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 مقدمه

 

متن حاضر روایتی است از آن چه در روند برگزاری سومین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی 
 ی آثار دریافت شده.انتشار کتابچهگذشت و بیان دالیل اجتناب از برگزاری مجازی این رویداد و 

های علمی علوم اجتماعی کشور، برگزاری از ابتدای تشکیل شورای مرکزی جدید ذیل اتحادیه انجمن
سومین سمپوزیوم اکثریت اعضای شورا مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ لذا از نخستین روزهای فعالیت، 

 های پیشین برگزار گردید.کنندگان سمپوزیوماولین جلسات شورای راهبردی جدید با عوامل و برگزار 
ی سمپوزیوم با تر شدن به برخی اهداف اولیهاندیشی بسیار، نزدیکطی جلساتی متمرکز و با هم

چاشنی برخی تغییرات جزء را در دستور کار شورا قرار دادیم. همچنین سعی نمودیم به سهم خود و در 
هایی برداریم. بر این اساس نیروهای دانشگاهی گاموگوی برابر میان جهت تسهیل در امکان گفت

 های زیر در دستور کار قرار گرفت:فعالیت
عنوان داور و یا مشاور علمی با سمپوزیوم همکاری اعمال تغییراتی در روند انتخاب افرادی که به -1

ی یا مرکزی کنند؛ در این راستا برخالف روال گذشته که داورها مستقیمًا از طرف شورای راهبردمی
ای صادر گردید تا تمام کسانی که مایل به انجام این مهم های گستردهشدند، فراخوانانتخاب می

و اشتیاق افراد در  هستند به شورای علمی سمپوزیوم بپیوندند؛ تنها مالک انتخاب هم تجربه
 های تخصصی علوم اجتماعی بود نه صرفًا مدرک دانشگاهی.حوزه
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های آموزشی مندان شرکت در سمپوزیوم به آموزش؛ در این خصوص کارگاهالقهتوجه به نیاز ع -2
های اهواز، زاهدان و تهران با همکاری متنوعی با همراهی اساتید و فعاالن علوم اجتماعی در استان

 های علمی علوم اجتماعی برگزار گردید.انجمن
های زاهدان و ساری امون در استانی مرکز و پیر برگزاری سمپوزیوم محلی با قصد کاهش فاصله  -3
ها موازی با فعالیت در استان تهران عنوان یکی از اهداف و با همکاری انجمن علمی همان دانشگاهبه

 پی گرفته شد.
مندان در واسطه با تمامی دانشجویان و دغدغهجلسات گوناگونی جهت ارتباط مستقیم و بی -4

(، دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی )تهران( با موضوعاتی های )مازندران(، چمران )اهوازدانشگاه
 1398اندیشی، آشنایی با سمپوزیوم و نقد سمپوزیوم در فواصل زمانی متفاوت از مهر تا بهمن  نظیر هم

 برگزار شد.
های ی ایدهها در خصوص فرم آثار حذف شد و جهت ترغیب دانشجویان به ارائهتمامی محدودیت  -5

شناسی تصویری و ... های آموزشی جستارنویسی، روش ز نوشتار دانشگاهی، کارگاهخود در فرمی ج
 های بدیع بیان باشیم.ازپیش شاهد شیوهبرگزار شد تا در این دوره بیش

اما پاییز نودوهشت، درست زمانی که تیم راهبردی سمپوزیوم در بیشترین فشار کاری جهت پیش 
عنوان شورای های اخیر را به خود دید. ما نیز بهترین روزهای سالبردن اهداف خود بود، ایران پرالتهاب

ی زمان دریافت آثار راهبردی سمپوزیوم ناچار به بازاندیشی مداوم در روند برگزاری و تمدید چندباره
مندانی بودیم که با تغییر شرایط فرصت بیشتری را برای تهیه محتوای برای آن دسته از دغدغه

رغم تصمیم پیشین مبنی بر محوریت آزاد موضوعات و حذف تند. درنهایت علیموردنظر نیاز داش
های ویژه، طبق موافقت تمام اعضا و برای بازاندیشی بیشتر درباره آن چه بر »ما« رفته است، بر پنل

آن شدیم تا پنلی ویژه با موضوع حوادث آبان را به رویداد اضافه کنیم و پیش از اعالم رسمی این 
 .19گیری ویروس کووید رو شد؛ همههان با چالشی نو روبهتصمیم، ج

دیدیم. نمی ای جز تأمل و موکول کردن اقدامات دیگر اعم از داوری آثار به آیندهدر آن موقعیت چاره
ی های ناشی از شیوع این بیماری و ادامهدر خصوص افزایش آسیب های دولتزنیالتهاب و گمانه

شده قرار داد. با توجه دوراهی برگزاری مجازی و چاپ صرف کتاب مقاالت ارسالها ما را بر سر  تعطیلی
های جدید در برگزاری حضوری آلود ایجادشده در سپهر علوم اجتماعی و چالشبه فضای رخوت
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سومین سمپوزیوم و همچنین نظر به مسئولیت اخالقی برگزارکنندگان نسبت به تضمین سالمت 
روندهای بررسی آثار ارسالی به سمپوزیوم را متوقف نموده و بر آن شدیم مخاطبین سمپوزیوم، تمامی 

های علوم اجتماعی« تا آثار دریافت شده را به همان صورت که هستند با دو شرط »مرتبط بودن به حوزه
و »قالب چکیده نداشتن« در کتاب حاضر بیاوریم. در پایان قضاوت در رابطه با آثار را به خوانندگان 

شک اجرای چنین تصمیمی اولویت تیم راهبردی نبوده و آن را پاسخی نماییم. بیواگذار میمحترم 
داند، اما امید است در موعدی مناسب مسئولین کنندگان مینه درخور زحمات برگزارکنندگان و شرکت

 ند.مرور و بررسی مجدد آثار اقدام نمایهای علمی علوم اجتماعی کشور نسبت بهوقت اتحادیه انجمن
شود که پس از انتخاب اعضای شورای همچنین شورای راهبردی کنونِی سمپوزیوم متعهد می

راهبردی سال آینده تمامی مراحل طی شده، تجربیات و اطالعات الزم را با جزئیات مربوطه تقدیم 
 آن شورا نماید.

مان ن راه یاریشورای راهبردی سومین سمپوزیوم علوم اجتماعی از تمامی کسانی که در پیمودن ای
ویژه دکتر نهال نفیسی که در راه بازآرایی شورای علمی آورد؛ بهجای مینمودند مراتب قدردانی را به

سمپوزیوم از هیچ تالشی دریغ نکردند، همچنین اعضای شورای راهبردی سمپوزیوم دوم و سوم که 
های ارزشمند نه تجربههای گذشته همدالدر راه شناخت اهداف بلندمدت و دستاوردهای سمپوزیوم

 خود را در اختیار ما گذاشتند.
 

 های اعضای شورای مرکزی سومین دوره سمپوزیوم علوم اجتماعی به این شرح بوده است:مسئولیت
 دبیر سمپوزیوم سوم -رضا صابری کمرپشتی

 هامسئول استان -سادات امیرموسویمطهره
 ور جاریها و تدارکات اممسئول هماهنگی -زارعلیرضا چمن
 مسئول روابط عمومی -افرا حامدزاده
 هامسئول کارگاه -کیمیا غالمی

 مسئول امور مالی -شاهین فاطمی
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 »کو در میان این همه دیوار خشک و سرد
 دیوار یک امید

 های شادی فردا بگسترد؟تا سایه
 با این همه

 برای یکی مجروح
 دیوار یک امید

 آیا کفایت است؟
 و با وجود این

 کنیمهر نبرد تکیه به دیوار میدر 
 همواره با یقین

 کز پشت ضربه نیست، امیدی است بل
 کز آن

 کنیمپرشورتر در این راه پیکار می
 هر چند مرگ نیز

 فرمان گرفته باشد
 با فرصت مزید آزادی مزید!«

 احمد شاملو -دیوارها 
 
 

 شورای راهبردی سومین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشور
 1399پاییز 
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 چرا باید از سمپوزیوم دفاع کرد؟
 1تنوبختوحید 

 
هایمان شروع »...کار به جایی رسید که استاد نتوانست بحثی را که اندکی پیش با یکی از همکالسی

شده بود، حتی با نظم و گفتار دانشگاهی پیش ببرد و یک دفعه در حالی که نزدیک بود جایگاه اقتدارش 
نگ انداخت و با گفتاری از روی صندلی استادی به کف کالس بلغزد!، یکدفعه به تنظیمات کارخانه چ

 شناسد...« تو هیچی نیستی، کسی تو را نمیگونه به همکالسی ما گفت: ارباب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "صحنه ای که در کالس درس دکتری اتفاق افتاده است."      

نوشتار حاضر تالشی جستارگونه است برای صورتبندی زباِن "سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم  
نام فرازبان یا فراگفتمان درکار نیست. هاجتماعی" در نسبت با زباِن گفتار دانشگاهی و اربابی. چیزی ب

زند. سمپوزیوم نیز، ضمن اینکه از این قاعده ن خاصی دست به کنش میزیرا آدمی همواره درون گفتما
-دانشگاهی، نوید م( خاصی از پیوند اجتماعی در عرصۀمستثنی نیست، به زعم ما، با ایجاد نوع)فر 

 کشد.بخش گفتاِر دیگری است. گفتاری که همواره گفتمان دانشگاهی و اربابی را به پرسش می

 
 دانشگاه عالمه فرهنگیشناسی دانشجوی دکتری جامعه . 1
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آگاهِی واقعیِ گر  های کوتاه و استثنایی به های اجتماعی فقط به ندرت و در طِی دورهوهاگر چه 
آگاهِی ممکِن سازگار با نفِس موجودیت گروِه اجتماعی نزدیک  باالترین انسجام، یعنی به بیشینه 

آگاهی نهیهای مهمی از بیش، به زعم ما، سمپوزیوم یکی از همان دقایق نادری است که جلوهشودمی
-. بایستی فورًا اضافه کنیم که تنها جلوهشودمیجویان به صورت تجربی در آن یافت  ممکن گروه دانش

آگاهی در سمپوزیومهایی  های برگزار شده، ممکن شده است و عناصر دیگر آن از از این بیشینه 
. کارپایه مفهومی گیردمیهای نظری، در نوشتار حاضر مورد بازسازی قرار رداخترهگذر ساخت و پ

تبندی زبان سمپوزیوم، بر اساس "چهار گفتار" لکان انجام خواهد گرفت. هر یک از این برای صور 
کند. الزم به ذکر است که از بین این چهار چهار گفتار، گونۀ خاصی از پیوند اجتماعی را نمایندگی می

نگاهی  گفتار، به "گفتار روانکاوی" نخواهیم پرداخت. برای آشنایی با گفتارهای مورد اشاره لکان،
 اندازیم:مختصر به هریک از آنها می

گفتار، از  شدگی است. در اینگفتار ارباب ماتریِس بنیادیِن پا به هستی گذاشتِن سوژه از طریق بیگانه
نه به این دلیل که در این صورت همگی حال و روز خوبی خواهیم داشت یا به  ارباب باید اطاعت کرد؛

طوری به هیچ دلیلی خواهد. ارباب همینکه، چون او چنین میل منطقی دیگری از این دست، بلدلی
فقط   کند؛  را تولید  تواند چیز دیگریقدرتمند است. در این گفتار، »دانش« تنها تا آنجا ارزش دارد که می

 تواند به خدمت ارباب درآید.مادامی که می
کند. این کالم این ارباب فراهم می عیت و توجیه عقالنی را برای ارادۀگفتار دانشگاهی نوعی مشرو

ی به هایی که برای انتقال »دانشی« ظاهرًا خنثکشد که در پس تمام تالش واقعیت را به تصویر می
بودن و تسلط بر افت)ارباب دانشبودن را نیز یتوان تالشی برای اربابدیگری وجود دارد، همواره می

دهای )محصول اقتصادر اینجا دانش ارزش مازاد است(. ای که این دانش به او منتقل شدهدیگری
کند و بازجویی می ،را (گیردمیکسر ارزش از کارگر را به خود  دادگی یاکاپیتالیستی، که شکل از دست

 کند.دهد یا توجیه میآن را معقول جلوه می
یرد. تواند در آن جای گ ای میند اجتماعی است که هر سوژهگفتار هیستریک نوعی خاصی از پیو

کند و در عوض آن را با گفتمان هیستریک الکان کار علمی حقیقی را از گفتمان دانشگاه جدا می
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تواند فقدان دانش ارباب را دهد که در آن میای هل میداند. هیستریک ارباب را به نقطهمرتبط می
 بیابد. 

)و تا بیشترین  استوانسته هدف اصلی نوشتار حاضر این است که نشان بدهد، سمپوزیوم چگونه ت
هایی بدیع در پیوندهای اجتماعِی نظام دانشگاهی، گفتار تواند(، از رهگذر ایجاد فرمدرجه می

هیستریک را نمایندگی کند؛ سمپوزیوم همانجایی که خود را به عنوان »فرودست علمی« و اقتصادی 
آورد تا بتواند خشونت پایین میکشد و خود را تا مقام ابژه  کند، آنچنان بر سوژگی خود خط میخطاب می

های نوینی و کراهت را در گفتار اربابی و دانشگاهی برمال کند. بنابراین، سمپوزیوم بیشتر با ابداع فرم
کند گفتاری اعتراضی که نوع خاص از پیوند اجتماعی را در نسبت با گفتار دانشگاهی و اربابی برقرار می

ها از این مسیر نبایستی نگران محتواهایی بود که به زعم برخیکند. در و رادیکال را نمایندگی می
های دانیم، چگونه با مزین شدن اسم اساتید و همچنین آیینکیفیت پایینی برخوردار است. چرا که می

کیفیت، مدارک دانشگاهی و همچنین امتیاز ی نظام دانشگاهی، بر همین محتواهای بیمربوطه
های ارسال شده به . بنابراین در صورتی که بخشی از متنشودمیید های علمی پژوهشی تولمقاله

منتها   راسان شد، چرا که محتوا همان است؛کیفیت باشند، نبایستی هسمپوزیوم دارای محتواهایی بی
به زعم ما، سمپوزیوم با انتشار این محتواهای به  شگاهی!بدون پوششی از اسم اساتید و تشریفات دان

ه او  ، بازهم به طرف ارباب می چرخد تا او را به سخره بگیرد، ضعف دانشش را بکیفیتاصطالح بی
سانسی را که ارباب برای خود تعیین کرده است به نمایش بگذارد. نشان داده و صورت کریه ژوئی

کند گشوده است. هدف وانگهی، مسیر برای تولید محتواهایی که دانشی مرتبط با حقیقت را تولید می
هایی واقعی از کالس درس)مثل ار حاضر این است که از طریق به تصویر کشیدن صحنهدیگر نوشت

صحنه ای که در ابتدای نوشته نقل شد( و همچنین تجربیات دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ماهیت 
 گفتار دانشگاهی و نیز چرخشی که به سمت گفتار اربابی داشته است را نشان دهد.

  انشگاهی، گفتار هیستریک، فرودستیفتار اربابی، گفتار دواژگان کلیدی: سمپوزیوم، گ 
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مومی و تفکرانتقادی باورند که وجود حوزۀ ع  بر اینیورگن هابرماس و هربرت مارکوزه،  چون آلن تورن،  
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 بیان مسئله. 1
مورد  های نوزدهم و بیستمترین موضوعاتی هستند که طی قرنهای اجتماعی، یکی از مهمجنبش

ها بر تحوالت و فرآیندهای ی بوده است. تأثیرگذاری این جنبشاجتماع توجه اندیشمندان حوزۀ علوم
عی های اجتمااست. هنگاهی که حرکتها ر عصر مدرن دلیل اصلی بررسی آنسیاسی و اجتماعی د
راستای ایجاد   خویش را در  های نهفتۀتا ظرفیت کنندمیشوند، این قابلیت را پیدا مبدل به جنبش می

تماعی در خصوص تبدیل یک تحرک اج 1تغییرات بنیادین در جامعه به فعلیت برسانند. رابرت استنسر
آگاهی، وجود تبعیض)نژادی، جنسی و ...( در جامعه در کنار عن"  به جنبش بر این عقیده است که صر 

، تحرک اجتماعی تبدیل به جنبش قوی مانند یک رویداد تاریخی همراه شود  هرگاه با محرک و انگیزۀ
 (. 177: 1388")کسرایی و شیرازی، شودمی

ت، های اجتماعی مورد توجه قرار گرفبه بعد در حیطۀ مطالعات جنبش  1960مسئلۀ مهمی که از دهۀ  
های ین دهه جنبشای اجتماعی بود. در اههای مختلف جنبشتغییر در ابعاد، اهداف و جنبه

های دانشجویی پا به و رنگ و بویی تازه ظاهر شدند و این بار با نام جنبش اجتماعی با شکل جدید
ای های دانشجویی همواره به شکل ویژههای اجتماعی، جنبشدر میان جنبش  حضور نهادند.  عرصۀ

هر و تولیدات علمی و فنی در ها همواره کانون تربیت نیروهای انسانی مااند. دانشگاهمورد توجه بوده
قدرت   های دانشجویی در ساختار نظام سیاسی و هرمهستند؛ ضمن اینکه جایگاه جنبش  دنیای جدید

 ناپذیر کرده است.توجه ویژه به آن را اجتناب
ایتالیا و ایاالت بوده است و فرانسه، آلمان،  1968ِمی  های دانشجوییگیری جنبشسرآغاز شکل

مورد تظاهرات و خالف تصورات غالب در اند. بر های دانشجویی بودهگیری جنبشمتحده مرکز شکل
ها بر مسئلۀ گرفتند، این جنبشای مارکسیستی مورد بررسی قرار میههای کارگری که با قرائتجنبش

، در ایران 60 دهۀ دانشجویی های. پس از ظهور جنبشکردندمیمهمی به نام کیفیت زندگی تأکید 
هایی از این ماعی، فرهنگی و اقتصادی بود جرقهآن زمان درگیر مسائل مهم سیاسی، اجتنیز که در 

؛ اما دانشگاه دارد انشجویی در ایران قدمتی به اندازۀهای دتوان گفت جنبشمی ها زده شد.جنبش

 
1.Robert stencer 
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های یابی جنبشکه سرآغازی بر هویت بود 1332آذر  16 ، حادثۀها در ایراننقطه عطف این جنبش
داخلی و خارجی های دانشجویی در ایران به دو بخش جنبش .شودمیدانشجویی در ایران محسوب 

متأثر از تفکراتی  تری دارد. این امرقدمت بیشعد داخلی شوند و بعد خارجی آن نسبت به بتقسیم می
و از نظر زمانی این  گیردمیرج نشأت به سبک غرب است که از حضور دانشجویان اعزامی به خا

که  1357ماه تا بهمن 1332ماه شوند. از آذراسالمی تقسیم می انقالبها به قبل و بعد از جنبش
هایی که به جهت شد، نقش دانشجویان به عنوان گروهگفتمان اسالم بر گفتمان پهلویسم غالب 

آگاهی بیش تر شد. ، پررنگاندصحنه بودههمواره در تر با جریانات سیاسی و اجتماعی آشنایی و 
انقالب به شکل گسترده مشهود است. این دانشجویان با  یهاهمچنین حضور آنها در تمامی صحنه

ها متفاوت به دگرگونی در تمامی حوزهپذیری از جریانات فکری یرهای مختلف و تأثحضور در حزب
 که قبل از بودند فکری مان(، سه نحلۀ)مسلگرا و مذهبی چپ مارکسیستی، ملی .کردندمیکمک 

 قرار دادند. تأثیربه شدت تحت را و جنبش های دانشجویی  کردندمیانقالب در ایران فعالیت 
-نشجویی و حضور دانشجویان در عرصههای دابر این موضوع معطوف است که جنبش دیگر مسئلۀ

پیروزی انقالب و مشخص شدن پس از  شود.به قبل و زمان انقالب محدود نمی های مختلف فقط
می، این بار نوبت به حضور فعاالنۀ دانشجویان در رنگ دانشجویان در پیروزی انقالب اسالنقش پر 

های ای دانشجویی به عنوان یکی از اثرگذارترین سوژههرسد. جنبشعرصۀ جنگ و جهاد سازندگی می
جاسوسی آمریکا در  اند. این نقش در جریان تسخیر النۀاز انقالب اسالمی بودهی فعال پس سیاس
های دا شد و با آغاز جنگ تحمیلی جنبشهای نخست انقالب اسالمی به بارزترین شکل هویسال

های گوناگون یروهای انسانی برای حضور در عرصهکنندگان نترین تأمیندانشجویی همواره از مهم
 (. 229: 1390کسرایی و شیرازی، ) رفتجبهه به شمار می

اران اصلی انقالب اسالمی ایران، گذن یکی از پایهاند که به عنواها آنقدر قدرتمند بودهاین جنبش
هشتاد و مسائل مربوط   ها پس از دهۀا رقم زده اند. اما چرا این جنبشانقالبی بزرگ در سطح جهانی ر 

های بعدی در ایران خبری از این جنبش که در دههطورینقالب فرهنگی نقششان کمرنگ شد بهبه ا
 همواره 90و  80های ن بعد از انقالب و خصوصًا در دهههای دانشجویی نیست. با وجود اینکه ایرا
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های ها به عنوان محرکها بوده است، جایگاه اینگونه جنبشهدرگیر مسائل مهمی در تمامی حوزه
های معۀ ایران در چند دهۀ گذشته شاهد تجربۀ جنبشی تغییر در جامعه خالی است. جااصل

های ملی و سراسری، از جمله نهضت ملی نفت شقراول جنبشها پیدانشجویی بوده است. این جنبش
 اند.( بوده1376( و جنبش اصالحی )1357(، انقالب اسالمی )1332)
انشجویی فرانسه بش دنا و جهای آمریکر دفاع از آزادی بیان در دانشگاهاز ظهور جنبش دانشجویی د 

قرار  تأثیررا تحت  که افکار عمومی سراسر اروپاداری آمیز جامعۀ سرمایهدر اعتراض به سلطۀ تبعیض
پنجاه، های چهل، درپی دانشجویی کشورهای غیرغربی مانند ایران در دهههای پیداد، تا جنبش

اسخ دهیم که چه به این سوال پ مقاله سعی داریمگذرد. در این دهه میهفتاد و هشتاد بیش از پنج
و با وجود  جویی از دهۀ هفتاد به بعد در ایران کمرنگ شوندهای دانشعواملی باعث شد جنبش

 گیرند؟   های دانشجویی شکل نمیکه در ایران وجود دارد چرا جنبش مشکالتی
 
 نظری پژوهش پیشینۀ. 2

ها، قدمت چندانی ندارد. ن به دلیل جوان بودن این جنبشیراهای دانشجویی در اتاریخ بررسی جنبش
-وانی به بررسی این موضوع پرداختهبا وجود این مسئله در این خصوص اندیشمندان و پژوهشگران فرا

قالب اسالمی ایران ها بر اناین جنبش تأثیرد نظر بوده است، تر م  چه در تحقیقات داخلی بیشاند. آن
-های دانشجویی بوده است. جلیلیان در پایاناذ رویکردی تاریخی در بررسی جنبشو اتخ  50  دهۀدر  

 (1376-1332های دانشجویی در ایران در مقطع )عنوان " قدرت و فراز و فرود جنبشای تحت امهن
ر تأثیانشجویی ایران در مقطع مزبور تحتهای د" به تشریح این موضوع پرداخت که فراز و فرود جنبش

ی ادر مقالهت قدرت سیاسی بوده است. ساالری و کسرایی  ری و نزدیکی جنبش دانشجویی به ساحدو 
 "(1376-1358های دانشجویی پس از پیروزی انقالب اسالمی )تحت عنوان "تحلیل گفتمان جنبش

های فعال در جریان نهضت امام به تشریح این موضوع پرداختند که دانشجویان به عنوان سوژه
اسالمی به عنوان شریان های  انجمن  درها  آنی)ره( بودند که مواضع و تحوالت فکری و سیاسی  خمین

 از تاریخ انقالب اسالمی بوده است. ها روشنگر بخشیهای دانشجویی در آن سالاصلی جنبش
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های ان "فهم جنبش دانشجویی در ایران"،  با بررسی تجربۀ جنبشای با عنو در مقالهجالئی پور 
راقی در مقاله  70س از دهۀ  پها  ویی و بررسی دالیل افول آنانشجد  98جنبش  ای با عنوان "پرداخت. ن 

ی هاه بیان این موضوع پرداخت که جنبش" بب عمیق فرهنگی، فلسفی و اجتماعیفرانسه، انقال
ها نبشبود و در بسیاری از ابعاد با این ج 60های دهۀ دانشجویی در ایران که با تأثیرپذیری از جنبش

های دانشجویی ای تحت عنوان "تاریخ و هویت جنبشاط دارد. شیرودی در مقالههماهنگی و ارتب
های مردم پیوندی ها و خواستهها، نهضتهای دانشجویی با قیامایران" به این نتیجه رسید که جنبش

 عمیق داشته است. 
تر رویکردی تاریخی اند بیشدرآمدههای دانشجویی به نگارش  ها و مقاالتی که در مورد جنبشپژوهش

های دانشجویی در یک برهۀ اند که چرا جنبشن گفت کمتر به این موضوع پرداختهتواداشته و می
های دانشجویی را مورد بر این داریم که دالیل ضعف جنبش اند، در این مقاله سعیزمانی افول کرده

 هش با سایر پژوهش های انجام شده است. وم و همین مسئله تفاوت اصلی این پژبررسی قرار دهی
 
 مبانی نظری پژوهش. 3
 های اجتماعی. جنبش3-1

های دموکراتیک به ای جدید هستند که با انقالبهای اجتماعی امروزی پدیدهتوان گفت جنبشمی
ها و ای از کنشهای اجتماعی عبارتند از "جریان یا مجموعهجود آمدند. در یک تعریف کلی جنبشو

پیوسته به سمت هدف خاصی حرکت  ای از افراد که به شکل کم و بیشتالشها از سوی مجموعه
جتماعی امروزی در مقایسه با های ا(. جنبش1385:85یا به آن گرایش دارند")صبوری کنندمی

 شده تعییندارای هدف و برنامۀ از پیش  دهند؛تری رخ میهای گذشته در مقیاس بزرگجنبش
کمتر زودگذر هستند.   و بادوام و  یافتهو بیش سازمانکم    تری دارند؛ولوژی دقیق و پیچیدههستند؛ ایدئ

 1طبقه بندی دیوید آبرل ،دقیق و جامع طورهای اجتماعی بهبندی جنبشهای طبقهیکی از شیوه
 او چهار نوع جنبش اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کند که عبارتند از:  .است

 
1. David Abrel 
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 دگرگونی بنیادی و فراگیر در جامعه است. ها، هدف این جنبشساز: های دگرگون(جنبش1
خواهند تنها برخی از ها هدفهای محدودتری دارند و میطلب: این جنبشهای اصالح(جنبش2

 ا تغییر دهند.های نظم اجتماعی موجود ر جنبه
 ها یا طرز نگرش افراد است. تغییر عادت ،هابخش: هدف این جنبشهای رستگاری(جنبش3
در پی تغییر کامل   اما  ایجاد تغییر جزئی در افراد است؛ها  های تغییردهنده: هدف این جنبش(جنبش4

 (.  90: 1385های معینی را تغییر دهند)صبوری، خواهند ویژگیافراد نیستند. بلکه می
های اجتماعی که در پی تغییرات عمده در سطوح توان به عنوان جنبشهای دانشجویی را میجنبش

توان به این های اجتماعی میهای انواع جنبشتند تعریف کرد. با توجه به ویژگیمختلف جامعه هس
 یعنی  جنبش های اجتماعی هستند.  هایمان ویژگیهای دانشجویی دارای هنتیجه رسید که جنبش

را  های دانشجوییه جنبشاینکاند. اما در مورد یافتهریزی و سازمانایدئولوژیک، دارای هدف و برنامه
ماعی های اجتها جای داد، باید این نکته را یادآور شد که جنبشبندیباید جزء کدامیک از این طبقه

ین جنس ا 70و  60 هاید. پس از انقالب و در دههنها همپوشانی دار تقریبا با تمامی انواع جنبش
 اند.مبدل شده یطلبهایی از جنس اصالحجنبش ها تغییر کرده و به جنبش

 حوزه عمومی نظریۀ 3-2
 حوزۀ عمومی  .مدنی، سیاست و اقتصاد  جامعۀ  اند؛ی از سه رکن اساسی شکل گرفتهجوامع مدرن امروز 

کار گیری افگیری فرهنگ اصیل، شکل. شکلشودمیبه عنوان بخشی از جامعۀ مدنی شناخته  نیز
بین دولت ، کنترل و نظارت بر اقدامات دولت، جلوگیری از ایجاد شکاف  روشنفکرانه، تولید علم  دانش

ا ، ساختار سیاسی ر 1(. جان رالز51: 1394)سبزه ای، عمومی است و ملت از کارکردهای ویژۀ حوزۀ
و ساختار اساسی فقط  گیردمیها و افراد صورت داند که در آن فعالیت انجمنفضای اجتماعی می

 (. 34: 1388.)رالز، ی برای بحث دربارۀ اصول عدالت سیاسی استمکان نیست بلکه فضای

 
1 .John Rawls 
2. Jurgen Habermas 
3. Alain Touraine 
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های یار مهمی قائل است. هابرماس جنبشنقش بس  ،عمومی در جوامع  ، برای حوزۀ1یورگن هابرماس
 بیند. از نظر هابرماس حرکتی را یک عامل انقالبی، همچون طبقۀ کارگر صنعتی نمییدانشجو

عمومی   آورد که از طریق آن، حوزۀسمبلیک در جامعه پدید می  جمعی و فراگیر دانشجویی یک  عرصۀ
رد، تا حدی نقد و بررسی که زیر فشار هژمونی دستگاه های تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی دولت قرار دا

های دار سیاسی و اقتصادی دولت و گروهعمومی نقد از اقت . از نظر وی اگر حوزۀشودمیترده گس
بار باشد و نابرابری ساختاری را های پارلمانی ممکن است زیانموکراسیقدرتمند آزاد نباشد، حتی د

های قدرتمند، وهدر جامعه رواج نداشته باشد، گر تشدید کنند. به بیان دیگر، اگر عرصه آزاد نقد و بررسی  
افکار عمومی و آرای آنها را به نفع خود  هم توانند هم احزاب سیاسی وو صاحب سرمایه میبا نفوذ 

های عمومی و های جمعی، نشستهای دانشجویی با تکرار حرکتکنند. بنابراین جنبش دستکاری
و صاحبان قدرت  کنندمیهای خود به آزادسازی فضای حوزۀ عمومی به نفع کل جامعه کمک بیانیه

شوند دست و پای خود را در برابر افکار عمومی سی، اقتصادی و تبلیغاتی مجبور میرسمی اعم از سیا
قالبی نیستند. بلکه نیرویی بخش انهای دانشجویی نوعی نیروی رهایید. از این رو جنبشجمع کنن

گیری افکارعمومی بخشی از طریق اثرگذاری بر حوزۀ عمومی نقد و عرصه شکلاند که رهاییمبلیکس
 (1389:184پور، کند)هابرماس به نقل از جالئیدر جامعه دنبال می

 شدهریزیجامعۀ برنامه 3-3 
که در های کارگری اجتماعی، بحث تاریخی دربارۀ جنبشهای در مطالعۀ جنبش 2به اعتقادآلن تورن

ای اجتماعی جدید که در جامعه هبلکه ظهور جنبش  .زمان گذشته شکل گرفته، موضوع اصلی نیست
ورن اند، اهمیت داشته و قابل بررسی است. ته طور عقالنی و تکنیکی طراحی شدهب  ریزی شده وبرنامه

از طریق ن های اجتماعی کهشده از گذار از جنبشریزییک نوع الگوی نوع آرمانی جامعۀ برنامه
های نوین را طراحی می کند)احمدی، حذف الگوهای فرهنگی جامعۀ سنتی به سمت زایش جنبش

1376 :9 .) 

 
 

1. Herbert Marcuse 
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ده و شانغربی را به سمت فردیت ک های اجتماعی، جامعۀتورن، تغییرات و جنبش بر اساس نظریۀ
 (.10:  1376)احمدی،  ک گروه اجتماعی، دیگر مهم نیستندمفاهیمی چون شهروند خوب و تعلق به ی

 جنسی -. انقیاد و رهایی اخالقی 3
جود وه  های هربرت مارکوزه ارتباط استثنائی بت بین جنبش جهانی جوانان و نوشتهشص  در اواخر دهۀ

تر و بستر "  این ارتباط را محکمخرد و انقالب"و      "ساحتیانسان تک"های   آمد. مارکوزه با انتشار کتاب
 تأثیرکانون   یات فکری آمریکا ملموس بوده است.وی بر ح  تأثیررا فراهم کرد.    های دانشجوییجنبش

گروه دانشجویانی داشت که بر شصت به بلوغ رسیده بودند. او در این  او عمدتًا نسلی بود که در دهۀ
احتی پیوند قطعی مارکوزه با سزیادی گذاشت. کتاب انسان تک تأثیراجتماعی و انتقادی  نظریۀ

صنعتی حق نقد و طغیان را سلب  بود. مارکوزه ادعا داشت که جامعۀ پیشرفتۀ دانشجویی هایجنبش
بینی احیای تخیلی نقادانه بود و در واقع در این احیا سهم ه است. عمدتًا تحلیل مارکوزه پیشکرد

 (.90: 1388داشت)کفاشی و فتحی، 
 :های دانشجویی در چند نکته بودهای فکری مارکوزه و جنبشقرابت

 اخالقی و انقیاد  و رهایی.-ل جنسیتأکید مشترکشان بر عوام .1
برای عدالت است، باید برای لذت و شادمانی  که قدرد راسخشان به این که انقالب هماناعتقا .2

 باشد.
آگاهی و زیباییدر خصوص چپ نو، دلمارکوزه همانند جنبش دانشجویی و   شناسی مشغول فرهنگ، 

 (.134: 1381)نجف زاده، انقالب بودبه عنوان ابعاد حیاتی 
 

 گیری نتیجه
 توانند یک جامعه را در سطوح مختلفلی تغییر در یک جامعه هستند و میها محرک اصجنبش

شصت به بعد  های اجتماعی، جنبش دانشجویی است که از دهۀدگرگون سازند. از جمله این جنبش
ها قرار این جنبش  تأثیراز دهۀ چهل به بعد تحت    ص ظهور کردند. کشور ما نیزدر دنیا  با رویکردی خا

و باعث تغییرات بنیادین در جامعۀ ایرانی شد. این  ها به طور مداوم ادامه داشتگرفت. این جنبش
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ب اسالمی را های اصلی انقالوری که یکی از پایهها قبل از انقالب بسیار پررنگ تر بود به طجنبش
توان آن را متأثر از اند که میبخش بودهدانشجویی در ایران رهایی هایشکل داد. اغلب جنبش

و مراکز آموزش عالی در ظهور ها دانست. نقش دانشگاه شصت در آمریکا و فرانسه های دهۀجنبش
ها زمینه برای وازات و با افزایش تعداد دانشگاههای دانشجویی بسیار مهم بوده است. به مجنبش

 از مشکالت ساختاری جامعه محیا شد. ایجاد تفکر انتقادی 
 در جامعۀ طورکلیبهبعد این حوزه هفتاد به  می مکانی برای ایجاد تغییرات است؛ اما از دهۀعمو حوزۀ

دهد ه عرصۀ عمومی را مورد بحث قرار میایرانی محو شده است. اگر بخواهیم از دیدگاه هابرماس ک
بش دانشجویی جننیم که پس از جنگ و در دهۀ هفتاد، اشاره کتوانیم به این نکته بررسی کنیم، می

آگاهی کرد. پس از جنگ ایفا عمومی  بخش را در عرصۀایران به طرز متفاوتی نقشی سمبلیک و 
عمومی را کنترل کند، فعالیت  حوزۀ کردگرا کوشش میتحمیلی و در شرایطی که نوعی گرایش اقتدار 

 ،1376قاومت کرد و پس از دوم خرداد نظرانه می تنگبود که در برابر این هژمون جمعی دانشجویان
بود که اقتدارگرایان . به همین دلیل  تر به عرصۀ عمومی راه یافتاین جنبش اوج بیشتری گرفت وبیش

 مطیع را تنبیه کنند.مبلیک دانشجویی، اما غیربار کوشش کردند این جنبش ستندرو چندین
ان امیدی به تغییر و پیشرفت تو عۀ ایرانی شکل نگیرد، نمیدر نهایت تا زمانی که حوزۀ عمومی در جام

ی شده و حتی این موضوع به گرا و غربجامعۀ ایرانی داشت. جامعۀ امروزی ایران به شدت مصرف
ها ایفا د نقش اساسی را در ساماندهی جنبشدانشجویانی که بای نیز راه یافته است. دانشگاهی جامعۀ

تغییر  های امروزی دانشگاهی، تمایلی به ایجاداند. نسلخودبیگانگی شدهکنند نیز به نوعی دچار از 
تواند به تغییر و تشکیل جنبش نمی مسئلهآنها وجود دارد که این گرا در ندارند و نوعی رویکرد فرد 

روشنفکر و تفکر  عمومی، قشرن حوزۀ عمومی کمک کند. تا زمانی که حوزۀ دانشجویی و قوی شد
 رسد امیدی به پیشرفت و تغییر در جامعه باشد.   ایران شکل نگیرد، به نظر نمی انتقادی در جامعۀ
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 رگ در کمین جامعه شناسیم
 1علیرضا کریمی

 
 چکیده

نهایی فعالین شده است. نشانی از انفعال سرتاسر جامعه را فرا گرفته است. مالل و سکوت راه حل 
 های جامعۀسلبریتی و روشنفکرنما پرچمدار جنبش ایهای امروزی نیست؛ تنها عدهها در جنبشآن

ای آید. فعالین چارهها میاند. مرگ در کمین فعالین نشسته است و آرام آرام به سراغ آنناخوش ما شده
این انفعال غرق شوند. غرق شدنی که در نهایت مرگ گیرند در  د و تصمیم مینجز سکوت در پیش ندار 

شناسان در حال مرگ هستند. بخشی از این کنم جامعهگونه است که فکر میینزند. اها را رقم میآن
-موزشی نیز در وضع فعالین و جامعهگردد. نظام آنمیگ بودن تنها به فضای دانشگاهی بر در حال مر 

ها شناسی در دبیرستانمیم گرفتم تا دربارۀ وضعیت جامعهر این اساس تصثر است. بشناسان مؤ
شناسی شد که جامعهیر درآورم. نتیجه آنتحر های دیگران را به رشتۀها و صحبتافکارم، دغدغه

ی در شناسها تحلیل کردم. جامعهحتوای کتابآموزان و مدبیرستان را از جانب معلمان، دانش
بودن مفاهیم، نگاه فلسفی و اسالمی به کتاب، ناکارآمدی ، حفظیشناسیها از فقدان مسئلهدبیرستان

 
  Alirezak317@gmail.com  -آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان. دانشجوی کارشناسی رشته  1
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شناسی و نگاه غلط بخشی در جامعهبی طرفی ارزشی، عدم رعایت عینیت برخی معلمان، عدم رعایت
شناسی را شرحه شرحه کرده است و اگر برد؛ رنجی که پیکره جامعهرنج میکنش و ساختار در کتاب 

 باید گفت جامعه شناسی در ایران در حال مرگ است. درمان نشود در زمانی نزدیک
 شناسان، دانشگاهانفعال، مرگ، جامعه کلیدواژگان:

 
 ای بر ساختارهای کشندهمقدمه

شناسی  یا در دوران راهنمایی نیز هایی با عنوان جامعهیرستان کتابیادتان هست که در دوران دب
ها چیزی به یادگار دارید؟ ها چه بود؟ از آنآن با عنوان مطالعات اجتماعی داشتید؟ فایدۀهایی درس 

ور است و یا شاید شما هم درمورد کتاب اعتقاد داشتید که کتاب بیش از حد فلسفی و ایدئولوژی مح
-یست؛ البته اگر معلمان شما جامعهشناسی نامعهاید که این کتاب، کتاب جاز معلمان خود شنیده
 شناسی خوانده بودند!

ها حاال رنگ امروز هم وضع به همان شکل است. هر چند که نظام آموزشی عوض شده است. کتاب
اما محتوا همان محتوا است و معلم  اند؛از نظر ظاهری عوض شده مطالباند و و طرحی جدید گرفته

آموز نیست. کتاب روز به روز از همگامی با تحوالت و آموز همان دانشنشولی دا ؛نیز همان معلم
شکل  ترینبینانهخوش . کلمات کتاب بیش از حد سخت بوده و شاید در گیردمیآموزان فاصله دانش

شناسی دبیرستان تنها در ز خود در مدرسه باشد. مشکل جامعهممکن هر کتاب برای دو سال بعد ا
و درس هویت  3و  2، 1جامعه شناسی  ه همین دلیل تصمیم گرفتم تا درس محتوای آن نیست. ب

م. این سه های آن را پیدا کنترین مشکالت و چالشو مهم بخش مختلف بررسی 3را از  1اجتماعی
ای از مجموعه کتاب خواهد بود. در پایان نیز آموزان و محتوایبخش شامل معلمان، دانش

 آموزان را به امید اصالح ارائه خواهم کرد.لمان و دانشراهکارهای گفته شده توسط مع

 
 ای، کاردانش. کتاب درسی علوم اجتماعی برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی، فنی حرفه1
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 ای دریغا مرهمی...
و سکوالریسم ایم. پیامدهای مدرنیته شناسی دور شدهاب به معنای واقعی کلمه از جامعه»در این کت

گوییم. یعنی دانشجو های سوم و یا چهارم میکه ما در سطح دانشگاه در سال  مفاهیم سنگینی هستند
. مبانی شودمیهای تخصصی  گذرانده بعد وارد بحث  های یک و دو رارا خوانده و نظریهمبانی یک و دو  

نیاز عه پیششناسی توسشناسی جهان سوم و جامعههای جامعه شناسی، جامعه  جامعه شناسی، نظریه
آنچه به دست آمد این است که کتاب به لحاظ خوانایی از سطح سال یازدهم احثی هستند. چنین مب

شناسی دکتر نقدی، از دبیران درس جامعه  هایها بخشی از صحبتاین  1حداقل دو سال باالتر است.«
معلمان ای را با  صاحبهرشد علوم اجتماعی تصمیم گرفتم تا م  نامۀهویژ  است. با مطالعۀ  و استاد دانشگاه

ای انجام ها مصاحبهبا آن آن ، کتاب و مشکالتشناسی داشته باشم و دربارۀ این درسدرس جامعه
 :کالت از منظر معلمان به شرح ذیل شناخته شدترین مشعمده ،دهم. پس از پایان روند مصاحبه

، یازدهم و دهم شناسی در سه پایۀاز منظر دبیران، کتاب جامعهشناسی: عهالهیات و فلسفه تا جام
لسفه، الهیات ها با فشناسی فاصله گرفته و کتاببه ده سال گذشته از مسائل جامعه دوازدهم نسبت

 جامعه شناسی تحت الشعاع آن قرار گرفته است. و و تاریخ آمیخته شده
های اسالمی است. در سال-گذاری علوم انسانی ایرانید، پایهعلت اتخاذ این رویکر  ،از منظر دبیران

اند کید بسیار زیادی داشتهاسالمی تأ-انسانی ایرانیگذاری علومذشته مؤلفان و سیاستگذاران بر پایهگ 
دانشمندان جهان اسالم همچون فارابی و   ءآرا  ،لفان کتابمورد باعث شده است که از منظر مؤ  و این

شناسی و برخی از همین اساس نظریات جامعهبر  شناسی آورده شود.جامعهابن خلدون در مسائل 
شناسی کردن جامعهمیکید بسیار زیاد بر اسالأناسی از این کتاب حذف شده است. تشبزرگان جامعه

 دینی و معارف اشتباه بگیرند. آموزان با کتاباما باعث شده که این کتاب را دانش
محتوای کتب علوم   ،شناسی:  مشکل دیگر کتاب از منظر دبیرانشناسی حفظی، فقدان مسئلهجامعه

-ای از مسئلههشناسی دارند و نشانها تاکید بر جنبۀ حفظی جامعهمحتوای این کتاباجتماعی است.  
، (1شناسی)" در کتاب جامعههویت"  شود.ی و کاربردی در آن دیده نمیشناختشناسی و رویکرد جامعه

 
 (2ویژه نامه رشد علوم اجتماعی، اعتبار عیار جامعه شناسی) .1
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ها و هویت هر جهان اجتماعی، بر اساس عقاید، آرمان»: شودمی گونه تعریفاین ،68صفحۀ 
و قواعد، هنجارها و نمادهای متناسب با عقاید،  گیردمیهای کالن آن جهان اجتماعی شکل ارزش 
 «یابد.ها سامان میها و آرمانارزش 

ها و هنجارها به ها و ارزش اما هیچ نگاهی صحیحی به مفهوم هویت، آرمانبر خالف این تعریف 
هویت افراد درگیر نماید و تنها به  تواند نسبت به مسئلۀآموز را نمیآموز ارائه نشده است؛ دانشدانش

 است. کتاب نتواستهشناسی ، فقدان مسئلهدیگر این کتاب ت. نکت،جنبه حفظی آن توجه شده اس
اره نماید. کتاب ارتباطی با آموزان اشمتناسب دانشو نیازهای روز جامعه به مسائل مهم متناسب با 

های محیطی و جنگهای اقتصادی، زیستاز قبیل بحرانامروز خود ندارد. در اندک مواردی  جامعۀ
ا و های اجتماعی در پایه دهم نیز کتاب به جای بررسی آر جهانی در کتاب پایه یازدهم و ارزیابی جهان

گذاری حق و باطل و خوب و بد در بررسی هر ها تنها به ارزش بروز این بحران  نظریات مختلف در علل
 پردازد.موضوع می

 
 آید...به کارمان نمی
مرهون کم و  انسانی نیز نسانی و وضعیت علوماایران و اسالم در گرو وضعیت علوم »بی شک آینده 

 استشناسی یکی از دروس این رشته ادبیات و علوم انسانی است! جامعه کیف کوشش شما در رشتۀ
...« پاراگراف اول سخنی گیردمیهای اجتماعی مورد بررسی قرار که در آن تولید، تداوم و تغییر پدیده

خواهد در دبیرستان می دهد. این کتابدبیرستان نشان می کتاب جامعه شناسی دوم انبا دانش آموز 
در تحلیل نهایی، فراگیران از طریق گوید:»دهد. گودلد میجامعه و تغییرات آن را مورد بررسی قرار 

نهایی برنامه   دهند، تصمیم گیرندۀدرسی انجام میهای مثبت یا منفی که نسبت به برنامه  نوع واکنش
 (1393)بینش و همکاران،  ند.«باشمی

آموزان رشتۀ شناسی و از دانشانسانی درباره محتوای کتاب جامعهعلوم  ان رشتۀآموز وقتی از دانش
های تقریبا یکسانی مواجه با جواب  ،کتاب هویت اجتماعی پرسیدم  ریاضی، تجربی و کارودانش دربارۀ

های ما نمیاد.«، »مثل کتاب شیمی طرح مسئله نشده تا در نهایت به موضوع برسه شدم:»به کار رشته
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های کارودانش به جای موضوع هویت اجتماعی باید ک چیزی رو تعریف کرده.«، »برای بچهفقط ی
ای نوشته بشه.«، »کتاب به جای این همه تعریف تکراری از کنش و ساختار درمورد مسائل کتاب دیگه

رباره محتوای های دیگری هم د.« جوابنه.«، »کتاب خیلی سخت و نامفهومهکروز صحبت نمی
 کنم. بندی میها را در چند قسمت تقسیمین جوابا اما مجموعۀکتاب بود 

یادم میاد ما ساختار و کنش و هویت رو خوندیم، از بچگی تا حاال اما هنوز چی  سخت و نامفهوم: »هر 
که هر سال تنها تعریف بشه این کلمات، با توجه نفهمیدم که کنش چیه و ساختار چیه؟ به جای این

گفت:» برای من که رشته ریاضی خودمون مثال بزنند و اون ها رو تعریف کنند.« دیگری میبه شرایط  
هستم این کتاب اصال به کارم نمیاد، این کتاب به نظرم مسخره است، تو کنکور که هیچ ارزشی نداره. 

رکت چرا باید بخونم؟ به نظرم برای رشته ریاضی باید به صورت فوق برنامه باشه تا اگه خواستیم ش
کردم یک طرف گیری بدبینانه صجبت میآموزان درباره چرایی این موضعنشکنیم.« وقتی با همه دا

آموزان کتاب بیش از حد سخت و نامفهوم است. گشت. از منظر دانشبحث به مطالب کتاب برمی
الب تواند متناسب با شرایط جامعه به بحث و بررسی پیرامون موضوعات بپردازد. شاید جکتاب نمی

گفتند:» چه اشکالی دارد که کتاب به جای طرح آموز رشته انسانی بودند که میباشد اما چند دانش
های فمینیستی تایج جنبشداد؟ مثال ننظریات جامعه شناسی را توضیح می  ، ثمرۀاین مفاهیم فلسفی

 «وروی را؟نظریات مارکس بر انقالب ش تأثیررا؟ یا 
آموزان و شرایط جامعه: »ببین علیرضا شاید کتاب هویت اجتماعی خوب عدم توجه به نیازهای دانش

خونم فایده نداره، کتاب برای ما باید در مورد شرایط باشه اما برای من که دارم تو کارودانش درس می
تقیم با بازار در اجتماع، برخورد با ارباب رجوع و شرایط کاری در جامعه بنویسه تا حداقل من که مس

آموزان رسد در تبیین مسائل از نگاه خود به دانشارتباطم بتونم باهاش ارتباط بگیرم.« کتاب به نظر می
 و شرایط جامعه توجهی نداشته است.  

ما  خواند گفت:» مدرسۀان که تجربی میای در سمنآموزان مدرسهمعلمان ناکارآمد: یکی از دانش
نداره، استاد خودمون که دکتری ریاضی داره رو بهش گفتند بیاد این هویت  اصال دبیر علوم اجتماعی
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ی بپرسی میگه: خونه و میره. چیزی هم ازش بخوایاجتماعی رو درس بده. خودش هم میاد از رو م
 این کتاب رو فقط برای قبولی تو پایان سال بخونید و برید مهم نیست.« 

ثر باشند. هر آموزان نسبت به این کتاب مؤدانش عالقگییدر بخشی از برسد معلمان نیز به نظر می
رسد اما به نظر می ،آموزان کمتر استچند که میزان ناکارآمدی معلمان نسبت به محتوا از نگاه دانش

در صورتی که دبیران در ابتدا مفهوم این رشته و هدفش را توضیح دهند و همچنین متناسب با مسائل 
 آن تشویق کرد. آموزان را به مطالعۀا حدودی دانشا تعریف نمایند بتوان تو شرایط جامعه مفاهیم ر 

 
 تیر خالص بر پیکره علوم اجتماعی

کرده   کلمه استخراج  143»یکی از معلمان علوم اجتماعی از درس فصل اول و درس پنجم فصل دوم  
ای از تقدس«، »هنر مدرن«، »تفاسیر تصرف در دیگر موجودات«، »هاله اند، مانند »ارادۀکه سنگین

ها و باورها«، »مکاشفات الهی انسان«، »اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم دنیوی«، »فلسفه
است.« به نظرم این مفاهیم و واژگان و زبان سخت، فلسفی و دشوار کتاب، ضریب خوانایی آن را به 

شناسی پایه ها بخشی از میزگرد تخصصی بررسی عیار جامعه ین صحبتدهد.« اشدت کاهش می
 رشد علوم اجتماعی نوشته شده است. یازدهم است که در مجلۀ

طرفی اخالقی، عینیت بخشی، پردازد: بیاه به بررسی مسائل میشناسی خود از سه دیدگوبر در روش 
طرفی اسی پایه یازدهم را از دو منظر بیشن. بر این اساس کتاب جامعهتبیین تاریخی تحوالت و وقایع

 .(1382)ماکس، شی به صورت کلی بررسی خواهیم کردبخاخالقی و عینیت
که بعد از گزینش موضوع، در ادامۀ روند تحقیق   ها: وبر معتقد استآماده برای جنگ با دیگر فرهنگ

ی کرد. وبر در این مرحله به ار بررسی و تبیین علی، باید از صدور هرگونه حکم ارزشی خودد  و در مرحلۀ
مطالب و تحقیقات علمی مخالف   گیری در ارائـسخت پای بند است و با هرگونه جهتطرفی ارزشی  بی

 (.1379) تنهایی، است
تا در مورد   شودمی( که فرهنگ جهانی نام دارد تالش  2شناسی )در درس دوم فصل اول کتاب جامعه

داند که فرهنگی می  انی رافرهنگ جه  ،کتاب  را ارائه دهد.  آموزان توضیحاتینشجهان فرهنگی به دا
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ع از مرزهای جغرافی و قومی عبور کند و در جهان گسترش یابد در این کتاب برای توضیح انوا
شوند؟ هایی جهانی میال پرسیده شده که چه فرهنگآموزان سؤهای جهانی ابتدا از دانشفرهنگ

 کند:تقسیم میسپس فرهنگ جهانی را به دو قسمت 
یا گروه خاصی   ها یا هنجارهای آن متعلق به قوم، منطقهنخست: فرهنگی است که عقاید، ارزش   گونۀ

رافیایی خود، جهان را به دو جویانه دارد. چنین فرهنگی با عبور از مرزهای جغاست ولی نگاه سلطه
. گیردمیرامونی را به خدمت  پی  کند. منطقۀ مرکزی، منطقۀمنطقۀ مرکزی و منطقۀ پیرامونی تقسیم می

این  کند؛ها معرفی میه از این فرهنگداری را دو نمونفرهنگ سرمایهفرهنگ صهیونیسم و  ،کتاب
 ،سازیو با درج تصاویر مختلفی از شهرک  نامدها را فرهنگ سلطه و استکبار میفرهنگ

کند که ن اینگونه القا میآموزاها و تصویر گرافیکی در مورد مفهوم نابرابری به دانشصهیونیست
 کند:، گونۀ دوم را اینگونه معرفی میفرهنگ، نوع فرهنگ استکبار است. کتاب

ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست بلکه سعادت فرهنگی است که عقاید، ارزش »
 «گوید.های مشترک انسانی سخن میکند و از عقاید و آرمانها را دنبال میهمه انسان

فرهنگ استکبار و سلطه و فرهنگ نوع دوم  انی به دو گونۀ(  با تقسیم فرهنگ جه2جامعه شناسی)
شناسی وبر فاصله گرفته و از بی طرفی اخالقی مورد نظر روش  کندکه آن را دین اسالم معرفی می

ظر خود فرهنگ مطلوب و مورد ن  ،کند تا با داوری ارزشی و یک طرفه متناسب با دیدگاه خودتالش می
 آموزان ارائه دهد. را به دانش

ها را در بتوانیم پدیده باید  های اجتماعیمعطوف به واقعیتی ناموجود: وبر معتقد است برای فهم پدیده
 مند تبیین کنیم تا مطالب و مفاهیم به کار رفته قابل بررسی باشد.قالب یک نظام قانون

-مفهوم جهان تکوینی را برای دانش نام دارد( که جهان فرهنگی 2درس اول کتاب جامعه شناسی)
: برخی جهان تکوینی را به شودمیدهد از منظر کتاب جهان تکوینی چنین تعریف موزان توضیح میآ

دهند. جهان انسانی را به دو . آنها طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار میکنندمیطبیعت محدود 
گویند: جهان این ترتیب از وجود سه جهان سخن میو به  کنندمیجهان ذهنی و فرهنگی تقسیم 

 طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ. 
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. برای فهم کامل آن باید است مفهوم جهان تکوینی مفهومی فلسفی و نیازمند مطالعه دروس فلسفی
آموزان های مختلف علوم اجتماعی را در مورد جهان مورد بررسی قرار داد تا دانشفلسفه و دیدگاه

 6بتوانند جهان تکوینی را فهم نمایند. کتاب اما برای توضیح بیشتر مفهوم جهان تکوینی در صفحه 
است. یک عکس مجسمه آزادی   های مختلف آن قرار دادهدو عکس با عنوان جهان هستی و بخش

های قرار داده شده در که عکس  استدر آمریکا و عکسی دیگر یکی از مساجد در یک کشور خارجی 
کنند و درس اول کتاب این بخش کمکی به عینیت بخشی مفاهیم به کار رفته شده در این درس نمی

 .ستابسیار فلسفی و سخت و بدون عینیت بخشی مفاهیم به کار رفته در آن 
کتاب، لیبرالیسم را مباح دانستن همه امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده است. در واقع 

های فرهنگ غرب به کار برده شده به جای آنکه به مفاهیمی که در این کتاب برای تحول ارزش 
ه کرده آموزان قابل فهم گردد، از مفاهیم انتزاعی و فلسفی استفادصورت عینی باشد تا برای دانش

باید این نکته را در نظر داشت که  هستند،است. با توجه به سن خوانندگان این کتاب که نوجوان 
-ای تعریف گردد تا قابل عینیتونهمفاهیمی همچون اومانیسم، لیبرالیسم، امپریالیسم و ... باید به گ 

تی که به نظر در صور  مد.فاهیم به کار رفته در کتاب را بفهآموز بتواند مداشته باشد و دانش بخشی 
وبر فاصله گرفته است و در  شناسانه مدنظررسد کتاب با شیوۀ فلسفی خود از نحوه بیان جامعهمی

نتوانسته دیدگاهی    ،بخشی تحوالت اجتماعی مد نظر خود که همان تحوالت نظام جهانی استعینیت
 آموز ارائه بدهد.قابل درک را به دانش

 
 آمده؟ چه بر سر کنش و ساختار

شناسی پایه دهم و یکی از اساتیدم گفت:»کنش و ساختار در کتاب جامعهها در یکی از مصاحبه
 رخدادهای جامعه تنها به وسیلۀای تعریف شده است که تمامی مسائل و مشکالت و  دوازدهم به گونه
 ز ساختار نیست؛شویم این برگرفته اافتد و اگر اتفاقی رخ دهد و یا با مشکلی مواجه مردم اتفاق می

ای بوده که باعث رقم خوردن چنین اتفاقاتی باشیم. در کتاب جایی برای بلکه انتخاب مردم به گونه
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مستقیم داند و به صورت غیرنوع ممکن می ساختار را بهتریند از ساختار حکومتی وجود ندارد. انتقا
  داند.«دهد و آنان را مقصر میهر عمل اشتباهی را به مردم ربط می

کند. از منظر های ما« نام دارد در مورد کنش بحث میشناسی پایه دهم که »کنشدرس اول جامعه
آگاهانه، ارادی، هدفانسان کنش ،کتاب دهد. در واقع تفسیر دار و معنادار انجام میهای خود را 

امعه رخ اما در این میان کتاب هر اتفاق و پیامدی که در جاست  کتاب از کنشگری، کنشگری پویا 
نقش ساختار حاکم بر جامعه فرافکنی  داند. کتاب دربارۀهای انسان میشدهد را ناشی از کنمی
ها فاصله گرفته و  مقصر هر از نقش و تاثیرپذیری ساختار بر کنش ،کند؛ با تعریف کنشگری فعالمی

نیز »کنش اجتماعی«   شناسی مقطع دوازدهمکند؛ درس چهارم جامعهن معرفی میاتفاقی را خود انسا
برد و بنای جامعه نام میدرس از کنش اجتماعی به عنوان خشتنام دارد. کتاب در این 

های های خرد و کالن با کنشجامعه است و تمامی پدیدهبنای گوید:»کنش اجتماعی خشتمی
های ند، با کنشچقدر هم جاافتاده و باسابقه باش آیند. ساختارهای اجتماعی، هراجتماعی پدید می

هایی دارد افراد به وجود آمده و برقرارند.« کتاب در جای دیگری گفته:»نظام اداری کشور ما نارسایی
اما باید توجه داشت که این نظام اداری  .کندبرای کنشگران ایجاد می هاییها و محدودیتو فرصت

توان دید که به روشنی می گذاران و مراجعان است.های مدیران، کارکنان، قانونمحصول کنش
ما نیستند و  تأثیررسند، بیرون از دایرۀ نفوذ و ه به نظر میچنان کمشکالت و مسائل اجتماعی، آن

 بگذارند.« تأثیریران، بتوانند بر آنها فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مد گونه نیست کهاین
روشن است که با این دیدگاه نسبت به جامعه و مشکالت کشور، هر فعالیتی و هر مشکلی در جامعه 

تیجه نیز با این را تنها به افراد جامعه محول کرد و در این میان نقش ساختار را کامال نادیده گرفت. ن
ها و عدم تغییرپذیری ساختارها آموزان نسبت به این انفعال خود در کنشدانش گاه روشن است.دید 

 آموزان بدهد.تواند پاسخی مناسب به انتقادهای دانشو معلم نیز نمی کنندمیانتقاد 
 چه باید کنیم و چه کاری باید انجام دهند؟

ثر و یی مؤتنهاهای ما بهرسد کنشبه نظر می اماخواستم به »چه باید کرد؟« اکتفا کنم ابتدا تنها می
ها تاکنون باعث خوانشناسیهای فعالین دانشجویی و جامعهکنشمفید واقع نخواهد شد. هر چند 
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نیاز به تغییر و اصالح  به آنچه که مطلوب و موردنظر ما است، اما برای رسیدن تغییرات بسیاری شده،
ها خوانشناسیمان مرگ جامعهها یا هخوانشناسیل جامعهداریم. بخش مهمی از انفعاساختار نیز 

تواند به تبلیغ های خود میگردد. روشن است که هر دولتی برای تبلیغ ارزش به ساختار امروز برمی
درسی و آموزش و پرورش عمل نماید. اما باید در این میان سهمی های کتاباش از طریق ایدئولوژی

 صالح ساختار اختصاص دهد. را هم به انتقاد و لزوم ا
تری به تدریس این رشته داشته باشند. هر چند که برخی از شناسی نیز باید نگاه ویژهن جامعهدبیرا

تالش معلمان در  وزشی کشور دارد اما این مورد به معنای نفیمشکالت معلمان ریشه در ساختار آم
. آموزان نیستشرایط جامعه برای دانش شناسی متناسب با  فهم کردن مسائل اساسی و محوری جامعه

دانند و نسبت به این رشته هیچ نگاه آموزان در واقع هدف مطالعه این کتاب را نمیبسیاری از دانش
لفان کتاب همچنین تر نوشته شود. مؤ و ساده ترآموزان کتاب باید آسانمثبتی ندارند. از منظر دانش

شناسی دقیق و صحیح مطالب را در کتاب و متناسب با مسئلهکرده  باید به مسائل روز جامعه خود توجه  
 قرار دهند. محتوای کتاب نیز مورد لزوم بازنگری جدی است.

ها را خوانشناسیو مشکالت دیگری نیز هست که جامعهمسائل  .یابدپایان نمیاینجا سخن البته 
ثر از فضای کنم؛ البته که تنها متأتشبیه می  دچار انفعالی کرده است که من آن را به در حال مرگ بودن

ها در ایران خوانشناسیتنها جامعهآن سهیم هستند. اما باید گفت نه  مدرسه نیست و موارد دیگر نیز در
در حال مرگ هستند بلکه اگر وضع به همین شکل پیش برود باید گفت جامعه شناسی در ایران، در 

 حال مرگ است.
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 منابع
، بهار 3(، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره بیستم، شماره 2ار جامعه شناسی)اعتبار عی ▪

1397 
(، تجربۀ 1393محمدحسین یارمحمدیان)بینش مرتضی، کشتی آرای نرگس، یوسفی علیرضا،  ▪

های دانش آموزان از مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی، مجله علمی پژوهشی پژوهش  زیستۀ
 84-61های ، صفحه1393ارم، شماره اول، بهار و تابستان ی چهبرنامه درسی، دوره

های جامعه شناسی، چاپ (،  در آمدی بر مکاتب و نظریه1379تنهایی، حسین ابوالحسین) ▪
 چهارم، گناباد: مرندیز و نی نگار

های درسی ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتاب(، سازمان پژوهش و برنامه1شناسی)جامعه   ▪
 1398اپ چهارم ایران، تهران، چ

های درسی ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتابهش و برنامه(، سازمان پژو2جامعه شناسی) ▪
 1398ایران، تهران، چاپ سوم 

های درسی ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتاب(، سازمان پژوهش و برنامه3شناسی)جامعه   ▪
 1398ایران، تهران، چاپ دوم 

 شناسی علوم اجتماعی ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز(، روش 1382وبر، ماکس ) ▪
ریزی آموزشی، شرکت اجتماعی(، سازمان پژوهش و برنامههویت اجتماعی)کتاب درسی علوم  ▪

 1398های درسی ایران، تهران، چاپ سوم چاپ و نشر کتاب
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

پردازی خودکشی در بین دانشجویان جندی بررسی عوامل اجتماعی اثر گذار بر ایده
 1396شاپور اهواز در سال 

 4فرشته برات وند 3مرید هواسی 2سعید بختیارپور 1علی هواسی
 

 چکیده
جامعۀ ایران است و هر روزه شاهد روند رو به رشد آن در های اجتماعی امروزه خودکشی یکی از آسیب

 میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و همچنین صنف تحصیلکرده هستیم.
پردازی خودکشی در بین ایده هدف : هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی اثرگذار بر

 .است دانشجویان
 که با ابزار پرسشنامه محقق  است  و از نوع تحقیق مقطعی  دهبو  پیمایشیبه شکل  : روش تحقیق  روش 

های ده تشکیل شده از مقیاستهیه ش اطالعات پرداخته است. پرسشنامۀ آوریجمعبه  شده و به 
، و مقیاس هنجاری(اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی، مقیاس احساس آنومی)بی –اجتماعی  طبقۀ

 
 زندانهای کشور 3چمران و عضو شورای تحقیقات منطقه. دکترای جامعه شناسی، مدرس دانشگاه شهید 1

 دکترای روانشناسی و  استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 2.
 فوق لیسانس جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی .3
 فوق لیسانس جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی زندانهای خوزستان .4
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نفر از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور  400ی مذکور در بین پرسشنامهپردازی خودکشی بود. هاید
 گیری تصادفی مطبق توزیع شد.( با روش نمونه1396اهواز در زمان انجام تحقیق)

هر  بین اقتصادی –ها نشان داد که  احساس آنومی، پایگاه اجتماعی : نتایج تحلیل آماری دادهنتایج
پردازی در مورد خودکشی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل می با ایدهدو بعد عینی و ذهنی و فشار عمو

سیون چند متغیره  نشان داد که احساس آنومی و فشار عمومی بیشترین سهم را در تبیین واریانس ر رگ 
 متغیر وابسته دارد. 

ودکشی و فشار عمومی را در تبیین مسئلۀ خهای آنومی  نتایج این تحقیق کارآمدی نظریه  :گیرینتیجه
فرد را مستعد بروز احساس آنومی تواند می اقتصادی فرد  -بدین شرح که پایگاه اجتماعی نشان دادند.

 های اجتماعی بینجامد.تواند به خودکشی  و سایر آسیبنموده و این احساس می
، اقتصادی، احساس آنومی )بی هنجاری( –، پایگاه اجتماعی پردازی خودکشیایدهکلید واژگان : 

 شجویاندان
 

 بیان و ضرورت
های اجتماعی جامعۀ ایران است و هر روزه شاهد روند رو به رشد آن در امروزه خودکشی یکی از آسیب

خودکشی سومین  میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و همچنین صنف تحصیلکرده هستیم.
مرگ در میان دانشجویان محسوب   سال و دومین علت عمدۀ  15-24ه سنی مرگ در گرو  علت عمدۀ

ي خودکشي هم در علوم رواني مطرح است و هم در علوم اجتماعي و این به . بررسي پدیدهشودمی
-هایي است که مطابق نظر دورکیم ميگردد. خودکشي از جمله پدیدهماهیت خاص این پدیده بر مي

 تواند فشار ساختار جامعه را در رفتار فرد نشان دهد. 
خصوصًا  ن اساس پدیدۀ خودکشی از موضوعات داراي اولویت در گروه سنی جوان جامعه وبر همی

. دانشجویان به دالیل شرایط سنی و موقعیت خاص است اي دارند،دانشجویان که شرایط ویژه
(. عواملی همچون: باال بودن تجرد در 1386)آدریانی،هستنداجتماعی در معرض فشارهاي فراوان 

هاي چندین ساله، زندگی خوابگاهی، از خانواده، جدا شدن از متعلقات و وابستگیبین آنها، دوري 
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توان از جمله منابعی براي فشار دانست رویارویی با مشکالت اقتصادي، مشکالت درسی و ... را می
هاي در معرض خطر افکار خودکشی که بر آنها اثرات منفی داشته و در نتیجه آنها را به عنوان گروه 

دهد. با توجه به اینکه این گروه، نیروي انسانی و سازندگان فرداي کشور هستند، از این رو میقرار 
گونه عدم آشنایی با این مسائل ممکن است همیت زیادي براي جامعه دارد و هر سالمت روانی آنها ا

نگیر تواند دامعادي خطرناکی شود که میرفتارهاي غیر ساز در بروز هاي زمینهسبب تشدید واکنش
گردد. وجود افکار خودکشی در میان آنها افت تحصیلی و حتی ترك تحصیل را به دنبال نیز جامعه 

اي کار، اتالف خواهد داشت که این مسئله باعث هدر رفتن منابع مادي، بودجۀ دانشگاه و نیروي حرفه
ن پدیده در ای . لذا، شناخت همه جانبۀشودمیوقت دانشجویان و احساس ناامیدي و یأس در آنها 

میان دانشجویان بعنوان قشر جوان جامعه در جهت اتخاذ رویکردهاي پیشگیرانه، ضروري به نظر 
ي بررسي شیوع باورهاي خودکشي و عوامل مؤثر بر آن را در بین جامعه ،ي مسائل فوقهمه. میرسد

 کند. دانشجویي ضروري مي
 

 چهارچوب نظری پژوهش
 .انسجام دو عنصر بنیادین دارد: حمایت اجتماعي و کنترل اجتماعي( 1966مطابق نظر دورکیم )

هاي مشترك ه افراد را در مورد اهداف و ارزش آورد کتماعي پیوندهاي اجتماعي فراهم ميحمایت اج
ها را ممکن ها و احساسات بین انسانحمایت اجتماعي تبادل مداوم ایده دهد.جامعه به هم پیوند مي

را در فضاي خود رها کند، باعث کند و به جاي اینکه افراد  ن را فراهم ميقي طرفیکرده و حمایت اخال
هایي که دچار ناکامي و تنهایي ي از حمایت اجتماعي را در زمانشود که فرد منابع قابل توجهمي
برای نابهنجاری های ممکن  یتواند بستر ه دست آورد و در غیر این صورت میشود بمي

 (.58: 1995لیستور،گردد)موریسون و سو 
( آمریکایی مفهوم آنومی دورکیم را بسط داد و علل دیگری برای آن 1938، 1968رابرت مرتون )

ی در کید داشت و آنومی را  حاصل جامعهرکیم بر تغییرات سریع در جامعه تأبرشمرد. در حالی که دو 
و بر عوامل اقتصادی پرداخت دید، مرتون به بررسی این پدیده در حالت باثبات جامعه حال تغییر می
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-شوند و حول موفقیتکید نمود. مطابق نظر مرتون اهداف توفیق آمیز که از جانب فرهنگ تجویز میتأ
شوند، و این در حالی است که وسایل یکسان بین اعضاي جامعه توزیع مي گردند،های اقتصادی می

یکسان توزیع نگردیده است. بدین ترتیب دستیابي به این اهداف در بین اقشار و گروههاي گوناگون به  
اهداف از نگاه مرتون آنومی حاصل شکافی است که بین اهداف فرهنگی و وسایل دستیابی به این 

آید. در حالت توزیع نابرابر امکانات و در عین حال تأکید مفرط بر اهداف فرهنگی، هنجارهای پیش می
یابی به اهدافش دست به د برای دستکن است فر پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند و مم

آیند پدید آیند به این شرح رفتارهای انحرافی بزند. مرتون چهار نوع واکنش را که ممکن است در این فر 
ها با توجه به و سرکشی و هریک از این واکنش ،کناره گیری شعائرگرایی همنوایی  بدعت  ؛شمردبر می

 (. 1968شوند)مرتون،یابی به اهداف تعریف میپذیرش اهداف و وسایل دست
نظریۀ اگنیو در توسعۀ نظریۀ مرتن مطرح شده است. مرتن، با طرح نظریۀ فشار ساختاری، رفتارهای 

 (.1386انحرافی را نتیجۀ فشارهای جامعه دانست که بعضی مردم را وادار به کجروی میکند)ستوده،  
: روابطی که در آن شودمیروابط منفی با دیگران تعریف    بر اساس نظریۀ فشار عمومی فشار به عنوان

کنند. اگنیو در نظریۀ فشار بر این باور است دیگران آنگونه که فرد میخواهد با او رفتار شود، رفتار نمی
که فشار سه منشأ دارد: الف(عـدم موفقیـت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتمـاع ب(وقـوع 

ـأثیرگـذار از نظـر اجتماعی، مثال ازدست دادن نزدیکان، طالق پدر و مادر، اخراج حـوادث بـزرگ و ت
 2011های اجتماعی)ساوج، منفی از نظر ارزش از شغل یا اخراج از مدرسه و پ(تجربۀ وقوع حوادث

کنـد. عالوه بر این اگنیو (. اگنیو معتقد است این فشارها تمایل به کجروی را در فرد ایجـاد مـی38:
هایی که ها و شاخص. مهمترین مؤلفهشودمیای تمایز قائل میان دو نوع فشار منزلتی و فشار رابطه

در نظریۀ اگنیو برای تبیین افزایش خودکشی عبارتند از: فشار ایجاد شده به سبب شکست در دستیابی 
 (.1381های منفی)ممتاز،های ارزشمند مثبت و حضور محرک به اهداف ارزشمند ، حذف محرک 
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 ی تحقیق پیشینه
ي خودکشي و افکار خودکشي در داخل و خارج از کشور مطالعاتي صورت گرفته ي مسئلهدر زمینه

 شود. ها اشاره مياست که در ادامه به آن
( در تحقیقی به تبیین ایده پردازی خودکشی بر مبنای ۱۳۹۷مشفقی نودهی, مهدیه و کامیان خزایی)

پرداخته که نتایج تحقیق  ساله شهرستان کالچای 45تا  30 متأهلان خودپنداره جنسی در بین زن
جنسی به صورت   پردازی خودکشی در خصوص مؤلفه های خودپندارۀمتغیرهای ایدهدهد که  نشان می

بینی الزم برخوردار منفی مشاهده شده است از توان پیشمثبت به جز تمایل به خودکشی به صورت 
( در تحقیقی نظریه فشار عمومی اگنیو را در رابطه با تمایل 1393اکبر علیوردی نیا و دیگران) .است

است که فشار منزلتی، فشار  اند. نتایج پژوهش آنها بیانگر اینبه خودکشی مورد بررسی قرار داده
کشی مایل به خود فشار عمومی اگنیو با ت رك مثبت بعنوان ابعادي از نظریۀاي و حذف محرابطه

( با استفاده از نظریۀ 1390زاده و همکاران )حسین  .مستقیم و معناداري داشته است  دانشجویان رابطۀ
آنومی دورکیم و مرتن به تبیین مسئلۀ خودکشی در میان دانشجویان پرداخته و نتایج نشان داد که 

پردازي در مورد احساس آنومی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی در هر دو بعد عینی و ذهنی با ایده 
 .خودکشی رابطه دارد

( درتحقیقی با عنوان"قربانی تبهکاري شدن و خودآزاري نوجوانان: آزمون 2010هاي و همکاران )
هاي تحقیق مزبور وقتی این دو متغیر، ومی" انجام دادند. بر اساس یافتهفرضیات تئوري فشار عم

ودکشی پردازي درباره خزان خودآزاري و ایدهضور داشت، مییعنی )والدین مقتدر و خود کنترلی باال(ح
( نشان داد که باورهاي خودکشي با افسردگي، درماندگي و 2007جنکوز و دیگران ) .یافتکاهش می

ي مربوط به ها در دو نمونههاي مربوط به کنترل زندگي همبستگي دارند و این همبستگينگرش 
( نشان داد که درماندگي، سوء مصرف مواد، بي 2008ان )اند. والز و دیگر ترکیه و آمریکا تقریبًا مشابه

( 2005خانماني و مورد سوءرفتار قرار گرفتن در مدرسه با باورهاي خودکشي رابطه دارند. کونیک)
پردازي خودکشی در میان دانشجویان انجام داده است. نتایج را با عنوان آزمون مدلی از ایده پژوهشی
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پردازي خودکشی ت مستقیم بر ایدهعالئم افسردگی و ناامیدي به صور پژوهش نشان دهندۀ آن بود که  
 تأثیرگذار بودند.

 
 فرضیات پژوهش

 پردازی خودکشی رابطه وجود دارد.اقتصادی و ایده -ی اجتماعیبین طبقه -1
 پردازی خودکشی رابطه وجود دارد.بین احساس آنومی و ایده -2
 وجود دارد. پردازی خودکشی رابطهیدهرابطه ای( و ا-ر عمومی)منزلتیبین فشا -3
 اقتصادی و احساس آنومی رابطه وجود دارد.-ی اجتماعیبین طبقه -4
 

 شناسیروش
است و از ابزار روش تحقیق بکار گرفته شده در این تحقیق، روش تحقیق پیمایشی  به لحاظ روشی،

اجتماعی  کردن متغیر طبقۀعملیاتیعات بهره گرفته شد. برای آوری اطالپرسشنامه برای جمع
، سطح تحصیالت پدر و مادر و همچنین شغل هایی مانند درآمد خانوارنی معرفاقتصادی در بعد عی

آیتمی بر نگرش ذهنی فرد در مورد موقعیت  6های این مقیاس پدر مورد استفاده قرار گرفتند. معرف
 بود. 70/0طبقاتی خود تأکید دارد و آلفاي کرونباخ این متغیر

از  هنجاری مقیاس خرده مقیاس بی که برای سنجش این متغیر استمقیاس بعدی احساس آنومی 
آیتم دارد و با مقیاس  6( را مورد استفاده قرار دادیم . این مقیاس 1968) 1خود بیگانگی دوایت دین

ای سنجش را نشان داد و از این حیث قابلیت باالیی بر  79/0( همبستگی 1956) 2آنومی سرول
 هنجاری( را دارد. احساس آنومی )بی

برای سنجش متغیر وابسته یعنی افکار و باورهای خودکشی از مقیاس باورهای خودکشی ثورلیندسون 
را نشان دادند.  86/0عدد بودند و آلفای  5های این مقیاس ( استفاده شد. آیتم1998و بجارنسون )

 
1.dwight dean 

2. srole  
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گیری مطبق)طبقه بندی شده( بین دانشجویان ی تدوین شده با استفاده از روش نمونهپرسشنامه
بصورت تصادفی توزیع شد. در صورت هر گونه ابهام پاسخگو در سؤاالت پرسشنامه، محققین 

 دادند.توضیحات الزم را به او می
 

 فته های توصیفیالف(یا
چنانکه از  پردازي خودکشی نشان میدهد.پاسخگویان را بر حسب میزان ایده ( توزیع1جدول شماره) 

زي آنان پردااند که میزان ایدهرصد جمعیت پاسخگویان افرادي بودهد 5/88آید، مذکور برمی جدول
درصد را در حد زیاد   5/4ط و  درصد افراد را در حد متوس  7پردازي خودکشی کم بوده است. میزان ایده

ایم. به لحاظ تفاوت جنسیتی نیز میزان تمایل به خودکشی در بین پسران از دختران بیشتر برآورد کرده
 بوده است. 

 پردازي خودکشیپاسخگویان را بر حسب میزان ایده ( توزیع1جدول شماره)

 
 
 
 

 جنسیت
 

ایده پردازی 
 خودکشی

 جمع دختر پسر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/88 354 74/92 230 57/81 124 کم
 7 28 03/4 10 84/11 18 متوسط

 5/4 18 23/3 8 57/6 10 زیاد
 100 400 100 248 100 152 جمع کل
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دهد. همانطور که در جدول های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می( آماره2جدول شماره) 

است که بیش از حدوسط  05/16ی  باورهای خودکشی میانگین نمرهکنید مشاهده می
ی باال بودن باورهای خودکشی در بین دانشجویان است. ( است و این خود نشان دهنده5/12مقیاس)

است که اندکی باالتر از حدوسط  10/17ی پاسخگویان در مورد احساس آنومی نیز میانگین نمره
 .             است ی دانشجوییدر معرض آسیب اجتماعی بودن جامعه(. که نشان دهندۀ 30مقیاس است)

 
 های توصیفیآماره -(2شماره) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های استنباطیب(یافته
اول تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحقیق مطابق  برای آزمون فرضیه

اقتصادی در هر دو بعد عینی و ذهنی با افکار خودکشی  -ی اجتماعینشان داد که طبقه (3جدول)
معنادار است و  01/0که در سطح  = r -175/0ی معنادار دارد. این ضریب برای بعد عینی رابطه

نتایج   3ی  معنادار است. جدول شماره  01/0که این ضریب نیز در سطح    =r  -221/0برای بعد ذهنی  
 -ی اجتماعیدهد که با باالتر رفتن طبقهدهد. نتایج این جدول نشان میاین آزمون را نشان می

احساس 
 آنومی

 ها آماره پردازی خودکشیایده

 میانگین 05/16 10/17
 انحراف استاندارد 14/3 76/3
 چولگی 88/1 -06/0

 حداقل 5 7
 حداکثر 25 29
 مقیاسحداکثر تجربی  25 30
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آید. باالتر بودن ضریب همبستگی برای بعد تر میپردازی در مورد خودکشی پایینادی میزان ایدهاقتص
با بعد ذهنی  ائلی ذهنی هستند و طبعاً ذهنی شاید این توجیه را داشته باشد که افکار خودکشی مس

پنداشت فرد گذارد طبقه پیوند بیشتری دارند. به عبارت دیگر آنچه بر افکار خودکشی اثر بیشتری می
(، 2010های و همکاران) هایاین فرضیه با یافته تائیداقتصادی خود است. -یگاه اجتماعیاز جا

( همسو است و از سوی دیگر نوع نگاه 2001( و همچنین کیم و دیگران)2006کوبرین و دیگران)
اثر نین ی طبقات پایین و همچهای مسدود شدهاگنیو و مرتون در مورد فشار عمومی و فرصت

کند. الزم به ذکر است که طبقه در بعد می تائیدکید دورکیم است را احساس محرومیت که مورد تأ
 ذهنی خود بر احساس محرومیت داللت دارد.

 
 اقتصادی  –ی اجتماعی (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین طبقه3جدول)

 پردازی خودکشیدر ایده

 نام متغیر
 پردازی خودکشیایده

 داریمعنیسطح  همبستگی پیرسونضریب 

 030/0 - 175/0** اقتصادی)عینی( –ی اجتماعی طبقه
 047/0 - 221/0** اقتصادی)ذهنی( –ی اجتماعی طبقه

 
دهد که بین ( نشان می4نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در فرضیه دوم با توجه به جدول)

 180/0شدت این رابطه  ؛ی مثبت و معنادار وجود داردرابطهپردازی خودکشی احساس آنومی و ایده
دهد که با باالتر رفتن میزان احساس معنادار است. نتایج جدول نشان می 01/0بوده که در سطح 
های ثورلیندسون رود. نتایج این فرضیه با یافتهپردازی در مورد خودکشی نیز باالتر میآنومی میزان ایده

 ( همسو است.1998همچنین ثورلیندسون و بجارنسون)( و 2009و برنبورگ)
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نوع نگاه مرتون و اگنیو نیز  تائیدپردازی در مورد خودکشی بین آنومی و ایده از سوی دیگر وجود رابطۀ
اشکال مختلفی بروز بوده و در  ، چراکه مطابق نظرات مرتون و اگنیو و رفتار انحرافی پیامد آنومی  است

تواند ویژگی که می شودمیپردازی در مورد خودکشی رفتاری خودویرانگرانه محسوب کند. ایدهمی
 ای از پاسخ دهی به شرایط آنومیک است. افرادی باشد که مطابق نظر مرتون شیوه

 
 اقتصادی –ی اجتماعی (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین طبقه4جدول)

 و  احساس آنومی

 نام متغیر
 پردازی خودکشیایده

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون

 008/0 - 175/0** اقتصادی)عینی( –ی اجتماعی طبقه

 00/0 - 221/0** اقتصادی)ذهنی( –ی اجتماعی طبقه
 001/0 180/0** احساس آنومی

 
اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی و احساس -ی اجتماعیی بین طبقهی چندگانهبرای تعیین رابطه

نتایج حاصل از رگرسون چند متغیره مطابق  .آنومی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده نمودیم
-و بعد و آنومی با ایدهی بین متغیرهای طبقه در د( نشان داد که همبستگی چندگانه5جدول شماره)

بدین معنا که سه متغیر طبقه در دو  =RS 147/0و ضریب تعیین  =RM 383/0ردازی خودکشی پ
. کنندمیپردازی خودکشی را تبیین از واریانس ایده 147/0بعد و احساس آنومی در مجموع مقدار 

احساس آنومی با ( نشان داد که STEPWISEای )نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله
330/0= β ی اجتماعیپردازی خودکشی دارد و طبقهبیشترین سهم را در تبیین واریانس ایده-

ی در مرتبه β= -131/0ی دوم است و طبقه در بعد عینی با در مرتبه β= - 148/0قتصادی با ا
 سوم قرار دارد. 
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 ی ذهنی و آنومی ضرایب همبستگي چند گانه طبقه عینی ،طبقه -5جدول 
 stepwiseپردازی خودکشی با روش مرحله اي باایده 

 
های این پژوهش است که فتهاقتصادی از دیگر یا-ی اجتماعیی بین آنومی و طبقهبررسی رابطه

گردد. نتایج آزمون همبستگی ( برمی1992،1938،1968به نظرات رابرت مرتون و اگنیو ) مستقیماً 
 -145/0( و عینی ) r =-110/0طبقه در هر دو بعد ذهنی )پیرسون بین این دو متغیر نشان داد که 

= r  .با احساس آنومی رابطه دارد ) 
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 109/0 330/0 آنومی -1
F=25/639 

P<0/01 

=0/330 
B=0/310 
t=5/064 
p=0/00 

 -  - 10/142 

ی  ـ طبقه2
 ذهنی 

361/0 131/0 
F=15/696 

P<0/01 

=0/312 
B= 0/293 
t=4/798 
p=0/00 

=-0/148 
B=- 0/229 

t=- 2/28 
p=0/023 

 12/699 

ی  ـ طبقه3
 عینی 

383/0 147/0 
F=11/911 

P<0/01 

=0/298 
B= 0/279 
t=4/586 
p=0/00 

=-0/204 
B=- 0/132 
t=-2/026 
p=0/00 

=-0/131 
B=- 1/02 
t=- 1/97 
p=0/04 

13/357 
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 اقتصادی  –ی اجتماعی (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین طبقه6جدول)
 پردازی خودکشیدر ایده

 نام متغیر
 احساس آنومی

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون

 003/0 - 110/0** اقتصادی)عینی( –ی اجتماعی طبقه
 000/0 - 145/0** اقتصادی)ذهنی( –ی اجتماعی طبقه

 
، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین این شودمی( مشاهده 7های جدول شماره)گونه که دادههمان

( و فشار عمومی منزلتی ) r =-170/0دو متغیر نشان داد که در هر دو بعد فشار عمومی رابطه ای )
221/0- = r .با احساس آنومی و ایده پردازی خودکشی رابطه دارد ) 

 
 (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین فشار عمومی رابطه ای و منزلتی 7جدول)

 پردازی خودکشیدر ایده

 پردازی خودکشیایده نام متغیر

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون 

 000/0 - 170/0** عمومی رابطه ایفشار 
 001/0 - 221/0** فشار عمومی منزلتی

 000/0 180/0** احساس آنومی
 

 گیریبحث و نتیجه
سال و دومین علت عمده مرگ در میان  15-24مرگ در گروه سنی  خودکشی سومین علت عمده

توان گفت دانشجویان به عنوان قشر جوان جامعه، از جمله . پس میشودمیدانشجویان محسوب 
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ی ما ی خودکشی در جامعهپذیر در برابر خودکشی هستند. از سوی دیگر مسئلههای سنی آسیبگروه
تا یک معضل اجتماعی. این در حالی است   شودمیتی نگریسته بیشتر به عنوان یک معضل روانشناخ

توان دادهای روحی را میی روانی ریشه در شرایطی اجتماعی دارد و به عبارتی دیگر برونکه هر مسئله
 تجلیات ساختار اجتماعی در فرد دانست.

تر جامعه، بیشتر پایینهمانطور که در این پژوهش نشان دادیم برخی اقشار جامعه ، یعنی طبقات 
مستعد خودکشی هستند و همین یافته تاییدی است بر این مسئله که برای حل معضل خودکشی بهتر 

تری در قبال آن داشته باشیم. نتایج این ای اجتماعی بدانیم تا سیاستگذاری عالمانهاست آن را مسئله
برای بررسی مسائل اجتماعی در ایران  تحقیق نشان داد که تئوری آنومی در معنای عام کارایی باالیی

 دارد. و الزم است توجه بیشتری به این تئوری مبذول شود.
های ی اجتماعی و احساس آنومی که با دیگر پژوهشمعکوس و معنادار بین  طبقهی وجود رابطه

ر ی ایران بیشتر از اقشار دیگدهد که طبقات پایین در جامعهو نشان می صورت گرفته همسو است
؛ چراکه به لحاظ نظری و مطابق با نظرات مرتون و دورکیم د آسیبهای روانی و اجتماعی هستندمستع

 ی بروز اختالالت است.زمینهآنومی پیش
 

 منابع
شناسی سیاسی : نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ( » جامعه1374بشیریه ، حسین ) ▪

 «. نشر نی
انجمن جامعه شناسی  عی ایران: مجموعه مقاالت،مسائل اجتما (.1383عبدالهی، محمد. ) ▪

آگاه.  ایران، تهران، نشر 
(. »مطالعه 1386چاشمی، ملیحه. )نیا، اکبر؛ ریاحی، محمد اسماعیل؛ موسویعلیوردی ▪

شناسی ایران، شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو«، مجله جامعهجامعه
 .111-83، ص 2دوره هشتم، ش
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(. 1391زاده طوسی، طیبه؛ دربان، فاطمه. )نیا،ندا، رضایی، محمدعلی؛ سمیعیمحمدی ▪
فصلنامه افق پرستاری، دوره  »بررسی فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان علوم پزشکی«،

 .91-83اول، شماره اول، ص
ر بزهکاری ( » بررسی عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مؤثر ب1388نصیری ، هدایت ) ▪

 ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه جندی شاپور اهواز.خشونت آمیز « . پایان نامه
▪ Asselin, Nicolas (2009) Using General Strain Theory to Understand Drug 

and Alcohol Use in Canada: An Examination of how Strain, its 
Conditioning Variables and Gender are interrelated. (M.A Thesis). 
Queen’s University. 
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Mental Health Research, Vol. 4:71-80. 

▪ Flamenbalum,Ricardo (2009)Testing Student's Theory Of Suicide: 
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▪ Gallupe, Owen (2006) RelationalStrain, Gender, Anger and Delinquency 
among Street  Youth. (M.A Thesis). Queens University Kingston, 
Ontario, Canada. 



 
 پردازی خودکشی بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر ایده | 51

 
 

  

 

▪ Grossman, David. C. Carol Milligan and Richard A. Deyo. (1991) "Risk 
Factors for Suicide Attempts Among Navajo Adolescents". American 
Journal of Public Health, Vol, 81. No. 7:869-874.       
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 نقش مدارس در تربیت شهروند فعال
 1مجتبی دهدار

 
 چکیده

تشکیل هر نهاد یا سازمانی پاسخگویی به نیاز یا نیازهای معینی است و نظام آموزش و پرورش  فلسفۀ
نیز از آن رو شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و فعال را متناسب با نیازها و ارزشهای 

سلهای انسانی ها پرورش ناجتماعی تربیت و تحویل جامعه نماید.رسالت آموزش و پرورش در همه دوره
مقاله  ی دارد.اتربیت شهروندی جایگاه ویژه ،ر این میاند برای برآوردن نیازهای جوامع بوده است.

های محققان در این ی و استناد به نتایج حاصل از پژوهشابا روش تحقیق اسنادی و کتابخانه  رحاض
نتایج  .وب را بررسی کندعال و مؤثر و مطلنقش مدارس در تربیت شهروندان ف دزمینه در نظر دار 

ن نقش اساسی در تربیت شهروندان آ ،ش و پرورش یک کشورپژوهش حاکی از آن است که  آموز 
آگاهی یافته  جامعه و آموزش و توسعه حقوق انسانی دارد. به آن   ،اینکه شهروندان بتوانند از نقش خود 

ی بر این موضوع است که نظام دلیل محکم  ،کتی فعال در سطح ملی داشته باشندارج نهند و نیز مشار 
نظام آموزش و پرورش هر جامعه   آموزش و پرورش باید به تربیت شهروندی کودکان و نوجوانان بپردازد.

 
 ،دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک و مدرس دانشگاه.1

Ehsandehdar70@gmail.com. 
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از آن رو شکل یافته و قوام گرفته است که شهروندانی مؤثر و مطلوب را متناسب با نیازها و ارزشهای 
 اجتماعی تربیت کند و تحویل جامعه دهد.

 ، شهروند فعال ،مدارس،نظام اموزشی. دی:تربیت شهروندیکلمات کلی
 

 مقدمه
آمده  «ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی المللیبینتربیت شهروندی »انجمن  در  گزارش اخیر مطالعۀ 

تمام جوامع معاصر دارای این نگرانی و دلمشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان  ،است
شهری و شهروند مؤثر و فعال بودن آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل خود را برای زندگی 

یک تعریف (.کانت تعلیم و تربیت را فرآیندی دموکرات1381اجتماعی را به آنها بیاموزند)فتحی واجارگاه،
بیشتر   در سالهای اخیر،آگاه و مسئول بار آورد.    ،ظیفه دارد افراد را در قبال جامعۀ خود فعالکرده که و

ها و اندازی مؤسسهراه  های گسترده،تربیت شهروندی به انجام پژوهش کشورهای دنیا در حوزۀ
به نقل  1391اش،اند)قلتهزدهای متناسب شهروندی دست های علمی و پژوهشی و آموزش انجمن

م انداز بسیت ساله اموزش و در کشور  ما نیز بخش هایی از»سند چش. (1393از کریمی و ادیب،
 های شهروندی و تربیت شهروند مطلوب و فعال اختصاص یافته است.به مؤلفه «پرورش 

 
 جایگاه آموزش و پرورش و مدرسه در تربیت شهروند فعال

ی و توسعه آن به گیری دستگاه تعلیم و تربیت در طول تاریخ بشر و دالیل شکل هااز مهمترین رسالت
در این راستا مدرسه به عنوان  فعال وخالق بوده است. سازی شهروندانی متعهد،شکل کنونی آماده

ترین دستگاه فرهنگی در تربیت شهروند ر جوامع امروزی به عنوان حیاتیعنصری از آموزش و پرورش د
و رفتاری شخصیتی    های مدرسه است که شاکلۀرتو آموزش چرا که در پ  آید؛ال به حساب میمؤثر و فع

باط ای است که نظم و انضر رسمی مدرسههای رسمی و غیآموزش   بر پایۀ  .گیردمیآموزان شکل  دانش
 .کنندمیطرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت  مردم به و عامۀ گیردمیی به خود اجتماعی حالت نهاد

 (.1394)منافی شرف آبادی،زمانی،مهدوی خواه،گیردمیشت انسان در کالس درس شکل وسرن
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 آموزش شهروندی در مدرسه
افراد در تمام طول زندگی خود  ه تمام عمر است و به همین جهت همۀشهروندی یک فرایند مربوط ب

ینی از جهان رشد اجتماعی و دانش درک درست و ع های اخالقی،زمینهنیازمند آن هستند که در 
های مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند گیریدر تمام تصمیم  آموزش ببینند،

و به عنوان یک شهروند به صورتی فعال در مناسبات اجتماعی متناسب با احوال خودشان قرار 
کنندگانی مشارکت  ،شهروندانی مسئولانان کمک کند تا  گیرند.آموزش و پرورش باید به کودکان و نوجو 

مند و افرادی متکی به خود و یادگیرندگانی موفق و عالقه فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی،
آموزان به سن نوجوانی و جوانی میرسند مدرسه باید به آنان بیاموزد وقتی که دانش  قابل اعتماد بار آیند.

وزش مشاوره و آم  های ضروری،یجاد کنند و عالوه بر مهارتخود اکه چگونه یک زندگی  مستقل برای  
مدیریت امور مالی خود و   ،استقالل یافتن از خانواده  کردن شغل،الزم در زمینه ادامه تحصیالت، پیدا

ن نوجوانا  گیری با ادارات و مسئوالن دولتی را به آنان آموزش دهد.ایی با قوانین و مقررات و ارتباطآشن
های گوناگون هایهای فکری و رفتاری و مهارتی از شایستگیاند ترکیب پیچیدهو جوانان نیازم

 نظری و عملی برای آغاز زندگی مستقل خود هستند.
 

 مفهوم شهروندی و تربیت شهروند فعال و مطلوب
ال آشنا شویم الزم های مدارس و نقش آنها در تربیت شهروند فعرای اینکه به طور دقیق با برنامهب

درست از شهروند مطلوب داشته باشیم و معنای تربیت شهروندی را به درستی درک تعریف  است یک
معتقدند که شهروند خوب فردی است  (2004(و کر و کلیور)2003شاگارسکی و میرز) کرده باشیم.

خواهان مشارکت در  گو،و گفتطالب  امیدوار، انتقاد پذیر،صبور و  آگاه به مسائل سیاسی، مهربان،
ها معتقدند که تربیت شهروندی آن  .زیستمحیطخواهان عدالت اجتماعی و طرفدار    زندگی اجتماعی،

آگاه، باید نگران تعالیاساساً  فعال و پرسشگر بتوانند به طور  بخشی باشد که به واسطة آن شهروندان 
اید بتواند به تربیت شهروندی ب ،دیدگاه این صاحبنظراناز  .ر در زندگی مدنی خود مشارکت کنندمؤث

ژادی وجنسیتی و سایر ن  ،ایساختارهای طبقه  توسعة عدالت اجتماعی و احترام به همنوع یاری رساند.
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ا مورد شناسایی و تأکید قرار موزان ر ل و نقد کند و هویت فرهنگی دانش آآور را تحلیعوامل تبعیض
 (.1393)کریمی،ادیب،دهد

 
 و معلمانشهروند فعال توسط مدارس های تربیت مؤلفه

آموزی، قوانین و های دانشگیری مدنی، تشکیل انجمنمشارکت فعال، تفکر انتقادی، تصمیم 
ش برانگیز و پرهیز از کتاب محوری، جو مناسب کالس و مدرسه، ، تأکید بر مباحث چالمقررات کالس

 اطالع رسانی و جستجوی اطالعات .، ، احترام به شأن افرادهاپاسخگویی برنامه
 

 اهداف برنامه درسی مدارس در تربیت شهروند فعال و مطلوب
کننده و انگیزنده هماهنگ دهنده،هدف، عنصر یا مؤلفۀ مهم هر طرح و برنامه است که جهت

چنان که سیمای فکری و فلسفی و آن پذیرد.هایی است که در جهت حصول آن صورت میفعالیت
آغاز و  پذیری نقطۀمسئولیت مشارکت فعال و ؛مفروضات مطرح در تربیت شهروند فعال مطرح شد

ها و آوردن فرصتبر این اساس در تربیت شهروند فعال فراهم پایان آموزش و تربیت شهروندی است.
نقش فعال   ههای مرتبط با زندگی حال و آیندآموزان در تمام عرصهو حضور دانشهای مشارکت  زمینه

فهم  توسعۀ  صود این رویکرد در تربیت شهروندی است.های اجتماعی و سیاسی مقصد و مقدر عرصه
گرفتن نقش فعال و مؤثر در سطح محلی، ملی و سطح و دانش سیاسی و اجتماعی برای برعهده

 (.1387جهانی هم مورد توجه این رویکرد است)قلتاش،
 

 گیرینتیجه
روندانی مؤثر و مطلوب شهگرفته است که  ام آموزش و پروش هر جامعه از آن رو شکل یافته و قوام نظ

لذا تربیت شهروندی یکی از  .دهد تربیت و تحویل جامعه های اجتماعی،با نیازها و ارزش را متناسب 
 .پرورش در کشورهای مختلف جهان استهای آموزش و های نظاممشغولیترین مسائل و دلمهم

ی است و از طرق گوناگون های آموزشترین وظایف نظامتربیت شهروند مطلوب و فعال یکی از مهم
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های درسی برنامه ویژهه در نظام آموزش و پرورش ایران ب متأسفانه .شودمیبرای تحقق آن تالش 
عنوان ای تحت  شود و صرف نظر از آنکه برنامه درسی ویژهمدارس توجه الزم به تربیت شهروندی نمی

م تربیت ور نیز راجع به مفهحاض الۀین همانطور که در متن مقبنابرا ."آموزش شهروندی"وجود ندارد
های تربیتی و خص دستگاه، الزم است خوانندگان بال شهروندی و ابعاد و مؤلفه های آن بحث شد

مطلوب   مؤثر،  مدارس پیشنهادات و راهکارهایی را که ارائه شد بکار گیرند تا به تربیت شهروندانی مفید،
آو فعال همت گمارند   عهد را تربیت کنند.ول و متمسئ گاه،و افرادی 

 
 عمناب
انتشارات  تهران: تربیت شهروندی)با تاکید بر مؤلفه ها(. (،1387برخورداری و جمشیدیان.) ▪

 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
نقش تعلیم و تربیت نسل جدید در تحقق جامعه مدنی،فرهنگ  (.1378)ذکاوتی،قراگزلو،علی ▪

 17و  16عمومی،شماره
همایش آزادی  نقش نظام آموزشی در بهبود روند توسعه سیاسی، (.1378)ی،سید مهدیسجاد ▪

 دانشگاه تربیت مدرس. و تحقق آن،
مباحث تخصصی برنامه ریزی  (.1382)محسن و فتحی واجارگاه کوروش نوبریان، زاده،طالب ▪

 درسی.تهران:آییژ
نهان برای نظام اولویتی پ  ،های درسی تربیت شهروندیبرنامه  (.1381فتحی واجارگاه ،کوروش) ▪

 2شماره  جلد چهارم، مجله پرورش دانشگاه اصفهان، آموزش و پرورش ایران،
چاپ نامه کارشناسی ارشد)پایان  اهداف و راهکارهای تربیت مدنی.  اصول،  (.1383)فتحی،کریم ▪

 دانشگاه شهید چمران اهواز. ،(نشده
پیشرفت نژاد و  رویکردهاینقد و بررسی عناصر بر نامه درسی در  (.1387قلتاش،عباس) ▪

 بهار و تابستان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، فصلنامۀ کار تربیت شهروندی،محافظه
 48ـ27ص ،17و18شماره
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فصلنامه رشد آموزش علوم  تعلیم و تربیت شهروندی، (1393افشین)کریمی،فرهاد،وادیب  ▪
 24ـ25ص، 3شماره ،16دوره اجتماعی،

 تهران:انتشارات پاژنگ یری سیاسی،پذ(.جامعه1376مهردار،هرمز) ▪
الگوی کارآمد تربیت شهروند   (1394خواه علی)مهدوی  الهام،  زمانی، آبادی،کاظم،منافی شرف ▪

 48شماره سال نهم، جهانی در بستر نظام آموزش و پرورش،
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 والدین و نقش آموزش  شکاف بین فرزندان و 
 4؛ زهرااسدی ریاضی 3؛ منصوره اجارودی2؛ طاهره جهان پرور1فاطمه اسدی ریاضی

 
 مقدمه

ی اشاره دارد و نخستین نسل  ها بر قطع پیوندها و روابط بینیک عمق شکاف نسل  اي به اندازۀفاصله
نظران اجتماعی در کشورهای غربی مطرح شد که به بررسی میالدی توسط صاحب 60 بار در دهۀ

پرداخت. این پدیده از آن تاریخ تا و ساختارشناسی اختالفات فرهنگی میان والدین و فرزندان می
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف متفاوتی نیز برای آن ارائه شده است. یکی  امروز از ابعاد

ها مفهومی کند: شکاف نسلها را چنین تبیین میترین تعاریف، شکاف یا فاصله میان نسلاز جامع
آگاهی ، باورها، است که اختالف فاحش روانی، اجتماعی، فرهنگی و تفاوت معنادار در بینش و 

نسل همزمان در یک جامعه   2های ارزشی و الگوهای رفتاری میان  گیری، انتظارات، جهتتصورات
 .دهدرا مورد توجه قرار می

 
تهران و نویسنده  روندی شهرداریشه هایماعی مرکز علمی کاربردی آموزشاجت انشجوي مقطع کاردانی رشته مددکارید  1.

 مسئول 
س مرکز آموزش های شهروندی دانشگاه کاشان و مدر  ات و دانشجوی رشته مطالعات فرهنگیارشد رشته ارتباط . کارشناسی2

 jparvar@yahoo.comتهران:  شهرداری
 ن تهرا دانشجوی مقطع کاردانی رشته مددکاری اجتماعی مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی شهرداری  3.
 تهران اربردی آموزش های شهروندی شهرداریمرکز علمي ک قطع کاردانی رشته مددکاری اجتماعیم  دانشجوی  4.
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ها و تبعات ناشی نسل ویژه کشورهای در حال توسعه، فاصلۀهدر کشور ما نیز همانند دیگر ملل و ب
اندیشی برای آن بر م چارهوضوح عیان است و لزوهن زندگی فردی و اجتماعی افراد باز آن در شئو

میان  که در برخی مناسبات رفتاری فاصلۀ های اخیرخصوص در سالهکسی پوشیده نیست. ب
دار است و محل مناقشات ها با وجود اخطارها و افکارها در حال تبدیل به شکافی عمیق و دامنهنسل

ها ترین عوامل به وجود آورندۀ شکاف نسلمهماز  . در این مقاله، فهرستی  شودمیو نابسامانی بسیار  
 .ایرانی همراه توضیح مختصری ارائه شده است در جامعۀ

 
 ن زندگیتغییر و تحول گسترده در شئو

کند و دهد جمود فکری همواره در برابر تغییر ایستادگی میمروری بر تحوالت اجتماعی نشان می
این رو تقابل سنت و مدرنیته به رویارویی ثبات و داند. از حتی آن را غیراخالقی و هنجارشکن می

و  کنندمیترها ثبات را عاملی برای هدایت نسل جدید تلقی . والدین و بزرگشودمیتغییر تعبیر 
دهند پذیرند. دیگر این که اخالقیات، شرع و اصالت امور را به سنت نسبت میعدول از آن را نمی

های زندگی پندارند. این انجماد فکری حتی با تغییر آشکار شیوهمیثباتی را عاری از آن  و تغییر و بی
های کنش؛ شودمیو تعلیق را در جامعه باعث رود و اصرار بر حفظ آن سردرگمی نیز از میان نمی

هویتی نسلی تازه رخ . اینجاست که بیشودمیافتد و تضادها آشکار مختلف اجتماعی به کار می
رسد، آنچه واقعیت دارد و آنچه به وی واند میان آنچه به نظرش درست میتنماید، چرا که نمیمی
یر بر یکدیگر و بر ماهیت دیگر آن که تبعات ناشی از تغی. ای معقول و مناسب بیابدرابطه  شودمیالقا  

که تجلی تغییرات گاهی از  شودمیاینچنین . کنندمیگذارند و یکدیگر را تشدید می تأثیرتغییر 
سنتی و مذهبی   مثال جوانی برآمده از یک خانوادۀ  ؛ برایگیردمیحقیقت موجود آن در جامعه پیشی  

 .کندگری دست و پنجه نرم میبا تفکرات آوانگارد یا الابالی
 



 
 60|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

 های تعلیم و تربیتنارسایی
تعلیم و تربیت آنها بیشتر به گذشته   کنند. معیارهایوالدین فرزند را برای زندگی در آینده تربیت نمی

با الگو قرار دادن خویش از فرزندشان انسانی شبیه خود بسازند. آن  کنندمینظر دارد. آنان تالش 
پذیرند و ممکن است برای و می  کنندمیهم با معیارها و باورهایی که در سن و سال خودشان قبول  

و والدین حتی خطاهای خویش  شودمیدیده گرفته نا فرزند نامفهوم باشد. اقتضائات سنی معموالً 
آنها را برای فرزندان قبیح  پندارند و تجربۀهای شخصی میجربهرا در دوران نوجوانی و جوانی ت

، در حقیقت فرزند شودمیما فرزندساالری نامیده  . جالب این که آنچه در جامعۀکنندمیتصویر 
در  .کنندمیابزاری است؛ چراکه فرزندان در معرض تبدیل به شخصیتی قرار دارند که والدین آرزو 

ای نصایح آزاردهنده و تکراری همراه با ملغمه  اصیل و بکر زندگی بیشتر در لفافۀ  این حوزه تجربیات
و آنچه  شودمیی تازه منتقل هاهای قدیمی و غیرکاربردی به نسلها و دیدگاهاز خاطرات، حرف

ترها که به عقل و ادراک گیرد و دلخوری بزرگهایی است که نصیحت نمیدهد، گوش نتیجه می
 !ها مشکوکندسالم جوان

های صحیح و کاربردی به دلیل آشکار کردن تضادها نارسایی در انتقال میراث گذشتگان و تجربه
کالمی بتدریج یا یکباره به شکاف عمیق میان  ها در خط مشی زندگی و اختالفاتو ناهمگونی

ترها از کند. تصویر ناعادالنه و مخربی که گاهی بزرگزند و مشکل را حادتر میها دامن مینسل
های تاریخی و شوون های دینی، ریشهاعتنایی نسبت به آموزهسازند و آنها را به بینسل جوان می

ناتوانی در انتقال مفاهیم، دریافت بازخورد و اختالفات ، نتیجه همین کنندمیاصیل رفتاری متهم 
   .ناشی از رابطه ناقص است

                                      
 شرایط اقتصادی

گذارد و حتی ممکن است به بیگانگی آنها از می تأثیرها زندگی نسل شرایط اقتصادی بر شیوۀ
ویت فردی و اجتماعی منجر شود. تغییر شرایط های متضاد از زندگی و هیکدیگر و بروز تلقی

دارد و مناسبات عقیدتی و رفتاری آنان های دیگر وامیاقتصادی افراد هر نسلی را به مقایسه با نسل
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کند. استقالل اعضای یک نسل و برآورده کردن مداری توجیه میرا تا حد خودرایی و خویشتن
ها تحقق نیافتن آنها به نارضایتی و فاصله میان نسل انتظارات نیز در گرو توانایی اقتصادی است و

پسر جوانی که تا انجامد. یک مثال در این باره مشکالت ناشی از باال رفتن سن ازدواج است. می
رسد که وی الگوی ماند، با مقایسه شرایط خود و پدر به این نتیجه میپدرش می  سالگی در خانۀ  30

که چنین شرایطی را تجربه نکرده است. این الگوزدایی رابطه اش نیست؛ چرامناسبی برای زندگی
زند. و به انزوای ذهنی یک نسل با اسالف خویش دامن می شودمیدختران و مادران را نیز شامل 

طلبی و نداشتن توانایی مالی برای ترک خانواده اولیه و پاسخ ماندن نیاز یک نسل به استقاللبی
کند های نوین هویت حقیقی و آرمانی وی را مخدوش میعیارها و آرمانای جدید با متشکیل خانواده

           .شودمیتر تر و مخربها عمیقو با ادامه این روند شکاف میان نسل
                    

 هامقاومت منفی در برابر تغییر ارزش
های ضد و نقیض و گیریو به دلیل موضع شودمیخلط مبحث  ها معموالً تغییر ارزش  دربارۀ

افزاید. در این باره به ذکر مثالی ساده نامناسب در این باره پرداختن به آن نیز بر پیچیدگی مبحث می
که شاید تا حدی روشنگر موضوع باشد. دختران امروزی برخالف مادرانشان  شودمیاکتفا 
کنند و اصرار مادران بر را ارزش تلقی نمی هایی نظیر آشپزی، دوخت و دوز و صنایع دستیمهارت

. حتی اصرارها و انکارها در این باره به شودمیها اغلب محل مناقشه و تقابل یادگیری این مهارت
 .شودمیانجامد و موجب تضادهای بیشتر جدل درباره حقوق زن در خانواده و اجتماع می

و  کنندمیا مردانی از نسل خودشان ازدواج های جدید بتوان پذیرفت دختران نسلدر حالی که می
دارند. عالوه بر آن، یادگیری چنین به هر ترتیب با تفاهم متقابل مشکالت را از پیش رو برمی

داری هر زمانی که الزم باشد و مانند آداب کودک   شودمیهایی بنا به اقتضای زندگی الزامی مهارت
بودن آنها اصرار ها هر چند بر نادرست یا کاذبغییر ارزش . با پذیرش مثبت درباره تشودمیفرا گرفته  

های غیرمنطقی بر شود و موضعگیریباشد، حداقل پیوندهای عمیق خانوادگی گسسته نمی
های های نوین در میان نسلماند و ارزش های قدیمی خالی نمیافزاید. جای ارزش مشکالت نمی
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ها نسل مقاومت در برابر آنها بر مشکالت شکاف شوند که در هر صورتجدید پذیرفته و درونی می
 .افزایدمی

 
 ها و کارکرد نادرست نهاد خانوادهضعف

ولدی، والدی، برادری و  پیوندهای نسبی و اصیل نظیر رابطۀ خانواده واحد بنیادی اجتماع است و
قش کند. نخواهری در آن وجود دارد که از اعضای خود در برابر نامالیمات اجتماعی حمایت می

های مختلف که ها بر کسی پوشیده نیست، اما به دلیل نارسایینسلاین نهاد در جلوگیری از فاصلۀ  
تنها در این زمینه به یاری ها نهشناسی قابل بررسی است، برخی خانوادههای رفتاری و رواناز جنبه

زنند. اعطای من میها نیز داتر شدن فاصلهشتابند، بلکه به عمیقهای جداافتاده نمینسل
های نوپا، حد و حصر به فرزندان، اعتماد کامل به جامعه برای اجتماعی شدن نسلهای بیآزادی

ن و از طریق سپردن آنها به مهد و کاری والدی زند از محیط خانواده به بهانۀ مشغلۀدور کردن فر 
و ریشۀ آن را باید در رفتار و  شودمیه در این حوزه مطرح مراکز آموزشی مشکالتی هستند ک

 .ویژه والدین جستجو کردهشناسی اعضای خانواده و بلیتمسئو 
فاصلۀ   شودمیمی در خانواده موجب عالوه بر آن، کمرنگ بودن پیوندهای عاطفی و ارتباطات کال

های نهان بماند و فرصتبحران و آشکاری تضادهای اساسی پ ها تا رسیدن به مرحلۀمیان نسل
 .تاثیر شودمغتنم و ارزشمندی که این نهاد برای همگرایی خانواده در اختیار دارد ناکارآمد و بی

 
 تبلیغات

های مختلفی نظیر ترویج مد و جهان مدرن با تبلیغات پیوند خورده است. انتفاع اقتصادی از راه
گذارد و توقعات جدید می  تأثیراسبات اجتماعی  طلبی بر منخواهی و راحتگرایی، زیادهتبلیغ مصرف

این توقعات  گرایی خود به مطالبۀنیز به فراخور سن و روحیۀ کمالآفریند. نسل نوپا سابقه میو بی
. ناگفته پیداست نارضایتی شودمینشدن انتظارات موجب نارضایتی آنها  پردازد و برآوردهجدید می
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ها تضادهای نامعقول و میان نسل شودمیخصومت منجر  ها و حتیبتدریج به افزایش فاصله
 .آوردرفتاری به وجود می

 
 هاماندن پرسش پاسخ بی

شوند و این تقابل های تازه در زندگی اجتماعی با تغییرات دائمی مواجه میکه اشاره شد، نسلچنان
کننده نباشد یا حداقل به زبانی قابل فهم ها قانعو اگر پاسخ  شودمیو سردرگمی موجب پرسشگری  

پیوندند و در مقابل افزاید. پرسشگران به پرسشگران میها میبرای نسل جدید ارائه نشود، بر فاصله
ترها آرایند. از آنجا که بزرگها ندارند صف میکنند و پاسخی هم برای پرسشکسانی که پرسش نمی

دهد، ترها همیشه بوی شیر میترهاست و دهان کوچکهنگ، همیشه حق با بزرگدانند در فر می
کشد. مگر آن که شود و کار به تخریب و بدگویی میاغلب گفتگوی منطقی میان طرفین انجام نمی

کند. البته اگر صدایش به جایی برسد و قانع کردن و قانع مصلحی پیدا شود و برای آشتی میانداری  
                    اشد.شدنی در کار ب

                                           
 هاعدم پذیرش تفاوت دیدگاه

های متفاوت و خالف و دیدگاهها طبیعی و اغلب سازنده است. در مقابل رد نظرهای متفاوت دیدگاه
و قدرت تخریبی   شودمیها تعبیر  بینی به نفی شعور و درک صاحبان سایر دیدگاهیی و خود حقخودرأ

او و همقطارانش است  تائیدای را که مورد کند. هنگامی که فرد یا نسلی تنها دیدگاه ویژهایجاد می
آید. های جدایی میان افراد فراهم میبپسندد و از پذیرش یا شنیدن نظر مخالف سر باز زند، زمینه

گرایی کاذبی که گاهی لقهای فرهنگی جامعه ایرانی دانست و مطاین را هم باید از نارسایی
 .انجامدو به طرد آنها از یکدیگر می شودمیها ها و نسلگریبانگیر گروه

اسکار وایلد، نویسنده ایرلندی در این باره سخن نغزی دارد که ذکرش خالی از لطف نیست. به زعم 
 .«امکنم که اشتباه کردهشوند تازه احساس میوی: »وقتی همه با من هم عقیده می
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گو است. تمایل نداشتن برای و ، نبود فرهنگ گفتشودمیآسیب دیگری که در این حوزه مطرح 
ای گذارد و جز شکاف میان اعضای آن چارهها را پذیرفته نشده باقی میبحث منطقی، تفاوت نسل

ماند و به ماند. محترم شمردن عقیده و دیدگاه دیگران در جامعه ما تنها در حد حرف باقی مینمی
 زنی.«              قول خودمان »آخرش هم حرف خودت را می

                
 های نابجااعمال محدودیت

. آنها اراده و اختیار کنندمیوالدین اغلب فرزندانشان را در معرض خطر و تمایل به آن فرض 
نظارت دقیق جوانان را از کوشند با های جوان را برای پرهیز و امتناع قبول ندارند و همواره مینسل

لباس پوشیدن، معاشرت و  یابی، نحوۀل محدودیت درباره دوستدارند. اعماها مصون نگهآسیب
صورت منفی ها را بهن رابطه میان نسلهای فکری و شئونظر کردن تفاوتارحتی صحبت و اظه

دهد ی اخیر نیز گواهی میهاسال کند. تجربۀرا از یکدیگر جدا می زندگی آنان دهد و راهتجلی می
ی دارد و کامال معکوسی در پ ه نابجا یا بیش از اندازه باشد، نتیجۀو محرومیت آنجا ک محدودیت

 .شودمیصادقانه را موجب  کاری و تضعیف رابطۀمخفی
 

 عدم حمایت فکری
و انتقال دهد حمایت فکری  رابطه میان دو یا چند نسل که آنها را از شکاف و جدایی نجات می  حلقۀ

کند. با این خودش زندگی می  اسبات زندگی است. هر نسلی در دورۀهای مواجهه با منصحیح روش 
های نیاز نیست. عدم حمایت فکری و عملی، نسلهای نسل پیشین بیحال از تجارب و راهنمایی

ترها باید بپذیرند بزرگ  کشاند.کند و به بیغوله میتجربه رها میتازه را در برابر واقعیات زندگی تنها و بی
سازند و رشد و سالمت یک اجتماع پویا، در گرو فعالیت و کامیابی جوانان ترها میکه جامعه را جوان

های زندگی که در فرهنگ عرفی ما، چون گوهر گرانبها هستند، تنها در صورتی آن است. تجربه
ی بر آنها افزوده شود. عدم حمایت ترها منتقل شوند تا به کار آیند و چیزارزشمندند که به جوان
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آورد های روانی بزرگی پدید مییژه در حوزه اندیشه برای آنان خألها بوترهای پیشین از جواننسل
 .که در برابر آنها چه غالب باشند و چه مغلوب جز جدایی و شکاف نسبت به پیشینیان حاصلی ندارد

 
 راهکارهای ترمیم شکاف بین نسل ها

 دیگر از راهکارهای صمیمیت در خانواده رعایت فاصله روحی و درددل کردن با فرزندان است.یکی  
واده فضای خانوادگی را صمیمیت در بین اعضای خان .این روش رشد معنوی را تقویت می کند

 کند. مستحکم می
نخستین راهکاری که در خانواده باید ایجاد شود افزایش تحمل بین افراد است و افراد باید با آرامش 

 به حرف های یکدیگر گوش کنند. 
 یکی دیگر از راهکارهای صمیمیت در خانواده رعایت فاصله روحی و درددل کردن با فرزندان است.

ت فرزندان خود را با بزرگواری بدون پرده همچنین اشتباها  این روش رشد معنوی را تقویت می کند.
 دری و ایجاد جسارت در آنها رفع کنید.

