391 ،

 .3رویکرد نظری :فضای اجتماعی و سبک زندگی

در آثار بوردیو ،از جمله در کتاب تمایز ،بددا رویکددرد ذاتگرایاندده و دفددا از رویکددرد رابطددهای
(ساختاری) مخالفت شده و ازهمددینرو ،مفهددوم «فضددای اجتمدداعی» بددهجای مفهددوم طبقددۀ
مارک ،مطرح میشود؛ فضایی از تمایزات که در آن طبقات بهگونددهای بددالقوه وجددود دارنددد و
بهصورت نقطهچین ،نه بهصورت یک امر واقعی محتوم ،بلکه بهمثابد ٔده چیددزی کدده قدرار اسددت
انجام داده شود .فضا مجموعهای از «مواضع متمایز و همزیست بیرون از یکدددیگر اسددت کدده
به ٔ
وسیله بیرونیت متقابل و روابطی چون نزدیکی و دوری و نیز رواب ،نشددان ٔ
دهنده نظددم (مثددل
باال ،پددایین ،وسدد )،تعریددف میشددود» (بوردیددو .)23 ،1381 ،فضددای اجتمدداعی را ،تقسددیم
عامالن و گروههای اجتماعی بر اساس جایگاهشددان در توزیددع آمدداری دو اصددل تفاوتگددذار،
ٔ
سرمایه فرهنگی» ،میسازد .عامالن اجتماعی تا آنجا با هم اشتراک
یعنی «سرمایۀ اقتصادی و
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دارنددد کدده در ایددن دسددتگاه دوبعدددی (دو محددوری) بدده یکدددیگر نزدیددک باشددند؛ و می دزان
تفاوتهایشان به ٔ
فاصله آنها از همدیگر در این دستگاه دارد .بوردیو ،مجمو ایددن دو سددرمایه را

ٔ
«سرمایه کلی» نامیده است.

در یک سطع از تحلیل این نکته مطرح است که هر کدام از گروهها یا عامالن اجتمدداعی
ٔ
سرمایه کلی را در اختیار دارند .اما در سطع دوم میزان دارایی آنهددا در دو بعددد
چه میزانی از
ٔ
سرمایه فرهنگی است و اینجاست که تقابل و تمایز شددرو میشددود .در هددر دو
اقتصادی و
سطع ،منشأ تفاوت در سالیق و از رهگددذر آن ،منشددأ تفدداوت در موضددعگیریها اسددت .بدده
عبارت دیگر ،به ازای هر سطع از موقعیتها در دو محور اصلی فضای اجتماعی ،سددطحی
از سلیقهها (عادتوارهها) وجود دارد که دارای نوعی وحدت سبک (اسلوب) است.
ّ
عادتوارهها هم مثل مواضع اجتماعی مولدشان «تفاوتیافتدده» هسددتند؛ امددا عددالوه بددر
تفاوتیافتگی« ،تفاوتگذار» هم هستند؛ یعنی هم تمایزیافتهاند و هددم عامددل تمددایز .آنهددا
اصول مختلف تفاوتگذاری را تألیف میکنند و اصول مشترک تفاوتگددذاری را بهصددورتی
متفدداوت مددورد اسددتفاده قدرار میدهنددد .میددان خددوب و بددد ،ممتدداز و معمددولی و ...تمددایز
میگذارند .به نظر بوردیو ،عادتوارهها مثل زبان عمل میکنند ،زیرا آنها شددکل نمددادین بدده
تفاوتها میدهند و بر اساس آن عمل میکنند (همان.)8-34 ،

در اینجا ،مضمون اصلی «سبک زندگی» است .برای مطالعه سددبک زندددگی ،مفدداهیمی
ٔ
ٔ
سرمایه اقتصددادی
سرمایه فرهنگی و
همچون «سلیقه»« ،1توانش فرهنگی»« ،2عادتواره»،
به کار برده میشود .در جهان سلیقهها ،بوردیو سه حددوزه را ،متناسددب و متندداظر بددا سددطوح
ٔ
ٔ
سلیقه
«سلیقه مشرو (طبقه فرادست)،
تحصیلی و الیههای اجتماعی ،از هم جدا میکند:

ٔ
سلیقه عامیانه (طبقات پایین)» (همددان .)41-42 ،عددادتواره از
میانمایه (طبقه متوس )،و
طریق سلیقه اجرایی میشود .سلیقه یا گرایش و توانددایی تصددر (مددادی و نمددادین) مقولد ٔده
معینی از ابژهها یا اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندیکننده ،اصل زایندۀ سبک زندگی است.
ٔ
مجموعه همبستهای از ترجیحات تمایزبخش است که قصد دارد نمایش یکدسددتی را
سلیقه
در منطق خاص هر خردهفضای نمادین ،مانند مبلمان ،پوشاک ،زبان و ستهای بدنی ارایه
کند (همان .)243 ،سلیقه عامل تبدیلکردن هر چیز به نشانههای تشخص و تمایز است.
بعد دیگر در سبک زندگی به غذا مرتب ،اسددت .در اینجددا ،بدده دو نددو سد ٔ
دلیقه «ضددروری» و

ٔ
سلیقه تجملی که در انتخاب آزاد است ،از آن کسددانی
«تجملی» اشاره میشود (همان.)248 ،
ٔ
سلیقه مبتنی بر ضددرورت ،کدده
است که در شرای ،مادی رها از جبر و نیاز به بقا زندگی میکنند.
در پایینترین شرای ،مالکیت سرمایه وجود دارد و بیشتر به اقشار فرودست تعلق دارد ،بیشتر بددر
ٔ
ماده غذایی تأکید دارد تا فرم و شکل مصر آن .این سلیقه را میتوان انتخاب عامیانهای بنددامیم
که در پی غذاهای «شکم پرکن» و ارزان به قصد بازتولید نیددروی کددارکردن بدده ارزانتددرین شددیوۀ
ممکن است .عادتهای خوردن ،مستقل از کل سبک زندگی نیست؛ زیدرا عالقدده بدده غددذاهای
خاص از طریق آمادهکردن و پختن ،با کل پنداشت اقتصاد خانواده و تقسیم کددار بددین دو جددن،
ارتباط پیدا میکند (بوردیو .)259 ،عالقه به غذاهای پرزحمت (مثل آبگوشت ،قورمهسددبزی و
 )...که محتاج وقت ،دقت و عالقه است ،پیوند تنگاتنگی با تصور سنتی از نقش زن در خانواده
دارد .ازاینرو ،تمایز شدید بین الیههای اجتماعی وجود دارد.
سلیقههای غذایی ،همچنین ،به ایدهای که هر قشری از «بدن» و تأثیر غذا بر بددن دارد ،بسدتگی
دارد .یعنی به نیرو ،سالمت و زیبایی بدن و نیز مقوالتی که هر قشر برای ارزیابی این تدأثیرات بدهکار
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
.
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میگیرد .گروههای مختلف ممکن است به شیوههای بسیار متفاوتی این مقولهها را رتبهبنددی کنندد.
در اینجا ،سلیقه ،معادل فرهنگ طبقاتی تبدیلشده به طبع و سرشت جسمیتیافته ،بده شدکلگیری
«بدن طبقاتی» کمک میکند .بدن قطعیترین شکل تحقق مادی ٔ
سلیقه طبقداتی اسدت و بده طدر

گوناگون ظاهر میشودٔ .
شیوه نخست ،در به ظاهر طبیعیترین ویژگیهای بدن ،یعنی ابعداد و انددازه
(حجم ،وزن ،قد) و شکلهای رؤیتپذیر آن (گرد یا چهارشدانه ،خشدک یدا صدمیمی ،کشدیده یدا
خمیده) انجام میگیرد که کل رابطه با بدن را به شیوههای بسدیار نمدایش میدهدد .ایدن ویژگیهدا،
رابطه با بدن را در نو رفتار با بدن ،مراقبت از بدن ،تغذیه و نگهداری از بددن را نشدان میدهدد کده
خود بیانگر ر ترین طبایع عادتواره است (همان .)263 ،در واقع ،توزیدع طبقداتی ویژگیهدای
جسمی ،از طریق ترجیحات و عالیق غذایی ،که ممکدن اسدت ورای شدرای ،اجتمداعی تولیدشدان
دوام یابند و همچنین ،از طریق استفاده از بدن در کار و فراغت ،تعیدین میشدود .تفداوت در رفتدار،
حدداالت و سددکنات و ظددواهری کدده بیدانگر نددو رابطدده بددا دنیددای اجتمدداعی هسددتند ،تفاوتهددای
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زیستشددناختی را برجسددته و بددهلحاظ نمددادین پررنددگ میکنددد .نشددانههای بدددن ،محصددوالتی
فرهنگیاند که گروههای مختلف را بر اساس درجهبندی فرهنگیشان ،یعنی فاصلهشان از طبیعدت،
از هم متمایز میکند .در نتیجه ،میتوان نقشۀ جهان بدنهای طبقاتی را ترسیم کنیم که بنا بده منطدق
خاص خود جهان ساختار اجتماعی را بازتولید میکنند (همان.)266-267 ،
جهان فعالیتهای فراغتی و سرگرمیهای ورزشی نیز در این زمینه قابلتأمل اسددت .ایددن
جهان ،مجموعهای از گزینههای حاضددر و آمدداده و امکانهددا ،سددنتها ،قواعددد ،ارزشهددا،
وسایل و نمادهایی عینی است که با توزیع آنها فضاهای اجتماعی شکل میگیرد .این توزیع
و تأثیرات آن ،یعنی اینکه چه ورزشی ارزشمندتر و مربوط به کدام طبقدده اسددت ،بددر اسدداس
ٔ
گذشته تاریخی است .به همین دلیل ،طبقددات اجتمدداعی مختلددف،
دانش عملی عامالن از
معنا و حتی کارکرد واحدددی بدرای عمددل ورزشددی خددود قایددل نیسددتند (بوردیددو .)290 ،در
مجمو  ،احتمال انتخاب ورزشهای مختلف ،در محدودههایی که با سد ٔ
درمایه اقتصددادی (و
فرهنگی) و اوقات فراغت تعریف میشود ،به ادراک و ارزیابی فوایددد درونددی و بیرونددی هددر
ورزش بر اساس سلیقه عادتواره ،و به بیان دقیقتر ،بر اساس نو رابطه با بدن (یکددی ابعدداد
ٔ
سرمایه فرهنگی است.
عادتواره) بستگی دارد .برعک ،،فرهنگ جسمانی بیشتر متأثر از

هنر ،یکی از ابعاد مهم در نظریات بوردیو در باب سددبک زندددگی اسددت .بدده نظددر او اثددر
هنری ،صورت عینیتیافتۀ رابطۀ مبتنی بر تمایز است و همین دلیل چنین رابطهای را در همه
متنها و زمینهها با خود دارد؛ «عشق به هنددر ،شددکل غیردینددی «عشددق بدده خداونددد» تلقددی
میشود و هر ک ،که بیشتر از آن برخوردار باشد ،ارجمندتر میشددود» (بوردیددو .)311 ،در
ٔ
سرمایه فرهنگی پررنگتر است .پیشفرض تصر یا بهکارگیری محصوالت
این ُبعد ،نقش
هنری ،وجود سلیقه و مهارتهایی است که بهصددورت همگددانی توزیددع نمیشددوند .اقددالم
فرهنگی ،با سلسددلهمراتب ظریفددی کدده دارنددد ،میتوانددد مراحددل و درجددات پیشددرفت را در
کسبوکار فرهنگ ،شامل طیفی از «نافرهیختگی» به «فرهیختگی» مشخص کنند.
در زمینه مصر کاالها ،فرایندهای انتخاب ،به شکل مبارزاتی نمادین بر سددر تصدداحب
کاالهای اقتصادی یا فرهنگی در میآید .این مبد ٔ
دارزه نمددادین ،بددر سددر تصدداحب نشددانههای
تشخصآور یا بر سر حفظ یا سرنگونی اصول طبقهبندددی ایددن ویژگیهددای تمددایزبخش ر
میدهد .در نتیجه ،فضای سبکهای زندگی ،یعنی جهان و یژگیهایی که دارندددگان مواضددع
مختلف ،از طریق آنها خود را ،خواسته یا ناخواسددته ،از دیگدران متمددایز میکننددد ،ترازنامددۀ
مبارزات نمددادین بدرای تحمیددل سددبک زندددگی مشددرو در دورهای خدداص اسددت .طبقددات
فرودست در مبارزههای نمادین ،فق ،به ٔ
مثابه نقطۀ مرجعی انفعالی یا نددوعی معیددار مداخلدده
دارند .در واقع ،سبک زندگی آنها بیشتر بهعنوان شکل طبیعی زندگی در نظر گرفته میشود؛
طبیعتی که فرهنددگ در مقابددل آن سدداخته میشددود ،چیددزی نیسددت جددز آنچدده «عامیاندده»،
«پست»« ،کوچهبازاری» و «همگانی» نامیده میشود (همان.)343 ،
یکی از اهدا پژوهش بوردیو این بود کدده جهددان سددبکهای ممکددن را شناسددایی کنددد.
همانطور که گفته شد ،فضاهایی که با ترجیحات غددذایی ،پوشدداکی ،یددا آرایشددی و زیبددایی
تعریف میشوند ،بر اساس ساختار بنیادین واحد و مشابه ،یعنی فضای اجتماعی تعیینشده
با حجم و ترکیب سرمایه ،سازماندهی میشوند .برای برساختن فضای سددبکهای زندددگی،
نخسددت بایددد ب درای هددر طبقدده یددا هددر پارهطبقدده ،یعنددی بدرای اشددکال گوندداگون سددرمایه،
دستورالعملهای ز ٔ
اینده عادتوارهها شناسایی شود .سپ ،باید معلوم شددود کدده سددلیقههای
عادتواره چگونه در هر یک از حوزههای عمده و مهم عمل ،با کدداربرد یکددی از سددبکهای

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

61
زندگی در چارک چهارم؛
مطالعه سبک زندگی ...

موجود در هر میدان (ورزش ،موسیقی ،غذا ،دکوراسددیون ،سیاسددت ،زبددان و  )...مشددخص
میشود .با روی هم گذاشتن این فضاهای همگددون بازنمددایی دقیقددی از فضددای سددبکهای
زندگی به دست میآید که امکان تعریف و توصیف هر یک از ویژگیهای تمددایزبخش را بدده
دو لحاظ فراهم میکند تا تعریفی عینی از آن رقم بخورد )1 :با ارجا هر ویژگی به مجمددو
ً
ویژگیهای تشکیل ٔ
دهنده حوزه مورد نظر (مثال گذاشتن کاله به مدلهای مو)؛  )2با ارجددا
به مجمو ویژگیهای تشکیلدهندۀ سبک زندگی مشخص (مثل سبک زندگی ٔ
طبقه کارگر)
که معنا و اهمیت اجتماعی این ویژگیهای متمایز در آن تعیین میشود.
باید یادآوری کنیم که ما در این پژوهش ،تا این سطع از تحلیل سبک زندگی پیش نرفتددهایم.
ما ،در جمعبندی آرای بوردیو و با کمک جزیی از آرای دیگران ،دو بعد اصلی وجددود را در نظددر
گرفتهایم )1 :موقعیت طبقاتی؛  )2سبک زندگی .موقعیت طبقاتی ،در مقام متغیر مستقل ،شامل
درمایه اقتصددادی اسددت .سد ٔ
درمایه فرهنگددی و سد ٔ
دو بعددد سد ٔ
درمایه فرهنگددی شددامل داراییهددا و
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مهارتهایی است که از لحاظ نظری و اجتماعی بهعنوان مقوالت فرهنگی شددناخته میشددوند.
ً
ٔ
سرمایه اقتصادی ،به داراییهایی اشاره دارد که عموما عینی و کمی هسددتند .سددبک زندددگی ،در
مقام ّ
متغیر وابسته ،به شامل سه بخش «اوقات فراغت» و «مدیریت بدن» و «ترجیحات ذوقی»

است .ویژگیهای این شاخصها در بخش روششناسی ارایه شده است.
 .4روششناسی

در این مقاله ،دو فرض کلی را در نظر داشتهایم )1 :سبک زندگی در مناطق مختلف شهر متفدداوت
سرمایه فرهنگی و سد ٔ
ٔ
درمایه اقتصددادی رابطددهای معنددادار بددا
است؛  )2متغیرهای جمعیتشناختی،

سبک زندگی دارند .متناسب با این مفروضات و اهدا  ،از روش ّ
کمی پیمایش استفاده کددردهایم.1
جامعه آماری ،مناطق محروم و دو ٔ
ٔ
محله برخوردار شهر کرمانشدداه بددود .طبددق برآوردهددای قبلددی،
ً
جمعیت  13محله تقریبا  250تا  300هزار نفر است .با توجه به اهدا و سؤاالت مقایسددهای در
پژوهش حاضر ،جمعیت دو ٔ
منطقه برخوردار (22بهمن و کسدرا) نیددز بدده ایددن عدددد افددزوده شددد.
نمونهگیری به ٔ
شیوه تصادفی با استفاده از بلوکهای شهری این  15محله بوده است .حجم نمونه بددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1در فاز دوم پژوهش اصلی ،بخشی کیفی به شکل مصاحبه گروهی در محالت انجام شده که اگر چه نتای آنها بهصورت
مستقیم در مقاله حاضر نیامده است ،اما هر جا که الزم بوده (از جمله در بخش توصیف) به نکات مهم آن اشاره شده است.

توجه به فرمول کوکران ،دستکم ،در حدود  400مورد شد؛ اما با توجه به خصلت مقایسهای ایددن
پرو ه  800مورد بهعنوان نمونه انتخاب و به نسبت جمعیت  15محلدده تقیسددم شددد .از شددیوههای
سازهای (نظری و تحلیل عاملی تأییدی) و آلفای کرونبا برای احراز اعتبار و روایی اسددتفاده شددده
است .با توجه به مبانی نظری ،ابعدداد و معر هددای عملیدداتی متغیرهددا ،موقعیددت طبقدداتی (متغیددر
مستقل) و سبک زندگی (متغیر وابسته) در جدول ٔ
شماره ( )3مشخص شده است .این شاخصها
ٔ
جامعه آماری مورد مطالعه (یعنی مناطق محددروم) متناسبسددازی شددده و از
و معر ها با توجه به

برخی از معر های جزییتر و موشکافانهتر در ٔ
زمینه سبک زندگی چشمپوشی شده اسددت .در دو
ستون آخر نیز ضرایب حاکی از اعتبار و روایی فرایند شاخصسازی ارایه شده است.
جدول  .3ابعاد ،شاخص و معرفها و ضرایب اعتبار و روایی
ابعاد

شاخص

موقعیت طبقاتی

ٔ
سرمایه اقتصادی
ٔ
سرمایه فرهنگی1

اوقات فراغت

سبک زندگی
ترجیحات

مدیریت بدن

معرفها
درآمد ،شغل ،مالکیت و مترا منزل مسکونی ،مالکیت و نو
خودرو ،اثاتیه منزل
عینیتیافته :داراییها و کاالهای فرهنگی (کتاب ،لپتاپ ،کامپیوتر،
ابزار هنری).. ،
نهادینهشده :مهارتها و مدارک آموزشی ،هنری ،کامپیوتری ،نو و میزان
مطالعه ،تحصیالت
د فراغت منفعالنه :مهمانی ،مسافرت ،تماشای تلویزیون ،وقتگذرانی،
پارکرفتن ،استراحت
د فراغت فعاالنه فردی :مطالعه ،کالس آموزشی ،ورزشی ،هنری،
بازی فکری ،رفتن به سینما و ..
د فراغت فعاالنه جمعی :اجتماعی ،سیاسی
د فعالیت مذهبی
د فعالیت اقتصادی
د ٔ
ذایقه موسیقایی :خواننده ،نوازنده
د ٔ
ذایقه سینمایی :فیلم و کارگردان ایرانی ،خارجی ،سریال ایرانی
و خارجی
د ٔ
ذایقه ادبی :نویسنده ایرانی ( 3انتخاب)
د ٔ
ذایقه غذایی ( 3انتخاب)
د ٔ
ذایقه اقتصادی (ضرورت یا تجمل)
ورزش ،بهداشت ،ر یم غذایی ،جراحی زیبایی ،آرایش موی سر،
ٔ
شیوه لباس پوشیدن

KMO
0/874
0/00
0/800

Alpha
0/727
0/00
0/720

0/00

0/00

0/791

0/683

0/736
0/550
0/00
0/692
0/836
0/683
0/600
0/00
0/819
0/00

0/591
0/515
0/00
0/709
0/811
0/794
0/620
0/00
0/773
0/00

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٔ
) شامل تواناییهای ذهنددی و فکددری ،باورهددا؛
سرمایه فرهنگی بر سهگونه است )1 :درونیشده (
 .1در آرای بوردیو
) شامل داراییهای و
ارزشها و نگرشها و  ...است که در وجود یک فرد تجسم پیدا کرده است؛  )2عینیتیافته (
کاالهای فرهنگی؛ و  )3نهادیشده ( )Institutionalizedشامل صالحیتهای و مدارک آموزشددی و  ....مددا در ایددن پددژوهش
دوبخش عینیتیافته و نهادشده را بررسی کردهایم.
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 .5یافتهها

در سیمای آماری این پژوهش43 ،درصددد پاسددخگویان مددرد و 57درصددد زن بودهانددد کدده
ٔ
جامعه کلی است .در جدول شماره ( ،)4دو متغیر قومیت و مذهب بددر
متناسب با وضعیت
ُ
اساس محالت 15گانه ارایه شده است .از نظر قومیت ،در حدود 73درصد کرد14 ،درصددد
ُ
لک7/7 ،درصد فارس4 ،درصد لر0/9 ،درصد ترک و 0/4درصد کولی بودهانددد .کردهددا در
 14محله و لکها در جعفرآباد در اکثریت بودهاند .فارسهددا بیشددتر در کسدرا و 22بهمددن،
لرها و کولیها (بیشتر در ٔ
محله چمن و ترکهددا بیشددتر در چقدداکبود سددکونت داشددتهاند .در
ٔ
اینجا نیز ٔ
جامعه کرمانشاه دیده میشود.
نمونه کوچکی از

از نظر مذهبی بیش از 91درصد شددیعه ،بددیش از 4درصددد سد ّدنی و بددیش از 4درصددد هددم
اهلحق گزارش شده اسددت .تشد ّدیع در  14محلدده ،در رتبد ٔده اول قدرار داشددته اسددت .در محلدده
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درهدراز ،اهلحقها با 97درصد در صدر ،و مذهب تسنن نیز بیش از همه در دولتآبدداد رواج
ٔ
پیشینه پژوهشی مطرح شده بود ،پراکندگی قومی و مذهبی در بین
داشته است .همچنان که در
محالت تفاوت معناداری دارد .بهویژه از نظر قومیت ،این تفاوت شدیدتر است.
جدول  .4سیمای آماری پاسخگویان

 22بهمن
آناهیتا
باغ ابریشم
جعفرآباد
حکمتآباد
چقاگالن
چقاکبود

قومیت

فراوانی
(نفر)

ُ
کرد

لک

فارس

لر

74
30
30
100
30
30
30

66/2
96/7
69/7
123
66/7
96/7
70

2/7
0
18/2
62
33/3
0
10

24/3
0
6/1
0
0
0
10

6/8
3/3
3
14
0
3/3
3/3

ترک کولی
0
0
3
1
0
6/7

0
0
0
0
0
0
0

ّ
تشیع
97
93
100
299
97
97
100

مذهب

ّ
تسنن اهل حق
3
7
1
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1ساکنان منطقه جعفرآباد ،قریب به اتفا لک هستند و این کردها که در ٔ
نمونه پژوهش ما آمدهاند ،همان کولیهایی هستند کدده
ٔ
منطقه چمن در دهه  ،1370به بخش شمال شرقی جعفرآباد ،نزدیک قبرستان بددزر شددهر کوچانددده شدددهاند
از پ ،از تخریب
ٔ
مصاحبه گروهی).
(منبع:
ٔ
مصاحبه گروهی دریافتیم که بخشهایی از محله جعفرآباد بر آیین اهل حق هستند ،اما در گزارشهای مکتوب رسددمی و
 .2در
غیررسمی خود را شیعه معرفی میکنند .بااینحال ،از نظر خود اهل محل ،همین گرایش مددذهبی ،در مددواقعی کدده آنهددا در پددی
استخدام و اشتغال برمیآیند ،مشکلی جدی برای پیشبرد اهدا شان است.

فراوانی
(نفر)
چمن
درهدراز
دولتآباد
شهیاد
صادقیه
کسرا
کولیآباد
نوکان
کل
ضرایب و معناداری

30
30
103
93
30
71
86
40
810

ُ
کرد

قومیت
لک

فارس

لر

ترک کولی

ّ
تشیع

مذهب
ّ
تسنن اهل حق

0
100 110 0 13/3
13/3
63/3
0
3
0
0
0
3/3
0
96/7
26
72
0
0
1
5/8
1
92/2
0
100
0 3/2 3/2
3/2
7/5
82/8
0
100
0
0
0
0
33
66/7
0
100
0
0
1/4
39/4
4/2
55
0
96
0
0
1/2
1/2
2/3
95/3
3
97
0
0
0
0
15
85
4/3 91/5 0/4 0/9 4/1
7/7
14/3
72/7
0/121 11/94 0/00 sig 0/436 Cramer’s V 153.95 Chi-Square

0
97
2
0
0
0
4
0
4/2
0.00

 .1-5موقعیت طبقاتی

ٔ
«سرمایه اقتصادی» با  9متغیر در جدددول شد ٔ
دماره ( )5بررسددی شددده اسددت و
میانگین شاخص

نتیجه حاکی از آن است که تفاوت معناداری در محالت 15گاندده وجددود ندددارد .بددا ایددن حددال،
ً
میانگین بهدست آمده برای محالت برخوردار تقریبا دوبرابر محالت محروم است22 .بهمددن و
کسرا ،در کل ،بیشترین میددانگین و بدداغ ابریشددم ،جعفرآبدداد و حکمتآبدداد کمتددرین میددانگین را
داشتهاند .در بین محالت محروم ،میانگین این شاخص برای کولیآباد و صادقیه ،بیشتر از سایر
محالت ،اما همچنان کمتددر از میددانگین مندداطق برخددوردار اسددت .در مجمددو  ،میددانگین کددل
ٔ
ٔ
فاصله
«سرمایه اقتصادی» ( 12/21از  28نمره) میانگینی پایین بهشمار میآید .در این شاخص
بین محالت برخودار و محروم بیشتر از سایر شدداخصها بددرآورد شددده اسددت .در تحلیددل ایددن
ٔ
فاصله مناطق از نظر اقتصادی چشمگیر است ،اما توان اقتصددادی
تفاوت میتوان گفت با اینکه

ٔ
سرمایه فرهنگی تبدیل نشده است.
مناطق برخوردار هنوز به
ٔ
«سرمایه فرهنگی» ،تفاوتی معنادار در میانگین این شاخص بدرای محددالت
در شاخص
ً
 15گانه وجود دارد .میانگین بهدست آمده بدرای محددالت برخددوردار( ،)17تقریبددا دو برابددر

میانگین محالت محددروم اسددت22 .بهمددن و کسدرا ،در کددل ،بیشددترین و چمددن و درهدراز
کمترین میانگین را داشتهاند .در بین محالت محروم ،میانگین این شاخص برای کولیآباد و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1کولیها از نظر خود و دیگران جزو هیچ قومیتی نیستند .آنها ویژگیها و مسایل اجتماعی و فرهنگی خاصددی دارنددد .مددردم در
محله چمن به دو دوسته تقسیم میشوند :اکثریت خود را «خودمانی» و دیگران را که بین ده تددا بیسددت درصددد جمعیددت محلدده
ٔ
مصاحبه گروهی).
هستند« ،کولی» مینامند (منبع:
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جعفرآباد ،بیشتر از سایر محالت محروم ،اما همچنان کمتر از میددانگین مندداطق برخددوردار
ٔ
«سرمایه فرهنگی» ( 11/1از  )42میانگینی بسیار پایین بهشددمار میآیددد.
است .میانگین کل

حتی در محالت برخوردار نیز ٔ
نمره میانگین کمتر از میانگین مورد انتظددار ( )21اسددت .بدده
ٔ
ٔ
سرمایه اقتصادی هم نامناسبتر است.
«سرمایه فرهنگی» از سطع
عبارتی ،سطع
جدول .5میانگین شاخص سرمایه اقتصادی و فرهنگی به تفکیک محالت
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 22بهمن
کسرا
آناهیتا
باغ ابریشم
جعفرآباد
حکمتآباد
چقاگالن
چقاکبود
چمن
دره دراز
دولتآباد
شهیاد
صادقیه
کولیآباد
نوکان
محروم
برخوردار
کل

سرمایه اقتصادی (از )28
سطح (از )5
میانگین
باالدباال
20/61
باال
19/41
پایین
11/90
پاییندپایین
7/03
پاییندپایین
8/72
پاییندپایین
9/57
پایین
11/90
پایین
10/44
پایین
11/83
50/83
0/00
پایین
11/89
پایین
11/54
پایین
10/11
پایین
12/78
متوس،
15/27
پایین
11/23
پایین
10/75
باال
19/94
پایین
12/21

F-Test

میانگین
18/8
17
8/6
6/4
13/9
9/1
9/6
8/8
1/6
1/7
10/9
7/3
3/2
14/6
13/1
9/7
17/4
11/1

سرمایه فرهنگی (از )42
سطح (از )3
متوس،
متوس،
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
متوس،
پایین

F-Test

19/01
0/00

 .2-5سبک زندگی
 .1-2-5اوقات فراغت

معر های اوقات فراغت را بر اساس همبستگیهای آنها در پن دسته تقسیم کردیم ،که در
ادامه به توصیف آنها پرداخته شده است:
 )1فراغت منفعالنه .در این نو فعالیت فراغتی (مثل استراحت ،خوابیدن ،رفتن به پارک
و )...حالت انفعال فرد بیشددتر اسددت و بیشددتر از جددن ،بطالددت و وقتگددذارانی اسددت تددا
ٔ
شماره ( ،)6تفاوت معنادار اما ضعیفی در فعالیت فراغتی منفعالنه بین
فعالیت .طبق جدول

ٔ
منطقه محروم و برخوردار وجددود دارد .در بددین محددالت،
محالت 15گانه ،و بهویژه بین دو
میانگین وقتگذرانی به ٔ
شیوه بطالت در درهدراز و کولیآباد و چمددن از دیگددر مندداطق بیشددتر
است .آناهیتا ،باغ ابریشم و 22بهمن نیز کمترین میانگین را داشتهاند .در مجمو  ،میددانگین
کل «اوقات فراغت منفعالنه»  7/98است که در سددطع متوسدد ،قدرار دارد و در مقایسدده بددا
ٔ
جامعه درحالتوسعه شدداخص
فراغت فعاالنه فردی ،در سطع باالتری قرار دارد که برای یک
مطلوبی نیست.
 )2فراغت فعاالنه فردی .در اینگونه فعالیت فراغتی (مانند کالسهای آموزشی ،هنری،
ً
بازی فکری و  )...حالت فعاالنه فرد بیشددتر اسددت و عمدددتا از سددنخ فعالیتهددای عقالنددی
فردی معطو بههد و توأم با فعالیت ذهنی و جسمانی است .طبق جدول شد ٔ
دماره ( ،)6از
ٔ
منطقه محددروم و برخددوردار تفدداوت معنددادار
این نظر بین محالت 15گانه ،و در کل ،بین دو
وجود دارد .در مجمو  ،بیشترین میانگین به کسرا ،حکمتآباد ،کولیآباد و 22بهمن تعلددق
ً
داشته است .باالبودن میانگین در محله کولیآباد ،احتماال بددهخاطر رواج بازیهددای سددنتی
مثل پاسور و تختهنرد و در حکمتآبدداد بیشددتر بددهدلیل فعالیتهددای ورزشددی (پیددادهوری و
فوتبال؛ شاید بهدلیل وجود نمونههای خاص در پیمایش) حاصل شده اسددت .آناهیتددا و بدداغ
ابریشم نیز کمترین میانگین را داشتهاند .در مجمو  ،میانگین کل «اوقات فراغددت فعاالندده»
 2/73است که در سطع پایینی قرار دارد و برای ایجاد تغییر در جامعه مناسب نیست.
جدول .6میانگین فراغت منفعالنه و فعاالنه به تفکیک محالت
فعاالنه (از )18

منفعالنه (از )21
میانگین

سطح

 22بهمن

6/93

پایین

3/37

کسرا

8/9

متوس،

3/9

آناهیتا

2/35

پایین

0/87

F-Test

میانگین

سطح
پایین
پایین
پایین

F-Test

باغ ابریشم

3/42

پایین

6/36

0/61

پایین

5/22

جعفرآباد

8/01

متوس،

0/00

2/46

پایین

0/00

حکمتآباد

9/83

متوس،

3/43

پایین

چقاگالن

8/27

متوس،

2/8

پایین

چقاکبود

10/17

متوس،

2/3

پایین
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فعاالنه (از )18

منفعالنه (از )21
میانگین

سطح

10/75

متوس،

2/14

دره دراز

12

متوس،

-

پایین

دولتآباد

10/18

متوس،

3/43

پایین

شهیاد

10/31

متوس،

2/03

پایین

چمن

F-Test

میانگین

سطح
پایین

صادقیه1

-

-

-

پایین

کولیآباد

11/49

متوس،

3/47

پایین

نوکان

7/84

متوس،

2/56

پایین

محروم

8/98

متوس،

2/55

پایین

برخوردار

7/98

متوس،

3/69

پایین

کل

8/79

متوس،

2/73

پایین

F-Test

ٔ
شددماره ( ،)7دو گوندده فعالیددت فراغتددی جمعددی
 )3فراغددت فعاالندده جمعددی .در جدددول
سیاسیداجتماعی (مانند مشارکت در خیریه) و مذهبی (مانند عبادت ،عزاداری) و فعالیت فردی
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اقتصادی (خریدکردن) تحلیل شده است .طبق این جدول ،بین محالت مختلف در هر دو زمینده
فعالیت جمعی تفاوت میانگین معنادار وجود دارد .در مجمو  ،فعالیت فراغتی مذهبی (میدانگین
کل  0/94از  ،3در مقابل میانگین کل  0/44از  6برای فعالیت اجتمداعی) بدا اسدتقبال بیشدتری
ٔ ً
جامعه نسبتا سنتی و مذهبی طبیعی به نظر میرسدد .تفداوت
مواجه بوده است .چیزی که در یک

ٔ
منطقه محدروم
معنادار اما ضعیف بین این دو گونه فعالیت بین محالت 15گانه ،و در کل ،بین دو
و برخوردار وجود دارد .بیشترین میانگین فعالیت اجتماعی به کولیآبداد کسدرا و چقداکبود تعلدق
ً
داشته است .باالبودن میانگین در کولیآباد ،احتماال بیشتر بهدلیل عضویت آنها در هالل احمدر و

کمیته امداد و بسی  ،در حکمتآباد بدهدلیل فعالیدت در بسدی  ،و در کسدرا و  22بهمدن بدهدلیل
حضور در نهادهای خیریه بوده است .در فعالیت مذهبی نیز تفاوت معنادار بین محدالت وجدود
دارد .باالترین میانگین به درهدراز ،نوکان ،صادقیه ،شهیاد و جعفرآباد و کمترین میانگین به آناهیتا
و باغ ابریشم از محالت محروم ،و 22بهمن و کسرا ،از محالت برخوردار تعلق داشته است.
در ٔ
گونه اقتصادی فعالیت فراغتی ،بین محالت 15گاندده تفدداوت معنددادار بهدسددت آمددده
است .بیشترین میانگین به صادقیه ،چمن و کولیآباد تعلق داشته است .میتددوان گفددت کدده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1بهدلیل کمبود دادههای اولیه ،این شاخص برای صادقیه محاسبه نشده است.