ایجاد حس مسئولیت و اعتماد به نفس در فرزندان با تعیین وظایف درخانواده و دادن یک حس 
والدین باید نسبت به دوستان فرزند خود   است.  مؤثرها در ایجاد صمیمیت در خانواده مالکیت به آن

شناخت باالیی داشته باشند، زیرا گرایش او بر پذیرش شما در گروه همساالن و مشابهت حساسیت و  
که با فرزندانمان  شودمیآنان از عوامل اصلی تربیت نوجوانان و جوانان است و این کار وقتی آسان  

 .توانید نزدیک شویدمی ها نیزبه دوستان آن دوست باشند که مطمئناً 
 تفهیم کنید که در حفظ و رشد شخصیت خود کوشا باشد.  ا در خانواده به اواهمیت جایگاه فرزندتان ر 

توقعات و انتظارات خود را به صورت دقیق و در حد توان و با محبت برایشان توضیح دهید زیرا این 
 .شودمیفضای صمیمانه در محیط خانواده راهکار نیز باعث ایجاد 

متزلزل های سنتی و اصیل را  گذشته، پایه های خانواده  کار نسلدور افتادن نسل امروز از عقاید و اف
شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن تاکید نموده و ای است که جامعهکرده و این نکته

 .حساسیت خاصی بر روی آن دارند
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ها و به وجود ایجاد انسجام میان نسلمطالعات فرهنگی  شناسان و فعاالن حوزۀوظیفۀ جامعه
ایطی است که در آن از افراط جوانان و تفریط بزرگساالن جلوگیری شود. پدر و مادر آوردن شر 

تغییرات جامعه را بپذیرند، جوانان نیز دچار از خود بیگانگی نشوند و فرهنگ خود را خوار ندانند. ما 
ایرانی بودن ها به گونه ای تربیت کنیم که به  ز طریق مدارس، دانشگاهها و رسانهبایستی جوانان را ا

 .خود افتخار کنند تا بتوانیم به انسجام خوبی در بین نسل ها برسیم
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 های اجتماعی و فرهنگیبر فعالیت مؤثربررسی و الویت بندی عوامل 
 گیری چندمعیارههای تصمیمآموزان با استفاده از روشدانش 

 2سید هادی ناصری –  1سارا نعمتی
 

 چکیده  
های اساسی بشر همواره مورد توجه بوده های اجتماعی به عنوان یکی از نیازمشارکت در فعالیت 

که متناسب با شرایط است  ی زندگی جمعی وگروهی وجود همکاری، مساعدت و مشارکت  است. الزمه
های مختلف شکل گرفته است. از سوی دیگر، اجتماعی در زمان و مکان خاص خود به صورت

فعالیت های مشارکتی مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است. این تغییر 
تحقیق، ابتدا به شناسایی عوامل . در این شودمیموجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید 

-تصمیمهای . سپس، مدلشودمیان پرداخته وز آمهای اجتماعی و فرهنگی دانشثر بر فعالیتمؤ
بندی و رتبه گیرند، جهت مقایسهظر میگیری چندمعیاره را که چندین معیار را به طور همزمان در ن

گیری چندمعیاره این رود. در واقع، تصمیم  های اجتماعی به کار میبر فعالیت  مؤثرهای  عوامل و معیار
با یکدیگر ی گیری که گاههای متفاوت برای تصمیمآوردکه با در نظرگرفتن معیارامکان را فراهم می

گیری صورت پذیرد. در نهایت، با استفاده از روش در تعارض هستند، به روشی علمی و منطقی تصمیم
 

 
sara.nematii66@gmail.com کارشناس ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر. 1   

nhadi57@gmail.com  2 . ندران، بابلسرعضو هیات علمی، دانشگاه ماز  

mailto:nhadi57@gmail.com


 
 آموزان دانشی و فرهنگ یاجتماع یها تی عوامل مؤثر بر فعال یبند  تیو الو  یبررس | 69

 
 

  

 

ها و بندی شاخصگیری چندمعیاره برای رتبههای تصمیمتکنیک ینویکور به عنوان یکی از متداولتر
ونه در استان مازندران به نم آموزان یک مدرسۀعی و فرهنگی دانشهای اجتمابر فعالیت مؤثرعوامل 
 بریم.کار می

ها، بندی شاخصهای اجتماعی و فرهنگی، رتبهگیری چندمعیاره، فعالیتکلمات کلیدی: تصمیم
 روش ویکور

 
 ه مقدمه و بیان مسئل -1

ت بشر کمک کرده، همکاری و مشارکت میان ترین عواملی که به تداوم حیایکی از مهم    
گیری از مشارکت مردمی، به عنوان عامل ها عدم بهرههاست. در بررسی و ارزیابی این برنامهانسان

 های توسعه بر رویکرد مشارکترو، استراتژیهای توسعه ارزیابی شده است. از ایناصلی شکست برنامه
ی انواع دند. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که دربرگیرندهکید نمومردمی به عنوان نیاز اصلی بشر تأ

گذاردن بر های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیرکنش
ریزان کشور را به آموزش و پرورش ی امور عمومی است. این شرایط توجه برنامهگیری دربارهتصمیم

کردن آن در جامعه باید به آموزش و پرورش به مشارکت و نهادینهت که برای تحقق اس جلب کرده
پذیری نقش کلیدی واگذار شود. مدرسه جایگاهی است که در ی جامعههای اولیهعنوان یکی از نهاد

آموزان در مدرسه . دانشگیردمیهای فرد به محیط اجتماعی بیرون شکل ی تمام دیدگاهآن پایه
 -و در تحقق یافتن اهداف آموزش و پرورش نقش دارند. عالوه بر بعد روانی عناصر زنده و پویا هستند

گذارد. اگر می  تأثیرعی و در سطوح خرد و کالن جامعه  آموزان در بعد اجتماشخصیتی، مشارکت دانش
د صورت گیرد، نبینهایی که مدرسه تدارک میا برنامهآموزان در امور مختلف و مطابق بمشارکت دانش

 های آنان قرارگیرند. همچنین انضباط اجتماعی محور فعالیتهای سازمانی خو میفعالیتآنان به 
آموزان برای پیشبرد امور خود . بنابراین مدرسه عالوه بر این که از ماحصل کار و فعالیت دانشگیردمی

ش و قبول کند، در آماده کردن آنان برای پذیرش نقو رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی استفاده می
. یکی ازمشکالت موجود در اغلب مدارس، شودمیثر واقع  های مختلف جامعه مؤلیت در فعالیتمسئو 
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آموزان در امور مدرسه و نیز فعالیت های اجتماعی است. از این رو، پایین بودن میزان مشارکت دانش
عوامل بپردازد. در  بندی اینآموزان و اولویتاین پژوهش قصد دارد به بررسی میزان مشارکت دانش

های اجتماعی و فرهنگی بر فعالیت مؤثرای از عوامل این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان مجموعه
عوامل  شوند.بندی میشوند. این عوامل در پنج گروه اصلی خوشهآموزان شناسایی میدانش

عوامل اجتماعی. این ای(، عوامل فردی، عوامل انگیرشی، خانوادگی، عوامل محیطی )درون مدرسه
شده های تعیینمعیاره توسط خبرگان متناسب با معیارگیری چندعوامل با استفاده از رویکرد تصمیم

که با در  آوردگیری چندمعیاره این امکان را فراهم میشوند. با اینکار تصمیمدهی میشناسایی و وزن
با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی ی گیری که گاههای متفاوت برای تصمیمنظرگرفتن معیار

، با استفاده از این تکنیک به عنوان یکی از گیری صورت پذیرد. در نهایتتصمیمعلمی و منطقی 
های ثر بر فعالیتتصمیم گیری، عوامل مؤ ها و عواملبندی شاخصرویکردهای علمی برای رتبه

یاد شده در یک مدرسه از شهرهای  شوند. روش بندی میآموزان الویتاجتماعی و فرهنگی دانش
 استان مازندران به کار گرفته شده است.

 
 آوری اطالعات روش تحقیق و روش جمع -2
ترین وظایف یک مدیر است و تحقق اهداف سازماني به و اساسي ترین تصمیم گیري یکي از مهم  

گیري استفاده از داده هاي کمي، تصمیم  گیري باگي دارد. یکي از تکنیک هاي تصمیمکیفیت آن بست
رفتن توان با در نظر گ گیري چندمعیاره مياست. با استفاده از تکنیک هاي تصمیم چندمعیاره

ارض هستند، به یک روش علمی با یکدیگر در تع گیري که گاهیمعیارهاي متفاوت براي تصمیم
 برتر در تصمیم گیری و انتخاب گزینۀ بردیکی از مدل های پرکار 1روش ویکور .سازي نماییمتصمیم

یافته است. این روش روی های پیچیده توسعهسازی چند معیاره سیستماست. این روش برای بهینه
های سازشی را برای یک مسئله اشته و جوابها تمرکز دانتخاب از یک مجموعه گزینه بندی ودسته

 
1. VIKOR 
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گیرندگان را برای دستیابی به یک است تصمیمکند، به طوری که قادر با معیارهای متضاد تعیین می
تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل است که 

بندی چند این جواب سازشی یک شاخص رتبه .گرددازش به یک توافق متقابل اطالق میکلمه س
سازد. هدف اصلی روش ویکور، نزدیکی بیشتر میآل را مطرح معیاره بر اساس نزدیکی به جواب ایده

وری شده با استفاده از روش آآل هر شاخص است. در این تحقیق اطالعات جمعبه جواب ایده
بر میزان   مؤثرشوند. به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی عوامل  بندی میگیری چندمعیاره رتبهتصمیم

توسط صاحبنظران و کارشناسان  تائید ی پیشینه پژوهش واآموزان با بررسی کتابخانهمشارکت دانش
بر میزان مشارکت  مؤثرسلسله مراتب عوامل  شناسایی شد و سپس درخت اولیۀیکسری از عوامل 

شوند به طوری که هر یک از بندی میشاخۀ اصلی دستهآمد. این عوامل در پنج  آموزان به دستدانش
این زیرمعیارها با نظر خبرگان و نیز بررسی مطالعات گذشته این عوامل شامل چندین زیرمعیار است. 

 محققین شناسایی شدند.
 
-های اجتماعی و فرهنگی دانش بر فعالیت مؤثربررسی و الویت بندی عوامل -3
 موزان آ 
گیری چند معیاره تصمیم مسئلههای مطلوب برای حل از آنجاکه روش ویکور، یکی دیگر از روش  

های ثر بر فعالیتبندی عوامل مؤاز روش ویکور برای بررسی و الویتاست، در این تحقیق قصد داریم  
بل آموزان استفاده کنیم. با استفاده از مراحل این روش که در بخش قاجتماعی و فرهنگی دانش

آموزان یک های اجتماعی و فرهنگی دانشثر بر فعالیتبندی عوامل مؤرسی و الویتمعرفی شد به بر 
 مدرسه در یکی از شهرهای استان مازندران خواهیم پرداخت.

 AHPهای تعیین ارزش مثل در مرحله اول، وزن و اهمیت هر یک از معیارها ابتدا باید از طریق مدل
 زن دهی معیارها حاصل آید.های و و دیگر مدل ANPیا 
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گیری که در سطر آن عوامل و در ستون آن افراد نظر دهنده آورده مرحله دوم: تشکیل ماتریس تصمیم
و در تالقی سطر و ستون، میزان اهمیتی که هر پاسخگو برای هر کدام از عوامل قائل شده  شودمی

 (.1. )جدولشودمیاست، آورده 
 

 گیریتصمیم: ماتریس 1جدول

 جامعه شناس اولیا معلمان مدیران 
 

 4خبره  3خبره  2خبره  1خبره 

wj 3/0 2/0 2/0 3/0 

 9 8 7 6 عوامل خانوادگی

 7 6 9 8 عوامل محیطی

 7 5 6 8 عوامل فردی

 5 4 6 7 عوامل انگیزشی

 8 9 8 6 عوامل اجتماعی

  
 گیریتصمیم: نرمال کردن ماتریس 2جدول 

 جامعه شناسی اولیا معلمان مدیران 
 

 4خبره  3خبره  2خبره  1خبره 

wj 3/0 2/0 2/0 3/0 

 55/0 537/0 43/0 38/0 عوامل خانوادگی

 معیار
 عوامل

 عوامل معیار
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 427/0 403/0 552/0 507/0 عوامل محیطی

 427/0 335/0 368/0 507/0 عوامل فردی

 305/0 268/0 368/0 444/0 عوامل انگیزشی

 489/0 604/0 49/0 38/0 عوامل اجتماعی

 
  دار کردن ماتریس نرمال: وزن3جدول 

 4خبره  3خبره  2خبره  1خبره 

wj 3/0 2/0 2/0 3/0 

 165/0 107/0 086/0 114/0 عوامل خانوادگی

عوامل محیطی 
 ای()درون مدرسه

152/0 11/0 081/0 128/0 

 128/0 067/0 074/0 152/0 فردیعوامل 

 091/0 054/0 074/0 133/0 عوامل انگیزشی

 147/0 121/0 098/0 114/0 عوامل اجتماعی

 
 (R( و شاخص نارضایتی )S: تعیین شاخص مطلوبیت )4جدول 

 Sj Rj 4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  

عوامل 
 خانوادگی

3/0 131/0 042/0 0 473/0 3/0 

 عوامل معیار
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عوامل 
 محیطی

0 0 119/0 1/0 219/0 119/0 

 161/0 511/0 15/0 161/0 2/0 0 عوامل فردی

عوامل 
 انگیزشی

15/0 2/0 2/0 3/0 85/0 3/0 

عوامل 
 اجتماعی

3/0 067/0 0 073/0 44/0 3/0 

 
 ترین ارزش ماتریس نرمال وزنی: تعیین مقادیر باالترین و پایین5جدول 

f max 152/0 11/0 121/0 165/0 
f min 074/0 054/0 091/0 091/0 

f+ − f− 036/0 067/0 074/0 074/0 
 

 هابندی نهایی گزینه: رتبه6جدول 

 رتبه Qمقدار  عوامل

 4 701/0 خانوادگی

 1 0 محیطی

 2 347/0 فردی

 5 1 انگیزشی

 3 675/0 اجتماعی
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ترین ارزش، باالترین اولویت را به خود ای که کمصورت گرفته به گونه Qبندی بر اساس ارزش رتبه
بر  مؤثراز نظر عوامل  Qدهد بر اساس مقدار نشان می 6گونه که جدول اختصاص داده است. همان

، 1عوامل محیطی با رتبهو  تأثیر، کمترین 5آموزان عوامل انگیزشی با رتبه میزان مشارکت دانش
 را دارد.  تأثیربیشترین 

 
 و پیشنهادات آتی گیرینتیجه -4

های آموزان در فعالیتثر بر میزان مشارکت دانشبندی عوامل مؤه به بررسی و الویتدر این پژوهش ک
آموزان دوره اول دبیرستانی شهرستان آمل پرداخته است، کوشش شد فرهنگی میان دانش  –اجتماعی  

معیاره و با استفاده از اطالعات تجربی گیری چندهای تصمیمگیری از روش های ریاضی و مدلبا بهره
 -های اجتماعیآموزان در فعالیتبر میزان مشارکت دانش ؤثرمبندی عوامل به دست آمده، به رتبه

های در فعالیت آموزاناز عوامل مختلفی که بر میزان مشارکت دانش فرهنگی پرداخته شود.
های اثرگذار بر گذارند، در این قسمت به بحث در مورد برخی از این متغیرمی تأثیرفرهنگی -اجتماعی

بندی که عوامل س این الویت. بر اساشودمیوزان پرداخته آممیزان مشارکت اجتماعی دانش
 فضای مدرسه و میزان مشارکت رابطۀ اول آن قرار دارد، بین ای( در رتبۀمحیطی)درون مدرسه

مستقیمی وجود دارد که هرقدر این فضا بازتر باشد، میزان مشارکت نیز بیشتر خواهد بود. نقش مدیر 
آوردن محیط آموزان، همچنین فراهمش مثبت به مشارکت دانشمدرسه از طریق ایجاد باور و نگر 

آگاهیآموز مناسب در مدرسه و شرایط و امکانات الزم برای دانش بخشی ان و نیز معلمان، به عنوان 
های مختلف با توجه به استعداد آموزان در زمینهی چگونگی مشارکت و انواع آن و هدایت دانشدرباره

ترین راه جلب مشارکت شان، به عنوان اساسیشتراک گذاشتن دانش و تجربه و توانایی آنان و به ا
عدم هماهنگی محتوای  . همچنیناست های فوق برنامه از طریق مدرسهآموزان در فعالیتدانش

آموزان نام آموزی را باید به عنوان عاملی در جهت کاهش مشارکت دانشها با مهارتآموزشی کتاب
 برد.
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برنامه از دیدگاه دانشجویان فوقهایخالصه مقاله نیازسنجی و اولویت بندی فعالیت
 الزهرا یزد(فرهنگیان )پردیس فاطمهدانشگاه  علوم اجتماعی

 1خواهفاطمه عادل
 

ای پیدا کرده است و از طرف دیگر، هر انسانی تمایل یا در عصر حاضر، آموزش و پرورش ابعاد پیچیده
مختلف به سطوح متعالی از تربیت دست یابد. این امر به ویژه در بین دانشجویان   هاینیاز دارد در حوزه

آتی پیونده خورده است،  هایآنها به تدریس و آموزش نسل ایدانشجویانی که آینده حرفهباالخص 
-دانشجو تحصیلِی  دورۀکند. از سوی دیگر، ممکن است آنچه در طول اهمیتی دو چندان پیدا می

ز ، کفایت نداشته باشد و آنها نتوانند به سطحی اشودمیرسمی ارائه  هایمعلمان در قالب آموزش 
ت اهمیخود برآیند. در این صورت،  ایتوانمندی برسند که به نحو احسن از عهده وظایف حرفه

فرهنگی و علمی   هاینیاز  کنندۀآموزشی و برطرفهایبرنامه به عنوان مکمل فعالیتفوق  هایآموزش 
اسایی و یابد. براین اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا با شندر اشکال مختلف ضرورت می

معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمة الزهرای -فوق برنامۀ دانشجو هایبندی نیازاولویت
ن و مجریان آموزشی و فوق برنامۀ دانشگاه را یاری نماید تا با اهتمام به برگزاری دوره ایزد، سیاستگذار 

 
 الزهرا یزد(دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان )پردیس فاطمه 1.
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ه تقویت شود و موجب پویاترشدن مهارتی و علمی این گرو هایمعلمان، بنیه-مورد نیاز دانشجو های
 محیط شوند.

ها برنامه در جهت رشد و شکوفایی تواناییفوق  هایدهد که فعالیتمرور تحقیقات انجام شده نشان می
دیگر این است که در تحقیق  هایحاضر با کار مطالعۀافراد نقش مهمی دارد. تفاوت  هایو استعداد 

برنامه پرداختیم و نتایج به دست آمده نشان های فوقما به بررسی سطح رضایت دانشجویان از فعالیت
داد که دانشجویان در زمینه های علمی، پژوهشی، هنری، فناوری اطالعات، ورزشی، هنری نیازمند 

های صورت گرفته ما شاهد بررسی هستند اما در پژوهش برگزاری کارگاه، کالس های آموزشی و...
های گیری از آسیبها در پیشاثربخشی فعالیت های فوق برنامه هستیم، بررسی نقش اینگونه فعالیت

 .سازی اوقات فراغت و... هستیمهای در غنیاجتماعی، در نقش این فعالیت
 :برنامه در دانشگاهفوق هایوجود فعالیت  هایضرورت 

. 4اجتماعی -تربیتی های. نیاز3آموزشی  های. برطرف کردن نیاز2سازی اوقات فراغت . غنی1
مختلف در  هایفرهنگ  شدنجهانی پدیدۀبا توجه به  :فرهنگی های. نیاز5آموزی مهارت هاینیاز

آموز کفایت شارتباط مداوم و مقابله با یکدیگر هستند دیگر صرف انتقال فرهنگ از آموزگار به دان
آگاهی عمیق و شناخت همهنمی جانبه از فرنگ و تمدن خود داشته باشند تا بتوانند کند بلکه افراد باید 

برنامه فوقهایباال بردن روحیه تحقیق و پژوهش : فعالیت .6حافظ فرهنگ اصیل خویش باشند 
 (. 18-16: 1395)ملکی، زمان مناسبی است تا مقوله روحیه ی علمی را وارد زندگی افراد بکند

 
 برنامه به صورت مختصرفوق هایاصول برگزاری فعالیت 

سیستم با فراسیستم است، بدین   رابطۀبرنامه با نظام آموزشی یک کشور،  فوق  هایفعالیت  رابطۀ .1
برگرفته ها یی باشند که منتج و برنامه نیز باید دارای اصول و سیاستفوق هایمعنی که فعالیت

برنامه باید اهداف برنامه درسی رسمی را فوق هایاز سیاست کلی نظام آموزشی است. فعالیت
 (.29: 1397ترویج کنند) صادقی و همکاران، 

   .هاو آزادی انتخاب فعالیت هاداوطلبانه بودن فعالیت .2
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دانشجویان تنظیم  نیازهایبرنامه باید براساس فوق هایها؛ فعالیتنیاز محور بودن فعالیت .3
 .گردد

 .ای دانشجویانحرفه-دسازی علمینتوجه به توانم .4
 

 یافته های تحقیق

 معلمان-دانشجو هاینیاز
ابعاد فعالیت 

 های فوق برنامه

 .امکان دسترسی به سالن ورزشی برای دانشجویان باید مهیا باشد
 .دارددر نظر گرفتن مربی ورزشی برای دانشجویان ضرورت 

 .امکانات ورزشی برای دانشجویان مهیا گردد
 بار در هفته برای دانشجویان مهیا گردد.1 امکان استفاده از استخر حداقل

برنامه مختلف ورزشی در قالب فعالیت فوق هایآموزشی در رشته هایکالس 
 ضرورت دارد.

 
 

 ورزشی
 
 

 های)برگزاری کارگاهیان ضرورت دارد. تشکیل انجمن علمی برای دانشجو
 اقتصادی، تاریخی ضرورت دارد.ی در رابطه با موضاعات فلسفی، آموزش
 گوناگون( هایعلمی در زمینه  ایهبازدید

 مطالعاتی هایبرگزاری حلقه
 در نظر گرفتن سالن مطالعه برای دانشجویان

 
 
-علمی

 تخصصی
 

نویسی، گویندگی، خوش  هایهنری در زمینه هایاری کارگاه برگز
هنری نیز  هایموسیقی، برگزاری نمایشگاه تر، کار در زمینۀگویی، تئاقصه

 .ضرورت دارد

 هنری
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 معلمان-دانشجو هاینیاز
ابعاد فعالیت 

 های فوق برنامه

گیری گفتمان آزاد سیاسی و توان ابراز عقاید و نظرات سیاسی خود به شکل
 صورت منطقی

 برگزاری تریبون آزاد
 یی با مسئوالن و سیاستمدارانهابرگزاری نشست

 برگزاری جلسات نقد و ارزشیابی نظرات مختلف سیاسی
 فعالیت بیشتر از طریق انجمن اسالمی و بسیج

 سیاسی
 

 فناوری ICDLهایتولید انیمیشن، مهارت

 برگزاری جلسات نقد عقاید خرافی از ضروریات است.
 اندیشی و آشنایی با ادیان مختلف ضرورت دارد.برگزاری مباحثات هم

 برگزاری جلساتی با موضوعات اخالقیات ضرورت دارد.
 برگزاری مباحثات چالش برانگیز در زمینه دینی نیاز است.

 
 

اخالقی و 
 مذهبی

 
 

 ارتباط کالمی ضرورت دارد،هایبیان و مهارتفن هایبرگزاری کارگاه 
تجربه نایی با مسائل مدرسه، در رابطه با مدیریت کالس، آش هاییبرنامه 
 تدریس گوناگون نیز باید در نظر گرفته شود. هایروش 

 دانشجویان است. هایبرگزاری جلسات ادبی و شعرخوانی از نیاز
 

 حرفه ای
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 نتیجه
افراد  شودمیتوانمندسازی کارکنان هر سازمان باشد که سبب  برنامه باید در جهتفوق هایفعالیت

 هایتوانمندسازی باید متناسب با ویژگی تر باشند.پذیرتر و مقاومبتوانند در برابر مشکالت انعطاف
برنامه باید در راستای تحقق اهداف سازمانی باشند از جمله فوق هایفعالیت باشد.  هاسازمانشغلی 

 .توانمندسازی، توسعه، به کارگیری افکار، باالبردن سطح دانش و..
شغلی  هایبرنامه با توجه به نیازفوق هایمعلمان در زمینه فعالیت-دانشجو هایترین نیازاز مهم

هنری   هایعلمی، برگزاری کالس هایاند از: تشکیل انجمن علمی، برگزاری بازدیدشان عبارتهآیند
 هایمهارتی، علمی و حرف  هایبرگزاری کارگاهنویسی، گویندگی، تئاتر و...،  هایی چون خوش در زمینه

 سیاسی و.. است. هایپرداختن به فعالیت
برنامه کم است. کیفیت فوق هایشرکت در فعالیت انگیزۀتحقیق نشان داد  هایهمچنین یافته

ها  نکانو تناسب ناکافي امکانات و تجهیزاتمتوسط ارزیابی شد. از جمله دالیل این ارزیابی  هابرنامه
ها ، مکتوب و با نیازهاي اجرایي، آموزشي و پژوهشي اعضاي آن، کمبود اعتبارات نسبت به فعالیت

ها  مدون نبودن شرایط جذب دانشجویان و توسعه ناکافي امکانات و فعالیتها و عدم تنوع کافي برنامه
 شاره نمود.ارتباط او تمرکز بر روی بعد مذهبی ، مربیان ناکارآمد، موضوعات بی

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل جامعه شناختی محتوای برنامه درسی آموزش و پرورش
 متوسطه()مطالعه موردی کتاب جامعه شناسی یک پایه دهم دوره 

 1محمود نصرتی
 

آموزش و پرورش  لۀهای متفاوتی به مسئشناسی، رویکردها و دیدگاهدر طول حیات جامعهچکیده: 
و اینکه آیا این  ررسی محتوای کتب آموزشی بپردازیمدر این مقاله برآنیم که به بوجود داشته است. 

سوال اصلی این پژوهش انتقادی دانش آموز است یا نه؟  کتب صرفا در جهت آموزش و پروردن تفکر
گیری خاصی کند؟ و آیا این کتب دارای جهتآموزشی چه معنایی را بازنمایی میاین است که کتب 

کند. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شناسی استفاده میت یا نه؟ این پژوهش از روش نشانهاس
ن اجباری و مورد استفاده آموزاکه در مقاطع آموزشی برای دانشتصاویر استفاده شده در کتابی است 

ب آموزش و پرورش در یابیم که در این کتاها، این نتیجه دست می. پس از تحلیل یافتهگیردمیقرار 
آموزان را ارتقا نداده بلکه سعی در قبوالندن انتقادی دانشوده و نه تنها دانش طرف نبامر آموزش بی

 و ترویج دیدگاه مورد نظر خود بوده است.
 کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، برنامه درسی، سیاسی شدن، نشانه شناسی تصویری
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 مقدمه
از نظر فریره، آموزش و پرورش   .اهمیت آموزش و پرورش بدون تردید برای همگان مشخص است

ببیند هایی برای مردم تدارک  اد سخن بدهیم؛ هرگز نباید برنامهنباید فقط در مورد وضع موجود د  هرگز
یا کم بستگی  های آنان بستگی نداشته باشد،ها و امیدها و هراس مشغولیها و شککه هیچ با دل

قش آن شوند. ندگان میهایی که در واقع خود سبب فزونتر شدن هراس ستمدیداشته باشد؛ برنامه
آنان  بر ن بینشبینشمان از جهان صحبت کنیم، یا برای تحمیل ای این نیست که با مردم دربارۀ

کلهای مختلف در عمل ی بینشهای آنان از جهان، که به شبلکه این است که با مردم درباره  بکوشیم،
ل آموزشی یا . عم، سخن بگوییمی وضع آنان در جهان استو منعکس کننده شودمیآنان ظاهر 

آگاه نباشد در معرض خطر ))بانکی کردن(( است یا در خطر بی ابان سیاسی که نقادانه از این وضع 
گویند، اما سخنشان درک که مربیان و سیاستمداران سخن می  چه بسا  برهوت وعظ کردن قرارگرفتن.

ن رو گفته های ، زیرا که زبانشان با وضع عینی آدمیان مخاطبشان هماهنگ نیست. از ایشودمین
آنان براستی صنایع ادبی بیگانه و بیگانه کننده است. ما باید برای یافتن محتوای برنامه آموزشی به 
سوی واقعیتی که میانجی مردم است، و به سوی درکی که مربیان و مردم از آن واقعیت دارند، برویم 

 (.97-96: 1358)فریره،
های این نظم را درک کنند چرا که زیر محدودیت وجودتوانند نظم ماز نظر فریره ستمدیدگان نمی

شنوند که به هیچ کاری د کم بینی(( اند آنقدر میو دیگر اینکه دارای سرشت ))خو اندتحلیل رفته
عاجزند و بیمار و کودن و نامولداند که عاقبت  دانند و از یادگرفتن هر چیزیخورند، هیچ چیز نمینمی

تواند نقش (. آموزش و پرورش می46-44: 1358 شوند )فریره،د میلیاقتی خودشان متقاعبه بی
سطح درک موجود از جهان را داشته باشد در واقع مهمترین نقش آموزش و پرورش  ءحیاتی در ارتقا

آگاهی افرادی است که به علل مختلف دسترسی به منابع آموزشی را نداشته است به  ارتقا سطح 
  ت و شرایط آموزشی. عبارتی افراد محروم از امکانا
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 لهطرح مسئ
، داز زمانی که فیلسوفان و متفکران اجتماعی به بحث در خصوص مسائل مربوط به جامعه پرداختن

آموزش و پرورش همواره بخشی از توجه آنها را به خود اختصاص داده است. در آثار کالسیک نظیر 
ترین اسمیت از آموزش و پرورش در وسیع  کتاب جمهوری افالطون، سیاست ارسطو یا ثروت ملل آدام

(. امروزه نیز آموزش و پرورش در 19: 1390شکل و معنای آن سخن به میان آمده است )شارع پور،
برخی کشورها نقش حیاتی دارد و از علل رشد آن کشورها بوده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا 

های مختلف این الزم است برای شناخت آن رشتهر بناب  .باید شناخت کافی از این موضوع داشته باشیم
 شناسی، روانشناسی و غیره به آن پرداخته و موضوع تحلیل خود قرار دهند.مانند جامعه

له آموزش و های متفاوتی به مسئشناسی رویکردها و دیدگاه، جامعهشناسیدر طول حیات جامعه
نامه درسی موضوع مهمی برای تحقیق پرورش داشته اند. به زعم یانگ جامعه شناسان سنتی، بر 

جامعه شناسی نبود و نهادهای تربیتی نه تنها پردازش کننده افراد بلکه پردازش کننده شناخت نیز 
هستند. در این معنا، شناخت معنای گسترده تری یافته و هم شامل محتوای سرفصل های رسمی 

عملکرد آن، و این همان  و نحوۀت و اطالعات در مورد جامعه و هم شامل ادراکا شودمیدروس 
 (. 116: 1390گویند )شارع پورمی 1چیزی است که به آن برنامه درسی پنهان

عمل  آموزان است. فریرهی است یا یاد دادن مهارت به دانشآموز ف از آموزش و پرورش سوادهد
زند که به نحوی کنندگانی مثال میداند و در تجربیات خود از شرکتآموزش را در هشیاری سازی می

که ترسشان از آزادی است فریره وظیفه ستمدیدگان را آزاد   کنندمیبه خطر))هوشیاری سازی(( اشاره  
ند چگونه می اساسی فریره این است: ستمدیدگان که موجوداتی ناقص ا مسئلهکردن خود می داند 

توانند در گستردن تربیت آزادی بخشی خود سهیم باشند؟ وبدین ترتیب به این می پردازد که تربیت 
آموزش و پرورش در فعالیت  (. آیا25-5:  1358ستمدیدگان وسیله ایت برای کشف نقادانه آنان )فریره،

فریره، آموزش و  یا به تعبیر دهد؛آموز تفکر انتقادی را میی خود بیطرف است و اینکه به دانشآموزش
تواند وجود داشته باشد و هنگامی که در خصوص محتوای برنامه آموزشی کار می پرورش بیطرف نمی

 
1. Hidden curriculum 
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کنیم. وقتی به بحث در مورد روشها و فرآیندها می پردازیم، زمانی که سیاست های آموزشی را طراحی 
(. در این مقاله برآنیم که به بررسی 60:  1390می کنیم، تماما درگیر اعمال سیاسی هستیم) شارع پور،

ر انتقادی محتوای کتب آموزشی بپردازیم. و اینکه آیا این کتب صرفا در جهت آموزش و پروردن تفک
آموزشی چه معنایی را بازنمایی سوال اصلی این پژوهش این است که کتب دانش آموز است یا نه؟ 

 ت یا نه؟ کند؟ و آیا این کتب دارای جهت گیری خاصی اسمی
 

 روش شناسی
شناسی که در انگلیسی به معنای کند. اصطالح نشانهش از روش نشانه شناسی استفاده میاین پژوه

تیکوس که به معنای ساخته شده است که مثال در واژه سمیو  2ی یونانی سمیاست از ریشه  1سمیوتیک
ی علمی، به تجزیه و تحلیل مقام یک رشتهشناسی در هاست، به کار رفته است. نشانهتعبیرگر نشانه

 (.6: 1391یانتس، -پردازد)کابلیای میهای نشانهی کارکرد نظامها یا به مطالعهنشانه
ه در مقاطع آموزشی برای جامعه آماری در این پژوهش تمامی تصاویر استفاده شده در کتابی است ک

تابی که برای پژوهش در نظر گرفته شده است . کگیردمین اجباری و مورد استفاده قرار آموزادانش
شناسی یک پایه دهم دوره متوسطه می باشد. شناسنامه این کتاب در تصویر زیر آمده کتاب جامعه

 است:

 
2. Semiotics 

3. Seme 
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 هایافته
 :نشدهاستفادههای استفاده شده و آمار عکس

 تحلیل نشده هایعکس  شدهتحلیل هایعکس  هاعکسکل 
108 87 21 
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 .زده شده وجود چهار الگو نشان داده شده است سرفصلدر این تصویر که در 

 شیعی ، الگو ایران باستان ، الگو مدرنیته –الگو اسالمی 
 
 

 
 رساندمیآش رشته : معنای مذهبی را  –غذای سنتی  –سنتی ایرانی 
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 لباس محلی

 

 
 ملی
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 جهانی

 
 

 
 شیعی –مذهبی 
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 چپ جنگل قبرستانی از ماشین : نقد مدرنیتهسمت  –سمت راست ملی 

 
 
 

 
 مذهبی
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 مذهبی

 
 
 
 

 
 نقد مدرنیته

 



 
 آموزش و پرورش  یبرنامه درس  یمحتوا  یجامعه شناخت  لی تحل | 93

 
 

  

 

 
 مذهب

 
 
 

 
 دفاع از سنت –نقد مدرنیته 

ت در )تصویر انتخابی از زمین فوتبال نه شادی تماشاگران و نه تالش و کوشش بازیکنان بلکه خشون
 گذارد(با نشانی از محبت را به نمایش میبه نمایش گذاشته شده و در برابر آن ورزشکار ایرانی  ورزش 

 



 
 94|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

 
 داند که با بازداشت یک جوان موافق تبعیض نژادی استکوبد و غرب را نظامی میآپارتاید را می

 .کند به صورتی که مخالف تبعیض نژادی استاسالم را ترویج می
 
 
 

 
 .داندرا رقیبی برای تمدن غرب و کهن میتمدن اسالمی 
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 .کندا نمادی از صلح و آرامش تداعی میآثار بجا مانده بر اسالم در غرب ر 

 داند.ریکا را نمادی از کشتار و جنگ میو غرب با نماد و پرچم آم
 
 

 
 معماری ایرانی و اسالمی در کنار معماری غربی
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 معماری ایرانی

 
 

 
 .پرستی استبیعت ولی باز در دامان بتوجود تسلط بر طبا 
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 مذهب و ملیت

 
 

 
 گرایینقد تجمل
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 نمود دیگری –نقد ادیان دیگر 

 
 قدس)مقاومت(  و اسراییل
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 )نماد پیشرفت( ایگرایی و دانشمندان هستهملی –والیت فقیه  –شیعه 

 

 
 زن و هنر سنتی
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 فرزندیتکین است که سیاست ا دهندۀنشاندر ابتدا و انتهای فصل قرار گرفتن دو عکس باال 

 .است ای از سوی غرب به قصد نابود کردن نسل مسلمانانتوطئه
ای از سوی برنامه فرزندیتککند که یک فصل این معنا را بازنمایی می قرار دادن این دو تصویر در

 .از بین بردن نسل مسلمانان منظوربهغرب است 



 
 آموزش و پرورش  یبرنامه درس یمحتوا  یجامعه شناخت  لی تحل | 113

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 114|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

 
 گیرینتیجه

ن س آدر رأ خصوصاً گرایی و مدرن )غربی شیعی، ملی -ی اسالمیسه الگو  باوجودابتدای کتاب 
د دهو اشاره شده است. تصاویر نشان میو سپس به وجود عناصر اصلی هر الگ  شودمیآمریکا( شروع  

گو صلح، گرایی با هم توافق و انطباق دارند و پیامد انطباق این دو الشیعی و ملی  -که دو الگو اسالمی
ی، مرگ، تنهایی و سوم یعنی مدرنیته غربی چیزی جز ویران یاما حاصل الگو است آرامش و پیشرفت 

 انزوا نیست.
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 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزة تحصیلی
 )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج(

 1شمسی اللهولی
 

 چکیده
، توسعهدرحالامروزه یکی از مسائل شایع در نظام آموزشی بسیاری از کشورها، مخصوصًا کشورهای  

های الخصوص در میان دانشجویان است که هرساله زیانسطوح انگیزة تحصیلی علی پایین بودن
کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مادی و معنوی بسیاری را متوجه نظام آموزشی کشورها می

جتماعی مؤثر بر انگیزة تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه یاسوج صورت گرفت. روش تحقیق ا
نفر از دانشجویان  200پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بوده است. نمونة پژوهش 

 بندی انتخاب شدند.گیری طبقهدانشگاه یاسوج بودند که به شیوة نمونه
حقیق با استفاده از ضریب پیرسون، مشخص شد که بین متغیرهای های تپس از آزمون فرضیه 

متغیرهای مستقل و انگیزة   عنوانبه»پیوندهای اجتماعی«، »شخصیت خالق«، »میل به پیشرفت«  
ای نیز مشخص شد که دار وجود دارد.  پس از سنجش رابطة متغیرهای زمینهتحصیلی رابطة معنی

 
 v.shams110@yahoo.comشناسی  دانشجوی کارشناسی ارشد چامعه .1
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ة محل تحصیل آنها« و »وضعیت تأهلشان« دارای تفاوت »دانشکد برحسبانگیزة تحصیلی افراد 
 دار است.معنی

های پژوهش مبنی بر اینکه دو متغیر شخصیت خالق و میل به پیشرفت به نسبت با توجه به یافته 
ولین امر گذاران آموزشی و مسئزم است سیاستسایر متغیرها از ضرایب باالتری برخوردار بودند، ال 

آموزشی به ارتقای سطوح این دو عامل در میان دانشجویان که به طبع ارتقای  هایریزیبرنامهدر 
 گردد، توجه بیشتری مبذول نمایند.سطح انگیزة تحصیلی را موجب می

واژگان کلیدی: انگیزة تحصیلی، نظام آموزشی، پیشرفت، دانشجویان، شخصیت خالق، میل به 
 پیشرفت

 
 لهمقدمه و طرح مسئ

های شغلی و اجتماعی، یکی از عوامل اصلی دستیابی به موفقیت  عنوانبهنیای امروز، تحصیالت  در د
 کند.العاده مهمی در زندگی افراد ایفا میهمواره نقش فوق

ها و مؤسسات آموزش های مورد نیاز به افراد، دانشگاهاز مهمترین نهادها برای انتقال دانش و مهارت
گرفتن انواع  بر عهدهعالی هستند. این نهادهای آموزشی باید بتوانند نیروی انسانی کارآمدی را برای 

در همین راستا،  هایی که جامعۀ پیچیدۀ امروز بدان نیازمند است، آماده کنند.وظایف و مسئولیت
آموزان توجه خاصی مبذول در دانشجویان و دانش 1به ایجاد انگیزهضروریست مسئولین امر نسبت 

یکی از عوامل اساسی حرکت و تالش جوامع به سمت  عنوانبهنمایند؛ زیرا وجود انگیزه همواره 
 موفقیت شناخته شده است.

که او را   هایی استانگیزه  تأثیرنظر برخی از اندیشمندان، رفتار آدمی در بسیاری از مواقع تحت از نقطه
یکی از نظریات مشهور در رابطه با نقش انگیزش در رفتار انسان، نظریۀ دسی  کند.وادار به حرکت می

فرض اصلی این نظریه این است که در انسانها تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و و رایان است. پیش
رد مورد تشویق و حمایت قرار یادگیری وجود دارد. این تمایالت ذاتی غالبًا یا توسط محیط پیرامون ف
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گردد )دسی و رایان، و یا اینکه در پارهای از مواقع، توسط متغیرهای بیرونی تضعیف می گیردمی
2000.) 

مستقیم با میزان یادگیری و به همان نسبت با  طوربهتحصیلی  به اینکه انگیزۀ با توجهبنابراین، 
در سطح  ویژهبهجاد یک نظام آموزشی موفق و پویا پیشرفت افراد در ارتباط است، الزم است برای ای

 العاده مهم توجه بیشتری مبذول شود.آموزش عالی به این امر فوق
مانند  ایتوسعهدرحالدر حال حاضر یکی از مسائل شایع در بسیاری از کشورها، خصوصًا کشورهای 

 هرسالهدر میان دانشجویان است که  الخصوصعلی، 1ایران، پایین بودن سطوح انگیزه تحصیلی
سطوح انگیزه  کند. از سوی دیگر  های مادی و معنوی بسیاری را متوجه نظام آموزشی کشورها میزیان

 ود.ر لکرد اساتید و معلمان به شمار میهای مهم برای ارزیابی عمتحصیلی، یکی از شاخص
کند. دانشجویاِن می را در جریان یادگیری ایفا میانگیزه یکی از عواملی است که نقش بسیار مه

اکثر  اند.وس و مطالب آموزشی با مشکل مواجهتحصیلی پایین عمدتًا در درک و فهم در  باانگیزۀ
این شرایط عوامل مهم در ایجاد دانشجویانی که تجربۀ افت تحصیلی دارند، نبود انگیزه را یکی از 

تواند تأثیرات مخربی را بر ساختار آموزشی یک کشور افت تحصیلی می  آن  تبعبهدانند. نبود انگیزه و  می
بر جای بگذارد. نبود انگیزه و یا پایین بودن سطح آن، یکی از متغیرهای مهمی است که در کنار سایر 

ضعف نظام آموزشی و سایر عواملی متغیرها مانند شرایط نامطلوب اقتصادی، فقر، مسائل خانوادگی، 
های آن افت شاخص  تبعبهنش آموزان، و  از این دست نقش مهمی را در افت تحصیلی دانشجویان و دا

 کند.علمی یک کشور ایفا می
 موردبررسیتحصیلی را   گسترده پدیدۀ انگیزۀ طوربهبی و اروپایی  در کشورهای غر  شدهانجاممطالعات  
های ، تعداد پژوهشهمهبااینبه این پدیده توجه شده است.  وبیشکماند. در ایران نیز قرار داده

در استان کهگیلویه و بویراحمد اندک است و کمتر پژوهشگری در این زمینه وارد شده  شدهانجام
اعی بر عوامل اجتم تأثیرکه مزبور، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است  لذا بر اساس مسئلۀ است.
 تحصیلی دانشجویان چگونه است؟  انگیزۀ
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 مبانی تجربی و نظری پژوهش
 مبانی تجربی

تحصیلی صورت   اجتماعی و فرهنگی مؤثر در انگیزۀ  هایی که در رابطه با نقش عواملدر زمینۀ پژوهش
 توان اشاره کرد.گرفته به موارد متعددی می

( 1393توان به نتایج پژوهش ایزدی و همکاران)هایی که در داخل صورت گرفته میدر زمینۀ پژوهش
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با عنوان » 

تحلیلی صورت گرفته است نشان داده است -اشاره کرد. این پژوهش که به روش توصیفی گلستان«
افزایش انگیزه تحصیلی، عملکرد دانشجویان  تر است و باکه انگیزۀ تحصیلی پسران از دختران پایین

 نیز افزایش یافته است و این ارتباط از نظر آماري تقریبًا معنادار است.
تحصیلی  اجتماعی و آموزشی در تضعیف انگیزۀ» نقش عوامل  واندر پژوهش دیگری که با عن

( صورت گرفته 1396آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه« توسط سراجی و همکاران)دانش
خانواده و مسائل مرتبط با آن، نحوه  مل شامل:نه عا است، نتایج تحقیق بیانگر آن است که مجموعاً 

ها، ضعف معلمان، ، کاربردی نبودن آموختههاکردهتحصیلبیکاری    آموزی،توجه جامعه به علم و علم
کیفیت پایین برنامه درسی، ساختار و مقررات مدارس، نحوه مدیریت مدارس و توسعه و دسترسی به 

 آموزان مؤثر است.های نوین ارتباطی به ترتیب اولویت در کاهش انگیزة تحصیلی دانشفناوری
 ازجمله اند.طه با انگیرۀ تحصیلی تحقیقات متعددی را انجام دادهپژوهشگران خارجی نیز در راب

و   اتن توان به تحقیقات وانهای صورت گرفته در این زمینه که جدیدتر است میپژوهش
( اشاره کرد که نقش عوامل مختلف در میزان انگیزۀ تحصیلی سالمندان را نشان 2008همکاران)

ئوری سالمندان دانشگاه از انگیزه تحصیلی خود« در یک کالج با عنوان » ت  دهد. این پژوهش کهمی
« دو هدف اصلی هستند که التحصیلیفارغسالمندان صورت گرفته بود نشان داد که »نمرات« و »

. همچنین گزارش شده است که عوامل انگیزندبرمیهای اولیه های علمی را در طول سالتالش 
توان به  دهند. این عوامل را میقرار می تأثیرلمندان را تحت گوناگونی نیز وجود دارند که انگیزۀ سا

طبقه  مثالً دانش آموزان ) هایویژگیعوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. در میان عوامل داخلی 
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اجتماعی و انتظارات( و باورهای دانش آموزان؛ و از بین عوامل خارجی، عوامل مرتبط با تحصیل) 
زخورد( و عوامل اجتماعی )مثل معلمان، اعضای خانواده و همساالن( مثل دورۀ تحصیل پاداش و با

 در میزان انگیزۀ تحصیلی مؤثرند.
در زمینة تحقیقاتی که اخیرٌا در رابطه با نقش عوامل مختلف در کاهش یا افزایش انگیزة تحصیلی 

در پژوهشی  هاآن( اشاره کرد. 2016توان به نتایج تحقیقات گاپتا و میلی)است نیز می گرفتهصورت 
این  هاییافتهانگیزة تحصیلی بر دستاورد تحصیلی« به نتایج جالبی دست یافتند.  تأثیربا عنوان» 

 پژوهش نشان داده است که بین انگیزة تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطة مثبت وجود دارد. از دیگر
آموختگان پایین و باال اشاره توان به تفاوت معنادار انگیزة تحصیلی بین دانشنتایج این تحقیق می

و اعتقاد به انگیزة   ترپایینآموختگان  داری بین دانشکرد. همچنین از نظر جنسیت افراد، تفاوت معنی
 تحصیلی وجود دارد.

 
 چارچوب نظری

یکی از  عنوانبهر بروز رفتارهای انسانی دانست. این مفهوم توان یکی از عوامل اساسی دانگیزه را می
، همواره مورد تأکید روانشناسان و متفکران شناسیجامعههای روانشناسی و مفاهیم اساسی در حوزه

پردازان در ارتباط با انگیزش به نقش متغیرهای مختلفی از نظریه هرکدام. بوده استعلوم اجتماعی 
جه به اینکه در حوزۀ نظریات انگیزشی و همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی که اند. با تواشاره کرده

)مشارکت اجتماعی  هاینظریهگذارند یک نظریۀ واحد وجود نداشت، ناگزیر ترکیبی از می تأثیربر آن 
و سرمایۀ فرهنگی، بازتولید اجتماعی و همچنین یک سری نظریات در حوزۀ رویکرد نگرشی(، جهت 

 وب نظری مورد توجه قرار گرفت.تدوین چهارچ
ای تحت عنوان سرمایۀ اجتماعی است حائز اهمیت است، نظریه  باانگیزهیکی از نظریاتی که در ارتباط  

»مشارکت اجتماعی« که بوردیو در نظریۀخود از آن  مفصل بدان پرداخته است. طوربهکه پیر بوردیو 
خاص  طوربهبر مشارکت فرد در سطح جامعه و  تواندمیبرد یکی از متغیرهای مهمی است که نام می
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های آموزشی اثرگذار باشد.این مفهوم به همراه مفهوم »پیوندهای اجتماعی« از جمله در محیط
 ها پرداخته است.ه سرمایه اجتماعی بدانمتغیرهای مهمی است که پیر بوردیو در نظری

سری عوامل بولز و جینتیس از جمله اندیشمندانی هستند که با ارائۀ نظریۀ بازتولید اجتماعی، نقش یک
داری برجسته ساختند. از جمله مفاهیم مهمی که آموزشی موجود در جوامع سرمایه هاینظامرا در 

مشخص  طوربهطبقاتی و  هایتفاوتتار آموزشی یادآور شدند، آن را بر ساخ تأثیرپرداز، این دو نظریه
یکی از متغیرهای مهم بر سطوح انگیزۀ  عنوانبهتواند اجتماعی« است که می-»پایگاه اقتصادی

 تحصیلی اثرگذار باشد.
آن  تبعبهدر کنار مفاهیمی که بوردیو و همچنین بولز وجینتیس در خصوص اثرگذاری بر رفتار فرد و 

ای از نظریات نیز وجود دارند که در چهارچوب )رویکرد نگرشی( ۀ تحصیلی عنوان کردند، دستهانگیز
ای که اورت هیگن در خصوص شخصیت خالق توان به نظریهگیرند. از جملۀ این نظریات میقرار می

 تواندمربوط به آن، می هایویژگیارائه کرده است؛ اشاره کرد. برخورداری از »شخصیت خالق« و 
 قرار بگیرد.  موردتوجهفرد در حوزۀ آموزش و یادگیری    باانگیزۀ  در رابطهیکی از متغیرهای مهم    عنوانبه

یکی از  عنوانبهللند به نظریۀ مک توانمیدر رابطه با دیگر نظریات مشهور در حوزۀ رویکرد نگرشی، 
تحت عنوان انگیزۀ پیشرفت ای شناسی توسعه  اشاره کرد. او در نظریهنظریات مشهور در حوزۀ جامعه

. از جمله وضعیت جسمی و ساختار مؤثرندشمارد که بر سطوح انگیزۀ پیشرفت  عوامل متعددی را برمی
 بر کاهشتواند  پنجمین و آخرین متغیری که می  عنوانبهخانوادگی. بنابراین نظریه، »میل به پیشرفت«  

 باشد، مورد توجه است. مؤثرو یا افزایش انگیزۀ تحصیلی 
شوند عواملی شناخته می  عنوانبهاین متغیر به همراه سایر متغیرهایی که در رابطه با آنها سخن رفت،   

گذارند. بنابراین مستقیم و خواه غیرمستقیم، بر میزان انگیزۀ تحصیلی افراد اثر می طوربهکه خواه 
 توجه خاصی مبذول شود. هاآنضروری است که در خصوص 
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 های استنباطیبرخی از یافته 
رابطۀ معنادار وجود   هاآنرسد بین »مشارکت اجتماعی« افراد و انگیزۀ تحصیلی  به  نظر می  -4-3-1

 دارد.
هر دو متغیر  ازآنجاکه، هاآنرضیه رابطة میان مشارکت اجتماعی دانشجویان با انگیزة تحصیلی در ف

که  طورهمانای هستند، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در سطح سنجش فاصله
 هاآنآمده است بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج و انگیزة تحصیلی    4-14در جدول

( رابطة معناداری 146/0( و سطح معناداری ) 103/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون)
 گیرد..قرار نمی تائیدوجود نداشت. بنابراین این فرضیة مورد 

 
 نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین مشارکت اجتماعی دانشجویان   - 4- 14جدول  

 و انگیزة تحصیلی آنها 
 سطح معناداری  ضریب پیرسون  تعداد پاسخگو  مستقل متغیر 

 146/0 103/0 200 مشارکت اجتماعی
 

رسد بین »پیوندهای اجتماعی « افراد و انگیزۀ تحصیلی آنها رابطۀ معنادار وجود به  نظر می  -4-3-2
 دارد.

در فرضیة رابطة میان پیوندهای اجتماعی دانشجویان با انگیزة تحصیلی آنها از ضریب همبستگی 
آمده است بین پیوندهای اجتماعی  4-15پیرسون استفاده شده است. همانطور که در جدول

دانشجویان دانشگاه یاسوج و انگیزة تحصیلی آنها با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون 
 %99دارد و فرضیه با ضریب اطمینان  وجود( رابطة معناداری 000/0ح معناداری )( و سط264/0)

با  کهطوریبه. است همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و در حد متوسط رو به پایین .شودمی تائید
 یابد. نیز افزایش می هاآنافزایش پیوندهای اجتماعی دانشجویان، میزان انگیزة تحصیلی 
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 نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین پیوندهای اجتماعی دانشجویان    - 4- 15جدول  
 ها آن و انگیزة تحصیلی  

 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد پاسخگو متغیر مستقل

 000/0 264/0 200 پیوندهای اجتماعی
 

رابطۀ  هاآناجتماعی « افراد و انگیزۀ تحصیلی -رسد بین »پایگاه اقتصادینظر می به -4-3-3
 معنادار وجود دارد.

اجتماعی افراد رابطة معناداری -رسد بین پایگاه اقتصادیبه نظر می 4-16با توجه به نتایج جدول 
داری عدد ( و سطح معنی-105/0مقدار ضریب همبستگی پیرسون عدد ) ازآنجاکهوجود ندارد. 

یر داری بین این دو متغرسیم که رابطة معنیدهد. بنابراین به این نتیجه می( را نشان می205/0)
 گیرد.قرار نمی تائیدوجود ندارد و فرضیة فوق مورد 

 
اجتماعی دانشجویان و انگیزة  - نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین پایگاه اقتصادی   - 4- 16جدول  

 ها آن تحصیلی  
 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد پاسخگو متغیر مستقل

 205/0 -105/0 148 اجتماعی-پایگاه اقتصادی
 

 رسد بین »شخصیت خالق « فرد و انگیزۀ تحصیلی او رابطۀ معنادار وجود دارد.به  نظر می -4-3-4
هر دو متغیر در  ازآنجاکه هاآندر فرضیة رابطة میان شخصیت خالق دانشجویان با انگیزة تحصیلی 

که در  طورهمانای هستند، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سطح سنجش فاصله
 هاآنآمده است بین پیوندهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج و انگیزة تحصیلی  4-17جدول

عناداری ( رابطة م000/0( و سطح معناداری )443/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )
. همچنین جهت این رابطه مستقیم و مثبت شودمی تائید  %99وجود دارد و فرضیه با ضریب اطمینان  

تری برخوردار باشد، میزان انگیزة است. بدین ترتیب هرچقدر دانشجو از شخصیت خالق قوی
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تر از انگیزة یابد و بالعکس دانشجوی دارای شخصیت خالق ضعیفتحصیلی او نیز افزایش می
 تری هم برخوردار است.تحصیلی پایین

 
 نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین شخصیت خالق دانشجویان    - 4- 17جدول  

 و انگیزة تحصیلی آنها 
 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد پاسخگو متغیر مستقل

 000/0 443/0 200 شخصیت خالق
 

پیشرفت« افراد و انگیزۀ تحصیلی آنها رابطۀ معنادار وجود رسد بین »میل به به  نظر می -4-3-5
 دارد.

در فرضیة رابطة بین میل به پیشرفت دانشجویان با انگیزة تحصیلی آنها با توجه به اینکه هر دو متغیر 
باشند، برای سنجش همبستگی آنها از ضریب همبستگی پیرسون ای میاز نوع متغیرهای فاصله
آمده است بین میل به پیشرفت دانشجویان دانشگاه   4-18طور که در جدول  استفاده شده است. همان

( را نشان 365/0یاسوج و انگیزة تحصیلی آنها با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون که عدد )
ود دارد. بر همین اساس این فرضیه ( رابطة معناداری وج000/0ناداری )دهد و همچنین سطح معمی

. همچنین همبستگی بین این دو متغیر از نوع مستقیم و در حد شودمی  تائید  %99با ضریب اطمینان  
توان نتیجه گرفت هر چه دانشجو از میل به پیشرفت باالتری برخوردار باشد به متوسط است. پس می

ست و بالعکس دانشجویان دارای میل به همان نسبت نیز از انگیزة تحصیلی بیشتری برخوردار ا
 تری نیز دارند.تر، انگیزة تحصیلی کمپیشرفت پایین
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 نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطة بین میل به پیشرفت دانشجویان    - 4- 18جدول  
 و انگیزة تحصیلی آنها 

 سطح معناداری ضریب پیرسون تعداد پاسخگو متغیر مستقل

 000/0 365/0 200 پیشرفتمیل به 
 

 گیریبحث و نتیجه
ها و مؤسسات آموزش به افراد، دانشگاه  موردنیاز هایمهارتاز مهمترین نهادها برای انتقال دانش و  

گرفتن انواع  بر عهدهعالی هستند. این نهادهای آموزشی باید بتوانند نیروی انسانی کارآمدی را برای 
در همین راستا،  که جامعۀ پیچیدۀ امروز بدان نیازمند است، آماده کنند. هاییمسئولیتوظایف و 

آموزان توجه خاصی مبذول زه در دانشجویان و دانشضروریست مسئولین امر نسبت به ایجاد انگی
نمایند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

 یاسوج انجام شده است.
رابطة معناداری   هاآننتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت اجتماعی دانشجویان و انگیزة تحصیلی  

رسد. از دیدگاه ن یافته با نظریات بوردیو در رابطه با سرمایة اجتماعی متناقض به نظر میوجود ندارد. ای
سرمایة اجتماعی  تدریجبههای اجتماعی و مشارکت در سطح جامعه بوردیو فرد با عضویت در شبکه

ة رفت افراد دارای مشارکت اجتماعی بیشتر و یا به تعبیری سرمایکند. انتظار میبیشتری کسب می
دهند اجتماعی بیشتر از انگیزة تحصیلی باالتری برخوردار باشند اما نتایج عماٌل خالف این را نشان می

و افراد دارای مشارکت اجتماعی بیشتر لزومٌا از انگیزة باالتری برخوردار نیستند. یک علت احتمالی 
صد( دانست. به عبارتی در 65در مشارکت اجتماعی ضعیف درصد باالیی از دانشجویان )  توانمی  آن را

خود  مؤثریک متغیر  عنوانبهتوان وقتی اکثر افراد از وضعیت مشابهی برخوردار باشند، آن متغیر نمی
 را نشان دهد.

نتایج پژوهش نشان داد که بین پیوندها و تعامالت اجتماعی دانشجویان و میزان انگیزة تحصیلی 
که هرچه فرد پیوندهای اجتماعی بیشتری داشته  رابطة معناداری وجود دارد. به این صورت هاآن

باشد، از انگیزة تحصیلی باالتری نیز برخوردار است. این یافته برخالف فرضیة اول، آراء و نظریات 
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کند. از دیدگاه بوردیو سرمایۀ اجتماعی نوعی ابزار می تائیدبوردیو را در رابطه با تعامالت اجتماعی 
رهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی است. نتایج تحقیق نشان داد که دسترسی به منابع اجتماعی و ف

و پیوندهای بیشتری داشته باشند به  تأمالتافراد با خانواده، اقوام نزدیک و گروه دوستان  هرچقدر
 طبع از انگیزة تحصیلی باالتری نیز برخوردارند.. 

تفاوت معناداری  هاآنزة تحصیلی اجتماعی دانشجویان و انگی-در بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی
های مشابه شرایط زندگی و ویژگی  تواندمیرسد و دلیل آن  مشاهده نشد. این یافته متناقض به نظر می

اجتماعی و فرهنگی پاسخگویان و یا خودداری برخی از پاسخگویان از پاسخگویی به سؤاالت مربوط 
دار ابطة بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی معنیرفت ر اجتماعی باشد. انتظار می-به پایگاه اقتصادی

کند، چرا نمی تائیددهد. این یافته نظریات بولز و جینتیس را نیز باشد اما نتایج خالف این را نشان می
است؛  داریسرمایهجامعۀ  تاروپودعقیده داشتند که نابرابری آموزشی بخشی از  پردازنظریهکه این دو 

 داری وجود داشته باشد، این نابرابری نیز وجود خواهد داشت..یهنظام سرما کهمادامیلذا 
 هاآننتایج پژوهش نشان داد که بین شخصیت خالق دانشجویان و میزان انگیزة تحصیلی 

که داشتن  آن استدر این فرضیه بیانگر  %99همبستگی معناداری وجود دارد. ضریب اطمینان 
تن انگیزة تحصیلی در بین دانشجویان حائز اهمیت است. شخصیت خالِق قوی تا چه میزان در باال رف

تری برخوردار باشند، انگیزة دهد که هرچه دانشجویان از شخصیت خالق قویاین یافته نشان می
 تحصیلی باالتری نیز دارند. این یافته با نظریة معروف هیگن در مورد شخصیت خالق همسوست..

دهد که بین میل به پیشرفت و انگیزة تحصیلی دانشجویان رابطة های پژوهش نشان مییافته
قرار گرفت. بدین ترتیب هرچه  تائیدداری وجود دارد. این فرضیه با ضریب اطمینان باالیی مورد معنی

ن یافته ای   دانشجو از میل به پیشرفت باالتری برخوردار باشد، انگیزة تحصیلی او نیز باالتر خواهد بود.
بر  تأکیدسعی داشت ساختهای شخصیتی را با  رسد. مک للندبا نظریة مک للند همسو به نظر می

اجتماعی -خصیصۀ نیاز به پیشرفت و خالقیت در مسیر تاریخ بررسی و ارتباط آنرا با توسعۀ اقتصادی
 تبیین کند. 
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راه باشد. این نتایج باید بتواند هر تحقیق علمی باید با یک سری نتایج کاربردی و عملی برای جامعه هم
ریزان و سیاستگذاران قرار بگیرد. بر این اساس، پیشنهادهای در سطح کالن مورد استفادة برنامه

 اجرایی پژوهش حاضر شامل موارد زیر است.
 

 پیشنهادات اجرایی
تر از انگیزة تحصیلی با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد افراد دارای شخصیت خالق قوی

امر نسبت به راهکارهای قوی ساختن این  مسئولینبیشتری نیز برخوردارند بنابراین ضروریست 
شخصیت در دانشجویان توجه وافری نشان بدهند. در سطح کالن این وظیفه بیشتر متوجه 

دانشجو محوری که   هایهمایشو   هاکنگرهتوانند با برگزاری می هاآن.  آموزشی است  گذارانسیاست
کند، در پرورش شخصیت خالق دانشجویان مؤثر باشند. زمینة ارائة آثار دانشجویی را فراهم می

ها نیز افزایش پیدا کند. در سطوح های دانشجویی درسطح دانشگاههمچنین الزم است تعداد همایش
 هایپروژهتوانند با در نظر گرفتن هاست. اساتید میین وظیفه بیشتر بر دوش اساتید دانشگاهخردتر ا

هایی که صفر تا صد آن را دانشجو کند یا فعالیتدرسی که دانشجو را با محتوای درس بیشتر درگیر می
 هم کنند.باید با خالقیت خود به اتمام برساند، زمینة پرورش شخصیت خالق در دانشجویان را فرا

های پژوهش نشان داد که دانشجویان با میل به پیشرفت بیشتر، از انگیزة تحصیلی باالتری نیز یافته
میل به پیشرفت با رفاه مادی دانشجو رابطة مستقیم دارد، الزم است از  ازآنجاکهبرخوردارند. 

مقاطعی دچار  مالی بیشتری صورت گیرد. اغلب دانشجویانی که در هایحمایتدانشجویان مستعد 
که به  کنندمیشوند، عنوان  تحصیلی می  انگیزگیبیآن    تبعبهنسبت به موفقیت و پیشرفت و    میلیبی

های متولی یکی از ارگان  عنوانبهلحاظ مادی شرایط مطلوبی ندارند. در این زمینه نقش بنیاد نخبگان  
سطح دانشگاه نیز، حمایت و تجلیل است. در  ترپررنگدر زمینة حمایت از دانشجویان مستعد از بقیه 

نهاد در  ترینمهم عنوانبهاز دانشجویان برتر باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین الزم است خانواده 
پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی دانشجویان، از دانشجو حمایت بیشتری به عمل آورند. این قبیل 

 ت دانشجویان مؤثر باشد.در افزایش میل به پیشرف تواندمیها حمایت



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندان تجربۀ زیسته
 ضیا نبوی

 
شب از خواب بیدار  هاینیمهوقتی  دهنمیحس خوبی به آدم دست  اصالً باید اعتراف کنم که - 1

راهی به بیرون   و هیچبینه توی یک چاردیواری گیر کرده  میشه که توی زندانه! اینکه می  و متوجهمیشه  
شب بیشتره که در چنین زمانی تقریبًا  هاینیمهنداره! ناخوشایندی این احساس از اون جهت در 

.. به عبارت دیگه هیچ اندبستهرها د یهمهخاموشه و  هاچراغ یهمه، اندخوابیده هازندانی یهمه
به موقعیتی که در اون هستیم فکر  بایستمی و ناگزیرمشغولیتی نمیشه پیدا کرد که به اون بپردازیم 

با  وعورلختش رو از چنین موقعیتی نهایت استفاده رو میکنه و خود واقعی متأسفانهکنیم. زندان هم 
تماشای اون اصاًل جالب وجذاب نیست! راستش  نمایشی که. ذارهمیزشتی هاش بنمایش  یهمه

باورش برام خیلی سخته که کسی زندان رو تجربه نکرده باشه ولی بتونه محتوای این قسمت از 
هام رو درک کنه! آخه برای یک انسان آزاد زندان حداکثر جائی درون جهانشه اما برای یک گفته

ذاره درون زندان میهدرست از زمانی که  پاش رو بی دنیاست. یک زندانی زندانی، زندان تقریبًا همه
ی ذهن و وجود آدمی رو تسخیر دنیایی که مشتاقه همه شده.شه که وارد دنیای جدیدی متوجه می
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، فقط کافیه قدرت ذهن وخیالت رو نیستکنه. سازگار شدن با این دنیای جدید البته خیلی هم سخت  
اما  .ت رو پایین بیارینکنی ودر کل ضریب هوشیاری به موقعیتی که توش هستی فکر ؛کنترل کنی

احساس فقیر شدن به   خب این سازگاری قیمت گزافی داره و اون از دست دادن غنای دنیای درونی و
کنی هوشیار بودن وفکر ی اصلی تراژدی زندانه! اینکه حس میلحاظ روحیه. این تناقضیه که هسته

کنی اگه جلوی روحت رو نگیری ممکنه خیلی از بدنت کردن ممکنه دردناک باشه! اینکه حس می
چگونه جمع وجورکردن این تناقض  های موقعیتی که توش هستی رو نفهمه.جلو بزنه و محدودیت

 .ایه که هنر یک زندانی رو نشون میدهکردن این تراژدی، دقیقًا همون نکتهومدیریت
چند وقت پیش داشتم سعی میکردم مطلبی در مورد اخالق بنویسم که در جریان این تالش به -2 

وقت توی هواخوری زندان قدم میزدم وفکر هر آمیزی رسیدم. مسئله اینجا بود که وضعیت تناقض
های زیادی داشت با زمانی که توی تخت دراز میکشیدم ی اخالق تفاوتمیکردم، نوع نگاهم به مقوله

زدن احساسم این بود که ریشه وبنیان اخالق در نوعی با همین موضوع کلنجار میرفتم! موقع قدم و
احساس تعهد به زندگی وخویشتنه وحس سرشاری انسان از زندگیه که باعث میشه انسان نسبت به 

خالق ا  متفاوتی بود وگونۀ  عطوف وگشوده باشه.. موقع درازکشیدن اما وضعیت به  اطرافیانش مهربان،
آگاهانه در  تر داشت. در این شرایط حس میکردم اساس اخالقمکلفانه تر وبرای من رنگ وبوی 

ها ها وآالم انساناینکه میبایست برای کاهش رنج و دیگران داریمهاحساس تعهدیه که ما نسبت ب
نها تحلیل های متناظر با اووقتی تالش کردم تفاوت این دو نگاه رو بر مبنای موقعیت .تالش کنیم
ی اول ناشی از حس قدرت دوستانهخویشتن محورانه ونتیجه رسیدم که اون نگاه  زندگی کنم، به این

 محورانه وزدن در هوای آزاد درون خودم حس میکنم و اون نگاه دیگری وتوانمندیه که موقع قدم
درازکشیدن به سراغ آدم وپابستگیه که موقع دست ی احساس ضعف وی دوم بواسطههمدالنه

شرایط خاص ه اون رو ب راستش وقتی تصمیم میگیرم به تبعات چنین استداللی پایبند باشم و آد!..می
ای میرسم!..راستی اگه شیوه ی فکر کردن ونوع نگاه من به  دهندهنتایج تکونهزندان تعمیم بدم، ب

ر فرق داره، پس روحیات واحواالت زدن ودراز کشیدن اینقدنظری، در دو وضعیت قدم یمقولهیک 
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ثیری تأآیا من متوجه هستم که زندان چه  عنوان یک زندانی چقدر با زمان آزادی فرق کرده؟!..من به
 ی کافی هوشیار هستم؟!اندازههروی من گذاشته؟ آیا من ب

ایه جملهبرای آدم شدن ضیا هیچ راهی بجز زندان رفتن باقی نمانده بود!« این    »  دوستی میگفت:-3 
که اگرچه به شوخی بیان شده اما در معنای جدی کلمه تا حد زیادی بامعناست. حقیقت اینه که برای 

بایست اتفاق هرچه اراده کنند می خوان باید بشه وهر چی می کنندمیگرائی که فکر های ارادهانسان
 وضوح هرچه تمام روشنی وانسان بهدرون زندان ! ثیرگذاریهتأی بسیار ی زندان، تجربهتجربه فته،بی

 میتونند مانع از تحقق میل و و کنندمیعمل  ش که فراتر از اراده لمس میکنه نیروهایی رو میبینه و
فرصت  ش رفتار کنه وعالقه ی او بشن. نیروهایی که میتونند مجبورش کنند خالف خواست واراده

که  هاییبرای آدم فرمانبرداری ی فرودستی وتجربه ! اینکنندمیحیات او رو تهدید  ارتباط و آزادی،
ثیرگذاریه. اونها رو متوجه تأ  وبرانگیز ی بسیار چالشنفر اول بودن دارند، تجربه  عادت به محور بودن و

این تجربه انسان . ها وتصورات او هستندی خواستهنقش عواملی در جهان میکنه که  بیرون از حوزه
ش درون زندگی و درکل پیرامون خودش بیشتر توجه کنه دیگران، اطرافیان ورو مجبور میکنه که به 

یم بیانش کنیم میشه گفت که زندان سبب بخواایه اگه خوشبینانه  این تجربه.  اونها رو بیشتر لحاظ کنه
ی  شخصیت اجتماعی و سیاسی فرد کمک گراتر شدن افراد میشه و به توسعه واقع و تر شدنپخته

ی رادیکالیته  که بگیم زندان سبب کاهش جسارت وه  اون این  ای هم هست وبدبینانه  ویۀساما  .  میکنه
راستش  اجتماعی رو در پی داره. کارشدن فرد در زندگی شخصی ومحافظه و شخصیت افراد میشه

ی خودم انتخاب کنم، همیشه وقتی خودم میخوام از بین این دو گزینه یکی رو برای تفسیر تجربه
مااًل احتوخوشبینانه انتخاب منه! انتخابی که اگرچه کلی منطق واستدالل براش دارم اما اول  گزینۀ

 نمیتونم به خودم بقبولونم که نقطه ضعفی هم دارم!جوره تنها دلیل ترجیحش اینه که هیچ
بودن تنها محبوس شدن در فضائی کوچک مابین یکسری دیوار نیست. اونچه که شاید زندانی -4 

 .مل وارتباطه که مختص زندانهتعاشمایل خاصی از  تره، پرتاب شدن به درون شکل وواساسیتر مهم
دوم نوعی   دلیل وابتدا نوعی خصومت بی؛  یک زندانی غالبًا دو گونه از ارتباط رو در زندان تحمل میکنه

ل سهمی هرحاهدلیل معمواًل از سوی کسانیه که در زندانی بودن ما بخصومت بی. محتوادوستی بی



 
 130|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

هایی حقیقی که اکثر اونها با در کل شخصیت دارند. افرادی مثل بازجو، بازپرس، قاضی، زندانبان و
. افرادی که معمواًل هیچ تالش کنندمیداوری به زندانی نگاه نگاهی سرشار از تعصب وپیش

ند، خاصه پیشاپیش خودشون رو دشمن او میدون دن وای برای فهمیدن زندانی به خرج نمیهمدالنه
افرادی که  البته شکی نیست که بین عقاید یک زندانی سیاسی و اگه اون زندانی سیاسی باشه.

که هیچ ربط ضروری مابین اختالف نظر با  له اینجاستمسئبرشمردم تفاوتهای زیادی هست اما خب 
سوی ورزی وخصومت از همه کینهدشمنی منتج از اون وجود نداره! انصافًا تحمل این خصومت و

 ، خیلی سخت وکسانی که نه تو رو از نزدیک میشناسند و نه تو اونارو از نزدیک میشناسی
»آخه آدم احمق! حداقل یکبار بیا همدیگه  ست! آدم توی چنین وضعی دلش میخواد بگه:دهندهآزار

قضیه اینجاست که وقتی منصفانه  برانگیزسفتأقسمت    «!برو دشمنی کن  بعداً رو ببینیم حرف بزنیم،  
قسمی دوستی   اما نوع دوم ارتباط در زندان!  ها کم ندارمنگاه میکنم میبینم که من هم از این حماقت

روز رو باهم بگذرونید! زندانیانی که معمواًل هیچ وجه محتوا باکسانیه که مجبورید تمام شبانهبی
باهم جور نیست! این اتفاق دوم بخصوص درون تون اشتراک  عمیقی باهم ندارید وعالئق اساسی

ها رو بپذیریم که انسان شخصیتی ی تبعید غوغا میکنه! در واقع اگه این ادعای روانشناس تجربه
ی شخصیت، باقی ترین الیه، بجز سطحیی تبعیدچندالیه داره، اونوقت باید گفت درون تجربه

حس  کردن در این شرایط نوعیمیمونه! زندگیبالاستفاده باقی  نخورده وها تقریبًا دستقسمت
ریاکاری عجیب وغریب به آدم میده، یعنی آدم اصاًل نمیدونه اگه کمی بیشتر خودش باشه، اونوقت 

بهرحال درون چنین شرایطی که برشمردم  وبا اینهمه  ش با اطرافیان به چه نحوی میشه!؟رابطه
 ش با خودش خوب باشه ودانی بیاره اینه که رابطهارتباط تحمیلی، بزرگترین شانسی که ممکنه یه زن

سر جمع با خودش  از خودش خوشش بیاد! اینکه با خودش راحت حرف بزنه، به خودش زور نگه و
در زندان  -۵ه باشه حقیقتًا کارش زاره! تتفاهم داشته باشه! این شانس آخر رو اگه  یه زندانی نداش

هایی که مورد ظلمی های غیر عادالنه است. وضعیتوقعیتشدن متوالی با مبودن به یک معنا مواجه
مون ناتوانیم. این ناتوانی غالبًا به این دلیله که ظلم  مورد نظر از همون ی حقواقع میشیم، اما در اعاده

صل میکنه! این تأمرجعی سر میزنه که در جایگاه عدالت نشسته  وهمین مشکله که انسان رو مس
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رو ملزم  ز خودش بپرسه چگونه میشه انسانی که در مقام عدالت ظلم میکنهشرایط باعث میشه آدم ا
تری م بصورت بنیادییال رو اگه بخواسؤبا چه استداللی؟! این    ای؟چه حربه  به رعایت انصاف کرد؟ با

آوری مالزا ومنصف بود؟ وقتی قانون عادالنه  مطرح کنیم به این پرسش میرسیم که چرا باید عادل و
االتیه که قباًل وقتی سؤنیست و اعتقادی هم به عقوبت اخروی  نداریم، چرا باید منصف باشیم؟! اینها  

م میکرد، اما خب کم نظری بیهوده میکشوند وکالفه های فلسفی وبهش برمیخوردم من رو به بحث
االن فکر میکنم  االت میرسم.سؤکننده در مورد این اضیی ورود ر کم حس میکنم دارم به یه نقطه 

فلسفی بود. بلکه میبایست بدنبال  استدالل نظری و بایست دنبال  توجیه وبرای فضایل نمی
ی زندان مفهوم »انصاف« هرگز هایی درون زندگی شخصی افراد گشت. مثاًل  تا پیش از تجربهانگیزه

آد که مثاًل موقع خودش مشغول نمیکرد. اصاًل یادم نمیهو بذهن من ر  برای من مفهوم مهمی نبود و
تمامی  هی زندان اما این وضعیت رو بتجربه !تعریف کردن از یک آدم گفته باشم، فالنی آدم منصفیه

که حس  تغییر داد. در تمامی این مدت حبس من به صورت متوالی با مسائلی دست به گریبان بودم
نصافیه! راستش زندان چنان زشتی وکراهت بی انصافی رو جلوی چشمم امیکردم مرکز ثقل اون بی

موجود بدبخت  آورد که وادارم کرد ازش متنفر باشم . االن حس میکنم اگه نتونم انصاف به خرج بدم
ی زندان وحقیری هستم! در واقع میل به منصف بودن برای من به طرز غیر قابل انکاری با تجربه

فضیلت  ی اساسی اخالق  وم میکنه بگم ریشه تی که تعمیم دادنش، وسوسهپیوند خورده! این وضعی
جو کرد. وهر شخص جست فرد زندگیهاتفاقات منحصر ب ی زیستی افراد ودرون تجربه بایسترو می

ای هایی برای عمل کردن به شیوهدرونمون بیافته  وانگیزه حوادثی که باعث میشه بعضی اتفاقات
اگرچه بنظرم نقطه ورود خوبیه  اما راستش   ی اخالقی نگاه کردن به مقولهاین شیوهکنیم.  خاص پیدا  

تی به اخالق فکر میکنیم تقریبًا همیشه یک چیزی قی ملزومات وعواقبش رو بپذیرم! ونمیتونم همه
 جور در نمیاد!

یک زندانی در اومده، بگی که تو ت هیأاگه به یک نفر که تازه پاش رو توی زندان گذاشته و در  -6
تونی مدتهای زیادی بودن در این شرایط رو تحمل کنی، خیلی بعیده که باور کنه! غالب این می

انگیز اون ندارند. پذیری حیرتزندانیان تازه وارد هیچ درکی از قدرت تحمل عجیب آدمیزاد و انعطاف
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رن که مگه ممکنه یک عجب در این فکر فرو میشن با تاونها وقتی با یک زندانی با سابقه مواجه می
انسان اینهمه مدت توی یک چاردیواری بمونه و هیچ بالئی سرش نیاد! این احساس تعجب ریشه در 

شرایطی رو با  تفاهمی داره که اکثر انسانهای آزاد دچارش هستند و اون اینکه دوست نداشتِن ءسو
نها عادت کردند که وقتی موقعیتی رو دوست ندارند و . آخه اوکنندمیاون مترادف معنا  تحمل نکردِن 

زندان تجربۀ  خاص بودن    .پسندند، تحملش نکنند و به هر زحمتی که شده از شرش خالص بشننمی
گرده که یک زندانی درون وضعیتی قرار گرفته که ازش خوشش نمیاد و امکان اما به این نکته بر می

شه مفهوم طاقت و تحمل تا چه دقیقا همینجاست که زندانی متوجه میرهایی از اون رو هم نداره و 
! درست مثل آدمهایی که توی بعضی کنندمیتنها به این دلیل که تحملش    کنندمیموقعیتها رو تحمل  

 .مونندمونند، تنها به این سبب که زنده میشرایط زنده می
د میان احترامیه که خودش واسه خودش ی زیامشکالت یک زندانی سیاسی، فاصله  ترینبزرگاز   -۷

کس قائل نیست! مشکل اینجاست که اکثر روح زندان واسه هیچقائله و احترامی که ساختار سرد و بی
هایی رشد کردند که روابط انسانی در اون خیلی محترمانه و بامالحظه زندانیان سیاسی توی محیط

ص، متمایز و بااهمیتی تعریف کرده بودند، بوده و در ضمن اونا برای خودشون هویت و شخصیت خا
چیزی از  دیگهگیری، قرار می ردیفهمهویت و تشخصی که وقتی با بقیه زندانیها جمع زده میشی و 

فقط کافیه در همون بدو ورود به زندان و موقع بازرسی بدنی ازت بخوان  اصالً  مونه…اون باقی نمی
یعنی چی! به همین خاطره که خیلی از سیاسیون لخت شی، تا بفهمی شخصیت متفاوت و متمایز 

درزندان، شاید به همون اندازه که شوق آزادی دارند، طلب و عطش محترم شمرده شدن هم 
های سیاسی در شاید باورش سخت باشه اما قسمت زیادی از اطالعاتی که زندانی .همراهشونه

ناشی از اعمال فشار یا زور )برعکس تصور دن، نه  ی تحقیقات در اختیار دستگاه امنیتی قرار میمرحله
شن! نکته اینجاست که یک زندانی ی احترامیه که بازجوها برای متهم قائل میرایج( که اتفاقا نتیجه

، کنهسیاسی در مقام کسی که در و دیوار زندان و قوانین و مقررات و عواملش هویت اون رو انکار می
ده، چنان هویت و شخصیت متمایزش اون رو خطاب قرار میشه که با وقتی با فردی مواجه می

دار خواد این رابطه و احترام نهفته در اون رو از دست بده! خندهشه که به هیچ عنوان نمیمشعوف می
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زنند، به این دلیله ها در این شرایط علیه خودشون میرسه اما خیلی از حرفهایی که زندانیبه نظر می
 .ستی محترمانهخالف آداب یک رابطه ،بعضی مسائل به ظاهر منطقی انکار کنندمیکه حس 

مل در سلول انفرادی به بصیرتهایی در مورد زمان دست پیدا تأکمی با گاهی وقتها یک زندانی  -۸
آخه یک  .کنه که شاید یک فیلسوف پس از سالها تفکر و تفلسف هم راهی به اون نداشته باشهمی

شه که خیلی به ندرت در زندگی عادی برای انسان پیش ای میدچار تجربهزندانی در سلول انفرادی 
میاد و اون تجربه مواجه شدن با عریانی زمانه! یعنی شرایطی که زمان خودش رو لخت و عور و بدون 

به بیان دیگه اگه زندگی رو به گوش دادن موسیقی  .حجاب وقایع و اتفاقات به انسان عرضه می کنه
تی تشبیه کنیم که روی نوار کاست زمان ضبط شده، اونوقت بودن در سلول انفرادی مثل وقایع و اتفاقا

مونه که این زندانی توی این موقعیت مات و متحیر می !گوش دادن مداوم به یک نوار کاست خالیه
زمان تا حاال کجای زندگی ما بوده که االن اینطور به جون ما افتاده و با این مهارت و قدرت 

کنه گیره و ناچارت میانتها در برابرت قرار میده! زمانی که مثل یک چاه عمیق و بیمون میشکنجه
ها و هنرهات رو توش بریزی تا شاید بتونی دهنش خالقیت، هااندیشه ،هااندوخته ،هاکه تمام داشته

کنی شاید در تمام اینجاست که حس می !رو ببندی اما زهی خیال باطل، این حفره پر شدنی نیست
ی اونچه که در مسیر زندگی ات کاری به جز نبرد با زمان نکردی! به خودت میگی شاید همهزندگی

ازت صادر شده، اعم از ارزشی یا غیرارزشی، خوشایند یا ناخوشایند، متفاوت یا غیر متفاوت، همه و 
هایی که میل به ن نبوده! توی این طور مواقع ذهنهمه چیزی جز ترفندهایی برای کنار اومدن با زما

ی گیری کنند که؛ همهبافی و نقطه اشتراک گرفتن از حوادث عالم رو دارند، مایلند اینطور نتیجهکلی
آگاهانه مشغول یک کار واحد هستند و اون کلنجار  آگاهانه یا نا انسانهای جهان، در هر نقطه و مکان، 

 .ی نیست جز آموختن تدریجی هنرها و مهارتهای این رویارویی بنیادینرفتن با زمانه و زندگی چیز
 شن، تقریباً تری میتر و اخالقیی زندان تبدیل به انسانهای موجهدر مورد افرادی که بعد از تجربه -۹

ری از خودشون شه این حکم رو صادر کرد که بیگناهند و یا حداقل اینکه چنین تصوبا اطمینان می
نکته به این خاطره که اکثر افراد خالفکار که به دالیل موجه و عادالنه به زندان می افتند،  این .دارند
اینکه گیر گیرن اینه که از این به بعد چگونه به فعالیتهاشون ادامه بدن بیثیری که از زندان میتأتنها 
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رگردند اما خب از اونجا که خواد که به زندان بفتن! البته زندانیان بیگناه هم اصال دلشون نمیبیقانون  
دالیل قانونی و حقوقی برای زندانی بودن خودشون ندارن )و احتماال به اصل علیت و حکمت در 

این افراد گاهی هم تمام مسیر  .شنهستی قائلند( به ناچار دست به دامن دالیل هستی شناختی می
ی اون دلیل رنج و مشقت بیابند که بواسطهکنن تا شاید بتونند خطاهایی رو شون رو مرور میزندگی

رسند که حکمت امروز رو بهتر بفهمند و جالب اینجاست که اکثر اونها خیلی زود به این نتیجه می
 !شه کامال ردش کردحضورشون در زندان رو کشف کردند! ادعایی که نه قابلیت اثبات داره و نه می

زیادی هم   روِی   ورد غضب قانون قرار گرفتن و راههای درتفاوت این افراد با زندانیان خالفکاری که م
وضعیت امروزشون ناشی از خشم یک شعور کلی و فراگیر در جهانه،  کنندمیدارند اینه که احساس 

رسه که اگه شه دورش زد! در واقع به نظر میشه چیزی رو ازش پنهان کرد، نه میمیه شعوری که ن
های اصالحی رو ای جز این ندارند که پروژهون وفادار بمونند، چارهی خودشاین افراد بخوان به تجربه

هایی که اگر چه شاید به نتیجه نرسه و شاید هم مدت زیادی دوام روی خودشون اعمال کنند! پروژه
ای نشده باشه و شه پیدا کرد که هرگز دچار چنین وسوسهنیاره اما خب کمتر زندانی بیگناهی رو می

 .و کلید نزده باشهای ر چنین پروژه
های سیاسیون امروز با نسل پیشین در تفاوت معناییه که برای زندانی یکی از بزرگترین تفاوت -۱۰

ش از امر سیاسی و ضرورتی ی فهم ایدئولوژیک و مبارزه جویانهبودن قائلند.. نسل گذشته به واسطه
های مرتبط با اون رو هزینه دید، تحمل زندان وش )دشمن( میکه در حذف و نابودی حریف سیاسی

ی صحنه مثابۀی سیاست رو به کرد. اونها عرصهی سیاسی خودش قلمداد میهم جزوی از پروژه
گریزناپذیر چنین فهمی   جزءکه در نهایت یک پیروز بیشتر نداره وخشونت و رنج   کردندمیجنگی تلقی  

های پراگماتیستی و سویه ؛ در مورد نسل جدید اما قضیه کامال متفاوته .از سیاست به حساب میاد
ی پلورالیستی فهم مسلط سیاسی امروز که غایت امر سیاسی رو رسیدن به یک توافق و مصالحه

شون رو به نحوی سامان سیاهالی سیاست رو ترغیب میکنه که رفتار سیا منصفانه و متوازن میدونه،
تحمل   زندانی بودن در این پارادایم سیاسی،  .بیشترین نتیجه رو بدست بیارن  بدن که با کمترین هزینه،

ی سیاسی محسوب بلکه نوعی بدشانسی وناکامی در پیشبرد پروژه یک رنج ضروری و با معنا نیست،
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داشت که عمری که در زندان گذرونده  برای همینه که یک زندانی سیاسی دیروز این امکان رو .میشه
حتی .  اما نسل امروز چنین تصوری نداره  رو جزو زمانهای با ارزش و با معنای زندگی خودش تلقی کنه،

. متفاوتی داره مقاوت کردن در زندان و ایستادگی بر روی مواضع خود هم در این دو نسل معنای کامالً 
و نفرت زندانی نسبت به طرف مقابل و ناامیدی مطلق در نسل پیش چنین مقاومتی نشانه عمق کینه 

ی اومد اما در شرایط امروز بیشتر نشانهاو از اصالح وضع موجود و ضرورت یک انقالب به حساب می
 .خوشبینی زندان نسبت به طرف مقابل و امیدواری او به تغییرات مثبت در همین سازو کار موجوده

شون اما جویانهگرایانه و توافقی این گرایشهای مصلحتمهبدبیاری زندانیان سیاسی امروز با ه
اینجاست که حریف اونها در جریان این تغییر نسل، چندان میل و رغبتی به تجدید نظر و دگرگونی در 

 .خودش نشون نداده و بر مدار همون فهم سیاسی دیروز با مخالفینش برخورد می کنه
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشتن  وسوسۀ
 1افسانه ترقی خواه دیلمفانی

 
 هاسالدر طی این  بعدازاینکهست و موضوع : میل به نوشتن در من  به نوشتن  منجر نشده ابیان 

اجتماعی داشته است برای  هایریشهبارها دالیل آن را که اغلب فردی بوده و گاهی  همین دالیل 
توسط سمپوزیوم  به نوشتن دربارۀ نوشتن با تکیه بر  آمدهپیش،در این فرصت  امکردهخودم بررسی 

 .امپرداختهشخصی خودم  تجربۀ
خطیر  کاربهدست: " من گویدمیم محبوب هاینویسندهنوشتن امر خطیری است. بورخس یکی از 

است. چون آدم آنچه دوست  ترمهمخیلی   امنوشته ازآنچه امخوانده آنچه کنممی، فکر امزدهنوشتن 
این  2"نویسد.می  آیدبرمی اش عهدهاز  آنچه، بلکه نویسدنمیدوست دارد  آنچهاما   خواندمیدارد  
که این ترس قوی   قدرهمانرا که شوق نوشتن دارد به هراس بیاندازد . اما    هرکسی تواندمی  اش جمله

را به  هرکسیروح و روان   تواندمیو این مقابله   ایستدمیدر مقابلش  باقدرتاست میل به نوشتن نیز 
 استیصال بکشاند.

 
 پژوهشگری از دانشگاه تهران   و جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور تهران  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی  رشته1. 

afsaneh.taraghi@gmail.com  
 1381بورخس،خورخه لوییز،این هنر شعر،میمنت میرصادقی و هما متین رزم ،انتشارات نیلوفر،چاپ اول  .2
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که  االنهمینداستان نوشته بودم  تا  هایمرنگیکه برای مداد  امسالگیدهشوق نوشتن  از همان  
در من زندگی کرده و به مقابله با ترس از نوشتن ادامه داده است کما اینکه  نویسممیدرباره نوشتن 

شاعر تصمیم داشتم  هشتادوپنجسال . ه هم به نفع شوق نوشتن نبوده استنتیجه این مقابله همیش
دوستانم که اشعار خوبی پرورش دهم  به همین دلیل یکی از  در خودمرا  شعر گفتن و استعداد بشوم

با خواندن این کتاب هراس   دانستنمیکتاب این هنر شعر بورخس را به من معرفی کرد البته    سرودمی
 از نوشتن در من بیشتر قدرت بگیرد.  

؟ شاید یکی از چرا از نوشتن  ترس داریم اندیشممی سؤالبیشتر به این  کنممیدرباره نوشتن که فکر 
انده شدن به معرض خو  خواهیممی آنچه هرحالبهترسهایمان همان ترس از قضاوت شدن باشد 

 اینویسندهمتهم شویم و یا    گوییبیهودهو ممکن است  از دید خوانندگان  به    شودمیقضاوت  بگذاریم  
 توانستمینظر خوانندگان  متنمان  از اساساً و یا   ایمنوشتهناشی باشیم که متنی پرتکلف وکسالت بار 

پرده بر نداشته است یا  خیلی ساده   ناشدهنوشته نشود زیرا چیزی برای گفتن ندارد و از چیزی کشف 
 بسیارشخصی تر از آن بوده که آن را منتشر کنیم.

راهی سریع و دردناک برای   گراییکمالآشنا باشیم ممکن است بگوییم    شناسیروانالبته اگر کمی با   
ما همیشه در معرض قضاوت هستیم. لحظاتی که برای غلبه بر  هرحالبهمی و شکست است  و ناکا

شویم، میو برای نوشتن آماده   بریممیو هراِس نهفته در درونمان  دست به کاغذ و قلم  گراییکمال
 موضوعی اصالً یا  خشکاندمیکه تمام شوق وذوقمان را در همان لحظه  شویممیبا مسائلی درگیر 

با کمبود کلمات   کندمیو یا درباره  هر موضوعی که به ذهنمان خطور  کنیمنمیبرای نوشتن پیدا 
 . شویممیدقیق و درست مواجه 

 کنممینوشتن را دوست دارم یا فکر    واقعاً ؟ آیا  خواهم بنویسممی  واقعاً آیا    پرسممیدر این مواقع  از خود   
باشد  تا  بتوان با  ترعمیقنوشتن را دوست دارم .به نظرم  میل به نوشتن از یک وسوسه زودگذر باید 

آن کنار آمد حتی جوری  باید باشد که  بتواند هدف و معنای زندگی و گاهی مواقع حرفه و  هایسختی
یسندگی متفاوت است. نو عنوانبهاز شغلی  هر جامعه هایتلقیو  هانگرش شغل را دربربگیرد . البته 

 هاسالبشود نویسندگی را شغلی با مختصات همه مشاغل حساب کرد . همان    وقتهیچ  کنمنمیفکر  
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و در همان احواالت کردم میکه تصمیم گرفته بودم شاعر بشوم گاهی شغل خودم را نویسنده تصور 
ست بیاورم هرچه باشد اولین ویژگی کافی نیز به د  درآمداز این شغل    توانممی  واقعاً آیا    گفتممیبه خودم  

خودم را نویسنده معرفی کنم  چون هنوز در  نفساعتمادبهبا  توانمدرآمد آن است. و یا اینکه میشغل 
بیش نیست و با تعاریف مرسوم  شغل خیلی فاصله   ایروشنفکرانهنوشتن قرتی بازی     هاآدمذهن اغلب  

 دارد.
باید  دقیقاً که شوق نوشتن  امرسیدهیسندگی نیست به این نتیجه شغلم نو تنهانهکه من  هاسالبعد از 

کسب درآمد یا حتی گرفتن جایزه  کند و اهداف دیگری مثل مشهور شدن یا برآوردههدف نوشتن را 
قباًل که وبالگ . تر شده استراحتنوشتن هم  رفتهرفتهبخصوص که   سرچشمه این شوق نباشند، 

 بود و ممکن بود اگر واقعًا نویسندۀا نبود باالخره نویسنده بودن سخت هچیز جوراینگرام و و اینستا
را راحت ترکرده است وشتن و نویسنده شدن  . اما تکنولوژی نباشیم مجبور به ترک نوشتن بشویمخوبی ن

درباره برتر یا حتی خوب جای بگیرند.وقتی  هاینوشتهدر میان  توانندنمی  هانوشتهبا اینکه خیلی از 
که صبح تا ظهر برای گذاشتن یک ویرگول وقت صرف  خوانممیگوستاو فلوبر  مثالً  هانویسندهبرخی 

اینترنتی   هاینوشتهو رابطه او با نوشتن را  با    گذاشتمیو ظهر تا عصر برای برداشتن آن زمان    کردمی
 هرحالبه  آمدهنمی  حساببه  یک شغل  گاههیچکه نویسندگی شاید    رسممیبه این باور  کنم،  میمقایسه  

به خاموشی شوق و استعداد   تواندمیرفاهی که نبودش  مرفه بود که به عالقه خویش برسد؛    فلوبر آنقدر
در این مورد هم  تکنولوژی و صفحات نوشتن در فضای اینترنت معادله    حالبااینبیانجامد.    هر هنری

قوی خوانندگان زیادی  چنداننه هایینمترا معکوس کرده است. بسیاری هستند که با نوشتن 
 .برایشان باز شده است مایهکمرسیدن به رفاه نیز از البالی همان سطور  ایراههو  اندپیداکرده

به باور عامه مردم شکوفایی یک هنر به دوش شوق و اشتیاق و استعداد درونی گذاشته    در اغلب مواقع
که اصول  هاییکتابخیلی از  حتماً آموختن اصول نوشتن  بسیار مهم هست.  کهدرحالی شودمی

  امکرده. اما چیزی که من از تجربیات خودم کشف  خورندمیگاهی به درد   ایددیده آموزندمیرا  نوشتن  
خوب  هایراوی لزوماً نه و  هابعضیخوبی باشند و  هایراوی توانندمی هابعضیین است که ا

استعداد و توانایی نوشتن و مکتوب کردن   کهآن. شاید خود من هم بیشتر از  های خوبی نیستندنویسنده
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. شاید هم مترش نقالی را دار صحیحگری و به عبارت اتم را داشته باشم استعداد روایتافکار و تجربی
حماسی کور  هایداستانهمیشه شیفته ام. بردهنقالی را مثل عالقه به شعر وکلمات از مادرم به ارث 

به شیوه بسیار  امکودکی هایمهرومومعاشقانه اصلی و کرم که مادرم در  هایداستاناوغلو و 
کرم سنینی عقلین »:  گویممیبودم  هنوز هم گاهی به خودم     کردمیبا صدایی جذاب نقل    ایماهرانه

  خاطر اینکهبا این بیت خودش را  به گوره سولطانیدین خانین ایدین.« کرم  هوشون اولسایدی  اوزن
داشتی و عاشق  وحسابیدرستاگر عقل :"  گویدمیو   کندمیعاشق اصلی شده است  سرزنش 

داشتی و آواره نشده بودی ". من  هم این بیت را وقتی   وتختیتاجبرای خودت  اآلن شدینمی
. قبال بارها خواستم گویممیکنم با خودم  را سرزنشنادرستم خودم  تصمیماتبه خاطر  خواهممی

شروع کنم،  هاداستانمادرم، از رابطه خودم با آن صدای زیبا و با آن  هایروایتنوشتن را از همین 
که  قدرهماناگر  م.  خب زبان نوشتن بسیار مهم استآن را عملی کن  امنتوانسته  اآلنتصمیمی که تا  

ولی من  توانستممیشاید  آموختممینوشتن به زبان ترکی را هم  آموختممینوشتن به زبان فارسی را 
و  دوزبانگی هرحالبه زدممیبه ترکی نوشتن را نیاموخته بودم و حتی در فارسی نوشتن هم لنگ 

زبان رسمی فقط در مدرسه باعث  لنگی در هر دو زبان   یادگرفتنمادری در مدرسه  و نیاموختن زبان 
راه رفتن خودش را  آموزدنمی. مثل راه رفتن کالغ به سبک کبک .نه تنها راه رفتن کبک را شودمی

فارسی  غیرازبهزبانی  شانمادریمطرح  ایرانی زبان  هاینویسندهاینکه خیلی از  . باکندمیهم گم 
یر دو لبه در نوشتن ترکی مادرم مثل شمش  هایداستانبه  آوازها و    خاطرتعلقبوده است.  در مورد من  

 . روایت های مادرم را نه به فارسی و نه به ترکی ننوشتم.عمل کرده است
که جایی  گذرد.میدوازده سال رفتم، طور مرتب به انجمن ادبی شهرمان می از سالهایی که من به

سال برای تغییرات . دوازده خوب برایم به  بار آورد هایدوستیاگرچه مرا نویسنده نکرد اما دوستان و 
 گراییعملبیشتر به     ماندرونی  هایشوقو    هاهراس   شودمی. هرچه سن آدم بیشتر  زمان کمی نیست

و حتی جمله بورخس  دیگر   شودمی  تررنگکمروح وروانمان  و    افکاربر    هاقضاوت  تأثیر  .شوندمیتبدیل  
 . آیدبرمیهرکسی توانایی دارد که از عهده چیزی  هرحالبهکننده نیست و   مستأصل

 



 
 
 
 
 
 

 جستاری در باب خانه و میهن
 1الناز ذهبی

 
وار به تعریف معانی آنها لیستتواند چکخانه و میهن از آن مفاهیم عمیقی هستند که آدمی نمی

توانند. کسانی هستند که از حفظ به شما بگویند معنای خانه ها میبپردازد. البته نتوانستن که نه؛ خیلی
و ریشه و زبان! و میهن چیست. در دو صفحه بنویسند خانه یعنی امنیت و عشق؛ و میهن یعنی مادر 

توانم در دو صفحه خانه و میهن را توصیف کنم؛ من جز آنکه از زندگی شاید بهتر باشد بگویم من نمی
های عمیق روح توانم بگویم خانه و میهن چیست. اگر به الیهخود بگویم به هیچ طریق دیگری نمی

ه اصاًل این دو کلمه برای من مراجعه کنم، و تعاریف معمول را کنار بگذارم شاید خود درست ندانم ک
چه معنا و مفهومی دارند و قرار است چه بنویسم. همین هم شد. شروع به نوشتن کردم تا بدانم چه 

آگاه نبودم! تعبیری از این دو مفهوم دارم. در طول نوشتن مدلول هایی ارائه شد که خود به وجودشان 
توانستم جز ذکر روایت م چه معنایی دارند. نمیهنوز هم مطمئن نیستم درست فهمیده باشم این دو برای

ام و خط به خط با نوشتن این روایات پیش هایی از زندگی را انتخاب کردهنوع دیگری بیاندیشم. برش 
رفتم تا تمرینی باشد در باب اندیشیدن به این دو دال بزرگ. تعریف خانه و میهن، جز در تجربه زیسته 

 افراد قابل شناسایی نیست. 
 

 طباطباییدانشگاه عالمه سی ارشد مطالعات فرهنگیدانشجوی کارشنا 1.
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 اندیشی«.ای، تا بگویم چگونه میگو چطور زندگی کرده»ب
های ترامپ در جریان است، سالی که در دنیا اختالف و کشمکش بین مخالفان و موافقان سیاست

ها باخت و پس از اندکی زمان ترکیه به کوردها حمله کرد، سالی که اردوغان در انتخابات شهرداری
ها را فتح کردند و مردم کربال شهر مذهبی را به شهری شورشی انزمانی که مردم در لبنان و شیلی خیاب

جمهور بولیوی به مکزیک گریخت، و همان سالی تبدیل کردند، درست در همان روزهایی که رئیس
که دختر آبی خود را به آتش کشید، همان سالی که سیل شیراز و گنبد و لرستان را برد، آذربایجان با 

ش چندان مهم نشد، همان سالی که فعالین کارگری به زندان افتادند و در زلزله آسیب دید اما خبر 
زردها روزهایی که اسماعیل بخشی توانست چند روزی به مرخصی از زندان بیاید، همان سالی که جلیقه

هم در فرانسه به دلیل افزایش دو درصدی قیمت بنزین فضای شهر را از آن خود کردند، در اوج 
درصدی قیمت بنزین اعالم  200ای تهران و درست در انتهای شبی که افزایش روزهای آلودگی هو 

 اندیشم...ام و به مفهوم خانه و وطن میشد؛ مقابل صفحه مانیتور در پذیرایی خانه نشسته
 

 اول
کنم دانم چه مسائلی در اطرافم در جریان است. تنها چیزی که درک میقدر کوچکم که هنوز نمیآن

اش با دیگران است. بابا مثل همیشه ساکت است و غمگین. مامان و لحن عصبانیابروهای درهم 
ترسند، سپس وارد حیاط خانه شویم، پدربزرگی که همه از او و دادهایش میوارد خانه پدربزرگ می

ای های بلند با یک حفاظ نردهبینم، پلههای آهنی و بلند را در انتهای کناری حیاط میشویم. پلهمی
توانم از داخلش رد شده و از باال به داخل حوض پرتاب شوم. که اگر کمی خود را کوچک کنم میباز 

ام، اما لزومی نداشته از آنها باال روم. حاال اما وضع فرق کرده، بابا ورشکست ها را دیدههمیشه این پله
دانم که قرار وز نمیخانه ندارد، قرار است موقت در اینجا ساکن شویم و هنشده، توان پرداخت اجاره

هایی بام خانه پدربزرگ اضافه شده زندگی کنیم. سالاست دقیقًا پنج سال در دو اتاقی که به باالپشت
 هایی که زمان خداحافظی گلویم را ببندد. های کوتاهی که بیاید و بغضکه پدر هم نباشد، مسافرت
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وچک کوهستانی در غرب کشور های پس از جنگ است و کار کم. در شهرستان کآخر، زمان سال
مان ترک بسته و رد نازکی از خون در آن به جا هایکنیم که همیشه از خشکی هوا دستزندگی می

 هایگویند وضع جنوب خوب است. جنوب مرطوب است و دسترود. میمانده. بابا به جنوب می
را با هم دارد. بابا  چیزهمهگویند خوبی ایران همین است که خورد. میها از خشکی ترک نمیآدم
مانیم تنها با بازدیدهایی که شاید حتی تا یک سال هم عقب بیفتد. دو اتاق بزرگ رود و ما میمی

های آهنی پوشیده از برف و ام پلهترین خاطرهشده، دستشویی در حیاط قرار دارد و پررنگ نصیبمان
شویی و پس از کلی لباس گرم و کلفت های زرد زمستان برای رفتن به دستبسته است که در شبیخ

هایی مانند . آشپزخانه حتی آجری هم نیست و با ورقهگیردمیپوشیدن پاهای لغزانم روی آن قرار 
کانکس ساخته شده. همیشه سرد است، نه بخاری دارد نه چفت و بستی که گرما به آن نفوذ نکند. 

بود. حمام در طبقه نیکی در آن آشپزخانه برای یک زن و دو فرزندش کافی بود. باید کافی مییک پیک
ای توانیم بیشتر از هفتهگوید پدربزرگ خسیس است و نمیمان میپایین و در خانه پدربزرگ است. ما

 شوید.می شوییظرفیک بار دوش بگیریم. در همین آشپزخانه مامان موهایش را در سینک 
تا کالس چهارم در همین خانه بودم. حتی جشن تولد هم گرفتم. مهمانانی داشتم که برای رسیدن به 

. برایم مهم نبود، زندگی در دو کردندمیی پدربزرگ عبور رایی خانهی ما باید از وسط حال و پذیخانه
اتاق بدون حمام و دستشویی و بدون آشپزخانه درست و درمان، طبیعی بود. حداقل در چنین شرایطی 

ای بودم که وضعیت اقتصادی دانستند پدربزرگم پولدار است. در مدرسههنوز بدبخت نبودیم. همه می
ها کمک خواسته بود، ما پول بود و بعضًا بدتر. خوب یادم است مدرسه از بچههمین  وبیشکمهمه 

ها نداشت و معلم با عتاب دلیل پرسید. گفت پدرم نیست، رفته داشتیم و پرداخت کردیم، یکی از بچه
برای یک خانواده چهار، پنج  70تومنی در ابتدای دهه تا تک 200تومان داریم.  200است و ما فقط 

 دانستیم کار نیست و این شهر جای ماندن ندارد.می وبیشکماد نبود. نفره زی
 رؤیاییکند«. من    رؤیاپردازیتواند در آرامش  گوید: »خانه جایی است که شخص میباشالر در جایی می

 نداشتم جز بودن بابا در خانه.
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  دوم 
شِب جمعه  12ر ساعت کنم. افزایش قیمت دبه افزایش بهای بنزین و پیامدهای پس از آن فکر می

ام که بدانم باید تا چه حد و چطور با رانندگان اعالم شد. امروز جمعه است و هنوز از خانه بیرون نرفته
تاکسی سر افزایش قیمت کرایه دعوا کنم. شوهرم پیامی که از سمت شرکت تعمیراتی آمده را 

د تعمیر دارید سریعًا انجام دهید میلیون تومان. اگر قص  11خواند: »هزینه فاضالب ساختمان شما  می
چون با افزایش قیمت بنزین این مقدار هزینه مطمئنًا چند برابر خواهد شد«. همسایگان تا به امروز 

رسد که کاری به بقیه اند؛ خطر نشست چاه وجود دارد. شوهرم به این نتیجه میپولی پرداخت نکرده
گوید: کند و زیر لب مشخصات خانه را میسرچ می نداشته باشیم و خانه را بیمه کنیم. در اینترنت

متری، نوع سازه بتونی ...« درست در زمانی که باید به مفهوم   60سال ساخت،    16»نوع خانه آپارتمان،  
 گذارد. خانه فکر کنم تعریِف خشک آن را جلوی چشمانم می

نشین نیستیم و قرار نیست بابت داشتن در همین شرایط هم هنوز از اینکه خانه داریم خوشحالم. اجاره
سقفی در باالی سر به کسی بدهکار باشیم. در همین ماه اخیر، دو نفر از صاحبان واحدها که 

تر ی و کوچکخانه شدند تا خودشان به خانه اصل  پس گرفتنهایشان را اجاره داده بودند مجبور به  خانه
 خود برگردند. اجاره دادن از توان خیلی از مردم خارج شده است. 

ام و مادر ساله 70که پدر  آورممیاین خوشحالی و حس امنیت چندان دوامی برایم ندارد. زود به یاد 
در کام من شیرین  چیزهیچخانه ندارند،  هاآنای ندارند. وقتی و خانه مستأجرندام هنوز ساله 60

گفتم توانستیم با پدر در یک شهر زندگی کنیم میباالخره می  بعدازاینکهشود. وقتی کوچک بودم،  مین
آرزویم این است که وقتی بزرگ شدم برای مادر پدرم خانه بخرم. نتوانستم و نشد. برای خودم شد، اما 

ای که در آن خانهاین خانه، خانه  اصلی من نیست. مگر قرار نبوده خانه اصلی، خانه پدری باشد؟! 
ای کوچک در جنوب های اجارهو آرزوهایم شکل گرفته باشد؟ این خانه پدری کجا بوده جز خانه  رؤیاها

 کشور؟! 
 رؤیاییو گاه حتی دو خانه در عرض یک سال فرصت نداشتم تا    شدمیعوض   هرسالهایی که  با خانه

های آپارتمان فکر کنم، وقتی در استرس ببافم. فرصت نداشتم به نوع پنجره و حیاط خانه و یا پله
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دار ها دیگران خانه خریدند و خانهایم. طی این سالپرداخت اجاره و یا سر رسیدن موعد قرارداد بوده
ام ه ندارند خانه شخصیام که تا زمانی که والدینم خانشدند، برای ما نشد که نشد. به خودم قول داده

ام که تا ای پنهان با خود عهد کردهدار شدنم خوشحال نباشم! در معاملهبرایم مهم نباشد! برای خانه
ام، اما زمانی که والدینم سهمی از زمین ندارند من همیشه کامم تلخ باشد. این عهد را به کسی نگفته

نداری. این   رند، تو هم نداشته باش؛ یا وانمود کن کهام. وقتی مادر و پدرت سهمی ندابر آن پایبند بوده
روم ام که تا روزی هم که خود از دنیا میتا روز از دنیا رفتن والدین تنهانهم تا ابد؛  زنجیری است بر پاهای

ای اضافه شود و یا مفهوم خانه برایم یک سقف خواهد بود که قرار نباشد در انتهای سال کرایه
 باشد.کشی در کار اسباب

خانه یعنی مالکیت؛ مالکیتی که پدرم نداشت، پس من هم ندارم. ما جزو کسانی بودیم که در این  
ترین چیزی است دار بودن مهم است. مهمحتی مالک یک سقف هم نشدیم. در ایران خانه مرزوبوم

تر هرم سقوط ی پایینکامل به ورطه فقر نیفتی و با چنگ زدن به آن به طبقه طوربه شودمیکه باعث  
گویند خدا را شکر کنید سقفی از خودتان باالی سر دارید. من خدایی برای نکنی. اینجا همیشه می

 شکر کردن ندارم. سقفی که باالی سر پدر و مادرم است موقتی است!
 

 سوم
نه دانستیم موقت در آن خواهیم بود. این خانه را در آستاای خریدیم که از همان روزهای اول میخانه

توانستیم خریدیم. اگر دو هفته دیرتر خریده میشد دیگر نه می 1396گرانی ناگهانی مسکن در سال 
مان کفاف رهن یک خانه را برای سال بعد داشت. خانه جدید یک ای بگیریم و نه حتی مقدار پولخانه

ای ًا بتوانیم خانهخوابه است، نه آسانسور دارد و نه پارکینگ. گفتیم موقت در آن هستیم تا شاید بعد
ی ما در این تر بگیریم و یا اینکه اصاًل مهاجرت کنیم. هرچه هست و قرار است رقم بخورد آیندهبزرگ

 خانه نیست.
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متری با دو دختر دبستانی کل خانه را بازسازی کرد؛ از لمینیت کف  60واحد بغلی در همین متراژ  
ی خود را و دختران خود را در رای من! چطور آیندهخانه بگیر تا دیزاین سقف و کابینت. عجیب است ب

 بینند که حاضرند این همه هزینه کنند! آن می
تر از ام آرامش هست، عشق هست، همدلی و شادی هست، تالش و سازندگی هست. مهمدر خانه

 ای نیست که در آن بنشینمخانه  بازهمموقت است.    بازهمخانه نیست!    بازهمهمه مالکیت هست. اما  
اگر  بافیخیالبینم. بینم. پیر شدنم را در آن نمیکنم. کودکم را در آن نمی بافیخیالو برای آینده 

 دیگر است؛ نماندن! اصل بر نماندن است. جاییبهباشد فقط حول رفتن 
 

 چهارم
می اید؟ انشای تماام. نوروز خود را چگونه گذراندهتعطیالت نوروز تمام شده و باز به مدرسه برگشته

دار اند. باز غصهکه نوروز به دهات خود رفته  کنندمیهایم همه تعریف  کالسیکودکان دهه شصت. هم
شوم! چرا ما دهاتی برای رفتن نداریم؟ اگر خانه اصلی آنها جایی در روستاست که تعطیالت به آن می

های خود را برند مال ما کجاست؟ یکی از افتخارات مادرم این است که ما متولد تهرانیم و بچهپناه می
ام، آن هم قبل از ماه تابستان در آن بوده  3تهرانی که تا به امروز حداکثر    در شهرستان به دنیا نیاورده!

فوت مادربزرِگ مادری، زمانی که حتی هنوز دبستانی هم نبودم. هرچه هست، هر چه تالش کردم 
زنند، ما نه. آنها نتوانستم با لهجه مردمان همین شهر حرف بزنم. آنها در خانه هم با لهجه حرف می

ی رفتن دارند و ما نه. شهر من نه تهران است، نه اینجا. خانه هم که خانه موقتی پدربزرگ دهاتی برا
 ای سهم ما باشد.رویم. شاید آنجا خانهبه جنوب می زودیبهاست. ما 

 
 پنجم

کنم، دوستانم از نبود کیروش بازی ایران و عراق دو یک به نفع عراق پایان یافت. اینستاگرام را باز می
اند که حاکی از ناراحتی آنها نسبت به باخت تیم ایران است. برایم هایی گذاشتههستند. پستعصبانی 

تواند قدر وطن خود را دوست دارند که تیم فوتبال و والیبال و هر ورزش دیگری میجالب است هنوز آن
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اوج  افتم، زمانی که درها قبل میشان محل خشم و شادی و غرور و تحقیر شود. یاد سالبرای
های تیم والیبال بود؛ بعد از چند جلسه آزادی زنان به ورزشگاه، ناگهان ورودشان ممنوع شد. پیروزی

یک  عنوانبهخواهید . به سعید معروف پیام دادم: نمیکردندمیبوک استفاده هنوز مردم از فیس
نوعیت زنان اعتراضی یک ایرانی در کنار مردم خود بایستید و نسبت به مم عنوانبهبازیکن تیم ملی، 

 کنید؟ نیم ساعت بعد پیامم خوانده شده بود و بالک شده بودم.
کند بیشتر پرستی را تقویت میام نسبت به مسائلی که روحیه میهنتفاوتیهایی که گذشت بیطی سال

شد. در این گربه اصیل و نازنین، تصمیمات حکومت علیه زنان است، دولت مقابل ما ایستاده و ملت 
نفهم. عقده کنار ما نیست. ملت نه کنار زنان است نه کارگران. چند تکه است، لجوج است و زبان هم

خواهد دائم به ما زنان بگوید برتری نسبت به هر نژاد و مذهب و جنسیت دارد. این ملِت یکپارچه! می
اند ما باید از مانتال است و تا وقتی کارگران گرسنههایمان سانتیکه کارمان درست نیست، خواسته

مانند. این ملت و باز کارگران تنها می  شودمیهایمان خجالت بکشیم. نوبت کارگران هم بازگویی حرف
 آیند، بگذار برای نبود کیروش خون بگریند.دولت خوب به هم می

 
 ششم

خوانم از محمد قائد. من تر است. با صدای بلند جستاری میدر تعطیالت هستیم و سرمان خلوت
 فهمقابلکند. با زبان  شکنی میشنود. درباره محمدرضا پهلوی نوشته است. بتخوانم و شوهرم میمی

گفتند و نه به این خوبی که امروز حسرتش را آورد که نه به آن بدی بود که آن زمان میبه رویمان می
کنم. خواندن جستار را دوست دارم، از اینکه نظریه را با خوانم و در ذهنم تحلیل میخورند. میمی

مد قائد هم مانند شوم محبرم. طی خواندن متوجه میگونه بشنوم لذت میو روایت فهمقابلزبانی 
داند و نه انقالبی مردمی و مذهبی. انقالبی که در نتیجه بشیری انقالب ایران را انقالبی ساختاری می

ای به وقت عالقهدست بردن خود شاه در آرایش مردمی حاصل شد. منطقی است برایم. هیچ
های آخرین . به قسمتمایهام، برایم سیستمی است مطرود و بیشاهنشاهی و خاندان پهلوی نداشته

 ام:جستار رسیده
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بود و اگر رژیم سلطنتی منقرض نشده بود، سپهر اینترنت پر بود از اگر امروز در قدرت می تردید نکنیم
اش، و سرنگونی نظام شاهنشاهی هدف شماره یک ناراضیان مخالفت با او و خاندان و هیئت حاکمه

ه او بتواند تا ابد در برابر اراده روشنفکرانی که کمر به رفت. محال بود دم و دستگاایران به شمار می
کرد اش بسته بودند تاب بیاورد. در هفت هشت سال آخر حکومتش تقریبٌا از هر کاری که مینابودی

گرفت. بخشی فزاینده از افکار عمومی تمام مزایا را به پول نفت، و تمام معایب را به نتیجه عکس می
خواست او نباشد. آن زمان کسی در فال بخشی از روشنفکران فقط می داد. وشخص او نسبت می

ها پیش، ایمان به نبودنش نزد دید نیمروزی آفتابی سوار هواپیما شود و برود، اما از سالقهوه هم نمی
شرط روشنفکری شده بود. ائتالف کوچک، اما بسیار خشن های شهری تبدیل به پیشخواندهدرس 

 علت بود، نه علت اصلی. حوزه مزید بر-بازار
ترکد. عجیب است یک پاراگراف بتواند اینگونه من را به هم ناگهان و دور از انتظار خودم، بغضم می

ای که پرستی برای ایران دارم. چطور جملهام و نه عرق ملی و میهنای به شاه داشتهبریزد. نه عالقه
های گذشته ونه من را در هم بشکند؟! طی سالتواند اینگدهد میخبر از رفتن کسی از این دیار می

ام؛ دوستان، همکاران، فامیل،... هرکس که توانسته رفته است. چرا باید برای این همه رفتن دیده
رفتن شاهی آزرده شوم که خود مقصر بزرگ این وضعیت است؟ شاید چون به میل خود نرفت؟! شاید 

کند. نه فتن است. باالخره روزی تو را هم بیرون میگوید این خاک، خاِک ر چون صدایی در درونم می
با زوری مستقیم و عریان، بلکه با اجباری نهان. شاید به همین دلیل ساده که حس مالکیت نداری 

را بگذاری و بروی. این خاک دوست ندارد کسی مالک آن باشد؛ محرومان و ضعیفان و  چیزهمه
خاک نیستند، قلدران هم دیر یا زود مالکیت خود را نسبت چیز از این ای مالِک هیچهای حاشیهگروه

اند. همه شان را به اینجا از دست دادهدهند. تاریخ را نگاه کن! همه مالکیتبه این خاک از دست می
 چیز گذرا است.
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 هفتم
هایی که از تریبون رسمی تبلیغ باالخره روز موعود فرا رسید. روزی که ما هم بتوانیم عین خانواده

اجتماعی، سر سفره یک پدر باشیم و یک مادر و شوند و یا خانواده آقای هاشمی در کتاب تعلیماتمی
 دو فرزند.