دلیل باالبودن میانگین در این سه محله ،خریددد مایحتدداج روزاندده اسددت کدده بددهدلیل فقدددان
پ،انداز یا عدم امکان نگهداری مواد غذایی و فاسدشدددنی هددر روز بایددد انجددام شددود .در
محالت برخوردار خرید بیشتر شخصددی بددوده و بددهنوعی سددرگرمی محسددوب میشددود .در
مجمو  ،میانگین «فعالیت فراغتی اقتصادی» ( 1/56از  3نمره) باالتر از حد متوسدد ،بددوده
که باالتر از سایر فعالیتها قرار دارد .خریدکردن بهعنوان یک فعالیت فراغتددی یددا ضددروری،
بهویژه اگر این فعالیت از سطع ضرورت گذشته و به سطع تجملی یا نمایشی برسددد ،یکددی
از عناصر مورد نیاز برای رونق اقتصادی است .اگرچه فعالیت نمایشددی خریدددکردن از نظددر
اخالقی عمل پسندیدهای بهشمار نمیآید ،برای ایجاد جامعددهای از لحدداظ اقتصددادی پویددا،
فراوانی مصر یک از عناصر اولیه است.
جدول .7میانگین فراغت فعاالنه جمعی اجتماعیـسیاسی ،مذهبی ،اقتصادی

 22بهمن
کسرا
آناهیتا
باغ ابریشم
جعفرآباد
حکمتآباد
چقاگالن
چقاکبود
چمن
دره دراز
دولتآباد
شهیاد
1
صادقیه
کولیآباد
نوکان
محروم
برخوردار
کل
F- Test

اجتماعیـسیاسی (از )6
سطح
میانگین
پایین
0/32
پایین
0/54
پایین
0
پایین
0
پایین
0/36
پایین
0/37
پایین
0/23
پایین
0/53
پایین
0/23
پایین
پایین
0/32
پایین
0/49
پایین
پایین
1/19
پایین
0/24
پایین
0/44
پایین
0/45
پایین
0/44
4/94

مذهبی (از )3
میانگین
0/47
0/48
0/03
0/09
1/23
0/73
0/47
1
1/53
2
0/67
1/41
1/57
1/05
1/69
1/60
0/48
0/96
4/95

سطح
پایین
پایین
پایین
پایین
متوس،
پایین
پایین
متوس،
متوس،
متوس،
پایین
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
پایین
پایین
-

اقتصادی (از )3
میانگین
1/38
1/77
1/7
0/09
1/71
1/8
1/57
1/80
1/89
1/43
1/63
1/71
2/14
1/95
1/18
1/55
1/58
1/56
12/02

سطح
متوس،
متوس،
متوس،
پایین
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
متوس،
-

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1بهدلیل کمبود دادههای اولیه ،این شاخص برای صادقیه و درهدراز محاسبه نشده است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

69
زندگی در چارک چهارم؛
مطالعه سبک زندگی ...

 .2-2-5ترجیحات

در سه بعد (موسیقایی ،سینمایی و ادبی) شدداخص ترجیحددات (جدددول شد ٔ
دماره  )8تفدداوت
معنادار در میانگین محالت 15گاندده وجددود دارد ،امددا سددطع تفدداوت در مددورد ذایقد ٔده ادبددی
کمرنگتر است .در مجمو  ،در هر سه زمینه میانگین بهدسددت آمددده در سددطع پددایین قدرار
ٔ
سلیقه پایین داشتهاند22 .بهمددن
دارد .حتی در محالت برخوردار نیز پاسخگویان آگاهی و
و کسدرا ،در هددر سدده زمیندده وضددعیت بهتددری دارنددد و محددالت آناهیتددا ،چمددن ،درهدراز و
باغابریشم در هر سه زمینه در پایینترین سطع قدرار دارنددد .حکمتآبدداد و چقدداگالن در دو
زمینه موسیقایی و سینمایی در وضعیتی در سطع محالت برخوردار هسددتند .امددا در بخددش
ادبی دارای میانگین صفر هستند .دلیددل ایددن تفدداوت در میدزان مالکیددت مدداهواره ،سددینمای
خانگی و تبلت نهفته است .این محالت در بین محددالت محددروم بیشددترین مالکیددت ایددن
ابزارها را دارند و به همین دلیل میانگین آنها در بخش موسیقی و سینما (شددامل سددریالهای
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داخلی و خارجی) در سطحی باالتر از حد مورد انتظار قرار گرفته است.

در دو بعد اقتصادی و غذایی از شاخص ترجیحات ،در بخش اقتصددادی منطددق دوگاند ٔده
ٔ
دوگانه «سنتی و مدرن» مالک ارزیابی بددوده اسددت.
«ضرورت و تجمل» و در بخش غذایی
در بخش «منطق اقتصادی» ،نزدیک به 86درصد پاسخگویان پیرو منطق ضرورت بودهانددد
(محالت محروم 92درصد و محالت برخوردار 47درصد) ،که بیانگر تفاوت معنددادار بددین
ٔ
منطقه برخوردار و محروم است .در بین محالت محددروم ،آناهیتددا (73درصددد) و نوکددان
دو

( 85درصد) کمترین پیروی از منطق ضرورت را داشتهاند .در «ذایقد ٔده غدددایی»92 ،درصددد
پاسخگویان متمایل بدده غددذاهای سددنتی بودهانددد (محددالت محددروم 96درصددد و محددالت
برخوردار 79درصد) ،که بر تفاوت معنادار اما ضعیف بددین دو منطقد ٔده برخددوردار و محددروم
داللت دارد .در بددین محددالت محددروم ،دولتآبدداد و چقدداگالن (بددا 17درصددد) و آناهیتددا و
باغابریشم (با صفر درصد) بیشددترین و کمتددرین تمایددل را بدده غددذاهای مدددرن (فسددتفود)
داشتهاند.

جدول  .8میانگین ابعاد شاخص ذائقهها
ذائقه موسیقایی (از  )15ذائقه سینمایی (از  )27ذائقه ادبی (از  9نمره) ذائقه اقتصادی (درصد) ذائقه غذایی (درصد)
میانگین
 22بهمن

میانگین

سطح

سطح

میانگین

سطح

تجمل

ضرورت

مدرن

سنتی

3/65

پایین

5/45

پایین

0/50

پایین

49

51

87

13

کسرا

4/11

پایین

3/49

پایین

0/59

پایین

45

56

72

28

آناهیتا

1/30

پایین

1/ 2

پایین

0

پایین

73

27

100

0

باغ ابریشم

1/94

پایین

2/18

پایین

0

پایین

91

9

100

0

جعفرآباد

2/33

پایین

2/19

پایین

0/08

پایین

96

4

97

3

حکمتآباد

4/53

پایین

10/37

پایین

0

پایین

90

10

92

8

چقاگالن

4/73

پایین

9/43

پایین

0

پایین

97

3

83

17

چقاکبود

2/63

پایین

2/03

پایین

0/13

پایین

100

0

95/5

4/5

چمن

1/87

پایین

3

پایین

0

پایین

100

0

93

7

درهدراز

1/87

پایین

1/ 3

پایین

0

پایین

89

11

96

4

دولتآباد

2/89

پایین

2/78

پایین

0/18

پایین

94

6

82

17

شهیاد

2/76

پایین

3/18

پایین

0/27

پایین

93

7

98

2

صادقیه

3/60

پایین

2/53

پایین

0/23

پایین

93

7

93

7

کولیآباد

3/31

پایین

4/06

پایین

0/34

پایین

92

8

99

1

نوکان

2/58

پایین

2/73

پایین

0/03

پایین

85

5

97/5

2/5

محروم

2/79

پایین

3/35

پایین

0/14

پایین

92

8

95/5

4/5

برخوردار

3/88

پایین

4/49

پایین

0/54

پایین

47

53

79

21

کل

2/97

پایین

3/55

پایین

0/21

پایین

85/5

14/5

92

8

F- Test
6/01
ضرایب و معناداری 0/00

F- Test

F- Test

Chi-Square

Chi-Square

16/84

1/99

191/58

81/38

0/00

0/02

Cramer’s V

Cramer’s V

0/495

0/335

0/00

0/00

 .3-2-5مدیریت بدن

ٔ
شماره  ،)9تفاوت معنادار در بین محالت 15گانه وجددود
در شاخص مدیریت بدن (جدول
دارد .کمترین میانگین به چمن ،درهدراز ،باغابریشم و جعفرآباد و بیشترین میانگین به کسدرا
و سپ22 ،بهمن تعلق داشته است .در بین محالت محروم ،حکمتآباد و دولتآبدداد دارای
میانگینی بیشتر از میانگین کل بودهاند .با توجه بدده وضددعیت نهچندانمناسددب اقتصددادی در
ٔ
محله حکمتآباد ،میانگین بهدست آمده محل تأمل است .در مجمو  ،فاصله زیددادی بددین
ٔ
منطقه محروم و برخوردار در این شاخص وجود دارد.
دو نو
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جدول .9میانگین شاخص مدیریت بدن به تفکیک محالت (از  21نمره)
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محله
 22بهمن
کسرا
آناهیتا
باغ ابریشم
جعفرآباد
حکمتآباد
چقاگالن
چقاکبود
چمن
درهدراز
دولت آباد
شهیاد
صادقیه
کولیآباد
نوکان
محروم
برخوردار
کل

میانگین
7 /4
11/37
3/37
2/39
2/75
7/34
3/47
4/33
1/14
2
6/46
3/48
3/25
3/25
3/05
3/89
9/54
4/84

سطح
متوس،
متوس،
پایین
پایین
پایین
متوس،
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
متوس،
پایین

F-Test

27/14
0/00

 .6تحلیل همبستگیها

ٔ
شماره ( ،)10بین شاخص موقعیت اقتصددادی و سددایر متغیرهددا ،بددهجز فراغددت
طبق جدول
مذهبی ر ٔ
ابطه مستقیم (مثبت) و معنادار وجود دارد؛ یعنی با بهبود وضعیت اقتصادی افدراد،
احتمال انجام هر یک از فعالیتها بیشددتر شددده و میشددود .شدددیدترین همبسددتگیها بددین
ٔ
«سرمایه فرهنگددی»« ،ذایقد ٔده اقتصددادی» و «مدددیریت بدددن»
وضعیت اقتصادی و سه متغیر

بهدست آمده است .طبق این جدول ،به نظددر میرسددد بددا بهبددود وضددعیت اقتصددادی ،نددو
فعالیت فراغتی مذهبی کاهش پیدا کرده است .البته شدت این ر ٔ
ابطه منفی ،بهرغم معناداری
«سرمایه فرهنگی» ،با ٔ
ٔ
همه شدداخصها ،بددهجز
آماری ،بسیار ضعیف است .بههمینترتیب،

متغیر «فعالیت فراغتی مذهبی» ،ر ٔ
ابطه مثبت و معنددادار داشددته و بددهعبارت دیگددر بددا بهبددود
ٔ
سرمایه فرهنگی افراد ،انجام هددر یددک از فعالیتهددا بیشددتر شددده اسددت .بیشددترین
وضعیت

ٔ
سرمایه فرهنگی و دو متغیددر «فراغددت فعاالند ٔده فددردی»« ،مدددیریت
همبستگی بین وضعیت
ٔ
«ذایقه موسیقایی» بهدست آمده است.
بدن» و
جدول .10همبستگی شاخصها
مستقل
وابسته

سرمایه اقتصادی

سرمایه فرهنگی

سن

تحصیالت

ٔ
سرمایه اقتصادی

Correlation

Sig

Correlation

Sig

-

-

-

-

0/534

ٔ
سرمایه فرهنگی

0/553

0/00

-

-

0/588

0/00

مدیریت بدن

0/415

0/00

0/585

0/00

0/451

0/00

-0/421

فراغت منفعالنه

0/087

0/09

0/331

0/00

0/119

0/09

-0/219

0/09

0/189

0/00

0/664

0/00

0/261

0/00

-0/244

0/00

0/093

0/180

0/00

0/226

0/09

0/137

0/00

0/052

0/17

-0/085

0/01

-0/096

0/01

0/028

0/48

-0/170

0/01

0/082

0/00

0/066

0/04

0/202

0/00

0/38

0/00

0/272

0/00

-0/291

0/00

0/141

0/00

0/093

0/00

0/272

0/01

0/201

0/00

-0/328

0/00

0/006

0/83

0/143

0/00

0/288

0/00

0/183

0/00

-0/017

0/62

0/157

0/00

0/163

0/00

0/212

0/00

0/216

0/00

-0/098

0/00

0/045

0/19

0/444

0/00

0/236

0/00

0/389

0/00

-0/115

0/00

0/061

0/08

فراغت فعاالنه
فردی
فراغت
اجتماعیدسیاسی
فراغت مذهبی
ٔ
ذایقه موسیقایی
ٔ
ذایقه سینمایی
ٔ
ذایقه ادبی

ٔ
ذایقه غذایی
ٔ
ذایقه اقتصادی

Sig Correlation

شغل

Correlation

Sig

Correlation

Sig

0/00

-0/010

0/79

0/216

0/00

-0/329

0/00

0/124

0/00

0/00

0/053

0/64

0/070

0/02
0/00

ٔ
شماره ( ،)10در متغیرهای جمعیتشناختی ،تحصددیالت ،بددهجز متغیددر
مطابق جدول
«فراغت مذهبی»ٔ ،
همه متغیرها را بهصورت مستقیم (مثبت) و معنادار متأثر سدداخته اسددت.
ٔ
سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن بیش از سددایر متغیرهددا بددوده
شدت این تأثیرگذاری در مورد
است .معنای این همبستگی آن است که با افزایش سطع تحصیالت ،با شدت کم و زیاد در
سایر متغیرها به جز فراغت مذهبی افزایش حاصل شده است.
ٔ
سرمایه اقتصادی ،فراغت اجتماعی دسیاسی و
متغیر «سن» نیز با بیشتر متغیرها (غیر از

ٔ
ذایقه ادبی) ،همبستگی معنادار اما معکوس داشته است .یعنی با افزایش سن ،سطع و میزان

متغیرهای وابسته کاهش پیدا کرده است .بهعبارتی ،گروههددای سددنی پددایینتر در متغیرهددای
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مورد نظر وضعیت بهتری دارند .تنها همبستگی مثبت ،البته بسیار ضعیف اما معنادار ،بددین
فعالیت فراغتی مذهبی و سن وجود داشته است .به بیانی دیگر ،مسنترها در اوقات فراغددت
خود بیشتر به فعالیت مذهبی پرداختهاند.
سرمایه اقتصادی و فرهنگیٔ ،
ٔ
ذایقه موسیقایی ،ادبی ،فراغت مذهبی ،فعاالنه و
متغیر «شغل» با
منفعالنه همبستگی مثبت و معنادار اما بسیار ضعیفی داشته است .این متغیددر بددا فعالیددت فراغتددی
اجتماعیدسیاسی نیز همبستگی معکوس و معنادار اما بسیار ضعیفی داشته است؛ بهاینمعنیکدده،
با ارتقاء موقعیت شغلی ،تمایل و اقدام به فعالیتهای خیرخواهانه کمتر شده است.
رواب ،باال در شکل ٔ
شماره ( )1بهصورت فضایی و تجسمی نمایش دادهایم .در ایددن شددکل ،بددا
توجه به مبانی نظری ،و البته با کمی دخل و تصددر در اید ٔ
دده فضددایی بوردیددو ،موقعیددت متغیرهددای
درمایه فرهنگددی و سد ٔ
مختلف جایابی شده است .در این مکاننگاری ،بر اسدداس دو محددور سد ٔ
درمایه
اقتصادی متغیرهددای مختلددف (محلدده ،شددغل ،تحصددیالت ،خوانندده ،فددیلم ،نویسننن ،قومیددت،
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جنسیت ،تأهل ،سن ،فعالیت مذهبی ،فعالیت اجتماعی ،تلویزیون ،و ورزش) بر اساس مختصات
دوبعدی محاسبه و مکانیابی شده است .از نظر روشی ،میتوان گفت که این نمودار نوعی تحلیددل
خوشهای است که متغیرها را در چهار چارک اصلی ،جای میدهددد کدده از تقدداطع دو محددور افقددی
(سرمایه اقتصادی) و عمودی (سد ٔ
ٔ
درمایه فرهنگددی) شددکل گرفتهانددد .1جایگدداه هددر یددک از متغیرهددا

ٔ
سرمایه فرهنگی و اقتصادی تعیین شده اسددت (از نظددر
(معر ها) بر اساس میانگین آن ،در دو بعد
ً
ظاهری ،مقوالت هر متغیر با یک رنگ متمایز  ،مثال رنگ آبی برای سددن ،مشددخص شددده اسددت).
سرمایه اقتصادی بدرای محلدده کسددری  19و میددانگین سد ٔ
ٔ
درمایه فرهنگددی آن 17
برای نمونه ،میانگین

بهدست آمده است؛ بنابراین ،موقعیت این محله در این نمودار در قسمت پایین چارک اول قرار دارد.
بیشتر متغیرها در چارک چهارم (وضعیت اقتصادی و فرهنگی فقیر و ضعیف) قرار دارند
ٔ
جامعه آماری پژوهش حاضددر (یعنددی محددالت محددروم) امددری طبیعددی
که البته با توجه به
ً
مینماید .با این وصف ،تمایز بین مناطق محروم و برخوردار کامال مشخص است .چنانچه
دو ٔ
محله برخوردار در چارک اول قرار گرفتهاند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1در ترسیم این شکل از نرمافزار استفاده نشده است.
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شکل  .1مکاننگاری متغیرها بر اساس سرمایه اقتصادی و فرهنگی

 .7نتیجهگیری

این پژوهش با سه هد «شناخت»« ،مقایسدده» و «تبیددین» جامعهشددناختی سددبک زندددگی در
مناطق محروم کرمانشاه انجام گرفت .در مجمو در پاسخ به اهدا این پژوهش میتوان گفت
که محالت محروم در ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،فراغتی ،ترجیحددات و مدددیریت بدددن،
بهطور نسبی از الگوی یکسانی پیروی میکنند .این الگو در بعد اقتصادی بسددیار شددبیه اسددت و
محرومیت و فقر ویژگی اصلی آن است .شواهد این الگو عبارتانداز :درآمددد پددایین ،وضددعیت
شغلی نامناسب ،منزل اجارهای و مترا بسیار پایین منزل مسکونی .در همه ایددن مددوارد ،تفدداوت

زندگی در چارک چهارم؛
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قابلمالحظه و معناداری بین مناطق محددروم و برخددوردار وجددود دارد .میددانگین شدداخص کددل
س ٔ
رمایه اقتصادی برای مناطق محروم ( 11از  )28در مقابددل  20بدرای مندداطق برخددوردار بددوده
است .این میانگین بیانگر سطع اقتصادی بسددیار پددایین اسددت .بددهعالوه ،اهمیددت محرومیددت
ً
اقتصادی در این است که تقریبا همه شاخصها و متغیرهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.
زمینه سرم ٔ
در ٔ
ایه فرهنگی نیز الگوی محرومیت وجود دارد .با این تفاوت که بین مندداطق
محروم و برخوردار در برخی از متغیرها تفاوت چندانی دیده نمیشود .در ٔ
زمینه مهارتهای

مختلف فرهنگی ،فعالیتهای هدفمند آموزشی و هنری ،داراییهای فرهنگددی ،تحصددیالت
و ...در مجمو پایینتر از مناطق برخوردار قرار داشددتهاند .میددانگین کددل سد ٔ
درمایه فرهنگددی
مناطق محروم ( 10از  )28در مقابل  17مناطق برخوردار ،بهدست آمده است.
در بخددش سددبک زندددگی ،شددامل شدداخصهای «مدددیریت بدددن ،اوقددات فراغددت و
ترجیحات» ،میتوان گفت که در مجمو با یک جامعهای روبرو هسددتیم کدده اغلددب سددنتی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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است .در بیشتر موارد ایددن الگددو بدده طددر سددنتی ،مددذهبی ،عامهپسددند ،انفعددالی و منطددق
ضرورت تمایل دارد .همانطور که گفته شد ،سبک زندگی توصیفشددده در بیشددتر ّ
متغیرهددا
ٔ
سرمایه فرهنگی و اقتصادی است؛ بهویژه اینکه تددأثیر متغیددر اقتصددادی
تحت تأثیر دو متغیر
مهمتر و شدیدتر بوده است.
اشاره به الگوی یکسان در ابعاد سهگانه در این تحلیددل بددهمعنای آن نیسددت کدده بددین محددالت
ً
محروم نیز وضعیتهای کامال یکسانی وجود دارد .همانطورکه در نتای توصیفی دیده شد ،در هر
سه شاخص اقتصادی ،فرهنگی و سبک زندگی ،تفاوتهایی بین محالت محروم وجود دارد.
در مجمو  ،با توجه به وضعیت اقتصادی نهچندانمطلوب ،و در عین تأثیرگذاری شدددید
مقوالت مربوط به سبک زندگی از شاخصهای اقتصادی ،شاید سخنگفتن از سبک زندگی
اندکی گزا به نظر برسد (همچنانکه در مطالعات پیشین هددم بدده ایددن نکددات اشدداره شددده
است :برای نمونه :صمیم .)1393 ،در این بخددش اگرچدده مبددانی نظددری ،در کلیددت خددود،
ٔ
جامعه دیگر گرفته شده است ،اما در بخددش نتددای ،
بهصورت منطقی از نظریهای برآمده از

ٔ
نظریه نامبرده اضافه شده است که بهصورت مشخص از جامعد ٔده مددورد
شاخصهایی هم به
مطالعه بهدست آمده است .به هر روی ،سبک زندگی بعد مهمی از حیات اجتماعی انسددان

امروزین است؛ حتی اگر هم آن انسان ،در شرای ،نهچندانمطلوب اقتصادی به سر ببرد و یددا
حتی اگر رسیدن به سبک زندگی به اصطالح باال (مرفه و الکچری) فق ،در سطع آرزوهای
تهیدستان محقق شود.

اکنون میتوان پرسید که با این اطالعات ٔ
درباره مناطق محروم ،چدده الگددوی تعدداملی یددا

توانمندسازی باید در پیش گرفت .نتای تفصیلی این پژوهش ،جزییاتی از زندگی تهیدستان
ساکن در مناطق محروم و حتی ساکنان مناطق برخددوردار دارد کدده امکددان تصددمیمگیری در
مورد بسیاری از اقدامات خاص و جزیی اقتصادی ،فرهنگی و  ...را فراهم میکند .بددهعنوان
مثال ،میتوان به مصر «نان» اشاره کرد که در بین ٔ 16
مقوله غذایی ،بدداالترین میددانگین را
در مصر روزانه در بین محالت محروم و حتی محالت برخوردار داشته اسددت .ایددن امددر
درحالیاست که در برخی از این محالت یا نانوایی وجود ندارد و یا کافی نیست و احدددا
یک باب نانوایی میتواند باری از دوش مردم بردارد .از سوی دیگددر ،مشددکل نددانوایی ،و در
مرحله بعد ،کیفیت نان در کرمانشاه یکی از مسایل جدی در این شهر است .بر همین سیا
میتوان درباره همه معر های این مقاله و بسیاری از دیگر متغیرهای موجددود در پددژوهش،
که در اینجا از پرداختن به آنها پرهیز شده است ،بدده تحلیددل و عمددل دسددت زد .در نهایددت،
میتوان گفت که اگرچه سبک زندگی بهمعنایی که از جمله در آثار بوردیو یا وبلن و  ...آمده
است ،در این جامعه فاقد مابددهازای بیرونددی یددا ندداممکن بدرای بررسددی و ارزیددابی بدده نظددر
میرسد ،اما در همین سطوح مقدماتی و ظاهری زندگی روزمره میتوان به ارزیابی درست،
کاربردی و مفید برای توانمندسازی و اقدامات عملی دست یافت.
گذشته از رواب ،و نسددبتهای آمدداری اشدداره شددده ،میتددوان نکدداتی را برشددمرد کدده در
مشاهدات و مصاحبههای گروهی انجام شده در زمان پژوهش بددر مددا روشددن شددده اسددت.
سبك زندگی زندگی جامعه کرمانشاه و بهویژه در مناطق محروم ،حاوی دیالکتیکی است که
باید در سیاستگذاریها و برنامهریزیها به آن توجدده شددود .در ایددن سددبك زندددگی ،وجددوه
انفعالی ،سنتی و گذشتهگرا ممکن است همچون مددانعی در راه تغییددر (بددهمعنای توسددعه یددا
پیشرفت یا حتی در معنای عام) عمل کند .ایددن سددبك زندددگی برآمددده از تدداریخ و در واقددع
ذهنیتی جمعی یا نسلی است که تغییر آن در کوتاهمدت و از بیرون دشوار است .ایددن سددبك
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ٔ
سرمایه فرهنگی ،انفعددال و تقدددیرگرایی و فقدددان
زندگی نقاط ضعفی مانند پایینبودن شدید
انگیزه پیشرفت ،سطع نازل سلیقه و ذو  ،سرخوردگی نسبت به هویت اجتماعی خود و ...
را موجب شده است که امکان تغییر از دورن را به صفر نزدیك کرده و با توجه به سیاسددتها
و برنامههای تمرکزگرا ،امکان مداخله بیرونی جدی هم برای اصددالح وجددود ندددارد .امددا در
سوی دیگددر ،در همددین سددبك زندددگی ،ویژگیهددایی را میتددوان دیددد کدده میتددوان (اگرچدده
بهسختی) از آنها بهعنوان امتیازی برای ایجاد تغییر نام برد .کمتوقعبودن این سددبك زندددگی،
میل درونی به فعالیت کاری (حتی در کارهای سددخت یدددی) و در شدرای ،سددخت ،منطددق
اقتصادی عقالنی (غیرزیباییشناسانه) و غیرمصر گرا و بهویژه وجود سنتهای فرهنگددی،
از جمله سنت موسیقایی موجود در این فرهنگ ،توانش متنو زبانی و  ...عناصددری هسددتند
که میتوانند زمینه تغییر را فراهم کنند .این ویژگیهای مثبت بهدلیل کمتوجهی و نیز برخددی
سیاستهای سختگیرانه در زمینددههای هنددری و برخددی تنگنظریهددای یکسانسددازانه در
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زمینههای استخدامی و  ...نه فق ،رشد نکرده و تروی نشده اسددت ،بلکدده سددرکوب شددده و
حتی در مواردی بهنوعی کنش مقاومتی بدل شده است.
مهمتر ایددن کدده ایددن ویژگیهددای مثبددت ،درحالحاضددر وجددود دارد ،امددا بددا توجدده بدده
جهتگیریها و روندهای کلیتر جامعه ،نمیتوان تضمین کرد که تا یك یددا دو نسددل دیگددر
هم ادامه یابد .در صورت انفعال و نادیدهگرفتن این سرمایهها ،در یك یا دو ٔ
دهه آینده شاهد
محوشدن آنها از عرصه حیددات فرهنگددی ایددن شددهر خددواهیم بددود .در حقیقددت ،در عرصد ٔده

اجتماعی شهر و استان کرمانشاه ،نقاط و فضاهای بغرنجی وجود دارد که هم تصددمیمگیران
و هم بخشی از مردم ،بهنحوی از انحا ،منتظر محوشدن آنها بهصورتی تدددریجی و انفعددالی
هستند .این انتظار و خواست ،شاید در مواردی بددرآورده شددده اسددت؛ امددا در بیشددتر مددوارد
آسیبهای بزرگتر و بیشتری را موجب شده است .زیرا این موضددعگیریها ،موضددو سددبك
زندگی در مناطق محروم شهر و حتی کل استان را به مبحث عدالت (اجتمدداعی ،اقتصددادی
و )...گددره زده اسددت .مددردم ایددن محلددههای محددروم ،ریشدده بیشددتر مشددکالت خددود را در
سدداختارهای رسددمی (دولتددی ،نظددامی و  )...میبیننددد .تددا آنجددا کدده حتددی امکانددات و
زیرساختهای ایجاد شده در پیرامون محله خود را ُمخل زندگی و حیات اقتصادی خددویش

میبینند؛ که بیراه نیست .زیرا بخش عمدهای از خیابانها ،پلها ،ساختمانهای اداری و ...
به انسداد راههای ارتباطی این محالت با کلیت شددهر و بددهنوعی جدددایی فضایی داجتماعی
انجامیده است (در مورد محالت چمن ،جعفرآباد ،حکمتآباد و باغ ابریشددم ایددن مشددکل
برجستهتر است).
موضو عدالت ،البته بسیار گستردهتر است .در واقعیت ،عملکرد بیشددتر سددازمانها (از
جمله شهرداری ،بهداشت و )...نابرابر است .اقدامات اصالحی نهادهای شهری ،بیشتر در
مناطق برخوردار شهر انجام میگیرد؛ درحالیکه در موارد بسیاری ،این مناطق کمتر نیازمند
چنین خدماتی هستند .این نگاه جانبدارانه ،ضمن ایجاد ح ،سددتمدیدگی در بددین سدداکنان
ٔ
روحیه مقاومت یا ناهمآوایی با کلیت شهر شددده و میددل بدده
محلههای محروم ،باعث ایجاد
تغییر سبك زندگی یا مشارکت و فعالیت مدنی را از آنها میگیرد.
سبك زندگی ،یا بهعبارتی حیات اجتماعی و هویت فرهنگی و اجتماعی بخشهددایی از
این محالت ،با احساس عدم امنیت همراه است .نکتهای که باید در نظر گرفت ایددن اسددت
که تمایالت و اقدامات یکسانسازانه ،با تغییر زندگی این محالت (در زمینههای مختلددف)
به چه سرانجامی میرسد؟ نزدیكترین حالددت ممکددن ،سددبك زندددگی مصددر گرای طبقد ٔده
ّ
ٔ
جامعه مصرفی غددرب اسددت.
متوس ،یا مرفه شهری است که خود تحت تأثیر سبك زندگی
همانطور که اشاره شد ،سبك زندگی این محالت در یك یا دو نسل آینددده ،خودبددهخود بدده
این سو خواهد رفت ( رابطه سن و متغیرهایی مانند مدیریت بدن و فراغت در جدول شددماره
 10میتواند گواهی برای این مدعا باشد) .شاید هنگام آن رسیده که دستکم به اشددتباهبودن
ایددن رویکددرد اندیشددید .نگدداه و نگددرش احساسددی از هددر دو طددر ایددن معادلدده (مددردم و
تصمیمگیران) پیچیدگی موضو را بیشتر و راههای برونرفت را دشوارتر میسازد .از آنجا که
مقدسکردن یک سبكزندگی از سوی طرفین ،عقالنی نبوده و نیست ،تعامل خودآگاهانه با
داشتههای زندگی اجتماعی و درك دیالکتیك موجود در آن ،مسایل را بر ما روشنتر خواهددد
کرد .نه «توسعه فاوستی» و ندده «گذشددتهگرایی بنیادگرایاندده» راهددی روشددن و همددوار بددر مددا
نخواهد گشود.
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واکاوی فرهنگ دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی ایران
براساس نظریه دادهبنیاد
فیروزه اصغری

1

دریافت1399/04/29 :؛ پذیرش1399/09/24 :

چکیده

دانشغغااه مانند هی امتعاد دیای ،دارا ،فیهنگ اسغغتا اما فیهنا که در ا اضغغی بی دانشغغااهها،
اییان غاک اسغغت بغا انتظغارا از فیهنغگ دانشغغاغاه بغهعنوان یغ امتعغاد عیع هعاوان نغدارد .مقغاله
اضغی بیاسغا دیدگاه و تجیبه دانشغااهیان تشش کیده اسغت تا با رویدید ،تیاغیی ،به پیسغل اصغی
درباره چیای و چاونا اختش در فیهنگ دانشغااه اییان با اسغتیاده از نظییه داده بنیاد پاسغه دهد.
انتااب مشغارکتکنندگان شغامل اعضغا ،هیتتعیع دانشغااهها و مؤسغاغا پهوهشغ واباغته به وزار
عیوم و وزار بهداشغغت بی اسغغا نعونهگیی ،نظی ،و تا زمان دسغغتیاب به اشغغناد نظی ،ادامه داشغغته
اسغت .گیدآور ،دادهها از طییق مصغا نه نیعهسغاختاریافته شغامل  17مصغا نه انییاد ،و  4مصغا نه
گیوه و مقولهبند ،دادهها از طییق کدگذار ،سغغهمی یها ،باز محور ،و انتااب شغغامل 1900کد
458میهوم 101زییمقوله و 32مقوله اصغغی به تیدی انجام و تحییل دادهها بی اسغغا میهوم زمینه
ابزار تحییی پارادای (شیایط کنلغ غبیه کنل و پیامد) و استیاته ،تحییی ماتییس شیط غ غپیامد،
صغور گیفته اسغت .بیاسغا نتایه بهدسغت آمده ععدم التزام به هنجارها ،آ کادمی بهعنوان پدیده
ّ
محور ،انتااب و مد نهای بیاسغا شغیایط عی و عوامل زمینها ،در دو سغح خید و کشن کنل و
ّ
بیه کنل دانشغااهیان (مقاومت سغدو و سغوتاسغتیاده) و پیامدها (پیامدها ،فید ،سازمان و می )
و پغدیغده محور ،باغغط داده شغغغد .نتیجغهگیی ،نهغای غاک از تقو یغت و بغازتولیغد پغدیغده محور ،در
صغور عدم اقدام دانشغااه بیا ،کع به بهنود وضغییت از درون این نهاد عیع وعدم تومه به ماغتولیت
فید ،دانشااهیان است.
کلیدواژهها :آموزش عال دانشااه فیهنگ فیهنگ دانشااه نظییه داده بنیاد
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .1گیوه محالیا آیندهنای مؤساه محالیا فیهنا و امتعاع تهیان اییان



 .1مقدمه

موامهشدن با دانشااه خیدورز قیقتمو پیسشای نوآور و ماتولیتپذیی غ که صداقت
ّ
و راسغت و هعننین پیهیز از فیی ،تقی ،و ناراسغت ومه اشغتیا کنلها ،دانشغااه آن را
تشدیل م دهد غغ هعان ومه از هویت آکادمی دانشااه است که تحتتأثیی فیهنگ اک
بی دانشغااه ایجاد م شغود و تصغویی ،متیاو و منحصغیبهفید از دانشغااه بهعنوان ی نهاد
عیع ایجاد م کند .باغیار ،از صغا ،نظیان وزه دانشغااه هنجارها ،نهاد عی و تیهد
به درون سغاز ،آنها را باشغ از مییفت عیع دانشغااه تیق م نعایند و از دانشغااه انتظار
دارند ضغغغعن فیاه کیدن فضغغغای بیا ،تیبیغت افیاد ،عال و اندیشغغغعنغد در مهغت تیبیغت
افیاد ،فیهیاتغه اخش منغد و دارا ،کعغا

تشش نعغاید .گیینوود )3 1383( 1در مقاله

عهزاره آت از آن کیاغت» به نقل از در بو  2رئیس سغابق دانشغااه هاروارد عدانشغااه را
دارا ،نقل اسغاسغ در آینده میتها و مننع اسغاسغ پیشغیفت و بالندگ کشغورها از منظی
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تومه به سغغه نقل ععده آن شغغامل کشغغ ها ،نو دانل تاصغغصغغ و میدم فیهیاته
مییف م کند.
از نظی میمای ( )27 1395دانشغغااه محیوب دانشغغااه اسغغت که بتواند عشوه بی
آموزش توانعند،ها و قابییتها ،عیع دانشغجویان آنان را در ماغیی تولید و درون کیدن
ارزشهغا و هنجغارهغا ،دانشغغاغاه و یفغها ،و مغامیغهپغذیی ،آن هغدایغت کنغد .لویس
( )11 1395به نقل تیبیت دانشغغااه در قنا دانشغغجویان اشغغاره کیده و تأکید م نعاید که
هدف تیال عیع چنان بی نقل تیبیت دانشغغااهها سغغایه انداخته اسغغت که فیاموش شغغده
است که این دو هدف با ه ضدیت ندارند .دانشااهها فیاموش کیدهاند که باید دانشجویان
تیبیت کنند که هناام تی آن به اناانها ،بهتی ،تندیل شده باشند.
امغا انتظغارا از دانشغغاغاه هعواره بغا واقییغت هعاوان نغدارد .از دیغدگغاه تعنغا و صغغعغد،
( ) 108 1395نغاکغارآمغد ،آموزش عغال اییان بیاسغغغا نتغایه محغالیغا مورد بیرسغغ بغا
مشدی به نام فیهنگ دانشااه میتنط است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

تینیی عکاغغوف فیهنگ دانشغغااه

فیاسغغتاواه ( )1395بهعنوان گویاتیین رسغغاتیین و

مینادارتیین میهوم بیا ،بیان سغاده ماغتیه فیهنگ دانشغااه در اییان اسغت .از دیدگاه فیاسغتاواه
( )1396دانشغغااه بیا ،خود منحق داردا فیهنگ و رسغغالت داردا هویت داردا قواعد ،نهادینه
داردا هنجارهای داردا اگی چنین نناشغغد گاهو ب گاه م شغغود .این هعان ماغغتیها ،اسغغت که
در غا غاضغغی دانشغغاغاههغا ،اییان بغا آن موامغه هاغغتنغد .اشغغتیا و امعغاد در ارزشهغا ،و
هنجارها ،آکادمی بهگونها ،که در کنل دانشغغااهیان آشغغدار باشغغد و فیهنگ قابلانتظار از
دانشغااه را نشغان دهد ک رنگ شغده اسغت .از نظی پاغندیده ا عد ،و دهقانزاده ()32 1395
فیهنگ دانشغغااه در اییان با شغغی ،تند ،در ا ترییی اسغغت :ترییی ،که نویدبال تیال
عیع نیاغغت بیده عشوه بی اینده در بیخ مؤلیهها منزلت عی و اناغغان دانشغغااه را
خدشغهدار نعوده مانع از توسغیه عیع کشغور نیز شغده اسغت .بیوز این ماغتیه نهتنها تحقق
مغأموریغت و اهغداف نهغادهغا ،عیع مغاننغد دانشغغاغاه را بغا چغالل مغد ،موامغه کیده اسغغت بیدغه
نقل هویغتباشغغ فیهنغگ و هعننین انتظغار از دانشغغاغاه بغهمنظور تغأثییگغذار ،در مغامیغه را نیز
دچار اختش کیده اسغغت .این هعان دلیی اسغغت که در این مقاله به ماغغتیهمندشغغدن فیهنگ
دانشغغااه و ضغغیور محالیه درباره آن منجی شغغده اسغغت .مقاله اضغغی بیاسغغا ماغغتیه و
ضغغیور ها ،مورد اشغغاره از طییق محغالیغها ،کیی بیاسغغا در تجیبیغا و دیدگاههغا،
کنشغایان دانشغااه در پاسغه به پیسغل اصغی پهوهل درباره چیای و چاونا بیوز اختش
فیهنگ دانشغغااه در دانشغغااهها و مؤسغغاغغا پهوهشغغ اییان با تأکید بی کنل و بیه کنل
دانشااهیان و پیامدها ،ناش از آن انجام شده است.
 .2مبانی نظری 1و پیشینه پژوهش

بی اسغغغا دیغدگغاه کشر  )1983( 2دانشغغاغاه سغغغازمغان عفیهنا
ارزشهغای مغاننغد ب طیف

4

آزاد ،آ کغادمیغ

3

اسغغغت کغه در آن

ا تیام بغه دانشغغجو یغان و تعغام افیاد بشغغی

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 . 1منان نظی ،فیهنگ دانشغااه در گزارش اصغی پهوهل باغیار گاغتیده شکی شغده اسغت .باشغ از این ادبیا در دو مقاله
دیای از ناارنده بهطور میصل و بهدلیل پیهیز از تدیار در این مقاله بهطور خشصه ارائه شده است.
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تندیل به رفتار دانشغغااهیان شغغده اسغغتا بهنحو ،که در عزبان عسغغعنلها و عمیاس غ

زندگ دانشغغااه خود را بیوز م دهد (بهنقل از دیل .)11 2012 1کو و ویت1988( 2

 )6عفیهنگ دانشغااه را بهعنوان الاوها ،معی (هعاان ) در هنجارها ارزشها باورها
مییوضهها و اععال تییی م کنند که هدایتکننده رفتار افیاد و گیوهها در سازمان است.

تییی بارث )7 2002( 3از فیهنگ در محیط آموزشغ شغامل الاو ،پینیده از هنجارها

نایشها باورها رفتارها ارزشها میاسغ سغنتها و افاغانهها اسغت که ععیقا در هاغته
سغازمان ومود دارد و قدر شغایتآور آن در شغدلدادن به فدی و ععل اعضغا ،آن اسغت.

والیعغا )2008( 4دانشغغاغاه را نهغاد فیهنا و فیهنغگسغغغاز داناغغتغه و بیغد فیهنا را از
اصغی تیین اصغو سغازمانده نهادها ،آموزشغ عنوان م کند .به عقیده او دانشغااه ی
نهغاد فیهنا و انتقا دهنده سغغنتها و ارزشها ،امتعاع و فیهنا به ناغغلها ،بید،
اسغغت که بهعنوان امشن سغغنتها ،فدی ،دانشغغااه و می و بهعنوان نهاد ،فیهنا و
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ماتو کارکید امتعاع ساز5،در مامیه را به عهده دارد.

بییغ  )2009( 6در یغ تییی کی از فیهنغگ دانشغغاغاه آن را شغغغامغل نایشهغا
ارزشهغا و نحوه رفتغار افیاد( ،شغغغامغل مغدرسغغغان محققغان و دانشغغجو یغان) م دانغد کغه در
دانشغغاغاه کار و یا تحصغغیغل م کننغد .از دیدگاه بیی فیهنغگ دانشغغاغاه شغغامل کدها،
رفتار ،قواعد و ارزشهای اسغت که به دانشغجویان تازهوارد در سغازگار ،با فیهنگ دانشغااه

کع م نعاید .شغغن و تیان )61 2012( 7فیهنگ دانشغغااه را ی مانییاغغت بییون

8

شغامل ارزشها ،مشغتی رو و هنجارها،ها ،رفتار ،افیاد در ا تحصغیل و پهوهل در
دانشغغاغاه مییف م نعغاینغد کغه بغهصغغور فیهنغگ در قوانین و مقیرا
امدانا ماد ،قابلمشغغاهده اسغغت و هعننین در فیادید دانشغغااه

9

الاوهغا ،رفتغار ،و
رو دانشغغااه

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

ّ
اخش دانشغغاغاه و محیطهغا ،دانشغغاغاه متجی اسغغغت .آننغه در این دیغدگغاههغا غائز
اهعیت بوده و در مقاله اضغغی مورد تومه قیار گیفته اسغغت تأکید بی سغغه ویهگ هارمون

امعاد و امتعاد 1بیاسغغا ارزشها باورها ادرا و هنجارها ،مشغغتی و بهدور از ابهام
اسغت که بی اسغا تییی آلوسغون )2002( 2در میان اعضغا ،سغازمان بهومود م آید و به
زندگ دانشغااه دانشغااهیان شغدل و هویت م دهدا ارزشها و هنجارهای که به تینیی

اسغغعییسغغی  )1985( 3به نوع عپسزمینه بیا ،ععل تندیل م شغغوند و نهتنها در اععا
دانشااه بیده مننا ،ععل در تعام امور قیار م گیید.

بی اسغغغا تیغاری شکی شغغغده ارزشهغا ،آ کغادمیغ بغهرغ بغاور زبغان و نایشغغ
ّ
دانشغغاغاهیغان تغا زمغان کغه در ععغل و کنل معی آنهغا متجی نایدد قغابییغت شغغدغلگیی،
فیهنگ دانشغااه را ناواهد داشت .این هعان ماتیها ،است که مننا ،پهوهل بایار ،از
محققان در سیاسی مهان است.

یانگ )15 2016( 4در محالیه خود به پیشغیفتها ،شغی آسغیا در وزه آموزش عال

اشغغاره م کند و نایان خود را از فیهنگ دانشغغااه ماغغعوم 5شغغایع در دانشغغااهها بیان
م کند .او بیا ،توصغغی فیهنگ دانشغغااه در دانشغغااه به موارد ،مانند ننود صغغداقت و
ب اخشق سغغوترفتارها ،دانشغغااه و فاغغاد اشغغاره کیده اسغغت .از نظی یانگ فیهنگ
دانشغغاغاه فغاسغغغد 6منجی بغه از بینرفتن فیهنغگ دانشغغاغاه منتن بی ارزشهغا،

شغایاغتهسغا رانه تحقیقا آزاد و رقابت 7م شغود .ناراسغت عیع  8مشغدی اسغت که از نظی
یانگ ( )15 2016در سغیاسغی منحقه رواد دارد .او نهتنها به تایوان و هنگکنگ و کیهمنوب
غغ که بهعنوان عمعهور ،تقی 9،مییوف هاتند غغ م پیدازد بیده دانشااهها ،ژاپن را نیز
بهرغ مییوفبودن به سغشمت اخشق و داشغتن ومهه متنت دچار فاغاد دانشغااه مییف
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م نعاید .یانگ به پیوندههای در سغغا  2000اشغغاره م نعاید که از سغغوترفتارها ،عیع
مانند دادهساز ،مدر ساز ،و تقی ،در دانشااهها ،ژاپن دایت دارد.
تایان )158 2017( 1در مقاله با عنوان عسغوترفتار آ کادمی

محالیها ،درباره میاهی

تجارب و نایش دانشغجویان مید درباره تقی ،و سغیقت ادب در دانشغااهها ،خاورمیانه به
این ندته تأکید دارد که سغوت رفتار دانشغااه در باغیار ،از مؤسغاغا آموزشغ خاورمیانه

یغ مشغغدغل شات اسغغت .اغغن و فغاطیعغا)748 2014( 2در مقغالغها ،بغا عنوان عنایش
دانشجویان به تقی ،و سیقت ادب محالیه مورد ،دانشااه به محالیه نایش دانشجویان
زن دانشغغدده انیورماتی دانشغغااه می سغغیود عیباغغتان درباره انود تقی ،و ک کار ،در
تدغالی دانشغغجوی پیداختغهانغد .نتیجغه قغابغلتومغه در این محغالیغه تغأکیغد نویاغغنغدگغان بی این
اسغت که دانشغجویان بهرغ آگاه به ععل غییاخشق تقی ،و سغیقت عیع و اینده مرایی
با ارزشها ،دین اسشم است به این کار اقدام م نعایند.
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ایاغت )16 2006( 3در محالیها ،با عنوان عچالل سغیقت ادب در فیهنگ دانشغااه

به سغیقت ادب بهعنوان پدیدها ،آشغنا در دانشغااهها ،اسغتیالیا اشغاره م کند و میتقد اسغت که
بهدلیل نهادینهشدن فیهنگ دانشااه استیالیا دانشجویان خارم در زمان شیود تحصیل باید
اطشعا

زم را بیا ،پیهیز از سیقت ادب از دیای دانشجویان بوم کا ،کنند.

م کی ،و تیوینو )534 1993( 4در محالیه خود با عنوان عب صغغداقت آ کادمی
عاد،بودن رفتارها ،غییدانشغااه مانند تقی ،دانشغجویان را متأثی از ب تیاوت دانشغااه در
مجغازا افیاد خغاط و هعننین تقییغد دانشغغجو یغان دیای از تی عقغ ،افتغادن از دوسغغتغان
متقی،شغان عنوان م نعایند .آنها به نقل مه اعضغا ،هیتت عیع و مدییان دانشغااه

در بیوز این سغوترفتارها اشغاره م کنند و به نقل از کینیی )1994( 5اسغتادان را قابلانتقادتیین

افیاد به دلیل نقلشان در امدان میوگیی ،از چنین ب صداقت و ناراست عنوان م کنند.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

پورعز و هعداران ( )2 1391در مقاله عشغناسغای عوامل مؤثی و پیامدها ،رفتارها،
غییدانشغااه در میان اسغتادان دانشغااه سغوتاسغتیاده اسغتادان از دانشغجویان ک کار،
بیوز رفتغارهغا ،نغاعغاد نغه و تنیی آمیز و رفتغار نغامنغاسغغغ ،مغال را از مصغغغادیق رفتغارهغا،
غییدانشغغااه داناغغته و مه تیین د یل آن را ناشغغ از سغغاختار نامتناسغغ ،دانشغغااه
مشغدش مال و عدم امنیت شغری عدم اسغتقش دانشغااه عدم مشغارکت در امور مامیه
عغدم ومود هو یغت مشغغان دانشغغاغاه عغدم آشغغنغای بغا رفتغارهغا ،غییدانشغغاغاه و
دانشااه ضی شاصیت و ماائل اعتقاد ،و فیهنا بیان م کنند.
محین فید و هعدغاران ( )34 1395در نتغایه محغالیغها ،کیی بغا عنوان عواکغاو ،عوامغل مؤثی
بی شغدلگیی ،و توسغیه کهکارد،ها ،آموزش عال در اییان ضغعن تأکید بی اصغو هنجار ،قابل
انتظغار در دانشغغاغاه بغه عوامی مغاننغد فیهنغگ سغغازمغان غییآ کغادمیغ

افو مغایاغاه نهغاد عی در

مامیه ضغغی سغغاختار مدیییت و نظارت در آموزش عال ضغغی تیهد درون و یفها ،در
میان عامشن دانشااه و  ...در شدلگیی ،و توسیه کهکارکید ،آموزش عال اشاره م نعایند.
محغالیغه تعنغا و صغغعغد )108 1395( ،بغا عنوان عرابحغه سغغیمغایغه فیهنا و سغغیمغایغه
امتعاع با میزان آشغنای از فیهنگ دانشغااه

به فیهنگ دانشغااه بهعنوان ی ماغتیه

در نظام آموزش عال اییان اشاره م کنند که از ی سو موانع مد ،در راه یادگیی،غغیادده
ایجاد کیده است و از سو ،دیای نقل مورد انتظار خود در توسیه و ارتقات زندگ دانشجوی
و انتقا ارزشها و هنجارها ،عیع به دانشجویان را اییا ندیده است.
محعغد ،سغغییع و محعغد )737 1397( ،درنتغایه محغالیغها ،بغا عنوان عفیاتیکیغ،
پهوهلها ،انجامشده در زمینه سیاست اخشق مدییان به موارد ،مانند دانل نایش و توان
مغدییان ویهگ هغا و مهغار هغا ،شات مغدییان توان ارتنغاط فید ،سغغازمغان و فیاسغغازمغان
باورها ،اخشق و اناان مدییان و میزان بیخوردار ،از دانل و میمییت عیع اشاره کیدهاند.
عغال پور ( )418 1397در مقغالغه خود بغا عنوان عکهکغارکید کنون دانشغغاغاههغا ،اییان
مانع پیادهساز ،الاو ،اسشم غغغاییان پیشیفت با هدف شناسای و تحییل کارکیدها ،کنون
دانشغااهها ،اییان در پیادهسغاز ،الاو ،اسشم غغغاییان به کارکید ماد،گیای کارکید ضد
عیوم اناان اسشم و کارکید فیهنگپذیی ،دانشااهها اشاره کیده است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

91
واکاوی فرهنگ دانشگاهی
در ایران ...

محاغن

قاضغ طناطنای و میمای ( )97 1388در مقاله عتحییل ماغائل اسغاسغ

امتعاع شغدن عیع در محیطها ،دانشغااه اییان بیخ چاللها ،اسغاسغ آموزش
عال اییان درخصغو

تیبیت اناغان دانشغااه و ضغی

در فیهنگ عیع و رو یه

پهوهش غ را چنین بیم شغغعارند :گیایل پایین به عی گیای در بیندانشغغجویان تیهد
پایین به ارزشها و هنجارها ،دانشغغااه در بینآنان ضغغی
دانشغااه و تنیور و عینیت ضغیی
ضغیی

در پیورش هنجارها،

آن در رفتار و گیتار دانشغااهیان شغناخت منه و

دانشغجویان از ارزشها و هنجارها ،عیع و اقتدا به ضغد هنجارها ،عیع

بیل از هنجارها ،عی .
طایی ( )47 1378در مقاله خود با عنوان عفیهنا عیع پهوهشغغ اییانا بیرسغغ
قابییتها و تناناها ضغعن بیرسغ چاللها از ابیاد گوناگون به نوع هنجارشغدن عیع
در بین دانشغغااهیان و بیوز واکنلها ،غییاخشق در فضغغاها ،عیع ب سغغامان فیهنگ
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عیع و اکعیت فیهنگ سازمان ایاتا و در موارد ،منحط بی دانشااه اشاره م نعاید.
 .3روششناسی پژوهش

پهوهل اضغغی از نظی هدف به دلیل تشش بیا ،تولید دانل بیشغغتی و ارائه نظییه بیاسغغا
نتایه اصغغل از پهوهل بنیاد ،اسغغت .محقق با نااه تیاغغیی ،به بیرسغغ پدیدهها و
تجیبغههغا ،زیاغغتغر افیاد در بغافغت طنیی آنهغا پیداختغه اسغغغت .از این رو پغارادای پهوهل
تیاغغیی ،اسغغت که با رویدید کیی و اسغغتیاده از روش نظییه دادهبنیاد به ماغغتیه م پیدازد.
اسغتیاده از این روش این امدان را بیا ،محقق فیاه کید تا با کع تیاسغیی مومود از تجیبه
زیاته مشارکتکنندگان به ارائه مدل دادهمحور اقدام نعاید.
مشغارکتکنندگان پهوهل اعضغا ،هیتت عیع دانشغااهها و موسغاغا پهوهشغ بودند
که از طییق نعونهگیی ،نظی 1،انتااب شدند .داده ها از طییق  17مصا نه نیعهساختاریافته

متشغدل از 5اسغتاد 8دانشغیار و 4اسغتادیار و 4مصغا نه گیوه ( 2معیا 21نیی) متشغدل از
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .2انجغام مصغغغا نغه گیوه در پیوپوزا اولیغه پهوهل ننوده و در فیاینغد انجغام پهوهل بغهمنظور تدعیغل و اطعینغانپغذیی ،دادههغا
صور گیفته است.

2اسغتاد 11دانشغیار و 8اسغتادیار از 14دانشغااه و 3مؤسغاغه پهوهشغ واباغته به وزار عیوم و
وزار بهداشت مععآور ،شد.
تحییغل دادههغا بیاسغغغا

سغغغه میهوم اصغغی عزمینغه

شغغیط غغغغپیامد( 3،کوربین و اشغغتیاو

4

1

عپغارادای

2

و عمغاتییس

 )195 2015انجام گیفت و هعانگونهکه در

نظییه دادهبنیاد میعو اسغغت تجزیهوتحییل و مععآور ،دادهها در پهوهل اضغغی بهطور

ه زمان انجام شغغده اسغغت .پس از مععآور ،دادهها ،اولیه کدگذار( ،آزاد 5محور6،و
انتااب  )7انجام شدا س س دادهها تحییل شده و میاهی

اصل از تحییل مننا ،مععآور،

دادههغا ،بیغد ،شغغغدنغد .در این می یغه مععآور ،و تحییغل دادههغا بغدون وقیغه زمغان از نظی
تقدم و تأخی در فیایند ،ید ارچه مععآور ،و تحییل بهطور ماغتعی تا زمان اشغناد نظی ،و
دسغتیاب به مد نهای پهوهل ادامه پیدا کیده اسغت .یافتهها ،اصغل از کدگذار ،شغامل
 1900کغد 458میهوم 101زییمقولغه و  32مقولغه در پغاسغغه بغه پیسغغلهغا ،پهوهل بوده

اسغغت .بیا ،اعتنارس غنج ( 8اعتعاد 9و باورپذیی 10،یافتهها بیاسغغا کوربین و اشغغتیاو

 )2015از کنتی ه زمغان بغا مشغغغارکغتکننغدگغان تنغاد نظی بغا هعدغاران تنودباشغغ بغه
مشغغارکتکنندگان و درگییشغغدن ععیق در میدان بهواسغغحه تجارب یفها ،و تجیبه زیاغغته
محقق استیاده شده است.
 .4یافتهها

در پاسغغه به پیسغغل اصغغی درباره چیای و چاونا اختش در فیهنگ دانشغغااه اییان

یافتهها در گزارش اصی به تیصیل 11و در این مقاله به اختصار به شی زیی ارائه م شود.

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .11بهدلیل رعایت ج مقاله این بال بایار خشصه ارائه و گیته ها ،مصا نهشوندگان ذف شده است.
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 .4-1شرایط و عوامل مؤثر در اختالل فرهنگ دانشگاهی

از مشغغارکتکنندگان پیسغغیده شغغد که بهرغ دیدگاه متنت دانشغغااهیان درباره ارزشها و
هنجغارهغا ،آ کغادمیغ

چیا این ارزشهغا در کنل دانشغغاغاهیغان آنگونغه کغه انتظغار م رفتغه

بیوز نداشغته اسغت» د یل در این بال باغیار گاغتیده و شغامل طی وسغیی از عوامل اسغت
که از دیدگاه مشغغارکتکنندگان به بیوز ماغغتیه منجی شغغده اسغغت .این د یل در مقولهها و
مؤلیهها ،زیی دستهبند ،شده است:
دالیل ساازمانی .بیاسغا یافتهها ید از عوامل اصغی در ک رنگشغدن عدم التزام به
هنجارها ،آ کادمی شغیایط سغازمان دانشغااه اسغت .عدانشغااه کعیتگیا با زییمقولههای
مانند دانشغااه اننوه دانشغجو ،اننوه اسغتاد اننوه و تولید اننوه به تیارن هنجارها و در نتیجه
عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی منجی م شغود .ید از اسغتادان شغیکتکننده در مصغا نه
نظیخود را بدینگونه محی کیده است:
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انتظارتان از دانشغغااه که اسغغتادان مجنور به تولید مقا

امنار ،بیا ،ارتقا هاغغتند

چیاغغت» انتظار دارید واقیا اسغغتاد عشوه بی آموزش به تنهای و بدون پایان نامه پهوهل
انجغام دهغد و از مقغالغهاش بغهعنوان یغ مقغالغه عیع امتیغاز بایید» چنین چیز ،امدغانپغذیی
نیات .مور در نع آید .پس به راهها ،دیای ،رو م آورد» .
عبوروکیاسغغ سغغغازمغان دانشغغغاغاه بغا دو زییمقولغه پغارادکاغغغیدغا قغانونمحور ،و
قانونگییز ،به مینا ،عدم تیهد و سهل اناار ،دانشااه در رعایت اصو و قوانین دانشااه
به منظور میوگیی ،از سغغوترفتارها ،دانشغغااه و از سغغو ،دیای عدم تیهد به هنجارها،
دانشغااه توسغط اسغتادان بهدلیل فشغار ناشغ از قانون کاغ ،میتنه و ارتقا ید دیای از
د یغل درون دانشغغاغاه اسغغغت کغه از نظی مشغغغارکغت کننغدگغان عغدم التزام بغه هنجغارهغا،
آ کادمی را شغد م باشغد .از نظی دانشغااهیان سغیاغیه میات ،در ی امتعاد عیع
مانند دانشغااه که هعه با ه بیابی هاغتند ید دیای از د یل بیوز بیخ ناهنجار،ها در
دانشغغااهها محاغغوب م گیدد .از دیدگاه آنان آننه بی تقویت این ناهنجار ،در دانشغغااه
مدییمحور م افزاید ناکارآمد ،و عدم شغایاغتا و صغش یت مدییان اسغت که میعو
انتصاب و نه انتااب هاتند.

عدانشغااه ابزارمحور میهوم پیاسغتناد از اکعیت فیهنگ ابزار ،در دانشغااه اسغت.
بیخ بی این ادعا هاتند که دانشااه ابزار ،در دست دولتها و قدر ها است .بیخ دیای
بی این باور هاغتند که این فیهنگ ابزار ،در دانشغااه باغیار ماافتاده و شغامل تعام سغحو و
طی وسغیی از دانشغااهیان اسغت .این مقوله شغامل اسغتاد ابزارمحور دانشغجو ،ابزارمحور
و مدیی ابزار محور است .دانشااه از دیدگاه دانشااهیان به ابزار قدر مته م شود .استادان
نیز از ی سغو به ابزار مدییان دانشغااه و ازسغو ،دیای به اسغتیاده ابزار ،از دانشغجویان
بیا ،ارتقات عیع و ماد ،مته هاغغتند .در موارد ،نیز هعان اسغغتادها در میین اسغغتیاده
ابزار ،دانشغغجویان از آنها از طییق بینامه پنهان بیا ،گیفتن نعیه بیشغغتی و قنول پایان تیم و
چش پوش از خحاها و اشتناها غییاخشق و  ...قیار دارند.
عدانشغااه بازار محور باتأکید بی اکعیت ارزشها ،بازار ،بهما ،ارزشها ،آکادمی
بی دانشغااه از دیای مقولههای اسغت که به تقویت و پیرنگتی نعودن شغیایط سغازمان دانشغااه
کع نعوده اسغت .دانشغااه با افزایل مذب دانشغجویان تحصغیش تدعیی و درعین ا با
عغدم نظغار بی پغایغاننغامغه و رسغغالغههغای کغه نغاگزیی بیا ،فغار التحصغغیی و گیفتن مغدر بغایغد
تدوین م شغغده اسغغت بازار بییون از دانشغغااه را تحیی به سغغیمایهگذار ،در بازار دانشغغااه
کیدهاند .درواقع دانشغااه خواسغته یا ناخواسغته با خیق بازار کاشب دانشغااهمحور فضغای بییون
از دانشغااه را بیا ،خدمت کاشب به دانشغااه فیاه نعوده اسغتا فیصغت که توسغط افیاد خارد
از دانشااه بهخوب مورد استقنا و مورد بهیهبیدار ،قیار گیفته است.
دالیل سایاسای .عدانشغااه سغیاسغتزده از مؤلیهها ،پیاسغتناد و باغیار تأثییگذار از دیدگاه
مشغارکتکنندگان اسغت که به نقل و رد پا ،ععیق سغیاسغت در دانشغااه اشغاره دارد .دوروی
عغدم صغغغداقغت عغدم اقنغا بغه قیقغت تی از بیغان نظیا واقی و ارائغه انتقغاد و هعننین
مجیزگوی از مؤلیغههغای اسغغغت کغه ارزشهغا ،دانشغغاغاه را ک رنغگ و بغهتغدریه نغابود
م سغازد .دانشغااه سغیاسغتزده از ی سغو آزاد ،و اسغتقش را نشغانه م رود و از سغو ،دیای
تیویه کننده فیهنگ فیی ،و دوروی در دانشااه است.
دالیل اقتصاادی .دانشغااهیان درباره تنیا ناشغ از عدم امنیت اقتصغاد ،نایان خود را
از امنیت رفاه امنیت خانوادگ امنیت روان و ماغع عنوان م نعایند .عاز آینده و شغت
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داری  .چون نع دانی چه بی سی ما خواهد آمد  .سییع القی ( )1397اگیچه درباره دعیان
کشغور اما به ندته قابلتومه در اهعیت امنیت اشغاره دارد که قابییت تیعی به دانشغااه را دارد.
عاولین شغی

دعیان ایجاد امنیت فدی ،شغری مدن و اقتصغاد ،اسغت .بید از این که

سغغح قابلتومه از این امنیت فید ،تحقق پیدا کید یظ هویت و تییقخاطی اهعیت پیدا
م کند .اگی باواهی این اصغغل دعیان (ایجاد امنیت فید )،را به می یه سغغیاسغغتگذار،
بیسغانی باید مجعوعه افدار و ععیدیدها از ثنا بیخوردار باشغند .اگی شغهیوندان ی کشغور
صغن از خواب بیدار شغوند و متومه شغوند 40درصغد ارزش دارای ها ،آنها از بینرفته اسغت
بغهطور طنیی در پ چغارهانغدیشغغ خواهنغد بود .در چنین شغغیایح هویغت تییق بغه خغا و
اعتعاد به آینده رنگ م بازد .این اتیاق اسغت که از دیدگاه دانشغااهیان ید از د یل اصغی
در عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه است.
دالیال تااری.ی .این مقولغه شغغغامغل وقغایع و رو یغدادهغا ،مهغان و هعننین وقغایع تغاریا
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کشغورها مانند مننلها و انقشبها ،می

اکعیت منا ها و ا زاب ماتی بی کشغور

اسغت که دانشغااه را تحتتأثیی قیار م دهد و بی مأموریت نقل ارزشها و هنجارها ،آن
تأثیی م گذارد .شغیایط تاریا اییان در دوره انقشب شغیایط منگ دوره بیمام و پاغابیمام
از د یی بوده اسغغت که از دیدگاه مشغغارکتکنندگان بهطور ماغغتقی بی تقویت وضغغییت
مومود تأثیی داشغته اسغت .فیاسغتاواه ( )304 1396با اشغاره به  5ناغل اییان که ب تأثیی در
فیهنگ دانشغااه نیاغت ناغنتا به تعام دورهها ،تاریا در اییان اشغاره کیده اسغت .او به
تغأثیی این دورههغا در زنغدگ اسغغتغادان و دانشغغجو یغان اشغغغاره کیده و بغه نوع از آنهغا بغا عنوان
عچیخه یا ناغلها یاد م کند .بهعنوان متا از ی سغو به ناغل گیایل به هنجارها،
میتون دیاغغی یینگیای ماغغتولیغتپغذیی ،نانغهگیای سغغنغت اقغامغت در پیدیس و النتغه
اعتصغابا در ناغل مشغیوطه (متأثی از دانشغااه ناغل ی پاریس) اشغاره م نعاید و از سغو،
دیای به دوره ناغغی خاغغته و کوفته از افتادن و بیخاسغغتن دسغغتوپا زدن ه در سغغح
دانشغجوی و ه اسغتادان در ناغل پس از انقشب و گذر از دانشغااه پهوهشغ هومنولت به
دانشغااه ناغل سغوم کعنییج و کارآفیین در ناغل پاغا انقشب با ویهگ ها ،اسغتادان مجی،
پیوژهها ،بییون بیه خوردن سغغنت اقامت بازنشغغاغغتهکیدن اسغغتادان آییننامه ارتقا و

مقغالغهگیای صغغور ،از طییق پغایغاننغامغههغا اشغغغاره م کنغد و ضغغغد هنجغارهغا ،عیع و
کهکارکید،ها ،آن را از پدیدهها ،میعو و گزنده این نال م داند.
دالیل اجتماعی .ناهنجار ،امتعاع از دیای مؤلیهها ،تأثییگذار در فیهنگ دانشااه
اسغغت که بیاسغغا دیدگاه مشغغارکتکنندگان نقل غییقابلاندار ،در ک رنگشغغدن فیهنگ
دانشغااه دارد .به تینیی مشغارکتکنندگان دانشغااه آینه تعامنعا ،مامیها ،اسغت که در آن
زندگ م کنی  .این میهوم اسغت که دادهها ،زیاد ،بی آن تأکید داشغتهاند .به زبان سغاده
دانشغغااهیان بی این باور هاغغتند که ش غیایط امتعاع کشغغور بی میزان تیهد یا عدم تیهد بی
هنجارها ،دانشغااه تأثییگذار اسغت .ی اسغتاد موان اینگونه به این ندته اشغاره م کند:
عدرواقع مامیه دانشغااه نعونه کوچد از مامیه بزر تی ،اسغت که در آن زندگ م کنی .
بهنظی من باید مواب این مشدل را باید در متن مامیه پیدا کید .
دالیل فرهنگی .زمینهها و شغیایط فیهنا در مقاله اضغی شامل میاهیع است که متأثی

از خیقوخوهای اسغغت که ک وبیل در میان اییانیان شغغایع اسغغت . 1انتااب مقوله آداب و
عغادا یغا هعغان خیق و خو ،اییانیغان از این منظی کغه ارزشهغا و هنجغارهغا ،دانشغغاغاه را
مورد پیسغغل قیار م دهغد و در موارد ،منجی بغه شغغیود ارزشهغا ،نغه چنغدان متنغت در
محیطها ،رسغع مانند دانشغااه و یا میوگیی ،در نهادینه شغدن ارزشها ،متنت دارد مورد
تومه قیار گیفته اسغت .در گزارش اصغی بهطور میصغل به این ویهگ ها پیداخته شغده اسغت.
ید از مشارکتکنندگان در پهوهل دیدگاه خود را اینگونه بیان کیده است:
بیضغ اشغدا

ه از خودمان اسغت .متش ید از آفتها ،اصغی در دانشغااه این اسغت

که ما اییانیان اسغغاسغغا ر گو نیاغغتی  .نع توانی

یفهایعان را ر و رودررو به دیایان اعشم

کنی  .هعین ویهگ منجی به پشغغتسغغی یفزدن و دوروی و پنهانکیدن قیقت م شغغود.
م دانی هعدارمان کارش غییاخشق است اما م تیسی میو ،خودش این را باویی .

مقوله اصغی دیای در این بال سغن زندگ دانشغااهیان 2اسغت که مشغارکتکنندگان در

ارائه دلیل بیا ،تقویت وضغغییت مومود آن را بیان م کنند .از نظی بیخ از مشغغارکتکنندگان
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 .1تأکید بی این ویهگ ها در راسغغتا ،پاسغغه به ماغغتیه اصغغی پهوهل اسغغت و ب شغ بهمینا ،ب تومه به ویهگ ها ،متنت
اییانیان ناواهد بود .کعااینده ویهگ ها ،مشابه در کشورها ،دیای نیز بایار مشاهده م شود.
 .2در اینجا میهوم سن زندگ بهمینا ،شیوه زندگ کیدن مورد تومه قیار گیفته است.
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این چالل بیل از آنده به عدم امنیت اقتصغاد ،اسغتادان میبو باشغد نشغتتگیفته از افزایل
توقیا و ترییی سغن زندگ آنان در مععکیدن سغیمایه و ارتقات ماد ،داشغتههایشغان اسغت.
اگیچه این ترییی سغن فقط شغامل مادیا نیاغت بیده موارد متنود دیای را نیز در بی م گیید.
شغالن ( )1392این ماغتیه را با طی ی پیسغل درباره اسغتیاده از اصغحش عدکتی سیدار به
دانشغغااه میتنط م سغغازد :عما ،تیج ،اسغغت فید ،که در عیصغغه نظام به منزلت سغغیدار
م رسغد این چنین مشغتاقانه و بیضغا از راهها ،غییمیعو در پ کاغ ،منزلت از طییق عنوان
دکتی ،است  .ععومیت این اشتیا در اقشار دیای امتعاد نیز قابلمشاهده است.
دالیال فردی .د یغل فید ،بغه عنوان عغامغل تغأثییگغذار در بیخ از میغاهی ععیق غاصغغغل از
دادهها مشغهود بوده اسغت .تومه به د یل و زمینهها ،فید ،از این رو ائز اهعیت اسغت که
اناغغغان دارا ،ویهگ هغا ،متنود و تغأثییگغذار در محیط زنغدگ و کغار ،اسغغغت .مترییهغا،
معییتشغناخت افیاد مترییها ،شغاصغیت و مترییها ،موقییت از اینگونه موارد اسغت.
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بغهعنوان متغا ویهگ هغا ،شغغاصغغیت افیاد مغاننغد فیوتن

صغغغداقغت و یغا اغغغاد و

خودبزر بین از ی سغو و هعننین طنقه امتعاع پیشغینه خانوادگ پیشغینه کار ،قنی و
ت تییقا قوم و طاییها ،از این موارد است.
دالیل جهانی .د یل مهان شغامل وقایع و تریییا سغیاسغ اقتصغاد ،و  ...از عوامل
تأثییگذار ،اسغت که در فیایند کدگذار ،و مقولهبند ،دادهها بهصغور ماغتقی و شغیاف
مورد تأکید قیار گیفته اسغت .مشغارکتکنندگان بهطور مشغان در سغا ها ،اخیی به تریییا
اقتصغاد ،تریییا آ کادمی

تریییا تدنولوژی

تریییا سغیاسغ و تریییا فیهنا در

سغح مهان تأکید داشغتهاند .بهطور نعونه اشغاره به تریییا سغیاسغ مانند انتااب ریاسغت
معهور ،امییدا در تریییا آموزش عال اییان از اینگونه موارد بوده اسغغت .از نظی پارکی و
می )1995( 1،تریییا در مهان امیوز اع از تریییا نهاد ،سغغیاسغغ و خصغغوصغغا
اقتصغغغاد ،تریییا چشغغعایی ،در آموزش عغال ایجغاد کیده اسغغغت .قغانی راد و هعدغاران
( ) 35 1393ضغعن اشغاره به پویای نهاد دانشغااه به دگیگون فیهنگ دانشغااه در مهان در
ا ترییی پااصنیت پاامدرن شندها ،و پااسیمایهدار ،تأکید م نعایند.