اولین ورودم به جزیره با شوک شدید نسبت به شرجی و گرمی هوا بود. برای منی که تا به آن روز فقط  
را متفاوت با سرزمین اصلی خشکی هوا را تجربه کرده بودم همین شرجی باعث شد تا همه چیِز جزیره  

بدانم. مردمان جزیره هم به شهرهای دیگر، مانند شیراز و اصفهان و اهواز و تهران و شمال و هر جای 
گفتند سرزمین اصلی. یک توافق همگانی وجود داشت که این جزیره از سرزمین اصلی دیگر ایران می

تر اینکه همه جاهای دیگر نبود، مهم هایی داشتند که درجداست. متفاوت بود؛ اینجا همه ماشین
های که گشت ارشادی نبود! و تا سالماشین داشتند! تنها چیز مشترک حجاب اجباری بود، در حالی

 بعد حتی نیروی انتظامی هم در جزیره وجود نداشت. 
بود، اوج دولت سازندگی، قرار بود ایران ساخته شود. همه به دوران سخت جنگ  73تابستان سال 

متری و این خانه حیاطی  40ای سازمانی داشتیم احافظی بگویند و ایران جدیدی بسازند. خانهخد
داشت کوچک. کف حیاط پر بود از صدف! چند روز اول فقط من و برادرم یک کیسه بزرگ صدف جمع 

در ها اضافه ماند و باز بقیه را توی اتاق. صدف طاقچهها گذاشتیم و روی کردیم، بخشی را در گلدان
سال،   25هایی که امروز بعد از گذشت ها من را عاشق کردند. صدفباغچه خالی کردیم. همین صدف
محیطی سازی و بحران زیستشوند، چه رسد به سطح شهر. مدرندیگر در کنار ساحل هم پیدا نمی

سال زندگی   22ارتباط من با تنها عناصری که مفهوم خانه و شهر را برایم داشتند را هم از بین برد. طی  
هایم بوده است. از ها، رکن اصلی و مشترک تمام خانهدر جزیره، همچنان موقتی ساکن بودن در خانه

 این خانه به آن خانه، از این حیاط به آن حیاط...
گردد. ما بومیان جزیره معتقد بودند خاک این جزیره گیرا است! کسی که وارد آن شود دیگر بازنمی 

سال و برای والدینم تا به امروز  22هم قرار بود موقت در آن جزیره باشیم. این موقتی بودن برای من 
شود و به سرزمین   ادامه داشته است. قرار بود مدت کوتاهی در آن جزیره توقف کنیم تا وضع پدر خوب
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اصلی برگردیم. توقفی در کار نبود! شد اقامتی بیست و اندی ساله! حرف بومیان جزیره درست از آب 
جزیره دائم ماندیم و اقامت در هر   دردر آمد. خاک جزیره گیراست. قرار بود موقت در جزیره باشیم، اما  

این خاک، میزبان دائمی ما  وقت حس نکردیم قرار استای موقت شد. عجیب است ما هیچخانه
 باشد. قرار بود برویم، اصل بر نماندن بود!

ها عاشق جزیره بودم، اگر سفری به سرزمین اصلی داشتم افسرده و کالفه در پی بازگشت بودم تا سال
دوباره   چیزهمهشدم. بعدها  خورد زنده میشدن از هواپیما بوی شرجی به مشامم میبا پیاده  کههمینو  

ای که زمانی عاشقش ام کرد و نیاز داشتم برای رشد کردن از جزیرهکرد، فضای بسته افسرده تغییر
ام. دوستش داشتم و از آن متنفر کردم خود را نجات دادهبودم بیرون بیایم. بیرون آمدم و حس می

 بودم. 
جزیره افرادی جزیره در روزهای وحشت کودکی به من امان داده بود، نشان داده بود که همه در این 

خوردم که چرا همه به جایی تعلق دارند و من نه. هستند از شهرهای دیگر. بعد از تابستان حسرت نمی
نشان داده بود همه در این جزیره مسافرند و برحسب قسمت گذارشان به اینجا افتاده است. همه در 

شتنی بعدًا شد مخل دایک چیز شریک بودیم، همه در غربت اشتراک داشتیم. همین جزیره دوست
ها کردم جزیره مانند پدری بود که سالام. عشق و نفرت را با هم نسبت به آن داشتم. حس میآزادی

به من پناه داده بود؛ به هر حال که بابا را کنارم نشانده بود! و حاال من نسبت به او قدرناشناسی 
آکواریوم از دانستم دیگر جای من نیست. محیطی بود که همیشه کردم. میمی از شدت گرما مانند 

خواست. کندن از ها به آن نگاه کرده بودم و حاال باز دلم نسیم خنک و باد و باران میپشت شیشه
جزیره برایم کندن از پدر بود. پدر را هم با همان عذاب وجدان ترک کردم. پدری که پیر شده بود را تنها 

 گذاشتم و رفتم. اصل بر نماندن بود.
 

 هشتم
هستم. در  Big Bang Theoryام و در حال دیدن سریال ز هوای شرجی بیرون به اتاق پناه بردها

گوید که به کند و بعد از مردمان خاورمیانه میجایی از سریال، هووارد از پرستار مادرش شکایت می
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خورد. از کی و چه زمانی نام خاورمیانه برایم مهم ها عادت دارند. چیزی در درونم تکان میبوی بد بدن
شد؟ از چه زمانی خود را فردی از خاورمیانه یافتم؟ چرا این توهین مانند توهینی که مدام به دیگران و 

ردم خاورمیانه مال من نبود و چیزی را درونم خراشید؟ چه شد که حس ک شودمیمثاًل سیاهپوستان 
ام و نه به ایران، چطور در مفهوم خاورمیانه است و یا من مال خاورمیانه؟ مالکیتی که نه به خانه داشته

 سر باز کرد؟!
 

 نهم
بدون حتی داشتن پول پیش برای خانه به پایتخت آمدم. قول داده بودم که تحت هر شرایطی بمانم. 

ای تهیه کنم. ودم. حدود یک سال گذشت تا باالخره توانستم خانهتا چند ماه در خانه فامیل و دوست ب
ها در جزیره مانده بودیم. ها تابستانترین دستاوردهایم در زندگی همین بود. سالیکی از بزرگ

ای داشتند که برای فرار از گرما به آن پناه ببرند؛ ما ها جزیره خالی از سکنه میشد. همه خانهتابستان
ها ماه خونه کسی باشیم«. سهم ما از تابستان  3گفت: »زشته سه نفر آدم  ان همیشه مینداشتیم. مام

شدن در خانه بود. های متنوع و اوقات فراغت و خوشگذرانی، بلکه تنهایی و برهوت و حبسنه کالس 
ر آن خواهند دتوانند هرچقدر میای در تهران اجاره کردم که مادر و پدرم میها خانهحاال بعد از سال

بمانند و منت کسی هم سرشان نباشد. برایم مهم نبود این خانه در جای پارکینگ قبلی اضافه شده 
 کند. دهد و سرما به داخل دستشویی از بیرون نفوذ میاست، نورگیری ندارد و بوی نم می

است. من  ها پر از نم بودهای که  تابستانبام بوده است، خانهای که در پشتام در خانهمن زیسته
ام. خانه مگر فقط سقفی ام؛ فقط دنبال تناسب خانه با جیبم بودههایم دنبال نور نبودهوقت در خانههیچ

های زندگی ما نیست؟ مگر همه قرار نیست دیر یا زود برویم؟ موقت برای اسکان مدت زمانی از برش 
 مگر اصل بر نماندن نیست؟ 
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 دهم
اند. در هایی که هرکدام از یک گوشه جهان آمدهدر کنار آدمیک ماهی است خارج از ایران هستم، 

هایی اقامت داریم که برای دوره آموزشی برایمان تدارک دیده شده است؛ موهایم هوای شرجی در کلبه
 وز کرده و بیش از هر زمان دیگری من را به یاد جزیره و زندگی گذشته انداخته است. 

ایم از فرهنگ و کشور ایم و سعی کردهحدودی با هم آشنا شدهبا گروهی در حال صحبت هستم که تا  
راجع به ایران است. اصاًل  وجوپرس پوست از رواندا در حال یکدیگر بیشتر بدانیم. دختری سیاه

ای را داشت که مردم ایران روزهای دانست ایران تا چه حد بزرگ است و همان تصورات کلیشهنمی
وقت آنقدر بر روی کننده است. هیچبرایم سرگرم  هایشسؤالنشینند.  جمعه کیپ تا کیپ در مسجد می

 سؤالعجیب راجع به ایران و ایرانیان عصبانی شوم.  هایسؤالام که از برخی وطن عرق نداشته
خواستم پاسخ دهم بله. فکر  تأملای فکر و اش این است: ایران دیکتاتوری است؟ بدون ذرهبعدی

خوریم دیکته شده است، حق ش من دیکته شده است، چیزی که میخواهد! نوع پوشکردن نمی
؛ معلوم شودمیداشتن یا نداشتن فضاهایی خاص به ما دیکته شده است، سبک زندگی دائم دیکته 

کلمبیایی  -آمریکاییاست که دیکتاتوری است. اما قبل از اینکه کلمه ِیس از دهانم خارج شود دختر 
ران دیکتاتوری نیست، انتخابات دارند!« برایم عجیب است! این نوع دهد: »نه، ایجای من پاسخ می

. هنوز شودمیانتخابات داری ننگ دیکتاتوری از دوشت برداشته  کههمینبرداشت عجیب است. 
آگاه نیستم که برایشان در باب انواع کشورهای توتالیتر، دیکتاتوری یا هیبریدی آن قدر از نظر سیاسی 

دهد: گویم. دختر رواندایی ادامه مینه سرکوب سخنرانی کنم. چیزی نمییا انواع مختلف هرگو
شویم و زنیم، صبح بیدار میتان. کشور ما دیکتاتوری است. همه فرانسه حرف می»خوش به حال

بینیم دولت زبان رسمی را از فرانسه به انگلیسی تغییر داده است و مردم...« اگر این بار ببینمش می
گیرند و وقتی در خواب هستیم این تصمیمات را اعالم ی ما هم از قبل تصمیماتی میباید بگویم برا

 . باید برایش توضیح دهم...کنندمی
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 یازدهم
دو سالی است از اقامت ما در جزیره گذشته. بابا از سازمان بیرون آمده و خانه سازمانی را تحویل 

اندازی از تعداد زیاد ها در جزیره محدود است. هنوز چشمایم. خانهنشین شدهایم و بار دیگر اجارهداده
در کل جزیره دو مجتمع های آتی به این جزیره اضافه شود نداریم. هایی که قرار است در سالخانه

ها هم که جداست و کمتر کسی داران. بخش عرباست؛ یکی برای ساکنین سازمان و دیگری غرفه
و به غیربومیان  کنندمیها معمواًل بخشی از خانه را جدا . عربشودمیوارد بافت آنها برای زندگی 

. برای رفتن به دستشویی شال دور دهند. رفتیم، امتحان کردیم، مامان نتوانست دوام بیاورداجاره می
دهد.  خانم غریبی متوجه نشد. بست. به زن صاحبخانه هم گفت که خانه بسیار بو میدهانش می

. برای مامان دیگر غیرقابل کردندمیزدن  فارسی بلد نبود. ظهرها پسران عرب در کوچه شروع به طبل
نیستی، خونه برات محل خوابه. من از صبح تحمل بود. حرفش به بابا این بود: »خودت از صبح تا شب  

ماه در هتل  3از آنجا رفتیم و مدت  .«خوام حداقل تمیز باشهام، خونه تنها چیزیه که میتا شب خونه
پرسیدند ها سرویس مدرسه دم هتل بود و همه میخواندم. صبحاقامت داشتیم. در هتل درس می

تواند محل گذار را نشان دهد؟ مگر اصل بهتر از هتل می  کنید؟ بله، چه مکانیواقعًا در هتل زندگی می
کنی؟ هتل چه فرقی ای که بروی هم مانند هتل روزی آن را ترک نمیبر نماندن نیست؟ مگر هر خانه

 ایم و همین من را بس.پدر هست یعنی ما خانواده کههمینبا خانه دارد؟ 
 

 دوازدهم 
گ و دلربا که احتمااًل تمام ما ایرانیان روزی حسرت استانبول هستم و روی کشتی. شهر مصرفِی قشن

ها توانستیم حداقل شهری داشته باشیم مانند این. در این شهر حتی گربهایم که شاید میاین را خورده
دانند و در همه جای آن با حس امنیت خودنمایی هم حس مالکیت دارند! شهر را از آن خود می

ایم اسم فهمد از ایران آمدهکند، وقتی میبه صحبت می . یک مرد عرب با ما شروعکنندمی
آگاه است که این حرکتش به ما خندد، آنها را مسخره می. میآوردمینژاد و روحانی را احمدی کند و 

گوید: حساب مردم ایران از حکومت جداست. چند روز قبل هم یک خورد! خودش در انتها میبرنمی
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انش به باال اشاره کرد و گفت مردم ایران، بعد پایین را نشان داد و گفت مرد ترک همین را گفت. با دست
 حکومت ایران. 

دانند که چطور دانند حساب مردم از حکومت جداست. عرب و ترک خوب میمردم خاورمیانه خوب می
ید ی خودشان است. شااند. تجربه زیستهتوانند در کشوری باشند با حکومتی که از آن ناراضیمردم می

میهنم را بیشتر خاورمیانه بدانم تا ایران. شاید میهن کلمه بزرگی باشد! فهم و  شودمیهمین باعث 
درک متقابلی بین ما و آنها وجود دارد. یک حس مشترک بین من و مردم خاورمیانه. حسی که دختر 

ایران اتفاق  که هر آنچه در گیردمیداند و صرف داشتن انتخابات نتیجه از آن هیچ نمی آمریکایی
امریکا، مهد شوراهای مدنی و انتخابات محلی  هرحالبهافتد انتخاب ملت است. حق هم دارد. می

است. هرکس با هر کیفیت نازلی به جایی برسد در یک اجماع همگانی قبول دارند که انتخاب بخشی 
 فهمد.از مردم بوده است. نارضایتی عمیق ما را فقط فردی از خاورمیانه می

 
 خرآ 

از دیشب به دلیل اعتراضات سراسری که نسبت به افزایش قیمت بنزین صورت گرفته اینترنت قطع 
ام. دانشگاه پیام فرستاد که به دلیل شده است. دیروز و امروز برای رفتن به سر کار دچار مشکل شده

دانیم خوب میبرودت هوا و مشکالت ناشی از آن امروز تعطیل است! نه برودتی بود و نه مشکلی. همه  
ها را تعطیل کردند. حس خشم و عصبانیت شدیدی دارم. انگار در یک به خاطر اعتراضات کالس 

آید. با برم. همین موقع یک پیام تبلیغاتی به گوشی شوهرم مینشده به سر مینظامی اعالمحکومت
 ترین موسسه مهاجرتی... وقت مهاجرت است! بزرگ اآلناین جمله شروع شده: 

ای که از سمت بینند. در رابطهاند که آزار میای ماندهام از کسانی که در رابطههمیشه تعجب کرده
اند ای ماندهکنم از اینکه در رابطهشوند. تعجب میخورند یا تحقیر میشریک یا همسر خود کتک می

دانند . از اینکه نمیبینی استپیشهای غیرقابلکردن با آنها و انجام کنشکه طرف مقابل عاشق بازی
طرف مقابل قرار است امروز چه بازی جدیدی اجرا کند. کجا دعوا راه بیندازد و قهر کند و کجا دوباره 

کنند گریه و ی ناامنی بمانند و تنها کاری که توانند در چنین رابطهها را درآورد! چطور میادای عاشق 
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راضی باشند، اما همین شیوه زندگی را ادامه دهند. زاری و درد دل و رفتارهایی از روی ضعف باشد؟ نا
کنند که عزت نفس خود را دوباره بیافرینند و این رابطه را نُبرند و بندش را قطع نکنند. چرا همت نمی

 طعم شیرین احترام را بچشند. 
اگر  بازی باید قواعد بازی را بلد باشد. هرچقدر تو خوب بازی کنی،رابطه یک بازی دوطرفه است. هم

رابطه اگر همسر  سویآن. باید برید این بند را. شودمیشریکت درست بازی نکند کل بازی خراب 
که حق تو زیستن با احترام است. باید یادت باشد   یادآوریباشد، مردم وطنت باشد، میهن باشد، باید به  

ا کنی و به سمت جایی ات در وهله اول محافظت از انسانیت خودت است. گاه باید خانه را رهکه وظیفه
موقت  بازهمتوانی آن را بیابی. شاید کسی باشد که حتی بروی که به یادت بیاورند نوری هست که می

هایت دنبال نور هم باشی. گاه باید پدر را رها کنی، هرچند بدانی پدر پیر توانی در خانهبه تو یاد دهد می
 ماند...است و تنها می

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 نان به نرخ جان
 )بررسی پدیده کولبری در مناطق کردنشین(

 1حدیث آزادی
 

 چکیده
 آمیزتبعیضتمام استعدادهایشان به دلیل نگاه  رغمبهکولبری بالی جانشان شده است. جوانانی که 

 باهدفی دولتی که قرار بود 2نان را به نرخ جان به دست آورند. تکاپو کهآندولت راهی ندارد جز 
شود اما خود نیز بالی جان دیگری بر مردم  اندازیراههای اشتغال در حل استان شناسایی ظرفیت

های گذشته با مشکالت متعددی مواجه هستند.  آثار جنگ  مرزنشینمرزنشین ایران شده است. مردم  
های مرزی پیکره مرزنشینان را زخمی کرده و روح آنان را خسته کرده است. مرزنشینان و جنگ

نشاند. در این شرایط های مردم میای هستند که هنوز داغ بر دلنکردههای عملهمچنان وارثان مین
و ظرفیت ویژه برای رشد و پیشرفت برخوردارند. جوانان  های مرزی همچنان از موقعیتاستان

های مرزی توانایی رشد و رسیدن به توانند اشتغالی پایدار و مناسب داشته باشند. اقتصاد استانمی
دهد که مرزنشینان نان را به نرخ جان معاوضه ؟ چه رخ میشودمیثبات اقتصادی را دارند. اما چه 

 
 gmail.com75hadisazadi-09102425831@ -دانشجوي کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 1
 طرح توسعه کسب و کار اشتغال پایدار 2
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مردان به مرزنشینان؟ یا مشکالتی دولت اهمیتیبی؟ مرگ پیرامون در سایه توجه به مرکز؟ کنندمی
و کنکاش   موردبررسیدیگر؟ به همین جهت تصمیم گرفتم کولبری را از نگاه کولبران و مردم مرزنشین  

بار با  های بیرونی نگاه نکنم. اینبار به پدیده کولبری از منظر روایتقرار دهم. تصمیم گرفتم این
های ها و مرگهای ما بر سیاهی این شبکولبران و با مرزنشینان همکالم شدم. شاید که روایت

 مان از سرما پایان دهد.جوانان
 

 زخمی جنگ
 شدتبهانساني، زنـدگي روزمـرة مردمـان منـاطق مرزي را    هایکنشبراي    هاییزمینهمرزها، به مثابة  

را در ابعـاد گونـاگون اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، و  ایویژه یهاتجربهتحت تأثیر قرار داده و 
 .اندزدهرقمسیاسي براي مردمان سـاکن در ایـن منـاطق 

 مناطق در جنگ است؛ مردمان ساکن  کنندمیدردناکی که مرزنشینان آن را تجربه    هایچالشیکی از  
 واحدهاي در ایجاد شده گونه تحولهر با اند کهقلمرو سیاسی یك در واقع شهروندان نخستین مرزي

 هايگیريتصمیم از را، هادگرگونیاز  وسیعي طیف تواندمی تحول . اینشوندمي روروبه سیاسي
 این شود. بازتاب شامل جنگ، وقوع تا بین مرزها همکاري یا کاهش افزایش براي مدارانسیاست
 مرزي همراه با مردمان منطقة  .است پذیر رؤیت مرزي در مناطق دیگري جاي هر از بیش هادگرگوني

 هستند. روروبهبودن  خطر در معرض احساس همیشگي نوعي
 با سورا هم حال زمان زندگي در نشینانمرز و اندتنیدهدرهم امر دو مرزنشیني زندگي و جنگ
 دو شاملجنگ  هنگام به مرزي منطقة در زندگي چالشهاي .کنندمی درك شانگذشته هایتجربه

 که مدتي طي پیامدهاي جنگ صورتبه مرزنشیني زندگي چالشهاي نخست، مي شود؛ زماني دورة
 .اندقرارگرفته هاخمپاره و هامعرض توپ در و بوده درگیر جنگ با مستقیم صورتبه منطقه این افراد
 این مهاجرت کنند؛ در ترمرکزی و اطراف شهرهاي به اندشده مجبور آنان که ایزمانی دورة دوم،
 سمت به شانآوارگی و زندگي از محیط منطقه این مردمان شدنکنده  موجب جنگ زماني دورة

 .انددادهدست  از را اموالشان راه این در و شده دیگر شهرهاي
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تبدیل شدند   ایویرانه مرزی ایران به   روستاهایدفاع مقدس بسیاری از شهرها و    سالههشتدر جنگ  
ساکن در این شهرها آواره و بی خانمان به شهر های اطراف و مرکزی تر کشور مهاجرت و مردمان 

 کنند...
افرادی که بر اثر ؛ کندمیاز آن روزها همچنان آثار جنگ داغشان را تازه  هاسالاما با وجود گذشتن 

های سنگین خرید شوند، تا آخر عمر باید با هزینههای ضد نفر دچار قطع عضو میانفجار مین
هایی بسیار گزاف ، قیمتآمریکاهای تجهیزات توانبخشی سر کنند. تجهیزاتی که با وجود تحریم

 .کنندمیهای مناطق مرزی تحمیل اند و بار مالی سنگینی را بر دوش خانوادهیافته
جان مرزنشین را   باریکاز آن دوران هرچند وقت  ماندهجابه شیمیایي مواد و ها،خمپاره ها،وجود مین

 اقدام هنوز و اندمانده جایبه مرزي مناطق در چنان . این تسلیحات جنگی از دوره جنگ همگیردمی
 .است نگرفته صورتها آن سازیپاک  براي ایجدی

های ها، هزینهشود، بلکه وجود این میناین تسلیحات تنها موجب بروز حادثه برای شهروندان نمی
ها، اراضی بسیاری از مین متأسفانهگذارد. دوش مردم مناطق مرزنشین میاقتصادی گزافی بر 

اند. بسیاری از روستاییانی که پس از پایان کشاورزی و مناطق مسکونی مردم مرزنشین را آلوده کرده
ها به مین شدتبهجنگ تحمیلی به مناطق محل سکونت خود بازگشتند، دریافتند که این مناطق 

 حالدرعینهای سابق خود زندگی نمایند. ضدنفر آلوده است و در نتیجه آنان قادر نیستند که در خانه
آلودگی اراضی کشاورزی نیز باعث شد تا شهروندان مناطق مرزی، نتوانند به سبک و سیاق سابق 

  .زندگی خود، یعنی کشاورزی بازگردند
 درنتیجهاند و ها و مراتع مناطق مرزی را آلوده کرده همچنین بسیاری از دشت ضدنفرهای مین

های جدی مواجه شده است. چوپانان مناطق ها است که با اختاللدامپروری در این مناطق، سال
های آنان وارد اراضی آلوده به مین نشوند تا از هرگونه حادثه مرزی همواره باید مراقب آن باشند که دام

رو در مناطق مرزی را نیز تهدید خطری جدی، زندگی عشایر کوچ عنوانبهه در امان بمانند. این مسئل
ها در نزدیکی رو دارند و در بسیاری از مواقع مناطق تردد آنکه عشایر زندگی کوچ ویژهبهکند، می

 .مناطق آلوده به مین قرار دارد

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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میلیون   ۱۶تا    ۱۲در دوران هشت سال جنگ تحمیلی مابین   عراق بعث که ارتش  شودمیتخمین زده  
ها در از خاک ایران کار گذاشته باشد. تمامی این مین کیلومترمربعهزار  ۴۲مین در اراضی به وسعت 

به این تعداد مین، بایستی هزاران گلوله  اند.شده های مرزی غربی و جنوب غربی کشور کاشتهاستان
ه کرد که در خاک ایران وجود دارند عمل نکرده توپ، موشک، نارنجک، خمپاره و مانند آن را نیز اضاف

 1.)خبرگزاری جمهوری اسالمی(
ها، بیشتر از سایرین تهدید های اجتماعی خاصی را به دلیل نوع فعالیت آنمین گروه طورمعمولبه

های اجتماعی در معرض تهدید ند. کشاورزان، دامداران، عشایر و کولبران، بیش از دیگر گروهکمی
، برای چوپانان مناطق مرزنشین، ضدنفرهای های ضد نفر هستند که طبق تحقیقات، خطر مینمین

ها یا معیشت خود باید در دشت تأمیناین افراد برای کسب درآمد یا  بیش از هر گروه دیگری است.
های کاشته شده از دوران همواره احتمال دارد که با مین درنتیجهکنند و  وآمدرفتهای مرزی جاده

 .جنگ تحمیلی، برخورد نمایند
ندارند، همواره  ضدنفرهای آگاهی چندانی در مورد خطرات مین کهآنکودکان مرزنشین نیز به دلیل 

 امکان دارد با مین روبرو شوند. 
هنوز اراضی  اندبودهدر دفاع از مرزهای ایران  برکفجانمرزنشینان همیشه سربازان  باوجوداینکه

هایی هستند که از دوران هشت سال دفاع مقدس فراوانی در مناطق مختلف کشور آلوده به مین
توان جان و هایی که هنوز آنقدر خطرناک هستند که می. مینو نیازمند پاکسازی هستند اندماندهباقی

که چنانآن .سالمت مردم مرزنشین کشور را به خطر اندازند و شیرینی زندگی را به کام آنان تلخ نمایند
که فارغ   هاییزمانو تالش نشده و مردم در    گذاریسرمایهن این مردم است برای آنها  شایسته و در شأ

در این   دستیتنگندارند و مشکل بزرگی چون بیکاری و فقر و    ایدغدغهزندگی بدون  هم    اندجنگاز  
را مجبور به پذیرش شغل پرخطری به نام  هازن، و مردان و کودکان و حتی گاهی کندمیمنطق بیداد 

 .کندمیکولبری 
 

 
1. https://www.irna.ir/news/83692475/ 

https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.irna.ir/news/83692475/
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 کولبری چیست؟
مختلف   هایزبانو گنجینه لغات گویشوران    هارسانهکولبری )کوله بری( اکنون به یک مفهوم آشنا در  

در چهار کشور ایران، سوریه، ترکیه و عراق  ویژهبهآنانی که در گستره جغرافیایی خاورمیانه و  ازجمله
، تبدیل شده است. این کلمه مرکب از دو بخش کول و بری است که در زبان کردی کنندمیزندگی 

نه یا بر دوش قرار گیرد و بری به معنی حمل کردن و کول به معنی باری است که با دست، روی شا
بردن است. کولبر اکنون در مفهوم و مصداق رایج آن کسی است که باری را از مسیرهای ناهموار 

. در مناطق مرزی ایران زنان کندمیدستمزد بر دوش خود حمل  درازایدیگر  طرفبهمرز  طرفازیک
ب مشغول هستند. شغلی که موقتی است و فقط برای و مردان از سنین مختلف به این شغل کاذ

در مناطق مرزی  هاشغل ترینپرمخاطره. کولبری یکی از شودمیروزانه به آن پرداخته  امرارمعاش 
 (۱۳۹۷همکاران،  پوزشی و. )آورندمی، مردم به آن روی امرارمعاش کسب  عنوانبه نوعیبهاست که 

 
 پدیده کولبری  دهندهشکلعوامل 

هیچ :»گویدمیالتحصیل کارشناسی مدیریت دولتی و فارغ متأهلساله،  ۲۷دانا، کولبر کرد مریوانی،
خواد کولبری کند؛کولبری خیلی سخت هست، اذیت روحی زیادی برای آن آدمی که بار کولبری نمی

کند یا آن راه سختی احترامی و تحقیری که نیروی انتظامی به کولبر میکند، دارد، آن بیرا کول می
ای،نه شغل ای ندارد! نه هیچ آیندهاز لحاظ اقتصادی هیچ خوبی و خوشی جزبهرود که می

ی که خارج از مسئله اقتصادی برود و این کار را انجام دهد. تنها چیزی که توی کولبری افتخارآمیز
پولی است که کولبران را مجبور به انجام آن وجود دارد همان مشکل اقتصادی هست و مشکل بی

 .«کندمی
که  اندشدهمصنوعی است. یک قومیت بین چند کشور تقسیم  هامرزبندیدر مناطق مرزی اساسًا 

 در ارتباط هستند. یکی از دالیل فقر و فالکت در مناطق مرزی، واقعی نبودن مرزهاست. باهم
 اندسنتاهل  عمدتاً دو خصلت دارند، یک اینکه  طورمعمولبهاین مناطق با توجه به جغرافیای ایران 
یعنی برای حاکمیت  ؛شودمی. به بعضی مناطق نگاه امنیتی دوم به لحاظ قومی غیرفارس هستند
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اما مسئله اینجاست که برای  کند.وارد می مهم است که قاچاق صورت نگیرد چون به اقتصاد ضربه
قاچاق تعریف مشخصی وجود ندارد، کردها در کردستان براساس ضرورت و اجبار به این کار روی 

جان با نان است و این از دید انسانی و  یمعاملهرند. کولبری و در اصل انتخاب دیگری ندا آورندمی
 است.  بارفاجعهاخالقی 

تعریف دولت از قاچاق این است که هر کاالی خارجی که گمرک آن پرداخت نشده باشد قاچاق است 
محلی  دارسرمایه. در کردستان یک بخش نامدمیدرگیر است را قاچاقچی  مسئلهو فردی که با این 

نیاز شهرهای   کنندهبرطرفشهرهای دیگر در ارتباط است بدین معنی که    دارسرمایهجود آمده که با  به و
از اجناسی هستند که از  ترارزانبزرگ به کاالهای خاص است. در طرف دیگر مرزها به دالیلی کاالها 

ه برای صاحب این تفاوت قیمت سودآور است اما نه برای کولبر بلک  شوند.میطریق گمرک وارد کشور  
و اگر  خردمیمزد مشخصی بار را حمل کرده و تمامی خطرات را به جان  درازایسرمایه چون کولبر 

ما با یک نوع  درواقعدر بین راه بار توقیف شود کولبر باید خسارت آن را به صاحب بار پرداخت کند. 
 طق مرزی است .در مرزها مواجه هستیم که ناشی از نگاه امنیتی دولت به منا داریبرده

 اگر دولت،  کهدرحالی  آورند.میاما چون درآمدی ندارند به این کار روی    دانندمیاین افراد خطرات کار را  
. این افراد این مشاغل را قاچاق و آورندنمیشغلی برای این افراد ایجاد کند به چنین مشاغلی روی 

. واقعیت این است که این جریان کنندمیشغل یا تجارت به آن نگاه  یمثابهبهبلکه  دانندنمیحرام 
 است اما جریان خطرناک و سختی برای کولبران است. سودآوریجریان  دارسرمایهبرای 
تا افراد در آنجا شغل ثابتی داشته باشند.  کنندنمی گذاریسرمایههیچگاه در مناطق مرزی  هادولت

در دنیا برای آنکه پایگاه اجتماعی خود  هانظامتمامی  .مرزی هستند فقیرترین مناطق ایران، مناطق
در ایران، عدالت فقط در حد شعار  متأسفانهاما  کنندمیرا حفظ کنند، عدالت را در توزیع ثروت رعایت 

مردم  یهمهنبوده که  ایگونهبه. عدالت اجتماعی هیچگاه شودنمیاست و در عمل عدالتی دیده 
اقتصادی و اجتماعی همواره مورد ظلم واقع شدند   ازنظر  نشینانحاشیهداشته باشند و  احساس رضایت  

نیازهای اولیه خود به هر   تأمینکه افراد برای زنده ماند و از سر استیصال و برای    شودمیو نتیجه این  
 .آورندمیکاری روی 
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 ایران کردنشیننبود بسترهای شغلی در مناطق 
های شناسایی ظرفیت باهدفو اشتغال پایدار )تکاپو( طی چند سال گذشته  وکارکسبطرح توسعه 

اشتغال در هر استان آغاز شد که خالصه مطالعات استانی این طرح با »تحلیل آموزش عالی و 
نیروی کار،  هایظرفیت تناسببههای اشتغال به تفکیک هر استان استخراج ظرفیت اشتغال«،

 های استانی و ملی مشخص شد.سایر شاخص و محیطیزیستشرایط 
 ومرزی  هایاستاندر  بسترسازیپی به عدم توجه دولت برای  خوبیبه توانمیبا بررسی این طرح 

 کولبری پی برد. یپدیدهدرگیر با  کردنشین
نفر در این استان ظرفیت جدید  ۵۰۰هزار و  ۱۹استان ایران البرز  ترینکوچکمثال برای  طوربه

 .شده استبینیپیشدارای ظرفیت  هایرستهاشتغال در 

 وکار و اشتغال پایدار )تکاپو(*مهر، طرح توسعه کسب * به گزارش 
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 هایریزیبرنامهاما در استان مرزی ایالم با چندین برابر مسافت در مقابله استان البرز تنها مطابق با 
ریزی برنامهمختلف  هایرستهشغل جدید در  ۳۵۰۰ه اشتغال تنها، و برآورد ظرفیت توسع شدهانجام
 که این تعداد شغل در برابر جمعیت استان ایالم بسیار ناچیز است. .است شده

 

 و اشتغال پایدار )تکاپو(* وکارکسبمهر، طرح توسعه  * به گزارش 
 

برای ایجاد اشتغال برای جوانان  ایبرنامهکولبری هیچگونه  یپدیدهدولت ایران برای مقابله با 
مرزنشین مناطق کردنشین ندارد و این درحالیست که با توسعه صنعت در دیگر مناطق ایران از جمله 
شهرهایی چون اصفهان، اراک، سمنان و.... نشان داده است که توان ایجاد اشتغال و ساخت کارخانه 

با جان خود   درآمدبرای مردم این مناطق که برای کسب    ظاهراً را دارد اما    مختلف ایران  هایاستاندر  
مسئولین با توجه به  .ندارند ایبرنامه آورند،میو به شغل پرخطری چون کولبری روی  کنندمیبازی 

راهکارهای موقت)دادن مجوز کولبری به جوانان(،  جایبهموقعیت این منطقه باید برای این مسائل 
ها و بازارها و های اساسی ارائه و اجرا کنند. دولت باید در این مناطق با احداث کارخانهحلراه

درست و  هایشغلزایی کند تا مردم بتوانند همانند مناطق دیگر کشور نیازهای خود را با اشتغال
 برطرف کنند. تراساسی

رفتن است جوانان مستعد بسیاری   جلوروبهز تمامی جهات دارای آمادگی برای پیشرفت و  این مناطق ا
استفاده  شانوجودی هایظرفیتدر این مناطق هستند که حق آنها کولبری کردن نیست و باید از 

کنکور  12برد جوانان پرتالشی همچون باقر احمدی که با تمام افتخاراتی که داشته)کسب رتبه 
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برای آن زحمت کشیده را برای خود بسازد و مجبور است   هاسالکه    ایآیندهوانسته زندگی و  دکتری( نت
کولبری کند باقر احمدی تنها یکی از صدها کولبر  العبورصعب هایکوهبرای گذران زندگی در 

 کرد است که مشغول به کولبری با کوله باری از دانش و تحصیالت است. کردهتحصیل
 

 گیرینتیجه
شوند، دولت شان مجبور به تن دادن به کولبری میکولبران فقط به خاطر نداشتن شغل و شرایط مالی

ها حمایت کنند. این شغل ازهرجهت کولبران را اند و باید از آنو مردم در قبال این کولبران مسئول
ها را شهروندی آنترین حقوق کند و اولیهدار میشان را خدشهدهد و شأن انسانیفشار قرار میتحت

های اقتصادی و اجتماعی به عمل آید. گذاریریزی و سیاستباید با برنامه . حل این مسئله گیردمی
های بیشتری در کردستان، ایالم و کرمانشاه ایجاد شود، بودجه زایی شود، کارخانه و شغلباید اشتغال

در امور ممکت و ادارات مختلف استفاده  بیشتری به این استان محروم تعلق گیرد و از توانایی جوانان
جای آنکه خود دولت مقصر شناخته کرده  مجبور به کولبری شود. بهشود. نه اینکه یک جوان تحصیل

خوانند در صورتی حجم واردات کاال توسط کولبران، دانند و قاچاقچی میشود کولبران را مقصر می
 .شوددرصد باالیی از واردات غیرقانونی را شامل نمی

هستیم  روروبه ایپدیدهاین تعریف وجود ندارد ما با  اآلنقاچاق باید تعریف مشخصی داشته باشد که 
آن نگاه انسانی و بررسی واقع  حلراهآن نگاه نظامی و صدور کارت تردد مرزی نیست بلکه  حلراهکه 

 بینانه است .
ماری و ناسالم این شغل را به رسمیت صدور کارت برای کولبران به این معنی است که مناسبات استث

 .ایمشناخته
دهند، سران قوا با ورود به این موضوع در شرایطی که کولبران به دلیل فقر و نداری این کار را انجام می

این   گیریشکلای اجرایی کنند و نشان دهند، ماهیت  آن را پدیده دردناکی بدانند، برای حل آن پروژه
 شورا برای چنین مواردی هم است.
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 منابع
مطالعة  :(، زندگي در مناطق مرزي1394مستان ذکایی، محمد سعید، نوری، آرام) ز ▪

پدیدارشناختي مرزنشینان شهر نوسود،جامعه پژوهشی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و 
 مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره چهارم

های های خنثی نشده ضد نفر و راههای ناشی از مین(، بررسی آسیب1383نیا، مسعود)ثقفی ▪
 کاهش آن

انفجار مین و مهمات عمل نکرده بر روی کیفیت  تأثیر(، 1388فالحتی، فرحناز و همکاران) ▪
 استان غربی کشور ۵زندگی قربانیان در 

کشته شدگان توسط  مشخصات کلیدی (، بررسی1385-1373آسترکی، پیمان، احدی، مریم ) ▪
 ۱۳۷۸فراموش شده، ایالم،  هایانفجار مین

پنجمین همایش  ، تکوین مفهوم کولبری،۱۳۹۷علی رسول نیا،    پوزشی, مهدی؛ پژمان غفوری و ▪
 ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

 (، تهران، چراغ اندیشه1368خضری، امیر ارسالن، پیدا و پنهان کولبری) ▪
 

  



 
 
 
 
 
 
 

  در جستجوی خوشبختی
 لیال عراقی

 
نیست   شدهشناخته  دقیقاً هموطنانم سایه انداخته است. امری که    یروزمرهمهاجرت بر تمام رفتارهای  

بر  کنممیرا که در ادامه توصیف  هاییسکانسگفتارها و رفتارها دارد.  دهیجهتبسزایی در  تأثیراما 
 یسایه، هرروزهساده و  ظاهربهاساس مشاهداتم از زندگی روزمره است. تالش دارم در این مراودات 

 آن را ببینم و تا حد امکان توصیف و تحلیلش کنم.  تأثیراتمهاجرت و 
 

 سلف دانشکده :1سکانس 
، عصبانی است و تند و تند دارد به من غر میزند، برای یک رویممیسلف پایین  هایپلهاز  باهم

. مطمئنم که اندکردهدرخواست ساده در روال اداری آموزش و دانشگاه گیر افتاده و روزش را ضایع 
پاسخگویی نیست و هیچکس اهمیتی به مشکلش نمیدهد، حتی من هم که دوستش هستم جایی 

چرا اینقدر شاکی است؟! مگر نمیداند همین است؟ چرا در ته ذهنم حین غر زدن هایش، فکر میکنم 
از این انتظارش   درواقعاست. میدانم او عادت نمیکند و من هم  جاییبی سؤالهنوز عادت نکرده! 

مثل همیشه تکرار میکند:"من باید   هاحرف، اما ناامید است دنبال همه آیدمیبرای بهتر بودن خوشم 
 هایناامیدیینجا حالم بهم میخوره، همش عصبیم". همیشه بعد از تمام ا چیزهمهداره از  واقعاً برم، 
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کوچک و بزرگ خودش را به سرزمین آرزوها وصل میکند، به امر خیالی لکان، به آنچه هنوز تعین 
که فقط  فهمممیبرای خودش تصویر میکند. از اشتیاقش برای رفتن  هابهتریننیافته و او در قالب 

. جوجه چینی با آش رشته، از سر تعجب گیریممیر جا که اینجا نیست. غذایمان را  برود به ه  خواهدمی
چطور این ترکیب به ذهنشان رسیده،  کنممی. فکر زنیممی داریمعنیو لبخند  کنیممینگاه  به هم
است   حوصلگیبیبیشتر از سر    به نظرم  بینممیاین ترکیب غذایی را    امزندگیاولین بار است در    بااینکه

و شلختگی فکری  منطقیبیاینجا هم تکرار شده است. گویی  شدهنهادینه حوصلگیبیتا خالقیت! 
. آش رشته سنتی است کندمی  فرماییحکم، خودش را به غذا هم رسانده و آنجا هم  چیزهمهحاکم بر  

عده را سنگین میکند و دنبال هم و جوجه چینی فرنگی. هیچ ربطی بهم ندارند، با هم خوردنشان م
است. انگار کسی این دو را کنار هم قرار داده تا ثابت  ذوقبیفاحشی این ترکیب  به طرز، چسبندنمی

فکر کنیم! شاید هم نوعی احساس پیوستگی یا  خواهدنمیکند همین است که هست دلمان 
با جوجه چینی برای توجیه  ابییهویتجهانی در تقابل با فرهنگ محلی است.  بافرهنگ یابیهویت

 آش رشته!
 

 : کتابخانه دانشکده2سکانس 
خوابگاهی این محیط بهترین جا  هایبچهفرجه امتحانات است و کتابخانه شلوغ، بخصوص برای 

برای تمرکز و درس خواندن است. تصمیم گرفتیم درخواست اضافه شدن روزها و ساعات استفاده از 
بود که حتی برای استفاده   کنندهمأیوس راه برای دو هفته قبول کردند. خیلی  را بدهیم. با اک  خانهقرائت

همواره   هایشانکتابخانهدنیا    هایدانشگاهاز کتابخانه و درس خواندن هم باید ثابت کنیم تا بسیاری از  
مانند طناب به  مانزندگیامور  ترینکلیتا  ترینجزئیباز است. این نیاز به ارجاع به بیرون از 

. خارج همچون معیاری نامرئی و سنجه عمل درست برای هر امری نقش بازی پیچدمی  وپایماندست
تا ازدواج، از رفتار سیاستمداران تا  زندگی مردم عادی.  ونقلحملمیکند. از آموزش تا بهداشت، از 

 . گیردمیهمواره چیزی در بیرون است که رو به آن زندگی صورت 
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 : خانه 3سکانس 
، سرم درد میکند وقتی هوا آلوده است عجیب نیست، خبرها را چک میکنم بازهم فردا آیممیبه خانه 

در حال بحث هستند یک عده میگویند:"دیدی، اینجا حتی درس   باهم  هاسلولتعطیل است. ته ذهنم  
:" نخیر! بازنمایی است، آنجا هم خبری نیست، خبری دهندمیدیگر پاسخ    ایعدهخواند"    شودنمیهم  

 هدفبی یک ساعتز دنیای آرمانی نیست، این تصاویِر بازنمایی انتخاب شده است و کامل نیست." ا
میچرخم، از دیجی کاال تا سرچ دکترا ! از ترکیه تا کانادا ! بدون کوچکترین هدف  هاسایتدر 

بعد   " هنوز وجود دارند! انگارهاامکانمشخصی! انگار فقط میخواهم مطمئن شوم خارج از این فضا "
، اندگرفتهشک میکنم! وقتی نفس کشیدن را هم در این جهان از من  چیزهمهاز آلودگی هوا به 

 ناپذیردسترس میخواهم مطمئن شوم امکانهای دیگر پرواز نکرده باشند! حس میکنم ذهنم نسبت به "
، سقوط ناگهانی هواپیماها، جهش هاانسانشدن ناگهانی" شرطی شده است! کشتن ناگهانی 

، قطع ناگهانی اینترنت، ... برای هر کاری نفس را احتیاج دارم هاقول، تغییر ناگهانی  هاقیمتاگهانی  ن
حق حیات هم پنجره اعتراضی برایم باز باشد! در این  ترینابتداییاما امیدی ندارم که حتی برای این 

طرفدار  هایسلولقیر طرفدار رفتن هستند، قدرت میگیرند و شروع به تح مغز که هایسلول هازمان
 ! کنندمیماندن 

 
 : فضای مجازی4سکانس 

ایرانیان داخل و ایرانیان خارج، موافقان  ایمسئلهبر سر هر  اخیراً در توییتر بازهم دعوا شده است. 
. کسی گفته "مردم افتندمیرفتن و حامیان ماندن، طرفداران گریز و هواداران مقاومت به جان هم 

) خارج( مردم اهمیت بیشتری در اینجا،  آورندمیخود به فکر سالمتی خود نیستند وقتی ماشین بیرون  
مشکل از ساختار   فهمینمیدیگری پاسخ داده" تو هنوز    به سالمتی و رعایت حقوق یکدیگر میدهند."

 هایماشینعمومی مشکل دارد و درصد کمی از آلودگی مربوط به   ونقلحملاست، فرض که نیاورند 
شخصی است." یکی دیگر اذعان به بدبختی کرده و دیگری نویسنده را محکوم کرده که وقتی خارج 

م نظر نکند و آن یکی با حسرت نوشته "خوش به حالتان است در مورد مردمان تحت فشار ایران اعال
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که اینجا نیستین." لکان باور دارد که"آرزومندی انسان، آرزومندی دیگری است". الزم به توجه است 
که در این آرزومندی عدالت نیز نقش بازی میکند. آرزومندی حول امید برای پیوستن یا بدست آوردن 

ع امید مانند هر توزیع دیگری در جامعه توزیعی نابرابر است. برخی در ، اما توزیگیردمیدیگری شکل 
هستند. نابرابری عیانی در آرزومندی هم  هاشبکهامید جای دارند و برخی خارج از این  هایشبکه

وجود دارد. زندگی روزمره بسیاری حول خواستن "دیگری" شکل گرفته است. خواستن قوانین، 
محل زندگی دیگری. اما این خواستن منتج از خوِد دیگری، بالذات نیست. سیاستمداران، رفتارها و 

یعنی درواقع این کیفیت و نحوه بودن دیگری نیست که آرزومندی را حول آن شکل داده است بلکه  
میان ذهنیتی است که بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و مبنای آن 

 وقعیت جغرافیایی و تاریخی است.نخواستن لحظه اکنون در این م
 

 : رادیو و تلویزیون ملی5سکانس 
و رادیو روشن است. گزارشگر در مورد رفتن ورزشکاران با مقامی مسئول مصاحبه   امنشستهدر تاکسی 

و به دالیل شخصی  اندبودهمیکند و او اصرار دارد که این رفتن آنها دالیل سیاسی ندارد، چند نفری 
مرتب و خوب است. این دیالوگ در ذهنم چرخ میزند و کمی عصبیم میکند. فکر  چیزهمهرفتند و 
 افتممیندارند! یاد آن دیگری    اباییتنها منبع خبری هستند یا از دروغگویی   کنندمیفکر   قعاً وامیکنم  

دیگر مجری  ایبرنامهکه در تلویزیون گفته است "هر کس مثل ما نیست  و ناراحت است برود!". در 
باشد اما  سؤالمیپرسد و مقام مسئول در پاسخ میگوید: "در ذهن مردم هم اگر این  سؤالاز مسئولی 

میتوانی به دستاوردهایم  نهایتاً بپرسی،  سؤالباشد، تو حق نداری از من  سؤالدر ذهن تو نباید این 
، حس میکنم به شعورم امندیدهو تلویزیون    امندادهکه رادیو گوش   هاستمدتافتخار کنی." بشخصه  

م ندهم! البته این رویکرد میتوانستم برایش مالیات ه کاش ای! در دلم آرزو میکنم که شودمیتوهین 
نباید عجیب باشد اما گویی دعوت پنهانی به رفتن دارد   قاعدتاً رسمی امری تازه نیست و  هایرسانه

 هایشبکه.  اندبستهبیگانه در یک جبهه پیمان اتحادی سری    هایرسانهکه عصبانیم میکند، گویی با  
تصویر پسر زباله  به دنبالدر مملکت،  توجهیبیخرابی و  هایگزارش تمام  به دنبالدائم  ایماهواره
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 ایخانواده. در این نماها  دهندمینمایش    هاآب  سویآنو کشتن حیوانات تبلیغی از    آببیگرد، محله  
. تصاویری شودمیمدرن و مجلل، کنار دریای نیلگون با لبخندی آسوده بازنمایی    ایخانهخوشحال در  

که با سپردن دارایی خود به دست فالن وکیل   ناشدنیوصفاز خوشبختی، آرامشی    شدهاغراق ساده و  
برای  رؤیاییزمان ممکن عمل میکند و مانند غول چراغ جادو زندگی  ترینکوتاهیا فالن موسسه در 

. از طرف دیگر تلویزیون ایران دعوت به رفتن میکند. مستقیم و دهدمیترتیب  هاآب سوینآشما در 
ایران را متعلق به گروهی خاص میداند. گروه خاص قدرتمندی که حاضر به پاسخگویی  غیرمستقیم

، که در گفتمان رسمی تبدیل به "دیگرِی بدون حق" قدرتانیبینیست. "دیگری" اینجا مردم هستند، 
 .اندهشد

از این دو رویکرد تصویری واقعی از مردم واقعی نمایش نمیدهند. مردمی که در یک محیط  کدامهیچ
دارند و با  ایشده. روابط و جایگاه تعریف اندکردهفرهنگی، تاریخی و زبانی شکل گرفته و رشد 

 هاییانتخاب. ندکنمی امرارمعاش  اندآوردهکه امکان کسب آن را در طول زندگی بدست  هاییمهارت
ماشین، خوشنام ترین  ترینشیکبهترین خانه،  خواهندنمی"ترین" ها نیستند.  به دنبالدارند و 

ماهواره با نیاز سازی  هایشبکه دانشگاه یا پردرآمدترین شغل را داشته باشند. این رویکردی است که 
 مبدأو کشور  هاواسطهکاذب سعی در القای آن دارند، نیازی که اگر پذیرفته شود سود کالنی برای 

ترین مردم انقالبیو  تریننجیبداخلی سعی در ترسیم صبورترین،  هایشبکهایجاد میکند. همزمان 
 حاکم را به اقلیتی خاص میدهد.  بازهم ترسیمی که درصورت پذیرش منفعت استفاده از رانت دارند؛

 
 دولتی هایسازمان: 6سکانس 

. درخواستم را مطرح میکنم من را به امرفتهاجتماعی  تأمین 22به شعبه  فرماخویشبرای بیمه 
 40 در صفمن را به ساختمان اول باز میگردانند.  مجدداً ساختمانی دو کوچه باالتر میفرستند و آنها 

نفری جلو بودم.  20بیهوده شاید حداقل  وبرگشترفتکر میکنم بدون این نفر جلوی من هستند و ف
 کنممیآنالین برای کارش وقت گرفته است. فکر  صورتبه گویدمیخانمی به باجه مراجعه میکند و 

دوست  تفاوتیبینمیدانستم چنین امکانی در ایران هست، اما مسئول باجه با  اصالً چه جالب! من 
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دقیقه از وقتش گذشته اما دختر اصرار دارد که باجه را پیدا  4دارد دست به سرش کند، میگوید 
مسئول  یگفتهخارج است. تنها این  امحوصلهو پیگیری دعوایشان از  کنندمینمیکرده! با هم بحث 

تکراری و  یجمله"مگر اینجا سوئیس است؟" این  گویدمی، خوردمیلی در گوشم باجه مثل سی
 گونههیچ لطفاً نیست  سوئیسهمه میدانیم اینجا  کهازآنجایی! حاوی این بار معنایی که "آزاردهنده

. شودنمیچون اینجا سوئیس نیست هیچ مسئولیتی پذیرفته  تردقیق طوربهانتظاری نداشته باشید." 
محترم هستند و الزم است به  جاهمه هاآدمدارم بلند شوم و بگویم:" اینجا سوئیس نیست اما دوست 

 آیدمیچه مشکلی پیش    حالدرعینکارشان توجه شود، این احترام نباید با موقعیت مکانی ایجاد شود،  
مشخص  احتماالً که این توجه و احترام را شما در همین مکان و همین زمان ایجاد کنید؟!" خوب 

، از من شدممیوارد    کنندهخستهدر بحثی بیهوده و    احتماالً است که نه بلند شدم و نه حرفی زدم چون  
اصرار بر اصالح و غلط بودن شیوه رفتار و سیستم فعلی و از مسئول مربوطه انکار و دفاع از رفتارش. 

حظاتی حس زندگی در باعث شود ما برای ل تنهاییبهاحساس مسئولیت میکند که مبادا  احتماالً 
 کندمییک تصویر یکسان، جمله و تصویری که تکرار  جاییهمهسوئیس را پیدا کنیم! تکرار و حضور 

بیاورید،   ترپایین"اینجا سوئیس نیست و قرار هم نیست سوئیس بشود پس حد انتظارات خود را پایین و  
جمله در مجموعه فرآیندهای اجتماعی  بروید." این راحتیبهآنقدر پایین که اگر چیزی برایتان نماند 

و باورهای مشخص و معین حول "خاص بودن خارج، درخواست این  هاایدهاست که به کردارها و 
و به تعبیر پیتر برگر  بخشندمیخاص بودگی و خروج از وطن برای بدست آوردن آن" مشروعیت 

 .شوندمیپذیرفته  راحتیبه هادیدگاه، در نتیجه این کنندمی"ساختارهای موجه ساز" را ایجاد 
 

 : پرفرمنس در فرودگاه7سکانس 
شده است. آهنگی بنام "به فیلمی در فضای مجازی از پرفرمنسی برای ماندن در وطن منتشر 

. قرار است افراد را از دلتنگی پس از رفتن مطلع کند و به شودمیش نمیارزه" در فرودگاه اجرا دلتنگی
 ایعدهمجازی است.  هایبحثماندن ترغیب نماید، اما در عمل بازهم دلیلی دیگر برای دعواها و 

 نهایتاً نظری خالف این دارند.  ایعدهو  ارزدمیو  اندکردهبیشتری را تجربه  هایامکانمیگویند 



 
 یخوشبخت  ی در جستجو  | 171

 
 

  

 

و میگویند نسخه واحدی ندارد.   دانندمیاع آن را امری بسیاری شخصی  گروهی هم برای فیصله اوض
بیشتر برای اطمینان دادن به خود فرد است، اطمینان از اینکه  هاالعملعکساین  آیدمی به نظرم

تصمیمش برای "ماندن" یا "رفتن" صحیح بوده، برای ساکن کردِن این هویت سیال است، برای اینکه 
، حس کند درجایی آرامش گرفته و به قطعیت چنگ بزند. هومی بابا معتقد است که فرد در بین دنیاها

را به مقصد و هویت مهاجر را به هر دو پیوند میزند.   مبدأکه    کنندمیمهاجران فضایی بینابینی را تجربه  
برای آنان مربوط به گذشته و ایستاست و مقصد در پویایی و در حال ادامه دارد. بنظرم سایه  مبدأ

آورده است. این فضا  به وجودنیز فضای بینابینی  اندنکردهمهاجرت برای آنان که مهاجرت را تجربه 
ت که که تمایلی ندارند امکانی اس هاییآنبرای مشتاقان مهاجرت نوید سرزمین آرزوها و برای 

"بینابینی" درگیر در این پیچیدگی، در وضعیتی هیبریدی و  هایهویت. شودمیهرزگاهی پررنگ 
 در تردید و ابهام تمایل به تعیین تکلیف وضعیت دارند.  ایآستانهمتصل به دو مکان، در 

 
 : خانواده8سکانس 

ت ابتدا باید به پزشک بروز بیماری و کسال در صورت"سیستم درمانی کانادا دولتی است، بنابراین  
. ممکن است شویدمیصالحدید او به متخصص مربوطه معرفی  در صورتخانواده مراجعه کرد و 

انتظار برای دیدن متخصص بمانید. درست است که حداقل امکاناتی به همه میدهد  در صف هاماه
فرادی که در حال اما این سیستم هم البی سنگینی برای عدم ورود بسیاری از پزشکان دارد زیرا ا

 نهایتاً حاضر در سیستم حضور دارند تمایلی ندارند که رانت خود را با دیگر پزشکان سهیم شوند و 
خروجی سیستم به ضرر مردم عادی و مراجعان است." این نطقی است که در انتقاد از سیستم 

اشتباه  حتماً میگوید: " تفاوتیبی. عمه در یک کالم و با کنممیایراد  امخانوادهبهداشتی کانادا برای 
این است که سیستم  مسئلهفهمیدی، اگر اینطور بود که هرکسی میرفت اونجا اینقدر راضی نبود." 

از  حتماً و نقص باشد، هر چیزی که آنجاست  عیببیباید  چیزش همهدرمانی خارج هم مانند 
رضاء نشده سوژه آرزومند تکاملی را در ورای مرزهای ملی تصور است. میل ا ترکاملبهتر و  اش ایرانی

. بنابراین من در پاسخ عمه شودمینه تغییر میکند و نه راضی  مطمئناً میکند که با چند جمله من 
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است، موضوعی که  زمینهپسسکوت اختیار میکنم. "اولویت مهاجرت بر ماندن" امر مفروض در 
و نقص   عیببیبردن این تصویر کامل و    سؤالگفتگویی بدون زیر  همیشه حاضر است و الزم است هر  

 صورت بگیرد. 
، در ایران هم جریان دارد. مانند بهترین شهروندان یک هاآبمرزها و  سویاین، در اینجازندگی در 

جامعه پیشرفته این جا هم بسیاری به حقوق دیگران و به قوانینی که عزت انسانی در آنها رعایت شده 
و میخواهند  کنندمیام میگذارند، برخی کتاب میخوانند و حلقه مطالعاتی دارند، برخی ورزش احتر 

. بسیاری کنندمیغذای سالم بخورند یا به موسیقی خوب گوش بدهند و دیگران را نیز به آن دعوت 
معه برای دوران بازنشستگی برنامه دارند. برخی طبیعت گرد هستند و برخی طنزپرداز، بعضی برای جا

و برخی برای توسعه تئاتر. اگر ساختارهای حکومت این افراد را آزار ندهد کمکی   کنندمیمدنی تالش 
و در یک کالم   کنندمی، تصمیم میگیرند، تالش  کنندمیهم به آنها نمیکند، اما آنها وجود دارند، فکر  

. تصویری بسیار شبیه به کنندمیتالش  ترعمیق، ترآرام. برای زندگی بهتر، شادتر، کنندمیزندگی 
. افرادی که در تکاپو هستند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانشان بینیممیآنچه در سرزمین آرزوها 

بسازند. در این مهد رفتن، در این سرزمینی که بازنمایی مرگ و خشونت شده، در زیر پوست این شهر 
 هارفتنران ناالیق، زندگی در جریان است. ورای تمام  تصمیم گی  هایتدبیریبیتمام    دآلوده و در امتدا

. پس در این جا هنوز هستند و هستند و بنا به جبر بودن ناچار به زندگی اندماندهعده بسیار زیادی 
زندگی جریان دارد و این زندگی در حال و اکنون در زیر سایه گفتمان غالب رفتن گم شده است. گویی 

زندگی نیست بلکه قرار است زندگی در مکانی دور و در جایی از  وجههیچبهآنچه اینجا در جریان است 
، فرافکنی امید گنجدنمیآینده و امید در حال و در مرزهای ملی  اندازچشمآینده شروع بشود. وقتی 

تبلیغات گسترده "زندگی در حال" و زیاد استفاده  باوجود. گیردمیبه آینده و خارج از این مرزها صورت 
ِن این دست از جمالت در کشور، این رویکرد در عمل جایگاه خاصی در زندگی افراد ندارد. "حال" شد

در زندگی اکثریت موج  1تنها پلی جهت رسیدن به "خوشبختی" در آینده نامعلوم گشته است. تردید
ده است، ، انبوهی از اطالعات به سمت افراد سرازیر شایماهوارهمجازی و    هایشبکهمیزند، به مدد  

 
1. Ambivalence 
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کافی است گوگل کنید تا از مدل دکمه لباِس مردم عادی تا جزئیات زندگی سیاستمداران هر کشوری 
. عدم اطمینان ناشی از   1را ببینید و بشناسید بنابراین آنچه مایه رنج است تردید است نه عدم اطمینان

داشتن و تنفر است. اطالعات ناکافی است اما تردید مرزی بین خواستن و نخواستن، بین دوست 
است که لکان آن را "مهرآکین" مینامد. تردید، امری که در پوشش"مهاجرت" نه تنها بر زندگی   ایرابطه

سایه  ایطبقهدر هر فضا و هر  هاالعملعکسو  هاعملمهاجران بلکه بر زندگی روزمره، مکالمات، 
سکون در بین  صورتبه حال را سایه مهاجرت کل هستی در جریان در زماِن  درواقعانداخته است. 

اداری و دانشگاهی، رویکردها و  هایسیاسته، زمر االذهانیت افراد بازنمایی میکند. گفتگوهای رو 
و نامرئی در تبدیل مهاجرت   تنیدهدرهم  ایمجموعهداخلی و خارجی همه و همه در    هایرسانهتبلیغات  

از زندگی واقعی افراد  هاییروایتهستند. عدم دسترسی به  تأثیرگذاریگانه روش خوشبختی  عنوانبه
از مهاجران، مهاجرت و زندگی افرادی که در  ترواقعیدر ایجاد تصویری  ایرسانهخارج از جنجال 

تصویری نخبه و شاد از افرا مهاجر و  ارائهرسمی اصرار بر  هایروایتاست.  تأثیرگذار اندماندهوطن 
آرزومنِد مهاجرت را  یسوژه غیرواقعی هایتصویرسازیدر وطن دارند، این  و خسته سوادکمافرادی 
وضعیتی تنها راه رهایی را در رفتن جستجو میکند و در صورت  در هرکه  ایسوژه. آوردمی به وجود

رفتن و دست پیدا نکردن به آن تصویررویایی باز هم الزم است تمنای خود را رو بسوی امری دیگر 
" در بازنمایی امری دیگر از سرگرفته 2این ماجرای سوژه آرزومند در "جستجوی خوشبختیتعریف کند و  

 .   شودمی
 
 
 

  

 
1. Uncertainty 
2. The Pursuit of happiness 

برگرفته از فیلمی به همین نام که بر اساس زندگی واقعی و تالش های فردی سیاهپوست در جامعه امریکا برای دستیابی به 
 تی ساخته شده است.خوشبخ



 
 
 
 
 

 1گذری انتقادی بر خلقیات ما ایرانیان
 2صابر اکبری خضری

 
 است. بسیاری  ایرانی، بخش مهمی از تحلیل تاریخی و فرهنگی جامعه ایران  خلقیات  درباره  اندیشیدن

های ما و الگوهای رفتاری ما ، ریشه در ساختارهای عمیقی دارند که پندارهاز مسائل کنونی جامعه ما
فردی  هایکنشمنش و  ییابعلتجامعه ایران و همچنین  ها دربارهدهند. بیشتر چراییمی را شکل

؟ چرا نیافتگیتوسعهمانند چرا استبداد؟ چرا  سؤاالتی. گردندبازمیما به یک چرای بزرگ اخالقی 
 کهایندهند، تری سوق میهای کلیپرسش سویبهمشابه دیگر، ما را  سؤاالتمشکل کار جمعی؟ و 

داده است؟ )فراستخواه،  چه خلقیاتی و چرا به اقتصاد، سیاست و فرهنگ در ایران، چنین جهت
و با رویکردی انتقادی آنها را بررسی  کنیممیخلقیات ایرانی اشاره  ترینمهم( اکنون به برخی 1380

 3.کنیممی

 
 قسمتی از متن حاضر، حاصل تلخیص و ترکیب این مقاالت است:  1.
 . یرانیا ینینو از جهان ب یر یارائه تفس ،یمنف اتیخلق شیشرط توسعه؛ پاال  شی(. پ1380). انیاکبر کرباس یعل

 . یعصر ناصر  یسیاز نگاه مأموران انگل انیرانی(. اخالق، عادات و رسوم ا1397. )ینسب، کبر  یشهاب؛ مهد  ،یدانیشه
/ تاریخ تگارش اولیه: بهمن ماه  mosafer.rezvan@gmail.comکارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتبطات /  2.

1397 
اخالق  ،یعادت ذهن ینوع حسب . برستین یحیصح حیتوض ،یرانیا اتیذات انگارانه از خلق حیتوض نکهینکته حائز توجه ا .3
 اساس دارد. اما بر یخاص اتیو چنان است و اخالق و روح نیجماعت، ذاتًا چن یرانیا ایگو شود،یم  دهیانگارانه دذات زین یرانیا

 یوخو . خلقآورندینم ییطرح نها ک یعنوان  به ینیشیو پ یذات ییوخو، مردم با خود، خلقیاجتماع تیشخص یهاافتیره
را  ییصفات و رفتارها جیراستا به تدر نیخودشان است و در ا ینهاد طیو مح یخیتار ستیز طیها به شرامتحقق مردمان، پاسخ آن

 (1380)فراستخواه،  .کندیها را منعکس م آن ستهیز اتیتجرب ،ینوع به ایآموخته شده  یمردم، همان رفتارها اتی. خلقآموزندیم 

mailto:mosafer.rezvan@gmail.com
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 گراییسنت
دارد که مبادا وضع  حفظ وضعیت موجود است. ایرانی تغییردهنده چیزی نیست و بیم خواهانایرانی

تکامل و رشد،  میلی به ایجاد تغییر و دگرگونی ندارد. وی نسبت به از آنچه که هست بدتر شود. پس
کنجکاوی جدید نیز    هایآوریو فن  هانوآوری  . ایرانی نسبت بهدارد  هراس   شکنیسنتبدبین است و از  

بسیار دارد. وی در برابر  استعداد قدرت درک وی باالست و در امر تقلید ندارد. ولی توجهیقابل
جدید  های. اّما تا زمانی که پدیدهاست پذیر و تغییرپذیرغربی شدیدًا اثرپذیر، آسیب های وارداتیپدیده

 کند. می حرکت، دیرین جامعه خود هایبر وی تحمیل نشوند، بر مبنای سنت
، روح و فکر مردم ایران در حال رکود و اندآمدههای برخی از سیاحان خارجی که به ایران در نوشته

است. »کرزن« با برشمردن حالت رکود و انجماد در میان ایرانیان، اشاره کرده  شده انجماد معرفی
روند که هیچ قوم و ملتی اط پیش میافر  تا حدهای دیگر ملت ورسومآدابپذیرفتن  در است ایرانیان

آشنایی و  محضبهها در کار تقلیدند؛ حتی زنان ایرانی نیز در جهان با آنان برابر نیست. ایرانی
صحبتی و برقراری معاشرت و مجالست با زنان اروپایی برای آموختن طرز لباس، رفتار، آداب و هم

کار را نوعی رشد  و این آمدندبرمی تقلید از آنان در پی لحاظ همه و از کردندمیاصول آنان تالش 
 آوردند.شخصیت و روشنفکری برای خود به شمار می

آگاهایرانیان از ضعف و ناتوانی  دادند در همان حال باقی بمانند. ایرانی، ترجیح می اما؛ بودند خود
کشور خود تجربه کرده است.  خارج را در هایقدرت و آشکار مخفیانه هایهای شوم و دخالتنقشه

و  گراییسنت، دیرباوری یا ناباوری دارد. از دیگر نتایج این 1پس نسبت به دیگری هویت خود
است و نسبت   فکر، درونبه تغییر آینده، نوعی تردید و ترس و ابهام همیشگی است. ایرانی  اعتمادیبی

. خود بردبه دنیای درون خود پناه می پس ،و نیستی شکاک. از دنیای برون خود ترس دارد به هستی
 داند:می اعتمادغیرقابلو در نتیجه  خطاکار خود را . حتی حواس پنجگانهکندمی و زندگانی را نفی

 
می دانید که یکی از مهم ترین ارکان هویت، یعنی خود، دیگری است. اصوال با تعریف من چه کسی نیستم و نباید باشم، تعریف  1.

چه کسی هستم و باید باشم، مشخص می شود. دیگرِی هویت ایرانی، زمانی غرب بود، زمانی عرب بود و زمانی ایرانیان! دراین 
زودی خواهم نوشت، ان شا الله. همچنین محمدرضا جوادی یگانه در کتاب »ایرانی ترین غیرایرانی ها« اندکی به این  باره به

 موضوع پرداخته است.
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 مغلوب صد سهو و خطاست...« ما / حس »در جهان حس که جوالنگاه ماست
اعتماد بی های خودسلم و نسبت به آموختههای مها و تجربههای علمی و دانستهپدیده  به  نسبت  وی

به علم، اعتماد و اعتقادات به  اعتمادیبیگذرد. نتیجه این است و بدون استفاده از کنار آنها می
که بدون  شودمیتأکید کرده است کمتر کسی پیدا  -مأمور اعزامی انگلیسی-خرافات است. شیل 

های آتی خود گیری برای تعیین روش کند یا از فال داممهم اق امور توجه به ساعت سعد، برای انجام
های مأموران نوشتهحافظ از گذشته بین ایرانیان رایج بود. بنا به  زدن به کتاباستفاده نکند. تفأل 

رسد مردم در دوران قاجار به گرفتن فال و استخاره اعتقاد و عالقۀ بسیاری داشتند می  به نظرانگلیسی،  
. کردندمیف داروهای تجویز شده از  سوی پزشک به گرفتن فال و استخاره اقدام و حتی برای مصر 

نویسد: »روزی بیمار بدحالی به من دکتر ویلز که از نزدیک با این مسئله برخورد داشت، می بارهدراین
از مصرف داروهای   ؛ ولیمراجعه کرد و بعد معلوم شد پیش از من به دکتر دیگری هم مراجعه کرده است

گرفتم و کلی خودداری کرده بود. وقتی علت را پرسیدم پاسخ داد: چون فال تجویزشدۀ آن دکتر به
 «.درآمد استخاره راه نداد و فال من بد از کار بارهدراین

 
 !1پیچیدگی، چند الیه بودن و انواع ثمراتشان

گوید. وی در برابر امرا می  سخن  نیشخند  گویی است. در لفافه، با طنز و یاو یاوه  وگزافالفایرانی اهل  
فراوانی  ایرانی عالقه ، پادشاهانتاریخ به شهادت سراست.پرداز و قصیده، مدیحهمتملق و حکام خود

و  نیز اشعاری سرشار از تملق درباری اند. شعرایو شعرخوانی داشته بزم به خوشگذرانی و مجالس
و شمشیر مبارک   و رکاب  و اسب  وتختتاج، شکارها و حتی  ها، جنگهابازیچاپلوسی در وصف عشق

 کرد. جمالت و کلماتی  سرایت  میان مردم ایران  گویی از این طبقه بهتملق  سرودند. خوی چاپلوسی ومی
« و غیره و غیره « یا »بنده« و »مخلصشما هستم  «، »کوچکهستم«، »چاکر تو هستم  تو  مانند »نوکر

 
،  اغراق،  کنایه ها و استعارات فراوان نفاق ا، یراز جمله آنها: عدم صراحت، الف زنی،  دروغ گویی،  تملق،  تغلب،  تعارف،   1.

ن و ذهن فارسی را به شدت پیچیده کرده است، خالی بندی،  رشوه،  زیرمیزی،  چون به خلوت رفتن آن کار دیگر زبانی که زبا
 کردن!! و ده ها مورد دیگر!
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 جدر بین مردم روا را پرستی، آیین شخصیتصله هنوز بین مردم رایج است. شعرا در مقابل دریافت
 دادند. 

 درخت همان بدنه از ایتعارف ایرانی، که شاخه و اهل »تعارف کردن« است، ولی ایرانی، متظاهر
ایرانی جمالتی تهی   است، جدی نیست و حقیقت ندارد. تعارفات  های ویسراییو مدیحه  هاگوییتملق

 برده  اروار نسبت به میهمان به کاررگب  و بدون محتوا و فاقد صمیمیت هستند که در کمال ظرافت ادبی
کسی اول از در خارج شود، معلوم نیست به شوند. این تعارفات، زائد و بیهوده هستند. اینکه چه می

  1آسیب خواهد رسانید. کائناتکجای 
و نادرستی است به شکل وسیعی در رفتار و گفتار ایرانی دیده  زنی تقلبکه حد افراط الف گوییدروغ

و خدعه با مردم به  بازیو دغل . رجال شیفته جاه و مقام در ایران جهت فریب دادن رقباشودمی
 کههنگامی  . ازکنندمیسوگند یاد    دائماً خود    شوند. بازاریان و کسبه در معامالتمتوسل می  گوییدروغ

آمیز قلمداد شده انگیز« هر دروغ و دغلی مصلحتفتنه  آمیز به از راستسعدی گفت: »دروغ مصلحت
 هانازد و با تفاخر و مباهات داستان کالهبرداری. ایرانی به نادرستی و زرنگی خود میشودمیاست و 
شنوندگان، نیز  کند. بدتر از همه اینکهدر مجالس نقل می دولت را پرداخت حقوق ها ازرفتن و طفره 

ستایند! اعتماد نکردن به یکدیگر نتیجه طبیعی این دروغگویی و می  کنندمیو محق تلقی    وی را زرنگ
 است. 

 
 تصوف گرایی

اِن شاعرانه دارد. با زب طبعی را در برگرفته است. ایرانی بینی لطیف و عرفانی، ملت ایرانیک جهان
است. تصوف،  صفت شدهو صوفی یافتهپرورش عرفانی،  نشینادبیات دل همچون قند پارسی و با

داند و مطلق الهی می  ثابت  از ذات  جزئیدهد، پس وی خود را  بینی فلسفی ایرانی را تشکیل میجهان
خود  ئل نیست، بدن، یعنی امور محسوس و گذرا ارزشی قاشودمیدر زمان و مکان واقع  آنچه و برای

 طالب  شمارد و هر چیزی که مربوط به بدن و غریزه و دنیا و ماّده باشد را نیز همینطور. ویرا خوار می
 

 .اشتباه گرفته شودکه از خصیصه های خوب ایرانی است، با احترام  دیتعارف نبا البته 1.
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پندارد که نباید می زمان خود است. پس جهان را سرابی فریبندهبی مبدأو خواهان رجعت به  آسایش
 و خطرپذیری چندانی کرد.  تالش  برای آن

ایرانی نفوذ کرده است. این فلسفه در سرتاسر گفتار و رفتار ایرانی   و فرهنگ  ایرانی  مال روحتصوف تا اع
 ایرانیان اقبال عام دارد. ایرانی ناآشکار، با پذیر عرفانی نیز بینو دل افزاروح . اشعارشودمشاهده می

هیچگاه دمی به   مهر را کهدنیای بی  نویسد.گوید و میو رمز و کنایه و چندپهلو سخن می  و ایهام  ابهام
شمارد. در واقع نوعی رمانتیسیسِم ارج میارج و یا کمکند و زندگی را بی، تحقیر مینبوده وی کام

 ناگهانی نگری ندارد. پیشامدهایایرانی آینده 1.آوردمیپیشینی که رئالیسم سیاِه پسینی را به وجود 
اطمینان   خود فردای  امید، ناامید و حتی بدبین ساخته است. چون ازوی را نسبت به آینده کم  تاریخی

اندیشد. آنی و نفع فوری می سود داند. وی بهکند و دم را غنیمت میندارد، فقط در حال زندگی می
را تا  خود درآمد خبری و ولخرجی است. ویگذرانی، بیورزی، خوش ، عشقزیباپرستی ایرانی عاشق

از  ماند. ایرانیتوجه میکند و نسبت به آینده خویش، فرزندانش و کشورش بیدینار آخر خرج می
کند. خیر را همان خود استدالل می قلب و احساس  است و با گردانرویحساب و منطق  کارگیریبه

»هرچه بادا باد« و »هرچه پیش آید، خوش آید« و چون  که پندارد و معتقد استمی حادث و واقع
و تقدیر   قسمتگرایید، ایرانی به    سختیبهوی    و روزگار  زندگی تداوم یافتند  های ناگوار و مشکالتپدیده

 زندگی  هایا در ته دل تالش تقدیرگر   «. فردِ با تو نسازد، تو با زمانه بساز  : »زمانهگویدمیکند و  اشاره می
 2شمارد.را خوار می و جهان پنداردمی را بیهوده

 
 پذیریانعطافمسامحه و 

و سازگاری وی است. ایرانی در مقابل بادهای سهمگین حوادث و  خوییویژگی برجسته ایرانی نرم
دهد، ولی ر جهت می، تغییشودمی، خم شودمی کج خود رویدادهای ناگهانی در زندگی اجتماعی

 
سیاه پسینی که نتیجه طبیعی آن است، می تواند توضیح دهنده خوبی برای به نظرم این تقابل رمانتیسیسم پیشینی و رئالیسم  1.

 بسیاری از کنش ها و ذهنیت های امروز ما باشد. متأسفانه راجع به این موضوع اثر قابل توجهی به زبان فارسی وجود ندارد.
 ! رینه به وفق رضاست، خرده مگ یما کردند / گر اندک حضوریب یقسمت ازل  چون 2.
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تحمیل   هر نوع زور و ستم و با هرگونه شکل حکومت و اخالق اجتماعی که بر وی  شکند. ایرانی بانمی
شدن مستقیم  روروبه کار است، سستی و فتور دارد و از دهد. ایرانی مسامحهمی تطبیق گردد، خود را
ای ل خود جهت رفعشان برخورد ریشهو مسائ اینکه با مشکالت است. یعنی گریزان با مشکالت

با  باالخرهکند و تالش می مسئلهرا نادیده گیرد، سپس در حذف  مسئلهکوشد کند. وی ابتدا مینمی
 مسئلهاز کنار آن  راحتیبهویژه خود، با حرف و بیان، نه با عمل و اقدام،  پذیری و سازگاریانعطاف

باقی   خود حل کند. ولی مشکالت در جامعه وی الینحلگذرد تا بلکه زمان، آن مشکالت را خودبهمی
 . شودمی ماند و بر حجمشان افزودهمی

چهره ایرانی همیشه نقاب دارد. در هنگام خطر، جهت استمرار زیست و تداوم حیات و بقای خود، 
 نظیرکمو انعطافی  اندیشدفردی می هایحلراه سازد و به شخصیت خود و عقاید خود را پنهان می

دارد و تمنیات درونی می مخفی دهد. ایرانی همواره ثروت خود، مقصد خود و عقیده خود رانشان می
ِنشی مکشوف نمی سادگیبهگونه که هستند، خود را بدان سازد. ایرانی روانی سازگار و مالیم و م 

سیاوش و سهراب و زمانی دیگر برای مظلومیت امام پذیر و پرحوصله دارد. زمانی در سوگ انعطاف
 همین  داشتن  کند. کالم وی نرم، رقیق و لطیف است، ولی به لحاظمی  حسین )علیه اسالم( عزاداری

به فرمان است   . باطن او ستمگر نیست اّما گوش است  پذیرتحریک  ذوق و احساسات و عواطف رقیق،
 گردن دیگری اندازد.  د و مسئولیت آن را بهای بزنبه اقدام ظالمانه تا دست

 
  بندیجمعتحلیل و 
خلقیات و ملکات شخصیتی ایرانیان اشاره شد که البته محصور در این  ترینمهممورد از  4تاکنون به 

به این لیست اضافه کرد و به بررسی آنها پرداخت.  توانمیموارد نیست و خصوصیات دیگری را نیز 
است( تا به یک مورد دیگر هم اشاره  کنندهتعیینحساس و  کنممیدارم )و فکر  عالقه شخصهبهمن 

از  نفساعتمادبه کهدرحالیاست،  نفساعتمادبهکنم و آن هم خودشیفتگی است. خودشیفتگی ضّد 
و فرازمینی )و در  ایاسطوره، خودشیفتگی نتیجه مواجهه شودمیمنطق و عقالنیت حسابگر ناشی 

خود است و  هایتوانمندیعدم انکار  نفساعتمادبهخود است.  هایقابلیتبا نتیجه احساسی( 
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خصلتی که از آنها  4این خودشیفتگی نیز ریشه یکسانی با  1خودشیفتگی انکار هر فضیلتی غیر خود.
 نام برده شد دارد.

 مروری بر این خصایل داشته باشیم؛ بندیجمع عنوانبهاجازه بدهید 
  2و پرهیز از تغییر گراییسنت -1
 بودن چندالیهپیچیدگی و  -2
 تصوف گرایی و روحیه عرفانی -3
 پذیریانطباقانعطاف و  -4
 ایاسطورهخودشیفتگی و خودبرتربینی  -5

استخراج  تریکلی ایهشاخصه، 3این موارد را تحلیل کنیم و سعی کنیم تا با تأویل ترعمیقاگر کمی 
و هم به  شودمیچند برابر  4مورد باشد، قابلیتمان برای کنترل 5همه این  دهندهتوضیحکنیم که 

 ترینکلیدیو  ترینمهم. به نظر من شویممینائل  آمیزحکمتجهت فهم  تریعمیق یابیریشه
رکن  تریناساسیعال ، »انفعال پیچیده« است. انفزمینایرانچارچوب شخصیتی ایرانی و فرهنگ 

شخصیت و فرهنگ ایرانی است، آن هم انفعالی که در طول اعصار و قرون متمادی و انباشت 
تجربیات و مفاهیم و شگردها، تبدیلی به انفعالی پیشرفته و پیچیده شده است. به نظرم ضرورت دارد 

منفی آن شناسایی تا این خصوصیت توسط اهل فن مورد قضاوت ارزشی قرار بگیرد و نکات مثبت و 
شده و جهت اصالح آن اقدام شود، اما فعاًل من در چنین جایگاهی نیستم، در عوض توجه شما را به 

خصوصیت کلیدی که از آن نام برده شد، چگونه از این انفعال  5از  هرکدامکه  کنممیاین جلب 
 .شودمیپیشرفته ناشی 

 
البته این انکار اشکال گوناگونی دارد، گاهی نفی، گاهی ندیدن، گاهی نسبت دادن آن به بخت و اقبال و گاهی عارضی و  1.

 غیراصیل دانستن فضایل دیگران. 
نوع اجتهاد  ک ی یعنیشود،  یبه نفع وضع موجود« م  رییبه »تغ لیتر تبد دهیچیقات در اشکال پ او یگاهاین حفظ وضع موجود،  .2

 شود. یاحمد بن حنبل مشاهده م یدر مکتب فقه ندیفرا نیبسته شدن، مثل ا شتریت هر چه بدر جه
 به اول برگرداندن. 3.

 چه سیاست گذاری جمعی و چه اصالح فردی. 4.
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همراه  نگریآیندهو با  جلوروبهگری است. کنش گری و فاعلیت همیشه انفعال، ضّد فعالّیت و کنش
و تحرک و نشاط و پویایی   کندمیاست. فعالیت رو به آینده است و انفعال رو به گذشته. فاعل بیشتر کار  

و دائم در خاطرات است، نوستالژی همه وجودش را  کندمیدارد، منفعل بیشتر یاِد کارهای گذشته را 
شته را در حال و آینده بازتولید تا گذ  کندمی. فرد منفعل تالش  کندمی  -همراه با حسرت-سرشار از وجد  

که دیگر حتی برای به دست آوردن گذشته هم  شودمیکند، البته گاهی نیز انفعال او هم انفعالی 
عاطفی  هایتجربهو  خوردمی، حسرتش را کندمینشسته، از آن یاد  ایگوشهو صرفًا  کندنمیتالش 

الله در مجالی دیگر. پس رابطه است که انشاء گفته و نگفته زیاد . پیرامون این بحث حرفزندمیرقم 
 انفعال و سنت گرایی و پرهیز از تغییر مشخص شد. 

این انفعال در بعد جنسیتی نیز زن   چنانچهعرفان و تصوف همان انفعال در بعد معرفت شناسی است. 
استیالی   قعدروااست در برابر فعالیتی که مرد نماد آن است. فلسفه که نتیجه عقالنیت و منطق است،  

ذهنی از طریق زبان. در فلسفه انسان چیزها را به فهم  سازیمفهومانسان بر معانی است از طریق 
. پس فلسفه نماد گیرندمی، گویی که چیزها را به بند ذهن خود کشیده و در اختیار او قرار کشدمی

هستی و جریان خلقت   انکر بیفاعلیت انسانی است و بالعکس در عرفان این ما هستیم که خود را به  
که  کنیممیدر تاریخ اندیشه هم مشاهده  1معرفت در عرفان، انفعالی است. شناسیروش . سپاریممی

در اشارات و تنبیهات  سیناابن. حتی فلسفه ما عرفانی است که این روند با ایمبودهما همواره عرفانی 
به اوج  مالصدراو در حکت متعالیه  یابدمی، با شیخ اشراق در حکمه االشراق ادامه شودمیشروع 

. پس این عرفان زدگی و رواج نوعی تصوف به اشکال مختلف در طول تاریخ مردم ایران رسدمیخود 
 . گرددبرمینیز به همین انفعال 

اینکه شرایط را کنترل کند،   جایبه.  دهدمیاینکه شرایط را تغییر دهد، خود را تغییر    جایبهفرد منفعل  
. گاز است، نه جامد! انعطاف و انطباق نیز نتیجه همین انفعال است. کندمیخود را منطبق 

 
نیستی من فاعلیت یا انفعال را به تنهایی تایید و رد نمی کنم. چه اینکه فلسفه و فاعلیت هم در نتیجه ختم به انسان محوری اوما 1.

و طغیان و استکبار و شرک به خداوند متعال می شود که شیطان نماد آن است. )...أبی و استکبر...( به نظرم باید به ترکیب دقیقی 
 از این دو دست یازیم که همان حکمت الهی است. 
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خودشیفتگی نیز به همین ترتیب. فرد منفعل چیزی در چنته ندارد تا به آن بنازد و افتخار کند. 
روی   ایاسطورهفراتاریخی و متافیزیکی و    هایتحلیلبه    بنابراینموجود همه ضّد اوست،    هایواقعیت

 اصالً وضعیتمان    اآلن. ما برتریم و این سرنوشت محتوم و ناگزیر ماست که ما برتر باشیم. اگر  آوردمی
خوب نیست و دچار بحرانیم، هیچ اشکالی ندارد، چراکه ما در هر صورت برتریم! ما قوم برتریم! ما 

بقیه وحشی بودند ما متمدن بودیم! دین ما از همه ادیان برتر  تمدن چندهزار ساله داریم!! زمانی که
نشان دادن آن  اهمیتکم موجود حواله دادن آنها به امور پست و  هایضعفاست! تنها راه جبران 

به این راحتی زیر  تواننمیو در عوض قدسّیت برای خود قائل شدن، چون قدسیت را  هاستزمینه
ان است و بس!!!!!« »اگر دانش در آسمان باشد هم مردانی از پارس ...« »هنر نزد ایرانی  1برد!  سؤال

 . شودمیو تحلیل که در زندگی روزمره ما فراوان نقل  المثلضربو از این قبیل اشعار و احادیث و 
انفعال باعث شده تا ما همیشه از مواجه مستقیم با حقیقت سر باز بزنیم، همیشه راه فرار و راه دور زدن 

صریح نباشیم، نه با خودمان و نه با دیگران. این است که فرهنگ و زبان ما نیز  وقتهیچکنیم و  پیدا
اصاًل مترادفی برای واژه »تعارف« وجود ندارد، یعنی اگر به  هازبانبه شدت پیچیده است. خیلی از 

رک کند! عرفان نیز آن را د راحتیبه تواندنمیتوضیح داده شود که تعارف یعنی چه باز هم  غیر ایرانی
، تشبیهات و استعارات شودمیکه در ادبیات ما هویدا  کندمیبه این پیچیدگی و عدم صراحت کمک 

و کنایات فراوان که هنوز هم مشخص نیست دقیقًا منظور شاعران از می چه بوده؟! آیا عشق الهی 
دیگری؟! انفعال پیچیده، کلید فهِم است یا عشق زمینی یا همان مشروب الکی یا مفهوم پیچیده 

 شخصیت ایرانی است.
 منابع 

 12و  11(. تأملی در خلقیات ایرانی. تهران. مجله آیین. شماره 1386مقصود فراستخواه. ) ▪
 129(. تقابل خلقیات ایرانی با توسعه. تهران. مجله گزارش. شماره  1380علی اکبر کرباسیان. ) ▪
وسعه؛ پاالیش خلقیات منفی، ارائه تفسیری نو از (. پیش شرط ت1380. )------------ ▪

 130جهان بینی ایرانی. مجله گزارش. شماره 

 
 البته مشکل اینجاست که به این راحتی هم نمی شود اثبات کرد! 1.
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 (. سفرنامه پژوهشی سرهنگ الفتوس، نخستین کاوشگر شوش.1385الفتوس، ویلیام کنت. ) ▪

 ترجمه عباس امام. تهران: نشر شادگان
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 نهادمردم هنري و سازمانهاي  -محافل و مجامع ادبی  شناختیجامعهتحلیل 
 نهادهاي فرهنگي غیردولتي

 2و دکتر طه عشایري   1پرورطاهره جهان
 

 مقدمه 
مختلف سیاسي، اقتصادي، علمي  و اجتماعي رشد  هایعرصهمشارکت بخش غیردولتي در 

اند نقش مهمي در تحقق غیردولتي توانسته هایسازمانیافته است. در جهان سیاست،  ایفزاینده
غیردولتي   هایسازماناقتصادي و علمي و اجتماعي فارغ بودن    هایعرصهجامعه مدني ایفا کنند.  در  

بخش خصوصي این امکان را فراهم ساخته تا در   طلبیمنفعتبخش دولتي و    یپیچیدهاز بوروکراسي  
، مبارزه با فقر و گرسنگي،  افزایش زیستمحیطهاي مختلفي چون  جنگلداري، حفاظت زمینه

دولتي عمل  هایبخشاز سایر  ترموفقعمومي، رفاه و بهداشت جامعه و خانواده و ....  هایآگاهی
  هایبرنامهمان و نهادهاي غیردولتي در اجراي  ، نقش سازتوسعهدرحالکنند.  همچنین در کشورهاي  

مالي اهمیت خاصي به  هایکمکاعطاءکنندگان بین المللي  هایکمکي مشارکتي  و جلب توسعه
 توسعة در فرهنگي نهادهاي و هاسازمان نقش میان به  این در بخواهیم آن بخشیده است. اگر
 دارند خاصي کارکردهاي فرهنگي هایسازمان باشیم باید بگوییم که  داشته فرهنگي کشور اشاراتي

 
 jparvar@yahoo.comکارشناسي ارشد رشته ارتباطات و مطالعات فرهنگي از دانشگاه کاشان  1.
   .t.h.ashayeri@gmail.comپژوهشگر و عضو هیئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه محقق اردبیلي   2.

mailto:jparvar@yahoo.com
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 برد نام هاحوزه و هادستگاه سایر با هامجموعه این تمایز وجه عنوانبه توانمی را این کارکردها که
و  تبیین جامعه کل براي را جامعه یك فرهنگ که است این فرهنگي نهادها و مراکز  خاص کارکرد.

 هایسازمانکنند. یکی از کارکردهای مؤثر و مشخص  منتقل افراد عموم ذهن به یعني کنند روشن
های بودن بین دولت و جامعه است. کسب اطالعات از دولت و انتقال آن به شاخهنهاد، حدواسطمردم

صورت یک تعامل دوسویه و تواند بهآوری اطالعات در حوزه فعالیت و ارائه آن به دولت میخود یا گرد
نهاد در توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب شود. نکته مهمی یک سازمان مردمکارکردهای اساسی 

نهاد و کارکردهای مهم آن گفت این مردم هایسازمانتوان درباره اهمیت مشارکت مردم در که می
آگاهی اجتماعی  . از سوی دیگر این شودمیاست که مشارکت، موجب افزایش و ارتقای سطح 

دنبال دارد و تمرینی برای کار گروهی و زندگی پذیری افراد را بهشدن و فرهنگاجتماعیمشارکت، 
 طورکلیبهنهاد در توسعه  مردم  هایسازمانو مراکز و    هاانجمن  جمعی توأم با آزادی و دمکراسی است.

ز گسترش ساتوانند زمینهنهاد میمردم هایسازماننقش اساسی ایفا کنند:  نقش اول،  2توانند می
نهاد با توجه به وظیفه ذاتی و مردم هایسازمانامنیت انسانی باشند و در نقش دوم بسیاری از 

موجب برقراری و گسترش امنیت  هامأموریترا بر عهده دارند که نتایج این  هاییمأموریتاساسنامه، 
هنري و  -فرهنگي محافل و مجامع ادبی  شناختیجامعه. هدف اصلي پژوهش شودمیانسانی 

 و نقش آنها در توسعه و پایداري فرهنگي ست.  نهادمردمسازمانهاي 
 هایسازمانپرسش اساسي  تحقیق این است که : »آیا برپایي محافل و مجامع ادبي هنري و ایجاد 

؟ « براي پاسخگویي به اندکردهخود را حفظ  تأثیرگذارفرهنگي مواضع فرهنگي اجتماعي و  نهادمردم
 در این شدهانجامتاریخي مطرح و سپس با استفاده از مطالعات تاریخي  فرضپیشند این پرسش چ

 پرداخته خواهد شد.   هافرضپیشزمینه به بررسي این 
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  -و محافل غیردولتي فرهنگي  هاانجمنو  نهادمردم  هایسازمان شناسیآسیب
 اجتماعي 

های دولتی تالش  هایسازمانها و و در کنار دولت کنندمیها فعالیت در هر کشور سه گروه از سمن
خیریه عمومی یا نهادهای خیریه که در جهت یاری به  مؤسساتچشمگیری دارند. گروه اول؛ 
 متأسفانهالمنفعه، مساعدت به بیماران و سالمندان و معلوالن است. نیازمندان، ساخت اماکن عام

ها از بین رفته و برای یک به خاطر حرکات نادرست برخی افراد و تشکل مؤسسات گونهایناعتماد به 
گزارش دادن  .خیریه، نیازمند بازسازی فرهنگی در افکار عمومی هستند مؤسساتحرکت گسترده، 

های مردمی، نظارت دقیق و مرتب، شفافیت مسیر حرکت طوربهبه مردم در مورد عملکردشان 
به نیازمندان   مؤثریتوانند ضمن مقابله با شایعات، کمک  تشکالت، می  گونهایندولت بر    یافتهسازمان

بعضی از   سپاریبرونتوانند با  می  )ره(باشند. حتی نهادهای بزرگ خیریه و یاری مثل  کمیته امداد امام  
های سازمانی خود بکاهند و هم شبکه ای واقعی و مردمی، هم از هزینههوظایف خود به تشکل

 طوربههای مردمی به دست نیازمندان  ای در سطح کشور و حتی منطقه داشته باشند تا کمکگسترده
گونه مانعی در های خود را داشته باشند، هیچمرتب و دقیق برسد. مردم وقتی امکان ردگیری کمک

اقشار حاضرند به نیازمندان واقعی یاری برسانند. گروه دوم؛  درآمدترینکمحتی امور خیریه ندارند، 
های اجتماعی، های اجتماعی هستند که در راستای پیشگیری، کنترل و مقابله با آسیبتشکل

 ...برای آنها، نگهداری و زاییاشتغالنگهداری و آموزش کودکان کار و خیابان، درمان معتادان و 
در این زمینه   متأسفانه.  کنندمیخانمان و سایر محورهای اجتماعی فعالیت  پناه و بیبی  حمایت از زنان

نیز با توجه به آلوده شدن بعضی از اهداف اجتماعی با مسائل سیاسی، هرچند خدمات سودمند و خوبی 
ر این کننده نیستند. با توجه به عالقه بسیاری از مردم دها کافی و راضیانجام شده اما این حرکت

برداری نمایند. اند از احساسات پاک و گسترده جامعه بهرههای مردمی نتوانستهزمینه، تشکل
ای ها مانع از تحقق خدمات عدهسودجویی، فردگرایی و خودنمایی اجتماعی یا سیاسی در این زمینه

نظارت دقیق  گونه خدمات بایداین رأس . سازمان بهزیستی در شودمیمند و خیر واقعی شده و عالقه
های فعال های فرهنگی و اجتماعی فرهنگی مانند سمنسوم؛ تشکل .ها کندبر فعالیت این تشکل
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، حراست از آثار باستانی، حمایت از حیوانات و امثال آنها که باید توسط کارشناسان و زیستمحیطدر 
مورد آنها اظهارنظر  ، بررسی و تحلیل قرار گیرند تا بتوان درموردمطالعهاین رشته  نظرانصاحب

 ( 1069: 1398)مجید ابهري،.کرد
غیردولتی جوانان بودند که با مجوز از سوی سازمان ملی  هایتشکلاز اولین پرچمداران این نهادها ،

غیردولتی    هایتشکل   با جوانان  همگامجوانان پا به عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گذاشتند و  
مدنی به  هایعرصه کنشگران  عنوانبهزنان نیز با حمایت و صدور مجوز از سوی وزارت کشور وارد 

 سالههشتیتهای فرهنگی و اجتماعی شدند واقعیت این است که سبک و سیاق جدیدی وارد فعال
رایج شد و  غیردولتی هایتشکلو تقویت  تأسیساصالحات و سیاستهای دولت خاتمی منجر به 

و  زیستمحیط، فرهنگی،دینی ،  از علمیمختلف اعم  هایحوزهبسیاری اقدامات سازنده و مفید در 
 عنوانبه اکنونهممهمی که  مسئلهی و اجرا شد اما ……در کشور توسط همین نهادها سامانده

انحراف کارکرد  وجود دارد و کمتر به آن پرداخته شده   غیردولتی هایتشکلآسیب در مسیر راه 
توسط   سازمانهای غیردولتی ست موضوعی که در دولتهای نهم و دهم به خاطر نوع سیاستی که

جوان نهادهای مدنی ایران وارد آورد که به اختصار به  بیشترین خسارت را بر پیکر اتخاذ گردیددولت 
 .شودمیاز آن اشاره  ایگوشه

سازمانهای غیردولتی طبق یک تعریف ساده متشکل از افرادی است که به صورت داوطلبانه و به 
آنان قید  نامهاساس چارچوب مشخصی که در  و باگرد آمده  دورهم  خاص ایحوزهمنظور فعالیت در 

 نوعیبهتبدیل  غیردولتیاین روزها در کشور ما بعضی از سازمانهای  متأسفانه.  نمایندمیشده فعالیت 
خود   جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون ایعدهکه  اندشدهموسسه انتفاعی خانوادگی 

سازمان    در حالیکه یکساماندهی کرده و منبع درآمدشان کمکهای بالعوض از ارگانهای دولتی ست .
در غیر این   چراکه   از اعتبارات دولتی باشد  نیازبیاستقالل مالی الزم را داشته و     بایستمی  غیردولتی

 . شودمیکمرنگ   بر دولت در جامعه  اش نظارتیصورت نقش 
در بهترین حالت ممکن افراد  عمومًا واست که  غیردولتی هایتشکلمشکل دوم تعداد کم اعضای 

که به هنگام اجرای  شوندمیرا شامل  اندرکاراندستپرسنل و اقوام مؤسس ، شورای اجرایی، یات ه
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نقش کمرنگی دارند . در حالیکه یک سازمان  معموالً ابند و در بقیه فعالیتها یها حضور میبرنامه
 شهرونداندرصدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر    بایستمیی و یا علمی  زیستمحیطغیردولتی  

 کند.میرا در معادالت مختلف تعداد اعضا و تخصص آنها تعیین  زنیچانهقدرت اصلی  درواقعباشد و 
و غیر کارشناسی مدیران  ایسلیقه هایپروژهبه اجرای   غیردولتیمورد سوم تن دادن سازمانهای 

 . شودمیانجام   هاتشکلمالی این  هایهزینهبرخی از  أمینت برای صرفاً ارگانهای دولتی ست که 
سازمانهای غیردولتی به دولت در ایران آسیب فراوانی به  روزافزونو  ازحدبیشوابستگی  متأسفانه

و مشکالتی که سازمانهای غیردولتی با آن مواجهه  مسائلجایگاه نهادهای مدنی زده است .از دیگر 
شخصی میان اعضا ،عدم استفاده از کارشناسان و  طلبیمنفعت ،رشد فردگراییهستند رشد 

 هاست.تشکلاین  گذارانسیاستو  گیرندگانتصمیممختلف در میان  هایحوزهمتخصصان 
از دیگر نقاط ضعف سازمانهای غیردولتی منفعل بودن آنها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است 

و حتی سیاسی مطالبه مردم   محیطیزیستاجتماعی و   فرهنگی مسائلدر شرایطی که  خصوصبه
 عنوانبه توانندمیاز حاکمیت و احزاب رسمی کشور است در این مواقع سازمانهای غیردولتی 

 .مردم باشند هایخواسته کنندهمنعکس دارشناسنامهو  شدهشناخته تیمؤسسا
از دیگر مشکالتی که این سالها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای غیرمدنی را گرفته 

آن سازمانهای   رأس و در     خدمات اجتماعی و تخصصی به بخش خصوصی  دهندهارائهواگذاری مراکز  
به محل   متقاضیان  در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات بهغیردولتی ست که 

این  .است شدهتبدیل  غیرمتخصصافراد  ایعدهو کسب منفعت مادی برای  زاییاشتغال
مراکز تحت نظارت سازمانهایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد   در  خصوصاً استراتژیک   اشتباه

البته شایان توجه است که   نمایدمی  تأملقابلدر ارتباط است بسیار  …تماعی واج  دیدهآسیبو    توانکم
به  توانمیدر همین ارتباط  دهدمیاین موضوع در دیگر ارگانهای دولتی نیز به شکل دیگری رخ 

 شدهثبتNGO تحت عنوان  ربطذیاشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای    هاییتعاونی
 . کنندمی نفوذاعمالموجود  هایظرفیتدولتی نیز با استفاده از  هایمناقصهو  هامزایدهو در 
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متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند 
از دیگر نکاتی  همزمان از تعدادی از ارگانهای مرتبط  صورتبهاجتماعی و کسب مجوز  –هنگی فر 

 هاحوزهتشکلی که در همه  .باشد مؤثردر عدم کارآمدی این سازمانهای غیردولتی  تواندمیست که 
 مسائلشاید موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی  آنچنان که باید و تواندنمی کند،میفعالیت 

اگر سازمانهای غیردولتی بتوانند حول موضوعی مشخص و با  کهدرحالی دهد؛میمختلف به هدر 
 . استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است

و ارائه خدمات  هافعالیت ارتقاء سطحبرای   غیردولتی هایتشکلنبود فضای رقابتی واقعی در میان 
و نمایندگان محترم مجلس و…….از   مسئولیناحساسی    هایحمایتجای خود را به    متأسفانهآنان که  

داده است که در مواردی که پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح   غیردولتی هایتشکل
نهادهای دولتی   شش واین روند حقوق افراد تحت پو و ادامهو بازنگری دارد  تأملاست جای 
و روزانه   روزیشبانهمراکز    توانمیکه به عنوان مثال   کند؛میرا با مشکالت متعدد مواجه    واگذارکننده

 .را نام برد هاتشکلبه این  واگذارشده تحت نظارت بهزیستی 
 کهنحویکشور بهدر یک محل مشخص و واحد در  هاتشکلنداشتن بانک اطالعاتی کارآمد از همه 

تشکل از چندین ارگان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ  بعضًا یک
 – هاتشکل………ومناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی  سازوکارنداشتن  –   شودمی

منفعل بودن  –مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی   نبود
 توانمیاست که  هاییآسیبدر رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر  غیردولتی هایشبکه

 (179: 1398)بینظیرجاللي، .به آن اشاره کرد
ها کار دانیم که ما ایرانیمعه است. همه خوب مینهاد در جامردم هایسازمانای های جزیرهفعالیت

روی را بیش دانیم تکدانیم کارگروهی و جمعی برایمان سخت است. میایم. میگروهی را فرانگرفته
هم رسیده است. به  هاسازماناز کار جمعی قبول داریم. اما شاید این تفکر از سطح افراد به سطح 

و مراکز    هاسازمان. در شهری مانند تهران،  کودکان کارحمایت از  گردیم، مراکز  همان مثال قبل برمی
ها تأکید . برخی بر حل مسائل اقتصادی خانوادهکنندمیفعالیت  کودکان کار در خصوصمطرحی 
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اند و برخی حتی مسائل حقوقی در ارتباط با ، برخی آموزش این کودکان را در اولویت قرار دادهکنندمی
با یکدیگر ارتباط ندارند و از  هاسازمانکه این  اینجاست. مشکل کنندمیرا پیگیری  اتباع خارجی

در شهر  ن کارکودکابرخی مراکز حوزه   ای در ارتباط باخبرند )البته چنین شبکهتجربیات یکدیگر بی
و نه یک اسم  تبادل تجاربای باشد برای تهران وجود دارد که امیدواریم به معنای واقعی شبکه

ای عمل کرده باشند، مدام صورت جزیرهبه کهمادامیغیردولتی  هایسازماننام شبکه(. کارکرد بهبی
بخش باید و باید ردهای نتیجهو عملک های رفتهراه ها و تجربیات و آزمون و خطا هستند. ایده در حال

 .های اشتباه گذشته را تکرار نکنند، راهاندراههایی که در اول تجمیع شود تا سازمان
 هایسازماننیافتن فعالیت آنهاست. نهاد ادامهمردم هایسازمانروی  های پیشیکی دیگر از آسیب

هایشان ه عواملی بعد از مدتی فعالیت، تحت چکنندمیهایی که فعالیت خود را آغاز نهاد و سمنمردم
هیجان و حتی احساس مسئولیتی برای ادامه فعالیت سازمان  و سازند؟ چرا دیگر شوررا متوقف می

های نیازمند بررسی  سؤاالت؟ پاسخگویی به این  شودمیبینند؟ چه اتفاقی موجب این سکون  خود نمی
 هایسازمانوبلوچستان در امور علمی و دقیق است. در هفته گذشته مشاور استاندار سیستان

سازمان 70  اند که حدودنهاد در استان مجوز فعالیت گرفتهسازمان مردم373   نهاد گفت:مردم
 کنندمیان فعالیت صورت شعبه در استسازمان، به10فعالیت هستند و از این مجموعه حدود درحال

تعداد مجوزهای صادرشده و تعداد   .وصل و شعبی از دفاتر ملی در سطح کشور هستند  زنجیره ملیو به  
به دانیم دهد. آن هم در استانی که میتأملی را به ما نشان میفعالیت رقم قابلدرحال هایسازمان

ان فاقد شناسنامه، بسیاری از کودکان متعدد مانند فقر فرهنگی و اقتصادی یا آمار باالی کودک دالیل
پوشش قرار دادن مردمی و نهادهای غیردولتی برای تحت  هایسازماناند و حضور  از تحصیل بازمانده

 ( 442: 1398)اسماء روانخواه، .آنها ضروری و دارای اهمیت است
گی در جامعه بوده های فرهن، سفیران و بازوان دولت در اجرای برنامههاسمنگفت  توانمیبنابراین 

های را در کاهش آسیب  مؤثریو خواهند توانست با شناخت دقیق متأثر از برقراری ارتباط با مردم نقش  
هایي نیاز محور هستند و باید بر اساس نیاز ها مجموعهآن ایفا کنند. سمن سازیفرهنگاجتماعی و 

بدون وجود چنین فرآیندي در  کهدرصورتیهاي شهروندان بجوشند و جامعه و از درون دغدغه
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نخواهند توانست که جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند بلکه خود  تنهانهاي رشد کنند جامعه
و محلي براي فساد در جامعه تبدیل خواهند شد.البته این نکته قابل توجه است که به معضلي بزرگ 

آگاهی مردم کاهش هزینه  هایکالس در برگزاری  هاسمناز ظرفیت  گیریبهره آموزشی و ارتقاي 
های را به دنبال خواهد داشت که البته کاهش آسیب هاآسیبهای قضایی ناشی از بررسی پرونده

آگاهی مردم، جنبش اجتماعی،    اجتماعی جز با هدفمند و در نهایت تغییر نگاه و  ریزیبرنامهارتقای 
ی در قالب ان.جی.او یا خیریه به وجود هایتشکلرویکرد مسئوالن محقق نخواهد شد.در این میان، 

در اند اما را دریافت داشته هاییبودجههای اجتماعی، امتیازات و که به اسم کمک به آسیب اندآمده
 .اندنداشتهبر فعالیت آنها، خروجی مناسبی در کمک به آسیب دیدگان  نظارتنهایت به دلیل ضعف 

سبب خواهد شد تا آنها از وظایف ذاتی خود  هاسمن هایفعالیتاین در شرایطی است که نظارت بر 
 ( 644: 1398.)سمیرا مهدوي، دور نشده و از انحرافات احتمالی دور بمانند

های ها در مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه، ازجمله مداخله در رفع آسیبسمنآفرینی نقش
های انحرافی و مفاسد اقتصادی و ... ، مسلکاجتماعی مانند طالق، اعتیاد، باالرفتن سن ازدواج

ها را به فرصت تبدیل کرد. توان تهدیدو در صورت جامعیت و ارتقای عملکرد آنها می بسیار مؤثر بوده 
آمار ورودی  پایین آوردنتوان برای بهبود مسائل اجتماعی و ها میین از ظرفیت سمنهمچن
های قضائی به محاکم استفاده کرد. فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( درباره تشکیل پرونده

نهاد مصداق بارز این مهم است که دربردارنده به عنوان یک سازمان مردم  1358بسیج در پنجم آذر ماه  
ای برای جامعه اسالمی بوده است. حال، امید است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، ثار مبارک و ارزندهآ

های در حال اجرا، مسیر پوشانی فعالیتهای حمایتی مؤثر و مفید و تالش برای همتدوین برنامه
نهاد ایجاد شود تا مردم هایسازمانویژه جدیدی برای استفاده مطلوب از ظرفیت مردمی جامعه و به

مند شویم و مسیر ترقی و در پرتو آن همه آحاد جامعه از تحقق امنیت پایدار و سالمت اجتماعی بهره
 ( 343: 1398)مهدي افتخاري ،.پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کنیم
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  گیرینتیجه
گیری اند از جهتتگیرند که عبار نهاد در شش مقوله جای میگیری سازمانها و مجامع مردمجهت

های غیردولتی ممکن است سازی و پژوهشی. سازمانای، حمایتی، آموزشی، شبکهرفاهی، توسعه
گیری"، توان بر حسب "جهتبرای انجام فعالیتهای خاصی گرایش بیشتری داشته باشند؛ در نتیجه می

ی و سازمانهاي اهای توسعههاي رفاه؛ سازمانآنها را در طبقات مختلف قرار داد: سازمان
نوع به شرح ذیل  4نهاد را به توانمندسازی. اما " با توجه به "سطح عملیات"، سازمانهای مردم

ای، سازمانهای سازمانهای غیردولتی توسعه بندی شده است. سازمانهای مردمی)عضویتی(،تقسیم
یجاد مؤسسات جدید، ای که فعالیتهای گوناگونی مانند االمللی و سازمانهای واسطهداوطلبانه بین

هایی که با توجه به اساسنامه .دهندسازی، مشارکت و ائتالف بین چند سازمان را انجام میشبکه
نمایند ، این سازمانها برحسب ساختار یا نوع نهاد برای فعالیت خود تدوین میسازمانهای مردم

نهاد هیات امنایي مردم سازمانهای نهاد عضوپذیر و عضویت،  به دو دسته کلی سازمانهای مردم
ای؛  های واسطهها و کارکردهاي گوناگوني در حوزهبندي میشوند. که هر کدام داراي نقشتقسیم

گری دولت و توانمندسازی مردم؛ اعمال انتقادی؛ نظارتي؛ مشورتی و مشارکتي؛ اجرایی؛ کاهش تصدی
محیطی؛ تی و خیرخواهانه؛ زیستالمللي؛ حمایفشار بر دولتهای قدرتمند جهانی و سازمانهای بین

دینی؛ بسیج عمومی؛ اجتماعی؛ روانشناختی؛ اقتصادی؛ فرهنگی؛ حقوقی؛ آموزشی، پژوهشی و 
ای، استاني، مطالعاتی؛ ارتباطاتی؛ امنیتی، نظامی، ورزشي و بهداشتی در سه سطح محلي، منطقه

های سازمانها و مجامع حوزه فعالیت آمده درعملهاي بهالمللي دارند. در بررسيملي و فراملي یا بین
ها در بخش فرهنگي اجتماعي شامل میراث فرهنگي و گردشگري، نهاد داخلي عمده فعالیتمردم
سازی یا برپایي های اسالمي و فرهنگ ایثار و شهادت است و بخش ناچیزي از آن به  مدرسهارزش 

های ام که تعداد نهادها و انجمنرسیدهکتابخانه اختصاص یافته است.  در بررسي کلي به این نتیجه 
فرهنگي فعال در کشور بسیار کمتر از سایر نهادهاي اجتماعي و سیاسي است و عقبه این نهادها 

های حقیقي و حقوقي دولتي است که از استقالل رأی نسبي دهنده وابستگي آنها به شخصیتنشان
د نهادها و مؤسسات و محافل فرهنگي اهتمام برخوردارند و تأثیرگذاری ناچیز. لذا میبایست در ایجا

  بیشتر بعمل آمده و از عملکرد مستقل و مناسب برخوردار شوند.
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 و مفهومی هايهمایش کنکاش  دومین مقاالت (؛ خالصه1392انجمن جامعه شناسي ایران)▪
 ایران. جامعه درباره نظري و مفهومی کنکاشهاي همایش ایران؛ دومین جامعه درباره نظري

  (؛ توسعه فرهنگي توسعه اجتماعي در جامعه ایران؛ فصلنامه علمي1389بابایي فرد، اسدالله)▪
 . 37ش.  دهم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي

شناختی وضعّیت (؛ تحلیل جامعه 1396؛ لیال کبیري)محمد حسن شربتیان ، احمد؛ بخارایی ▪
، 66شماره پیاپی  - 2، ش 28دوره شهروندی فرهنگی )مطالعه موردی: شهروندان تنکابن(؛ 

 .179 – 216ن، صص تابستا
( ؛ انجمن هاي علمي و نظام 1390)واعظي و رضا ابوالحسن فقیهي  ، حشمت؛خلیفه سلطاني▪

،  24 ، ش. 6  زمستان ؛ دوره فصلنامه علوم مدیریت ایران : تصمیم گیري هاي علمي کشور ؛ 
 . 88- 111صص 
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 هایسازمان(؛ نقش و عملکرد 1393؛محمد علي حیدرنیا، مریم رهبري بناب)دماري ، بهزاد ▪
صص  ، 5  ش. ،13  دوره مهر و آبان، پایش :در حفظ و ارتقاي سالمت جامعه؛  نهادمردم
550-  541 . 

 پایداری و بقا چالشهای شناختیجامعه (؛ تحلیل1397خاچکی) لطفی بهنام ، نادر و رازقی ▪
دولت، مجله  با آنها رابطه بر تأکید با اجتماعی؛ هایآسیب حوزه در فعال نهادمردم سازمانهای

. 93-122، صص 97تابستان  و ، بهار11.  پنجم، ش  اجتماعي، دوره های نهاد شناسی جامعه
(؛ تاملی در باب آسیب شناسی سازمانهای غیردولتی در ایران؛ دیده باني؛ 1398جاللي، بي نظیر) ▪

http://irancso.com/179.htmlجامعه ایران؛    هایسازمانفرهنگ سازي و توانمند سازي  
(؛ نقش و کارکردهاي نهادهاي آموزشي در انتقال ارزشهاي اجتماعي 1382)حسن زاده، رمضان   ▪

 .49-64; صص  4، ش. 2  دوره تابستان،  نوآوري هاي آموزشي:ـ فرهنگي؛ 
غیردولتی؛ دیده باني؛ فرهنگ  هایسازمانشناسی (؛ ضرورت آسیب139روانخواه، اسماء) ▪

 http://irancso.com/442.htmlجامعه ایران؛  هایسازمانسازي و توانمند سازي 
(؛ کتاب درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی؛ 1393سعیدي، محمد رضا ) ▪

 ص. 312انتشارات سمت؛ 
معه شناسی و بینش جامعه شناختی؛ (؛ آموزش جا1389) محمد فاضلی، محمود،  شارع پور ▪

 . 3ش . دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس دوره دوم فروردین ،
ي دانشجویي )مطالعه (؛ کارکردهاي انجمن هاي علم1385شارع پور، محمود و محمد فاضلي) ▪

تابستان؛    مجله مطالعات اجتماعي ایران :  موردي در دانشگاه هاي گیالن، مازندران و تهران(؛  
 . 62 - 82; صص  2  ش. ، 1  رهدو 

علم و اخالق ؛  هاي علمي در زمینه ترویج و توسعه(؛ عملکرد انجمن 1381عبداللهي، محمد) ▪
 . 47-63; صص  1  ش. ، 4  دوره بهار،مجله جامعه شناسي ایران : 

بهار و   رهیافت : (؛ ساختار و عملکرد انجمن هاي علمي ایران ؛ 1383قدیمي، اکرم) ▪
 .12-21; صص  32  شماره , -  دوره تابستان، 
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(؛ مروری بر نقش و جایگاه مفاهیِم گروه، نهاد، جامعه و فرهنگ با 1388کریمي، محمدکاظم )▪
 .4ش.  هاي اسالمی؛ فرهنگ پژوهش؛  پاییز؛ نگاه تطبیقی به دیدگاه

( ؛ نقش انجمن هاي علمي در توسعه و ارتقاي علم: پژوهشي درباره 1385کزازي، ابوالفضل )▪
؛ صص   1   ، ش 1   دوره بهار،     فصلنامه علوم مدیریت ایران :  عملکرد انجمن هاي علمي ایران؛  

132-103 . 
(؛ سمن ها« بازوي کمك به آسیب هاي اجتماعي؛ دیده باني؛ فرهنگ 1398مهدوي، سمیرا)▪
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 . 93 -101؛ مرداد و شهریور؛ صص 253؛ ش. 22س. 

دار، ( ، نقش سازمانهای غیردولتی )سمنها( در توسعه پای1390نوعی, غالمحسین و لیال ساجع)▪
همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، 
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چاوشیان،  ناشر، پژوهشگاه (؛ جامعه شناسي فرهنگ؛  ترجمه حسن 1995ویلیامز، ریموند )▪

 . 1-306فرهنگ و هنر و ارتباطات؛ صص 
(؛  ادراك جامعه شناسي هنر در جامعه؛ مقاالت اولین هم اندیشي جامعه 1386یگانه، سیروس)▪

 شناسي هنر، ناشر: فرهنگستان هنر، چاپ اول. 
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 زنی در پاساژپدیدارشناسی معنای ذهنی زنان از پرسه
از میدان انقالب تهران( باالترسال مناطق  20-30موردی زنان  یمطالعه)

 رویا صّباغ فرشی

 چکیده
مهم این است که در  ینکته. استدر پاساژ  زنپرسههدف از این پژوهش بررسی معنای ذهنی زنان 

 وگذارگشترا در هفته برای  توجهیقابلو ادعاهایی زنان وقت  هاانگیزهاین پژوهش بفهمیم، با چه 
ق و عمی یمصاحبهاین پژوهش به کمک روش کیفی ) هایداده. کنندمیتهران صرف  پاساژهایدر 

به آن، ارضای  مندیعالقهاصلی )پیوند با مدرنیته و  یمقولهو سپس ذیل سه  آوریجمع( وگوگفت
شدند. این مقاله  بندیدستهنیاز اجتماعی و در جمع دیگران بودن در خارج از خانه،فرار از روزمرگی( 

بهتر برای اوقات فراغت زنان جوان در شهر   ریزیبرنامهذیل نظریات سنت مطالعات فرهنگی به قصد  
افرادی   پاساژهادر    زنپرسهتصور عام مبنی بر این که افراد    برخالفصورت گرفته است. نتیجه آن که  

ی زنپرسهافراد    اتفاقاً ،  گذرانندمی  ژهاپاسامهمی در زندگی ندارند لذا وقت خود را در    یمشغلههستند که  
عمیق شرکت کردند افرادی بودند که یا دانشجو بودند و یا شاغل و یا ازدواج کرده   هایمصاحبهکه در 

. دادندمیکه خالی است را به پاساژ گردی اختصاص    هاییزمانیا    کاریبیاوقات    هاآنو فرزند داشتند.  
ی زنپرسهاین زنان جوان از    هایانگیزهحاصل شد این بود که یکی از    هامصاحبهدو مورد دیگری که از  
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 هاآنبود. بنابراین حضور  هاآندر پاساژ پیدا کردن پارتنر و مورد بعدی تداعی فضای مدرن اروپا برای 
زده   هاآنحاوی معانی پنهانی است که محقق دست به اکتشاف    پاساژهادر    شانزنیپرسهو    پاساژهادر  

 است.