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .4-2کنش و برهم کنش دانشگاهیان

در این پیسغل راهنید دانشغااهیان به ماغتیه مورد تومه بوده اسغت .راهنید دانشغااهیان بهرغ
اشغتیا زبان در ارزشها ،دانشغااه سغازمان و فیهنا که به آن اشغاره داشغتهاند در
موامهه با وضغغییت فیی فیهنگ دانشغغااه یداغغان ننوده اسغغت .افیاد بی اسغغا تجارب
پیشغغینه و باورها ،خود واکنلها ،متیاوت به ماغغتیه داشغغتهاند .پاسغغه به این پیسغغل در
موارد ،بهطور ماغتقی به ههور میاهیع منجی شده است که مننا ،مقولهها ،اصی بوده و
در موارد ،نیز میغاهی کییغد ،پنهغان در دیغدگغاههغا مننغا ،مقولغههغا قیار گیفتغهانغد .دیغدگغاههغا،
این افیاد مغا را بغا سغغغه گیوه متیغاو از کنلهغا موامغه نعود .اهعیغت تومغه بغه این راهنیدهغا
نقل اساس در تحییل نهای پهوهل اییا م نعاید.
کنش مقاومت و مقابله .بیخ از مشغارکتکنندگان به ارزشها ،دانشغااه پاینند بوده و بی
این باور هاغتند که در موامهه با وضغییت مومود بهما ،انییا باید با آن مقابیه کید .مقابیه و
مقاومت دارا ،درما متیاوت از شغد و ضغی در بیابی تقی ،گاغتیده دانشغجویان انتظارا
نابجا ،آنان در کاغ ،نعیه بدون داشغتن اسغتحقا تا مقابیه با تصغعیعا غییعیع شغورا ،گیوه
و دانشغدده و مدییان عال دانشغااه اسغت .ید از اسغتادان سغاتتیین نود مقاومت را در خود
گیوه اعشم م کنغد .این مورد بیشغغتی زمغان بغهومود م آیغد کغه ید از اسغغتغادان گیوه عینغا
هنجارها ،عیع و سازمان را در تدریس پهوهل گیفتن پایاننامه و موارد مشابه نق

نعاید.

در چنین موارد ،اگیچه اعضغا ،گیوه بهتیین افیاد ،هاغتند که م توانند از طییق عدم سغدو و
مقاومت در مقابل اسغغتاد متای میو ،او را باییند اما باغغیار ،به دلیل تنیا ناشغغ از این
کنل بغه انجغام آن اقغدام نع نعغاینغد .تغأکیغد مشغغارکغتکننغدگغان بی پیداخغت هزینغه بغابغت انتاغاب
راهنید مقاومت و یا مقابیه از تیداد قابلتومه بیخوردار بود.
کنش ساات.ت .کنل سغغدو ناغغنتا از ععومیت بیشغغتی ،در مقایاغغه با دو کنل دیای
بیخوردار اسغت .بیخ از مشغارکتکنندگان با تینیی عفیهنگ سغدو در دانشغااه از آن یاد
کیدهاند .اگیچه افیاد به د یل ماتیی در تومیه انتااب کنل سغدو اشاره کیدهاند اما آننه
تومه به میهوم سغدو را دارا ،اهعیت م سغازد اهعیت کیید ،اعضغا ،هیتت عیع بهدلیل
نقلها ،ماتیی مانند تدریس تحقیق مدیییت عضغغویت در شغغوراها ،تصغغعی گیی،
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انتااب بهعنوان داور و ارزیاب و مشغغاور و در نهایت بهعنوان سغغیاسغغتگذاران و بینامهریزان
دانشغااه و دیای نقلها ،تأثییگذار دیای ،اسغت که آنها در دانشغااه و میاکز پهوهشغ اییا
م نعایند .بیاسغا تجیبه دانشغااهیان دادهها شغامل افیاد ،اسغت که بهمنظور یظ موقییت
و دور ،از تنیغا نغاه خوان بغا وضغغییغت مومود در بیابی عغدم پغایننغد ،بغه هنجغارهغا،
دانشغااه کنل سغدو را انتااب م کنند .بیخ از مشارکتکنندگان اتااش کنل سدو را
متأثی از پیامدها ،تجیبه شغغاص غ خود از کنل مقابیه عنوان م نعایند .این افیاد ایاغغتادگ
تیداد میدود دانشااهیان در بیابی این مییان غال ،را منجی به پیداختن بها ،سناین ع ذف
م داننغد بغه هعین دلیغل تومغه بغه پیغامغدهغا ،ا تعغال عکنل مقغابیغه و بهیهمنغد ،از مزایغا،
عکنل سغغدو

را کتعان نع کنند .ش غیایط و زمینه منجی به اتااش کنل سغغدو در موارد،

مشابه و یداان است .این کنل شامل سدو در مقابل سوترفتار دانشااه در سح مدییان
عال میان و پایینتی سغدو در مقابل سغوترفتار اسغاتید هعدار سغدو در مقابل سغوترفتار
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دانشجویان و ت سدو در مقابل سوترفتار کارکنان امیای و ادار ،است.
کنش سا .اساتااده .کنل سغوتاسغتیاده به دسغته سغوم و درعین ا متیاو از دو کنل دیای
تییق دارد .دلیل اصی در نود متیاو کنل به تیق متیاو کنشایان دانشااه از اختش در
فیهنگ دانشغااه تییق دارد .میهوم و مینا ،وضغییت مومود از دیدگاه این کنشغایان بیل از
آنده ی ماغتیه باشغد موقییت و فیصغت اسغت که م تواند به رشغد و ارتقات مال و شغری آنان
منجی شغود .این افیاد آشغدارا با زیی پا گذاشغتن ارزشها و هنجارها ،دانشغااه به سغوتاسغتیاده
داکتی ،از وضغغع مومود م پیدازند .آنها اسغغتادان دانشغغجویان و مدییان هاغغتند که اگیچه
معدن اسغت بهطور شغیاه به باورها ،اصغیل خود به ارزش دانشغااه پافشغار ،نعایند اما
درواقع آ گغاهغانغه و بی اسغغغا ایغده عرمز بقغا و پییوز ،در رقغابغت و تنغازد بیا ،بقغا ،درون و
بییون عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه را تومیه و تنها عدیای ،را ماتو بهومود آمدن
وضع مومود م دانند .راهنید اصی این افیاد در موامهه با وضییت مومود راهنید هزینهغغفایده
اسغت .این کنل دارا ،گاغتیه وسغیی از سغوت اسغتیادهها (سغوتاسغتیاده مال سغوتاسغتیاده ادار،
سوتاستیاده موقییت و سوتاستیاده اخشق و  )...توسط دانشااهیان م باشد.

 .4-3نتایج و پیامدها

پیامدها بی اسغا میاهی
بیاسغا میاهی

اصغل از دادهها در سغه سغح فید ،سغازمان و می بیوز کیدهاند.

اصل از دادهها پیامدها قابل تیدی به سه مقوله پیامدها ،فید ،سازمان و

می اسغغت .پیامدها ،فید ،شغغامل ذف و انزوا ،عالعان ههور و ارتقات ناعالعان .پیامدها،
سغغازمان شغغامل ههور شغغنهدانشغغااه شغغنهدانشغغااه و شغغنهتولیدا دانشغغااه و پیامدها،
ّ
کوتغاهمغد می شغغغامغل نغاامیغد ،ععوم مهغامی عغالعغان و تقو یغت نغابیابی ،و پیغامغدهغا،
درازمد می شامل عدم توسیه عیع کشور و عدم توسیه می کشور است.
پیامدهای فردی .در پیامدها ،فید ،میاهی

اصغل از دادهها ما را با دو مقوله متناق

ع ذف و عارتقغا موامه کیده اسغغت .در این بال مقوله ذف بهعنوان پیغامد ماغغتقی
راهنید مقابیه و مقوله ارتقا بهعنوان پیامد ماغتقی راهنید سغوتاسغتیاده مورد کنداش قیار گیفته
اسغت .ذف اصغل کنل مقابیه اسغت .ذف از عضغویت در شغوراها ،تصغعی گیی ،و
دیای شغغوراهغا ،عیع عغدم انتاغاب این افیاد بغهعنوان ارزیغاب نغاهی و داور طی هغا،
پهوهشغ عدم انتصغاب آنان در پاغتها ،امیای ردهبا زدن بیچا،های مانند میتین

هعیشغغا (کاراکا )2013 1سغغاتگیی و بدبین و در موارد ،محدوم به سغغدو امنار،

بهمنظور بقا و یا انزوا .ع ذف عالعان بهطور خودکار به عارتقات ناعالعان منجی م شغغود.
این ارتقا ه شغغامل ارتقا ،ماد ،و ه ارتقا ،عیع اسغغت .بزر تیین چالشغغ که ذف
عالعان و ارتقا ،ناعالعان را بهدننا دارد در وهیه او بحیان تی شغغدن وضغغییت اسغغت که
دانشغااه در آن قیار دارد .زییا فضغا بیا ،ک رنگتیشغدن ارزشها و هنجارها ،دانشغااه از
ی سو و هعننین تقویت کهرفتارها ،دانشااه از سو ،دیای آمادهتی م شود.
پیامدهای سازمانی .در مقوله پیامدها ،سازمان با ههور مقوله شنهدانشااه موامه شدهای .
ید از اصغی تیین پیامدها ،سغازمان بیوز و عههور شغنهدانشغااه یا دانشغااه میی در مقابل
دانشغااه واقی اسغت .مقوله شغنهدانشغااه یا دانشااه میی میهوم آشدار بیا ،پاسه به پیسل

پیامدهاسغت .ه  )2018( 2کاغ ،هویت در داخل سغازمان را منجی به ارائه تصغویی ،میتنط با
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
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سغازمان در خارد از سغازمان م داند .دانشغااه که واقی نناشغد اهدافل نیز واقی ناواهد
بود کغارکنغان و تولیغداتل نیز واقی ناواهنغد بود .دانشغغاغاه بغا شغغنغهاسغغتغاد شغغنغهدانشغغجو و
شغنهمحقق دانشغااه با شغنهتولیدا دانشغااه با مقا

و کتابها ،غیی اصغیل شغنهکتاب

شغنهمقاله شغنهرسغاله و با شغنهنقلهای شغامل شغنهآموزش شغنهپهوهل شغنهخدما در بییون
از دانشااه نیز از هویت ماتحدع بیخوردار ناواهد بود.
پیامدهای ملی .در سغغح می پیامدها باغغیار وسغغیعتی و قابلتأملتی بهنظی م رسغغد.
شغنهدانشغجوی که فار التحصغیل م شغود بی ماغند شغرلها ،ماتی م نشغیند .شغنهاسغتاد
مدیییت بالها ،ماتی کشغور را بی عهده م گیید و شغنه دانشغااه به دننا کاغ ،اهداف
بیندپیوازانه بدون پشغتوانه مانند کاغ ،رتنه او عی در مهان اسغت .عناامید ،ععوم

از

دانشغغاغاه عمهغامی عالعغان عمایازین افیاد ب صغغش یغت عیع و اخشق در اداره
امور کشور و عتقویت نابیابی ،از دیای پیامدها ،کوتاه مد در سح می است.
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ععغدم توسغغیغه عیع

و ععغدم توسغغیغه می کشغغور دو مؤلیغه اصغغی در پیغامغدهغا،

بیندمد در سغح می اسغت که اصغل کنل و بیه کنل ش،نییان در موامهه با ماغتیه
بیاسغغا میاهی

اصغغل از دادهها پدیدار شغغدهاند .طایی ( )1398به بهتیین ومه پیامد

عدمتوسغیه عیع در چنین وضغییت را مورد تومه قیار داده اسغت .عچنین باغتی ،به بازتولید
فیهنغگ غییعیع و رشغغغد عی دروغین م انجغامغد کغه رخو

ب اعتعغاد ،ب انایزگ

درو فیی ،و عدم مشغیوعیت در سغاختار آن مود م زند .در چنین باغتی ،امید به رشغد
عیع رؤیای عنث میوه م کند .
 .5بحث

میور ،بی نتایه محالیا محققان تیویحا تأییدکننده شغیایط تأثییگذار ،اسغت که در سغح
کشن بیاسغا نتایه پهوهل اضغی به آنها اشغاره شغده اسغت .بیخ از این عوامل به اختصغار
در محالیا زیی مورد تومه قیار گیفته است:
تریییا سغغیاسغغ اقتصغغاد ،و نهاد ،تأثییگذار بی آموزش عال کشغغورها (پارکی و
می) 1995 ،ا تأثیی تحو

مهان بی آموزش عال کشور (بنی و تیاولی )2001ا تأثیی

نظام سغیمایه دار ،و نتولینیالیاغ

فشغار سغیاسغ و فشغار ناشغ از تجار ،سغاز ،و بازارگیای

بی مؤلیه ها ،فیهنگ دانشغااه مانند آزاد ،عیع و اسغتقش (شغاناهان)2008 1ا تأثیی

سغغیاسغغت بی خدشغغه دار شغغدن آزاد ،و اسغغتقش دانشغغااه ها (بارنت و ناپول 1396 2ا

فغاضغغغی

)1393ا عوامغل و شغغیایط تغاریا اع از تغاریه کشغغغور و تغاریه دانشغغاغاه

(فیاسغغغتاواه 1388ا متینای
تودها ،شغغغدن آموزش عغال

3

)2018ا دانشغغغاغاه اننوه (میدیهغا و پغا نیغا )1396ا

مهغان شغغغدن و گاغغغتیش کغاربید فنغاور،هغا ،اطشعغا و

ارتنغاطغا (قغانی راد مید و محعغد) 1393 ،ا تغأثیی رخغداداهغای مغاننغد بحیان تریییا
و منگ در ترییی ارزش ها (خییاندیل باشغغنده و شغغینان

4

1397ا اگی ،و رالاغغتون

) 2008ا عوامل فید ،عوامل نهاد ،و سغغازمان (م کی)2005 5،ا قوانین و مقیرا

رسغع و قوانین غییرسغع بوروکیاس دانشااه و عدم ااسیت استادان و دانشجویان

(مغ کیغ ،تیوینو و بغاتیفییغد) 2001 6ا عوامغل معییت و موقییت ( اغغغن و فغاطیعغا

)2014ا مترییها ،فید( ،موشغغعن)2013 7ا ناآگاه فید( ،صغغنار میصغغوم فی و

محعغد)1398 ،ا ب هنجغار ،فیهنغگ عی عدم اسغغغتقش و آزاد ،دانشغغاغاه فقغدان
اسغتقش فدی ،ضغی سغنتها و اسغحوره ها و افو هنجارها ،اخشق مامیه (نامور و
هعداران )1397ا سغغاختار نامتناسغغ ،دانشغغااه خصغغوصغغا نظام ارزیاب و ارتقا،
سغازمان (د یل سغازمان ) مشغدش مال و عدم امنیت شغری عدم اسغتقش دانشغااه
و عدم مشغارکت در امور مامیه عدم ومود هویت مشغان دانشغااه عدم آشغنای با
رفتارها ،غییدانشغااه و دانشغااه ضغی شغاصغیت و ماغائل اعتقاد ،و فیهنا
(پورعز و هعداران )1391ا ناکارای فضغغا ،دانشغغااه اییان در ایجاد و پیورش
هنجارها و تنیور آن در رفتارها و گیتارها ،دانشغااهیان ناسغازگار ،و ب ثنات در فیایند
گغیغغتوگغو و مغغذاکغیه و ضغغیغ

در هغعغدغغار،هغغا ،گغیوهغ

نغنغود انغاغیغزه کغغافغ بغیا،

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
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سغاتکوشغ و تحعل میار ها ،عی ناکارآمد بودن بینامهها ،درسغ و آموزشغ
ضغی

رو یه پهوهل و پهوهشغای ،ننود فیهنگ مشغارکت و رو یه عی گیای

ضغی

تیغامغل عیع دانشغغغجو یغان بغا اسغغتغادان ننود فیهنغگ نقغد و نقغدپغذیی ،در امتعغاعغا
دانشغغاغاه

گیایل بغه پییو ،از ضغغغد هنجغارهغا ،عی و فیدگیای (مهغدیغه هعت و

ودادهیی )1395ا بنااه دار ،دانشغااه ورود سغیاسغت و دین به دانشغااه و بوروکیاسغ
اک بی دانشغااه (فیاسغتاواه )1396ا د یل فیهنا مانند پارت باز ،و خویشغاوندگیای
اییانیان (محعد ،و هعداران )1397ا عدم تومه به ارزش ها ،اسغشم و دین (محیاب
و مغوانغعغید )1392ا خغغانغواده و تغغأثغیغی آن بغی ارزش هغغا ،فغید( ،ایغنغاغیغهغغار
مغ کیغ )2005 ،و تیغاو هغا ،فید( ،کییتنی و کینید
( )2010نیز بغه طورخغا

1

1382ا

 .)1393محغالیغه اسغغغعی

2

بغا اشغغغاره بغه عفضغغغاهغا ،فیهنا متقغاطع و متیغدد 3در

دانشااه عوامی مانند فیهنگ می فیهنگ نظ ام آموزش عال فیهنگ سازمان فیهنگ
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رشغتهها خیده فیهنگ ها ،دانشغجوی و هعننین مناغیت و قومیت را در تحییل دانشغااه
از منظی فیهنگ مورد تاکید قیار م دهد .موارد ،که بیخ از آنها مانند فیهنگ رشغغتها،
در یافته ها ،پهوهل اضی دیده نشده است.
درهی صور این محالیه و محالیا مشابه به اننوه از د یل و شیایح اشاره م کنند
که به نوع فیهنگ دانشغااهها را تحتتأثیی قیار م دهند و تأییدکننده یافتهها ،ارائهشغده در
این مقاله هاغتند .اما آننه تدعیلکننده این یافتههاسغت ارائه تحییل نهای بیاسغا زمینه
پارادای (شیایط کنلغغغبیه کنل و پیامد) و ماتییس شیط غغغپیامد ،است که در بال
بید ،ارائه م شود
 .6تحلیل دادهها

مقولغه اصغغی پهوهل منن بی ععغدم التزام و تیهغد بغه هنجغارهغا ،آ کغادمیغ

بیاسغغغا

کدگذار ،سغغهگانه بهعنوان اصغغی تیین مقوله بیاسغغا مد  2015کوربین و اشغغتیاو

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

انتااب و مد نهای بیاسغا شغیایط عی و عوامل زمینها ،کنل و بیه کنل دانشغااهیان
و پیامدها و پدیده محور ،باغغط داده شغغد .در این بال دادهها که در بال یافتهها در
پاسغه به پیسغل ها ،اصغی پهوهل ارائه شغده اسغت بی اسغا میهوم زمینه ابزار تحییی
پارادای (شغیایط کنلغغ غبیه کنل و پیامد) و اسغتیاته ،تحییی ماتییس شغیط غغ غپیامد،
بهمنظور ارائه مد نهای مورد تحییل قیار گیفته است.
شرایط

پدیده مح.ری :عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی
زمینه

ماتریس
شرطی

کنش و برهم کنش :مقابیه سدو و سوتاستیاده

پیامدی
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پیامد و نتایج  :پیامدها ،فید ،سازمان و می
شتل  .1نمایی از مدل نهایی پژوهش

بیاسغغغا یغافتغههغا داده هغا در پغاسغغه بغه چیای و چاونا عغدم تیهغد بغه ارزشهغا و
هنجارها ،آ کادمی

شغیایح را تیسغی نعودهاند که شغامل طی وسغیی از د یل و عوامل

متیاو اسغت .در تیدی د یل مورد اشغاره که در پهوهل اضغی مقولهبند ،شغده اسغت
تومه به این ندته ائز اهعیت اس غت که بیخ از د یل بهطور ماغغتقی منجی به بیوز پدیده
ّ
شغغغدهانغد کغه بغا عنوان شغغیایط (عی ) از آنهغا یغاد م شغغود .امغا بیخ دیای از این د یغل
درعین غا کغه در پسزمینغههغا ،شغغیایط تومیغهکننغده عیغت بیوز پغدیغدهمحور ،هاغغتنغد
درعین ا در کنل و بیه کنل دانشغااهیان و هعننین پیامد و نتایه تأثییگذار هاغتند .در
واقع تحییغل ایجغاد اختش در فیهنغگ دانشغغاغاه نیغازمنغد تومغه بغه ابیغاد متیغاوت از د یغل و
عوامغل گونغاگون در مهغتهغا ،ماتی اسغغغت .اهعیغت دادههغا بغهدلیغل اسغغتیغاده از نظییغه
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دادهبنیاد صغغیفا به ارائه د یل و ش غیایط منجی به بیوز مقوله اص غی محدود نع گیدد بیده
آننه مینابال د یل و شغیایط منجی به ایجاد و تقویت وضغییت مومود محاغوب م گیدد
کنل و بیه کنل دانشغغااهیان اسغغتا شغغامل آننهکه افیاد در واکنل به وضغغییت و وقایع
ماغغتیغهمنغد فدی م کننغد م گوینغد ا اغغغا م گوینغد و انجغام م دهنغد (کوربین و
اشتیاو

.)197 2015

کنلها پاسغه واقی بازیایان اصغی دانشغااه به ماغتیه پهوهل اسغت و پیامدها اصغل و
نتیجه کنلها و بیه کنلهای اسغغت که دانشغغااهیان در مقابل ماغغتیه پهوهل از خود بیوز
دادهاند .بیاسغغا دادهها ،پهوهل کنلها و بیه کنلها با پیامدها تناهی ی بهی ندارند
بیده گاتیه پیامدها فیاتی از آنهاست .کنل فید ،تأثییگذار در پیامد سازمان و هی دو منجی به
پیغامغدهغا در سغغح می م گیدد .هعغانگونغه کغه کوربین و اشغغتیاو ( )201 2015تغأکیغد
کیدهاند عپیامدها نتایه واقی و یا پیلبین شغده کنلها و بیه کنلها هاغتند و م توانند به
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خود فید و یا به دیایان بیگیدند .م توانند فیزید روان و یا امتعاع باشغند م توانند اقدام
افیاد را تشغغدید و یا منجی به ترییی مهت کنلغغغغبیه کنل شغغوند  .این اتیاق اسغغت که در
دانشغغااه افتاده اسغغت .پیامد کنلها و بیه کنلها دارا ،ابیاد وسغغیع و گاغغتیدها ،شغغامل
پیغامدها ،فید ،سغغازمان و می بوده اسغغت .کنل و بیه کنل دانشغغاغاهیغان در فیاینغد،
نامحاغغو و درعین ا ماغغتعی و متأثی از عوامل متیدد ضغغعن تقویت ماغغتیه پهوهل به
بغازتولیغد آن در پیغامغدهغا و درنتیجغه تدیار چیخغه در مهغت عغدم اصغغش و بهنود ععغل نعوده
اسغت .عشوه بی عوامل تأثییگذار بی کنل اراد ،و آگاهانهبودن دو ویهگ اسغت که کنل افیاد
بیاسغغا آن شغغدل م گیید .از نظی بیکوویتز عمیعو میدم به کنلهای دسغغت م زنند که
میتقدند به اطیات وسغغیی از تعایشتشغغان منجی م شغغود .به عنار دیای در هناام انتااب
غغالنغا رفتغار ،را انجغام م دهنغد کغه فدی م کننغد شغغغانس بیشغغتی ،را بیا ،دسغغتیغاب بغه نتغایه
محیوبتی دارنغد (بغهنقغلاز :نوروز ،و باتیغار .)1392 ،این دیغدگغاه دربغاره انتاغاب نود
واکنل مشارکت کنندگان به ماتیه پهوهل اضی دارا ،مصدا است .دانشااهیان بی اسا
تیییی که از وضغییت اضغی دارند ناغنت به آن واکنل نشغان م دهند .این واکنل به دلیل
تیق متیاو افیاد از پدیده و هعننین به د یل وضغغییت که فید در آن بهسغغی م بید متیاو

اسغت .اگی فید ،وضغییت مومود را ی تهدید بیا ،دانشغااه و نهاد عی تییی نعاید واکنل
متیاوت در مقایاغه با فید ،که آن را ی پدیده میعو و متناسغ ،با شغیایط فیی کشغور تیق
نعاید از خود نشغغان م دهد .در ال که فید ،دیای معدن اسغغت آن را ی فیصغغت و یا ی
شانس در زندگ کنون خود فین نعاید و واکنل خود را متناس ،با آن هعاهنگ نعاید .آننه
در تعام این واکنلها مشغتی اسغت کنل و تیامل بی اسغا تییی از پدیده اصغی و تومه
به پیامدها ،اصغل از آن صغور م پذیید .اما هعانگونهکه پیلتی توضغی داده شغد مد
نهای پهوهل به پارادای سغهگانه شغیایط و کنل و پیامد محدود نع گیدد .شغیایط دلیل وقود
پدیده هاغغتند اما بیاسغغا تأکید کوربین و اشغغتیاو (هعان) بهتنهای بیا ،تحییل کیایت
نع کندا زییا در این صغور ما فقط باشغ از داسغتان را گیتهای که منجی به توصغی صغیف
است و نه نظییه .پارادای سهگانه با عزمینه تدعیل م گیدد.
زمینه اغی ،در ارائه توضیحا یا د یی که افیاد درباره کنل بیا ،پاسه به موقییتها،
مشغغدلسغغاز و وقایی که در زندگ آنها ومود دارد ارائه م شغغود .بهطور نعونه زمان که
دانشااهیان به مشدش اقتصاد ،منجی به ععل غییدانشااه اشاره م کنند درواقع کنل
خود را بیاسغغا پسزمینه ش غیایط و پیامدها ،قابل پیلبین مانند ابهام در آینده انتااب
م کننغد .این امی منجی بغه پیغامغدهغا ،پیلبین شغغغده (مغاننغد فغار التحصغغیی دانشغغجو یغان
ناکارآمد) و یا پیامدها ،پیلبین نشدها(،مانند ب عدالت ) م شود که در سحح وسیعتی
(می ) خود را نشغان م دهد .در بیخ موارد این پیامد به خود افیاد ،بیم گیدد که خود در
کنشغ فیصغتطینانه و سغودمویانه میتد ،آن شغدهاند .مشغارکتکنندگان در تومیه کنل
غییدانشغااه خود در راسغتا ،تقویت ماغتیه به ععل متنت پیشغین خود و یا هعدارانشغان
اشغاره م کنند که بهدلیل پیامد منی فید ،منجی به ترییی رویه شغدهاند .آنها ناخواسغته میان
شغیایط زمینها ،کنل و پیامدها ،آن ارتنا بیقیار م کنند .ندته قابل تومه دیای این اسغت
کغه مترییهغا ،زمینغها ،دارا ،دو ویهگ عتغأثییپغذیی ،و تغأثییگغذار ،هاغغتنغد .آنهغا عشوه بی
ایندغه بی کنل کنشغغایان تغأثیی م گغذارنغد درعین غا م تواننغد بی شغغیایط تغأثییگغذار پغدیغده
اصی و پیامدها اثی باذارند .از سو ،دیای در تحییل کنلها و بیه کنلها به مقولهها،
غاصغغل از میغاهی ماغغتاید از زمینغههغا ،خید و کشن مغاننغد د یغل فید ،و مهغان تومه
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شغده اسغت که مننا ،کنلها را تشغدیل م داده اسغت .از ی سغو به مهان سغاز ،تناد
بینفیهنا و رشغغغد سغغییع تدنولوژ ،و فنغاور،هغا و از سغغو ،دیای بغه ویهگ هغا ،فید،
بهعنوان عوامل تأثییگذار اشغاره شغده اسغت .این شغیایط به تینیی کوربین و اشغتیاو ()2015
دربیگیینده مجعوعها ،از شغیایط کشن (شغیایط خارد ازعهده افیاد مانند شغیایط مهان ) و
شغغیایط خید (میبو بغه افیاد شغغغامغل تجغارب افیاد وضغغییغت مغال تحصغغیش

طنقغه

امتعاع سغن مناغیت و پیشغینه فیهنا و  ) ....اسغت که در نحوه تیاغیی افیاد از وقایع و
اتیاقا

در نحوه کنل آنها و در نتیجه در پیامد تأثیی م گذارد .در واقع بیاسغا یافتهها،

محالیه اضغی مشغارکتکنندگان به شغیایط کشن مهان اقتصغاد ،تاریا سغیاسغ و

امتعاع اشغغاره کیدهاند که از عهده آنان خارد 1اسغغت .آننه در تحییل این وضغغییت ائز
اهعیت اسغت و معدن اسغت در دادهها بهصغور آشغدار ارائه نشغده باشغد زمینههای اسغت
کغه بغه طور نغاخودآگغاه بی دیغدگغاه و تییی فید از پغدیغده و هعننین بی انتاغاب نود کنل بی
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اسغا پیامدها ،اصغل از آن تأثیی گذاشغته اسغت .اما در هی دادها ،بهطور آشغدار ارائه
نشده است .این زمینه م تواند سحو ماتیی از شیایط بینالعیی تا شیایط فید ،را شامل
شغود .بهطور نعونه زمان که با زییمقولههای مانند دانشغااه اننوه اسغتاد اننوه و دانشغجو،
اننوه در مقوله د یل سغازمان موامه م شغوی در واقع با د یل زمینها ،موامه هاغتی که
ریشغغه در مترییهغا ،متیغاو فید ،تغأثییگغذار بی فیهنغگ دانشغغاغاه دارد .مترییهغای کغه دارا،
طی گاغغتیدها ،از شغغیایط تأثییگذار بی پدیدهمحور ،و تأثییگذار بی کنل دانشغغااهیان و
هعننین پیغامدها ،ناشغغ از کنل آگاهانه آنان اسغغت .این امی بی پینیغدگ تحییغل عوامل
تأثییگذار بی فیهنگ دانشغغااه م افزاید .شغغاید به هعین دلیل اسغغت که مشغغارکتکنندگان
تیمی م دادنغد تغا بیشغغتی در سغغح کشن دربغاره د یغل تغأثییگغذار بی فیهنغگ دانشغغاغاه
دیدگاهها ،خود را محی نعایند .از این رو اسغتیاده از اسغتیاته ،ماتییس شغیط غغ غپیامد،
بهعنوان ابزار ،ضغغیور ،در تحییغل دادهها بهدلیغل ارتنغا میغان شغغیایط و پیغامد ضغغیور ،و
امتنابناپذیی است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

سطح بینالمللی
سطح ملی

اجتماع
سازمان
فرد
کنش و
برهم کنش

شیایط

کنل و بیه کنل

پیامد

شتل .2ماتریس شرطیاپیامدی

هعانگونه که در شغغدل شغغعاره ( )2قابلمشغغاهده اسغغت پیامدها عواق ،و اصغغل
شغیایح هاغتند که به پدیدهمحور ،منجی شغده اسغت .این هعان دلیی اسغت که به تقویت
پدیده در پیامدها منجی م شغغود .پاسغغه به این پیسغغل که چیا پیامد کنل هنجارشغغدن و
سغوتاسغتیاده از وضغییت مومود در دانشغااه نهتنها به مجازا یا تننیه خت نع شغود بیده به
ععی فیاگیی و به تینیی ،به عاد،سغاز ،هنجارشغدن تندیل شغده اسغت در هعین ویهگ
نهیتغه اسغغغت .پغارادوکس غذف و ارتقغا در پیغامغدهغا ،مغد غاضغغی متغأثی از راهنید دوگغانغه
مقاومت بیخ از دانشغااهیان و سغوتاسغتیاده بیخ دیای در مقابل وضغییت مومود دلیی
دیای بی تغأثیی پیغامغد از شغغیایط اسغغغت .ایندغه چاونغه راهنید مقغاومغت بغهعنوان یغ کنل
خیدمندانه توسغغط بیخ از دانشغغااهیان بهما ،موفقیت فید کنشغغای و اصغغش وضغغییت
مومود به ذف خود آنان و بدتی شغدن وضغییت فیی منجی م گیدد دارا ،پاسغا مشغابه
با مورد قنل اسغغتا زییا شغغیایط سغغازمان که بهعنوان ید از مقولهها ،اصغغی منجی به
وضغییت مومود توسغط مشغارکتکنندگان مورد تومه قیار گیفته اسغت بهدلیل عدم اتااش
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سغیاسغت قانون مناسغ ،و یا به زبان گویاتی به دلیل عدم واکنل دانشغااه در مهت اصش و
بهنود در پیامدها نیز بهعنوان مقولها ،تأثییگذار خود را نشان داده است.
ندتغه قغابغلتغأمغل دیای دربغاره پیغامغدهغا گاغغغتیه و مهغت یکغت آن از درون دانشغغاغاه به
بییون از دانشغااه اسغت .پیامدها ،اصغل از کنل دانشغااهیان و هعننین دانشغااه از
میز سغازمان دانشغااه گذر و به سغح می نیوش کیده اسغت .بهگونها ،که اگی سغعت چ
شغدل شغعاره ( ) 2به صغور دوایی ،متصغل به ه نشغان م شغد بازگشغت آن در بال
میغان داییه (زمینغه هغا ،تغأثییگغذار در کنل و بیه کنل) و هعننین دوایی متصغغغل سغغعغت
راسغغت (شغغیایط تأثییگذار بی پدیده اصغغی ) قابل مشغغاهده بوده اسغغت .این اسغغتد

در

مقوله ها ،متیدد ،نعایان و دارا ،مصغدا ها ،بارز ،اسغت که بی بیخ از آنها در مقاله
اضغی اشغاره شغده اسغت .از بیوز بازار سغوداگیایانه تدوین پایاننامه ها ،میی در خارد از
دانشغااه و بازگشغت مجدد آن به دانشغااه و نوشغتن پایان نامه توسغط خود دانشغااهیان تا
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خیود و مهامی دانشغغااهیان و افزایل عالعان منزو ،د زده و ناامید از بهنود وضغغع
مومود و سغ یدن امور کشغور و از معیه دانشغااه به شغنهدانشغااهیان .چیخها ،ماغتعی از
زمینه و شغیایط تأثییگذار کنل و بیه کنل دانشغااهیان و پیامدها ،وسغیع و گاغتیده آن
که به باز تولید پدیده ک رنگ شدن ارزش ها و هنجارها ،آ کادمی در دانشااه و در نتیجه
ترییی شغدل فیهنگ در دانشغااه و ههور شغنه فیهنگ دانشغااه در نهادها ،عیع مانند
دانشغااه و مؤسغاغا پهوهشغ منجی شغده اسغت که به عنوان فیهنگ واقی مایازین و
اییغا ،نقل م نعغایغد .فیهنا کغه اگیچغه از سغغغه ویهگ مشغغغارکغت و امعغاد در ارزشها
بیوز در هنجارها ،رفتار ،و نقل مند در هویت سغاز ،دانشغااهیان بیخوردار اسغت اما
به دلیل نشغتت گیفتن از ارزش ها ،غییدانشغااه به صغور عفیهنا میی و مایازین
ههور نعوده اسغغغت .پیغامد این مشغغدغل ایجغاد مشغغدغل بزرگتی ،به نام بازتولید و تقویت
وضغغغییغت مومود بغه دلیغل کهکغارکید ،عالاو ،مغامیغهپغذیی( 1،کییتنی و کیند )1393
در سازمان آ کادمی دانشااه است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .1اشاره به الاو ،سهمی یها ،مامیهپذیی ،سازمان کییتنی و کیند شامل می یه پیلبین رویاروی و فیاگیی ،و ترییی است.

اسغغتادان موان در می یه عپیلبین مامیهپذیی ،با تصغغورات درسغغت یا نادرسغغت از
دانشغغااه مذب آن م شغغوند و در می یه عرویاروی

با دانشغغااه موامه م شغغوند که

ارزشها و هنجارها ،خاصغ که در موارد ،اسغاسغا شغناهت به ی سغازمان آ کادمی ندارد.
نتیجه این رویاروی در می یه سغوم خود را به شغدل عترییی و فیاگیی ،نشغان م دهد .این
هعان می یه خحینا پیلبین نشغده در فیایند مامیهپذیی ،در دانشغااه اسغت که فیهنگ
آن شغدل گیفته از ارزشها و هنجارها ،غییآ کادمی اسغت .در چنین وضغییت هعاناونهکه
در بال یغافتغه هغا مورد بحغث قیار گیفغت خحی بزرگتی ،کغه هعغه و از معیغه آینغدگغان را مورد
تهغدیغد قیار خواهغد داد سغغ یدن آ گغاهغانغه اداره امور کشغغور (در تعغام عیصغغغههغا) بغه افیاد
تحصغیلکیدها ،اسغت که فاقد هویت دانشغااه بهمینا ،واقی و در نتیجه عدم تأثیی قابل
انتظار بهعنوان کاهل اناان آ کادمی بی مامیه است.
 .7نتیجهگیری
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م نعاید .تینیی ،که اسغ ورن )1996( 2به زبان دیای درباره شغدنندگ دانشغااه و تأثییپذیی،
مد ،آن از تریییا محیح بهکار م بید و دانشغغااهها را سغغازمانهای امتعاع و پینیده با
فیهنگهای متعایز مییف م کند که از ی سغغو دارا ،ارزشها ،محدع مانند اسغغتقش و
آزاد ،هاغتند و از سغو ،دیای متأثی از تریییا محیح نقلها ،اصغی آنها دچار اختش

م شغود .ویتیا  )1396( 3بهدرسغت به عپدیده تایی ،هنجارها در دانشغااه بهعنوان پیامد
ّ
مییان رقابت مهان دانشغااهها اشغاره دارد .این د یل و هعه عوامل دیای شغامل شغیایط عی و
زمینها ،متنوع از شغیایط کشن و خید که یافتهها ،مقاله اضغی در شغیایط اثیگذار بی پدیده
اصغی (عدم التزام به هنجارها ،دانشغااه ) به آنها اشغاره کیده اسغت .هعننین ارتنا میان
زمینه کنل و پیامد ارتنا دوسغویه شغیایط و پیامد و ارتنا میان کنل و پیامد بهدلیل قدر

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

پیامد در ترییی و اصغش و یا تایی ،کنل بازیایان از ی سغو تأکید ،دوباره بی چند یا
پینیغدگ و ابیغاد چنغدگغانغه فیهنغگ در دانشغغاغاه دارد و از سغغو ،دیای بی تقو یغت و بغازتولیغد
پدیدهمحور ،تأکید دارد که در مد نهای ارائه شغغده اسغغت .از این رو از آنجای که انجام هی
محالیه با امید به بهنود وضغییت مومود انجام م شغود با اسغتیاده از نتایه پهوهل و با فین
آندغه دانشغغاغاهیغان قغدر چنغدان در ترییی محیط بییون بغهمنظور بهنود وضغغییغت دانشغغاغاه
نغدارنغد هعغانگونغه کغه در دهغههغا ،اخیی موفق بغه ترییی آن نشغغغدهانغد و بغا فین آندغه بیخ از
د یل و شغیایط زمینها ،و غییقابلترییی و بیخ دیای از کنتی دانشااهیان خارد است تأکید
خود را بیرو ،توانای ها و فیصتها ،دانشااهیان تعیکز م نعایی .
عکع به دانشغااه از درون دانشغااه و توسغط خود دانشغااهیان ایده اصغی در نتایه
پهوهل اضغغی اسغغت .از نظی نویاغغنده مقاله اضغغی اگی باواهی عوامل مؤثی بی فیهنگ
دانشغااه را به عوامل درون و بییون تقاغی نعایی در این صغور اسغتادان دانشغجویان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مدییان و کارکنان و یا در واقع خود دانشغااه از عوامل درون در مقابل عوامل بییون شغامل
عوامل معییت سغغیاسغغ اقتصغغاد ،و فیهنگ و امتعاع در سغغح می و بینالعیی
غتعی اثیا
محاغغوب م شغغوند .یقه دانشغغااه اگیچه در میین ماغ ت

اصغغل از یقهها،

بییون هاغغتنغد امغا درعین غا دارا ،بیشغغتیین تغأثییپغذیی ،از عوامغل درون خود یین

دانشغغاغاهیغان اسغغغت .در این بغاره تیین  )1988( 1عشوه بی تغأثیی از نییوهغا ،قغدرتعنغد و
خارم مانند شغیایط معییت اقتصغاد ،و سغیاسغ بی تأثیی فیهنگ سغازمان از نییوها،

داخی تغأکیغد م نعغایغد .انتظغار کنل عیع از دانشغغاغاه کغه ومغه دانشغغاغاه بودن آن مورد
پیسغل مد ،قیار دارد در صغور تقویت انجام وهییه سغازمان عیع دانشغااه بهواسغحه
قدر سغغازمان در عسغغامانده رفتارها ،معی

آغاز منحق بیا ،قدم نهادن در ماغغیی،

اسغغت که از دانشغغاغاه انتظغار م رود .در وضغغییغت فیی این دیدگاه بهمنظور سغغامانده
وضغییت ناخوشغایند فیهنگ اک بی دانشغااه و میوگیی ،از بازتولید و تقویت آن ضغیور،
بهنظی م رسغد .از این رو بهنظی ناارنده راه ل نهای در دو چیز اسغت )1 :ماغتولیت فید،
دانشااهیانا و  )2نقل دانشااه بهعنوان سازمان آ کادمی .
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دانشغغااهها ،اییان تا زمان که در مقابل سغغوترفتارها ،آ کادمی سغغدو نعایند و تا
زمان که در بیابی دانشغغااهیان که درسغغت و یا نادرسغغت ععل م نعایند یداغغان ععل
نعغاینغد بغه تقو یغت تاییغ ،هنجغارهغا ،دانشغغاغاه و تشغغویق دانشغغاغاهیغان خصغغوصغغغا
دانشغااهیان موان به عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی کع م نعایند .الزاما رسغع و

غییرسغغع قوانین نغانوشغغتغه 1و کغدهغا ،اخشق در دانشغغاغاه م تواننغد هعغان ابزارهغا،
آ کغادمید بغاشغغنغد کغه بغا کعغ آنهغا ارزشهغا ،آ کغادمیغ در دانشغغاغاه تقو یغت و تنغدیغل بغه
دسغغتورالیعغلهغا ،رفتغار ،بیا ،دانشغغاغاهیغان شغغونغد .الزامغات کغه م تواننغد بغه ابزار ،بیا،
میوگیی ،از سغوت رفتارها ،عیع در هی سغحح از اسغتادان دانشغجویان و کارکنان تندیل
شغغود .تعهیدات که نهتنها موم ،ذف دانشغغااهیان پاینند به ارزشها ،آ کادمی نشغغود
بیده مقدما تشغویق و عایت از آنان را فیاه سغازد و درعین ا از فیاه شغدن فضغای
بیا ،بازتولید و تقویت عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه میوگیی ،نعاید.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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فشار اجتماعی ،تأیید اجتماعی ،دستیابی به موقعیا اجتماااعی باااالتر ،جا ب جاان
مخالف و رضای از زناادگی بااا ماادیری بااد رابدا ٔاه معنااادار و مسااتقیم وجااود دارد.
همچنین ،متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی ،توانستهاند 41درصااد از تغییارات متغیاار
مدیری بد را تبیین نمایند .در بخش پایانی ،داللا هااای یافتااههااا و نتااای در زمینا ٔاه
سیاس گ اری های اجتماعی موردبحث قرار گرفته و پیشاانهادهایی بارای رویااارویی بااا
گرایش افراطی به مدیری بد مدرح شده اس .
کلیدواژهها :مدیری بد  ،فشار اجتماعی ،رضای از زندگی ،تناسب اندام ،زنا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشا  ،کاشا  ،ایرا (نویسنده مسئول)

 .2گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشا  ،کاشا  ،ایرا
 .3گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیال  ،گیال  ،ایرا

 .1مقدمه

ج ابی جسمانی از جمله موضوعاتی اس که در دورا مدر استانداردهای جدیاادی پیاادا
کرده و از عوامل شکل ٔ
دهنده روابط افراد محسوب میشود؛ بهطوریکه مدیری بد در دورا
مدر اهمی بیشتری پیدا کرده اس و رفتارهای گوناگو بهداشتی نظیر بدنسازی ،رژیمهای
غ ایی و تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقب از بد پدیدار شده اس (فاضلی،
دوره جدید با َ
 .)149-150 ،1382به نظر میرسد در ٔ
تحوالت جهانیشااد  ،بیشازحااد بااه
ٔ
مسئله بد توجه شده اس که میتوا به پارهای عوامل اشاره کرد :سیاساایکرد بااد توسااط
فمنیس ها ،عوامل جمعی شناسی ،رشد فرهنگ مصرفی ،پیدایش تکنولوژیهااای جدیااد و
حرک بااه سااوی مدرنیتااه (ابااایری و حمیاادی .)131-132 ،1378 ،بااه مااوازات گسااتر
نظریهها درخصوص «جامعهشناسی بد » ،مفاهیم تخصصی جدیدی در آ ایجاد شد که
ٔ
جمله این مفاهیم میتوا به «جامعهشناسی تجسدی»« ،مدیری بد »« ،نظارت باار
از
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بد »« ،ساختن اجتماعی بد » و غیره اشاره کرد .از میا این مفاهیم «مدیری بد »بااه
هر نوع نظارت و دسااتکاری مسااتمر ویژگیهااای ظاااهری و آشااکار بااد  ،کااه در قالااب
رویههای آرایشی و اعمال جراحی انجام میپ یرد ،اطااالم میشااود (بوردیاو ،بااه نقاال از:
جلیلی کهنهشهری و علیزاده اقدم.)100 ،1394 ،
در قر بیستم ،بهویژه در چند ده ٔه اخیر ،برداش های تازهای از زیبایی شکل گرفته و در
حال شدت یافتن اس  .در یک رویکرد کلی ،زیبایی امری دنیوی (در برابر مقدس) ،جزئی
(در برابر کلی) و از همه مهمتر ظاهری (در برابر باطنی) قلمداد شده و در قالب مؤلفههایی
مانند تناسب اندام ،آرایش ،پوشش و ج ابی تعریف میشود .این رویکرد بر جنبههایی از
زیبایی تأکید دارد که قابل کسبکرد  ،پرورندا و خلقکرد بوده و بر اساس آ  ،تأکیااد از
روی زیبایی طبیعی برداشته شده اس  .بنابراین ،زیبایی بهعنوا امری بهدس آوردنی مدرح
می گردد .با وجود رواج فردگرایی در زندگی انسا مدر  ،مسئولی کسب این زیبااایی و یااا
عدم کسب آ  ،به عهد ٔه وی گ ارده میشود و در این روند بد بااهعنوا عرصااهای کااه هاام
خصوصی و هم عمومی اس  ،شااکل اختصاصاایتری مااییابااد و هاارک سااعی میکنااد
مدیری بهتری بر بد و چهرٔه خود اعمال کند (موحد و حسینی.)19 ،1391 ،

«شیلینگ )1993( 1معتقد است بوردیو در تحلیل خود از بدن به «کاالییشدن بدددند در
سرمایه فیزیکی ظاهر میگردد .او تولید ایاان سا ٔ
ٔ
ارمایه
جوامع مدرن اشاره میکند که بهصورت
فیزیکی را در گرو رشد و گستر بد میداند؛ بهگونهایکه بد حاماال ارز در زمینااههای
ٔ
سرمایه فیزیکاای ،در واقااه ،بااهمعنای ترجمااه و تفساایر حبااور باادنی
اجتماعی گردد .تبدیل
برحسب اشکال گوناگو سرمایه (اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای) در میاادا کااار اسا »
(قادرزاده ،1391 ،به نقل از :بابایی فرد ،منصوریا راوندی و یوالفقاری.)60 ،1395 ،
«شیلینگ نیز مانند بوردیو دریاف که بااد ها در حکاام نااوعی سا ٔ
ارمایه اجتماعیانااد کااه
ّ
ارز شا از طریق توانایی گروههای مسلط در معرفی بد و سبک زندگی خودشا بااهعنوا
بد ها و سبک زندگیهای واالتر یا ارزشمندتر تعریف و تعیین میشود .وی بد را یک ٔ
پدیده
زیستی و اجتماعی پایا ناپ یر معرفی میکند و معتقد اس که پیکر جسمانی انسا در ٔ
نتیجه
مشارک در جامعه پیوسته در حال دگرگونی اس  .از نظر او ،بد ماهیتی اس که پیوسااته در
معرض شد اس  .پروژهای که پیوسته باید روی آ کارکرد و آ را همچو بخشی از هویا
فردی انسا تکمیل کرد» (عباسزاده و همکارا  ،1391 ،به نقل از :هما .)68 ،
در مجموع ،تعداد کمی از آثااار صاااحبنظرا کالساایک جامعهشناساای بااد بااهعنوا
ٔ
عالقه علمی
موضوعی برای مدالعه مورد توجه قرار دادند .به موازات تغییر در فرهنگ عامه،
به بررسی بد گستر یافته اس  .درحالحاضر برخی اصدالحات نظری کالسیک ،مانند
«ب وارگی فرهنگی» و «ب وارگی کاالها» ،در مدالعات مربوط بااه با وارگی ،مدالعااات
بد و جنسی اهمی روزافزونی پیدا کردهاند .امروزه بساایاری از دانشاامندا بااا مسااائل و
مشکالت مربوط به چگونگی و چرایاای مسئلهمحورشااد بااد در بساایاری از حوزههااا ،و

بازتابیشد عالیق به بد مواجه شدهاند (تاتوم.)124-126، 2001 ،2
رژیمهای ویژ ٔه بد ساری و توجه به آراستگی و نظاف جساام در دورٔه اخیاار بااد را در
برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،بهخصوص در شرایدی کااه کتاارت انتخاااب وجااود داشااته
ً
باشد ،تأثیرپ یر ساخته اس  .کامال کوتهبینانه خواهد بود اگر این پدیده فقط بهعنوا تغییاار
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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الگوهای آرمانی ظواهر جسمانی یا بااه منزلا ٔه تااأثیرات بازتااابی تبلیغااات تجاااری تفساایر و
تحلیل شود .واقعی این اس ما بیشازپیش مسئول طراحی بد های خویش ماایشااویم.
بررسی این مسئله با در نظر گرفتن ویژگیها و شرایط جامعا ٔاه ایارا  ،کااه در حااال گا ار از

ٔ
ٔ
جامعه آماری مدالعهشده (شهر قاام) از سااوی
جامعه سنتی به مدرنیته اس  ،از یک سو ،و
دیگر ،باعث میشود فشار این مسئولی را بیشتر احساس کنیم .در فرهنگ ایرانی ااسالمی
تنها سالم و تندرستی بد مدرح بوده و بهعنوا رسانهای کااه مبا ّاین هویا فاارد باشااد،
چندا توجه نشده اس  .در واقه ،توجه ایاانگونااه بااه بااد  ،متااأثر از پا یر ارز هااای
فرهنگی جوامه دیگر ،بهویژه جوامه غربی ،توسط بخشهایی از جامعه ،بهخصوص زنااا ،
اس  .پیروی از این مدلها جامعه را به سم زندگی مصرفگرایانه سااوم داده و بهتاادری
باعث ایجاد تغییرات اساسی فرهنگی در سبک زندگی شده و در نتیجه ،نوعی باایهااویتی و
ٔ
جامعه
از خودبیگانگی افراد با فرهنگ اصیل خود را در پی دارد (فاضلی .)1382 ،بهعالوه،
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قم با شرایط جدیدی مواجه شده اس ؛ این شهر به سبب فاص ٔله اندک با شااهر تهارا و بااه
سبب واقهشد بر روی زنجیرٔه بزرگراههای کشور موقعی ممتازی دارد .موقعی این شهر
ٔ
جامعه م کور بیشتر در معرض شیوهها و سبکهای زندگی متفاوت از ساابک
باعث شده تا
ً
زندگی خویش قرار بگیرد .شهر قم اصوال ساختار اجتماعی ،فرهنگاای و حتاای مورفولااوژی
شهری سنتی ،باف م هبی و شیعی ،کنشهای اجتماعی گروهاای و نمایشاای ساانتی دارد؛
همچنین این شهر ،اماکن عمومی م هبی متعدد و باادو ساااختارهای اجتماااعی تفریحاای
مدر  ،و تقابل با سبکهای زندگی جدید دارد .امروزه کاهش اهمی پایبندی و توجااه بااه
ّ
شئونات ،شعائر و اعتقادات م هبی ،آداب و رسوم ،میراث فرهنگاای ،اساادورههااای ملای و
م هبی و عالقه بااه انتخاااب ساابک زناادگی الگوهااای ماادر نیااز بااهطور مشااهود در بااین
شهروندا این شهر دیده میشود.

با توجه به این نکته که زنا نیمی از جمعی هر جامعه را تشکیل داده و بهعنوا ارکااا
اصلی خانواده محسوب میشوند و همچنین مسئولی خدیر تربی فرزندا بر عهد ٔه آنااا
اس و مشارک اجتماعی آنا در ٔ
همه سدوح اجتماعی ضرورت دارد و با توجه به برخاای
ٔ
جامعه ایرا و بهویژه شهر م هبی قاام،
از پیامدهای منفی خودآرایی زنا در عرص ٔه عمومی

مانند تشدید اختالالت هنجاری در فرهنگ رسمی جامعه ،این ضرورت را ایجاد میکند که
کمی عمیقتر به این موضوع نگریسته شود.

بااد عرصااهای بارای بااازآفرینی اجتماااعی اسا و روشاانگر روابااط قاادرت و نحااو ٔه

تأثیرگ اری آ بر تفاوتها و نابرابریهای اجتماااعی اسا ؛ بنااابراین ماادیری بااد بایااد
بهعنوا یک مسئل ٔه اجتماعی مهم مورد بررسی قرار گرفته و عواماال تأثیرگا ار باار آ مااورد
توجه قرار گیرد .طی ده ٔه گ شته ،در محافل آ کادمیک ،بحثهای گوناگو در مورد بد در
ایرا صورت گرفته اس ؛ این روند را میتوا در تعداد پایا نامههااا و مقاااالتی کااه در ایاان
زمینه به نگار درمیآیند مشاهده کرد .در همین راستأ ،
مقاله حاضر در پی پاسخگویی به
این سؤال اس که متغیرهای اجتماعی موردمدالعه در این پژوهش چه رابدهای میتواند با
گرایش به مدیری بد در بین زنا شهر قم داشته باشند؟
ٔ
 .2پیشینه تجربی پژوهش

گروه تحقیقاتی داو 1در سال  2004در پژوهشی با عنوا «زیبایی نقادانه »2طاای بررساای 3200
ز از  10کشور جها در گروه سنی  18تا  64سال که بهصورت پیمایش تلفناای انتخاااب شااده
بودند ،دریافتند که  44درصد از زنااا باار ایاان بااااور هاااستند کااه زیاباااایی ماااقولهای فراتاار از
ویژگایهاای جسامانی اسا (آنتونوچی .)19 ،2004 ،3یافتههای همین تحقیق نشا میدهد
زنا  ،مفهوم زیبایی را بهعنوا ویژگیهای جساامانی یاتاای ،امااری کهنااه و منسااو دانسااته و در
عوض ،موقعی ها و تجربیات را بهعنوا عامل توانمندساز در احساس زیبایی در نظر گرفتهانااد.
همچنین 21 ،درصد از زنا با خرید محصوالت زیبایی و  17درصد بااا نگاااهکرد بااه مجااالت
مد ،زیبایی را تجربه میکننااد (همااا  .)9 ،از یافتااههای دیگاار ایاان پااژوهش ،شناسااایی میازا
بهکارگیری محصوالت مختلف آرایشی از سوی زنا بهمنظور احساس ج ابی بیشتر جساامانی
بوده اس  .بر این اساس ،دئودوران با بیش از  82درصد بیشترین و محصااوالت روشاانکننده
پوس با 9درصد کمترین میزا استفاده را به خود اختصاااص دادهانااد .محصااوالت مربااوط بااه
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نگهداری مو ،عداار و ادکلاان ،مرطوبکنناادهها ،محصااوالت ماارتبط بااا نگهداشا صااورت،
محصوالت رنگی و آرایشی ،محاصوالت مرتبط با نگاهداری ناخن ،ماحصوالت ضدآفتاب بااه
ترتیب  ،%57 ،%68 ،%70 ،%74 ،%75و  %21میزا استفاده را به خود اختصاص دادهاند.

بر مبنای تحقیقی از واالس ،1افرادی که بااهخاطر مااوانعی چااو طبقااه اجتماااعی ،فقاار

اقتصادی و ...قادر به تأمین چنین استانداردهایی نیستند ،دچار بحرا هو یتی ،عدم کفایا
فرهنگ مصرفی ،انسا ها را تشاو یق مایکند تااا پوسا ،
میشوند.
ِ

و ضعف اعتمادبهنف
ً
مخاصوصا پوس زنانه را بهگاونهای تلاقی کنناد که الزم اس هامواره بهمنظور حفاظا

در برابر گ ر زما روی آ کار مداوم صورت پ یرد تا باادینترتیب ،پوسا بتوانااد و یژگای
تفاوت جنسیتی خود را حفظ نماید (احمد .)11 ،2001 ،امروزه بد نقش واساادی را باین
مصرف و هو ی فرد ایفاء میکند و به مکا اصلی نمایش تفاوتها تبدیل گردیاده اسا .
فرهنگ مصرفی ،منابه فرهنگی و نمادین بسیاری را برای مدسازی شخصی در اختیار افاراد
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قرار میدهد که بد برای آنها اهمی دارد (ترنر1996 ،؛ به نقل از یکایی.)123 ،1386 ،
راد و لنو  )1994( 2در تحقیق دیگااری بااا عنااوا «رابدا ٔاه باین نگاار بااه نقشهااای
جنسیتی ،رضای از بد  ،عزت نف

و مدیری ظاهر در زنا » به بررسی این موضوع در

بین دانشجویا دانشگاه پرداختند .یافتههای تحقیق نشا میدهد که زنا خیلی سریه یاااد
میگیرند که ظاهر خود را جه رسید به ایدئالهای فرهنگی مدیری نماینااد کااه شااامل
تنظیم وز و تمیز نگه داشتن بد جه باارآورد هنجارهااای مااورد انتظااار اسا ؛ نحا ٔ
اوه
نگر به نقش جنسی و رضای از بد ر ٔ
ابده متبتی با عزت نف دارد؛ رضای از بد
همبستگی بیشتری با عزت نف
دارای عزت نف

دارد تا نگر های سنتی به نقشهای جنسیتی؛ زنانی که

باالیی هستند ،نسب به زنانی که عزت نف

پااایینتااری دارنااد ،کمتاار

درگیر فرایند مدیری ظاهر میشوند؛ زنا دارای نگر سنتی و نگر مدر به نقشهااای
جنسیتی ،به یک میزا  ،به مدیری ظاهر توجه دارند؛ همچناین ،توجااه زیااد بااه ماادیری
ظاهر با عزت نف ر ٔ
ابده معکوس دارد.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در میا پژوهشهای تجربی انجامشده در ایرا در ٔ
حوزه مدیری بد پژوهشی تحا
عنوا «عوامل اجتماعیافرهنگی مؤثر در مدیری بد در میا زنا شهر کاشااا » توسااط
اسداله باباییفرد و همکارا وی ( )1395در سال  1394انجام شده اس  .در این پژوهش
با استفاده از نظریات بوردیو ،گافمن و فدرستو  ،فرضیات پژوهش تدو ین شااده و بااا رو
پیمایشی و ابزار پرسشنامه  320نفر از گرایش زنا به ماادیری بااد بررسای شااده اسا .
یافتههای حاصل از آزمو فرضیات نشانگر آ اس که به موازات افزایش میزا اسااتفاده از
رسانههای ارتباط جمعی ،سرمای ٔه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،باورهااای ما هبی و پا یر
اجتماعی ،توجه زنا به مدیری بد افزایش پیدا میکند .نتای تحلیل رگرسیو نیز بیانگر
آ اس که متغیرهای باورهای ما هبی ،رسااانههای ارتباااط جمعای و پا یر اجتماااعی
توانستهاند حدود  49درصد از تغییرات مدیری بد در بین زنا را تبیااین کنااد .همچناین،
نتای تحلیل مسیر نشا میدهااد کااه متغیرهااای باورهااای ما هبی و اسااتفاده از رسااانهها
بیشترین تأثیر مستقیم متب را در توجه زنا به مدیری بد داشته اسا  .باار ایان اساااس،
مالحظه میشود که زنا شهر کاشا  ،گ شته از گرایش فکری و ما هبی خااود ،بااه ساام
مدیری بد گرایش پیدا کردهاند.
ادیبیسده و همکارا ( )1390پژوهشی تح عنوا «تبیااین جامعهشااناختی ماادیری
بد در میا زنا » را به انجام رساندند که بااا رو پیمایشاای در سااال  1389انجااام شااده
ٔ
جامعه آماری این پژوهش زنا 15ساله و باالتر شهر تبریز بوده اس  .برای گردآوری
اس .
دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده اس  .یافتهها نشا میدهند که مدیری بد در میا
زنا 15ساله و باالتر تبریز از سدح متوسط به پایین برخوردار اس و بین متغیرهای مقایسهٔ
ٔ
سرمایه فرهنگی و اقتصادی ،تحصیالت و ماادیری بااد
اجتماعی بد  ،گروههای مرجه،
در میا زنا همبستگی معنادار وجود داشته و این متغیرها توانستهاند  37درصد از واریان
مدیری بد را تبیین کنند.
ربانی و همکارا ( )1389در مقالهای با عنوا «قشااربندی اجتماااعی و اصااالح بااد :
جراحی زیبایی به ٔ
متابه نماد پایگاه اجتماعی» بر روی افرادی که در زمااا مدالعااه (دو ماااه
پایانی سال) در شهر اصفها به یکی از مراکز جراحی زیبایی جه انجام این عمل مراجعه
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کردهاند ،انجام دادهاند .یافتههای این تحقیق نشا میدهد اکتری افرادی کااه بااه جراحای
زیبایی اقدام کردهاند ز  ،غیرمتأهل ،و متعلق به طبقات و پایگاههااای متوسااط روبااهپایین و
پایین جامعه بوده ولی واجد سدح متوسط باال و باالیی از مدیری بد هستند .باار اساااس
نظرات راهنما و نتای این تحقیق میتوا گف که انجام جراحی زیبایی بهعنوا یک رفتااار
مصرفی منزل بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه نیس و در میا اقشار پایینتر جامعااه
نیز فراگیر شده اس ؛ اکتری یافتن اقشار پااایینتاار از متوسااط در باین متقاضایا زیبااایی
کلینیکی میتواند بیانگر اهمی اجتماعی زیبایی و تمایل این افراد جه کسااب موقعیا
باالتر و دستیابی به احترام بیشتر باشد؛ رفتارهای معدوف به زیبایی و ج ابی بدنی بهعنوا
بخشی از یک سبک زندگی میتواند تمایزبخش اقشار مختلفی باشد که واجد تعلق طبقاتی
و پایگاهی واحدی هستند.
رضایی و همکارا ( ،)1389پژوهشی تح عنوا «مدیری بد و ارتباط آ با عوامل
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اجتماعی در بی ن دخترا دانشگاه مازندرا » را به انجام رساندند .در این پژوهش آمده اس
که اهمی یافتن بد و متعاقب آ بازتابیشااد هو یا باادنی افاراد از پیاماادهای اساسای
ٔ
جامعه مصرفی 1اس که در آ افراد با تغییر و یژگیهااای ظاااهری بااد خااود مبااادرت بااه
ساخ بد اجتماعی یعنی بدنی که از نظر وضعی ظاهری ،آرایشی و پوششی مقبول نظام
اجتماعی اس  ،مینمایند .در این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر در این پدیده بررسی شده
و با استفاده از رو پیمایشی از مجموع  6000دانشجوی دختر دانشگاه مازندرا بر مبنای
فرمول کوکرا  400نمونه به رو خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده اس  .دیادگاههای
نظری فمینیسم سوسیالیستی ،2نظری ٔه فوکو ،3گیادنز و گااافمن 4راهنمااای آزمااو فرضایات
تحقیق بوده اس  .یافتههای تحقیق نشا میدهد عواماال مسااتقیم مااؤثر در ماادیری بااد
عبارتاند از :مصرفگرایی ،فشار اجتماعی و مصرف رسانهای؛ این سه عاماال  83درصااد
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکننند
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فاتحی و اخالصی ( )1387در پژوهشی با عنوا «مدیری بد و رابد ٔه آ بااا پا یر
اجتماعی بد (مدالع ٔه موردی زنا شهر شیراز )» ،با هدف بررسی نوع ارتباط میا پ یر

اجتماعی بد و مدیری بد  ،رابد ٔه معنادار میا این دو متغیر را به کمااک رو پیمایشاای
مورد بررسی قرار دادهاند .حجم ٔ
نمونه تحقیق  400نفر از زنا  18تااا  40سااال ٔه ساااکن در

مناطق هش گان ٔه شیراز بودهاند که با رو نمونهگیری خوشهای چندمرحلااهای و تصااادفی
ساده انتخاب شدهاند .نتای تحقیق نشا میدهد که میانگین مدیری بد براباار بااا 62/8
درصد اس که حاکی از میزا باالی توجه زنا به بد در هم ٔه وجوه آ  ،اعاام از آرایشاای،
مراقب و  ...اس  .همچنین ،نتای نشااا دهند ٔه رابدا ٔه مسااتقیم و معنااادار بااین متغیرهااای

مصرف رسانهای ،پ یر اجتماعی بد و پایگاه اقتصااادی و اجتماااعی بااا ماادیری بااد
اس و بین متغیرهای دینداری و مدیری بد رابد ٔه معکوس و معنادار وجود دارد.
میرساردو و همکارا ( )1389پژوهشی با عنوا «رابد ٔه بین عوامل اجتماعیافرهنگی و

گرایش زنا به جراحی زیبایی در بین زنا شهر کرج» ،با حجم ٔ
نمونه  148نفر از بین زنانی
که در سالهای  89-86در بیمارستا های شهر کرج اقدام به عمل جراحی نمودهاند ،انجام
دادهاند .این تحقیق پیمایشی و ابزار جمهآوری دادهها در آ پرسشاانامه بااوده اسا  .نتااای
آمار توصیفی نشا میدهد که میانگین سنی پاسخگویا  30سال 24/2 ،درصد خانهدار و
اغلب متأهل بودهاند .همجنین ،نتای نشا میدهند که بین عوامل اجتماااعی چااو یااافتن
همسر مناسب ،تأیید اجتماعی توسط دیگرا و یافتن شغل بهتر با گارایش بااه انجااام عماال
زیبایی رابد ٔه معنادار وجود دارد .نتای تحلیل رگرسیونی نشا داد که متغیرهای اجتماعی و
فرهنگی و تماشای برنامههای ماهوارهای 50 ،درصد تغییارات واریااان متغیاار گارایش بااه
عمل زیبایی را تبیین میکنند.
 .3چارچوب نظری پژوهش

بد یکی از مفاهیم مهم در علوم اجتماعی و انسانی اس و دیدگاهها و نظریااات مختلفاای
در مورد جنبه های مختلف این مفهوم مدرح شده اس ؛ بر اساس آنچه در پیشین ٔه نظااری و
تجربی اشاره شد ،تئوریهای کولی ،گافمن ،گیدنز ،هومنز ،و نااا لین بااهعنوا چااارچوب
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نظری پژوهش حاضر درنظر گرفته شدهاند .چارلز هورتو کولی ،جامعهشناس آمریکایی از
رویکردی خردنگر و با توجه به تعامل رابد ٔه بین عاملی انسانی و ساااختارهای اجتماااعی،

موضوع مدیری بد را در قالب نظری ٔه خودآیینهسا مورد بحث و بررسی قرار داده اسا .
بهطورکلی ،نظری ٔه خودآیینه سا چارلز هورتو کولی مبتنی بر این فرض اس که افراد برای
ظاهرشا اهمی قائلاند؛ چرا که به آنها تعلق دارد .به همین دلیل ،اگر ظاهر فرد موردپسند
ً
و دلخواه او باشد ،از ظاهر خشنود و در غیر آ صورت ناخشنود میشود .اساسا انسا ها
ٔ
درباره ظاهر و خصوصیاتشا پی میبرند و از آ متأثر میشوند.
به برداش یهنی دیگرا
سه اصل کلیدی نظری ٔه خود آیینهسا کولی عبارتانااد از .1 :تصااور ظاهرمااا در نظاار
ٔ
درباره ظاهرما ؛  .3احساااس نهااایی مااا از خااود ،متاال
دیگرا ؛  .2تصور قباوت دیگرا
غرور یا شرمندگی؛ بنابراین ،تصور یهنی افراد از خود ماانعک کننااد ٔه تصااور آنهاسا از
واکنش دیگرا در قبال ظاهر ،حال و رفتارشا  .ما باید دیگرا را آیینههایی باادانیم کااه بااا
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نگاه به آنها گویی خود را میبینیم .خالصه ،ما خود را چنا میبینیم که دیگرا ما را آ طور
میبینند (کوزر .) 1372 ،با تکیه بر دیدگاه کولی در مورد خود آیینهسا اینگونااه ماایتااوا
ٔ
جامعه کنونی انسا ها درصدد
موضوع مدیری بد را مورد بررسی و تحلیل قرار داد که در
هستند بهترین نمود را در دیدگاه دیگرا داشته باشند .ازاینرو ،آنها تال ماایکننااد بااد و
ظاهر خود را بر اساس ارزیابیهای دیگرا مدیری کنند .آنها در این زمینه نهتنها بر اساس
برداش دیگرا که بر زبا شا میآید ،بلکه حتی بر اساس برداشتی که از نگاار دیگارا
در مورد خودشا دارند دس به مدیری بد خود میزنند.
مکتب کنش متقابل نمادین از جمله مکاتبی اس کااه هویا و شااکلگیری هویا را
موضوع مباحث خود قرار داده اس  .این دیاادگاه دارای ایاان پیشفاارض بنیااادی اسا کااه
انسا ها با توجه به قابلی هایی مانند قدرت تفکاار ،انتخاااب ،تصاامیمگیری ،نمادسااازی و
نمادپردازی ،با دیگرا در کنش متقاباال قارار میگیرنااد .در دیاادگاه کاانش متقاباال نمااادین
انسا ها دارای قدرت عاملی بوده و بر مبنای ادراک خااود از محاایط و شارایط پیرامااونی و
بهویژه کنشها و واکنشهای دیگرا  ،دس به کنش و واکنش میزنند (جعفری و همکارا ،
 .) 1398دیدگاه دیگری که به همااین ساان نزدیااک اسا و در چااارچوب جامعهشناساای

پدیدرشناختی قرار میگیرد دیاادگاه برگاار و الکماان اسا  .آنهااا بااا طاارح مفهااوم ساااخ

اجتماااعی واقعی ا  1میخواهنااد نشااا دهنااد کااه انسااا ها در ساااخته و پرداختااه کاارد
واقعی های اجتماعی ،و همچنین هوی و فرهنگ خود ،نقشاای بنیااادی دارنااد (کالهاای،
ً
 .)1398مسلما مدیری بد در اشکال گوناااگو آ  ،ضاامن آ کااه متااأثر از ساااخ های
ً
اجتماعی و فرهنگی اس  ،از عاملی انسانی نیز عمیقا متأثر اس .
گافمن ،از سرشناسترین اعبای مکتب کنش متقابل نمادین ،بر این نکته تأکید میکند
که میا خود اجتماعی یا هوی اجتماعی با خود واقعی فاصله وجود دارد .وی برداش از
خود را با رهیاف نمایشی تشریح میکنااد .گااافمن بااا رویکاارد نمایشاای خااود ،نقشهااای
اجتماعی و موقعی های اجتماعی را فقط نمایشهایی میبیند که در زناادگی روزمااره اجارا
میشوند .به باور وی ،خود افراد از طریق نقشهایی که در این موقعیا هااا اجارا میکننااد
شکل میگیرد و معنا مییابد .گافمن ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازٔه زیااادی بااه بااد
اشارد دارد .از دید او ،عامال بدنی یا جسمی نیز رأیجمهکنهایی هستند که با توساال بااه
هم ٔه رو های عالم دهی اجتماعی میکوشند نظر دیگرا را به خااود جلااب کننااد .ایاان
عامال بدنی معرفهای ّ
تجسدیافت ٔه منش و منزل اند که از طریق دیگر کنشگارا تفساایر

میشوند (لوپز و اسکات .)155 ،1385 ،2گافمن چنین میپندارد که افراد در هنگام کاانش
متقابل ،میکوشند جنبهای از خود را نمایش دهند که دیگرا آ را میپ یرنااد .او ماادیری
ً
تأثیرگ اری 3را از شگردهایی میداند که کنشگرا برای حاال مسااائلی کااه احتماااال ممکاان
اس در این زمینه با آ روبهرو شوند از آنها استفاده میکنند (ریتزر.)292 ،1377 ،
ً
مسلما هر انسانی به دنبال آ اس که به گفت ٔه گااافمن ،بیشااترین تااأثیر را باار دیگارا و
ٔ
جامعه پیرامو خود داشته باشد .انسا امااروزی درصاادد اسا در صااحنه
بهطورکلی ،بر
ّ
موجاه و موردقباول باشااد .او از هرگونااه رفتااار یااا
بهگونهای ظاهر شود که از دیدگاه دیگرا
ظاهری که باعث طرد وی از دیدگاه دیگرا شااود اجتناااب ماایکنااد .در نتیجااه ،از دیاادگاه
گافمن ،جلب توجه دیگرا  ،در سدح خرد و کال  ،موضااوعی مهاام بارای انسااا امااروزی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اس و شیوه های گوناگو مدیری بد  ،همچو استفاده از لوازم آرایااش ،انجااام جراحاای
زیبایی ،از مهمترین ابزارهای امروزی برای اثرگا اری بیشااتر باار دیگارا و کسااب جایگاااه
اجتماعی بیشتر در جامعه اس .