 مقدمه
. چرا باید چنین وقتی در کنندمی پاساژهازنان جوان، وقت خود را صرف  خصوصاً امروزه زنان بسیاری 

 اجتماعی چیست؟ یپدیدهصرف شود و معانی پنهان این  پاساژها
قصد بر این بوده است که با توجه به بحث زندگی روزمره، به "مصرف مراکز  شدهانجامدر پژوهش 

خریدار با فروشنده و خرید  یرابطهخرید" بپردازیم. لذا با مفهوم "مصرف در مراکز خرید" و یا همان 
 نداریم. سروکارکردن و مفاهیمی شبیه به آن 

. دسته اول همان افرادی هستند شوندمیبه دو دسته تفکیک  گذارندمیافرادی که به پاساژها قدم 
و دسته دوم کسانی هستند که  کنندمیو کاالهای داخل پاساژ را خریداری  اندآمدهکه به قصد خرید 

و   دهندمیان را تشکیل زنپرسه. دسته دوم آیندمیبرای خرید، که برای بازدید از خود پاساژ  لزوماً نه 
 (۱۳۹۲مورد نظر ما هستند. )عباس کاظمی، 

زوایای   تواندمیان بوده است که  زنپرسهدر این پژوهش، محقق، درصدد پی بردن به معانی ذهنی این  
مانند والتر بنیامین به این مراکز خرید  گرانیپژوهششهر را روشن کند.  هایپدیدهمبهمی از 

مانند ولف از غیاب  اما کسانی انددادهقرار  تأملی را هم مورد زنپرسهو در نقد مدرنیته  اندپرداخته
 .اندکردهقبل از خود انتقاد  پردازهاینظریهدر آثار  مؤنث زنپرسه

 بیان مسئله
پاساژها در دهه سی شمسی و سیر  تررایجو  ترقدیمینسل اول مراکز خرید در تهران در کنار اشکال 

. لذا اینجاست کندمیدر طول سه دهه، پای فضای مدرنیته و فراغت مدرن را به ایران باز    هاآنتحول  
محلی با فضایی سنتی   بازارهایدر    وگذارگشتفاصله گرفته و از    مروربهکه مردم عامه از فضای سنتی  
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مدرنیته،   . تا پیش از ورودشوندمیدر محیطی مدرن به نام پاساژ سوق داده    وگذارگشتبه سمت    کمکم
( اما با 1383حضور زنان در شهرها به حضور در حمام، مزار و مسجد محدود بود )اباذری و کاظمی، 

در همین راستا و در  پاساژهادر شهر باز شد و  وگذارشانگشتورود مدرنیته به ایران فضا برای زنان و 
در ایران را با  پاساژها دهه سی شمسی و استقرار توانمیشدن شهر کمک بسیاری کردند.  ترزنانه
برای  ایتازهو میدان  شوندمی تأسیسبزرگ  هایفروشگاه اروپا که  1860و  1850دهه  هایسال

، مقایسه کرد. در حال حاضر )دهه کنندمیفعالیت و اشتغال زنان، خاص زنان طبقه متوسط ایجاد 
ی انتخاب زنپرسه و به بیانی دیگر برای  وگذارگشترا برای  پاساژهانود شمسی( بسیاری از زنان 

 .کنندمی
ی، پژوهش والتر بنیامین است. در کار بنیامین زنپرسه یزمینهدر  توجهقابل هایپژوهشیکی از 

امری پروبلماتیک، اهمیت بنیادی دارد. در پروژه ناتمام او تحت عنوان   یمثابهبهموضوع زندگی مدرن  
( پاریس قرن نوزدهم جای مناسبی برای دنبال کردن امر روزمره مدرن است. در 2003)  پاساژهاپروژه  

 پردازنظریه. اهمیت بنیامین در مقام شودمیهم آهنگ  هایشهمنظر و  کاالهاشهر با جریان  آنجا
ی نقد خود را به زنپرسهزندگی روزمره، به خاطر توجهش به تجربه روزمره مدرنیته است. او از خالل 

 .کندمیوارد  داریسرمایهنظام 
 :نویسدمی پاساژهابنیامین در مورد امنیت 

به  توانستمیوشیده عالقه بسیاری داشتند؛ جایی که فالنور سرپ هایگذرگاهیا  پاساژهامردم هنوز به 
قرار بگیرد که عابران پیاده را رقیب خود  هاییکالسکهراه خود ادامه دهد، بی آن که در معرض دید 

و  سواینرا به  هاآنجمعیت  دادندمی، پر بودند از عابرانی که اجازه هاخیابان. کردندنمیمحسوب 
و حاضر   کردمیهل دهد. لیکن فالنور نیز حضور داشت. او فضایی برای حرکت آزاد خود طلب   سوآن

 (.46: 1377دست کشد )والتر بنیامین،  گذرانخوش نبود از زندگی خاص یک آقای متشخص 
و توده جمعیت شهری  هامنظرهمردی است که با حرکت در شهر به تماشای  زنپرسهفالنور، 

مدرنیته است. به بیانی فالنور »در  هایجذابیتدر پی لذت بردن از  اشخیرهنگاه . او با پردازدمی
 (.1393سرگردان است« )هاله الجوردی،  کاالهابزرگ و در میان رمز و راز  شهرهای هایخیابان
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که  طورهمان. در ایران هم شودمیی دیده زنپرسهمدرنیته در زندگی روزمره،  گیریشکلاز زمان 
. شودمیگسترده دیده  طوربهفته شد از دهه سی به بعد که پاساژها پا به عرصه گذاشتند گ  ترپیش

 ی زنان در پاساژها و مراکز خرید وجود دارد.زنپرسهناگسستنی بین  یرابطهمشخص  طوربه

 اهمیت موضوع
که به بیانی، تازه رخ داده است و تا قبل از این یا وجود نداشته و یا در سطحی  ایمسئلهنشان دادن 

بسیار حائز اهمیت  تواندمیبرای آن  ریزیبرنامهبسیار ناچیز وجود داشته است، برای یک جامعه و 
از  ایتازهباشد. در یک تحقیق توصیفی مثل همین پژوهش، هدف بر آن بوده است که اطالعات 

 به دست آید. ایهمسئلچنین 
که موضوع این  پاساژهادر  مخصوصاً ی زنان به طور مشخص، زنپرسهی به طور عام و زنپرسهفهم 

ی و زندگی زنپرسهپژوهش است، در ایران بسیار حائز اهمیت است. دکتر عباس کاظمی در کتاب 
 ترینمهمیکی از  وانعنبهرا  پاساژهاو در تالش است  پردازدمی پاساژهای در زنپرسهروزمره، به 

ایرانی پیش   یمدرنیتهفضاهای شهری تهران مورد ارزیابی قرار دهد تا در نهایت بتواند افقی کوچک از  
 روی سایر پژوهشگران بگشاید.

شهری و حتی برای  یحوزهبهتر در  ریزیبرنامهاست، برای  توسعهدرحالایران یک کشور  ازآنجاکه
 یجامعهدرن، نیاز به فهم معنای ذهنی زنان که بخش مهمی از م شهرهایبهبود زندگی زنان در 

 امروز ایران هستند، داریم.
 تواندمیکه مصرف  دهدمیاستوری در کتابش با عنوان مصرف فرهنگی و زندگی روزمره، توضیح 

 روشی برای برقراری ارتباط در یک جامعه باشد و معنایی خلق کند.
، چنین آساتناست که در قرن نوزدهم در کتابش با عنوان طبقه    پردازینظریهتورستاین وبلن هم دیگر  

مشخص شود و این نمایش در  هاانسانتا جایگاه  دربیایدکه ثروت باید به نمایش  دهدمیتوضیح 
 درواقع. افتدمی، اتفاق نامدمیمشخصی از فراغت که آن را "فراغت نمایشی"  جوامع کوچک با نوع

فرودست جدا  یطبقهمتوسط با انجام کارهای غیرمولد خودش را از  یطبقهمنظور او این است که 
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. از طرفی او معتقد است به نمایش گذاشتن ثروت در جوامع شهری از طریق مفهوم دیگری به کندمی
 یطبقهکه در این حالت هم  شودمیاهری" که جایگزین فراغت نمایشی است، انجام نام "مصرف تظ

یک امر   نوعیبهکه ثروتی که در اختیار دارد از کار و تالشش نیست بلکه    دهدمیمتوسط چنین نشان 
 .پیونددمیطبیعی است که به وقوع 

ی در ایران زنپرسه. استقرن جلوتر ی از ایران چند زنپرسه مشخصاً مدرنیته و  یتجربهاروپا به لحاظ 
ممکن است تا حدی همان مسیری را طی کند که در اروپا طی کرده بود و تا حدی هم  اکنونهم

 نماید،می  . اما چیزی که در این برهه از زمان برای ما مهمبردمیایران، خود را جلو    یجامعهمطابق با  
 یپدیدهاین حوزه و انجام تحقیق میدانی بر فهم این  پردازاننظریهآثار  یبا مطالعهاین است که 

برخی از تجارب که در اروپا  یدوبارهتا حدی از متحمل شدن  توانیممیبرآییم. در این صورت  نوظهور
مدرن   شهرهایایران در    یجامعهبرای    ریزیبرنامهبه    تروسیعرخ داده است جلوگیری کنیم و با دیدی  

 بپردازیم.
 

 یزنپرسهمفهوم 
، پاساژی وجود نخواهد داشت. ) زنپرسهناخشنود خواهد بود و بدون  زنپرسهبدون پاساژ، 

 ( 1994فرگوسن،
افرادی  هاینظریهبا مرور  توانمیکه باید بررسی نشده است ولی  طورآنی در ایران زنپرسهمفهوم 

مثل بنیامین، جان فیسک، گالرک، ولف، شوارتز، فرگوسن، ویلسون و همچنین آثار ادبی شارل بودلر 
کیست؟ در واقع هر کدام از  زنپرسهو ادگار آلن پو به بررسی آن پرداخت. در آغاز باید پرسید 

تعریفی ارائه  زنپرسهاز  شانمکانیمذکور بسته به دیدگاه فکری و شرایط زمانی و  پردازاننظریه
 .اندداده

 و نقد آن زنپرسهتعلق جنسیت مرد به 
ی و تجربه ادراکی او از شهر مدرن زنپرسهیک مرد مدرن شهری بود، تجربه  زنپرسه ازآنجاکه

شکل گرفته که هیچ  هاییپارادایمجنسیت مند و مردانه بوده است. این تجربه بر مبنای  ایتجربه
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ی زنانه و گذار از ابژه بت واره به سوژه ناظر: زنپرسه) گیرندنمیدر نظر  زنپرسه را برای ایزنانهمعادل 
به مفهوم   هایشاننوشتهاندیشمندانی که در    ترینمهم(.  3:  1397، 7تا   5مطالعه موردی فیلم کلئو از  

انه را مورد ی مردزنپرسه)زیمل، بودلر، بنیامین و ...( اغلب  اندپرداختهی و ادراک شهر مدرن زنپرسه
به  هانوشته(. در این 37-40: 1985)ولف،  اندنکرده  ایاشاره مؤنث زنپرسهو به  انددادهتوجه قرار 

برای نگاه خیره سوژه مردانه  ایابژه منزلهبهاما زن شهری بیشتر  شودمیحضور زنان در شهر اشاره 
 مطرح شده است.

 طوربهنقاش زندگی مدرن، و  مخصوصاً و اشعار بودلر،  هانوشته، پوآلنداستان مرد جمعیت، اثر ادگار 
 بنیادی هستند. هایمتنتوسط والتر بنیامین در این رابطه  هانوشتهبازخوانی این  ترمشخص

 
 تفاوتی مبهم

 معموالً خرید  هایفروشگاه کهآن. اول اندمتفاوت باهمخرید  هایفروشگاه، مراکز خرید و پاساژها
 شدن، ایزنجیره در صورت مراکز خرید .نداریم ایزنجیرهمراکز خرید  عموماً هستند و  ایزنجیره

خرید هم باشند. یک فروشگاه خرید  هایفروشگاه تواندمی. مراکز خرید شوندمیتبدیل به فروشگاه 
. در فروشگاه خرید لیستی توانندنمیمالِک واحد داشته باشد ولی مراکز خرید    تواندمییا دپارتمان استور  

 هامکاناز این  یکجاخانواده  موردنیازاقالم )بیشتر خریدهای غذایی(  هاهفته. آخر شودمیانجام 
و خرید را تبدیل به خرید تفریحی   گیردنمی. اما در مراکز خرید، خرید ضروری شکل  شودمیخریداری 

هم خرید ضروری داشته باشند و هم خرید تفریحی. مانند فردوسی و  توانندمی. مراکز خرید کندمی
 توانندمیبرای فروش و   شوندمیکاالها عرضه   هاآندر    صرفاً کوروش. پس مراکز خریدی را داریم که  

 هایمجتمع. مانند مجتمع کوروش. است هاآنباشند که خرید بخشی از  ایچندمنظورهمراکز 
. شودمیسینما و رستوران و کافه و شهربازی حتی دانشگاه هم درونشان پیدا  جزبه امروز آسایغول

چند  یدودستهمانند سیتی سنتر اصفهان که دو دانشگاه علمی کاربردی دارد. مراکز خرید به 
 . اگر یک مرکز خرید یک محصول داشته باشد مثل موبایل،شوندمیمحصوله و تک محصوله تقسیم 

 مانند پایتخت.؛ تک محصولی شودمیلباس و... 
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فرانسوی است به نام محل  یکلمهموجود روی زمین است. پاساژ  ترینمبهمدر بین این هیاهو پاساژ 
. حتی چند تا مغازه دور هم پاساژ شناخته گوییممیانواع مراکز خرید پاساژ  یهمهبه  غالباً گذر. 

سقف نداشته باشند  توانندمیپاساژ این است که داخل شهر است چون  هایویژگی. یکی از شوندمی
هم پوشیده  دورتادورش و  سربسته کامالً ولی مرکز خرید یک جایی جدا از شهر است و یک ساختمان 

یا پالسکوی قدیم انگار پیرو و فرزند آنجاست  شمانند کورو شودمیوارد  هرکسیاست. مراکز خرید 
یا  ؛یزنپرسهبرای خرید آمده یا  رودمی آنجااما در پاساژها اینگونه نیست. معلوم نیست آن فردی که 

برای خود پاساژ آمده یا فقط گذری از آن عبور می کند. برای همین مالکان مراکز خریدی مثل  اصالً 
تعیین کنند که مردم آنجا چه بخرند، چه ببینند، چه چیزی  توانندمیکوروش احساس خدایی دارند و 

مکان مشابه به کلیسا است.  تریننزدیکبخورند و چگونه اوقات فراغتشان را بگذرانند. مرکز خرید 
، در مورد نسل اول مراکز خرید پاساژهاکتاب  ینویسندهبرای همین کسانی مانند والتر بنیامین، 

و مجذوب   کنندمیرا نیایش    هاویترینو    کاالهاید کلیساهای مدرن هستند".  مردم  : "مراکز خرگویدمی
ی دهه چهل و پنجاه پاساژها.  شوندمیو مبهوت محیط    زنندمیدر آن پرسه    هاساعتو    شوندمیفضا  

 خوبیبهیکدیگر را  دارهامغازهی نداشتند و زنپرسهدر ایران کوچک بودند و جایی برای قدم زدن و 
 (98دی 12شهری،  هایپرسه. )عباس کاظمی، گردش علمی شناختندمی

 
 برنامه و روش پژوهش

برای این پژوهش که دستیابی به اطالعات تازه جهت استفاده در  شدهمطرحبا توجه به هدف 
اجتماعی است، نیازمند روش کیفی هستیم. چرا که برای  گذاریسیاستشهری و  ریزیبرنامه

در پاساژ باید از روشی استفاده کنیم که ما را به این هدف نزدیک   زنپرسهدستیابی به عمق ذهن زنان  
 کند.

نظری هستند، مانند  صرفاً به خرید و مراکز خرید انجام شده است، برخی  در تحقیقاتی که مربوط
 هایروش از    صرفاً . برخی از محققان نیز  اندداده( انجام  ۱۹۹۲( و شیلدز )۱۹۸۹مطالعاتی که فیسک )

(. رویکرد سوم، تحقیقات میلر، جکسون ۱۹۹۲، مانند مک گلدریک و تامپسون )اندکردهکمی استفاده  
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 هایروش کیفی چون اتنوگرافی، مصاحبه و هم از  هایروش ( است که هم از ۱۹۹۸) نهمکارانشاو 
 (۸۷: ۱۳۹۲. )عباس کاظمی، اندکردهکمی چون پرسشنامه استفاده 

تا  کوشدمیکیفی است و روش و فلسفه فرانگری است که  یحوزه هایروش یکی از  پدیدارشناسی
روانی یا  منشأ یدربارهفراهم نماید بدون آنکه تئوری  هاپدیدهتوضیحی مستقیم از تجربیات انسان و 

داده شود. هدف آن توصیف تجربیات عمیق زندگی به همان  هاآنعلل علمی، تاریخی و اجتماعی 
وجود دارد  اییهجوهرهو تجربیات زندگی  هاپدیدهو معتقد است که در  اندشدهصورتی است که واقع 

اساسی واقعیت در آن  یجوهره که  پردازدمیذهنی  هایپدیدهو بررسی هستند. لذا به  فهمقابلکه 
 (۱۷۱: ۱۳۹۶نهفته است )حسین خنیفر، 

. در سطح نخست برای نزدیک شدن به افراد تحقیق ایمکردهبدین منظور از دو تکنیک استفاده 
به  نفریتکدیم و در سطح بعدی از هشت نفر مصاحبه عمیق با زنان پاساژ رو را انجام دا وگوگفت

.ایمگرفته  تردقیق  هایداده دقیقه، جهت عمق بخشیدن به پژوهش و دست یافتن به    45الی    30مدت  
ی در زندگی روزمره برای تعیین فرد پاساژ رو، تعریف ما از زنپرسهطبق معیار عباس کاظمی در کتاب 

سال که حداقل سه الی چهار دفعه، هر دفعه دو  30تا  20سنی  یبازهدر فرد پاساژ رو زنانی هستند 
 .روندمیی به پاساژ زنپرسهالی سه ساعت، برای 

تولید  یشیوهاز منظر مارکس، اشکال طبقاتی و پیدایش طبقات در یک جامعه به نسبت افراد با 
و ادعای مارکس این است که  کنیممی. به عبارتی، زمانی که از ساختار طبقاتی صحبت گرددبرمی

، مسئله عینیت شودمیتولید تعیین    یشیوهاین ساختار طبقاتی، با زیربنای اقتصادی و نسبت افراد با  
. این عینیت به بیانی ساده به مشاغل شودمیپیدا می کند و دیگر وارد ساحت تفکر، سبک زندگی و... ن

هستند حتی اگر درآمد زیادی نداشته  دارسرمایه. اگر افراد مالک ابزار تولید باشند، گرددبرمیافراد 
و نیروی کار  دارسرمایهمتوسط نیروی متخصص است. نیرویی که جایگاه میانی بین  یطبقهباشند. 

( را اشغال می کند و گیردمیرای کسب درآمد به کار زور بازویش را ب صرفاً )فردی که  غیرمتخصص
 8متوسط را به  یطبقه. جالیی پور و رنانی در مصاحبه با ایرنا، فروشدمیرا  اش فکریروشنقوای 

 .اندگرفتهشکل هادستهکه طبق مشاغل این  کنندمیدسته تقسیم 
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طبق  هاآنو شناسایی  اندشدهمتوسط انتخاب  یطبقهدر این پژوهش، برای مصاحبه افراد 
متوسط صورت گرفته است. لذا در آغاز هر مصاحبه، شغل سرپرست   یطبقهجالیی پور از    بندیطبقه

 هامصاحبهیا شغل خود فرد در صورت شاغل بودن، پرسیده شده است. این  شوندهمصاحبه  یخانواده
 .اندشدهدر پاساژ نصر، پاساژ الله، پاساژ اهدا انجام 

 گیرینتیجهو  هایافته
 ایکنندهاکتشافی و ادبیات نظری به مفاهیم حساس   هایمصاحبهدر این پژوهش در ابتدا بر اساس 

)کنجکاو بودن،  فرار از روزمرگی، نداشتن تفریح یا برای سرگرمی، نداشتن تعهدات اجتماعی جدی و 
بودن(، استقالل در  روزبه به آن )حس مدرن بودن و  مندیعالقهبی مشغلگی، پیوند با مدرنیته و 

ی زنان زنپرسه، ارضای نیاز اجتماعی و در جمع دیگران بودن، امنیت باالی پاساژ برای گیریتصمیم
به اثبات رسیدند جز  هاآن  یهمهعمیق  هایمصاحبه یمرحلهنسبت به خیابان( دست یافتیم که در 

است. در این پژوهش از  که " نداشتن تعهدات اجتماعی جدی و بی مشغلگی" هاآنیکی از 
شاغل   هاآنمهم    هایمشغلهپرسیده شد. سه تا از    شانزندگیمهم    یمشغله  در مورد  شوندگانمصاحبه

ی در پاساژ را در اوقات زنپرسه هاآنبودن، فرزندشان بود.  متأهلبودن، دانشجو بودن و در صورت 
 شانزندگیمهم  هایمشغلهدر کنار  ،چنانیآن یهزینهبه علت عدم پرداخت  مخصوصاً  شانبیکاری
عام مردم، مبنی بر اینکه کسانی که مراتب  ایکلیشهبر خالف تصور  رسدمی. به نظر دهندمیانجام 

هستند،   کاربی  اصطالحبه چون تعهد اجتماعی ندارند و    زنندمیو در آن پرسه    آیندمیبیشتری به پاساژ  
را  شانکاریبیمهم، اوقات  هایمشغلهدرست نیست. زیرا در این تحقیق دیده شد که افراد در کنار 

 .کنندمیبا پرسه در پاساژ پر 
جدیدی دست یافتیم که دو  یکنندهعمیق به مفاهیم حساس  هایمصاحبههمچنین در طی انجام 

سال به پیدا کردن پارتنر   30تا    20زنان سنین    یالقهع  هاآن. یکی از  خوردمیبسیار به چشم    هاآنتا از  
. شودمیرا ببینی. در خیابان خیلی ن پسرها ترراحت توانیمیدر محیط پاساژ بوده است.  "در پاساژ 

در پاساژ  کههمیننباید جلو بیایند. ولی  پسرهادوست دارم خودم پارتنرم را انتخاب کنم. همیشه که 
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ن است از یک پسری خوشم بیاید. یک سال پیش روی یکی از نگهبانان پاساژ باالخره ممک  زنممیدور  
 ساله، دانشجو، شاغل( 25". )خانم رفتممیکراش زدم. برای همین مدام به پاساژ 

برایم شاد هست  قدراین. " محیط  است  آن برای این دسته از افراد  یمدرنیتهمورد بعدی تداعی اروپا و 
 ساله، شاغل( 30. مثل دوبی". )خانم امرفتهج سفر خار کنممیکه احساس 
 ترجامعنخست یک تحقیق    یپله  تواندمی  بساچهاین تحقیق یک تحقیق توصیفی است و    درهرصورت

سال دست یافتیم   30تا    20سنی    یبازهدر پاساژ در    زنپرسهباشد. در این تحقیق به معنای ذهنی زنان  
 یجامعهی را با اقتصاد سیاسی در  زنپرسهاین    یرابطه  توانمی  ترکالنبعدی و در سطح    هایپلهاما در  

باشد که چه میزان تصور اینکه زنان  سؤالیچنین  منشأ تواندمیایران بررسی کرد. تحقیق انجام شده 
دوربین در پاساژ در معنای ذهنی زنان نشان از امنیت  در پاساژ آزادی دارند درست است؟ وقتی وجود

خود این نماد امنیت، نشانی از یک کنترل عظیم است و یا  ترعمیقگفت در نگاهی  توانمیاست آیا 
ی زنان در پاساژ چه کسانی زنپرسهمطرح کرد این است که منتفعان از  توانمیپرسش دیگری که 

 هستند؟
واقع شود. مدیریت  مؤثربرای اوقات فراغت زنان جوان  ریزیبرنامهدر  تواندمیهمچنین این پژوهش 

هفتاد میالدی به بعد نشان داده است برای مدیریت یک مسئله و  یدههاز سطح پایین رو به باال از 
باشد. چرا که تصور و معنای ذهنی افرادی که با یک مسئله درگیر   مؤثرتر  تواندمیبرای آن    ریزیبرنامه

 با افرادی که در سطح مدیریتی قرار دارند، متفاوت است. قطعاً هستند 



اجتماعي در ایران  و راههاي  پیشگیري  هایآسیب شناختیجامعهتحلیل 
 و مقابله با آنها

علمي و اقدامات اجرایي در حوزه   هاینشست در قالب   شدهارائه بررسي موضوعات و راهکارهاي 
 هاي اجتماعي آسیب 

1طاهره جهان پرور

 مقدمه
 خانواده، جامعه ق،اخال امنیت، آموزش، روند در تأثیرگذار بسیار عوامل از یکی اجتماعی هایآسیب

 هایریشه ازجمله زیادی بسیار هایریشه دارای نام و نوع در تنوع با اجتماعی هایآسیب .هستند ...و
 اجتماعی هایآسیببازدارنده  و تشدیدکننده عوامل شناخت .هستند فرهنگی و اجتماعی، وراثتی،

 شناسان، روان از امر بسیاری این .شودمی محسوب کشورها در اجتماعی امور ترینپرهزینه از یکی
 یافتن و تحقیق به را مبلغان مذهبی و انتظامی نیروهای سیاسی، و اجتماعی فعاالن شناسان،ه  جامع

 هایآسیباست. مقام معظم رهبري در سخنان خود پیرامون  کرده ترغیب زمینه این در راهکار
: شودمیمستقیم از ایشان در این متن آورده  قولنقلاجتماعي به موارد مشخصي اشاره کردند که به 

های اجتماعی در هر اجتماع بشری امری طبیعی باشد، اما شناسانه، وجود آسیب»شاید از نگاه جامعه
هم شایسته در شأن کشوری که آرمان »ساخت تمدن نوین اسالمی« دارد، به هر میزان، ولو اندک 

jparvar@yahoo.comکارشناسي ارشد رشته ارتباطات و مطالعات فرهنگي از دانشگاه کاشان  1.

mailto:jparvar@yahoo.com
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کافی  یقیناً های اجتماعی کارهایی شده است اما نیست. بنابراین گرچه در خصوص مقابله با آسیب
روزی کرد. »توقعات بیشتر از اینها است... اهمیت کار را، بزرگی نیست. برای حل آن، باید کار شبانه

ه قدر باید در این زمینه فهمد که چمسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می
«95/2/11تالش کرد و شب و روز نشناخت.

 هاپژوهش رد.دا سروکار مشکالت و مسائل با عمدتاً  اجتماعی شناسیآسیب بحث است، روشن آنچه
 را هایینظریه و گیرندمی صورت هاآن بروز علل و هاآسیب این انواع برای شناخت متعدد تحقیقات و

 .کنندمی پیشنهاد مسائل آن حل برای
 و سیاسی و اقتصادی هایویژگی جامعه، یک هنجارهای و فرهنگ چون هاییزمینه اساس، این بر

 بررسی که چرا ، گیردمی قرار اجتماعی شناسیآسیب مطالعات در حوزه نیز جامعه یک جغرافیایی
 .بود نخواهد میسر جامعه ای یکزمینه شرایط گرفتن نظر در بدون اجتماعی هایآسیب

 به توجه با کنونی دنیای در که است اجتماعی علوم شاخه از نوعی اجتماعی هایآسیب شناخت
 سطح ایجاد و مالی هایشاخص رشد به توجه با کنونی دنیای .قرارمیگیرد برسی مورد علوم پیشرفت
 .است کرده تبدیل تمام امور در گرامصرف ابزار به را انسان غیرمنطقی توقعات

هستند و مقام معظم  گانهپنجهای نشینی، طالق، مفاسد و مناطق بحرانی جزو اولویتاعتیاد، حاشیه
عاملی   عنوانبهرفع مشکل بیکاری    .اند که برای رفع آنها تقسیم کار ملی انجام شودکرده  تأکیدرهبری  

های است. تعبیه راهکارهای مواجهه، مهار و رفع آسیب تأکیدهای اجتماعی مورد در رفع آسیب مؤثر
هاي اجتماعی در اسناد باالدستی مطرح شده است و موفقیت هر کشور در پیشگیري از آسیب

اجتماعي معرف کارایي نظام اجتماعي غالب در آن جامعه است.خوشبختانه در ایران، اکثریت مردم 
، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خشونت، ر طالقنظیهاي اجتماعي عمده در کشور نسبت به آسیب

هستند و این امر وظایف دولت را در   آنها بیمناك  روزافزونآگاه بوده و از گسترش    و دزدی  بندوباریبی
هاي اجتماعي را جزو آسیب غلطبهبرخي  .سازدتر ميهاي اجتماعي سنگینمقابله صحیح با آسیب

دانند. درست است که هر تغییري عوارضي مدرنیته یا توسعه مي اجتنابغیرقابلپیامدهاي محتوم و 
شود ولي این بدان معني نیست که هر نوع تغییري را توسعه دارد و براي توسعه، هزینه پرداخت مي
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هاي اجتماعي که به معني کژکارکردهاي واحدهاي اي بپردازیم. آسیببدانیم و براي آن هر نوع هزینه
اند. بنابراین هاي بحرانشاخص توسعه نیستند بلکه نشانه  تنهانهافراد است،    هايجمعي یا کژکرداري
 بیشتر باشد شدت بحران هم بیشتر است. در جامعههاي اجتماعي هرچه میزان آسیب

ی ی اصلی ما امسال هم مسئلهفرمودند: » ....مسئله  1397رهبر معظم انقالب در پیام نوروزي سال  
ست. همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از اقتصاد و معیشت مردمی ا

 -شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کردبا شرحی که ان-تولید مّلی؛ یعنی اگر چنانچه تولید مّلی را 
هم -گیری کنند، بسیاری از مشکالت اقتصادی، مشکالت معیشتِی مردم همه تعقیب کنند و دنبال

حل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی  -ی چیزهاگذاری و بقّیهی سرمایههم مسئلهی اشتغال، مسئله
به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید مّلی است. بنابراین اگر تولید مّلی شتاب 

 بگیرد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد....«
 همچنین ف علمي پژوهشي و پژوهشهاي انجام شده از سوي نهادهاي مختل تحقیق، این در 

 . شودمی بررسی هاآسیب این کاهش و مبارزهراهکارهای 
علمي متعدد و تولید ادبیات نظري و کاربردي   هاینشستبرگزاري  رغمعلیاین است  سؤالو 

 پیوسته و به چه میزان کارساز بوده است؟ به وقوعاجتماعي در ایران چه اصالحاتي  هایآسیب
 

 و اجرایي کشور  گیرندهتصمیم هایدستگاهاقدامات اجرایي 
موضوعات امروز جامعه دانست؛  ترینمهماجتماعی را شاید بتوان یکی از  هایآسیبمعضل 

، فقر، بیکاری، افزایش زنان سرپرست خانواده و کودکان کار از جمله مواردی است که نشینیحاشیه
مختلف  هایتریبوناجتماعی چالش اصلی جامعه امروز بوده و مسئوالن بارها از  هایآسیب در حوزه

 هشدار دادند. در جامعهاجتماعی و گستردگی آن  هایآسیبدرباره افزایش 
معضلی جدی مطرح  عنوانبههای مختلف اعی بارها از سوی رسانههای اجتماگرچه موضوع آسیب

راهکاری در جهت جلوگیری  ارائهشده اما نکته حائز اهمیت در این خصوص چگونگی مقابله با آن و 
به موضوع کودکان   توجهیبیهای اجتماعی است زیرا به گفته جامعه شناسان  از افزایش میزان آسیب
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که  دهدمیهای اجتماعی در آینده مشکالتی را پیش روی مسئوالن قرار کار، بیکاری و دیگر آسیب
 از آن پیدا کرد. رفتبرون را برای حلیراهشاید نتوان 

، کودکان کار، نشینیحاشیهآسیب اجتماعی  5حاضر  در حالطبق اظهارات مسئوالن وزارت کشور 
کند و تنها راه توسعه، پیشرفت و زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و طالق آرامش جامعه را تهدید می 

برای سالمت  شرطیپیش طور حتمبهاجتماعی است که  هایآسیبو  هاچالشاعتالی کشور حل 
 اجتماعی کشور است.

مقام معظم   تأکیداتهای اجتماعی در کشور و  در حوزه افزایش آسیب  درپیپیبا توجه به طرح مسائل  
های اجتماعی درطی چند ویژه به پیگیری و کاهش آسیب  طوربهها  رهبری مبنی بر ورود همه دستگاه

را  هاییگزارش مختلف برگزار شد و مسئوالن مرتبط  هایدستگاهماه گذشته، جلسات بسیاری میان 
نباید در این  گانهه سرهبری قوای  تأکیداتدادند، طبق  ارائهاقدامات خود به مقام معظم رهبری  از

 کنند. ارائهعملی خود را  هایبرنامهراهکار تئوری اکتفا کرده بلکه باید  ارائهخصوص تنها به 
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه دولت  در جریانراستا نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در همین

 هایآسیبدرصد از  25های رهبری تا پایان برنامه ششم را مکلف کردند که برای تحقق خواسته
توجه به فرمایشات مقام معظم   در جهتمختلف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه    هایدر حوزهاجتماعی  

ا به موظف به تشکیل شورای عالی رهبری نمایندگان درزمان بررسی الیحه برنامه ششم دولت ر 
 کردند. جمهوررئیسوزارت کشور به ریاست  زیر نظراجتماعی 

مقام معظم  تأکیداتنیست، بنابراین  پذیرمسئولیتدر انجام وظایف و پاسخگویی هیچ دستگاهی 
 رفع خالء ها است و با توجه به فرمایش  در جهتگانه    3رهبری مبنی بر همکاری و تعامل میان قوای  

باشند؛   پذیرمسئولیتاجتماعی    هایآسیبقوه باید در جهت کاهش    3مقام معظم رهبری مسئوالن در  
مقام معظم  تأکیدهایباید از طرح مسائل شعارگونه پرهیز و اقدامات عملیاتی انجام شود.   روازاین

یش اجتماعی برای همه فصل الخطاب است و در راستای توجه به فرما هایآسیبرهبری بر حل 
اجتماعی اجرا کرد،  هایآسیبششم توسعه را در مسیر کاهش  در برنامهایشان باید مصوبات مجلس 
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اجتماعی   هایآسیببه کاهش    توجهیبیبرای    هادستگاهاز سوی    ایبهانهبنابراین در این شرایط هیچ  
 پذیرفتنی نیست.

 در حوزه عرضهم هایدستگاه نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دنبال هماهنگی بیشتر میان  
ویژه باید در این حوزه مشخص  طوربه هادستگاهاجتماعی هستند، ضمن اینکه وظایف  هایآسیب

 (.Rostamyan،2016 ) شود
 هایطرحاجتماعي از این تیم در یك دوره چهارساله دیده نشد. البته    هایآسیبدر حوزه    مؤثر  اینتیجه

دیگري هم در حد پیشنهاد مانند اتاق امن تزریق داد شد که هنوز اجرایي نشده است که این موضوع 
هروئین بود که اگر اجرایي  کنندهمصرفمیان معتادان  غیر اصلی هاییتزریقنیز براي جلوگیري از 

درصد زیادي از معتادان تزریقي در کشور را کاهش دهیم. پشت سر موضوع مهم   یمتوانستمی شدمی
هزار میلیارد   40اساسي اندیشید چون ساالنه  ایچارهاقتصاد، اعتیاد است و باید براي این موضوع نیز  

نیز بیشتر از این براي خرید مواد هزینه  کنندگانمصرفبه کشور است و  مواد مخدرتومان ضرر 
جدیدترین شیوع شناسي در افراد  بر اساس حوزه هستیم. ، پس نیازمند تغییر اساسي در این کنندمی
  .(Sa'ied Sefatyan ،2017)هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد 808میلیون و 2ساله،  65تا  15

، قوه قضائیه، بهزیستي و... نیز در این زمینه وپرورشآموزش سایر نهادها از جمله مجموعه حاکمیت،  
 :شودمیاشاره  هاآنوظایفي دارند که به برخي از 

تقویت ارتباط میان والدین دانش آموزان با مربیان و عدم واگذاري مسئولیت تربیت فرزندان به  .1
 ؛تنهاییبهمدرسه یا خانواده 

 در مدارس؛ کارآمدمفید و  ایمشاورهمراکز  تأسیس .2
 هایخانوادهادن به مسئله ترك تحصیل و یا اخراج دانش آموزان از مدرسه و ضرورت ارتباط با  بها د .3

 آنان؛
 ضرورت آشنایي نیروهاي نظامي و انتظامي با انحرافات اجتماعي و نحوه برخورد با آنان؛ .4
 ( براي باندهاي فساد، اغفال و...؛درمألعامسنگین، علني و جدي ) هایمجازاتاعمال  .5
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هاي مردمي و محلي از جمله اجتماعي رسمي و دولتي و نیز نظارت هایارتنظتقویت  .6
 اجتماعي؛ هایآزادیو نهي از منکر براي پاکسازي فضاي جامعه و تعدیل  معروفامربه

گیري منطقي نیازهاي ، و پيعدالتیبی، رفع  در جامعهاصولي و صحیح براي اشتغال    ریزیبرنامه .7
 شهروندان؛ جوانان، تأمین امنیت و نیاز 

 هایشغلبه شهرهاي بزرگ و جلوگیري از پرداختن جوانان به    رویهبی  هایاز مهاجرتجلوگیري   .8
 ، نوارفروشي و... ؛سیگارفروشی، فروشیکوپنکاذب مثل 

 براي گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان؛  ایمشاورهایجاد مراکز آموزشي، ورزشي، تفریحي،   .9
 براي جوانان و نوجوانان از قبیل وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، و...؛ایجاد تسهیالت الزم  .10
ایجاد بستر مناسب براي ایجاد بیمه همگاني، بیمه بیکاري، و برخورداري نوجوانان و جوانان از  .11

 تسهیالت اجتماعي و...؛
 موردپذیرشن و بسترهاي الزم در جامعه تا زندانیان پس از آزادي از زندا  هاموقعیتفراهم کردن   .12

به دست آورند؛ در غیر این صورت، مجددًا دست به  ایآبرومندانهجامعه واقع شوند و شغل 
 اقدامات بزهکارانه خواهند زد؛

 ریزیبرنامه، مي بایست با ارتکاب جرم، بیکاري و فقر استکه از جمله عوامل مؤثر در  روازآن .13
اقدام الزم   کاریبیفقر و    کنیریشهر جامعه و  دقیق، که نیاز به عزم ملي دارد، نسبت به اشتغال د

 و بایسته صورت گیرد.
 :شودمیبیان  اختصاربهدر اینجا راهکارهاي دیگري نیز وجود دارد که 

 احترام گذاشتن به حقوق زنان در جامعه و خانه و مشارکت دادن آنان در مسائل اجتماعي؛ .1
 یي قوي؛تدوین قوانین حمایتي از حقوق زوجین با ضمانت اجرا .2
 ؛صداوسیماگروهي از جمله  هایرسانه وسیلهبهجهت آموزش صحیح  ریزیبرنامه .3
دربارة ازدواج، بلوغ، طالق، و  خصوصبهتربیتي به والدین،  هایشیوهآموزش اصول و  .4

 هاي اجتماعي؛آسیب
 کنترل و نظارت والدین در انتخاب دوست توسط فرزندانشان؛ .5
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 هاو...؛تأخیر مراجعت فرزندان به خانه، نظارت بر شب نشینيکنترل و پیگیري کردن علل  .6
 در ازدواج؛ موردعالقهدر انتخاب همسر یا فرد  موردبی هایسختگیریخودداري از  .7
 تالش در جهت تسهیل امر ازدواج براي جوانان و پرهیز از تشریفات زائد در این مهم؛  .8
 مناسب براي این امر ؛ بسترسازیتشویق فرزندان به تحصیل و  .9

 رسیدگي و نظارت به درس و محیط مدرسه جوانان با همکاري مدیران و معلمان؛ .10
 زندگي به دختران، آشنایي با خود، اهداف و مسائل جنسي؛ هایمهارتآموزش  .11
 آنان؛ هایخانوادهبراي مشاوره نوجوانان و  ایمشاورهایجاد مراکز  .12
 شهرها و کشور و...؛ هاخروجی، هاپایانهاي در ستقرار مددکاران حرفها .13
 جمعي؛ هایرسانهآگاهي به نوجوانان و جوانان از عواقب ارتکاب بزهکاري از طریق  .14
تشویق جوانان به امر مقدس سنت پیامبر )ص( یعني ازدواج و کمك روحي و مالي به فرزندان.  .15

(Behzad Noori ،2019 ) 
 رهبر انقالبهاي اجتماعي و مقابله با آنها را، رهنمودهاي ار براي پیشگیري از آسیبسومین ابز 

هاي اجتماعي را در پنج عنوان شامل پیشگیري، اقدامات ایجابي هاي مبارزه با آسیبداند و شیوهمي
ادامه هاي مردمي اعالم کرده و  ـ فرهنگي، اقدامات سلبي، ورود علمي به مسئله و استفاده از ظرفیت

و تبلیغات اسالمي که بودجه و امکانات کافي در  صداوسیماهاي فرهنگي مانند دهد:سازمانمي
اختیار آنهاست، باید وظیفه ایجابي خود را در حوزه فرهنگ به انجام رسانند؛ همچنان که پلیس یا قوه 

اقدام سلبي است.  یك  عنوانبههاي اجتماعي مرتبط با آسیب جرائمقضاییه نیز مکلف به مقابله با 
گونه نباشد هاي اجتماعي است؛ اینترین رمز موفقیت در مبارزه با آسیبها  مهمهماهنگي دستگاه

آوري کند، قاضي رها کند و یا قاضي مددجو را به سازمان بهزیستي معرفي که پلیس دستگیر یا جمع
 ( Abbas Jafari Dolatabadi ،2018کند و آن سازمان از پذیرش مددجو امتناع کند.)

آگاه  رسانیاطالعها در حوزه مقابله با آزار و اذیت کودکان باید به خانواده شود تا نسبت به این موارد 
نیست، اما  کنندهنگرانشوند.هرچند به لحاظ آماري، وضعیت آزار و اذیت کودکان در کشور ما 

ختلف دسترسي به خدمات بهداشتي مردم به دالیل م  ها، باالست.اثرگذاري و ماندگاري این نوع آسیب
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گوییم موضوع آیند به همین دلیل ما ميو آموزشي، رفاهي و امنیت بهتر به سمت شهرها مي
هایي هم که شود از آن چشم پوشید و بچهکنند و نميزندگي مي  آنجاها  وجود دارد و آدم  نشینیحاشیه

خواهند تا تمایل کمتري براي هاي این کشور هستند و خدمات ميها وجود دارند بچهدر حاشیه
 ( Habibollah Masoudi Farid  ،2018) شهرها وجود داشته باشد.  هاینشینحاشیهمهاجرت به  

شوند درصد کساني که پاك مي20مترین مرحله است. بیش از در حوزه پیشگیري، اجتماعي شدن مه
و ویژگیهاي  شناختیجامعهلذا پیشگیري باید جدي گرفته شود.  گردندبرمیدوباره به سمت اعتیاد 

درصد معتادان شاغل هستند 58محیطي از دیگر موضوعات مورد توجه در این زمینه است. بیش از 
ي نیز باید مورد توجه قرار گیرد.در حوزه درمان اعتیاد بیش از بیکار  تأثیرپذیر و لذا مشاغل آسیب

شود. ماندگاري در پاکي معتادان پس درصد کار در کشور توسط مردم و بخش خصوصي انجام مي80
هزار نفر در کشور مورد 700از ترك و درمان پایین است که البته این امر مختص ایران نیست. سالي 

ساله نباید معتادي در کشور وجود داشته باشد   2د و با این آمار در بازه زماني  گیرندرمان اعتیاد قرار مي
هاي اخیر . در سالگردندبرمیاعتیاد  سویبهولي به دلیل عدم پایداري درمان دوباره درصدي از آنها 

با اجراي روش پیمایش علمي شیوع شناسي، میزان شیوع اعتیاد در کشور تا حدودي کاهش داشته 
 Abdolrezaسال گذشته این موضوع روند افزایشي داشته است.)  28مجموع و در بررسي روند    اما در

Rahmani Fazli ،2018) 
در میان قشر جوان رشد چشمگیري داشته که یکي از  ویژهبههاي اخیر طالق در جامعه در سال

، تحصیالت و هاي آن ناهمساني همسري است، به این معنا که بین زوجین تناسبي از نظر سنعلت
توان به آن اشاره کرد، این است فرهنگ و سایر موارد مشابه وجود ندارد و یکي دیگر از عواملي که مي

که کنترل نظارت اجتماعي بر روي زندگي زوجین کمتر شده است.ریختن قبح طالق،ارضا نشدن 
د احساس تعلق هاي دیني و اخالقي، کمبوشدن پایبندي به ارزش  رنگکمنیازهاي عاطفي طرفین، 
 فردگراییدر طالق هستند. تغییر سبك زندگي، غربي شدن جوانان،    تأثیرگذاربه خانواده از جمله عوامل  

و مشکالت اقتصادي از دیگر عواملي است که سبب افزایش طالق در بین جوانان شده است. 
(Mohammd Rozbahani ،2018) 
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وادگي رخ داده و این عدد تنها بخشي از آماري مورد قتل خان 300حدود  96بر اساس آمارها در سال 
است که به طور رسمي ثبت شده است، زیرا در فرهنگ و تفکر بعضي افراد در برخي مناطق کشور و 

هاي خانوادگي، رفتاري هنجار شکنانه تلقي ها، گزارش قتلفرهنگها و خردهبرخي اماکن و محله
زماني که الگوهاي فرهنگي و موانع   ها پوشیده بماند.قتلدهند این دسته از  شود و افراد ترجیح ميمي

گیري و تبعیض انتقام هاي خانوادگي است.ها وقوع قتلداد آناقتصادي در هم تنیده شوند، برون
ها باید شود. در موضوع تبعیضهاي خانوادگي منجر مياجتماعي نیز از دالیلي است که گاهي به قتل

هاي مهارکردن کینه در گیري نیز پخش آموزش رد و در بحث انتقاماصالحات قانوني صورت بگی
 (  Ahmad Bokharaie،2018) باشد. تأثیرگذارتواند مدارس مي درو تدریس آنها  صداوسیما

نشان داده که »خشونت«   95هاي اجتماعي کشور در سال  بررسي نیروي انتظامي در خصوص آسیب 
اي افزایش پیدا کند، اگر خشونت و خشم در جامعه متأسفانهآید و آسیب اصلي کشور به حساب مي

میزان نزاع و درگیري بین مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد، این در حالي است که تا چندي پیش 
هاي بیگانه براي از بین رسانه رفت.ترین آسیب اجتماعي جامعه ما به شمار مياعتیاد به عنوان اصلي

کنند ابي بین مردم با ترویج خشونت و افزایش اضطراب و افسردگي تالش ميبردن امید، نشاط و شاد
برخي معتقدند که  .اندزدههاي داخلي هم از سر دلسوزي به این امر دامن ها و برنامهاز رسانه و برخی

که  نشانیآتشپلیس نباید در مسئله پیشگیري ورود کند، این در حالي است که جنس کار پلیس با 
منتظر باشد   نشانیآتشتواند مثل  ورود پس از وقوع حوادث است متفاوت بوده و پلیس نمي  ش اوظیفه

به  هانشانآتشوقتي  اساساً که جایي آتش بگیرد و پس از آن براي خاموش کردن آتش اقدام کند، 
رسند بخشي از محل در آتش سوخته است و ما معتقدیم قبل از آنکه جایي آتش محل وقوع حادثه مي

 ( Sa'ied Montazer Almahdi ،2018بگیرد باید اقدام کنیم. )
اي و ایجاد برندهاي هاي منطقهمشاغل از طریق شناسایي فرصت سازیبومیباید به دنبال 

هاي اشتغال در خودمان باشیم.  توسعه اشتغال و ایجاد زمینهشهرستاني از محصوالت و تولیدات 
روستا عالوه بر توانمندسازي زنان، سبب مهاجرت معکوس در روستا خواهد شد که در مقابل آن شاهد 
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  Mohammad Hossein Salehi)هاي اجتماعي و تقویت بنیان خانواده خواهیم بود.کاهش آسیب
 ،2018) 

بانوان در کشور از جمله  سازیآگاهاجتماعي است و موضوع پیشگیري و  ایمسئلهبدون شك اعتیاد 
 کارهاي مهمي است که باید براي مقابله با رشد اعتیاد در این قشر از جامعه مورد توجه قرار بگیرد.

بر  مؤثریتواند عامل افزایش اختالالت روحي و رواني و گسترش افسردگي در میان مردم کشور مي
هاي شك افزایش شادي در بطن جامعه و وجود سرگرمي و بدونکشور به شمار آید  رشد اعتیاد در

 تواند احتمال ابتال به اعتیاد را در میان مردم کاهش دهد.کافي براي جوانان در داخل کشور مي
(Salman Qaderi ،2018 ) 

درصد از 23  سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند. 64تا  15درصد از افراد  27
با مصرف مواد  نوعیبهدرصد از جرائم مالي نیز 10درصد از جرائم منکراتي و 20ها، ها و نزاعخشونت

، کردگانتحصیلمستمر مواد مخدر از میان  کنندگانمصرفدرصد از 20 مخدر مرتبط هستند.
رسمي یا کاذب   نیز افراد داراي شغل  کنندگانمصرفدرصد از  87تا دکتري هستند. همچنین    دیپلمفوق

هزار نفر آنها، زنان و  800میلیون و  2مواد مخدر از میان  کنندگانمصرفهزار نفر از 156هستند 
دهد همه اقشار به این حوزه نشان مي متأهلدختران هستند. همچنین با توجه به ورود افراد مجرد و 

 ( Hamid Reza Sarami ،2018.) پذیرندآسیبها و گروه
و استفاده از توان همه مسئوالن و   سازیبومیدارند و باید با  چندوجهیاعي ماهیت هاي اجتمآسیب

و خیران براي کاهش آنها تالش کرد و رفع آنها بدون مشارکت مردم  ربطذیهاي اجرایي دستگاه
هاي گذشته به سالمت اجتماعي به مقوله سالمت جسمي در سال وجود توجهنیست. با  پذیرامکان

هایي مانند کودکان کار، اعتیاد و طالق شده و مهمترین نتیجه آن افزایش آسیبتوجه کافي ن
 ( Anoushirvan Mohseni Bandpey  ،2018است.)

از   جزئیکند و  اگر به موقع در این حوزه مداخله انجام ندهیم، این مسائل در فرهنگ ما رسوخ پیدا مي
هاي اجتماعي ا افزایش شیوع و بروز آسیبهاي اخیر بشود. در سالشخصیت فردي و اجتماعي ما مي

 (Fatemeh Abbasi  ،2018) ایم.در کشور روبرو بوده
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هاي هایي را در اختیار دارند و با استفاده از دادهکشورهایي مثل آمریکاي شمالي و اتحادیه اروپا سامانه
برند. ستاد مبارزه با مواد مخدر با درك اهمیت ها را پیش ميموجود در آنها درمان و پیشگیري از آسیب

کمك و اقدام در راستاي این سامانه را تصویب کرده است و از هرگونه  اندازیراهاین موضوع 
هاي دیگري از جمله سامانه از این سامانه فروگذار نخواهد کرد. در حال حاضر سامانه برداریبهره

 )ها نیز در کشور مشغول فعالیت هستند.زندان و ساماندهیآیداتیس، مراکز درماني، پزشکي قانوني 
Parviz Afshar ،2018 ) 

 
  گیرینتیجه

علمي پژوهشي و همچنین  مؤسساتو  هادانشگاهاجرایي  هایگزارش با بررسي اقدامات پژوهشي و 
 31موردي بررسي و عملیاتي شده است. از تعداد  صورتبهاجرایي کشور اقدامات عملي  هایدستگاه

 اندکردهاجتماعي استان اقدام    هایآسیبنسبت به تهیه و تدوین سند    هااستاناستان کشور، برخي از  
تهران، قزوین، مشهد)خراسان رضوي(، مرکزي اشاره کرد و  هایاستانکه از این تعداد میتوان به 

مرجع تعیین شده براي   تائیدمختلف از جمله عدم    به دالیلبرخي دیگر درصدد تدوین سند مذکورند که  
محرمانه بودن آمار ارائه آن  به دلیل هااستان تدوین سند بوده است و لذا ادارات مربوطه در برخي از

 ترینابتداییبیان کرد که براي  صراحتبهمیتوان  درواقعاند. را منوط به خود ادارات کل استان کرده
مناسبي صورت نپذیرفته و مرجع مشخصي براي تدوین سند  گذاریسیاستمسائل اجتماعي کشور 

د. از سه سال پیش مرکز رصد اجتماعی  وزارت کشور کشور تعریف روشن و واضحي ندار  هایآسیب
 آوریجمعها در ذیل هر کدام از آسیب ها به طور ساالنه  در صدد است آمارهای مرتبط با همه دستگاه

اجتماعی در  هایآسیبیک اطلس اجتماعی تدوین و وضعیت 1397شود و قرار بود تا  پایان سال 
بر آسیب اجتماعي و  تأکیدامل و برای اولین بار منتشر شود. ک طوربهها، آمارها، جداول قالب نقشه

آسیب در  هایزیرمجموعهعدم توجه به سالمت اجتماعي جامعه بصورت رواني زمینه را براي تولید 
مجزا و هر مجموعه بر اساس حیطه وظایف  هادستگاهجامعه را فراهم کرده است. اقدامات عملي 

میرسد میان  به نظر. کاری در اقدامات مشهود استپراکندهه است و رساند به انجامخود اقداماتي را 
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و مجري هماهنگي و همدلي الزم برقرار نشده است و نیازمند  ریزبرنامهدستگاههاي سیاستگذار، 
و  آوریجمعمذکور است. لذا پیشنهاد مشخص این است در سه سطح  هایبخشطراحي جامع در 

و  هاسیاستتدوین راهکارهاي عملیاتي و همچنین اجراي  ساماندهي اطالعات، سیاستگذاري و
سه سطح مورد   بر اساس عملیاتي کردن ضروري است شبکه فعال و مرتبطي تعریف و وظایف دستگاه  

و متناسب با شرایط و موضوع  ایدورهنظر تعریف و اقدامات بر این اساس صورت پذیرفته بصورت 
 مورد ارزیابي الزم قرار گیرد.  هاگزارش مسئله اجتماعي گزارش و نتایج 
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کودک در انقیاد اسطوره زیبایی
 1شورا قنبری

به کودکی بپردازم، اما نه از آن چشمی که کودکی را همه بازیها و شادیهای  خواهممیدر این نوشته 
. ابتدا به بیندمی آغوش هم فرساجان، بلکه از آن چشمی که کودکی را با رنجی انگاردمیمعصومانه 

؟ اما در نامیممیدنبال منابعی رفتم تا تعریفی از به دست آورم. کودک کیست و ما چه کسی را کودک 
جستجوها آنچه برایم برجسته شد، مفهومی از کودکی است که متبادر کننده پاکی و سادگی و در این 

از مواجهه کودک با امر زیبایی و از طریق مصاحبه با مادران   هایینمونهتا با آوردن    کوشممی  هاین مقال
پاکی بلکه  به شک افتیم و کودک را نه همه کنیممیو کودکان، در آنچه معصومیت کودکانه معنی 

و در  آیدمیو به دام کین و خشم گرفتار  گرددمی چندپارهبدانیم که در دعواهای ایدئولوژیک  ایابژه
باید از   شناسیجامعه. در اینجاست که شناسدنمیکه کودک و بزرگ و مرد و زن   شودمیبحرانی اسیر  

از این بحران به مسیرهایی بیندیشد که در آن دست شستن  رفتبرونخواب خرگوشی برخیزد و برای 
 .گیردمیآنها جای  یهمهاز نگاه ساده انگارانه به کودکی در پیشاپیش 

shooori1234@gmail.comدانشگاه علم و فرهنگ  دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی .1
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 داستان مریم
و آمدنشان به سر  هابچه. منتظر پایان بازی زنیممیمادر مریم داروساز است، روبرویم نشسته و حرف  

رده، دارد سفارش ناسبت تولد دخترش به این رستوران دعوتمان کمیزهای غذاییم. مادر مونا که به م
که  زنممی. من حدس دهیممی. برای خودمان یک پیتزا سفارش گیردمیبچه هامان را  غذای ما و

مطمئن است هر چه سفارش بدهد مریم  گویدمی، اما مادر مریم گویممیدخترم پاستا بخورد و این را 
. نویسدمیر مونا اصرار می کند و باالخره برای مریم یک پیتزا و یک ساالد ، حتی ساالد. مادخوردنمی
سر میز ما و با  آیدمیو در حال شلوغ کردن و خوردن هستند. مادر مونا  اندآمدهبه سر میز  هابچه

نگران نباشید او   گویدمی. مادر مریم  خوردنمیمریم فقط نگاه می کند و هیچ    گویدمینگران    ایچهره
 . خوردنمیبیرون از خانه، حتی در مدرسه، چیزی  وقتهیچ

دخترم بوده، صورت  ایمدرسهسال گذشته که هم  6که در  ایساله 12. دختر کنممیبه مریم نگاه 
و آرامشش زبان زد ما بود. حاال   ریختمیرا دور صورتش    اش مصریگردی داشت. او همیشه موهای  

پشت سرش سفت بسته است. نگاه  موشیدمخوانی پیدا کرده و موهای لختش را مریم صورتی است
 بلندبلندو  خوردندمیرا  غذایشان سروصدا. دیگران با زندمیلبخند  هابچهمریم روی صورت دیگر 

 .خندندمی
ه چند روز پیش معاون مدرسه زنگ زده بود  گویدمی، روبه من می کند و  شودمیدرد دل مادر حاال آغاز  

که او غذای دیگری جایگزین   کنندمیو گفته بوده ظرف غذای مریم ریخته اما آنها هر چه اصرار 
که  خوردمیمادر گفته بود که مریم فقط غذای خانه را  بعدازاینکه. کندنمیغذای ریخته کند، قبول 

درخصوص بیماری انورکسیا گفته و مادر را   اش نگرانیمشخص شده باشد، معاون از    اش کالریمقدار  
سعی  اآلنکرده. مادر مریم گفت من هم خودم خیلی نگران بودم ولی  ترنگرانعصبانی و یا شاید 

تصمیمش  توانمنمیباشم چون به شکل دیگری  اش سالمتیمیکنم با دادن قرصهای مکمل مراقب 
 را عوض کنم. 
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راضی کرده بودند برای یک سفر کوتاه، دختر اولین چیزی را چند وقت پیش با اصرار مریم را  گویدمی
. شدهمیو سفر هم نباید مزاحم این تکرار    کشدمیکه داخل ساک گذاشته ترازو بوده. او هر روز خود را  

خیلی مراقب بوده یک کیلو به وزنش اضافه شده.  بااینکه شودمیاما در بازگشت از سفر مریم متوجه 
دیگر به سفر نروند. مریم   گیردمیو تصمیم    شودمیده که مادر از کار کرده پشیمان  دختر آنقدر گریه کر 

. او بازنگرددبه مادر گفته که حاضر است بمیرد اما به شکلی که در گذشته داشته  هایشگریهدر میان 
 گفته در آن دوران حرفهایی شنیده که تکرار شنیدن آن حرفها برایش بدتر از مرگ است. 

برده که پدر یکی دیگر از  ایتغذیه. دختر را به دکتر گویدمی مریم از روزی دردناک در سال پیشر ماد
 گریستهمی. مریم اما وقتی دکتر خواسته که روی ترازو برود فقط  اش شناختهمیمدرسه بوده و    هایبچه

تمسخر بیشترش بگوید و باعث  اش همکالسیکه دکتر وزنش را به  ترسیدهمی. او کردهمیو امتناع 
او را به رفتن روی ترازو راضی کند. در نهایت بعد از آن  تواندنمیدکتر هم  هایقسمدر مدرسه شود. 

 می کند. بلعدمیکه  هاییکالریروز مریم خودش شروع به نخوردن و کم خوردن و محاسبه دقیق 
سطوره زیبایی آنها را در است که ا هاییبچهاین داستان فقط داستان مریم نیست، این داستاِن همه 

که باید راه  ایابژهنیست.  یافتنیدستاز آنها چیزی بسازد که  خواهدمیو  گیردمیانقیاد خود 
را طی کند تا شاید به درگاه خدایان زیبایی پذیرفته گردد. اما این خدایان در کجا بر تخت  گریزناپذیری

 هاترینسختو بی تصویر، به  دوردست یابژهکه کودک در پی رسیدن به آن  شودمی؟ چه اندنشسته
د. لکان دیگری بزرگ گرد یپسندیدهپا در راهی بگذارد تا از نگاه لکان  شودمیو بر آن  دهدمیتن 
 شویممیاست که در آن زاده    ایبیگانه:" دیگری بزرگ نظام نمادین است، دیگری بزرگ زبان  گویدمی

و باید آن را بیاموزیم تا قادر به بیان کردن صریح میل خود باشیم. دیگری بزرگ همچنین کالم و امیال 
. آنچه روانکاوی به ما یمکنمیاطرافیان ماست که از طریق آن، میل خود را درونی و متوجه درون 

 مبتنی بر امیال دیگران است." ناپذیریتفکیکاین است که امیال ما به طرز  آموزدمی
این دیگری بزرگ را برای کودکانمان به دیگری بخردانه تری تبدیل کنیم؟ شاید که این  توانیممیآیا 

ه این اسطوره از کجای ذهن من، آنچنان ک  دانمنمیتغییر باید در ابتدا بر نگاه بزرگسال ما انجام پذیرد.  
: "در وهله نخست، گویدمیکه لکان  گونههماناستوار برخاسته و بر دیگری دخترم نیز سایه افکنده. 
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تمام امیدها و آرزوهایشان درباره زندگی پررونق و پربار را به کودک   هاآنامیال والدین ماست، زیرا    هااین
کنند."  نیرو گذاریرا   شاننشدهبرآورده  رؤیاهاین اعتبار که آنها تمام به ای بندندمی متولدشدهتازه 

پس شاید آنگاه که دیگر خدای زیبایی تنها راهبر و راهنمای ما نباشد، خدایِی کودک را هم کناری نهند 
نهایی نیست.  ینتیجه، گیرینتیجهتا کودک نفسی تازه کند و زندگی دیگری را تجربه نماید. اما این 

است برای تالشی که قرار است در جهت پروبلماتیک شدن  قدمیپیشلکه این اولین قدم یا حتی ب
مسئله کودک و اسطوره زیبایی برداشته شود. من با روش پدیدارشناسی وارد بحث زیبایی در اندیشه و 

با مشاهده و صحبت با آنان یا خانواده هاشان   کوشممیو    شوممیساله   15تا    10ذهنیت دختران بین  
تصویری واقعی از فضایی که در ارتباطها و کردارشان حضور دارد ارائه نمایم. تعداد این دختران بین 

در  هابچه. بیشتر این شوندمیگلوله برفی انتخاب  گیرینمونهمورد خواهد بود که به روش  20تا  10
تا تجربه  کوشممیمتوسط هستند. من در این راه  هایخانوادهز و ا کنندمیمدارس تهران تحصیل 

تصویر کنم و در پی آنم  انددادهدیگرِی بزرگ بودن شکل  تائیدرا از تالشی که برای مورد  شانزیسته
که این دیگری بزرگ را از دیدگاه لکان بازیابی نمایم. دیگری بزرگ در چشمان این دختران چه چیز 

 ؟طلبدمیاز آنان   ایقربانی نچهآاست و رسیدن به 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تراژدی در وضعیت علوم اجتماعی امروز ایران1تریلوژی
 2جعفر قوام دوست

 
شناسان کمتر شناسان هستند، اما جامعهجامعهـ واقعیت این است که هنرمندان، یک قدم جلوتر از 1

ها در خلق های آنپذیرند و همواره با خودشیفتگی، معتقدند که هنرمندان باید از ایدهاین گزاره را می
ای هم برای ارائه وجود ندارد، نه فقط رسد ایدهکه به نظر میآثارشان استفاده کنند، در حالی

شناسان آمدند، بجز مقداری ایدئولوژی و چند وقتی به سراغ جامعهگذاران هم  هنرمندان، که سیاست
شناسان، مفهوم تکراری بدون ارائه برنامه، چیزی دستشان را نگرفته است. مثاًل اگر از برخی جامعه

چند مفهوم»سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و...« و یا مثاًل از برخی منتقدتر، مفاهیم»بازار، 
قادر به تکلم نیستند،  شوند و دیگرفلج ذهنی ـ گفتاری می...« را بگیرند، تقریبًا دچار نئولیبرالیسم و 

؟ زیرا برای مثال، این کنندمیجلوتر حرکت  هنرمندانیعنی چیز دیگری برای گفتن ندارند. اما چرا 
یده در شناسان درصدد تبیین آن اکند، سپس جامعهخود را طراحی و ارائه می فیلمساز است که ایده

، ایده اصلی فیلم، از درواقعپردازند. ها میآیند و یا به تحلیل محتوای فیلمچهارچوب نظریات برمی

 
1 .Trilogy مضمونی واحد و ارتباطی نزدیک به هم، سه بخشی )فرهنگ معین(.: اثری دارای سه بخش مستقل ولی 
 Ghavamdoust@gmail.comطباطبایی،  شناسی ـ دانشگاه عالمهکارشناسی ارشد جامعه .2
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ک ار علمی و پژوهشی علوم اجتماعی. اد  حس و ادراک خود هنرمند آمده، نه بر اساس خواندن مقاالت
و خواندن کتاب هم به و اگر مطالعه  گیردمیهنرمند، غالبًا از تجربه زیسته و مشاهدات او نشأت 

بخش هنرمندان های حوزه ادبیات، هنر و تاریخ است که الهامهایش کمک کند، عمومًا کتابایده
های رسمی علوم گویم علمی، منظور همان کتابشناسی. اینکه میهای علمی جامعهاست، نه کتاب

 دهند.  شناسی قرار میجامعه پسند نیز خود را در دستههای عامهخیلی از کتاب اجتماعی است، وگرنه
شناسان، جلوتر هستند. برای رسد مهندسان نیز از جامعه، نه فقط هنرمندان، که به نظر میمتأسفانه

 ... شودمیآموختگان مهندسی و مدیریت اشاره نمونه، به برخی تجربیات دانش
ای پیشرویی نیز نداریم. حتی در روست و متعاقبًا ایدهاز جامعه با تأخیر روبه دریافتمانرسد، به نظر می

شناسی ارائه شد و مجموع نظرات ها در عمر جامعهترین تحلیلحوادثی مانند پالسکو که سریع
گفتند ها نیز یک چیز را میشناسان، بالفاصله در یک کتاب، گردآوری و منتشر شدـ  اکثر تحلیلجامعه

ها پس از وقوع شهر فالن فالن شده تهران است ـ اما باز هم، تحلیل  مثابهبههم اینکه پالسکو،    و آن
بینی حوادث بپردازد، بلکه توجه به شناسی باید به پیشحادثه انجام شد. مراد من این نیست که جامعه

تواند ا و نظراتشان میهها، یافتهشناسان ما این ادعا را دارند که پژوهشاین نکته است که اگر جامعه
گذاران برای ها از جمله هنرمندان و مهندسان برای تولیداتشان و سیاستبرای سایر حوزه

توان مستنداتی برای ای است که کمتر میقرار گیرد، ادعای بدون پشتوانه  مورداستفادهتصمیماتشان 
 اثبات آن فراهم کرد. 

 
، این است بخشدمیعی را وسعت و عمق بیشتری علوم اجتما ماندگیعقبـ موضوعی که تراژدی 2

که وقتی ایده پیشرویی وجود ندارد، متعاقبًا محصولی نیز برای ارائه به جامعه وجود ندارد. در علوم فنی 
تی،  شناسد، یک مهندس آیمی محصوالتشان واسطهبهو مهندسی و حتی هنر، جامعه این علوم را 

ارائه به جامعه دارد، در واقع شغل ایشان برای جامعه،  یا مهندس عمران، محصول مشخصی برای
شناسند، اما علوم اجتماعی چه خروجی این علوم را به رسمیت می  روازاینو    شدهپذیرفتهواضح و    کامالً 

شناسند؟ این ها را با چه عنوان شغلی میخواندهیا بروندادی برای جامعه دارد؟ مردم، علوم اجتماعی
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رسد نه فقط برای مردم، که برای خود اهالی علوم اجتماعی و دانشجویان نیز وجود ابهام به نظر می
 پردازم.های صورت گرفته در این حوزه میها و تالش نمونه به موقعیت عنوانبهدارد. 

 
رسد که نگاهی به درون اجتماع علوم ـ تراژدی وضعیت علوم اجتماعی، زمانی به اوج خود می3

. در واقع، علوم اجتماعی، نه تنها از فقدان ایده و شودمیاحتمااًل به کمدی ختم   اجتماعی بیاندازم که
 وجود دارد.  ایبرد، بلکه در درون خود نیز کمتر مفاهمهمحصول رنج می

فارغ از نقدهای درون گفتمانی که به وضعیت علوم اجتماعی در ایران شده، به اعتقاد نگارنده، برآیند 
 سویکه وضعیت علوم اجتماعی، حاکی از آن است که علوم اجتماعی امروز، از این نقدها و نگاهی ب

های قرن بیستمی و از سوی دیگر، آماج ایدئولوژی  1سازی قرار گرفتهدر کشاکش بنیادگرایی و تجاری
و حمله به ایدئولوژی رقیب، خواه چپ یا راست. در این بین، ایده تعلیق زمان حال نیز خود هنوز، معلق 

های غیرجدِی علوم اجتماعی نیز، استخدام دانشگاه و ت و جای مشخصی ندارد. در سایر بخشاس
بدل شده است.  2خواری(خواری)پژوهشحیاِت نباتی ـ کارمندی، ادامه دارد، یا به دکانی برای پروژه

ای هر هفته، چند ای سال به سال، سخنی برای گفتن ندارند و عدهدر این بخِش غیرجدی، عده
سخنرانی در همه موضوعات اجتماعی و فرهنگی و شهری و غیره دارند! درباره وضعیت دانشجویان 

 در نوشتار دیگری سخن خواهم گفت.  
گویی در ند تولید دانش اجتماعی باشد، نشان از آشفتهاین وضعیت، بیش از آنکه نشان از پویایی فرای

پژوهشی مستمری  توان برنامهکدام از گفتارهای موجود را نمیجهان علوم اجتماعی دارد. هیچزیست
ای از انسجام یا سازگاری درونی در این نظرات وجود در تولید علم اجتماعی تلقی کرد. زیرا نه درجه

ای معین برای تحقیقات بعدی باشد، نه به طور گهگاهی، به کشف نامهدارد که متضمن طراحی بر 
شوند. بنابراین، فاقد هر دو شرطی که ایمره الکاتوش برای ارزیابی قابلیت پدیدارهای بدیع منجر می

 
 راد در یک برنامه تلویزیونی، این وضعیت را گرفتار شدن علوم اجتماعی در برزخ دنیا و آخرت، عنوان کردند. محمد امین قانعی .1
خواری و ... مورد استفاده قرار گرفت. خواری و سپس برای دریاخواری، کوهخواری و زمینپسوند »خواری«، ابتدا برای پدیده رانت  .2

 های دولتی با استفاده از رانت ذینفعان و هژمونی استادنماها.    خواری، عبارت است از بلعیدن بودجه پروژهدر اینجا، منظور از پژوهش
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(. همچنین نبود ارتباط بین نظریه 102: 1378کند، هستند)چالمرز،یک برنامه پژوهشی لحاظ می
 .شودمیر نقدهای به این وضعیت است که در این مقاله به آن اشاره عمل و زندگی از دیگ

( علوم 1زیست جهان)زیست ـ دانشدر    گراییکثرتالبته این وضعیت آشفته، متفاوت از پذیرش نوعی  
دانیم که هر تالشی در ضدیت با این تواند امری مشروع و معقول باشد. میاجتماعی است که می

تالش برای تحمیل یک تصویر واحد و الگوی یکسان بر آن، چه به لحاظ  ها و جهانکثرت زیست
(. 26: 1394نظری و چه به لحاظ عملی، پیامدهای ناگواری در بر خواهد داشت.)معینی علمداری، 

گویی، گاهی اوقات از بروز نبودن است، گاهی نیز تا سطح مفاهیم اولیه علوم اجتماعی رخ این آشفته
 هایی در این خصوص ارائه خواهم کرد.   مثال نماید. در ادامهمی

رفت از این وضعیت تراژیک)فقدان ایده، محصول و مفاهمه( ارائه در نهایت، پیشنهادهایی برای برون
 . شودمی

وم را جهانگیر معینی علمداری با توجه به آراء هوسرل و شوتس در باب زیست جهان، مطرح کردند که به پیوند دانش و . این مفه1
(. اباذری نیز، درس پنداشتن علم و جدا ماندن آن از مسائل زندگی را یکی از 16: 1394زندگی روزمره اشاره دارد)معینی علمداری، 

 (.   317: 1382، ....   )اباذری، 3داند. جهان ر پوپر میمورد نظ 3گیری جهان دالیل عدم شکل 



 از نظر آنتونی گیدنز و دولت ملی شدنجهانینسبت  
 1عبدالمصور ظهور

 پیشخوان)مقدمه(
و  مسائلسامدترین مبحث در حوزه علوم انسانی پنداشته شده و از جمله بیکی از پر  شدنجهانی 

در  تنهانهکه  ایپدیدهتوجه زیادی را به خود جلب کرده است.  جاهمهاست که در  هاییپدیده
متنوعی  و مقاالت. کتب شودمینیز به بحث گرفته  هاتودهبلکه در سطح   آکادمیک هایمحیط

مختلف علوم اجتماعی) سیاست، اقتصاد و  هایحوزهفراوانی که از سوی نویسندگان و پژوهندگان 
به دست نشر سپرده شده است نشانگر اهمیت و میزان بلند نگاه  نشدجهانی درباره(  شناسیجامعه

، درعرصه ها و ابعاد شدنجهانیامروزه با توجه به فرایندهای روبه گسترش  . آنان به این پدیده است
با توجه بر همین پیامدها، فرصتها و  دقیقاً که هستیم مختلف، شاهد بروز پیامدها و نتایجی گوناگونی 

 وامع فراهم میگردد. چالشها برای ج
بیشماری را به  هاینسبتو  هانظم، هاقاعدهسنتها،  شدنجهانیکه موج توفنده  رسدمیبه نظر 

را پهن کرده است. در  هاکشاکشرا فرو ریزانده و سفره متنوع از  فراوانی هایدیوارهچالش کشیده و 

mosawerzuhor@gmail.comتهران،   دانشگاه ی،شناسجامعه ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی .1

mailto:mosawerzuhor@gmail.com
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برخی از  زعمبهمیرسد؛ چون و دولت ملی" از اهم مباحث به نظر  شدنجهانیاین میان "نسبت 
، تضعیف و به حاشیه کشیده شدن شدنجهانیفرایندهای  روزافزوننویسندگان، با توجه به گسترش 

" را همین مورد میدانند؛ اما برخالف شدنجهانیدولتهای ملی یک آمر معمول بوده و داعیه اصلی "
 برعکسنبوده و  شدنجهانیدیگری از نویسندگان معتقد به پایان عمر دولتها درعصر  ایدسته

 طوربهمن در این نوشتار  آنچه. انگارندمیر دولتهای ملی  ورا عامل سرعت بخشندۀ موت شدنجهانی
و دولت مدرن از منظر آنتونی گیدنز" بود  شدنجهانی"نسب  بودممیبه  دنبال آن  بایستمیمحض 

است،   مسئلههمین   دربرگیرندهتا حد زیادی تالشهایم را به این امر معطوف داشته و جانمایه بحثم  که  
 شدنجهانیگیدنز به مبحث    آنتونیکلی    اندازچشمنیست بلکه    یکدست  ایگونهبهاما محتوای نوشتار  

 . گیردمیرا در بر 

 (دیرینه شناسانه) تاریخی اندازچشم
را نتیجه برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان  شدنجهانیآنتونی گیدنز از جمله کسانی است که   

ابعاد  گیریشکلیدنز "مدرنیته" است. از نظر او گمفهوم مورد نظر  ترینمحوریو  تریناصلی. داندمی
از  شدننیجهاشناخت  روازاینمحصول مدرنیته است  شدنجهانیجهانی برای زندگانی بشر و پدیده 

آگاهی از فرایند  ، گسترش و تداوم مدرنیته است. به اعتقاد گیریشکلنظر گیدنز مستلزم شناخت و 
، زندگی نویسدمیبا آب مدرنیته  رشد میکند، گیدنز در توصیف مدرنیته    اساساً   شدنجهانی  هایدانهاو  

ماندهی مجدد زمان و فضا نهادین خود، با فرایندهای از ساز بازتابندگیاجتماعی مدرن عالوه بر 
. منظور کنندمیعمل  -جاکندگی-، فرایندهای که همراه با گسترش روشهای ازشودمیمشخص 

و آنها را در فواصل زمانی،  رهاندمیمحلی  هایویژگیاجتماعی را از قید  روابِط است که  هایروش 
 (17:6)کنندمیاجتماعی دیگر ترکیب  هایزمینهاز نو با  دوردستفضایی 

باید به نحوه گسست از جامعه سنتی و گذار به جامعه مدرن  شدنجهانیاز نظر او برای درک درست   
پی برد. چنین درکی با توجه به جایگاه فضا و زمان و فرایند تحول آنها حاصل خواهد شد. به باور او 

ایی زمان و فضا. از این لحاظ، ویژگی جامعه نخستین عامل مخرب نظم سنتی عبارت است از جد
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. خوردندمیمکان به یکدیگر پیوند  واسطهبهماقبل مدرن این بود که در جوامع مورد نظر زمان و فضا 
. اختراع گرفتمیروزمره در قالب چنین زمان و فضای صورت  هایفعالیتدر چین شرایطی اکثریت 

د جدایی از فضا و زمان بود که حاصل چنین تحولی و گسترش ساعت مکانیکی نخستین نمود فراین
که در آن هیچ   -خالی شدن زمان بود. همراه با خالی شدن زمان، فضا نیز خالی شد. تهیه نقشه جهان

نقطه ممتازی وجود نداشت فضا را از مکان جدا و خالی کرد و بدین ترتیب، نظم و نسبت سنتی 
 ( 49:4.)زمان برهم خورد_فضا

بر پویایی و گسترش مدرنیته داشت که گیدنز تحت   ایکنندهتعیین  تأثیرشدن زمان و فضا    فرایند خالی 
اجتماعی از آن یاد میکند. منظور او از "از جاکندگی"  کنده شدن  هاینظامعنوان "ازجا کندگی" در 

 هایپهنهدر راستای  هامحیطمحلی هم کنش و تجدید ساختار این  هایمحیطروابط اجتماعی از 
 ( 26:5مکانی است.) -نامحدود زمانی

 گیدنز دو سازوکار اصلی را عامل از جا کندگی میداند :
نمادین هاینشانه -1
های تخصصینظام -2
نشانه نمادین مورد نظر گیدنز است. به عقیده او پول وسیله ترینمهمنمادین : پول  هاینشانه -1

پول وسیله  تردقیق ایگونهبهخاص مبادله است.  هایمحیطتعلق زمان و جدا کردن معامالت از 
مکانی است. پول وسیله معامالت میان عوامل معامله است که از جهت زمانی و -زمانی گیریفاصله

 (31:5)مکانی بسیار جدا از هم هستند.
انجام کار فنی یا مهارت هاینظامتخصصی  هاینظامتخصصی : منظور گیدنز از  هاینظام -2

مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را سازمان  هایمحیطوسیعی از  هایحوزهتخصصی است که 
و همگی در بطن مدرنیته تولد   شودمیتخصصی در درون آن انجام    هایفعالیتکه    هایینظاممیدهد.  
که دانش  هاینظام، معلمان، معماران و غیره همگی در درون پزشکان. مهندسان، اندیافتهو رشد 

 تأثیراعمال ما  هایجنبهمداوم بر بسیاری از  طوربه، عمل کرده و بخشندمیمتخصصان را انسجام 
مکانمند نیستند.  رویهیچبهمینامد که  زاعیانت هاینظامگیدنز این دو سازوکار را  (34:5.)میگذارند
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و فرایند بی بستر شدن  و فضانیازمند اعتماد است. گرچه جدایی زمان  اساساً  هانظامکاربرد این 
کرده، اما اعتماد کردن به  ترفراخو روابطی را بسیار  هاکنشو روابط اجتماعی، گستره چنین  هاکنش
 ساخته است. گریزناپذیرهم و غیر مشخصی را  مکانبی هاینظام

حاصل برهم  شدنجهانیرا چنین خالصه کرد:  شدنجهانی دربارهدر نهایت میتوان نظریه گیدنز را 
. این فضا و آیدمیجدایی فضا و زمان از مکان پدید   واسطهبهخوردن نظم سنتی فضا و زمان است که  

با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده، امکان کنش و  نامتناهی ایگسترهاز مکان، در  جداشدهزمان 
 تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریگستره  بنابراینفراهم میکند.  تربزرگبسیار  ایجامعهروابط اجتماعی را در 

معطوف به انواع پیوند   شدنجهانیو    گیردمیجهانی شکل    ایجامعهشده،    ترفراخاجتماعی هم بسیار  
 (51:4انی است.)و رابطه فردی با این جامعه جه

 
 در دل کشاکش نظری شدنجهانی

عمده دو دسته نظریات هستند که به  طوربهشده است  ارائهنظریات مختلفی  شدنجهانیپیرامون    
قرار  شدنجهانیکه در دو سوی طیف اندیشه  کنندمینحوی افراطی بر له و علیه یکدیگر استدالل 

کرده است  ارائهاز این پدیده  تریمعتدلدارند اما در این وسط نظریات میانه نیز وجود دارد و طرحی 
 .رودمیکه آنتونی گیدنز چهره شاخص آن به شمار 

این  هستند.متفکران چون "آمای"، ریستون، آلبرو، سمیر امین.... در این دسته  -دسته اول
در یک گروه نیستند اما از لحاظ چگونگی فهم   بینیجهانو    ولوژیکایدئاندیشمندان هر چند به لحاظ  

بیش از هرچیزی بر تحوالت   پردازاننظریهدر یک گروه قرار میگیرند، این دسته از    شدنجهانیو درک  
، اقتصاد بدون مرز در عرصه جهانی بوجود شدنجهانیو به باور اینها  کنندمی تأکیدحوزه اقتصادی 

 .(25:2)آورده است
ملت و -که پایانی است بر نهادها و بویژه دولت داندمیرا مفهوم تام و جدید  شدنجهانیاین گروه   

سیاست و غیره، بر مبنای این نظریه هرچه بازار جهانی گسترش یابد همه ما در  بر علمهمچنین 
سیاست است  ملت رفاهی که از مفاهیم جدید علم-موقعیت بازار رقابتی قرار میگیریم و پدیده دولت
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و قدرت در بازار  استراتژیاین رویکرد است به نقش  پردازاننظریهاز بین میرود. "آمای" که یکی  از 
کنونی خبری از منافع ملی نیست و سنت پرداختن  مرزبیجهانی میپردازد و معتقد است که در جهان 

بر اساس سه منبع  هالتدو (. به باور"آمای" دیگر قدرت 5:8)شودمیبه منافع ملی کمتر مشاهده 
از منابع طبیعی   گیریبهرهمالیات، تسلط و    اخذ، یعنی  شدنجهانیاصلی اقتدار دولت در دوران ماقبل  

آگاهی مردم و جریان سریع اطالعات متکی است،  کنترلو  نیروهای نظامی استوار نیست، بلکه بر 
آموزش برای عصر  همآن رسانیاطالعبه عقیده "آمای" وظیفه اساسی و عمده دولتها آموزش و 

است. یا اینکه دولتها چاره ندارند جز اینکه در خدمت رشد و گسترش این پدیده  شدنجهانی
 (.6:8باشند)

 هاایندر این گروه اندیشمندان چون هرمست، تامپسون، گیلپین و کرزنر قرار دارند،  -دسته دوم 
(. 26:2برخالف دسته اول معتقدند که تحول بنیادین در ماهیت روابط جهانی اتفاق نیافتاده است)

 ایدئولوژیک  ی  شدنجهانیدانست به باور اینان    شدنجهانیدر زمره شکاکان به پدیده    توانمیاینان را  
است تا وجود یک اقتصاد جهانی را تحقق بخشد. نقادی  درصددکه  ایدئولوژی، لیبرالیسماست مانند 

اگر این پدیده در  معتقدندبیشتر استوار بر ابعاد اقتصادی است چون  شدنبر جهانیگری این رویکرد 
 ترآسان  و فرهنگ؛ سیاست  ابعاد اقتصادیش به زمین بخورد راه  به چالش کشیدن ابعاد دیگر آن چون

در قرن   المللیبینو جدید نمیداند، حجم تجارت    سابقهبیرا    المللیبینخواهد بود. این رویکرد اقتصاد  
نوزدهم را بیشتر از حال حاضر میداند بویژه آنکه در آن روزگار پدیده دولت رفاهی نیز وجود 

دیدی وجود ندارد و به این ایده که تغییرات ج  چیزیهیچمیگویند زیر آسمان آبی   هااین(.  8:8نداشت)
مظنون هستند، به باور این دسته   شودمی  یکپارچه  ازپیشبیشبزرگی در دنیا در حال انجام است و دنیا  

 (.28:8جهانی بیشتر وجه سیاسی دارد) یکپارچگیراجع به  هاصحبت
در این گروه اندیشمندان چون رابرت کوهن، جوزف نای، جان روگی، آنتونی گیدنز....  -رویکرد سوم  

نیروی مرکزی و مهمی است که تحول سریع اجتماعی،  شدنجهانی، هااینقرار دارند به عقیده 
لت م-به معنی اضمحالل دولت شدنجهانی، به عقیده این گروه بردمی پیشبهسیاسی و فرهنگی را 
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، کشورها، جوامع هادولتو کارکردهای جدیدی را برای    بندیدسته،  بندیطبقهو کشورها نیست، بلکه  
 (.27:2میاورد) به وجودبشری  هایگروهو 
جهانی را بسط و گسترش  یکپارچگی. گیدنز شودمیچهره شاخص این رویکرد آنتونی گیدنز دانسته  

میداند، بلکه پدیده تلقی میکند که به نحوی بنیادی جدید و دنباله آنچه در گذشته وجود داشته است ن
فرایندی نیست که در بعد  صرفاً  شدنجهانیاست. برخالف دیدگاه نخست، گیدنز معتقد است 
نهادهای گذشته را از بین برده یا در حال  لزوماً اقتصادی بر اساس اقتصاد بازار قابل فهم باشد و نیز 

ملت، خانواده، عواطف، -این پدیده پایان سیاست، پایان دولت دیگرارتعببهاز بین بردن آنها باشد، 
 (. 8:8)کندمیفرهنگ.... نیست بلکه برعکس برخی آنان را تقویت 

 در نفی؛ تقلیل زدایی
به چالش کشیدن برخی از مصلحات معمول و  شدنجهانیکار گیدنز در بحث  هایویژگییکی از 

در این حوزه است. او بیشتر کوشیده این گره را باز کند و از تقلیل یافتگی مبحث  جاافتاده هایایده
در بستر  شدنجهانیدر آن محورها جلوگیری نماید. یکی از این موارد، تقلیل دادن  شدنجهانی

پنداشته و به  شدنجهانیرویکرد تک ساحتی ساختن  مناسبات اقتصادی است. گیدنز این رویکرد را
 .گیردمیگونه جدی به نقد 

گیدنز باور دارد که این اشتباه است که با یکپارچگی جهانی به عنوانی موضوع اقتصادی صرف یا حتی 
جهانی   یکپارچگیاست که    دهندهسوقیکی از عوامل    مسلماً عمده برخورد کنیم، میدان بازار اقتصاد،  

جهانی   یکپارچگیاقتصادی نیست. او میگوید    عمدتاً   خودخودیبه  گراییجهان، اما  بخشدمیت  را شد
، بسیاری از این تغییرات، فرهنگی، اجتماعی ایاندازهاز تغییرات بر میگردد، نه یک تغییر  ایرشتهبه 

 (.32:8است تا اقتصادی محض) و سیاسی

گشتن آن را بیش از هر چیزی متعلق   انگیزو بحث  شدنجهانیکه گیدنز جا افتاده شدن    شودمیدیده   
به  سیالیت و چند ساحتی بودن آن میداند و هر نوع توقف و جازده ماندن آن در یک حوزه خاص را 
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، این تحول فقط تحت استجهانی استحاله نهادهای اساسی  یکپارچگی. او میگوید بیندنمیصواب 
 (.36:8ارتباط نزدیکی با سیستم ارتباطی دارد)تسلط نیروهای  اقتصادی نیست و 

را باید  شدنجهانیای است، تلقی باریک اندیشانه شدنجهانیاقتصادی از  صرفاً گیدنز میگوید تلقی  
سیاسی از -اقتصادی و اجتماعی هایروایتدانست یا اینکه از میان  غیراقتصادیدر وهله اول پدیده 

را به پدیده   شدنجهانیسیاسی است. او  -برجسته روایت اجتماعی، گیدنز از طالیه داران  شدنجهانی
 (.65:9)پنداردنمی بعدیتکاقتصادی تقلیل نداده، و  صرفاً 

 
 جهانی یکپارچگیملت در عصر -جایگاه دولت

یکی از مباحث جدال انگیز و کانون گرم منازعه  شدنجهانیاستمرار و عدم استمرار دولت درعصر  
و بدون تردید یکی از عوامل گستردگی حجم مباحث در  شودمیلفان آن دانسته میان موافقان و مخا

 پردازاننظریههمین مورد) چگونگی پایایی و عدم پایای دولت( است. در میان  شدنجهانی مسئله
ملت به پایان رسیده است. از نظرآنها فرایند -، شمار زیادی از آنها معتقدند عصر دولتشدنجهانی
استقالل عمل و کارآیی دولتها را کاهش داده که نمونه عینی آن را در به تحلیل رفتن  شدنجهانی

نان . به باور ایپندارندمیاقتصادی ملی  هایسیاستاقتصادهای ملی و عدم توانایی دولتها در اتخاذ 
به وجود آمده در عرصه اقتصاد جهانی به حدی است که دولت دیگر   هایفعالیتپیچیدگی و گسترش  

کارآمد و  ایگونهبه اندگرفتهشکلقادر به کنترل و اداره آنها نیست و در عوض نهادهای جدیدی که 
 (.74:2)کنندمیاین جنبه از زندگی  اجتماعی انسانها را اداره  مؤثر

، این ادعاهای مربوط به کاهش استقالل شدنجهانی پردازاننظریهر شمار دیگری از از سوی دیگ 
میداند. به   بینانهغیرواقع  آن راو    پذیرندنمی،  شدنجهانیعمل و قابلیت و توانایی دولتها را تحت عنوان  

ی از بین عقیده این دانشمندان، هرچند که نقش و توانایی دولتها کاهش یافته است، اما این به معنا
دگرگون شده است. به باور اینها دولتها   شدنجهانیرفتن دولتها نیست بلکه تنها نقش دولتها در عرصه  

که در فراهم کردن شرایط الزم برای حکمرانی   آیندمیهنوز هم نهادی مهم در عرصه جهانی به شمار  
 روزروزبهاقتصادی  هایدگیتنی. از نظر آنها گرچه درهم کنندمینقش اساسی بازی  المللیبین مؤثر
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اقتصادی در سرتاسر جهان گسترش میابند، اما هنوز هم جهان دارای  هایشبکهبیشتر میشوند و 
 نوپدیداست نه یک نظام اقتصادی جهانی شده. همچنین در اشکال جدید و  المللیبیناقتصاد 

ملی قدرتمند  هایحکومتو دیگر فرایندهای اقتصادی، باز هم  المللیبینحکمرانی بر بازارهای 
دخیل هستند، ولی با نقش متفاوت. به عقیده این دسته، دولتها هنوز هم از طریق نظم دادن به 

 (.75:4دارند) توجهیقابلجمعیت تحت فرمان خود، اختیارات 
است و کوششهای  شدنهانیجدر عصر  هادولت استمرارنظریه   سراپا قرص دارانجانبگیدنز از 

ملت در عصر  -نظری فراوانی را در این زمینه انجام داده است.  به باور گیدنز، باور به پایان دولت
 بیشتریبوده و از کارایی    مندبهرهتوهمی بیش نیست؛ چون هنوز هم دولتها از اقتدار الزم    شدنجهانی

" شدنجهانیملت در عصر -"پایان دولت دازانپر نظریه. او حتی بر خالف برخوردارنددر حوزه عمل  
دولتها، تغییر در ساختار و چگونگی   مسئولیتبا وجود سنگین ساختن  شدنجهانیباور دارد که فرایند  

گردانده است. گیدنز برای اثبات حقانیت   ترسریعو    تندتردولتها را    اقتدار عملاعمال قدرت آنها، چرخه  
 شدنجهانیملت در عصر -که ناظر بر استیالی دولت نهدیممدعای خودش روی مواردی انگشت 

 است.
که  کنمنمیپرسیده شود) اهل کجایید؟( تصور  تانمکانیبه باور گیدنز هرگاه از شما در مورد تعلق  

. شما در جواب خود را اهل یک کشور خاص معرفی خواهید کرد که اماروپایییا  هستمبگوید از آسیا 
ملت خاص است، اینکه شما چنین پاسخی میدهید -از یک کشور خاص یک دولت مرادتان یقیناً 

نشان میدهد که هویت ملی و احساس تعلق به جامعه ملی همچنان نیروی بسیار قدرتمند در زندگی 
 (.78:9ماست)

 شدنجهانیملت و پایان نیافتگی اهمیت آن در عصر -گیدنز بر حضور و موجودیت دولت تأکید   
وار بر نوعی استیال یافتگی و استقرار دولتهاست، چرا که از دید او هیچ ناحیه در سطح کرده زمین است

مرزهایشان انحصار  چارچوبهمچنان در  هادولتمشروع یک دولت وجود ندارند و  کنترلخارج از 
 (.90:10بر ابزار خشونت دارند) آمیزموفقیت
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میتوان کتابی با  اتفاقاً تانه نابودی است تصورغلطیست، ملت در آس-به باور گیدنز این تصور که دولت 
تاریخ،   درازایملت نوشت، چرا که عمآل برای اولین بار در  -پایان دولت  جایبهعنوان ظهور دولت ملت  

شوروی سابق که یکی  فروریزیشده است. به باور گیدنز پایان بلوک شرق و  شمولجهانملت -دولت
 وضوحبهملت های مستقل. به عالوه -شد برای ظهور دولت ایزمینهبود،  شدنجهانیاز پیامدهای 

آن در   هاینمونهو بهترین    اندگذشتهاز    ترقویاز جهان    هایقسمتملت ها در  -میتوان دید که دولت
-ملت وجود نداشته است، یا هم اینکه در اروپای شرقی دولت-دولت اصالً که  اندجهانمناطق از 

 (.88:9ملت در آستانه زوال است)-گفت دولت تواننمی، پس اندشده ترستقلمملت ها دوباره بسیار 
-ملت به لحاظ تاریخی زیر نامهای "دولت-از دولت  هایترکیبو   هاآمیزههمینگونه گیدنز با تفکیک  

هر کدام این  هایویژگیبدون دولت" و توضیح و تبیین  هایملتدولت" و "-ملت کالسیک" ، "ملت
ملت" شوند و -دولت"ها و "ملتهای بدون دولت" نیز تمایل دارند تا "دولت-"ملتها، معتقد است 

ملت -، در سطح جهان در صدد تشکیل دولتناسیونالیستی هایجنبشهمچنان از نظر او تمام 
" ابراز میدارد که شدنجهانی در عصر(. گیدنز در دوام مباحث متعلق بر "پایایی دولت 89:9هستند)

ملت هنوز قدرت -اشتباه است، دولت کنندمیملت بحث -زوال دولت دربارهایده نویسندگانی که 
، من این ادعا را ثابت خواهم کرد کنندمیفکر  ایعدهحیاتی جهان است. او باور دارد برخالف آنچه 

کوچکتری را و این نقش  نقش بزرگتری را بازی میکند، نه نقش شدهیکپارچهدر جهان  هادولتکه 
 (.39:8حتی چیزی بیشتر از یک نقش ملی است)

در نزد گیدنز به حدی باال و جدی  شدنجهانیدادن به اندیشه  "اضمحالل " در عصر  بها منکفکر  
( که در جهان جهانی شده هایدولتمیگوید: کشورها)  هادولتاست که پیشنهاد گونه به 

کنند،  تجدیدنظرباید در برنامه خود  اندکردهدشمن خارجی استوار را بر اساس وجود  مشروعیتشان
زیستی شهروندان و خطرات را که آنها را  هاینگرانیآنها)دولتها( بجای توجه به دشمن خارجی، به 

 (.32:9کنند) بیشتر توجهتهدید میکند 
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 ملت -راز بقای دولت
جهانی در عصر جهانی شده  فرایندهایبه باور گیدنز راز اساسی موجودیت و حضور دولتها نسبت به 

 بر میگردد.  ایعمدهبه چند عامل 
 ( ندارند.شدنجهانی)فرایندهای  هاشرکتملتها سرزمین دارند، در حالیکه -هنوز دولت -1
حتی  هابنگاهتیار دارند، در حالیکه ابزارهای خشونت را در اخ کنترلملتها قدرت نظامی و -دولت -2
 است. غیرمستقیم طوربهر این ابزارها در اختیار داشته باشند، فقط اگ 
قانونی هستند که در فرایند اعمال  هایچارچوب تأسیس مسئول عمدتاً ملتها هنوز هم -دولت -3

 .(194:3میگذارد) تأثیر هابنگاه
بیشتر بر میگردد بر  شدنجهانیملت در عصر -از جانب هم گیدنز باور دارد که عدم فروپاشی دولت

زمان، هویتش را بازسازی میکند. او  مقتضایبهملت با توجه -تغییر شکل ظاهر دولتها؛ یعنی دولت
اتفاق است، تذکر میدهد: مالحظه کنید چه چیزی در انگلستان در حال    گونهاینمثالی از انگلستان را  

جهانی است. انگلستان   یکپارچگی  تأثیراتواگذاری حق استقالل به اسکاتلند و ولز بخشی از پاسخ به  
ملت در این -(. به عقیده او دولت40:8باید هویت خود را در مقابل پیامد این تغییرات بازسازی کند)

این فرایند خودش را با از اضمحالل در  گیریپیشتوفنده مواجه است لذا برای  هایموجعصر با 
 (.259:1وفق دهد) شدهحادثتغییرات 

 
  شدنجهانی شناختیجامعه هایآمیزه

برخوردار است و درک صحیح معنا،  ایویژهاز موقعیت  شدنجهانیدر دستگاه اندیشه گیدنز، 
و متفاوت گیدنز  کار عمده، عوامل و پیامدهای آن الزمه فهم بسیاری از کارهای اوست. هاویژگی

است و بیشتر کوشیده است تا فهم متعارف  شدنجهانی شناسانهجامعهنوعی کوشش او بر شناسایی 
 شناسیجامعهسیاسی( از این پدیده را به چالش کشانده و هویت اجتماعی ) -)محض اقتصادی

ا باال کشد، که در این راه به نحوی موفقانه به پیش آمده است. به باور او نفی وجه ( ر شدنجهانی
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، به اضافه علیل گرداندن آن، در فهم، توضیح و مشترک ساختن آن به جوامع شدنجهانیاجتماعی 
 را به بار آورده است. هایدشواریمختلف 

ن زمان و فضا با مکان، گستره رابطه با برهم زدن رابطه بی شدنجهانیبه عقیده گیدنز فرایندهای 
اجتماعی را وسیعتر کرده است، یعنی در دنیای جهانی شده کنش اجتماعی دیگر مکان مند و وابسته 
به جغرافیا و سرزمین خاص نیست، فضای اجتماعی برای کنش و ارتباط اجتماعی در این جوامع جدید 

؛ بنابراین برای برقراری ارتباط  در این شرایط از مکان جدا شده و به  اندازه جهان گسترده شده است
 توانندمیدیگر حضور دو طرف در یک مکان خاص ضروری نیست، دو فرد با فاصله جغرافیایی زیاد هم  

 توانمی، بدین ترتیب  نامدمی" کنش از راه دور"    آن رابا هم کنش و ارتباط داشته باشند، آنچه که گیدنز  
با بازسازی فضا و زمان، فضا مند شدن زندگی اجتماعی یا برقراری  شدنجهانیگفت، فرایندهای 

 (.33:2آورد) ارمغانمکان را به  واسطهبیافراد،  دارمعنیارتباط 
شدن است. برعکس  یکپارچهاین نیست که جامعه جهانی در حال  شدنجهانیبه باور گیدنز معنای 

 دیگرعبارتبه، یکپارچگیوست تا اتحاد و شدن روبر  پراکندهاین پدیده در برخی ابعاد با تفرق و 
 صورتبهنیست بلکه فراگردی تفکیک ساز است و همه چیز را با هم  سازهمگنفراگرد  شدنجهانی

 (.10:8نبوده و از آن گریزی نیست) خطربیو پیامدهایش به هیچ صورت  دهدنمیتوسعه  یکدست
نی نیست که به سان یک نیروی خارجی از جایی بیرو کامالً یک پدیده  شدنجهانیگیدنز باور دارد که 

، این کنندمیتولید  شانروزمرهرا مردم طی زندگی  شدنجهانیدر جهان، بر ما اثر گذارد. به باور او 
جوامع  یهمهپدیده فقط متعلق به کشورهای غنی نیست فرایندها و عاملهای تسریع بخشنده آن در 

گیدنز،  زعمبه(. 65:9یک پدیده دیالکتیک بوده و هست) شدنجهانیوجود دارد. از نظر گیدنز 
ما با  در خارج از شدنجهانیبا  توسعه نظام جهانی یکی نیست و نباید تصور کرد که  شدنجهانی

درونی است و با مقتضیات  ایپدیدهبسیار پهن دامنه حضور دارد، این فراگرد همچنین یک  تأثیرهای
را فراگرد یکدستی بپنداریم که در جهت  شدنجهانیزندگی محلی پیوستگی تنگاتنگی دارد. ما نباید 

که پیامدهای  هاستیدگرگونپیچیده از  ایرشته دربرگیرندهواحدی گرایش دارد، چرا که این فراگرد 
 آن راجهانی داللت میکند، ولی  اجتماعبر اندیشه یک  شدنجهانیدارند.  آمیزتناقض غالباً  مرکب و
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کننده است، از  یکپارچه تأثیرهای؛ یک چنین اجتماع همچنان که نشانگر آوردنمی به وجود
شربندی را به بار آورده و از ق ایتازه هایصورت شدنجهانی"شرها" نیز حکایت میکند.  شدنجهانی

 (.133:7)آوردمیرا پدید  متخالفیپیامدهای  غالباً در مناطق و مکانهای گوناگون 
نه یک دستور کار است و نه یک فصل کتاب درسی  شدنجهانیبه گونه خالصه از نظر گیدنز 

(. به برداشت او هرگاه هر 12:8است که چگونه زندگی کنیم)  مسئله، بلکه گسترش این  شناسیجامعه
و  شدنجهانی، به فرایند بریدمیبهره  اینترنتزمانی که شما رایانه خود را روشن میکنید، یا از 

 (.117:8)ایدکردهجهانی خدمت  یکپارچگی

 )نتیجه(برآیند
را  شدنجهانیدر منظومه فکری گیدنز ارتقای جدی یافته است. او  شدنجهانیکه  شودمیدیده 

 تأثیرحیات بشری را تحت  هایساحتی و پیچیده که همه چندبعدی، جامع، فراگیرپدیده  عنوانبه
 دربارهفهم تحوالت جهانی بر مبنای نظریه خود  درصدد طورکلیبهقرار میدهد، در نظر گرفته و 

( از منظر گیدنز گامی خوب  و موثریست در شدنجهانیدقیق این پدیده). لذا فهم است شدنجهانی
جامعه  بنیادینرا با نگاه دگرگونی نهادهای  شدنجهانینظری او. گیدنز -راستایی فهم اندام فکری

جهانی تعریف میکند، دامنه بحث او در این زمینه از خانواده تا ماهیت زندگی، اقتصاد، حاکمیت 
جهانی که دارای سازمانهای جهانی است، را در بر  ترگستردهگی و جامعه سیاسی، زندگی فرهن

ملت نیست، اما تغییر در اعمال اقتدار و میزان شدت -. گیدنز طرفدار ایده پایان اقتدار دولتگیردمی
را   فشارهاهم به دولتها فشار میاورد و هم    شدنجهانی، یا اینکه به عقیده گیدنز  پذیردمی  آن راو حدت  

 ز روی آنها بر میدارد.ا
، پایان شناخت متعارف یا شدنجهانیبه باور من یکی از پیامدهای جدی نظریات گیدنز در بحث     

است. گیدنز در آغاز بیشتر با یک رویکرد نقادانه  شدنجهانیالاقل به چالش کشاندن فهم معمول از 
ه از این پدیده را، در حوزه عمومی نفی جاافتاد  قرائتشتافته و سعی کرده است تا    شدنجهانیبه سراغ  

خود او را در باب   هایایده، پیش از هر چیزی تا میزان زیادی بستر مناسبی برای پذیرش  کارکند، این  
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در آرایی گیدنز  شدنجهانیبوجود آورده است. نقادی گری و زیر کشیدن فهم مسلط از  شدنجهانی
که  او در برابر تعلق جغرافیایی)مکانی(  ایگونهبهبدست آورد؛  توانمیرا، در"الگوی مثلث نقادانه" او 

 شدنجهانیبودگی"  این پدیده را مطرح کرده و باور دارد    مکانبیمصطلح "   شدنجهانیو هویت غربی  
متعلق به هیچ کشور و سرزمین خاصی نیست  روازاین  کنندمیتولید   شانروزمرهرا مردم در طی زندگی  

 . انسانی استو بیشتر مازاد 
و تقلیل آن در حوزه مناسبات   شدنجهانیی  اقتصادی پندارانه  صرفاً   رویکردیدر مقابل    گونههمین    

محض اقتصادی، نفی رویکرد تقلیل زدایی را پیش میکشد، گیدنز محصور کردن و فروکاستن 
پنداشته   شدنجهانیحت محدود را غیرعقالنی و ناسازگار با روند ماهیت داعیه  در یک سا  شدنجهانی

 را پیشکش میکند.  شدنجهانیبودن  چندبعدیو 
ملت( -و پایایی دولت شدنجهانیملت( ایده )-؛پایان دولتشدنجهانیهمچنان در مواجه با ایده )   

ملت با نوید ظهور -پیش از زوال دولت  شدنجهانیرا مطرح نموده است. به برداشت گیدنز فرایندهای  
 ملتها خوانده شده است.-جهانی از نظر او عصر دولت و عصرملتها پدیدار شده -دولت

تعلق بخشی هویتی به شهروندان، قدرت حیاتی پنداری دولتها و پیچیده شدن نقش و اعمال قدرت    
ملتها پنداشتن، -گشتن دولت شمولجهانرا، فصل،  شدنجهانیآنها در عصر جهانی و همین گونه 

ملت( از نظر او دانسته میشوند. که استوار بر این -و پایایی دولت شدنجهانیاز مظاهر اساسی ایده)
و دولت مدرن را با خوشبینی و  شدنجهانیگیدنز پیش از بدبینی و مباینت، نسبت  آنتونیرویکرد، 

 مقارنت وصل میکند.
 

 )منابع(هاسرچشمه
 .. تهران. روزانهشدنجهانی( دولت و دموکراسی درعصر 1381توحیدفام، محمد) ▪
 .بر فرهنگ سیاسی ایران. تهران. باز شدنجهانی( تاثیر 1388زارعی، آرمان) ▪
آگهشدنجهانی( نوسازی،توسعه و 1391شیرزادی، رضا) ▪  .. تهران. 
 .،فرهنگ،هویت. تهران. نی شدنجهانی( 1381گل محمدی، احمد) ▪
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 پیامدهای سوء اعمال قدرت نرم در مقیاس خرد
)جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی در 

 (99-98تحصیلی سال 
 1مقداد محمدمرادی

 

 چکیده
. متفکران مختلف، قدرت را در شودمیهای متفاوت و به انواع گوناگونی اعمال در ساحت 2قدرت

اند. پیامدهای اند و هرکدام از زاویة دید خود به موضوع پرداختهابعاد متنوع و متفاوتی بررسی کرده
شناسی برخی متفکران کالسیک و جدید چه در حوزة جامعهانواع مختلف اعمال قدرت هم از سوی 

 و چه در حوزة سیاسی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
پردازد. قدرت نرم یکی از سه شق قدرتی است که می 3تحقیق حاضر به بررسی پیامدهای قدرت نرم

پیامدهای عمدة سوء اعمال به آن پرداخته است. به باور جوزف نای  4پرداز سیاسی، جوزف ناینظریه
.  استکنندة قدرت اعتباری اعمالآبرویی و بیقدرت نرم، یکی احساس فریب خوردن و دیگری بی

اعتباری مردم نسبت به متولیان قدرت، سبب عدم اعتماد شهروندان به و بی 5خوردگیاحساس فریب

 
 msky64925@gmail.com، طباطباییدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه  .1

2. power 
3. soft power 
4. Joseph Nye   
5.Deception 
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. این پژوهش شودمیها از دولتمردان  روندهای موجود در سازوکار قدرت و لذا سرخوردگی و ناامیدی آن
بر آن است تا سوء اعمال قدرت نرم و پیامدهای آن را بر »دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم 

اند« در دانشگاه عالمه طباطبایی مشغول به تحصیل بوده 98-99ال تحصیلی اجتماعی که در س
های آن از طریق مصاحبة باز گردآوری مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش کیفی انجام و داده

ها تحلیل مضمون است و مفاهیم فراگیر مشاهده شده پس از تحلیل است. شیوه تحلیل دادهشده
-، احساس فریب2های دولتبه سیاست 1اعتمادییِب بیشترین میزان تکرار، بیها به ترتمصاحبه

اعتباری در سطح اعتمادی به آن و احساس بیاعتباری فرآیند انتخابات و بیخوردگی و بدبینی، بی
 جهانی است. 

 های دولتاعتمادی، سیاستخوردگی، بیها: قدرت، قدرت نرم، جوزف نای، فریبکلیدواژه
 
 همقدم 

»قدرت« در فرهنگ لغات فارسی در مفاهیم »توانایی داشتن« و »توانستن« که معانی مصدری آن 
(. در حوزة علوم 1373است و »توانایی« که اسم مصدر آن است به کار برده شده است )دهخدا، 

ا انسانی هم تاکنون تعاریف مختلفی از مفهوم قدرت ارائه شده است که گاه متباین اما عمومًا همگر 
های متفاوت اند. قدرت در ساحتپردازان چندی در آثار خود به موضوع قدرت پرداختهاند. نظریهبوده

. همچنین متفکران مختلف، قدرت را در ابعاد متنوعی و متفاوتی شودمیو به انواع گوناگونی اعمال 
 اند. اند و هرکدام از زاویة دید خود به موضوع پرداختهبررسی کرده

 
 بیان مسئله
شناسی و علوم پردازان حوزة جامعهها و پیامدهای سوء اعمال آن از دید تنی چند از نظریهقدرت، شیوه

پردازد. قدرت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی پیامدهای قدرت نرم می

 
1.Distrust 
2.Government Policies 
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پرداخته است. به باور جوزف پرداز سیاسی، جوزف نای به آن  نرم یکی از سه شق قدرتی است که نظریه
-آبرویی و بینای پیامدهای عمدة سوء اعمال قدرت نرم، یکی احساس فریب خوردن و دیگری بی

 .استکنندة قدرت اعتباری اعمال
اعتباری مردم نسبت به متولیان قدرت، سبب عدم اعتماد شهروندان به خوردگی و بیاحساس فریب

. این پژوهش شودمیها از دولتمردان  ذا سرخوردگی و ناامیدی آنروندهای موجود در سازوکار قدرت و ل
بر آن است تا سوء اعمال قدرت نرم و پیامدهای آن را بر »دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم 

باشند« در دانشگاه عالمه طباطبایی مشغول به تحصیل می 98-99اجتماعی که در سال تحصیلی 
 مورد بررسی قرار دهد.

 
 و اهمیت تحقیقضرورت 

همانطور که اشاره شد آنچه مورد توجه این پژوهش است بررسی رابطة سوء اعمال قدرت نرم با میزان 
های اخیر ایران است. در صورت وجود چنین عدم های دولتاعتماد دانشجویان مذکور به سیاست

ر بودن آن، بدیهی توان به بررسی آن در کل جامعة ایران پرداخت که در صورت فراگیاعتمادی، می
تواند نقش مهمی در راستای رفع موانع توسعة است یافتن علل این افت اعتماد و پیامدهای آن می

کشور داشته باشد. بنابراین تحقیق پیش رو ضمن درک این مسئله درصدد است با روشن نمودن رابطة 
 مودن مسئلة مذکور برآید.روشن ن درصددبین قدرت نرم و اعتماد دانشجویان به دولت، تا حد امکان 

 
 اهداف تحقیق:

 واکاوی مفهوم قدرت و ابعاد آن •
بررسی پیامدهای سوء اعمال قدرت نرم بر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم  •

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
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 های اساسی تحقیقپرسش 
 خود هستند؟آیا دانشجویان، قائل به سوء اعمال قدرت نرم نهادهای دولتی بر  •
در صورت باور دانشجویان مذکور به سوء اعمال قدرت نرم نهادهای دولتی، آیا این پدیده  •

 تأثیری بر ذهنیت آنان نسبت به متولیان قدرت داشته است؟
 سوء اعمال قدرت نرم بر دانشجویان به چه  شکل بوده است؟ تأثیر •

 
 بندیجمع

آید و حراست از آن هم نیازمند تیزبینی و درایت بسیار است. به دست نمی آسانیبهسرمایة اجتماعی 
بدیهی است دولتی که سرمایة اجتماعی خود را از کف داده باشد دیگر چیزی برای از دست دادن 

هایی موفق در ورطة اضمحالل خواهد افتاد. تاریخ نشان داده است همواره دولت راحتیبهندارد و 
ها اند و از این سرمایهبیشتری برای کسب سرمایة اجتماعی بیشتر انجام داده  گذارییهاند که سرمابوده

توجه به این امر مهم، ریزش طرفداران و در نهایت های بیاند. اما سهم دولتحراست کرده خوبیبه
سقوط و نابودی است. اعتماد اجتماعی شاخصة مهمی برای انباشت سرمایة اجتماعی است و ضروری 

 ها تالش مضاعفی برای احراز آن به انجام برسانند. ست که دولتا
که دست کم میزان اعتماد دانشجویان مورد مطالعة این تحقیق به  شودمیها روشن با توجه به یافته

های آن طی سالیان اخیر دچار افت چشمگیری شده است. بسیار ناگوار خواهد بود دولت و سیاست
اگر ثابت شود در سطح جامعه نیز از اعتماد مردم به دولت تا این حد کاسته شده باشد و دولت، سرمایة 

 کهدرصورتیاجتماعی خود را که بسیار سخت به دست آمده است به این راحتی از دست داده باشد. 
اند  نه اعتمادی مردم شدهاشد تالش در جهت اصالح ساختارهایی که سبب نارضایتی و بیچنین ب

خوردگی و بدبینی که از میزان باالیی در مشاهدات این تحقیق الزم که حیاتی است. احساس فریب
مداران و همچنین فسادهای اقتصادی پردازی سیاستبرخوردار بود خود ناشی از ناکارآمدی و دروغ
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-مردم احساس فریب کهدرصورتیرسد. پر واضح است که است که هر روز اخبار آن به گوش میهآن
و این   شودمیهای آن کاسته  از میزان اعتماد و همدلی آنان با دولت و سیاست  مراتببهخوردگی کنند  

 سرآغازی است برای تنزل سرمایة اجتماعی و افول قدرت دولت.
  



 
 
 
 
 
 
 

 هاشادی و نشاط راهی جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی سازمان
 2، منصور حقیقتیان 1ابراهیم طالبی

 
 چکیده

ایجاد سازمانی شاد یکی   دهد.روانی سوق می  های امروزی انسان را به سوی فقرسازمان  در  کار  محیط
توسعه اجتماعی  در است و این امر در بلندمدتاز نیازهای استراتژیک شرکتها برای کسب موفقیت 

 کنندمیامروزه با توجه به اینکه افراد بیشتر وقتشان را در سازمانها سپری  شایانی دارد. تأثیرفرهنگی 
 و شادینشاط  مند شوند.بهره از آنناشی  از مزایایتوانند باشند می نشاطی داشته با کار محیط اگر

رسند، روابط خ در محیط خوشحال و درونی انسانهاست. تکامل و و تحول تغییر جامعهماده اولیه 
و شاد ذهن پویا  در محیط واهدبود.خاقتصاد سالمتر  و بیشتراجتماعی سالمتر، تولید بهتر، اشتغال 

دیگری  چیز وری بیش ازهر. مهمترین عامل برای افزایش بهرهشودمیشکوفا  دادو استعگویا  زبان
 شاد کردن کارکنان یک سازمان درونی بروز نیرویبهترین راه برای  کار است. محل شاد بودن در

و   کنندمی مفید بودناحساس ارزشمندی و    حد زیادیآنهاست بطوریکه کارمندان شاد و عاشق کار تا  
شادی  در خصوصشوند.هدف کلی تحقیق مطالعه در نتیجه موجب بهبود و پیشرفت سازمانشان می

 
   ebrahimtalebi1395@yahoo.comدانشگاه آزاد دهاقان و توسعهی اقتصادی شناسجامعهدانشجوی دکترای  .1
 Mansour_haghighatian@yahoo.comدانشیارجامعه شناسی دانشگاه آزاددهاقان  .2
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 جزئی  هایو هدفخصوص   در اینجامعه شناسان و مطالعات انجام گرفته    هایو تئوریکار  درمحیط
 محیطکارکنان در  میزان فعالیت ورزشی و مذهبی و کار وسابقه درآمد مانند میزانآن بررسی عواملی 

-های شهرستان مبارکه میکه به مطالعه موردی بانکاست کار  ارتباط آنها با شادی درمحیط و کار
  االت پرسشنامهسؤ تعداداست. نوع پرسشنامه  نوع کمی پیمایشی از از تحقیق حاضر پردازد.