مباحث گیدنز در مااورد ماادیری بااد را ماایتااوا از دیاادگاههااای وی دربا ٔ
ااره مدرنیتااه و
شکلگیری هوی در دنیای مدر استخراج کرد .گیدنز با نگاهی تلفیقی ٔ
نظریه خود در ٔ
حوزه

بد را مدرح کرده اسا  .او ٔ
دوره ماادر را دورهای میدانااد کااه انسااا هااا بایااد در مفاااهیم،
ً
بازاندیشی داشته باشند« .گیدنز بد را صرفا نوعی موجودی فیزیولوژیک نمیدانااد و معتقااد
ً
اس که بد عمیقا تح تأثیر بازتابندگی عصر تجدد قرار گرفته اس » (گیاادنز ،بااه نقاال از:
اعتمادیفرد و امانی .)7 ،1392 ،از نظر وی ،در دنیای جدید ،ر ٔ
ابده ما با محیط اطرافما با
تغییرات تکنولوژیک مرتبط اس و این مسئله را باید در بد آگاه ٔ
شده فرد ماادر بازتابیشااده

جس وجو کرد .به تعبیر گیدنز ،در دنیای مدر  ،بد آگاهی ،موجب تغییراتی مهاام در نقااش
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انسا ها شده اس  .در این دورا دیگر نقشهای ثاب وجود ندارد؛ بد آگاهی موقعیا هااای
گوناگونی برای بد و افراد فراهم میکند .برای متال ،ابا ٔ
اژه زیباییشااناختی اهمیا اجتماااعی
پیچیدهای مییابد که میتواند رنگآمیزی شود ،پوشیده شود ،تراشاایده شااود ،تیا زده شااود،
سورا شود ،نقاشی یا تاتو شود ،موها کشیده شود یا موهایی کاشته شود (سعیدی ،به نقل از:
هما  .)7-8 ،از نظر گیدنز ،برای اینکه با دیگرا در تولید و بازتولید روابط اجتماعی بااه یااک
اندازه شریک شویم ،باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقی آمیااز باار چهااره و بااد خااویش
اعمال کنیم .کنترل بد اساسیترین ٔ
جنبه چیزی اس که نمیتوانیم آ را با کلمات بیا کنیم
(گیدنز ،به نقل از :هما .)8 ،
گیدنز موضوع مدیری بد را در چارچوب کلی موضوع سبک زندگی مورد بررسی و تبیااین
قرار میدهد .درحالیکه سبک زندگی در جوامه توسعهنیافته ،هنوز بر اساس موقعی طبقاااتی و
ً
ٔ
جامعه مدر الگوهایی کامال فردی اس
پایگاهی آنها تبیین میشود .الگوهای سبک زندگی در
ِ
(صمیم .)156-155 ،1393 ،گیدنز ،معتقد اس بد  ،همانند شخصی  ،مکانی برای تعامل،
تخصیص و تخصیص مجدد اس (خوزه لوپز و دیگرا  ،به نقل از فاتحی و اخالصاای،1389 ،
ٔ
جامعه مصرفی به کامجویی حاصل از بااد م مدیری شااده
 .)67-66از نظر گیدنز ،انسا ها در

در ٔ
همه شئو آ تشویق میشوند .تأکید فرهنگ معاصر بر زیبااایی و جااوانی ،حقیقا ماارگ را
مورد نفی قرار داده اس  .وی معتقد اس  ،به دنبال تمایز منحصربهفرد جوامه مدر  ،مرگ برای
افراد تبدیل به معبلی هستیشناختی شده اس (گیدنز ،به نقل از :هما  .)70 ،گیاادنز باار ایاان
باور اس که رشد عالقه به مراقب از بد و دس کاری و کنترل آ ناشی از بحرا هویتی اس
که مدرنیته برای جوامه کنونی به ارمغا آورده اس  .به باور وی ،خود در درو بد جاای دارد و
آگاااهی نسااب بااه خااویش بیشااتر ناشاای از تغییراتاای اس ا کااه در بااد احساااس میشااود
(خواجهنوری ،به نقل از :یکایی و امنپور.)381 ،1392 ،
به نظر گیدنز ،بد فقط ابزاری برای منش و واکنشهای موضعی نیس  ،بلکه دستگاهی
طبیعی اس که صاحبش باید به دق از آ مراقب کند (حیدرخانی و همکااارا ،1392 ،
 .)61-60به ٔ
گفته گیدنز ،مدیری بد بهمعنای دستکاری ظاهری بد اس که بااا ظهااور
ٔ
جامعه مصرفی ،نما و صورت ظاهری بد برای افراد جامعه از اهمیا بساایار
عصر جدید

زیادی برخوردار شده اس  .امروزه بد بهصااورت جزئاای از بازتابناادگی 1درآمااده اسا و
ویژه بدنسازی و توجه به آراستگی و نظاف جسم در ٔ
رژیمهای ٔ
دوره اخیر ،تجدد بد را در
برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،بهویژه در شرایدی که کترت انتخاب وجااود داشااته باشااد،
تأثیرپ یر ساخته اس (گیدنز .)149 ،1378 ،بهطورکلی ،یکای از زمینااههای اجتماااعی و
فرهنگی جهانی که در گستر توجه به بد  ،بهویژه گستر جراحی زیبایی ،نقااش داشااته
ٔ
اس  ،ظهور و گستر پدی ٔ
جامعه مدر  ،بهویژه در وضعی جهانیشااد
ده فردگرایی 2در
بوده اس (گیدنز و بردسال.)91 ،1390 ،
ٔ
نظریه مبادل ٔه هومنز ،پاسخهای فرد بر حسااب اصاال پااادا و مجااازات صااورت
بنا بر
میگیرد؛ یعنای فاارد بااه آ جنبااههایی کااه پااادا دربااردارد ،پاسااخ مساااعد میدهااد و از
جنبههایی که به مجازات میانجامد ،اجتناب میورزد (ادیبای و انصاااری.)254 ،1383 ،
یکی از اصول کلی در نظری ه مبادله ،وجود سود در انجام کنش اس  .در ایان معنااا ،کاانش
فرد در خأل صورت نمیگیرد و هرکسی در ازای آنچه میگیرد چیزی باید بدهد .هزینااه نیاز
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کوششی اس که در نتیج ٔه یک انتخاب معین و کنار گ اشتن انتخابهای دیگاار از دسا
رفته ،و به عبارت دیگر صرف حصول رضای و پادا های ّ
بالقوه شده اس (اسکید مور،
79 ،1375؛ به نقل از هما ).
در نظری ٔه مبادله ،تأیید اجتماعی عنوانی کلای اسا کااه میتوانااد وجااه اشااتراک همااه
پادا هایی باشد که از یک کنش ناشی میشوند .مردم در زناادگی خااود در جسا وجوی
مدلوب واقهشد هستند و از آ در روابط اجتماعی خااود لا ت میبرنااد .تأییاد میتوانااد
صورتهای ملموس زیادی به خود بگیرد (هما  .)86 ،به عبارت دیگر ،موجودات در هاار
وضعیتی ،رفتاری از خود بروز میدهند که بیشترین پادا ها و کمترین مجازاتها را در باار
داشته باشد (ادیبی و انصاری .)263 ،1383 ،بحث هومنز در نظری ٔه مبادله ،نشا میدهااد
افراد در زندگی خود به دنبال مدلوب واقهشد هستند در هر وضعیتی ،رفتاااری را از خااود
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بروز میدهند که کمترین ضرر و بیشترین پادا را داشته باشد.
ٔ
سرمایه اجتماعی ابزاری اس بارای تحکاایم و دفاااع در براباار از دسا داد
طبق نظر لین،
احتمالی منابه .وی سه نوع بازدهی در این نوع روابط را متا کر ماایشااود :سااالم جساامانی،
ٔ
دهنده خو بینی و رضای از عرصههااای مختلااف
سالم روانی و رضای از زندگی که نشا
زندگی ،مانند خانواده ،ازدواج ،کار ،بد  ،جامعه و محیط اس  .رضای از زناادگی بساایاری از
حیدهها از جمله وضعی سالم  ،توا انجام فعالی های روزمره ،وجااود فرصا هایی بارای
دنبالکرد عالیق ،عملکرد اجتماعی در دوستیها و روابط با دیگرا  ،دسترسی به منابه مراقبا
از سالمتی و به مراتب اقدام در جه توجه و مدیری بد از سوی کنشگرا را در بر میگیرد.
بر مبنای نظریههای باال ،و همچنین ،با اتکاء باار نتااای پژوهشهااای تجرباای پیشااین،
فرضیههای ٔ
مقاله حاضر ،تدوین شده و در بخش تجربی مورد آزمو قارار گرفتنااد )1 :بااین
احساس فشار اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد رابده وجود دارد؛  )2بین دستیابی به
موقعی اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بااد رابدااه وجااود دارد؛  )3بااین میازا تأییااد
اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد رابدااه وجااود دارد؛  )4بااین رضااای از زناادگی و
گرایش زنا به مدیری بد رابده وجود دارد؛  )5بین ج ب جن مخالف و گرایش زنااا
به مدیری بد رابده وجود دارد.

 .4روش پژوهش

ٔ
مدالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و ابزار الزم جه گردآوری اطالعات پرسشاانامه
رو
ٔ
مدالعه اسنادی و کتابخانهای هاام اسااتفاده شااده اسا  .ایاان
بوده اس  .بهعالوه ،از رو
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی اس  .در این پژوهش از شیو ٔه نمونهگیری سااهمیهای ،کااه

یکی دیگر از تکنیکهای غیراحتمالی رای اس  ،استفاده شده اسا  .هاادف در ایاان نااوع
نمونهگیری ار ٔ
ائه نمون ٔه معرف بدو انتخاب تصااادفی افاراد اسا  .از پرسشااگرا خواسااته

میشود با افرادی که خصوصیات معینی دارند مصاحبه کنند؛ به آنها سهمی ٔه انواع خاصی از
افراد داده میشود که باید با آنها مصاحبه کنند .سهمیهها بهگونهای تعیین میشود که نمونا ٔاه
نهایی معرف خصوصیاتی باشد که سهمیهبندی بر اساس آنها انجااام گرفتااه اسا (دواس،
 .)85 ،1392بر اساس اهداف تحقیق زنا خانااهدار مااورد نظاار از میااا زنااانی کااه عبااو
جامعه آماری شامل ٔ
ٔ
کلیه زنااا
سالنهای بدنسازی و ایروبیک هستند ،انتخاب شده اس .
واقه در سنین 16تا  64سال شهر قم ،به تعداد  411287نفر ،بوده اس که از این تعداد بر
اساس فرمول کوکرا  384نفر بهعنوا حجم نمونه و به شیو ٔه نمونهگیری سهمیهای انتخاب
بوده اسا  .همچنااین،

شدند .نرمافزار مورد استفاده جه تجزیهوتحلیل دادهها

برای سنجش اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار صوری اسااتفاده شااده اسا ؛ یعناای ایاان کااه
اعتبار پرسشنامه با توجه به نظر اساتید و متخصصین تأمین گردید .برای سنجش پایایی نیز،
تکنیک آلفای کرونبا مااورد اسااتفاده قارار گرفا  .ضااریب پایااایی حاصاال بارای تمااامی
متغیرهای مورد بررسی باالی  0/6بوده و از نظر آماری مورد تأیید بوده اس .
جدول  .1نتایج ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی

مدیری بد

0/95

احساس فشار اجتماعی

0/84

دستیابی به موقعی اجتماعی باال

0/77

تأیید اجتماعی

0/68

رضای از زندگی

0/68

ج ب جن مخالف

0/80

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

133
عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان به ...

 .5تعاریف متغیرهای پژوهش
 .1-5تعاریف نظری متغیرها

مدیریت بدن .فدرستو بر این باور اس که مدیری بد به فهرس بلندی از اعمالی
نظیر تاتو ،پیرسینگ ،برید بخشی از بااد تااا ژیمیناسااتیک ،بدنسااازی ،و رژیاامگاارفتن و ...
اطالم میشود .به باور وی ،آنچه که موجب مدیری بد میشود ،احساس کنترل بر بد و
ساختن ژستی برخالف بد طبیعی و عادات هر روزهای اس که بر زندگی چیره اس  .فرد
با مدیری بد علیه زندگی روزمره موضه میگیرد ( فدرستو .)1999-2000 ،
فشار اجتماعی .در معنای کلی عبارت اس از نیروهای بالفعل یا بالقوه اجتماااعی در
جه کنترل اندیشه ،رفتار یا عمل انسا ها و یا هاادای آ در مساایری خاااص .در معنااای
محدودتر ،فشار اجتماعی بر افکار عمومی اطالم میشود .بسیاری در ایاان اندیشااهاند کااه
گاه فشار اجتماعی موجبات تأثیر بر جها احساس انسااا ها را فاراهم میسااازد .ازایاانرو،
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برخی مجموع اثرات نها و آشکار ،مستقیم و غیرمستقیمی که محیط اجتماعی باار افارادی
که در آ زندگی میکنند اعمال میدارد ،را فشار اجتماعی میدانند؛ یعناای نیرویاای کااه در
جامعه یا گروه فینفسه به چشم میخورد و اعبا را به پا یر رفتااار و ساالوکی مندبااق بااا
الگوهای کلی مسلط ،اندیشههای مکتسب ،گروه و عادات پ یرفته وامیدارد (بیرو،1380 ،
 )312فشار اجتماعی در معنایی ملموستر و نزدیکتر به یهن ٔ
نحوه فشاری را میرساند که
یک گروه اجتماعی بر اتباع ،کارمندا یا مسئولین کلی اعمال میدارد تااا آنااا را بااه انجااام
احتراماتی متناسب با نیازها و منافعش وادارد .مدبوعات ،تظاهرات جمعی و اعتصابات ،در
این معنا بهعنوا وسایل اعمال فشااار ،مااورد اسااتفاده قارار میگیرنااد .بنااابراین ،گروههااای
اجتماعی برای حفظ وحدت گروه و اجرای هنجارها ،اقدام بااه کنتاارل و نظااارت اجتماااعی
میکنند که نوعی فشار به افراد وارد میآورد (هما )371-372 ،
موقعیت اجتماعی .مقام و موضعی اس که یک فرد در یک جامعه و در زمانی معااین
اشغال میکند (بیرو .)371 ،1380 ،موقعی اجتماعی یکاای از موضااوعات و محورهااای
مورد توجه در ارزیابی پایگاه اجتماعی اس  .موقعی اجتماعی عبااارت اسا از اعدااای
مقامی در سلسلهمراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابیها از هر یک از

پایگاههایی که احراز کرده و پادا هایی که از هر یک از آنها عایااد شااده اسا (کااوزر،
.)45 ،1373
تأیید اجتماعی .یک مفهوم روا شناختی اس که به نفوی اطرافیا یک فرد در تصمیمگیریها
و ٔ
نحوه انجام کار او گفته میشود .زمانی که در شارایط تصاامیمگیری بارای انتخاااب قارار داریاام و
نمیدانیم که کدام انتخاب درس اس  ،به اطرافیا نگاه میکنیم که در شرایط یکسااا بااا مااا چااه
تصمیمی گرفتهاند .زمانی که اکتری اطرافیا ما یک انتخاب را داشتهاند ،ما هم فکر میکناایم کااه
آ بهترین تصمیم ممکن اس (یانگ و همکارا .)213 ،2014 ،
رضایت از زندگی :بازتاب تواز میا آرزوهای شخص و وضااعی فعلای اوسا  .بااه
بیا دیگر ،هرچه شکاف میا آرزوهای فرد و وضعی عینی وی بیشتر گردد ،رضای او از
زندگی کاهش مییابد (اینگلهارت.)1 ،1373 ،
جذب جنس مخالف .وقتی حاارف از زیبااایی زنااا بااه میااا ماایآیااد مااردا بااهعنوا
دیگریهای پراهمی در این کردار بسیار پررنگ نمایا میشوند .این اهمی به صورتهااای
متفاوتی در آرایش زنا تأثیرگ ار اس  .برخی با آرایشکرد خواها برقراری ارتباط بیشااتر بااا
جن مخالف هستند (نوری .)91 ،1393 ،زنا در جامعهای مانند ایرا  ،با آرایشکاارد بااه
دنبال مدیری روابط اجتماعی خودشا هسااتند و ایاان اماار از طریااق ماادیری نگاااه مردانااه
سازما میدهند .زنا در این مورد با دو رویکرد متفاوت عمل میکننااد :رویکاارد اول نااوعی
رویکرد مقاومتی اس ؛ یعنی زنا با استتار آرایش در برابر مردا (غیرخودیها) از اینکه ابا ٔ
اژه
ً
نگاههای جنسی شوند سرباز میزنند .ولی رویکرد دوم کامال متفاوت با اولی اس ؛ زنااا در
این رویکرد با کردار آرایش در پی جلب توجه و نگاه مردانهاند و این امر را با گرهزد آرایااش و
امر جنسی نزد مردا تفسیر میکنند .در اینجا مدیری نگاه از طریق آرایااش در جلااب توجااه
مردا نهفته اس ؛ حال این مرد میتواند شریک جنسی ز باشد و یا هر مرد دیگااری کااه ز
خواسته یا ناخواسته با آرایش زنا به نگاه راغب میشود (هما .)93 ،
 .2-5تعاریف عملیاتی متغیرها

برای سنجش متغیرهای پژوهش گویااههااای در ساادح ساانجش رتبااهای و در قالااب طیااف
لیکرت به صورت جدول شماره ( )2تدوین شده اسا  .بااهطورکلی ،در ایان پااژوهش ،از
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ً
شاخصهایی عمدتا ابداعی جه سنجش متغیرهااای پااژوهش بهااره گرفتااه شااده اسا .
گو یههای انتخابی ،پ از انجام پیشآزمو (با نمون ٔه  35نفر) ،اجرای آزمو قابلی اعتماد
یا پایایی ،اجرای آزمو تحلیل عامل ،و اطمینا یافتن از کارایی آنها در سنجش متغیرهااا و
ً
تشکیل شاخصهای پژوهش ،نهایتا بهعنوا ابزارهای ساانجش متغیرهااای پااژوهش بااهکار
گرفته شدند .در این زمینه در پیشآزمو مقادیر آلفای کرونبااا مجموعا ٔه گویااههای هما ٔاه
متغیرهای اصلی پژوهش برآورد شده اس .
جدول  .2شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای شاخصها
مدیر یت بدن
 .1استقاده از عدر ،ادکلن یا دئودوران ؛  .2استفاده از رژ گوناه و رژ لاب؛  .3اپیالسایو باد ؛  .4اساتفاده از خاط چشام،
ریملٔ ،
سایه چشم و مداد ابارو؛  .5اساتفاده از نااخن منصانوعی و الک نااخن؛  .6اساتفاده از کارمهاای مرطاوبکنناده و
روشنکننده؛  .7استفاده از لنزهای رنگی؛  .8استفاده از ماسکهاای صاورت؛  .9اساتفاده از رژیامهاای الغاری و تناساب
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اندام؛  .10استفاده از وسایل تناسب اندام برای کنترل وز  ،ورز های هوازی (ایروبیک)؛  .11استفاده از لباسهای انادامی
و کوتاه؛  .12استفاده از لباسهای بد نما در مهمانیها؛  .13نشا داد ج ابی هاای زناناه؛  .14گارایش باه انجاام عمال
جراحی زیبایی؛  .15برداش لیزری موهای زائد بد ؛  .16پیادهروی؛  .17لیپوساکشن؛  .18ارتودنسی؛  .19بوتاک .
احساس فشار اجتماعی
 .1مسخرهشد به عل چاقی باعث اضدراب من میشود؛  .2از اینکه به خاطر لباس و سر و وضه ظااهری ماورد تمساخر
دیگرا قرار بگیرم ،بیزارم؛  .3همیشه سعی میکنم لباس و ظاهر من متناساب باا فباا و مکاانی کاه در آ جاا حباور دارم
ٔ
جامعه کنونی ما ،یکدس شدگی در ظاهر ،لبااس و انادام اسا ؛  .5دوسا دارم لباسای کاه
باشد؛  .4یکی از اقتبائات
میپوشم چاقی من را نشا ندهد؛  .6زیاد شد عملهای جراحی زیبایی باعث ترغیب من به انجام این عملها میشود.
دستیابی به موقعیت اجتماعی بال
 .1برای به دس آورد موقعی اجتماعی باالتر سعی میکنم ظاهر خوبی داشته باشام؛  .2اماروزه بارای خیلای از مشااغل
دولتی و خصوصی داشتن شرایط فیزیکی متناسب با روز جامعه ،جزو اولوی ها شده اس ؛  .3وقتای ظااهر آرایاش کارده،
لباس شیک و اندام متناسب دارم بیشتر مورد احترام هستم؛  .4برای این که مورد تأییاد اطرافیاا باشام ساعی مایکنم ظااهر
خوبی داشته باشم؛  .5داشتن ظاهر خوب در مهمانیها باعث میشود بیشتر به من توجه کنناد؛  .6اگار بخاواهم در جامعاه
پیشرف کنم چارهای ندارم جز این که ظاهری زیبا و آراسته داشته باشم.
تأیید اجتماعی
 .1اینکه چهره و اندام من از نظر دیگرا خوب به نظر برسد ،برای من خیلی مهم اس ؛  .2همیشه تال مایکانم باه قادری
آراسته و مرتب باشم که توجه دیگرا را جلب کنم؛  .3از اینکاه در مکاا هاای عماومی ماورد تحساین دیگارا قارار بگیارم
احساس خوبی دارم؛  .4آراسته بود در محیط کار و زندگی باعث محبوبی بیشتر اس  ،برای همین سعی مایکنم همیشاه
آراسته باشم؛  .5تأیید دیگرا از ظاهر من نقش زیادی در موفقیتم در زمینههای گوناگو دارد.

رضایت از زندگی
 .1زندگی من در اکتر مواقه به آرما هایم نزدیك بوده اس ؛  .2شرایط زندگی من عالی اس ؛  .3از زندگیام راضی هساتم؛
ً
 .4تاکنو هرآ چه را که در زندگی میخواستم باه دسا آوردهام؛  .5اگار میتوانساتم زنادگی دوبااره داشاته باشام تقریباا
هیچچیز را تغییر نمیدادم؛  .6در اکتر مواقه زندگی من ایدئال بوده اس ؛  .7من همواره به دلیل داشاتن ایان زنادگی عاالی،
خدا را شاکرم.
جذب جنس مخالف
 .1اینکه از نظر جن مخالف زیبا به نظر برسم برایم بسیار اهمی دارد؛  .2اینکه شریک جنسی مان انادام چاام یاا الغار،
مدل مو یا آرایش خاصی را دوس دارد از نظر من اهمی دارد؛  .3همیشه سعی میکنم طوری لباس بپوشم یاا آرایاش کانم
که شریک جنسی من دوس داشته باشد؛  .4برای ج ب شریک جنسیام اگر نیاز داشته باشم و مجبور شوم عمال جراحای
زیبایی انجام میدهم؛  .5به نظر من زیبایی یک مالک مهم برای انتخابشد یک ز از طرف جن مخالف اس .

 .6یافتههای پژوهش
 .1-6ویژگیهای عمومی پاسخگویان

بر اساس دادههای این پژوهش 123 ،نفر از پاسااخگویا ( 32درصااد) مجاارد و  261نفاار
( 68درصد) از آنها متأهاال هسااتند 14 .نفاار ( 3/6درصااد) دارای تحصاایالت راهنمااایی،
193نفر ( 50/3درصااد) از آنهااا ،دارای تحصاایالت دیااپلم45 ،نفاار ( 11/7درصااد) دارای
تحصیالت فوم دیپلم 100 ،نفر ( 26درصااد) دارای تحصاایالت لیسااان  24 ،نفاار (6/3
درصد) دارای تحصیالت فوملیسان و باالتر و  8نفر ( 2/1درصد) نیز دارای تحصاایالت
حوزوی هستند .در مجموع ،بیشترین پاسخگویا دارای تحصیالت دیااپلم هسااتند .تعااداد
 83نفر ( 21/6درصد) شاغل و  301نفر ( 78/4درصد) غیرشاغل هستند .تعداد  42نفاار
( 10/9درصد) در گروه سنی زیر  20سال 135 ،نفر (35/2درصد) در گروه سنی 20-29
سال 107 ،نفر ( 27/9درصد) در گروه سنی  30-39سال 38 ،نفر ( 9/9درصد) در گروه
سنی  40-49سال 37 ،نفر ( 9/6درصد) در گااروه ساانی  50-59سااال ،و  25نفاار (6/5
درصد) نیز در گروه سنی  60سال و باالتر قرار دارند.
 .2-6یافتههای استنباطی

جه آزمو همبستگی بین متغیرهای مسااتقل بااا متغیاار وابساات ٔه ماادیری بااد از آزمااو
همبستگی پیرسااو اسااتفاده شااده اسا  .نتااای حاصاال از آزمااو ما کور نشااا داد کااه
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ٔ
همبستگی بین ٔ
وابسته پژوهش معنادار اس  .در مجموع ،بااا
همه متغیرهای مستقل و متغیر
افزایش احساس فشار اجتماعی ،گرایش به مدیری بد در بین ٔ
نمونه آماری مااورد مدالعااه
نیز افزایش مییابد .ر ٔ
ابده خدی بین دو متغیر دستیابی به موقعی باالتر و مدیری بد نیااز
با توجه به سدح معناداری بهدس آمده ( ،) =0/000به لحظ آماری مورد تأیید اس  .نوع
رابده ،مستقیم برآورد شده اس  .مدابق یافتهها ،همبستگی بین متغییاار تأییااد اجتماااعی و
مدیری بد زنا براساس سدح معناداری حاصل ( ،) =0/000معنادار بااوده ،همچنااین
نوع رابده بین دو متغیر مسااتقیم اسا  .رابدا ٔاه خداای بااین دو متغیاار رضااای از زناادگی و
مدیری بد با ضریب همبستگی  0/506و با سدح معناداری ( ،) =0/000از نظر آماری
مورد تأیید اس  .همبستگی بین متغیر ج ب جن مخالف و مدیری بد نیز با توجااه بااه
سدح معناداری بهدس آمده ( ،) =0/000معنادار و مااورد تأییااد اسا  .نااوع رابدا ٔاه بااین
ٔ
شماره .)3
متغیرهای م کور نیز مستقیم بوده اس (جدول
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ٔ
وابسته پژوهش
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و
متغیر مستقل

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

زندگی

مخالف

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ضر یب همبستگی

0/365

0/362

0/363

0/506

0/351

متغیر وابسته
مدیر یت بدن

فشار

دستیابی به موقعیت

تأیید

رضایت از جذب جنس

 .3-6تحلیل رگرسیونی چندمتغیره و تحلیل مسیر

جه برآورد تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر مدیری بد از تحلیل رگرسیونی چناادمتغیره
استفاده شده اس  .در بین متغیرهااای مسااتقل در ماادل رگرساایونی متغیرهااای رضااای از
زندگی ،فشار اجتماعی و تأیید اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیاار ماادیری بااد
زنا داشتهاند ،که تنها تأثیر دو متغیاار رضااای از زناادگی و احساااس فشااار اجتماااعی باار
مدیری بد از نظر آماری معنادار بوده اس  .نوع تأثیر تمامی متغیرهای مستقل باار متغیاار
مدیری بد نیز معکوس بوده اس  .همچنین متغیرهای م کور ،توانستهانااد  41درصااد از
تغییرات متغیر وابسته مدیری بد را تبیین نمایند (جدول شماره .)4

جدول  .4تحلیل رگرسیونی مدیر یت بدن
متغیرهای مستقل
رضایت از زندگی 8/864 0/434

0/000

فشار اجتماعی

3/232 0/158

0/000

تأیید اجتماعی

0/067 0/044

0/493

41/95

همبستگی

ضر یب

ضر یب تبیین

چندگانه

تبیین

اصالح شده

0/525

0/000

0/416

0/410

در پژوهش حاضر جه تعیین میزا تأثیرپ یری مستقیم ،غیرمسااتقیم و تااأثیر کاال باار
متغیر وابسته مدیری بد  ،از تحلیل مسیر ،استفاده شده اس  .نتای بهدس آمده نشا داد
که اثر مستقیم متغیر رضای از زندگی بر متغیر مدیری بد برابر  0/434و مستقیم اس ؛
بدینمعنا که به ازای یک واحد افزایش در میزا رضای از زندگی ،میازا ماادیری بااد در
بین زنا  0/150واحد افزایش مییابد .تأثیر مستقیم متغیر احساس فشار اجتماعی بر متغیر
مدیری بد زنا  0/158برآورد شده اس  .همچنین این متغیر از طریق متغیر رضااای از
ً
زندگی  0/197واحد تأثیر غیرمستقیم بر متغیر مدیری بد داشته اس و جمعا این متغیاار
 0/355بر مدیری بد تأثیر داشته اس .

139
عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان به ...

جدول  .5تحلیل مسیر میزان مدیریت بدن زنان براساس متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

رضای از زندگی

0/434

-

0/434

فشار اجتماعی

0/158

0/197

0/355

ج ب جن مخالف

-

0/201

0/201

دستیابی به موقعی اجتماعی

-

0/193

0/193

تأیید اجتماعی

-

0/157

0/157

اثر غیرمستقیم متغیر ج ب جن
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مخالف بر متغیر مدیری بد زنا از طریااق متغیاار

رضای از زندگی 0/201 ،اس و این تأثیر ،متب و مستقیم بوده اس  .متغیر م کور ،اثاار
مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس  .متغیر دستیابی به موقعی اجتماااعی 0/193 ،واحااد

اثر غیرمستقیم از طریق متغیر رضای از زندگی بر متغیر وابسته مدیری بد زنااا داشااته
اس  .این متغیر ،تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس  .اثاار غیرمسااتقیم متغیاار تأییااد
اجتماعی بر متغیر مدیری بد زنا از طریق متغیر رضای از زندگ ،برابر  0/157اسا .
این متغیر تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته نداشته اس .
ج ب جن
مخالف

فشار اجتماعی
46
/5

15
/8
45
/6

مدی ریت بدن
43
/4
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رضای از

زندگی

44
/7

36
/3

دستیابی به موقعی
باال اجتماعی باالتر

تأیید اجتماعی

 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه در جوامه گوناگو  ،گرایش به کنترل بد به گون ٔه روزافزوناای در میااا زنااا درحااال

گستر اس  .این پدیده به عل گسااتر جهااانی و نتااای فااردی و اجتماااعی آ  ،مااورد
مدالع ٔه پژوهشگرا قرار گرفته اس  .این مدالعه با هاادف بررساای علاال گارایش زنااا بااه
مدیری بد تح تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در بین زنا شااهر قاام پرداختااه اسا .
برای این هدف ابتاادا مدالعااات انجامشااده در داخاال ایارا و خااارج از آ ماارور گردیااد.
بهطورکلی ،در ایرا تحقیقات صورتگرفته در مورد تصور بد بیش از ماادیری آ بااوده و
این درحالیاس که هر دوی این مقولهها بسیار کمتر از آنچه که الزم اسا  ،مااورد توجااه
قرار گرفته اس  .همچنین مدالعات انجامشده ابعاد گوناگو ماادیری بااد و کنتاارل آ را
کمتر مورد بررسی قرار دادهاند .در پژوهشهای خارجی مدیری بد بهگونهای ژرف مورد
مدالعه قرار گرفته ،اما عوامل مرتبط با آ کمتر مورد توجه قرار گرفته اس  .پ از بررساای
مدالعات تجربی و نظری پیشین چارچوب نظری پژوهش ارائه شد .باار اساااس چااارچوب

ً
ٔ
نظریه مبادله بود ،مدیری بااد
اتخایشده که عمدتا مبتنی بر نظری ٔه گیدنز ،کولی ،نا لین و
تح تأثیر عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار گرف .
در مجموع ،یافتهها نشا داد که بین متغیرهای فشار اجتماعی ،تأیید اجتماعی ،دستیابی
به موقعی اجتماعی باالتر ،ج ب جن مخالف و رضای از زندگی با مدیری بد ر ٔ
ابده
م عنادار و مستقیم وجود دارد ،و این نتای در راستای مبانی و چارچوب نظری پژوهش قارار
دارند .به بیا دیگر ،وجود فشارهای اجتماعی ،ضرورت تأیید اجتماعی ،نیاز به دستیابی به
موقعی اجتماعی باالتر ،ج ب جن مخالف و رضای از زندگی ،همگاای ،در ماادیری

بد زنا نقش مهم بازی میکند و این واقعی ارتباطی به ایاان موضااوع ناادارد کااه جامعا ٔاه
آماری پژوهش (شهر قم) شهری م هبی اس و در نگاه م هبی ،ظاهرآرایی برای دیگارا ،
ً
بهویژه بیگانگا  ،اساسا امری نادرس بهشمار میآید.
بر اساس نظری ٔه کولی و نیز تحقیق رضایی و همکارا ( ،)1389بین فشااار اجتماااعی و
گرایش به مدیری بد ارتباط وجود دارد .براین اساس فرضیهای به این شکل ارائه شااد کااه
بین فشار اجتماعی و گرایش زنا به مدیری بد  ،رابدا ٔه مسااتقیم وجااود دارد .باار اساااس

نظری ٔه مبادل ٔه هومنز و نیز تحقیق میرساردلو ( ،)1389بین ج ب جن مخالف و گرایش به
مدیری بد ارتباط وجود دارد .بر اساس نظری ٔه نا لین ،بین رضای از زندگی و گرایش به
مدیری بد ارتباط وجود دارد .بنابراین ،فرضیهای به این شکل ارائه شد که بین رضای از
زندگی و گرایش زنا به مدیری بد  ،رابد ٔه مستقیم وجااود دارد .در مقالا ٔاه حاضاار فرضاای ٔه

ٔ
جامعه آماری مااورد مدالعااه
م کور تأیید شد؛ پ میتوا این بخش از نظری ٔه نا لین را در
قابل کاربرد دانس  .بر اساس نظریا ٔاه گااافمن ،تحقیقااات کیااوا آرا و همکااارا ( )1389و
میرساردلو ( ،)1389بین دستیابی به موقعی اجتماعی باالتر و گارایش بااه ماادیری بااد
ارتباط وجود دارد .در ٔ
مقاله حاضر فرضاای ٔه داده شااده تأییااد شااد .در ایاان پااژوهش فرضاای ٔه

ارائه شده در مورد نگاه ابزاری به بد و مدیری بد نیز تأیید شد .پ میتوا نظری ٔه هومنز
ٔ
جامعه آماری موردمدالعه قابل کاربرد دانس  .بر اساس
و نیز نتای تحقیق میرساردو را در
نظری ٔه گیدنز و نیز تحقیقات راد و لنو ( ،)1994فاتحی و اخالصی ( )1387و میرساردو و
همکارا ( ،) 1389بین تأیید اجتماعی و گرایش بااه ماادیری بااد ارتباااط وجااود دارد .در
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مقا ٔله حاضر فرضی ٔه دادهشده تأیید شد .پ میتوا این بخش از نظری ٔه گیدنز و نیز تحقیااق
ٔ
جامعه آماری موردمدالعه قابل کاربرد دانس .
راد و لنو و میرساردو و همکارا را در
در مجموع ،با توجه بااه نظریااات گیاادنز در مااورد موضااوعاتی همچااو مدرنیتااه ،هویا ،
عاملی انسانی ،ساختار اجتماعی ،جهانیشد و سبك زندگی ،میتوا اینگونه استدالل کاارد
ٔ
جامعه مدر قدرت و توا بیشتر در شکلداد به هوی خااود پیاادا
که انسا امروزی در شرایط
کرده اس  .انسا امروزی ،نهتنها ،برخالف گ شته ،اسیر هنجارها ،عرفها و سن های جامعااه
ٔ
واسده آگاهی و دانشی که نسب به خود ،محیط ،جامعه و جهااا پیرامااونی پیاادا
نیس  ،بلکه به
کرده اس  ،لحظهبهلحظه درصدد اس خود  ،بهتنهایی ،هویا خااود را ساااخته و پرداختااه
کند .بر اساس ٔ
نظریه ساخ یابی گیدنز ،میتوا گف اموری همچو تکوین سبك زناادگی ،یااا

ساخته و پرداختهکرد هوی  ،پدیدههایی هستند که در فرایند ر ٔ
ابده متقاباال عاملیا انسااانی و
ساختار یا ساختارهای اجتماعی شکل میگیرند .ازهمینرو ،در بحث از موضوع مااورد بررساای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

142

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی 52

این پژوهش ،یعنی گرایش به مدیری  ،نیز میتوا گف که هم کنشااگرا انسااانی ،بااا تکیااه باار
قدرت اندیشه ،انگیزهها ،قدرت انتخاب و تصمیمگیری خود ،در ایاان فراینااد نقااش فعااال بااازی
میکنند؛ و هم اینکه ،در این زمینه ،متأثر از شرایط محیدی ،اجتماعی و جهااانی هسااتند .نتااای
یافتههای پژوهشهای تجربی نشا میدهند که از یك طاارف ،انسااا امااروزی درصاادد اسا
هوی خود را بر اساس معیارهایی که آنها ارز مند تلقی میکند ،ساخته و پرداختااه کنااد؛ و از
ایند تکوین هوی جسمانی متأثر از عواملی همچو تبلیغات رسانهای در
سوی دیگر ،در این فر ِ

سدح ملی ،مندقهای و جهانی اس .

در این پژوهش نیز مالحظه شد که زنااا مااورد بررساای در شااهر قاام ،بااهعنوا شااهری
م هبی که انتظار میرود در آ مدیری بد چندا نمااود نداشااته باشااد ،امااا ایاان پدیااده،
همانند دیگر شهرهای ایرا  ،به خوبی در بیرو از خانه و انظار همگانی نمایا اس  .نتای
این پژوهش با نتای پااژوهش باباااییفرد و همکااارا وی ( )1395همسااویی دارد .در ایاان
پژوهش نیز مالحظه شد که زنا شهر کاشا  ،با وجود م هبی بود این شهر در مقایسه بااا
دیگر شهرهای ایرا  ،گرایش باالیی به مدیری بد دارند .این پدیده نشا میدهد که متغیر
گرایش به تشخص و نمایا کرد عالیق و هوی شخصی بر متغیر سنتی بااود و ما هبی

بود غلبه یافته اس  .البته این واقعی به آ معنا نیس که م هبی بود تحلیل رفته ،بلکه
به این معناس که به تعبیر گیدنز کنشگرا انسانی ،و در این جا زنا شااهر قاام ،در فراینااد
مدرنیته ،جهانی شد  ،و بهویژه تبلیغات رسااانهای محلاای ،مندقااهای و جهااانی ،در صاادد
هستند از طریق مدیری بد  ،خود و هوی شخصیشا را به شااکلی آزادانااه و بااه دور از
فشارهای سن ها ،بهویژه سن های دینی ،ساخته و نشا دهند.
با توجه به ر ٔ
ابده معنادار فشار اجتماعی با گرایش به مدیری بد  ،عواملی مانند باااالبرد
پرستیژ اجتماعی ،تال بارای دستیابی به فرص های اجتماعی ،متل ازدواج ،اشتغال ،کسب
موفقی  ،ازدسا داد موقعیا هاای ازدواج در خواستگاریهای سنتی ،جلبتوجه جااان
مخاالف ،ناکاامی در جا ب جان مخااالف ،تااال بارای دسااتیابی بااه موقعیا شاااغلی
مناساب ،فباا و جاو اجتمااعی دانشگاهها ،فشار و فبای اجتماعی محاایط کااار ،فرهنااگ،
فبا و ّ
جو اجتماعی حاکم بار جامعاه ،منشاأ ایجاد انگیزه برای گرایش افراطاای بااه ماادیری
بد اس  .یهنیا زناا از باد و زیباایی ،باااا توجاااه باااه موقعی هااای افاراد ،تح تااأثیر
عوامل فرهنگی ،اجتماعی متفاوت اس  ،و تا زمانی که چهره ،اولین عامل انتخاب محسااوب
شود ،طبیعی اس که فرد از باب ظاهر نگرا باشد.

بنا به چنین دالیلی ،پیشنهاد میشود با کاربس فرهنگی در این باره ،نحو ٔه روای زنااا

از خود بهگونهای باشد که در گزینشها و تفساایرهای کنشااگرا  ،آگاهانااه عماال کننااد .باار
اساس چنین رویهای میتوا برای بهبود مدیری صحیح بد زنا تال کرد .بااهطورکلی،
تا زمااانی کااه شااارایط اجتمااااعی ،همچاااو تعااااریف و معیارهاااای زیبااایی در جامعااه،
تح تأثیر رسانههایی همچاو تلویزیو های مااهوارهای و شاابکههای اجتماااعی مجااازی
ایجااد شاده اسا  ،و همچناین ،تعریف مردا از زیبایی تغییر نکند ،نمیتااوا از گارایش
افراطی به مدیری بد جلوگیری کرد .ازاینرو ،باید تعریف از بد و زیبایی بد مدابق بااا
ٔ
جامعه ما به شکلی
آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی دچار دگرگونیهای اساسی شود تا زنا
ً
افراطی و بیمارگونه به سم اشکال مدیری بد گرایش پیدا نکنند .مساالما در ایاان زمینااه
نهادها و دس اندرکارا فرهنگی ،مانند خانواده ،آموز وپرور  ،آموز عالی ،نهاد دیاان
و همچنین رسانههای ارتباط جمعی ،میتوانند نقشهای مهمی بازی کنند.
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دریافت1399/06/07 :؛ پذیرش1399/09/11 :

چکیده

ّ
ٔ
ٔ
عرصه جهاهی کشوواهده
حیطه منطقه و ملت به
ماهیت جهاهی رساهههای اجتماعی ،چالشهای قومی را از
است .مطالعه حاضر ،این چالشها را در چارچوب هظریههای جهاهیشدن ،تحلیوول میکنوود .دو رویدوورد
عمده در رابطه با ٔ
پدیده جهاهیشدن وجود دارد :یک رویدرد معتقوود بووه هم وووهی کاموول جهووان اسووت؛ و
ّ
رویدرد دی ر ،به چنین شدت و کیفیتی قائل هیست .هوودت تحقیووو ،روشوون سووااتن ایوون اموور اسووت کووه
رساهههای اجتماعی بهعنوان ابزارهای ارتباطی جهاهی در رابطه با هویتهای قومی ایراهووی ،در اهطبووا بووا
کدام یک از این دو رویدرد عمل کردهاهد .برای هیل به هدت مذکور با  11استاد علوم ارتباطوواتاجتموواعی،
ٔ
مصاحبه عمیو صورت گرفته و دادهها با استفاده از هوورمافوزار مد کیووودا 10
مردمشناسی و جامعهشناسی
تجزیهوتحلیل شدهاهد .هتایج گویای آن است که عملدرد رساهههای اجتماعی وضعیتی دوگاهه ایجاد کوورده
است :از یکسو به حفظ هویت اقوام ایراهی اهجامیده؛ و از سوی دی وور ،سوببسوواز تیریرپووذیری آنهووا از
فرهنگ جهاهی شده است .به سخن دی ر ،رساهههای اجتماعی ،همزیستی فرهن ی اقوام با دی ری جهاهی
و ّ
ملیت را تقویت میکنند .در مورد اقوام جداییطلب ،رساهههای اجتماعی در ایجاد چووالشهووای قووومی
هقش چنداهی ایفا همیکنند و این موضوع متیرر از سایر عوامل اجتماعی و سیاسی است .در ههایت ،اه یو ٔ
وزه
اقوام ایراهی برای مقاومت در برابر ّ
ملیت و فرهنگ جهاهی محدود است؛ هر چنوود رسوواهههووای اجتموواعی،
این قابلیت را به آهها میدهد.
کلیدواژهها :جهاهیشدن ،رساهههایاجتماعی ،هویتهای قومی ایراهی ،همزیستی فرهن ی ،جداییطلبی قومی

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحدعلوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 .2گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران (هویسنده مسئول)


 .3گروه جامعهشناسی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

در مورد وضعیت هویتهای قومی در جهان امروز تردیدهایی وجود دارد .از یک سووو ،بووه
هظر میرسد هویتهای قومی در معوورت تهدیوود هسووتند؛ و از سوووی دی وور ،گرایشهووای
بازیابی هویتهای قومی توسط برای از اقوام تاحدی قابلتیمل است .همود این ایووده را در
برای از جنبشهای استقاللطلبی قومی میتوان مشاهده کرد .آهچه که قابلتیمل است این
است که جهان ،و بهطور مشخص ایران ،که دارای قومیتهووای متعووددی اسووت ،از حیو
هویتهای قومی به چه سمتوسویی میرود.
رساهههای هوین ارتباطی و اطالعاتی رساهههایی تعاملی هستند .در این محوویط مخاطووب
میتواهد به تولید ،اهتقال و هشر پیام بپردازد .بنابراین ،دگرگوهی محیط ارتباطی بووهطور مسووتقی
بر اشدال ساات معنا و بر تولید روابط قدرت تیریر موویگووذارد .دگرگوووهی بنیووادین در عرصووه
ارتباطات ،به ظهور وضووعیتی اهجامیووده اسووت کووه آن را تاودارتبوواطی تووودهای» هامیدهاهوود.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اودارتباطی تودهای بهمعنای کاربرد اینترهت و شبدههای بیسی بهعنوان پای وواههووای ارتبووا
دیجیتال است .این ارتبا  ،تودهای است؛ زیرا به دریافتکننوودگان متعووددی دسترسووی دارد و
شبدههای بیپایاهی از اطالعات دیجیتالیشده به پیرامون ما و سراسر جهان فرسووتاده و پیامهووا
را از بسیاری به بسیاری دی ر منتقوول میکنوود .ایوون ارتبووا از هوووع اودارتبوواطی اسووت؛ زیورا
درباره تولید پیام تصمی گیووری میکنوود .اهتخوواب دریافتکننو ٔ
ٔ
وده پیووام،
فرستنده به ااتیار اود
اودهدایتشده است؛ یعنی توسط اود فرستنده ،هدایت میشووود .همچنووین ،بووازپ گیری
پیامها از شبدههای ارتباطی اودگزیووده اسووت؛ یعنووی دریافووت یووا عوودمدریافت و هیووز آهچووه
دریافت میشود توسط فرد گیرهده قابلهدایت و کنترل است (کاستلز.)14 ،1393 ،1

رساهههای اجتماعی ماهیتی جهاهی دارهد و به هظر میرسوود کووه بتوووان آههووا را بووهعنوان
بخشی از ماهیت جهاهیشدن در هظر گرفت .این رساههها فرامرزی هستند و در چووارچوب
هیچ سرزمینی محدود همیشوهد .هر فردی در هر کجای ٔ
کره زمین میتواهد از این رساههها
استفاده کرده و به دریافت و تولیوود اطالعووات بپووردازد .اینترهووت رسوواههای جهووانشوومول و
غیرکلیت/تامگراست که قلمرو جدیدی از داهش و معرفت را با عنوووان فیووای سووایبر ایجوواد
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

میکند .یدی از مه ترین جنبههای این رساهه این است کووه جووای زین رسوواهههای جمعووی
است که در آن ،دریافتکنندگان تودهوار و منفعل هستند (مهدیزاده)327 ،1393،
در مورد ماهیت یدسانسازی جهاهیشدن ،در میان صاحبهظران این حوزه اجماعی وجووود
هدارد .برای هظریهپردازان ،جهاهیشدن را عامل یدسانسازی کامل جوامع موویداهنوود بهگوهووهای
که تمام فرهنگها تحتتیریر فرهنگ غرب ،تغییوور ماهیووت اواهنوود داد و م لفووههووای هووویتی و
فرهن ی اود را به فراموشی میسپارهد .بر ایوون اسوواس ،منطووو حوواک بوور جهاهیشوودن ،منطووو
موجود در هظام سرمایهداری غرب است که در راه یدسانسازی تمام جوامع عمل اواهوود کوورد.
پیشتر بیان شد که برای هظریهپردازان بووهویژه فرهنووگپژوهووان پایبنوود بووه رهیافووت امپریالیسو

فرهن ی ،تصویری ساده از وضع فرهنگ در جهان معاصر عرضه میکنند .از دیوودگاه آههووا همو ٔوه

جوامع ک وبیش تحتتیریر فرایند جهاهیشوودن هسووتند و بیشازپویش در چووارچوب یووک هظووام
جهاهی ،که زیر ٔ
سلطه سرمایهداری غرب است ،ادغام میشوهد (گلمحمدی.)141 ،1393 ،
برای دی ر از هظریهپردازان ،اگرچه به ماهیت یدسانسازی جهاهیشدن باور دارهد ،اما
درعینحال ،به وجود تفاوتهای فرهن ی هیز اشاره میکنند .واضعان این دسته از هظریهها،
معتقد هستند که در جهاهیشدن ،طرح یدسانشدن کامل فرهن ی جهان ،سادهکردن مسئله
است .در جهاهیشدن ،مجموعهای از م لفههووای فرهن ووی ،موواهیتی عووام و جهووانشوومول
ّ
مییابند و مجموعهای دی ر ماهیت ااص ،بومی و محلی اویش را حفظ اواهنوود کوورد و
ر ٔ
ابطه ویژهای میان امر عام و امر ااص بهوجود اواهد آمد .بر پایه این جنبووه از پیاموودهای
فرایند جهاهیشدن و هقد رهیافت امپریالیس و هم وهی فرهن ی ،شماری از هظریهپردازان و
پژوهش ران مدعی هستند که فرایند جهاهیشدن رابطهای جدید میان امر عام و اموور اوواص
برقرار میکند .از دیدگاه آهها ،قلمرو فرهن ووی جهووان معاصوور ،هو در برگیرهو ٔ
وده عامیووت و
هم ونسازی است و ه دربرگیرهده ااصیت و هاهم وهی (گلمحمدی.)142 ،1393 ،
ّ
در دوران جهاهیشدن ،اگرچه فرهنگهای ملی و یا قووومی ماهنوود گذشووته قوووی و پرروهووو
هیستند ،اما بهگوههای در کنار فرهنگ جهاهی قرار گرفتهاهد .فراینوود جهوواهیشوودن ،بسوویاری از
فرهنگها را در کنار ه قرار میدهد .در این حالت ،فرهنگها یا رو به ااصگرایی میآورهوود
یا دادوستدی هرچند دشوار و پر تنش بین آهها ایجاد میشود (گلمحمدی.)135 ،1393 ،
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ٔ
مسئله هویت در اقوامی که در درون دولتوملتها و در هواحی مختلف جهان زهوودگی
میکنند ،قابلتیمل است؛ زیرا در ابتدا این هویتها توسط ار ٔ
اده معطوت به ملتسازی برای
یدسانشدن در فرهن ی واحد روبهرو بودهاهد و با گسترش جهاهیشدن ،با فرهن ی جهوواهی
مواجه شدهاهد .بووا ایوون وجووود ،همووانطورکووه رکوور شوود ،همو ٔوه صوواحبهظوران معتقوود بووه
یدسانشدن کامل جهان و از بین رفتن تمام تفاوتهای فرهن ی و هویتی هیستند.
مفاهیمی ماهند مذهب ،فرهنگ و زبان رات هویووت اجتموواعی را شوودل موویدهنوود .در
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دوران پیشاهاسیوهالیست ،هویتهای قومی ،قبیلهای و مذهبی وجه غالووب هویووت افوراد را
تشدیل میدادهد .پیدایش ّملیگرایی ،با یکدستسازی هویتی بر مبنای ّ
ملیت همراه بود.
ّ
ٔ
سازماهده فیووای
در مراحل پیش از تبدیل هاسیوهالیس به گفتمان مسلط ،ال وی غالب
ّ
اجتماعی ال وی محلی بود .همه روابط ،اهوودرکنشها و ههادهووای اجتموواعی در فیوواهای
ّ
اجتماعی محلی مدانمند تولید و بازتولید میشد .بنابراین ،فرهنگ و هویت هیز با سرزمین
ّ
محلی ،پیوهدی تن اتنگ داشت و با وجود فرهنگها و سازمانهای سیاسی فرامحلی ،ماهند
ّ
ً
ادیان جهاهی و امپراتوریهای بزرگ ،اهسانها عمدتا با تاریخ و فرهنگ سرزمین محلی اود
ّ
هویت مییافتند .این وضع با مسلطشدن هاسیوهالیس بهطور کاموول تغییوور کوورد .فیوواهای
ّ
ّ
محلی فرهنگ ک وبیش فرو پاشید ،فرهنگ تملی» شد ،و قلمرو سرزمینی فرهنگ و هویت
به میزان زیادی گسترش یافت (گلمحمدی.)133 ،1393،
دهنده هویت ،به عناصر هویتساز ّ
در عصر جهاهیشدن ،عناصر شدل ٔ
ملیوت محوودود
همیشوهد؛ بلده عناصر هویووتبخش جهوواهی کووه موواهیتی فراموورزی دارهوود هیووز از عناصوور
قوام ٔ
دهنده هویت اهسان بهشمار میروهد .فرایند جهاهیشوودن وضووعیت را دگرگووون کوورده و

بهجرئت میتوان گفت در دهههای پایاهی قرن بیست و آغاز ٔ
سده بیستوید  ،هاسیوهالیسو
به هیچوجه تنها منبع فرهنگساز و هویتساز هیست (گلمحمدی.)135 ،1393،

با توجه به ماهیت تعاملی و مشارکتی رساهههووای اجتموواعی ،هویووتهووای قووومیای کووه در
درون یک کشور زهدگی میکنند ،میتواهند با زبان یا گویش قومی اود به تولید محتوا بپردازهد و
ّ
ٔ
اشاعه فرهنگ بومی ،ماهند پخش تراهههای محلی یا بیان مطالبات اود ،اقدام کنند.
به هشر و

هدت ٔ
مقاله حاضر شناسایی هقش رساهههای اجتماعی در وضعیت کنوهی هویتهای قومی
ایراهی بهلحاظ از بین رفتن این هویتها یا تداوم آهها در حالتهای مختلف اسووت .رسوواهههووای
اجتماعی اسباب تداوم هویتهای قومی ایراهی را فراه همووودهاهوود یووا در جهووت اسو ٔ
وتحاله ایوون
هویتها در یک فرهنگ جهاهی هقشآفرینی کردهاهد؟ این پرسش اصلی تحقیو حاضر است که
با توجه به هظریههای مطروحه در مبح جهاهیشدن و ماهیت تعاملی رساهههای اجتموواعی بووه
آن پاسخ داده میشود .معنای پنهان در پرسش فو این است که آیا هویتهووای قووومی ایراهووی از
امداهات و ویژگیهای رساهههای اجتماعی ،همچون تعاملیبودن در جهت بازتولید م لفووههای
فرهن ی و هویتی اود ،استفاده میکنند یووا مسووئله هویتهووای قووومی بووهطور ملموووس در ایوون
رساههها منعد همیشود؟ آیا رساهههای اجتماعی به هویتهووای قووومی ایراهووی ووو در طیفووی از
حالتهای مختلف از همزیستی فرهن ی تا گرایش به جداییطلبی قومی ووو را قوام میبخشند یووا
به حلشدن این هویتها در یک فرهنگ جهاهی ،کمک میکنند؟
به هظر میرسد که منابع کسب هویت در جهان کنوهی بهمراتب ،بیشتر از گذشته است و
محیط رساهههای اجتماعی به دلیل پلورالیس حاک بر آن،حداقل در ظاهر ،محیط مناسبی
برای شناسایی این منابع کسب هویووت اسووت .ایندووه هویووتهووای قووومیتی از میووان منووابع
مختلف کسب هویت ،بر هویت قومی اویش تیکید میکنند یا منابع هویتبخووش دی وور
ّ
ماهند هویت ملی ،هویت غربی و یا هویت جهاهی را اهتخوواب موویکننوود ،از جملووه موووارد
موردبح در مطالعه حاضر است .توجه به اه یزههای هویتهای قومی در تولید محتوووای
بومی ،ح جداییطلبی و ایزولهشدگی این هویتها ،توجه به هقش و کووارکرد رسوواهههای
اجتماعی ،از جمله مواردی است که در رابطه با س ال اصلی مطالعه ،بررسی میشود.
ٔ
پیشینه تحقیق
.2

در زمینه هویتهای قومی و اینترهت بووهطور عووام و رسوواهههای اجتموواعی بووهطور اوواص،
تحقیقاتی صورت گرفته است که به برای از آهها اشاره میشود:
ساروااهی و رضاییقادی ( )1390در پژوهش اود با عنوان تتیریر استفاده از اینترهووت
در هویت قومی؛ مورد مطالعه جواهان  »18-28تیریرات استفاده از اینترهت در هویت قومی
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را شناسایی کردهاهد .در این تحقیو ،که از روش پیمایش استفاده شووده اسووت ،تعووداد افوراد
هموهه  384هفر از کاربران بین  28-18سووال شووهر تهوران اسووت .محققووان بووه ایوون هتیجووه
ّ
رسیدهاهد که کاربران قومی هرچه بیشتر از اینترهت استفاده موویکننوود دارای تعلقووات قووومی
بیشتری میشوهد.
شاوردی و حیدری ( ،)1392در پژوهش اود با عنوان تشبدههای اجتماعی مجازی و
قومیت؛ فرصتها و تهدیدهای پوویشرو» در پووی روشوونکردن ابعوواد گووروههووای قووومی در
شبدههای اجتماعی و همچنین فرصتهاییکه استفاده از این شبدهها میتواهد برای هویت
ّ
و امنیووت ملووی بووهدهبال داشووته باشوود ،برآمدهاهوود .روشتحقیووو در ایوون مطالعووه روش
تحلیلمحتوای کیفی است .یافتووههووای تحقیووو گویووای آن اسووت کووه بازهمووایی فرهنووگ و
مطالبات قومی ،افزایش توان و امدان بسیج قومی ،پیوهد اعیای قووومی در هقووا مختلووف
جهان ،مه ترین کارکردهای شبدههای اجتماعی در ٔ
حوزه قومیت است.
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سند اج بال روکیچ ( )2002در مقالهای با عنوان تمتعلو به فیاهای جغرافیایی ،قومی
و اینترهت» و با استفاده از روش پیمایش در رابطه با روابووط اجتموواعی آهالیوون و آفالیوون در
ٔ
جامعه آماری اود ،که شامل هفت منطقه از ل آهجل اسووت ،تحقیقووی اهجووام دادهاهوود.
هتایج تحقیو آهها هشان داد که تفاوتهای قومی در فیای مجازی کمتر مطرح میشود.
ً
ً
پژوهش ران تواهستهاهد با روشهای عمدتا پهناه ر (ماهند پیمایش) در هموهههای هسووبتا
ً
وسیع ،بح تیریرات اینترهت بر قومیتها را تحلیل کنند .بووا توجووه بووه عموور تقریبووا کوتوواه
اینترهت بهطورعام ،و رساهههای اجتماعی بووهطورااص ،در مقایسووه بووا سووایر رسوواههها ،و
همچنین فقر هسبی منابع و تحقیقات داالی در رابطووه بووا ایوون رسوواهههووا ،بووهویژه در مووورد
اسووتفاده اقوووام از رسوواهههووای مووذکور و تبعووات آن ،تحقیقووات ارائووه شووده از سووودمندی
منحصربهفردی براوردار هستند.

از هظر روششناسی ،وجه غالب این تحقیقاتّ ،
کمی و پیمایشی است و از پرسشهامووه

بهعنوان ابزار تحقیو اسووتفاده شووده اسووت .روش پیمووایش موویتواهوود مشوودل دسترسووی بووه
هموهههای وسیع را برطرت کنوود و از هظوور مسووائل آموواری و تعمووی دهووی از قوودرت بووا یی
براوردار است .اما برای تحقیقی با ماهیت تحقیو حاضر بهتر اسووت از روشهووای کیفووی

ماهند مصاحبههای عمیو و یا مصاحبه با هخب ان و همچنین روشهای آیندهپژوهاهووه ماهنوود
روش دلفی هیز استفاده کرد.
 .3مبانی نظری

برای پردااتن به مفهوم هویتهای قومی ابتدا باید به طرح مفهوم هویت پرداات .هویت،
میتواهد فردی یا اجتماعی باشد .هویت فردی ،ویژگیهای منحصر به هر فرد از ویژگیهای
راتی تا ویژگیهای اکتسابی را دربرمیگیرد .هویت اجتموواعی بووه آن دسووته از ویژگیهووایی
ّ
اطال میشود که گروهی ااص ،ماهند افراد یک قوم ،پیروان یک مذهب ،یک ملت و ...را
از دی ران متمایز و با اود همسان میکند.
زیمل از جمله جامعهشناساهی است کووه بووه اهمیووت تشووابه و تفوواوت در در جوامووع
بشری ،میپردازد .او میگوید:
اهمیت عملی اهسانها برای یددی ر به ٔ
وسیله تشابهات و تفاوتها در میان آههووا تعیووین میشووود.
اهدازه تفاوت مه است .در اشدال ّ
تشابه بهعنوان واقعیت یا گرایش به ٔ
متغیرتر ،هر دو اصول مهو
ٔ
توسعه دروهی و بیروهیاهد .در واقع ،تاریخ فرهنگ بشر میتواهد بهعنوان تاریخ کشوومدشها و
هر
تالشهای مسالمتآمیز بین هر دو در شود (زیمل30 ،1950،؛ بههقلاز جندینز.)23 ،1397 ،

ٔ
واسطه سهی بودن در ویژگیهای فرهن ی مشتر  ،که آنهووا را
بخشهایی از جمعیت به
از دی ر بخشهای آن جمعیت جدا میکند ،گروههای قومی را تشدیل میدهند .قومیتهووا
ً
در چارچوب هویتهای اجتماعی دستهبندی میشوهد و معمووو بوور جنبو ٔوه اکتسووابیبودن
م لفههای تشدیل ٔ
دهنده آهها تیکید میشود .به اعتقاد ماک

وبوور ،ایوون گروههووای اهسوواهی

دارای باورهای رهنی به اجداد مشتر هستند؛ بوواوری کووه دلیوول آن میتواهوود شووباهتهای
فیزیدی ،شباهت در رسوم ،حافظه و ااطرات مشووترکی باشوود کووه در کوووت و سوودوهت بووا
یددی ر داشتهاهد .تعلو به یک گروه اویشوواوهدی متفوواوت اسووت و در گووروه اایوور ّ
تعهود
اجتماعی بسیار بیشتری بین اعیا وجود دارد (برتون.)235 ،139۶ ،1
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ٔ
تمایزدهنده گروههای قومی از یددی ر اسووت .افوراد
ویژگیهای فرهن ی مشتر عامل
ً
گروههای قومی ،این تمایزات را فرامیگیرهد :تتفاوتهای قومی تمامووا فراگرفتووه میشوووهد؛
هرچند گاهی ممدن است طبیعی به هظر برسند» (گیدهز .)309 ،1383 ،یعنی اگوور فووردی
ّ
ُ
اود را کرد میداهد ،این تعلو در عال واقع ،بیشتر از آهده تحتتیریر هژادی اوواص باشوود،
متیرر از فرهنگ و هوعی جامعهپذیری ااص است که فرد در معرت آن قرار گرفتووه اسووت و
بهاینواسطه اود را از سایرین متمایز میداهد .اصطالح قومیت ،بر تمووایز میووان گروهووی از
ٔ
واسطه م لفههای هویتبخووش ویووژه د لووت دارد .ایوون اصووطالح
اهسانها با گروه دی ر به
ّ
متیمن تفاوت میان گروههای قومی است؛ بهگوههای که اعیای این گروههووا بوور هویووت و

اهحصار اود بر آن تیکید دارهد (کوهن19۶9 ،؛ بههقلاز باهد .)4 ،2005 ،
 .3-1هویتهای قومی ایرانی و مسئله همگرایی با ملیت
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ً
ایران سرزمینی است با تنوع قومیتی هسبتا زیاد .اقوام مختلف ،با ویژگیهای فرهن ی ااص
اود در طول تاریخ در ایوون حو ٔ
ووزه جغرافیووایی پهنوواور در کنووار یدوودی ر زهوودگی کردهاهوود.
مه ترین گروههای قومی در ایران را اقوووام فووارس ،توور  ،عوورب ،بلوووت و توورکمن ،تشوودیل
میدهند (قاسمی ،اورشیدی و حیدری.)77 ،1390 ،
ّ
هم رایی یا عدم هم رایی اقوام ایراهی با هویت ملی ،موضوووع مووورد مناقشووهای اسووت .هتووایج
برآمده از پژوهشها هشان میدهد میزان این هم رایی در اقوام ایراهی یدسان هیست و دارای هوسووان
ّ
است :تتحقیقات اهجام شده در زمینه سنجش میزان تعلو ملی در بین اقوام گوهوواگون کشووور هشووان
ّ
میدهد که اگرچه میزان هویت ملی در بین همه اقوام به یک میوزان هبوووده و دارای مقووداری هوسووان
میباشد ،ولی در بین همه اقوام قوی ،متوسط و یا با است» (همان.)75 ،1390 ،
وجود هیروهای گریز از مرکز در اقوام ایراهی ،بهویژه در آندسووته از اقوووام کووه در هووواحی
ّ ّ
مرزی ساکن هستند ،موضوع قابلتیمل دی ری در میزان تعلو ملی این اقوام است.
بههرروی ،دراصوص هم رایی یا عدمهم رایی اقوام ایراهی اجماع هظری وجود هدارد.

اما به هظر میرسد که م لفههایی ماهند زبان مشتر (زبووان معیووار) ،مووذهب و ...در پیوهوود
اقوام ایراهی با ّ
ملیت هقش داشتهاهد؛ هرچنوود کووه در مووورد میوزان آن و مقوودار اسووتحدام آن
همیتوان به صورت هظری به صدور حد پرداات.

 .3-2رسانههای اجتماعی

اصلت تعاملیبودن رساهههای اجتموواعی ،1کووه بخشووی از رسوواهههووای هوووین ارتبوواطی و
اطالعاتی هستند ،این رساههها را از رساهه های ارتبا جمعی ،ماهند تلویزیون ،که فاقد این
ویژگی هستند ،متمایز میکند .رساهههای اجتماعی به کاربران این امدان را میدهد کووه بووه
برقراری ارتبا دوسویه بپردازهد و برای اولینبار در تاریخ رساههها ،هر شهروهوود بتواهوود بووه
ٔ
عالقه اود بپردازد .شناات مفهوم اصطالح رساهههای اجتماعی
تولید و هشر محتوای مورد
و گسترش این تدنولوژی برای متخصصان ،داهشپژوهان و مربیان روابط عمومی ،ضروری
است .بهدلیل تغییرات مداوم در فناوریها ،اصووطالح رسوواهههووای اجتموواعی بووهطور دائو
درحالتغییر است و برای فه آن میباید تالش کرد (موشن ،ه و لیچ.)3 ،201۶ ،
 .3-3نظریههای متضاد در باره جهانیشدن

ً

دو رویدرد کلی متیاد در رابطه با ٔ
پدیده جهاهیشدن وجود دارد .در یک رویدرد که معمو
ٔ
پدیده مذکور جهاهیسازی هام میگیرد ،بر این هدته تیکید میشود که جهان به
در منطو آن،
سمت یددستی فرهن ی و هووویتی موویرود .رویدوورد دی وور ،در عووین اعتقوواد بووه گسووترش

یدساهیها در جهاهیشدن وجود اهواع جدیدی از صووور تفوواوت فرهن ووی و هووویتی کووه در
جهان جهاهیشده تداوم مییابد ،را اهدار همیکند.
هظریه امپریالیس فرهن ی بر یددستی جهان در جهاهیشدن پای میفشووارد امووا هظریووهٔ
ٔ
دیالدتیک ااص و عام به چنین شدت و کیفیتی معتقد هیست .مبحو اینترهووت و بووه تبووع،
ٔ
درباره جهوواهیشوودن قورار موویگیوورد .ایوون
رساهههای اجتماعی در درون رویدردهای هظری
ٔ
ٔ
رساهه جهاهی تنها بهعنوان یک متغیر که میتواهد در پروسه جهاهیشدن هقش داشته باشوود،
بررسی میشود هه بهعنوان اینهمان جهاهیشدن یا تنها عامل آن.

ٔ
نظریه امپریالیسم فرهنگی
.3-3-1

ً
ٔ
هظریه امپریالیس فرهن ی ،داعیهدار این تبیین از وضووعیت جهوواهیشوودن اسووت کووه تقریبووا

تمامی تفاوتهای فرهن ی و هویتی در دل یک فرهنگ عام جهانشمول ،که همان فرهنووگ
ً
غرب است ،حل اواهند شد .این موج چنان عظی و هیرومند است که معمو با مقوواومتی
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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جدی روبهرو همیشود .مقاومت فرهنگها و اردهفرهنگهای اوواص موجووود در جوامووع
مختلف اغلب با شدست روبهرو میشوهد و در برای موارد ه فرهنگهای مختلف بدون
هیچ مقاومتی در برابر فرهنگ جهاهی تسلی میشوهد .حتی ضدفرهنگهووا و فرهنووگهووای
ٔ
مقابله م رر و کارآمد با امپریالیس فرهن ی هوواتوان هسووتند و دیوور یووا زود در
مقاومت هیز از
فرهنگ جهاهی ادغام و یووا بووه حاشوویه راهووده موویشوووهد (اسوودلیر302 ،1998 ،؛ بووههقلاز
گلمحمدی.)142 ،1393 ،
این رویدرد در راستای مفهومی که آن را امریداییشدن جهان میهامند ،هیووز قابلتوجووه
اسووت .آمریدوواییشوودن جهووان ،کووه بوور مبنووای گسووترش فرهنووگ تووودهای ق ورار دارد ،بوور
یدسانسازی جهان بر اساس ارزشهووا و هنجارهووای سووطحی و ّ
تنزلووی هظووام اجتموواعی و
ً
اقتصادی امریدا استوار است .فرهنگ عامه امریدا ظاهرا تمووام عناصوور هووامطلوب فرهنووگ
تودهای را در بردارد:
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ً
از آنجا که فرهنگ تودهای به اعتقاد عموم از تولید و مصرت اهبوه کا ها هاشی شدهاسووت ،تقریبووا
ٔ
جامعه ایوون کشووور یووک جامعو ٔوه سوورمایهداری
میتوان امریدا را مام فرهنگ تودهای داهست؛ چون
ٔ
است که با این فرایندها در ارتبووا اسووت .فرهنووگ تووودهای تووا آنحوود از جامعووه امریدووا هشووئت
گرفتهاست که اگر این فرهنگ یک اطر تلقی شود آنوقت امریداییسووازی هیووز بایوود یووک اطوور
محسوب شود (استریناتی.)4۶–47 ،1388 ،

بر اساس این رویدرد هظری ،تفاوتها از میان میروهد و جهان یدسره در درون فرهنگ
غربی ،که متیرر از منطو هظام سرمایهداری است ،حل میشود .بح رساهههای اجتموواعی
را هیز میتوان در چارچوب این رویدرد هظووری مووورد تیموول قورار داد .در چووارچوب همووین
رویدرد میتوان به بح رساهههای اجتماعی هیز پرداات؛ بهاینصورت که این فناوریهووا
ّ
هیز چیزی جدا از منطو سرمایهداری برای یدسانسازی جوامع و تسلط هرچه بیشتر بر آنها
هیستند .ویژگیهای تعاملی و مشارکتی بودن در ایوون رسوواهههووا ظوواهری هسووتند و در واقووع
همیشود از این ویژگیها در برابر ار ٔ
اده معطوت به یدسانسووازی جوامووع در جهوواهیشوودن،
بهطور م رر استفاده کرد.