آکسفورد" جهت سنجش شادی از پرسشنامه استاندارد است.عدد35 و برای  "سنجش شادکامی 
افزار متغیرهای مستقل از پرسشنامه خودساخته استفاده نمودیم، سپس بااستفاده از نرم سنجش
spss18 نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیدیم که  حلیل اطالعات پرداختیم. با مالحظۀبه تجزیه و ت

کارو درآمد و فعالیتهای مذهبی و ورزشی با شادی در محیط بانکهای مورد مطالعه، عوامل سابقه
بیشتری بر شادی و  تأثیری چندانی ندارندو عوامل غیرمادی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی رابطه

 کار و سازمانها دارند.نشاط کارکنان در محیط
 لمات کلیدی: شادی، محیط کار، بانک، توسعه فرهنگی و اجتماعی.ک
 

 مقدمه
 هاسازمانبه آن مبتال هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانی  هاسازمانامروزه یکی از معضالتی که 

در سطوح کارشناسی و تخصصی است . این امر سبب  ویژهبهدر استفاده بهینه از پتانسیل کارکنان 
گردیده است ) ماهنامه  المللیبینملی و  هایعرصهسازمان و ناتوانی در رقابت در  وریکاهش بهره

(. 196ص    92بهار    20تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر سال هفتم شماره  
بیندیشیم . کارکنان همواره عدم اطمینان ،  ترعمیقکاری امروزی کمی  هایمحیطاگر به مشکالت 

 هایرده، بهسازی    هاسازمان  آمیزجنونناامنی شغلی ، ناامیدی ، افسردگی ، فشارهای ناشی از رقابت  
. کنندمی، ترس از بیکاری و نظایر آن را احساس    هاقسمتو حذف و ادغام    سازیکوچکپایین ، تبعات  

پر کرده است و از طرف دیگر ما هیچ کنترلی بر اتفاقاتی که در  این دغده ها سراسر زندگی آنها را
تغییر  شودمیجهت فشارهایی را که از بیرون به ما وارد  توانیمنمینداریم و  دهدمیاطرافمان رخ 

 ( . 84سال  105و  106دهیم. ) مجله مدیریت شماره 
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و چون ایجاد سازمانی  دهدمی فقر روانی سوق سویبهامروزی انسان را  هایسازمانمحیط کار در 
است با توجه به آشکار  بلندمدتبرای کسب موفقیت در  هاشرکتشاد یکی از نیازهای استراتژیک 

شدن فواید و اهمیت این موضوع کشورهای مختلف و با توجه به توسعه فرهنگی اجتماعی ، توجه 
قبل در کنار  هامدتو کار از  اند. از لحاظ تاریخی نشاطخاص به شادی در محیط کار مبذول داشته

در عصر کشاورزی ، آوازهای حین کار به انجام وظایف شغلی و اجرای کارهای تکراری   مثالً هم بودند  
عنصری در قبال رفاه افراد  توانستندمیحداقل نشاط را به دنبال داشتند اما  اگرچهو  کردندمیکمک 

صریحی از افسردگی ، عواطف منفی و روان رنجوری   هاینشانه  اکنونهمباشند به اعتقاد کارشناسان  
خورد که پیامدهایی نظیر پایین آمدن سن خودکشی، افزایش طالق به چشم می هاسازماندر برخی 

و بزهکاری و ترک کار و بسیاری از مشکالت روحی و اجتماعی را در برداشته به طوریکه گویا شادی 
ی جانشین آن شده است ) ماهنامه تخصصی علوم از محیط کار و جوامع رخت بربسته و فرسودگ 

  اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر همان سال(.
بیش از هر چیز دیگری شاد بودن در محل کار است . بدون  وریبهرهمهمترین عامل برای افزایش 

آنچنان که باید مفید و  وریبهرههای مرتبط با ارتقای توجه به اصل شاد بودن در محل کار سایر روش 
نخواهند بود. بهترین راه برای بروز نیروی درونی کارکنان یک سازمان شاد کردن آنهاست  تأثیرگذار

که  کنندمیکارمندان شاد و عاشق کار تا حد زیادی احساس ارزشمندی و مفید بودن  کهطوریبه
باعث ایجاد همکاری و همدلی و تعاون در کارکنان شده و در نتیجه موجب بهبود و پیشرفت 

 کنندمیکار    هایشانتواناییو    هامهارت. دریک سازمان شاد افراد بر اساس عالیق  شوندمیسازمانشان  
زنند.   تجربه ثابت کرده است  که پیوند نزدیکی بین شاد بودن کارکنان درخشانی را رقم میو نتایج 
بیشتری از خود بروز   وریبهرهو میزان موفقیت بیشتر آنها وجود دارد و کارمندان شادتر ،    کوش سخت

رکت دارایی یک ش ارزشمندترین. در بدترین شرایط ، کارمندان شاد و وفادار بهترین و دهندمی
 توانمی. بنابراین با تشویق و تحسین کارکنان و کمک کردن به شادتر بودن آنها  شوندمیمحسوب 

. ) مجله توسعه  زندمیو کارآمدی موج  وریبهرهیک محیط کار زنده و پویا ایجاد نمود که در آن 
ست. موفقیت و منابع شادی ا ترینرایج( موفقیت یکی از 1382(. از نظر آرگایل) 76ص  92تابستان 
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تا حدودی به واکنشهای دیگران و  نفسعزتاجتماعی برای ما بسیار مهم هستند. داشتن  تائید
های فردی و میزان ما بستگی دارد.نشاط، بازتاب توازن میان آرزوها و خواسته آمیزموفقیتعملکرد 

کند، رضایت می یابد، احساس نشاط وها است. زمانی که انسان اهداف خود را محقق میتحقق آن
یابد. گام مندی وی کاهش میبه اهداف خود دست پیدا نکند، نشاط، شادکامی و رضایت  کهدرصورتی

ای که در آن آرامش و سعادت محقق شود، به زمینه یا مقدماتی نهادن در مسیر توسعه و یا ایجاد جامعه
ه این مقدمات، شادی و نشاط فردی و نیاز دارد که با اتکاء به آن، این خواست تحقق پیدا یابد. از جمل

توان . امروزه باور اساسی بر آن است که در مورد یک ملت تنها با رشد اقتصادی، نمیاستاجتماعی 
قضاوت کرد. بلکه احساس خشنودی، امنیت، رضایت اجتماعی و شادمانی و نشاط مردم نیز مهم 

ها و برخورداری به حقوق دیگر انسان  است. در یک جامعه مطلوب، برابری آموزش، بهداشت و احترام
پور، رود)خیراللههای توسعه آن به شمار میاز نیازهای اساسی از ملزومات یک جامعه و شاخص

1385 .) 
روی انسان در دنیای امروز، احساس بهزیستی و شادمانی است، چرا که با وجود های فرایکی از چالش

آسایش انسان، احساس شادمانی وی افزایش نیافته  تأمینآوری و گیر در فنهای چشمپیشرفت
ترین مردمان های موجود، مردم ایران جز افسرده(.بر طبق گزارش8: 1385ای، )قطرهاست

های روانی است. تعداد بیماران روانی و ترین بیماریکشورهای جهان هستند و افسردگی جزء شایع
نفر اعالم شده و از طرفی جمعیت افراد افسرده را میلیون  15بیماران افسرده ثبت شده ایران، حدود 

 17سال به  27اند. در کشور ما سن افسردگی از درصد کل جمعیت کشور ذکر کرده 12تا  10حدود 
ترین نیازهای جوامع امروزی (.نشاط اجتماعی یکی از اصلی30:  1383نشریه آمار،  )سال رسیده است

شان که به خودشان و نیازهای کنندمیفرصت این را پیدا است، چرا که شهروندان کالنشهرها کمتر 
که ای استو فرهمند، جامعه بانشاطشوند. جامعه مستعد افسردگی می شدتبهفکر کنند و 

استعدادهای افراد آن شکوفا شده و رفاه و امنیت را برای آحاد آن جامعه به ارمغان آورد. در مقابل، 
 گراید. روز بر مشکالتش افزوده شده و با شتاب رو به انحطاط می  جامعه افسرده، خموده و غمگین، هر
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مند و جویای شادکامی و سعادت است و شادی به عنوان یکی از نیازهای روانی انسان موجودی هدف
اش دارد، همواره اهمیت گیری شخصیت و مجموع زندگیای که بر شکلعمده تأثیراتاو به دلیل 

است که  چنانآننشاط اجتماعی  تأثیرای موتور محرکه آن است، داشته است. نشاط هر جامعه
.شادی در لغت به معنای شادکامی، شادمانی و کنندهاست درباره آن صحبت میشناسان سالجامعه

ت آمده است)دهخدا(. از لحاظ مفهومی این پدیده هر چند از زوایای گوناگون تعریف شده است  مسر 
توان گفت: می طورکلیبهیابد. ی از طریق هنجارهای جامعه معنا میولی در هر حال، نشاط اجتماع

ها قرار دارد. شادکامی موجب تحرک فیزیکی جامعه و شرایط فردی انسان تأثیرنشاط و شادی تحت 
. برقراری گسترده روابط اجتماعی، گسترش شودمیهای جدید در جامعه و شکوفایی ظرفیت

(. نشاط 33:  1389جریبی،  )هزارهدفمندی جامعه از آثار نشاط اجتماعی استهای مردمی و  مشارکت
اند. این تفاوت، ناشی از ای دیگر متفاوتای به جامعهاجتماعی حاصِل عواملی است که از جامعه

بندی به معتقدات دینی، فرهنگ جوامع است. مقبولیت اجتماعی، امید به آینده، عدالت اجتماعی، پای
و افزایش نشاط اجتماعی   در کاهش  هستند کهمبستگی و محرومیت اجتماعی از عواملی  بیگانگی، ه

 (.123: 1388)هزارجریبی و دیگران، مؤثرند
ای درگیر هستند که، نمود کالنشهرها با مسائل عدیده ویژهبهبا ورود به هزاره سوم میالدی، شهرها  

جرائم و در نهایت در پایین  باال رفتنی، محیطها، مسائل زیستها را در گسترش آلودگیعینی آن
ای مثبت و توان مشاهده نمود. شادی و نشاط یکی از احساسات ریشهآمدن نشاط اجتماعی افراد می

 تأمیندر  ایکنندهتعیینهای فطری و نیازهای روانی انسان، نقش ترین خواستهیکی از ضروری
بینی و امید و اعتماد همراه واره با خرسندی، خوش شادی هم  کهازآنجاییسالمت فرد و جامعه داشته و  

(. از 128:  1385پور،  )خیراللهای در فرایند توسعه جامعه داشته باشدکنندهتواند نقش تسریعاست. می
کشورها، متغیرهای یافتگی به بعد در نگاه سازمان ملل، برای تعیین سطح توسعه 2000سال 

رضامندی افراد جامعه نیز به عنوان یک متغیر کلیدی وارد  شادکامی، امید به آینده، خشنودی و
 (. 32: 1389جریبی و دیگری، )هزارمحاسبات شده است
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جمهوری اسالمی نیز، با درک اهمیت این موضوع، بر لزوم توجه به  سالهبیستانداز در سند چشم
های سالم، انی و پرورش های رشد و تعالی استعدادهای انسنیروی انسانی سالم و فراهم کردن زمینه

 شدنمطرح، با  درنتیجه(.  330:  1391)هزارجریبی و دیگری،  شده است  تأکید  بانشاطکارا و متعهد و  
آن در تقویت قوای روانی انسان،  تأثیرچنین روان و خوشبختی و همروزافزون شادی، در امر سالمتی 

نظر محققان و اندیشمندان و حتی عوام  ها و مشکالت دنیای امروز، توجه وبرای مقابله با پیچیدگی
نظر از چگونگی کسب طبق نتایج تحقیقات موجود، شادی صرف  چراکهنسبت به آن تغییر کرده است،  

 با (1381) جعفري میرشاه (.481: 2002،  [3])مایزرتواند سالمت جسمانی را بهبود بخشدآن می
 آنها از را اساسی جهتگیري سه 1960دهۀ از شادمانی به مربوط پژوهشهاي افزایش به اشاره

 برخی  اند.پرداخته شادمانی میزان به سنجش پژوهشها از برخی که ترتیب این به .میکند استخراج
 شادمانی افزایش هايشیوه ارزیابی به گروهی اند وداده قرار مدنظر را شادمانی بر مؤثر عوامل دیگر،

اگر محیط  کنندمیاند.امروزه با توجه به اینکه افراد بیشتر وقت خود را در سازمانها سپری پرداخته
شوند . بنابراین بایستی کارکنان  مندبهرهاز مزایای ناشی از آن  توانندمیکاری با نشاطی داشته باشند 

موجود را ذوب و کارکردن در کنار همکاران را با   هاییخو شادی    آفرینینشاطادارات با استفاده از امر 
در این محیط خود را  واردتازهلذت انجام دهند و افراد از کار در محیط احساس آرامش نموده و افراد 

انهاست. در روه بدانند . نشاط و شادی ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسعضو گ 
در محیط شاد ذهن   .، اشتغال بیشتر و اقتصاد سالمتر خواهد بودمحیط خوشحال و خرسند، تولید بهتر

المی .) ماهنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسشودمیپویا و زبان گویا و استعداد شکوفا 
یا  سؤال(. از آنجاییکه هر تحقیق علمی با طرح 196ص  92بهار  20واحد شوشتر سال هفتم شماره 

و تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد ، مسئله مورد تحقیق ما بررسی   شودمیی آغاز  امسئله
و مذهبی در محیط  عواملی مانند سابقه کار کارکنان و میزان درامد آنان و میزان فعالیت های ورزشی

کار بر شادی در محیط کار است که به مطالعه موردی بانک های شهرستان مبارکه می پردازد و ما در 
پی رابطه های آن عوامل با شادی هستیم که ایا عوامل فوق بر شادی رابطه مثبت دارند یا خیر ؟ و به 

 رابطه مستقیم و معکوس آنها با متغیر شادی در محیط کار برسیم.

file:///D:/Ø¬Ø§Ù�Ø¹Ù�%20Ø´Ù�Ø§Ø³Û�/32/Word/5-32.doc%23_ftn3


 
 256|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

در مورد اهیمت و ضرورت تحقیق این نکته قابل توجه است که وقتی نیروهای انسانی شاغل در 
و کارخانه ها شاد و سالم باشند بی تردید میزان کارایی آنها نیز افزایش می یابد . سالها پیش   هاسازمان

که تنظیم میزان پژوهشگران کشور های صنعتی در " اصول روابط انسانی التون مایو " دریافته بودند 
روشنایی ، دما ، رطوبت و سرو صدای محیط به افزایش کارایی افراد اثر مستقیم دارد . در نظر گرفتن 
محیطی شاد با توجه به روابط انسانی شاد بسیار موثرتر از شرایط جبر و اجبار و ایجاد محیط خشک 

زرگترین تفریح کار است " وقتی ب"  کاری است . در حدیثی از موالی متقیان علی )ع( نقل شده است 
) ماهنامه خبری دانشگاه تهران، د فرح انگیز و شادی بخش نیز هستکار تفریح باش

  .،نویسنده: منصورالسادات هاشمی(93اردیبهشت
. بنابراین با تشویق شوندارزشمندترین دارایی یک شرکت محسوب میکارمندان شاد و وفادار بهترین و  

و پویا ایجاد نمود که توان یک محیط کار زنده  کردن به شادتر بودن آنها می  کمک  و تحسین کارکنان و
لذا به این ضرورت رسیدیم   .(  76ص    92) مجله توسعه تابستان  زندمیوری و کارآمدی موج  در آن بهره 

هدف کلی  که در خصوص رابطه عوامل یاد شده در خصوص شادی در محیط کار تحقیق نماییم.
 گرفتهانجامجامعه شناسان و مطالعات   هایتئوریکار و    در محیطتحقیق مطالعه در خصوص شادی  

کار و میزان فعالیت  آن بررسی عواملی مانند میزان درآمد و سابقه جزئی هایهدفدر این خصوص و 
 .استورزشی و فعالیت مذهبی کارکنان در محیط کار و ارتباط آنها با شادی در محیط کار 

 
 پیشینه تحقیق 

و عملکرد کارکنان در ادارات  آفرینیشادیبررسی رابطه بین با عنوان " اینامهپایان( 1390نیکنام ) 
در محیط  آفرینینشاطاست که بین  آنحاکی از  تحقیق هاییافتهدولتی شیراز " انجام داده است . 

)ماهنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه  داری وجود داردمعنیکار و ابعاد عملکرد کارکنان رابطه 
رهمندیان و آزیتا مکوندی ( . خانمها مینا ف92بهار  20آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال هفتم شماره 

بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران  مؤثرتماعی تحت عنوان" بررسی عوامل اج ایمقاله
این پژوهش متشکل از کلیه کارمندان شرکت ملی حفاری اهواز است  آماری" انجام دادند که جامعه 
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، امکانات شغلی، سابقه کارو خالقیت ، امنیت    تأهلسن و وضعیت    متغیرهای.نتایج نشان داد که بین  
قات فراغت و مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی با شادی در محیط کار رفاهی و امکانات آموزشی و او

(  پژوهشی را تحت عنوان " مشارکت 1976رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .)همان(فیلیپس ) 
است که مشارکت اجتماعی موجب افزایش   آناجتماعی و شادی " انجام داد نتیجه پژوهش حاکی از  

 . )همان(گرددمی سطح شادی و سایر عواطف مثبت
تحت عنوان "بررسي رابطه بین معنویت سازماني و شادکامي کارکنان :یك مطالعه موردي در  ایمقاله

یعقوبی و خانمها مهوش رقیبی و زهرا مطهری     ستاد فرماندهي نیروي انتظامي گلستان" توسط آقای
که تمام ابعاد معنویت سازماني در سطح  دهدمیانجام گردید.نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان 

 دهدمیحاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان    هاییافتهدرصد ارتباط مثبتي با متغیر شادکامي دارند.    99
کننده متغیر شادکامي در سازمان  بینیپیشدرصد  31/7که بعد احساس تعلق در سازمان به میزان 

 (. 126-119صفحات  92ستان تاب 2مسلسل  2است. )مجله طب انتظامی شماره 
درآمد بر شادی نیروی کار در ایران " توسط آقای امید منیعی انجام   تأثیرعنوان " بررسی    تحت  ایمقاله

) مجله تحقیقات داری بین درامد و شادی وجود داردمعنیرابطه  دهدمیشد که نتایج تحقیق نشان 
 (. 92سال  1شماره  48اقتصادی دوره 

نشاط در محیط   هایمؤلفهن " شناسایی  تحت عنوا  ای( مقاله  1388رعی و همکارانش )  آقای حسن زا
 آمدهدستبهاجرایی استان قم" ارائه داد که نتایج  هایسازماندر  هامؤلفهکار و سنجش وضعیت این 

، های یادگیری سازمانی و خودگشودگیمؤلفهمنتخب استان قم  هایسازماننشان داد که در 
معنادار بودن  هایمؤلفهت نامناسب و ، مثبت اندیشی و ساختار منعطف در وضعیشارکت، عدالتم

) نشریه مدیریت استکار ، عالقه به کار ، امنیت در محیط کار و تعامل با همکاران در وضعیت متوسط  
 .(48-35، صفحات  88، بهار و تابستان  2دولتی ، دوره یک شماره 

هنگی و اجتماعی بر ر ، فسه نوع سرمایه اقتصادی تأثیرفاطمه اکبر زاده مقاله تحت عنوان " بررسی 
سه نوع  تأثیرر و ارائه داد که هدف آن بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسشادی جوانان "

مایه هر یک از این سه نوع سر  تأثیر، فرهنگی و اجتماعی بر آن است .تعیین و میزان  سرمایه اقتصادی
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. برای انجام این پژوهش از یک هستندهای این تحقیق  مترین فرضیه، از مهبر میزان احساس شادی
ن های تحقیق گویای آیافتهساله بابلسر ، استفاده شده است  15-29نفری از ساکنان  380نمونه 

و  ایزمینههای در حد متوسط است . از بین متغیر  طورکلیبهاست که میزان شادی پاسخگویان 
شتند.  متغیرهای سرمایه ری ندابا شادی رابطه معنادا کدامهیچ موردمطالعهجمعیت شناختی 

کننده شادی در این تحقیق تبیین، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به ترتیب اهمیت اجتماعی
 (.92کاربردی سال بیست و چهارم ، شماره اول بهار شناسیجامعه) مجله  اندبوده
مقطعی دو  هایداده اده از که با استف ایمطالعه( در  2009، گورگلیس، تسیتیانیس و یین ) ر الهکاپو
به این  انددادهکشور اروپایی به روش مدل پروبیت ترتیبی انجام  19( برای 2004و2002) ایدوره

بین درآمد و شادی وجود دارد اما این رابطه   آماریاز نظر    داریمعنیکه رابطه مثبت و    اندرسیدهنتیجه  
درامد بر شادی  تأثیرکه  دهدمیق نشان . همچنین نتایج تحقی استدر مورد منبع درامد ضعیف 

در مورد کشورهای اروپای شرقی مثبت است.)  تأثیراروپای غربی منفی بوده ولی این  کشورهای
معروف است دارای پنج هسته  5csعملکرد که به مدل  –عملکرد:مدل شادی  -همان(.مدل شادی

 :اند ازعبارتمدل    دهندهتشکیل  هایهستهاست .    هاهستهدرونی و سه نتیجه حاصل از تعامل میان  
باور: میزان انگیزش   .شودمیمربوط    آناز    ادارهمشارکت : به میزان تالش انجام شده توسط کارمند و  

میزان احساس  " تناسب"  دهندهنشانفرهنگ:  است که فرد در حین کار تجربه می کند. مدتیکوتاه
: بیانگر نفساعتمادبه یزش بلند و درگیری فرد با شغل است.تعهد: میزان انگ فرد با شغل است.

د نتایج را دارا باشن  هاویژگیچنانچه کارکنان همه این    اعتقادی است که فرد به خودش و شغلش دارد.
 . شوندمی، اعتماد و شناخت که عوامل ایجاد شادی در سازمان محسوب : غروراز اندحاصله عبارت
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 .ارتباط وجود داردبین میزان فعالیت مذهبی کارکنان در محیط کار و شادی در محیط کار  .4
 
 وش تحقیقر 
. تحقیق شودمیو راههاي مختلف عمل  هاروش یک پژوهش به  موردنیاز هایداده آوریجمعبراي  

جهت  استعدد  35پرسشنامه  سؤاالتتعداد  استحاضر از نوع کمی پیمایشی از نوع پرسشنامه 
آکسفورد " استفاده نمودیم و برای سنجش  سنجش شادی از پرسشنامه استاندارد " سنجش شادکامی 

به  spss18 افزارنرماستفاده نمودیم ، سپس با استفاده از  خودساختهمستقل از پرسشنامه  متغیرهای
ملت   هایانکبشهرستان مبارکه از جمله    هایبانکاطالعات پرداختیم . مکان تحقیق    وتحلیلتجزیه

متغیرهای در تحقیق حاضر  متغیرها: .است 93و سپه و تجارت و صادرات بودند و زمان تحقیق پاییز 
مذهبی و ورزشی  هایفعالیتکارکنان، میزان درآمد کارکنان، میزان اند از: سابقه کار مستقل عبارت

 . استکارکنان در محیط کار و متغیر وابسته شادی در محیط کار 
 55 و حجم نمونه ما استشهرستان مبارکه  هایبانکماري و حجم نمونه :جامعه آماری کل جامعة آ

ملت شعبه چهارراه و نیکبخت مبارکه و سپه شعبه مرکزی مبارکه و شعبه  هایبانکنفر از کارکنان 
روش  .بارکه و صادرات شهر دیزیچه هستندسیمان سپاهان دیزیچه و تجارت شعبه مرکزی م

جامعه یا  دهندهتشکیل هایخوشهدر مرحله ابتدایی باید از بین  ایخوشه گیرینمونهدر  :گیرینمونه
تصادفی ساده یا  تواندمی هاخوشهتعدادی خوشه را انتخاب کنیم. نحوه انتخاب  موردبررسیجمعیت 

 . درشویممی گیرینمونهوارد مرحله بعدی این نوع  موردنظر هایخوشهمنظم باشد. پس از انتخاب 
 موردبررسیمنتخب را  هایخوشهاین مرحله دو انتخاب اساسی داریم. در انتخاب اول کلیه اعضای 

حجم نمونه مطالعه در نظر گرفته  عنوانبهکلیه اعضای خوشه  دیگرعبارتبه. دهیممیو ارزیابی قرار 
 . گرددمی اطالق یک مرحله ای ایخوشه گیرینمونه، ایخوشه گیرینمونهبه این شیوه  شوندمی

تعدادی از اعضاء به شیوه  شدهانتخاب هایخوشهدر انتخاب دوم از بین کلیه اعضای خوشه یا 
 گیرینمونه هاخوشهبه عبارت دیگر در این حالت در داخل  گردند.میتصادفی ساده یا منظم انتخاب 

سایت فراسا( براي  .)گویندای میمرحلهدو  ایخوشه گیرینمونهکه به این شیوه،  دهیممیانجام 
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تصادفي ساده،  گیرینمونه توانمیمختلفي وجود دارد از آن جمله  هایروش انتخاب نمونة تحقیق، 
را نام  ایخوشهیا  ایناحیهو تصادفي  ایطبقهتصادفي با استفاده از جداول اعداد تصادفي، تصادفي 

استفاده نمودیم.اعتبار:برای تهیه پرسشنامه  ایگیری خوشهنمونهدر تحقیق حاضر از روش  .برد
به مطالعه مباحث نظری پیرامون عنوان پژوهش ، تعریف مفهومی متغیر وابسته و  موردنظرپژوهش 

تهیه و تنظیم  گیردمیکه به صورت طیف مورد سنجش قرار  متغیرهاییمستقل ، گویه هایی برای 
. ولی  استار گرفت و دارای اعتبار صوری و محتوایی گردید و در نهایت مورد بازبینی استاد راهنما قر 

پایینی قرار  نسبتاً /. به علت پایین بودن حجم نمونه آماری در سطح 3آزمون آلفا اعتبار طی ازلحاظ
بینی آن گیری، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیشدارد.پایایی:پایایی یک ابزار اندازه

 و نفر55نمونه  تعداد حجمکم بودن  به علتتحقیق  در این.گیردمیندازه گیری هر آنچه ادر اندازه
 .قرار داردپایین  نسبتاً در سطح  بود که/.3متر ازروایی توسط ضریب الفا  سؤاالت تعداد

نتایج  افزارنرماز طریق  متغیرهاو توصیف  spssدر  هادادهبا تجزیه و تحلیل  ها:تجزیه و تحلیل داده
: متغیر شادی را بدین شرح زیر توصیف نمودیم در خصوص متغیر شادی ، امتیاز تاسزیر  به شرح

 امتیازهااست میانگین    83و بیشترین امتیاز    3  شدهگرفتهاست و کمترین امتیاز    87تا    0پرسشنامه بین  
که شادی تقریبًا وجود دارد. با انجام  بینیممیشادی را  امتیازهایهست.در جداول فراوانی  1/39

 هایفعالیتمختلف متوجه شدیم که در محیط بانک عوامل سابقه کار و درآمد و میزان  هایآزمون
ورزشی و مذهبی با شادی ارتباطی ندارند و شادی موجود در این محیط با عوامل دیگری رابطه دارد.در 

رسیدیم و همچنین در مورد فرضیه رابطه فعالیت مذهبی   مورد متغیر میزان فعالیت مذهبی به نتایج زیر
/. بزرگتر 05/. است و از 209مساوی  sigاف به این نتیجه رسیدیم که چون  آزمونبا شادی با انجام 

. زیرا در محیط بانک به علت فشردگی کار فرصتی برای انجام شودمیاست پس از فرضیه ما رد 
مورد   در.  به گزینه هیچگاه اشاره کرده بودند  دهندگانپاسخبیشتر  مذهبی وجود ندارد فلذا    هایفعالیت

متغیر میزان فعالیت ورزشی و همچنین فرضیه رابطه بین فعالیت ورزشی و شادی با استفاده از ازمون  
در  شودمی/. بزرگتر است پس فرضیه ما رد 05/. است و از 229اف به این نتیجه رسیدیم که چون 

ه در باال گفتیم کارمندان بانک زمان زیادی جهت انجام حرکات ورزشی ندارند.در واقع به همان علتی ک
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مورد متغیر میزان درآمد کارکنان و همچنین فرضیه درآمد و شادی با استفاده از آزمون اف به نتایج زیر 
.در مورد متغیر شودمی/. بزرگتر است پس فرضیه رد 05و از  است/. 088آزمون  sigرسیدیم . چون 

/. بزرگتر 05و از    است/.  161آزمون   sigابقه کار و همچنین فرضیه رابطه سابقه کار و شادی چون  س
 .شودمیاست پس فرضیه رد 

 
  گیرینتیجه

مورد مطالعه عوامل سابقه  هایبانکبا مالحظه نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیدیم که در محیط 
ندارند و همینطور به علت اینکه  ایرابطهمذهبی و ورزشی با شادی  هایفعالیتکار و درآمد و میزان 

لذا وقت زیادی جهت  ،یز شدن نیاز به روابط اجتماعی مواجه هستندرسر  و کارکنان بانک با شدت کار
 تائید و موفقیت .ال از شادی برخوردارندی با این حانجام این فعالیت مذهبی و ورزشی ندارند ول

 از و صمیمیت عشق خانواده، دوستانه، روابط همدلی و همکاری و و اجتماعی ارتباطات اجتماعی،
 هايرسانه و هنر تحصیالت، فرهنگی، و علمی هستند. توسعه   شادي اجتماعی عوامل و منابع جمله

 هايجنبه داراي که است شادي عوامل و منابع از را اوقات فراغت گذراندن نحوۀ و تفریح جمعی،
 از فرهنگی و علمی توسعۀ که دیدگاه این به عنایت با .هستند فرهنگی و و اجتماعی جسمانی روانی،
 نیز، عالی آموزش و پرورش  و آموزش  به پرداختن ،شودمی تلقی شادکامی و شادي و منابع عوامل
های این تحقیق مشخص شد که است. با توجه به یافته فرهنگی توسعۀ عمدۀ هایشاخص ازجمله

باشند و عوامل غیرمادی و باعث شادی در محیط کار نمی تنهاییبهتنها عوامل و پاداشهای مادی 
 بیشتری بر روحیه و شادی کارکنان دارد. تأثیرمعنوی 

باید گفت که شادی در محیط کار باید هدفمند و متناسب با میزان دسترسی به منابع و  طورکلیبه
های غیرمادی و معنوی کارکنان نیازهای عینی و ذهنی افراد باشد و بیشترین توجه به عوامل و انگیزه

باشد تا بتواند به بهبود شادی در محیط کار کمک کند. همچنین الزم است بهبود شادی در محیط 
سازمانی محسوب شود. در این راستا انجام مطالعات   ریزیبرنامه هایطرحار به عنوان هدف اصلی  ک

از این منابع  برداریبهره هایشیوهجامعی در مورد منابع مادی و انسانی موجود در سازمان، تدوین 
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اهی به سمت رف  –آموزشی    هایبرنامه  گیریجهتامکانات مختلف ،    کارگیریبهبرای شادی سازمان با  
.تحقیق حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مانند سابقه  گرددمیتحول شادی در محیط کار پیشنهاد 

سای پردازد که رؤمیکار کارکنان ، میزان درآمد آنها و فعالیتها ورزشی و مذهبی کارکنان در محیط کار  
ها و ادارات و محققین شرکتسای سازمانها و تان و در سطح کلی نیز مدیران و رؤشهرس هایبانک

در جهت نشاط در محیط کار  مؤثریتوانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند و گامهای دیگر می
 بردارند .

 
 منابع

شناسی شادی. ترجمه: م، گوهری انارکی و دیگران. اصفهان: جهاد (. روان1382آرگایل، م. ) ▪
 دانشگاهی.

دهشیری ،غالمرضا ، مقاله " رابطه خالقیت و  پیوسته گر ،مهر انگیرو دستجردی ،الهام و ▪
  213، ص 89،پاییز3،شماره4بهزیستی ذهنی در دانشجویان" ، مجله علوم رفتاری ،دوره 

تابع قانون ، مقاله "ده دلیل برای اثبات شادی بر افزایش بهره وری در محیط کار " ،محمد مهدی  ▪
  92،مجله توسعه ،تابستان 

، فائزه، مقاله "معنویت ،شادی و محیط کار"،ماهنامه علمی و  حقیقی ، محمد علی و حیدری ▪
 تخصصی صدای جمهوری اسالمی ایران 

اجتماعی.  بر سالمت روانی بر سرمایه مؤثر(. بررسی عوامل اجتماعی 1385پور، ا. )خیرالله ▪
 بهشتی.ارشد علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید کارشناسی نامهپایان

رقیبی مهوش ، مقاله " بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و شادکامی کارکنان : مطالعه موردی  ▪
، مسلسل دو ، تابستان 2ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان " ، مجله طب انتظامی ، شماره

92 



 
 ها سازمان یو فرهنگ یجهت توسعه اجتماع ی و نشاط راه یشاد | 263

 
 

  

 

ی سموعی ،راحله ، مقاله " مدیریت شادی در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشک ▪
اصفهان " ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،ویژه نامه توسعه و آموزش و ارتقای سالمت 

 90،اسفند 
بر شادی در محیط کار  مؤثرفرهمندیان ، مینا ومکوندی ، آزیتا ، مقاله " بررسی عوامل اجتماعی   ▪

شرکت ملی حفاری ایران ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 
  92، سال هفتم ، شماره بیست ، بهار 

)نشاط( و کیفیت عوامل آموزشی در دوره ابتدایی (. بررسی رابطه شادکامی 1385ای، ف. )قطره ▪
شناسی و علوم شناسی تربیتی، دانشکده روانارشد روانینامه کارشناسمدارس شهر تهران. پایان

 تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
درآمد بر شادی نیروی کار در ایران "،مجله تحقیقات  تأثیرمحمد زاده ،پرویز، مقاله "بررسی  ▪

 92،شماره یک،  48اقتصادی ، دوره 
شناختی. های علومر آن. تازهب مؤثر(. شادمانی و عوامل 1381. )میرشاه جعفری، ا ؛ و دیگران ▪

 سال چهارم ، شماره سوم.
بر نشاط اجتماعی، )با تاکید بر استان  مؤثر( بررسی عوامل 1388جریبی، ج؛ و دیگری. )هزار ▪

 .1(، شماره 33شناسی کاربردی. سال بیستم، شماره پیاپی )تهران(. جامعه
بر آن با  مؤثرتماعی و عوامل (. بررسی مفهوم شادکامی اج1389هزارجریبی، ج؛ و دیگری. ) ▪

ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره سوم. ناشر: مطالعه موردی استان مرکزی. فصلنامهبرنامه
 نشر دانشگاه عالمه طباطبایی.

-سایت علوم اجتماعی خواجه نویسند: والیتی، مقاله : بررسی شادی از بعد جامعه ▪
 www.rvelayati.blogfa.comناختیش

 www.pajoohe.comسایت پژوهشکده باقرالعلوم  ▪
آکسفورد  ▪  www.ravanbonyan.comسایت روان بنیان ، پرسشنامه شادکامی 

  

http://www.rvelayati.blogfa.com/
http://www.pajoohe.com/
http://www.ravanbonyan.com/


 
 
 
 
 
 

 آلزایمر در ایران شناختیجامعهتحلیل 
 4؛ الهام قنبری3؛ منصوره اجارودی2؛ طاهره جهان پرور1زلیخا رنجبر

 
 مقدمه 

و معمولترین  شودمیهای رشد انسان، معمواًل بر اساس سن تعریف یکی از دوره عنوانبهسالمندی، 
سالگی )سن بازنشستگی( گزینه سنتی  65تا  60مقیاس آن سن تقویمی است. در کشورهای غربی 

مختلفی اهمیت  هایجنبهسالمندان از   ( پژوهش در مسائل زبانی  1994سالمندی است )هامیلتون،
اول اینکه جمعیت سالمندان به علت بهبود شرایط بهداشتی افزایش یافته و امید به زندگی با  :رددا

درصد در سال  3/1مثال، جمعیت سالمندان ایران از  طوربهافزایش طول عمر همراه شده است )
رسیده است )سالنامه آمار جمهوری اسالمی 1385میلیون نفر( در سال  2/5درصد ) 7/3به  1375

احتمال وقوع بیماری آلزایمر که از بیماریهای دوره سالمندی  ((؛ دوم اینکه 1385و  1375ران، ای
سالم به یک زمینه تخصصی با اهمیت در  ؛ عالوه بر این، پیری شودمیاست با افزایش سن بیشتر 

قرن بیست ویک تبدیل شده است و افزایش سریع جمعیت سالمندان، درک بهتر از سازوکارها و 

 
 دانشجوي مقطع کارداني رشته مددکاري اجتماعي دانشگاه علمي کاربردي مرکز آموزش شهروندي و نویسنده مسئول   .1
کارشناسي ارشد رشته ارتباطات و دانشجوي رشته مطالعات فرهنگي دانشگاه کاشان و مدرس مرکز آموزش هاي شهروندي  .2

 jpavar@yahoo.comشهرداري تهران: 
 . دانشجوي مقطع کارداني رشته مددکاري اجتماعي دانشگاه علمي کاربردي مرکز آموزش شهروندي3
 . دانشجوي مقطع کارداني رشته مددکاري اجتماعي دانشگاه علمي کاربردي مرکز آموزش شهروندي4

mailto:jpavar@yahoo.com
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همچنین، درک  میگذارند، ضروری میسازد. تأثیرختی فرایندهایی را که بر پیری حسی ـ حرکتی و شنا
نگران و زبانشناسان و متخصصان سایر رشته بهتر رویداد همراه با پیری شناختی به روانشناسان، درما

های مرتبط این امکان را میدهد تا به سالمندان در افزایش توان زبانی که برای دستیابی و حفظ 
( هس  و همکاران معتقدند که 2009اجتماعی الزم است، کمک کنند )اسکا و همکاران،  مشارکت 

مهارت و از نظر شناختی بی فراموشکار  ورکلیطبهسالمندان اگرچه غالبًا دوستداشتنی هستند اما 
 هستند. 

در ایران، برخالف چنین فرهنگ غنی که احترام به سـالمندان را توصیه میکند، امروزه اصول اخالقی 
در رابطه با این گروه مـورد توجه قرار نمیگیرد. همچنین در حیطۀ علمی، بـرخالف انتظـار، سالمندي 

نها مورد توجه زیـادي قـرار نگرفته است و پژوهشهـاي محـدودي در ایـن و اصول اخالقی مرتبط با آ
زمینـه صـورت گرفته است. از اینرو، پژوهش حاضر بر آن است تا؛ بـا بررسـی منابع موجود شیوه 

کید بر لزوم آموزش به عنوان یکي از چندین حقوق شهروندي و تأآموزش به عموم را درباره آلزایمر 
 دهد.  مورد توجه قرار

 چه کمکی به افراد آلزایمری شده است. تاکنون آلزایمر چیست؟ و
رفتن تدریجی  زوالروبه یا )دمانس( زوال عقل است. که یک بیماری مغزی که مشخصه آن  آلزایمر
و کند، سالگی بروز پیدا می 45تا  36ذهنی است. و نوع سریع بیش رونده آن در سنین  هایتوانایی

 .شودمیسالگی شروع  70تا  65و در سنین  کندیبهتدریجی آن  نوع
خطر سابقه خانوادگی بیماری آلزایمر ، پیر شدن و  دهندهافزایشبه علل ناشناخته بودن عوامل 

 . این بیماری در حال حاضر غیر قابل درمان است، ووجود نداردروش خاصی  گونههیچپیشگیری 
 .شودمی عالیم انجام درمان فقط برای بهبود
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 انجمن آلزایمر ایران چیست؟ 
انجمن آلزایمر ایران نهادی برای بهبود وضعیت زندگی بیمار است. انجمن آلزایمر ایران اولین تشکل 

آموزشی، درمانی، مراقبتی وتوانبخشی بیماران مبتال به آلزیمر در کشور ایران است، که  غیردولتی
 شده وبه ثبت رسیده است. تأسیساد نیکوکار توسط جمعی از افر  1380درسال 

اهداف مهم انجمن ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتال به آلزایمر و خانواده های آنان و همچنین ارتقاء 
آگاهی ودانش عمومی مردم نسبت به این بیماری، به ویژه اصول پیشگیری از بروز و شدت  میزان 

 .استبیماری 
ایش دهنده خطر سابقه خانوادگی بیماری آلزایمر پیر شدن و پیشگیری به علل ناشناخته عوامل افز

هیچ گونه روش خاصی وجودندارد. این بیماری در حال حاضر غیر قابل درمان است، ودرمان فقط 
 .شودمی برای بهبودعالیم انجام

درانجام کارهایی اتفاق افتاده دشواری فزاینده    اخیراً عالیم شایع در مرحل اولیه فراموشی وقایع ای که  
که نیازمند عقالنی مثل وظایف شغلی، رسیدگی به امور مالی، مدیریت خانه تغییرات شخصیتی، 

بعدی مشکل درانجام کارهای  ازجمله ناتوانی درکنترل هیجانات واختالل در قضاوت است. مرحله
یی عالقه گی به ساده مثل لباس پوشیدن یا انجام محاسبات ریاضی ناتوانی درشناسایی افراد آشنا

 بهداشت شخصی یاظاهری فرد مشکل در غذا خوردن، گرفتن تهاجمی وانکار اینکه اصاًل مشکلی
وجود ندارد، وازدست دادن خود ادراری ،گم شدن درخیابان ،اضطراب وبی خوابی است. درمرحله آخر 

ودراین حالت دادن کامل حافظه، کالم، وعملکرد عضالنی ) از جمله کنترل ادرارومدفو( ازدست
فردنیاز به مراقبت کامل دارد. در این حالت تهاجمی شدید، علل آسیب برگشت ناپذیر یا از دست رفتن 

 های مغز به علل ناشناخته است.سلول
هرکدام را   هایو فعالیتکند  مدیر آموزش و پژوهش انجمن آلزایمر آموزش را به چند دسته تقسیم می

آگاهی مردم جامعه که بدانند که چطور دهدمیتوضیح  گونهاینجداگانه  طوربه از ابتال  توانمی، اول 
سالمت و فرهنگ سرا جلساتی با  هایخانهبه بیماری پیشگیری کرد. در این قسمت با هماهنگی با 

 . شودمیآموزش همگانی برگزار  منظوربهحضور کارشناسان 
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مراقبین   ازآنجاکه، که در واقع قربانیان این بیماری هستند.  بیماران  هایخانوادهدوم  قسمت مربوط به  
ای برخوردار است.و جدی هستند، این بخش آموزش از اهمیت ویژه  هایآسیببیماران هم در معرض  

. کارشان دو کنندمیاست. که در انجمن آلزایمر فعالیت  ایحرفهاما قسمت سوم آموزش مراقبین 
 بخش است، 

،تا حافظه بیماران تقویت دهندمیآموزشی  انجام    هایفعالیتقاصدک نام دارد،  در این بخش که     -1
ز ورزش،  شعرخوانی، کاردستی و نقاشی پذیرایی صبحانه و نهار ا اندعبارت هابرنامهشود.  که این 

 .شودمیاست. و در آنجا با بیماران با احترام و مهربان برخورد 
. و هزینه ویزیت کنندمیفعالیت    بخشیتوانغز و اعصاب،  در این بخش پزشکان و متخصصان م   -2

 .گیرندمیکمی 
 

 مشکالت افراد سالمند
 ...سونامی سالمندی در راه است

رشد صفر و یا منفی جمعیت، جهان  و همچنیناخیر،  هایدههبا توجه به باال رفتن امید به زندگی در 
درصد   25سال آینده  20. طبق محاسبات آماری تا  رودمیبه سمت سالمندی و خاکستری شدن پیش  

 و سالمندی. با این اوصاف اگر برای کهنسالی دهندمیسالمندان تشکیل را از جمعیت کشورمان 
را  تریسنگیناجتماعی و بهداشتی  الزم و مقتضی انجام نگیرد، در آینده بار اقتصادی، ریزیبرنامه

سال معلولیت   5تحمیل خواهد کرد. در بیماری آلزایمر اگر یک سال از ابتال به بیماری پیشگیری شود،  
خواهد   ترنزدیک  یافتگیتوسعه. و هر چه معلولیت در جامعه کمتر شود، کشور به  افتدمیفرد به تعویض  

 شد.
 

  آلزایمرتشخیص  بیماری  هایراه
 نشانه زیر را داشته باشد، باید به پزشک مراجعه کند. 5یا  4چنانچه شخص 

 های روزانه را دچار اشکال می کند._ اختالل حافظه که فعالیت1
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 انجام کارهای عادی ، مثاًل فراموش می کند غذا بپزد. _ مشکالت در2
 _ ضعف بیان و استفاده از کلمات نامناسب برای صبحت کردن.3
 کردن زمان و مکان مثاًل شب و روز._ گم 4
 _ کاهش قضاوت )اختالل در تصمیم گیری(.5
 های مال_ارقامی(._ اختالل تفکر ذهنی )حساب6
 به جا کردن اجسام مثاًل ساعت را روی گاز می گذارد. _جا7
 _ تغییرات در حالت و رفتار )خنده_گریه _عصبانیت(.8
 _تغییر شخصیت منزوی شدن _عصبانی شدن.9

 .شوندمی توجهبیو  دهندمی_ انگیزه را از دست 10
محققان کالج لندن در انگلستان موفق به شناسایی پروتئینی در خون شدند، که عامل توسعه  اخیراً 

کند. نتایج   بینیپیشبیماری را    تواندمیآلزایمر    عالئماز مشاهده    ترقبلاختالل شناختی است و بسیار  
شوند کمتر از افراد افرادی که به آلزایمر مبتال می در خونار پروتئین این پژوهش که روی بیش از هز

 عادی است.
سال تعداد 20و هر    شودمیثانیه یک نفر به دمانس مبتال   7حاکی از آن است که هر   دهندهتکانآمار  

در دنیا دقیقه یک نفر است.  12و این آمار در ایران در هر  شودمیبرابر  2افراد مبتال به این بیماری 
این تعداد  2040تا سال  شودمیمبتال  به این بیماری هستند، که تخمین زده 24/  000/300حدود

 هایاولویتنفر برسد. به همین خاطر در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از مهمترین  80/000/000
لگی سا 60بهداشتی پیشگیری از بروز آلزایمر است. خطر ابتال به آلزایمر با افزایش سن، بعد از سن 

 .استبا ناتوانی  هاسالسال فراموشی دومین علت  60. برای افراد باالی شودمیدو برابر 
ی ناشناخته این بیمار  کهچونبرای جلوگیری از ابتال به آلزایمر وجود ندارد،  ایشدههنوز راه ثابت 

داشته باشد، در  تأثیرکه دیابت و هر بیماری دیگری که بر قند خون  دهندمینشان  هاپژوهشاست، 
. شودمیوارد می کند. افزایش سطح آمیلوئید بتا در بدن بیمار   اختاللعملکرد مغز و سیستم اعصاب  

آمیلوئید در مغز   هایپالک زء  ج ترینمهمهستند، که   اسیدآمینهپیتیدهای از   دهندهنشانآمیلوئید بتا 
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. و کنترل مواردی مانند فشار خون باال، چاقی، و دیابت برای آیندمیبه آلزایمر به شمار  بیمار مبتال
جسمی روابط  پیشگیری از ابتالء به بیماری آلزایمر به ما کمک می کند. و همچنین افزایش فعالیت

  به بیماری را کاهش دهد.، خطر ابتالتواندمیغذایی سالم  و رژیماجتماعی 
آلزایمر از طریق بزاق دهان است، که با بررسی سطح  زودهنگامو یک روش دید دیگر تشخیص 

احتمال آلزایمر و زوال عقل سالمندان را تشخیص داد. و نوع فرعی   توانمیهورمون استرس در بزاق  
 ت.اس ترپایینسالگی یا  15و آغاز آن در سن  زودرسزوال عقل با آغاز 

 
 سالمت اجتماعي   در توسعۀ  شهروندی هایآموزشنقش 

ترین وظایف نهادهای اجتماعی، آماده ساختن شهروندان جهت مشارکت هرچه بیشتر در یکی از مهم
 .اداره امور زندگی خودشان است

های شهروندی بصورت کلی، تعامل ، آموزش کنندمیهمانطور که فتحی واجارگاه و واحد چوکده اشاره  
که  سانبدین؛ آوردمیبین فرد و جامعه را جهت میدهد و تعهد دوجانبه میان فرد و حکومت را بوجود 

آگاهانه سویکاز  جامعه و از سوی دیگر، موجبات احترام و  وانفعاالتفعلی فرد در موجب مشارکت 
 .(95، ص  1385کند )فتحی واجارگاه و واحد چوکده،  ایفای حقوق فردی توسط حکومت را فراهم می

وجود آمده و در رفع آن که در اثر نیاز به شودمیهای شهروندی یك پدیده کارکردی محسوب آموزش 
و پنهان با رویکرد مثبت است، چرا که در جهت انسجام   دارای کارکرد آشکار  کوشد. این پدیدهنیازها می

 .و استحکام جامعه و شهر سودمند است
های آموزشی با رویکرد شهری های شهروندی این است که فعالیتاز جمله کارکردهای مثبت آموزش 

 شودمیو شهروندی به مخاطبین منتقل شده و با مشارکت شهروندان به اهداف آن نظم و جهت داده  
های آموزشی و تجارب یادگیری، تقویت شده و اثر متحد با محتوای آموزشی مؤثر و اثربخش، فعالیت  و

 .آوردوجود میای ایجاد کرده و الگوهای ساختاری مورد هدف را در افراد بهو یکپارچه
شدن نیازهای جامعه   های اجتماعی، مشخصهای شهروندی و مشارکتاز جمله کارکردهای آموزش 

های نیازهای های اجتماعی در راستای شناخت ظرفیتن سطوح و اقشار جامعه، توسعه مشارکتدر بی
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های اجتماعی جامعه و رشد و اعتالی آن است. موجود در بستر شهر، توجه مدیران شهری به سرمایه
جامعه شهرنشینی و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن  بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی

 .سئولیت شناسایی مشکالت، از دیگر کارکردهای آموزش شهروندی استم
آوری و به تحوالت سریع اجتماعی، فن با توجهتربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که 

ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای برنامه  هایمشغولیدلسیاسی دوران معاصر، ازجمله  
مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش   یافتهتوسعهکشورهای    آید. درجهان به شمار می

دهد. در انگلیس از های الزم را در اختیار والدین و معلمان قرار میو دولت نیز آموزش  شودمیداده 
رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین   طوربهمیالدی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن    ۲۰۰۲سال  

 :موارد ذیل است عموماً ها سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش  ۱۶تا  ۱۱
 های شهروندیآشنایی با حقوق و مسئولیت -
 بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی -
 فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی -
 مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی -

 
 چگونه باید این مشکل را حل کرد ؟ 

نفر با داشتن فقط یک انجمن آلزایمر ایران، و آن هم با  000/000/12تهران با جمعیتی بیش از   
 نفر خدمات رسانی کافیست؟ 20ظرفیت 

چه راه حلی باید پیدا کنیم، که بیمار  و خانواده های آنها که در واقع قربانیان و مراقبین این بیمار 
 دوران سهل تري را بگذرانند.هستند 

 راه کار ها عبارتند :
درباره بیماري آلزایمر و مراقبت از  رسانیاطالعسامانه آموزش شهروندان براي  اندازیراه .1

 با بیماران آلزایمري و نگهداري از آنان هاخانوادهخود و نحوه برخورد 
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 هایبخشمر تا در از جمله بیماري آلزای موردعالقه هایحوزهآموزش مددکاران در  .2
 خصوصی نظیر انجمن آلزایمر از بیماران مراقبت و مراقبین بیمار را یاري رسانند.

از کشورهای دیگر الگو بگیرند )مثاًل در کشورهای اروپایی یک جوان داوطلب هر ماه یک   .3
، و این برایش سابقه کاری حساب و رودمیروز از صبح تا شب به مراقبت از یک سالمند 

از او  آید وصورت مجانی میبهدر دوران سالمندی این فرد کسی دیگر  و .شودمیثبت 
 مراقبت می کند.

 
  منابع 

(؛ اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه ۱۳۹۸ایرانشاهی، میالد و بهجت جوادی)  ▪
 22فصنامه پزشکی نوید نو  ، L. Melissa officinalisبادرنجبویه با نام علمی

(69)، -22-JR_NNJ-JR_NNJ-https://www.civilica.com/Paper
.html007_96. 

(؛ تشخیص خودکار فرد مبتال به آلزایمر از فرد سالم ۱۳۹۸پناهی، محسن و هادی سلطانی زاده) ▪
دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی  استفاده از مدل راه رفتن و دوبین کینت،با 

https://www.civilica.com/Paper- برق و کامپیوتر، تهران، دانشگاه پیام نور سمنان،
.html030_02IECT-02IECT  

(؛ روش های تشخیص زود هنگام بیماری ۱۳۹۸رخ، مرجان و شهره شهنی پور)پورف ▪
شهر -نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، گرجستان  المللیبینسومین کنفرانس  آلزایمر،

آکادمی  https://www.civilica.com/Paper- علوم گرجستان، المللیبینتفلیس، 
.html063_03ICIRES-03ICIRES 

(؛ مقایسه گفتمان ۱۳۹۸جعفری فر، آرزو؛ مریم دانای طوس؛ منصور شعبانی و الهه ظاهری) ▪
سی زبان در سطح کاربردشناختی از منظر توانایی افراد مبتال به بیماری آلزایمر و افراد طبیعی فار 

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، شیراز، دانشگاه پیام نور استان  تشخیص تکلیف،

https://www.civilica.com/Paper-JR_NNJ-JR_NNJ-22-69_007.html
https://www.civilica.com/Paper-JR_NNJ-JR_NNJ-22-69_007.html
https://www.civilica.com/Paper-IECT02-IECT02_030.html
https://www.civilica.com/Paper-IECT02-IECT02_030.html
https://www.civilica.com/Paper-ICIRES03-ICIRES03_063.html
https://www.civilica.com/Paper-ICIRES03-ICIRES03_063.html
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vilica.com/Paperhttps://www.ci- ،(مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران )متانا-فارس
.html032_01HUDE-01HUDE 

(؛ پیشنهاد راهکار جدیدی جهت تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از ۱۳۹۸خسروی، سامیه) ▪
اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت،  درخت تصمیم،

 دانشگاه بیرجند، بیرجند،
▪ -01SNTHMED-https://www.civilica.com/Paper

.html025_01NTHMEDS 
همایش  (؛ بررسی آلزایمر در سالمندان،۱۳۹۴رکن آبادی، طیبه و حسین مطهری نژاد) ▪

سسه سفیران فرهنگی روانشناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، مو المللیبین
 html196_01ICPCL-01ICPCL-https://www.civilica.com/Paper. مبین،

ششمین  به منظور شناسایی بیماری آلزایمر،  SPM(؛ استفاده از جعبه ابزار۱۳۹۸ساالری، سارا) ▪
یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، تهران،   المللیبینکنفرانس  

06DSCONF-https://www.civilica.com/Paper- دبیرخانه دائمی کنفرانس،
.html113_06SCONFD 

(؛ اثر بخشی افزودن برچسب های نیکوتین به داروهای ۱۳۹۸عالی نژاد، ماریا و افشین طیبی) ▪
نوآوری و تحقیق در   المللیبینسومین کنفرانس   روی حافظه،  تأثیرمعمول بیماران آلزایمر جهت  

علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، دبیرخانه دائمی 
03HPCONF-https://www.civilica.com/Paper- کنفرانس،

.html208_03PCONFH 
، دوره 7های شهروندی جهانی؛ مقاله و ضرورت آموزش  شدنجهانی(؛ 1390کشاورز، یوسف) ▪

 . 194-179، ص ص 1391، بهار 6، شماره 3
 (؛ پیش بینی نقش متیالسیون ژن۱۳۹۸ابراهیم میری مقدم)کرمی، حسن؛ حسین صفرپور و  ▪

 718ZNF در پیشگیری و درمان شخصی شده بیماری آلزایمر با رویکرد سیستم

https://www.civilica.com/Paper-HUDE01-HUDE01_032.html
https://www.civilica.com/Paper-HUDE01-HUDE01_032.html
https://www.civilica.com/Paper-SNTHMED01-SNTHMED01_025.html
https://www.civilica.com/Paper-SNTHMED01-SNTHMED01_025.html
https://www.civilica.com/Paper-ICPCL01-ICPCL01_196.html
https://www.civilica.com/Paper-DSCONF06-DSCONF06_113.html
https://www.civilica.com/Paper-DSCONF06-DSCONF06_113.html
https://www.civilica.com/Paper-HPCONF03-HPCONF03_208.html
https://www.civilica.com/Paper-HPCONF03-HPCONF03_208.html
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بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، کرمانشاه، کمیته  بیولوژی،
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

20AMSMED-https://www.civilica.com/Paper- کرمانشاه،
.html042_20AMSMED 

با استفاده از   SPM(؛ بهبود دقت تطبیق جعبه ابزار۱۳۹۸نوری ابوزری، علی و مهدیه شادی) ▪
ن علوم و تکنولوژی با محوریت یافته های نوی المللیبینششمین کنفرانس  آنتروپی تسالیس،

علم در خدمت توسعه، تهران، دبیرخانه دائمی 
06DSCONF-https://www.civilica.com/Paper- کنفرانس،

.html235_06SCONFD 
 

  

https://www.civilica.com/Paper-AMSMED20-AMSMED20_042.html
https://www.civilica.com/Paper-AMSMED20-AMSMED20_042.html
https://www.civilica.com/Paper-DSCONF06-DSCONF06_235.html
https://www.civilica.com/Paper-DSCONF06-DSCONF06_235.html


 
 
 
 
 
 
 

بر شکل گیری هویت اجتماعی دختران  مؤثربررسی عوامل جامعه شناختی 
 دانشجوی دانشگاه شهیدچمران اهواز

 لیال چنانی
 

 چکیده 
و مصرف متظاهرانه  داریدیناز جمله  بر بحران هویت دختران مؤثرهدف این مقاله بررسی عوامل 

در  ضدونقیضی.پرداختن به این موضوع مهم است چون در  این جهان مدرن شاهد رفتارهای است
نفر ۱۰۰بین دختران و زنان هستیم که با عقاید و مناسک دینی جامعه ایرانی منافات دارد. بدین منظور  

از ابزار  با استفادهتصادفی انتخاب شدند و  طوربهاز دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز 
آماری از  هایتحلیلو از طریق  spss افزارنرم با کمکگردید.سپس  آوریجمعپرسشنامه اطالعات 

 دارمعنی  هایتست، ضریب همبستگی پیرسون و  هامیانگینبودن، تفاوت    دارمعنی  هایآزمونقبیل  
 ارتباط متغیرها مورد محاسبه قرار گرفت. T-Testمانند 

 
 مقدمه

نیز تشدید  هانظمیبیبیشتر و به تبعیت  هاهنجاریبیبحران هویت بیشتر باشد  ایجامعههرچه در 
دیل شده است که با اجتماعی به یک عامل چالشی تب مؤثریک عامل  عنوانبه داریدین. شوندمی
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محکوم تطور و  چیزهمهو  ماندنمیسر جای خود  چیزهیچبرخورد با مدرنیته دچار تحول شده است. 
تکامل است دین و طرز فکر نیز اینگونه است در این جهان مدرن شاهد تطور افکار و دگرگونی و تحول 

احکام دین است. ایمان قلبی سر جایش  برخالفظاهر زنان و دختران هستیم که در مواقع بسیاری 
 باقی ماند ولی ظواهر و پوشش دگرگون شد.

گشتگی تسلط پیدا می کند گویا در یک و وادی و هزارتو محبوس شده است به عبارتی احساس گم 
ماند از مسیرها را تا آخر نرفته و در نصف راه می کدامهیچکه در آن  خواندفرامیکه هر سمت آن او را 

. همزمان که سنت و عرف جامعه از او انتظاراتی ماندمیدر آن    بازهمسیر دیگری انتخاب می کند و  و م
که مربوط به الک ناخن است   ایمسئله  مثالعنوانبه  کشاندمیدارد مدرنیته نیز او را به سمت دیگری  

یا با   خوانندنمی  که طبق احکام نماز را باطل می کند برخی دختران مسلمان بخاطر الک ناخن یا نماز
احکام است. گویا دین وجهه دیگری پیدا کرده قلبی و ذهنی  برخالفکه  خوانندمیهمان الک نماز 

است ولی توجه به احکام و مناسک آن مقداری از اهمیت خود را از دست داده است. و در این میان 
مواردی من  رد، به وجود آمد.زنی که انتظار مدارا و پذیرفته واقع شدن از طرف اعضای جامعه خود دا

جمله مورد ذکر شده نیازمند پژوهش و مطالعه هستند که بتوان برای آن راهکاری پیدا کرد و بعد از 
را پذیرفت  هاآنانجام تحقیق مشخص شود این چنین موارد بحرانی را باید چگونه کنترل کرد.آیا باید 

نگی رفت. بایستي مشکالتي را که در مسیر رشد و یا رد کرد؟ یا در پی ایجاد تغییرات و اصالحات فره
شکوفایي این قشر از جامعه است را شناخت و برای رفع این مشکالت گامهای مستحکمي در این 
مورد برداشت. جوانان و نوجوانان به عنوان نسل بالنده، پرتحرک، بانشاط و امیدوارتر نسبت به آینده 

. پس توجه به مشکالت آنان مانند توجه کردن و آیندیم حساببهدر همه کشورها خصوصا کشور ما 
ملي کشور است. از مهمترین موضوعات این دوره سني،  هایسرمایه تریناصلیپرداختن به 

. الزم به ذکر است که عدم استهویت و برقراری ارتباط با سایرین به شکل مناسب  گیریشکل
این سن شده که این خود بر شخصیت،  دستیابي به هویت مناسب، سبب ایجاد بحران هویت در

 هایدگرگونیو تحوالت فرهنگی  هادگرگونیدرکنار  .گذاردمیسالمت فردی و بین فردی اثر منفي 
موجب   با آنتحصیلی و شغلی مالزم    هایفرصتاقتصادی و مشارکت زنان در کارهای درآمدزا و ازدیاد  
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منابع   و تکثرتعدد  درنتیجهگروهی زنان شده و  تعدد اجتماعات وگروه ها و روابط اجتماعی و تعلقات
آگاهی زنان  تأثیررا در پی داشته است این فرآیند  موردنیاز عمیقی هم  بر نهادهای جامعه وهم  بر 

عوامل نهادی و ساختاری از جمله خانواده   تأثیردر چنین شرایطی مطالعه    شودمیتحصیلکرده و شاغل  
تواند از آموزش و اشتغال به ویژه در شهرهای بزرگ که بیشتر در معرض جریانات مدرنیته بودند می

از یا بازسازی هویت اجتماعی زنان نمایان سازد و    سازیهویتاین نهادها را در    تأثیرسویی چند و چون 
سنتی مقاومت کرده  هایهویتز زنان و به چه میزان در برابر دیگر نشان دهد که کدام  اقشار ا سوی

آگاهانه سعی در ایجاد   (.135،1383، )ساروخانی و رفعت جاهنمایندمیجدید  هایهویتو فعاالنه و 
وبلن در نظریه مصرف متظاهرانه وبلن پایه و اساس کسب و حفظ نام تجاری ، فراغت و مصرف 

، وبلن آساتناعتبار و  منزلت برای خود است. در نظریه طبقه متظاهرانه است.که فرد به دنبال 
غیرمولد دارند  عملکردیاصطالح طبقه مرفه را در وصف افرادی به کار میبرد که به لحاظ اقتصادی 

با اسراف  توأمهستند. وبلن گناه طبقه مرفه را مصرف  کارکاسبو از این نظر، همچون افراد طبقه 
دیگران به مصرف متظاهرانه )خرید کاالهایی که برای توجه جلبقه برای . اعضای این طبدانستمی

ادامه حیات ضروری نیستند( و فراغت متظاهرانه )استفاده غیرمولد از وقت(، میپردازند. بنا به نظر 
، برای آورندمیکه اعضای این طبقه مستقیمًا به ثبات اقتصادی جامعه وارد    هاییزیانوبلن، عالوه بر  

خواهد بود که به  ایجامعهکه نتیجه این امر،  شوندمیطبقات اجتماعی نیز الگوی رقابت اعضای 
 (  297،1390. )دیلینی،پردازندمیاتالف زمان و پول 

هویت اجتماعی این است که هویت اجتماعی افراد بر مبنای چه  یدربارهیکی از پرسشهای اساسی 
،  شودمیشناسان به این پرسش داده در جامعهپاسخی که  ترینکلی؟ گیردمیعاملی یا عواملی شکل 

، فعالیت مولد جایگاه ترقدیمیبر پایه دگرگونی میان جامعه سنتی  و مدرن استوار است در رویکرد اول و  
هویت اجتماعی اوست و در رویکرد دوم و جدیدتر رفتارهای مصرفی فرد  یشالودهید فرد در نظام تول

رویکرد اول در مفهوم طبقه اجتماعی و رویکرد   شودمیهویت اجتماعی او محسوب    گیریشکلمبنای  
سه تغییر در عرصه  واسطهبهکه این دگرگونی  شودمی بندیفرمولدوم در مفهوم سبک زندگی 
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کار و فراغت، پیدایش طبقه متوسط جدید و ظهور  یرابطهل دگرگونی در اجتماعی که شام
 (1381.)اباذری استو فرهنگ مصرف  گراییمصرف

، عمدتًا از مازاد درآمدی که جامعه کنندمیزندگی  امرارمعاش به نظر وبلن کسانی که باالتر از سطح 
آنکه در پی شکوفا کردن زندگی  جایبه. آنان کنندمیدر اختیار آنان قرار داده است استفاده مفیدی ن

زندگی کنند، به دنبال این هستند که بر دیگران ، با نشان   ترهوشمندانه،  ترو خردمندانهخودشان باشند  
و ابزار این تأثیرگذاری را مصرف متظاهرانه خواند  هاشیوهبگذارند. وبلن  تأثیر، بیشترشاندادن درآمد 

به نحوی کاماًل بیهوده در  هاآنند: هدر دادن پول، زمان و تالش که مالزم با رفتارهایی است مان
   ( 299،1390.)دیلینی روندمی نفسشانعزتتعقیب  بزرگ جلوه دادن خود و 

 
 هافرضیه

 هویت اجتماعی دختران رابطه وجود دارد. گیریشکلبین میزان دینداری و  -3
 هویت اجتماعی دختران رابطه وجود دارد. گیریشکلبین مصرف متظاهرانه و -4
 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
پیروان یک  رودمیتعریف مفهومی متغیر دینداری: منظور از دینداری اعتقادات و باورهایی که انتظار 

 اعتقاد داشته باشند. هاآنمذهب به 
متغیر دینداری، از هفت سوال استفاده شده است. دامنه پاسخ به  گیریاندازهتعریف عملیاتی: برای 

. گویه های استموافق «    کامالً گویه ها شامل »کامال مخالف «، »مخالف «، »بی نظر «، »موافق«، »
 سنجش این متغیر عبارتند از:

 بدون اعتقادات دینی زندگی پوچ است. کنممیاحساس -1
 که پاینده به دین باشد. کنممیازدواج  اگر قرار باشد ازدواج کنم،باکسی-2
 رعایت حالل و حرام  در کارهای روزمره اهمیتی ندارد.-3
 که معنای زندگی چیست. آموزدمیدین به ما -4
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 وظیفه یک فرد مسلمان است که در مراسم عزاداری مذهبی شرکت کند.-5
 نماز ،روزه،دعا و...برای همه بسیار اهمیت دارد. مانندانجام فرامین دینی -6
 .دهدمیحضور در اماکن مذهبی به من آرامش -7

 (.129،128،  1396)زینب بیت سیاح،
استفاده شد دامنه  سؤال6متغیر  از  متغیر این گیریاندازهتعریف عملیاتی مصرف متظاهرانه: برای 

مخالفم«  کامالً م«، »نظری ندارم«، »مخالفم«، »موافقم «، »موافق کامالً پاسخ به گویه ها شامل »
 عبارتنداز: سؤاالت. است

 .است کنندهسرگرممشاهده تبلیغات تلویزیونی -1
 از برند خاصی باشند. دهممیترجیح  کنممی استفادهمحصوالتی که  -2 

 را ندارند. شودمیپرداخت  هاآنبسیاری از محصوالت، ارزش قیمتی که برای -3
 فروشندگان صادق هستند.-4
 خوشبختی بیاورد. تواندمیمعتقدم پول  -5
 .فروشندنمیپایین  باکیفیتمعروف هرگز محصوالتی  هایفروشگاه-6
 

 هایافته
 وجود دارد. داریمعنیبین دینداری و هویت اجتماعی رابطه  رسدمیفرضیه اول: به نظر 

 
 پیرسون بین دینداری و هویت اجتماعی(: نتایج آزمون ضریب همبستگی 1جدول)

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون نام متغیر

 001/0 570/0** دینداری
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 های تحقیقنتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه (:2جدول )
 هاشاخص

           متغیرها   
B 

خطای 
 استاندارد

Beta  مقدارT 
 سطح

 داریمعنی
(Constant) 28/14 14/2  64/4 001/0 

 001/0 763/4 588/0 094/0 449/0 دینداری
 

تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و میزان هویت اجتماعی با (: 3جدول )
 گامبهگامروش 

Model R R Square Adjusted R Square F Sig 
1 588/0 345/0 330/0 683/22 001/0 

 دینداری -1
 دارد. تأثیربر هویت اجتماعی  دارمعنی βدینداری با ضریب 

 
 وجود دارد. داریمعنیبین مصرف متظاهرانه و هویت اجتماعی رابطه  رسدمیفرضیه دوم: به نظر 

داری مشاهده نشان داد که بین مصرف متظاهرانه و هویت اجتماعی رابطه معنی آمدهدستبهنتایج  .
تلویزیونی و سرگرمی، برند بودن کاالی  هایبرنامههمچون  سؤاالتینگردید. در مصرف متظاهرانه 

قرار  موردبررسیباکیفیت و نحوه و عالقه رفتار پاسخگویان به این قبیل موارد  هایفروشگاهخاص و 
 .نیستتوجه به این موارد مصرف متظاهرانه با هویت اجتماعی دارای رابطه معناداری گرفت. با 

 
 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مصرف متظاهرانه و هویت اجتماعی4جدول)

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون نام متغیر

 646/0 -/050 مصرف متظاهرانه
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 بحث
بوده که بشر برای تکمیل هویت اجتماعی خود به  مآخذمرجع و  ترینمهمبه عقیده گیدنز مذهب از 

 تأثیر تواننمیاخیر  هایسدهدر  ویژهبهآن رجوع می کند. با توجه به نقش فعال دین در جامعه ایران 
هویت   گیریشکلدر    تأثیرگذاریکی از متغیرهای اجتماعی    عنوانبهدینی و اخالقی را    هایارزش آن و  

متظاهرانه  هایارزش شاید یکی از عواملی که سبب شده پاسخگویان کمتر اجتماعی را نادیده گرفت. 
داشته باشند این دلیل باشد که علم اهمیت بیشتری نزد آنها دارد و یا اینکه با توجه به این مسئله که 

 هایارزش مخالف با    نوعیبهاجتماعی رابطه معناداری داشت رفتار متظاهرانه    دینداری با متغیر هویت
و دانشجویان در این سن و  هاانساندینی است که از طرف پاسخگویان بدون جواب ماند. همچنین 

 کنندمیسال بر مسائلی همچون صداقت، عشق پاک، راستگویی و صفاتی از این قبیل بیشتر اشاره 
موجب گشته آنها وزن کمتری به رفتارهای متظاهرانه دهند و آن را زشت بپندارند. که این دوگانگی 

و هنوز پای در میدان جهان نابرابر نگداشته   نمایندمیشاید دانشجویان به مسائل اخالقی بیشتر توجه  
و  زهررو  داریسرمایهو  رودمیبه پیش  متظاهرانه هایمصرفکه درک نمایند دنیا چگونه بر رفتارها و 

با به وجود آوردن نیازهای کاذب سعی در مصرف بیشتر دارد. مصرفی که موتور محرک  هرروز
 .است داریسرمایه

مصرف متظاهرانه یا همان خرید کاالهایی که برای ادامه زندگی الزم نیستند و در معرض دید قرار 
هویت  حتماً دادن به فرد کاربردی است اما اینگونه نیست که  نفسعزتدادن ثروت و قدرت برای 

هویت  توانمی. بدون استفاده از مصرف متظاهرانه و با در معرض دید قرار دادن خود نیز بخشندمی
و معافیت از انجام کارهای پست و معروف شدن  آمیزاحترامبا قرار گرفتن در فضای  مثالً کسب کرد؛ 

هویت کسب کرد. در نظر خیلی از افراد به نمایش گذاشتن مایملک و زندگی   وانتمیبه انسان درستکار  
. خیلی از افراد ثروتمند که آیدنمی حساببهمرفه ثروتمندان و برانگیختن رشک دیگران رفتار متعارفی  

. افراد در مصرف شوندمینیز با بحران هویت و حتی بیگانگی مواجه    باشندمیدارای مصرف متظاهرانه  
خیلی از افرادی که  یقیناً کسب هویت؛  الزاماً هستند و نه  سرگرمیتظاهرانه به دنبال جلب توجه و م
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متظاهرانه روی   هایفراغتو مصرف متظاهرانه و تجملی و حتی    پوشیشیکاستطاعت مالی دارند به  
 .آورندمی
آزادی مذهبی دانشجویان  گرددمیبا توجه به معناداری دینداری و هویت اجتماعی پیشنهاد  •

 م شمرده شود و امکانات مناسب جهت دینداران فراهم گردد.تر مح
 هایتشکلعلمی، رزشی و سایر  هایانجمنفراهم کردن زمینه برای مشارکت دانشجویان در  •

 دانشجویی
دقیق و  هایبرنامهملی  هایآموزهو سیاستگذاران رسانه ملی برای انتقال  اندرکاراندست •

 کارشناسانه طراحی و اجرا نمایند.
 

 منابع
در بازتعریف هویت  مؤثر شناختیجامعه(، عوامل 1383ساروخانی ، باقر؛ رفعت جاه، مریم؛ ) ▪

 1، شماره2اجتماعی زنان، دوره 
، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، شناسیجامعهکالسیک    هاینظریه،  1390دلینی، تیم؛ ▪

 تهران، نشر نی، چاپ پنجم
،از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، نامه علوم اجتماعی، 1381اباذری، یوسف؛ چاوشیان، حسن؛   ▪

 28-3،ص 20شماره 
بر هویت اجتماعی مادران و  مؤثر شناختیجامعه، بررسی عوامل 1396، زینب؛ بیت سیاح ▪

دانشگاه شهید چمران  شناسیجامعهکارشناسی ارشد  نامهپایاندختران ساکن در شهر اهواز، 
 اهواز 

 
 

  



مورد مطالعه کلیمیان –شناختی فرهنگ شفاهی اقوام در اصفهان مطالعه مردم 
 1پوراصفهانیگلیتا حسین

 چکیده
بوم، همواره بستر ایران، هم از نظر قدمت تاریخی و هم از نظر موقعیت جغرافیایی و تنوع زیست

 های گوناگون بوده است.ها و همچنین در معرض تعامل با فرهنگفرهنگگیری بسیار از شکل
یهودیان، از حدود سه هزار سال پیش به ایران کوچ داده شدند و برخی به انتخاب خود به این مناطق 

اند. روابط یهودیان با حکام و سایر اقوام و مذاهب در ایران در طول تاریخ از فراز و مهاجرت کرده
رخوردار است اما در نهایت اگر تهدیدی برای این سرزمین وجود داشته، با ایستادن در هایی بنشیب

. ردپای این حوادث تاریخی و ساخت اجتماعی در فرهنگ شفاهی کردندمیکنار بومیان با خطر مقابله  
ها و حافظه جمعی یهودیان و غیر یهودیان اصفهان باقی اعم از گویش، زبان، اصطالحات، داستان

نه در تاریخ ایران و نه در شرایط کنونی کشور، یهودیان گروهی جدا از بدنه  کهازآنجایی ده است. مان
به معنی شناخت و مطالعه  فرهنگخردهجامعه ایران نیستند؛ شناخت و مطالعه تاریخ و فرهنگ این 

وجودیت و در عین ابراز م هافرهنگخردهاز آنجا که اعضای بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران است. 
یک  عنوانبههویت فرهنگی خود  در تالش برای پذیرش در جامعه نیز هستند؛ "یهودیان ایران" 

golita.h.p.i@gmail.comی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  شناسمردمکارشناس ارشد  .1

mailto:golita.h.p.i@gmail.com
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های گفتاری ی فولکلور و سنتمطالعهاز این قاعده مستثنی نیستند. با توجه به اهمیت  فرهنگخرده
فرهنگ عامه   برای شناخت فرهنگ و تاریخ یک کشور، هدف از این پژوهش بررسی و واکاوی تاریخ و

و چگونگی تطبیق و در ایران و ساخت اجتماعی شهر اصفهان برای پی بردن به بخشی از فرهنگ 
و  تحقیقمردم شناسانه )حضور در میدان  صورتبهاست. روش کار پژوهش تضاد این خرد فرهنگ 

ی، گرایهای نظری مکاتب اشاعهمصاحبه ژرفانگر( با استفاده از مطالعه اسنادی در چهارچوب
 شناسی شناختی؛ انجام گرفته است.گرایی، کارکردگرایی، و انسانساختار

 واژگان کلیدی:
 های گفتاری، گویش جیدیاصفهان، صفویه، یهودیان، اصطالحات  و سنت

های پژوهشیافته
چند جنبه از این فرهنگ غیرمادی و سنت شفاهی مرتبط با یهودیان: فرهنگ غیر مادی 2-1

اصفهان:
داستان -2-2-1

در اینجا به یک داستان اشاره خواهد شد که جز در منابع یهودیان، سند و مدرک چندانی برای اثبات 
آن وجود ندارد )یا الاقل محقق با آن برخورد نکرده( اما حتی اگر فقط یک داستان معمولی باشد، خبر 

های دهد: »در قصهله مغول را میاز زندگی یهودیان در شهر اصفهان و قتل عام این گروه در زمان حم
که در روز یوم کیپور )روز آمرزش از گناهان در تقویم عبری که یهودیان در آن  شودمییهودیان گفته 
م، تیمور سوار بر اسب از جوباره )محله قدیمی و یهودی نشین که  1387گیرند( در سال  زمان روزه می

. زمان نماز بوده و یهودیان جمله توحید را با صدای گذشتامروزه در اصفهان همچنان وجود دارد( می
افتد و و تیمور از اسب به زمین می شودمیها خوانند. همین امر موجب وحشت ناگهانی اسببلند می

 (29، 1398کند.« )دانیالی، و در پی آن حکم قتل عام یهودیان را صادر می شودمیپایش لنگ 

، لهجه، اصطالحات(:های شفاهی )زبان، گویشسنت -2-2-2
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های مرکزی ایران ، جزو گویشکنندمیگویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت 
های ایرانی شمال غربی قرار دارد. این گویش امروزه در شهرهای ی زبانو در دسته  شودمیمحسوب 

اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در خارج از ایران در نقاطی چون 
، یکسان نیست. )عطاری کرمانی کامالً از این نقاط  یکهیچقفقاز، سمرقند و بخارا رایج است اما در 

۱۳۸۷ ،۸۰) 
یهودیان اصفهان در حفظ و حراست و پاسداری از میراث فرهنگی و هنری ایران با عشق فراوان 

در شهرهای مختلف با کمی تفاوت مخلوط از زبان  طورکلیبهکوشیدند. اما زبان و لهجه یهودیان 
ها. به این زبانهای مردم محلی و گهگاه به همراه کلماتی از عبری و یا سایر پهلوی پارسی و لهجه

ترتیب زبان "جیدی" یهودیان محله اصفهان معجونی است از زبان فارسی با لهجه شیرین اصفهانی. 
امروز بزنید، آن منطقه از نظر   شهرخمینیاگر سری به شهرک سده یا  (  ۲۸۹تا    ۲۸۸تا(،  )ابراهیمی )بی

ها بقایایی زیرا آن  کنندمیتکلم    زبان محلی گویش بسیار شبیه به زبان جیدی محله جویباره اصفهان را
اند. باشند که در دوران صفویه به زور و تهدید مسلمانی را قبول کردهاز یهودیان جویباره اصفهان می

 . )همان(کنندمیهای شنبه شمع روشن ی زنان یهودی، شبهای سده به شیوهچنانکه هنوز زن
سجد جمعه" و"مسجد جامع عتیق" نیز شناخته های "ممورد دیگر مسجد جامع اصفهان است که به نام

اما در اصل  شودمیدر میدانی قرار دارد که "میدان امام علی" نامیده  اکنونهم. این مسجد شودمی
و میدان عتیق بوده است. این میدان پیش از صفویه و   میدانسبزهنام قدیمی این محل میدان کهنه،  

شده و نزدیک به محله اصلی شهر اصفهان محسوب میدر دوران سلجوقیان، میدان اصلی و مرکز 
نیست اما در گذشته بیشتر ساکنین این  نشینیهودی کامالً جویباره است؛ محلی که اگرچه امروزه 

دهند که در گذشته مرکز محل یهودی بودند. همانطور که بیشتر گفته شد اسناد تاریخی نشان می
م 771که: »در سال    شودمیشده است. گفته  ود" نیز از آن یاد  شهر "جی" یا "گی" بوده که با نام "دارلیه

ای برای یهودیه ساخته شد، جایی که تا آن زمان یا پیش از آن شهر و یا در این حدود مسجد جمعه
حومه شهر "جی" بود. این بنا با انتقال منبری از مسجدی که در آن حوالی بود، مرکز اقتدار مسلمانان 

معماری و هم از نظر -( امروزه این محل اگرچه هم از نظری هنری76و  75، 1388گشت.« )گرابار، 
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بافت جمعیتی اثر چندانی از هویت و تاریخ یهودیان به چشم نیاید اما همچنان "عتیق" خواندن این 
 محل، ردپای این هویت تاریخی در حافظه جمعی مردم شهر اصفهان است.

ها و اصطالحات جیدی )گویش یهودیان عنوان »فرهنگ واژهاز پژوهشی که ایوب ابراهیمی تحت 
ها نزد گویش و لهجه ی آنمحله اصفهان(« ، آن دسته از اصطالحات و واژگانی که استفاده

غیریهودیان اصفهان که در زمان کنونی نیز همچنان رایج است، مواردی استخراج شده که به شرح 
 زیر است:

های خانوادگینسبت

معنی فارسی جیدی )یهودیان اصفهان(زبان 

عموآمو

عمهآمه

داییدای

خالهخاله

 بوسوره 
رود.()نزد غیر یهودیان برای معادل "پدر همسر" چه زن و چه شوهر به کار می 

 ام ریش 
 به معنی همان باجناق(  شودمی )نزد غیر یهودیان "هم ریش" تلفظ 

باجناق
)شوهر خواهر زن(

هابدن، اعمال بدن، درد و بیماریاعضای 
 زبان جیدی

)یهودیان اصفهان(
معنی فارسی

سر کله
بینی دماغ

 زبان جیدی
)یهودیان اصفهان(

معنی فارسی

حنجره ناقلوسی
دهان لپ
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چشمچش
پستانمهمه

پشت شانهحجومت
سیما و قیافهلو او لوچه

قلبدل
که گومز که

که ها که)اصفهانی
خالی بیشتر به کار 

 برند(می

مدفوع

اسهالریق

ترش کردنگندالی

 (۳۰۴تا  ۲۹۲تا، )ابراهیمی، بی
هدف افزودن این بخش به تحقیق، نشان دادن میزان تبادالت فرهنگی و ادغام یهودیان و با غیر 

 است.یهودیان در شهر اصفهان از طریق دنبال کردن ردپاهای زبانی 

اصطالحات منتسب به یهودیان: -2-2-3
محقق در میدان تحقیق، اصطالحات زیر را میان گروهی از بومیان اصفهانی رایج یافته است:

یه جوده اینطوری بود، مرد -۸گیر بنی اسرائیلی -۱
عین جودها میمونه -۹ مگه یهودیه که فالن جا راهش ندادید -۲

عین یه جود تشنه است -۱۰جوده دعا آورده -۳

جوده جواره -۱۱اندازه یه جود پول داره -۴

که دزدجود که -۱۲جوده خر خریده -۵

دیوار جود -۱۳جود بازی در نیار -۶

عین جودها شدی / شبیه جودها لباس پوشیدی -۷

پذیرفتن چیزی شانهگیر بنی اسرائیلی: به معنی بهانه آوردن برای از زیر انجام کار یا  -2-2-3-1
خالی کردن.
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ی بقره بود. استناد این افراد، سوره شوندگانمصاحبهاین عبارت از پرتکرارترین اصطالح در پاسخ 
برای نپذیرفتن یکتا بودن خداوند  اسرائیلبنیجویی قوم ، قسمت مرتبط با بهانه۹۳تا  ۴۰های آیه

 محله رهنان( –ساله  24)سمانه   است.
در این شوندهمصاحبهمگه یهودیه که فالن جا راهش ندادید: اشاره به تبعیض دارد.  -2-2-3-2

شنود که در یک مکان و یا گردهمایی، حضور گروهی مورد اذعان داشت که این عبارت را زمانی می
اگر ممنوع باشد، مانند ممنوعیت حضور یهودیان است. به نظر محقق امکان دارد ریشه این اصطالح 

 محله پل شیری( –ساله  25. )ستایش بازگرددجنگ جهانی دوم و قوانین نورنبرگ  به زمان
ارائه شده شوندگانمصاحبهجوده دعا آورده: برای این اصطالح، سه معنی از سوی  -2-2-3-3

هستند: ضدونقیضاست که در مواردی با هم 
محله –ساله  25ایش دعا و نفرینی که مهم نیست و قرار نیست مستجاب شود. )ست -2-2-3-3-1

این برداشت را داشت که چون یهودیان نزد خداوند جایگاهی  شوندهمصاحبهاز سوی  -پل شیری( 
 شود. ندارند، دعایشان مستجاب نمی

این شوندهمصاحبهاز سوی چند  -کسی که به ناگهان دچار نوسان خلقی شده است -2-2-3-3-2
هانی در یک شخص، دعا و نفرین یک شخص یهودی برداشت وجود داشت که علت تغییر رفتار ناگ 

باشد. زمانی که به کسی که دچار تغییر ناگهانی خلق و روحی شده، برای این که بپرسند چرا اینطور 
 محله بیشه حبیب( –ساله  35گویند »چی شده؟ باز جوده دعا آورده؟« )غزاله ای، میشده

های کسب درآمد یهودیان رمالی،از راهشوندگان، یکی از دید یکی از مصاحبه -2-2-3-3-3
گفتند »جوده دعا آورده« یعنی و جادوگری بوده است. لذا زمانی که در محل می دعانویسیفالگیری، 

هرکس که خواهان این است که فال خود را بگیرد، فالگیر یهودی به محله یا شهر آمده است. )پروین 
 (خانهآینهمحله  –ساله  82ساله و حسن  75

شوندگانمصاحبهاندازه یه جود پول داره: به معنی خیلی ثروتمند بودن. این تصور نزد   -2-2-3-4
وجود داشته و وجود دارد که یهودیان بسیار ثروتمند هستند و برای توصیف میزان پولدار بودن یک 
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.«. »یهودیا خیلی پولدارن؛ تاجر و زرنگ هستنکنندمیشخص، او را با یک شخص یهودی مقایسه 
خرزوق( –ساله  27)جالله 

ترینثروتمند اما خسیس است که کوچک قدریبهجوده خر خریده: یعنی شخصی که  -2-2-3-5
دهد: »یک داستانی را شرح می  اینجادر    شوندگانمصاحبهآید.  کند، خیلی به نظرش میخرجی که می

خود بخرد؛ اما از بس خسیس   خواست یک وسیله نقلیه برایروز یک یهودی که بسیار ثروتمند بود می
حاضر شد برای خود یک خر بخرد و از نظرش اینکار نهایت "الکچری بازی" بود. از این رو  زوربهبود 

گویند "جوده خر خریده".«هروقت پدر و مادرم بخواهند بگویند فالنی شدیدا خسیس است، می
محله پل شیری( –ساله  25)ستایش 

در بسیاری از مواقع روازایناست،  درنیاوردن بازیخسیس: به معنی جود بازی در نیار -2-2-3-6
شوندگان این عبارت مترادف »اصفهانی بازی در نیار« است چرا که این تصور برایشان از زبان مصاحبه

وجود داشت که مردم اصفهان، به خسیس بودن شهرت دارند. این مورد نیز یکی از پرتکرارترین 
 شوندگان است.اصطالح ذکر شده از سوی مصاحبه

دی / شبیه جودها لباس پوشیدی: یعنی وقتی پول و ثروت داری اما شبیهعین جودها ش  -2-2-3-7
پوشی. این نیز یکی از پرتکرارترین اصطالح ذکر شده از سوی افراد گدا و بدبخت بیچاره لباس می

 است. شوندگانمصاحبه
دهد: »زمانی که مریض اینگونه شرح می شوندهمصاحبهیه جوده اینطوری بود، مرد:  -2-2-3-8

حال و هوایم  کهاینکند، مادربزرگم همیشه از روی شوخی برای شوم و یا جایی از بدنم درد میمی
گفت "اتفاقا یه جودی رو ام حاد نیست، به من میعوض شود و به من بفهماند که آنقدر بیماری

ست«. دانم معنیش چیست و از کجا آمده امیشناختم که همین مریضی را گرفت و مرد". خودم هم نمی
 خرزوق( –ساله  27)جالله 

تمامی تقریباً عین جودها میمونه: دایره معنایی این عبارت گسترده است.   -2-2-3-9
بردند. مرموز بودن، شناختند و برای موارد متعددی به کار میشوندگان این اصطالح را میمصاحبه

 گدابازیدار بودن، خسیس بودن، بودن، پول اعتمادغیرقابلو  زیرکاهآبمخوف بودن، پر نفوذ بودن، 
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درآوردن، خیانتکار بودن، منفور بودن و طرد شده؛ از جمله دایره معانی این عبارت است. یکی از 
محله رهنان( برای شرح »خیانتکار بودن یهودیان«، به داستان  –ساله  24شوندگان )سمانه مصاحبه

ترین رد »قطعا یهودیان و مشرکان را دشمنرجوع ک  ۸۲ای از قرآن سوره مائده آیه  حضرت عیسی و آیه
 مردم نسبت به مومنان خواهید یافت«. 

. مخصوصا اگرشودمیکند، گفته عین یه جود تشنه است: به کسی که زیاد کار می  -2-2-3-10
کند. این اصطالح آن فرد نیاز مالی چندانی نداشته باشد اما صبح و شب و حتی روزهای تعطیل کار می

هایش اشاره کرد. یکی دیگر از مصاحبه شوندگان از روند اردبیلی ساکن تهران در گفتهرا یک شه
های نزدیک خانه مان کند: »بابام همیشه یکی از سوپرمارکتاصفهان داستان مشابهی را نقل می

گفت رفتم این ماست، پنیر و یا خرید را از جوده )که البته دیگر نیست( را جود خطاب میکرد و می
دانم، حدس میزنم دار یهودیست؟ پدرم گفت: نمیم. یک بار کنجکاو شدم و پرسیدم آیا مغازهخرید

ها تا یهودی، بهایی و یا در کل غیر مسلمان باشد. آخه حتی روزهای عاشورا تاسوعا و یا حتی شب
آید؟«ساعت یک بعد از نصف شب باز است. کدام مسلمانی روز تاسوعا سر کار می

شوندهبودن. بنا به توضیحات یک مصاحبه کنجمعآشغاله جواره: کنایه از جود -2-2-3-11
آبادی اصفهانی، »جواره« یک محله یهودی نشین در اصفهان محدوده خیابان کاوه و خیابان شمس

 ۱۴ -۴کثافت و مدفوع بوده است که در شماره  آوریجمعبوده است. شغل بسیاری از این یهودیان، 
 محله چهارسوق( –ساله  56به آن بیشتر پرداخته شده است. )مسعود 

بودن و از هر چیزی پول بدست آوردن است. کنجمعآشغالکه دزد: کنایه از جود که -2-2-3-12
اصفهانی، یکی از مشاغل رایج میان یهودیان ساکن محله جواره،   شوندهمصاحبهبنا بر توضیحات یک  

ساله  56منبع سوخت و کود، بوده است. )مسعود  عنوانبهو مدفوع انسان  دزدیدن و فروختن کثافت
 محله چهارسوق( –

و این عبارت در بسیاری از اصطالحات   شودمیدر گویش اصفهانی، به مدفوع و کثافت »که که« گفته  
دهد: »در ایام قدیم که شبکه فاضالب مانند توضیح می شوندهمصاحبهخورد. اصفهانی به چشم می

های آن زمان آمدند و از چاه فاضالباالن نبود، جودهای جواره )یهودیان محله جواره( صبح زود می
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 کردندمیای را باز کشیدند، سپس یک دستمال پارچهکثافاتی که سفت شده بودند را چنگک باال می
گذاشتند و ثافات را )که همان "که که" است( را در میان خاکسترها میکه در آن پر از خاکستر بود. ک

ها "که که دزد" یا "کثافت دزد" رفتند. به آنبستند. و سپس سریع از آنجا میای را میدستمال پارچه
زند و از هوا پول بدست آوری میگفتند. ما به هر کس که برای پول درآوردن دست به هر کار چندش می
محله  –ساله  56گوییم "فالنی مثل جودهای که که دزد، پول در میاره"«. )مسعود ، میآوردمی

 چهارسوق(
کند.کنار یک دیوار ایستاده و پچ بچ می روزتمامدیوار جود: کنایه از آدم بیکاری که  -2-2-3-13

ه، یک عمل گوید که به نظرش عبادت کردن یهودیان کنار دیوار ندبمی بارهدراین شوندهمصاحبه
 پچپچایستد و با خود چیزی را  به هر آدم عالفی که صبح تا شب کنار دیواری می  روازایناست.    غیرمفید

 محله چهارسوق( –ساله  56کند. )مسعود کند، او را با عبارت "طرف دیوار جود شده" توصیف میمی

آمیز که در ای از قوانین تبعیضدر اینجا به سبب مرتبط بودن با موضوع اصطالحات مذکور؛ به پاره
، اشاره شده ها در زمان قاجار تشدید شدزمان صفویه برای یهودیان وضع شده بود و تعدادی از آن

 است:
های عمومی مسلمانان استفاده کنند.یهودیان نباید از حمام -۱-1–2
ها را لمس کنند.یهودیان نباید با مسلمانان تماس داشته باشند و یا وسایل آن –1-2–2
 در برابر قتل یهودیان، دیه واجب نیست. –1-۳–2
ند. )زیرا جامعه روحانیت وابسته به دربار بر یهودیان نباید در روزهای بارانی از خانه خارج شو –1-۴–2

این عقیده بود که قطرات باران پس از اصابت بر لباس یهودیان بر زمین چکیده و زمین را نجس خواهد 
 کرد.(

دیوار خانه یهودیان، نباید سفید باشد. –1-5–2
های مخصوصی بر هایشان بدوزند و کالهی قرمزی روی لباس اند تکه پارچهیهودیان ملزم –1-۶–2

 سر بگذارند. )کالهی یازده ترکه، که هر ترکه آن به رنگی باشد(
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ها باید محقر ساخته شود تا جلب توجه نکند.های آنپرستشگاه –1-7–2
 اگر مسلمانی شهادت دهد که یهودی کفر گفته است، یا باید کشته شود و یا مسلمان گردد. –1-۸–2

( و )مصطفوی، ۱۰۲و  ۱۰۱، ۱۳۸۴این قوانین، مرگ بود. )سرشار، و موارد مشابه، مجازات تخلف از 
 (۴۴تا  ۴۱، ۱۳۶۹

الزم به تذکر است که تنفر و انزجار از یهودیان، و رفتار ناپسندی که در روزگار صفویان در محدود 
م ربطی به اسال  اصالً دامن زده شده،    -به نام قوانین اسالم و فقه شیعه-ساختن و آزار و اذیت کلیمیان  

و فرهنگ ضد یهودی آن  وسطیقرونو فقه جعفری نداشت. بلکه قوانینی بود وارداتی که اروپای 
 ( ۶۵، ۱۳۶۹)مصطفوی،  .آن بوده است منشأسامان 

 گیرینتیجه
های بدست آمده یهودیان، گروهی که از حدود سه هزار سال پیش به ایران کوچ داده با توجه به یافته

اند؛ در مواردی هم از حمایت و پذیرش خود به این مناطق مهاجرت کردهشدند و برخی به انتخاب 
حکام ایرانی برخوردار بودند و اگر تهدیدی برای این سرزمین وجود داشته با ایستادن در کنار بومیان با 

گیری تبادالت فرهنگی میالدی؛ پس از حمله مغول و شکل  15تا    12. بین قرون  کردندمیخطر مقابله  
از  1ستیزیبین مردم فالت ایران و مردمان قاره اروپا خصوصًا در دوران صفویه، یهودیت  و تجاری

 به ایران راه پیدا کرد.  وسطیقرونتفکرات کلیسایی 
هایی را سپری آمیز یهودیان با حاکمان ایران در طول تاریخ فراز و نشیباگرچه این روابط مسالمت

ی روی کار آمدن صفویه که به دوان اوج یا دوران طالیی تمدن اسالمکند، اما این روابط از زمان می
 . گیردمیشهرت دارد، شکل متفاوتی به خود 

آید که تا زمان صفویه حضور یهودیان در چنین به نظر می  شدهگردآوریهای  بندی دادهبر اساس جمع
ی غیر دی با گویش و لهجهاز ارتباط گویش جی کهطوریبهبوده است؛  تأثیرگذارگیر و اصفهان چشم

های مختلف پی برد.؛ توان به این نزدیکی فرهنگی و ادغام و پذیرش گروهیهودیان اصفهان می

.1  Anti-Judism
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را همچون زبان فارسی هود )فارسی یهودی( و آثار هنری مانند   فردیمنحصربهجدید و    دستاوردهای
سالمت همراه نبوده است و تضادها فرش؛ پدید آوردند. اما برخورد این دو فرهنگ همواره با ادغام و م

 و ردپای خود را در فرهنگ و حافظه جمعی مردم گذاشته است. تأثیرنیز 
همانطور که در قسمت اصطالحات منتسب به یهودیان به آن پرداخته شد، میان اصطالحات رایج 

ن اصطالحات هایی وجود دارد و امکان دارد ریشه ایمنتسب به یهودیان و قوانین دوران صفویه شباهت
گیری اصطالحات و خلقیات ساخت اجتماعی در شکل تأثیر، دیگربیانبهاز آن زمان بوده باشد. 

اجتماعی در ایران نداشته -منتسب به یهودیان محسوس است.  قوانین و تفکری که پیشینه تاریخی
ی با استفاده از امر اجتماع ازآنجاکهبه ایران اشاعه پیدا کرد.  وسطیقرونو فرهنگ جامعه مسیحیت 

، معانی و کارکرد این اصطالحات و خلقیات شودمیزبان و با اینجا تصور مشترک از واقعیات ساخته 
ای که ایدئولوژی و ساختاری قدرت با این گروه در منتسب به یهودیان قابل تفسیر است. در جامعه

تش در زبان مشهود است. سازی این گروه داشته است؛ بازتاب اثراتعارض بوده و سعی در فرودست
واقعیات و ایدئولوژی در چهارچوب زندگی اجتماعی یهودیان و غیر یهودیان در  شدنساختهنحوه 

برخی اعمال ضد یهودیان در معرض دید افراد در جامعه   تنهانهاز دوران صفویه به بعد،    ویژهبهاصفهان  
آید. مصداق بارز را در اصطالح »مگر قرار گرفت بلکه باعث شد این موارد، واقعیت مسلم به شمار 

 توان یافت.  یهودی بود که راهش ندادید« می
های بسیار، همچنان در حافظه رویکرد خصمانه چند صدساله صفویه بعد از گذشت قرون و سال

ای منتسب به یهودیان، جمعی و سنت گفتاری مردم شهر اصفهان و اصطالحات و باورهای کلیشه
منفی در میان  ذهنیتین اصطالحات هرچند در سطح کم اما باعث شکل گرفتن یابد. ابازتاب می

بخشی از جمعیت غیر یهودیان امروز اصفهان شده است. ممکن است شخصی حتی یک فرد یهودی 
را از نزدیک ندیده باشد اما چون آموزش را از طریق زبان در جامعه فرا گرفته، برایش این اصطالحات 

هایی که افراد اشد. این فرایند ساخته شدن اجتماعی واقعیت و ایدئولوژیهمچون یک اصل مسلم ب
قرار خواهد   تأثیر؛ روابط انسانی آن فرد با افراد دیگر را شکل داده و تحت  کنندمیدر زندگی خود تجربه  

 داد و ممکن است به تداوم تصورات منفی از این گروه در جامعه دامن بزند.
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متفاوت است، اما  غیرمسلمانانای از قوانین امروز ایران برای مسلمانان و اقلیت اگرچه امروزه پاره
وجود از قوانین متحجرانه زمان صفویه در ایران امروزی )جمهوری اسالمی ایران(  یکهیچ تقریباً 

 ویژهبهبوده است که حافظه تاریخی ایرانیان  قدریبهشدت این اقدامات و وقایع  وجودبااینندارد. 
ها در سنت قرار داده و ردپای وقایع آن زمان همچنان پس از قرن تأثیرساکنان شهر اصفهان را تحت  

 . شودمیشفاهی رایج میان مردمان این شهر دیده 

 منابع
های جیدی )گویش یهودیان محله اصفهان(. چاپ و ابراهیمی، ایوب )بی تا(. فرهنگ واژه ▪

 صحافی موسسه دیزاین پرسینگ، لوس آنجلس
، "مقاله: فضای شهری ، بستر تعامل اجتماعی، فصلنامه معماری فرهنگی،   ۱۳۸۹حبیب، فرح.   ▪

 ۲۴شماره 
ایران مرور تاریخ کلیمیان. ماهنامه فرهنگی ، مردادماه(. قوم موسی در 1398دانیالی، لئا ) ▪

 .35-34، 30-29، 28-24ص رای فردا"، شماره بیست و چهارم، اجتماعی اصفهان "ب
ی تاریخ و زندگی یهودیان در . »فرزندان استر« مجموعه مقاالتی درباره۱۳۸۴سرشار، هومن.  ▪

 ایران. ترجمه نصریه، مهرناز. تهران: نشر کارنگ
 . تاریخ شهرهای ایران. تهران: نشر آسیم۱۳۸۷اس. عطاری کرمانی، عب ▪
. اصفهان: 1388گرابار، اولک. مسجد بزرگ اصفهان. ترجمه: محمد علی موسوی فریدنی.  ▪

 نشر مانی. به کوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
طی؛ (. یهود در قرون وس1395گرامی، سید محمد هادی. تمدن، حمید رضا. )بهار و تابستان  ▪

های مسیحی و اسالمی. مطالعه تطبیقی مارک کوهن درباره وضعیت زندگی یهود در سرزمین
. 10و 9نقد کتاب تاریخ، شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1260184/ 
 ، تهران،  3، ج 1387یران، لوی، حبیب، تاریخ یهود ا ▪

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1260184/
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. نگاهی به زندگی ایرانیان یهودی. تهران: ۱۳۶۹مصطفوی، علی اصغر. مصطفوی، آتوسا.  ▪
 انتشارات بامداد

. گویش کلیمیان یزد )یک گویش ایرانی(. تهران: پژوهشگاه علوم 1383همایون، همادخت. ▪
 انسانی و مطالعات فرهنگی



های جنسیتی در فضایی سرگرم کنندهر بازتولید هنجا
 ی "پرویز و پونه" با تمرکز بر مجموعه

 فاطمه ازگلی

 مقدمه
چنین عصر   تعبیر فوکویاماارتباطی است. به  -و زیست جهان اطالعاتی  هانشانهعصر ما عصر    تردیدبی

ی که پیرامون اطالعات ایجاد شده موجب ایجاد چیزهایی بیش از دو چیز است که او جامعه
 ؛ یعنی آزادی و برابری. شناسدمیجدید آن را ارزشمندتر از هر چیز دیگری  ساالریمردم

المللي در هاي جهاني براي برقراري ارتباط و تـعامل بیندترین رسانهیکي از کارآمـ عنوانبهایـنترنت، 
 در انتقال فرهنگ و اطالعات دارد.  ایکنندهتعییناین روزها نقش 

مانند اینترنت برنامه و  ایرسانهچنین استنباط نمود افرادی که برای استفاده از  توانمی طورکلیبه
نیز دستخوش   شانزندگیآن سبک    تأثیرخواهند شد و تحت  شناخت درستی نداشته باشند، مقهور آن  

در عصر فناوری تالش می کند سبک   جمعیارتباطماهواره، اینترنت و وسایل    چراکهتغییر خواهد شد.  
بدون   کسهیچزندگی و نوع پوشش و رفتار مردم در دهکدة جهانی را تا حد زیادی مشابه هم سازد؛ اما  

تواند به سبک نمی، استدین، سّنت و رسوم کشورش  تأثیرتحت پذیرفتن هویت واقعی خود که 
 .(2016رفیعی مبادی،) صحیحی از زندگی دست یابد

        ozgolyfateme@gmail.com      1.دانشجوى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گیالن
       Mn.nick7@gmail.com         2.دانشجوى ارشد پژوهش علوم اجتماعى دانشگاه الزهرا

فاطمه ازگلى1، مهسا نیک آئین2
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 چارچوب نظری
بر اساس دو مفهوم جنس و جنسیت  توانمیدیدگاه نظری در خصوص زنانگی و مردانگی را 

بر  گرایانذاتو سازه گرا تقسیم کرد .  گراذات دودستهبه  توانمیقرار داد. این دیدگاه را  موردبررسی
دارند و سازه گرایان معتقدند جنس بیولوژیکی تنها عامل تعریف زن یا مرد بودن   تأکیدویژگی بیولوژیک  

جنسیتی، حکم مذکر به   هاینقشاز    ایکلیشهو انتظارات اجتماعی و تصورات   هاارزش نیست، بلکه  
 را در یک فرهنگ تعیین می کند.  »مردانه بودن« و مؤنث به  »زنانه بودن«

 زنانگی
 هایویژگیو با ذکر    شناسیزیستدر تعریف از زنانگی رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی با رویکرد  

اجتماعی آن را توضیح   -و برخی دیگر با اتخاذ رویکردی زیستی  اندپرداختهزیستی و فیزیولوژیکی به آن  
 هایسازه منزلهبه زنانه را  هایویژگیبا اتخاذ رویکرد فرهنگی، . گروه سومی هم هستند که دهندمی

. این رویکردها سبب کنندمیو بر این مبنا هویت زنانه را تعریف  گیرندمیمختلف اجتماعی در نظر 
 ضدونقیضی از هویت جنسیتی زنانه )زنانگی( شده است.. بعضاً ارائه تصاویر متعدد و 

آن است که مهمترین مسئله برای دختران در سالهای  مؤیدتحقیقات سارسبی و شارپه نیز 
 دیگربه بیان  شوندمیپیدا کردن یک مرد است، و به این منظور مجذوب افکار عاشقانه  شاننوجوانی

برای  رسدمیو دوستان پسر به نظر  سرووضعبه نسبت  مشغولیدل« این شوندمی»عاشق عشق 
 باشد. ترمهمدختران طبقه کارگر در قیاس با دختران طبقه متوسط 

 مردانگی
الکلو و موف  زعمبه. گیردمییک برساخت گفتمانی در نظر  عنوانبهرویکرد گفتمانی، مردانگی را 

. بخشندمیگوناگون محتوای متفاوتی به این دال  هایگفتماناز دال اصلی است و  اینمونه»مرد« 
. برساختن گفتمانی گیردمیانجام    عرضیهم  هایزنجیرهدر قالب    هادالاین امر از طریق پیوند دادن  

و با چه چیزهایی متفاوت است.   عرضهممشخص می کند که »مرد« به چه چیزهایی    دقتبه»مرد«،  
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، عقل و فوتبال معادل و در تضاد با زن، منفعل صبر و قدرتبابرای مثال، یک گفتمان شایع مرد را 
. فوکو نیز معتقد است که جنسیت در طی فرایند تاریخی برساخته شده دهدمیقرار  وپزپختتحمل و 

 و در طول زمان تغییر می کند.
 مراتبسلسلهاین  رأس گوناگونی از مردانگی و زنانگی وجود دارد. در  هایجلوهبه نظر کانل،  

»مردانگی هژمونیک« قرار دارد، که بر همه انواع مردانگی و زنانگی در جامعه مسلط است که به 
معنای سلطه اجتماعی یک گروه معین است. در کنار مردانگی هژمونیک، »مردانگی همدست« قرار 

بور، مذ هایمردانگی. در کنار بردمیدارد که از موقعیت مردانگی هژمونیک، در نظام پدرساالری نفع 
»مردانگی فرودست« و »همجنس گرا« قرار دارد. کانل با بررسی مردان گوناگون حاضر در جامعه و 

ایده آلی از مردانگی آنها، نشان داد که در هر دوره و زمینه خاص، روابط جنسیتی  هایتیپساختن 
گی »منحرف«خاص مسلط است که مردانگی هژمونیک هستند. در این باره سایر انواع مردانگی و زنان

( 98،99: 1390جلوه خواهند کرد.)ذکایی، یزدخواستی،یعقوبی چوبری،  غیرطبیعیو 

 فرهنگ و رمزگذاری و بازنمایی
ی هاناداللت که از طریق رمزگ  یپیچیدهاست، یک نظام  اینشانه یپیچیدهفرهنگ یک دستگاه 

و امکان مبادله معنا را فراهم می   آفریندمیمعنایی را  هایگستره اش شده ی درونیثانویهاصلی و 
ی است که به آن رفتارها ارزش هاناکل رفتارهای معنادار انسان و رمزگ  یدربرگیرنده درواقعکند، و 

 (.1388:129می کند)فرجی و حمیدی به نقل از سجودی  درک قابل ها راآنو  بخشدمی
 وسیلهبهفقط    تردقیقآنچه مدنظر است این است که واقعیت پیشاپیش رمزگذاری شده است، یا به بیان  

رمزگان فرهنگمان است که میتوانیم واقعیت را درک کنیم. بنابراین »واقعیت« همواره از قبل 
لوژی چنین درکی از فرهنگ، رمز و ایدئو  بر اساس رمزگذاری شده است و واقعیت محض وجود ندارد.  

 هاینظریه. محور اساسی در شودمیمطالعات فرهنگی طرح  هاینظریهاست که بحث بازنمایی در 
، بلکه آن را کندنمیاز واقعیت را بازنمایی  ایپارهبازنمایی این است که برخالف ظواهر، رسانه 
ه بازنمایی و این جهت، ایدئولوژیک است. آنچ  دهدمیرمزگذاری می کندو رمزگذاری به واقعیت جهت  
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رسانه ) و  تصویرگریاین ایدئولوژی با خاصیت  تأثیرگذاریواقعیت نیست، ایدئولوژی است و  شودمی
. پس در این پوشاندمی، خاصیتی که ایدئولوژی را لباس حقیقت شودمیبخصوص اینترنت( تقویت 

است که جهات تقلیدی صرف از واقعیت نیست بلکه بازنمایی خاص  شودمیدیدگاه آنچه بازنمایی 
را متناسب با ساختار  هاییسوژهتوان آن را دارد که  گیریجهتگیری ایدئولوژیک دارد و این 

 ایدئولوژیک خود بسازد. 
مانند پرستیژ فرمانروایی شوکت و  اینشانه هایموضوعبه بررسی پدیداری  شناسینشانهبدین ترتیب 

بلکه بدنبال کشف پویایی اجتماعی این موضوعات از طریق تحلیل رمزگان  کندنمیغیری بسنده 
: 1389آنها و ساختارهای داللت است.) تاجیک، اینشانه هاینظام)کدها( مناسبات ساختاری و 

17) 
از همین رویکرد است. ما معتقدیم  متأثرچون اینترنت،  ایرسانهدیدگاه این مطالعه در خصوص 

و  شدمیخاصی تنظیم  هایگیریجهتکه قبل از سلطه اینترنت، تلویزیون بر اساس  طورهمان
درحال حاضر هم همانطور است، اینترنت هم سرشار از رمزهایی است که دارای بار ایدئولوژیک 

گان اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک در خاص و استفاده از رمز  هاییدالبا تداعی  هابرنامههستند. این 
 هایکلیپو  هارسانهآن را مشاهده کرد. در حقیقت  توانمیحال بازنمایی خاص از زندگی هستند که 

فرهنگی، رفتاری و ایدئولوژیک خاصی هستند. در این مقاله  هایارزش برساختن  در حالاینترنتی 
، در حال بازنمایی شودمیگرام پخش  ااز اینست  گروه سوریلند که  هایکلیپنشان دهیم که    خواهیممی

چه شکلی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی هستند و با چه رمزگان فنی، اجتماعی یا ایدئولوژیک امر 
 .کنندمیبازنمایی را محقق 

 شناسیروش
ونه است که از طریق فضای سوریلند و مجموعه پرویز و پ هایکلیپهدف ما در این مقاله تحلیل 

کلیپ را  46.در این میان شودمیگرام، تلگرام، سایت آپارات و وبالگ سوریلند( پخش  ااینستمجازی )
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 هاکلیپکه در وبالگ سوریلند در بخش پرویز و پونه ارسال شده بود مشاهده کردیم. برای تحلیل این  
 . ایمکردهاز چارچوب روش کیفی استفاده 

 
 هاکلیپ شناسینشانه

های اجتماعی پخش یشنی به کارگردانی سروش رضایی است که از طریق شبکهسوریلند نام انیم
 اخیراً اما    ،پرداختمی. این انیمیشن ابتدا به طنز کردن اتفاقاتی ساده از جمله روابط بین افراد  شودمی

 هاییمجموعهو همچنین  پردازدمیخود را افزایش داده و به طنز کردن اتفاقات ایران  هایمجموعه
به زندگی مردم و  هاکلیپساخته است. در طول این سالها بدلیل نزدیکی این  سازیفرهنگ منظوربه

 یهاسریالو مانند    اندقرارگرفتهمورد اقبال مردم    هاکلیپاجتماعی این    هایشبکههمچنین گسترش  
. در اینجا هدف ما بیشتر از آنکه معانی صریح این شوندمیاینترنتی بین مردم به اشتراک گذاشته 

است برای این منظور به  هاکلیپباشد بیشتر بررسی ساختار و کارکردهای فرهنگی این  هاکلیپ
توصیف و تحلیل   را  هاکلیپاجتماعی در این    هایتیپو در ادامه    ایمپرداخته  هاکلیپدر این    سازیتیپ
 .کنیممی

 
 پونه

تیپ اجتماعی دختر  شودمینمایش داده  هاکلیپاجتماعی که در این  هایتیپ تریناصلییکی از 
دخترانه  هایشیطنتدختر خانه دالی است که داللت بر  هاکلیپنوجوان یا دختر خانه است. در این 

به برخی از تنقالت مثل پاستیل و  مندیعالقهو  خواباتاقاز قبیل سیگار کشیدن، شلختگی در 
 هایشیطنتشکالت دارد.پونه که شخصیت اصلی این تیپ است و در سطح ظاهری مدلول 

دیگری را به  هایمدلولدخترانه را در بیننده تداعی می کند؛ اما در سطحی ضمنی  داشتنیدوست
خاص به این تیپ ضمیمه شده است که در ادامه به آنها اشاره  رمزهایمتبادر می کند که با  ذهن

 خواهیم کرد.
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اجتماعی است. نوع صحبت پونه او را از جنس  رمزهایدر تیپ »دختر« به تعبیر فیسک یکی از 
تمایز موجب  شودمیدر جامعه »لوس« گفته  اصطالحبهمقابلش متمایز می کند. نوع صحبت او که 

. از شودمیاین تیپ از شخصیت مقابلش که پرویز )در ادامه به او هم خواهیم پرداخت( است 
 به »پلویز، اوجوالت و.. « اشاره کرد. توانمینوع صحبت پونه  هاینمونه

 او اشاره کرد. حرکاتو  ظاهربه توانمیدر بازنمایی این تیپ  کاررفتهبهاجتماعی  رمزهایاز دیگر 
صورتی ( و همچنین اتاق او رنگی است. این رمزگان   خصوصاً )  پوشدمیرنگی   هایلباس پونه    معموالً 

داللت بر دخترانگی دارد  اصوالً اجتماعی البته با فرهنگ ما هم همخوانی دارند زیرا این رنگ صورتی 
قع پیدا کردن دیگران است و با توجه به نظریاتی که در باال اشاره شد در وا توجهجلبنشان از  بعضاً و 

 . شودمیشوهر و ازدواج در فرهنگ ما یکی از مشاغل برای دختران محسوب 
گاه و بی گاه پونه به  هایتماس به  توانمیی که در ارتباط با این تیپ وجود دارد هانااز دیگر رمزگ 

د دارد ما در ارتباط با دختران وجو هایکلیشهپرویز توجه کرد که همانطور که این هم در فرهنگ و 
«های دخترانه است که البته در دیگر جاهای بازیلوس » اصطالحبهو  نشناسیوقت کنندهتداعی

و باز هم   شودمی تائیدمجازی نیز این موضوع  محتوایبی  هایصفحهکلیپ در ارتباط با دنبال کردن  
ارند و چیزی از مهم ند هایدغدغهبه بازتولید و کلیشه مرسوم در جامعه ما اشاره دارد که دختران 

 .شوندنمیزندگی واقعی متوجه 
است و تحت کنترل بودن او توسط  اش خانوادهدیگر رمز موجود در کلیپ زندگی کردن پونه با 

که خب خود پونه که نماینده این تیپ اجتماعی در کلیپ هست هیچ اعتراضی با این  اشخانواده
 تا قبل از ازدواج است موضوع ندارد و نشان از وابستگی دختران به خانواده

داللت بر مدلولی به نام »دخترانگی«  هادالاین  رسدمیبه تعبیر بارت در سطح داللت اولیه به نظر 
و آن اینکه   کنندمیدیگری را به ذهن متبادر    هایمدلولثانویه    هایداللتدر سطح   کهدرحالیدارند،  

و البته مستقل هم نیستند و این  کنندمیعقالنی و منطقی فکر ن انداحساساتی، اندشلختهدختران 
و برایشان مهم است نه  کنندمیرابطه احساسی خود تالش  داشتننگهدختران هستند که برای 
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تالش برای راضی کردن  شبنیمه هایتماس پسران. آنها هستند که از ابزارهای مثل لوس کردن و 
 ان. پسران به ازدواج دارند و نه پسر 

 
 پرویز

و بازنمایی  شودمیمشخصی تعریف  رمزهایکه با  بینیممیدر مقابل پونه تیپ اجتماعی دیگری را 
از طبقه پایینی است   ظاهراً اجتماعی و ایدئولوژی دیگری دارد. پرویز شخصیت این تیپ است. پرویز که  

 غیرمنتظره  رفتارهایدارد. پرویز بیشتر ساکت است و    چنانیآننه ماشین دارد و نه حتی وسایل و لباس  
تنها و مستقل هم زندگی می کند. بسیار  اتفاقاً و  خوابدمی سروقت معموالً  دهدنمیاز خودش نشان 

روز را دنبال  محتوایبی هایریانجمجازی و  هایشبکهپونه(  برعکساست و همچنین ) پوش ساده
خاطراتی از بچگی خود دارند که باعث ناراحتی آنها  صرفاً خاصی ندارند و  هایشیطنت. کندنمی
او را نسبت   خاطرتعلق( نوع عالیق و رفتار این تیپ درواقع  اش کودکیدوران    هایکارتن)مثل   شودمی

 .دهدمیبه طبقه خاصی نشان 
که پرویز نماینده پسرانی است  شویممیبه واقعیت زندگی روزمره متوجه  ارجاعا با درکی بین متنی و ب
. اما رمزگان اجتماعی و ایدئولوژی حاکم بر این تیپ شوندمی« نامیده بداخالقکه »خشک « و یا »

، »پسران« دهدمی. و مدلول ثانوی دارد که نشان کندنمیشخصیت مدلول خشک و خشن را تداعی 
روز نشده و با درایت راه خودشان  هایجریانمجذوب  اصالً جدی و اهل تفکرند آنها  افرادی مستقل

و  دهندمیموجود پسران را افرادی عاقل و حامی دختران نشان  هایکلیشهو طبق  دهندمیرا ادامه 
 توانمی. طبق نظر مارتین مک آن گیل  دانندمیخود را بهترین منتقد و داور شرایط اجتماعی    همچنین

طبقه متوسط دچار زحمت و  هایگروهوی که آنها بیش از سایر  بندیدستهپرویز را در دسته چهارم 
آکادمیک دارند؛ اما خود را داوران  بالتکلیفیدردسر هستند؛ چون نگرش دوپهلو و  نسبت به آموزش 

 به آنها بدهند نزدیک دانست. توانندمی لمانشانمعکه باالتر از هر چیزی است که  دانندمیفرهنگ 
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 مادر پونه
و مدیریت  داریخانهتیپ بعدی، تیپ اجتماعی مادر خانه یا زن خانه است. در سطح ظاهری مدلول 

 دیگری را شامل میشوند. هایمدلولضمنی  هایسطحداخلی خانه است اما در 
یپ دخترانگی و تیپ مقابل خود یعنی »مردانگی«، وی را از تهاآندر تیپ »زنانگی« ظاهر و اقتدار 

آراسته و  هایلباس  رودمیجدا می کند. ظاهر این تیپ همیشه آراسته و مطابق با مد روز پیش 
. حتی رنگ موهای او پوشدمیتند مثل قرمز، نارنجی و آبی  هایرنگجذب با  هایپیراهنهمچنین 

 است مثل صورتی... متفاوت
الگوی رفتاری این گروه هم رمزگذاری خاصی دارد. مادر پونه همیشه جدی و مقتدر است تا جایی که 

. او همچنین شودمیپونه و پدرش  هایکاریپنهانهم ازش ترس دارد و باعث گفتن  خانهحتی مرد 
 در خانه است. اصوالً دوستی ندارد و 

داللت  هادالاین  رسدمیاجتماعی باال این تیپ هم در سطح داللت اولیه به نظر  هایتیپهمچون 
دیگری به ذهن متبادر   هایمدلولدر سطح داللت ثانویه   کهدرحالیبر مدلولی به نام »مادر بود« دارند  

ل دوران مجردی خود را ندارند و دلی هایشیطنتزنان بعد از ازدواج دیگر آن  کهاینو آن  شودمی
 اندپیداکردههست را    شوهرداریشغل دائمی خود که    هاآن  شدهارائهاین است که طبق نظریات    همآن

خود  هایشیطنتو در این موقعیت باید تالش کنند تا شغل خود را حفظ کنند و برای این کار در ابتدا 
مادر پونه هیچ دوستی ندارد  ایدکردهمشاهده  هاکلیپ؛ همانطور که در کنندمیو دوستان خود را رها 

است و با  اش خانوادهو همچنین هیچ شغلی هم ندارد و تنها در داخل خانه مشغول حفظ کانون گرم 
 همسر خود را دارد. توجهجلبآرایش کردن و با مد پیش رفتن سعی در 

 پدر پونه
ها، تیپاست. طبق بقیه  در این کلیپ تیپ اجتماعی »مردانگی« موردمطالعهتیپ اجتماعی  آخرین

های اجتماعی خاص خود را دارد. نوع رفتار این تیپ آن را از تیپ مقابل خود تیپ »مردانگی« هم رمز
به ظاهر آن اشاره کرد، پدر پونه  توانمیاجتماعی این شخصیت  رمزهای»زنانگی« جدا می کند. از 
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و توجهی هم، به  پوشدمی -ستگی نیستالبته سادگی در اینجا به معنای آرا–ساده  هایلباس  اصوالً 
 بروز بودن و مطابق با مد بودن را ندارد.

نوع رفتار او برخالف مادر پونه مملوء از ترس است و به اصالح نماینده تیپ اجتماعی »زن ذلیل« در 
است و تنها گاهی نسبت به بعضی بازیگران مطرح و  تفاوتبیجامعه است. او نسبت به همسر خود 

 .شودمیران زیبا نگ
داللت بر مدلولی به نام »مرد  هادالهمانطور که از توضیحات باال مشخص است در سطح اولیه این 

، مانند اینکه مردها بعد رسدمیدیگری به ذهن  هایمدلول« دارد ولی در سطح داللت ثانویه ذلیلزن
قرار گرفتن   موردتوجهبودن و    روزبهاز ازدواج تالشی برای ظاهر خود ندارند و مثل زن خانه تالشی برای  

توسط همسرشان ندارند، این تیپ این را به ذهن متبادر می کند که مردها توجهی به همسر خود ندارند 
. طبق این تیپ این موضوع کنندمیخصوصی خود را با دوستان خاص خود مطرح  هایحرفو تمام 

در تالشند  دائماً با اینکه زنانی دارند که  اندکردهکه مردانی که ازدواج  شودمیبه ذهن مخاطب متبادر 
که ظاهری به روز داشته باشند و برای شوهرشان جذاب به نظر برسند ولی باز هم مردان دنبال زنان 

نشان داده  هاکلیپجع به کم مو بودش که در یکی از هستند. در ارتباط با نگرانی پدر پونه را ترجوان
. با توجه به نظریات کانل دهندمیاهمیت   ظاهربهکه زنان بیشتر   شودمیاین موضوع مطرح    شودمی

 پدر پونه نماینده گروه »مردان فرودست« یا »مردان خانم مسلک« است.
 
و اختیاری   قراردادیرا اموری    هانشانهوسور  س  شناسینشانهما در این مقاله منطبق با رویکرد    آخرو در   

لذا از این زاویه، فرهنگ چیزی جز نظام رمزگذاری  نه ذاتی. ایمدیدهو برساخته فرهنگی و گفتمانی 
تلویزیونی و اینترنتی و تمامی  هایبرنامه یقیناً است،  اینشانهنیست. با این فرض که فرهنگ نظام 

 هاینشانهگفت تمام  توانمیرمزگذاری شده است.  ترآگاهانهقصدمندتر و  ایشیوهبه  هارسانه
اتخاذ رویکردی انتقادی است تا این  شناسینشانههمگی داللت مند هستند. هدف  اایرسانه

قابل تشخیص نیستند، بلکه پنهان و  صراحتبهکه  هاییرمزگذاریرا رمزگشایی کند.  هارمزگذاری
 نامکشوف هستند.
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تا  ایمکردهفعال قرائت  ایبیننده مثابهبهپرویز و پونه را به بیان فیسک  هایکلیپبر این اساس ما 
فرهنگی و ایدئولوژی که در این ایماژها رمزگذاری شده است  هایارزش معانی پنهان و  ساختارهای

 مکشوف کنیم.
با توجه به مورد اقبال قرار گرفتن توسط  -پرویز و پونه–سوریلند  هایکلیپموعه از و البته این مج

آن  تأثیرات ازجنسیتی غلط در جامعه است، برای مثال  هایکلیشهبازتولید تمام  در حالبینندگان 
 تقلید دختران نوجوان از رفتار و طرز صحبت پونه )پلویز اوجوالت می خوام( اشاره کرد.  توانمی

 منابع 
نظریه و روش،پژوهشکده علوم سیاسی، سال پنجم،  ؛شناسینشانه ،1389تاجیک،محمدرضا، ▪

 4شماره
، گونه شناسی مردپنداری 1390یعقوبی چوبری،علی،  مد سعید؛ یزدخواستی،بهجت؛مح  ذکایی، ▪

 55فصلنامه علوم اجتماعی، شماره  در اقوام استان گیالن،
 رسانه اینترنت بر سبک زندگی فرد و خانواده ایرانی تأثیرمحمدحسین، رفیعی مبادی، ▪
 نظریه و عمل،تهران،نشرعلمی نشانه شناسی: ، 1388فرزان، سجودی، ▪
، بررسی روایت های زنانگی در میان دختران دانشجوی 1388سلطانی جیحون آبادی، مهدی، ▪

 دانشگاه گیالن،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن
 شناسینشانه ، بازنمایی زندگی روزمره در خیابان:1385نفیسه، ،حمیدی فرجی، مهدی؛ ▪

 5شماره  ه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،امفصلن راهنمایی و رانندگی، هایکلیپ



بر خشونت خانگی علیه زنان مؤثرعوامل  شناختیجامعهتحلیل 
(شهر آملبه مراکز مشاوره  کنندهمراجعه)مطالعه موردی زنان 

 فاطمه باکری

 چکیده
. جامعه استبر خشونت خانگی علیه زنان  مؤثرعوامل  شناختیجامعههدف از تحقیق حاضر تحلیل 

 1397به مراکز مشاوره شهرستان آمل در نیمه اول سال  کنندهمراجعه متأهلآماری شامل کلیه زنان 
 گیرینمونهتحقیق نیز  گیرینمونهنفر تعیین شده است. روش  172که تعداد نمونه برابر با  است

که سن، تجربه خشونت در کودکی،  دهدمیتحقیق نشان  هاییافته. استتصادفی سیستماتیک 
جنسیتی توسط  هایکلیشهوالدین، الگوی پاداش و تنبیه و تقلید و  آمیزخشونتمشاهده رابطه 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین  متأهلدوستان و میزان خشونت شوهر علیه زنان 
 .شاهده نشده استرابطه معناداری م متأهلتحصیالت و میزان خشونت شوهر علیه زنان 

، سن، تجربه خشونت در کودکی، مشاهده متأهلکلمات کلیدی تحقیق: خشونت شوهر علیه زنان 
 جنسیتی توسط دوستان. هایکلیشهوالدین، الگوی پاداش و تنبیه و تقلید،  آمیزخشونترابطه 
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 طرح مسئله
مشترك، توسط همسر   خشونت خانگی فرآیندي که در آن زن به خاطر جنسیت خود و در فضاي زندگی

)ملک فضلی و همکاران،  گرددمییا سلب حقوق واقع  تضییعیا شریک صمیمی مورد اعمال زور و 
؛ آمار دقیق دهدمیخشونت زناشویی غالبًا در منزل و در حریم خصوصی افراد رخ  ازآنجاکه(. 2004

در  مسئلهاین  گرددمیو معتبري چه در سطح جهانی و چه در کشور ما در دسترس نیست؛ اما برآورد 
درصد از زنان با خشونت خانگی مواجه هستند )بختیاری   25وجود داشته و    هاخانوادهبیش از نیمی از  

زندگی سالم  رفتهازدست هایسالدرصد از  5(. بر اساس گزارش بانک جهانی 2004و همکاران، 
: 1394)فالح و همکاران،  زنان در سنین باروري ناشی از تجاوز و خشونت خانگی علیه آنان است

بیش از  کهطوریبهدر ایران نیز از مواجهه باالي زنان ایرانی با خشونت حکایت دارند.  هابررسی(. 92
ساله، قربانی  2.5به پزشکی قانونی طی دوره  کنندهمراجعهزن  2253000نیم میلیون نفر از کل 

میزان خشونت زنگ خطري براي  (. افزایش2005خشونت خانگی بودند )صابریان و همکاران، 
. لذا شودمیو پر از تنش  غیرفرمال ایجامعهخانواده ناسالم و نابهنجار  تبعبهجامعه است. جامعه هم 

؛ این مطالعه گرددمیدر جامعه  ترگستردهبا توجه به اهمیت و گستردگی مشکل که منجر به تبعات 
به مراکز مشاوره شهر آمل   کنندهمراجعه  متأهلان  بر خشونت خانگی در زن  مؤثرتعیین عوامل    منظوربه

خانگی علیه زنان  هایخشونتپاسخ دهد که: ابعاد  هاپرسشو تالش می کند به این  شودمیانجام 
 علل اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان در شهر آمل چیست؟ ترینمهمدر شهر آمل چقدر است؟ 

 چارچوب نظری
نظریه یادگیری اجتماعی فرض می کند که مشاهده و تجربه خشونت در کودکی )در خانواده یا جامعه( 

، ریشه شوندمیمرتکب  سالیبزرگکه افراد در  هاییخشونتبرای خشونت است.  خطرسازیک عامل 
)نظریه گردش  شودمیکه خشونت از خشونت زاده  شدهگفتهدر دوران کودکی ایشان دارد و حتی 

شونت(. چنانچه محیط خانواده بستر مشاجرات و پرخاشگری باشد، نقشی قطعی در تولید رفتار خ
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(. فرد در خانواده و از طریق 213: 1377و چرخه خشونت را جاودانی می کند )روی،  آمیزخشونت
جنسیتی را  هاینقش تدریجبهمتقابلی که با والدین و همساالن دارد،  هایکنشو   پذیریجامعه

دختران کوچک از همان ابتدا   معموالً . با قبول تعارضاتی که در قبول این نقش وجود دارند،  گیردامیفر 
نسبت به مردان و  وابستگی  فرودستیهمراه با پذیرش  سالبزرگکه نقش جنسیتی  زن  گیرندفرامی

خانواده، در  پذیریجامعهجنسیت، در فرآیند  پذیریجامعهنظریه  بر اساس . همچنین هاستآنبه 
درونی شده به فرزندان انتقال یافته و تداوم سلطه مردان و  صورتبهجنسیتی  هایهویتو  هانگرش 

از  معموالً جنسیت،  پذیریجامعه. با توجه به اینکه طی فرآیند آوردمیفرمانبرداری زنان را به دنبال 
مردان تصویری مستقل، استوار، شایسته، توانا و با اراده ترسیم گردیده و در مقابل، زنان موجوداتی 

، مردان نقش جنسیتی سنتی سلطه گری شوندمیآرام، فرمانبر، منفعل، عاطفی و وابسته توصیف 
 (.98: 1992مردانه و زنان نقش فرمانبر بودن را میپذیرند )اسکافر و اینما، 

 
 پژوهش هایفرضیه

 رابطه وجود دارد. متأهلبین تجربه خشونت در کودکی و میزان خشونت شوهر علیه زنان  .1
 متأهلوالدین در خانواده و میزان خشونت شوهر علیه زنان  آمیزخشونتبین مشاهده رابطه  .2

 رابطه وجود دارد.
 رابطه وجود دارد. متأهلبین الگوی پاداش و تنبیه و تقلید و میزان خشونت شوهر علیه زنان  .3
رابطه وجود  متأهلجنسیتی توسط دوستان و میزان خشونت شوهر علیه زنان  هایکلیشهبین  .4

 دارد.
 

 روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 

که تعداد آن برابر  است 1397به مراکز مشاوره شهرستان آمل در نیمه اول سال  کنندهمراجعه متأهل
نفر  172است که تعداد  شدهاستفاده. برای برآورد تعداد نمونه از جدول مورگان استنفر  320با 
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تصادفی سیستماتیک   گیرینمونهتحقیق نیز    گیرینمونهاست. روش    شدهتعیینحجم نمونه    عنوانبه
پژوهش، از روش میدانی استفاده شده است. به همین   هایداده  آوریجمع. در این پژوهش برای  است

ت. برای تکمیل شده اس هاآزمودنیتحقیق توزیع و  توسط  هایآزمودنیمیان  ایپرسشنامهمنظور 
استاندارد خشونت شوهر علیه زن، تجربه خشونت در  هاینامهپرسشسنجش متغیرهای تحقیق از 

جنسیتی استفاده شده  هایکلیشهخانواده، مشاهده خشونت والدین، الگوی پاداش و تنبیه و تقلید و 
 است. براي تائید و رد فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون  استفاده شده است.

 
 تحقیق ایهیافته

 *و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند استانداردشده: ضرایب رگرسیون 1جدول

 
 ضرایت غیراستاندارد

 β Tضرایب 
سطح 

 β معناداری
انحراف 
 استاندارد

 197/0 29/1  89/6 92/8 ثابت
 000/0 66/4 538/0 434/0 02/2 تجربه خشونت

 آمیزخشونتمشاهده رابطه 
 والدین

23/1 481/0 354/0 57/2 011/0 

 285/0 07/1 116/0 575/0 61/0 الگوی پاداش و تنبیه و تقلید
 03/0 06/2 183/0 357/0 73/0 جنسیتی هایکلیشه

 
 متأهلمتغیر وابسته: میزان خشونت شوهر علیه زنان 

والدین، الگوی  آمیزخشونتتجربه خشونت در کودکی، مشاهده رابطه سن،  مستقل: متغیرهای
 جنسیتی توسط دوستان.  هایکلیشهپاداش و تنبیه و تقلید، 
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جدول فوق، متغیر تجربه خشونت در کودکی، مشاهده رابطه  هایدادهبا توجه به سطح معناداری در 
ی معناداری هستند. کننده ینیبپیشهای جنسیتی توسط دوستان، والدین و کلیشه آمیزخشونت

دریافت که متغیرهای تجربه خشونت، مشاهده رابطه  توانمیهمچنین با مراجعه به ضریب بتا 
پذیری را در متغیر وابسته میزان  بینیپیشجنسیتی بیشترین  هایکلیشهوالدین و  آمیزخشونت

یک انحراف استاندارد افزایش دارند. بدین ترتیب اگر تجربه خشونت  متأهلخشونت شوهر علیه زنان 
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت؛ و اگر  538/0خشونت شوهر علیه زنان به اندازه  میزانیابد، 

جنسیتی یک انحراف استاندارد افزایش یابد، میزان خشونت شوهر علیه زنان به اندازه  هایکلیشه
  انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. 183/0

 
 گیرینتیجهبحث و 

در خانواده   ویژهبهدر دنیای امروز خشونت در هر ساحت و با هر سیمایی محکوم به طرد و تباهی است.  
موجب اضمحالل روحیات انسانی و  تواندمی تنهامنشأ خصوصیات انسانی خشونت نه عنوانبه

اساسی شود.  هایچالشموجودیت خانواده دچار  تواندمیعواطف طبیعی انسانی گردد، از طرفی  
سیمای آن خشونت مردان علیه زنان  ترینمهممختلفی دارد که یکی از  هایچهرهخشونت خانواده 

 آمیزخشونتکه بین تجربه خشونت در کودکی، مشاهده رابطه  دهدمیاست. بررسی نتایج نشان 
ط دوستان  با جنسیتی توس هایکلیشهوالدین در خانواده، بین الگوی پاداش و تنبیه و تقلید و بین 

پژوهش  هاییافتهرابطه معنادار وجود دارد. این نتایج با  متأهلمیزان خشونت شوهر علیه زنان 
(، محمدی و 1391(، مظلوم و میرزایی )1391(، محسنی تبریزی و همکاران )1394محمداوغلی )

ات . نظریاست( همسو 1389( و غضنفری )1389(، علیوردی نیا و همکاران )1391میرزایی )
کاربست نظریه یادگیری  هاییافتهتحقیق مطابق با چارچوب نظری تحقیق بوده و این  تأییدشده

بنیادین لوح سفیدی در نظر  صورتبه. مطابق این نظریه انسان دهندمیقرار  تائیداجتماعی را مورد 
. بدین دگیر میشکل    اش وجودیکه در جریان اجتماعی شدن و تعامل در اجتماع خود    شودمیگرفته  
نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند رابطه با افراد دیگر،   بر اساسترتیب  
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. این نظریه بر رفتار و یادگیری آن در دوره کودکی شودمیکوچک آموخته  هایگروهدر  خصوصبه
این  هاآن، شوندنمیمی کند. از دید تئوری یادگیری اجتماعی، افراد با تمایالت خشن متولد  تأکید

تحقیق نیز نشان  هاییافته. بدین ترتیب آموزندمیتمایالت را از خالل محیط مشاهدات زندگی 
ورد در خانواده م مادرانشان، اندقرارگرفته هاخشونتدر معرض انواع  در کودکیزنانی که  دهدمی

و  اندداشتهجنسیتی مختلفی را  هایکلیشه، از دوستان مختلفی برخوردارند که اندشدهواقعخشونت 
 هاخانوادهکه در معرض خشونت واقع شدن زنان در آن    اندبودهجنسیتی    پذیریجامعهدارای    طورکلیبه

در معرض خشونت در  امری مشروع و طبیعی و مسلم قلمداد شده باشد، این زنان بیشتر از زنان دیگر
. در واقع این زنان با مشروع و مسلم قرار گرفتن زنان در معرض خشونت گیرندمیزندگی زناشویی قرار 

مردان کمترین اعتراض را داشته و این خود  آمیزخشونتدر زندگی زناشویی در مقابل رفتارهای 
این تحقیق با توجه به  هایفتهیامیزان خشونت را در طول زمان افزایش دهد. بدین ترتیب  تواندمی

 .استنظریه یادگیری اجتماعی قابل تبیین 
 

 منابع
 ، ترجمه مهدی قرچه داغی، تهران: علمی.خوردهکتک(، زنان 1377روی، ماریا ) ▪
ن نگرش ی(، » تبی1389علیوردی نیا اکبر، ریاحی محمد اسماعیل، اسفندیاری فاطمه) ▪

زنان: آزمون تجربی دیدگاه یادگیری اجتماعی«، مسائل دانشجویان دختر نسبت به خشونت علیه  
 . 103-131ص، 1تماعی ایران، سال اول، شماره اج

علیه زنان در استان لرستان. فصلنامه علمی   بر خشونت(. عوامل مؤثر  1389غضنفري، فیروزه ) ▪
 .11تا  5: 2ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي لرستان. شماره 

بر خشونت خانگی علیه  مؤثر(، عوامل 1394فالح، سعید، رستم زاده ستوده، قوجق، موسی ) ▪
 .98-91: 4شماره 17، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره متأهلزنان 

(. خشونت علیه زنان در خانواده )مطالعۀ موردي شهر اردبیل(، 1394محمداوغلی، سمیه ) ▪
 نشگاه شهید بهشتی. کارشناسی ارشد، دا نامهپایان
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( ، »میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر 1391مظلوم خراسانی محمد، میرزائی مهر مجتبی ) ▪
-111ص، 3روانشناسی زنان،سال دهم،شماره« ، مطالعات اجتماعی 90-89در سال آبادخرم
138 . 

زنان.  علیه خشونت بر مؤثر اجتماعي عوامل (. بررسي1391محمدی، فائزه و میرزایی رحمت ) ▪
 .101 -129، 1شماره  ششم، دورة ایران، اجتماعي مطالعات مجلة

(، »بررسی وضعیت 1391محسنی تبریزی ، علیرضا و کلدی ، علیرضا و جوادیان زاده ، مهدیه ) ▪
به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد  کنندهمراجعه متأهلخشونت خانگی در زنان 

 .11 -24:  3«، طلوع بهداشت، 1389در سال 
▪ Bakhtiari A, Omidbakhsh N. [Backgrounds and effects of domestic 

violence against women referred to law-medicine center of Babol, Iran]. 
J Kermanshah Uni Med Sci. 2004; 7(4): 28-35. [Article in Persian] . 

▪ Malekafzali H, Mehdizadeh M, Zamani AR, Farajzadegan Z. [Surveying 
domestic violence against women in Isfahan in 2003]. Med Sci J Islamic 
Azad Univ Tehran Med Branch. 2004; 14(2): 63-67. ]Article in Persian[. 

▪ Schaeffer, F. T. & Inman R. P. (1992) Sociology of Gender, New York: 
Mac-Grew Hill. 

▪ Saberian M, Atash Nafas E, Behnam B. [Prevalence of domestic violence 
in  women referred to the heath care centers in Semnan  (2003)]. Koomesh.  
2005;6)2(:115-21. ]Article in Persian[ . 

 
 

  



 
 
 
 
 

 در شهرستان گیالنغرب هاخانوادهبررسی خشونت علیه زنان درون 
 3اکبرمرادی، 2سلمان امیری، 1فرزاد پرهوده

 
 چکیده

ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق خشونت علیه زنان پدیده
چه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر گردد و چناناز سوی جنس دیگر واقع می

آمیز مبتنی بر جنسیت که به معنای هر عمل خشونت ؛شودمیباشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر 
های روانی، جسمانی، رنج و آزار علیه زنان از جمله تهدید به انجام است که سبب احتمال بروز آسیب

اجباری یا اختیاری در شرایط خاص، از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی چنین اعمالی، محرومیت  
توان که در این راستا می  شودمیگردد. خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی را شامل  خصوصی می

با استفاده از دست یا  وجرحضرببه خشونت فیزیکی یعنی آسیب رساندن به اعضای بدن با کتک، 
نت روانی )تهدید، تحقیر، سرزنش کالمی، فحاشی(، خشونت اجتماعی )کنترل ابزار دیگر، خشو

رفتارهای زن، در انزوای اجتماعی قرار دادن، ممنوعیت ارتباط با دیگران( و خشونت جنسی اشاره 
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانوادگی)علیه زنان(در شهر نمود. 

از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق و  هاداده آوریجمعر برای .در تحقیق حاضاستگیالنغرب 
که  است متأهلسال  20-45نفر از زنان  22بدون ساختار استفاده شده است.حجم نمونه شامل 

 
 fparhode66@gmail.com    .کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.1
 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 2
 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. .3
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. نتایج حاصل بیانگر این است که در بین چهار نوع خشونت رایج در اندبودهساکن شهر گیالنغرب 
ولی  خوردمینادر به چشم  طوربهی ،جنسی(تنها خشونت جنسی جامعه)فیزیکی،مالی، روحی و روان

 در اغلبآشکار    ایگونهبه  ذکرشدهسه نوع دیگر خشونت    موردمطالعهزنان    هایگفتهبا توجه به نتایج و  
نتایج بدست آمده از مطالعه موردها نشان میدهد که زنانی که  به چشم میخورد. موردمطالعهزنان 

را در این تجربه خشونت  تأثیرده را تجربه کرده بودند عوامل زیر بیشترین درون خانوا هایخشونت
ت که گف توانمی.  شودمیمطرح شده این موضوعات نیز دیده  در نظریات، همانطور که داشته است

مردساالری رایج در جامعه ، یادگیری اجتماعی و گاهی مسائل و  ،تجربیات کودکی درون خانواده
 .اندداشته تأثیرگذاریمشکالت اقتصادی در خشونت علیه زنان شهر گیالنغرب نقش 

 واژگان کلیدی: خشونت خانوادگی، خانواده، پرخاشگری،گیالنغرب،مردساالری
 

 مقدمه و بیان مسئله
است و ناظر بر مفهوم ایجاد  ”violence“کلمه "از لحاظ لغوی معادل 1کلمه فارسی "خشونت

محدودیت و نظارت بر فردی دیگر است. خشونت مفهومی متغیر است و با توجه به زمان، مکان، 
های مختلف با پیچیدگی روزافزون در کندکه در طول تاریخ بشر به شیوهشرایط و روابط تغییر می

، به نقل از علیوردی 951: 2006)کاسیک و فیورگاتو، های مجزا و متفاوت وجود داشته و دارد شکل
(. در فرهنگ علوم اجتماعی در تعریف خشونت چنین آمده است »هرگونه عمل 1390نیا و همکاران،  

که لزومًا یا محتماًل به آسیب یا رنج جسمانی، جنسی یا روانی بشود.  2آمیز مبتنی بر جنسیتخشونت
و محدود ساختن آزادی فرد در حیات اجتماعی و در قلمرو زندگی 3همچنین تهدید به ایجاد محرومیت  

ای است که در پدیده  4(.خشونت علیه زنان1389خصوصی« )ارجمند سیاهپوش و عجم دشتی نژاد،  
گردد و آن زن به خاطر جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می

 
1 .violence 
2 .sex 
3 .deprivation 
4 .violence against woman 



 
 314|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

انواده و بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر چه این نوع رفتار در چارچوب خچنان
های آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب احتمال بروز آسیبکه به معنای هر عمل خشونت  ؛شودمی

روانی، جسمانی، رنج و آزار علیه زنان از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا 
گردد )آقاخانی و آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی می اختیاری در شرایط خاص، از

توان که در این راستا می  شودمی(. خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی را شامل  1391همکاران، 
با استفاده از دست یا  وجرحضربیعنی آسیب رساندن به اعضای بدن با کتک،  1به خشونت فیزیکی

)کنترل   6(، خشونت اجتماعی5، سرزنش کالمی، فحاشی4، تحقیر3)تهدید  2نیابزار دیگر، خشونت روا
اشاره  8ی اجتماعی قرار دادن، ممنوعیت ارتباط با دیگران( و خشونت جنسی7رفتارهای زن، در انزوا

های هر جامعه ترین پایهترین و بنیادی، به نقل از همان(.نهاد خانواده از اساسی1383نمود )ولیزاده،  
ترین روابط میان افراد و مهد پرورش گردد و محل بروز عواطف انسانی . کانون صمیمانهمحسوب می

و   10واند در حفظ سالمت روانیتمی9فکر و اندیشه و اخالق و تعالی روح انسانی است. کانون خانواده 
، به نقل از خراسانی و میرزایی مهر، 15: 1377آرامش روحی افراد کارکرد بزرگی را ایفا کند )فوروارد، 

روست که نه تنها محیط مناسبی برای همسران است بلکه وظیفه (. اهمیت خانواده از این1391
ها دچار انواع آسیب و ارد. درحال حاضر خانوادهآتی را نیز بر عهده د  11هایپذیری و تربیت نسلجامعه

اختالف و تضادهای زناشویی، بدرفتاری با  توان به برخی از آنها از جمله طالق،بحران هستند که می

 
1 .physical violence 
2 .mental violence 
3 .threat 
4 .humiliation 
5 .guilty 
6 .social violence 
7 .isolation 
8 .sexual violence 
9 .family 
10 .mental health 
11 .generations 
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ترین خشونت مرد به زن( ، کودک فراری و خشونت زناشویی )شایعآزاریکودک افراد مسن، خودکشی،  
که خانواده از عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان   شودمیباعث    مسائلاشاره کرد. این  

خانواده که از  2و اخالقی 1اخالقی به مجموعه عناصر خویش عمل کند. و هرگاه بنیان عاطفی
های اجتماعی نیز دور از ، متزلزل شود تصور سایر آسیبگیردمیهمبستگی میان اعضایش نشأت 

(خشونت علیه زنان مانعی 1383، به نقل از همتی، 1381 مشکاتی،ذهن نخواهد بود )مشکاتی و 
است در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت، برخورداری زنان )به عنوان 

کند و نقض، تضییع و یا سلب می های بنیادین،نیمی از جمعیت هر کشور( را از حقوق بشر و آزادی
این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه  ناکامی در حفظ و ارتقای

 طورکلیبهدر ایران،  شدهانجامتحقیقات  بر اساس(. 1381کشورها است )رئیسی سرتشنیزی، 
های جسمی های روانی مانند توهین، استفاده از الفاظ رکیک، تحقیر و ... بیش از خشونتخشونت

 مدتطوالنیدر  وجودبااینشود. آشکار نمی سرعتبهالف خشونت جسمی رواج دارد؛ که آثار آن برخ
محلی از همه های روانی، قهر و کماثرات مخرب فراوانی در پی دارد. همچنین در بین انواع خشونت

برند درصد از زنانی که در معرض این خشونت قرار دارند، از آن رنج می  1/63که    ایگونهبهتر بوده  شایع
 .(179: 1383و زنگنه، )احمدی 

 
 3تعریف خشونت

از قدرت تعریف می کند . یک نوع   آمیزتعرضو    غیرقانونی،  حقوقی ، خشونت را استفاده نابجا  فرهنگ
و در ارتباط با  شودمیو حقوق عمومی یکباره بکار برده  هاآزادیاست که علیه  غیرقانونیآن اجباری 

شدیدی دارا باشد و  نهایتبیفیزیکی یا جسمی  یجنبهبه جرائمی اشاره دارد که  آمیزخشونتجرائم 

 
1 .emotional 
2 .moral 
3 .violence 
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ضروری دانسته است مانند  الذکرفوقشخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل  عنوانبهاین وصف را 
 ( . 18:  1380قتل عمد ، تجاوز به عنف ، کتک زدن و ... ) معتمدی مهر ، 

 
 هدف تحقیق

سال ساکن در شهر   20-45  متأهلعلیه زنان    رسی وضعیت خشونت و انواع خشونت  هدف پژوهش بر 
 و مردانآگاهی زنان  و افزایش.همچنین ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت  استگیالنغرب 

 درون زندگی است. هایتنشبرای اداره کردن هرچه بهتر زندگی و کاهش 
 

 پیشینه تحقیق
( تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی 1393شیرازی )امیر مظاهری و قدربند فرد 

علیه زنان و علت تحمل خشونت توسط آنان انجام دادند. نتایج نشان داد که بیشترین نوع خشونت 
 کالمی و روانی و کمترین نوع جنسی است.

ونت علیه زنان انجام ای رو با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان خش( مقاله1393یعقوبی و رئوفی )
های تحقیق حاکی از آن است که دخالت اطرافیان، جایگاه اقتصادی زوجین، پذیرش دادند. یافته

مثبتی بر خشونت علیه زنان دارد.   تأثیراقتدار مرد، فاصله سنی زوجین و خشونت در خانواده خاستگاه،  
ن، قدرت زن در ساختار خانواده که عالقه زوجین، منابع حمایتی اجتماعی، تحصیالت زوجیدر حالی

 ارتباط معکوسی با خشونت علیه زنان دارد.
( پژوهشی با عنوان میزان خشونت خانگی علیه زنان در شهر 1391مظلوم خراسانی و میرزایی مهر )

آباد انجام دادند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین خشونت خانگی و ابعاد آن خرم
با اقتدار شوهر،  اجتماعی( -فیزیکی، مستقیم و غیرمستقیم و خشونت اقتصادی  کالمی،-)روانی

اختالف سنی زوجین و تجربه خشونت در کودکی رابطه  تفسیر ناسازگار از نقش، گرانباری نقش،
 اجتماعی شوهر رابطه معکوس دارد. -مستقیم و با پایگاه اقتصادی 
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کنندگان عنوان بررسی عوامل خشونت علیه زنان در مراجعهای را با  ( مقاله1382عزیزیان و همکاران )
به پزشکی قانونی تهران انجام دادند. نتایج حاصله حاکی از آن است مشکالت اخالقی و تربیتی، 

ترین مشکالت اقتصادی، دخالت خانواده شوهر، مشکالت جنسی و اختالف فرهنگی و طبقاتی مهم
 د.رونعوامل خشونت علیه زنان به شمار می

در  متأهل( تحقیقی را با عنوان عوامل مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان 1394فالح و همکاران )
شهر گرگان انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که سطح تحصیالت، اشتغال، 

 علیه زنان بود.ترین عوامل اثرگذار در مواجهه با انواع خشونت  سن ازدواج و سطح درآمد خانواده از مهم
درصد ،همچنین ارتباط  4/11( شیوع خشونت در میان زنان باردار 2009و همکاران) 1هاموری

 درصد وجود دارد.  9/56معنادار مستقیمی بین تجربیات قبلی خشونت زن و خشونت خانگی به میزان  
بررسی شده که همگی به رابطه  خانواده(در این پژوهش ارتباط خشونت خانگی و رفاه 2000) 2تولمن

 .کنندمی تأکیداشتغال زنان خشونت با 
درصد خشونت روانی و کالمی ،خشونت  93درصد ،  34( شیوع خشونت فیزیکی 2008)3فاولی 

 ،های مردساالرارزش  ،ری شوهر ،ازدواج اجباری با اقوامعوامل اجتماعی ،بیکا تأثیرخانگی تحت 
 مالی زن و فقدان قوانین اجتماعی دولتی قرار دارند. استقاللفقدان 

 22با ضریب همبستگی  و خشونت( ارتباط بین تجربه خشونت در کودکی 2010همکاران) و 4نگا
،مصرف الکل توسط شوهر   شودمی% درصد موارد خشونت روانی به خشونت فیزیکی منجر    65% در  

 عوامل مؤثر بر خشونت خانگی هستند. و مرددر کودکی ،میزان تحصیالت زن  و شتم،ضرب 
 
 
 

 
1 .Hamouri & all 
2 .Toulman 
3 .Fawole 
4 .Eng &all 
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 مبانی نظری تحقیق
 1پذیری جامعه نظریه 

 شدیداً رنگ و بومی به دور است و با ورود خود به جهان موجودی  هرگونهانسان در لحظه تولد از 
انسانها با رسیدن به بلوغ برخالف حیوانات قادرند به برقراری روابط اجتماعی و   .شودمینیازمند تبدیل 

هستند که فرهنگ به آنها آموخته است)مراد  هایآموختهاز الگوها و  متأثردر تصمیم گیریها 
کودک در لحظه زاده شدن هیچ  2(.به گفته اندیشمندان مکتب کنش متقابل نمادین1372:6زاده،

دست پیدا می  3در اجتماع به مفهوم خود پذیریجامعه در جریانه خود ندارد و دربار  ایاندیشه
 .(60:1386کند.بنابراین خود محصول فرآیند یادگیری و کنش متقابل اجتماعی است)ستوده، 

 
 4نظریه یادگیری اجتماعی بندورا 

یا شوند. میآموخته  دو طریقاز نظر وی رفتارها از  مطرح کردند. 1990ایشان این نظریه را در سال 
آگاهانه یا تصادفی رفتار  از طریق و یا( 5از طریق پاداش دادن به اعمال )یادگیری ابزاری مشاهده 
 شدهآموختهکه خشن باشند شاید الگوی   آموزندمیدیگران)مدلسازی(.بنابراین کودکانی که از طریقی 

کند که تأکید میامه دهند.رهیافت یادگیری اجتماعی بر این موضوع ز اددر دوران بزرگسالی نی را
داشته  آمیزخشونتتا رفتار پرخاشگرانه و  آموزندمیاجتماعی و محیطی به افراد  هایوضعیتچگونه 

 (.132:1388باشند)خاک رنگین و فتحی،

 
1 Socialization theory 
2 .symbolic reciprocal action 
3 .ego 
4 .Bandura social learning theory 
5 .learning tools 
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 1نظریات فمنیستی 
را نظامی  پدرساالری ، 2ستمگری جنسی پردازاننظریهگروهی از فمنیست های روانکاو مانند 

یک نظام جهانی و یک  عنوانبهو  آورنددرمیکه در آن مردان ،زنان را تحت انقیاد خود  انگارندمی
گهگاهی  هایمخالفتزمانها و مکانها ماندگار بوده و با وجود  یهمهسازمان اجتماعی فراگیر در 

نظامی است که  پدرساالریمنیست های روانکاو عقیده دارند که نظام ف پیروزمندانه ابقاء شده اند.
در جهت خلق و نگهداشت آن  و فعاالنه،پیوسته  شانروزانهفردی  هایکنشمردان طی  یهمه
 (.485:1374)ریتزر،کوشندمی

خشونت در دوران کودکی مرد با خشونت خانگی علیه زنان از  یتجربهبین  یرابطهدر بررسی 
 ینظریهسلطه و  نظریهفمنیستی،  ینظریهیادگیری اجتماعی ، ینظریه، پذیریجامعه هاینظریه

فرد در هنگام  هانظریهاین  نظرانصاحبمبادله اجتماعی استفاده شده است.که با توجه به نظر 
کودکانی در ابتدای راه که هیچ هویت و خود مستقلی را برای خود متصور نیست و خودش را در جریان 

معتقدند که فرد در  هانظریهاین  در اجتماع پیدا میکند. و چهمبادالت اجتماعی چه در درون خانواده 
ه و همبازی و کسانی که با آنها هنگام کودکی بیشتر خصوصیات اخالقی را از والدین و اعضای خانواد

بر  گذراندمیمحیطی که فرد در آن دوران کودکی خود را  باوجوداینپس  .آموزدمیدر ارتباط است 
 ینحوهزیادی دارد و از طرفی نیز همانطور که فمنیستها ابراز داشتند    تأثیررفتار او در بزرگسالی    ینحوه

که در جامعه وجود دارد نیز به نوعی باعث مردساالری   رهاییو هنجابرخورد با فرزندان از سویی والدین  
 .و بروز خشونت به زنان شده است

 
 
 

 
1 .feminist theories 
2 .sexual oppression 
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 1  نظریه اقتدار و سلطه
ها را بوجود و مردان دولتدر حدود چهار تا پنج هزار سال پیش تحکیم یافت  پدرساالریاز زمانی که 

از این لحاظ ، یکی از اولین اقدامات آنها این بود که زن را از طریق جنس او توصیف کرده و او را  آوردند
زنان نداشتند و فقط خواسته خودشان ) مردان(   هایخواستهآنها کاری با عالئق و    در تنگنا قرار دهند.

یند .اولین اقدام زن کنترل کافی اعمال نما 2. همچنین سعی داشتند بر قدرت باروریموردنظر بود
، این بود که فرزندان را وابسته به دودمان پدری کنند و این رسم  پدرساالریمردها پس از ازدواج 

باید نام والد شناخته شده مادر را بگیرند ، برانداخته شد . پی بردن به نسبت کودکان  هابچهقدیمی که 
را از سنین جوانی وادار به ازدواج و مراقبت از  از طریق دودمان پدر به مردان این  بهانه را داد تا زنان

قرار  3کودکان کنند . در بعضی از جوامع اولیه اگر زنی رابطه نامشروع داشت ، حتی اگر مورد تجاوز
. به او حق طالق یا نگهداری از بچه را نداده و در صورت  کردندمییا برده  کشتندمیاو را  گرفتمی

 (.159-161:  1373)فرنچ ،  رساندندیماو را به قتل 4 جنینسقط
حذف خشونت علیه زنان در سازمان ملل این تعریف را برای خشونت علیه زنان   یبیانیه  1993در سال  

، جنسی یا روانی در زنان منجر شود برای به آسیب بدنیکه   آمیزخشونتبیان کرد، به هر نوع اقدامات 
 .شودمیبوده است و یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی منجر  آوررنجزنان 

 خانوادگی علیه زنان در زیر مطرح شده است: هایخشونتگفت  توانمی
سیلی زدن و با صالح سرد و گرم و  وجرحضربجسمانی نظیر  هایآسیبخشونت بدنی: از جمله  .1

 قتل قربانی. بعضاً 
خشونت روانی: که انواع تحقیرهای روانی و بدرفتاری کالمی نظیر مسخره کردن و دشنام و ناسزا  .2

 .شودمیرا شامل  و قالو داد 

 
1 .Authority theory 
2 .fertility 
3 rape 
4 .abortion 
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نسبت به زن در  سوءظن ،های اقتصادی نظیر ندادن خرجیمحدودیتخشونت اقتصادی: ایجاد  .3
 .درآمد توسط شوهرانکردن  و پنهانمالی  سوءاستفاده

خشونت جنسی:انواع بدرفتاری در ایجاد روابط جنسی توسط شوهران،خشونت جنسی خانگی علیه   .4
 (.227:1384زنان)احمدی، 

 
 روش تحقیق

سال   20-45  متأهلروش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی است . جامعه آماری این پژوهش زنان  
تحقیقات   گیرینمونه، از نوع    گیرینمونهکه ساکن شهرستان گیالنغرب بودند. روش    شدمیرا شامل  

 متأهلنفر زنان 22در دسترس  انجام شد. حجم نمونه  شامل  گیرینمونه صورتبهکه  استکیفی 
به بحث وگفت وگو در قالب مصاحبه عمیق با  موردبررسیبوده است که با توجه به موضوع  45-20

 ساختار استفاده شده است. و بدوناز ابزار مصاحبه باز   هادادهآنها پرداخته شد. جهت گردآوری 
متعددی  استفاده شده است. الگوهای ایزمینهبا استفاده از روش نظریه  هاداده وتحلیلتجزیه    

گلیزر و  :ملهارائه شده است، از ج هادادهبرای انجام پژوهش با روش نظریه برخاسته از 
ظریف با  هایتفاوت رغمعلی( و...، اما همۀ این الگوها 1996) 2( ، الگوی پندیت1967)1اشتراوس

زمان هماز گردآوری و تحلیل  اندعبارت هاجنبهاساس اشتراک دارند که این  هایجنبهیکدیگر در 
استفاده از یک فرآیند کدگذاری منظم و در کل  ،هات نظری در گردآوری تحلیل دادهحساسی ،هاداده

روابط منطقی و سازگار بین عناصر استخراج شده)نوری ومهر   و ترسیم  هادادهفرآیند گردآوری و تحلیل  
مشترک این الگوها ، الگویی انتخاب شده  ایهویژگی(. در این پژوهش با استفاده از 1391محمدی،

که به ترتیب پژوهشگر با انتخاب مسئله و تدوین یک یا چند سؤال باز ، گستره پژوهش خود را آغاز و 
نظری و با حساسیت نظری از طریق یک یا چند روش گردآوری  گیرینمونهبا استفاده از روش 
با کدگذاری نکات   هادادهوده است. در فرآیند تحلیل  مبادرت نم  هاداده  و گردآوریاطالعات به تحلیل  

 
1 .Glaser & Strauss 
2 .pundit 
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با ارتباط بین  و سرانجامرا استخراج  هامقولهکلیدی و استنتاج مفاهیم ، با عنایت به تطبیق پیوسته، 
روش  وتحلیلتجزیهپرداخته است. با توجه به محورها و مسئله تحقیق و روش  شدهاستخراجعناصر 

 :شودمیخالصه به توضیح و مراحل انجام کار اشاره  طوربهکه  تاس ایزمینهتماتیک و نظریه 
تحلیل  ،کیفی هایدادهتحلیل  هایشیوهکه در همه  کنندمی( بیان 1995همکارانش) امرسون و

یا تماتیک ضمن اینکه خود  1موضوعی یا تماتیک از اهمیت خاصی برخوردار است. تحلیل موضوعی
مورد  هایدادهتحلیلی دیگر نیز به کار رود.  هایروش در  تواندمییک روش مستقل تحلیلی است 

این نوع تحلیل  متنی است. ایمشاهده هایدادهو  هامصاحبهتحلیل در روش تماتیک شامل متنی 
به دست آید باید حمایت تمی یا  اهدادهزمانی که الگویی از  در وهله اول به دنبال الگویابی است،

(. 1390)محمد پور، گیرندمیسرچشمه  هادادهاز  هاتمموضوعی از آن صورت گیرد به عبارتی 
بسیار زیادی با هم دارند. الگوی  هایشباهتالگوهای متعددی برای تحلیل تماتیک وجود دارد که 

)الگوی شودمیر زیر به اختصار بیان که د استالگوها  ترینکاملارائه شده توسط استربرگ یکی از 
در طرح   2(: استربرگاست  پژوهشدر این    هادادهاستربرگ الگوی استفاده شده برای تحلیل تماتیک  

 زیر اشاره می کند: صورتبهخود به پنج مرحله  
 هاداده و ساماندهی: تنظیم 3هادادهمدیریت  .1
در این مرحله مقدمات تحلیل داده ها با انجام یکسری کدگذاری ها فراهم  :4با داده ها درگیری .2

،مستلزم توجه به مواردی متعدد شامل ،کدگذاری باز ، توسعه تم ها ، کد بندی متمرکز می  شودمی
 باشد.

 
1 .thematic analysis 
2 .Sternberg 
3 .managing data 
4 .engagement 
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 2در این مرحله مقوله ها ،تم ها و الگوهای یافته شده در قالب نقشه های داده ای  :1ترسیم داده ها  .3
 شودمیبه تصویر کشیده  3و دیاگرام های مفهومی

 وتم ها. هامقولهمبتنی بر  هایتحلیل و توسعه: آغاز 4. توسعه تحلیل 4
کرده و برحسب  بندیدسته: این مرحله آخرین گام تحلیل است.پژوهشگر الگوها را 5. سنخ شناسی5

 آنها را سنخ بندی می کند. هاو شباهت هاتفاوت
)همگرایی مفهومی( برسد، 6تحلیل تماتیک باید به مرحله اشباع تماتیک   هاتحلیل. در نتیجه این 6

سنخ شناسی تا حد امکان از نظر مفهومی اشباع  الگوها و ،هاتمپژوهشگر باید بررسی کند که آیا 
این روش محقق به دنبال آزمون فرضیه یا (.در 1390مفهومی وجود دارد)محمد پور ، خألیا  اندشده

اطالعات اقدام می کند در  آوریجمعمفروضی به  نظریههیچ  و بدونتئوری از پیش معلومی نیست 
از  گیریبهرهآنها و درک رابطه مابین آنها جهت  و بسطاطالعات نسبت به تحلیل  آوریجمعنتیجه با 

 قدام خواهد کرد.ا ،و تحلیل آوریجمعاین نتایج در مراحل بعدی 
روش تحلیل اطالعات ، فرایند کدگذاری وطبقه   عنوانبه  7ایزمینهفرایند اصلی در تکنیک نظریه       

اصلی و روابط بین آنها در چارچوب یک تئوری  و مقوالتمفاهیم  و استخراجخام  هایدادهبندی از 
اقدام خواهد کرد. این  آنپژوهش نسبت به ارائه  و موقعیتمحقق ساخته است که با توجه به شرایط 

اطالعات در پژوهش کیفی  وتحلیلتجزیه هایروش فرایند مبنای اصلی تمایز این شیوه از سایر 
از سه شیوه کدگذاری  ایزمینهن شیوه یعنی نظریه است. بر این اساس جهت تحلیل اطالعات در ای8

1 .data display 
2 .data map 
3 .conceptual framework 
4 .development analysis 
5 .typology 
6 .thematic saturation 
7 .grounded theory 
8 .qualitative research 
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)کوهن و دیگران، 3. کدگذاری انتخابی 3 2. کدگذاری محوری 2    1. کدگذاری باز1 شودمیاستفاده 
2007). 

، شوندمی و ترکیبخام تفکیک ،مفهوم بندی  هایدادهکدگذاری ،روند یا فرایندی است که طی آن 
نهایی را ارائه کند .در فرایند کدگذاری واحد  ایزمینه نظریهایند بتواند که حاصل این فر  ایگونهبه

از واحد   توانمی. در این مرحله    شودمیتحلیل مفهوم است.کدگذاری باز : به تولید مفاهیم اولیه منجر  
صفحه به صفحه استفاده شود. در این مرحله   و یاسطر به سطر ،پاراگراف به پاراگراف    صورتبهتحلیل  

 کدگذاری محوری:  .شودمیبه هر یک از جمالت در سطر ،پاراگراف یا صفحه یک کد اختصاص داده  
عنوان   و تحتطبقه محوری انتخاب    عنوانبهدر مرحله دوم یعنی کدگذاری محوری، یکی از طبقات   

.  شودمیسایر طبقات با آن مشخص  و ارتباطقرار گرفته  موردبررسیپدیده محوری در مرکز فرایند 
خردتر حول آن  هایمؤلفهمرحله به مؤلفه اصلی تحقق که خیلی از  در اینکدگذاری انتخابی : 

 .رسیممی چرخیدندمی
 

 هاداده آوریجمعفرایند کلی 
و در نهایت تحلیل  شدهضبطو اطالعات   هایادداشتدر ابتدا با استفاده از تکنیک مصاحبه ، بررسی 

نهایی و محوری  هایمقولهپژوهشگران و تولید مفاهیم اولیه و ارتباط منطقی میان مقوله و تعیین 
 اطالعات انجام شد. آوریجمعفرایند 

 
 
 
 
 

 
1 .open coding 
2.axial coding 
3.selective coding 
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 هاداده وتحلیلتجزیه
نفر دیپلم 6، زیر دیپلمنفر 11سطح تحصیالت زنان  ازنظر سال بود. 20-45بین  هانمونهدامنه سنی 

نفر از آنها دارای  4غیرشاغل و تنها  موردمطالعهنفر از زنان  18نفر تحصیالت دانشگاهی داشتند. 5و
 میلیونیکذکر کردند که درآمد خانواده آنها زیر  موردمطالعهنفر از زنان  14شغل آزاد و دولتی بودند. 

نفر درآمد بین یک و پانصد 2یک و پانصد و  تومان تا    میلیونیکخانواده دارای درآمد بین    6تومان است.
نفر دارای 5نفر از شوهران داری سطح تحصیالت زیر دیپلم ، 11تا دو میلیون تومان درآمد داشتند. 

 هاخشونتدارای تحصیالت دانشگاهی بودند. .بیشترین فراوانی انواع  نفر هم 5تحصیالت دیپلم و 
 .خوردمیسال به چشم  20-25اوانی در گروه سنی سال و کمترین فر  25-29در بین زنان گروه سنی

 هاخشونتاز انواع  موردمطالعهمواردی که زنان  آماری، هاینمونهاز  شدهمطرح سؤاالتبا توجه به 
قرار گرفت. پس از تبدیل کدهای اولیه  ایهستهتجربه کرده بودند به شرح ذیل در زیر شاخه مقوالت 

مشابه در زیر  هایمقولهیا مفاهیم اصلی مطرح شده است، سپس  اهمقولهبه ثانویه و سپس در قالب 
کد شناسایی 28کدگذاری باز در دو مرحله انجام شد  که در مرحله اول    شاخه مقوله اصلی قرار داده شد.

کد یا مفهوم تقلیل 4اولیه به  و کدگذاریشد و در مرحله دوم، کدگذاری ثانویه انجام شد  و استخراج
خشونت فیزیکی، خشونت  در مرحله کدگذاری ثانویه شامل : شدهاستخراجیافتند که این کدهای 

 و مفاهیم.در جداول زیر مقوالت هستندروحی و روانی، خشونت مالی یا اقتصادی خشونت جنسی 
 .شده است ( نشان داده1ول  شماره )به تفکیک در جد ایهسته، ثانویه و  اولیه

 

 تولید مفاهیم اولیه ومقوالت عمده

ارتباط منطقی وعلی بین مقوله ها و وتعیین 
 وپیامدیمقوله های شرایطی ،تعاملی 

 مقوالت عمده

 کدگذاری اولیه

 کدگذاری ثانویه

 کدگذاری محوری
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 (:مفاهیم و مقوالت اصلی1جدول شماره )

 کدگذاری اولیه کدگذاری اولیه کدگذاری اولیه کدگذاری اولیه
مقوله 

اصلی و 
 محوری

برقراری ارتباط 
جنسی 

برخالف میل 
 شما.

اعمال جنسی 
 غیرشرعی.

به  توجهیبی
احساسات 

 جنسی.
دید هرزه گری 
شوهر هنگام 

آرایش زن 
 خانه.برای مرد 

عدم آرامش 
زن به هنگام 

 تماس جنسی.
 

امتناع همسر از 
پول دادن به 

 زن.
تصاحب 

 زن. اندازپس
مجبور کردن 
زن به فروش 
طال و وسایل 

 قیمتی.
منت گذاشتن به 

 آورناندلیل 
 بودن مرد.

 

تخریب وسایل 
 منزل.

 دادوفریاد.
 توهین و ناسزا.
تهدید کردن به 

 آسیب.
فحش دادن و 

توهین به 
 یکان زن.نزد

برهم زدن 
میز سفره و 

 .غذا
 هایگیریبهانه

 .درپیپی
ضایع کردن 
شما جلوی 

 جمع.

پرتاب کردن 
 طرفبهاشیاء 
 شما.

 سیلی زدن.
لگد و مشت 

 زدن.
کشیدن موی 

 سر.
کتک زدن با 

 ایوسیلههر 
کبود کردن 

 جایی از بدن.
کردن زخمی 

 بدن.

 
 
 
 
 

خشونت 
 علیه زنان
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 هایحرف
گزنده و 

 .آمیزطعنه
بر  دادوفریاد

 .هابچهسر 
 کدگذاری ثانویه کدگذاری ثانویه کدگذاری ثانویه کدگذاری ثانویه

خشونت 
 جنسی

خشونت 
 مالی)اقتصادی(

خشونت روحی 
 و روانی

خشونت 
 فیزیکی

 
 موردمطالعه هاینمونهدر بین  هاخشونت( تجربه انواع 2جدول شماره )

 
درصد از زنان در  68که  دهدمینشان  هابررسی موردمطالعهبا توجه به نتیجه حاصل از مطالعه زنان 

درصد از زنان موزد مطالعه  77همچنین   .اندکردهدوران زندگی زناشویی خشونت فیزیکی را تجربه 
 18 و تنها درصد از زنان تجربه خشونت مالی را داشتند. 54خشونت روحی و روانی را تجربه کردند.

 انواع خشونت
 فراوانی 

 برحسب مورد
درصد نسبت 

 %100از 
 فراوانی گروه سنی

 فیزیکیتجربه خشونت 
تجربه خشونت روحی و 

 روانی
 تجربه خشونت مالی

 تجربه خشونت جنسی

 
15 
17 
12 
4 

 
68% 
77% 
54% 
18% 

25-20 
 

6 

29-25 5 
35-30 4 
40-35 3 
45-40 4 

 22 جمع
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درصد از زنان تجربه خشونت جنسی را داشتند.با توجه به نتایج حاصل بیشترین نوع تجربه زنان از 
 خشونت مربوط به خشونت روحی و روانی و کمترین نوع مربوط به خشونت روحی و روانی بوده است.

 
 ونت فیزیکیخش

 کهازآنجاییاست.    طورکلیبهمنظور همان برخوردهای بدنی    شودمیوقتی صحبت از خشونت فیزیکی  
که زنان تجربه  هاییخشونتتحقیق حاضر به دنبال بررسی خشونت علیه زنان است یکی از انواع 

که  شدمیدر تحقیق سؤال  کنندگانمشارکتیا  هانمونهخشونت فیزیکی است.وقتی از  کنندمی
واهد با شما برخورد بدنی و فیزیکی داشته باشد یا اینکه شما پیش آمده است که شوهرتان بخ  حالتابه

 آنها ذکر کردیم. هایگفتهاز  هایینمونهپاسخ دادند که  گونهاینرا کتک بزند؟ 
است که بعضی وقتها  گیریبهانهذکر کردند که بله پیش آمده است شوهرم انسان  ایساله 28خانم 

 را کتک میزند. هایمبچهو من و  شودمیعصبی 
اظهار داشتند که بله ما دیگر عادت کردیم به بدرفتاری شوهرم و بارها پیش آمده  ایساله 33خانم 

 بفهمند. امخانواده امنخواستهاست که حتی بدنم را کبود کرده است ،اما من 
ای ساله اظهار داشتند که بله بارها پیش آمده است که شوهرم عصبی شود حتی سرکاره 41خانم 

 یکبار یک لیوان به سویم پرت کرد و دوتا از دندانهایم شکست. .موردبی
 

 خشونت روانی
 دادوفریادمنظور همان برخوردهای تند همراه با  ،شودمیوقتی صحبت از خشونت روحی و روانی 

 طرفبه و فحاشیاست که طرف مقابل کنترلی بر اعصاب خود ندارد و گاهی هم همراه با توهین 
تحقیق حاضر به دنبال بررسی خشونت علیه زنان است یکی از انواع  کهازآنجایی مقابل است.

در  کنندگانمشارکتیا  هانمونهخشونت روانی است.وقتی از  اندکردهکه زنان تجربه  هاییخشونت
پیش آمده است که شوهرتان بخواهد به شما فحاشی کند یا  حالتابهکه  شدمیتحقیق سؤال 
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 هایگفتهاز    هایینمونهپاسخ دادند که    گونهاین؟  که به لحاظ روحی شما را آزار دهدیا این  بزند  دادوفریاد
 آنها ذکر کردیم.

ول زندگی به دلیل عدم تفاهم با شوهرم چون من روزهای ا همانساله اظهار داشتند از  21خانم 
و بارها منو  دادندمیبودم و ایشان سواد آنچنانی نداشتند روی خیلی مسائل به من گیر  کردهتحصیل

 تحقیر کردند. امخانوادهاقوام و حتی  ،هاهمسایهجلوی 
بهم    شتیم که سفره رامهمان داساله اظهار داشتند که بعضی مواقع پیش آمده برایم که حتی    29خانم  

 لحظه آدم دوست دارد بمیرد و اینها را نبیند.آن کشیده که  دادوفریاد امبچهریخته یا سر 
به دلیل مشکالت مالیمان زیاد زندگی خوشی   امکردهساله اظهار داشتند از زمانی که ازدواج    44خانم  

ایه نشینیم. دو نفر از هنوزهم کر  شوهرم از همان ابتدا کارگری میکرد و خانه هم نداشتیم و نداشتم.
 هم عصبی.کو دل خوش؟ و شوهرم هایم مجرد هستندبچه

 
 خشونت مالی یا اقتصادی

 تحریم مالی است البته درون خانواده. نوعیبهمنظور  آیدمیوقتی صحبت از خشونت مالی به میان 
که زنان   هایخشونتال بررسی خشونت علیه زنان است یکی از انواع  که تحقیق حاضر به دنبازآنجایی

پیش آمده که شوهرتان   حالتابهکردیم   سؤال  کنندگانمشارکتاز    خشونت مالی است. اندکردهتجربه  
 پول ماهیانه به شما ندهد یا شما را مجبور کند وسایل قیمتی خود را بفروشید.

پول آنچنانی نداشتم   متأسفانهلباس بخرم ولی    امبچهستم برای  ساله اظهار داشتند یکبار خوا  32خانم  
 و شوهرم مرا وادار کرد یکی از طالهایم را بفروشم.

ساله اظهار داشتند که بعضی وقتها پیش آمده است که ماهها پول تو جیبی نداشتم چون  25خانم 
مادرم هم همینطور به یاد دارکه    اییناگفته نماند از بچگی تا آنج  شوهرم به این چیزها اعتقاد ندارد البته

 بود.
هرم به درد نمیخوره چون هر وقت یه کبریت هم خونه بیاره، اخالق شو»  :ساله اظهار داشتند  42خانم

 «منم میگم میخواستی زن نگیری. ؛ما اره سرِ باید منتش رو بذ
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 خشونت جنسی
است. تحقیق  ترمدرن ر جوامعدرایج در جامعه البته بیشتر  هایخشونتخشونت جنسی یکی از انواع 

خشونت جنسی است   ،هاخشونتبه دنبال بررسی خشونت علیه زنان ،یکی از انواع    کهازآنجاییحاضر  
 پاسخ دادند. گونهاینسؤال شد  کنندگانمشارکتکه وقتی از 

شوهرم مرا مجبور به روابطی کرد که هرگز به این روابط فکر  امزندگیساله از همان ابتدای  20زن 
 نکرده بودم.

 و شوهریمرا تحمل کنم چون ما زن    هایشزورگیریساله بخاطر شوهرم بعضی وقتها مجبورم    32زن  
 مشروع است. مانرابطهو 
 

 گیرینتیجهبحث و 
ت و ضعف متفاوت به چشم خشونت علیه زنان یکی از مسائلی است که در تمام جوامع هرچند با شد

یافت نشود که گفته شود خشونتی بخصوص درون خانواده   ایجامعه. شاید بتوان گفت هیچ   خوردمی
را تجربه نکرده باشد.تحقیق حاضر به دنبال بررسی خشونت علیه زنان در شهر گیالنغرب بوده است 

آماری داشتیم  هاینمونهیا  کنندگانمشارکتکه با  هاییصحبتصورت گرفته و  هایبررسی.پس از 
 رایج است. ایپدیدهگفت  توانمیگیالنغرب  شد که خشونت علیه زنان در شهر گونهاینحاصل کار 

خشونت فیزیکی و روانی بیشترین فراوانی ها از خشونت علیه زنان و خشونت جنسی کمترین فراوانی 
 را به خودش اختصاص داد.

و مردم شهر  هاخانوادهو  استشهرهای سنتی استان کرمانشاه یکی از  کهازآنجاییشهر گیالنغرب 
و یا بهتر بگوییم هر نوع  هاخانوادهاگر ناراحتی یا مشکلی هم درون  شناسندمیهمدیگر را  اکثراً 

 .ماندمییک راز مخفی    عنوانبهو بیشتر    کندنمیخشونتی علیه زنان رخ دهد بیرون از آن خانواده بروز  
به اسم طالق در این شهر کمتر  ایپدیدهگفت بروز کردن مشکالت و صحبت از  انتو می طورکلیبه

به دلیل راضی بودن زوجین از زندگی نیست بله بیشتر مخفی کردن مشکالت  و این  خوردمیبه چشم  
حاکی  کنندگانمشارکتصحبت  با زندگی است. و ساختنسوختن  ایگونهبهاز نزدیکان و  هاخانواده
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 ایگونهبهو    اندکردهه اکثریت آنها این نوع زندگی را درون خانواده پدری قبل از ازدواج تجربه  از آن بود ک
عامل مالی و  کنندگانمشارکتهمچنین برخی از  .اندکردههمراه با تنش عادت  هایزندگیبه 

بیانات با توجه به  .دانستندمیدرون خانواده مؤثر  دادوفریادهایاقتصادی را در تنش و خشونت و 
 هاآگاهیاظهار کرد که به دلیل سنتی بودن جوامع و شاید عدم  گونهاین توانمی کنندگانمشارکت

و حرف  شودمینسبت به روابط زناشویی همچنان نوعی تبعیض جنسی در میان مردان و زنان دیده 
مهم  هایگیریتصمیمدر بسیاری از  رنگیکموزن نقش  زندمیمرد خانواده  هاخانوادهاول را درون 

این حوزه   پردازاننظریهکه    طوریهمان.شاید  شودمیدیده    وفوربههنوز هم    مردهاخانواده دارد و اقتدار  
یک ابزار هنوزم در  عنوانبهسلطه زن  پردازاننظریهبخصوص فمنیست ها و  اندکردههم اشاره 

اصلی و اقتدار هنوز هم در دست مردهاست و زنها  و قدرت شودمیهمچنین مناطقی به آنها نگاه 
کودکان در   کهازآنجاییهمانطور که در نظریات هم ذکر شده است    .کنندمیرا تجربه    ایدوپارهدنیای  

و  و اجتماعخانواده  و درونابتدا هویت مستقلی برای خود قائل نیستند و در جریان اجتماعی شدن 
بسیاری از مسائل به دنیای   یریشه  کنندمیمی از خود دست پیدا  به مفهو رو در روکنشهای متقابل و  

اظهار داشتند که در دوران   کنندگانمشارکتبسیاری از    اجتماعی برمیگردد.  هاییادگیریو    هاکودکی
و تبدیل  اندکردهعلیه خود شخص و حتی مادرانشان هم تجربه  آمیزخشونتمجردی این رفتارهای 

شده است.بر طبق نظریه یادگیری اجتماعی فراگیری  هاآنبه امری شرطی یا نوعی عادت در زندگی 
که از بیانات  طورهمان .شودمیخشونت از طریق مشاهده خشونت درون خانواده انجام 

 هادهخانواقبل از ازدواج و درون  آمیزخشونتشد بسیاری از رفتارهای  گیرینتیجه کنندگانمشارکت
درون خانواده قبل از ازدواج مشاهده  کههنگامیدختر خانواده و یا پسر خانواده  تجربه شده است.

که روابط زناشویی پدر و مادر پر از تنش و خشونت است ،باید هم روزی انتظار همچنین  کندمی
 رفتارهایی را هم از دختر و پسر خانواده در دوران زندگی مشترک خود را داشت.
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 بررسی موضوعات و مسائل مطرح در عرصه فالگیری
 بر اساس تجربه زیسته زنان تهرانی

 حدیث مالحسینی1
 

ایست که قدمت بسیار زیادی دارد و از دیرباز در جوامع بشری حضور داشته و نیز در فالگیری پدیده
ای میان مردمان آن زمان از جایگاه واال و مهمی برخوردار بوده است. این پدیده، امروزه تبدیل به مسئله

ه جامعه معاصر شده است که همواره از جانب گفتمان رسمی جامعه )خاص برانگیزبحثجنجالی و 
ها و همه سرکوب رغمعلی. گیردمیقرار  موردحملهایران که در این جستار موضوعیت دارد( 

به پدیده فالگیری از جانب گفتمان حاکم، این مسئله کماکان به حیات خود ادامه   واردشدههای  هجمه
ایم که نگاه کرده داده و از قضا معتقدان و هواداران خاص خود را هم دارد. در این جستار تالش 

ای که گفتمان رسمی نسبت به این مسئله دارد را کنار بگذاریم و بدبینانه، مغرضانه و آسیب شناسانه
طرفانه به این پدیده نگاه کنیم تا وجوه پنهان و ناشناخته آن برایمان آشکار با نگاهی همدالنه و بی

 دست پیدا کنیم.  تر از این پدیدهشود و در نهایت به شناختی بهتر و عمیق
گیری از رویکرد پدیدارشناسی، با برای رسیدن به این هدف، ما بجای رجوع به گفتمان رسمی، با بهره

اینجا  نشستیم و در حقیقت آنچه وگوگفتتن از زنانی که تجربه مراجعه به فالگیران را داشتند به  ۱۲
آید کوششی است برای در ادامه می نچهآ، تجربه زیسته آنان از این پدیده است. حال، شودمیبازگو 
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گذارند و چه ها و مسائلی را با فالگیران درمیان میچه پرسش اساساً که افراد  سؤالپاسخ دادن به این 
هایی در زندگی این افراد وجود ، چه مسائل و دغدغهدیگرعبارتبه؟ کنندمیهایی از او دریافت جواب

 دهد؟ یها را به فالگیری سوق مدارد که آن
 تا خبرهای خوب و مبارکی از آینده کنندمیبدیهیست، افراد به فالگیر مراجعه  آنچهدر درجه اول و 

برند و به ، آنان در لحظه حال از یک فقدان و خأل اساسی در زندگی خود رنج میدر حقیقتبشنوند. 
 باالخرهها این مژده را بدهد که همین دلیل است که به دنبال یک عنصر امیدبخش هستند تا به آن

رسند و بالطبع آن جای خالی و روزهای خوش و زیبا از راه می شودمیدوران غم و محنت سپری 
کنندگان به حساب های مراجعه. مسئله رابطه عاطفی و ازدواج از مهمترین دغدغهشودمیپر    زودیبه

دهد همان غیاب و نبود معشوق آید و درواقع آن خأل مهم در زندگی که آنان را به فالگیری سوق میمی
ی شکل دهد که به زودی پیوند ها این امیدواری را میو یار همدل است. در این رابطه، فالگیر به آن 

که با حضور و بودنش شادی و دلخوشی را به آنان ارزانی  شودمیو فردی در زندگیشان وارد  گیردمی
الوقوع فرد هم فراتر کند. الزم به ذکر است که گاه پیشگویی فالگیر از رابطه عاطفی و ازدواج قریبمی
آنان هم سخن به میان رود و درخصوص تعداد و جنسیت فرزندان  و حتی کیفیت زندگی و آینده می
 آید. می

خبر بودن فالگیر و کارکرد امیدبخشی وی فقط منحصر به روابط عاطفی و انسانی نیست؛ چرا خوش 
های رکود را در زندگی خود شوند و یا دورههای مالی مواجه میبستکه افراد در بسیاری از موارد با بن

کند و درست در همین لحظات است که فالگیر امید میاندازه منفعل و ناها را بیکه آن  کنندمیتجربه  
دهد که به زودی مبلغ قابل و به فرد وعده می شودمیظاهر  الحانخوش باز هم در نقش یک بلبل 

آید. رسد و از این تنگنا اقتصادی که مدتیست گریبان او را گرفته است بیرون میتوجهی به دستش می
با  معموالً از کشور در آینده نزدیک، که خبریست دلچسب و از سوی دیگر، خبر مهاجرت به خارج 

تصور موفقیت در کارها و تغییرات و تحوالت مثبت در زندگی همراه است، فرد را نسبت به آینده 
که این دوران رخوت و رکود  شودمیکند و درواقع با پیشگویی فالگیر قانع بین و امیدوار میخوش 

تواند احساس شادی و هم می چندروزه. گاهی پیشگویی یک سفر دشومیتمام  زودیبهآزاردهنده 
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برای چند روز حال و هوای  کمدستنشاط را برای فرد به ارمغان بیاورد و او را به این دلخوش کند که 
 این سفر تغییر خواهد کرد و از حالت سکون و یکنواختی بیرون خواهد آمد.  واسطهبهاو 

افراد به فالگیر مراجعه کنند، این واقعیت است که بسیاری از  شودمیمسئله مهم دیگری که باعث 
است،   رؤیتقابلبخش کوچکی از آن    صرفاً مسائل و پیشامدهای زندگی همچون کوه یخی هستند که  

بینی فالگیر، بینی و آینده. بنابراین فرد به مدد قوه غیباستبخش اعظم آن از نظرها پنهان    کهدرحالی
کند، کند و عاقبت امور را پیشگویی میرود، اسرار مگو را فاش میری فراتر میکه از پوسته ظاه

نسبت به شرایط خود دست پیدا کند. مصداق این مسئله، این است   تریجانبههمهتواند به یک دید  می
شخصیت و احساسات و  در خصوصکه ممکن است  شودمیای وارد که فرد در یک رابطه عاطفی

کند که ، او در لحظاتی احساس میدیگرعبارتبهنیات واقعی معشوق خود دچار ابهام و تردید شود. 
کاری است. در چنین درحال ظاهرسازی و پنهان احیاناً نماید و شاید طرف مقابل چنان نیست که می

مکن است پاسخ درخوری دریافت کند م  سؤالاز معشوق خود در این مورد    مستقیماً شرایطی، فرد اگر 
کند تا حقایق را از زبان او بشنود. به بیانی درنگ به فالگیر رجوع مینکند و یا دروغ بشنود و لذا، او بی
و عریان کردن اوست تا  موردنظردهد برداشتن نقاب از چهره فرد دیگر، کاری که فالگیر انجام می

 شود.  برداریپردهاز روابط موازی او    احیاناً شن شود و  رو  کنندهمراجعهاش برای شخصیت و نیت واقعی
این قابلیت فالگیر، در زمان مواجهه فرد با خواستگاری که شناخت قبلی از او ندارد نیز کاربرد دارد؛ به 

بخواهد به شناخت کاملی از طرف مقابل خود برسد باید انرژی و زمان  تنهاییبهاین دلیل که فرد اگر 
بزند. اما او به یک نوعی این فرایند زمانبر را باز هم با کمک  وخطاآزموندست به زیادی بگذارد و 

های اخالقی ترین زمان ممکن از خصوصیات و ویژگیزند و در کوتاهبینی فالگیر دور میقدرت غیب
. این قدرت فالگیر در لحظاتی که فرد در انتظار نتیجه یک آزمون مهم شودمیخواستگار خود مطلع 

فالگیر، این نتیجه مهم را پیش از  در حقیقتآید و ساز مثل کنکور است نیز به کارش میرنوشتو س
 رساند.موعد به اطالعش می

دهد، به دست آوردن امنیت روانی و سومین مورد مهمی که افراد را به سمت فالگیری سوق می
اش پایدار و ماندگار فی فعلیخواهد بداند که رابطه عاطخاطر است؛ بدین معنا که فرد می اطمینان
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خواهد بود و یا شوربختانه در دام یک رابطه ناپایدار و زودگذر افتاده است. باری، تمایل افراد برای 
آنان را مشوش و نگران  آنچهآید و رسیدن به ثبات و ماندگاری در امور مختلف همواره به چشم می

رسیدن به ثبات شغلی پس از طی  ر خصوصدکند، همان ناپایداری و سستی است. این دغدغه می
های بسیار های زیاد و نیز پیدا کردن خانه مناسب و مستقر شدن پس از سرگردانیکردن فراز و نشیب

برد تا به این اطمینان برسد که در پِس همه این به فالگیر پناه می در حقیقتنیز وجود دارد و فرد 
 ها، یک ثبات و آرامشی است.ناآرامی

مسئله دیگری که در عرصه فالگیری بسیار مطرح است و درواقع یکی از کارکردهای بسیار مهم  و اما
آید، حل مسائل و اختالفات فردی است. درواقع فرد زمانی که در رابطه عاطفی یا آن به شمار می

بد خواهد ریشه و علل معضالت خود را بیابا مراجعه به فالگیر می شودمیزناشویی خود دچار مشکل 
مشکالت   دقتبهشناس را دارد که  آنان بپردازد. در اینجا فالگیر نقش یک مشاور یا روان  وفصلحلو به  

ها فائق شود. الزم به ذکر است که این اختالفات بین دهد تا بر آنکند و به او یاری میرا بررسی می
ماعی وجود داشته باشد که های اجتتواند در محیط کار و بین همکاران و یا در سایر محیطفردی می

هایی مشورت  کنندهمراجعهدر این خصوص هم فالگیر برای حل بحران و حفاظت از شخصیت و منافع  
رفتار فرد باشد و او را دعوت به حفظ تعادل  کنندهتنظیمتواند دهد. همچنین گاه فالگیر میرا ارائه می

کند تا مبادا ضرر و زیانی از جانب دیگران به و رعایت حد و حدود در دوستی و رفاقت با افراد دیگر ب
 وی وارد شود. 

درباره  کنندهمراجعهای را به بینیم که فالگیر هشدارهای بسیار جدیدر راستای همین بحث، ما می
کند؛ به این دلیل که سرانجام منع می شدتبهدهد و او را از انجام یک سری کارها برخی مسائل می

کند که با یک شخص خاص مثال فالگیر به او توصیه اکید می عنوانبهند ببیند. تواها را میشوم آن
به هیچ عنوان وارد رابطه عاطفی و دوستانه و یا شراکت اقتصادی نشود، به این دلیل که ارتباط و 

دهد شراکت با آن شخص چیزی جز ضرر و زیان برای او ندارد. همچنین فالگیر گاه به فرد اخطار می
ای خطرناک و یا یک بیماری در کمین اوست و باید جوانب احتیاط را رعایت کند و اقدامات هکه حادث

ای چون صدقه دادن و مراجعه هرچه سریعتر به پزشک را جدی بگیرد. در اینجا به فالگیر پیشگیرانه
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در های دلسوزانه و جدی خود شخص را توان لقب »پیشگوی پیشگیر« را داد، چرا که با پیشگوییمی
کند که این ناپذیر آینده حفظ میکند و او را از گزند خسارات جبرانبرابر خطرات مختلف هوشیار می

 است. کنندهمراجعهشک خدمت بسیار باالیی به شخص اقدام او، بی
اکنون برای مطرح کردن آخرین نکته، الزم است که به ابتدای بحث رجوع کنیم. همانطور که گفتیم 

؛ به بیانی کنندمیاد برای شنیدن خبرهای خوب و امیدبخش به فالگیر مراجعه واضح است که افر 
در  الحانخوش باب میلشان هست را بشوند. اما شوربختانه گاه آن بلبل  آنچهروند تا ها میندیگر، آ

دهد و او را که خبرهای بسیار بد و ناخوشایندی را از آینده به فرد می شودمیجلد جغد شومی ظاهر 
کند. باری، در شرایطی که فرد با کوله باری از امید به فالگیر مراجعه دچار تشویش و اضطراب می

 ازپیشبیشها خورد و افقکند تا اخبار دلخواهش را از زبان او بشنود، ناگهان تیرش به سنگ میمی
 . شودمی وتارهتیر برایش 

کند، خوشحال می  شدتبه گیری یک رابطه عاطفی جدید فرد را  همانطور که پیشگویی ازدواج و شکل
کند. در مورد اول، فرد با وعده آشفته می شدتبهرابطه و طالق فرد را  گسیختگیازهمپیشگویی 

ای نبود و فقدان یار آماده کرد، اما این بار باید خود را بر حضور و بودن یک فرد احساس شادمانی می
تواند بکند، پیشگویی فوت ترین و دهشتناکترین پیشگویی که یک فالگیر می، تلخبیندراینکند. 
 تردید فقدانی بزرگ است. است که بی کنندهمراجعهالوقوع یکی از عزیزان و بستگان قریب

دهد که در طالع گیر تشخیص میو اما آخرین چیزی که باید به آن اشاره کنیم، این است که گاه فال
فرد طلسم وجود دارد و به عبارتی شخص بدخواهی او را جادو کرده و از قضا همین مسئله باعث شده 

های زیادی را تجربه کند. در این رابطه صحبت از طلسم ها و بدشانسیاست که فرد در زندگی خود گره
رد و همچنین »طلسم نسلی« که گریبان کل که مانعی است بر سر راه ازدواج ف  شودمی»بستن بخت«  

. الزم به ذکر است که طلسم و جادو شودمیو باعث رخدادهای شومی  گیردمیخانواده شخص را 
 اصطالحبهکه فالگیر حال نامساعد و  صورتبدینگذارد، می تأثیرتواند بر جسم و روح فرد هم می

 ند. دااحساس »سنگینی« شخص را از آثار همین طلسمات می
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را به این  کنندهمراجعهآید و فالگیر مشکالت و موانع زندگی وقتی سخن از جادو و طلسم به میان می
یابد که هیچ راه گریزی از آن ندارد؛ ای میدهد، ناگهان فرد خود را در مخمصهامور ماورائی ارجاع می

 ند و یک امر غریب و ناشناختهچرا که این قبیل موضوعات با زندگی روزمره و جهان او هیچ نسبتی ندار 
که  بدیهی استکند. بنابراین، آیند و لذا، همین ناشناختگی او را دچار ترس و دلهره میبه حساب می

تمایل ندارد در دام آن بیفتند و در   عنوانهیچبهمسئله طلسم و جادو از آن دست مسائلی است که فرد  
د تا از فالگیر دستورالعملی برای ابطال و شکستن افتصورت چنین اتفاقی، گاهی شخص به تکاپو می

 اش را به روال عادی خود بازگرداند.آن طلسم بگیرد تا بتواند زندگی
تواند عمل بسیار ُپر ریسکی باشد؛ چرا شویم که مراجعه به فالگیر میبا مرور آخرین مورد، متوجه می

د، همواره اینطور نیست که این انتظار که فرد در لحظاتی که احتیاج به کمک و همفکری فالگیر دار 
های بسیار ناخوشایندی مواجه شود که احواالت او را او برآورده شود و ممکن است که با پیشگویی

ای که برای ، این مسئله درکنار همه کارکردهای مثبت و سازندهدیگرعبارتبهتر از قبل کند. پریشان
را دارد که نوری در دل تاریکی باشد، درعین حال امکان تواند داشته باشد و قابلیت آن  یک شخص می

های دیگر، حال بد او باشد. بنابراین، فالگیری هم مانند بسیاری از پدیده تشدیدکنندهدارد که عامل 
دارای دو وجه تیره و روشن است؛ نه خیر مطلق است و نه شر مطلق، بلکه هردو وجه را در کنار هم 

 دارد.
بریم که موضوعاتی چون روابط عاطفی و درنهایت با درنظر گرفتن همه مسائل، به این نکته پی می

ساز ازدواج، مسائل شغلی و تحصیلی، مهاجرت و جابجایی محل زندگی، موضوعاتی مهم و سرنوشت
با آیند که در لحظه مواجهه در زندگی هر فرد هستند و به عبارتی نقاط عطف زندگی او به حساب می

آگاهی از آینده اندکی از بار ها، رجوع به فالگیر موضوعیت پیدا میآن کند تا با شکستن دیوار زمان و 
نگرانی خود بکاهند و بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. باری، افراد در دریای متالطم زندگی خود 

خود و حتی زمان حال  همواره لحظاتی از ناامیدی، شک و تردید و ترس و نگرانی را نسبت به آینده
ها ها بسیارند و دانستهبین باشیم، نادانستهاند؛ چرا که اگر نیک بنگریم و بخواهیم واقعتجربه کرده

افراد است  دهندهیاریبینی فالگیر در چنین شرایطی بهترین بسیار ناچیز و لذا قوه پیشگویی و غیب
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ن مناسب آن باشد. بنابراین، شاید همین دلیل تواند جایگزیهیچ چیز دیگری نمی احتماالً که از قضا 
ای که گفتمان رسمی جامعه ها و تبلیغات منفیهمه بدگویی رغمبهبسیار مهم و موجهی باشد که 

کند، این پدیده تا به امروز دوام داشته و طرفداران پر و پا قرص خود را دارد که درخصوص فالگیری می
 اند.یده استمرار بخشیدهخود به حیات این پد درپیپیبا رجوع 

  



 
 
 
 
 
 

  1 سرمایه اجتماعی و آموزش شهروندی در اجتماع -تحلیل خودشناسی 
 3، طاهره جهان پرور 2عباس سیف

 
 مقدمه 

های جهان معاصر، برجستگی و محوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه یکی از ویژگی
ای قرار گرفته ویژه  موردتوجهآفرینی در آینده  نقش  هرگونهعنوان عامل محوری  هاست. انسان بهعرصه 
 .است

ها، این سالاز عصر روشنگری به بعد، جامعه بشری، به تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی  
حقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را )از عنوان موجود ذیانسان به

های مختلف همانند حقوق، های فربه در رشتهطریق قراردادهای اجتماعی( دارد. حق یکی از مقوله
زمینه در همه پیش نعنوابهپرداختن به آن ولو کلی و مختصر  روازاینو  استعلوم سیاسی، اخالق 

تالش افراد  .آیدآید، به نظر حیاتی میهایی که بحث حق و حقوق به معنای عام آن پیش میعرصه 
هاست. از طرف در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ضامن واقعی اجرای حق

 
 سومین سمپوزیوم کشوري آثار دانشجویي علوم اجتماعي .1
دانشجوي مقطع کارداني رشته آموزش هاي شهروندي مرکز علمي کاربردي آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران و  .2

  لنویسنده مسئو 
کارشناسي ارشد رشته ارتباطات و دانشجوي رشته مطالعات فرهنگي دانشگاه کاشان و مدرس مرکز آموزش هاي شهروندي  .3

 jparvar@yahoo.comشهرداري تهران: 
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ماهیت احساسی و مدار شکل گرفته و های اجتماعی در قالب و چارچوب حقدیگر اگر جنبش
خطرناک به خود نگیرد و دولت )که اصواًل باید نماینده همه شهروندان باشد( و گرایش غالب و حاکم 

توان به تأمین و تضمین صلح مدار را پذیرا شده و طرد نکند، در آن صورت میبر جامعه، این حرکت حق
 .امیدوار بود آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامعو زندگی مسالمت
آموزش ( ۱۳۸۷های اساسی در این راستا، آموزش شهروندی است. )همتی، یکی از مکانیسم

شهروندی عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی است. آموزش شهروندی منجر به تحکیم 
های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان و تقویت نظام ارزشی مهارت

جانبه جوامع صنعتی و گردد. این مؤلفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همهمی
را  مسئوالنهاست. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای  پیشرفتروبه

آگاهی در مورد ، ارائه اطالعات و مؤلفهآورد؛ نقش دیگر این از نظر اجتماعی و اخالقی به وجود می
هایی واجد فضایل و اخالق عمومی جامعه در ابعاد محلی، ملی و جهانی است. چنین آموزه مسائل

یادگیری پارامترهای آموزش رفتار  است. طلبیمساواتمدنی و جمعی است و جستجویی برای 
کند. میشهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی  

مدنی بسیار اثرگذار است، این  هایسازمانآموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد 
ها به تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی، ملی و آموزه

جهانی کمک خواهد کرد، آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع دولت و 
های مدنی و… از طریق آموزش حقوق ملی و محلی، تشکل هایسازمانگذار، نهادهای قانون

های زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندی و مهارت
شهروندان خواهند داشت. بر این اساس، در نوشتار حاضر، مطالب در دو محور بررسی شده است: 

شهروندی و آموزش و تربیت شهروندی مورد بحث و بررسی   و حقوقروندی  نخست تعریف مفهوم شه
 .قرار گرفته و سپس به ابعاد و انواع حقوق شهروندی و آموزش آن پرداخته شده است

کسی که توانست قسمت مهم از وقت خود را در اختیار داشته و از آن استفاده گوید: »میولتر گونتگهام  
 «ه است.کند، راه تسلط بر خویشتن را به دست آورد
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 :های شهروندی عبارتند ازدر مجموع مؤلفه
 دانایی محوری .1

ترین مؤلفه متشکله شهروند، کنجکاو و در جستجوی دانایی است. در دانایی محوری که مهم
آگاهی در زمینه  شهروندی است، گام اول مشارکت فعال و مسؤولیت پذیری است و داشتن 

نیازی اساسی المللی پیشمحلی، ملی و بینموضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در سطح 
 .رودبه شمار می

 دوستیوطن  .2
دوستی به معنای وفاداری نسبت به . وطنکندمی  یک شهروند به شهر و کشورش احساس تعلق

های روزانه است. یکی از مسائل عینی کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت
 رهنگ، آداب و رسوم و… یک کشور است. قانون مداریشهروندی، احساس تعلق اجتماعی به ف

سازد. شهروند قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می
 رغم این که مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. کند تا قوانین را علیتالش می

 مسؤولیت پذیری .3
 کهازآنجاییآحاد جامعه همراه است  پذیریمسئولیتا مسؤولیت و شهروندی مفهومی است که ب

های ی دیگران است، هرگونه تسامح در انجام وظایف خود را، در زیرساختدر جامعه، فرد آیینه
داند. زیباترین احساس خوشایند شهروندی، تالش برای همکاری و تعاون و بار جامعه مؤثر می

 .ش کشیدن استمسؤولیت خود و دیگران را به دو
 شارکتم .4

داند که در آن شهروندان از طریق مشارکت ارسطو، جامعه سیاسی را یک جامعه اخالقی می
تفاوتی است، آن یک وظیفه و تعهد . از نظر ماکیاولی، شهروندی مغایر با بیکنندمیپیشرفت 

فرد در  است که هم به نفع جمعی و هم به نفع شخصی توجه دارد. مشارکت تنها این نیست که
دهنده نقش رأی دادن ظاهر شود، بلکه در فرآیند شهروندی باید نقش راهبردی داشته و اشاعه

 .باشد پذیرمسئولیتفرهنگ 
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 نتقادگری و انتقادپذیریا .5
انتقادگری و انتقادپذیری اصل اساسی تعامالت مؤثر میان شهروندان است. آنان باید توانایی 

عه را مورد مداقه قرار دهند و سپس هرگونه تحلیل فکری: جام وانفعاالتفعلداشته باشند تا 
(. ۱۳۸۸دهند )فتحی واجارگاه و واحد چوکده، ارائهمنظم و منطقی و جهت بهبود فرآیندها را 

انتقادپذیری نیز به معنای توانایی تحلیل نظر دیگران و سپس درک منطق و مفهوم پیاده و پذیرش 
 .و یا رد آن است

 چندبعدیهروندی ش .6
های قرن بیست و یکم است. ، الزمه فعالیت شهروندان در مواجهه با چالشچندبعدیشهروندی  

 :های زیر باشندشهروندی چندبعدی، مستلزم این است که شهروندان دارای توانایی
دار عنوان عضوی از یک جامعه جهانی؛ فعالیت مشارکتی با دیگران؛ عهدهمواجهه با مشکالت به

ها و وظایفی که در جامعه وجود دارد؛ تفکر منتقدانه و منظم و البته شدن مسؤولیت برای نقش
مستمر؛ توانایی حل تعارض در یک بستر عاری از خشونت؛ اتخاذ شیوه زندگی که پاسدار و حامی 

 کارگیریبههای محیطی است؛ احترام و دفاع از حقوق بشر؛ مشارکت در زندگی عمومی؛ ژگیوی
  .تکنولوژی اطالعات به عنوان یک مزیت مدنی

 
 های آموزش شهروندیروش

های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای به مسئولیت  ایمان آوردنامروزه مفهوم شهروندی، از  
اصلی حقوقی که دربردارنده   سویبهباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی،  ارتباطی در  ذاتاً مثبت و  

وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است؛ از این نظر مفهوم شهروندی، هم برای 
های فرهنگی، دارای اهمیت است؛ سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرح

که زمینه بقای جوامع سیاسی و محیط طبیعی ما را  کنندمیهایی تأکید ئولیتزیرا همه آنها بر مس
های نوین تفاوت بخشد. اگرچه از لحاظ تاریخی، مفهوم شهروندی تا حدودی با اندیشهاستحکام می

گرایانه آن نزدیک کرده است؛ به های مدرن از این مفهوم، ما را به ماهیت مساواتداشته اما تحلیل
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گری از هر نوع آن ناسازگار است در واقع موضوع شهروندی حاوی با سلطه  ذاتاً یل، شهروندی  همین دل
 حتماً ، ترجمه دلفروز( منافع آن 1381که به تأکید فالکس ) درونی استیک منطق و عنصر معقول 

گرایانه شوند؛ بنابراین موقعیت هر شهروند بر حس باید هر چه بیشتر، همگانی و مساوات
شتن در یک جامعه گسترده داللت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن داعضویت

دارد. این استقالل در اش را نیز ارزانی میکه به او استقالل فردیپذیرد؛ درحالیکند، میجامعه می
های مختلف ها و مکانیابد که هرچند از نظر محتوا در زمانای از حقوق انعکاس میمجموعه

وتند اما همیشه بر پذیرش و کارگزاری و نقش فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق، داللت متفا
 صرفاً تواند بودن آن است. این ایده نمیمفهوم کلیدی مستتر در شهروندی، ایده اجتماعی .دارند

 مجموعه حقوقی باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کند؛ به همین دلیل است. 
 

 اجتماعی -انساني  هایسرمایه
ترین ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونیدر دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه

نظران و پژوهشگران ن صاحبمفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بی
ها و انتظارات گوناگونی را ها، دیدگاهمشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش 

ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه سرمایه پژوهش توجهقابلنیز دامن زده است. افزایش حجم 
 .های متفاوت اجتماعی استاجتماعی در سپهر

 قرار داد عبارتند از: گیریمورداندازهتوان سرمایه اجتماعی را با آن عناصر اصلی که می تعدادی از
سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از  آگاهی به امور عمومی،

یر رسمی ها برآیند، اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غآگاهی
ها، ای، مذهبی، اتحادیهدولتی، خیریههای غیرهای داوطلبانه در تشکلهمیارانه در فعالیت

توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت های صنفی و علمی و... . در مجموع میانجمن
امعه مورد سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آنها در ج

توان به احساس مردم نسبت به حکومت و مردم اشاره کرد و نیز مطالعه است. از دیگر معیارها می
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داشتن احساس خوشایند نسبت به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده 
 .شودمیاز معیارهای مطرح محسوب 

های ارتباط مجموع آن دسته از ارتباطات و شبکه به این ترتیب سرمایه اجتماعی عبارت است از
 اجتماعی که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکاری میان روابط موجود. 

 
 گیرينتیجه
راه خودشناسی مطالعه است؛ انسان با مطالعه کتب مختلف همچون کتب دینی و  ترینو سادهاولین 

به درون خود راهی برای  تواندمی، علمی و … سیشناجامعهو  شناسیروانمختلف،  هایمذهب
هر کسی  مطمئناً . گرددبرمیاین به خود فرد  استعدادها کهشناخت باز کند. شناخت عالیق و کشف 

ها توانمندیو  هاضعفبا کمی توجه خواهد توانست به عالیق و استعدادهای خود پی ببرد. شناخت 
است که خودش  هاییتوانمندیو  هاضعفکه بر همگان روشن است هر انسانی دارای  طورهمان

خود ا بشناسد و در رفع آنها تالش کند   هایضعفبهتر از هر کس دیگری بر آنها واقف است. اگر فرد  
خود را بیابد و به تقویت و تربیت آنها بپردازد در راه شناخت خود و حتی  هایتوانمندی  و همچنین

 .اتر از آن گام نهاده استفر 
آنها  هایموفقیتاز اشتباهات آنها پند گرفت و از  توانمیبا شناخت گذشتگان   شناخت گذشتگان؛

و حتی گاهی با مطالعه گذشتگان نکاتی برای انسان روشن   هاتواناییکرد برای ارتقاء سطح    الگوبرداری
 .کنندمیکه انسان را در راه خویش یاری  شودمی

طوری که انسان با شناخت خود خواهد توانست جهان را بشناسد از  جهان پیرامون همان؛ شناخت
به خودشناسی برسد به این معنی که رابطه بین شناخت جهان و  تواندمیطریق شناخت جهان نیز 

در هر کدام از این مسیرها  تواندمیانسان یک رابطه مکمل است که هر کسی با توجه به توانایی خود 
 .بردارد تا به هدف نهایی که همانا شناخت پروردگار یکتا است دست یابد گام

با تعمق در درون خود و جستجوی  تواندمیانسان همچنین   تعمق در خود )جستجوی خویشتن(؛
اعماق وجود خود به شناخت برسد، شناختی عمقی و درونی. بررسی فلسفه وجودی انسان با تأمل در 
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و تعمق بیشتر در این  شودمیعلت آفرینش، نیاز به خودشناسی آشکارتر وجودی انسان و  یفلسفه
  .نمایدمیمسئله نیز به انسان در شناخت خود کمک بسیار 

آگاهی؛ آگاهی نیز  خود شدن  ترروشنباشد. برای  یخوشبخت رسیدن به هایراهیکی از  تواندمیخود
آگاهی انواع مختلفی دارد از جمله  آگاهی کمی بیشتر بدانیم.خود مسئله بهتر است در مورد خود

آگاهی فطری، فلسفی، جهانی، طبقاتی، ملی و یک بعد خودشناسی جنبه روانشناختی آن . … خود
 .گرددبازمیهای شخصیتی خود است و به شناخت انسان از اخالق، روحیات و ویژگی
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 بوروکراسی و دموکراسی در دولت ایدئولوژیک: مسئلۀ ظرفیت دولت
 1محمد خلیلیان

 
ایدئولوژیک است. تأکید نظری   2بررسی نسبت بوروکراسی و دموکراسی در دولتیادداشت حاضر در پی  

این نوشته بر آرای فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی مبتنی است. البته چندان با جزئیات 
تر است، تفسیری است که از کتاب او در مورد بسیط نظریۀ فوکویاما سروکار نداریم و آنچه برایمان مهم

طلبی بر محور اصالح کارآمدی دولت نوشتۀ محمد فاضلی ایران عمده شده؛ تفسیری که مقالۀ اصالح
مان را با شرح نسبت بوروکراسی و دموکراسی توان نمایندۀ آن در نظر گرفت. بنابراین، ابتدا بحثرا می

که متفکران ایرانی از  هایی داریمکنیم. در این مسیر اشارۀ مختصری به ایدهاز منظر فوکویاما آغاز می
ا را با نظریۀ طور گذرا نسبِت نظریۀ پایان تاریخ فوکویاماند. در ادامه، بهنظریۀ توسعۀ فوکویاما اخذ کرده

. سپس بحث را بر مقصودمان از دولت ایدئولوژیک متمرکز کرده و اشاراتی کنیمتوسعۀ او بررسی می
سعۀ فوکویاما داریم. در این مسیر، بیش از آنکه قصد های مفقودۀ تفاسیر ایرانی از نظریۀ توبه حلقه

سازی نکاتی هستیم که در تفسیر و نقد نظرات متفکران ایرانی را داشته باشیم، درصدد برجسته
های مثبِت استفادۀ عملی از آرای فوکویاما مغفول مانده است. به همین دلیل، چندان به ویژگی

 
 Mohamad.khalilian@gmail.com ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی .1
معنای عام آن در نظر گرفته شده و منظور از آن تمام معنای قوۀ مجریه، بلکه به( نه بهStateت )در سراسر این متن، دول  .2

 گذاری و اجرا را در قلمرو سرزمینی مشخصی بر عهده دارد.هایی است که انحصار قدرت قانوندستگاه
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اِی مختص ایران )و های حاشیهمان ریزهگاه بحثکنیم و تکیههای ایرانی از فوکویاما توجه نمیشرح
زند و ای که حول مسئلۀ ایدئولوژی دور میحواشیکشورهای دارای دولت ایدئولوژیک( است. ریزه

 ای دارد.گذاری اهمیت ویژهها برای هر مسیر، نوع و شکلی از تالش برای سیاستتوجه به آن
 

 نسبت بوروکراسی و دموکراسی
ها را به دو دستۀ توان آنبارۀ چگونگی گذار به دموکراسی رویکردهای مختلفی وجود دارد که میدر

گیری کلی تقسیم کرد. دستۀ نخست بر مشارکت سیاسی شهروندان، تقویت نهادهای مدنی، شکل
کند و دستۀ دوم طرفدار اصالح های اجتماعی تأکید مینهادهای سیاسی متکثر و افزایش آزادی

بندی اولیه بهتر است آن را در قالب تر این تقسیمو افزایش کارآمدی آن است. برای شرح دقیقدولت  
 سازی فوکویاما از توسعۀ سیاسی توضیح دهیم. مفهوم

داند. نهاد نخست خوِد فوکویاما نظم و توسعۀ سیاسی را در جامعۀ مدرن مشروط به وجود سه نهاد می
داند که امکان انحصار قدرت را در محدودۀ ری آن، نهادی میوب به معنایدولت است. وی دولت را 

و  1دقت میان حاکمیت قانونسرزمینی مشخصی بر عهده دارد. نهاد دوم حاکمیت قانون است. او به
داند و در گذارد: در اولی، رهبران سیاسی را مشروط به تبعیت از قانون میفرق می 2حاکمیت با قانون

رهبران سیاسی. پاسخگویی دموکراتیک سومین نهاد مهم برای فوکویاماست. از دومی، قانون را تابع 
نظر او رهبران دولت هم باید به نخبگان درون دولت پاسخگو باشند و هم به مردم. سه نهاِد دولت، 

نوعی دو کفۀ ترازو  دارند و بهحاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک در دو جهت مختلف قدم برمی
وی ترازو دو نهاِد پاسخگویی دموکراتیک و حاکمیت قانون هستند که به محدودسازی هستند. یک س

 کارگیری قدرت گرایش دارد. قدرت گرایش دارند. سوی دیگِر ترازو نهاِد دولت است که به انباشت و به
های گذار به دموکراسی را به دو دستۀ طرفداران محدودیت دولت و توان نظریهبا این مقدمه، می

های طلبان ایرانی تا آمریکاییتقسیم کرد. دستۀ نخست از اصالح 3فداران تقویت ظرفیت دولتطر 
 

1  . Rule of law 
2  . Rule by law 

.3  State Capacity 
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ها بر این است که حاکمیت قانون و پاسخگویی . تأکید آنگیرددر برمیطرفدار صدور دموکراسی را 
ها پاسخگویی دموکراتیک را مقدم بر اند. آنهای فرایند گذار به دموکراسیترین نهاددموکراتیک مهم

دانند. اما دستۀ دوم، ضرورِت توسعه را نیاِز رسیدن به توسعه میرا پیشهر نهاد دیگری دانسته و آن 
پردازان دستۀ . فوکویاما از نظریهکنندمیدانند و بر تقویت نهاد دولت تأکید نظم میای موجود شالوده

اخیر است و ایدۀ بنیادی کتاب نظم و زوال سیاسی بر محوِر نیاز به دولت مقتدر در فرایند توسعۀ 
 گردد.سیاسی می
شدِن ش از دموکراتیکنویسد: »توسعه فرایندی جدا از رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و پیفوکویاما می

(. این گزاره اهمیت اساسی در 17: 1396شیوۀ حکومت، باید یک نظم اساسی وجود داشته باشد« )
ای یادآور اندیشۀ اصلی کتاب دهد و نه محدودکردن آن. چنین ایدهمسیر توسعه را به کیفیت دولت می

( است. هانتینگتون 1370)خوش دگرگونی نوشتۀ ساموئل هانتینگتون  سامان سیاسی در جوامع دست
ها و های آندر فصل نخست آن کتاب مهمترین شکاف میان کشورها را ناشی از میزان کارایی دولت

داند. وی با نقد متفکرانی که معتقد به تقدم رشد اقتصادی شان از ثبات سیاسی میسطح برخورداری
داند و نه نبود اقتدار سیاسی میتوسعه را فقدان اند، مسئلۀ اصلی کشورهای درحالبر رشد سیاسی

نویسد، آزادی. هانتینگتون در فصل سوم کتاب، وقتی دربارۀ دگرگونی سیاسی در جوامع سنتی می
داند. بحث فوکویاما نیز از صراحت دولت مقتدر را مسئول اصالح امور اقتصادی و اجتماعی میبه

 .شودمیجا آغاز همین
دهد عۀ زورمندانۀ دولِت باکیفیت و دموکراسی است. او نشان میحل تناقض میان توس  درصددفوکویاما  

که در موارد متعددی، از جمله در پروس، سوئد، دانمارک، فرانسه و ژاپن، توسعۀ آمرانۀ مقدم بر 
آورده است. به نظر او، پروس پیش از  به بارتری دموکراسی، نتیجۀ تاریخِی به مراتب دموکراتیک

روشی کرد: »این حکومت به کارآمدای بوروکراسی تأسیسن، شروع به بودشدن و پاسخگوصنعتی
از حق سیاسی برای  شهروندانغیرشخصی حفاظتی قوی از حقوق شهروندانش فراهم آورد، اگرچه 

(. او اشاره 78: 1396ها برخوردار نبودند« )فوکویاما،کشی از حاکمان خود از طریق انتخاباتحساب
نویسد: »]...[ جنگ پدید آمد و به نقل از هانس روزنبرِگ مورخ می سازوکارکند که چنین دولتی با می
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فردریک ویلیام ]...[ ارتشی درجه یک درست کرد، متکی به کشوری که از نظر نیروی انسانی، ثروت 
به نقل از فوکویاما،  1958های اقتصادی، درجه سه بود« )روزنبرگ، طبیعی، عرضۀ سرمایه و مهارت

کند که میان جنگ و تیلی، جنگ دولت را پدید آورد. البته فوکویاما اشاره می ه زبانب(. 80: 1396
های کیفیت باالی حکومت ارتباط محکمی وجود ندارد. بسیاری از جوامعی که درگیر جنگ

 . باقی ماندندپرور مدت بودند، فاسد یا ویژهطوالنی
در کشورهایی که دموکراسی پیش از تثبیت  دومین شِق استدالِل هانتینگتونِی فوکویاما اینجاست که

(. وی 1396دولتی قوی پدید آمد، نتیجۀ کار از نظر کیفیت حکومت چندان مثبت نبود )فوکویاما، 
داند که پیش از ایجاد دولت قوی، دموکراتیک شدند و به همین یونان، ایتالیا و آمریکا را کشورهایی می

شد. استدالل او این است که این ه سپس باید اصالح میپروری پدید آوردند کهای حامیسبب نظام
کشورها نتوانستند پیش از ورود دموکراسی، دولتی مقتدر پدید آورند و درگیر فساد شدند. فساد در این 
کشورها اثرات مخربی بر نظم سیاسی و رشد اقتصادی داشت. کاهش مشروعیت حاکمان و کاهش 

اعتمادی کند که بیراگیری فساد هستند. او استدالل میحس اعتماد به دولت دو نتیجۀ منطقی ف
بیش از آنکه ریشۀ فرهنگی داشته باشد، ناشی از نبود دولت غیرشخصی قوی و حاکمیت قانون در 

ها به منابعی که خود طول تاریخ است: »در غیاب یک قدرت عمومی مورد اعتماد، افراد و خانواده
(. از نظر او، این 111شدند« )همان:  فیف همه علیه همه میداشتند واگذاشته و درگیر نوعی جنگ خ

 پروری تبدیل شدند. خواری و حامیرانت فراهم کردنهایی برای کشورها همچنین به زمینه
فقط کشورهایی موفق شدند از این مهلکه بیرون بیایند که توانستند اصالحاتی اساسی در دولت خود 

یکا موفق شد، یونان شکست خورد و ایتالیا موفقیت نسبی انجام دهند. »در انجام اصالحات آمر
، وضعیت شودمیها اشاره (. تفاسیر ایرانی از این نظریه، که جلوتر به آن75دست آورد« )همان: به

ها معتقدند که ایران کند. آندانند که فوکویاما تشریح میایران را نزدیک به آمریکا، یونان و ایتالیایی می
یه به آمریکای قرن هجده و نوزده قرار دارد و از این مسیر، فقط با استفاده از نردبان در وضعیتی شب

ها را به دولتی باکیفیت و توان به توسعه رسید. همان اتفاقی که مثاًل در آمریکا افتاد و آن دولت می
 ند. منافع عمومی بلندمدت رسا به فکرغیرشخصی، با بوروکراسی مستقل و دارای ظرفیت نهادی و 
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توان در تمرکز بر مسئلۀ ظرفیت و کیفیت دولت خالصه کاربست نظریۀ فوکویاما دربارۀ ایران را می
همچون پدرام سلطانی و مسعود نیلی و اکبر   1شناسانی مثل محمد فاضلی و اقتصاددانانیکرد. جامعه

در مسئلۀ کیفیت روست، ای را که ایران کنونی با آن روبهکمیجانی و بسیاری دیگر، مشکل اساسی
ها معتقدند که »باید دولت را در کانون توجه قرار داد و در سطح نظر و عمل جویند. آننهاد دولت می

(. اکبر کمیجانی و هادی 124:  1396بدل شود« )فاضلی،    با ظرفیتکوشید تا دولت به دولت توانمند  
تأثیر تنها تحتد اقتصادی نهاند که »رشطور تجربی نشان داده( به1392ای )شناس در مقالهحق

آثار متفاوتی بر آن داشته باشد.  تواندمیکیفیت دولت است، بلکه سطوح مختلف کیفیت دولت نیز 
ارتقا  خیلی خوبو به سطح  گیردمیهر چه کیفیت دولت از سطح خیلی ضعیف فاصله  کهطوریبه

اند که ها در پایان مقالۀ خود پیشنهاد داده(. آن39یابد، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد« )همان:  می
دولت قصد داشته باشد از طریق افزایش مخارج دولتی بسترهای رشد اقتصادی را  کهدرصورتی»

بخشد« )همان:  کیفیت دولت را تحقق باال بردنشرط آن یعنی فراهم کند، بهتر است در ابتدا پیش
40 .) 

مشی ( نیز معتقد است که »باید بر سه وجه دولت تمرکز کرد: ظرفیت اجرا، ظرفیت خط1396فاضلی )
مشی را »نیازمند و ظرفیت دولت.« او اعتقاد دارد که در هر سه ُبعد ضعف وجود دارد. وی تولید خط

نفعان هر سیاست« مکفی میان ذیوگوی  های کافی، نیروی انسانی توانمند و گفتاهداف روشن، داده
 داند. شدت سیاسی« را مانع رسیدن به هدف میدانسته و در این مسیر »نیروی بوروکراتیک به

ای شکی نیست، اما آنچه در این ایده مغفول مانده، ایدئولوژی است. تولید در درستِی چنین ایده
کنش شبکۀ ه از طریق میانو ن شودمیها در دولت کنونی با ایدئولوژی بازساخت مشیخط

برد در واقع شدت سیاسی نام میها. آنچه فاضلی از آن با عنوان نیروی بوروکراتیک بهبوروکرات
اند. چنین نظام بوروکراتیکی نیازی به های ایدئولوژیکناپذیر از شبکههایی جداییخوشه

د، حرکت در راستای ایدئولوژی شده ندارد؛ آنچه به آن نیاز دار های پرهزینه و تحقیقگذاریسیاست
آورد که ایدئولوژی را در بحران ببیند: جایی شبیه گذاری و اصالح رو میاست. اتفاقًا آنجایی به سیاست

 
 کنند.طور مستقیم به نظریۀ فوکویاما اشاره نمیاقتصاددانان بهالبته  .1
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های ایدئولوژیک با پایبندی به ظرفیت درونی ایدئولوژی کار های شبکهبه وضعیت امروز. خوشه
 افِق بلندمدِت رفاِه عمومی است.  که هدفش کارآمدکردِن  ایکار ویژهو نه با  کنندمی

مندیم تا اندکی به عقب بازگشته و دربارۀ نسبت نظریۀ پیش از اینکه این تفسیر را بررسی کنیم، عالقه
پایان تاریخ با نظریۀ توسعۀ فوکویاما صحبت کنیم. چراکه فهم کتاب نظم و زوال سیاسی بدون در نظر 

شده و ای تکمیلکتاب نظم و زوال سیاسی نسخهگرفتن سیر اندیشۀ فوکویاما ناممکن است. 
 دارد.گرایانه از کتاب پایان تاریخ و انسان واپسین است و در همان راستا گام برمیغیرتقلیل

 
 ارتباط نظریۀ پایان تاریخ با نظریۀ توسعه
دهندۀ نظریۀ پایان تاریخ است. با اندکی کم ادامهوریشۀ نظری کتاب نظم و زوال سیاسی بیش

بندی کرد: نیرویی به اسم توان اصل محوری نظریۀ پایان تاریخ را به این شکل صورتانگاری، میساده
سیستی این برندۀ تکامل جوامع انسانی دانست. نسخۀ مارکرا پیشتوان آن تاریخ وجود دارد که می

دانست. فوکویاما در نظریۀ شهر کمونیستی میشکلی از آرمان  پدید آمدنبحث، پایان تاریخ را متناظر با  
افتاد، معتقد بود که پایان تاریخ نه در های دهۀ نود میپایان تاریخ، با توجه به اتفاقاتی که در سال

ای پیشرفته، دموکراسییعنی در لیبرال  به آخِر آن،  یکی ماندهشهری کمونیستی، که در وضعیِت  آرمان
 (. 1393رسد )فوکویاما، به پایان می

 به معنایتاریخ  بنامرسد فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی، هنوز هم بر وجود چیزی می به نظر
که گذار از نوعی  کنندمیهگلی آن باور دارد. از نظر او جوامع انسانی روند منسجمی را طی مارکسی
دیگر است. پرسش فوکویاما در کتاب پایان تاریخ  نوعیبهدهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان

اسی مبتنی بر اقتصاد دموکر رود؟ پاسخ او لیبرالو انسان واپسین این بود که این روند به چه مسیری می
، حداکثر 1970توان برای اندیشۀ او، این واقعیت تاریخی را شاهد آورد که در سال  بازار بود. اکنون می

 115زمان وجود داشت؛ اما اکنون بیش از کشوِر موجوِد آن 130دموکراسی انتخاباتی در مجموِع  35
، دموکراسی از موقعیتی که بیشتر از دموکراسی انتخاباتی در سراسر جهان وجود دارد. بنابراین
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سوِم کشورهای شد، به موقعیتی رسیده است که بیش از دوچهارِم کشورهای جهان را شامل نمییک
  1.گیرددر برمیجهان را 
 1970ای اجتماعی اشاره کرد که به این دگرگونی سیاسی وابسته است. از توان به پدیدهحال می

شده با نظم شدن، نظامی جهانیچهاربرابر شده است. با این چهاربرابر، حجم اقتصاد جهانی تاکنون
اقتصادی باز و تولید روزافزون پدید آمده است. ُبعد دیگِر این پدیدۀ اجتماعی، ظهور و رشد طبقۀ 
متوسط است. اکنون در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در برزیل، اندونزی، ترکیه و اوکراین طبقۀ 

نتینگتون و برینگتون مور، چنین افزایشی در ها ناشده و رشد کرده است. به زبمتوسطی ساخته 
ها میان افزایش نظر آن. چراکه بهشودمیجمعیت طبقۀ متوسط باعث افزایش گرایش به دموکراسی 

دار وجود دارد. گرچه این رابطه همیشگی نیست جمعیت طبقۀ متوسط و دموکراسی رابطۀ مستقیم معنا
، در کل، زمانی که افراد طبقۀ متوسط به سطح کنندمیشان عمل واًل بر پایۀ منافعو طبقات اص

)فوکویاما،   شودمیمشخصی از آموزش، مالکیت چیزها و رفاه برسند، گرایش به مشارکت سیاسی آغاز  
(، موج سوم 1390نتینگتون )ها ناجاست. بنابراین، به زب(. نقطۀ آغاز دموکراسی همین2014

 دهد و هنوز شاهدی بر بازگشت آن وجود ندارد.به راه خودش ادامه میدموکراسی 
دیگری را جز   2خورد که هیچ جایگزینکتاب نظم و زوال سیاسی از آنجا با نظریۀ پایان تاریخ پیوند می

شود. در نظریۀ توسعۀ فوکویاما، جوامع یا از مسیر افزایش دموکراسی برای جهان متصور نمیلیبرال
بیان نورث، شوند. بهپروری و فساد روزافزون مییابند یا درگیر حامیارایی دولت توسعه میکیفیت و ک

پنجه ورسند یا با حکومت طبیعی دست( جوامع یا به نظم دسترسی باز می1395والیس و وینگاست )
ین وجود های جایگزنرم خواهند کرد. در نظریۀ توسعه نیز، همچون نظریۀ پایان تاریخ، جایی برای مدل

توانند دولتی منسجم، غیرشخصی و دموکراتیک با حاکمیت قانون و مبتنی بر ندارد. جوامع یا می
های جایگزین کنونی نیز، از جمله مدل اقتصاد بازار ایجاد کنند یا راه دیگری به توسعه ندارند. مدل

 
ای، دموکراسی و لیبرالیسم را در کتاب نظم و زوال سیاسی چندان این نکته جالب توجه است که فوکویاما، شاید به شکل زیرکانه .1

 گیرد.کند و ظهور دموکراسی را متناظر با ظهور لیبرالیسم در نظر میاز یکدیگر تفکیک نمی
.2  Alternative 
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ایجاد تخاصم با  بودن جمعیت مسلمان،ترتیب به دالیل خاصاسالمی، مدل روسی و مدل چینی، به
کشورهای همسایه و فرهنگ خاص کنفسیوسی، راهی به تکثیرشدن در سایر نقاط جهان نخواهند 

جاست که ما مسئلۀ ایدئولوژی را همگام با جاگیری ایران در این (. از همین2014داشت )فوکویاما، 
  1کنیم.مدل مطرح می

 
 دولت ایدئولوژیک، بوروکراسی و دموکراسی

منظور از دولت ایدئولوژیک، دولتی است که بر اساس ایدئولوژی مشخصی خواهان مهار فراگیر رفتار 
کوشد تا بر حسب اصول عقاید آن ایدئولوژی، زندگی اجتماعی و نگرش افراد جامعه است. دولتی که می

ا این مفهوم را (. م1381درآورد )بشیریه،  به انضباطرا تنظیم و کنترل کند و ابعاد مختلف زندگی را 
بریم و منظورمان هم از ایدئولوژی فقط ایدئولوژی دینی نیست. کار میطور مشخص ناظر به ایران بهبه

های مختلف حیاتش پدید آمده و دین فقط یکی ایدئولوژی دولت کنونی از انباشت پویایی درونی دوره
 ی با رویکردهای غالب متفاوت است. اش است. این نگاه به ایدئولوژی دولت اندکهای سازندهاز متغیر

اند. مثاًل بشیریه ها ایدئولوژی در دولت ایران را محصول آمیزش مذهب و سیاست دانستهعمدۀ تحلیل
مایۀ اصلی ایدئولوژی دولت در ایران را شناسی سیاسی ایران، درونای بر جامعهدر کتاب دیباچه
بندی کرده است را صورتر بحران متناظر با آن گرای اسالمی در نظر گرفته و چهاایدئولوژی سنت

های مشروعیت، مشارکت، مند است و بحران(. از نظر او، ذات دولت ایدئولوژیک تنش1384)بشیریه،  
اند. بحران نخست، مشروعیت، از امکان تعبیر و کارایی و استیالی هژمونیک همواره با آن همراه

آید. بحران دوم، مشارکت، حاصل انحصار گون پدید میهای گوناتفسیر ایدئولوژی حاکم به شیوه
های قدرت سیاسی در دست هواداران ایدئولوژی مسلط است؛ بحران سوم، کارایی، از تأکید بر مالک 

و سرانجام اینکه  شودمیجای معیارهای شایستگی در امر کارگزینی سیاسی ایجاد ایدئولوژیک به
 شودمیثباتی سیاسی و شکاف در درون طبقۀ حاکم بی های نامبرده موجبکوشش برای حل بحران

 
اش در دانشگاه ُکرنل، ایران را در کنار عربستان، در قالب مدل اسالمی معرفی ( در سخنرانی2014گفتنی است فوکویاما ) .1

 کند.می
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(. بشیریه ریشۀ هر چهار بحران را در اجرای عملی پروژۀ دولت دینی در عرصۀ اجتماعی 138)همان:  
 داند.و فرهنگی می

ها اند، این بحرانکم درستوهای دولت ایدئولوژیک در ایران بیشگرچه نظرات بشیریه دربارۀ بحران
بودن ایدئولوژی نیست. ارتباط دین با ایدئولوژی دولت، کارکردی از ُبعِد دلیل دینی یا اسالمیلزومًا به

ای راهبردی نیست. ایدئولوژی دینی در هکنندهای عمومی دارد و تعیینبخشی به سیاستمشروعیت
وژی دولت در تری قرار دارد و تأویل خاص از دین، فقط یکی از ابعاد سازندۀ ایدئولدل ایدئولوژی کلی

گیریم و ایران است. بنابراین، ما ایدئولوژی دولت کنونی را مساوی با ایدئولوژی اسالمی در نظر نمی
اند. گیری ایدئولوژی کلی دولت عوامل مختلفی دخیلدهیم. در شکلرا به یکدیگر تقلیل نمی این دو

 هایدوره حیاتدربارۀ  هاییهای شخصی رهبران مختلف تا ایدهاین عوامل از سالیق و گرایش
مند باورها طور معمول مجموعۀ سامانگیرد. افزون بر این، ایدئولوژی را بههای مجریه را دربرمیقوه

نظر ما، ایدئولوژی دولت در ایران، اند. اما بههای ثابت سیاسی و اجتماعی تعریف کردهو اندیشه
مانِی ایدئولوژی حاصل تغییر ذوق شخصی سامندی است. بیسامانی و سامانای یّکه از بیآمیزه

اش هم نتیجۀ حضور مندیگرفتن رهبران جدید است، سامانهای مختلف یا قدرترهبران در دوره
 های سیاسی.ماندگار برخی ایده

های توانیم دولت را در ایران در قالب مدلی ایدئولوژیک با سیاستبا این توضیح مختصر، می
موکراسی صوری تعریف کنیم. چنین مدلی را، که بیشتر از آنکه به آمریکای ای و دارای دقبیلهقومی

توان فقط با اصالح بوروکراسی قرن هجدهم و نوزدهم شبیه باشد به عربستان کنونی شبیه است، نمی
دولتی و بازسازی سطحی دولت ترمیم کرد. نخستین حلقۀ مفقودۀ طرفداران ایدۀ افزایش کارایی دولت 

ها دولت را در ایران، دولِت رسد آننظر میها از دولت کنونی نهفته دانست. بهر تعریف آن توان درا می
تر و دانند که کافی است در مرحلۀ توزیع منابع و تصمیمات بوروکراتیک، محکمرفاهِی کژکارکردی می

رۀ نسبت دین با و دربا کنندمیکلی از تصویر حذف ها عنصر ایدئولوژی را بهعمل کند. آن تربا برنامه
گویند که در این دولت گرفته ای سخنی نمیگرایانهایقبیلهایدئولوژی و سطح تصمیمات قومی

های موجود در جامعه با حذف عنصر ایدئولوژی از تحلیل، که بخش مهمی از شکاف. درحالیشودمی



 
 360|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

حل مسئلۀ ها دولت است و بدون اند. از جمله موضوعاتی که یک سوی آننشدنیحل در عمل
هویتی، شکاف جنسی، مناقشۀ قومی و توان به شکاف نسلیها پرداخت، میتوان به آنایدئولوژی نمی
ای اشاره کرد. چنین مسائلی فقط از مسیر بحراِن ناکارآمدِی نیروهای بوروکراتیک دولت مناقشۀ منطقه

 اند. اند، بلکه به ذات ایدئولوژی دولت نیز مرتبطپدید نیامده
های مناسبی برای اند، نمونهحصر که اولی در عرصۀ اقتصاد و دومی در عرصۀ سیاست مطرح  رقص و

محوربودِن دولت هستند. دولت ایدئولوژیک، به دالیلی که به ُبعِد دینی ایدئولوژی مسئلۀ ایدئولوژی
لیتی معنای منع فعامرتبط است، برخی هنرها مثل رقص را از صفحۀ اجتماع حذف کرده است. این به

هایی که مداخلۀ عمدی دولت در تواند بسیار ُپرسود باشد. چنین مثالاست که به لحاظ اقتصادی می
های هایی در سایر دولتجهت توقف فعالیت آزاد اقتصادی است در هنرها بسیارند. مشابه چنین مثال

ممنوعیت تولید و  های راک یادانوفور وجود دارد. جلوگیری از فعالیت موسیقیایدئولوژیک نیز به
هایی از ها در عربستان کنونی، نمونهفروش شلوار جین در شوروی سابق و ممنوعیت برخی موسیقی

ای ایدئولوژی تواند مثاِل ُبعِد سلیقهنیز می  1388جمهوری سال  این مواردند. حصر دو کاندیدای ریاست
هایی را دربارۀ روابط ایران با آمریکا ههایی واقعی و مثالی هستند. چنین نمونباشد. این دو فقط نمونه

توان زد. در تمام سطوح حکمرانی در ایران چنین تر از آن، دربارۀ سیاست خارجی ایران میو حتی عام
 هایی از نقش ایدئولوژی در سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ وجود دارد. مثال

گرایی و مغفول مانده، شکلی از تقلیل مسئلۀ دیگری که در نظر طرفداران ایدۀ اصالح بوروکراسی
رسد طرفداران ایدۀ ترمیم می به نظردادِن تالش در ایجاد دموکراسی جوهری است. اهمیت جلوهکم

خواستن،  محضبهاند که دولت، خوشۀ مرکزی شبکۀ نهادها، کافی است تا بخواهد؛ مدعی دولت
دی و سیاسی را یکجا باهم داشته باشد. فاضلی ای ایجاد کند که توسعۀ اقتصاتواند چنان دگرگونیمی
نشینی وردهایش تا به امروز عقبز دموکراسی، حاکمیت قانون و دستانویسد: »ضرورتی ندارد امی

: 1396پردازی و طراحی ساِزکارهای نهادی تقویت دولت در ایران کوشا باشیم« )کنیم، اما باید در ایده
وجود دارد که از نظریۀ فوکویاما به آن راه پیدا کرده است و آن  ای در این گزاره(. جملۀ نانوشته125

روی در ُبعد دموکراتیزاسیوِن توسعۀ سیاسی چندان در توسعۀ ایران مهم نیست. آنچه اینکه پیش
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اهمیت اساسی دارد، اصالح بوروکراسی و ارتقای سطح کیفی خدمات عمومی و مسائلی از این قبیل 
ویژه دموکراتیزاسیون، باعث افزایش استقالل نسبی سعۀ سیاسی، بهاست. نکته اینجاست که »تو

تواند بر مبنای منطق تا جایی که این حوزه می  شودمیهای جامعه(  همراه سایر حوزهحوزۀ اقتصادی )به
(. از سوی دیگر، »با مشارکت نسبی مردم 212: 1393سازی( عمل کند« )چلبی، درونی خود )بهینه

و  کنندمیهای بیشتری در کار تدوین قواعد و قوانین شرکت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه، گروه
های رفاهی فراهم مشیگو و تدوین و اجرای خطدولِت پاسخدهی  های نهادی را برای شکلاین، زمینه

کند« )همان(. طرفداران ایدۀ اصالح بوروکراسی اهمیت تالش برای دموکراسی جوهری را در می
 گیرند.کم میتوسعۀ ایران دست

را مسئلۀ »نخبگان همیشگی«  توان آنافزون بر این، در دولت فعلی مسئلۀ مهمی وجود دارد که می
اند و ید. برخی نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنونی، نهادهایی انتصابینام

گونه که نورث ها ندارد. مسئله این نیست که آندموکراتیک چندان تأثیری در انتخاب آن سازوکارهای
 از نخبگان، تصمیم به اصالح بنیادی ایشبکهدرونگویند، این افراد در ( می1395و همکاران )

ها بگیرند یا نگیرند. نکته اینجاست که اتفاقًا جایگاه ایدئولوژیک این افراد، اجازۀ اصالح را به آن
ناطلبی در جایگاه ساختاری بسیاری از مناصب دولتی در ایران نهادینه است. دهد. تمایل به اصالحنمی

یده گرفت؛ چراکه روندهای توان نقش ایدئولوژی و دموکراسی را نادوجه نمیهیچدر چنین مواردی، به
 کننده نیست.اصالحی بوروکراتیک تنها عامل تعیین

ترین بحران درستی معتقدند که بحران کارآیی، محوریفاضلی و بسیاری از اقتصاددانانی ایرانی به
ی مقبولیت ی تنگاتنگی با مسئلهکنونی است. نکته اینجاست که در دنیای مدرن، کارآیی رابطه  دولت

های اقتصادی آوردن حداقل(. مقبولیت عمومی در ایران فقط با فراهم1381دارد )بشیریه، عمومی 
های ایدئولوژیک، ناظر به مقبولیت خود ایدئولوژی شود. چراکه مقبولیت عمومی در دولتفراهم نمی

 باری داشتهتواند پیامدهای فاجعههای عمومی مینیز هست. شکاف میان ایدئولوژی دولت و گرایش
باشد. خوب است از خود بپرسیم که در چیِن امروز، که دولتی اقتدارگرا و ایدئولوژیک با نظام اقتصادی 
تولیدی و رشد باالست، اگر روزی عمدۀ مردم به ایدئولوژی دولت اقبال نشان ندهند، چه اتفاقی 
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با بهترشدن  افتد؟ در شرایطی که ایدئولوژی از حامیان اندکی برخوردار باشد، ممکن است حتیمی
ساِل شرایط اقتصادی نیز، کارایی یا احساس کارایی رخ ندهد. کما اینکه در نمونۀ ایران، در هشت

 اصالحات رخ نداد. 
های ایدئولوژیک ارائۀ . هدف دولتشودمیاینجاست که بطن تناقض تفاسیر ایرانِی فوکویاما فاش 

ها، (. دلیل اساسی بروز این بحران1381 کردن ایدئولوژی است )بشیریه،خدمات نیست، بلکه پیاده
شدۀ کنونی است. مسئله اعمال ایدئولوژی واحدی برای واقعیت متکثر، متنوع و متغیر در جهاِن جهانی

های حاضر و آماده و نیروی انسانی خبره ندارند؛ بلکه اگر داشتند هم ها نقشهاین نیست که بوروکرات
. درنتیجه، تا شودمیرو گر در مواقعی که دولت با بحران روبهها نیازی نبود، مبه وجود و حضور آن

که مسئلۀ ایدئولوژی دولت در سطوح کالن، میانه و خرد در ایران حل نشود، از میان نرود یا با زمانی
شمول دیگری جایگزین نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اصالح بوروکراسی ایدئولوژی جهان

های اش نزدیک کند. درنتیجه، اصالح رویهگرایانها به اهداف ایدئولوژیک خاصتواند دولت ر فقط می
زمان ایدئولوژی اند و خورشید دموکراسی از مشرق اصالح همایدئولوژیک مقدم بر اصالح بوروکراسی

 .1کندو بوروکراسی طلوع می
 

 منابع
 .28اندیشه، شماره های ایدئولوژیک، بازتاب (. بحران دولت1381بشیریه، حسین ) ▪
های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر )گسترش شکاف (. زمینه1384بشیریه، حسین ) ▪

 .۱۵۴-۱۳۷: ۱۶، شمارۀ ۴میان ایدئولوژی رسمی و کردارهای عمومی(، رفاه اجتماعی، دورۀ 
 شناسی، نشر نی.(. تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه1393چلبی، مسعود ) ▪
(. بررسی آثار کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت، 1393هادی، کمیجانی، اکبر )شناس، حق ▪

 .42-29: 2، شمارۀ 10های اقتصادی، دورۀ مطالعات و سیاست

 
کند« ای با عنوان »دموکراسی و اصالح بوروکراسی: خورشید دموکراسی از مشرق اصالح بوروکراسی طلوع میفاضلی در مقاله 1

 های پس از آن، اصالح بوروکراسی است.ترین ضرورت ساختاری دولت یازدهم و دولتالل کرده بود که مهماستد 
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(. دموکراسی و اصالح بوروکراسی: خورشید دموکراسی از مشرق اصالح 1393فاضلی، محمد ) ▪
 .۳۵-۳۷: ۱۸کند، اندیشه پویا، شمارۀ بوروکراسی طلوع می

: 49طلبی بر محور اصالح کارآمدی دولت، اندیشه پویا، شمارۀ  (. اصالح1396فاضلی، محمد ) ▪
122-125. 

(. پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمۀ عباس عربی و زهره عربی، 1393فوکویاما، فرانسیس ) ▪
 کده.نشر سخن

 انتشارات روزنه.پور، (. نظم و زوال سیاسی، ترجمۀ رحمن قهرمان۱۳۹۶فوکویاما، فرانسیس ) ▪
های (. خشونت و نظم1395آر )جوزف، وینگاست، باریسی، والیس، جاننورث، داگالس  ▪

شدۀ بشر، ترجمۀ جعفر خیرخواهان و رضا اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت
 مجیدزاده، نشر روزنه.

، ترجمۀ محسن (. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی1370هانتینگتون، ساموئل ) ▪
 ثالثی، نشر علم.

(. موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم، ترجمۀ احمد شهسا، 1390هانتینگتون، ساموئل ) ▪
 نشر روزنه.

▪ Fukuyama, Francis (2014). Will Democracy Have Competitors in the 21st 
Century? [Video file], Cornell University. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzqkXhdo0qc 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lzqkXhdo0qc


 
 
 
 
 
 
 
 

 های جنایتکاردولت
 چی،  المیرا اوصیا، فاطمه نعمتیپارسا لقمانی، نرگس داغمه ، 1سید حسین موسوی

 
 دمه و طرح مسئلهمق

در گذر زمان، تاریخ لحظاتی را ثبت کرده است که درک و فهم آن به لحاظ انسانی و اخالقی بسیار 
است. لحظاتی که ردی از خون صورت تاریخ را سرخ کرده است. لحظاتی  آزاردهندهسخت، غریب و 

به جرم  هاییانسانبیدار شده است. لحظاتی که  هاییانساندر  هاخصلت تریندهشتناک که 
که در سبوعیت  هاییشکل ترینخالقانهصاحبان قدرت به  ینژادپرستانه هایانگارهندیشی و یا دگرا

خاص   ایبرهه.  اندشده، یا سالخی  قرارگرفتهمانندی ندارند تحت حصر، شکنجه و فشار    خوییدرندهو  
 .شوندمییا حاکمان جنایتکار  رسندمیکه جنایتکاران به حکومت 

ان معطوف است به اینکه ساختارهای ذهنی و سازوکارهای عینی که موجب پرسش ما اما در این می
چگونه به یک انسان چه در مقام آمر   گرددمی  هایینظام، استقرار، تداوم و فروپاشی چنین  گیریشکل
اینکه کدامین نیرو این توان را دارد که و  .دهدمیاجازه دست یازیدن به چنین جنایاتی را  مأمورو چه 

کارکردی -اخالقی و ساختاری-تغییر و غیر فعال کردن موقت یا دائم سازوکارهای فردیموجبات 

 
1. mousavih7000@gmail.com 

mailto:mousavih7000@gmail.com
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به دامان چنین  در غلطیدنفراهم آورد و در نهایت اینکه کدام جوامع و تحت چه شرایطی مستعد 
شناخت چگونگی آمادگی، و میزان استعدادی که سبب  در پیو حکامی هستند. این مطالعه  هارژیم

. همچنین رابطه جوامعی که تحت تسلط شودمیجنایتکار در آنها  هایرژیم یابیقدرتو  گیریشکل
نهایی سعادت  بشر یا قوم و کشور هستند، استوار گردیده و از آن   حلراهُصلِب و مدعی    هایایدئولوژی

در جوامعی که دچار بحران )سیاسی،  هاایدئولوژیونه اینگونه پاسخ به آن است که چگ در پیسو 
. مطالعه بر چهار یابندمیاجتماعی، اقتصادی ...( هستند، امکان موجودیت و پذیرش بسیار بیشتری 

کشور آلمان، روسیه، چین و شیلی متمرکز خواهد بود و با برسی اجمالی تاریخ و حوادث معاصر، تالشی 
 انجام خواهد داد. شدهمطرحسش به پر  دهیپاسخبرای 

و ساختارهای اسارت ذهنی  هاروش اهمیت چنین مطالعاتی برای ما بیش از هر چیز در آن است که، 
و جنایتکار   ریزخونبکاهد و به زوایای تاریک، مخوف،    هاانسانو عینی بشر برمال شده و از رنج و درد  

 هاگونه نظاماین، و جوامع در چنبره هااندیشهافراد،  یدندر غلتنوری بتاباند تا از  هاایدئولوژیاینگونه 
 کشستم، و چه قربانی،  گرشکنجه، مرید، سرسپرده و  مأمورچه در نقشهای حاکم، آمر،    هاایدئولوژیو  
، تا حد ممکن پیشگیری کند. و همچنین میزان شباهت وضعیت جاری جامعه ایران با شدهشکنجهو 

 آید. موارد مورد مطالعه به دست
 

 روش
 ایکتابخانهتاریخی و ابزار تحقیق مطالعه اسنادی و -مطالعه پیش رو با استفاده از روش تطبیقی

 است.
 

 جرم دولتی
سیستماتیک متوسل به انحراف و تخطی  صورتبه یا هدفیهرگاه حکومتی برای دستیابی به منفعت 

شده و حقوق انسانی را زیر پا گذارد مرتکب جنایت شده است. تفاوت یک  المللیبیناز قوانین ملی یا 
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بسیار بیشتر  تأثیردولت جنایتکار با فرد جنایتکار در گستره عمل و اهداف است. در جرم دولتی گستره 
 مسلط است.یک ایدئولوژی  ایاندیشهو با پشتیبانی 

 
 جنایتکار هایرژیم گیریشکلزمینه و زمانه مساعد 

نیاز دارند.  گیریشکلجنایتکار نیز به زمینه و زمانه مساعد و مستعد  هایرژیممثل هر پدیده دیگری 
، کنش افراد در حالت نامتعادل قرار گرفته و گیردمیدر شرایطی که یک جامعه در حالت بحرانی قرار 

 .گرددمیبقا ارجح بر اخالقیات 
و افراد توتالیتر و جنایتکار را در خود   هارژیماین نتیجه حاصل شد، جوامعی که    مشخصاً در این مطالعه  

پیش از آن تحت شرایطی افراطی قرار داشته و در حالت بحرانی  رسانندمیپرورش داده و به قدرت 
دیده شد و همچنین الگوهای مشابه ای درکنش ها  موردمطالعهستند. این روند در هر چهار کشور ه

 نهادی و چه فردی به دست آمد.-چه در سطح ساختی
 

 روند قبضه قدرت و توتالیتاریسم
. استثمار، شودمیپیش خواهد رفت که افراط و واگرایی جایگزین تعادل و همگرایی    ایگونهبهحوادث  

جهان مدرن و تغییر زمانه و یا شکست در جنگ شرایط   هایاندیشهار، استبداد، نفوذ الزامات و  استعم
و توده مردم بیش و پیش از هر چیز در پی معاش و  آوردمیاجتماعی بحرانی را به ارمغان -اقتصادی

 .شودمی، که حتی عامل مزاحم و اضافی شناخته معنابی تنهانهکه اخالق  ایهنگامه، افتندمیبقا 
جامعه ریشه دوانده و پویایی و آفرینش فکری جامعه به حالت کما رفته   هایبخشدر همه    عمیقاً فساد  
 رفتبرون. توان هر نوع حرکتی از نخبگان معتدل سلب شده و درنتیجه آن توده مردم گرددمیو فلج 

 هایاندیشهکند.  کنریشهکه فساد و رانت را  دانندمیو یکدست از بحران را نیازمند حاکمیتی قاطع 
و سرکوب قرار  موردحمله، که شوندنمیاصالح طلبانه و متعادل به محاق رفته و نه تنها شنیده 

. آنگاه نطفه نیروی مخرب گیرندمی. افراطیون مدیریت افکار و اعمال توده عوام را در دست گیرندمی
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به نیروی عظیم و خارج از کنترلی تبدیل خواهد   سرعتبهکه    گیردمیعه شکل  دهشتناکی در بطن جام
 شد. 

 
 پیامدها

. رسانندمیشروع و با انجامی دهشتناک به پایان  رؤیایی هاییآرمانداستان خود را با  هارژیم گونهاین
)نهضت گنجشک ُکشی در  هاشیوه ترینهزینهکمو  ترینسادهپوپولیسم و ادعای حل مسائل با 

را به کام مرگ، شکنجه و رنج  شماریبی، مردم شعوربیچین...(، خودکامگی ذاتی و شعارهای 
در همه ابعاد   کنندهخیرهبا یک رشد انفجاری و    معموالً . جوامع گرفتار در دام چنین حکومتی  کشاندمی

جامعه  هاحکومتدر انتها این ولی  گذارندمیامکان  یعرصه اقتصادی و فرهنگی پا به -اجتماعی
 تأثیراتهنگفت مالی و جانی، و با  هایهزینهتحت اشغال خود را با عقب گردی عظیم در گردابی از 

 .کنندمیمخرب مانا که چندین نسل را درگیر خواهد نمود رها 
 

  



 
 
 
 
 
 

  کدام دولت؟ کدام ملت؟
سیاسی ـ اجتماعی  ترکهای ایران، قبل  احساس تعلق یدربارهتطبیقی  ایمقایسه)

 (نویسنده یزیستهبا تکیه بر تجربه   57و بعد از انقالب 
 1شیوا سیدی 

 
زاده میشوند   هاانقالبحساس هر انقالبی است : از این نقطه است که    ینقطه  عدالتیبی» عدالت و  

 ینامه؛ در 2. « ) میشل فوکو  میرندمیو  کنندمی، از همین نقطه هم هست که راهشان را گم 
 .(«1358؛حوالی اردیبهشت  1979سرگشاده به مهدی بازرگان ؛آوریل 

اگرچه بیشتر به یک خاطره  که اکنونیک احساس است . احساسی  ، روایت مرگ جستار حاضر
. قصد از صراحت شدمی؛ اما زمانی نه چندان دور ، بازیگر کلیدی تحوالت سیاسی محسوب میماند

، بلکه تحلیل کنشی است که بر مبنای تغییرات حکمی کلی  تائیدن نوشتار، نه تلقین  و کالم در ای
؛ تلقی و احساسی که از » ملت نی واضح ترجود آمده است . به بیاشکل گرفته از مفهوم ملیت به و

،  در دو برهه ی تاریخی ی قبل و بعد از انقالب ان ترک های ایران وجود داشته استبودن « در می
 . طور قابل توجهی تغییر یافته است ؛ به تدریج و البته به 57

 
 دانشگاه عالمه طباطبایی . ،دانشجوی کارشناسی رشته ی جامعه شناسی .1

.2  paul Michel Foucault 
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ی تر عوامل تغییردهندهدقیق، بلکه عامل یا به عبارتی  دارد  نه ماهیت تغییر این احساس  اهمیت  آنچه
یک مدعا ، وجود شواهد و مدارک  تائید؛ لزوم شناسیرسم سنت علمی رایج در جامعهبه. آن است

وجود این احساس ، قبل از  یکننده تائیداست . لذا تورق این جستار نیز ابتدا با بیان شواهد  اتکاقابل
از شواهد  ایپارهبه  با توجهد و در ادامه نیز چگونگی مرگ این احساس را شروع خواهد ش 57انقالب 
 .ی خود نویسنده بیان خواهیم کردزیسته یتجربهو البته 

و در  کندمیبه »ما« معطوف  شدهتعریفرا درون مرزهای جغرافیایی  ایجادشدهحوادث و شرایط  آنچه
، وجود مفهومی کلیدی به نام » کندمین تداعی ادامه تصوری از »ملت بودن « را در اذهان کنشگرا

، مفاهیم  دیگری این مفهوم در مباحث جامعه شناسی؛ ناگزیر  سرمایه اجتماعی « است. سخن گفتن از
، » تعهد اجتماعی « و . . که طبق تعاریف مفاهیمی همچون » تعلق اجتماعی « .ی میکندرا نیز تداع

 . نهاد هاآناجتماعی « بر نام » سرمایه  طورکلیبهموجود میتوان 
ایران و در نتیجه  هایترک وجود این سرمایه در میان  یکننده تائید؛  57شواهد قبل از انقالب  

نمونه میتوان به  عنوانبهاز میان این شواهد ،  ایرانی در میان آنان است . یجامعهاحساس تعلق به 
؛  پر واضح است که نقش تحرکات های تاریخیروایتنهضت مشروطه اشاره کرد. با تکیه بر اسناد و 

. است انکارغیرقابلاین نهضت  یادامهو  گیریشکل، در حاضر در آذربایجان هایجنبشسیاسی و 
، نیست؛ بلکه هدفوجود این نقش  تائیدتاریخی جهت  پردازینمونه، صرف ین روایتاما هدف ا

 .پردازدمیپرسشی ست که به چرایی وجود این نقش 
سیاسی کشور را  نابسامان، وضعیت ی کنشگر ترک ، سوژه، چگونه و تحت چه شرایطیدیگرعبارتیبه

» ظهور هر جنبش اجتماعی  .کندمیو برای تغییر آن احساس مسئولیت  بیندمیمعطوف به خود 
که در تحلیل آن  استاز عوامل و شرایط محرک و بسیجگر  ایعهمجمونیازمند پیوستگی حداقلی 

 چارچوبمشروطه نیز در همین     یدورهباید کلیت این مجموعه را در نظر داشت. جنبش آذربایجان در  
  .، چکیده(1386« )فرزین فر ، درخور بررسی است.

بحث را  یادامه آنچه، اما گنجدنمیاین نوشتار  چارچوبذکر این » مجموعه عوامل و شرایط « در 
این عوامل   یهمهاجتماعی ، در پس    یسرمایهیت  دامکان موجو  گیریشکل  سازدمیبرای ما ممکن  
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 ه تحریک، احساس تعلق و تعهد را درون سوژ یت همین سرمایهدموجو کهطوریبهو شرایط است . 
 میکند و در نهایت جنبش آذربایجان را رقم میزند . 

سرمایه اجتماعی ، مفهومی ایستا نیست ، پویاست . جایگاهش نه در لفاظی های انتزاعی ، که در 
،  آفریندمی. سرمایه اجتماعی میل به تعلق دارد . تقویتش تعهد  شودمیاجتماعی تفسیر  هایمیدان
میکند و برای او هویت میسازد . هویت برای سوژه  ، محل دفاع را به اجتماعی مشخص الصاق    سوژه

 عنوانبهمشروعیت خود او  تائید یمنزلهبهاجتماعی ،  هایگروه هویت او توسط سایر  تائیداست . 
این هویت ، از ساحت فردی به  ساحت جمعی و به عبارتی تعریف  مکاننقلعضوی از جامعه است ، 

 ست .اسرمایه اجتماعی  یعهده» ما « ، بر 
افراد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با  هایواکنش» سرمایه اجتماعی ، زاده کنش و  

ثر مواقع با گذر و در اک گیردمیاستوار است که از آشنایی جان  هاییداشتچشمیکدیگر است و بر 
 (. 2، صفحه 1398 شوهانی، ،« )شوهانیشودمیو گسترده  بالدمیزمان 

های ایران، قبل ه اجتماعی در میان ترک ، وجود حدی از سرمایتاکنون برای ما روشن شده است  آنچه 
و در  ، چنانکه این سرمایه ، احساسی از تعلق و مسئولیت را در میان آنان پدید آورداست 57از انقالب 

 تاریخی شد.  یبرههنهایت سبب مشارکت  سیاسی در آن 
مداوم  طوربه ،ه ، برای دسترسی به منابع  قدرتمعروف است که نیروهای اجتماعی حاضر در جامع

پرتکرار این  ینقطهدر حال رقابت و درگیری با یکدیگر هستند .گرچه  رقابت و تضاد بین این نیروها 
، برای ظاهر متضادبههمین نیروهای    یبالقوه، نیاز حیاتی  شودمیفراموش    سهواً   آنچهروایت است اما  

 ایجاد تغییر مطلوب در جامعه است . 
سوی آنان بهخود را    هایگلوله  هاتفنگمندان را به چالش بکشد و  ، قدرتزیردستانپرسش     کههنگامی

.  تغییر از » من پرسشگر « به » مای پرسشگر ازپیش خود را نشان خواهد دادبیش، این نیاز  نشانه روند
. هری زیردستان ، هرگز متصور نمیشدتضاد ظادقیقًا همان اتحادی ست که  «  و مشارکت در میدان ؛  

انقالبی را رقم  درنهایتمردد سازد و  هاماشهرا در فشار  دیکتاتورها تواندمییر است که تنها همین تغی
 زند.
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آگاهی مشترکی باشد که به هنگام عمل ، خود  یزاده  شدهطرحروایت دیگر زمانی ست که پرسش 
ه تکرار ، و نگران در میدان. در این هنگام، نه چشمان متعجب مطالبهبیندمیرون میدان، تنها را د

. تماشاگری که بیرون از میدان ، راهکار این مسئله نخواهد بودنهدف مقاومت برای اقناع تماشاگرا
بر است و تاریخ   را از مسئلهصورت .که هدف مقاومت چیست داندمیخوبی  مقاومت قرار دارد ، به

، نه داردبازمیآنچه او را از مشارکت . ی خود داردحافظهظلم و ستم حاکمان را بهتر از هرکسی در 
آگاهی این جامعه  یسوژه. او خود را درون او رشد کرده است هاسالکه  احساسی استبلکه  خأل   نا

آگاه است ، اما برا  خوبیبه.   داندنمی . خود را مطرود کندنمیی تغییر آن احساس مسئولیت  از مسائلش 
 .کندگران احساس نمیسایر مطالبه ، جامعه ون خودو هیچ ارتباطی بی داندمی شدهفراموش و 

 :شودمیحال، چنین سؤالی مطرح 
بیرون از  دهدمی؛ امروز ، ترجیح  57مطالبه گر و حاضر در میدان قبل از انقالب  یسوژهچه شد که 

 مرزهایترک پرسشگر دیروز ،  یسوژه؟ چرا و چگونه باقی بماند و به تماشا اکتفا کندمیدان 
را به قومیت خود محدود کرده و هویت دیگری را برای تعلقاتش تعریف کرده است. کوتاه   هایشهمطالب

 .: قوم مرکزی و مواجباتششودمیدر یک پدیده خالصه  هاپرسشو مختصر بگویم .پاسخ تمام این 
 ، نوعی رفتار اجتماعی و طرز تلقی عاطفی است که به رجحانشناسیجامعهقوم مرکزی از دیدگاه » 

. انجامدمیی که به آن تعلق داریم بخشیدن و ارزش نهادن مفرط به آن گروه اجتماعی ، محلی یا مل
، متفاوت هایتمدنو  هافرهنگاندن خو  ارزشکم، گرایش به طرز تفکر مبتنی بر » قوم مرکزی «در 

، که بهنجار قلمداد گروه خویشتن هایعادتو  ورسومآداببا توجه به  هاآنمستهجن تلقی کردن 
 (. 3صفحه  ،1386)پور قلی ، .« ، وجود داردگیردمیو معیار داوری قرار  شودمی

، ختار جدیدی از مفاهیم روبه رو شد. این ساختار، با سای مطالبه گر ترک سوژه، 57بعد از انقالب 
او را مورد  روزیشبانهطور  ، و با مفاهیم جدیدی که بهمطرود خواندترک را  یسوژههویت پیشین 
، او   گروهیدرون، هویت جدیدی برایش تعریف کرد.  بدین ترتیب، تمام تعلقات  دادندمیاستیضاح قرار  
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 خوانده شد 1« زبانآذری، » ی ترک قبل از انقالبسوژه، قرار گرفت سؤالسیستماتیکی مورد  طوربه

، ملی یرسانهاین مناطق ، به فارسی تغییر کرد.  و روستاهای هانا، نام ترکی بسیاری از شهرست42
قل دفاع از ث ینقطه»زبان مادری« به  درنهایت»زبان مادری« را به زبان  یا لهجه محلی  تقلیل داد و 

 .تعلقات قومی تبدیل شد
ر بعیدی ، امایمکردهدر طول تاریخ تجربه  آنچه، به دلیل فاشیستی از گروه مرکزی رویکردهایتصور  

 هایاولویتی قوم مرکز است. گروه پیروز در رقابت قدرت، طبق سوژه، ف این هویتنیست. معر 
خود   ایدئولوژیک هایدستگاهاز  روزیشبانه طوربهرا   موردنظرمطلوب  یسوژه،  ایدئولوژیک خود

 هایگروهمیزان دسترسی سایر و  استی قوم مرکز سوژه، شیعه فارس مذکر یسوژه. کندمیمعرفی 
 . شودمیمشخص  هااولویتاجتماعی به منابع قدرت مطابق با همین 

اجتماعی  هایگروهنگاه او نسبت به سایر  .« است خودشیفته، » کالمیکی قوم مرکز، در سوژه
«  و » تمدن . واژگان » فرهنگ «اجتماعی، سرزنش گر  است هایبحران  یهنگامه و در آمیزترحم

،  . در چنین ساختاریکندمیتالش    هاگروهی آموزش سایر و برا  داندمیخود   صنفانهمرا مختص به  
 هایمجموعهو    هافیلم.  شودمی، مدام اعالم     هاسوژهقوم مرکز نسبت به  سایر    یسوژه  هایفضیلت

ها، فردی عاقل، » قوم مرکز« معرفی شده از این بلندگو یسوژهاند. فضائلاین  بلندگوهای تلویزیونی
 یچهرهد با افرادی با روایت زندگی خو یحاشیهاست که در  بااستعداد، مدبر و ، شایستهچهرهخوش 

برجسته که بیش از هر چیزی در نظر مخاطب مضحک  هاییگویش، رفتارها و نامتعارف، مضحک
و حتی  بدسلیقه، اق، چهوش کم، و یا رده پایین رای مشاغل کاذبدا عموماً ، کنندمیجلوه 

 یمسئلهبا توجه به  دور از مرکز هستند که البته  هایقومیتاین افراد از . شودمی، روبرو منزجرکننده
 است .  انکارناپذیر هاروایتترک در این  یسوژهبه بعد حضور  80 یدههاز  مخصوصاً ،  نوشتار حاضر

 
الصاق واژه ی » زبان «  به ملیت یک ملت ، با  جدا سازی زبان از هویت ملی ، معنای تحقیر آمیزی به خود میگیرد که البته  .1

آگاهی از این معنا ، توسط سوژه ی قوم مرکز به کار گرفته میشود!  این اصطالح عموما با 
ساختار ها و باور های تبعیض آمیز از دوران پهلوی به خصوص دوران رضا شاه بوده الزم به ذکر است ، نقطه  شروع بسیاری از  .2

 شمسی به اوج خود رسید .   80است . این موضوع نیز جزء همین موارد است که بعد از انقالب به خصوص دهه ی 



کدام دولت؟ کدام ملت؟  | 373

از  عضوی عنوانبه. این عبارت ، بیش از آنکه رویکرد تدافعی من ، دارد العملیعکسهر عملی ، 
 یقاعده. این کندمیطبیعی و منطقی خود را بیان ، ماهیت این سرزمین، باشد یحاشیه یجامعه

، هرچند که بود ، بدیهی خواهدکه فرصت سخن گفتن بیابد زیردستیهر  العملعکس، در منطقی
 . برآیدقوم مرکز «، به سرکوب آن ی »سوژه یخوردهگرهه و پیشانی چشمان گرد شد

 رهاشده  فریادهایگره شده و    هایمشت،  ، بیش از هر چیزآیدمیکه سخن از سرکوب به میان    زمانی  
، نه قوم مرکز « به سرکوب آن برخاست یسوژه»  آنچه، حاضر یمسئله؛ اما در گیردمیانه را نش

. آنچه رایج بود  هایگرینسبت به مطالبه«  »ترک   یسوژه  خراش گوش که سکوت     کردهگره  هایمشت
قبل  هاسال، احساس تعلقی بود که ساختمی، موجه نشینحاشیهی سوژهفریاد دادخواهی را برای 

، یجی و سیستماتیک این احساس .  با مرگ تدرشدمی، موجب تردید توطئه گران 57از انقالب 
 هایتبعیضک« نسبت به تر » یسوژه العملعکس. لی از اعراب نداشتاهی ملی نیز محدادخو 

، تغییر آنور آبی هایریزی اپوزیسیونبرنامهیا  هااستادیومرایج در  شعارهای، بیشتر از سیستماتیک
 تعلق خود و سکوت نسبت به مسائل خارج از گروه خود بود . الگوهای

سال   ماهدی. در  1، دو شاهد بر این سکوت است98آبان سال  تا حدودی نیز  و    97سال    ماهدیحوادث  
 آذربایجاندو استان  شهرهای، شهر به شهر سرایت میکرد که  جریان  اعتراضات،هنگامی،  97

شدند. در اوج میمحسوب  شهرها ترینخلوتتبریز  الخصوصعلی، زنجان و ، اردبیلشرقی و غربی
تبریز به  هایخیابان، آرامش ر آرامی در کشور باقی نمانده بوددیگر شه تقریباً  کههنگامی، اعتراضات

ازی ، دست به دامن پیج های مجدی بود  که مطالبه گران در میدان، برای اقناع این شهرهاح
اهداف مقاومت از سمت  بخشروحیهی پرخواهش و اپوزیسیون خارج از کشور شوند. کامنت ها

 و نتایج 57ت مشروطه و انقالببه نتایج حرکت آذربایجان در نهضه ک هاییپاسخ، و گران مطالبه

،  80ه روزنامه ی ایران در دهه عالوه بر این حوادث ، اعتراض های چند باره ی مردم ترک نسبت به مساذل قومیتی ، از جمل .1
ریشتری ورزقان را لرزاند و ... همگی نشان از محدود  7/6برنامه ی فیتیله ، پخش برنامه ی خندوانه در شب روزی که زلزله ی 

 شدن کنش ها به تعلقات درون گروهی و بی معنا شدن تعلقات پیشین است. 
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 هاسال، از سمت تماشاگران ؛ همگی نشان از مرگ احساسی میداد که  اش ارجاع  میدادندناامیدکننده
 .بل برای حرکت آذربایجان کافی بودق

محور »زبان بر    شعارهان  . اکثر ایبود  العملعکسز این  وجه دیگری ا  نژادپرستانه  مثلبهمقابلهو    شعارها
سرزنش اجتماعی قانون اساسی«، »  15کیه بر اصل  آموزش به زبان مادری با تمادری« شکل گرفت. »

« ، » سرزنش اجتماعی کسانی که سعی کنندمیوالدینی که با فرزندان خود به زبان فارسی صحبت 
غلیظ به هنگام  یلهجه، » تکلم عمدی زبان فارسی با پنهان کنند« لهجه و هویت خود را کنندمی

 قوم مرکز « و ..  یسوژهمواجهه با 
« »ترک  یسوژهمشابه    باورهای، تقلیدی بود که نسبت به  ترک   یسوژه  ینژادپرستانه  باورهایو    شعارها

و  هاهورزشگادر  نژادپرستانه هایفحاشی، قوم مرکز یسوژه« بودن غیرتبیشکل گرفت. باور به »
و حتی ترکیه و پیوستن به جمهوری آذربایجان  جداسازی هایبحث یافتن، رواج مجازی هایصفحه

 یواژهاز  روزافزون یاستفاده« و باور به قومیت و نژاد »ترک  ترمهم، و از همه هاگروهاز سوی برخی 
 .بودند باورهااین  یازجمله»ملت«، همگی 

ملی ،  یجامعهترک نسبت به  یسوژهو از بین رفتن تدریجی احساس تعلق تبعیض سیستماتیک 
. این را در کانتکس های دیگری طلب کند ، هویت و همبستگی جمعی خودسبب شد تا این سوژه

همین عامل نیز  تأثیرمحدود شد  و تحت  گروهیدرون هایترک به حوزه یسوژهمعانی هویت جدید 
گرایی در قومیت» یمقاله، در شد. پور قلی ترپررنگاین هویت  نژاد و رنگ در تعریف یمسئلهنقش 

نژاد و رنگ را تنها جزء برخی از موارد دخیل در هویت  یمسئله؛ ماهیت و عملکرد « ، آذربایجان
. ددانمیژادی نادرست وحدت ن یپایه» قومیت « را بر  یواژهو در جایی دیگر نیز تعریف  داندمی

، زبان ، رسوم ، سیستم عقاید ی بر عوامل انتسابی چون جد مشترکهویت و همبستگی جمعی متک»
 ( .3 یصفحه، 1386د نژاد یا رنگ « ) پورقلی، و اعمال ) مذهب ( و در برخی از موار 

. اس وحدت نژاد و فرهنگ تعریف کنندتا آن را بر اس اندکوشیده ایعدهقومیت  یواژه» در تعریف 
، فاقد نژاد بر اساس عنصر هاآنو تمایز قائل شدن میان  هاانسان بندیگروهمفهوم نژاد و  کهدرحالی

 . «)همان(استپایگاه علمی 
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الگوهای جدیدی برای تعریف ،  ترک   یسوژهدر حالی ست که با مرگ تعلقات قبلی برای    هااین  یهمه
 گونه تفاوت نژادی و زیستی را رد، هر گرفته طبق تعلقات ملیهویت شکل گرفت. »ما«ی شکل

، ایران کشوری بود کردند. از این نظرهرگونه تنوع زیستی تهی می « را ازکرد. این الگوها واژه »قوممی
ها، دوست ایرانی بودند. اهداف ، خواسته، متعلق به یک نژاد  اقوام مختلف همگی با یک  عرق ملیکه  

 . و دشمن واحدی داشتند
این  الگوهای. کردطبق الگوهای جدید هویت، تعریف دیگری از »قوم« ارائه میشده تعریفی »ما«

شد. ملتی تر میکرد، و معنا و مفهوم آن به »ملت« نزدیکاد و اشتراکات زیستی تأکید میتعریف بر نژ
بنابراین، برخالف  .گروهی بودنددشمن و دوستانش درون، هاکه تمام تعلقات، اهداف، خواسته

زیستی ارائه کرده و  کامالً معنایی  تواندمی« ی »قومواژه ،های رایج، با تغییر الگوهای هویتگفته
 نشان از میالد یک » ملت « جدید دهد. نوعیبه

. این تغییر تدریج تغییر کردگرفت، بهی « میپسوند » مل  آنچهترک نسبت به هر    یسوژهنگاه و احساس  
در میان هرکدام   گروهیدرون. مطالبات و هویت  شدمیان سه گروه متفاوت تعریف میبی در  نس  طوربه

در برخی از مسائل حتی منجر به   هاتفاوتمتفاوت است تا جایی که خواهیم دید که این   هاگروهاز این 
 .شودمی هاآنجدی و  درگیری نیز بین  هایمخالفتبروز 

اخیر نسبت به دو گروه دیگر در اقلیت قرار گرفتند   هایسالکه در  ، گروهی ست که هر چند  اولین گروه
ریف و بررسی آن خارج از ، تعها داردگروههویت با دیگر  الگوهایاما به دلیل تفاوت فاحشی که در 

جدید هویت واقع شده و کماکان  الگوهایتبلیغات  تأثیرکمتر تحت  طورکلیبه. این گروه لطف نیست
. این گروه داندمی» ایرانی « و » آذری «    کامالً این گروه خود را   .ورزدمیقبلی اصرار    الگوهایبر حفظ  

، هویتش را از مردمان  کند و با آذری خواندن خودمیدر مقابل مواضع دو گروه دیگر  مقاومت    شدتبه
آذربایجان  « در گروه به نام طرفداران »سید جواد طباطبایی شور آذربایجان و ترکیه جدا میکند. اینک

 .مشهور است
، به دنبال تحقق انطور که از نام آن نیز برمی آید. این گروه همگروه دوم، » هویت طلب ها « هستند 

این گروه رفع  . مطالبه ی اساسیحات ساختاری و قانون اساسی هستندهویت خود از طریق اصال
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نکته ی مهم در رابطه با این . ت، از جمله مسائل مربوط به زبان مادری سریتبعیض های ساختا
تالش آن برای تحقق تمامی این اهداف در درون ساختار کنونی ست و همین موضوع   گروه،

. این گروه طیبعتا ارادتی گروه در مقایسه با گروه سوم یا »تجزیه طلب ها« است،مهمترین تفاوت این 
 .مشابه آن ندارندی » سید جواد طباطبایی « و نظریات نسبت به اندیشه ها

 مرزهایخارج از    تماماً ،  خرین گروه  هستند. مطالبات و هویت این گروهآ«  هاطلبتجزیهگروه سوم یا »
.  شودمی. مفهوم نژاد برای این گروه تنها در نژاد » ترک «  خالصه شودمیهویت ایرانی تعریف 

 توجهجلباز هر چیز دیگری   ، بیشاین گروهمربوط به    هایکنشو    شعارهافاشیستی در    رویکردهای
به خون ، تمثیل خائنینی هستند که  مشابه آن  رویکردهایطباطبایی و    سید جواد  هایاندیشه.  کندمی

ا امروز ام اندبوده شمارانگشتقبل بسیار  هاسال، . گرچه هواداران این گروهاندنبودهترک خود وفادار 
 . هستیم هاآنتعداد  روزافزونشاهد افزایش 

مچنین  با ، مطالبات و ههای مشخصگیریآمده، موضعبا توجه به شواهد وقایع پیش رفته،همروی
ایجان بیشتر از دو گروه « در آذربهای زیسته، طرفداران گروه دوم یعنی »هویت طلبتکیه بر تجربه

، زنگ خطری هاجزیه طلبانه« در میان ترک تهای »روزافزون اندیشهدیگر است. در این میان، افزایش  
عیت ، مشروتر از هر چیزعدالتی، تیغی ست که بیشنظام حاکم باید آن را جدی بگیرد.  بی ست که

دهد. نظام روزافزون سرمایه اجتماعی را نشان میاین موضوع فقر  .بردمینظام حاکم را زیر سؤال 
نشین ندارد. جلب حاشیه یسوژهجز جلب اعتماد دوباره  ایچاره ،انداز این سرمایهپسحاکم، برای 

، نهفته در مشارکت اجتماعی  هانقش  یعادالنهو تقسیم    گروهیدرونتعلقات    تائید، در پس  این اعتماد
 . است

، باالتر باشد ایجامعهو هر چه سطح اعتماد در  کندمی، اعتماد همکاری را تسهیل »به اعتقاد پانتام
. بنابراین اعتماد که یکی کندمیو همکاری هم اعتماد ایجاد  احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود
آگاهانه، یک عنصر غیر اختیاری و  از عناصر ضروری تقویت همکاری است نیست لذا اعتماد مستلزم   نا

 ( . 9ه ، صفح 1398 شوهانی، ،« ) شوهانی رفتار یک بازیگر مستقل است بینیپیش
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 نفتی ایران ی دولت با تحریمی مواجههنحوه
ی مصدق و دولتمطالعه

ّ
  های پساانقالبیی تطبیقی دولت مل

 2، سورن مصطفائی1فرشته رضایی
 

 درآمد
ی روز به این مادهپس از کشف نفت، بیش از یک قرن پیش در مسجدسلیمان، اقتصاد ایران روزبه

سیاِه بدبو وابسته شد. اواخر دوران قاجار بر طبق قراردادی، نفت ایران به شرکتی انگلیسی واگذار 
مبارزات ی بیست خورشیدی، های اواخر دههگردید و در مقابل سهم اندکی عاید ایران گشت. در سال

شدن صنعت نفت در مجلس به تصویب رسید. محمد نهضت ملی نفت ایران نتیجه داد و قانون ملی
وزیری رسید و قانون شدن نفت را به عهده داشت، به نخستمصدق که در آن زمان رهبری جریان ملی

یسی نیز از ید و تمامی کارکنان انگلشدن صنعت نفت به اجرا گذاشته شد، از شرکت انگلیسی خلعملی
ی امور را به عهده گرفت. در مقابل واکنش انگلستان خاک ایران اخراج شدند، و دولت ایران خود اداره

به این اقدام دولت ایران، تحریم نفت و جلوگیری از فروش آن بود. در شرایطی که درآمد فروش حاصل 
ان »اقتصاد بدون نفت« به اجرا ای را تحت عنو به صفر رسیده بود، دولت وقت برنامه تقریباً از نفت 

ـ مصرف بخشی از نفت 2ی ملی  ـ فروش اوراق قرضه1ترین مفاد این برنامه چنین بود:  گذاشت، مهم
ی این اقدامات برای ی تولید و صنعت. در نتیجهـ جلوگیری از واردات و تقویت بنیه3در داخل کشور 
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  Mostafaie.soren@gmail.comشناسی دانشگاه خوارزمی. . کارشناسی ارشد جامعه2



 
 رانیا ینفت  میدولت با تحر یمواجهه  ینحوه | 379

 
 

  

 

ای ات غیرنفتی از واردات فزونی یافت، مسئلهبار، تراز اقتصاد ایران مثبت شد، یعنی صادر  نخستین
یعنی با   1332مرداد  28که دیگر در تاریخ ایران تکرار نشد. اما دیری نپایید که این اقدامات با کودتای  

داخلی آنان، متوقف شد، ورق برگشت و  سودهمهای همراهی انگلستان و آمریکا و همراهی گروه
اصالح اقتصاد اجرا  منظوربهی غرب باز شد. اقداماتی که شیر نفت ایران، همچون گذشته، به رو 

ی چهل از اواخر دهه خصوصبهگرایی ـ گشته، کنار گذاشته شد. واردات فزونی یافت و مصرف
ی پول نفت تصمیمات بلندپروازانه ی پنجاه دولت به پشتوانهتبلیغ شد. در دهه  ازپیشبیشخورشیدیـ   

ترین شعارهای انقالب اسالمی گرفت و این موضوع جدای از بیماری هلندی نبود. یکی از اساسیمی
های اقتصادی به سمت توزیع عادالنه منابع، الاقل برای ارزاق استقالل بود. با شروع جنگ، سیاست

ی زندگی پیش رفت. اما پس از اتمام جنگ و آغاز دوران سازندگی، اقتصاد ایران همان ای اولیهو نیازه
ای به نفت و فزونی واردات، که نتیجه  ازپیشبیشی  های پیش از انقالب را رفت، یعنی تکیهراه دولت

جز کمترشدن سهم صنایع و کشاورزی داخلی و در نتیجه بیشتر شدن فاصله طبقاتی نداشت. 
های فرهنگی و سیاسی، حداقل در یک زمینه با های پس از جنگ با وجود اختالف در زمینهدولت

به نفت گردید. در  ازپیشبیشهای اقتصادی. این موضوع باعث اتکای هم همراه بودند: سیاست
ی دولت آمریکا به همراه برخی کشورهای دیگر، نفت ایران را تحریم کردند. این بار مواجهه  1389سال  

تکیه بر  جایبهی سی خورشیدی بود، و درواقع ی دهههای نفتی، متفاوت از تجربهدولت با تحریم
ها، سعی در واردات از خارج داشت. پس از اجرای برجام در سال تحریم دور زدنتولیدات داخلی، با 

د واردات در عایدات نفت، همان رون وسیلهبه، به جای اصالح اقتصاد در فرصت به وجود آمده 1394
های الزم و شد، مناطقی آزاد، که بدون داشتن زیرساخت پی گرفتهکنار افزایش مناطق آزاد تجاری 

ی وابستگی به نفت و گرفته شده بودند. ادامه در نظرنه برای تولید و صادرات، بلکه برای واردات 
به جامعه تحمیل شود. اثرات سویی  1397واردات، موجب شد تا با تحریم مجدد نفت ایران در سال 

اند که این گوید، اما اقتصاددانان پرسیدهاز اقتصاد بدون نفت سخن می 1399ی سال اکنون بودجه
ی ی بستهی مفقودهحلقه دیگرعبارتبهمهم بدون اصالحات ساختاری چگونه محقق خواهد شد، و 

یدی صنعتی و کشاورزی است. های تولبر مالیات و نادیده انگاشتن بخش ازحدبیش تأکیدپیشنهادی 
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ی دولت ملی مصدق و ی مواجههاین جستار کوشش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نحوه
ی ایران داشته مدت و بلندمدت برای اقتصاد و جامعههای پساانقالبی، چه پیامدهایی در کوتاهدولت

ی پیشنهادی های بستهچالش  تریناست؟ پرسش دیگر این است که با تکیه بر تجربیات تاریخی، مهم
 اقتصاد بدون نفت دولت چیست؟    

 
 دولت ملی مصدق  

شناسان فرانسوی کشف شد از »عصر استبداد و امتیاز« که وجود منابع نفتی در ایران توسط زمین
شد که طی قراردادهای ، نفت ایران از جمله امتیازهای سیاسی و اقتصادی محسوب می(۱۳۷۷)علم،

گردید. نخستین بار در قرارداد دارسی حق انحصاری اکتشاف، های خارجی واگذار میرتمختلف به قد
سال توسط مظفرالدین شاه واگذار شد و دارسی این مجال را  ۶۰استخراج و پاالیش نفت به مدت 

های بایر متعلق به دولت را در سراسر کشور به جز پنج استان یافت که بدون پرداخت وجه، زمین
 اولین موفق حفر با ایران صنعت نفت در ترتیباینبهمرز شوروی مورد استفاده قرار دهد. نزدیک به 

 (.۶۰: ۱۳۸۷خورد )امامی، کلید  ۱۲۸۷سال  در مسجدسلیمان در نفت چاه
که دارسی از پرداخت مالیات های نخست، سهم ایران از این منابع بسیار محدود بود. درحالیدر سال

، ایران تنها مبلغ (۲۹:  ۱۳۷۷نفتی و صادرات نفت و محصوالت آن معاف بود )علم،واردات تجهیزات  
سال و با  ۸پس از (. ۶۱: ۱۳۸۷نمود )امامی،حق امتیاز نفت دریافت می عنوانبههزار قران  ۱۲۰

شود که امکانات مالی کافی جهت   تأسیسروشن شدن کمیت ارز تجاری نفت ایران، الزم بود شرکتی  
پرشین  -با مشارکت انگلیس، شرکت نفت آنگلو  ترتیباینبهمور نفتی کشور را داشته باشد.  اداره کلیه ا

 گردید. اما با وجود این تغییرات، سهم ایران به کمتر از یک چهارم سود شرکت محدود ماند.  تأسیس
شد بر این اساس که حق امتیاز نفت مبلغ ثابتی بود اما درآمد و سود شرکت به صورت روز افزون ر 

هایی با طرف انگلیسی صورت گرفت تا سهم صاحب اصلی نفت زنینمود، در دوره پهلوی اول چانهمی
تنها  وجودباایندرصد از سود خالص شرکت عایدات داشت،  ۱۴که ایران را افزایش دهد. درحالی

 منطقه عملیات شرکت را کاهش دهد اما از سوی دیگر مدت ۱۹۳۳توانست طی قرارداد موسوم به 
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، انگلیس، آمریکا و ۱۳۲۰سال دیگر تمدید شد. با سقوط رژیم رضاشاه در سال  ۳۲قرارداد برای 
وقت، با در پیش گرفتن  وزیرنخستشوروی برای اخذ امتیاز به رقابت پرداختند. اما دکتر مصدق، 

 های خارجی استداللامتیاز به قدرت هرگونهسیاست موازنه منفی، در جهت مخالفت با واگذاری 
-برداری قرار دهند، الیحهنمود. وی با این عقیده که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشور را مورد بهرهمی

نمود های خارجی منع میمذاکره با قدرت هرگونهای به تصویب مجلس رساند که مقامات دولتی را از 
رویدادهاي  از مصدق دکتر وزیرینخست و نفت صنعت شدن ملی نهضت(. ۸۵: ۱۳۷۷)علم، 
 اقتصادی، هایحوزه در شگرفی رود که سرآغاز تغییراتمی شمار به ایران معاصر تاریخ برجسته

است. برنامه عمده مصدق حول سه محور ملی کردن منابع  بوده ایران فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
طراحی شده   بهبود وضعیت اقتصادی  منظوربهایران، برقراری دموکراسی پارلمانی و اصالحات داخلی  

  (.۴۲۸بود )فوران:
جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران در سالی آغاز شد که نفت ایران از نظر اهمیت جایگاه اول را 

های نفتی میلیون بشکه از فراورده ۶نمود که تنها میلیون بشکه نفت تولید می ۲۳۳داشت و ساالنه 
برداری نفت در ایران تا زمان ملی از آغاز بهره(.  ۱۳۸۷گردید )امامی،در داخل مصرف و بقیه صادر می

 ۲۰تا  ۱۰میلیارد دالر سود خالص داشته که از این مبلغ بین  ۵تا۳شدن این صنعت شرکت نفت بین 
 تحقیرآمیز و های ناعادالنهخواهیزیاده(. ۴۲۶: ۱۳۸۶درصد آن به ایران پرداخت گردید )فوران،

 نظام در استعمارزدایی شرایط و ایران در اقتصادی بحران وجودبا  الحاقی قرارداد در نفت شرکت
 گرایانهنگرشی ملی با شرکت استثماری روابط تحمیل از خط گریز این رو از نبود. قابل تحمل المللیبین

 نفت شدن ملی مطالبه خط گریز براین مبتنی . قلمروزداییگیردمی شکل استقالل ملی به دستیابی در
 مصدق ریاست به مجلس شانزدهم در نفت کمیسیون بدین منظور .بود بریتانیایی شرکت از ید خلع و

 با تصویب و داد ارائه مجلس به را نفت شدن ملی واحده ماده همزمان و رد را نامه الحاقیموافقت
: ۱۳۹۲)آبراهامیان،شد   ملی اعالم ایران سراسر در نفتی صنایع  ۱۳۲۹اسفند ماه    ۲۹مجلس و سنا در  

۱۰۳.) 
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اهمیت تاریخی این واقعه در تحقیقات و مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعات 
های سیاسی شرکت کننده )نک به: ناطقی و اغلب ملی شدن صنعت نفت را از نظر ترکیب گروه

و صابری و  ۱۳۸۸رهدار،های مختلف در حمایت از این جنبش )نک به: ، نقش گروه(۱۳۹۶توفیق،
گیری این نهضت )نک به: مسعودنیا و ها و علل شکلو همچنین زمینه( ۱۳۹۱شیخ نوری،

اند. اما پیامدهای این واقعه در پیش بردن اقتصاد ایران به مورد توجه قرار داده( ۱۳۹۴ابراهیمی،
ست. پس از ملی شدن نبوده ا  موردتوجهچندان    تاکنوناقتصاد بدون نفت مغفول مانده و    وسویسمت

نفت و با توجه به مقتضیات دوره تحریم نفتی، سیاست اقتصاد بدون نفت توسط مصدق مطرح و 
 پیگیری شد.

بوده که درآمدهای  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۸های یکی از تحوالت مهم در برنامه بودجه کشور مربوط به سال
اید حاصل از حق امتیاز نفت رسید. در این زمان عو مملکت بدون عایدات نفتی به تصویب مجلس می

درصد از مخارج   ۸  تقریباً   ۱۳۲۰تا    ۱۳۰۰های  گردید. طی سالبه حساب وجوه ذخیره مملکتی واریز می
که نزدیک  ۱۳۳۰تا  ۱۳۲۰های بودجه کشور به عایدات نفتی وابسته بود. درآمدهای نفتی طی سال

و پس از  ۱۳۲۰شد اما از سال می های دولتصرف هزینه ۱۳۲۷میلیون لیره بود، تا سال  ۵/۸۶به 
خروج رضاشاه از کشور به موجب مجوزی که مجلس شورای ملی برای وزارت دارایی صادر کرد، کل 

توانست و بعد از آن می ۱۳۲۰های شرکت نفت طی سال موجودی حساب اندوخته کشور و پرداخت
مکانیسم حساب ذخیره مملکتی ملغی شد. با افزایش تولید نفت  ترتیباینبهقرار گیرد و  مورداستفاده

درصد رشد کرد   ۲۳بودجه دولت به میزان    ۱۳۲۹تا    ۱۳۲۶های  افزایش درآمد نفتی بین سال  متعاقباً و  
(. مصدق از نظر اقتصادی ۶۱: ۱۳۸۷که بخش عمده آن حاصل از افزایش درآمد نفت بود )امامی،

فتن منابع نفتی قائل بوده و عقیده داشته با درآمد نفت، تمام نیازهای ای برای در دست گر اهمیت ویژه
ماندگی کشور مقابله کرد )فوران به نقل از توان با فقر، بیماری و عقبو می شودمی تأمینبودجه 

المللی بین (. اما پس از ملی شدن نفت و شکایت انگلیس علیه ایران در دادگاه۴۳۰: ۱۳۸۶مصدق،
نفت متوقف و مصرف آن تنها به بازار داخلی محدود شد که نتیجه آن کاهش بودجه الهه، صادرات 

هزار  ۲۰بینی مصدق از نتایج تحریم، بیکار شدن کشور و افت درآمدهای حاصل از نفت بود. پیش
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(. اما تدابیر مصدق در ۱۸۲: ۱۳۷۷کارگر و کارمند ایرانی و مشکالت معیشتی متعاقب آن بود )علم،
کشور به صادرات  ترتیباینبههای گسترده نجات داد. کشور را از بحران آمدهپیشضعیت مقابله با و
و رونق بارزگانی خارجی برای جبران کسری درآمد نفت روی آورد. و از سوی دیگر با   غیرنفتیکاالهای  

های های نفتی را افزایش داد تا میان ظرفیتتوسعه شبکه توزیع نفتی در داخل کشور، مصرف فراورده
 های نفتی تعادل برقرار نماید. تولیدی و مصرف فراورده

میلیون دالری نفت از بودجه و ارز حاصل از آن حذف  ۵۸پس از تحریم صادرت نفت ایران که سهم 
را  ۱۳۳۰شد، دولت اقدام به انتشار اوراق قرضه نمود تا از این طریق کسری بودجه کشور در سال 

 تأمینملی را نیز  نهضت مخارج (. در این زمان بازاریان که بیشترِ ۶۳: ۱۳۸۷جبران نماید )امامی، 
 خرید جهانی تحریم هنگام کرده بودند، در حمایت از نهضت ملی و دولت دکتر مصدق اقدام کرده و به

 صادرات افزایش براي با تالش بازارهای تهران، مشهد و اصفهان ویژهبهبازاریان و  ایران، نفت
 خود حمایت ۱۳۳۲میلیارد ریال در سال  ۸/۴۲۵به  ۱۳۳۰ سال میلیارد ریال در ۴/۳۹۰  از غیرنفتی

 تعطیل با عمومی، درآمدهاي افزایش بر دولت مصدق مبنی طرح رساندند. در اثبات به از مصدق را
کردند )صابری و  پشتیبانی مصدق از دولت ملی قرضه اوراق خرید و تظاهرات در شرکت کردن بازار،

رمز موفقیت اقتصاد بدون نفت در تعدیل تجارت خارجی و گسترش میزان (. ۷: ۱۳۹۱شیخ نوری، 
، صادرات کاالهای غیر نفتی ۱۳۳۱درصدی از میزان واردات در سال  ۲۵تولید داخلی بود. کاهش 

. در این زمان (۴۳۱: ۱۳۸۶مانند قالی، ماهی، خاوریار، دام زنده، برنج و پنبه افزایش یافت )فوران،
(. به ۶۴: ۱۳۸۷میلیون دالر افزایش یافت )امامی، ۱.۷۸میلیون دالر به  ۷/۵۳صادرات غیر نفتی از 

شد که وفاداری آنها به دولت  تأمیناین ترتیب منافع اقتصادی تولیدکنندگان کوچک و صادرکنندگان 
 (.۹: ۱۳۹۱مصدق را در پی داشت )صابری و شیخ نوری،

نگردید که دولت با تقسیم کاالها به ضروری،  رز مورد نیاز برای واردات کاال تأمینا حالبااین
و لوکس هزینه واردات را تغییر داد. این امر موجب خودکفایی و رونق و گسترش صنعت  غیرضروری

 (.۴۳۲: ۱۳۸۶های قند، بافندگی و سیمان افزایش یافت )فوران،داخلی گردید و تولید کارخانه
این سیاست به دلیل ایجاد تورم در جامعه و نارضایتی مردم و همچنین ناتوانی در صادرات  حالبااین
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قرار گرفت. اگرچه پیگیری این سیاست در  موردانتقادهزار لیر ۲۰۰نفت و از دست دادن درآمد روزانه 
ی تولیدی کشور، هاگیر ظرفیتداشته باشد و با رشد چشم در پیتوانست نتایج مطلوبی می بلندمدت

های جدیدی در اداره اقتصاد بدون نفت پیش روی کشور قرار دهد، با کودتا و سقوط دولت مصدق افق
 انداز تا به امروز مخدوش مانده است. این چشم ۱۳۳۲در مرداد 

 
 های پساانقالبیدولت
ی کار آمده ی مصدق رو شدهدولت سرنگون  جایبه، دولت زاهدی که  1332مرداد    28  کودتایپس از  

ی آن تشکیل کنسرسیوم نفت بود. ی نفت سازش کرد که نتیجههای غربی بر سر مسئلهبود با قدرت
ی پنجاه خورشیدی، با تشکیل اوپک و باالرفتن قیمت ی چهل و اوایل دهههای اواخر دههدر سال

توجهی از ابلکه بخش قطوریتر شد؛ بهی اقتصاد ایران، پررنگنفت، نقش درآمد نفت در اداره
های درآمد نفت سبب تغییر برخی رویه باال رفتنشد. می تأمینهای جاری دولت توسط نفت هزینه

کردگان ایجاد شده ی چهل توسط برخی اقتصاددانان و تحصیلجاری اقتصاد ایران شد که از دهه
وجهی از اقتصاد را تی بخش قابلبود. برای مثال شاه سازمان برنامه و بودجه را منحل و خود اداره

تحت عنوان »بنیاد پهلوی« در دست گرفت. بنیاد پهلوی درواقع همان اموالی بود که رضاشاه از 
ثروتمندان و متنفذین محلی و ایالت و عشایر و خوانین به زور گرفته بود. اموالی که شاه خود پس از 

د به او با گذراندن قانونی در ی سوءقصها بازگرداند اما پس از واقعهشهریور بیست به صاحبان آن
های چهل و پنجاه گرفت. حال در دهه باز پسها را مجلس شورای ملی، تحت عنوان بنیاد پهلوی آن

های دهه پنجاه به شد. سالرفت، بر نقش بنیاد پهلوی نیز افزوده میفزونی میکه قیمت نفت روبه
. اما این وضعیت در اقتصاد ایران دیری ی درآمد نفت، نرخ رشد اقتصاد ایران دورقمی شدپشتوانه

بودن   بعدیتکاقتصاد به خام فروشی و پول نفت و از طرفی دیگر    ازحدبیشنپایید. از طرفی وابستگی  
روند توسعه موجب شد تا با بحران مالی و رکود دولت با بحران مواجه شود. از طرفی دیگر پرداخت 

قشار از مواهب آن و عدم توجه به توسعه سیاسی و به توسعه و عدم برخورداری تمامی ا بعدیتک
 اجتماعی موجبات فروپاشی آن سیستم را فراهم آورد. 
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جنگ دولت وقت  آغازبود. پس از  کنندهتعیینپس از انقالب همچنان نقش نفت در اقتصاد ایران 
مواد ضروری  مینتأای که کوپن برای ی اقتصاد کشور را تا حدودی تغییر داد. همان دورهی اداره رویه

وزیر وقت، رجایی و نسب با نخستای طوالنی میرمصطفی عالیزندگی جای خود را باز کرد. در جلسه
ی برخی از کشورها از جنگ و قحطی، استدالل الله بهشتی، با استناد به دانش اقتصادی و تجربهآیت

تیار مردم قرار دهد تا از بروز کرد که دولت باید مواد ضروری زندگی همچون مواد غذایی و دارو را در اخ
 فجایع انسانی جلوگیری شود.    

توان گفت که ساختارهای سیاسی تغییر کرد اما ساختارهای های پس از انقالب میی سالدرباره
اقتصادی همچنان در وابستگی به نفت و خام فروشی باقی ماند. مرتضی فرهادی در کتاب »صنعت 

معتقد است که پس از انقالب اگرچه استقالل سیاسی در ایران فراهم بر فراز سنت یا در برابر آن« 
شد، اما این استقالل سیاسی نتوانست با استقالل اقتصادی پیوند بخورد. او معتقد است که در پایان 

شد، ی اقتصادی هدایت میهای داوطلبانه و مشارکتی به سمت تولید و توسعهجنگ، اگر فعالیت
 (.    1397آورد )فرهادی،ی اقتصاد ایران از درآمد نفت و خام فروشی فراهم میهایی برای رهایامکان

های جدیدی های زمان جنگ کنار گذاشته شد و رویههای سازندگی و اصالحات، برخی رویهدر دولت
در  خصوصبهها نقش درآمد نفت در اقتصاد و ی این سیاستبرای اقتصاد ایران اتخاذ شد. در نتیجه

ی درآمد نفت، واردات به ایران افزایش یافت و این ی دولت بیشتر شد. همچنین به پشتوانههاهزینه
 شد.  آمد نیز میشامل واردات کاالهای لوکس که تا پیش از آن از ورود آنها ممانعت به عمل می

ت که صور ترین شریان اقتصادی ایران ـ آغاز شد. بدینهای نفتی ـ این مهمدر اوایل دهه نود تحریم
ایران نه حق فروش نفت و نه حق برداشت درآمدهای آن را داشت. پس از شصت سال از نخستین 

اقتصاد ایران با تحریم نفت مواجه شد. در طول این شصت سال، چه در  مجدداً تحریم نفتی ایران، 
رت زمان قبل و چه پس از انقالب، تالشی در جهت استقالل اقتصاد از درآمد نفت و خام فروشی صو

 نگرفت. 
های دولت مصدق های نفتی در آن زمان اتخاذ شد، متفاوت از سیاستراهی که برای مقابله با تحریم

گذاری بر روی تولید و جلوگیری از واردات کاالهایی که سرمایه در پیبود. برخالف دولت مصدق که 
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ها« به دنبال »دورزدن تحریمی نود خورشیدی دولت  شد، در دههی مشابه آنها در ایران تولید مینمونه
بود. یعنی همچنان فروش نفت، و واردات از محل درآمد فروش نفت. در شرایطی چنین که قیمت 

های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند و در حال ضرردادن ها و بنگاه دالر افزایش یافته بود، تولیدی
های هایی از واردات اتومبیلگزارش واردات بود. در همان زمان بود که  تأمین در پیبودند، دولت 

 لوکس به ایران همچون مازراتی و پورشه منتشر شد. 
تحریم نفت ایران با عقد قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک »برجام« به اتمام رسید و دوران موسوم به  

ابستگی به پسابرجام فرارسید. اما در دوران پسابرجام نیز اقتصاد ایران در همان ریل خام فروشی، و 
 گرایی حرکت کرد. پول نفت و مصرف

کامل لغو نشد، چرا که در آن  طوربههای آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما تحریم
ریاست جمهوری وقت آمریکا با  حالبااینخواهان بود. زمان اکثریت مجلس در دست جمهوری

کرد. این تعلیق در زمان ریاست جمهوری ا را تمدید میهاختیارات خود هر چند وقت یکبار تعلیق تحریم
، افزایش قیمت دالر و تصویب 1397و اوایل    1396دونالد ترامپ نیز چند بار صورت گرفت. اواخر سال  

های اقتصادی و ی فعالیتدولت، و اختصاص آن به همه هیئتتومان در  4200نرخ مصوب دالر 
اوضاع موجب شد تا اقتصاد ایران دچار آشفتگی شود. در  واردات، و عدم کنترل دولت بر خصوصبه

های ایران را ندارد. برای بار همین زمان بود که دولت ترامپ اعالم کرد که قصد امضای تعلیق تحریم
ها در مقابله با تحریم تکرار شد، اما سوم نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت. این بار نیز همان سیاست

 بر درآمد مالیات.  جمله تکیه هایی. ازبا تفاوت
ی ی بودجهدرصد از درآمد نفت محقق شده، دولت از نوشتن الیحه 6شد تنها گفته می کهدرحالی

این مهم نیز با  1398بدون درآمد نفت خبر داد. اما با شیوع بیماری کرونا از اسفند سال  1399سال 
گفته بودند که تحقق اقتصاد بدون نفت نیاز  قرار گرفته است. در صورتی که اقتصاددانان تأثیرتحت 

گذاری در بورس را مورد تشویق قرار داده و بسیاری از به اصالحات ساختاری دارد، دولت سرمایه
رسد. هر چند که برای ارزیابی این های بزرگ به همراه اوراق نفتی در بورس به فروش میشرکت

وتی بین وضعیت اکنون با وضعیت دولت مصدق به سیاست اقتصادی باید زمان بیشتری داد، اما تفا
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ی دیگری دارد. اعتماد عمومی مردم به خورد که تنها اقتصادی نیست و ریشه در مسئلهچشم می
 دولت!         
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 چکیده

گردد. منازعه اصیل و تمام دورانی در خاورمیانه ذیل آرمان فلسطین و اشغالگری اسراییل تعریف می
ترین رژیمی است که بر مبنای آپارتاید نژادی شکل یافته و عدم محکومیت یافتهاسراییل سازمان

که به سود  ای در خاورمیانهتواند به تمام وجوه آپارتاید مشروعیت ببخشد. هر مناقشهاسراییل می
است اما با توجه به پیچیده شدن شرایط موجود،  غیرانسانیاشغالگری اسراییل باشد غیرتاریخی و 

 آوردمیکه در ظاهر ممکن است به ضرر اسراییل باشد، این احتمال را نیز به وجود    گرفتهانجاماقدامات  
 هایسالنماید. جنبش فلسطین که در  تأمینتا منافع آن را در درازمدت به بهترین شکل ممکن 

مبارزات در اقصی نقاط جهان بود  بخشالهامیک جنبش مترقی،  عنوانبهمیالدی  60ابتدایی دهه 
رمیانه جریان انقالبی مادر در خاو   عنوانبهخود در نقش شانه چپ جهان    فردمنحصربههای  و با ویژگی
شد اکنون درگیر معضل بنیادگرایی مذهبی شده که توسط جمهوری اسالمی این بنیادگرایی مطرح می

. آرمان فلسطین شودمیهای بنیادگرا مانند حماس و جهاد اسالمی تقویت در شکل حمایت از گروه
رک مسلمان، مسیحیان و یهودیانی است که ریشه در خاک مشت آمیزمسالمتدایر بر همزیستی 

منافع مردمان فلسطین باشد. اما بنیادگرایی مذهبی  کنندهتأمین تواندمیفلسطین دارند و این آرمان 
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گیری شکل هرچندجمهوری اسالمی آرمان فلسطین را به مخاطره انداخته است.  موردحمایت
در  اخیراً توان در جنبش بلعین و های جدید اجتماعی در فلسطین که نمود عینی آن را میجنبش

جنبش رژه بزرگ بازگشت مشاهده کرد؛ راه امیدبخش نوینی است که فلسطین در پی امتداد آن است. 
دمکراتیکی دارند چندان  عمیقاً در فلسطین به دلیل آنکه ماهیت  گرفتهشکلهای این جنبش

چندین رسد جنبش فلسطین پس از  بنیادگرایان مذهبی قرار بگیرند اما به نظر می  موردتوجهتوانند نمی
دهه با راه نوین موجود بار دیگر توانسته با جلب نظر افکار عمومی مشروعیت رژیم اسراییل را در 

بازوی اصلی حمایت از هر جنبشی زیر  عنوانبهافکار عمومی جهان  موردتوجهترین نقاط آن حساس 
است نقض ترین نقاطی که مشروعیت اسراییل در آن در حال از بین رفتن ببرد. این حساس  سؤال

 حقوق بشر و نژادپرستی از سوی این رژیم اشغالگر است.
های جدید اجتماعی، فلسطین، بنیادگرایی مذهبی، جنبش بخشآزادی: فلسطین، سازمان کلیدواژه

 بلعین، رژه بزرگ بازگشت
 

 مقدمه
نقطه عطفی در  1918تا  1914های جنگ، قابله انقالب است. جنگ جهانی اول در سال گویندمی

، انگلستان، فرانسه و روسیه نقشه تقسیم و  1926های عرب خاورمیانه بود. در سال سرنوشت ملت
تجزیه امپراطوری عثمانی را بر طبق قرارداد نهایی »سایز و پیکو« اجرایی کردند. در آن زمان فلسطین 

دولت   –رفت. از قرن چهاردهم یک دولت اسالمی  عربی امپراطوری عثمانی به شمار می  ایاالتاز    یکی
نیروی خود را در آناتولی نشان داده و در قرون شانزدهم و هفدهم اغلب مناطق عرب  –ترکان عثمانی 

ختمان مصر، فلسطین و سوریه را تحت انقیاد خود درآوردند. امپراطوری عثمانی سا ویژهبهنشین 
اجتماعی عظیمی بود که مرکز آن در  استانبول قرار داشت اما در اواخر قرن هجدهم میالدی برتری 

احساس شد و تفوق اقتصادی و فنی و نظامی در اروپا نمایان گردید و سربازان امپراطوری   تدریجبهاروپا  
مسیحی   هایقدرتر برابر  د  کمکمایستاده بودند    صفبهوین    هایدروازهدر    1683عثمانی که در سال  

های اروپایی بخش تنهانههای قدرتمند اروپایی نشینی کردند و دولتاز کشورهای بالکان عقب
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هایی از افریقا از ضمیمه آن کشور خارج امپراطوری عثمانی بلکه مناطق دیگری را نیز در آسیا و بخش
شهر عدن در یمن را اشغال کردند و  انگلستان 1839فرانسه الجزایر و در سال  1830کردند. در سال 

های ضداستعماری به راه افتاد که جنش ضداستعماری در الجزایر در این مناطق جنبش ترتیباینبه
و پس از جنگ   1918ها الگوی مبارزان در اقصی نقاط دنیا شد در این میان فلسطین نیز از سال  سال

استعماری در کشورهای تحت قیومیت های ضدجهانی اول تحت اشغال انگلستان درآمد جنبش
های ابتدایی اشغال آغاز شد و در مورد فلسطین مهمترین جنبش انگلستان نیز از همان سال

 بود. 1937گرفته در سال ضداستعماری شکل
سازمانی بود که های فلسطینی ایجاد گردید »آژانس یهود آژانس یهود در سرزمین 1920در سال 
هانی اول و در دوران قیمومیت انگلیس بر فلسطین از طرف مقامات بار پس از جنگ جنخستین

ها بود، آمد. این سازمان ابتدا رابط جامعۀ یهودی فلسطین با انگلیسی به وجودانگلیسی در فلسطین 
به بعد که نمایندگان سازمان جهانی صهیونیسم به آن پیوستند هدف خود را به  1929ولی از سال 

به فلسطین و اسکان آنان در این سرزمین تغییر داد. در اواخر جنگ جهانی  تشویق مهاجرت یهودیان
دوم آژانس یهود با کمک رهبران صهیونیسم جهانی در آمریکا و اروپا مقدمات تقسیم فلسطین و 
تشکیل نخستین دولت یهودی جهانی را فراهم ساخت و پس از تصویب قطعنامۀ تقسیم فلسطین در 

( اعضای اولین کابینۀ اسرائیل از آژانس یهود سر برآوردند. 19479متحد )مجمع عمومی سازمان ملل  
های خود را به تشویق مهاجرت یهودیان به فلسطین آژانس یهود بعد از تشکیل دولت اسرائیل فعالیت

« )محمود طلوعی، فرهنگ .و اسکان و اشتغال مهاجرین جدید در این سرزمین اختصاص داده است
گانا ها نامیالدی سازم 20و در ابتدای دهه  هاسال(. همچنین در آن شر علمنجامع علوم سیاسی، 

 عبارت عبری زبان به  که گرفت، شکل پیکار و دفاع گروه  عنوان تحت گاناها  ناسازم شد.  تأسیسنیز  
وودا و هاگانا از است  صهیونیستی نظامی سازمان یك گروه این .شد حذف آن از  پیکاره کلم بعدها .ع 

 از سرزمین، این در یهودیان اسکان و انتقال و فلسطین، از مسلمانان راندن بیرون منظوربه که بود
 :گفت آن تأسیس  هنگام در سازمان این مؤسس  آغاز کرد. المقدس بیت در را خود فعالیت  1921 سال

 ناسازم تشکیل محضبه« است هاآن شرف و ملك و یهودیان، زندگی از دفاع سازمان، این هدف»
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 1917 سالهای در اول،یعنی جهانی جنگ اثنای در یهودیان متعصبی که از زیادی تعداد گانا،ها
 م1921 سال در هالشکر آن  و بودند، جنگیده بالکان در انگلیس کنار در میالدی 1918 میالدی و 

این سازمان پیوستند. هاگانا نقش بارزی  به بود، شده منحل قیمومیت انگلیس حکومت تحت  توسط
های عرب که پس از بیرون رفتن نیروهای انگلیسی وارد خاک فلسطین برای حمایت در مقابله با ارتش

ها شده بودند ایفا کرد. و سازماندهی نظامی منظمی به یهودیان ساکن فلسطین داد و از فلسطینی
یان و هم علیه مواضع نیروهای انگلیسی، در خروج چندین عملیات تروریستی هاگانا هم علیه فلسطین

ارنست بوین  1947بود. سرانجام در چهاردهم فوریه  مؤثرهر چه زودتر نیروهای انگلیسی از فلسطین 
وزیر خارجه وقت انگلستان مجاب شد تا نیروهای انگلیسی را از خاک فلسطین خارج کند و اعالم کرد 

سازمان ملل نیز  1947دهد. در سال هده سازمان ملل قرار میکه مسئولیت آینده این کشور را به ع
را  المقدس بیتای تصویب کرد و طی آن فلسطین را به دو دولت عرب و یهود تقسیم کرد، قطعنامه

اعالم نموده و وحدت اقتصادی هر سه قسمت را تجویز کرد. ولی سازمان ملل در عمل از  المللیبین
چنین انگلستان نیز از نظارت بر اجرای قطعنامه سازمان ملل اجرای این طرح عاجز ماند. هم

خودداری کرد و تنها اعالم داشت که نیروهای خود را در پانزدهم فوریه از فلسطین خارج خواهد کرد. 
از آن زمان درگیرهای خونین میان فلسطینیان و یهودیان در  فلسطین به وقوع پیوست. در شب نهم 

کماندهای اسراییلی ساکنین دهکده دیریاسین را از زن و مرد و کودک  تا دهم آوریل یک دسته از
عرب نشینی که در وسط   جزیرهآوردن شهر یافا   به دستکردند. درگیری نظامی شدیدی برای    عامقتل

ها منطقه یهودیان قرار داشت به وقوع پیوست. این شهر بر طبق قطعنامه سازمان ملل به فلسطینی
ها نشین یهود از دست عربهای عربای مشابهی نیز به عمل آمد تا محلههتعلق داشت. درگیری

به سمت مناطق تحت کنترل اسراییل از   المقدس بیتآن جاده    موجببهخارج شود و نیز اقداماتی که  
 ها پاک شود.وجود عرب

سی کمیسر عالی انگلستان از فلسطین خارج شد و تخلیه نیروهای انگلی 1948در چهاردهم ماه مه 
های تشکیل دولت یهود را اعالم کرد. در روز بعد ارتش  آویوتلآغاز گردید. در همان روز بن گوریون در  

ها از اسراییل شکست خوردند. مشکل کشورهای عربی وارد فلسطین شدند اما در تمام جبهه



 
 392|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

 های پیشرفته و فرسودگیهای عربی فقدان تجربه نظامی، عدم در اختیار داشتن سالحارتش
های عربی که در ظاهر تر از همه رقابت بین دولتهای عرب و همچنین مهمهای ارتشسالح

رساندند های جنگی مربوط را به اطالع یکدیگر نمیخواستند یکپارچه عمل کنند ولی هرگز نقشهمی
شد، اسراییل به اهداف خود رسیده های عرب در برابر اسراییل میها باعث شکست ارتشو همه این

بود و از نظر ملل عرب، استعمار خارجی موفق شده بود که بخشی از منطقه آنان را به دست آورد و 
تعدادی از سکنه عرب آن مناطق را از دیار و کاشانه خود بیرون کند و این کار تحت حمایت سراسر 

انجام شده های متفاوت  دنیای غرب از امریکای کاپیتالیست تا شوروی بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی
 بود.

فلسطین )ساف( معتقد است بزرگترین اشتباه  بخشآزادیابوایاد از فرماندهان ارشد سازمان 
خود را رها  و کاشانهخانه  هااسراییلیمقاومت در برابر  جایبهآن بود که  1948فلسطینان در سال 

اخبار تجاوز به زنان و دختران توسط نظامیان اسراییلی که گاه  گویدمیکرده و از کشور خارج شدند او 
گرای فلسطینی فهماند که باید به فکر شد به مردان سنتها منتشر میغلوآمیز توسط خود اسراییلی

تر است و همین اشتباه در کنار چشم امید حفظ ناموس خود باشند و حفظ ناموس از حفظ خاک واجب
به  راحتیبههای عمده خاک فلسطین را اعث شد تا اسراییل بتواند بخشهای عرب ببستن به ارتش

 اشغال خود درآورد.
قطعنامه تقسیم فلسطین که طبق طرح اکثریت کمیسیون تحقیق سازمان ملل که هشت کشور از 

تهیه کردند موجبات تشکیل دولت اسراییل در   149در قالب قطعنامه    1947یازده کشور عضو در سال  
های طوالنی جنگ باعث شد تا پیشنهادهای مکرر دوره پسازآنلسطین را فراهم آورد. سرزمین ف

بست رسیده است  بنا به دالیلی تا به امروز به بن هرکدامارائه شود که  المللیبینبرای صلح در سطح 
های صلح خاورمیانه؛ ماهیت، اهداف و فرجام« تحت عنوان »طرح ایمقالهحمید احمدی در 

بر مبنای ماهیت این  بندیتقسیمکرده است این  بندیتقسیمصلح را به هفت طرح صلح  هایطرح
های طرح بندیتقسیمهای صلح ارائه دهد طبق این روشن از طرح اندازیچشمتواند ها میطرح
برای صلح در فلسطین عبارت است از »کشور واحد فدرال دوملیتی، تقسیم فلسطین به دو  شدهارائه
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عربی، کشور واحد فلسطین بدون وجود اسراییل، کشور واحد یهود حاکم بر کل -ودیمنطقه یه
مربوط به خودمختاری فلسطینیان، دو دولت اسراییل و فلسطین، کنفدراسیون  هایطرحفلسطین، 
صلح خاورمیانه، ماهیت اهداف و فرجام، دکتر حمید احمدی،فصلنامه   هایطرحاردنی« )  –فلسطینی  

 ( 1389بهار  1نه، سال هفدهم، شماره مطالعات خاورمیا
توان طرح آرمانی ، طرح صلح کشور واحد فلسطین بدون وجود اسراییل را میبندیتقسیمطبق این 

سازمان  ایمادهصلح برای فلسطین دانست این طرح که خود مشتمل بر سه طرح، برنامه هفت 
ی سازمان الفتح است که بر مبنای االفتح، دولت دمکراتیک غیرمذهبی فلسطینی و برنامه ده ماده

این طرح تشکیل یک دولت سکوالر دمکراتیک در تمامی سرزمین فلسطین که در آن یهودیان، 
طرحی برای اتمام  عنوانبهرا  کنندمیزندگی  آمیزمسالمتمسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر و 

مبارز فلسطینی  هایسازمانآرمانی بود .  این طرح تا اوایل دهه هشتاد شودمیگرفته  در نظرمنازعه 
دورانی، افول چپ در جهان و ظهور بنیادگرایی  پارادایم، اما بعد از تغییر کردندمیبرای آن مبارزه 

  .المللی از اواسط دهه هشتاد قرار گرفته استشرایط بین الشعاعتحتاسالمی این طرح صلح 
 مبارزات فلسطینی قبل از آغاز اشغالگری تا قبل از ظهور بنیادگرایی مذهبی

یافته و خوداتکا به خود گرفت در این شکلی سازمان 1960ابتدایی  هایسالمبارزات فلسطینان در 
فلسطین )ساف( را از سلطه کشورهای   بخشآزادی  جوانان فلسطینی کوشیدند تا ابتدا سازمان  هاسال

انقالبی و در جهت الزامات رسیدن به اهداف آرمان -عربی خارج کرده و آن را به یک سازمان ملی
سازمان بروکراتیک غیرانقالبی بود که بیشتر به محلی  یکآنفلسطین بدل نمایند، ساف تا پیش از 

اما نزدیک به دو دهه بعد از دیگر بدل شده بود. عربی با یک هایدولت هایحسابتسویهبرای 
مبارزات فلسطین تا آن دوره و  بندیجمعای از جوانان فلسطینی با ، عدههاصهیونیستگری اشغال

نظامی  –تأکید بر آن که جنبش فلسطین از فقر یک سازماندهی منسجم تیمی و نبود رهبری سیاسی 
فلسطینی خود و با فهم  –و همچنین با تکیه بر هویت ملی  بردواحد برای مبارزه با اسرائیل رنج می

سازمان الفتح )حرکه التحریر الوطني  تأسیسامپریالیسم در پارادایم دوره اقدام به  –دقیق تضاد خلق 
فلسطین(   بخشآزادیالفلسطیني( نمودند و با به دست گرفتن ابتکار عمل در سازمان ساف )سازمان  
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انقالبی ارتقا داده که با پذیرش تکثر   –ای  اداری به یک سازمان حرفه  –راتیک  آن را از یک سازمان بورک
های مترقی فلسطین با ای متحد از تمامی گروه فلسطین، جبهه بخشآزادیدر ساف، سازمان 

هایی که در آن نام فلسطین مرادف سال .هایی گوناگون در مبارزه با اسرائیل بدل شدایدئولوژی
شد و بسیاری از مبارزان جهان را که در کادر ملی تلقی می بخشرهاییشکوهمندترین مبارزات 

به  کردندمیهای تحت ستم مبارزه امپریالیسم دوران به نفع ملت-المللی و در تضاد برجسته خلقبین
و ارتقاء ساف به یک سازمان انقالبی و رویکرد سازمان الفتح  تأسیسکرد. مقصد فلسطین رهسپار می

مذهبی )تا جایی که در شورای هفت  –های قومی دموکراتیک حاکم بر آن و دوری و پرهیز از درگیری
نایف حواتمه و جرج حبش از مسیحیان فلسطینی حضور داشتند( حیاتی نو به ، ی رهبری سافنفره 

ی چپ جهان در آن دوران را تشکیل ویتنام شانه جنبش فلسطین بخشید و فلسطین در کنار کوبا و
 .کردندمیدادند که مبارزات ضد امپریالیستی را راهبری می

 
 امپریالیسم –جنبش فلسطین در تضاد خلق  مبارزۀ

گیری و مبتالبهی آن که به با وقوع انقالب کوبا و خصلت همه    1950سازی انتهای دهه  فرهنگ»در  
منطقه آمریکای التین و جهان کشیده شد، از دل خود واژگانی را خلق کرد که آن واژگان حدود سه 

ها تضاد خلق و امپریالیسم بود. . یکی از آن واژهکردمیالمللی چتراندازی دهه در سپهر مبارزات بین
و بخش اقلیت  دهندمیها تشکیل توجه و اکثریت جهان را خلقش مهم، قابلبه این مفهوم که بخ

کامل در  نسبتاً صورت که هم ابزار تولید را به  دهندمیها به خودشان اختصاص آن را امپریالیست
هدی صابر(.  -دست دارند و هم ابزار سرکوب و سرمایه انباشته را« )درسگفتارهای هشت فراز هزار نیاز

ین گزاره انقالب کوبا با پدیدآورندگی فرهنگی نو در سیر مبارزاتی جهان و ایجاد گفتمانی نو با بر طبق ا
های امپریالیسم قرار داد و جنبش-واژگان جدید، مناسبات مبارزاتی جهان را در کادر تضاد خلق

 هایخلق در تمام کشورها با قرارگیری در این تضاد برجسته و ایستادن در مدار دفاع از بخشرهایی
هایی ترین جنبشمحروم، بیش از سه دهه با عوامل امپریالیسم به مبارزه برخاستند. که یکی از مهم
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برای حضور مبارزان انترناسیونالیست جهان را فراهم آورد جنبش  مأمنیکه در این تضاد برجسته 
 فلسطین بود. 

وانان فلسطینی ابتکار عمل میالدی که ج 60دهه  هایسالپس از جنگ جهانی دوم و در آغازین 
شود و فرهنگ نویني مبارزه علیه اسراییل را به دست گرفته بودند، ادبیات مبارزاتِي جهان دگرگون مي

. در این گرددمیهاي ابتدایي بعد از جنگ جهاني دوم  هاي قبل از جنگ و سالجانشین فرهنگ سال
یك تضاد اصلي و عمده در  ایدورههر  شود و برايفرهنگ اتمسفر و فضای ]دورانی[ هم ترسیم مي

. در ادبیاتي که آیدمیمنازعاتی دورانی حول آن تضاد برجسته به وجود   طبیعتاً که   شودمینظر مگرفته  
خورشیدی هم   50و   40در همه جهان منتشر گردید و به ایران دهه    سرعتبهدر آن دوران خلق شد و 

ته خلق و امپریالیسم تعریف شد. به این مفهوم که جهان سرایت نمود، پارادایم دوران ذیل تضاد برجس
و امپریالیسم و نفي  هایي هستند که براي نفي استبداد، استعماردو بخش است، یك بخش خلق

ندارند   گیري، توان مبارزاتي،آرمان و پيکنند و چیزي جز دینامیسماستثمار به لحاظ طبقاتي تالش مي
وجود دارد که صاحب ابزار تولید، توان سرکوب و تکنولوژي روزآمد اما در کمپ دیگر بخش اقلیتي 

اي بین دو اردوی خلق و امپریالیسم متصور نبود مگر اسارت هستند.در ادبیات و باورهاي آن روز، رابطه
شد که اردوي خلق یا با امپریالیسم مبازره خواهد کرد و یا طور تبیین ميدر ادبیات آن روز، این یا نبرد.

میالدی و این تضاد  ۶۰هاي دهه  توان  گفت که در سال. در کادر آن ادبیات ميماندمیاسارت آن  در  
دوراني به اوج خود رسید و نیروهای  امپریالیسم مجبور به درگیری با کل جهان شدند. نمایندگي این 

امپریالیسم نیز آمریکا بود اما در جبهه مبارزان ضد  متحدهایاالتجنگ در کمپ امپریالیسم بر عهده 
و هم دارای  کردندمیدورانی از خود ساطع  هایتئوریمادری وجود داشت که هم  هایجریان
سمپاتیک بودند که جهان را نسبت به مسئله مبارزه علیه امپریالیسم بسیج  هاییچهره

از سازمان   توانمیهدی صابر(. در کنار کوبا و ویتنام    -.)درسگفتارهای هشت فراز، هزار نیازکردندمی
نام  ضد امپریالیستیجریان مادر در کمپ مبارزان  عنوانبه( نیز PLO -فلسطین )ساف بخشآزادی

 برد که جلوتر به آن اشاره خواهد شد.



 
 396|  1399بهمن  -یعلوم اجتماع ییآثار دانشجو  یکشور  ومیسمپوز سومین

  

 

 جنبش فلسطین قبل ظهور بنیادگرایی هایویژگی
فلسطین )ساف( و از  بخشآزادیصالح خلف معروف به ابوایاد که مسئول دوایر اطالعاتی سازمان 

برجسته جنبش فلسطین  هایتئوریسینبنیانگذاران سازمان الفتح بود و از روشنفکران انقالبی و از 
 در تونس توسط عوامل موساد به شهادت رسید معتقد بود که تفاوت فلسطین با 1991که در سال 

سایر کشورهای عرب خاورمیانه در آن است که فلسطین از ویروس جنگ مذهبی همواره در امان بوده 
مسلمانان، مسیحیان و یهودیانی که  آمیزمسالمتاست و بر همین مبنا ایده خود مبنی بر همزیستی 

نهایی  حلراه عنوانبهریشه در خاک مشترک فلسطین دارند در حکومتی غیرمذهبی و  دمکراتیک را 
 .کندمیو آرمان مبارزات فلسطین مطرح 

که در آن حافظ اسد   کندمیاز دیدارش با حافظ اسد را بازگو    ایخاطره  1با اریک رولو  ایمصاحبهاو در   
شنیده است که  گویدمیفلسطین به کنایه به ابوایاد  بخشآزادیبه دلیل اختالفات فراوان با سازمان 

از مادری  متأسفانه: »نه دهدمیه و ابوایاد به حافظ اسد اینگونه پاسخ او از مادری یهودی زاده شد
به آن دلیل که اگر مادر من یک یهودی بود آنگاه حقانیت   متأسفانه،  متأسفانهام، آری  یهودی زاده نشده

شد و ما با آسودگی بیشتری به مبارزات خود در راه آرمانمان ادامه فلسطین پیش از پیش مشخص می
آید که یهودیان ترین دستاوردهای جنبش فلسطین هنگامی به دست میچرا که یکی از مهم  دادیممی

جنبش ما علیه اشغالگری اسراییل مبارزه کنند و اگر مادر من یک یهودی آزاده در کنار ما و در صفوف  
شد تا ما یهودیان آزاده را در کنار خود ببینیم« ابوایاد با آنکه در متن بود این امکان سریعتر فراهم می

فلسطینی دایر بر  رؤیایملی قرار داشت اما معتقد بود  بخشرهاییهای ترین جنبشیکی از مهم
ها و مسلمانانی را که سطین در یک دولت غیرمذهبی و دمکراتیک که یهودی، مسیحیوحدت فل

مرزهای  ترتیباینبه. شودمیریشه در این سرزمین مشترک دارند، باعث به وجود آمدن مرزهای آزاد 
 منجر به برخورد آرا و افکار و سپس منجر به تفاهم  برای چنین وحدتی خواهد شد. در چنین یقیناً آزاد 

های این مبارزه توده طرفیکها و مبارزات ملی خواهد شد. در حالتی مبارزه طبقاتی جانشین درگیری

 
 چاپ به آواره فلسطینی نام به کتابی در( ابوایاد) خلف صالح با او مصاحبه که است فرانسوی مشهور نگار روزنامه رولو اریک -1

است  شده منتشر نیز ایران در نوحی حمید ترجمه با و نو گام انتشارات توسط که رسیده  
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، یعنی هاامپریالیستها و  یهودی و عرب قرار خواهند داشت و در طرف دیگر آن، استثمارگران این توده
بر گ به راه انداختند. ها که میان این دو ملت آتش کینه و خصومت را برافروخته و میان آنها جنهمان
ای طبقاتی است که بر ها باشد مبارزهاین گزاره مبارزه صاحب اصالتی که متضمن رهایی انسان طبق

های همچون های ظلم را نابود خواهد کرد.  ویژگیهای تحت ستم ریشهمبنای آن اتحاد میان توده
یان یهود در سازمان ، ممنوعیت حمله به غیرنظامو قومیمذهبی  هایدرگیریمصونیت از 

ها بیشترین تلفات شامل در حمالت سبوعانه صهیونیست کهدرحالیفلسطین  بخشآزادی
های انسانی باعث شد تا ها و ارزش بر آرمان تأکیدشد و همچنین غیرنظامیان و کودکان و زنان می

می جهان یک جنبش جهانی بدل گردد که افکار عمو بهمیالدی  60جنبش فلسطین از اوایل دهه 
ی نیروهای فلسطینی علیه المللی، پشتیبان مبارزهبازوی اصلی در سیر مبارزات بین عنوانبه

انقالبی حاکم بر جنبش فلسطین و جان فدا بودن  رمانتیسماشغالگری اسراییل شود. از طرف دیگر 
نی به جای مبارزان فلسطینی در راه آرمان آزادسازی کشورشان و تکیه بر توانمندی جوانان فلسطی

نظامی متعدد در جنبش فلسطین که با  –های فکری های خارجی و حضور چهرهوابستگی به دولت
متحد  صورتبهای و ایدئولوژیک در میدان عمل مشترک در مبارزه با اسراییل وجود اختالفات اندیشه

ر شورای هفت دمکراتیک د کامالً و بروز و ظهور سازوکارهای  کردندمیو هماهنگ با یکدیگر عمل 
های آموزش نظامی گسترده در منطقه خاورمیانه باعث شد تا نفره »ساف« و همچنین وجود پایگاه

انقالبی در  هایسازمانجریان مادر در میان تمامی  عنوانبهفلسطین )ساف(  بخشآزادیسازمان 
انقالبی در خاورمیانه   هایسازمانمنطقه خاورمیانه مطرح گردد. جریان مادر به این مفهوم که تمامی  

های آموزشی ساف در پایگاه کردند.میها مبارزه امپریالیسم در آن سال –که در تضاد برجسته خلق 
کرده و به سمت کشورهای هدف   تجربههای جنگ چریکی را  فلسطین( آموزش   بخشآزادی)سازمان  

یعنی سازمان  50و  40ی مطرح در دهه از جمله در ایران  اعضای دو سازمان انقالب گشتند.بازمی
های آموزشی را تجربه های آموزشی »ساف«، دورهفدایی خلق در پایگاه هایچریکمجاهدین خلق و  

انقالبی در  هایسازمانکردند. ساف همچنین امکانات آموزشی و تئوریک خود را در اختیار تمامی 
نبردهای  پریالیسم قرار داشتند برایهایشان در کمپ امخاورمیانه و در کشورهایی که حکومت
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، بخشالهامجریان مادر در خاورمیانه،  عنوانبهداد. »ساف« ها قرار میمسلحانه علیه این حکومت
 امکاِن آموزش و تجهیز و همانقالبی منطقه بود که هم  هایسازمانتئوریک  کنندهتغذیهناشر و 

 .گذاشتمیخاورمیانه مبارز  هایجریانرهیافت و استراتژی را پیشاروی 
افکار عمومی   المللیبینهای خود در سطح  های رزمنده که با رشادتجنبش فلسطین با حضور چهره

اثر مبارزاتی در اقصی نقاط جهان گردید که از  منشأرا نسبت به مسئله فلسطین سمپاتیک کرده و 
های مسلمان ایاد( که از چهره)ابو  توان از یاسر عرفات )ابوعمار(، صالح خلفها میجمله این چهره

درون جنبش فلسطین بودند و حضور فرماندهان جوان در جنبش فلسطین از جمله علی حسن سالمه 
در بیروت توسط عوامل موساد به شهادت رسید و همچنین جرج جبش و نایف  1979بود که در سال 
از اعضای شورای رهبری  های اخالق مدار مارکسیست این جنبش نام برد که همگیحواتمه از چهره

ساف بودند و از طرف دیگر حضور پررنگ زنان در جنبش فلسطین هم وجوه سمپاتیک آن را در سطح 
ساخت. در داد و هم وجوه مترقی این جنبش را پیش از پیش نمایان میعمق بیشتری می المللیبین

های انقالب است ن آرمانتریهای مترقی در سطح جهان رهایی زن از جمله مهمبسیاری از انقالب
های جهان دارای بروز و ظهور همیشگی بوده از انقالب کوبا تا ویتنام که زنان در این که در انقالب

ها در جایگاه فرماندهی قرار داشتند و این اهمیت تاریخی حضور فرماندهان زن آنجا عیان انقالب
هور توانمندی زنان را از آنان ستانده بود تا غلط در بسیاری از کشورها اجازه ظ ورسومآدابکه  گرددمی

 صورتبهمعاش اعضای خانواده دختر خود را  تأمینبرای  توانستمیجایی که در ویتنام پدر خانواده 
ماهانه در ازای دریافت پول به مردان دیگر اجاره دهد اما در فرایند انقالب ویتنام زنان ویتنامی از چنان 
جایگاهی برخوردار شدند که در ردیف فرماندهان اصلی انقالب قرار گرفتند. اما اهمیت حضور زن 

الب در اکثر های غحائز اهمیت است که سنت جهتازآنیک فرمانده در جنش فلسطین  مثابهبه
کند اما در فلسطین حضور کشورهای خاورمیانه از بروز و ظهور زنان در عرصه اجتماعی جلوگیری می

بر وجوه سمپاتیک و  مؤثریزنان در جایگاه فرماندهی و جانفشانی آنان در راه آرمان فلسطین  نقش 
به لیال خالد و شهید  توانترین فرماندهان زن فلسطینی میمترقی جنبش فلسطین ایفا کرد از مهم

( PLFPدالل سعید المغربی اشاره کرد. لیال خالد از اعضای » جبهه خلق برای آزادی فلسطین« )
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های دردناک در کنار پیکر عزیزانش عجین شده بود. اگر تصویر امروز از زنان فلسطینی همراه با ضجه
تری با اسلحه کالشینکف در میالدی لیال خالد تصویر زن فلسطینی بود. دخ 70است اما در دهه 

 15اش مرمی گلوله بود. لیال خالد متولد حیفاست که از  از ضامن نارنجک که نگین  ایحلقهدست و با  
فلسطین بود. و نقش   بخشآزادیسالگی مبارزه مسلحانه را آغاز کرد. او اولین زن فرمانده در سازمان  

لیال خالد و گروهي از یارانش هواپیماي  ۱۹۶۹ت آگوس ۲۹هواپیماربایی ایفا کرد.  عملیاتای در ویژه
کردند حامل »اسحاق در مسیر رم به آتن را که تصور مي TWA شرکت هوایي  840پرواز    707بویینگ  

رابین«، سفیر وقت اسراییل در آمریکاست، ربودند. در میانه مسیر لیال خالد دستور داد، هواپیما از فراز 
گاه اجازه نداشت به آنجا بازگردد. آنها هواپیما را در ري که او هیچشهر زادگاهش حیفا عبور کند، شه

ها را آزاد کردند. سال بعد دمشق نشاندند و بدون آنکه به هیچ یك از مسافران آسیبي برسد، گروگان
اي در یك هواپیماربایي دیگر شرکت کرد. در این عملیات لیال خالد به همراه »پاتریك آرگولو« نیکاراگوئه

ر بود به طور همزمان چهار هواپیما ربوده شوند تا با تحت فشار قراردادن رژیم اسراییل، زندانیان قرا
دربند فلسطیني را آزاد کند. دشوارترین مرحله عملیات یعني ربودن هواپیماي شرکت اسراییلي »ال 

اتریك آرگولو، به شدن پعال« در مسیر آمستردام به نیویورك برعهده لیالخالد قرار گرفت. اما با کشته
رو در دست گارد محافظ هواپیما، این عملیات نافرجام ماند و خلبان، هواپیما را به سمت فرودگاه هیث

اي گفت ها بعد در مصاحبهلندن هدایت کرد. لیال دستگیر و به پلیس لندن تحویل داده شد. او سال
ها تنها براي ود که از نارنجكبخش فلسطین، به آنها دستور داده شده بکه از طرف جبهه آزادي

ترساندن استفاده کنند و به هیچ مسافري آسیب نرسانند. سه هواپیماي دیگر با موفقیت ربوده شدند. 
یکي از آنها پس از آزادکردن تمامي مسافران در فرودگاه قاهره منفجر شد و دو هواپیماي دیگر به 

اي رخ داد که نشانگر عالقه مردم عرب ، حادثهصحرایي دورافتاده در اردن برده شدند. در این مرحله
  .به لیال خالد بود

شده در صحرایي در اردن به زمین نشسته بودند، ناگهان برج مراقبت زماني که دو هواپیماي ربوده
بیروت ربوده شده و  -فرودگاه امان، پایتخت اردن اعالم کرد هواپیمایي انگلیسي در مسیر بحرین 

دانست جریان چیست، حتي ار دو هواپیماي دیگر را دارد. کسي نميدرخواست فرود در کن
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گونه بود که کارگري فلسطیني که در بحرین کار خبر بودند. جریان اینهواپیماربایان از این اتفاق بي
در قبال  ترتیباینبهرباید و هواپیماي پنجم را مي تنهاییبهکرد، با شنیدن خبر دستگیري لیال، مي

روز بعد لیال خالد با  28کند. شده، آزادي لیال خالد را درخواست ميآزادي مسافران هواپیماي ربوده
 .پراهمیت غربي مبادله شد چنداننهیك زنداني 

توان از دالل سعید المغربی نام برد که های زن مطرح در جنبش فلسطین میهمچنین از دیگر چهره
که در حین اجرای این عملیات که مسئول عملیات شهید کمال عدوان بود  فرمانده جوخه دیریاسین و  

ریزی شده بود به شهادت رسید. ها طرحبرای مقابله با مذاکرات سادات با صهیونیست  1978در سال  
تحلیل رهبران ساف از اجرای این عملیات این بود که اگر عملیات شهید کمال عدوان منجر به توقف 

شد، این ل روند مذاکرات را کاهش خواهد داد و اگر این هدف هم محقق نمیمذاکرات نشود حداق
توانست هشداری باشد به مقامات اسراییلی و سران کشورهای عرب مبنی بر این که نادیده عملیات می

گرفتن "ساف" برای تمامی منطقه خطرناک باشد نتیجه اینکه، فدائیان فلسطینی با این عملیات قصد 
های درگیر یادآوری کنند. این ی طرفر دیگر موجودیت خود را به شکل دردناکی به همهداشتند یک با

تل آویو به انجام برسد با رسیدن به بزرگراه مزبور دالل  –عملیات بنا بود در ساحلی در بزرگراه حیفا 
این المغربی دستور داد فدائیان فلسطینی دو اتوبوس را متوقف کنند. فدائیان، مسافران یکی از 

ها را به اتوبوس دیگر منتقل کردند و یک اتوبوس با حدود یکصد گروگان و یازده فدایی اتوبوس 
 االمکانحتیالمغربی مأموریت داده شده بود که آویو به حرکت درآمد. به داللفلسطینی به سمت تل

ادی چند تن از آویو برساند و مهمانان هتل را برابر آز خود را به یک هتل شلوغ در حومه جنوبی تل
دانست تحقق چنین تبادلی بسیار دور از ذهن زندانیان فلسطینی به گروگان بگیرد. دالل المغربی می

»مناخیم بگین« و »موشه دایان« وزیر جنگ در موارد مشابه قبلی نشان داده بودند  اساساً است زیرا 
ند. اما دالل تمام سعی خود دههای صهیونیست تمایلی نشان نمیبرای نجات گروگان  وجههیچبهکه  

را به کار برد تا مطابق برنامه عملیاتی عمل کند و در حقیقت این عملیات با رویکردی استشهادی 
های خود راهش را به سمت هدف از پیش داد بتواند با گروگانطراحی شده بود. او احتمال می

یت تانک و نفربرهای زرهی ، در ای از ارتش صهیونیستی در معباز کند. اما واحد ویژه شدهتعیین
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با نزدیک    .موضع گرفت و بزرگراه را مسدود کرد  آویوتلجلیالت واقع در چند کیلومتری شمال    دوراهی
که فرصتی برای ایجاد به نظامیان صهیونیست، پیش از آن هاگروگانشدن اتوبوس حامل فداییان و 

وبوس به گلوله بسته شد و پس از توقف آن، تبادل های اتارتباط و مذاکره با فدائیان پیش بیاید، چرخ
ای دقیقه، اتوبوس به گلوله  15ها در گرفت و در کمتر از  ها و صهیونیستآتش وسیعی میان فلسطینی

میان فداییان فلسطینی و نظامیان صهیونیست که  رودررواز آتش تبدیل شد. پس از ساعاتی درگیری 
ای رار داشتند ، سرانجام »دالل المغربی« بر اثر اصابت گلولهتحت فرماندهی »سروان ایهود باراک« ق

فدایی دیگر اسیر شدند.   2تن از فدائیان نیز در کنارش بر خاک افتادند.    8به سرش به شهادت رسید و  
آوری مصدومین پرداختند. آماری که در نهایت از ها به جمعبا خاموش شدن آتشبارها اسراییلی

عملیات کمال   ترتیباینبه  .زخمی  80کشته و    37ه دست آمد هولناک بود:شدگان صهیونیست بکشته
آویو رقم زد که هنوز هم در میان اتباع رژیم صهیونیستی عدوان ساعات هولناکی را برای اهالی تل

ترین عملیات فداییان بزرگ  تاکنونآید .این عملیات  یکی از بدترین حوادث تاریخ این رژیم به شمار می
ای باعث شد تا مسئله متهورانه عملیات. انجام چنین رودمیعلیه اشغالگران به شمار فلسطینی 

ها را به مسئله فلسطین انجام شده که نگاه  عملیاتفلسطین به مسئله روز دوران خود بدل شود از دیگر  
ین ریزی اامنیتی اسراییل مسئول طرح  –کرد، عملیات المپیک مونیخ بود که سران نظامی  معطوف می

و طی عملیات خشم خدا که توسط رژیم اسراییل برای   کردندمیعملیات را علی حسن سالمه معرفی  
در بیروت به شهادت  1979شد علی حسن سالمه را در سال  ریزیطرحانتقام از عملیات مونیخ 

فلسطین طی یک  بخشآزادیرساندند. انجام عملیات المپیک مونیخ از آنجایی آغاز شد که سازمان 
( خواستار حضور ورزشکاران فلسطینی با نام کشور IOCالمپیک ) المللیبینای به کمیته نامه

فلسطین در این مسابقات شد اما کمیته المپیک از اجرای خواست ساف سرباز زد و بر همین مبنا ساف 
تصمیم گرفت با طرح یک عملیات نام فلسطین را در این مسابقات مطرح کنند. این عملیات با 

در  کنندهمشارکتها آغاز شد و رزمندگان فلسطینی ازیگروگانگیری ورزشکاران اسراییلی در دهکده ب
اما گلدامایر  ؛ها با اسرای فلسطینی در بند رژیم اسراییل شدنداین عملیات خواستار معاوضه گروگان

نبود، کماندوهای اسراییلی وارد   هافلسطینیای با  وقت اسراییل قائل به هیچگونه مذاکره  وزیرنخست
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ها ها را آغاز کنند با شروع آتشبار نیروهای اسراییلی همه گروگانات گروگانمونیخ شده تا عملیات نج
 و اکثر رزمندگان فلسطینی کشته شدند.

المللی تحت فشار افکار عمومی مجبور به پذیرش هویت فلسطینان شد و در نوامبر سرانجام جامعه بین
ها نماینده مشروع کشور تن عنوانبهفلسطین را  بخشآزادیسازمان ملل متحد سازمان  1974

فلسطین به رسمیت شناخت و یاسر عرفات در این سازمان به سخنرانی پرداخت و ساف در سازمان 
ملل صاحب کرسی شد. مبارزات مردم فلسطین دستاوردهای متعددی به همراه داشت جلب توجه 

اییل با توجه به افکار عمومی به مسئله فلسطین و حقانیت مبارزات فلسطینیان علیه اشغالگری اسر 
میالدی به اوج خود رسید تا جایی که سنگرهای مشروعیت  70های جنبش فلسطین در دهه ویژگی

ای گیری هر گروه و یا سازمان انقالبی در هر نقطهها دچار فروپاشی شد و شکلاسراییل در همه زمینه
 عنوانبهشد. نقاط آغاز می از جهان با حمالت گسترده به مواضع اسراییل در سراسر اروپا و یا سایر

فلسطینی نام برد.   هایسازمانهای گسترده این گروه با  توان از گروه بادرماینهف و همکاریمثال می
مشترک فراوانی  عملیاتشد و  تأسیسکمونیست بود که در آلمان  –این گروه یک سازمان آنارشسیت 

گیری پیمای ربایی شرکت ال عال و گروگانفلسطینی به انجام رساند از جمله هوا هایسازمانرا با 
. همچنین گروه »پ ک ک« )حزب کارگران کردستان ترکیه( نیز در 1975وزرای نفت اوپیک در سال  

ای علیه مواضع اسراییل ترتیب گسترده عملیاتمیالدی  70در اواخر دهه  تأسیسهای آغازین سال
در کنار فلسطینان به مقاومت و جنگ علیه  1982داده و در هنگام حمله اسراییل به لبنان در سال 
دچار  هاسالها در آن سیاسی بلکه در تمام زمینه –اسراییل پرداخت. اسراییل نه فقط از منظر نظامی 

 فشارتحت( AFCکنفدراسیون فوتبال آسیا ) 1974نمونه در سال  عنوانبهبحران مشروعیت بود 
های اسراییلی عضویت این رژیم را در این کنفدراسیون لغو کرد و  های ورزشی با تیمتحریم بازی

 لغو گردید.  1990همچنین عضویت این رژیم در کنفدراسیون اقیانوسیه نیز در سال 
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 مبارزات انقالبی در ایران با جنبش فلسطین تنیدگیدرهم
جریان انقالبی مادر در خاورمیانه   عنوانبهفلسطین    بخشآزادی گفته شد سازمان    ترپیشهمانگونه که  

داد. از جمله انقالبی در منطقه خاورمیانه انجام می هایسازمان تمامیبههای فراوانی را کمک
در ایران تشکیل شد. اگر  فضای آن دوران  را در قاب  50و  40انقالبی که در دهه  هایسازمان

امپریالیسم قرار دهیم رژیم شاه در کمپ امپریالیسم علیه تمامی  –تحلیلی  تضاد برجسته خلق 
انقالبی در منطقه خاورمیانه و حتی در کل کشورهای آسیایی دست به اقدام نظامی میزد   هایسازمان

های ارتش شاهنشاهی ایران در سرکوب جنبش ظفار در عمان و همچنین حضور جنگنده  توانمیکه  
های از آن نام برد. بر نمونه عنوانبهپرداختند کنگ ها میجنگ ویتنام که به بمباران مواضع ویت

 همین مبنا نیروهای مبارز علیه رژیم شاه در ایران که سویه ضدامپریالیستی نیز داشتند عالوه بر
 عنوانبهمطالباتی چون آزادی و مقابله با تضاد طبقاتی، استقالل ایران از کمپ امپریالیسم را 

ای عینی خواستار بودند. این موارد و همچنین نزدیکی رژیم شاه به اسراییل تا جایی که در مطالبه
های های نفت نبود، موجبات نزدیکی هر چه بیشتر نیروحاضر به پیوستن به تحریم 1967جنگ 

انقالبی ایران از  هایسازمانآورد و انقالبی در ایران با جریان انقالبی در فلسطین را فراهم می
 هایسازمان ازجملهفلسطین برخوردار بودند  بخشآزادیهای آموزشی و تسلیحاتی سازمان حمایت

یازده   1349  انقالبی ایران که به کمپ آموزشی ساف پیوستند، سازمان مجاهدین خلق بود که در سال
های آموزشی ساف در امان اصغر بدیع زادگان به کمپتن از اعضای این سازمان به سرپرستی علی

نظامی پیوستند. همزمانی حضور اعضای سازمان مجاهدین   هایآموزش پایتخت اردن برای فراگیری  
بود و باعث  با فجایع سپتامبر سیاه که توسط دولت پادشاهی اردن علیه فلسطینیان به وجود آمده

فلسطین و ارتش اردن شده بود موجب شد تا اعضای   بخشآزادیهای گسترده میان سازمان  درگیری
سازمان مجاهدین نیز در کنار فلسطینیان ایستادگی کرده و علیه رژیم اردن دست به مبارزه بزنند. 

رزمندگان فلسطینی  که 1968فجایع سپتامبر سیاه از آنجایی آغاز شد که پس از نبرد کرامه در سال 
ها و نفربرهای زرهی و نیروهای اشغالگر اسرائیلی که  با پشتیبانی آتش توپخانه و تانک حمله 

را به شکستی سخت برای اسراییل بدل کردند و  کردندمیروستای کرامه حرکت  طرفبهها هواپیما
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این محبوبیت را برای این موجب محبوبیت روزافزون ساف در اردن شد که ملک حسین پادشاه اردن 
فلسطینی اردن را ترک و  هایسازماندانست و دستور داد تا می بارزیانتاج و تخت خود سخت 

های فلسطینی مستقر در خاک اردن را تخلیه کنند و همین سرآغاز درگیرهای شدیدی میان اردوگاه
های نظامی فلسطین و نیروهای مسلح اردن بود که از پشتیبانی امریکا و حمایت بخشآزادیسازمان  

ها در نهایت منجر شد تا ساف شده بود. این درگیری مندبهرهاسراییل نیز در جریان این درگیرهای 
تنیدگی مبارزات مردم ایران و جنبش فلسطین کند. درهم  مکاننقلخاک اردن را ترک و به سمت لبنان  

فای نقش اعضای سازمان مجاهدین در کنار رزمندگان فلسطینی در فاجعه سپتامبر سیاه تا آنجا و ای
نام پایگاه آموزشی   1351خرداد    4بود که سازمان ساف پس از اعدام و شهادت بنیانگذاران سازمان در  

یگاه انقالبی خاورمیانه بود به پا  هایسازمانحسن سالمه را که کمپ مخصوص برای آموزش نظامی  
 آموزشی عبدالرسول مشکین فام تغییر داد

 
 ظهور بنیادگرایی در فلسطین و اثرات نامطلوب آن بر آرمان فلسطین

ظهور بنیادگرایی در فلسطین که همواره از ویروس جنگ مذهبی به دور بود به ایجاد معضالتی دامن 
صلی مبارزاتی خود از دست بازوی ا عنوانبهزد و باعث شد تا جنبش فلسطین افکار عمومی جهان را 

های بنیادگرا تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان قائل نبوده و توجیحاتی همچون هر بدهد. گروه
اند که از جمله آن اسراییلی یک اشغالگر است بسیاری از حمالت خود را متوجه غیرنظامیان کرده

ساله  ۷کردن یک کودک زخمی ساله و ۱۳قتل یک نوجوان تواند به عملیات جهاد اسالمی در می
میالدی نام برد که باعث   ۲۰۰۹آوریل    ۲در تاریخ   تبر  وسیلهبهعین  بت نشیناسرائیلی در آبادی یهودی

خدشه دار شدن ماهیت انقالبی جنبش فلسطین شد این در حالی است که ساف همواره کشتار 
های گروه عملیاتکند. غیرنظامیان را محکوم کرده و آن را ضدیت با آرمان فلسطین توصیف می

سبوعانه رژیم  بنیادگرای مذهبی علیه غیرنظامیان نه تنها موجبات مشروعیت بخشیدن به حمالت
کند. آورد بلکه افکار عمومی را بر ضد کلیت جنبش فلسطین بسیج میصهیونیستی را فراهم می

از اسالم( هیچ تفکر  خاصشانهای بنیادگرا که غیر از مسلمانان )آنهم با تفاسیر همچنین ظهور گروه
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یهودیان   آمیزمسالمتزیستی ، آرمان فلسطین را که دایر بر نابودی اسراییل و همتابندبرنمیدیگری را  
اندازد. فلسطین ، میسیحیان و مسلمانان در کشور دمکراتیک فلسطینی است را به مخاطره می

آمیز یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بود که پس از تشکیل دولت روزگاری مأمن زیست مسالمت
ی اصلی و همه به مناقشهو رانده شدن فلسطینیان از خانه و کاشانه خود     1948صهیونیستی در سال  

خاورمیانه بدل گشت. و بهترین موضع برای نابودی اسراییل ایستادگی بر آرمان اصیل دورانی در 
آمیز همه ادیان در سرزمین مقدس ادیان گوناگون یعنی فلسطین فلسطین مبتنی بر زیست مسالمت

دئولوژی بنیادگرای مذهبی های تحت حمایت جمهوری اسالمی به دلیل ایاست اما بنیادگرایی گروه
های بنیادگرایانانه این الشعاع اندیشهاین آرمان را با خطر جدی مواجه کرده و نابودی اسراییل را تحت

 ها قرار داده است.گروه
ها و دامن زدن به جمهوری اسالمی ایران از این گروه جانبههمههای بنیادگرا و حمایت ظهور گروه

 –های مترقی چپ و ملی باعث شده تا مبارزه در کادر تضاد خلق ها با گروهاختالفات میان این گروه
امپریالیسم که باعث سمپاتیک شدن جهان مبارز نسبت به مسئله فلسطین و حضور مبارزان 

 –شد به درگیری مذهبی در کادر مسلمان انترناسیونالیست جهان در صفوف مبارزان فلسطینی می
افر تنزل یافته و جنبش فلسطین را از یک جنبش با ماهیت مترقی ملی ک  –یهودی با گفتمان مسلمان  

توان بسیج کنندگی افکار عمومی علیه اسراییل را از  تنهانههای بنیادگرایی بدل کند که گروه مأمنبه 
دست داده است بلکه ماهیت مترقی جنبش فلسطین را به یک بنیادگرایی ارتجاعی تبدیل کرده است 

های بنیادگرا در موقعیت برتر مالی نظامی های گسترده جمهوری اسالمی، گروهمایتو با توجه به ح
ها نیز بیشتر از آنکه برای اسراییل خطرآفرین باشند در مدار تضعیف ساف قرار گرفته اند و این گروه

مترقی در فلسطین را  هایسازمانبنیادگرا با  هایگروه هایدرگیری. نمونه بارز کنندمیحرکت 
درگیری حماس و الفتح بر سر کنترل نوار غزه مشاهده کرد که پس از وفات یاسر عرفات  توانمی
 خألترین چهره جنبش فلسطین در میان فلسطینان و در سطح جهان و با استفاده از  محبوب  عنوانبه

وجود یک رهبر کاریزما حماس برای گرفتن ابتکار عمل در غزه به سمت ستادهای جنبش الفتح 
ها تنها در یک روز چهارده نفر از طرفین که اکثریت آن را اعضای الفتح رش برد و در پی این درگیرییو
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دادند توسط نیروهای حماس کشته شدند و حماس با اتکا به قوه قهریه و با زور مسلحانه، تشکیل می
و که سود ستاد مرکزی تشکیالت خودگردان فلسطین را به اشغال خود درآورد. و ناگفته پیداست 

این  حساببههای مخالف اسراییل بیش از همه در میان گروه گروهیدروندرگیرهای های درگیری
رژیم ریخته خواهد شد. هر چند از عواملی همچون قرارداد صلح اسلو میان ساف و اسراییل در تقویت 

های قرار داد که گروه موردتوجهکرد اما باید این نکته را نیز  پوشیچشم توانبنیادگرایی مذهبی نمی
بنیادگرا در حال حاضر در مناطقی از سرزمین فلسطین حضور دارند که در پی قرارداد اسلو به 

آن است  دهندهنشانفلسطینیان واگذار شده از طرف دیگر عدم اجرایی شدن کامل مفاد این قرارداد 
 گیریشکلخواهد کرد و بنابراین    که اجرای این قرارداد موجودیت کلی اسراییل را با خطر نابودی مواجه

هر چند بعد از وفات  رسدنمیهای سازشکار چندان حقیقی به نظر های مقاومت و گروهدوگانه گروه
 یک کل مبارزاتی بسیار بغرنج و در سردرگمی کامل قرار دارد مثابهبهیاسر عرفات وضعیت فلسطین 

سطین و عدم توانایی گروههای بنیادگرای جدید اجتماعی، بلعینیزه شدن مبارزات در فل هایجنبش
ها در همه های جدید اجتماعی و قوام یافتن این جنبشگیری جنبششکل.  مذهبی در همراهی با آن
ها باعث شد تا جنبش فلسطین این جنبش  فردمنحصربههای  با ویژگی  1990نقاط جهان از اوایل دهه  

توان به موارد می  های جدید اجتماعیهای جنبشویژگیشود. از جمله    متأثرها  نیز از این نوع از جنبش
 زیر اشاره کرد:

 های جدید فراتر از ساختار طبقاتی است.پایگاه اجتماعی جنبش
گرایانه را که در های جدید، هویت است و نه ایدئولوژی. از این رو گرایش یکسانمحور نظری جنبش

 شناسد.های درون جنبش را به رسمیت میو تفاوت  گیردمیمشروع بود نادیده    کامالً های قدیم  جنبش
های قدیم که از و برخالف جنبش کنندمیگیری هویت نقش ایفا های جدید در فرآیند شکلجنبش

وگو های جنبش را تعیین و باب گفت، ابعاد نظری و چارچوبعیارتمامهمان آغاز به اتکای ایدئولوژی 
 .در حال بازبینی و بازسازی هویت خود هستند  دائماً های جدید  بندند، جنبشدر آن را می  تجدیدنظرو  
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های جدید فرد ذیل هویت جنبش، از آزادی عمل و اندیشه برخوردار بوده و تشویق به ابداع در جنبش
های قدیم اطاعت، تمرکزگرایی و حل شدن فرد در جمع در جنبش کهلیدرحا، شودمیو خالقیت 

 .شدمثبت ارزیابی می
سیاسی نیست و دامنه آن  مسائلهای جدید منحصر به جنبش موردتوجه مسائلدامنه موضوعات و 

که یابد، درحالیگسترش می محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  مسائلتا حوزه 
در حوزه سیاست و مسائل سیاسی یعنی امور مربوط به قدرت و منازعه پیرامون   فاً صر های قدیم  جنبش

 .کردندمیآن مداخله 
دهند. آنها مرزهای بین امر قرار می مورداستفادهها را های جدید دامنه وسیعی از تاکتیکجنبش

برای بیان  سیاسی و اجتماعی را در هم شکستند و هر بخش از زندگی روزمره را دستمایه تاکتیکی
 .اعتراض قرار دادند

هرمی و تمرکز در رهبری و اغلب درون  هایسازمانمتمایل به تشکیل  شدتبههای قدیم جنبش
دهی افقی و های جدید در مقابل بر سازمانسازمان خود فاقد روابط دموکراتیک بودند. جنبش

ای تاکید دارند و دموکراسی در درون جنبش را ضرورتی و تمرینی برای اشاعه دموکراسی در شبکه
های جدید به تجربه ناموفق که جنبشدانند. این تفاوت و تمایز حاصل نقدی است سطح جامعه می

 .اندهای انقالبی در دستیابی به دموکراسی داشتهاغلب جنبش
های های جدید اشکال مقاومت هستند و به همان اندازه که علیه عقالنیتبه نظر »هابرماس« جنبش

جدید  هایدهند. جنبششوند، کنترل رسمی را نیز آماج حمله خود قرار میحاکم و مسلط فعال می
. هابرماس بر خودانگیختگی و اندقائلای برای کنش در جامعه مدنی العادهاجتماعی ارزش فوق

کند و اتکای آنها به تاکید می هاآنهای مثبت یکی از ویژگی عنوانبههای جدید خودجوشی جنبش
 .ددانشان برای دستیابی به اهداف محدود میهای غیررسمی اجتماعی را رمز موفقیتشبکه

های جدید اجتماعی توان از نمودهای جنبشگیری سه موج انتفاضه را میدر مسئله فلسطین شکل
برشمرد. انتفاضه شکلی از اشکال اعتراض مردم فلسطین علیه اوضاع نابسامان مردم فلسطین در 

با   ها، افزایش بیکاری، تبعیض نژادی و سرکوب مردم فلسطین به دست دولت اسرائیل بود کهاردوگاه
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های گسترده در مناطق گوناگون تحت اشغال رژیم صهیونیستی همراه بود که سرکوب تظاهرات
 سؤالترین نقاط آن به زیر گسترده این رژیم و ابعاد جهانی انتفاضه مشروعیت رژیم را در حساس 

میالدی به وقوع  2000برد. انتفاضه دوم فلسطین که به انتفاضه االقصی شهرت یافت در سال می
انتفاضه کشورهای جهان در  ازاینپسپیوست که منجر به شهادت بیش از چهار هزار فلسطینی شد. 