ٔ
نظریه دیالکتیک خاص و عام
.2-3-3

در جهاهیشدن فرهنگٔ ،
داعیه تمامی صاحبهظران بر یدسانشدن فرهنگ تمامی هقا دهیووا و
ٔ
ٔ
یدسره جهان و از بووین رفووتن
یدسره تفاوتها هیست .بر اساس این رویدرد ،یدسانشدن
حل

تمامی تفاوتها سادهکردن مسئله است .در این بین ،از جمله هظریههایی که قابلطرح اسووت،
هظریه دیالدتیک ااص و عام است .در این هظریه تیکید میشود که میان امر ااص و امر عام
در جهاهیشدن ،یک ر ٔ
ابطه دیالدتیدی وجود دارد .به این معنووا کووه در جهوواهیشوودن در عووین
ایجاد عامهای فرهن ی جهاهی ،ااصهووای فرهن ووی بهگوهووهای از قوودرت تووداوم براوووردار
ٔ
هظریه دیالدتیووک اوواص و عووام،
میشوهد .رولن رابرتسون ،1هظریهپرداز جهاهیشدن و واضع
بخش عمدهای از واکنشها و اهدرکنشهای فرهن ی در جهان معاصوور را سرچشوومه گرفتووه از
دیالدتیک ااص و عام میداهد .به هظر او ،هیروهای ادغامگر و هم ونآفرین ،مدمل هیروهای
تفاوتزا هستند و جداییهاپذیرهد (بههقل از :گلمحمدی.)143 ،1393 ،
ّ
بر مبنای این داعیه ،فرهنگهای ااص ماهند فرهنگهای بووومی و محلوی میتواهنوود از
طریو فرایند جهاهیشدن ،اود را عام و جهاهی کنند .ااصهای فرهن ی از طریو ّ
توسل به
ٔ
توسعه اود بر میآیند .در ایوون رابطووه میتوووان بووه
ارزشهای عام جهاهی ،در صدد تداوم و
برای از اقوام اشاره کرد که وقتی از سوی دولت–ملتها مورد تبعوویق قورار میگیرهوود ،بووه
ههادهای حقو بشری مراجعه میکنند .حقو بشر ،جهاهی و عام اسووت .اقلیتهووایی کووه
ٔ
واسطه مقامات دولتی اود به حقو جهاهی بشر م ّ
توسل میشوهد تا وضع اود را بهبووود
بی
ّ
ٔ
بخشند؛ بومیاهی که میکوشند با ّ
واسطه شبدههای فراملوی،
توسل به ارزشهای جهاهی و به
حمایتهای جهاهی برای تقاضاهای اود کسب کنند؛ و زهاهی که مشدالت زهدگی اود را
در قالب اصول فمینیس طرح میکنند؛ در واقع در صدد عامکردن امر ااص هستند (آلبرو،
142 ،199۶؛ بههقلاز گلمحمدی.)1393 ،1393 ،
بازسازی کا های فرهن ی بهگوهووهای قابوولطرح در سووطع عووام یووا جهوواهی ،میتواهوود
ٔ ّ
اهه محلی با
مصداقی برای عامکردن امر ااص باشد .بهعنوان مثال ،میتوان از اجرای یک تر
گویش مازهدراهی در سبک موسیقی پاپ اشاره کوورد .عووامکردن اموور اوواص در ایوون هظریووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ّ
بهمعنای احیاء فرهنگهای ٔ
بسته سنتی هیست؛ بلده فرهنگهای محلی در وضعیتی متفاوت کووه
حاصل تیریرگذازی و تیریرپذیری از فرهنگ جهاهی است ،قرار میگیرهد و اود را عام میکنند:

ّ
ً
البته احیای امر محلی و ااص و بازسازی تفاوت و تنوع ،بووه هوویچوجووه صوورفا بووهمعنای احیووای
ّ
فرهنگهای محلی و فیاهای بسته فرهن ی هیست .در این فرایند ،فرهنگهای معین اوواصبودن
ّ
ّ
اود را با بومی و محلیکردن اشدال فرهن ی فراملوی و جهوواهی ،بازتولیوود موویکننوود (اسوومارت،
144 ،1993؛ بههقلاز گلمحمدی.)145 ،1393 ،

در ااصکردن امر عام ،ایوون بحو مطوورح میشووود کووه عناصوور فرهن ووی جهوواهی در
بسترهای فرهنگهای بومی و محلووی ،فهو و در موویشوووهد .هوووع دی ووری از دیالدتیووک
عام/اوواص یووا جهوواهی/محلی ،اوواصکردن اموور عووام یووا اوواصکردن عووامگرایووی اسووت.
ااص کردن امر عام حدایت از آن دارد که براالت هظر پژوهش ران معتقد بووه امپریالیسو
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فرهن ی ،هشاههها و عناصر فرهن ی بهسادگی منتقل همیشوهد و کا های فرهن ی فرهنووگ
ً
جهاهی معمو رهگوبوی بسترهای فرهن ی ااصی را که در آنجا مصرت میشوهد به اود
میگیرهد .در و دریافت فرهنگ جهوواهی بسووترمند اسووت و درچووارچوب فرهنووگ اوواص
تحول مییابد .در واقع همادهای فرهن ی عام بووهواسو ٔ
دریافتکننده تعدیل و ّ
وطه تاریخهووای
ّ
محلی و بسووترهای فرهن ووی اوواص ،پووا یش میشوووهد (دالبووی147 ،1999 ،؛ بووههقلاز:
گلمحمدی.)144 ،1393 ،
فرهنگ های بومی ،عناصوور فرهنووگ جهوواهی را در بسووتر اووود ،معنووا میکننوود .هظریووه
دیالدتیک ااص و عام معتقد به وجود پلورالیس فرهن ووی در دوران جهوواهیشوودن اسووت.
فرهنگها در کنار یددی ر قورار میگیرهوود ،از هو متوویرر میشوووهد ،امووا هووابود همیشوووهد.
ّ
تدیالدتیک جهاهی/محلی حاکی از آن است در جهان معاصر فرد میتواهد در رستوراهی در
مسدو یا توکیو مکدو هد بخورد ،بدون آنکووه بووه یووک امریدووایی تبوودیل شووود» (کومووار،
194 ،1995؛ بههقلاز :گلمحمدی.)14۶ ،1393 ،
با توجوه بووه هظریووههووای مطرحشووده دراصوووص جهاهیشوودن و هیووز ماهیووت جهوواهی
رساهههای اجتماعی که در این تحقیو در دل هظریههووای جهاهیشوودن جووای دارهوود ،موودل
مفهومی به شرح شدل شماره ( ،)1ارائه میشود.

از بین رفتن
هو یتهای قومی

یا این احتمال وجود دارد

رساهههای

همزیستی

اجتماعی

فرهن ی
تداوم

یا این احتمال وجود دارد

هو یتهای قومی
جداییطلبی
قومی

شدل  .1مدل مفهومی مناقشات هظری

اهتظار میرود در عال واقع ،یدی از حالتهای متصور در مدل مفهومی فووو بووهوقوع
پیوسته باشد که تحقیو حاضر با توجه به مفروضات هظری مطروحشده و هوع روششناسووی
اود در صدد پاسخ ویی به آن است.
 .4روش پژوهش

روش پژوهش ،تابع هدت تحقیو است .در این تحقیو برای پی بردن به عمو ٔ
پدیده تحقیو ،از
روش کیفی استفاده شده است .در همین راستا ،روش مصو ٔ
واحبه عمیووو بووا هخب ووان آشوونا بووه
موضوع تحقیو ،برگزیده شده است .پژوهش ران مصاحبه عمیو را بهعنوان استراتژی کلی یا از
میان چند روش موجود بهعنوان یدی از روشهای جمعآوری دادهها استفاده میکند (مارشووال

و راسمن .)111-112 ،138۶ ،1به این منظور ،با استفاده از هموههگیری هظری ،با یازده اسووتاد
ٔ
مصاحبه عمیووو اهجووام شووده اسووت:
مردمشناسی ،جامعهشناسی و علوم ارتباطات اجتماعی،

تدر هموههگیری هظری ،محقو برای دستیابی به مقووو ت عینووی ،کووه مبو ّوین هظریووه باشووند ،بووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

.
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اهتخاب هموههها دست میزهوود .مووال پایانیووافتن هموهووهگیری در ایوون روش ،اشووباع هظووری
مقو ت است» (استراس و کاربین1999 ،؛ بههقلاز :ابارری و میالهووی.)100–101 ،1384 ،
بر این اساس ،مصاحبه با هخب ان ،زماهی ااتمه مییابد که پاسخها مشابه یددی ر و تدوراری
شوهد .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از هرمافزار مد کیودا  10استفاده شده اسووت .بووه
این ترتیب که ابتدا مصاحبهها بر روی هرمافزار پیاده شده و پ از تفدیک دادههای موورتبط بووا
موضوع تحقیو از سایر دادهها ،به تجزیهوتحلیل آنها پردااته و هتایج در قالب اوشهبندی از
ً
مقو ت و زیرمقو ت و روابط آهها ارائه شده است .این پژوهش ،راتا کیفووی اسووت امووا بورای
تدقیو بیشتر ،فراواهی و درصد مقو ت در چارچوب منطو تحقیقات کیفی ارائه شده است.
 .5یافتههای تحقیق

در این بخش ،ماحصل مصاحبه با هخب ان در قالب اوشههایی به همایش گذاشته میشود
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که متشدل از مقو ت و مفاهی مرتبط با آههاست و برای تدقیو بیشتر از جووداول فراواهووی و
درصد مفاهی هر یک از مقو ت استفاده شده است .در ههایت ترسی روابط میان مقو ت
و تفسیر آن ارائه میشود.

شکل  .2نمای کلی از مقوله حفظ هویت اقوام/جهانیشدن و مفاهیم ذیربط

جدول  .1فراوانی و درصد مفاهیم مقوله حفظ هویت اقوام/جهانیشدن
حفظ هویت اقوام/جهانیشدن
ٔ
توسعه ارتباطات برقوام اقوام
هقش
رساهههای اجتماعی بهعنوان یدی از ابزارهای تحدی هویت
ٔ
دوگاهه رساهههای اجتماعی
کارکرد
مجالی برای هویتجویی قومی
بازتولید م لفههای قومی
تقابل رساهههای ماکرو با رساهههای اجتماعی
اودیابی به روز هویتی اقوام
امپریالیستیهبودن حوزه اینترهت
هقش قوامدهندگی شبدههای اجتماعی به اقوام
قدرتمندشدن مخاطب
بومیکردن هنرهای جدید
هاتواهی رساهههای اجتماعی در تغییر هویت
تحدی پیوهدهای دروهی اقوام
تحدی هویت قومی
جمع

فراوانی
1
1
7
1
۶
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2۶

درصد
3/84
3/84
2۶/92
3/84
23/07
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
7/۶9
100

ٔ
دوگاهه رساهههای» اجتماعی با  2۶/92و سپ تبازتولید م لفههای قومی» بووا
تکارکرد
 23/07و پ از آن تحدی هویت قومی با  7/۶9دارای با ترین درصد هسووتند و مفوواهی
دی ر از ارزش یدساهی براوردار هستند .بدینمعنا که رساهههای اجتماعی وضعیتی دوگاهه
برای اقوام ایراهی ایجاد کردهاهد؛ یعنی از یکسو سبب حفظ و تحدووی هویووت قووومی آههووا
شده و از سوی دی ر در برای از جنبههای فرهنگ جهاهی ،آهها را از اود متیرر کردهاهد.

شکل  .3نمای کلی از مقوله همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی و مفاهیم ذیربط
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ٔ
مقوله همزیستی اقوام با فرهنگ جهانی
جدول  .2فراوانی و درصد مفاهیم
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همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی

فراوانی

درصد

دموکراتیزهشدن مطالبات قومی
ر ٔ
ابطه فعال و مسالمتجویاهه با دی ری جهاهی

1

8/33

1

8/33

تساهل و مدارا در رساهههای اجتماعی

3

0/25

ارتبا مستقی و غیرفیزیدی در رساهههای اجتماعی

1

8/33

هاکافی بودن رساهههای اجتماعی برای همزیستی با فرهنگ جهاهی

1

8/33

همزیستی فرهن ی به واسطه استفاده از رساهههای اجتماعی

1

8/33

آگاهی از سایر فرهنگها در عین حفظ فرهنگ اود

1

8/33

همزیستی فراسرزمینی

1

8/33

تیریر غنای فرهن ی بر همزیستی

1

8/33

پذیرش و رد بخشهایی از فرهنگ جهاهی

1

8/33

جمع

12

100

تتساهل و مدارا در رساهههای اجتماعی» با  0/25دارای بیشترین درصد اسووت و سووایر
مفاهی از ارزش یدسان براوردارهد .مفاهی مذکور هشان ٔ
دهنده وجود همزیستی فرهن ووی
در رساهههای اجتماعی با دی ری جهاهی میباشند .اما رساهههای اجتموواعی فقووط یدووی از
ابزارهای تحقو همزیستی هستند.

شکل  .4نمای کلی از مقوله همزیستی اقوام با ّ
ملیت و مفاهیم ذیربط

ٔ
مقوله همزیستی اقوام با ملیت
جدول  .3فراوانی و درصد
همزیستی اقوام با ملیت

فراوانی

درصد

مطالبهجویی مدهی در فیای آهالین

3

33/33

وجود همزیستی میان اقوام در تاریخ ایران

1

11/11

هویت ره ین کماهی در رساهههای اجتماعی

1

11/11

هاکافیبودن رساهههای اجتماعی در جهت ایجاد همزیستی با ملیت
ٔ
همزیستی با ّ
واسطه استفاده از رساهههای اجتماعی
ملیت به

2

22/22

1

11/11

تیکید اقوام بر اشتراکات ملی

1

11/11

جمع

9

100

مفهوم تمطالبهجویی مدهی» در فیای آن ین  33/33را به اود ااتصاص داده اسووت
و پ از آن تهاکافیبودن رساهههای اجتماعی در جهووت ایجوواد همزیسووتی بووا ّ
ملیوت» بووا
 22/22درصد آمده است و مابقی مفاهی از ارزش برابووری ،براوووردار هسووتند .در فیووای
آهالین پردااتن به طرح مطالبات اقوام ایراهی بیشتر از آنکه حالت اصماهه به اود ب یوورد،
به شدلی مدهی ،مطرح میشود .بنابراین ،رساهههای اجتماعی بهگوههای سووبب همزیسووتی
اقوام ایراهی با ّ
ملیت شدهاهد .اما با این وجود ،رساهههای اجتماعی بورای ایجوواد همزیسووتی
میان اقوام ایراهی با ملیت ،بهتنهایی کافی هیستند و ههادهای دی ر باید در این زمینه اقدامات
زم را اهجام دهند.

شکل  .5نمای کلی از مقوله نقش محدود رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی و مفاهیم ذیربط
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ٔ
مقوله نقش محدود رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی
جدول  .4فراوانی و درصد
نقش رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی
ٔ
رساهه ملی
بازهمایی هادرست اقوام در
عدم دیدهشدگی اقوام در رساهههای رسمی
برتری عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی در جداییطلبی قومی
ضعف ملتسازی در ایران
ضعف حاکمیت در بهرهوری از فیای مجازی
تیریر مشدالت اقتصادی بر احساسات ضد ملی
دولت-ملتسازی مبتنی بر اجبار در ایران
ٔ
دوگاهه رساهههای اجتماعی در مورد جداییطلبی
کارکرد
ٔ
کارکرد دوگاهه شبدههای اجتمایی در مورد ایجاد گرایشهای گریز از مرکز
عدم تفو سیاستهای یدسانسازی
عدم تیریر رساهههای اجتماعی بر جداییطلبی
جمع

فراوانی
1
4
9
3
1
1
1
1
1
2
1
25

درصد
0/4
0/1۶
0/3۶
0/12
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/8
0/4
100

مفهوم تبرتری عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی در جداییطلبووی قووومی» بووا 0/3۶
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درصد و سپ مفهوم تعدم دیدهشدگی اقوام در رساهههای رسمی» با  0/1۶درصد و پ از
آن تضعف ملتسازی در ایران» با  0/12بیشترین درصدها را به اود ااتصاص دادهاهوود و
ً
مابقی مفاهی تقریبا از ارزش برابر براوردار هستند و این بدان معناست اگر در بخشهایی
از هویتهای قومی گرایشهایی برای جداییطلبی وجود دارد دلیوول اصوولی آن رسوواهههای
اجتماعی هیستند بلده عواملی اارج از رساهههای اجتماعی در تحقو آن دایل میباشند.

شکل  .6نمای کلی از مقوله بازاندیشی در اقوام و مفاهیم ذیربط

جدول  .5فراوانی و درصد مفاهیم مقوله بازاندیشی در اقوام
بازاندیشی در اقوام
مسخ فرهنگ دی ری شدن
رساهههای اجتماعی بهعنوان یدی از ابزارهای بازاهدیشی
تیریر گفت وهای افقی در رساهههای اجتماعی در باز اهدیشی
تیریر بازاهدیشی بر تلفیقیشدن فرهنگها
شدستهشدن حبابهای تبلیغاتی
ٔ
واسطه بازاهدیشی
تیعیف تعصبات به
هاکافی بودن رساهههای اجتماعی بر ایجاد بازاهدیشی
تحقو بازاهدیشی در آگاهی اقوام
ٔ
دوگاهه شبدههای اجتمایی در مورد ایجاد گرایشهای گریز از مرکز
کارکرد
ایجاد بازاهدیشی به واسطه سرچینگ در شبدههای اجتماعی
جمع

فراوانی
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11

درصد
9/09
9/09
9/09
9/09
9/09
18/18
9/09
0/4
9/09
9/09
100

ٔ
واسطه بازاهدیشی» با  18/18بووا ترین درصوود را بووه اووود
مفهوم تتیعیف تعصبات به
ااتصاص داده است و مابقی مفاهی از ارزش برابر براوردار هستند .رساهههای اجتموواعی
در بازاهدیشی در ٔ
زمینه تعصبات قومی م رر هستند هر چند که تنها عامل این امر هیستند.

شکل  .7نمای کلی از مقوله انگیزه کمرنگ اقوام درجهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
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ٔ
مقوله انگیزهٔ کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
جدول  .6فراوانی و درصد مفاهیم
انگیزه کمرنگ اقوام درجهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
وجود اودآگاهی در برابر فرهنگ جهاهی
وجود قابلیت مقاومت در رساهههای اجتماعی
مقاومت در برابر جهاهیشدن
عدم وجود سواد رساههای زم برای مقاومت در برابر فرهنگ جهاهی
عدم مقاومت در برابر مواهب جهاهی
محدود بودن فرهنگ جهانستیزی در شبدههای اجتماعی
عدم مقاومت در برابر جهاهیشدن
جمع

فراوانی
1
2
1
1
1
1
1
8

درصد
12/5
0/25
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
100

مفهوم توجود قابلیت مقاومت در رساهههای اجتماعی» با  0/25با ترین مقوودار را بووه
اود ااتصاص داده است و مابقی مفاهی از ارزش برابر براوردار هستند .ایوون اموور هشووان
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ٔ
مقوله انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت
شکل  .8نمای کلی از

ٔ
مقوله انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت
جدول شمارهٔ ( .)7فراوانی و درصد مفاهیم
انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابرملیت
اودآگاهی محدود در برای از اقوام
تحدی تعلقات قومی از طریو احیای هوستالژی
محدودبودن گرایشهای گریز از مرکز در اقوام
ّ
تدثرگرا بودن رات شبدههای اجتماعی
محدود بودن میزان مقاومت اقوام در برابر ملیت
محدودبودن ملتستیزی در اقوام
عدم مقاومت در برابر ملیت
جمع

فراوانی
1
1
1
1
2
1
3
10

درصد
8/33
8/33
8/33
8/33
1۶/۶۶
8/33
0/25
100

مفهوم تعدم مقاومت اقوام در برابر ّ
ملیت» با  0/25و پو از ان مفهوووم تمحوودودبودن
میزان مقاومت اقوام در برابر ّ
ملیت» با  1۶/۶۶با ترین میزان را به اود ااتصاص دادهاهد و
مابقی مفاهی دارای ارزش برابر هسووتند کووه بیووانگوور مقاومووت کو رهووگ اقوووام ایراهووی در
رساهههای اجتماعی در برابر ّ
ملیت است.
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شکل  .9نمای کلی از وضعیت و روابط میان مقوالت

 .5-1تفسیر روابط بین مقوالت

در وضعیتی که اقوام ایراهووی از رسوواهههای اجتموواعی اسووتفاده میکننوود دو حالووت ،بووهطور
ٔ
واسطه اسووتفاده از رسوواهههای مووذکور ،اسووباب
همزمان رخداده است .از طرفی این اقوام به
تداوم م لفههای هویتی اویش را فراه کردهاهد .رسوواهههای اجتموواعی ،بووه آههووا مجووال و
امداهی داده است که در فیای عمومی به طرح ّ
منیت ،اواستهها و مطالبات مدهی و تیکید
بر م لفههای اویشتن اویش بپردازهد؛ امداهیکه پیشتر و در چنین سطع و دبوردی وسوویع

برای آهها وجود هداشته است .رساهههای اجتماعی بهدلیل رات تدنولوژیک اود ،کاربران را

قدرتمند میکنند .محیط رساهههای اجتماعی براالت رساهههای پخش وسیع ،1که مبتنی
بر ارسال پیام هایی مشابه از منبع محدود برای مخاطبان هامحوودود ،پراکنووده و هوواهم ن بووه
قصد یدسانسازی و هم نی آنها بووود ،هیسووت .محوویط رسوواهههای اجتموواعی ،مبتنووی بوور
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جستوجو ،بازهشر اطالعات و تولید اطالعات توسط کاربران پراکنووده و هوواهم ن اسووت.
ّ
وجود تدثر و تعدد آراء در محیط رساهههای اجتماعی امری طبیعی بههظر میرسد و بههمین
دلیل محیط رسوواهههای اجتموواعی ،آنگوههکووه هظریووهپردازان مارکسیسووت موودعی هسووتند،
محیطی امپریالیستی هیست.
هویت ،ریشه در تاریخ و فرهنووگ یووک ملووت دارد؛ بنووابراین ،هویووت بهسووادگی تغییوور
همیکند .رساهههای اجتماعی ممدن است آگاهی هویتهای قومی از سایر اقوووام ،ملوول و
فرهنگها را افزایش دهند ،اما همیتواهند در این هویتها تغییرات اساسی ایجاد کنند .اگوور
ه تغییر هویتی بخواهد روی بدهد ،همیتوان موودعی شوود کووه تنهووا عاموول آن رسوواهههای
اجتماعی اواهند بود .حتی اگر رساهههای اجتماعی بهعنوان یک عامل در کنار سایر عوامل
بتواهند هقشی در تغییر هویت داشته باشند ،این روهوود بسوویار کنوود اواهوود بووود .در شورایط
کنوهی چنین امری بهصووورت عینووی قابلتصو ّوور هیسووت؛ زیورا ،بورای مثووال ،درحالحاضوور
اقلیتهای قومی در منازلشان همچنان با زبان مادری صحبت میکنند و همیتوووان موودعی
شد که سایر م لفههای هویتی آهها حذت شده است.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

رساهه های اجتماعی حتی به کاربران قومی این امدان را میدهند که هنرهای جهوواهی را
ّ
در قالب بومی و محلی در بیاورهد و به کمک ایوون تدنولوووژی بووه پخووش هنرهووای تلفیقووی
ّ
بپردازهد ماهند اجرای موسیقی پاپ با زبان محلی در شبدههای اجتماعی که از این طریووو،
اسباب تداوم زبان مادری آنها فراه میشود .همچنین در وضعیت کنوووهی ،تقووابلی میووان
رساهههای ماکرو و رساهههای اجتماعی وجود دارد .رساهههای ماکرو در سطع جهوواهی بووه
دهبال یدسانسازی فرهن ی بوووده و بووا مقاومووت رسوواهههای اجتموواعی مواجووه هسووتند کووه
اردهفرهنگهایی ماهند اقوام از طریو آنها میتواهند به تولیوود محتوووا بپردازهوود .اگرچووه در
مورد سطع ،حج و کمیت این تقابل ااتالتهظرهووایی وجووود دارد ،امووا حووداقل میتوووان
گفت که ظرفیت چنین تقابلی بووهدلیل رات تدنولوژیووک رسوواهههای اجتموواعی و همچنووین
هویووتطلبیهووای قووومی وجووود دارد .ازایوونرو ،رسوواهههای اجتموواعی بووه تووداوم و حفووظ
هویتهای قومی ایراهی کمک کردهاهد .از طرفی دی ر ،رساهههای اجتماعی بهدلیل ماهیت
جهاهی و فرامرزی اود ،اسووباب توویریر پووذیرفتن اقوووام ایراهووی از فرهنووگ جهوواهی را فوراه
ٔ
اهدیشه فرهنووگ
همودهاهد و این تیریرپذیری بیش از آهده در پیروی از مباهی و اصول فدری و
غرب متبلور باشد ،در دهبالهروی از پدیدههای ظاهری اود را همایان میکند .بورای مثووال،
ً
کاربران ایراهی عمدتا با زبووان اه لیسووی آشوونا هیسووتند و آهچووه از فیووای مجووازی دریافوت
میکنند ،مبتنی بر تصویر است تا اهدیشه .این امر سبب میشود که در براووی موووارد ماهنوود
ً
اهسان غربی رفتار کنند ،درحالیکه ،در م لفههای هویتی عمدتا در چارچوب شااصههای
قومی اود باقی ماهدهاهد .همانطور که در مبح بازاهدیشی به آن پردااته شد ،رسوواهههای
اجتماعی در بازاهدیشی در برای از م لفههای هویتی هیز هقشآفرین هستند .فرهنووگهووای
قومی ایراهی ،درحالیکه در امووور ظوواهری از فرهنووگ جهوواهی متوویرر شوودهاهوود ،در اسوواس
حفظشده باقی ماهدهاهد.
تیریرپذیری اقوام ایراهی از فرهنگ جهاهی سبب شده است که ایوون اقوووام در رسوواهههای
اجتماعی ،با دی ری جهاهی در حالتی از تساهل و مدارا بهسر ببرهد .اقوام از سایر فرهنگها
آگاهی مییابند؛ اما هویت اود را حفظ میکنند و ایوون اموور بووهدلیل وجووود رابطو ٔوه فعووال و
مسالمتجویاهه با دی ری جهاهی رخ میدهد .در این وضعیت اقوام بخشهایی از فرهنووگ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

169
رسانههای قومی و
چالشهای ...

ً
جهاهی را فرا میگیرهد و بخشهایی از آن را رد میکنند .محیط رسوواهههای اجتموواعی ،راتووا
محیطی اسووت کووه در آن ،وزهو ٔوه سووو دادن کوواربران بهسوووی موودارا بیشووتر از حالووتهووای
پرااشگرایاهه و عنادورزاهه است .محیط رساهههای اجتماعی ،یک محیط گفتموواهی و هوورم
است؛ زیرا افراد توسط سایرینی هظارت میشوهد که در این رسوواههها عیووو هسووتند .ماهنوود
گروههایی که در شبدههای اجتموواعی تشوودیل میشوووهد .اقوووام در عووین حفووظ اویشووتن
اویش ،آنچه از دی ری جهاهی مفید مییابنوود را تووا حوودودی در آگوواهی اووویش دایوول
میکنند .همچنین اقوام با ّ
ملیت در تیادی جدی قرار هدارهد و اگوور ااتالتهووایی در ایوون
ً
زمینه به چش میاورد ،عمدتا به عووواملی فراتوور از عملدوورد رسوواهههای اجتموواعی ماهنوود
رفتارهای غلط و تبعیقآمیز دولتها ،محرومیتهای اقتصادی و عدمدیدهشوودگی آههووا در
رساهههای رسمی برمیگردد .فیای رساهههای اجتماعی بهدلیل دارا بودن ماهیت گفتماهی،
اقوام ایراهی را به همزیستی بیشتر با ّ
ملیت ،وفو میدهند .رسوواهههای اجتموواعی فقووط یووک
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عامل در کنار سایر عوامل هستند و تیکید صرت بر هقش رساهههای اجتماعی بورای تحقووو
همزیستی اقوام چه با فرهنگ جهاهی و چه با ّ
ملیت درست هیست .اقوام ایراهی بهدلیل عوودم
براوداری از سواد رساههای کافی و فقدان اه ٔ
یزه قوی ،مقاومت معنووادار و مهمووی در برابوور

فرهنووگ جهوواهی و همچنووین فرهنووگ ملووی ،از اووود هشووان همیدهنوود و حیووور آنهووا در
رساهه های اجتماعی بیشتر برای برقراری تعامل و بیان اویشتن اویش اسووت .رسوواهههای
اجتماعی هیز ماهند سایر رساههها ،از ابزارهای فرایند مدرهیزاسیون هستند و باع بازاهدیشی
در برای از اعتقادات و رفتارهای اقوام ایراهی میشوهد .البته تعصبزدایی ،بیشتر در رابطووه
با عادات و رفتارهای غلط صورت میگیرد و ماهیت بازاهدیشی محقوشده در ایوون کیفیووت
در سطحی هبوده است که در کلیت ،باورها ،عقاید و فرهنگ اقوام را از بین ببرد.
 .6بحث و نتیجهگیری

بهطورکلی ،یافتههای تحقیو به هظریو ٔوه دیالدتیووک اوواص و عووام ،هزدیووک اسووت و هظریو ٔوه
امپریالیس فرهن ی در مورد رساهههای اجتماعی همیتواهد از قدرت تبیینکنندگی چنووداهی
براوردار باشد؛ زیرا تفاوتهای هویتی و فرهن ی حفظ شدهاهد و حتی اموور عووام در بسووتر

ااصهای فرهن ی ،فه و بومی شده است .هظریه امپریالیس فرهن ی ،روابووط پیچیوودهای
که در مباح فرهن ی و هویتی جوامع در رابطه با جهاهیشدن وجود دارد را بهسادگی مورد
تبیین قرار میدهد .جوامع از ویژگیهای تاریخی و فرهن ی منحصووربهفرد اووود براوووردار
ٔ
استحاله آهها در یک فرهنگ مشتر جهاهی ،دور از واقعیت است .همووانطورکووه
هستند و
ٔ
هظریه دیالدتیک ااص و عام تبیین میکنوود ،ااصهووا از امدووان عووامکردن اووود بهرهمنوود
میشوووهد و عامهووا در سووطع جهووان گسووترده میشوووهد و حتووی عامهووا در بسووتر شورایط و
زمینههای محیطی در میشوهد .ازاینرو ،میتوان مدعی شوود کووه اسووتفاده از رسوواهههای
اجتماعی برای اقوام وضعیتی دوگاهه ایجاد کرده اسووت .فنوواوری رسوواهههای اجتموواعی ،در
ّ
ّ
رات اود تدثر و تعدد آراء و عقاید را جووای داده اسووت و ایوون درسووت بووراالت اصوولت
ٔ
پدیده یددستسازی افدار ،عقاید و رفتارهووا
رساهههای ارتبا جمعی است که سبب بروز
میشوهدبنابراین ،تحقو امپریالیس فرهن ی و جهاهیسازی در محیط رساهههای اجتموواعی
اگر ه ویی که غیرممدن است ،اما بسوویار بعیوود بووه هظوور میرسوود .اقوووام ایراهووی بهواسو ٔ
وطه

امداهاتی که رساهههای اجتماعی در راستای طرح اواستهها و ّ
منیتشان در ااتیار آهها قرار
داده است ،در فیای عمومی به طرح فرهنگ و بیان اواستهها ،دغدغهها و مشدالت اود

میپردازهد .همچنووین از ره ووذر اسووتفاده از رسوواهههای اجتموواعی میتواهنوود اموور جهوواهی
(عامهای فرهن ی) را بومی کنند .فرهنگها تا حدی تلفیقی شوودهاهد .بورای مثووال ،در یووک
پست اینستاگرامی در هشت مارس که روز جهاهی زن است (هشاهی از جهاهیشوودن) یووک
ُ
سلبرتی ایراهی که متعلو به قوم کرد است ،عدسی از داتران کرد را با پوشش کردی در پیج
اینستاگرامی اود منتشر میکند و روز زن را تبریک میگوید .دراینجووا ،هوووعی همزیسووتی
فرهن ی ایجاد شده است تا هم وهی کامل فرهن ی.
از سوی دی ر ،محیط رساهههای اجتماعی در تحتتیریر قورار گوورفتن اقوووام از فرهنووگ
جهاهی ه م رر بوده اهد؛ اما این امر بیشتر از آهده در اصول فدری ،فلسفی و معرفتی اقوووام
رخ دهد در تظاهرات بیروهی آهها محقو شده است .مواردی ماهند هوع لباس پوشیدن ،سبک
ّ
زهدگی و ...اما این تیریرات در حدی هبوده است که اساس زهدگی فرهن ی اقوووام را دگرگووون
کند .با این وجود ،اقوام در معرت جهاهیشدن قرار گرفتهاهد و برای از عامها در مورد آهها
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تحقو پیدا کرده است .هویتهای قومی ایراهی در شبدههای ارتباطی مجوازی بووه برقوراری
ارتبا با یددی ر میپردازهد و سبب تحدی ااصهای هویتی اویش میشوهد .در واقووع،
هوعی ارتبا مستقی غیرفیزیدی بین آهها ایجاد شده است .افراد هویتهووای قووومی اگرچووه
ممدن است از هظر فیزیدی از ه دور باشند ،اما میتواهند در لحظه از هر جای جهان ،بووا
ه در تعامل باشند.
در محیط رساهه های اجتماعی ،اقوام ایراهی با دی ووری جهوواهی در حووالتی از تسوواهل و
مدارا به سر میبرهد و در عین حفظ فرهنگ اویش ،بخشهووایی از فرهنووگ جهوواهی را فورا
میگیرهد .محیط رساهه های اجتماعی ،محیطی دموکراتیک است و طوورح مطالبووات از هوووع
هرم و گفتماهی است .بنابراین ،با دی ری جهاهی همزیستی فرهن ی وجووود دارد .در محوویط
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رساهههای اجتماعی ،اقوام کمتر به یددی ر توهین میکنند؛ زیرا در فیووای آهالیوون ،رفتووار
افراد مورد قیاوت و هظارت سووایرین قورار میگیوورد .هویووت در جامعو ٔوه ایوران ماهنوود یووک
ّ
ره ینکمان است و زیبووایی ره ینکمووان در تدثور رهگهووا اسووت و ایوون اموور بووهاوبی در
رساهه های اجتماعی متبلور شده است .البته برای تحقو همزیسووتی اقوووام بووا ملیووت ،فقووط
رساهههای اجتماعی کافی هیستند بلده میباید سایر سازمانها و ههادها اقدامات شایستهای
را اعمال کنند.
رساهههای اجتماعی در ایجاد هویتهای قومی جداییطلب از دولت–ملت هقش چنداهی
هدارهد؛ بلده عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی ماهنوود بازهمووایی غلووط اقوووام در رسوواهههای
رسمی ،دیدههشدگی اقوام در رسوواهههای رسوومی ،تبعیقهووای اقتصووادی و اجتموواعی و ...از
د یل عمدهای هسووتند کووه سووبب ایجوواد پدیو ٔ
وده مووذکور در بخشهوایی از اقوووام میشوووهد.
رساهههای اجتماعی سبب ایجاد بازاهدیشی در بخشهایی از عقاید و رفتارهای اقوام شوودهاهد
اما این بهمعنای از بین رفتن فرهنووگ و هویووت قووومی آههووا هیسووت بلدووه آندسووته از عقایوود و
رفتارهایی که غلط هستند و با مقتییات زماهه سازگاری هدارهد از بین میرود .البتووه رکوور ایوون
مه ضروری است که رساهههای اجتماعی فقط یدی از ابزارهای بازاهدیشی میباشند.
در ایران بهجای تیکید بر یدسانسازی مطلو فرهن ی باید بر سیاست فرهن ی وحوودت
در کثرت تیکید شود و هادیدهگرفتهشدن اقوام توسووط رسوواهههای جریووان اصوولی اطرهووا

است .اگرچه اقوام ایراهی هسبت به ایراهیبووودن اووود دارای تعور هسووتند و کشووور اووود را

دوست دارهد؛ اما اگر احساس کنند که دیده همیشوهد ،حداقل بخشهایی از آهها به سمت

گریز از مرکز سو داده اواهند شد .این حالت در شرایطی کووه رسوواهههای تعوواملی پووا بووه
ٔ
عرصه وجود گذاشتهاهد ،بیشتر میتواهد ایجاد اطر کند .رساهههای اجتماعی یووک امدووان
هستند که از این امدان میتوان در راستای حفظ و تداوم هویتهای قووومی ایراهووی اسووتفاده
کرد یا آهها را در جهت ادغام هویتها و فرهنگهای بومی در فرهنگ جهاهی به کار گرفت.
برای حفظ و تداوم هویت اقوام ایراهی ،بهتر است سواد رساههای آهها را افزایش داد تا در
محیط رساهههای اجتماعی امدان تولید محتوا داشته باشند و با اعتمادبووههف و افتخووار بووه
بیان هویت قومی اویش و م لفههای تشدیلدهنده آن بپردازهد.
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