در دوربان افریقای جنوبی گرد هم آمدند و در این اجالس دولت اسراییل در ردیف  2001سال 
ماع های نژادپرست جهان قرار گرفت تا برای اولین بار پس از آپارتاید در افریقای جنوبی، با اجدولت

جهانی آپارتاید در اسراییل مورد اجماع جهانی قرار بگیرد. ادامه این روند و ماندن اسراییل در ردیف 
توانست تا مرز داد میقرار می سؤالکامل زیر  طوربههای نژادپرست که مشروعیت این رژیم را دولت

شد اما ین فروپاشی میهای همیشگی امریکا مانع احمایت  هرچندفروپاشی کامل این رژیم پیش رود. 
های متعدد تحریم کاالهای اسراییلی در جهان اسراییل در انزوای کامل قرار گرفته و با وجود کمپین

در میان جوامع گوناگون، اقتصاد اسراییل در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و افکار عمومی  
توانایی جمهوری اسالمی در ادامه جهان بار دیگر پس از چند دهه علیه اسراییل بسیج شد اما عدم 

این جناح به بنیادگرایی مذهبی بار  ازحدبیشو نزدیکی  گراافراط هایجناحاین روند ناشی از وجود 
 نژاداحمدیدیگر بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن جناح افراطی در دوران ریاست جمهوری محمود  

خارج شده و از موضع انزوا   افکار عمومیمیت در  شدید محکو  آهنگضربباعث شد تا اسراییل از زیر  
 2009در سال  2در اجالس دوربان  کهطوریبهو انفعال به موضع حمله و باالدستی برگردد 

بنا بود اسراییل همچنان در لیست کشورهای نژادپرست قرار بگیرد و به همین دلیل  باوجودآنکه
را تحریم کرده   2ترالیا و انگلستان اجالس دوربان  متحدان همیشگی اسراییل مانند امریکا، کانادا، اس

 شدهخارجباعث شد تا اسراییل از لیست کشورهای نژادپرست  نژاداحمدیبودند اما سخنرانی محمود 
و بدون حضور اسراییل و متحدانش در این اجالس و با کمترین هزینه و تنها به بهانه سخنرانی 

دستاورد خود دست یابد و پس از هشت سال از  ترینبزرگاسالمی ایران، اسراییل به  جمهوررئیس
شد خارج گردد و این از جمله لیست کشورهای نژادپرست دنیا که تنها خود اسراییل را شامل می

بوده که تاکنون استقرار نظام جمهوری اسالمی بر مسئله فلسطین وارد آورده  هاییهزینهترین منفی
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مبارزه در سطح  هایپارادایمن مردم این کشور فهم دقیق تغییر است. اما در خود فلسطین و در میا
های اجتماعی هر از چند گاهی سربرآورند و دستاوردهایی نیز به دست جهان باعث شده تا جنبش

های اول و دوم در فلسطین بگذریم، جنبش بلعین نماد گرفته در انتفاضههای شکلآوردند اگر جنبش
دهد پویایی جنبش فلسطین خود د اجتماعی است که نشان میگیری یک جنبش جدیعینی شکل

تواند به رهایی از ظلم کمک کند و این بنیادگرایی مذهبی موجود در فلسطین است که مانع تحقق می
 .شودمی آرمان فلسطین

بلعین شهر کوچکی در فلسطین است که رژیم اشغالگر قدس تالش داشت تا در این شهر با ایجاد 
نشین جدا سازد اما جنبش شکل گرفته در بلعین که در مخالفت دیوارهای حائل آن را از مناطق یهودی

ن های مدنی در مناطق مختلف جهابا کشیده شدن دیوار حائل به وجود آمده بود با همراهی جنبش
فزاینده   تأثیراتو مانع ایجاد دیوار حائل در این منطقه گشت.    یافتدستبا این جنبش به پیروزی کامل  

های توان در جنبش رژه بزرگ بازگشت مشاهده کرد که تمامی پارامترهای جنبشجنبش بلعین را می
 .شیبی سقوط قرار دهدتواند اسراییل را در سراجدید اجتماعی را در خود دارد و ادامه آن بار دیگر می

 
 گیرینتیجه

میالدی،  80طلبانه در جهان در اواخر دهه همانطور که گفته شد با تغییر گفتمان مسلط عدالت
، تولد بنیادگرایی مذهبی که با حمایت مستقیم امریکا در افغانستان بخشرهاییفروکش کردن مبارزات  

قرار گرفت. نوزایی  80المللی در اواخر دهه از تحوالت بین متأثرسازمان یافت. مسئله فلسطین 
بنیادگرایی مذهبی بر این جنبش، فلسطین را که همیشه از ویروس  تأثیراتها در فلسطین و اخوانی

مذهبی کشاند، تقلیل -های فرقه اییانه در امان بود به منجالب درگیریجنگ مذهبی در خاورم
ملی در فلسطین که همه پیروان همه ادیان را علیه اشغالگری اسراییل متحد  بخشرهاییمبارزات 

المللی آن از مبارزه در تضاد ساخت به منازعه میان مسلمانان و یهودیان و همچنین تنزل کادر بینمی
ترین ضرباتی بود که توسط بنیادگرایان مذهبی بر کافر مهلک-لیسم به تضاد مسلمانامپریا –خلق 

مسلمانان،  آمیزمسالمتدایر بر همزیستی  فلسطینپیکره جنبش فلسطین وارد آمد و آرمان نهایی 
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مسیحیان و یهودیانی که ریشه در سرزمین مشترک فلسطینی دارند در سرزمین فلسطین ذیل حکومتی 
تر های اسراییل توانسته با پیچیدهسیاست نوعیبهرا به محاق برد.  غیرمذهبی الزاماً  دمکراتیک و

کردن هر چه بیشتر شرایط و به محاق بردن آرمان نهایی فلسطین، مناقشه اصیل و تمام دورانی در 
. مذهبی بکشاند  –  ایفرقههای  خاورمیانه ذیل آرمان فلسطین و اشغالگری اسراییل را به حاشیه جنگ

ملی به حاشیه  بخشرهاییبیش از سه دهه است که جنبش فلسطین از متن شکوه بخش مبارزات 
های مذهبی کشانده شده. اما تاریخ مدفن فلسطین نیست بلکه امید به رهایی بخشی آنان است. جنگ

. روزگاری که کنندمیشان زندگی سرزمین گیریبازپسهاست که در امید به فلسطینی بی زمین سال
پس  1982شدند و در سال مرتجع اخراج می هایدولتها توسط فداییان فلسطینی از تمام سرزمین

های مدیترانه هیچ زمین و امکانی برای استقرارشان، در کشتی ، آوارگی را در آباز اخراج از لبنان بی
دوران  ترینتاریکوارد یاسر عرفات خطاب به فداییان فلسطین گفت »ما اکنون  کردندمیتجربه 

« چنین دیدگاهی بینممیایم اما من در انتهای این تونل تاریک روزنه روشنایی را مبارزاتی خویش شده
. افسانه گرداندنمیخاموش  هایشانسینههای امید را در در سیر مبارزاتی فلسطینیان هرگز شعله

رجا های نظامی پابنزاعت اگر در تروریسم دولتی آن اس مقامناپذیری ارتش اسراییل که شکست
ها به تمامی اهدافشان باشد)که در همین نیز تردید است( و مدعای آنان این است که در تمامی جنگ

اند و زین پس خواهند رسید. بلعین شهر کوچکی در فلسطین پایان این افسانه خودساخته بود. رسیده
ئل را در این شهر جمع کرد و نماد غلبه دینامیسم مردم در بلعین بساط دیوارهای حا  جانبههمهمقاومت  

گسترده در جنبش رژه  تظاهراتخون فلسطینی بر ارابه جنگی اسراییل شد. از طرف دیگر برگزاری 
بزرگ بازگشت افکار عمومی را بار دیگر معطوف به مسئله فلسطین کرده است. بزرگترین معضل در 

که با  هاییدولتحمایت ظاهری  شودمیر خالصه در دو پارامت 80جنبش فلسطین از اواسط دهه 
ساختار مستبدانه نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیتی در بین افکار عمومی کما اینکه ابوایاد در 

های که یکی از اشتباهات ما این بود که جنبش کندمیاشاره  درستیبهکتاب فلسطینی آواره 
ورها را که در ظاهر مخالف اسراییل بودند نادیده گرفتیم و علیه استبداد حاکم بر این کش گرفتهشکل

ملی به یک درگیری   بخشرهاییپارامتر دوم ظهور بنیادگرایی مذهبی در فلسطین و تبدیل یک جنبش  
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های همچون جنبش گیریشکلمذهبی است. اما با توجه به شرایط به وجود آمده در فلسطین و 
امیدوار بود که با جلب نظر  تواندمیدمکراتیک دارند  عمیقاً  جنبش بلعین و رژه بازگشت که ماهیتی

افکار عمومی به مناقشه اصیل و تمام دورانی فلسطین، اسراییل بار دیگر در انزوا قرار گرفته و روند 
 عادالنه در خاورمیانه تسریع گردد.صلح 

 
 منابع

، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، ماهیت، اهداف و فرجام  صلح  هایطرح(،  1389حمید احمدی ) ▪
 1خاورمیانه، سال هفدهم، شماره 

، و ایمنطقه، المللیبین هایریشهاسراییل: بررسی  – فلسطینی(، صلح 1378حمید احمدی ) ▪
 4درون فلسطینی، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 

 د نوحی،  انتشارات گام نو(، فلسطینی آواره، ترجمه حمی1381رولو، اریک ) ▪
 ، ترجمه مهران قاسمی، نشر ثالثتبعیض(، فلسطین صلح نه 1386کارتر، جیمی ) ▪
 نور سازاناندیشهفلسطین فتح، نشر  بخشآزادی(، جنبش 1389ابراهیم، محمود ) ▪
)سازش دولتهای عرب  جنگ سازش در فلسطین(، 1358شعاعیان، مصطفی ) ▪

 صهیونیسم(، نشر پویان با
 (، تاریخ یک ارتداد، ترجمه مجید شریف، انتشارات رسا1375گارودیف روژه ) ▪
 (، نژادپرستی دولت اسراییل، ترجمه امان الله ترجمان، نشر پرشکوه1380شاهاک، اسراییل ) ▪
 (، آنها که رفتند، انتشارات صمدیه1382) اللهلطفمیثمی،  ▪
 عشق، انتشارات صمدیه(، سه هم پیمان 1388صابر، هدی ) ▪
 هشت فراز، هزار نیاز، درسگفتارهای هدی صابر، حسینه ارشاد ▪
(، سیره و سرگذشت امام موسی صدر، ترجمه مهدی 1393هیئت رئیسه جنبش امل لبنان ) ▪

 سرحدی، موسسه مطالعاتی امام موسی صدر
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جنبش  آن بر پیدایش تأثیر(، ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و 1390حق شناس، سیدعلی ) ▪
 امل، موسسه مطالعاتی امام موسی صدر

 
 

  



 
 
 
 

 تصویرها و تفسیرها 
 زده«ای از فیلم »مغزهای کوچک زنگرشتهتحلیل میان

 1زادهخواجهنادر 
 

به خاطر   هایی است که برای نگفتن دارد«؛ قطعًا بخشی از این ارزش،حرف  اندازۀبه»ارزش هر انسانی،  
. در هنر و شودمیشان متحّمل ها برای نگفتنداری و ریاضتی است که صاحب این حرفخویشتن

ک و فرم و سبک را شکل کارِی هنرمند در ترکیب با قواعدی که تکنیدر سینما این پنهان خصوصبه
زده« است تا با کند. این نوشته در پی این وجه از فیلم »مغزهای کوچک زنگدهند تجلی پیدا میمی

های ساز بگشاید تا حرفای به جهان فیلممرور ساختار روایی فیلم و حرکت در خط داستانی آن، پنجره
 اش شنیده شود.ناگفته

ها، صدای بازیگر  نقش شاهین )نوید محمدزاده( از آدم آهستهدر ابتدای فیلم به همراهی تصویری 
میرن، شن یا از گرسنگی میشن، یا گم میشنویم: »میگن اگه چوپون نباشه گوسفندها تلف میرا می

چون مغز ندارن، هر کی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره«، و با تأکید بر چهرۀ »شکور«، برادر بزرگ 
رسیم: »این چوپونه؛ ما همه باند تبهکار)فرهاد اصالنی(، به این جمله می رئیسخانواده و 

با پیشرفت قصه،   پسازاینو    گیردمیگوسفندهاشیم!«. اینگونه طرح فیلمنامه در ذهن مخاطب شکل  
 گردد.تر میجای چوپان و گوسفندها و راز نیاز متقابل آنها به یکدیگر روشن و روشن

یابد؛ افتد ادامه میای که شکور به زندان میای در فیلمنامه، پردۀ اول تا لحظهپردهبا تطبیق الگوی سه
سبی، سببی و حرفهدر این پرده عالوه بر معرفی شخصیت ای آنها با یکدیگر، های اصلی و مناسبات ن 

 
 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی .1
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رد. او از مخاطب، راه به کشمکشی بیرونی و درونی در شخصیت »شاهین«، برادر وسطی خانواده می ب 
های بزرگ و یی با برادر بزرگ خود درگیر است بر سر اینکه چرا او را به حساب نیاورده و مأموریتسو

کند و از سویی خود نیز در بزنگاه بزهکاری های سنگین و معامالت حسابی را به او واگذار نمیخالف
 کند.ُبری« و »درگیری جدی با پلیس« جا خالی میکشد و از »گوش عقب می

های اصلی و فرعی، مخاطب را به این درک شخصیت با ریتمی تند و کنش و واکنشپردۀ اول 
کشی شکور بر اساس تخفیف و تحقیر و تهدید زیردستانش بنا شده رساند که شیوۀ حکمرانی و بهرهمی

گرو  نوعیبهتا به جای پرسیدن و فهمیدن، فقط عمل کنند. ربودن، مخدوش کردن گذشته و 
ها شگرد اختصاصی شکور در مدیریت جامعۀ تحت امرش است. البته شاهین نگهداشتن هویت آدم

. او که دنبال اثبات و ابراز شخصیت گیردمیکند و گاه آن را به ُسخره  در برابر این شیوه چون و چرا می
خود در جمع خانواده و تبهکاران است، در رسیدن به این مقصود، از سویی ناچار به تقلید از خشونت و 

؛ گویی که جنس داردبازمیثِت برادر بزرگ و از سویی درگیر با حالتی درونی است که او را از جنایت  خبا
در چشم مخاطب که در احوال و  تنهانهاو با شکور جور نیست. این وصلۀ ناجور بودن شاهین 
 گفتگوهای او با دوستان و خواهر و مادرش هم نمود دارد. 

چرخد. شکور به زندان افتاده، البراتوار پردۀ دوم، سراسر بر درگیری رودررو یا غیابی شاهین با شکور می
تولید مواد مخدرش از هم پاشیده و از هیمنه و حضور سنگین او بر زندگی شاهین کاسته شده است. 

های او مطلع مخفیگاه پولبازی از  رود با مدارا و زبانشاهین بار اول که در زندان به مالقات شکور می
ها و امالک شکور، سودای تصاحب قدرت و ثروتش را در سر  و در ادامه با سرکشی به آدم شودمی
پروراند و خیال نشستن بر صندلی ریاست دارد. این تقابل اما در مالقات دوم آنها به جای باریک می
این که او، فرزند این خانواده نیست!  گردد؛زندگی شاهین برمال می بزرگکشد و در این میان راز می

پایه و پادویی همیشگی در میان این خانواده اش جدا گردیده تا عضوی دوندر کودکی از خانواده  درواقع
 باشد. 

های شکور دیگر حرفش بیند، آدمهایش را بربادرفته میگردد، پولاین بار که شاهین از مالقات برمی
مغز اش گسسته شده، تّوهم چوپانی بر گلۀ گوسفندان بیو و خانوادۀ کذاییخوانند، پیوند میان ارا نمی
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اش رسیده و تنهایش شدهاش امیر )نوید پورفرج( به پدر و تبار گمبرادر از سرش پریده، دوست دیرینه
طلب( که از ابتدا برای جانشینی گذاشته، و از همه بدتر »شهروز« برادر کوچکتر خانواده )مهیار راحت

ور تربیت شده در ُشرف آزادی از زندان و بازگشت به خانه و گرفتن انتقام از اوست. شاهین که شک
های گذشته و رفتن در راهی متفاوت و ناشناخته برایش دردناک جداشدن از بند ناف تعلقات و عادت

 برد.هنگام به شراب و مخدر پناه میاست شب
. گرددبازمیصبح شده و شاهین، تلوتلوخوران به خانه گردد. شب شراب، پردۀ سوم از اینجا آغاز می

گونۀ میان او و پدر خانواده و دیدن عجز و پشیمانی پیرمرد و در ادامه، گفتگوی صحنۀ محکمه
آن پستی را از سر و جان   تبعبهپرچالشی که با »شهره« خواهر خانواده )مرجان اتفاقیان( دارد، مستی و  

اش به بر حرکت شاهین از »وضع موجود« خود و خانواده شودمیپراند و نقطۀ عطفی شاهین می
آگاه ولو در شکلی انحرافی در پی آن بوده و تقال  کرده است. در »وضع مطلوبی« که همیشه و ناخود

ها و تعلقات گذشته، و نیز یافتۀ شاهین از تنهایی، و جدا افتادگی از دوستان و سرگرمیاینجا درک تازه
جویانۀ شهروز، و کسی و بازگشت انتقامپولی و بیرورت مقابله با حوادثی چون بیاش در ضهوشیاری

در نهایت، شوق رفتن و رسیدن به وضع مطلوب زندگی، ریتم کند ناشی از دگرگونی درونی شاهین را 
زدگی و نماید. در واقع ریتم اولیه نشان از شتابجایگزین ریتم تند گفتاری و رفتاری ابتدای فیلم می

های ها داشته و ریتم کندتر ناشی از فرصت تأمل و تفکری است که برای شخصیتفاقد مغز بودن آدم
 داستان فراهم شده تا از گوسفند بودن فاصله بگیرند.

شاهین در انتهای پردۀ سوم، در بستر تحولی که بر مکث او در احوال خود و اطرافیانش شکل گرفته 
دهد، خواهر خانواده را با دوستش داری شده را به پلیس لو میمحل نگهداری کودکان ربوده یا خری

مسعود )هامون سّیدی( که از ابتدا خاطرخواه شهره بود روانۀ زندگی در مکانی دیگر و دور از خشونت 
ند، زحمت نگهداری از طفلی گرسنه کند، دل از دوستش امیر که تازه هویتش را یافته میفعلی می ک 

نماید و خرد و تا بهبود حال کودک از او نگهداری میاز مادر را به جان می افتاده جداو تشنه، بیمار و 
شوند در نهایت به همراه اهالی و ساکنان منطقه که توسط عوامل مدیریت شهری از آنجا کوچ داده می

 .شودمیاز منطقه خارج 
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های س از چند ثانیه چراغرسند و پدر این لحظه ظاهرًا شاهین و داستانش، هر دو به پایان خود می
. تا گذارندمیواشوند و تماشاگر را در وهم و شوک و ابهام سالن نمایش روشن و درهای خروج باز می

اینجا چیزی که در ذهن تماشاگر مانده جستجوی هرچند اندک ولی مستمر »هویت« در ذهن و 
های داستان ختگی غالب آدمپدر و مادر بودن و خودباهویتی« و بیاحساس و اعمال شاهین و »بی

که هر دو دوست شاهین )امیر و مسعود(   ویژهبهاست که آنها را چون گوسفندانی در پی چوپان کرده،  
اند. خیری و رهایی خود از دست چوپان را در پی یافتن اصل و نسب و هویت خود کسب کردهعاقبت به
پدر خانواده )صمد( که غیرتش را بازیافته  تصویر شناسنامه در دست عالوۀبهدرپی های پیاین اشاره

فرستد تا بتواند های دیگری در فیلم میکند مخاطب کنجکاو را به دنبال نشانهو فرزندانش را بدرقه می
مغز، حضور، حرکت و شورش شاهین را در بطن قلمروی حکمروایی عالوه بر استعارۀ گوسفندان بی

 و را در انتهای داستان توضیح دهد.بخش« اشکور توجیه نماید و »جنبش رهایی
برگردیم به دو دقیقۀ پایانی فیلم و ببینیم کدام نشانه قرار است ما را به جهانی فراتر از روایت اولیه ببرد. 

کودک خردسالی که  کردندمیای شهر را ترک شاهین، قبل از پیوستن به جمعیتی که منطقۀ حاشیه
گذارد تا در مقابل لودرهای د را درون کانکسی آهنی میخود از او نگهداری و تیمارش نموده بو

و جاسازی کودک در کانکس برخواهیم گشت.  قرار دادندر ادامه به نوع  1شهرداری در امان باشد.
روند اما چند قدم جلوتر شهروز با رود که همۀ اهالی میشاهیِن تنها، در دل جمعیت به مسیری می

کند. اینجا ثانیۀ پایانی بندد و او را در جایش میخکوب میهش را میسری تراشیده و نگاهی خوفناک را
گذرد؟ افتد باقی است؛ آیا شاهین از سد شهروز میفیلم است و مخاطب در دلهرۀ این که چه اتفاقی می

انگیز تلخ است یا شیرین؟ و در سایۀ این ؟ پایان این قصۀ هیجانشودمییا به دست شهروز کشته 
. این در حالی است که هومن شودمیاگر، معلق در خوف و رجاء از سالن سینما خارج  ها، تماشپرسش

 
آفریند. شــاید گزار خود به بهترین شــکل ممکن »تلمیح« روایت ســّیدی را میآفرینی کوتاه و اثرشــگفت اینکه این کودک با نقش .1

ـــنده در ـجانـمایی او در فیلمـناـمه دلـیل ـعدم توـجه اولـیۀ مـخاـطب و حتی ـناـقدین و تحلـیل ـــمار فیلم ـبه گران بیهمین ظراـفت نویسـ شـ
سـت کوچک در قصـه برای باز کردن درهایی بزرگ و رفتن به الیۀ زیرین  ن کلید یا کلیدهاییکودک شـده اسـت. هنر سـّیدی گذاشـت

فـصل عمل میآنکه بر الیۀ رویین فیلم خدـشهاثر، بی کند، دو الیۀ فیلم را بر هم ـسوار کرده و  ای وارد گردد. اینجا، کودک همچون م 
 و در کنار هم به کمال برسند. های یکدیگر استفاده کنند زند تا از قابلیتبه هم گره می
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در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفته بود که قرار نبوده فیلم  فیلمشسّیدی در  نشست خبری 
 هایی را لحاظ کرده تا تماشاگر، ناامید از سالنای به اتمام برسد اما ِالماناو با پایان خوش و کلیشه

 بیرون نرود. و تأکید کرده بود که انتهای فیلم او بسیار نورانی، امیدبخش و انسانی است. 
زده« ظرفیت این همه امید و نور را در خود دارد؟ سؤال اینجاست که آیا فیلم»مغزهای کوچک زنگ

ظوری شاید وقت آن رسیده که به سراغ کودک درون کانکس برویم و ببینیم اصاًل وجود او برای چه من
نامۀ سّیدی جا کرده است. شاهین، کودک خردسال را با عشق و بوده و چگونه خود را در دل فیلم

آکنده از دهد و در سبد را آهسته گذاشته و با چهرهمحبت و مراقبت تمام درون یک سبد قرار می ای 
نیست که در  شبیه مادریرود. صبر کنید! وداع او امید از کودک جدا گشته و به سوی سرنوشت می

آشنا دارد، وداع غمناک کنار نیل از فرزندش جدا شد؟ بله؛ اینگونه وداع با کودک تنها یک مثال جهان
قلبش مطمئن از سرنوشت او بود.  کهدرحالیمادری که فرزندش را در سبد گذاشت و به آب سپرد 

های درون فیلم مجموعۀ نشانهسازد و  های زیرین فیلم را هموار میالگویی« که راه ارتباطی الیه»کهن
 کند. را تحت گفتمان واحد، رمزگشایی می

و بدون هرگونه تحمیل بر فیلمنامه و مخاطب،  گیردمیسّیدی در اینجا تلمیِح تصویری خود را به کار 
افزاید. از سویی داستان زند و بر عمق و غنای آن میشمول پیوند میداستان خود را به داستانی جهان

ای ای با مضمون هدایت و ضاللت، پشتوانهدرامی اسطوره عنوانبهالسالم و فرعون موسی علیه
دیگر، درگیری شکور و شاهین، مثال و مصداقی است  گردد برای ذهنیت کارگردان و از سویمی

 امروزین از مناسبات موسی و فرعون.
تواند در تطبیق این دو داستان از یکی بپرسد و از دیگری جواب بگیرد! اینجاست که مخاطب می

بخشید؟ جواب: با غصب هویت آنها و نفی سؤال: شکور چگونه تسلط خود بر زیردستانش را تداوم می
توانی با هر چه آنها، که اگر آدمی را خوار و خفیف و مغزش را خالی کردی آن وقت می شخصیت

کشی نمایی و او توانی برای همیشه باال بنشینی به او زور بگویی، از او بهرهخواهی ُپرش کنی. میمی
 را در ضعف نگه داری.
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ی که خود را باخت، آدمی دانست که آدمگرفت، او میاین همان فرمولی است که فرعون به کار می
ای را، ی سرگشتهکه خود را گم کرد، آدمی که خود را ندید و به حساب نیاورد، این چنین گمشده

کشید. این ها، آنها را به اطاعت میتواند به هر طرف ببرد؛ پس با پوك کردن و خالی ساختن آدممی
دستانش به ضاللت و گناه را لو دادن زیر کند و شگرد او در سوق قرآن است که دستش را رو می

اطاُعوه«،می ُه ف  ْوم  فَّ ق  خ  اْست  هاست که زمینۀ استکبار که همین استخفاف و سبك کردن آدم  1دهد: »ف 
های دیگر تاریخ را از فرعون، تا هیتلر و تا شکور فراهم ِاس و استثمار و استضعاف و تمامی ِاس 

تواند فرعون زمانۀ قی هم هست؟ مگر نه این که هر آدمی مینماید. و مگر بین این جانیان تاریخ فر می
دهد، همین پوك شدن تر! آنچه که استبداد را شکل میتر یا بزرگخودش باشد با مصرهایی کوچک

تواند آنها را به تواند آنها را از خودش ُپر کند و میها را پوك کرد، میهاست، شکور هنگامی که آدمآدم
شان را از او طلب هویت مجبورند که هویت انسانی و خانوادگیهای پوك و بیدمدام بیندازد، چون آ

 کنند و بپرسند و او هم مجبور است که به آنها بگوید و بر آنها فرمان براند! 
کودکان و نابودی سرشت و سرنوشت آنهاست چطور  جدا کردنسؤال: شکور که کارش دزدیدن و 

کند؟ جواب: شکور به خیال اینکه یکی از رد و از او نگهداری میآو اش میشاهین را به جمع خانواده
اش او را پرورده دلخوش بود. با خودش اندیشیده کودکان را به خانه آورده و تحت نظر خود و خانواده

و زپرتی از  دلنازک همکار و وردست من در خالف، و اگر موجود  شودمیکه اگر آدم ناتو و قابلی شد 
ادویی است مفت در خانه و در خدمت خانواده. شکور روی این تقدیر حساب نکرده بود کار درآمد هم پ

اش را تسریع دهد و همان کودک روند نابودی او و حکومت مینیاتوریکه کودکی را از نابودی نجات می
 کند.می

بزرگ  را خودش  است که مالك دلش نیست. فرزندها را کشته ولی موسی و اما در آن سو، این فرعون
دارد به این خیال که کند. تمام پسران شهر را از دم تیغ گذرانده اما این یکی را پیش خود نگه میمی

اش. فرعون نیز غافل از تقدیر طنزآلود در حکومتش یا انیس و مونسی برای خانواده  شودمیکارگزاری  

 
پس او قومش را سبک مغز شمرد ]و آنان را با وسوسه و اغواگری فریفت و خوارشان ، ترجمه حسین انصاریان: »54. ُزخُرف، 1

 .«کرد[ در نتیجه از او اطاعت کردند
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اش داده، او و خویش است که روزگاری همین کودکی که با دست خود از آب گرفته و پرورش 
 کند! سپاهیانش را در آب غرق می

ماند؟ جواب: او اگر هم به دست شهروز میرد، یا میسرانجام به سؤال پایان قصه رسیدیم؛ شاهین می
کشته شود زنده است! چون شاهین عالوه بر اینکه خودش به تولد رسیده دیگرانی را هم به تولد 

توانند روزی شاهینی باشند در اند و میکان اسیر شکور ماندهرسانده؛ امیر، مسعود، شهره و تمام کود 
مقابل شکوری دیگر. شاهیِن فیلم سّیدی زاییده! عقیم نمانده و از خود فرزندی به جا گذاشته، و این 
یعنی راه شاهین ادامه دارد. چنانکه داستان موسی و فرعون هم ادامه دارد؛ کودکان بسیاری بعد از 

د و زنده ماندند، ماندند تا میدان برای نامردهای روزگار خالی نماند؛ نامردهایی که از موسی به دنیا آمدن
شان این است که مردم، بیشتر خود را باال ببرند، و مطلوب سازند تا ساختمان هوس ها آجر میآدم

 بشنوند و کمتر بپرسند. گو اینکه همین فلسفۀ وجودی باعث شده تا تولد و حضور و ظهور آخرین
 کودک از نسل انبیا و اولیای الهی از دیروز تا امروز و فرداهای تاریخ موجه گردد.

ای به متن سفیدی باز کرد و سطرهای نانوشته را از بطن سیاهی، روزنه شودمیدیدیم که چگونه  
های این خواند؛ هومن سّیدی از »نهایت شب« حرف زد اما این شعور و شفقت را داشت که بفهمد آدم

ای که از آن به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرند. او بخت بد مردم اند و دریچهنه در جستجوی چراغزما
ای گشود تا امید به رهایی را به تصویر کشید اما در بند تاریکی نماند و با سبک خاص خود، پنجره

و دید ای رشتهنمیرد. دیدیم که قصه و مضمون و تکنیک و فرم کارگردان جور شد و ذهنیت میان
 شناسانۀ سّیدی تصویرها و تفسیرها را به هم گره زد تا روایتی چندالیه خلق شود. زیبایی

تلفیقی است! پایانی که در کام مخاطبانش نه تلخ  نوعیبهبندی فیلم سّیدی هم جالب اینکه پایان
س که درگیری همیشگی خیر و شر را تداعی میاست و نه شیرین! طعمی  نماید. ست گ 

 
 

  



جستار باغ سنگی، نوسازی شر اجتماعِی بزرگ
 بر تاریخ فرهنگی معاصر ایران ایمقدمه

 1علی خانمحمدی

 مقدمه
انسان و طبیعت تفاوت داشت، و ایرانی از زندگی، کار، معیشت و رابطه  غربی و انسان درک انسان

مایه دو فرم متفاوت از تلقی نسبت به جهان، خرد و زندگی را پدید آورده بود. خرد پیشا همین تفاوت بن
مدرن ایرانی بر خالف خرد غربی سودای تسلط بر طبیعت را نداشت و در زیستی مدارا جویانه، زندگی 

 .(176و175, ص. 1397)مرادی, کردخود را با آهنگ طبیعت هماهنگ می
از  رنجگری(که هنرمند)کنش های تاریخ ایران پس از نوسازی است.باغ سنگی نماد تمامی دوگانه

ی بازنمایاین همان  گذارد.های سنگی به نمایش میرا در یک باغ با میوه اش زندگیدست دادن تمام 
این  .آمده استکه در آرای برخی متفکران و محققان ایرانی سخن از آن به میان  است شری بزرگ

های فرهنگی معاصر ایران انگار تمامی ضایعه .دانندمیمتعلق  گراییبومیمحققان خود را به جریان 
با تا در این جستار در تالشم  در این باغ متجلی است. که طبیعت و سنن فرهنگی را درنوریده،

 نوعیبه ،های باغ سنگی سیرجان کرماندر نشانه شر«شناسی فرهنگی»جامعه یری بحثکارگبه

مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی  -دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1
ali1992khanmohammadi@gmail.com 
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جواد صفی نژاد و  بر آثار مرتضی فرهادی، تأکیدبا  سازی«»بومی ی فکری اصحابپروژهبازخوانی 
 صورت دهم. توأمانیاد محمدعلی مرادی را زنده

مرحله تاریخ اجتماعی ،  کرد: مرحله کالسیک  تقسیم  توانمیداستان تاریخ فرهنگی را به چهار مرحله  
شکل   1930یکه در دهه  پسندعامهکشف تاریخ فرهنگ  ۀ مرحل، شروع شد  1930ی  هنر که در دهه

. تاریخ فرهنگی جدید موجی از کاوش   (49  ،ص  ،1397،  )فاضلی  1تاریخ فرهنگی جدید  ۀمرحل،  گرفت
 نگاریتاریخبذر این نوع  .انگاشتمیمستقل  متغیرتازه در فرهنگ را مطرح کرد که فرهنگ را یک 

 هایشاخهدر آمریکا متأثر از چرخش فرهنگی در علوم انسانی کاشته شد. مطالعات حافظه یکی از 
تا  1920 هایدههظه جمعی)تجمعی( در با وجود طرح مفهوم حاف دیرپای» تاریخ فرهنگی« است.

 شناسانسانپژوهشگران    مهریبیمیالدی از سوی موریس هالبواکس، طی چهار دهه مورد   1940
میالدی از سوی جامعه شناسان آمریکایی  1980ی  از اواخر دهه کهآنقرار گرفت تا  شناسجامعهو 

 ایبینارشته یمسئله شناختیمعرفت طوربهاما چون حافظه  به موضوع مطالعات تجربی بدل گشت.
برآمدن جامعه     ی علوم اجتماعی گذاشته است.به سختی پا به عرصه  علوم شناختی و روانشناسی بود،

و  میالدی در آمریکا تغییر بزرگی در ادبیات حافظه برجای گذاشت 80در دهه  2شناسی احساسات
این مفهوم  روانشناختی حافظه برآمده بود را زنده کرد.]روان زخم[ که از بنیادهای  توجه به ضایعه

شناسی بالینی در مواجهه با بیمارانی که ناشی از تصادفات رانندگی حافظه خود اولین بار توسط روان
قوی دانشگاه ییل با  برنامۀ یاین توجه در آرای اعضا را از دست می دادند، مطرح شده است.

دهند که مسئله محورترین رد. الگزاندر و اسمیت توضیح میهرمنوتیک و تاریخ فرهنگی گره خو
)نبوی, متمرکز است    هاآنی قوي بر ضایعه یا تروماهای اجتماعی و بر بازتفسیر فرهنگی  پارادایم برنامه

نظم، عشق و ارتباط اجتماعی نیاز دارند. هر اتفاقی که به  . انسانها به امنیت،(36-7, ص. 1392
مردم این وقایع  آور نخواهد بود همچون دیدگاه نظری،حلیل ببرد، بسیار شگفتشدت این نیازها را ت

 
1 .New cultural history  
2 . Sociology of Emotions 
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قدرت برتر]هژمونیک[ فرهنگی  .(Alexander, 2012, pp. 7-8)را آسیب زا]تروماتیک[ ببینند 
  .(Alexander, 2012, p. 28)سازد و مردم را به پذیرش آن وادار میکند  رویداد ضایعه فرهنگی را می

ها ها و یادوارهی جمعی و هویتی گردد و در موزهتواند مبدل به عناصر مادی حافظهی میضایعه فرهنگ
ای مادی برای بسیج نیرو و تهییج حس به نمایش گذاشته شود. در حقیقت مبدل به معبد و اسطوره

ی ضایعه« و فراتر »تجربه  (Stafford, 2006, p. 27).  همبستگی و همدلی اعضاء گروه خواهند شد
شناختی دانست که درد، قربانی، مسئولیت و توزیع عواقب ذهنی توان به عنوان یک فرآیند جامعهرا می

که هویت  شودمیای آسیب دیده تصور و شناخته تجربهزمانی . شودمیو مادی آن جمعی تعریف 
ی جمعی صورت می گیرد، زیرا ی گذشتهجمعی را تغییر دهد. در این فرآیند بازسازی است که بازآفرین

ی جمعی عمیقًا سیال بلکه با حس معاصر از ی فرهنگی نه تنها با حافظهگیری ضایعهدر فرآیند شکل
و نه تنها با مواجه با حال و آینده بلکه با  شودمیهویت به طور مداوم ساخته  .خود در ارتباط است

اهمیت افکار عمومی در آثار  . (Alexander, 2012, p. 26)بازسازی زندگی جمعی کنونی است 
ی ضایعه فرهنگی است. پس زیربنای مطالعه ثر از بحث وجدان جمعی دورکیم است،متأالگزندر که 

یعنی شر   الکساندر به دنبال جامعه شناسی فرهنگی شر است،  ،در مطالعه روایت ها از ضایعه فرهنگی
ی قوي تمرکز بر ابزار تقابل هاي دوگانه شر در برنامه . اینشودمیدر افکار عمومی چگونه برساخته 

در واقع محصول و کار اصلی ساختارگرایی نشانه شناختی)یاکوبسن، لوي  1بوده است. تقابل دوگانه
 مثابۀی عمومی را بههاي مربوط به عرصه وگوگفتی قوي استروس ، بارت و سالینز( است. برنامه

 .(34, ص.  1392)نبوی,    گیردگیرند در نظر میی نیرومندی شکل میی منطق دوگانهاینکه به وسیله
شته، شناخت جدیدی از قدرت ساختاری مستقل فرهنگ به وجود آمده است. با در طول دو دهه گذ

آگاهی انضباطی جدید در برخورد با شر بدتر از سقط جنین بوده  شودمیاین حال معلوم  که این خود
و روایات، آیین ها و نمادهای  کدهاها و هنجارها، ها و ارزش است. در فکر کردن درباره فرهنگ

 .(Alexander, 2003, p. 109) استدیگر باقی مانده  دستۀف و به عنوان یک »منفی« به یک طر 
بودن تنها به عنوان انحرافات الگو از رفتارهای تنظیم شده مفاهیم اجتماعی شر، بدبختی و منفی

 
1 . Binary opposition 
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به نظر من این جابجایی فرهنگی  ،توسط هنجارها مورد بررسی قرار می گیرند. اگر فقط این مورد بود
 . (Alexander, 2003, p. 109)تحقق اخالقی تر از واقعیت تجربی است شر، آرزوی 

 
 باغ سنگی، رنج مضاعف مدرنیزاسیون

تاریخ معاصر یکی از چالش برانگیزترین ادوار تاریخ ایران با روی دادن چندین موج ضایعه فرهنگی 
فرهنگی نوسازی بود که یکی از تحوالت دوران جنگ سرد در ایران  ضایعۀرقم خورد. موج چهارم 

های اجتماعی نوسازی که بر فرودستان روستایی است. اصالحات ارضی یکی از مهمترین برنامه
ی تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از هر برنامه .(1394 ،آوریده ،)عباداللهی چنذانق حمیل شدت

ی چنین تصویری آفریند. احتمااًل یکی از اهداف این برنامه، ارائهتغییری نسبتًا بنیادین در ذهن می
یر واکنش مثبت ای فراهم نشد. کشاورزان به این تصوبود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدی 

شان را بهبود بخشد. اما، برای اکثر آنان نشان دادند و در آغاز امیدوار بودند که اصالحات ارضی وضع
پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییر ناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از فقر بی

ریستند. آنها به حکومت مظنون بودند نگی اصالحات ارضی به تلخی میتوهم به درآمدند، به برنامه
و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصالحات سود برده بودند کینه 

ها را به کمک آن شان،هایورزیدند. البته خیلی از مالکان برای جلوگیری از دست رفتن زمینمی 
یلی از روستاییان با سازمان اوقاف دچار مشکل روحانیون وقف عام و یا خاص نمودند که هنوز هم خ

های فرهنگی این ادوار در ذهن مردم گوشه و . رنج ضایعه(178-9ص.  ،1392 ،)هوگالندهستند 
کنار ایران حک شد. این رنج در ذهن دانشگاهیان چگونگی مسئله مندی توسعه را مورد پرسش قرار 

شناسی در ایران متولد شمسی که با تولد جامعه  40یدههگرایی در واپسین سال های  داد. جریان بومی
احمد، احسان نراقی، داریوش شایگان، احمد اشرف، شد. محققانی چون علی شریعتی، جالل آل 

پرویز پیران، مرتضی فرهادی، جواد صفی نژاد، زنده یاد محمدعلی مرادی و عزت الله سام آرام  در این 
 اند.جریان نقش داشته
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بر جریان  سطح جهانی هم جریانی ضد دو قطبی بودن جنگ سرد هم شکل گرفته،البته در 
گذاشته بود. این جریان خواستار ایجاد نظام جدید بین المللي بودند البته  تأثیرگرایی بومی

هاي کشورهاي شوروي و چین در عمل مانع ایجاد این چنین نظامي بود. البته شرایط دو کارشکني
ی حیاتي خویش شرایط ایجاد این چنین کار بر سر انرژي و مواد خام و حوزهقطبي جهان که با پی

نهادهاي بین المللی به نیازهاي ملل فقیر و شرایط جنگ  ییتر کرد. با عدم پاسخگونظامي را سخت
ي »ضدفرهنگي« که  خواهان »نهاد زدایي« از روند مشارکت روبرو هاناسرد در این جوامع شاهد جری

توانند هنوز مي  هاناانس  3/2»    ایلیچ این چنین این مشکالت و تحوالت را مطرح مي کند:  بودیم. ایوان
تعادلي که  از گذرا به عصر صنعتي اجتناب ورزند، تولید خود، شیوۀپساصنعتي در  با انتخاب تعادلي

 (Illich, 1973)ملل فوق صنعتي ناگریزند آن را به عنوان جایگزیني براي هرج ومرج بپذیرند« 
 .(70, ص. 1379)کائوتری, و غیره, 

گرایی یک دوگانه میان غرب و شرق است. برخی شناسان جریان بومینقطه اشتراک آثار اغلب جامعه
یاریگری و همیاری در مقابل  از این دوگانه عبارتند از اقتصاد تولیدی در مقابل اقتصاد باد آورده،

قنات و آب انبار در مقابل سد و کانال ،سنت در مقابل صنعت ،ایل در مقابل شهر ،ساده  روی،تک
زیستی در مقابل تجمل پرستی ،تولید در مقابل مصرف و زیستی مدارا جویانه در مقابل تسلط بر طبیعت 

)افشارنادری, صفی نژاد, & هستند. محوریت این دوگانه در نوسازی باالخص اصالحات ارضی  است  
( 1396نژاد, ( )صفی1368نژاد, ( )صفی1353نژاد, ( )صفی1395( )صفی نژاد , 1391سترپو, ر 

( )فرهادی 1356نژاد,  ( )صفی1381( )صفی نژاد,  1382نژاد, خرداد و تیر( )صفی1387نژاد,  )صفی
( 1381( )فرهادی, 1391( )فرهادی,  1368( )فرهادی, فروردین 1380; فرهادی, 1388, 

 (1393.( )سام آرام ع1393ییز و زمستان )فرهادی, پا
های نوسازی ایران به روشنی باغ سنگی را می توان نمادی از رنجی ایرانی دانست که در تمامی دوگانه

داران ترسیم شده است. داستان باغ سنگی از آنجا آغاز شد که درویش خان اسفندیاری که از زمین
ای طرح اصالحات ارضی میزان قابل توجهی از پس از اجر  1340شد در سال سیرجان محسوب می

های خود را از دست داد و در نهایت به دلیل عدم آبیاری زمین های بارورش که سالها برای زمین
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درویش خان یک هنرمند تجربی و به خاطر  .آبادی آنها تالش کرده بود جلوی چشمانش خشک شد
به اشتراک بگذارد. از سوی دیگر آنها را و  دهد توانست به راحتی درونیات خود را بروزگنگ بودن نمی

آویزان کردن هر سنگ و احداث هر یکی از درختان که طی  .یک نکته دیگر نیز قابل توجه است
سالهای طوالنی انجام شده است برای شخص درویش خان از معنای خاصی برخوردار بوده است 

یک سنگ و درخت جدید بنا میکرده  ،دهدابطوریکه هر گاه در زندگی درویش خان اتفاقی روی می
 (1390 ،)محمودی است

هایش با سیم سنگ آویزان های خشکیده درختان کهنسال که به جای میوه بر شاخهیک باغ پر از تنه
شان نشاند. است. شر اجتماعی اصالحات ارضی بسیاری از کشاورزان را در سوگ باغ و زمین های

کند. باغی که باید ی ژرف تاریخ معاصر را بازنمایی میدوگانه ،خان زیباتر از پژوهش و سنددرویش
های سنگی ای با میوهحال درختان خشکیده درختان سرسبزی با میوه های درشت داشته باشد،

عظیمی بر آن آویزان است. این باغ گورستان زندگی دوران پیشا اصالحات ارضی که درختان خشکیده 
های ای که دوگانهسنگ های آویزان جسد ها هستند. باغ سنگی موزهسنگ قبر زیست این دوران و 
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 ساخت انسان بدهکار در سینمای ایران
 2، سورن مصطفائی1حیدریفاطمه )محدثه( حاجی

 
هایمان دوران حیات ی بدهیایم، و با تالش برای تسویه»زمان زیادی را از دست داده

دهیم. با این اتفاق، دیگر از پیش گناهکاریم! باید این بیگناهی خود را هم از دست می
دومین را بازپس بگیریم، خود را از گناه خالص کنیم، از هرچه به آن مدیونیم، از هر 

حتی یک ریال هم بازپرداخت نکنیم. باید برای لغو بدهی وجدان معذب، و البته 
ای اقتصادی، بل یک آپاراتوس آوریم که بدهی نه مسألهبجنگیم، چون به یاد می

 قدرت است که نه فقط برای تضعیف ما، که برای ایجاد فاجعه طراحی شده است«. 
        ""موریتزیو التزاراتو                                           

 
 درآمد

گذارند. در این میان می تأثیرازپیش بر زندگی افراد ی مدرن، بیشهای اقتصادی در دورهسیاست
های اجتماعی، فرهنگی و دهند و عرصههای اقتصادی که اولویت را به بازار میسیاست

گردند، عواقب گذارند، و باعث به تعویق افتادن روند توسعه پایدار میمحیطی را به حال خود وامیزیست
خورد. هنر گوناگونی رقم می هایهای اقتصادی در عرصهتری دارند. واکنش دربرابر بحرانملموس 

 
  Mohadeseheidary1996@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی.  1.
  Mostafaie.soren@gmail.comشناسی دانشگاه خوارزمی. . کارشناسی ارشد جامعه2
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گونه که جورج لوکاچ معتقد هاست. رمان و به خصوص رمان اجتماعی ـ آنو ادبیات یکی از این عرصه
ای که باید های اقتصادی و اجتماعی است. عرصههای آدمیان در اثر سیاستگر رنجاست ـ روایت

ی چهل خورشیدی، وج نو سینمای ایران در دهههای مفیلم و سینما را نیز باید به آن افزود. از آغازگاه
ی اخیر این ژانر دچار ها حضور داشته است. در دو دههیابیم که این مفهوم کم و بیش در فیلمدرمی

های هشتاد و نود خورشیدی تری پیدا کرده است. در سینمای دههی پررنگتغییراتی شده و جنبه
ها نیز ، و حتی اسامی آنطور مستقیم به این موضوع پرداختههایی را نام برد که حتی به توان فیلممی

 نشان از این مسئله دارد
پرسش اصلی  دیگرعبارتبهیابد، مطالعات فرودستان است، ی دیگری که اهمیت میدر اینجا مسئله

ر گشاید. این مقاله دهایی را برای پرداخت به فرودستان میها و دریچهاینجاست که سینما چه امکان
ی »آیا فرودستان ی التزاراتو و مقالهپی آن است تا با استفاده از کتاب »ساخت انسان بدهکار« نوشته

ی های دههی اسپیواک، در گام نخست ردپای این مفهوم را در فیلمتوانند سخن بگویند« نوشتهمی
ای سخن ند امکانی بر تواهشتاد و نود خورشیدی پی بگیرد، و در گام دوم بررسی کند که آیا سینما می

  نمای ایران ارائه دهد؟تا روایتی دیگر از سی گفتن فرودستان فراهم آورد،
    

                                                                                                                  ساخت انسان بدهکار
ت انسان بدهکار«، سازوکار اقتصاد بدهی و فرایندی که این التزاراتو در جستاری با عنوان »ساخ

وخوی یک بدهکار را ببخشد، بررسی کرده و تالش دارد تا با کند تا به یک انسان خلقاقتصاد طی می
شدن این انسان استفاده از تبارشناسی نیچه و نظریات دلوز و گتاری فهم خود را از چگونگی ساخته

شده آنچه التزاراتو در متن به آن طور که در این جستار نیز بدان اشارهمانبندی کند. هبدهکار صورت
داری ربط دارد. تعریفی که در این ست که در پرتو بدهی به سراسر تاریخ سرمایهپردازد، واقعیتیمی

بر این مبنا استوار است که اقتصاد بدهی، نه فقط »کار شاق« به   شودمیجستار از اقتصاد بدهی ارائه 
طلبد بلکه به »کار روی خود« نیز نیاز دارد. در واقع اقتصاد بدهی طالب عملکرد معنای کالسیک را می

وخو و اقتصاد در پیوند با یکدیگر است. همچنین التزاراتو در جایی دیگر از همین جستار به این خلق
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متفاوت از کار و  نتوأماکند، اخالقی ای را تولید میکند که: »بدهی اخالق ویژهنکته اشاره می
پاداش« در ایدئولوژی کار با پیمان بستن )جهت بزرگداشت بدهی -مکملش. جفت »تالش  حالدرعین

ما در این جستار  مدنظر. مفهوم کلیدی شودمیفرد( و مقصر دانستن )تقصیر ورود به آن( مضاعف 
شدیم تا برای بررسی این مفهوم   بر آنهمین مفهوم است؛ و با تمرکز بر همین تعریف از انسان بدهکار،  

به شکلی انضمامی در جامعه ایران، به تعریف غالبی که از انسان بدهکار در سینمای ایران وجود دارد 
، به غیر از شودمیپرداخته و در تحلیل شکلی از انسان بدهکار که در سینمای ایران به آن پرداخته 

ساخت انسان بدهکار، به تعریفی که در سینمای ایران های مفهومی التزاراتو در  استفاده از چهارچوب
بپردازیم و مشخص کنیم که درون گفتمان غالب در ایران، این  شودمیراجع به انسان بدهکار ارائه 

از قدرت هر  اینجاقدرت از انسان بدهکار نزدیک است. منظور ما در  تعریفتعریف تا چه مقدار به 
ش انسانی و در اینجا ساختارها و سازوکارهای اقتصادی ی کننوعی از سازوکار محدودکننده

گرا تکوین های سینمایی است. این سازوکار که در بستر یک اقتصاد مصرفشده درون فیلمبازنمایی
وخو را نیز برای انسان بدهکار درون سیستم از خلق فردیمنحصربههایی متفاوت و یافته، شکل

رداختن به آن در تالشیم تا نشان دهیم بازنمایی سینمای ایران کند که ضمن پاقتصادی خود ترویج می
هایی را انتخاب . ما فیلمگیردمیاز یک انسان بدهکار تا چه اندازه در راستای یا به نفع قدرت صورت 

جا اند و در آنها یک انسان یا حتی یک خانواده درگیر بدهکاری مالی شدهدر آن  نوعیبهایم که کرده
در فیلم   گیردمیتوان بررسی کرد که این بدهکاری و هر چیزی که در نسبت با آن شکل وضوح می  به

  و نسبت با آن قدرت چگونه است.  شودمیچگونه تصویر 
 

 ساخت انسان بدهکار در سینمای ایران
و حتی اگر به زیاد پرداخته شده است؛ ی بدهی و انسان بدهکار سینمای ایران به نسبت به مسئلهدر 

بخشی   عنوانبهی فیلم یا  باشد، جایی در حاشیه  شده  نپرداخته  فیلم  موضوع اصلی  عنوانبهکاری  بده
 تواندبه بدهی در آثار سینمایی، خود میتوجه پردازد. این فراوانی در از یک داستان بلندتر به آن می

طور گزینشی ایرانی باشد. در این جستار به توجه در جامعۀعنوان موضوعی قابلبهنشانگر اهمیت آن 
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 هاطور کوتاه تحلیلی از آنایم بهاند، سعی کردهبردن از چند اثر سینمایی که به بدهی پرداختهضمن نام
معطوف به مفاهیمی که التزاراتو در جستارش طرح کرده، ارائه دهیم. التزاراتو جایی در این جستار به 

های اجتماعی فقیر، محتوای فعالیت کند که »فضلیتنکته اشاره می نقل از مارکس جوان به این
های بازپرداخت بدهی سنجیده ضامن عنوانبهاش و حتی وجودش اش، گوشت و خونحیاتی

آشکار   وضوحبه«. این گزاره در تصویری که در آثار سینمایی مورد نظر ما از بدهکار وجود دارد،  شودمی
ی است، مسئله توجهقابلشیدن وضعیت بدهکاری در سینمای ایران چه در به تصویر کاست. آن

مستقیم بر دوش یک مرد است و اگر زنی   یبا واسطهبدهکاری مردان است! بدهی اصلی در این آثار  
همسر(  عموماً ای است که از یک مرد )، به دنبال پرداخت بدهیشودمیهم در قامت بدهکار تصویر 
ی ایرانی تصویر در وضعیت اقتصادی یک خانواده معموالً ای" که زنانه به وی منتقل شده؛ "انفعال

دهد. در  فیلم »حراج« و »در وجه ، در پرداختن به وضعیت یک بدهکار نیز خود را نشان میشودمی
شوند که به دنبال رفع بدهی های متفاوت، زنان بدهکاری را تصویر میحامل« هر دو با روایت
ی همسر دوم فیلم »حراج« ما با زنی مواجهیم که تصمیم دارد مهریه همسرانشان هستند. در

اش را همسرش را بپردازد تا با آزاد کردن همسرش از زندان و جلوگیری از توقیف خانه، سکان زندگی
ی این زن با هوویش حاال نه در قامت دو رقیب عشقی بلکه در قامت بدهکار و طلبکار حفظ کند. رابطه

ست چه بین این دو زن اهمیت دارد، پولیند و. در این جا به واسطه قدرت بدهی، آنکخودنمایی می
چه در این فیلم آشکار است، سامان یافتن مهریه هرچه زودتر پرداخت شود. در واقع آن  عنوانبهکه باید  

ا ست که باید هرچه زودتر پرداخت کند. مهریه، در این جتمام مناسبات اجتماعی زن براساس پولی
 واسطهبهست که  تبدیل کردن وی به یک بدهکار شده و در برابر وی زنی  عنوانبهبرای یک زن عاملی  

همان مهریه در جایگاه طلبکار قرار دارد. راه رهایی از این بدهی چنانکه بارها در فیلم به آن اشاره 
یک طلبکار در برابر  عنوانبهاش را به اجرا گذاشته و خود نیز این است که او نیز مهریه شودمی

کرد تا بدهی همسرش را پرداخت کند، تالش می عمیقاً همسرش قرار گیرد! زنی که در تمام داستان 
حاال زورش به شرایط موجود نرسیده و در سکانس پایانی تصمیم خود را برای اجرا گذاشتن مهریه 
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رده است: »منطق بدهی دارد به آن توجه ک خوبیبهست که التزاراتو  کند. این همان چیزیقطعی می
 کند«. های کنش را در ما خفه میامکان

در فیلم »در وجه حامل« نیز که بازهم یک زن به دنبال رفع بدهی همسر بیمارش در آن ایفای نقش 
مردانه قرار گیرد و باید  کامالً که در آن زن مجبور است در فضاهایی  شودمیکند، وضعیتی تصویر می

او ایفا کند.  جایبهزنی فداکار، نقش بدهکار را نیز  عنوانبهر کنار همسر بیمارش رغم ماندن دعلی
دیده و تحت ظلم بود، در این فیلم طلبکار برخالف فیلم حراج، که طلبکار در آن خود نیز زنی آسیب

 یک مرد زورگو و قدرتمند است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که حتی وقتی قرار است
یک مرد برای وصول طلب خود ندارد!   اندازهبهیک زن در قامت یک طلبکار تصویر شود، باز هم قدرتی  

ی ایفای نقش ها نیز این است که در هر دو، زنان سعی دارند در ادامهنقطه اشتراک هر دوی این فیلم
کنند و هر دو نیز  دار خانواده، بدهی را هرطور شده پرداختیک زن فداکار و در نقش سکان عنوانبه

شوند. احساس و خشک تصویر میدر جایگاه یک بدهکار، زنانی قوی، محکم و حتی گاهی بی
وخو« و »اقتصاد« در طور که التزاراتو نیز به آن اشاره دارد، در اقتصاد بدهی، عملکرد »خلقهمان

جستار به آن پرداخته شده، ای که در این ؛ و این در تمام آثار سینماییکنندمیپیوند با یکدیگر عمل 
 مشهود است. 

از دیگر عوامل تبدیل  شودمیسازی دانش« یاد چه از آن با عنوان »کاالییهای پولی و آندانشگاه
افراد )دانشجویان( به یک فرد بدهکار است. فیلم »پنج ستاره« روایت دختری دانشجوست که 

. انجام »کار شاق« شودمیدن در یک هتل قبولی در دانشگاه آزاد، مجبور به کارکر  یواسطهبه
( به منظور پرداخت بدهی؛ ـ اینجا شودمی)اصطالحی که در مقاله ساخت انسان بدهکار به آن اشاره 

و درست  خوبیبهاش را که وظیفه دانشجویی استپذیری بدهکار در جایگاه بیشتر تمرکز بر مسئولیت
دهد ـ تا بتواند ادامه تحصیل دهد. این دختر یک خدمتکار در هتل، با اشتیاق انجام می عنوانبه
پذیر جایگاه قابل احترامی دارد و هیچ نقد و اعتراضی هم به وضعیت یک بدهکار مسئولیت عنوانبه

که اقتصاد بدهی طالب آن است. »اقتصاد  ای استسوژهدهد. وی همان موجود از خود نشان نمی
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ای قادر به ی آینده توجیه کند، سوژهایست که بتواند خودش را در تمام سوژهی مستلزم سوژهبده
 (.  61: 1394کند« )التزاراتو،ای که روی خودش کار میدادن و حفظ قولش، سوژهقول

»همه چیز برای فروش«، قابی از گردهمایی بدهکاران است. بدهکارانی که مجبورند برای پرداخت 
است که به مردی  ه صورت هم چنگ بیندازند و باهم درگیر شوند. این اثر سینمایی راجعشان بپول

ی کورشدن قرار دارد، در برابر قدرت پزشکی و هزینه جراحی چشم برادرش که در آستانه تأمینبرای 
رفته ، در وضعیت یک بدهکار قرار گ شودمیدر جایگاه طلبکار ظاهر  نوعیبهدرمان که در برابر بیمار 

است که این امر،  های شخص دیگریاست. او برای خالصی از این وضعیت مجبور به وصول چک
کند. رو میتر از خودش هستند، روبهوخیم مراتببهوی را با بدهکاران دیگری که در وضعیتی شاید 

طلب. این شخصیت است مظلوم، آرام و صلح ، شخصیتیشودمیتصویری که از شخصیت او ارائه 
، تبدیل گیردمیدر جایگاه یک طلبکار قرار  کههنگامیای، صدوهشتاد درجهآرام اما در یک چرخش 

اش تغییر کرده است. طلبکار دربرابر بدهکار طوری ظاهر وخویکه خلق  شودمیبه شخصیتی درنده،  
که  شودمیکه گویی بدهکار »آزاد« است و به قول التزاراتو، »قدرت بدهی طوری توصیف  شودمی

 (. 35: 1394انگار از طریق سرکوب یا ایدئولوژی اعمال نشده باشد« )التزاراتو،
. شودمیای که در این فیلم بارها به آن اشاره  بدهکار محکوم است به اینکه »چرا چک کشیده؟« جمله

است. طلبکاران نیز   عذاب کشیدنکه مستحق    شودمیگناهکاری شناخته    یمنزلهبهدر واقع بدهکار  
شان است. افرادی که منزلت گیرند که در دستانشان را از چکی میر این فیلم، تمام وجهه و قدرتد

قرارگرفتن در جایگاه طلبکار،   واسطهبهای ندارند؛ حتی وضعیت مالی مناسبی ندارند؛ اما  اجتماعی ویژه
 است!وخو اقتضای طلبکاربودن رحمی هستند. گویی این خلقمملو از قدرت، خشونت و بی

شود. »بیست و های آن بر زندگی تنها به این فیلم محدود نمیی پزشکی و بیماری و هزینهسیطره
یک روز بعد«، روایت زندگی یک بیمار سرطانی است که توان خرید داروهایش را ندارد. زنی که 

بد که یاکند. او پس از فوت شوهرش درمیهمسرش را از دست داده و همراه با دو پسرش زندگی می
به سرطان مبتال شده است. مرتضی پسر بزرگ در تکاپو برای تهیه آمپول مادرش که یک میلیون 

کند تا با کمک زند. از جمله اینکه سعی میتومان قیمت دارد، دست به کارهای عجیب و غریبی می
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شده ـ و از برادر و دوستانش، قطاری را موقف کند ـ که بگوید قطار با نیروی ماوراءالطبیعه متوقف 
فروشد. اما پس اش را به همین قیمت مینامهشود. او سپس فیلمدوستانش پول بگیرد، اما موفق نمی

یابد که هر »بیست و یک روز یکبار«، باید این آمپول تزریق از رفتن به داروخانه برای تهیه آمپول، درمی
 شود.

شان بر اثر دانند فرزند خردسالنمیای فرودست که »بدون تاریخ، بدون امضا«، داستان خانواده
ی مغزی ناشی از تصادف. فیلم با این صحنه آغاز مصرف مرغ تاریخ مصرف گذشته فوت شده یا ضربه

ای چهار نفره سوار بر موتور سیکلت کند ـ با خانواده: پزشکی ـ که در پزشکی قانونی کار میشودمی
اتمام رسیده اش به  شخص ثالث اتومبیل  یخ انقضای بیمهاین دلیل که تار  کند. اما بهامانتی تصادف می

این  کند. پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی جسد بهکند. روز بعد پسر فوت میپلیس را باخبر نمی
این  در پیاست.  رسد که مسمومیت ناشی از مصرف مواد غذایی دلیل مرگ او بودهنتیجه می

های تر از آنجا خرید کرده بود. مرغرود که با قیمت ارزانداری میسراغ مرغگیری، پدر خانواده بهنتیجه
سراغ  فروخت. پدر بهتر میقیمتی ارزانها را به ای که باید معدوم شوند، اما کارگری آنآلوده و مرده

روز پزشکی که با آنان تصادف کرده، پی . پس از چند شودمیرود و کارگر در درگیری کشته کارگر می
کالبدشکافی را  مجدداً دهد. خودش برد و پس از سیزده روز درخواست نبش قبر میبه موضوع می

در پایان   حالبااینی ناشی تصادف.  ی کالبدشکافی این است: مرگ بر اثر ضربهدهد. نتیجهانجام می
گ بر اثر غذای مسموم بوده یا تصادف. در این فیلم ماند، که علت مر فیلم این معما همچنان باقی می

. شودمیی پزشکی و مفاهیم تخصصی آن و همبودی آن با فقر بر زندگی فرودستان دیده نیز سیطره
کند. و پزشکی که بدن را تکه تکه می  شودمیفقری که موجب مصرف مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته  

     شود.    آورد اما ضربه ناشی از تصادف دیده نمیحساب می ی ناشی از مصرف گوشت فاسد را بهنتیجه
ی فرد دهد، این است که آیندهیکی از توضیحاتی که التزاراتو در شرح وضعیت انسان بدهکار ارائه می

ی ای که متعلق به انسان بدهکار است نه حافظهبدهکار توسط بدهی، از پیش مقدر شده؛ حافظه
. زمانی که فرد شودمیپولی« دیده  در فیلم »بی  خوبیبهینده است. این مفهوم  ی آگذشته، بلکه حافظه

بینی کند و بر بدهکار مجبور است بنا به شرایطی که دارد، زمان زایمان همسرش را نه ماهه پیش
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همین اساس و طبق همین تاریخ،  زمان وصول چکی که برای رفع بدهی وی حیاتی است را تنظیم 
کند. این بحران زایمان می  ماهههفترسد و همسرش  بینی وی از راه نمیما طبق پیشکند. آینده امی

هم خوردن معادالتی که بر زند اما، این فیلم بهگرچه وضعیت تلخی را برای این زوج جوان رقم می
جه دهد. مورد دیگری که در این اثر قابل توریزی شده بود را در قالب کمدی ارائه میمبنای بدهی پایه

اختیاری بدهکار در اعمال کنش است. در ها براساس بدهی و به نوعی بیاست، همان تنظیم کنش
آگاهی ندارد و قبل از تبدیل شدن به سوژهابتدای داستان زن از مقروض ای بدهکار شدن همسرش 

 های مختلف مثل ادامهو پیش از درگیر شدن با بحران مالی همسرش، به دنبال رشد فردی از راه
ای بدهکار تحصیل است؛ اما پس از اطالع از این جریان و درگیرشدن در وضعیتی که از وی نیز سوژه

که منطق اقتصاد بدهی بر آن  شودمیهایش معطوف به شرایطی سازد، زن هم تمام کنشمی
 کند.  حکمرانی می

د از ده سال زندان آزاد »آزاد به قید شرط« روایت زندانی است که با وساطت و وثیقه نامزد دخترش بع
دلیل بیماری همسرش با بدهکاری پنجاه میلیون تومانی مواجه . او که ده سال پیش، به شودمی
روند، در درگیری آن دوست، می ایبه کارخانه، با یکی از دوستان خود برای جابجایی بار شودمی

توسط مأموران محاصره وی رد. میکند و مینگهبانان کارخانه را زخمی، و در حال فرار تصادف می
زندان افتادن  . بهشودمیبیست سال حبس محکوم  و به ماند و اتهام سرقت مسلحانهاو می شود؛می

حال ، اما درعینگیردمی. همسرش غیابی طالق شودمی اش به خانوادهاو باعث فشارهای مضاعفی 
که در کار واردات لوازم   شودمیابری آشنا  کند. در همین بین با مردی بنام صبرای آزادی او تالش می

کند، باشد. صابری از همسرش تقاضای ازدواج می  مؤثرتواند برای آزادی کیوان  الکترونیک است و می
پذیرد. صابری همسر و دو دختر ، میشودمیاینکه اگر نپذیرد آزادی کیوان با مشکل مواجه    به خیالاو  

کند. . او بدون اطالع همسر اولش با صابری ازدواج میکنندمیدیگر هم دارد که خارج از کشور زندگی  
هایی برای دختر ها و سفتهها چکآورد، از جمله آنکیوان از زندان برای بیرون و دوستانش امانتی می

 به کاریتا  گیردمیبود. او پس از آزادی از زندان تصمیم تازگی اعدام شده یکی از دوستانش که به
همین دلیل در کارگاه  ی مستقلی اجاره کند و بدهکاری دامادش را بپردازد. بهمشغول شود، خانه
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دلیل اینکه بیشتر از دیگران کار  پاید که در آنجا هم به. اما دیری نمیشودمیبری مشغول کار چوب
. نامزد مریم که امکان آزادی پدرش را با پرداخت شودمیاشکاالتی مواجه و اخراج  کند، با ایرادات و  می

بدهکاری صد میلیون تومانی او فراهم کرده بود، تولیدی پوشاک دارد. از طرفی فشارهای شریکش و 
از طرفی دیگر شرایط نامساعد اقتصادی برای تولید و سیل اجناس وارداتی و قاچاق، وضعیت کارگاه 

های خارجی برای تولیدات خود آوردن در این شرایط، از مارک کشاند. او برای دواممی به تنگنااو را 
 به زندگی. اختالفات کاری او با مریم شودمیهای شدید مریم مواجه کند که با مخالفتاستفاده می

به توافق اش تومانی صد میلیون کند. نامزد مریم با پدر او بر سر بدهیشان هم رخنه میخصوصی
بری معرفی و توصیه کرده چوب به کارگاهگوید به پولش احتیاج دارد. او که پدر مریم را رسند، مینمی

و توسط محافظ او  شودمیکند تا اخراجش کنند. در همین بین کیوان با صابری درگیر بود، کاری می
 .گیردمیمورد ضرب و شتم قرار 

هایی گویند برای آدمها به صابری میروند. آنصابری میاش به سراغ طرفداریدوستان کیوان به
رساند، و با گفتن این جمله ضرب و شتم نمی  جاییبهزنند، عمل قانونی کار  چون او که قانون را دور می

کاری آیند. صابری که بر اثر کتکبرای جلب کیوان می  مأمور. صبح روز بعد دو  کنندمیکیوان را تالفی  
که او شب پیش خانه بوده است. در همین زند، درصورتیه، به کیوان اتهام میشب پیش زخمی شد

روند. فیلم با کالنتری میو به دنبال پدر به کنندمیزمان مریم که به دیدن نامزدش رفته باهم آشتی 
نفع او به آنجا رفته برای شهادت به  احتماالً ای از کالنتری و دوستان کیوان که دادن صحنهنشان

. در شودمیگناهی کیوان ثابت شود، فیلم تمام  که قرار است بی. یعنی همان زمانیشودمیودند تمام ب
این فیلم چندین مسئله به هم گره خورده است. مردی بدهکار به داماد خود که سواد چندانی نیز ندارد 

و  مهیا ساختنر و از طرف دیگ بریچوبو از چند طرف تحت فشار قرار دارد. از طرفی کار سخت در 
 ی یک خانه و همچنین تعهد به زندگی آرام! و بدون دردسر.   تهیه

و برای مراسم   کنندمی»آسمان زرد کم عمق« روایت زن و شوهر جوانی است که به دوستشان اعتماد  
کند که دهند. شب عروسی، داماد با موتور تصادف میعروسی ماشین عروسی خود را قرض می

. عروس و داماد در ابتدا قضیه را پنهان و پس از آشکارشدن شودمیی موتور در تصادف کشته راننده
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رداخت باقی ی شخص ثالث ماشین کامل نبوده و صاحب ماشین مجبور به پ. بیمهکنندمیآن فرار 
دهند و مجبور به . به همین دلیل ماشین پراید و پول پیش خانه را از دست میشودمیدیه و خسارت 

های زندگی شوند. در این فیلم بدهکاری با از دست دادن حداقل سرمایهای قدیمی میسکونت در خانه
رود اما بدهکاری همچنان از دست می  . سرمایهشودمیآمیخته  همچون ماشین و پول پیش خانه درهم

 ود قرار دارد.  سرجای خ
. مردی شودمی»یک کیلو و بیست کیلوگرم« آخرین فیلمی است که در این جستار به آن پرداخته 

افتد. همسرش که در همین کند و به زندان میای به طور غیر عمد چشمی را کور میتعمیرکار در خانه
لو و بیست گرم بدنیا کند. نوزاد شش ماهه و ضعیف با وزن یک کیحین باردار است، وضع حمل می

شدند، دار نمیای که بچهی پول دیه نوزاد خود را به خانوادهبرای تهیه شودمیآید. او مجبور می
یابد که شاکی بدون دریافت دیه رضایت داده، چون دریافت که بفروشد. پس از آزادی همسرش درمی

ند، با دیدن الفت و وابستگی خانواده روگیری نوزاد میبازپس در پیها که گناه بوده است. آنوی بی
آورد که زن شوند. در این فیلم بدهکاری وضعیتی را به وجود میجدید با نوزاد از این کار منصرف می

ای که . لحظهشودمیبین قصاص همسر و فروختن فرزندش برای نجات پدر، مجبور به انتخاب یکی  
د بدهکاری دلیل محکمی برای گذر از خط قرمزهای دهد. شایزن را در میان دو راهی اخالقی قرار می
 اخالقی و تعریف اخالقیات جدید باشد.

 
 منابع

(. ساخت انسان بدهکار؛ جستاری در وضعیت نولیبرال. ترجمه پیمان 1394التزاراتو، موریتزیو ) ▪
 غالمی.

  



 

 
 
 
 
 

 نسبت ایدئولوژی و هنر: خوانش سمپتوماتیک متن و اثر هنری
 ها به کارگردانی مجید مجیدی بررسی فیلم آواز گنجشک

 عنایت چرزیانی
 

 چکیده
ها، ی فقر و فقیر در سینمای مجید مجیدی )آواز گنجشکبستهی همتصویری که از دو مقوله 

ماندگار حیات اجتماعی فقرا بلکه ست که نه در نظم درونیر بینیم، تصویهای آسمان و...( میبچه
لویی آلتوسر   ءبندد. در این جستار با تکیه بر آرادر ساحتی ایدئولوژیک )برساختی غیر واقعی( نقش می

ظر آلتوسر، به مطالبی پیرامون ایدئولوژی از من یارائهکنیم ضمن و مبحث ایدئولوژی، تالش می
ی خوانش ایدئولوژیک و اثر هنری بپردازیم و با پیش کشیدن نظریه  سازوکارهایارتباط و نسبت میان  
پذیر سازیم که در فیلم سینمایی آواز ها و تناقضات کلیتی ایدئولوژیک را رؤیتسمپتوماتیک، تفاوت

کند. در ادامه با پیش کشیدن فقر و فقیر قاب می یمسئلهپارچه از ها تصویری مسلط و یکگنجشک
و سیمای بازیگران   دهیم چگونه در فیلم مذکور بیننده در چهرهایدئولوژیک بازشناسی توضیح می  تأثیر

دهد که در چنین گذارد. نگارنده توضیح میبه درک و معرفت پیشینی و ایدئولوژیک خود صحه می
پردازد که شاید مؤلف و کارگردان نسبت ایی میهنحو اثر به بازتولید کلیشه چه منطقی)بازشناسی( به

آگاهی یا شناختی نداشته باشد  .به آنها 
 هاکلید واژه: ایدئولوژی، خوانش سمپتوماتیک، بازشناسی، آواز گنجشک
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 درآمد
ی ی ایدئولوژی و ساز و برگ ایدئولوژیک دولت، در تکوین و تکامل نظریهلویی آلتوسر در رساله

کشد: الف( دولت ید« و »تعریف دولت« مارکس دو اصل مهم و اساسی را پیش می»بازتولید شرایط تول
ی حاکم برای سرکوب بنابر تعریف کالسیک مارکسیستی آن، فقط ابزار سرکوب در دست طبقه

ی روبنا و زیربنا، در دیگر است که در جغرافیای دوگانه  ی کارگر نیست بلکه دولت شامل وجوهیطبقه
که اصل اساسی شرایط -دارد. ب( برای بازتولید شرایط تولید  بهنجارسازکارکردی نهادهای روبنایی 

توان به بازتولید ابزار کار و اعطای مزد به نیروهای کار بسنده کرد بلکه نوعی نمی -تولید است
ای انتقادی ست که در بازتولید شرایط تولید مداخلهی پرورش نیرویی انسانیگری و تربیت الزمهتنظیم

 .ی سرمایه کمک کنندحفظ شرایط موجود و نیز تولید فزاینده نداشته باشند و به
ی تعریف دولت و در راستای تعریف علمی بازتولید شرایط تولید نزد آلتوسر نوعی با تکوین نظریه

آید. نزد مارکس و بازنگری مفهومی درباره ایدئولوژی در نسبت با تعریف سابق آن به وجود می
توان به شکل کلی سه تعریف یا منظر از ایدئولوژی برشمرد: میپیش از آلتوسر  هایمارکسیست

نخست اینکه ایدئولوژی وهم محض است و مثل رؤیا واقعیت ندارد. در تعریف دیگر ایدئولوژی را 
آگاهی طبقهکشیشان و مستبدان)طبقه وجود آوردند)پس تولید ی پرولتر بهی حاکم( برای انحراف 
مورد   م است( و دیگر اینکه ایدئولوژی تاریخ ندارد. آلتوسر به هر سهی حاکایدئولوژی مختص به طبقه

تنها این نظریه که ایدئولوژی واقعیت ندارد اشتباه است، مذکور رویکردی انتقادی دارد و از منظر او نه
بلکه ؛ تنها ایدئولوژی وهم محض نیستبلکه ایدئولوژی »هستی ماّدی دارد« و در همین دامنه، نه

آگاه، به تعبیر فرویدی آن ابدیچون نهم تاریخی بودن ایدئولوژی( برای درک -ی همهست)نظریهاخود
ی ایدئولوژی و ساز و برگ گانه و بنیادین او را در رسالهبندی آلتوسر از ایدئولوژی، تزهای سهصورت

 :شمریمایدئولوژیک دولت برمی
گفتیم که در  .کندشان بازنمایی میعی هستیی تخیلی افراد را با شرایط واقتز اول: ایدئولوژی رابطه

ی انحراف از واقعیت. در تز مذکور پیش از آلتوسر تعریف ایدئولوژی گره خورده بود به نظریه  اندازچشم
معرفت   نوعیبهبرانگیز هستند. فرد برای درک موقعیت خود  ی »تخیلی« و »واقعی« چالشاما دو واژه



 
 ی متن و اثر هنر  کی و هنر: خوانش سمپتومات یدئولوژ ینسبت ا  | 441

 
 

  

 

از هستی اجتماعی خود دسترسی پیدا کند. اگر به  تأویلیفت به نیازمند است که از مجرای آن معر 
ست ایدئولوژیک که از تعبیر آلتوسر چیزی بیرون از ایدئولوژی وجود ندارد، معرفت آن فرد، معرفتی

اند و آن فرد با واقعیت به شکلی خیالی ارتباط برقرار پذیری در وی نهادینه شدهمجرای نهادهای جامعه
ی ارتباط سوژه با است بلکه نحوه ت« آن چیزی نیست که در ایدئولوژی منعکس شدهکند. »واقعیمی

توان از گردد. برای درک بهتر ارتباط خیالی فرد با واقعیت میآن واقعت در ایدئولوژی منعکس می
ی رشد شخصیت کودک بهره گانهکاو فرانسوی در شرح سهای ژاک لکان روانی آینهتعریف مرحله

های دیگر ی خود را در بدنای کودک بدن نامنسجم و هنوز استقالل نیافتهی آینهمرحله گرفت. در
کند و به این واسطه به پارچه و منسجم خیال میترین آنها: بدن مادر( به شکلی یک)از جمله مهم

ر کند. درسد که در این لذت خود را دارای استقالل و نوعی وحدت تصور میشعف و لذتی از خود می
ی خیالی با واقعیت نیز چنین منطقی حاکم است. فرد در ارتباطی خیالی معرفت ایدئولوژیک و رابطه

پارچه به او دست که بر اساس آن نوعی آرامش خاطر و حس مشترک و یک گیردمیبا واقعیت قرار 
، الپوشانی یر ماشری کارکرد بارز ایدئولوژیدهد، و نه درکی از شرایط واقعی خود. به تعبیر پیمی

 .تعارضات و تناقضات است
ها و اعمال او حکاکی و نگارش آگاهی و باور هر فرد در کنش.تز دوم: ایدئولوژی هستی مادی دارد

آگاهی را ثبت میباور دارد، در کنش شوند. اگر سوژه به چیزیمی کند. های مادی خود آن باور  یا 
د بلکه هستی مادی دارد و به تعبیر آلتوسر "هر عمل بنابراین ایدئولوژی در موقعیت خیالی وجود ندار 

 "یک ایدئولوژی، هستی دارد یواسطهبهتنها و 
ایدئولوژی با خطاب قرار دان افراد .دهدسوژه مورد خطاب قرار می مثابهبهتز سوم: ایدئولوژی افراد را 

عامل و فاعلی ایدئولوژیک  کند و در این فرایند سوژه بههایی ایدئولوژیک تبدیل میآنها را به سوژه
ست که از ایدئولوژی گردد. در این موقعیت کنش و اعمال فرد در راستای آن تصویر حاکمیتبدیل می

بندی زمانی )پیش از استیضاح توان یک تقسیمست که نمیه است. ذکر این نکته ضروریددست آور   به
مند مند و نه زمانفت. ایدئولوژی نه مکانو پس از استیضاح( برای سوژه و فرایند استیضاح در نظر گر 

آگاه ابدیاست، بلکه به تعبیری فرویدی هم  .ستچون ناخود
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 نسبت هنر و ایدئولوژی
ی کنندهبنا)ساختار اقتصادی( تعیینبنا در تفکر مارکسیستی اگرچه زیری زیربنا و روگانهدر ساختار دو

یی نیز از استقاللی نسبی برخوردارند که تعین بنانهایی شرایط هستی اجتماعی است اما سطوح رو
ی هاای با یکدیگر در نسبتای و...( به شکل پیچیدهها ) سیاسی، فرهنگی، رسانهاز آن هرکدام

داند که در این ساختار بنا مینسبی" رو خودمختاریگیرند. آلتوسر چنین منطقی را "متفاوتی قرار می
گیرند. چنین های اجتماعی قرار میای با دیگر سطوح و الیهیژهآثار هنری و ادبی نیز در ارتباط و

اندازی آن درک دیرین استقالل هنری و ادبی را که برای هنر منزلت و شأنی ورای موقعیت چشم
بنا بنا/روزیر یدوگانه. باید اشاره کرد که در خواندفرامیاجتماعی و تاریخی قائل بود به چالش 

اصل شود که آثار هنری معلول یک علت )ساختار اقتصادی( هستند بلکه بایست چنین درکی حنمی
کاوی (که از روان چندوجهیشوند. این اصطالح )تعین پذیر ميتعین  چندوجهیپدیده در وضعیتی 

پیدایش و تکوین پدیده را به  تواننمیگویای این نکته است که  شودمیوارد مباحث علوم اجتماعی 
این فرآیند را "انباشت تعینات مؤثر که  (for marx)کاست. آلتوسر در کتاب برای مارکسیک علت فرو

ی نهایی" المللی است بر تعین اقتصادی در وهلههای خاص ملی و بینها و موقعیتبرگرفته از روبنا
شود رای یک رخداد تاریخی در نظر گرفته نمیبخش بنامید. بدین معنا که اقتصاد تنها عامل تعین

ی این تعین ی مداخلهنهایی است اما به تعبیر آلتوسر "لحظه  یکنندهتعییناگرچه وضعیت اقتصادی 
ای از روابط گوناگون به شکل رسد". در موقعیت روبنایی که شبکهی نهایی هرگز سر نمیکننده
 (conjunchure) به تعبیر آلتوسر نوعی تالقی یردگ میهای مختلفی شکل ماندگار در نسبتدرون

ی اجتماعی با یکدیگر. اثر هنری نیز در چنین ای از روابط پیچیدهدهد. یعنی تالقی شبکهرخ می
 .گیردمیموقعیتی شکل 

 
 خوانش سمپتوماتیک

ادبي نقد    متعاقباً شناسی و  ي جامعهکاوي وارد حوزهخوانش سمپتوماتیک اصطالحي است که از روان
های( بیمارش را بررسی و خوانش سمپتومها )کاو نشانههمان شکل که روان و هنری شده است. به
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های متن ها و نگفتههای متن به سکوتکند، در خوانش سمپتوماتیک نیز منتقد با تعقیب سمپتوممی
آنچه در اثر هنري گوید و  مانده با خوانش سمپتوماتیکی از آنچه بیمار نمیزند. امر مسکوت نقب مي

گر تناقضاتی هستند که این ها در متن به نحوي نشانآید. سمپتومشود به صدا درميبیان نمي
ها و تناقضات گردد موقعیت اجتماعی مملو از تفاوتميگیری اثر برتناقضات به موقعیت شکل

در یك اثر هنري یکي  شود(. اگر چهایدئولوژیک )اثر هنري از همین مواد خام ایدئولوژیک ساخته مي
کشد تا وحدتی بدیهی و یکپارچه در اثر حفظ شود اما در این ميکل بر مثابهبهاز اجزاي روایت خود را 

ها و خورد که باید از طریق همین شکافهایی به چشم ميها و لغزش وحدت و یکپارچگی شکاف
رو هستیم که در آن وبلماتیکی روبهزدایی در چنین پر زدایی و مرکزها در نتیجه با قسمي سوژهلغزش 

ی ی اهمیت را ندارد. در این شیوهترین درجهنیت و قصد مؤلف براي شناخت اثر کمترین و پایین
مواجهه با متن و اثر هنری منتقد نه در پي کشف فرامتن یا معنایی در پس و پشت شکل هنری، بلکه 

و  واد ایدئولوژیک و مصالح تاریخیهاي مماندگار به کشف تناقضات و تفاوتبه روش درون
 .اندی ممکن شدن اثر را به وجود آوردهپردازد که شرایط و لحظهمي ایاجتماعی

 
 ایدئولوژیک بازشناسی تأثیر

بازشناختن خود از سیمای دیگری   متعاقباً ی دیگری و  بازشناسی" مواجه شدن با سیمای خود در چهره"
اومانیست رادیکال را -های لئوناردو کرمونینی نقاش ایتالیایی نوعی ضداست. لویی آلتوسر در نقاشی

های کرمونینی امکان ی نقاشیدهد که در آن مخاطب یا بیننده با نگاه کردن به چهرهتشخیص می
بیان روح و مرکز سوژه است"  مشخصاً چهره  شناسی اومانیستیبازشناسی خود را ندارد. "در زیبایی

ای نیستند های کرمونینی بیانگر سوژهها در نقاشیلویی آلتوسر( اما به تعبیر آلتوسر چهره-)لوک فرتر
ها تواند خود را در آن ی کرمونینی نمیهای نقاشی شدهو مخاطب با نگاه کردن به اعوجاج چهره

 .اند بر درک ایدئولوژیک و پیشینی خود صحه بگذاردتو شناسی" کند و از این جهت نمی"باز
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  رفتمیبازشناسی و برآورده شدن همان چیزی که انتظارش 
رفت. در این که از پیش انتظارش می  شودمیرو  ها بیننده با همان سیمایی از فقر روبهدر آواز گنجشک

توان این بازشناسی رسد. میمی (هانقشاثر بیننده به بازشناسی تام و تمام خود در سیمای بازیگران)
 :را به این شکل نشان داد

 کوش اما ناتوان از تغییرکش، معنوی، سختسیمای مرد: پدری زحمت
  .ساکت غالباً ، محروم، پاکدامن، محجوب، مطیع و کشیدهرنجسیمای زن: مادری 

 .شودمیو سیمای فرزند: کودکی پرتالش که در سنین پایین باالجبار وارد کارزار اقتصادی 
رود، امکان بازشناسی شمار میبه  رئالیسمهای سینمای  ی تفردبخشی و بازنمایی که از مؤلفهاین شیوه

د با چنین کند. بیننده در برخور الوصول ترین راه ممکن میهای ایدئولوژیک پیشینی را به سهلصورت
  !: همین استگذاردمیاثری بر درک ایدئولوژیک خود صحه 

 
 بررسی فیلم 

با حیات اقتصادی و اجتماعی کریم از منظری   مسئلهخوردن این    شترمرغ و گره  پیدا شدنشدن و  گم
گویی نوعی آزمون الهی برای او بوده است: کریم، انسان دست و دل پاکی که در موقعیت روستایی 

رفت که دزدی کند و مرتکب خیانت در امانت برد در حیات شهری میی حرام بر سفره نمیخود لقمه
ست بسیار اخالقیاتی و معنوی انسانی شودمیترسیم نیز بشود. تصویری که از فقیر در این موقعیت 

پیدا برد شکی وارد نیست. از منظری دیگر ی خانواده میگونه کم و زیادی در نانی که بر سفره که هیچ
که  ایجبرگرایی. تقدیرگرایی و تقدیرگرایی استزیستی متکی بر  یبازگوکنندهناگهانی شترمرغ  شدن

دستان آمیخته شده است. دلیل این تقدیرگرایی و جبرگرایی تصویر با زیست و حیات اجتماعی تهی
: ناتوان از هرگونه پیشرفت و ترقی. این تصویر شودمیست که از زیست کریم ترسیم ایهدایت کننده

ماندگار نظم و شرایط واقعی حیات فقرا و بینم درونو سیمایی که در این بخش از روایت فیلم می
ایدئولوژیک است که نظم زبانی و گفتمانی فرهنگ مسلط  ه بیشتر تصویریدستان نیست بلکتهی

آور امر خیر و ی افغان که سیمای پیغامرمضان تبعهوضعیت مش حتیسازد. دستان برمیبرای تهی



 
 ی متن و اثر هنر  کی و هنر: خوانش سمپتومات یدئولوژ ینسبت ا  | 445

 
 

  

 

وضعیت واقعی اتباع افغان  یبازگوکنندهست، ی نجات کریم است، و انسانی متدین و معنویفرشته
ست( در ماند )ایدئولوژی ارتباط خیالی با شرایط واقعیو بیشتر به یک فانتزی مینیست بلکه تصویر ا

انبار را آماده کردن آب یمسئلهکریم با  آمیزخشونتی سیمایی دیگر، دلیل ممانعت و مقابله
ده سازد که در آن فقیر را انسانی ناتوان از تغییر و همواره درخودمانکند و برمیهدایت می ایایدئولوژی

ای برای تهیه و پرورش زند که سرمایهکند. کریم به پسر خود هربار نهیب میو فرودست معرفی می
عنوان پدر از ذهن و جان پسر خواهد بهماهی در اختیار ندارند. کریم امکان هرگونه آرزو و رؤیا را می

نه پتانسیل و توانش باز وار رنج و مشقت از هرگوی جهنمی و دایرهخواهد او را در چرخهبزداید و می
ها در حال بازگشت به روستا هستند حمایت کریم را ی بچهدارد. اما در سکانسی که کریم و همه

ی حیات شهری و گانهخواند( در دوبندد و برای آنها آواز میرا می توان دید)انگشت زخم پسربچهمی
ست و به لحاظ سبک زندگی و عنویحیات روستایی، کریم روستانشینی متعلق به زیستی طبیعی و م

. اما در تناقض با گیردمیی بسیار زیادی از زیست شهری قرار اخالقی و فکری در گسست و فاصله
کند توان کریمی را نیز مشاهده کرد که خیلی زود با زیست شهری ارتباط برقرار میاین سیمای کلی می

هایی در سطح اثر سمپتوم مانندها که ها و تناقضترسد. این تفاوشهر به درآمد می و در بدو ورود به
صدا . اگر آنچه در متن مسکوت مانده بهکنندمیاند به آنچه در متن مسکوت مانده اشاره  پراکنده شده

و آنچه او را هدایت و  شودمیپذیر گردد، گویی اثر در درون خود با خودش متفاوت درآید و رؤیت
از  یکدستو  یکپارچهسیمایی  شده است. اگرچه در این اثر سعی شودمیکرد برمال دهی میجهت

هایی در متن وجود دارد که ما را به امری ناگفته فقیر معنوی و معنویت فقر نشان داده شود اما انحراف
خواند و سد راه عبور خیابان نماز میی معنوی و پر ابهت کریم آنجا که در . چهرهکنندمیرهنمون 

تواند حق کند و نمیدار مرفه شده است در جایی که از ترس پلیس فرار میماشین آن کاراکتر سرمایه
و نیازمند،  ای ملتمسانه. و نیز چهرهشودمیخود را بگیرد)از مسافری که کرایه نپرداخت( بزک 

دهد که پیرهنی به او هدیه می گیردمیی قرار مورد لطف و مهربانی شخصیت پولدار  کههنگامی
توان از مجرای آنها به موقعیت ست که میهایی( حاوی تناقضات و انحرافگرایی)سیمای خیر و خیریه

 .است نقب زد شده که اثر در آن ساخته ایاجتماعی
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 گیری و پایاننتیجه
ژی از منظر آلتوسر، نشان دهیم چگونه مطالبی پیرامون ایدئولو  پیش کشیدنبه    با توجهتالش کردیم  

. چنانکه دیدیم در شودمیی اجتماعی در نظم نمادین ایدئولوژیک، استیضاح و بازتولید سوژه
رو هستیم و ها و روابط روبه از نسبت ای پیچیدهخودمختاری نسبی سطوح روبنا با تالقی شبکه

که هرکدام به در تعینی   شودمیبدل    فاوتیی اجتماعی به میدان و  محل نزاع منافع طبقاتی متعرصه 
شوند. در این میان اثر هنری و ادبی نیز شکلی ایدئولوژیک است که اگرچه چندوجهی ممکن می

ی تاریخی گیری و تولید آن متکی بر لحظهمعلولی فروکاست اما شکل-ی عّلیتوان آن را به دوگانهنمی
اگرچه   گیردمیاثر هنری در موقعیتی متناقض شکل  . پس  فرهنگی استاجتماعی و    موقعیت و هستی

توان در تصویر مسلط یک اثر ممکن است این تناقضات رؤیت نشوند اما با خوانشی سمپتوماتیک می
درآمدن آنچه در متن مسکوت است تعقیب کرد. در خوانش  به صدای این تناقضات را تا لحظه

گردیم به دنبال دریافت معنا بر در پس و پشت اثر میو نه    شودمیسمپتوماتیک نه نگاهی به ورای متن  
ها و تناقضات متن به زنیم بلکه از شکافآماده اثر را محک می-های حاضرو نه بر اساس شابلون

ها تصویر زنیم. گفتیم که در فیلم آواز گنجشکلحظات تاریخی و اجتماعی ممکن شدن اثر پل می
خورد بلکه این به چشم نمی  که نه تنها اثری از تناقض و تفاوت  شودمیمسلطی از فقر و فقیر برساخته  

منقادسازی و کمک -اثر و آثار شبیه به آن، از منظری با آپاراتوس رژیم سلطه و ارتباط، در جهت سوژه
ها چند مکانیسم عمده را بررسی شوند. در فیلم آواز گنجشکردیف میبه "بازتولید شرایط تولید" هم

بندی کرد. مکانیسم بازتولید ی آپاراتوس صورتها را ذیل واژهان این مکانیسمتو کردیم که می
که هستی آن  تغییرناپذیریفقیر درخودمانده و  -ی فقر: فقیر معنویهای ایدئولوژیک دربارهکلیشه

مذکور . در اثر  خیریه گرایی استدرگرو هرگونه تقدیرگرایی، شانس و بخت، جبرگرایی، و از سویی دیگر 
های کلیشهبلکه بر اساس  دستان،دهی به روایت نه بر اساس واقعیت زندگی تهیشکل

 استیضاحسازد و در این برساخت غیر واقعی با فراخوانی و ست که گفتمان حاکم برمیایدئولوژیکی
سازی رسد: تفردبخشی و سوژهسوژه )جهت ارتباط خیالی با واقعیت( مکانیسمی دیگری سر می
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ی خود را "بازشناسی" پارچه و قابل تشخیص که بیننده یا مخاطب در آن چهره، چهرهی یکاچهره
 .گذاردکند و بر درک ایدئولوژیک خود صحه میمی
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 1ُهنر، خیابان و امِر سیاسی
 علي هداوند 

 
1 

کند که "بیگانگی کارگر از استدالل می 1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهمارکس در دست
آفریند نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شیء و یک هستی محصوالتی که می

 عنوانبهخارجی شده است، بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او، مستقل از او و 
: ص 1378." )مارکس گیردمیبا او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار چیزی بیگانه 

شدن کار کند از خود بیگانه ای که مارکس در اواسط قرن نوزدهم آن را توصیف می(  پدیده128
ی کار در مقابل سازی نیروی کار از تولیدش، محصول کار و حتی پروسهبود، به این معنا که با جدا

رد، موجودیتی مستقل که دیگر آن محصول به انسان تعلق نداکند چنانآرایی میانسان صف
. بیگانه شدن کار در این معنا شکافی شودمییابد که نافی زندگی شخصی و رونِد کارِی کارگر می

گردانی را کند، قدرت خودآیینی و خودعمیق و بنیادین در انسان ایجاد و او  را شقه شقه و اخته می
ه انقیاد خود درآورد.  همچنین مارکس اش را بکند تا زمان، مکان و تمام ابعاد زیستیاز او سلب می

ست که شرایط ای ضروریمشخص کرده بود که برای بازتولید چنین نیروهای کار منقاد شده
ها توسط صاحبان کار فراهم شود، به این صورت که میزان پولی که به کارگران پرداخت بازتولید آن
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شان را به جریان بیندازند. رایط، زیست صرفای باشد که تنها بتوانند با آن شباید به اندازه شودمی
ترتیب صاحبان کار و .  بدینشودمیشرایط زیستی که عمدتًا با خریِد محصوِل کاِر خودشان ممکن  

توانند شوند هم نیروی کار محتاج را در چنگ خود داشته باشند و هم میسرمایه موفق می
 ی همین کارگران، به گردش اندازند. طهواسهای بازاِر کار و محصوالت خود را بهدندهچرخ

اش را معطوف به تحلیل و واکاوی ی توجهبا توجه به مناسبات تاریخی در آن دوره، مارکس عمده
رفته با پیشرفت منطق سرمایه و طور کاالها کرده بود، اّما رفتهابزار، شرایط و نیروهای کار و همین

داری، اشکال جدید و مختلفی از منقادسازی رمایهسود و همچنین تثبیت نهادهای بوروکراتیک س
گرفت.  در این ظهور کردند که همگی در راستای بازتولید این منطق قرار می بهنجارسازیو 

گرایی، تظاهر و بورژوایی، مصرف هایفرهنگخردهساالِر متأخر است که ایدئولوژِي سرمایه
این قسم   یواسطهبهگیرند، کاالها که  ت میواقعیت_ شّد   مثابهبههای مخدوش از جهان_بازنمایی

توانند مناسبات اجتماعي اند که ميگردند، چنان هویت مستقلي پیدا کردهشده تولید مياز کاِر بیگانه
اي الوهي ببخشد.  اکنون و روند منجر به ساخت خود را نیز نفي کند و به این واسطه به خود چهره

گونه تالش برای و هر  شودمیو جهاِن کاالیي شده، مقدس پنداشته این بازنمایی متوهمانه از کاال  
 . شودمیمخدوش کردن این ساحِت خیالی منکوب و سرکوب 

یا  phantasmagorical)در این شرایط "مناسبات اجتماعی مابین مردم، شکل خیالی )
ماعی نامید. خاطر مارکس کاالها را هیروگلیف اجتی بین چیزها است. بدینی رابطهگونهشبح

شان آشکار شود. کاالها به خاطر ای قرار گیرند تا معنای اجتماعیها باید مورد تفسیر ویژهآن
: ص 1392( و رمز هستند". )آزبورن، hieroglyphsشان، هیروگلیف )ی خاصوارهخصلت بت

29 ) 
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2                                                                                        
حدود یک  2گرایانالملل موقعیتگذاران بینساز، اندیشمند و از بنیاناکتیویست، فیلم 1گی دبور

با دخل و تصرفی  4ی نمایش، در اولین تز از کتاب جامعه3قرن بعد از نوشته شدن کاپیتال
ی "نمایش" جایگزین "کاال" شده است بیان ی مشهور مارکس که در آن واژهدر جمله ایکلمهیک
صورت انباشت ها مناسبات مدرِن تولید حاکم است بهکند که "تمام زندگی جوامعی که در آنمی
شد، در هیئت بازنمودی، دور شده یابد. هر آنچه مستقیمًا زیسته میها تجلی میکرانی از نمایشبی

 ( 57: ص 1393)دبور،  است."
ی نمایش" منطق مارکس در مورد نام "جامعهی معاصری بهاش از پدیدهی تحلیلواسطهدبور به

دهد و آن را به فراخور اش ادامه میوارگی و همچنین از خودبیگانگی را تا انتهای منطقیبت
ه زیست انسان، حتی دهد.  در این سطح از تحلیل است کداری بسط میی کنونِی سرمایهمرحله

.  مقصود، همان شودمیدر لحظاتی که به اصطالح فارغ از مناسبات کار است، تبدیل به مسئله 
بیگانگِی انسان قرار دارد، فراغتی که درست در فراغتی است که از قضا در راستای تعمیِق از خود

نمایاند، میساِز کار بازو بیگانهآور باشی از شرایط ناعادالنه، مالللحظاتی که خود را به مثابه راحت
دومین وکند.  دبور در چهلی همین نظام بدل میکنندههای بازتولیدهایش را به چرخدندهسوژه

که مکمل تولید  شودمیها به تکلیفی تبدیل کند که "مصرف از خودبیگانه برای تودهتزش بیان می
جامعه است که در مجموع به کاالی تام تبدیل  یشدهاز خود بیگانه است.  این تمامی کار فروخته

وار به فرد باید قطعه، کاالیی که چرخش آن باید ادامه یابد.  بدین منظور این کاالی تام میشودمی
، جدا کنندمیوار عمل ای برسد که به طور مطلق از نیروهای مولدی که مجموعه قطعه شدهقطعه

 (  77شده است." )همان: ص 
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الوه بر محصول و کاال، فراغت نیز تبدیل به هیروگلیف شده است.  زمان خصوصی و حاال دیگر ع
ها، فضای مجازی، ُمد، مراکز خرید ی تبلیغات، رسانهفراغت انسان نیز، تحت سیطره اصطالحبه

و هزاران تار عنکبوت دیگر قرار گرفته است.  کافیست که در تعطیالت آخر هفته نگاهی به لحظات 
بیندازیم و دقت کنیم   کنندمیتر از قارچ رشد  هایی که این روزها سریعها در مگامالیتفراغتی جمع

که چگونه مصرف و چنین نمایشی از فراغت، خود را به مثابه ارزش و حقیقتی واال در زندگی، حتی 
 کند! تر، متجلی میبرای برخی طبقات فرودست

تا هر راه گریزی   گیردمینه و مصرف بیگانه شکل  پیوستن کار بیگاهمترتیب سیکلی شوم از بهبدین
ی شدهگونه است که کار بیگانهها ببندد و آنان را درون این دایره محصور کند.  اینرا بر سوژه

 یابد.شده استحاله میاش به زندگِی بیگانهمارکسی، امروز در حالت تعمیم و تکوین یافته
                                                                                                                    

3  
اش از جهان و تمام متعلقات ی حقوقدادن فزایندهدر روندی که انسان معاصر در حال از دست

ر، فراغت و زمان خصوصی، ای شتابناک، زمین، محصول کاموجود در آن است و در پروسه
و به جای   کنندمیگری و غیره را از او سلب  های عمومی، فضا، مکان، لذت، اخالق، تجربهعرصه 

توانیم خروج از این سیکل می چه طوردهند، می  تحویلشای قالبی  ها بدل و نسخههر کدام از آن
چه های حاکم نداد؟ ولوژیتوان تن به مدیریت شدن توسط ایدئمعیوب را تصور کنیم؟ چگونه می

ق و نمایشی، هر فردی جهان حقیقی خودش را بسازد؟ توان به عوِض این جهاِن بیمی طور م  ر 
توان وجودی خودآیین و خالق را تصور کرد که کنم، چگونه میگونه تصریح میام را اینپرسش

ا از انجماد درآورد تا عاملی نیاید و همچنین بتواند جهان ر توسط هیچ نظام و انتظامی به انقیاد در
 اش باشد؟ برای به حرکت درآوردن

صورت ی اساسی تأکید گذاشت، اول آن که در شرایطی که زیست انسان بهباید بر دو نکته جااین
و تمام حقوقی که بر زمان، فضا، طبیعت، ثروت و  شودمیای از محتوا و کیفیات خود ُتهی فزاینده

یغما گیرِی این حقوِق بهپس، هر اقدامی در راستای بازشودمیله از او سلب  غیره دارد مرحله به مرح
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. همچنین از طرفی دیگر با روند شودمیطرز اصیل و رادیکالی اقدامی سیاسی محسوب رفته، به
و اصل بنیادین را در نظر داشت که  1های اخیِر ایران باید این آرخهرشد شهری شدن در دههبهرو

، حذف حیات صرف و ورود به حیاتی سیاسی است.  به همین 2شرط ادغام شدن انسان در پولیس
و هر رویکردی که   شودمیاین سیاسی تقویم برمعنا زیست شهری اساسًا توسط زیستی جمعی و بنا

 گر است. رانه و تقلیلکادیگر تفکیک کند، رویکردی محافظهبخواهد این دو را از یک
آکسیوندوم این و تحرکی  3که هرگونه تالش برای خروج از این سیکل معیوب، باید توسط یک 

ای که هر اقدامی برای رهایی فردی، خودش را در نسبتی با رهایی جمعی صورت پذیرد، به گونه
وم سیاست حضور صورت پیشینی در مفهی کنش جمعی بههمگان تعریف کند، چرا که اساسًا ایده

ای عمومی دارد و در عمل هر کنِش سیاسِی منفردی نیز خود را الجرم در پیوند و گرفتاری با عرصه
 یابد. می

ی نمایشی و کنیم که به کار تخریِب عرصهدر این جستار معنایی از سیاست ورزی را پرداخت می
اندازد و مادین جامعه شکاف میاش در قلمرو نآید، سیاستی که با خودآیینیوانمودگی جامعه می

ستکند، به مصاف ُبنآن سیکل تکرار شونده را از درون حفاری می رود و در نهایت به هایش میب 
تا هنر در معنای  شودمیرو سعی اندیشد.  از همینامکان زیستی سراپا دیگرگون شده می

 4آوردندی کنیم و بعد با به نظربنبخش صورتاش را به عنوان فرِم سیاستی خالق و رهاییاستعاری
ها را رها های هنرِی مستقل تالش کنیم تا بخشی از توان نهفته در آنهایی انضمامی از فرمنمونه
 کنیم.

خود به عاملی  تائیداست، چرا که اثر هنری برای    5ای اساسی از خودآیینیهنر، برای نیچه استعاره
کند، در وحدت هنری هر عنصِر تکینی از اثر، خود کسب میاش را از  نیاز ندارد، مشروعیت  بیرونی
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کند.  بنا به همین خصلِت ناِم اثِر هنری را نیز تصدیق  تواند کلیتی بهزمان میبا ارجاع به خودش هم
ارجاعِی اثر هنری، همواره عنصری از مقاومت در آن حضور دارد که مانع از بودگی و خودخودآیین

های حاکم سازیساز، نمایش و نمادینههای بیرونِی معنااش در دستگاه ادغام شدن تام و تمام 
 یابد.آفریند و تکوین میماند، میکند، در تاریخ میآید، مقاومت مینمی، به مصرِف صرف درشودمی

نمایاند، سیاستی که با آفرینش فضاهای همین وجه از هنر است که آن را همچون سیاست می
ارد.  برای گی دبور هم اهمیت هنری و زیباشناختی کردن زندگی روزمره در همین کار دوامکانی سر

تواند افسار فراغت، کار، ، زیرا همین نوع مواجهه با زندگی روزمره است که میشودمیلحظه متولد 
اش رهایی ببخشد.  در ادامه روزهی زندگِی هرزمان و فضا را در دست بگیرد و به دقایق منقاد شده

د دارم با همین رویکرد سه میداِن هنرِی گرافیتی، موسیقِی خیابانی و تئاتر شورایی را که حداقل قص
ی عمومی و تولید مازادی سیاسی اشتراک دارند، آفرینِی عرصهدر سه عنصر خودآیینی، توان باز

ی قرار های پیشین مورد بررسهای آن را در راستای بحثی این متن بدل کنم و بالقوگیبه مسئله
ی کاماًل دهم.  اّما پیش از آن باید یادآور شد که کار و فراغت در تلقِی بورژوایی، دو حوزه و مقوله

پیش مفروض شده و در خدمِت دیگری بودن را پیشاچرا که کاِر بیگانه شودمیجدا از هم تعریف 
یگانه و در خدمت خود  یابد تا با خودکند که در زماِن فراغت انسان فرصت میانگاشته و ادعا می

مادی و فوردیسم و گسترش کار غیری موسوم به پستباشد _ هرچند که این مسئله نیز در زمانه
کار شناختی چیزی بیش از دروغی گستاخانه نیست _ اما هنر در معنایی که توضیح داده شد 

ی جعلِی کار و گانهبندی را به هم بزند و دواش این تقسیمی خودآیین بودنتواند به واسطهمی
 فراغت را زیر سوال ببرد. 

 
4                                                          

سازی فضاها دستاش به دنبال یکهای ایدئولوژیکدارِی معاصر با تمام دم و دستگاهسرمایه
نقل وها، مسیرهای حملراهجای مستقلی خارج از مرزهایش باقی نماند.  بزرگاست تا دیگر هیچ

های تجاری ده مترِی بنگاه ها، و به معنای دقیق کلمه همه جا، از تابلوهای چندعمومی، خیابان
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دهند بلیغات ایدئولوژیِک حاکمان ُپر شده است.  نمایش تصاویری که ُمدام تو را خطاب قرار میو ت
کند و ذره ذره تو را الیه الیه در ذهنت رسوب می کنندمیو تو را به بازتولیِد این وضعیت دعوت 

ه تنها دست شده را به مثابخواهد تا این فضای یکفرساید. تمام فرآیندی که اشاره شد، میمی
بایست ای از تقدس قرار دهد که میلههاآنآورد و خودش را درون چنحقیقت ممکن به نمایش در

اش به طعنه بیان گونه که دبور در تز دوازدهماش سر تعظیم فرود آورند، آنهمگان در مقابل
 ." شودمیخوب است، و تنها آنچه که خوب است ظاهر  شودمیکند: "آنچه ظاهر می

شده در شهرهای بورژوایی را مورد هجو و تقلید تند و تیز قرار رفتار و معنای پذیرفته  1گرایانت"موقعی
سازی و ایجاد رونوشتی )نقیضه  detournementداده، آن را در انحصار گرفته و یا اصطالحًا آن را  

های ونههای خیابانی، نم.  چمباته زدن در یک جا، ساخت و ساز، حرفهکردندمیغلط از اصل( 
گر تداعی آزاد، چنین طور که گرافیتی و هنر بیاناست، همان detournementکالسیک این 

کشیدند، سرقت ها را واژگونه کرده، به کنایه و هجو میها چیزتر بهتر.  آناست.  هرچه افراطی
مجبور  .  مردم راکردندمیساختند و محیط را واسازی و بازسازی ادبی کرده و از آن نقیضه می

 (   7تر فکر کنند." )مریفیلد: ص تر و بیش، بیشکردندمیتر فکر به آنچه که خود پیش کردندمی
هاي تهران دنبال کرد، در اینجا تنها به توان در خیابانگرایانه را به وفور ميي موقعیترد این ایده

 کنم. ي موردي از آن بسنده مينمونه سه
  

 
 

 گذاری شد. گروهی که در اواسط قرن بیستم توسط گی دبور و چند تن از همراهانش به عنوان جنبشی انترناسیونال پایه .1
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دهد، هنری که خود را از ای ناب را نشان میتصویر سمت راست اجرایی از "نفیر" است که مداخله
تر را به تسخیر به اصطالح هنری رهانیده است تا میدانی گستردههای ها و میدانبند گالریوقید

ها را علیه زمان کارکرد تبلیغاتی بیلبوردی عمومی نشان دهد و همدرآورد، خودش را در عرصه
 کار ببندد. خودشان به

بار شهرداری های خصمانه و خشونتتصویر وسط توسط همان هنرمند اجرا شد، زمانی که سیاست
های شدید بدنی فروشان منجر به مرگ، خودسوزی، جراحتدستان شهری و دستلیه فروتهران ع

بکس گزین کردن پنجهکاری" و جايها شده بود.  این طرح با "دستی اموال آنو روانی و مصادره
 کشاند. در نشاِن شهرداری، عملکرد آن نهاد را در اذهان مردم به چالشی عمیق می

های هشداری هجوم برده بود تا بتواند، هشدار " اجرا شده، به تابلو illط"تصویر سمت چپ که توس
کاری کند، و تابلوی "کارگران مشغول کارند" را به اصلی را اعالم کند.  معنای تصویر را دست

 "کارگران، تحت ستم و شرایط ناعادالنه، مشغول کارند" تغییر دهد.
 
 

  



 
 
  



 
  

 نگارخــــانه 



 
 
 

 مسعود خدادادی

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

کرده. تابلو در تقابل،  نییاو تع یکه تابلو برا یرود نه به راه یبه راه خود م وارید یِن رو ز
تابلو از کار  دیاست. چون اگر حرکت کن یپوشاند. اما به نظر موقت یسر و صورت او را م

 افتد. یم
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مسجد و  یکیخود ساخته است.  یدر سطح شهر برا یینمادها نیو قدرت. نهاد د نینماِد نهاد د
ر همه چ ینیرهبر د کی یشده  یحکاک ریتصو یگرید  .زیبا دست برافراشته بر س 

ن ب یایدر ابان،یخ د بر م ر،یبرآورد و افکند ز د،یکش رونیخون گشته بود؛ آهن کاله سالح ِزت   اِن یِبز 
ر شد. ریاو، ز یپا کیدست و  کی  و ِزب 
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حالت بدن و صــورتش را آماده کرد  ینداد ول یپاســخ رم؟یعکس بگ دمیبود. پرســ یکارگر ســاختمان
را بهم فشرد. آنقدر پلک  شیاش نشست. لبها یشانیپ یعکس گرفتن. منقبض شد؛ عرق رو یبرا

شک تو س ینزد تا ا شد. بالخره گرفتم. پر شمش جمع  خودت هم  یعکس را برا یخواه یم دمیچ
 نیدر برابر دورب یرا باال گرفت! نه شوق رهوشمندشیغ یچه گفتم. فقط گوش دیشنبفرستم؟ انگار ن

انجام دهد؛ مثل  دیدانســـت که با یم فهیوظ کیمقابل لنز قرار گرفتن را  یی.گویداشـــت نه اکراه
ـــتاد،ی. اشیکارها هیبق ـــِت من را برآورده کرد.  یزیتحّمل کرد و رفت. چ س طلب نکرد و فقط خواس

 شوم! فوریعکس ک کیاز  منسوژه من شد تا 
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تعداد زیادی زن، دور هم جمع بودند برای عزاداری. عزادارِی یکی از ائمه ی شیعه. درست خاطرم 
 توجهم را جلب کرد. "زن"نیست کدام یک. آن 

 ها گم شد. لهیم انیدر م یخدمات شهردار یروین دم،یپل رس یتا به رو
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 توِس مشهد. یدر شهرک صنعت یکارخانه ا واریداده به د هیکودک دوچرخه سوار، تک

 را، آبرفته به اعتراض نشسته. یسالخوردگ
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ستم. تکان نخورد. گو نیساعتها ا ش شا ن سته را به تما ش شا ن  ستادهیا ییاو جا یزمان برا ییبه تما
 بود.
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 ما َتکرار شدیم

 دیدید چکاِرش کردیم؟! سبُز بنفِشش کردیم.
برگزار شد که درآن ابراهیم   1396اردیبهشت    29انتخابات ریاست جمهوری ایران در  دوازدهمین دوره  

رئیسی، حسن روحانی، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا با یکدیگر به رقابت پرداختند. رسانه 
درصد اعالم کردند. در پایان حسن روحانی با  73های رسمی و دولتی میزان مشارکت را نزدیک به 

اء  برای دومین دوره متوالی به پیروزی رسید. پس از اعالم رسمی پیروزی  روحانی، مردم آر  57اخذ %
اکثر شهرهای ایران  به خیابانها آمدند. از میدان ولیعصر تا تجریش مسیری بود که آن شب برای 

کراری شد.  عکاسی انتخاب کردم. حاصل اما، مجموعه ای ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کرار شد  میما ت 
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کرار شد  میما ت 

کرار شد  میما ت 
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کرار شد  میما ت 

کرار شد  میما ت 
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کرار شد  میما ت 

کرار شد  میما ت 



 
 
 
 
 
 

 آیدین باقری

 
های شناسی آفرینش ارزش یکی زیبایی ؛شناسی فقط یکی نیست دوتا استزیبایی

شناسی لذتی که زاده اندیشیدن درباره آثار زیبای هنری هنری نو و دیگری زیبایی
 است .                                                         

 "                                                     روژه باستید"
 

واسطه اعتبارش مساله مرکزی سم عروسی شخصیت تاریخی مشهوری نیست که بهبینید مراآنچه می
زدگی و شمسی است که به واقع جدای از نوستالژی ۳۰بازنمایی شود بلکه مراسمی در خالل دهه 

مباحث تارنما شده و الکن سنت و مدرنیته حاوی اطالعات غنی و کدهای ارزشمندی است که به مثابه 
ای زمند واکاوی است؛ من در خالل چنین رویکردی غیبت عروس برایم مسالهآرشیوی ارزشمند نیا

ای این چنینی محوری شد؛ لحظات زیسته در تاریخی که حول مراسم عروسی باورهای عامیانه
میرد یا گریزناپذیر و الزم االجرا هستند: :روز جمعه نباید عروسی کرد چون مادر شوهر عروس می

 ک مشت از کاه گل سقف منزل را بگذار زیر متکای عروس، شگون دارد. گویند در شب عروسی یمی
اش از ترین رویداد زندگیها به جستجوی زنی )عروس( بودم که در مهماما در میان تمام این فریم

بار نه فقط از بدنش در دوران بلوغ، اش غایب است. گویی اینای از گذشتهفرصت بازنمایی در آینده
مندی بدن عروسی هم باید شرمسار باشد. گویی کنترل اجتماعی از رهگذر انضباطبلکه در مراسم 
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یابد شود بلکه در متنی کامال فرهنگی نیز بروز و ظهور میفقط در خالل دستگاه سرکوبگر محقق نمی
جا مثابه مخاطب این مجموعه باشد اما تامل در خالل همین بهکه شاید امر بدیهی برای شما به

ها ها در عکساکنون ما را ساخته است، اکنونی که شاید اندکی رام شده و رد پای عروس ها مانده
 ستایش غیبت عروس زند: درپررنگ است اما هنوز در بسیاری از امور حقوقی و مدنی فریاد می

 
 
 
 

  

 عروس بتیغ شیدر ستا
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 عروس بتیغ شیدر ستا

 عروس بتیغ شیدر ستا
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 عروس بتیغ شیدر ستا

 عروس بتیغ شیدر ستا
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 عروس بتیغ شیدر ستا

 عروس بتیغ شیدر ستا



 
 نگار خـــــانه | 473

 
 

  

 

 

  

 عروس بتیغ شیدر ستا

 عروس بتیغ شیدر ستا
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 عروس بتیغ شیدر ستا

 عروس بتیغ شیدر ستا
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 عروس بتیغ شیدر ستا



 

 

 

 

 زهرا جعفری

 

 

  

 تن رنجور        
        1398 -استان مرکزی

ــال  طبق گفته ــالمندی جمعیت از مرز  1400مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، در س ــهم س س
صد عبور می 10 سال در صد 26.1از مرز  1430کند  و تا  اما  آمار این وجود با. کرد خواهد عبور در

صی برای کنترل  ست گذاری خا سیا شده برنامه و  سایل و پیامدهای مربوط به این گروه تدوین ن م
 است.
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 انسان درحاشیه    
  1398-تهران

در ایران، پناهجویان افغان که عموما از قشر فرودست و طبقه پایین اقتصادی با  هویت ثبت نشده 
کارگران افغان، حاشیه هستند، به سختی پذیرفته میشوند و عموما در حاشیه قرار دارند. گروهی از 

 . یکی از مناطق تهران را پاتوق خود کرده اند و جمعه هر هفته با هموطنان خود دورهمی دارند
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 کفش طال   
    1398 -مدرسه فوتبال دروازه غار

 امید کودکان محالت فقیرنشین برای تحرک افقی و تغییر آینده خود...
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 شهروند گمنام   
    1398 -دروازه غار

 هزار کودک در ایران فاقد شناسنامه و هویت هستند.49طبق آخرین آمار، 
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 در چشم بی نگاهش افسرده رازهاست...   
    1398-دروازه غار

زندگی را در محله دروازه غار تهران، خانه هایی وجود دارد که در هر اتاق آن یک خانواده چند نفره 
 با سختی و بدون امید و آینده می گذرانند...
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 قفس آهنین )کارگران با شرایط سخت، مشغول کارند!(
      1398 –تهران 

 کارگر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده اند. 1363، 1398ماهه نخست سال  9در 
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 انسان درحاشیه  
   1398-تهران

ایران، پناهجویان افغان که عموما از قشر فرودست و طبقه پایین اقتصادی با  هویت ثبت نشده در 
هستند، به سختی پذیرفته میشوند و عموما در حاشیه قرار دارند. گروهی از کارگران افغان، حاشیه 

 . دیکی از مناطق تهران را پاتوق خود کرده اند و جمعه هر هفته با هموطنان خود دورهمی دارن
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 ز غوغای جهان فارغ   
   1398 -رشت
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 انسان، در سایه   
    1398محرم -تهران

 رفتگرانی) از نوجوان تا سالمند( که  "باید" در همه زمان، شرایط و موقعیت ها مشغول کار باشند!
 



 
 
 
 
 

 علی نجات بخش

 
  

... 
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 نیلوفر مردیها
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 سروناز شمس

 
روزانه در محیط کار و یا در خیابان های شههر با مشهت ز زیادی دسه  و هننه نری می کنی     

مورد هنوی تنش ههای عبهههیی زیهادی مرار می  یری  و فشهههارههای روانی زیهادی را تحمهل می  

کنی    در محیط اجتماعی ، ناخواسههته رویداد هایی را تنربه می کنی  و زیاهایی را می بینی  

ی    هوایی را نفس می کشی  که آلوده اس  ، صداهایی را می شنوی  که آزارمان که دوس  ندار

می دهند ولی همچنان مبهه ی زند ی را ادامه می دهی  تا ررو    خورشهید و به انترار شه  ،  

به خانه باز می  ردی    حتا ا ر کسی زش  انترارمان نیاشد ،  باز ه  خانه بوی آرامش میدهد   

ه به آن هناه می بری    خسهتگی مان ته نشهیم می شهود ا تا فردا و عیوعی   ویی سهنگری سه  ک

دیگر  اما ایننا آخر خط اسههه    آخریم سهههنگر بری معتادان کارتم خوا    آخریم امید برای 

 باز شهه  به اجتما.   اجتماعی که آن ها را به جری اعتیاد به مواد مردر ، در آرون نمی  یرد   

   شیتر در زبان فارسی به هناهگاه یا جان هناه ترجمه می شود   اس  شـــِلتــِرایم جا 
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